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 ذفغ٘ش اعشاس القشاى

 الجضء الخاهظ
 

ِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َْٗواًُُكْن ِكرَاَب َّللاا اْلُوْذَصٌَاُخ ِهَي الٌَِّغاِء إاِلا َها َهلََكْد أَ َساَء َرلُِكاْن َّ َّ أُِدلا لَُكْن َهاا  َّ ُْ٘كْن  َعلَ

ٌُِْيا فَاوذُُُْيا أُُجاَْسُُيا  َِ ِها َْ٘ش ُهَغافِِذَ٘ي فََوا اْعرَْورَْعرُْن تِا الُِكْن ُهْذِصٌَِ٘ي َغ َْ اَل  أَْى ذَْثرَغُْا تِأَْه َّ فَِشَٗعاح  

َِ ِهْي تَْعِذ اْلفَِشٗ ْ٘رُْن تِ ُْ٘كْن فَِ٘وا ذََشاَظ اُجٌَاَح َعلَ ا َدِك٘و  َ َكاَى َعلِ٘و   (42.)َعِح إِىا َّللاا

ثٌقٚٓ ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ٘ٝ ثٌٌّأر ثٌضٝ ٌٙج ٍٚػ ـٝ ث٦ّال٩َ   ٚثٌّقٚالٕجس ِعفالٛؾ  ٍالٝ ِالٓ فالٌَ 

هللا  ١ٍٕالالج ٔىالالجفٙٓ   ٚثٌضقالال٠ٌُ ٨ ٠ضعٍالالك دج٤ ١الالجْ ـ١ٍْالالش ثٌّقٚالالٕز ِقالالٌَ  ٍالالٝ ث٦ْٔالالجْ ِالالٓ ف١الالظ 

ق٠ٌُ ٚثٌضق١ٍالً ِعٍمالجْ دج٤ـعالجي ٚثٌٚالفجس ٨ دجٌاليٚثس  ٔؾجّضٙج   ٌٚىٓ ثٌّقٌَ ـ١ٙالج صَٚؽٙالج   ـالجٌض

إىْ ـجٌّعٕٝ ٚفٌَ  ١ٍىُ ٍٚثػ ثٌّقٕٚجس. ـجٌّقٌَ ٕ٘ج ثٌَٚثػ ٨ ثٌّقٕٚز ِالٓ ف١الظ ٘الٝ   ٚلالو 

صٌه ثٌّقٕٚز ٌٌٍّأر ثٌعف١فز ث٠ٌٌٖفز   ٚلو صعٍك دٙج أفىجَ ـٝ ثٌمٌآْ ـٝ ؼ١ٌ ٘يٖ ث٠٢الز ٌٚىٕٙالج ٘الٝ 

 ثٌٌّأر ثٌّضَٚؽز وّج د١ٕش ٌه.

ٌٍذ١الجْ  ٚثّالضغٕٝ هللا ِالٓ فىالُ صقال٠ٌُ ثٌْٕالجن ثٌقٚالٕجس   ٚ أعذالش ثٌقالً  ِهَي الٌَِّغاءِ ٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7 

٩ٌّالالضغٕجن ٌّالالج ٍِىالالش ١ّ٠ٕٕالالج ٚ٘الالٓ أّالال١ٌثس ثٌؾٙالالجه   ٨ ـالالٌق دالال١ٓ أْ صىالالْٛ ِقٚالالٕز ٌؽالالز أٚ ٕالالٌ ج   

ز أْ دّعٕالالٝ ِضَٚؽالالز   ٌٚىالالٓ  ٍالالٝ ثٌّجٌالاله أْ ٠ْالالضذٌةٙج فضالالٝ ٠عٍالالُ ٟٙالالجًر ًفّٙالالج ِالالٓ فّالالً   مٖالال١

٠ْٕخ إ١ٌٗ ٌٚو ؼ١ٌٖ ِٓ أً٘ ثٌىفٌ دجهلل صعجٌٝ   ٚ٘يث ثٌقىالُ د١ٕضالٗ ثٌْالٕز   ٚلالو لالًٌ ثٌّجٌى١الز أٔالٗ ٌالٛ 

مٌػ ـتز ِٓ ث١ٌٍّّْٓ  ٍٝ لَٛ ِٓ أً٘ ثٌىفالٌ دالجهلل ـٕالجٌٛث ِالُٕٙ ؼ١ّٕالز ٠ىالْٛ ِالج أماليٖٚ ِالٓ ثٌْٕالجن 

قالً ٔىالجؿ ثٌْٕالجن ِالٕٙٓ ٚثٌٌؽجي ًل١مج   ٠ٌْٜٚ  ١ٍُٙ ٘يث ثٌقىالُ وّالج ٠فعالً ـالٝ دال٩ه ثٌْالٛهثْ   ٠ٚ

دٍّه ث١ّ١ٌٓ دعو إّضذٌثن أًفجِٙٓ ٠ٌْٜٚ  ١ٍٙٓ فىُ ثٌضق٠ٌٌ دجٌمٌثدالز   ـٍالٛ أْ ِْالٍّج أّالٌ أمضالٗ 

ِٓ ثٌٌٝج ز   أٚ دٕش أم١ٗ   أٚ دٕش أمضٗ ٚوالٓ ِٖالٌوجس ـالنٔٙٓ ٠ىالٓ فٌثِالج  ١ٍالٗ   ٚواليٌه ْٔالجن 

ٌىضالالجح فالالٌد١١ٓ ـالالنْ أ٘الالً ثٌىضالالجح أْ والالٓ أّالال١ٌثس ِضَٚؽالالجس دالالنٍٚثػ ِالالٓ ه٠الالٕٙٓ   ٌٚالالُ ٠ىالالٓ أ٘الالً ث

 ثٌقٌدٝ ثٌيٜ ؼّٕٗ ثٌٍّّْْٛ ٠ىْٛ وجٌٌّٖن دجهلل صعجٌٝ ـ١عفٝ فىّٗ   ٚويٌه ثٌٌّٖو١ٓ دجهلل.

ُْ٘كنْ ٚلٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ِ َعلَاا ثٌّعٕالالٝ وضالالجح ِالالٓ هللا  ٍالال١ىُ أٜ وضالالجح أٚؽذالالٗ هللا  ٍالال١ىُ   ٚ٘الاليث  ِكرَاااَب َّللاا

ؽالالجس ـالالٝ آ٠الالجس أمالالٌٜ   ـالالئْ هللا أفالالً ثٌىضالالجح صقالال٠ٌُ ِالالج فٌِالالٗ ّالالذقجٔٗ ـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز ٚصعو٠الالو ثٌَٚ

ٌٍّْالٍُ أًدعالز ِالالٓ ثٌّقٚالٕجس ٚفالٌَ  ١ٍالالٗ ؼ١الٌ٘ٓ   ٚأفالالً ٌالٗ ّالذقجٔٗ ِالالج ٍِىالش ١ّ٠ٕالٗ ِالالج ٌالُ صىالالٓ 

ثٌّقٌٍٛالالز ِضَٚؽالالز دالالئىْ ِالالج ٌىٙالالج   أٚ إىْ ِالالٓ دج ٙالالج ٌالالٗ   ـئٔٙالالج صقالالٌَ  ١ٍالالٗ فضالالٝ ٠فٍمٙالالج ٍٚؽٙالالج   

ِالالٓ ٍٚؽٙالالج   ـٙالالٝ فالالٌثَ  ٍالالٝ ِالالٓ  ٚوالاليٌه ـالالئْ ثٌذ١الالت ٚثٌعضالالك ٨ ٠ٛؽذالالجْ ٟالال٩ق ثٌّذ١عالالز ٚثٌّعضٛلالالز

م١الٌ د٠ٌالٌر أِالز  ثٕضٌث٘ج  ٚفٌثَ  ١ٍٙج أْ صضَٚػ دعو  ضمٙج إ٨ إىث ٍٟمش . وّج ًٚه أْ ًّٛي هللا

 أَ ثٌّؤ١ِٕٓ  جةٖز  ١ٍٙج ثٌُْ دعو  ضمٙج أْ صم١ُ ِت ٍٚؽٙج أٚ صفٍخ ِٕٗ ٩ٟلج.

َساَء َرلُِكنْ ٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7   َّ أُِدلا لَُكْن َها  َّ ٌٕالج ِالج فٌِالٗ  ١ٍٕالج ِالٓ ثٌْٕالجن   ٚلالو د١ٕالش د١ٓ هللا 

أُِدالا فىّز صق٠ٌُ ِج فٌِٗ ّذقجٔٗ ِٕٙٓ   ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز د١ٓ ٌٕج ِج أفٍٗ ّذقجٔٗ ٚصعالجٌٝ دمٌٛالٗ 7  َّ
َساَء َرلُِكانْ  َّ ٚثٌّعٕالٝ أْ هللا ٠مالٛي لالو أفٍٍالش ٌىالُ ٔىالجؿ ؼ١الٌ ِالج ىوٌصالٗ ٌىالُ   دعالو ً ج٠الز ِالج  لَُكْن َهاا 

 ٌّذجؿ   ٚ٘ٛ أًدعز ِٓ ثٌْٕجن ـقْخ. ١ٕش ٌىُ ِٓ ثٌعوه ث

  ْالُِكن َْ  –ِؤ١ِٕٓ أفٌثًث ِٓ أً٘ ثٌعفالجؾ  ُهْذِصٌِ٘يَ  –ٚ٘ٝ ًِٙٛ ثٌْٕجن  – أَْى ذَْثرَغُْا تِأَْه

 ََْ٘ش ُهَغافِِذ٘ي ٌُِْيا فَاوذُُُْيا أُُجاَْسُُيا ؼ١الٌ ٍٔالجر  َغ َِ ِها دعالو أْ دال١ٓ هللا ٌٕالج أفىالجَ  فََواا اْعارَْورَْعرُْن تِا

ّٛث٠ًظ   ِٚج ٠ؾخ أْ ٠عجًِ دٗ ث١ٌضجِٝ   عُ د١ٓ ٌٕج ِج ٠قٌَ  ١ٍٕج ِٓ ثٌْٕالجن ِٚالج ٠قالً ٌٕالج   دال١ٓ ثٌ
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ٌٕج ّذقجٔٗ ِج ٠ؾخ  ١ٍٕالج  ٍّالٗ ـالٝ ِالٓ صقالً ٌٕالج ِالٓ ثٌْٕالجن   ـمالجي ـّالج ثّالضّضعضُ   ٚث٨ّالضّضج  ٕ٘الج 

  ٨ٚ صضقمالك إ٨  ثٌٟٛن   ِٚعٕٝ ث٠٢ز دقْخ ِج  ١ٍٗ أوغٌ ثٌعٍّجن أْ ثٌنٍٛر ٨ صٛؽخ ثٌٚالوثق وٍالٗ

دعالالو  مالالو ثٌٕىالالجؿ   ٌٚىٕٙالالج صٛؽالالخ ٔٚالالؿ ثٌٚالالوثق   ٚثٌالالٟٛن ٘الالٛ ثٌالاليٜ ٠ٛؽالالخ والالً ثٌٚالالوثق   ٚوالالجْ 

ثٌّعٕٝ أْ ثٌٌؽً إىث  مو  ٍٝ ثٌِأر م٩ دٙج أٚ ٌُ ٠نً ِج ٌُ ٠ٕىقٙالج ٍٟٚمٙالج ـع١ٍالٗ ٔٚالؿ ثٌٚالوثق 

ٌٚالوثق  ِٚالج ًٚه ثٌيٜ  ١ٕٗ ٌٙج   أٚ ٔٚؿ ٙوثق ثٌّغً أْ ٌُ ٠ع١ٓ   ـئىث ٟٚتٙج ٚؽخ  ١ٍالٗ والً ث

ِٓ أْ ٘يٖ ث٠٢ز ٌَٔش ـٝ ثٌّضعز دجٌْٕجن وّج د١ٕٗ ثدٓ  ذجُ ّٚع١و دالٓ ؽذ١الٌ   ٚأٔٙالج ٌالُ صْٕالل ـٙالٛ 

فالٌَ ثٌّضعالز دعالو أْ أدجفٙالج ٌٞالًٌٚر لالو  ِي٘خ ًٚأٜ مجٗ   ٚثٌيٜ  ١ٍٗ ث٦ؽّج  أْ ًّٛي هللا

 ٠ذجؿ ـ١ٙج ٌٍٍُّْ أوً ٌقُ ث١ٌّضز   ٚلو ًـعش ثًٌٌٞٚر ٚثٌقّو هلل.

ٌيٜ أّضقْٕٗ دعو ِج  ٍّش ِج ًٚه  ٓ ؽٍز ثٌٚقجدز ًٝٝ هللا  ُٕٙ  وعٌّ دٓ ثٌنفالجح ٚث 

ٚأِغجٌٗ أٔٙج ِقٌِز   فضٝ لجي  ٌّ ٌٛ ؽجنٟٔ ًؽً ِْالضّضت دجٌْٕالجن ٌٌؽّضالٗ   ٚ ٍالٝ ٘اليث ثٌضم٠ٌالٌ 

ـج٠٢ز ِقىّز   ٚلو د١ٕش ٌه ثٌٌّثه ِٕٙالج صفٚال٩١ دعالو ث٦ٟال٩   ٍالٝ ألالٛثي ث٤ةّالز ًٝالٝ هللا  الُٕٙ 

 ١ٓ.أؽّع

" ـٌٝٙج هللا ـٌٝز ٚثؽذز    ٍٝ ِٓ أـٞٝ إٌالٝ ٍٚؽضالٗ ٍٟٚمٙالج دعالو أٚ ِالجس  ٕٙالج ٚ٘الٝ فَِشَٗعح  "

ـٝ  ّٚضٗ   ٠ٚىْٛ ث٤ٌِ ٌٍَٚػ ـٝ ف١جصٗ ١ٌٌٛٚٗ دعو ِٛصٗ   ٚ ٍالٝ ثٌَٚؽالز دعالو ثٌؾّالج  أْ صعضالو 

ٚث١ٌٌّٞ ـٝ  ٌٚٙج ثٌٕفمز ـٝ ف١جر ٍٚؽٙج   ٌٚٙج ث١ٌٌّثط أْ ِجس دعو إـٞجةٗ إ١ٌٙج ٌٚٛ ٌِر ٚثفور  

لٌٛالالٗ "دالالٗ"  جةالالو إٌالالٝ ِالالج ثٌضالالٝ ٘الالٝ 7 وفج٠الالز  الالٓ ثٌْٕالالجن   ٌٚالاله ـالالٝ "ِالالج" أْ صىالالْٛ ٕالال١ٌٟز ٠ٚىالالْٛ 

"ـالالوصٛ٘ٓ" ؽٛثدٙالالج  ٌٚالاله أْ صؾعٍٙالالج ِٛٙالالالٌٛز ٠ٚىالالْٛ "ـالالوصٛ٘ٓ" ِٖالالٌدج ِعٕالالٝ 7 ثٌؾالالالٛثح   ٤ْ 

 جةالو إٌالٝ "ِالج" أ٠ٞالج ـجٌٞال١ٌّ ـالٝ "دالٗ"  –ثٌّٛٙٛي ـ١ٗ ِعٕٝ ثٌٌٖٟ   ٚويٌه ث١ٌٌّٞ ـٝ "٘ٓ 

 جةو إٌٝ "ِج" دٚفضٙج هثٌز  ٍٝ ـٌه ـٝ "٘ٓ" دٚفضٙج هثٌز  ٍٝ ؽّت. 

 ِِهْي تَْعِذ اْلفَِشَٗعح َِ ْ٘رُْن تِ ُْ٘كْن فَِ٘وا ذََشاَظ اَل ُجٌَاَح َعلَ َّ  ًـت هللا صعجٌٝ ثٌقالٌػ  ٍالٝ ثٌالَٚػ إىث

ٌْاَُ  فَاِِْى ِغاْثَي لَُكاْن َعايْ  ١ًٝش ٍٚؽضٗ أْ صضٕجٍي ٌٗ  ٓ ٕب ِالٓ ثٌٚالوثق   ـمالجي صعالجٌٝ 7  ء  ِه ْٖ َشا

ٌَُِ٘م ااا َهِشٗم ااا ااا فَُكلُااٍُْ  ًَْفغ 
(1)

  ٚـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز إٕالالجًر إٌالالٝ أْ ثٌالالَٚػ إىث ـالالٌٛ ٌٍّالالٌأر ـ٠ٌٞالالز    

ٚفًٚ ٌٗ ١ٝك ِجٌٝ أٚ  ٌْ ؾ ِع١ٖضٗ   ١ًٝٚش ِٕٗ دجٌم١ًٍ ـئْ هللا ًـت ثٌؾٕالجؿ  ٕالج ـالٝ ِغالً 

ا إِ ٘يٖ ثٌّٛثٝت   لجي ّذقجٔٗ  ُ ًَْفغ  َِااَل َُٗكلُِّف َّللاا ْعَع ُّ الا 
(2)

َِ ِسْصُُاَُ . ٚلالجي صعالجٌٝ   ْ٘ا َهاْي ُُاِذَس َعلَ َّ
 ُ ا آذَاٍُ َّللاا ٌْفِْق ِهوا فَْلُ٘

(3)
 أٜ ِٓ ثٌم١ًٍ ثٌيٜ آصجٖ هللا. 

ا َ َكاَى َعلِ٘و  أوو ث٠٢ز دنهثر ثٌضٛو١و   د١جٔج ٌٍعمٛي إٌالٝ أ١ّ٘الز ِالج ٠اليوٌ دعالو ٚ ١ٍّالج أٜ  إِىا َّللاا

اااهٖ   ـ١الالنٌُِ٘ ٠ٚقىالالُ  ٍال١ُٙ دّالالج دالالٗ ٠فالٍْٛٚ دجٌقْالال١ٕٓ  ِق١فالج  ٍّالالج دّٚالالجٌـ  ذالج ٨ ٠الالنٌِ  َدِك٘و 

 مٍمٗ إ٨ دّج ٠ٕضؼ ثٌن١ٌ ثٌعجؽً ٚث٢ؽً ٤ْ أٌِٖ ١ٙٔٚٗ ٌقىّز  ١ٍٗ صمض١ٞٙج ِٚجٌـ ثٌنٍك.

ٌِْكَخ اْلُوْذَصااٌَاِخ اْلُوْنِهٌَاااِخ فَِواايْ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ال  أَْى َٗاا ْْ ٌُْكْن غَاا ْْ ِهاا ِِ َهااْي لَااْن َْٗغاارَ َهااا َهلََكااْد  َّ

ًِْكُذُُْيا تِِِ  ُ أَْعلَُن تَِِِٗواًُِكْن تَْعُعُكْن ِهْي تَْعط  فَا َّللاا َّ َْٗواًُُكْن ِهْي فَرََ٘اذُِكُن اْلُوْنِهٌَاِخ  آذُاُُْيا أَ َّ ِِيا  لِ ُْ ْرِى أَ

اَذاى   َْ اَل ُهراِخاَزاِخ أَ َّ ْ٘اَش ُهَغاافَِذاخ   َْ٘ي تِفَاِدَ اح   أُُجَْسُُيا تِاْلَوْعُشِّف ُهْذَصٌَاخ  َغ فَاَِِرا أُْدِصايا فَاِِْى أَذَا

                                                           

(
1

 .2( ًّٛر ثٌْٕجن 7 

 .453( ًّٛر ثٌذمٌر 7 2)
 .4( ًّٛر ثٌف٩ق 7 3)
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ْ٘اش   ََ أَْى ذَْصاثُِشّا  َّ ٌُْكْن  َٖ اْلَعٌَاَد ِها ِ ا ََ ِِيا ًِْصُف َها َعلَٔ اْلُوْذَصٌَاِخ ِهَي اْلَعاَزاِب َرلِاَ  لَِواْي  ْ٘  لَُكاْن فََعلَ

ُ َغفُْس  َسِد٘ن   َّللاا َّ(42.) 

ت" أٜ ٠مضالوً د١ْالجً ِضالٛـٌ ٌو٠الٗ أْ ٠الوـت ِٓ ٕ٘ج ٌٌٍٖٟ   ٚ٘ٝ وٕج٠ز  الٓ ثٌٌؽالجي ٚ "٠ْالضف

أؽًٛ ثٌْٕجن ث٤فٌثً ثٌعف١فجس ثٌّؤِٕجس   ٚ٘ٛ عّٓ دٞالعٙٓ ٚث٨ّالضّضج  دٙالٓ   ـ١ٍالٕىـ ِّالج ٍِىالش 

١ّ٠ٕٗ دٌٖٟ أْ ٠ىٓ ِؤِٕجس   ٚ٘يٖ ث٠٢ز ظجٌ٘٘ج أْ ثٌٌّثه ِّج ٍِىش أ٠ّجٔىُ أٜ ِّج ٍِىٗ ؼ١الٌوُ 

   ـالنْ ٟال٩٠ٛ ِٚالوً ٟالجي أٜ ثًصفعالش لجِضالٗ   7   ٤ْ ِج ٨ ٟٛي ٌٗ أٜ م١ٌ   دّعٕٝ ٟالجي ٟال٩٠ٛ

ِهااْي فَرََ٘اااذُِكُن ِٚالالٓ ٨ ٟالالٛي ٌالالٗ و١الالؿ ٠ىالالْٛ ٌالالٗ إِالالجن ٠ٍّىٙالالٓ . ٚه١ٌالالً ىٌالاله أْ هللا صعالالجٌٝ ٠مالالٛي 7 

 . –ٕٚ٘ج ّؤثي  –ِج دٙج صعضذٌ ٍٚؽز ٠ضَٚؽٙج دنىْ ِج ٌىٙج  اْلُوْنِهٌَاخِ 

ٚثٌؾالٛثح أْ  –جن ثلالً لالوًث ِالٓ ثٌقٌثةالٌ ثٌعذجه وٍُٙ  ذ١و هللا صعجٌٝ   ـى١الؿ دال١ٓ هللا أْ ث٦ِال

ث٤ِز إىث ٌٚوس ٌٚوث ٠ىْٛ ١ٌْو٘ج ٚ٘يث ىي   دن٩ؾ ِج إىث صٌْث٘ج ١ّو٘ج ـئْ ٌٚو٘ج ٠ىالْٛ فالٌث دعالو 

أِالج ِالٓ ف١الظ ث٠٦ّالجْ ـمالو صىالْٛ ث٤ِالز أوّالً ِالٓ ثٌقالٌر ٚأصمالٝ  –أْ ٠ذ١عٙج ٌَٚؽٙج ِضٝ ٚؽو ٨ٟٛ 

 ٝ ؽعٍضٙج ألً ل١ّز ِٓ ثٌقٌر.ِٕٙج   ٌٚىٓ ٚؽٙز ثٌيي ثٌضٝ د١ٕضٙج ٌه ٘ٝ ثٌض

ٌُ ٠ٌث  ٘يث ثٌم١و دعالٜ ثٌعٍّالجن   ٌٚىٕالٗ ؽعٍالٗ ِالٓ دالجح  ِهْي فَرََ٘اذُِكُن اْلُوْنِهٌَاخِ ٚـٝ لٌٛٗ 7 

ث٤ـ١ٍٞز   ـئْ وجٔش ث٤ِز ٠ٙٛه٠ز أٚ ٌٔٚث١ٔز ؽجٍ ١ٌْو٘ج أْ ٠ٕىقٙج ِالٓ ٕالجن ِالٓ ثٌّْال١ٍّٓ  ٍالٝ 

أٚ ثٌٌٕٚث١ٔز أٚ ث١ٌٙٛه٠ز دٍّاله ث١ٌّال١ٓ   ٚثٌٌٛالو ٌالٗ ه٠ٕالج ٘يث ثٌمٛي   أِج ث١ٌْو ـٍٗ أْ ٠ٕىـ ثٌّؾ١ّٛز 

ٚصٌد١ز   ٌٚىٓ ِٓ صَٚػ ث٤ِز ٚوجْ ١ّو٘ج ٌٔٚث١ٔج ٚوجٔش ؼ١الٌ ِْالٍّز ـٌٛالوٖ ٠ٌؽالت إٌالٝ ّال١و٘ج   

 ٚىٌه ِج٨ ٠ٌٝجٖ ٌٕفْٗ   ٚدٙيث ٙجً ٔىجؿ ث٦ِجن ألً ِٓ ٔىجؿ ث٤فٌثً.

ُ لُِ٘ثَاَِّ٘ي لَُكاْن لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُ َعلِا٘ن  ُِٗشُٗذ َّللاا َّللاا َّ ُْ٘كْن  َٗرُاَْب َعلَا َّ اِذَُٗكْن ُعاٌََي الااِزَٗي ِهاْي َُاْثلُِكْن  ِْ َٗ َّ
 (43.)َدِك٘ن  

ث٦ًثهر ٔٛ الالجْ 7 إًثهر ِىٛٔالالز ٚ٘الالٛ لالالوً هللا ثٌالاليٜ لالالوًٖ دنٚالال١٘ إًثهر ِالالج ـالالٝ  ٍالالُ هللا ِالالٓ 

ٛ ٕٚالفجن إ٠ؾجه ٚإِوثه   ٚٚؽٛه ٚ وَ ٚ٘وث٠ز ٚإ٩ٝي   ٚإف١الجن ٚأِجٔالز   ّٚٚالعز ٚٝال١ك   ِٚالٌ

 ٚؼ١ٌ ىٌه ِّج لوًٖ هللا صعجٌٝ.

ٚإًثهر ِقذٛدز   ٚصٕقٌٚ ـٝ ث٤ٌِ ٚثٌٕٙٝ   ٚث٦ًثهر ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ٘الٝ ِالج ٠قذالٗ هللا صعالجٌٝ 

   ـمو ٠ىْٛ ٚلو ٨ ٠ىْٛ.

ـمٌٛٗ "٠ٌ٠و" ٕ٘الج أٜ ٠قالخ هللا ١ٌذال١ٓ ٌىالُ ِالج ٠قذالٗ  –أِج ث٦ًثهر ثٌّىٛٔز ـنٔٙج وجةٕز ٨ ِقجٌز 

ٌم١جَ دٗ دقْٓ صٛـ١مٗ   ٚثٌٙوث٠ز د١الجْ ِؤ٠الو دضٛـ١الك ِالٓ هللا ٚإلجِالز ـ١ّالج ٠ٌٝال١ٗ ِٕىُ ٌضْجً ٛث إٌٝ ث

 ؽً ؽ٩ٌٗ   ٌٚيٌه ـمو أٌِٔج هللا أْ ْٔنٌٗ ـٝ وً ٠َٛ أًدعج ٚع٩ع١ٓ ٌِر "أ٘ؤج ثٌٌٚثٟ ثٌّْضم١ُ".

ٚالو٠م١ٓ أٜ ٟالٌق ِٕٚالج٘ؼ ثٌالي٠ٓ ِالٓ لالذٍىُ ِالٓ ث٤ٔذ١الجن ٚثٌ ُعٌََي الاِزَٗي ِهْي َُاْثلُِكنْ ٚلٌٛٗ 7 

 ٚث٤م١جً ٚث٤دٌثً ثٌي٠ٓ إِٓٛث دجًٌٌّ ثٌْجدم١ٓ  ٍٝ ٔذ١ٕج ٚ ١ٍُٙ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ.

 ُْْ٘كن َٗرَُْب َعلَ َّ .أٞ ٠ٌؽعىُ إٌٝ ثٌقك ِضذع١ٓ أٌِٖ دموً ث٨ّضفج ز ِؾضٕذ١ٓ ٔٛث١٘ٗ ِفٍمج 

 ّذقجٔٗ. ـٝ أٌِٖ ١ٙٔٚٗ ٚـ١ّج لوًٖ َدِك٘ندّٚجٌقىُ ٚدّج ـٍٛوُ دجٌق١ْٕٓ  َعلِ٘ن  ٚهللا 

ْ٘   لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  اِخ أَْى ذَِو٘لُااْا َهاا َْ َِ اا ُِٗشٗااُذ الاااِزَٗي َٗراثِعُااَْى ال ا َّ ُْ٘كْن  ُ ُِٗشٗااُذ أَْى َٗرُااَْب َعلَاا َّللاا َّ
ا  (44.)َعِظ٘و 

أٜ ٠قخ أْ ٠ٌؽعىُ إ١ٌٗ   ٚأْ ٠فٙالٌوُ ِالٓ ث٤ًؽالجُ ٚث٤ٔؾالجُ دّالج دال١ٓ ٌىالُ ِالٓ صفٚال١ً 

 ُ ِٓ ثٌٙوث٠ز ٚدّج صٌم٘ ٌىُ ِّج دٗ ّعجهصىُ.ث٤ٌِ ٚثٌٕٙٝ  ٚدّج صفًٞ دٗ  ١ٍى
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 ِاخ َْ َِ ُِٗشُٗذ الاِزَٗي َٗراثِعَُْى ال ا َّ  ٓأً٘ ثٌىفٌ دجهلل ِٓ ث١ٌٙالٛه ٚثٌٕٚالجًٜ ٚثٌّٕالجـم١ٓ ِّال ُ٘ٚ

٠و ْٛ ث٩ّ٦َ   ثٌي٠ٓ ٠ضذعْٛ أ٘ٛثنُ٘ ٚفظٛظُٙ ِٚج والجْ  ١ٍالٗ آدالج ُ٘ ِالٓ ثٌٞال٩ي ٚثٌىفالٌ دالجهلل 

 ِٚعج١ٙٗ ّذقجٔٗ.

 َِو٘لُاااْاأَْى ذ  أٜ صٕقٌـالالالٛث  الالالٓ ثٌقالالالكاااا ْ٘   َعِظ٘و  ثٔقٌثـالالالج  ظ١ّالالالج ٠ذضالالالوا دّعٚالالال١ز هللا  َهااا

ًٌّٗٛٚ .ُ٠ٕٚضٙٝ إٌٝ ثٌىفٌ دجهلل   ٚ٘يث ٘ٛ ث١ًٌّ ثٌعظ١ 

ًَْغاُى َظِع٘ف الٌٛٗ صعجٌٝ 7  لَِق اْْلِ َُ َّ ٌُْكْن  ُ أَْى َُٗخفَِّف َع  (45.)ُِٗشُٗذ َّللاا

ٕٗ ٌٕج ِٓ ثٌٌم٘ ـٝ ث٤فىجَ ص١ْ١ٌث ٌٕج   ف١ظ أدجؿ ٌّالٓ ٌالُ أٜ ٠قخ هللا ثٌضنف١ؿ  ٕج دّج د١

٠ْضفت ٍٚثػ ث٤فٌثً أْ ٠ضَٚػ ث٦ِجن ثٌّؤِٕجس ٚأْ والجْ ث٠٦ّالجْ ٌال١ِ ٕالٌٟج ٌٚالقز ٍٚثؽٙالٓ   

 ٤ْ ٔىجؿ ثٌّؤِٕجس أـًٞ ِٓ ٔىجؿ ؼ١ٌ٘ٓ ِٓ ثٌىضجد١جس7

ًَْغاُى َظِع٘ف ا لَِق اْْلِ َُ َّ  ثٌّقٚالٕجس   ٌٚالُ صْالضف١عٛث أْ ِعٕج٘ج إىث ٌُ صْالضف١عٛث أْ صٕىقالٛث

صٚذٌٚث  الٓ ثٌؾّالج  دؾٙالجه أٔفْالىُ ٌٞالعفىُ   ـالنٔىقٛث ث٦ِالجن ًمٚالز ِالٓ هللا صعالجٌٝ ٚص١ْال١ٌث ِٕالٗ 

 ّذقجٔٗ ٌّٓ ٌُ ٠ْضفت ثٌٚذٌ.

ًَْغااُى َظاِع٘ف اٚـٝ لٌٛالٗ 7  لِاَق اْْلِ َُ َّ  د١الجْ ٌقىّالز ثٌٌمٚالز 7 ٚٝالعؿ ث٦ْٔالجْ عجدالش  مال٩

٠الالز   ٚأِالالج  مالال٩ ـالالئْ ث٦ْٔالالجْ ٨ ٠مالالٜٛ  ٍالالٝ ثٌم١الالجَ دىالالً ٝالال٠ًٌٚجصٗ أِالالج ٔمالال٩ ـو١ٌٍالالٗ ٘الاليٖ ث٢ –ٚٔمالال٩ 

ٚوّج١ٌجصٗ إ٨ إىث ّج وٖ ِؾضّت ِٓ ثٌٕجُ   ٚويٌه ٨ ٠مٜٛ  ٍٝ والذـ ؽّالج  ٔفْالٗ إ٨ إىث ًمال٘ هللا 

ٌٗ ـٝ ٔىجؿ ث٦ِجن   ٚدجٌففٌ  ٕو ثٌْفٌ ٚثٌٌّٛ   ٚدجٌض١ُّ  ٕو ـمو ثٌّجن ٚثٌٌّٛ   ٚدنوً ث١ٌّضالز 

 ٚٔقٓ ٔمذً ًم٘ هللا صعجٌٝ وّج ٔمذً  َثةّٗ.  ٕو ث٨ٝفٌثً  

ْ٘اٌَُكْن تِاْلثَاِغاِل إاِلا أَْى ذَُكاَْى ذَِجااَسج  َعاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  الَُكْن تَ َْ َِا الااِزَٗي آَهٌُاْا اَل ذَاأُْكلُْا أَْها َٗا أَُّٗ

َ َكاَى تُِكْن َسِد٘و   ًْفَُغُكْن إِىا َّللاا اَل ذَْقرُلُْا أَ َّ ٌُْكْن   (46.)اذََشاض  ِه

٨ صنوٍٛث أِالٛثٌىُ  ٠عٕٝ ؽً ؽ٩ٌٗ أٔٗ ٠مٛي ٠ج أ٠ٙج ثٌي٠ٓ ٙولٛث هللا ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ ًٌّٚٛٗ

د١ٕىُ دجٌذجًٟ   أٜ ٨ صنميٚث أِٛثي دعٞىُ دعٞج ـضؾعٍٛ٘ج ٝجةعز   وجٌضٝ ٠نوٍٙج ث٦ْٔجْ ِٓ ؼ١الٌ 

ث٦ّال١ِ٩ز وٍٙالج  فك ٌٕ ٝ ٨ٚ  ٌـٝ ٠مضٟٞ أْ صنماليٚ٘ج   ٚمفالجح هللا ٌٍّالؤ١ِٕٓ ٠ؾعالً ث٤ِالٛثي

الَُكنْ ونٔٙج أِٛثي ثٌّؤ١ِٕٓ ـ١مٛي  َْ د١جٔج ٤ْ والً ِالؤِٓ  ١ٍالٗ فالك ٤م١الٗ   ٚوالجْ ثٌّالجي  اَل ذَأُْكلُْا أَْه

ـٝ أ٠وٞ ثٌّؤ١ِٕٓ ٘ٛ ٌؾ١ّعُٙ   7 ٨ ٠ٌٝٝ ِؤِٓ أْ ٠ٌٜ أمجٖ ؽجةعج أٚ  ج٠ًالج ٚ ٕالوٖ ِالج ٠ىف١الٗ   

 ؾجًر.7 عُ ثّضغٕٝ هللا صعجٌٝ ِٓ ٘يث ثٌقىُ وً أٔٛث  ثٌض

َعاْي ثّضغٕجن ؼ١ٌ ِضًٚ   ٌىٓ أْ وجٔش صؾجًر ـٍىُ أْ صالنوٍٛث " إاِلا أَْى ذَُكَْى ذَِجاَسج  ـمٌٛٗ 7 

ٌُْكنْ  " ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز د١جْ ٌضق٠ٌُ ثٌٌدج   ٚثٌمّجً ٚثٌٌْلز   ٚثٌفّت ـٝ أِٛثي ثٌٕجُ دجٌق١ً ذََشاض  ِه

ٌّٚج وجْ ثٌّالجي  –ىٌه ٚؼ١ٌٖ ِّج ٠ٖذٙٗ دجًٟ ـئْ  تِاْلثَاِغلِ ٚثٌؽٔ ٚثٌٌّْٚق   دو١ًٌ لٌٛٗ صعجٌٝ 

ثٌق٩ي ٌٗ ٚؽٖٛ وغ١الٌر   دجٌٚالٕج جس ٚثٌفٕالْٛ ٚثٌقالٌؾ   ٚثٌٚالولجس ٚثٌٙذالجس ٚثٌّٛث٠ًالظ ِٚٙالًٛ 

 .–ٚإٌٔٙ صٍه ثٌٛؽٖٛ ٘ٛ ثٌضؾجًر  –ثٌْٕجن ٚأؽًٛ ثٌعّجي 

ٌُْكنْ لجي ّذقجٔٗ  ذ١الت ِالج ٘الٛ دالوًُ٘ دّجةالز ـ١ؾالٍٛ ٌاله أْ ص إاِلا أَْى ذَُكَْى ذَِجاَسج  َعْي ذَاَشاض  ِها

ـٙٛ ف٩ي   ـئْ ثٌذجًٟ ٘ٛ أوً ِجي ثٌٕجُ دؽ١الٌ ِعجٚٝالز  ٚلالو دال١ٓ هللا ٌٕالج أْ ثٌضؾالجًر صٖالضٌٟ ـالٝ 

ـالالٝ ثٌقالالو٠ظ ثٌٚالالق١ـ  ثٌذ١الالت ٚثٌٖالالٌثن فٚالالٛي ثٌضٌثٝالالٝ دالال١ٓ ثٌّضذالالج٠ع١ٓ   ٚـٚالالً ىٌالاله ًّالالٛي هللا

ٌذجٟالً   ٚفٌِالش صٍاله ث٠٢الز والً "ثٌذ١عجْ دجٌن١جً ِج ٌالُ ٠فضٌلالج" ٚلالو فالٌَ هللا صعالجٌٝ أوالً ث٤ِالٛثي دج

ثٌضٚالالٌـجس ـالالٝ ثٌّالالجي   ـالالئْ ثٌّالالجي إّٔالالج ٠ؾّالالت ـالالٝ ث٤ٙالالً ٥ٌوالالً   ـالاليوٌٖ هللا ٕ٘الالج ١ٌٖالالًّ ؽ١ّالالت 
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ثٌضٚالالٌـجس   ٚوالالً ثٌضٚالالٌـجس ـالالٝ ثٌّالالجي ثٌذجٟالالً دجٍٟالالز   ٚـالالٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ "د١الالٕىُ" ه١ٌالالً  ٍالالٝ أْ 

 ٠ٛؽخ ٙقز ثٌذ١ت. ثٌضٌثٝٝ ٨دو أْ ٠ىْٛ د١ٓ ثٌذجةع١ٓ أٚ ٚو١ٍّٙج   ٚصٌثٝٝ ؼ١ٌّ٘ج ٨

 ًْْفَُغُكن اَل ذَْقرُلُْا أَ َّ  دعو ِج أٚؽخ ثٌٚوثق ٌٍْٕجن  ٍٝ ثٌٌؽالجي دال١ٓ ٚؽالٖٛ صقٚال١ً ث٤ِالٛثي

ٚثٌّذجؿ ِٕٙج ٚثٌقٌثَ   ٌّٚج وجٔش ثٌضؾالجًر ٚثٌٚالٕج ز ٚثًٌَث الز صمضٞالٟ ثٌّعجًٝالز ٚثٌّفجٚٝالز   

ؤهٜ إٌالٝ فٚالٛي ِالج٨ ٚلو صنٌػ  الٓ ِفجٚٝالز إٌالٝ ِٕجٍ الز   ـمالو صمضٞالٟ ثٌنٚالِٛز ثٌضالٝ ًدّالج صال

 ٠ٌٝجٖ هللا صعجٌٝ . . .

ًْفَُغُكنْ لجي ّذقجٔٗ  اَل ذَْقرُلُْا أَ َّ  ًٚ٘يٖ ث٠٢ز صوي  ٍٝ لضً ث٦ْٔجْ ٔفْٗ أٚ لضً ؼ١الٌٖ   ـ١مضال

ٔفْٗ ؽ٩ٙ دّٛعز ثٌو٠ٓ ث٩ّ٦ِٝ   دّعٕٝ أٔٗ ٠ٖوه  ٍٝ ٔفْٗ ـٝ ث١ٌٚجَ ٚثٌم١جَ ـ٩ ٠مذً ثٌالٌم٘ 

ٝ ثٌذٌه ثٌمجصً   ٠َٚٚٛ ـٝ ٌِٝٗ أٚ ـٝ ّفٌٖ   أٚ ٠ضٌن ثٌفعالجَ  ٕالو ثٌٌٖ ١ز   ـ١ؽضًْ ٌٍؾٕجدز ـ

ثًٌٌٞٚر ًٌٍٛ  ؽ٩ٙ ِٕٗ   أٚ ٠ضالٌن ثٌعّالً دج٤ّالذجح ٠ٚفالٌ إٌالٝ ثٌٚالقجًٜ ٚثٌٛثفالجس ١ٌنٍالٛ  الٓ 

ثٌٕجُ ؽ٩ٙ دّٛعز ثٌو٠ٓ   ـ١قًٚ ٌٗ ثًٌٌٞ ثٌفجهؿ ثٌّؤهٜ إٌٝ ثٌّٛس  ٚ٘اليث ٔٙالٝ هللا  ٕالٗ دمٌٛالٗ 

 ًَْاَل ذَْقرُلُْا أ  .فَُغُكنْ َّ

ٚلو ًٚه أْ ًؽ٩ ِٓ ثٌٚقجدز وجْ ـٝ ٠ٌّز ـنٙجدضٗ ؽٕجدز ٌال٩١   ـٍّالج لالجَ ٌٚال٩ر ثٌٚالذـ 

ؼٞالخ  ثّضفضٝ 7 أ١ٌِ ث٠ٌٌْز   ـنٚؽخ  ١ٍٗ ثٌؽْالً ـجؼضْالً ـّالٌٛ ـّالجس   ـٍّالج دٍالػ ًّالٛي هللا

 ؼٞذج ٕو٠وث ٚلجي وجْ ٠ىف١ٗ وؿ ِٓ ثٌضٌثح.

  ٠ٚفمن  ١ٕ١ٗ مٛـج ِٓ ثٌٛلٛ  ـٝ ثٌّعٚال١ز ٚوّج ًٚه أْ دعٜ ثٌٚقجدز ُ٘ أْ ٠مفت ىوٌٖ 

ـؽٞخ ؽالوث ٚدال١ٓ ٌٙالُ أٔالٗ ٠نوالً ٠ٖٚالٌح ٠ٚالٕىـ ثٌْٕالجن ٠ّٚالَؿ ٠ٕٚالجَ ِٚالٓ    ـذٍػ ىٌه ًّٛي هللا

 .مجٌؿ ّٕضٗ ـ١ٍِ ِٕٗ

ـالنٌمٝ  ٚوّج ًٚه أْ دعالٜ ثٌٚالقجدز صعج٘الوٚث أْ ٨ ٠ضىٍّالٛث ِالت أفالو   ـّالٌ دٙالُ ًّالٛي هللا

ؽٞالالخ ٚلالالجي  ١ٍالالٗ ثٌٚالال٩ر ٚثٌْالال٩َ "ٍ٘الاله ثٌّضٕفعالالْٛ" والالً صٍالاله  ٍالال١ُٙ ثٌْالال٩َ ـٍالالُ ٠الالٌهٚث  ١ٍالالٗ   ـ

ًْفَُغاُكنْ ث٤فوثط ِٚج ٕجدٙٙج ِنجٌؿ ٌٍْالٕز   ِٚعٕالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز ٠مالٛي ّالذقجٔٗ  اَل ذَْقرُلُاْا أَ َّ  ُأٜ أٔىال

لَأ تِااْلُوْنِهٌِ٘يَ لجي صعجٌٝ  أ٠ٙج ثٌّؤِْٕٛ أً٘ ه٠ٓ ٚثفو ٚونٔىُ أدٕجن ًؽً ٚثفو ٘ٛ ِقّو ّْ ُّٖ أَ  الٌاثِ

ِِنْ  ًْفُِغ ِٚٓ وقجْ أٌٚٝ ده ِٓ ٔفْه ـٙٛ ٚثٌو فمالج   ٤ْ ث٤ح ثٌؾْالّجٔٝ ٌال١ِ أٌٚالٝ داله ِالٓ  ِهْي أَ

ٔفْه   دً ٘ٛ أٌٚٝ ده ِٓ ؼ١ٌن   ٚو١ؿ ٨ ٚ٘ٛ ٨ ٠ٖعٌ دّج ٠ٍالُ دٌٛالوٖ ِالٓ أٌالُ أٚ ِالٌٛ ثٚ ـمالٌ 

دٕالج ٖ ٙالولج   ِٚالٓ أٌٚٝ دٕج ِٓ أٔفْٕج   ـٙٛ أدٛٔج فمج ٚٔقالٓ أ وّج ٠ٖعٌ ثٌٌٛو دٕفْٗ   ًّٚٛي هللا

وجٔٛث أً٘ ه٠ٓ ٚثفو ٚأدٕجن ًؽً ٚثفو   ِضقمم١ٓ دٙيث ثٌْٕخ ثٌٌٚفجٔٝ ثٌعجٌٟ ٠ْضق١ً  ٍٝ ثٌٛثفالو 

 ُِٕٙ أْ ٠مضً ٔفْٗ أٚ ٠مضً أمجٖ   ٤ٔٗ إىث لضً أمجٖ ـمو لضً ٔفْٗ ٌّع١١ٕٓ.

  ف١الالظ  ثٌّعٕالالٝ ث٤ٚي 7 أٔالالٗ أىي ٔفْالالٗ دمضالالً أم١الالٗ . ٚثٌّعٕالالٝ ثٌغالالجٟٔ 7 أٔالالٗ أٍ٘الاله ٔفْالالٗ دمضٍالالٗ

٠ْضٛؽخ ثٌنٍٛه ـٝ ثٌٕجً وّج ٠ْضٛؽذٗ إىث لضً ٔفْٗ   ِٚعٍَٛ أْ أّذجح ثٌمضالً ٨ صنفالٝ  ٍالٝ أفالو   

ٌٕٚ٘ج ِالج والجْ ـالٝ فال  أٚ ٕالٙٛر أٚ ّٟالت ٌٕفْالٗ   إ٨ أْ ٠ىالْٛ ثٌمضالً ٌنفالن ٚ٘الٛ ٕالٌ أ٠ٞالج   ٤ْ 

٠مضٍالالٗ   ـالئىث ٌالالُ ث٦ْٔالجْ ٨ ٠ؾالٌ   ٍالالٝ ثٌمضالً إ٨ إىث صقمالالك ِّالٓ ٠مضٍالالٗ أٔالٗ  الوٚ ِقالالجًح أِالٌٖ هللا أْ 

َها َكااَى لُِواْنِهي  ٠قض٠ ـٝ ِغً ٘يٖ ث٤فوثط ثٌٙجةٍز وجْ ِوثٔج ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر   وّج لجي صعجٌٝ 7  َّ
ِدَٗح  ُهَغلاَوح  إِلَ  َّ َِأ  فَرَْذِشُٗش َسَُثَح  ُهْنِهٌَح   ََ َهْي َُرََل ُهْنِهٌ ا  َّ َِأ   ََ َِ أَْى َْٗقرَُل ُهْنِهٌ ا إاِلا  لِا ُْ ٔ أَ

(1)
. ٚ٘اليث  

ثٌؾَن ثٌٍُّْ ثٌيٜ ٨ ٠ؾضٙو لذً ثٌمضً فضٝ ٠مضً ِعضموث   ـئىث والجْ ثٌمضالً مفالن ٠ذٍالػ ِالٓ هللا ًّٚالٌٛٗ 

                                                           

(
1

 .64( ًّٛر ثٌْٕجن 7 
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َِاٌاُن لالجي صعالجٌٝ  –٘يث ثٌّذٍػ   ـى١ؿ دّٓ ٠مضً ثٌّؤِٓ ِضعّوث  ا فََجاَضاُجٍُ َج اذ  َهاْي َْٗقرُاْل ُهْنِهٌ اا ُهرََعوِّ َّ
ُ َعلَ  َغِعَة َّللاا َّ َِا  ا فِ٘ الِذ  اََ أََعذا لََُ َعَزات ا َعِظ٘و  َّ لََعٌََُ  َّ  َِ ْ٘

(1)
. 

ًْفَُغاُكنْ ٚـٝ لٌٛٗ  اَل ذَْقرُلُْا أَ َّ  ْد١الجْ ٤٘الً ث٠٦ّالجْ ثٌالي٠ٓ دجٕالٌ ث٠٦ّالجْ ّال٠ٛوثن لٍالٛدُٙ   أ

لضً ثٌّؤِٓ ٌٕ ثًٌٌٖٚ   ٠َٕي ِٓ هللا صعجٌٝ ٌَِٕز لضً ثٌّؤِٓ ٌٕفْٗ ٠نّج أٚ لٕٟٛج   لالجي صعالجٌٝ 7 

 َالاِزٗي ُ إاِلا تِاْلَذقِّ  َّ َم َّللاا اَل َْٗقرُلَُْى الٌاْفَظ الارِٖ َدشا َّ َش  ََ ِ ا آ ِ إِلَ َْ َّللاا اَل َْٗذُعَْى َه
(2)

ـعفؿ ثٌمً  ٍالٝ  

ثٌٌٖن   ٚثٌقم١مز أْ ًؽ٩ ٠الو ٟ ث٠٦ّالجْ ٠مضالً ِْالٍّج ٠مالُ ثٌقؾالز  ٍالٝ ٔفْالٗ أٔالٗ ٕالٌ ِالٓ ثٌىفالجً   

ٜ   ٚوُ ِٓ وجـٌ ٌِٖن ـٝ ًٙٛر ٍُِْ  ٕو ثٌٕجُ   ٚ٘ٛ ٚأٔٗ ٌُ ٠يق ف٩ٚر ث٠٦ّجْ ٨ٚ ٌير ثٌضمٛ

  ٕو هللا ٌٕ ِٓ ثٌىجـٌ أ جىٟٔ هللا ٚإمٛثٟٔ ثٌّؤ١ِٕٓ ِٓ ثٌٛلٛ  ـ١ّج ٠ؽٞخ هللا ٚدْنفٗ.

ا َ َكاَى تُِكْن َسِد٘و  ٚ٘يٖ ث٠٢ز ثٌٖال٠ٌفز فؾالز  ٍالٝ ّالعز ًفّالز هللا دٕالج   ف١الظ ٔٙجٔالج أْ  إِىا َّللاا

أٚ دجٌّٛجةً ثٌضٝ فٌِٙج ّذقجٔٗ   أٚ أْ ٔمضً أٔفْٕج ًفّز دٕج ِٓ أْ ٔمالت  ٔنوً أِٛثي ؼ١ٌٔج دجٌذجًٟ

ـ١ّج ٠ٛؽخ مٍٛهٔج ـٝ ٔجً ؽُٕٙ دً ٚ جؽً ٔمّز هللا ـٝ ثٌو١ٔج   ٚٔقالٓ ـالٝ صٍاله ثٌالوثً ثٌالو١ٔج ٨ ٔمالٜٛ 

 ٍٝ أْ ِّٔ ٔجًث ٘ٝ دجٌْٕذز ٌٕجً ؽُٕٙ وٕجً أٟفتش ـٝ ثٌّالجن ّالذع١ٓ ِالٌر   ـى١الؿ ٠مالٜٛ ث٦ْٔالجْ 

٠ْقخ  ٍٝ ٚؽٙٗ ـالٝ ثٌٕالجً ِنٍالوث ـ١ٙالج   ٌالٛ صاليوٌ ث٦ْٔالجْ  ٛثلالخ  ٍّالٗ ٌضّٕالٝ أْ ٠ىالْٛ   ٍٝ أْ

 صٌثدج ٌُٚ ٠مت ـ١ّج ٠ؽٞخ هللا صعجٌٝ.

ِ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  َكاااَى َرلِااَ  َعلَاأ َّللاا َّ ا  َِ ًَاااس  َف ًُْصاالِ٘ ْْ ااا فََغاا فُْلو  َّ اً ا  َّ َهااْي َْٗفَعااْل َرلِااَ  ُعااْذ َّ
ا  (61.)َِٗغ٘ش 

 ٌٕج ِج فٌِٗ  ١ٍٕج ِٓ ثٌْٕجن ِٚٓ ث٤ِٛثي ِٚٓ ثٌمضً ٚد١ٓ ٌٕالج ِالج أفٍالٗ 7 ٚلالو دعو أْ د١ٓ هللا

د١ٕش ٌٕج ثٌْٕز ِج أفٍٗ هللا ٌٕج ِٓ ثٌمضً ٚأٌِٔج أْ ٔمضالً ثٌٌّصالو  الٓ ث٦ّال٩َ ٚثٌمجصالً ثٌاليٜ لضالً ؼ١الٌٖ 

ٚثٌَثٟٔ ثٌّقٚٓ دجٌٌؽُ ٚلضً ِالٓ ٠قالجًح هللا ًّٚالٌٛٗ ٠ْٚالعٝ ـالٝ ث٤ًٛ ـْالجهث ٚفالٌَ ّالذقجٔٗ 

َهاْي َْٗفَعاْل َرلِا َ ج ِج  وث ىٌه ُِٕٙ ٚصٛ و ًدٕج ؽً ؽ٩ٌٗ ـٝ ٘اليٖ ث٠٢الز ثٌمجصالً دمٌٛالٗ  ١ٍٕ َّ  ث٦ٕالجًر

 جةور إٌٝ ثٌمضً ٌمٌدٗ أٚ ٌّج صموَ ِّج ٌٙؿ ٌٕج دقٌِضٗ   أٜ ِٚٓ ٠مضً ٍِّْج أٚ ٠ٕىـ ثٌِأر فٌِٙالج 

اً اهللا  ١ٍٗ أٚ ٠نوً ِجي أمٛصالٗ ثٌّالؤ١ِٕٓ دجٌذجٟالً ٠ٚفعالً ىٌاله  َّ اا ُعاْذ فُْلو  َّ  ٌصعالو٠ج ٚظٍّالج ِالٓ ؼ١ال

اٚؽٗ فك  َِ ًَاس  َف ًُْصلِ٘ ْْ ثٌفجن ًثدفز ٌؾٛثح ثٌٌٖٟ ١ٍٚٔٚٗ ٔالجًث أٜ ٔومٍالٗ ٔالجًث صٖال٠ٛٗ ٕال١ج  فََغ

اٚوٍّج ٔٞؼ ؽٍوٖ دوٌٕجٖ ؽٍوث ؼ١ٌٖ أدو ث٢دو٠ٓ  ِ َِٗغا٘ش  َكااَى َرلِاَ  َعلَأ َّللاا َّ  ثّالُ ث٦ٕالجًر ٕ٘الج  جةالوث

ََ لَاَُ ُكاْي ٌٕجً ٘يث ١ْ٠ٌ  ٍٝ هللا صعالجٌٝ إٌٝ ث٩ٙن ثٌٕجً ٚث٩ٙن ث ْ٘م ا أَْى َٗقُاْ إًِاَواا أَْهاُشٍُ إَِرا أََساَد َشا

٤ْ ثٌّؤِٓ إىث لضً ٔفْٗ أٚ لضً أمجٖ أؼٞخ هللا صعجٌٝ ؼٞذج ٠ؾعً ثٌؾْالو ِْالضقمج ٌعاليثح  فََُ٘كْىُ 

 ث١ٌ٤ُ ـٝ ٔجً ؽُٕٙ ٚىٌه دقْخ ١ٔز ثٌْٛنٜ.

ََ   إِْى ذَْجرٌَِثُااْلٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ْلُكْن ُهااْذ َِ ًُااْذ َّ ٌُْكْن َعااِّ٘مَاذُِكْن  ٌْااَُ ًَُكفِّااْش َعاا َى َع ْْ َِاا ٌْ ا َكثَااائَِش َهااا ذُ

ا  (67.)َكِشٗو 

ثؽضٕجح ثٌٖالٟن صٌوالٗ ٚ الوَ ثٌٛلالٛ  ـ١الٗ   ٚثٌىذالجةٌ ٘الٝ والً  ّالً صٛ الو  ١ٍالٗ ثٌمالٌآْ ـج ٍالٗ 

جةٌ ثٌضالٝ ٔٙالجوُ هللا  ٕٙالج دجٌعمٛدز ـٝ ثٌٕجً . ٚأفو٘ج وذ١ٌر ٚثٌّعٕالٝ 7 أْ صضٌوالٛث ٚصضذج الوٚث  الٓ ثٌىذال

ٌُْكْن َعِّ٘مَاذُِكنْ دؾٙجه أٔفْىُ ِت ٚؽٛه ثٌّمضٟٞ  أٜ ْٔضٌ٘ج  ٕىُ ٚ ٓ ث٩ٌّةىز أ٠ٞالج ٚ الٓ  ًَُكفِّْش َع

ِعٍّىُ ِٓ ث٤ًٛ فضٝ صنصٛث ٠َٛ ثٌم١جِز ١ٌِٚ  ١ٍىُ ٕج٘و دئخ . ١ٌِٚ ثٌضىف١ٌ ِقالٛ ثٌىذالجةٌ ِالٓ 
                                                           

 .66( ًّٛر ثٌْٕجن 7 1)
 .35( ًّٛر ثٌفٌلجْ 7 2)
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٨  –لالجي ثدالٓ  ذالجُ  –٠ْضٌٖ ؽً ؽ٩ٌٗ دٌفّضٗ ِٚؽفٌصالٗ ثٌٚق١فز   ـجٌىذجةٌ ٨ ٠ْٕج٘ج ًدٕج ٌٚىٕٗ 

ٙؽ١ٌر ِت ث٦ٌٙثً ٨ٚ وذ١ٌر ِت ث٨ّضؽفجً   ٚثٌفٌق د١ٓ ثٌىذ١ٌر ٚث١ٌْتز أْ ثٌىذ١الٌر وّالج  ٌـضٙالج 

٘الٝ والً ِنجٌفالز ٌٍٖال٠ٌعز ٠قجّالخ هللا  ١ٍٙالج ـج ٍٙالج ثٌالاليٜ ٌالُ ٠ضالخ دجٌالومٛي ـالٝ ثٌٕالجً ٚثٌْال١تز ِالج ٌالالُ 

ثح ثٌٕجً ـنْ هللا ٠مٕالج ِالٓ ث١ٌّالً إٌالٝ ثًصىالجح ثٌّعجٙالٟ   ـال٩  ٚالّز ٌٕالج ٠ضٛ و هللا  ١ٍٙج ـج ٍٙج دعي

ِٕٙج إ٨ دقف  ٚ٘وث٠ضٗ ٤ْ ثٌفذت ثٌنذ١ظ ٚثٌٕفِ ث٤ِجًر دجٌْٛن صوـعٕج إٌٝ ثٌٛلٛ  ـالٝ ِعجٙالٟ هللا 

   ـ٩ ٠ّٕعٕج  ٕٙج إ٨ ٍّفجْ ث٠ٌٌٖعز ٚثٌنٛؾ ِٓ إلجِز ثٌقوٚه.

٠٦ّجْ إ١ٌٕج ٠َ٠ٕٚٗ ـٝ لٍٛدٕج ـىضخ ـالٝ لٍٛدٕالج ث٠٦ّالجْ أٚ صفًٞ هللا  ١ٍٕج دجًٌٕٛ ثٌيٜ ٠قذخ ث

ٚأ٠الالؤج دالالٌٚؿ ِٕالالٗ ٌٚالال٨ٛ ـٞالالً هللا صعالالجٌٝ  ١ٍٕالالج دضٍالاله ث٠ٌَالالجهر ثٌضالالٝ ِٕقٕالالج إ٠ج٘الالج ٌّالالج ـالالجٍ ٚثفالالو ِٕالالج 

دٌٝٛثْ هللا صعجٌٝ ـٙٛ ثٌيٜ صفًٞ ـٙوٜ ٚٚـك ٚؽيدٕج إ١ٌٗ ّذقجٔٗ ـٍٗ ثٌقّو ٌٚٗ ثٌٖىٌ ْٔنٌٗ ؽالً 

ُ ٚأْ ٠قفظٕج ِٓ ثٌفذت ثٌنذ١ظ ِٚالٓ ثٌالٕفِ ث٤ِالجًر دجٌْالٛن ِٚالٓ ثٌقال  ؽ٩ٌٗ أْ ٠عّٕٚج ِٓ ثٌٕج

"إّٔالالج  لالالجي –ٚثٌٙالالٜٛ ِٚعٍالالَٛ أْ ثٌىذالالجةٌ ٚثٌْالال١تجس ٚثٌفج الالجس وٍٙالالج ِضٛلفالالز  ٍالالٝ ث١ٌٕالالز ٚثٌمٚالالو 

ث٤ ّجي دج١ٌٕجس ٚإّٔج وً أٌِا ِج ٜٔٛ" ـىً  ًّ ٚلت ِٓ ث٦ْٔجْ ّٙٛث أٚ ِٓ ؼ١ٌ لٚو ٨ٚ ١ٔالز 

١ز ٚلٚو ـٙٛ ثٌفج ز ثٌّمذٌٛالز أٚ ثٌْال١تز ثٌضالٝ ٠ؤثمالي هللا دٙالج . أٚ ثٌىذ١الٌر ثٌضالٝ ـٙٛ  فٛث .ِٚج ٚلت دٕ

ٕٚ٘ج أد١ٓ ٌه ثٌىذجةٌ ٚأْ فٌٚ٘ج دعٜ ثٌعٍّالجن ـالٝ ّالذت وذالجةٌ ٚلالو دٍؽٙالج ثدالٓ  -٠عيح هللا  ١ٍٙج 7 

 – ذجُ ًٝٝ هللا  ّٕٙج إٌالٝ ّالذعّجةز وذ١الٌر ٌٚىٕالٝ أفٚالٌ٘ج فٚالٌث ٠ظٙالٌ ٌاله أٔٛث ٙالج ِفٚالٍز 

ّذت  ٌٖر وذ١ٌر ًدت وذجةٌ ِٓ أ ّجي ثٌمٍٛح ٚ٘الٝ ثٌٖالٌن ٚث٦ٙالٌثً  ٍالٝ ثٌّعٚال١ز  ثٌىذجةٌ ٘ٝ

ٚثٌمٕالٟٛ ِالالٓ ًفّالز هللا ٚأِالالٓ ؽجٔالخ هللا  ٚأًدالالت ـالٝ ثٌٍْالالجْ ٚ٘الٝ ٕالالٙجهر ثٌالًَٚ   ٚلالاليؾ ثٌّقٚالالٓ 

ثٌذجٌػ  ٚث١ّ١ٌٓ ثٌؽُّٛ ٚثٌْقٌ ٚع٩عز ـٝ ثٌذفٓ ٌٕح ثٌنّالٌ ٚوالً ِْالىٌ ٚأوالً ِالجي ث١ٌضال١ُ ظٍّالج 

ثٌعٍُ   ٚثعٕضجْ ـٝ ثٌفٌػ   ثٌَٔج ٚ ًّ لَٛ ٌٟٛ   ٚثعٕضجْ ـالٝ ث١ٌالو٠ٓ ثٌمضالً ٚثٌْالٌلز  ٚأوجي ثٌٌدج ِت

ٚٚثفالالو ـالالٝ ثٌالالٌؽ١ٍٓ ثٌفالالٌثً ٠الالَٛ ثٌَفالالؿ دؽ١الالٌ ٚؽالالٗ ٕالالٌ ٝ   ٚٚثفالالور ـالالٝ والالً ثٌؾْالالُ ٚ٘الالٛ  مالالٛق 

ثٌٛثٌو٠ٓ   ٚوً وذ١ٌر ِٓ ٘يٖ ثٌىذجةٌ ؽعالً هللا ٌٍضٛدالز ِٕٙالج فالوث ٕالٌ ١ج ٠ؾالخ  ٍالٝ والً ِالٓ أًصىالخ 

أْ ٠ضوثًن ٔفْٗ لذً ثٌفٛثس فضٝ ٠فّتٓ لٍذٗ إٌٝ ثٌٕؾجر ٠الَٛ ثٌم١جِالز   ِٚالٓ أّ٘الً ثٌضٛدالز  وذ١ٌر ِٕٙج

 أًٚه ٔفْٗ ِٛثًه ثٌعيثح ث١ٌ٤ُ ٠َٛ ثٌم١جَ.

اا اْكرََغاثُْا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِ ًَِصا٘ة  ِهوا َجاا َِ تَْعَعاُكْن َعلَأ تَْعاط  لِلشِّ ُ تِا اَل َّللاا ا َهاا فَعا ْْ اَل ذَرََوٌاا َّ
لِلٌِّغَ  اَّ ء  َعلِ٘و  ْٖ َ َكاَى تُِكلِّ َش َِ إِىا َّللاا َ ِهْي فَْعلِ اْعأَلُْا َّللاا َّ ا اْكرََغْثَي   (64.)اِء ًَِص٘ة  ِهوا

د١ٓ هللا ِقجدٗ ٌِٚث١ٝز ِذضوةج دّالج فٌِالٗ ٚأفٍالٗ   عالُ دال١ٓ ٌٕالج ِالج ٠ضعٍالك دالج٤ِٛثي ٚدالج٤ٔفِ 

ثٌىذالجةٌ ٌٕضؾّالً دجٌفٞال١ٍز ثٌضالٝ ٘الٝ ٚدج٤م٩ق   ٚدعو ىٌه ٔٙجٔج ؽً ؽ٩ٌٗ  ٓ ثٌقْو ثٌيٜ ٘الٛ ِالٓ 

 ثٌٌٝج  ٓ هللا ـٝ لوًٖ.

َِ تَْعَعااُكْن َعلَاأ تَْعااط  ـمالالجي ّالالذقجٔٗ 7  ُ تِاا ااَل َّللاا ا َهااا فَعا ْْ اَل ذَرََوٌااا َّ ٌٚثٌضّٕالالٟ ٘الالٛ ٍٟالالخ ثٌّالال

 ٕالالو  –ثٌّضعْالٌ أٚ ٍٟالخ ِالج ٨ ٠ّىالالٓ أْ ٠ىالْٛ دقْالخ لالالوًر ث٦ْٔالجْ ٚ٘الٛ ٔٛ الالجْ وذ١الٌر ٚٙالؽ١ٌر 

 ىذ١ٌر ـٙٝ صّٕٟ ٍٚثي ثٌٕعّز  ٓ ثٌؽ١ٌ.ثٌعجًـ١ٓ   أِج ثٌ

ٚأِج ثٌغج١ٔز ـٟٙ م٩ؾ ث٤ٌٟٚ ف١ظ ٠ضّٕٝ أْ ٠ىْٛ ٌٗ وّج ٌف٩ْ ِٓ ِجي أٚ  مجً أٚ ٍٚؽالز 

أٚ ؼ١ٌ ىٌه   ٚ٘يث ؽجةَ إ٨  ٕو أً٘ ثٌعٍُ دجهلل ـئُٔٙ ٠ىٌ٘ٛٔٗ   ٤ٔٗ ٠وي  ٍٝ  الوَ ثٌٌٝالج  الٓ هللا 

 ـٝ لوًٖ   ٚثٌقْو دجح ثٌٌٖ وٍٗ.
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ٌؽً ثٌٌؽً ٌٕعّز ّعٝ ٌٍْذٙج ِٕٗ ٌٕفْٗ   أٚ أ جْ  ٍٝ ّالٍذٙج دٛثّالفز ؼ١الٌٖ   ـئىث فْو ثٌ

ٚثٌقْالالو ِالالٌٛ ٔفْالالجٔٝ ٚ٘الالٛ ِالالٌٛ إدٍالال١ِ ٌعٕالالٗ هللا   ٤ْ أٚي فجّالالو ٘الالٛ إدٍالال١ِ دقْالالوٖ ٢هَ  ١ٍالالٗ 

 ث٩ٌَْ.

ٚ٘الٝ ثٌقْالو ٦دٍال١ِ   ٚثٌفّالت ٢هَ   ٚثٌقالٌٗ ٌمجد١الً    –ٚأٙٛي أٌِثٛ ثٌٕفالُٛ ع٩عالز 

ـٝ ثٌؾٕالز ـنٙالجدٗ ِالج أٙالجدٗ   ٚلجد١الً فالٌٗ  ٍالٝ أْ ٠الٕىـ أمضالٗ ثٌضالٝ وجٔالش ـوهَ ّٟت ـٝ ثٌنٍٛه 

 ِعٗ ـٝ دفٓ ٚثفور ـمضً أمجٖ.

ِٚعٕٝ ٘يٖ ث٠٢ز أْ هللا صعجٌٝ ٠ٕٙجٔج أْ ٔفٍخ ِج ـًٞ هللا دالٗ دعٞالٕج  ٍالٝ دعالٜ   ِالٓ  ٍالُ 

ْ صّٕالٝ ِغالً أٚ ِجي أٚ ؽجٖ أٚ ٠ًجّز أٚ ٍِه   دّعٕٝ أْ ٠ٍْخ ِٕٗ أٚ ٠ىْٛ ٌٕج ِغً ِجٌٗ   ٚىٌاله ٤

 ٘يث إٔىجً  ٍٝ لوً هللا صعجٌٝ ٚفؾز  ٍٝ ٍ٘ت ثٌٌؽً ٚؽَ ٗ ٚ ؾٍضٗ.

ٚلو ًٚه أْ ِٓ أّالذجح ٔالَٚي ٘اليٖ ث٠٢الز أْ ْٔالجن صّٕال١ٓ أْ ٠ىالْٛ ٌٙالٓ ِغالً ِالج ٌٌٍؽالجي ِالٓ 

 ث١ٌٌّثط ٚثٌؽ١ّٕز ٚثٌؾٙجه ٚث٦ِجِز ٚثٌمٞجن ـٌَٕش ٘يٖ ث٠٢ز.

ز لجٌالش ٠الج ًّالٛي هللا ٨ ٔعفالٝ ث١ٌّالٌثط ٚلو ًٚه دْٕو ث٦ِجَ ثدٓ ؽ٠ٌٌ ثٌفذٌٜ أْ أَ ِْالٍّ

٨ٚ ٔؽَٚ ـٝ ّذ١ً هللا ـٕمضً ـَٕي ث٠٢ز ثٌّيوًٛر   ٚلجٌش ثٌْٕجن ١ٌش ٌٕج ِغالً ِالج ٌٌٍؽالجي ـالنَٔي هللا 

ا اْكرََغْثيَ صعجٌٝ  لِلٌَِّغاِء ًَِص٘ة  ِهوا َّ ا اْكرََغثُْا  َِ ًَِص٘ة  ِهوا َجا  .لِلشِّ

ٝ ثٌالالو١ٔج ٚث٢مالالٌر ِالالٓ أ ّالالجي ثٌمٍالالٛح وعمٛه٘الالج ٌٌٍؽالالجي ٔٚالال١خ ِّالالج ثوضْالالذٛث ـالال –ٚثٌّعٕالالٝ 

ٌٍْٕٚالجن ٔٚال١خ  –ٚٔٛث٠ج٘ج   ٚأ ّجي ثٌؾٛثًؿ ِٓ  ذجهثس ِٚعج٩ِس فْٕز ٚأم٩ق ؽ١ٍّز ٚؽٙالجه 

ِّج ثوضْالذٓ ِالٓ ففال  ـالٌٚؽٙٓ ٚؼالٜ أدٚالجً٘ٓ   ٚٙالذٌ٘ٓ  ٍالٝ ثٌقّالً ٚثٌٛٝالت ٚثٌٌٝالج    

ٛ ثٌٕفِ  ٓ ثٌيي ٌؽ١ٌٖ ـذ١ٓ ٌٕج ـٞالً ٕٚ٘ج  ٍُ هللا ثٌّؤ١ِٕٓ ٚثٌّؤِٕجس ث٤هح دجٌٌٝج  ٓ هللا ٚدعٍ

ـ١مالٛي ّالذقجٔٗ  – َر ثٌٕفُٛ ٚصٌـعٙج  ٓ ثٌيي ٌؽ١ٌ هللا   ٚ ٓ ثٌقْو ثٌيٜ ٠ّقالك ثٌقْالٕجس ِقمالج 

 َِ َ ِهااْي فَْعاالِ اْعااأَلُْا َّللاا َّ    أٜ أْ هللا ىٚ ثٌفٞالالً ثٌعظالال١ُ ـجّالالنٌٖٛ دمٍالالٛدىُ ِعضمالالو٠ٓ ّالالٌ ز ث٦ؽجدالالز

ٌىُ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر   ٚ٘يٖ إٕجًر إٌالٝ أْ ثٌعذالو ٨ ٠عٍالُ ٚؽالٖٛ  ١ٌضفًٞ ّذقجٔٗ  ١ٍىُ دّج دٗ ثٌن١ٌ

ثٌن١ٌ ٌٗ ـ٩ ٠مٛي 7 "أ فٕٝ أِٛث٨ ٨ٚ أ٨ٚهث  جـ١الز ٨ٚ ٍٚؽالز ٙالجٌقز" ـئٔالٗ ٨ ٠عٍالُ أْ والجْ ىٌاله 

ٌٚىٕٗ ٠مٛي ًح أ فٕٝ ِٓ ـٍٞه   ـنٔٗ أ ٍُ دن١ٌ ثٌعذو ـ١عف١الٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ ِالج دالٗ  –م١ٌث أٚ ٌٕث 

١ٔج ٚث٢مالالٌر   ٌٚىٕالالٗ إىث ّالالنٌٗ ؼ١الالٌ ىٌالاله ٚأ فالالجٖ ـٌدّالالج ٠ىالالْٛ ـضٕالالز ٠مالالت دالالٗ ـالالٝ ٙالال٩ؿ فجٌالالٗ ـالالٝ ثٌالالو

ِْالالجم٠ هللا ِٚؽٞالالذز   ٚ٘الاليث ٨ ٠ّٕالالت أْ ٠ْالالني ث٦ْٔالالجْ ًدالالٗ ٚـالالجر  ٍالالٝ ث٠٦ّالالجْ   ٚصٛـ١مالالج ٌّقجدالالٗ 

ٌِٚث١ٝز   ٚهمٛي ثٌؾٕز ٚثٌقف  ٚثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌٌٖ ِٚج إٔذٗ ىٌه   ـئْ ٘يث ٘ٛ ثٌن١الٌ ـالٝ ثٌقم١مالز 

 ٌَ ٚأ َ ٚأ ٍٝ ِٓ أْ ٠ٌـت ثٌعذو إ١ٌٗ ٠و٠ٗ ٠ٚٛؽٗ إ١ٌٗ ٚؽٙٗ ٠ٌٚهٖ مجةذج.  ٚهللا أو

ااا ء  َعلِ٘و  ْٖ َ َكاااَى تُِكاالِّ َشاا ٠عٕالالٝ أٔالالٗ ّالالذقجٔٗ ِقالال٠١  ٍّالالج دّالالج دالالٗ ٙالال٩فىُ ـالالٝ ه٠الالٕىُ  إِىا َّللاا

ٚثٌّفعالٛي ثٌغالجٟٔ ٌمٌٛالٗ ٚثّالنٌٖٛ هي  ١ٍالٗ  –ٚأدوثٔىُ ٚأ٨ٚهوُ ٚه١ٔجوُ ٚأمالٌصىُ ـجّالنٌٖٛ ِالٓ ـٞالٍٗ 

ـمٌٛالٗ 7  –ٚؼ١ٌ ىٌه  –ِٓ ـٍٞٗ"   ٚؽجةَ أْ صموًٖ . ٚثّنٌٖٛ ٔعّضٗ ِٓ ـٍٞٗ أٚ  فٖٛ ِٚؽفٌصٗ "

"ِٓ ـٍٞٗ" هي  ٍٝ أْ ث٤ٚي دجٌٍُّْ أْ ٠ْني هللا ِٓ ـٍٞٗ ِٓ ؼ١ٌ أْ ٠عال١ٓ ٔعّالز ِنٚٛٙالز   

 ٤ٔٗ ٨ ٠عٍُ ً٘ ١ٍٔٗ صٍه ثٌٕعّز ٠ع١ٕٗ  ٍٝ ِقجح هللا ٌِٚث١ٝز أَ ٨.

ج دىالً ٕالب ـالج٤ٌٚٝ أْ ْٔالٍُ ٌالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٚٔضالنهح دّالج  ٍّٕالج ـالٝ ثٌالو جن ٌّٚج والجْ هللا  ١ٍّال

 ٚؼ١ٌٖ.

َْٗواااًُُكْن لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  الاااِزَٗي َعقَااَذْخ أَ َّ َُْشتُااَْى  َ ْٛ ا َّ الِااَذاِى  َْ َِ اْل ااا ذَااَش َٖ ِهوا الِ َْ لُِكاالج َجَعْلٌَااا َهاا َّ
ء   ْٖ َ َكاَى َعلَٔ ُكلِّ َش ا فَوذُُُْْن ًَِص٘ثَُِْن إِىا َّللاا ِِ٘ذ   (66.)َش
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٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌٖالال٠ٌفز ْٔالالنش ِالالج والالجْ  ١ٍالالٗ ثٌؾج١ٍ٘الالز ِالالٓ ثٌضذٕالالٟ ِٚالالٓ ثٌّعج٘الالوثس ثٌضالالٝ والالجٔٛث 

٠ضعج٘وٚٔٙج دعُٞٙ ِت دعٜ   ِٓ أْ وً ٚثفو ٠ٕٛح  ٓ ث٢مٌ ـٝ ف١جصٗ   ٚـٝ ِٛصالٗ   ٚـالٝ فمالٗ 

١ٙالج ـالٝ ثٌؾج١ٍ٘الز ٚـٝ ّٕٗ   ٚـٝ ؼٕجٖ ٚـٝ ـمٌر فضٝ ٠ىْٛ ٚثًعج   ـْٕل هللا أٚ أدوُ٘ ثٌضٝ وجٔٛث  ٍ

   ٚأفىُ ّذقجٔٗ آ٠جص7ٗ

َٖ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  الِ َْ لُِكلج َجَعْلٌَا َه َّ  ٠عٕٝ ٌىً ِجي صٌوٗ ث١ٌّش ؽعٍٕج ِٛثٌٝ ٌٗ ٠ٌعٛٔالٗ دقْالخ

أٔٚذضُٙ ّٚٙجُِٙ ثٌضٝ ـٌٝٙج ثٌمٌآْ   ٚ ٍٝ صن٠ًٚ ٌىً ٚثفو أٚ ٌىً لَٛ   أٜ ٌٚىالً إْٔالجْ ٟالجي 

ٚوالنْ ّالجة٩ ّالني  –٠٨ٛز دعو ِٛصٗ   دً ٚـٝ ف١جصٗ ٠ٌعٛٔالٗ  ٌّٖ ِٓ ث٢مٌ ؽعٍٕج ِٛثٌٝ ٌُٙ فك ثٌ

هللا صعجٌٝ د١الجْ ثًٌٛعالز ثٌالي٠ٓ ٠ٌعالْٛ ِالج صٌوالٗ دالو١ًٌ لٌٛالٗ 7 "ِّالج صالٌن" أٜ ِالٓ ثٌاليٞ صٌوالٗ ـنؽالجح 

َُْشتُْىَ ّذقجٔٗ دمٌٛٗ 7  َ ْٛ ا َّ الَِذاِى  َْ َِ ٠ٚىْٛ ثٌٛلؿ  ٍٝ  اْل ا ذََش َْ   ـٕمالٛي  7ِهوا لُِكالج َجَعْلٌَاا َها َّ َٖ الِ

 َِ ا ذََش  ٚ ٍٝ ىوٌ ثٌّٞجؾ صىْٛ ٌىً ٚثفو أٚ لَٛ ؽعٍٕج ِٛثٌٝ ِّج صٌن. ِهوا

َُْشتُاْىَ ٚصذضوا ث٠٢ز ثٌغج١ٔز دمٌٛالٗ 7  َ ْٛ ا َّ الِاَذاِى  َْ   ٠ٚىالْٛ ٌفال  ثٌٛثٌالوثْ ٚث٤لٌدالْٛ ؽٛثدالج  اْل

أْ ٠ؾعالً ؼ١الٌ  ٌْؤثي ِموً   ٚدٙيث ثٌمٛي صٍؽٝ ث٠٦ّجْ ٚثٌعٙٛه ثٌضٝ وجْ ٠مّْٙج أٚ ٠عج٘و٘ج ث١ٌّالش

أ١ٌٚجةٗ ٌٕوجن ـٝ ث١ٌٌّثط   ٚثٌّٛثٌٝ ؽّالت ِالٌٛٝ   ٚثٌّالٌٛٝ ٘الٛ ثٌالٌٛٝ   ٚثٌالٌٛٝ ٘الٛ ثٌاليٜ ٠ضالٌٛٝ 

ؼ١ٌٖ وٌدٕالج ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٌٕالج   ـٙالٛ ١ٌٕٚالج ٠ض٨ٛٔالج ّالذقجٔٗ دذالٌٖ ٚإفْالجٔٗ   ـٙالٛ ثٌاليٜ أٚؽالؤج ٚأِالؤج   

 ـنٔٗ أٌٚٝ دٕج ِٓ أٔفْٕج ٚ٘ٛ ٨ِٛٔج ١ّٚؤج. ٚوٌّٛي هللا

ٕالالٝ ثٌنالالجهَ ثٌالاليٜ ٠ضالالٌٛٝ ًدالالٗ ّالالذقجٔٗ دجٌعذالالجهر ٚثٌفج الالز ٠ٚضالالٌٛٝ ٚثٌالالوٖ . ِٚالالٌٛٝ ِٚالالٌٛٝ دّع

  ٔضالال٨ٖٛ دجٌْالالّت ٚثٌفج الالز ٤ِالالٌٖ ١ٙٔٚالالٗ   ضجلضالالٗ دجٌنوِالالز ٚثٌّْالالج ور   ـالالٕقٓ ِالالٛثٌٝ ًّالالٛي هللا

 ٦ٚف١جن ّٕضٗ.

ٚأْ ٠ىالْٛ ِالٌٛٝ دّعٕالٝ ث٨فض١الجػ  –ؽجةَ أْ ٠ىْٛ دّعٕالٝ ثٌْالعجهر ٚث٠ٌٌجّالز  –ِٚٛثٌٝ ٕ٘ج 

ثٌٕفت ٚهـت ثًٌٌٞٚثس   ٌّٚج وجْ ٌِٛٝ ٌفظج ِم٨ٛ  ٍٝ ِعجٔٝ وغ١الٌر ٨ ٠ض١ّالَ ِٕٙالج ِعٕالٝ  إ١ٌٗ ـٝ

هْٚ ِعٕٝ  ١ٕٙج هللا دمٌٛٗ ثٌٛثٌالوثْ ٚث٤لٌدالْٛ   ـنال٘ ث١ٌّالٌثط دجٌٛثٌالو٠ٓ ٚث٤لالٌد١ٓ دعالو ثٌٛٙال١ز 

 ٚثٌو٠ٓ   ٚ ١ٓ ّذقجٔٗ ٌىً ١ٚٔذٗ ـ١ّج صموَ ِٓ ث٠٢جس.

 ًَُْٗوا الاِزَٗي َعقََذْخ أَ َْسَدااِم تَْعُعاُِْن ٘يٖ ث٠٢ز ِْٕٛمز دمٌٛٗ   7ُكْن فَوذُُُْْن ًَِص٘ثَُِنْ َّ ْٛ أُّلُْ ا َّ
لَٔ تِثَْعط   ّْ أَ

(1)
لَِ٘ائُِكْن َهْعُشّف ا  ٚدمٌٛٗ 7   ّْ إاِلا أَْى ذَْفَعلُْا إِلَٔ أَ

(2)
ِٚعٕج٘ج لذً ثٌْٕل أْ ثٌٕالجُ ـالٝ  

ٛي 7 هِٝ هِه   ٚ٘وِٝ ٘وِه   ٚصٌعٕٟ ٚأًعضاله   ثٌؾج١ٍ٘ز وجْ ٠ضعجلو ثٌٌؽً ُِٕٙ ِت ث٢مٌ   ـ١م

لَٔ تِثَْعط  ٚصفٍخ ٚأٍٟخ ده   ـْٕل هللا ىٌه ـٝ ًّٛر ث٤ٔفجي دمٌٛٗ 7  ّْ َْسَداِم تَْعُعُِْن أَ ْٛ أُّلُْ ا َّ. 

دعو أْ لًٌ ٘يث ثٌعمو دٙيٖ ث٠٢ز ـؾعً ٌّٓ ٠فٛي  ّالٌٖ دعالو ِالج  جلالوٖ ثٌْالوُ دٚال٠ٌـ ٘اليٖ 

ٗ ؽعً ٌٌٍؽً أْ ٠ٛٙٝ ٌّٓ  جلوٖ دّج ٕجن ِٓ عٍظ ث١ٌٌّثط   ٌالٗ ثٌن١الجً ث٠٢ز . ٌّٚج ْٔنٙج ّذقجٔ

ـٝ ثٌْوُ أٚ ثٌٌدالت أٚ ثٌغٍالظ ـقْالخ   ـفالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز أٌِٔالج هللا صعالجٌٝ أْ ٔالؤصٝ ِالٓ عذالش ٌالٗ ثٌعمالو 

فَااوذُُُْْن ٔٚالال١ذٗ ِالالٓ ث١ٌّالالٌثط ٚ٘الالٛ ثٌْالالوُ وٕٚالال١خ ثٌٛثٌالالو ِالالٓ ٌٚالالوٖ ثٌالاليٜ ٌالالٗ ٌٚالالو   ٌمٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 

ا ًَِص٘ثَُِْن إِىا  ِِ٘ذ  ء  َش ْٖ َ َكاَى َعلَٔ ُكلِّ َش صقي٠ٌث ِٓ هللا صعالجٌٝ ١ٌٚ٤الجن ث١ٌّالش ثٌالي٠ٓ ٠فّعالْٛ ـالٝ  َّللاا

 فك أً٘ ثٌعمٛه.

                                                           

(
1

 .42( ًّٛر ث٤ٔفجي 7 

(
2

 .3( ًّٛر ث٤فَثح 7 



 

7644 

 

ًْفَقُْا ِهاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  تَِوا أَ َّ ُ تَْعَعُِْن َعلَٔ تَْعط   َل َّللاا اُهَْى َعلَٔ الٌَِّغاِء تَِوا فَعا ْا َُ َُ َجا الشِّ

اا ِِْن فَالصا الِ َْ ذِااٖ ذََخااافَُْى ًُُ ااَْصُُيا فَِعظُااُُْيا أَْهاا ال ا َّ  ُ ْ٘ااِة تَِوااا َدفِاالَ َّللاا الَِذاُخ َُاًِرَاااخ  َدافِظَاااخ  لِْلَغ

َ َكاااَى  ِِيا َعااثِ٘   إِىا َّللاا ْ٘ اْظااِشتُُُْيا فَااِِْى أَغَْعااٌَُكْن فَااَ  ذَْثغُااْا َعلَاا َّ  ِْ ُجااُشُُّيا فِااٖ اْلَوَعاااِج ُْ ا َعلِّ٘ ااا َّ

ا  (62.)َكثِ٘ش 

ثٌمٛثَ ِذجٌؽز ـٝ ثٌمٛثِالز   ٠عٕالٝ أٔٙالُ ٌٙالُ ث١ٌّٕٙالز  ٍال١ٙٓ ل١جِالج دؾ١ّالت ٕالتٛٔٙٓ   ٨ٚ ٠ؾالٍٛ 

ٌٌٍّأر أْ صضٌٚؾ ـٝ د١ش ثٌَٚػ ٨ٚ ـٝ أ٨ٚه٘ج ِٕٗ ٨ٚ ـٝ ٔفْٙج إ٨ دنٌِ ٍٚؽٙج   دّج ٌالٗ  ١ٍٙالج 

 ِٓ ثٌم١جَ.

  تَْعَعُِْن َعلَٔ تَْعط ُ َل َّللاا دج٦ِجِز ثٌعظّٝ ٠ٚىالْٛ م١ٍفالز هللا ـالٝ  ـجٌٌؽً ـٍٞٗ هللا تَِوا فَعا

أًٝٗ   ٚدج٤ِجٔز ثٌٚؽٌٜ ـ١ىْٛ إِجِج ٌٍّضم١ٓ   ٚدجٌمٞجن ٚدجٌؾٙجه ٚدالنٔٛث  أمالٌٜ ِعٍِٛالز   عالُ 

 د١ٓ هللا صعجٌٝ ٚؽٗ صفٍٞٗ  ٍٝ ثٌٌّأر دمٌٛٗ صعجٌٝ 7

 ِِْن الِ َْ ًْفَقُْا ِهْي أَْه ٛثٍِٙالج ثٌٞال٠ًٌٚز ٚ٘اليث ث٤ٔفالجق ِٕالٗ ثٌٚالوثق ٚثٌٕفمالز  ١ٍٙالج ِالٓ ٌ تَِوا أَ

 ثٌىّج١ٌز   7 ِٕٚٗ ٚؽٛح صٌد١ز ث٨ٚ٤ه.

  ااالَِذاُخ َُاًِرَاااخ ثٌٚالالجٌقجس ِذضالالوأ ٚلجٔضالالجس مذالالٌر   ٚثٌّعٕالالٝ ـجٌٚالالجٌقز ِالالٕٙٓ صٛٙالالؿ  فَالصا

 دنٔٙج لجٔضز أٜ مجٕعز ِف١عز ٌٍَٚػ   ٚثٌمٕٛس ٘ٛ ثٌنٖٛ  ٚثٌن١ٖز ٚثٌفج ز.

 ِْ٘ة ظٙالج ٌٍؽ١الخ أٜ أٔٙالج صقفال  ؼ١ذالز ٍٚؽٙالج ففظالج مذٌ دعالو مذالٌ   ِٚعٕالٝ فف َدافِظَاخ  لِْلَغ

٠مضٟٞ  فجـٙج ٚفف  ِجٌٗ ٌٚٚوٖ   ٚلالو ًٚه ـالٝ ثٌقالو٠ظ ثٌٖال٠ٌؿ م١الٌ ثٌْٕالجن ِالٓ إىث ٔظالٌس إ١ٌٙالج 

 ٌّصه ٚإىث ؼذش  ٕٙج ففظضه.

ٚ ٍٝ ٘يث ـضىْٛ ثٌٌّأر ثٌٚجٌقز ِف١عالز ٌَٚؽٙالج   فجـظالز ٌؽ١ذضالٗ أ١ِٕالز   ٚثٌّالٌأر ثٌّنجٌفالز 

 إ١ٌٙج أفَٔضٗ ٚإىث ؼجح  ٕٙج مجٔضٗ. ثٌضٝ صعٚٝ ٍٚؽٙج إىث ٔظٌ

 ُ أْ أٝالالفٕج ثٌّٚالالوً إٌالالٝ ـج ٍالالٗ صىالالْٛ ثٌّعٕالالٝ دقفالال  هللا ٚصٛـ١مالالٗ ٌٙالالٓ ٤ْ  تَِوااا َدفِاالَ َّللاا

ث٦ْٔجْ إىث ٌُ ٠ضفًٞ هللا صعجٌٝ  ١ٍٗ ـ١عٚالّٗ ِالٓ ثٌٛلالٛ  ـ١ّالج ٠ؾجْٔالٗ ٠ٖٚالجوٍٗ ٚصمضٞال١ٗ ثٌقمالجةك 

ٓ ثٌٛفالالٛٓ ثٌىجّالالٌر   ـالالئىث صفٞالالً هللا  ١ٍالالٗ ثٌضالالٝ 7 والالْٛ ِٕٙالالج   ٠ىالالْٛ إٔالالٌ ِالالٓ ثٌٖالال١فجْ ٚأٝالالٌ ِالال

ٚفذخ إ١ٌٗ ث٠٦ّجْ ٠ٍٕٚٗ ـٝ لٍذٗ   ٚوضخ ـ١ٗ ث٠٦ّجْ ٚأ٠وٖ دٌٚؿ ِٕٗ والجْ ـالٛق ث٩ٌّةىالز ثٌّمالٌد١ٓ 

  ٚديٌه ـجٌْٕجن ٨ ٠ىٓ فجـظجس لجٔضجس إ٨ دٙوث٠ز هللا ٚصٛـ١مٗ ٚففظٗ ٌٙٓ دّالج ٠ؾعٍالٗ ِالٓ ثٌٕالًٛ ـالٝ 

 لٍٛدٙٓ.

  ٚ ٕالوٜ  ٌٛٗ ـجٌّعٕٝ ٠قفظٓ أٚثٌِ هللا صعجٌٝ ٚٚٙج٠ج ًٌّٛٗٚأْ أٝفٕج ثٌّٚوً إٌٝ ِفع

 أْ إٝجـز ثٌّٚوً إٌٝ ـج ٍٗ أٌٚٝ ٌٍضن٠ًٚ دّج ـٝ ٘يث ثٌّعٕٝ ِٓ ِٖج٘و ثٌضٛف١و ثٌع١ٍز.

 ذِااٖ ذََخااافَُْى ًُُ ااَْصُُيا ال ا َّ  ٝثٌٕٖالالٍٛ ٘الالٛ ثٌٌـعالالز ٚثٌعٍالالٛ 7 ٌّٚالالج والالجْ ثٌٌؽالالجي لالالٛث١ِٓ  ٍالال

ث   ٚـالٝ لٌٛالٗ صنالجـْٛ ٖٔالٍٛ٘ٓ أٜ صظٙالٌ  ٩ِالجس ٖٔالٍٛ٘ٓ   ٚىٌاله ثٌْٕجن وجْ  ٍٛ ثٌٌّأر ٖٔالٍٛ

دالالنْ ٠الالٌٜ ثٌٌؽالالً ثٌّالالٌأر ؼ١الالٌس  ٛثةالالو٘ج ِعالالٗ دالالنْ وجٔالالش صمالالَٛ ٌالالٗ إىث لالالوَ ـضٌوالالش   أٚ صْالالجً  إٌالالٝ 

فجؽضالالٗ ـضْالالجٍ٘ش   ٚ٘الالٝ  ٩ِالالجس ثٌٕٖالالٍٛ ث١ٌٚ٤الالز ٚدضٍالاله ثٌع٩ِالالجس ٠قٚالالً ثٌنالالٛؾ ٌٌٍؽالالً   7 

 ؾ ظٍّج   ٚأِج ثٌٍٕٖٛ ـٙٛ ثٌٛلٛ  ـٝ ثٌّنجٌفز ـع٩.ٚثٌنٛؾ ِٓ ٙفجس ثٌمٍٛح   ٕٚ٘ج ٠ىْٛ ثٌنٛ

ّٚذخ ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أْ هللا صعجٌٝ د١ٓ ٌٕج أْ ثٌٌؽالجي لٛثِالْٛ  ٍالٝ ثٌْٕالجن   ٚدال١ٓ ّالذخ 

أْ  َىٌالاله وّالالج لالالوِش ٌالاله   عالالُ ىوالالٌ ّالالذقجٔٗ دجٌّالالوؿ ٚثٌغٕالالجن ٙالالفجس م١الالٌ ثٌْٕالالجن   ٚثٌّٛ ظالالز ٌٍٕجٕالال

١ٚذٙج إىث ٘ٝ مجٌفش ٍٚؽٙالج ِالٓ ثٌعمٛدالز ٠الَٛ ثٌم١جِالز   ٠يوٌ٘ج دجٌٛثؽخ  ١ٍٙج ٌَٚؽٙج ٌٕ ج ِٚج ٠
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دً ٚـٝ ثٌو١ٔج   ٚصىْٛ ثٌّٛ ظز دئم٩ٗ هلل صعالجٌٝ ٌضٕالٛ  أـىجً٘الج ؼ١الٌ ِذالوٜ ٌٙالج ِالج ٠ٕفٌ٘الج   دالً 

 دنٍّٛح ثٌقى١ُ   ـئْ ثٌٌّثه إ٩ٙؿ فجٌٙج   ٚثٌَٚػ ٠عٍُ ِج ٠ٕٛ  أـىجً ثٌٌّأر.

 ِْ ُُْجُشُُّيا فِٖ اْلَوَعاِج ا َّ ثٌّٞجؽت ٕ٘ج ٠قضًّ ِع١١ٕٓ   أِج صٌن ؽّج ٙج ٚ٘الٛ ثٌٙؾٌ ـ ٝ

ثٌم٠ٌخ دجٌْٕذز ٌٍّٞالجؽت   ٚأِالج صالٌن ثٌىال٩َ ِعٙالج ٚثٌٕالَٛ ِعٙالج ـالٝ ـالٌثٓ ٚثفالو   ٚؽالجةَ أْ ٠ٕالجَ 

ثٌٌؽً ِعٙج ـٝ ـٌثٓ ٚثفو ٠ٍٚفش ٚؽٙالٗ  ٕٙالج ٌالضقِ دضؽ١١الٌ لٍذالٗ  ١ٍٙالج   ـالئْ ٔؾالـ ـالٝ ِٛ ظضالٗ 

 ـىجً٘ج ٚمجؾ ِٕٙج ظًٙٛ ثٌٍٕٖٛ  ٕجهث   لجَ دٌٞدٙج7ٚ٘ؾٌٖ ٌٙج وجْ ثٌّفٍٛح   ٚإْ ٌُ صضٕٛ  أ

 اْظِشتُُُْيا َّ  ْٚثمضٍؿ ثٌعٍّجن ـٝ ث٤ٌِ دٞالٌدٙٓ   ـمالجي ٠ضؾٕالخ ثٌٞالٌح  ٍالٝ ثٌٛؽالٗ ٤

ـ١ٗ ثٌّقجّٓ   ٨ٚ ٠ٌٞح ـٝ ِىجْ ٚثفو   دً ٠فٌق ثٌٌٞح  ٍٝ ؽ١ّت ثٌؾْالُ ـ١قٚالً ث٤ٌالُ ٨ٚ 

ُ دٍؿ ِٕو٩٠ ـضٌٞدٙج دٗ ٨ٚ ٠ٌٞح دعٚالج ٠قًٚ ًٌٝ وىٌْ  ظُ أٚ ص٠ٖٛٗ ؽٍو   ٚلجي دعٞٙ

 ٨ٚ دٚٛس   ٚ ٕوٜ أْ ثٌٕفُٛ صضفجٚس ٚدقْخ ٔفُّٛٙ ٠ىْٛ ثٌٌٞح.

   ِِِ٘يا َعاث ْ٘ أٜ ـالئْ أعالٌس ثٌّٛ ظالز ـجٌٛثؽالخ أْ ٨ ٠ضعالوث٘ج إٌالٝ  فَِِْى أَغَْعٌَُكْن فََ  ذَْثغُاْا َعلَا

ٞالٌح ـال٩ ٠ضعالوثٖ إٌالٝ ؼ١الٌٖ ِّالج ٘الٛ ثٌٙؾٌ   ٚأْ أعٌ ثٌٙؾالٌ ـال٩ ٠ضعالوثٖ إٌالٝ ثٌٞالٌح   ٚأْ أعالٌ ثٌ

 أٔىٝ ِٓ ثٌٌٞح   وجٌفٌه ِٓ ثٌَّٕي أٚ وجٌف٩ق ِٚج إٔذّٙج.

ا َ َكاَى َعلِّ٘ ا َكثِ٘ش  ٠نصٝ هللا ديوٌ أّّٗ ث٤ ظُ ِٚعٗ دعالٜ أّالّجةٗ ثٌقْالٕٝ ١ٌالوي أ٘الً  إِىا َّللاا

ّالُ ثٌعٍالٝ ثٌىذ١الٌ ١ٌٍالََ ثٌّعٌـز  ٍٝ فىّضٗ   ٌّٚج وجٔش صٍه ث٠٢ز ٘ٝ ٌٍضنه٠خ ٚثٌعمٛدز ىوٌ ٕ٘ج ث٨

ثٌٌؽجي ثٌن١ٖز ِٓ هللا ٚفْٓ ً ج٠ز أفىجِٗ ؽً ؽ٩ٌٗ   ـنْ لٌٛٗ صعجٌٝ " ١ٍج وذ١الٌث" صٛلالؿ ثٌعذالو 

 ٕو فو ثٌعذٛه٠ز ى٨ ٌٍعٍٝ ٚم١ٖز ِٓ ثٌىذ١ٌ   ـ١ىالْٛ ـالٝ ِٛ ظضالٗ ٚـالٝ ٘ؾالٌٖ   ٚٝالٌدٗ ٨ٌِأصالٗ 

 ١ُ.لجةّج هلل دضٕف١ي أٌِٖ ٨ ِٕضمّج ٌٕفْٗ   ـْذقجْ ثٌقى١ُ ثٌعٍ

َِاا إِْى ُِٗشٗاَذا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  لِ ُْ اا ِهاْي أَ َدَكو  َّ  َِ لِا ُْ اا ِهاْي أَ َِِواا فَااْتَعصُْا َدَكو  ٌِْ٘ ْفارُْن ِشاقَاَ  تَ َِ إِْى  َّ
ا ثِ٘ش  ََ ا  َ َكاَى َعلِ٘و  ٌََُِْ٘وا إِىا َّللاا ُ تَ فِِّق َّللاا َْ ا ُٗ  (62.)إِْصَ د 

ذِ ٠مٛي هللا صعجٌٝ ـٝ ث٠٢ز ثٌْجدمز  ال ا ٚلو أٌٚش ٌه "صنجـْٛ" دّعٕالٝ  ٖ ذََخافَُْى ًُُ َْصُُيا َّ

ْفرُنْ صظْٕٛ ٕٚ٘ج ٠مٛي صعجٌٝ  َِ إِْى  َّ  ٚأْ  ٍّضُ ٤ٔٙج صمضٟٞ ث١ٌم١ٓ. –ٚصن٠ٍٚٙج ٕ٘ج 

 َ ِشقَا  ِْنمٛى ِٓ ث٤ٌِ ثٌٖجق   أٜ  ٍّضُ فٚٛي أٚ ٚلالٛ  أِالٌ ٕالجق د١ّٕٙالج   ٚؽالجةَ أ

ْ ِٓ ثٌّٖالمز ـالجٌٌّثه دالٗ ثٌنٚالِٛز ثٌقالجهر   ٚأْ والجْ ِالٓ ٠ىْٛ ِنمٛى ِٓ ثٌٖمز ٚ٘ٝ ثٌذعو ـنْ وج

 ثٌٖمز ـجٌٌّثه دٗ ثٌذعو.

ِٚعٕٝ ىٌه أْ هللا صعجٌٝ د١ٓ ٌٕج ّٚجةً ثٌٍٚـ ٚث٦ٙال٩ؿ دقىّالز ـالٝ ث٠٢الز ثٌْالجدمز   ٚىٌاله 

دجٌّٛ ظز ٚثٌٙؾٌ ٚثٌٌٞح   ـئىث ثِضٕعش ثٌّالٌأر أٚ أِضٕالت ثٌٌؽالً  الٓ ٚلالٛ  ثٌٚالٍـ ٚثٌٌٝالج ـمالو 

 ـٝ ٘يٖ ثٌقجٌز ـمجي7د١ٓ هللا فىّٗ 

َِا لِ ُْ ا ِهْي أَ َدَكو  َّ  َِ لِ ُْ ا ِهْي أَ ٌّٚالج  –ٚثٌيٜ ٠ذعظ ٕ٘ج ِٓ ثٌقجوُ أٚ وذ١الٌ ثٌمالَٛ  فَاْتَعصُْا َدَكو 

وجْ ٌٍقجوُ أْ ٠ًٌّ ِٓ ٠ٖجن   ـئْ ثٌٍٚـ ٠ىْٛ أوًّ إىث أًًّ ًؽال٩ ِالٓ أ٘الً ثٌّالٌأر ٚآمالٌ ِالٓ 

ٚألوً  ٍٝ ً ٠ز  جلذز ثٌٍٚـ ِالٓ  جلذالز ثٌٚالٍـ ِالٓ أً٘ ثٌٌؽً ٤ْ و٩ ِٕٙج أ ٍُ دعٛثةو لٌثدضٗ   

 جلذالالز ثٌنٚالالِٛز   ٚ ٍالالٝ ثٌٌّالال١ٌٛٓ أْ ٠نٍالالٛ والالً ًؽالالً ِّٕٙالالج دم٠ٌذالالز   ـم٠ٌالالخ ثٌّالالٌأر ٠نٍالالٛ دٙالالج 

ٚل٠ٌخ ثٌٌؽً ٠نٍالٛ دالٗ ٠ٚذال١ٓ والً ِّٕٙالج ٌٚالجفذٗ ثٌٛثؽالخ  ١ٍالٗ ٕالٌ ج دجٌقؾالز ثٌّمذٌٛالز   ٠ٚذٖالٌٖ 

ؾ   ٌّٚٙج أْ ٠قىّج دجٌف٩ق أٚ ثٌٛـجق   عالُ دال١ٓ هللا دجٌن١ٌ ثٌيٜ ٠ٕجٌٗ دجٌٍٚـ   ٠ٕٚيًٖ  جلذز ثٌن٩

 ٌٕج ّذقجٔٗ ٘ٛ ثٌّموً   أٔٗ دقْٓ ثٌٕٛث٠ج ٚإم٩ٗ ثٌمٍٛح ٠موً هللا دّٙج ث٩ٌٚؿ ٚث٩ٙ٦ؿ.
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ا أِالج ٌٌٍّال١ٌٛٓ أٚ ٌٍالَٚؽ١ٓ أٌّٚٙالج ِعالج   أٜ ـالئْ ٠ٌ٠الو و٩ّ٘الج إٙال٩فج  إِْى ُِٗشَٗذا إِْصاَ د 

ؽً أْ ٠ذ١ٓ أْ هللا ِج ؽعٍٗ لٛثِج  ٍٝ ثٌٌّأر ٚأٌِ٘ج دفج ضالٗ إ٨ ٚلالو "٠ٛـك هللا د١ّٕٙج" ٌٚم٠ٌخ ثٌٌ

ٚوٍفٗ ٚأٚؽخ  ١ٍٗ ٌٌٍّأر فمٛلالج ٠ؾالخ  ١ٍالٗ ً ج٠ضٙالج ٚإ٨ والجْ ِنجٌفالج ٌٌدالٗ ّالذقجٔٗ ٚصعالجٌٝ   ـالئْ 

ثٌّالٌأر ٔعّالز هللا ٌٌٍؽالً ـ١ؾالخ  ٍالٝ ثٌالَٚػ أْ ٠ٖالىٌ هللا  ١ٍٙالج دج٦فْالجْ إ١ٌٙالج   أٚ ٠ضقّالً ثٌٖالمجق 

هللا أؽٌ ثٌٚجد٠ٌٓ   ـئْ ِج ٠ٌْ ثٌٌؽً ِٓ ثٌٌّأر ٠ْالٌ ثٌّالٌأر ِالٓ ثٌٌؽالً ـ١ؾالخ  ١ٍالٗ ِٕٙج ١ٌّٕقٗ 

أْ ٠الالومً  ١ٍٙالالج ثٌْالالًٌٚ  ٚلالالو ـْالالٌ دعالالٜ ثٌعٍّالالجن "آصٕالالج ـالالٝ ثٌالالو١ٔج فْالالٕز ٚـالالٝ ث٢مالالٌر فْالالٕز" أٜ 

 ٍٚؽز ٙجٌقز.

ا ثِ٘ش  ََ ا  َ َكاَى َعلِ٘و  ٓ دئفْالجٔٗ أٜ  ١ٍّالج دّالج صظٙالٌْٚ ِٚالج صنفالْٛ   ـ١ؾالجٍٜ ثٌّقْال إِىا َّللاا

٠ٚؾجٍٜ ثٌّْب دّج ٠ْضقمٗ "مذ١ٌث" ٨ ٠نفٝ  ١ٍٗ ٕب ٕٚ٘ج أـًٚ ٌاله دعالٜ ِالج أؽٍّالش . إىث والجْ 

ؼٞالالخ ثٌّالالٌأر ٠عٍالالُ أفٍالالٗ هللا ٌٌٍؽالالً   وؽٞالالذٙج  ١ٍالالٗ ٌَٚثؽالالٗ أٚ ٌٛؽالالٛه ٚثٌو٠الالٗ ٚأمٛصالالٗ ِعالالٗ   أٚ 

ذالٗ  ٍالٝ ثٌعذالو ٌٛؽٛه أ٨ٚه ٌٗ ِٓ ؼ١ٌ٘ج ِعٗ   ٚؽخ  ٍٝ ل٠ٌذٙج أْ ٠ىجٕالفٙج دّالج أفٍالٗ هللا ِٚالج أٚؽ

ِٚج لوًٖ   ٠ٚنٛـٙج  جلذز ؼٞذٙج   ٚأْ وجْ ٌعًّ فالٌثَ ٠مالت ـ١الٗ ٍٚؽٙالج وٖالٌح ثٌنّالٌ ٚثٌْالٌلز 

ٚثٌمضً ٚؼ١ٌ٘الج   ٚؽالخ  ١ٍالٗ أْ ٠ٕٚالٌ٘ج  ٍالٝ ثٌالَٚػ ٚأْ ٠ؾضٙالو أْ ٠نٍٚالٙج ِٕالٗ دضى١ٍفالٗ دجٌضٛدالز 

 ٚثٌٌؽٛ  إٌٝ هللا أٚ دف٩لٙج.

اَل ذُْ شِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  َ اْعثُُذّا َّللاا اْلَ٘رَااَهٔ َّ َّ تِاِزٕ اْلقُْشتَأ  َّ ِْٗي إِْدَغااً ا  الِاَذ َْ تِاْل َّ ْ٘م ا  َِ َش ُكْا تِ

َهاا َهلََكاْد أَْٗ  َّ اثِِ٘ل  اْتاِي الغا َّ ٌْاِة  ااِدِة تِاْلَج الصا َّ اْلَجاِس اْلُجٌُاِة  َّ اْلَجاِس ِرٕ اْلقُْشتَٔ  َّ اْلَوَغاِكِ٘ي  َوااًُُكْن َّ

َ اَل ُِٗذةُّ َهْي َكاَى هُ  اإِىا َّللاا  (63.)ْخرَاال  فَُخْس 

أٌِ هللا صعجٌٝ أً٘ ث٠٦ّجْ دٗ ثٌي٠ٓ ّذمش ٌٙالُ ِٕالٗ ثٌقْالٕٝ ْ أْ ٠نٚالٛث هللا صعالجٌٝ دجٌعذالجهر 

 هْٚ ؼ١ٌٖ ل١جِج دجٌٖىٌ ثٌٛثؽخ  ١ٍُٙ ِذ١ٕج ٌُٙ فم١مض١ٓ  ظ١ّض١ٓ.

ثٌقم١مالالز ث٤ٌٚالالٝ 7 أٔالالٗ ّالالذقجٔٗ ٘الالٛ ثٌّٕفالالٌه دج١ٌ٘ٛ٤الالز هْٚ ؼ١الالٌٖ   ـٍالالٗ ثٌعظّالالز ٚثٌىذ٠ٌالالجن 

 ثٌىّجي ٚثٌؾ٩ي ٚثٌؾّجي ٚثٌذٙجن ٚثًٌٕٛ   ٚ٘ٛ ؽً ؽ٩ٌٗ ثٌّعذٛه دقك ٌيثصٗ.ٚ

ثٌقم١مز ثٌغج١ٔز 7 أٔٗ ّذقجٔٗ ٘ٛ ثٌّٕعُ دؾ٩ةً ثٌٕعُ وذ١ٌ٘ج ٚٙؽ١ٌ٘ج   ِٓ ث٠٦ؾالجه ٚث٦ِالوثه 

ِٚج ٠ٍََ ىٌه ِٓ ٚؽٛه ِج دٗ فف  إ٠ؾجهٔج ِّج صٌثٖ ؽٛثًفٕج   ِٚالج ؼالجح  ٕٙالج ِالٓ ث٨٢ن ثٌضالٝ دٙالج 

ِعٌـضٗ ٚثٌّْجً ز إٌٝ ١ًٔ ًٝالٛثٔٗ ث٤وذالٌ   ٚثٌم١الجَ دّالج ٠قذالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ   ٤ٔالٗ ّالذقجٔٗ  صق١ًٚ

٘ٛ ثٌّٛـك ٚثٌٙجهٜ ٚثٌفضجؿ ٚثٌع١ٍُ ٚثٌقى١ُ ٚثٌّعفٝ ٚثٌٛ٘جح   ٚٔنٚٗ دجٌعذجهر أ٠ٞالج هْٚ ؼ١الٌٖ 

ٚمجٙالز ثدضؽجن ٚؽٙٗ ثٌى٠ٌُ ٚثٌقف  ِٓ ًٌٕٚ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر   ٚ٘ٛ ثٌّعذٛه ٌيثصٗ ِٓ أـٌثه أفذجدٗ 

 أ١ٌٚجةٗ ثٌّعذٛه ٕىٌث  ٍٝ ؽ٩ةً ثٌٕعُ   ٚثٌّعذٛه ٌٍٛلج٠ز ِٓ ثٌعمٛدز ٚث٨ٔضمجَ.

ٚثٌعذجهر أ ظُ ٔعّز ٠ٕعُ دٙج  ٍٝ ِٓ ثؽضذجُ٘   ـئْ ثٌعذجهر ِج ٠قذالٗ هللا ِالٓ ثٌعذالو  ٨ٚ ٠ٛـالك 

ٌالٓ ؽً ؽ٩ٌٗ ٌّج ٠قذالٗ إ٨ ِالٓ ٠قذالٗ   ٚ٘الٝ ث ضمالجه  ٕالو أ٘الً ثٌضْال١ٍُ   ٕٚالٙٛه  ٕالو أ٘الً ثٌىٖالؿ   

ثٌّعذٛه ّذقجٔٗ لٛر ؼ١ذ١ز ـٛق ث٤ّذجح ٠موً دٙج  ٍالٝ ثٌٕفالت ٚثٌٞالٌ ـٕعذالوٖ ِالت ؼج٠الز ثٌقالخ ٚٔٙج٠الز 

ثٌيي ٚثٌنٞٛ    ـفٝ ثٌٍؽز ثٌضعذو ٘ٛ ثٌنٞٛ  ٚثٌضيًٌ   ـّالٓ أفذذضالٗ ٌٚالُ صىالٓ ىٌال٩١ مجٝالعج ٌالٗ ٌالُ 

ٝالالعج   صىالالٓ  جدالالوث ٌالالٗ . ِٚالالٓ مٞالالعش ٌالالٗ ٌٚالالُ صىالالٓ  جدالالوث ٌالالٗ   ٨ صىالالْٛ ِقذالالج ٨ٚ ىٌالال٩١ ٨ٚ مج

ـالالئْ ثٌعجدالالو ـالالٝ ٔٙج٠الالز ثٌقالالخ ٚؼج٠الالز ثٌالاليي  –ٚثٌّٕىالالٌْٚ ِقذالالز ثٌعذالالجه ٌالالٌدُٙ ِٕىالالٌْٚ فم١مالالز ثٌعذالالجهر 

ٚثٌنٞٛ  ٌّٓ ٠عذو   ٚـالٝ وّالجي ث٨ ضمالجه أْ ٌالٗ لالٛر ؼ١ذ١الز ـالٛق ث٤ّالذجح ثٌظالجٌ٘ر ٠مالوً دٙالج  ٍالٝ 

ٔٙج٠ز ِمٚالوُ٘   ِٚٓ أٔىٌ أْ هللا ِقذٛح ٌٍعذجه دً أٔٗ ؼج٠ز دؽ١ضُٙ   ٚٚؽٙٗ ثٌعٍٝ  –ثٌٕفت ٚثٌٌٞ 

ـمو أٔىٌ أٔٗ إٌٗ ٠عذو إى ثٌعذجهر وّالج لًٌٔالج ٔٙج٠الز ثٌقالخ ٚؼج٠الز ثٌاليي   ِٚالٓ ٨ فالخ ٌالٗ ٨  ذالجهر ٌالٗ   
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ٚثٌنجٝت ثٌي١ًٌ د٩ فخ ١ٌِ دعجدو   ٚثٌعجٕك د٩ مٞٛ  ٨ٚ ث ضمالجه ٌال١ِ دعجدالو   إىْ ـجٌعجدالو دٍالػ 

ٗ ثٌؽ١ذ١الز ّٚالٍفضٗ ثٌمٌِٙج١ٔالز ثٌضالٝ ٘الٝ ٔٙج٠ز ثٌّقذز هلل ٚؼج٠ز ثٌنٞٛ  ٚثٌيٌز ٌؾٕجدٗ   ٚأ ضمالو دمٛصال

ـالالٛق ث٤ّالالذجح   ـ١ىالالْٛ دضٍالاله ثٌّعالالجٔٝ وٍٙالالج  ذالالو   ِٚالالٓ ٠ضالالٌن ِعٕالالٝ ِٕٙالالج ٌالال١ِ دعجدالالو   ٌٚالاليٌه ـئٔالالٗ 

ّالالذقجٔٗ ٚصعالالجٌٝ لالالوَ لٌٛالالٗ "إ٠الالجن ٔعذالالو"  ٍالالٝ لٌٛالالٗ "ٚإ٠الالجن ْٔالالضع١ٓ" ٤ْ ثٌعذالالجهر ؼج٠الالز ثٌمٚالالو   

ٍضعظالال١ُ   ٚأْ وجٔالالش ثٌّٛالالجةً ِموِالالز  ١ٍٙالالج ٚث٨ّالالضعجٔز ّٚالالجةً ٌٙالالج   ٚثٌّمجٙالالو صمالالوَ  ٍالالٝ ثٌّٛالالجةً ٌ

دقْخ ثٌعًّ   ٚثٌّضٙالجْٚ دجٌعذالجهر ِضٙالجْٚ دجٌّمٚالٛه ث٤ ظالُ   ٚثٌّضْالجً٘ ـ١ٙالج ِضْالجً٘ دجٌقىّالز 

ثٌضٝ ٨ ؽٍٙج مٍك   ٚوً  جدو هلل ِضقمك دّعٛٔز هللا ١ٌِٚ والً ِْالضع١ٓ دالجهلل ِضقممالج دعذالجهر هللا   ٤ْ 

 ر إىث صمًٌ ىٌه ـجٌعذجهر وٍّز ؽجِعز ٤ٔٛث  ثٌن١ٌثس وٍٙج.ثٌعذو لو ٠ْضع١ٓ دجهلل ـ١ّج ١ٌِ  ذجه

  لالالجةُ  ٘الاليث ٤ْ ثٌعجدالالو ِقالالخ هلل مجٝالالت ٌالالٗ  جِالالً دنفىجِالالٗ   ِقالالجـ   ٍالالٝ ّالالٕز ًّالالٛي هللا

دضنه٠ز ؽ١ّت ٕعخ ث٠٦ّجْ ِٓ دٌ ٍٚٙز ٚ فٛ ٚإفْجْ ٚإوٌثَ ٚصٛثٝت ٚصٛدز ٚإٔجدز ٠ٚم١ٓ ٚصٛوالً 

ج هللا صعجٌٝ   ٚثٌعذجهر ٘ٝ أوًّ أ ّجي ثٌمٍالٛح ٚثٌؾالٛثًؿ ٚصف٠ٜٛ ٚؼ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌّعجٔٝ ثٌضٝ ٠قذٙ

ِعج   ٤ْ ثٌّقذز ٚثٌيي ٚث٨ ضمجه ٚثٌّٖج٘ور ـ١ٙج ِٓ أ ّجي ثٌمٍٛح   ٚثٌقٌوالجس ثٌذو١ٔالز ِالٓ ٙال٩ر 

ٍٚوجر ١ٙٚجَ ٚفؼ ٚٔفك دجٌضٛف١و ِْٚجً ز إٌٝ ثٌن١الٌ ِالٓ أ ّالجي ثٌؾالٛثًؿ   ـجٌعذالجهر ِالت وٛٔٙالج 

ٔفِ ث٤ٌِ ٘ٝ فم١مز ثٌٖىٌ  ٍٝ ّالٛثدػ ٔعّالجن هللا صعالجٌٝ ٚ ّال١ُ آ٨ةالٗ ثٌّمٚو ث٤ ٍٝ ـٝ ثٌقم١مز ٚ

َٕ ال اُكْسُ   لجي صعجٌٝ  َُلِ٘ل  ِهْي ِعثَاِد َّ ا  َد ُشْكش  ُّ ََ َدا اْعَولُْا آ
(1)

ـؾعً ّذقجٔٗ ثٌٖىٌ  ٩ّ ٚؽعالً  

ثٌّٛٝالٛ   ثٌٖجو٠ٌٓ ل١ٍ١ٍٓ   ـجٌعجدوْٚ  ٍٝ ثٌضقم١ك ل١ٍٍْٛ ٤ُٔٙ م١الٌر ثٌٖالجو٠ٌٓ   ٚلالو د١ٕالش ٘اليث

 ِف٩ٚ ـٝ وضجدٕج "ثٌفٌلز ثٌٕجؽ١ز" ـٌثؽعٗ أْ ٕتش ث٠ٌَّو ٚهللا ثٌّٛـك.

ْ٘م ا َِ َش اَل ذُْ ِشُكْا تِ َّ –  ٌّْج أْ أًٚه هللا ثٌٕٙٝ  ٓ ثٌٌٖن دعو ث٤ِالٌ دجٌعذالجهر   هي  ٍالٝ أ

دالجهلل ثٌٌّثه ِٓ ثٌٌٖن ٕ٘الج ٘الٛ ثٌٖالٛح ثٌاليٜ ٠ىالْٛ ـالٝ ثٌمٍالٛح  ٕالو ثٌعذالجهر ثٌاليٜ ٠ْال١ّٗ أ٘الً ثٌعٍالُ 

ثٌٌٖن ثٌنفٟ   ٤ْ لٌٛٗ صعجٌٝ "ث ذوٚث هللا" ٨ ٠مجدٍالٗ ؽعالً ٔالو هلل أٚ ثصنالجى ٚعالٓ أٚ ٕال٠ٌه هلل   ٤ْ 

ىٌه ٨ ٠ضٕجّخ ِت لٌٛٗ "ث ذوٚث هللا" ٤ْ ثٌي٠ٓ ٠نجٟذُٙ هللا دٙيث ثٌنفجح ٨ دالو أْ ٠ىٛٔالٛث دٍؽالٛ ِالٓ 

ٍالالز دعالالو ث١ٌمالال١ٓ ثٌقالالك دن١ٌ٘ٛالالز هللا ث٠٦ّالالجْ ِذٍالالػ ث١ٌمالال١ٓ  ٌٚالالُ ٠ذالالك إ٨ ٔظالالٌُ٘ إٌالالٝ ث٤ّالالذجح لجةّالالز ـج 

ًٚدٛد١ضالٗ   ـجٌٖالٌن ـالالٝ ٘اليث ثٌّمالالجَ ٘الٛ ثٌؽفٍالالز  ٕالو ٔظالالٌ ث٤ّالذجح   ؼفٍالالز صؽفالً ثٌمٍالالخ  الٓ ِٖالالج٘ور 

ثٌؽ١خ ـ١ْٙٛ أٚ ٠ؽفً   ّّٚٝ هللا صعجٌٝ ىٌه ٌٕوج   ٤ْ ثٌعذو ـٝ ٘يث ثٌّمجَ ٠عًّ دذؤالٗ ِالج أٚؽذضالٗ 

ـالالٝ ثٌٚالال٩ر  ِٚالالٓ دالاليي ثٌّالالجي   ٚفٌوالالز  ثٌٖالال٠ٌعز  ١ٍالالٗ ِالالٓ فٌوالالز ثٌٍْالالجْ   ٚفٌوالالجس ثٌؾالالٛثًؿ

ثٌؾٛثًؿ ـٝ ثٌقؼ   ِٚٓ صٌن ث٤وً ٚثٌٌٖح ٚثٌؾّج  ـٝ ثٌٚال١جَ ِالٓ ؼ١الٌ أْ ٠ىالْٛ ٌٍمٍالخ  ٍالُ   

 ٚىٌه ثٌعًّ ٘ٛ ثٌنٖٛ  ٚثٌنٛؾ ٚثٌٌؼذز ٚثٌٌ٘ذز ٚ إم٩ٙٗ هلل ثدضؽجن ًٝٛثٔٗ.

ً ٌضمالٌدُٙ إٌالٝ هللا أِج ثٌٌٖن ـٝ ؼ١ٌ ٘يث ثٌّمجَ ـٙٛ ؽعً ث٤ٔوثه ٚث٤ٙالٕجَ ٚثٌىٛثوالخ ّٚالجة

ِ ُصْلفَأٌٍفٝ   أٚ ٌٕوجن هلل وّج لجي صعجٌٝ ِنذٌث  ٓ ثٌٌّٖو١ٓ  تًَُْاا إِلَأ َّللاا َها ًَْعثُُذُُْن إاِلا لُِ٘قَشِّ
(2)

 

ا. ٚوّج أمذٌ ّذقجٔٗ  اِدذ  َّ ِ ا  َِحَ إِلَ لِ ْٙ أََجَعَل ا
(3)

. ٚ٘يث ٘ٛ ثٌٌٖن ثٌظجٌ٘ ثٌيٜ ٚلت ـ١ٗ أً٘ ثٌىفالٌ 

 دجهلل صعجٌٝ.

 ِٚٓ  ًّ دّج  ٍُ   ًٚعٗ هللا  ٍُ ِج ٌُ ٠عٍُ ِٓ أٌّثً ثٌمٌآْ ٚإٔٙوٖ هللا أٔٛثًٖ.

                                                           

(
1

 .76( ًّٛ ّذن 7 

(
2

 .6( ًّٛر ثٌٌَِ 7 

 .2( ًّٛر ٗ 7 3)
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َ لٌٛالالٗ 7  –ّٚالال١جق ث٠٢الالز دالال١ٓ ٚثٌو٨ٌالالز  ٍالالٝ ٘الاليث  اْعثُااُذّا َّللاا َّ  أٜ ثمٖالالعٛث ٚثمٞالالعٛث ى٨ هلل

 ِْٚجً ز إٌٝ ثٌم١جَ دضنه٠ز ِج أٌِ دٗ ٚث٨ٔضٙجن  ّج ٔٙٝ  ٕٗ.

 َْ٘ش َِ اَل ذُْ ِشُكْا تِ أٜ ٨ صَّؽٛث ث٦م٩ٗ دٖٛح ث٢ِجي أٚ دجٌٕظٌ إٌٝ ث٤ّالذجح لجةّالز  م اَّ

ـج ٍز ـضىْٛ  ذجهصىُ ؼ١ٌ ِمذٌٛز  ٕو هللا   ـئٔٗ ّذقجٔٗ لجي "إ٨ هلل ثٌو٠ٓ ثٌنجٌ٘" ٚ٘ٛ ثٌؽٕالٝ  الٓ 

أ ّجٌٕج   ٠ٚقخ ِٓ  ذوٖ ِج وجْ مجٌٚج ٌٛؽٙٗ ٕىٌث ٌٗ  ٍٝ ّٛثدػ ٔعّجٖ   ـنٔٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٠عفالٝ 

ٌٍّنٍ٘ ٚثٌٌّٖن   ٠ٚقخ ِالٓ  ذ١الوٖ أْ ٠ٖالىٌٖٚ ؽالً ؽ٩ٌالٗ دّالج ـٌٝالٗ  ٍال١ُٙ ٚدْالٕز  ٔعُ ثٌىْٛ

ًٌّٗٛ  ـئْ وفٌٚث دٕعّضٗ ٨ ٠ٍْذٙج ُِٕٙ ٤ٔٗ ِع٠ ٚ٘جح   ٌٚىٕٗ ٠ٍْذُٙ ٠َِو ث٠٦ّالجْ ِالٓ ف١الظ  

٨ ٠ٖالعٌْٚ دٖالالور ثٌعمٛدالالز   ـالالئىث ؽالالجن ٠الَٛ ثٌم١جِالالز فجّالالذُٙ  ٍالالٝ ِالالج أٔعالُ دالالٗ  ٍالال١ُٙ ٟٚالالجٌذُٙ دٖالالىٌٖ 

 ١ٓ ِٕجٗ.٨ٚس ف

ِْٗي إِْدَغاً ا الَِذ َْ تِاْل َّ  ٚثٌّعٕٝ ٚدجٌٛثٌالو ٚثٌٛثٌالور إفْالجٔج  –ثٌٛثٌوثْ صؽ١ٍخ ثٌٌؽً  ٍٝ ثٌٌّأر

ـنصٝ دجٌذالجن ٕ٘الج إٕالجًر  –ٚإٌٝ ثٌٛثٌو٠ٓ إفْجٔج  –أٜ أفْٕٛث إفْجٔج   ٚوجْ ١ّجق ثٌعذجًر ٠مضٟٞ  –

ثٌالو٠ٓ ٨ إٌال١ُٙ   ٤ْ ث٦فْالجْ ِالٕىُ إٌٝ أٔٙالج ٕ٘الج ٩ٌٍّٙالمز   أٜ ثؽعٍالٛث إفْالجٔىُ ٩ِٙالمز ـالٝ دجٌٛ

أِج ـٝ ثٌو١ٔج ـئْ دٌوُ ٌٍٛثٌو٠ٓ ّٚعز ـٝ ث٤ًٍثق ِْٕنر ـٝ  –إ١ٌّٙج ٘ٛ ٤ٔفْىُ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر 

ث٤ ّجً ِذٌر ِٓ ث٨ٚ٤ه   ـئْ هللا ٠ؾعً ٌّٓ أفْٓ إٌٝ ٚثٌو٠ٗ أ٨ٚهث ِٓ ظٌٖٙ ٠قْالْٕٛ إ١ٌالٗ أوغالٌ 

َِااهَ لجي ّذقجٔٗ  –ِّج أفْٓ ٘ٛ إ١ٌّٙج  ْي َجاَء تِاْلَذَغاٌَِح فَلَاَُ َعْ اُش أَْهصَالِ
(1)

. ٚلالو  ٌـٕالج هللا و١الؿ  

ْعَُِواأقْٓ إٌٝ ٚثٌو٠ٕج دمٌٛٗ 7  ِِ َِ ِعْلان  فَاَ  ذُ َْ٘ظ لَاَ  تِا َِ تِٖ َها لَا َِ َعلٔ أَْى ذُْ ِش ََُذا إِْى َجا َّ
(2)

أٜ  

ٍالٝ أْ صٖالٌن دالٝ ِالج ٌال١ِ ٌاله دالٗ أٟت ٚثٌو٠ه ٚأْ وجٔج وجـ٠ٌٓ ـٝ وً ِج وٍفجن دٗ إ٨ إىث ؽج٘وثن  

  ٍُ ـ٩ صفعّٙج.

 ٖا ْْ َعاثَِ٘ل َهاْي أًََااَب إِلَا اذاثِا َّ ًَْ٘ا َهْعُشّف ا  َصاِدْثَُِوا فِٖ الذُّ َّ  ٓٚىٌاله دقىّالز صؾعٍّٙالج ًثٝال١١

"أْ أِالٝ آىصٕالٟ  –ـمجي ٠ج ًّٛي هللا  أصٝ أدٛ ٠ٌٌ٘ر ًٝٝ هللا  ٕٗ ًّٛي هللا – ٕه . ٚإ١ٌه ِغ٩ 

 " ثٌٍُٙ أ٘و أَ أدٝ ٠ٌٌ٘ر" ـنٌٔٚؾ أدٛ ٠ٌٌ٘ر ِْالًٌٚث دالو ٛر ًّالٛي هللا ـمجي –ـ١ه ـجه  ٌٙج 

ِىجٔاله أدالج ٠ٌ٘الٌر  –  فضٝ ؽجن  ٍٝ دجح هثًٖ ـّْت مٖنٖز ثٌّجن هثمً ثٌوثً ـُٙ دجٌومٛي ـمجٌش 

أِالوه ٠الون أدالج ٠ٌ٘الٌر أٔالج إٔالٙو أْ ٨ آٌالٗ إ٨ هللا ٚأْ ِقّالو  –عُ ـضقش ثٌذالجح ٚلجٌالش  –فضٝ أؼضًْ 

لجي ـقًٚ ٌٟ ِٓ ثًٌٌْٚ دئ٩ِّٙج ِج ٨ ٠ٛٙؿ   أٔظٌ دعال١ٓ لٍذاله و١الؿ ٠ْالّت أدالٛ  –هللا  ًّٛي

ِالٓ أِالٗ عالُ ٠ْالٌ  إٌالٝ ًّالٛي هللا ـ١ْالنٌٗ ٌٙالج ثٌالو جن   دالٌ ٚثٌالو٠ه دمالوً ٘اليث  ٠ٌٌ٘ر ىَ ًّالٛي هللا

ٚأفيً أْ صضَٚػ ثٌِأر صومً  ٍٝ ٚثٌو٠ه أٚ أفالوّ٘ج ِالج ٠ىٌ٘الجْ   ٚأ فّٙالج فمٛلّٙالج ثٌضالٝ أِالٌن 

  دٙج ـضىْٛ دجًث دٛثٌو٠ه ِف١عج هلل صعجٌٝ.هللا

إٕجًر إٌٝ ثٌضؽجٌٝ ـٝ ثٌم١جَ ٌّٙج دّج ٠قذجْ   ـئْ ثٌم١جَ دالجٌقك ثٌٛثؽالخ  إِْدَغاً اٚـٝ لٌٛٗ 7 

 ١ٌِ إفْجٔج ٚإّٔج ٘ٛ ٚـجن.

َٔتِِزٕ اْلقُْشت َّ    ٗأٜ ثٌالي٠ٓ ٌٙالُ لٌثدالز صالوٌٝ إٌالٝ ٚثٌالو٠ه ِالٓ  ّاله ٚأدٕجةالٗ ٚمجٌاله ٚأدٕجةال  

إٌٝ ثٌقو ٤ ٍٝ   أٜ أفْٓ ديٜ ثٌمٌدٝ ً ج٠ز ٌٛثٌو٠ه ٚصمٌدالج إٌالٝ هللا صعالجٌٝ   فضالٝ ٠ىالْٛ  ث٤لٌح

 ثٌٕفت ده ٕج٩ِ   ٚدموً ٔفت ثٌّؤِٓ ٌؽ١ٌٖ دموً ِج ٠ٙذٗ هللا ِٓ ثٌن١ٌ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.
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ٔاْلَ٘رَاَه َّ   ١ٍٕالج ث١ٌض١ُ ٘ٛ ِٓ ِالجس ٚثٌو٠الٗ أٚ أفالوّ٘ج   ـالج١ٌض١ُ ثٌاليٜ ِالجس ٚثٌالوٖ أٚؽالخ هللا

ثٌٌفّز دٗ ٚثٌعٕج٠ز دضٌد١ضٗ ٚإ٠غالجًٖ  ٍالٝ ث٨ٚ٤ه ٚث٤٘الً ٠ٚضنوالو ٘اليث ثٌٛثؽالخ  الً ث٤ٚٙال١جن ٚىٜٚ 

ٌٕالج ِْالـ ًأُ ث١ٌضال١ُ ٚإهمالجي ثٌْالًٌٚ  ١ٍالٗ   ـالنْ ِالجس أدالٖٛ ـمال٠  ثٌمٌثدز ٠٥ٌضجَ ّٚالٓ ًّالٛي هللا

س أدٖٛ   ِٚٓ ثٌٛثؽالخ ٚدم١ش أِٗ ـٙٛ ث١ٌض١ُ   ـئْ ث١ٌض١ُ ِٓ ثٌذٙجةُ ِج ِجصش أِٗ   ِٚٓ ثٌٕجُ ِٓ ِج

 ٍٝ ث١ٙٚ٤جن ً ج٠ضٗ ٚ٘ٛ ؾ فٞالجٔز أِالٗ دجٌٌفّالز ٚثٌٌـالك ٚفْالٓ صٌد١ضالٗ ٚففال  أم٩لالٗ ٚآهثدالٗ 

ِٚجٌالالٗ أْ والالجْ ٌالالٗ ِالالجي   ٚأِالالج ِالالٓ ِالالجس أِالالٗ ـالالجٌقك ٠ضعالال١ٓ  ٍالالٝ ٚثٌالالوٖ   ٚ٘الاليث ثٌقىالالُ ٌِث الالٝ ـ١الالٗ 

تِزِ ث٦فْجْ ٌٍؾ١ّت ٤ٔٗ ّذقجٔٗ ٠مٛي 7  َّ ِْٗي إِْدَغاً ا  الَِذ َْ تِاْل اْلَ٘رَاَهَّٔ َّ  .ٕ اْلقُْشتَٔ 

 ِاْلَوَغاِك٘ي َّ  ٌٛثٌّْى١ٓ ٘ٛ ِٓ أّىٕٗ ثٌفمٌ إٌٝ ث٤ًٛ أٚ ثٌفمٌ ٚثٌىٌٙٛز أٚ ثٌفمٌ ٚثٌّال

  ٚث٦فْالالجْ إٌالال١ُٙ ٨ ٠نفالالٝ  ٍالالٝ ىٜ ًفّالالز ـفالالٝ فالالجي ثٌفمالالٌ ٚثٌٙالالٌَ   ً الالج٠ضُٙ ـالالٝ ٝالال٠ًٌٚجصُٙ 

 ٦لجِضُٙ ـٝ  ًّ ٠ْو فجؽجصُٙ. ٚوّج١ٌجصُٙ لوً ث٨ّضفج ز   ٚـٝ فجي ثٌفمٌ ـٝ ثٌٚقز ِْج وصُٙ

َٔاْلَجاِس ِرٕ اْلقُْشت َّ  أٜ ثٌم٠ٌخ ِىجٔج أٚ ْٔذج دقْذٗ   ٌٚىً فالك دقْالذٗ   ـالئْ والجْ ؽالجًن

ثٌم٠ٌخ ِىجٔج ٌٗ لٌثدز ثٌْٕخ ـٍٗ  ١ٍه فمجْ   ٚأْ وجْ ل٠ٌذج ِىجٔج ٨ ْٔذج ـٍٗ  ١ٍه فك   ـئْ فالك 

ٗ ٚـٝ ه٠ٕالٗ ِٚجٌالٗ ِْٚالج وٖ ـالٝ ثٌٖالور ٚثٌٌمالجن ثٌؾجً ثٌم٠ٌخ ثٌّىجْ ثٌذع١و ثٌْٕخ ففظٗ ـٝ  ٌٝ

ْ ـ١فٌؿ ٌفٌفٗ ٠ٚقَْ ٌقَٔٗ   ٠ٚعٛهٖ إىث ٌِٛ ١ٖ٠ٚعٗ إىث ِجس   ٠ٚذيي ِجٌٗ إىث ثـضمالٌ ٠ٚٛثّالٝ 

أ٨ٚهٖ دعالالو ِٛصالالٗ   ٚثٌؾالالجً ثٌم٠ٌالالخ ثٌّىالالجْ ثٌم٠ٌالالخ ثٌْٕالالخ ٌالالٗ فالالك عالالجْ   ٚ٘الالٛ صعٙالالو أٍ٘الالٗ ٚهثًٖ أْ 

٠فًٞ ٌو٠ٗ ِٓ أوً ٌِٖٚح ٍِٚالذِ فضالٝ ٠ؾعالً أ٨ٚهٖ ؼجح دوٚثَ ثٌْؤثي ٚثٌٌ ج٠ز ِْٚج وصٗ دّج 

ون٨ٚهٖ   ٠ٚؾعٍٗ وٌٛوٖ أْ وجْ أٙؽٌ ِٕٗ أٚ وٛثٌوٖ أْ وجْ أوذٌ ِٕالٗ   فضالٝ ٠ىالْٛ ثٌؾالجً ثٌم٠ٌالخ 

ِىجٔج ثٌم٠ٌخ ْٔذج ونٔٗ ِعٗ ـٝ هثًٖ   ٚونٔالٗ ـالٌه ِالٓ أـالٌثه أّالٌصٗ إىث ؼٞالخ أًٝالجٖ   ٚأْ  ضالخ 

 إ١ٌٗ أفْٓ.ث ضيً إ١ٌٗ   ٚأْ ؽفجٖ ٍٚٙٗ ٚأْ أّجن 

اْلَجاِس اْلُجٌُةِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  أٜ ثٌذع١و  ٕه   ٚلو لوً أً٘ ثٌعٍُ أْ ثٌؾجً ثٌؾٕالخ ِالٓ د١ضاله

إٌٝ أًدع١ٓ د١ضج ٌٕلج ٚؼٌدج ٚؽٕٛدج ّٕٚج٨   ٚ ٕوٜ أْ وً ِْالٍُ ؽالجً ؽٕالخ ٌٚالٛ والجْ د١ّالجٖ ثٌٕٙالو 

ثٌّالالؤ١ِٕٓ ـالالٝ صالالٛثهُ٘  "ِغالالً أٚ ١ِالالجٖ ِالالٌثؤ   ٤ْ ث٦ّالال٩َ ٟٚالالٓ ٚثٌّْالالٍّْٛ أّالالٌر ٚثفالالور   لالالجي

ٚصالالٌثفُّٙ ٚصعالالجٟفُٙ وّغالالً ثٌؾْالالو ثٌٛثفالالو إىث إٔالالضىٝ ِٕالالٗ  ٞالالٛ صالالوث ٝ ٌالالٗ ّالالجةٌ ثٌؾْالالو دجٌْالالٌٙ 

وً ٍُِْ ٌىً ٍُِ وجٌعٞالٛ  ٚثٌقّٟ" ـذ١ٓ هللا صعجٌٝ ٌٕج أْ ثٌٍُّْ ؽجً ؽٕخ   عُ ّٓ ٌٕج ًّٛي هللا

مج ثٌي٠ٓ ٚٙالفُٙ هللا دمٌٛالٗ ـٝ ثٌؾْو   ٚأْ وً ث١ٌٍّّْٓ ٌىً ٍُِْ وجٌؾْو ٌٍعٞٛ ُٚ٘ ثٌٍّّْْٛ ف

 7 ٌَُِْْ٘ن اُء َعلَٔ اْلُكفااِس ُسَدَواُء تَ الاِزَٗي َهَعَُ أَِشذا َّ
(1)

 ث٠٢ز . 

ثٌّمالجَ ث٤وّالً  ٚثٌمٌآْ ثٌّؾ١و ٌٙثٟ هللا ثٌّْضم١ُ ثٌيٜ ِٓ صؾجٍٖٚ ٍ٘ه   ّٕٚز ًّٛي هللا

ُْ٘كْن ثٌيٜ ِٓ صؾجٍٚ٘ج ّم٠ ـٝ ثٌٕجً لجي صعجٌٝ 7  ٌ  َعلَا ـّالٓ ؽالجنٖ  تِااْلُوْنِهٌَِ٘ي َسُءّف  َسِدا٘ن  َداِشٗ

أٚصالٝ  ـمجي أْ ٚؽوصٗ ـٝ ثٌمٌآْ آمالي دالٗ ـمالو ٍ٘اله ٚأٍ٘اله ؼ١الٌٖ   ـالئْ ًّالٛي هللا و٩َ ًّٛي هللا

 ثٌمٌآْ ٚأوغٌ ِٓ ثٌمٌآْ . 

 ٌِْة اِدِة تِاْلَج الصا َّ  ٚثٌٌّثه ِٕٗ ِٓ وجْ ِعاله ـالٝ د١الش ٚثفالو   أٚ ـالٝ صؾالجًر أٚ ًٍث الز  أ

٘اليث ٘الٛ ثٌٚالجفخ دجٌؾٕالخ   ٚث٦فْالجْ إ١ٌالٗ أْ  –ز   أٚ د١ٕه ٚد١ٕالٗ ٕالٌوز ـالٝ  ّالً فٌـز أٚ ٕٙع

صٌث ٝ هللا ًٌّٚٛٗ ـٝ ِعجٍِضٗ ؼجح  ٕه أٚ فٌٞ   ًثلذه دٖالور أٚ أّ٘الً   ـئٔاله إّٔالج صعّالً ىٌاله 

 –ٌٛؽٗ هللا صعجٌٝ  ِٚضٝ صؾًّ ثٌٍّّْْٛ دٙيث  الجه ٌٙالُ ثٌّؾالو ٚٙالجًٚث ـالٛق ّالٍفُٙ  ٕالو هللا صعالجٌٝ 
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ُ ـٝ ٍِجْ ٌٛ صٌوضُ  ٌٖ ِج أٌِصُ دٗ ٍ٘ىضُ ١ّٚنصٝ  ٍٝ ثٌٕجُ ٍِجْ ِٓ  ًّ دعٖالٌ ِالج "أٔض لجي

أٌِٖ ٔؾج" ـى١ؿ دٕج إمٛثٟٔ إىث ٔقٓ  ٍّٕج دىً ِج أٌِٔج دٗ ـٝ ٍِجْ ٨ ٔجٌٙ ٌٍو٠ٓ ـ١الٗ   ٚثٌْالٍفز 

ٌِٚثلذالز د١و أً٘ ثٌىفٌ دجهلل   ـئىث ٔقٓ  ٍّٕج دىً ِالج أٌِٔالج دالٗ وٕالج ـالٛلُٙ ؽٙالجهث ٤ٔفْالٕج ـالٝ  ٠َّالز 

 ٌٌدٕج ؽً ٚ ٩.

 ِثِ٘ل اْتِي الغا َّ  ٓثٌٕجةٝ  الٓ أٍ٘الٗ ٚدٍالوٖ ـالٝ ٍٟالخ ِالج أفٍالٗ هللا ِالٓ ِالجي ١ٌّالْٛ ٔفْالٗ ِٚال ٛ٘

٘اليث ٘الٛ ثدالٓ  –صؾخ  ١ٍٗ ٔفمضُٙ   أٚ صق١ًٚ  ٍُ ٔجـت أٚ ٌقؼ أٚ ٌؾٙجه   أٚ ٌٕظٌ دعذٌر ـٝ ث٢عالجً 

فْالجْ إٌالٝ ِغالً ٘اليث إؼجعالز دالجٌمٛس ثٌْذ١ً   ٚث٦فْجْ إ١ٌٗ ٚثؽخ  ٍٝ وً ِٓ ٚؽوٖ ـٝ ِقٍز  ٚث٦

ٚثٌٍّذِ ٚثٌّنٜٚ أْ وجْ ٨ٍِج ٌٗ   ٚد١جْ ِج أدُٙ  ١ٍٗ ِّج ٠قضجػ إ١ٌٗ ٚص٠َٚوٖ دجٌالو جن ٚثٌٕٚال١قز 

 ٚثٌّٛ ظز ثٌقْٕز ٚإًٕجهٖ إٌٝ ِٓ ٠ع١ٕٗ ـٝ وً دٍو ِّٓ ٠عٌـٗ.

 َْْٗواًُُكن َها َهلََكْد أَ َّ و ًٚه ـٝ ِالي٘خ ِجٌاله ٍِّٛن ث١ّ١ٌٓ صمًٌس فم١مضٗ ـٝ وضخ ثٌعٍُ   ٚل

أْ ثٌّؽٍخ ٌٚٛ دؽ١ٌ إىْ ث٦ِجَ  ٍٝ لَٛ وفجً ِٓ ثٌّؾُٛ أٚ ثٌٚجةذز   ٚثٌي٠ٓ فىالُ ثٌمالٌآْ  ٍال١ُٙ 

دجٌىفٌ   أٚ أِىٕٗ أْ ٠نٌّ ُِٕٙ ًؽج٨ ْٚٔجن ١ٌي٘خ دُٙ إٌالٝ دال٩ه ث٦ّال٩َ دالئم٩ٗ ث١ٌٕالز أٔالٗ ٠ٌ٠الو 

لَٛ دؾ١ٔ مجٗ ٚلٌُٙ٘ ـّالٓ أّالٍُ ـٍالٗ إ٩ُِّٙ ٠ىْٛٔٛ ِٓ ٍِه ث١ّ١ٌٓ   أِج إىث  ١ٓ ث٦ِجَ ؽٙجه 

ِج ٌٕج ٚ ١ٍٗ ِالج  ١ٍٕالج   ِٚالٓ ثدالٝ ـٙالٛ ٍِاله ث١ٌّال١ٓ  أٚ ٠الوـت ثٌؾ٠َالز   ٠ٚىٛٔالْٛ أ٘الً ىِالز أْ والجٔٛث 

ٔٚجًٜ أٚ ٠ٙٛه   ٨ٚ ٔمذً ُِٕٙ ثٌؾ٠َز أْ والجٔٛث ِؾّٛالج   دالً ٠ىٛٔالْٛ أًلالجن   ٚهللا صعالجٌٝ ٠نٌِٔالج 

جٔظٌ إٌالٝ أفىجِالٗ صعالجٌٝ . و١الؿ أٚؽالخ ث٦فْالجْ دّالٓ دج٦فْجْ إ١ٌُٙ دعالو أْ ؽعٍالٗ ٍِاله إ٠ّجٕٔالج   ـال

أىٌُٙ ثٌىفٌ ١ٌذال١ـ ٌٕالج ؼ١الخ أٔالٗ ثٌنال٩ق ثٌّمالوً   دالً ٘الٛ ثٌٙالجهٜ ثٌّٞالً   ٚإٔٔالج  ذ١الوٖ ٨ ـالٌق دال١ٓ 

الجي صعجٌٝ 7  –ثٌّؤِٓ ٚثٌىجـٌ  ْدَوِي َعْثذ  َْسِض إاِلا آذِٖ الشا ْٛ ا َّ اِخ  َّ َوا إِْى ُكلُّ َهْي فِٖ الغا
(1)

أِج أً٘  

ٌنٚٛٙالال١ز ـٙالالُ أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ ثٌىجِالالً ثٌالالي٠ٓ أِالالٌُ٘ هللا ٚأىي ٌٙالالُ أ٘الالً ثٌىفالالٌ   ّٚالالنٌ ٌٙالالُ ِالالج ـالالٝ ث

ثٌْالالّٛثس ِٚالالج ـالالٝ ث٤ًٛ   ٚأِالالٌُ٘ أْ ٠ضؾٍّالالٛث دنم٩لالالٗ ِالالت والالً ٔالالٛ  ِالالٓ أٔالالٛث  ثٌٕالالجُ   ـجدضالالوأ 

 دجٌٛثٌو٠ٓ ـج٨لٌد١ٓ ـج١ٌضجِٝ ـجٌّْجو١ٓ ـجٌؾجً ثٌم٠ٌخ لٌح ِىجْ أٚ ْٔالخ أٚ ّ٘الج ِعالج   ـجٌٚالجفخ

دجٌؾٕخ ـجدٓ ثٌْذ١ً ـّالج ٍِىالش إ٠ّجٕٔالج   ٚوالً صٍاله ثٌفٞالجةً ثٌع١ٍالز ٘الٝ ِالٓ أمال٩ق هللا صعالجٌٝ   ـنٔالٗ 

أؼوق ٔعّز ثٌٌٚؿ ٚثٌؾُْ ٌّٓ ّذش ٌُٙ ِٕٗ ثٌقْٕٝ ٚأؼوق ٔعّالز ثٌىالْٛ ٌّالٓ أدعالوُ٘  ٕالٗ   ـٍال١ِ 

١ّالج  الوث ىٌاله ثٌٕجُ  ٕوٖ ّٛثن ـ١ّج ٠ضعٍك دج٦فْجْ ث٦ٌٙٝ ًٚفج وّج لجي صعجٌٝ 7 "١ٌْٛث ّٛثن" ٚـ

ـٙالالُ ّالالٛثن   ٤ٔالالٗ ٝالالّٓ أًٍثلٙالالُ ٚأ ّالالجًُ٘ ٚمٍالالك ٌٙالالُ أًٝالالج ٠ذْالالج ِٚعالالجهْ ٚف١ٛثٔالالجس ٚٔذجصالالجس 

ٚأـ٩وج ١ّجًثس ٚعجدضجس ٩ِٚةىز صضٌٚؾ ـ١ّج ٠عالٛه  ٍال١ُٙ دالجٌٕفت ٕٚال١ج١ٟٓ صؽال٠ٌُٙ دّنجٌفالز أِالٌٖ 

 ىّضٗ.ـْذقجْ ثٌٌح ثٌعٍٝ ثٌىذ١ٌ ثٌيٜ ف١ٌ ث٤ًٚثؿ ٚأه٘ٔ ثٌعمٛي دؽٌثةخ لوًصٗ ٚ ؾجةخ ف

ا َ اَل ُِٗذةُّ َهْي َكاَى ُهْخرَاال  فَُخْس  ٕ٘الج ٠ؾالخ ثٌعؾالخ ٠غذالش هللا ٌٕفْالٗ أٔالٗ ٠قالخ ٚأٔالٗ ٨  إِىا َّللاا

٠قخ   ِٚعٍَٛ أْ أً٘ ثٌعمً أعذضٛث أْ ثٌّقذز ٨ صىْٛ إ٨ دجٌضؾجِٔ   ٚلو ٠و ٛ إ١ٌٙالج ثٌضٞالجه ـضالٌٜ 

مالٜٛ   ٚلالالو ٠الالو ٛ إ١ٌٙالج ثٌضؾالالجِٔ ـالالٝ ثٌفم١الٌ ٠قالالخ ثٌؽٕالٝ ٚثٌؾج٘الالً ٠قالالخ ثٌعالجٌُ   ٚثٌٞالالع١ؿ ٠قالالخ ثٌ

ثٌفٞالالجةً   ـضالالٌٜ ثٌعجلالالً ٠قالالخ ث٤ه٠الالخ   ٚثٌقىالال١ُ ٚثٌىالال٠ٌُ ٌّالالج ـالال١ُٙ ِالالٓ ثٌٚالالفجس ثٌضالالٝ ٠قذٙالالج أ٘الالً 

ثٌعمٛي   ٚهللا صَٕٖ  ٓ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ِؾجِٔ أٚ ِٖالجوً ِالٓ مٍمالٗ   ـّالج ٘الٝ ِقذالز هللا ٌٍعذالو ِٚالج ٘الٝ 

ٍمالالٗ ٚأدو الالٗ   ٌٚىٕالالٝ أدالال١ٓ ٌالاله ٕ٘الالج أْ  الالوَ ِقذضالالٗ ِٚالالٓ ٘الالٛ ثٌعذالالو   أٌالال١ِ ٘الالٛ ثٌالاليٜ والالجْ ٨ ٕالالب ـن

ِٕىٌٞ ِقذز هللا ٌٍعذو ٚ وَ ِقذضٗ ٠ؾٍْٙٛ ثٌقمجةك   ٚلو فىّٛث دجٌٖٙٛه  ٍٝ ثٌؽجةخ   ٚ٘اليث فىالُ 

دجًٟ   ٚإّٔج ٠قىالُ دجٌٖالٙٛه  ٍالٝ ثٌؽجةالخ ـ١ّالج صؾجْٔالج   ـال١قىُ  ٍالٝ  ّالٌٚ دّالج فىالُ دالٗ  ٍالٝ ٠ٍالو 

                                                           

(
1
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 ٍالٝ هللا دّالج ٔقىالُ دالٗ  ٍالٝ مٍمالٗ صٕالَٖ ّالذقجٔٗ   ٌٍضؾجِٔ ـذ١ّٕٙج إْٔج١ٔز ِضٖجدٙز   ٌٚىٓ ً٘ ٔقىالُ 

ٚثٌقم١مالالز أْ ِقذالالز هللا ١ٌْالالش وّقذالالز ثٌنٍالالك دعٞالالُٙ ٌالالذعٜ   ـالالئْ ِقذالالز ثٌنٍالالك ٌٙالالج أّالالذجح هث ١الالز 

ِٚمض١ٞجس ٨ٍِز   وّقذز ثٌٌؽالً ٌَٚؽضالٗ   ِٚقذالز ثٌٌؽالً ٌٌٛالوٖ   ِٚقذضالٗ ٌمٌثدالز أِالٗ ٚأد١الٗ   أٚ 

 ٓ وً ىٌاله   ٚأٔالج ٌالٕعٍُ وٍٕالج أْ هللا صعالجٌٝ ٠قالخ ىثصالٗ  ِقذز ثٌّقضجػ ٌّٓ ٠عف١ٗ   ٚهللا صَٕٖ ٚصعجٌٝ

ٚأّالالّجنٖ ٚٙالالفجصٗ فذالالج فم١م١الالج ٨ ٠ضٚالالًٖٛ ٍِالاله ِمالالٌح ٨ٚ ٔذالالٝ ٌِّالالً   ٤ْ هللا ٠قالال٠١  ٍّالالج ديثصالالٗ 

٠ٚق٠١  ٍّج دّج  ١ٍٗ صٍه ثٌيثس ِٓ ثٌىّج٨س   ـٙٛ ٠قخ ىثصٗ ٚأّّجنٖ ٚٙفجصٗ فذج ١ٍ٠ك دموًٖ ؽالً 

ز ِقذٛدز ٌٗ ـىً ِؤِٓ ؽٍّٗ هللا دّعجٔٝ ٙفجصٗ أفالخ ِعالجٔٝ ٙالفجصٗ ؽ٩ٌٗ   ٌّٚج وجٔش ٙفجصٗ ثٌع١ٍ

ـٝ ٘يث ثٌّؤِٓ   ـىجْ فذٗ ٌّعجٔٝ ٙفجصٗ ـ١ٗ فذج ٌيثصٗ   وّج ٠قخ ثٌٌؽً ثٌنَثٔالز ثٌضالٝ ٠ٞالت ـ١ٙالج 

ؽٛثٌٖ٘ ثٌغ١ّٕز ٠ٚقجـ   ١ٍٙج   ٚوً  ذو ٌُ ٠ؾٍّٗ هللا دّعجٔٝ ٙفجصٗ دً ثدض٩ن دنٝوثه صٍه ثٌّعالجٔٝ 

ن٩١ ٕق١قج ظجٌّج ـجؽٌث ـجّمج ٔجة١ج دؾجٔذٗ  ٓ هللا   وجْ ىٌه دؽال١ٜ هللا ِٚم١ضالٗ   ـال٩ ـىجْ ٍ٘ٛ ج د

٠قذٗ ّذقجٔٗ  أىْ ـالجهلل ٠قالخ ٠ٚالذؽٜ   ٌٚال١ِ فذالٗ ٚدؽٞالٗ ٌضالنعٌ  ٤ْ ِالٓ ٠ذؽٞالٗ ٌالُ ٠ؤى٠الٗ صٕالَٖ 

ٚصعجٌٝ   أٚ ٍّخ فمالج ِالٓ فمٛلالٗ   أٚ ِٕعالٗ ِالج ٘الٛ ـالٝ فجؽالز إ٠الٗ صٕالَٖ ّالذقجٔٗ وّالج ٠الذؽٜ دعٞالج 

٨ٚ أْ ِج ٠قذالٗ هللا أ جٔالٗ  ٍالٝ ١ٔالً ِمجٙالو أٚ هـالت  ٕالٗ  الوٚث أٚ ٠ْالٌ ٌالٗ ِفٍذالج أٚ أٟعّالٗ  دعٞج  

ّٚمجٖ ٚوْجٖ صَٕٖ هللا صعالجٌٝ ـىالً ىٌاله ِْالضق١ً ـالٝ ؽجٔذالٗ ـّالٓ لالجي 7 هللا ٠قالخ ثٌعذالو ـٙالٛ ٙالجهق   

 ِٚٓ لجي أٔٗ ٠قذُٙ ٙوق ٤ٔٗ ًأٜ ِٓ ًٚثن ّضجًر ثٌىْٛ آعجً لوًٖ.

  َهْي َكاَى ُهْخرَاال  أٜ ثٌاليٜ ٠ّٖالٝ ِضىذالٌث ـنالًٛث ظجٌّالج ثٌنٍالك ِؤى٠الج ٌؾ١ٌثٔالٗ ٚثٍ٘الٗ    جلالج

إىْ ظٙالٌ ٌاله  –صٍاله وٍٙالج ٙالفجس ٚمفج٠الج ِالٓ أدضٍالٝ دٙالج ٠ذؽٞالٗ هللا صعالجٌٝ  –ٌٛثٌوٞ لجٟعج ٌٌفّز 

َ اَل ُِٗذةُّ َهْي َكااىَ ِعٕٝ ِقذز هللا ٌٍعذو لٝ لٌٛٗ 7 "٠قذُٙ" ِٚعٕٝ  وَ ِقذضٗ ٌُٙ ف١ظ لجي 7   إِىا َّللاا

ا أٜ ِضٚفج دٚفجس إد١ٍِ ٚثٌذٙجةُ   ٚلو ؽٍّٗ هللا دجٌفًٞ ثٌيٜ ٠الوًن فمالجةك ثٌىالْٛ  ُهْخرَاال  فَُخْس 

٠ٚمضذِ ُِٕ ًٚثةّٙج أٔٛثً ثٌموًر ٚثٌقىّز   عُ ٠ٙٛ إٌٝ ف١ٜٞ ث٢ّالف١ٓ ّٚالجـً ث٨ًىٌال١ٓ   ؽٍّٕالج 

ٓ ثدالٓ  ذالجُ ًٝالٝ هللا دّج ٠قخ فضٝ ٔىْٛ ِّٓ أفخ ٚإٔٙؤج ؽّجٌٗ ثٌعٍٝ فضٝ ٔقذٗ دضٛـ١مٗ    ال

 هللا  ّٕٙج ٌغّجْ آ٠جس ـٝ ًّٛر ثٌْٕجن ٘ٝ م١ٌ ٌٙيٖ ث٢ِز ِّج ٍٟعش  ١ٍٗ ثٌِّٖ ٚؼٌدش ٚ٘ٝ.

 ْلُِ٘ثََِّ٘ي لَُكن ُ ُْ٘كنْ  ُِٗشُٗذ َّللاا ُ ُِٗشٗاُذ أَْى َٗرُاَْب َعلَا َّللاا َّ  ٌُْْكن ُ أَْى َُٗخفِّاَف َعا إِْى ذَْجرٌَِثُاْا  ُِٗشٗاُذ َّللاا

ااا َكثَااائَِش َهااا ََ   َكِشٗو  ْلُكْن ُهااْذ َِ ًُااْذ َّ ٌُْكْن َعااِّ٘مَاذُِكْن  ٌْااَُ ًَُكفِّااْش َعاا َى َع ْْ َِاا ٌْ َِ  ذُ َِ تِاا َ اَل َْٗغفِااُش أَْى ُْٗ ااَش إِىا َّللاا

َْٗغفُِش َها ُدَّى َرلِاَ  لَِواْي ََٗ ااءُ  َّ َِٗجا َ ّْ َْٗظلِاْن ًَْفَغاَُ شُانا َْٗغارَْغفِِش َّللاا ا أَ َهاْي َْٗعَواْل ُعاْء  ا َّ َ َغفُاْس  ِذ َّللاا

ا ٌْرُنْ  َسِد٘و  آَه َّ ُ تَِعَزاتُِكْن إِْى َشَكْشذُْن   .َها َْٗفَعُل َّللاا

َِ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ُ ِهااْي فَْعاالِ َْٗكرُُوااَْى َهااا آذَاااُُُن َّللاا َّ َٗااأُْهُشَّى الٌااااَط تِاْلثُْخااِل  َّ الاااِزَٗي َْٗثَخلُااَْى 

أَْعرَْذًَا لِْلَكافِِشَٗي َعَزات ا هُ   (64.)ٌِِ٘ اَّ

دعالالو أْ أِالالٌ ّالالذقجٔٗ دج٦فْالالجْ إٌالالٝ ثٌٛثٌالالو٠ٓ ٚإٌالالٝ ث٤ٔالالٛث  ث٤مالالٌٜ ثٌضالالٝ ىوٌ٘الالج هللا صعالالجٌٝ 

دعالالوّ٘ج   أمالالي صذالالجًن ٚصعالالجٌٝ ٠قىالالُ أفىجِالالٗ  ٍالالٝ ِالالٓ ٌالالُ ٠قْالالٕٛث دٙالالُ ٨ٚ دؽ١الالٌُ٘ ـمالالجي ؽالالً ؽ٩ٌالالٗ 

 ٍٝ ؽّت ث٤ِالٛثي   " ٚثٌذنً صٌن ثٌم١جَ دجٌٛثؽخ ٌٕٚ ج ٘ٛ  وَ ث٦فْجْ فٌٙج الاِزَٗي َْٗثَخلُْىَ "

ٚثٌي٠ٓ ٕ٘ج أِج أْ صىْٛ دالو٨ ِالٓ أّالُ والجْ ـضىالْٛ ٌِـٛ الز أٚ ٙالفز ٌّالٓ ـضىالْٛ ِٕٚالٛدز   أٚ أٔٙالج 

ؽٛثح ٌْالؤثي ِمالوً صمالو٠ٌٖ ِالٓ ٘الٛ ثٌّنضالجي ثٌفنالًٛ   ـذالٟ هللا ٌٕالج ٙالفجس ثٌّنضالجي ثٌفنالًٛ دمٌٛالٗ 7 

 أفذٗ ـو ج ثٌٕجُ إٌٝ ثٌذنً ِغٍٗ. " ث٠٢ز ـئىث دٍػ ثٌذنً دجٌعذو ِذٍؽز ثٌٕٙجةٟالاِزَٗي َْٗثَخلُْىَ "

َٗأُْهُشَّى الٌااَط تِاْلثُْخلِ " " ٠ٚج١ٌضُٙ دنٍٛث ٌُٚ ٠ضؾجٍٚٚث صٍه ثٌنٍٚز ثٌي١ِّز إٌٝ ِالج ٘الٛ ٕالٌ َّ

ِٕٙج   ٚ٘ٛ أٌِ ثٌٕجُ دجٌذنً ـئْ وجْ ثٌذنً ٌؽٍذز ٟذعٗ ثٌنذ١ظ ٚإصذج  ٔفْٗ ث٤ِجًر دجٌْالٛن   والجْ 
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هللا والجْ ِالٓ ثٌٕفالجق ٤ٔالٗ ٕاله ـالٝ ٚ الو هللا صعالجٌٝ   ٚثٌذن١الً ٘الٛ ِٓ ثٌىذجةٌ   ٚأْ والجْ إٔىالجًث ٤ِالٌ 

ثٌيٜ ٠عك ٚثٌو٠ٗ ٠ٚمفت ًفّالٗ دّٕالت دٌّ٘الج ٚٙالٍز ًفّالٗ دجٌّالجي   ٚثٌٖالق١ـ ٘الٛ ثٌاليٜ ٨ ٠ٕفالك ِالٓ 

أْ هللا ٠ومً ثٌٌؽً ثٌفالجؽٌ ثٌؾالٌا  –ثٌّجي  ٍٝ ٔفْٗ ٚأٍ٘ٗ ٚأ٨ٚهٖ ٕقج دجٌّجي  ١ٍُٙ   ٚـٝ ث٤عٌ 

ثٌٌؽً ثٌعجدو ثٌٕجً دجٌذنً   ٚٙالفز ثٌذنالً ٙالفز مذ١غالز صالوي  ٍالٝ  الوَ ثٌغمالز ثٌؾٕز دجٌْنجن   ٠ٚومً 

ِ َدرااأ دالالجهلل ٚثٌضٛوالالً  ١ٍالالٗ   لالالجي صعالالجٌٝ ِنذالالٌث  الالٓ أ وثةالالٗ " َِ َّللاا ٌْااَذ َسُعااْ ٌْفِقُااْا َعلَاأ َهااْي ِع اَل ذُ

ْا ٌْفَعُّ َٗ"
(1)

ُ ِهايْ ٚ٘ٝ ٙفز ث١ٌٙٛه ٌِٖٚوٟ ثٌعٌح . "  َْٗكرُُوَْى َها آذَااُُُن َّللاا َّ  َِ " . دال١ٓ ٌاله أْ فَْعالِ

ثٌفٞالالً ثٌّْٕالالٛح إٌالالٝ هللا صعالالجٌٝ ٘الالٛ إفْالالجْ هللا إٌالالٝ  ذ١الالوٖ دالالجٌعٍُ دالالٗ ّالالذقجٔٗ ٚدن٠جِالالٗ ٚدنفىجِالالٗ 

 ٚثٌفٞالالً ثٌّْٕالالٛح إٌالالٝ ثٌالالٌح ؽالالً ؽ٩ٌالالٗ ٘الالٛ صفٞالالٍٗ  ٍالالٝ ثٌعذالالو دىغالالٌر ث٤ِالالٛثي ٚث٨ٚ٤ه ٚثٌعجـ١الالز 

ًِٖ أَأَْشاُكُش أَْم أَْكفُاشُ ََُزا ِهاْي فَْعاِل سَ ٚٔفٛى ثٌىٍّز لجي صعجٌٝ ِنذٌث  ٓ ١ٍّّجْ " َْ "تِّاٖ لَِْ٘ثلُا
(2)

ٚؽالجةَ  

أْ صىالالْٛ ثٌالالٛثٚ ٕ٘الالج ٌٍالاليَ ٠ٚىالالْٛ "٠ٚىضّالالْٛ" ِعفٛـالالز  ٍالالٝ ٠ٚذنٍالالْٛ ٚثٌّٛٙالالٛـْٛ دجٌىضّالالجْ ٘الالُ 

  ٠ٚىالْٛ ثٌذنالً  ثٌّٛٙٛـْٛ دجٌذنً   ٠ٚىْٛ ثٌذنً ٘ٛ وضّجْ ِج د١ٕٗ هللا ـٝ وضجدز ِٓ دعغز ِقّالو

 ٌّج د١ٕٗ هللا صعجٌٝ ـىىضذز   ٠ٚىْٛ ثٌنذٌ ـٝ ث٠٢ض١ٓ  ٓ ث١ٌٙٛه. ٕ٘ج دن٩ دجٌعٍُ ٚثٌقمجةك إٔىجًث

ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ِعٕٝ ٘يٖ ث٠٢الز ٠ٚىضّالْٛ أٜ ٠نفالْٛ ِالج آصالجُ٘ هللا ِالٓ ـٞالٍٗ ِالٓ د١الجْ ِمالجَ 

   ٚأٔالالٗ مالالجصُ ثٌٌّالالً   ٚأْ ِّٛالالٝ ٚ ١ْالالٝ  ١ٍّٙالالج ثٌْالال٩َ ص١ّٕالالج أْ ٠ىٛٔالالج ِالالٓ أِضالالٗ فذ١ذالالٗ ِقّالالو

ر ٚثٌعٍٛ ـٝ ث٤ًٛ دجٌذجًٟ ه جُ٘ إٌٝ إمفالجن آ٠الجس هللا ثٌٌَّٕالز ـالٝ ٌٚىٓ فٌٗ ث١ٌٙٛه  ٍٝ ث١ٌْجه

 وضذٗ.

ٚلالالو د١ٕالالش ٌالاله أْ ث٠٦ضالالجن ٚث٦ فالالجن دّعٕالالٝ ٚثفالالو   ٚثٌفالالٌق د١ّٕٙالالج أْ ث٠٦ضالالجن ٠ىالالْٛ  جِالالج 

ٚث٦ فجن ٠ىْٛ مجٙج   ٚ٘جصجْ ث٠٢ضجْ ٚأْ وجٔضج مجٙض١ٓ دج١ٌٙٛه إ٨ أّٔٙالج ؽالٌث ِالٓ ٠ضٚالؿ دضٍاله 

ث١ٌٙٛه ِٚٓ ؼ١ٌُ٘   ٚثٌيٜ آصجُ٘ هللا ِٓ ـٍٞٗ ٘ٛ ثٌعٍُ ٚثًٌٕٛ ٚثٌٙالوٜ وّالج ثٌٚفجس ثٌّيِِٛز ِٓ 

 د١ٕش ٌه.

ٌِِ٘ ااا" أَْعرَااْذًَا لِْلَكااافِِشَٗي َعااَزات ا ُه " أٜ ٚأ الالوهٔج ١٘ٚنٔالالج ٌٍىالالجـ٠ٌٓ  الاليثدج ِالالي٨ ِن٠َالالج ِؤٌّالالج   َّ

ٞالج دالو١ًٌ أْ هللا ٚ٘يٖ ث٠٢ز صوي  ٍٝ أْ ثٌذنالً ٘الٛ دنالً دالجٌعٍُ ثٌٕالجـت ٚأْ ثٌىضّالجْ ٘الٛ وضّالجْ ٌالٗ أ٠

ٌِِ٘ ااصعجٌٝ أ مخ ث٠٢ض١ٓ دمٌٛٗ 7 " أَْعرَْذًَا لِْلَكافِِشَٗي َعَزات ا ُه " ٘اليث ٚثٌذنالً دجٌّالجي ٚدجٌّٕفعالز ٌٞالعؿ َّ

 ثٌغمز دجهلل ٚثٌضٛوً  ١ٍٗ ٠ٛلت ـٝ ثٌٌٖن أ جىٔج هللا صعجٌٝ ِٕٗ . .

الَُِْن ِسئَاَء الٌا لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َْ ٌْفِقَُْى أَْه الاِزَٗي ُٗ َهاْي َّ َّ اِش  َِ ْٙ ِم ا ْْ اَل تِااْلَ٘ َّ  ِ اَل ُْٗنِهٌَُْى تِااها َّ اِط 

َِْ٘اُى لََُ َُِشٌٗ ا فََغاَء َُِشٌٗ ا  (.65")َُٗكِي ال ا

دعو أْ د١ٓ ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ أً٘ ث٠٦ّجْ ثٌي٠ٓ ٠ٕفمْٛ أِٛثٌُٙ إدضؽالجن ٌِٝالجر هللا   ٚدال١ٓ أ٘الً 

ثٌٕفالجق ٚثٌالي٠ٓ فٌِالٛث ث٦مال٩ٗ هلل ـال٩ ٠عذالوْٚ ٨ٚ  ثٌىفٌ دجهلل ٠ذنٍْٛ دجٌّجي ٚثٌعٍالُ   دال١ٓ ٌٕالج أ٘الً

٠ٕفمْٛ إ٨ ًةجن ثٌٕجُ   ٌّٚج والجْ ٘اليث ثٌْالٌ ٨ ٠عٍّالٗ إ٨ هللا   ٚثٌٌثّالنْٛ ـالٝ ثٌعٍالُ د١ٕالٗ هللا ٌعجِالز 

الَُِْن ِسئَاَء الٌااطِ ثٌّؤ١ِٕٓ ـمجي ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ " َْ ٌْفِقَُْى أَْه الاِزَٗي ُٗ ٝ " ٌٚال٨ٛ أْ ٘اليٖ ث٠٢الز هثٌالز  ٍالَّ

 –ٙفجس لَٛ ُ٘ ٌٕ ِٓ ث١ٌٙٛه ـٝ ثٌىفٌ ٌمٍش أْ ثٌٛثٚ ٌٍيَ   ٤ْ صٍه ثٌٚفجس ثٌي١ِّز وٍٙج ٌٛثفالو 

 لٍش أُٔٙ ٌٕ ـٝ ثٌىفٌ ِٓ ث١ٌٙٛه   ٤ْ ث١ٌٙٛه ٠ٛفوْٚ هللا   ٚإّٔج وجْ وفٌُ٘ ٌضىي٠ذُٙ ًّالٛي هللا

ْ أِالٛثٌُٙ ًةالجن ثٌٕالجُ ٘الُ   ٌٚىالٓ ثٌالي٠ٓ ٠ٕفمالٛ ٚإٔىجًُ٘ ِج آصجُ٘ هللا صعجٌٝ ِٓ ـٞالٍٗ د١جٔالج ٌّمجِالٗ

  ٚ٘الُ ثٌقم١مالز وفالجً  ثٌي٠ٓ إِٓٛث دنٌْٕضُٙ ٚوفٌس لٍٛدُٙ   ٌٚىُٕٙ إِٓٛث دجٌٍْجْ صمجر ِٓ ًّالٛي هللا
                                                           

(
1

 .4( ًّٛر ثٌّٕجـمْٛ 7 

 .21( ًّٛر ثًٌّٕ 7 2)
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َْعفَِل ِهاَي الٌاااسِ دجهلل ًٌّٚٛٗ لجي صعجٌٝ 7 " ْٛ ِِ ا ْس " ٤ٔٙالُ إٔالو  ٍالٝ أ٘الً ث٠٦ّالجْ إِىا اْلُوٌَافِقَِ٘ي فِٖ الذا

ىفٌ   ـالنْ ث٠٦ّالجْ ٌالْٛ ٚثفالو   ٚثٌىفالٌ ٌالْٛ ٚثفالو   ٚثٌٕفالجق أٌالٛثْ وغ١الٌر   ِٓ ثٌىفجً ثٌظج٠ٌ٘ٓ دجٌ

ٚهللا صعجٌٝ د١ٓ ٌٕج ٙفجس ثٌّٕجـم١ٓ ـٝ أٚي ثًٌْٛر ثٌضٝ صيوٌ ـ١ٙالج ثٌذمالٌر ٚثٌْالًٛر ثٌضالٝ صاليوٌ ـ١ٙالج 

 "دٌثنر".

الَُِنْ " َْ ٌْفِقَُْى أَْه عٍالُ ثٌْالٌ " أٜ ٠ذيٌٛٔٙج ١ٌٌٜ ثٌٕجُ أُٔٙ وٌِالجن ِضٚالولْٛ . لالجي صعالجٌٝ "٠ُٗ

ٚأمفٝ" ٚلجي صعجٌٝ "٨ ٠نفْٛ  ١ٍٕج" ٚ "٠عٍُ مجةٕز ث٤ ١ٓ ِٚالج صنفالٝ ثٌٚالوًٚ" ثٌالٛثٚ ٕ٘الج ٌٍقالجي 

ٚثٌؾٍّز فج١ٌز   ٚ٘ٝ فجي ٨ٍِز ٔفٝ هللا  ُٕٙ ث٠٦ّالجْ دالجهلل ٚدالج١ٌَٛ ث٢مالٌ ٚأْ  ٍّالٛث أ ّالجي أ٘الً 

ٝ ث٤مال٩ق أٚ ثٌّعجٍِالز  ـالئْ ث٠٤ّجْ   ٨ ـٌق د١ٓ أْ ٠ىْٛ ىٌه ثٌعًّ ـٝ ثٌّجي أٚ ـالٝ ثٌعذالجهر أٚ ـال

 والالجْ لٌدالالز لجِالالش دٙالالج ثٌؾالالٛثًؿ ٌالالُ صٚالالوً  الالٓ  مالالو ثٌمٍالالخ  ٍالالٝ صٛف١الالو هللا ٚث٠٦ّالالجْ دقذ١ذالالٗ ِقّالالو

ُٗي ٚثٌضٚالالو٠ك د١الالَٛ ثٌم١جِالالز وجٔالالش ّالالذذج ـالالٝ ؼٞالالخ هللا صعالالجٌٝ  ٍالالٝ ثٌعجِالالً لالالجي صعالالجٌٝ " ِ الااذِّ أاََل ِها

 ٌُ َ لُذُ " ٚلجي ّذقجٔٗ "اْلَخالِ ََ َّللاا ٌُْكنْ لَْي ٌََٗا ٓ ِها َْ لَِكاْي ٌََٗالُاَُ الراْقا َّ َُا  اَل ِدَهاُج َّ َِا  " ٚثٌضمالٜٛ  ّالً ُْه

"إّٔج ث٤ ّجي دج١ٌٕجس" ٚـٝ ًٚث٠ز "إّٔج ثٌعًّ دج١ٌٕز" دْٕو ث٦ِجَ أدٝ ف١ٕفز ٠ٍٚالََ ِالٓ  لٍذٝ ٚلجي

دالالجهلل    ٠ٍٚالالََ ِالالٓ ثٌىفالالٌ دالالج١ٌَٛ ث٢مالالٌ ثٌىفالالٌ ث٠٦ّالالجْ دالالج١ٌَٛ ث٢مالالٌ ث٠٦ّالالجْ دالالجهلل صعالالجٌٝ ٚدٌّالالٌٛٗ

ٌَْغااُكْن َكَواا ًَِغا٘رُْن لِقَااَء    ِٚٓ آِٓ دج١ٌَٛ ث٢مٌ ١ْٔٚٗ وٓ وجٌىجـٌ لجي صعجٌٝ  " 7ٚدٌٌّٛٗ َم ًَ ْْ اْلَ٘

ََُزا ِهُكْن  ْْ َم اْلِذَغابِ " ٚلجي ّذقجٔٗ "َٗ ْْ َِْ٘اُى لَاَُ َُِشٌٗ اا فََغااَء َُِشٌٗ اا" "تَِوا ًَُغْا َٗ َهْي َُٗكِي ال ا " أٜ َّ

 صعجٌٝ دنٚٙجؾ ىوٌ٘ج ـالٝ ث٠٢الجس ثٌْالجدمز ـجٌٖال١فجْ ل٠ٌٕالٗ   ٚ ٍالٝ ٘اليث ـّالٓ ٠ىالٓ أْ ِٓ ىُِٙ هللا

ث١ٌٖفجْ ل٠ٌٕٗ أٚ ِمجًٔج ٌٗ ٩ٍِِج ٌالٗ ٨ ٠فجًلالٗ ّالجن فجٌالٗ  ٕالو هللا ًّٚالٌٛٗ ٚ ٕالو ثٌّالؤ١ِٕٓ ِٚجٌالٗ 

أ٠ٞج   ـنْ ث١ٌٖفجْ ٠ٍِْ  ٍٝ وً ٍُِْ ٌٚىٕٗ ٨ ٍّفجْ ٌٗ  ٍٝ ثٌي٠ٓ إِٓٛث ٚ ٍٝ ًدٙالُ ٠ضٛوٍالْٛ 

ِج ثٌِّٛٛز ـ٩ ٠ٕفه ٠ّٛالُٛ ٠ٚال٠َٓ ـّالٓ  ٚالُّٙ هللا صعالجٌٝ ٚوضالخ ث٠٦ّالجْ ـالٝ لٍالٛدُٙ ٚفذذالٗ أ –

إ١ٌُٙ ٠ٍٕٚز ـٝ لٍٛدُٙ ٚأ٠الوُ٘ دالٌٚؿ ِٕالٗ   ٨ ٠ٞالٌُ٘ ّّٚٛالز ثٌٖال١فجْ ٌٙالُ   ٚأِالج ِالٓ ٚوٍٙالُ هللا 

٠ؾعالً إٌٝ أٔفُْٙ ٌُٚ ٠ّٕقُٙ ثٌمجدً ثٌيٜ ٠مذٍْٛ دٗ ِج ؽجنس دٗ ثًٌٌّ  ٍال١ُٙ ثٌٚال٩ر ٚثٌْال٩َ ٌٚالُ 

ٌُٙ ثًٌٕٛ ـٝ لٍٛدُٙ ـنٌٚته أٔٚجً ث١ٌٖفجْ ٚث١ٌٖفجْ   ١ٌُٚٙ ُٚ٘ ثٌي٠ٓ ّذمش ٌُٙ ثٌْٛنٜ أ جىٔالج 

 هللا دٛؽٙٗ ثٌى٠ٌُ ِٓ ّجدمز ثٌْٛنٜ ٚمجصّضٙج أٔٗ ِؾ١خ ثٌو جن.

اا سَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ًْفَقُاْا ِهوا أَ َّ اِش  َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ا َّ  ِ ْْ آَهٌُاْا تِااها ِِْن لَا ْ٘ َهاَرا َعلَ َّ ُ َكااَى َّللاا َّ  ُ َصَُُِاُن َّللاا

ا ِِْن َعلِ٘و   (.66")تِ

ِجىث ثُّ ثّضفٙجَ إٔىجًٞ   ٚ "ِج" ٚفو٘ج ثُّ ثّضفٙجَ   ٚ "ىث" ثّالُ ِٛٙالٛي   ٚ٘اليٖ ث٠٢الز 

ثٌٖالال٠ٌفز هٌالالش ه٨ٌالالز ٙالال٠ٌقز  ٍالالٝ أْ والالً إْٔالالجْ ٠ّىٕالالٗ أْ ٠ىالالْٛ ِؤِٕالالج ٌْالالٌٙٛز ه٨ةالالً ث٠٦ّالالجْ   

ٌَالالز ٚثٌّضىٍّالالْٛ ِالالٓ أْ ثٌّالالؤِٓ ٨ ٠ىالالْٛ ِؤِٕالالج إ٨ إىث ـمالالٗ ٌٚؾالال٩ن ظًٙٛ٘الالج م٩ـالالج ٌّالالج ٠مٌٛالالٗ ثٌّعض

ِِْن ث٤هٌز ثٌعم١ٍز ٚإ٨ ـٙٛ ِمٍو ٚثٌّمٍو  ٕوُ٘ وجـٌ   ٌٚٛ والجٔٛث واليٌه ٌّالج لالجي هللا صعالجٌٝ " ْ٘ َهااَرا َعلَا َّ
ِش  َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ َّ  ِ ْْ آَهٌُْا تِاها ِالجىث  –نوالً " وّالج ٠مالٛي ث٦ْٔالجْ ٌٍؾالجٌِ  ٍالٝ ثٌّجةالور ثٌمالجهً  ٍالٝ أْ ٠لَ

ٚثٌعجلً ٨ ٠مٛي ٠ٌٌٍّٜ ثٌعجؽَ  ٓ فٌوز ٠وٖ ِجىث  ١ٍه ٌالٛ مٌؽالش ِالت ثٌؾال١ٔ  – ١ٍه ٌٛ أوٍش 

ٌٚٛ فًٚ ِغً ٘يث ِٓ إْٔجْ ٌقىالُ  –ِجىث  ١ٍه أٚ صى١ٔٛٓ ًؽ٩  –أٚ ٠مٛي ٌٌٍّأر  –صؾج٘و ثٌىفجً 

 أْ ٘اليث فْالٓ  ١ٍٗ دجٌؾْٕٛ ـى١ؿ دٗ ٚ٘ٛ مذٌ  ٓ هللا صعجٌٝ   ٚأْ لجي دعالٜ ِالٓ ٨ ٠عمالً  الٓ هللا

ِالالٓ هللا لذالال١ـ ِالالٓ ؼ١الالٌٖ ٌقىّٕالالج  ١ٍالالٗ دجٌؾٙالالً دٕفْالالٗ ٚدٌدالالٗ   ٚثٌقم١مالالز أْ ٘الاليٖ ث٠٢الالز هٌالالش  ٍالالٝ أْ 

  ٌٚىالٓ لضالً  ث٠٦ّجْ ًّٙ ثٌّنمي   ٚأْ ألً ٔظٌر ـٝ ثٌٛؽٛه صىفٝ ثٌٕجظٌ أْ ٠ؤِٓ دالجهلل ٚدٌّالٌٛٗ

ٌالالٛث ث٤هٌالالز ثٌضالالٝ ٚٝالالعٙج ـن٘الالً ث٠٦ّالالجْ ثٌالالي٠ٓ ٙالالولٛث هللا ًّٚالالٌٛٗ ٌٚالالُ ٠َثٚ –ث٦ْٔالالجْ ِالالج أوفالالٌٖ 

اَ جَ ثٌّضىٍّْٛ ُ٘ ثٌّؤِْٕٛ فمج   ٚلو أعٕٝ هللا  ١ٍُٙ دمٌٛٗ 7 " ُٗقُِ٘واَْى الصا َّ ْ٘اِة  الااِزَٗي ُْٗنِهٌُاَْى تِاْلَغ
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تِا َّ ََ ِهْي َُْثلَِ   ًِْض َها أُ َّ   َْ٘ ََ إِلَ ًِْض الاِزَٗي ُْٗنِهٌَُْى تَِوا أُ َّ ٌْفِقَُْى *  ٌَُْاُُْن ُٗ ا َسَص ِهوا َشِج ُُاْن ٌُُُِْٗاَْى * َّ َِ ْٙ

أُّلَمِااَ  ُُااُن اْلُوْفلُِذااْىَ  َّ ااْن  ِِ "أُّلَمِااَ  َعلَاأ ُُااذ ٓ ِهااْي َستِّ
(1)

  ٚوفالالٝ دالاليٌه ِالالوفج ِالالٓ هللا ّالالذقجٔٗ ٤٘الالً  

 ث٠٦ّجْ.

ََ الااِزَٗي أُّذُاْا اْلِعْلاَن أِج ِج ٠مٌٛٗ ثٌّضىٍّْٛ ـٙٛ ثٌعٍُ   ٚثٌعٍُ ـالٛق ث٠٦ّالجْ لالجي صعالجٌٝ " َُاا َّ
ٗ اْْلِ "َواىَ َّ

(2)
ـجمذٌٔج هللا صعجٌٝ أْ هللا ٠ضفًٞ  ٍٝ أً٘ ِقذضٗ دج٠٦ّجْ عُ ثٌعٍُ   ـ١ىْٛ ث٠٦ّالجْ ٘الٛ  

ـ١ّج ؽجنٔج دٗ ِٓ  ٕو هللا   ٚثٌعٍُ ٠ىْٛ دعو ٠ًجٝز ثٌٕفِ ٚصَو١ضٙالج ٚصٍم١الٗ ِالٓ  صٚو٠ك ًّٛي هللا

ٓ آصالجٖ هللا ث٠٦ّالجْ ِٚال –ثٌعٍّجن دجهلل   ٠ٚىْٛ ثٌعٍُ ٘ٛ صًٚٛ ثٌالٕفِ ًّالَٛ ثٌّعٍالَٛ  ٍالٝ ؽٌٛ٘٘الج 

 ٚثٌعٍُ مٚٗ دجٌفًٞ . ٚأْ ثٌفًٞ د١و هللا ٠ؤص١ٗ ِٓ ٠ٖجن.

ٚ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز فؾز ٌٕج  ٍٝ أْ ث٠٦ّجْ ٘ٛ ثٌضٚو٠ك ٚثٌض١ٍُْ ٌٍٚجهق ـٝ مذٌٖ دعالو أْ 

َِ فَِ٘وااا َشااَجَش تَ صمالالَٛ ثٌقؾالالز دالالجٌّعؾَر  ٍالالٝ ٙالالولٗ " ُوااْ َستِّااَ  اَل ُْٗنِهٌُااَْى َدرااأ َُٗذكِّ َّ ْ٘ااٌَُِْن شُاانا اَل فَااَ  
ا َُٗغاالُِّوْا ذَْغاالِ٘و  َّ َْ٘د  ااا ََُعاا ااا ِهوا ِِْن َدَشج  ًْفُِغاا "َِٗجااُذّا فِااٖ أَ

(3)
ٚثٌنالال٩ؾ د١ٕٕالالج ٚدالال١ٓ ثٌّضىٍّالال١ٓ ٌفظالالٝ  

ـئُٔٙ ٠ضىٍّْٛ  ٓ ث٠٦ّجْ ثٌىجًِ ثٌيٜ ٘الٛ ٔض١ؾالز ث١ٌمال١ٓ ثٌقالك دعالو  ٍالُ ث١ٌمال١ٓ ٚ ١ٕالٗ   ٠ٚقْالٓ أْ 

 ثٌم١جِز دجٌٕع١ُ ثٌّم١ُ ـٝ ثٌفٌهُٚ ث٤ ٍٝ. ٔضىٍُ  ٓ ث٠٦ّجْ ثٌيٜ دٗ ثٌفٍٛ ٠َٛ

ِٚعٕالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ هللا صعالالجٌٝ ٠ٕىالالٌ  ٍالال١ُٙ  الالوَ لذالالٌُٛٙ ٠٧ٌّالالجْ دعالالو ل١الالجَ ثٌقؾالالز ٚٚٝالالٛؿ 

ِّالالج صٙالالٔ ٌالالٗ  ثٌّقؾالالز   ٠ٚغذالالش ّالالذقجٔٗ ٚصعالالجٌٝ أْ ث٠٦ّالالجْ ٘الالٛ ثٌضٚالالو٠ك دّالالج ؽالالجن دالالٗ ًّالالٛي هللا

لالجي  –د١ُٙ أٚ ٚفٔ أٚ ٕال١فجْ   ٌٚال١ِ دئْٔالجْ ثٌمٍٛح ٚصذٔ   ٚوً إْٔجْ ٌُ ٠مذً ث٠٦ّجْ ـقم١مضٗ 

ثٌقمالجةك ثٌضالٝ ٠ؾالخ أْ ٠ٕعمالو  ١ٍٙالج ثٌمٍالخ فضالٝ ٠ىالْٛ  –صعجٌٝ "أْ ُ٘ وج٤ٔعجَ دً ُ٘ أًٝ ّذ٩١" 

ث٦ْٔجْ دٙج ِؤِٕج ث٠٦ّجْ دجهلل ثٌّمضٟٞ ث٨ ضٌثؾ دجهلل صعجٌٝ ِالٓ أّالّجن ٚٙالفجس ٚوضالخ ٩ِٚةىضالٗ 

س   ٠ٚالالَٛ ثٌم١جِالالز ظالالٌؾ ٌٍٕعالال١ُ ثٌّمالال١ُ ٌّالالٓ ّالالذمش ٌٙالالُ ًّٚالالً   ٚثٌضٚالالو٠ك د١الالَٛ ثٌم١جِالالز دعالالو ثٌّالالٛ

ثٌقْٕٝ   ٌٍٚقْجح ٚثٌعمٛدز ٚثٌعيثح ث٤ٌال١ُ ٌّالٓ ّالذمش ٌٙالُ ثٌْالٛنٜ   ٚثٌٕفمالز ـالٝ ّالذ١ً هللا ٚ٘الٝ 

ثٌذٌ٘جْ  ٍٝ ِْجً ز ثٌّؤِٓ إٌٝ ِقجح هللا ٌِٚث١ٝز ؽ١ّعٙج   ٤ْ ثٌّٕفك ـٝ ّذ١ً هللا لجَ دعّالً 

ً٘ ث٠٦ّجْ ثٌٞع١ؿ   ـّٓ أٔفالك ـالٝ ّالذ١ً هللا لجِالش ٌالٗ ثٌقؾالز ٠ضعٌْ  ٍٝ ؼ١ٌ ثٌّؤِٓ دً ٚ ٍٝ أ

 دىّجي ث٠٦ّجْ ٚدنٔٗ ـعً ِج أٌِٖ هللا دٗ ٚصٌن ِج ٔٙجٖ  ٕٗ ِٓ دم١ز ٕعخ ث٠٦ّجْ.

" ُ ا َسَصَُُُِن َّللاا " . ّذك ٌه ثٌذ١جْ دنْ ثٌفٞالً ٚثٌالٌٍق ثٌّْٕالٛد١ٓ إٌالٝ هللا صعالجٌٝ ٠الٌثه دّٙالج ِهوا

ٚوّجي ثٌّعجٍِز ٚثٌم١الجَ هلل دّالج ٠ؾالخ دالئم٩ٗ   ٠ٚضٚالً داليٌه ثٌٕفمالز ِالٓ ثٌعٍُ دجهلل ٚؽّجي ث٤م٩ق 

 ثٌّجي ٚثٌؾجٖ ٚثٌعجـ١ز ٚؼ١ٌ٘ج ِٓ ًٍق هللا صعجٌٝ.

ا" ِِْن َعلِ٘و  ُ تِ َكاَى َّللاا " وجْ ٕ٘ج صجِز صغذش  ٍُ هللا دّج وجْ  ١ٍٗ ثٌىفجً ثٌي٠ٓ ٌُ ٠مذٍٛث  الٓ هللا َّ

ٍّٗ هللا دٗ ِٓ ؽّجي ث٤مال٩ق   ـٞال٩  الٓ ٚٝالٛؿ ه٨ةالً   ِت ِج ؽ صعجٌٝ ِج ؽجنُ٘ دٗ ًّٛي هللا

ٌْاَد لجي صعجٌٝ "ٚأٔه ٌعٍٝ مٍك  ظ١ُ" ٚلجي ّذقجٔٗ " –ث٠٦ّجْ  ْْ ُك لَا َّ ٌْاَد لَُِاْن  ِ لِ فَثَِوا َسْدَوح  ِهَي َّللاا

لِ َ  ْْ ْا ِهْي َد ًْفَعُّ ا َغلِ٘لَ اْلقَْلِة اَل
 ".فَظّ 

َ اَل َْٗظلِااُن لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " ا إِىا َّللاا ًْااَُ أَْجااش  ُٗااْنِخ ِهااْي لَُذ َّ َِا  إِْى ذَااُ  َدَغااٌَح  َُٗعاااِعْف َّ ج   ََ َرسا ِهْصقَااا

ا  (.21")َعِظ٘و 

                                                           

(
1

 . 2 – 2 – 6( ًّٛر ثٌذمٌر 7 

 .23( ًّٛر ثٌٌَٚ 7 2)
(

3
 .32( ًّٛر ثٌْٕجن 7 
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ثٌّغمالالجي ٘الالٛ ِالالج ٠الالٍْٛ دالالٗ   ٚصىالالْٛ ثٌّعٕالالٝ أْ هللا ٨ ٠ظٍالالُ ٍْٚ ىًر   ٚثٌالاليًر ٘الالٝ ثٌؾالالَن 

ٌٝ ِٕالَٖ  الٓ ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز د١الجْ دالنْ هللا صعالج –ثٌٚؽ١ٌ ؽوث ِٓ ثٌضٌثح ٨ ٠ىجه ٠ضؾَأ دقْخ ثٌٕظٌ 

١ٌِٚ ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ِج ٠ٖال١ٌ إٌالٝ أْ هللا لالجهً  ٍالٝ ثٌظٍالُ ٌٚالُ ٠ظٍالُ ـّالوؿ ٔفْالٗ  –ظٍُ ثٌنٍك ِفٍمج 

ٚثٌضىٍُ ـالٝ ِغالً ٘اليٖ ثٌقمالجةك ِالٓ أْ هللا لالجهً  ٍالٝ أْ ٠ظٍالُ ِٚالوؿ ٔفْالٗ  ٍالٝ  –ديٌه صَٕٖ ٚصعجٌٝ 

ُ ِالٓ ٘اليٖ ث٠٢الز أْ هللا  وَ ثٌظٍُ ـضـ ٤دٛثح ثٌفضٓ   ٚٔقٓ ٍُْٔ ِعجٔٝ ثٌٚالفجس وّالج ًٚهس   ٠ٚفٙال

 صعجٌٝ صَٕٖ  ٓ ثٌظٍُ ٤ْ ثٌظٍُ ٘ٛ ثٌضٌٚؾ ـٝ ٍِه ثٌؽ١ٌ ١ٌِٚ عُ ٍِه ٌؽ١ٌ هللا صعجٌٝ.

َِا" إِْى ذَُ  َدَغٌَح  َُٗعاِعْف " ٠عٕٝ أْ ثٌعذو إىث ؽجن ٠َٛ ثٌم١جِز ٌٚٗ فْٕجس وغ١الٌر   ـؾالجن ِالٓ َّ

ذقجٔٗ ٠ٞالج فٙج إٌالٝ ِجةالز ٝالعؿ ٚوغالٌ ٌُٙ فمٛق  ١ٍٗ ـنميٚث فْٕجصٗ إ٨ فْٕز ٚثفور   ـالنْ هللا ّال

٘يث دٌ٘جْ  ٍالٝ  ظالُ ـٞالً هللا صعالجٌٝ فضالٝ ٠ٌـعالٗ ـالٝ أ ٍالٝ ِمجِالجس ثٌؾٕالز  –٨ٚ ٠ْني  ّج ٠فعً 

 ؽَثن ِٕٗ ّذقجٔٗ ٚـ٩ٞ  ظ١ّج ِٕٗ ٌعذوٖ.

ااا" ا َعِظ٘و  ًْااَُ أَْجااش  ُٗااْنِخ ِهااْي لَُذ " دعالالو أْ دالال١ٓ ثٌؾالالَثن ٚث٠ٌَّالالو ِالالٓ ـٞالالٍٗ ٌٚالالجفخ ثٌقْالالٕز َّ

ٌٕج ِج ـٛق ىٌه ٚ٘ٛ ث٦فْجْ   دو١ًٌ لٌٛالٗ "أؽالٌث  ظ١ّالج" ـالنْ أؽالٌ ث٤ؽْالجَ ثٌّضعٍالك ثٌٛثفور ىوٌ 

ٚث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ ٕ٘ج ٘ٛ أؽالٌ ثٌالٌٚؿ  –دجٌٕع١ُ ثٌؾّْجٔٝ ـٝ ثٌؾٕز ٨ ٠نذٌ هللا صعجٌٝ  ٕٗ دنؽٌ  ظ١ُ 

ً ثٌيٜ صفٍٛ دٗ ِٓ ِٛثؽٙجصٙج دجٌٛؽٗ ثٌعٍٝ ثٌعظ١ُ   ِٚالٓ ثٌقظالٛر دؾالٛثً ث٤م١الجً  ٍالٝ ِٕالجدٌ ثٌٕالٛ

 –لوثَ  ٌٓ ثٌٌفّٓ   ٚدنْٔٙج دّْج  و٩َ هللا صعجٌٝ ٠الَٛ ثٌم١جِالز ف١الظ ث٤ٔالِ  ٍالٝ دْالجٟ ثٌمالٌح 

 ٚ٘يث ٘ٛ ث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ.

ٌٚوْ ٕ٘ج ـٛق  ٕو   ـنْ ثٌٌؽً لو ٠مٛي  ٕوٜ ِجي ٚ٘ٛ ِٕضٖالٌ ـالٝ صؾجًصالٗ ٌٚال١ِ ِعالٗ ـالٝ 

ُٗاْنِخ ـمٌٛٗ صعجٌٝ " –٠وٖ ؽ١ذٗ ِٕٗ ٕب   ٌٚىٕٗ إىث لجي ٌوٜ ِجي أٚ ٌؤٝ ِجي ٠ىْٛ ـٝ ؽ١ذٗ أٚ ـٝ  َّ
ا ا َعِظ٘و  ًَُْ أَْجش  " أٜ ٠ؤصٝ أً٘ ِقذضٗ ِٓ ٌالوٜ ىثصالٗ ثٌع١ٍالز ٚأّالّجةٗ ٚٙالفجصٗ مجٙالز ِالٓ ؼ١الٌ ِهْي لَُذ

ٚثّفز أؽٌث   ٘ٛ ث٦فْجْ إ١ٌٗ دٖٙٛه ؽّجٌٗ ثٌعٍٝ لوثَ  ٌٕٗ ؽً ؽ٩ٌٗ ٚثٌفٍٛ دٌٝالٛثٔٗ ث٤وذالٌ 

 ـوصجُ٘ هللا ثٌٌٝٛثْ ث٤وذٌ.   ٤ُٔٙ ًٝٝ هللا  ُٕٙ وجٔٛث أً٘ ثٌيوٌ ث٤وذٌ

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ِِ٘ذ  َُُناَلِء َش ِجْمٌَا تَِ  َعلَٔ  َّ ِِ٘ذ   ح  تَِ  َْ٘ف إَِرا ِجْمٌَا ِهْي ُكلِّ أُها  (.27")فََك

دعالالو أْ دالال١ٓ هللا ٌٕالالج ـالالٝ وضجدالالٗ أٔالالٗ ٨ ٠ظٍالالُ ثٌٕالالجُ ٕالال١تج ٨ٚ لالالوً ٍْٚ ثٌالاليًر  هٌالالش صٍالاله ث٠٢الالز 

ثٌعوي ٚثٌم٠ْ   ثٌيٜ ٠مضٟٞ  وَ ث٦ّ٘جي ـ١ّالج ٘الٛ لالوً ثٌاليًر   ث٠ٌٌٖفز  ٍٝ هلز ثٌقْجح ًٚ ج٠ز 

 ـعؾخ ثٌٕجُ ِٓ ىٌه ـذ١ٓ هللا ٌُٙ أ ؾخ ِٓ ٘يث ـمجي ّذقجٔٗ.

ِِ٘ذ  " اح  تَِ ا َْ٘ف إَِرا ِجْمٌَا ِهْي ُكالِّ أُها إىث ؽالجن هللا صعالجٌٝ ِالٓ  –" ٚثٌّعٕالٝ أْ هللا صعالجٌٝ ٠مالٛي فََك

ِالج ٌم١الٗ ِٕٙالج ِالٓ ث٦ٔىالجً ٚثٌؾقالٛه   أٚ ِالٓ ثٌضْال١ٍُ ٚثٌمذالٛي وً أِز دٌّالٌٛٙج ٕالج٘وث  ١ٍٙالج   ِذ١ٕالج 

"ٚؽتٕالالج دالاله  ٍالالٝ ٘الالؤ٨ن ٕالال١ٙوث" ظالالجٌ٘ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ هللا صعالالجٌٝ ٠الالنصٝ دالالج٤ُِ ٠ٚمالال١ُ ًّالالٌٛٗ فذ١ذٕالالج 

ٕج٘وث  ١ٍُٙ   ـ١ىْٛ ٌّٓ أٟج  ثٌٌّٛي وّجي ثٌفٌؿ ٚثٌٕٙالجنر ٚثٌّْالٌر   ٤ْ ثٌمجٝالٝ ٘الٛ  ِقّوث

 ٚٔىالْٛ دال١ٓ أًفالُ  قّٛه  ٍٝ  ظ١ُ ٔعّجٖ ٚثٌٖج٘و ٘ٛ فذ١ذٕالج ًّٚالٌٕٛجهللا صعجٌٝ ثٌّعذٛه دقك ثٌّ

  ٠ٚىالْٛ ثٌنالَٜ ٚثٌاليي  ٍالٝ ِالٓ وفالٌ دالجهلل صعالجٌٝ  ثٌٌثف١ّٓ ؽً ؽ٩ٌٗ ٚد١ٓ ثٌالٌ ٚؾ ثٌالٌف١ُ دٕالج

ٚفالالجًدٛث ًّالالٍٗ ٙالالٍٛثس هللا ّٚالال٩ِٗ  ٍالال١ُٙ   ف١الالظ ثٌمجٝالالٝ ِالالٓ أّالالذػ  ٍالال١ُٙ ٔعّالالٗ ًٚفالالج ٚؽْالالّج 

ـالٝ هللا صعالالجٌٝ ١ٌٕؾال١ُٙ ِالالٓ  يثدالٗ ـالالوىٖٚ ٚلضٍالٛث ِالالٓ لضٍالٛث   ٚثٌقىالالُ ـىفالٌٚث دالٗ   ٚثٌٖالالج٘و ِالٓ ؽج٘الالو 

دجٌعوي ٚثٌمْال٠ ف١الظ ٨  جٟفالز ٕ٘الجن صعفالؿ ثٌم٠ٌالخ  ٍالٝ ل٠ٌذالٗ   دالً ٠ىالْٛ ٌقالك ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٘الٛ 

 ثٌظجٌ٘.
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َكاَزلَِ  َجَعْلٌَااُكْن ًٚٚه دْٕو ث٦ِجَ أدٓ ؽ٠ٌالٌ ثٌفذالٌٜ صن٠ٚالً ٘اليٖ ث٠٢الز   دفٙالُ لٌٛالٗ صعالجٌٝ " َّ
َعِ   َّ ح   اأُها ِِ٘ذ  ُْ٘كْن َشا َُ َعلَا ُعاْ َُٗكاَْى الشا َّ ََِذاَء َعلَأ الٌاااِط  " لالجي ث٦ِالجَ ثدالٓ ؽ٠ٌالٌ ـالٝ ا لِرَُكًُْْا ُش

صن٠ٚالً لٌٛالٗ صعالجٌٝ "ـى١الالؿ إىث ؽتٕالج ِالٓ والالً أِالز دٖال١ٙو ث٠٢الالز" لالجي ٘الٛ ًّالالٌٛٙج ـ١ٖالٙو  ١ٍٙالج أْ لالالو 

إىث أصالٝ  ١ٍٙالج ـجٝالش  جْ ثٌٕذالٝأدٍؽُٙ ِج أًٍّٗ هللا إ١ٌُٙ دٗ "ٚؽتٕج ده  ٍٝ ٘ؤ٨ن ١ٕٙوث" لجي . وال

 ١ٕجٖ   ًٜٚٚ  ٓ ثٌْوٜ لجي ـٝ صن٠ًٚ لٌٛالٗ صعالجٌٝ "ـى١الؿ إىث ؽتٕالج ِالٓ والً أِالز دٖال١ٙو ٚؽتٕالج داله 

 ٍٝ ٘ؤ٨ن ١ٕٙوث" لجي ثٌْوٜ دْٕو ثدٓ ؽ٠ٌٌ أْ ثٌٕذ١١ٓ ٠نصْٛ ٠َٛ ثٌم١جِز ُِٕٚٙ ِٓ أٍُّ ِعالٗ ِالٓ 

صٝ دمَٛ ٌالٟٛ  ١ٍالٗ ثٌْال٩َ ٌٚالُ ٠الؤِٓ ِعالٗ إ٨ لِٛٗ ثٌٛثفو ٚث٨عٕجْ ٚثٌعٌٖر ٚألً أٚ أوغٌ   فضٝ ٠ؤ

   أدٕضجٖ   ـ١مجي ٌُٙ ً٘ دٍؽضُ ِالج أًّالٍضُ دالٗ   ـ١مٌٛالْٛ ٔعالُ   ـ١مالجي ِالٓ ٠ٖالٙو   ـ١مٌٛالْٛ أِالز ِقّالو

ـ١مالجي ٌٙالُ أصٖالٙوْٚ أْ ثٌٌّالالً أٚه الٛث  ٕالووُ ٕالالٙجهر  ـذّالج صٖالٙوْٚ   ـ١مٌٛالْٛ ًدٕالالج ٖٔالٙو أٔٙالُ لالالو 

   ـ١الو ٝ ِقّالوث ٌٙالُ ِالٓ ٠ٖالٙو  ٍالٝ ىٌاله   ـ١مٌٛالْٛ ِقّالوثدٍؽٛث ِج أًٍّٛث دٗ إٌالٝ أِّٙالُ ـ١مالجي 

 ـ١ٖٙو أْ أِضٗ لو ٙولٛث ٚأْ ثًٌٌّ لو دٍؽٛث.

اَل َْٗكرُُواَْى لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َّ َْسُض  ْٛ اُن ا ِِ ٓ تِ ْا ْْ ذَُغا ََ لَا ُعْ ا الشا ُْ َعَص َّ دُّ الاِزَٗي َكفَُشّا  َْ َهمِز  َٗ ْْ َٗ

َ َدِذٗص ا  (.24")َّللاا

٠ِٛتالي ٠ىالْٛ ثٌقْالجح ف١الظ صٖالٙو ثٌٌّالً  ٍالٝ أِّٙالُ  ٖٚٔالٙو ٔقالٓ  ٍالٝ ٠عٕٝ صعالجٌٝ داليٌه 

  ـ١النصٟ هللا دالٗ  ث٤ُِ ثٌْجدمز  ٕو إٔىالجًُ٘ ٕالٙجهر ثٌٌّالً   ـضٕىالٌ  ١ٍٕالج ث٤ِالُ ـْٕضٖالٙو دٌّالٛي هللا

ثٌٚجهق ثٌّٚوٚق ثٌيٜ ٨ ٠ٕفك  ٓ ثٌٜٙٛ   ـ١ٖالٙو دٖالٙجهصٕج ـالٝ ٘اليث  ٚ٘ٛ ثٌعذو ثٌّمذٛي ثٌٖٙجهر

َ ـ١الالٗ " ث١ٌالالَٛ ثٌالاليٜ ٠ضّٕالالٝ اَل َْٗكرُُوااَْى َّللاا َّ َْسُض  ْٛ ااُن ا ِِ ٓ تِ ْا ْْ ذَُغاا ََ لَاا ُعااْ ا الشا ُْ َعَصاا َّ الاااِزَٗي َكفَااُشّا 

 ".َدِذٗص ا

ٚلو ىوٌ هللا صعجٌٝ ثٌي٠ٓ وفٌٚث ٚىوٌ دعوُ٘ ثٌي٠ٓ  ٚٛث ثٌٌّٛي   ـظٌٙ ِٓ ٘اليث أْ ثٌىفالٌ 

ـ١ّالج ؽجنٔالج دالٗ ِالٓ  ٕالو هللا    أِالج ؼ١ٌ ِع١ٚز ثٌٌّٛي   ِٚع١ٚز ثٌٌّٛي ٘ٝ ِنجٌفالز ًّالٛي هللا

صعجٌٝ ِٓ صم٠ٌٌ ثٌضٛف١و ٚد١جْ ثٌىّجي ٚثٌؾّجي ٚؽ٩ي ٚثٌذٙجن ٚث١ٌٞجن ٚثًٌٕٛ ثٌنجٙالز دالجهلل صعالجٌٝ 

ـٝ ٘يث وفٌ   ٚأِج ِع١ٚضٗ  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚثٌْال٩َ ـ١ّالج ّالٕز هللا ِالٓ صفٚال١ً ِالج أؽٍّالٗ    ِٚع١ٚضٗ

 .ٚ ٍّٗ ٚفجٌٗ هللا صعجٌٝ ـٝ ثٌعذجهثس ٚثٌّعجٍِز ٚث٤م٩ق ـٝ لٌٛٗ

ـئْ وجٔش ثٌّع١ٚز  ٕالجهث ٚإٔىالجًث ـٙالٛ ثٌٕفالجق دع١ٕالٗ   ٚأْ وجٔالش ِعٚال١ضٗ ّالٙٛث ٚؼفٍالز ـالٝ 

 ث١ٌْتجس ثٌضٝ ٠ىفٌ٘ج هللا دجٌضٛدز.

ََ ٚلٌٛٗ صعجٌٝ ـٝ ث٠٢ز " ُعْ ا الشا ُْ َعَص ـالٝ ثٌٕالٛ  ث٤ٚي ٕٚالفٌ ثٌٕالٛ   " ثٌظالجٌ٘ ِعٚال١ضَّٗ

ٜٛ دٙالالُ ث٤ًٛ" أٜ ٠ضّٕالالٝ أ٘الالً ثٌىفالالٌ دالالجهلل ثٌغالالجٔٝ   ٤ٔالالٗ  فالالؿ ثٌّعٚالال١ز  ٍالالٝ ثٌىفالالٌ "ٌالالٛ صْالال

ِٚعٕٝ ٘يٖ ث٠٢ز أْ ٠ّٛصالٛث ـ١الوـٕٛث ـضْالٜٛ دٙالُ ث٤ًٛ  –ِٚع١ٚز ثٌٌّٛي ٌٛ صْٜٛ دُٙ ث٤ًٛ 

ـ١ىٛٔالالٛث صٌثدالالج   أٚ ٠ضّٕالالْٛ أْ ٠ْالالجٚث ث٤ًٛ ـ١ىٛٔالالْٛ صٌثدالالج ٨ٚ ٠ذعغالالْٛ وّالالج لالالجي صعالالجٌٝ مذالالٌث  الالٓ 

ْ٘رٌَِٖ ثٌىجـ٠ٌٓ " َُ اْلَكافُِش َٗا لَ َٗقُْ ٌُْد ذَُشات اَّ  ".ُك

َ َدااِذٗص الٌٛالالٗ صعالالجٌٝ " اَل َْٗكرُُوااَْى َّللاا " أٜ أْ ثٌىالالجـ٠ٌٓ ٠ضّٕالالْٛ أْ صْالالٜٛ دٙالالُ ث٤ًٛ ٌٚالالُ َّ

٠ىٛٔٛث ويدٛث  ٍٝ أٔفُْٙ أِجَ ًدُٙ   ف١ٓ ٔظٌٚث أْ هللا ٠ؽفالٌ ىٔالٛح أ٘الً ث٠٦ّالجْ ِالج لالً ِٕٙالج ِٚالج 

وٕج ١ٌؽفالالٌ هللا ٌٕالالج   ٚؽٍٙالالٛث أْ هللا ٠عٍالالُ وغالالٌ ٨ٚ ٠فؽالالٌ ثٌٖالالٌن   ـّىالالٌٚث ٚلالالجٌٛث ٔمْالالُ هلل إٔٔالالج ِالالج إٔالالٌ

ثٌٌْ ٚأمفٝ   إ٨ أٔٗ فىُ ٚ وي ٨ ٠ٕفي أفىجِٗ إ٨ دعو أْ صمَٛ ثٌقؾز  ٍالٝ ثٌعذالو د١ٕالز ؽ١ٍالز   فضالٝ 

ٚ٘اليث ثٌمْالُ ثٌاليٜ ألْالّٖٛ ٘الٛ  –٠ومً ؽُٕٙ ٚ٘ٛ  ٍٝ وّجي ث٠٦ّجْ دنْ هللا فىُ  وي ٙالذًٛ فٍال١ُ 

ج وٕج ٌِٖو١ٓ" ـنضُ هللا  ٍٝ أـالٛثُ٘ٙ   ٚأِالٌ ؽالٛثًفُٙ دالجٌٕفك ِج أمذٌٔج هللا دٗ  ُٕٙ "ٚهللا ًدٕج ِ
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أٜ ٌالُ  –ـٖٙوس  ١ٍُٙ دّج وجٔٛث ٠عٍّْٛ   ٌو٠ٙج صّٕالٛث ٌالٛ صْالٜٛ دٙالُ ث٤ًٛ ٌٚالُ ٠ىضّالٛث هللا فالو٠غج 

 –٠مّْج أِجَ هللا ويدج ِج وٕج ٌِٖو١ٓ   ـىضّٛث ٕالٌوُٙ دالجهلل ِٚعٚال١ضُٙ ًّالٍٗ  ٌٚمجةالً أْ ٠مالٛي ٕ٘الج 

٠ٌٖفز هٌش  ٍٝ أْ ثٌٌّٖو١ٓ صىٍّٛث أِالجَ هللا صعالجٌٝ   ٚـالٝ آ٠الجس أمالٌٜ ه٨ٌالز  ٍالٝ أْ ٘يٖ ث٠٢ز ثٌ

ٚثٌؾّالالت د١ّٕٙالالج أْ ثٌم١جِالالز ـ١ٙالالج ِٛثلالالؿ  –أْ هللا ٨ ٠ٕظالالٌ إٌالال١ُٙ ٨ٚ ٠ىٍّٙالالُ ـّالالج ّالالذ١ً ثٌؾّالالت د١ّٕٙالالج 

 وغ١ٌر.

 ـٙيث ثٌّٛلؿ ِّج ٠النىْ هللا صعالجٌٝ ـ١الٗ ٌٍّٖالٌو١ٓ أْ ٠ضىٍّالٛث ٌٚعالً ٘اليث ثٌّٛلالؿ ٘الٛ ثٌّٛلالؿ

ث٤ٚي ثٌالالاليٜ ٠ؾّالالالت هللا ـ١الالالٗ ثٌن٩ةالالالك ٌٍقْالالالجح   دالالالو١ًٌ أْ ثٌّٖالالالٌو١ٓ ٕالالالج٘وٚث أْ هللا صعالالالجٌٝ ٠ؽفالالالٌ 

ٌٍّؤ١ِٕٓ ثٌئٛح وٍٙج ٤ُٔٙ ِؤِْٕٛ ٨ٚ ٠ؽفٌ أْ ٠ٖالٌن دالٗ ٠ٚؽفالٌ ِالج هْٚ ىٌاله أْ ٠ٖالجن ٌٚفّعٙالُ 

 ـٝ ثٌّؽفٌر ألّْٛث أُٔٙ ١ٌْٛث ٌِٖو١ٓ.

َِا الاِزَٗي آَهٌُْا لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ًْارُْن ُعاَكاَسٓ َدراأ ذَْعلَُواْا َهاا ذَقُْلُاَْى َٗا أَُّٗ أَ َّ اَ جَ  اَل ذَْقَشتُاْا الصا

ٌُْكنْ  ّْ َجاَء أََدذ  ِه ّْ َعلَٔ َعفَش  أَ ٌْرُْن َهْشَظٔ أَ إِْى ُك َّ اَل ُجٌُث ا إاِلا َعاتِِشٕ َعثِ٘ل  َدرٔا ذَْغرَِغلُْا   ِهَي اْلَغائِِػ َّ

ّْ اَلَهْغاارُُن الٌَِّغاااَء فَلَاانْ  َ َكاااَى  أَ ْٗااِذُٗكْن إِىا َّللاا أَ َّ ُُِكْن  ُجااْ ُْ ا غَِّ٘ث ااا فَاْهَغااُذْا تِ ُوااْا َصااِع٘ذ  ذَِجااُذّا َهاااء  فَرََ٘وا

ا ا َغفُْس   ّْ  (.26")َعفُ

ّالالذخ ٔالالَٚي ٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌٖالال٠ٌفز أْ  ذالالو ثٌالالٌفّٓ ثدالالٓ  الالٛؾ ٙالالٕت ٟعجِالالج ٕٚالالٌثدج ٌالالذعٜ 

جٌّؽٌح ـضموُِٙ ًؽً ِالُٕٙ ـٚالٍٝ دٙالُ ثٌٚقجدز   ـٌٖدٛث ثٌنٌّ فضٝ عٍّٛث ٚوجٔش ِذجفز   ٚإىْ د

اَل ذَْقَشتُااْا ثٌّؽالٌح ـمالالجي 7 "٠الالج أ٠ٙالج ثٌىالالجـٌْٚ أ ذالالو ِالالج صعذالوْٚ ٚصعذالالوْٚ ِالالج أ ذالو ـالالنَٔي هللا صعالالجٌٝ "

ًْرُْن ُعَكاَسٓ َدرٔا ذَْعلَُوْا َها ذَقُْلُْىَ  أَ َّ َ جَ   "  الصا

٨ صمٌدالٛث ِقالً ثٌٚال٩ر ٚؽجةَ أْ صىْٛ ثٌّعٕٝ ٨ صومٍٛث ث٩ٌٚر   ٚؽجةَ أْ صىالْٛ ثٌّعٕالٝ 

اَل ذَْقَشتُاْا ٚإ١ٌٙج ٔقج ثٌٖجـعٝ ِٚجٌه   ـقٌَ ثٌّىظ ـٝ ثٌّْالؾو ٌٍؾٕالخ دالً ٚثٌعذالًٛ ـ١الٗ ٚثٌمالجةٍْٛ "

َ جَ  " أٜ ٨ صومٍٛث ٌُ ٠قٌِٛث ثٌعذًٛ ـٝ ثٌّْؾو أْ والجْ ٌالٗ دجدالجْ   ٚلالو ىوالٌ هللا ـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز الصا

 ١ٍالٗ ثٌالومٛي ـالٝ ثٌٚال٩ر   ـىالجٔٛث ٠ٖالٌدْٛ مّْز أفىجَ   فىّالج ِٕٙالج  الٓ ٕالجًح ثٌنّالٌ   ـقالٌَ 

ثٌنّالالٌ دعالالو ثٌعٖالالجن ـالالئىث أٙالالذقٛث والالجٔٛث ـالالٝ ـالالٛثق ِالالٓ ثٌْالالىٌ   ٨ٚ ٠ٖالالٌدٛٔٙج ٔٙالالجًث فضالالٝ ٠الالؤهٚث 

ثٌفٌثةٜ ثٌٕٙج٠ًز ٚث١ٍ١ٌٍز ـٝ ٚلضٙج ِٓ ثٌٚذـ إٌٝ ثٌعٖجن   فضٝ لجي  ٌّ ثدٓ ثٌنفجح لعالو فجهعالز 

دعمالٌُٛٙ ـضاليوٌٚث أ٠الجَ ثٌؾج١ٍ٘الز   ـضفالجمٌ  ـجؽعز ٘ٝ أْ دعٜ ثٌٚالقجدز ٕالٌدٛث ثٌنّالٌر فضالٝ ٌعذالش

ث٤ٔٚجً ٚثٌّٙجؽٌْٚ فضٝ إٔضو ثٌنٚجَ ـٌِٝ ّعو ثدٓ أدٝ ٚلجٗ ًؽ٩ ِٓ ث٤ٔٚجً دٍقٝ دع١الٌ 

 ـٖؾٗ ٕؾز ؽجةقز   ـمجي  ٌّ ثٌٍُٙ أَٔي ٌٕج د١جٔج ـٝ ثٌنٌّ ـقٌِٗ هللا صعجٌٝ.

ّو٠ٕز دضق٠ٌّٙج   ٚوجْ لالَٛ ًؽ٩ أْ ٠ٕجهٜ ـٝ ثٌ ٚدعو أْ ٌَٔش آ٠ز ثٌضق٠ٌُ أٌِ ًّٛي هللا

ِٓ ثٌٚقجدز ٠ٖالٌدٛٔٙج ـالٝ ِؾٍالِ ـنِْالىٛث ٚوْالٌٚث ثٌمالوًٚ ٚأفٌلالٛث ثٌنّالٌ ٚلالجٌٛث ١ٙٔضٕالج ٠الج ًح 

 ـجٔض١ٕٙج.

" ه١ًٌ إدجفضٙالج ـالٝ ؼ١الٌ أٚلالجس ثٌٚال٩ر لذالً صق٠ٌّٙالج ثٌذضالز   ٚوالجْ َدرٔا ذَْعلَُوْا َها ذَقُْلُْىَ "

ٌدٛ٘ج ٔٙجًث ـ١ؤمٌْٚ ث٩ٌٚر فضٝ ٠عٍّٛث ِج ٠مٌٛالْٛ ثٌٚقجدز أ ٍُ ثٌٕجُ دجهلل صعجٌٝ ـىٌ٘ٛث أْ ٠ٖ

أهدج ِت هللا صعجٌٝ   ٕٚ٘ج ٠ظٌٙ ٌٕج أْ ثٌعٍالُ ٠ٛؽالخ ثٌٌّثلذالز ٚثٌنٖال١ز ِالٓ هللا صعالجٌٝ   ٤ْ ثٌعٍالُ وّالج 

 ٌـضٗ صًٚٛ ؽٌٛ٘ ثٌٕفِ ًَّٛ ثٌّعٍَٛ ِٚضٝ صًٚٛس ثٌٕفِ ًَّٛ ثٌّعٍالَٛ ـىالجْ ِعالجٌُ أِجِٙالج 

ِالالٓ هللا   ـالال٩ ٠مالالت ـ١ّالالج فالالٌَ هللا صعالالجٌٝ إ٨ ٔجّالال١ج أٚ ِىٌ٘الالج ٚ الالٓ مٖالالت ثٌمٍالالخ ٚثِالالض٥ صؾ٠ٛفالالٗ مٛـالالج 

و٩ّ٘ج  فٝ هللا صعجٌٝ   ٚدٙيث ثٌقىُ صعٍُ أْ ث٤ٌُ إىث لوً هللا صعجٌٝ  ١ٍٗ ىٔذج ٠مت ـ١ٗ ٠مال  ثٌمٍالخ ـمالو 

٠ٍضِّ ٌٗ ِنٌؽج ِٕٗ فضٝ ٠ىْٛ ِذجفج   أٚ ٠ضّغً ؽ٩ي هللا صعالجٌٝ ٚلٌِٙجٔالٗ ـ١نٖالت لٍذالٗ ـ١فالٌ ِٕالٗ 
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َِْ٘اِى ذَااَزكاُشّا فَااَِِرا ُُااْن ُهْثِصااُشّىَ ي صعالالجٌٝ 7 "لالالج – اا ااُِْن غَااائِف  ِهااَي ال ا ا إَِرا َهغا ْْ "إِىا الاااِزَٗي اذاقَاا
(1)

   

 ٚ ؾخ ٌٌؽً ٠عٍُ أْ ث٨ّضؽفجً ٌٟٖٙ ٠ٚع١ٔ ـٝ ثٌٕؾجّز.

اَل ُجٌُث ا إاِلا َعاتِِشٕ َعثِ٘ل  َدرٔا ذَْغرَِغلُْا" َّ  " 

ٌالالومٛي ـالالٝ ثٌٚالال٩ر دؽ١الالٌ ثٌفٙالالٌ ث٤وذالالٌ إ٨ ـالالٝ فجٌالالز ٚثفالالور ٚ٘الالٝ أْ ٠ٕٙجٔالالج هللا صعالالجٌٝ  الالٓ ث

٠ىالالالْٛ ثٌّْالالالٍُ  الالالجدٌ ّالالالذ١ً أٜ ِْالالالجـٌ ٌعٍالالالُ ِذالالالجؿ والالالجٌقؼ   ٍٟٚالالالخ ثٌعٍالالالُ ٚثٌْالالالعٝ  ٍالالالٝ ثٌّعالالالجٓ 

 ثًٌٌٞٚٞ ٚثٌؾٙجه ـٝ ّذ١ً هللا.

" أٜ صضّالالٛث ثٌفٙالالٌ ثٌٖالالٌ ٝ ٤ْ وٍّالالز "فضالالٝ" ٨ٔضٙالالجن ثٌؽج٠الالز دنالال٩ؾ وٍّالالز َدرااأ ذَْغرَِغاالُْا"

 " ـئٔٙج ٨دضوثن ثٌؽج٠ز."إٌٝ

ّْ اَلَهْغارُُن الٌَِّغااَء فَلَاْن ذَِجاذُ " ٌُْكْن ِهاَي اْلَغاائِِػ أَ ّْ َجاَء أََدذ  ِه ّْ َعلَٔ َعفَش  أَ ٌْرُْن َهْشَظٔ أَ إِْى ُك ّا َّ

ا غَِّ٘ث ا ُوْا َصِع٘ذ  " ثٌالٛثٚ ٕ٘الج ٌٍعفالؿ ٚثٌؾٍّالز ِعفٛـالز  ٍالٝ ثٌضالٝ لذٍٙالج   ٌّٚالج والجْ ثٌنّالٌ َهاء  فَرََ٘وا

ٔؾجّز ثٌعمً   ٚثٌؾٕجدز ٔؾجّز ثٌؾُْ    فؿ ٔؾجّز ثٌؾُْ  ٍالٝ ٔؾجّالز ثٌعمالً ٚٚٝالعّٙج ِٛٝالت 

ثٌٕٙٝ   عُ أصٝ دنًدعز أفىجَ ِضٖجدٙز ٚ٘ٝ ثٌّالٌٛ   ٚثٌْالفٌ   ٚلٞالجن ثٌقجؽالز   ٩ِِْٚالز ثٌْٕالجن 

ٚٚٝعٙج ِٛٝت ثٌٌٖٟ ٚؽٛثح ثٌٌٖٟ ثٌض١ُّ دعو ثٌٛلٛ  ٚـعً ثٌٌٖٟ ـمو ثٌّجن ٌعففٗ دجٌفجن  ٍالٝ 

ٍّز ـعً ثٌٌٖٟ   ٚؽٛثدٗ ثٌض١ُّ   ٚثٌض١ُّ ٌٟٙ ث٠ٌٌّٜ ٚثٌّْجـٌ ٌؽ١ٌ ٍٟخ ثٌّالجن  ٍالٝ ثٌّعضالو   ؽ

فَلَاْن ٚأْ وجْ دعُٞٙ لًٌ أْ ث٠ٌٌّٜ ٚثٌّْالجـٌ ٨ ٠ض١ّّالجْ إ٨ إىث ـمالوث ثٌّالجن دالو١ًٌ لٌٛالٗ صعالجٌٝ 7 "

ا غَِّ٘ث ا ُوْا َصِع٘ذ   ".ذَِجُذّا َهاء  فَرََ٘وا

ز فوط ٌٗ ِج ٠ٛؽخ ثٌؽًْ ٚوجْ ٠ٌِٞالج ٌِٝالج ؽٍالو٠ج ّٚالني ـمو ًٚه أْ ًؽ٩ ِٓ ثٌٚقجد

ُواْاً٘ أص١ُّ ـمجي ٌالٗ ٨دالو أْ صؽضْالً ـالئْ هللا ٠مالٛي 7 " –ؼ١ٌٖ  " ٚإدجفالز ثٌضال١ُّ فَلَاْن ذَِجاُذّا َهااء  فَرََ٘وا

ؼٞالخ ؼٞالذج  ِٖضٌٟ ـ١ٙج ـمو ثٌّجن ـجؼضًْ ثٌٌؽً ٚوجْ ثٌؾٛ دجًهث ـّجس   دٍالػ ىٌاله ًّالٛي هللا

جْ ٠ىف١ٗ وؿ ِٓ ثٌضٌثح" ٚ٘اليث ه١ٌالً  ٍالٝ أْ ٚثؽالو ثٌّالجن إىث صقمالك أْ ثٌّالجن ٠َ٠الو ٕو٠وث ٚلجي 7 "و

 ـٝ ٌِٝٗ أٚ ٠ؤمٌ دٌنٖ أٚ ٠قوط دٗ ٌٕث ص١ُّ ِت ٚؽٛه ثٌّجن.

ِٚالٓ صْالجً٘ ٌٚالُ  –ٚلو لًٌ ثٌعٍّجن أْ ؼ١ٌ ث٠ٌٌّٜ ٚثٌّْالجـٌ ٠ٍضّْالْٛ ثٌّالجن ٌىالً ٙال٩ر 

ثؼضْالً ٚصٛٝالن ٚأ الجه ٙال٩صٗ  ٍالٝ ٘اليث  ٠ٍضِّ ثٌّجن ٚصال١ُّ ٚٙالٍٝ ٚظٙالٌ ٚؽالٛه ثٌّالجن ل٠ٌذالج ِٕالٗ

ٚص١ُّ ثٍٙٗ ٠ُّ أٜ لو صمٛي ٠ّّش ثٌىعذز أٚ ٠ّّش ـ٩ٔج أٜ لٚالوصٗ   ٚثٌضال١ُّ ٘الٛ ثٌمٚالو    –ثٌمٛي 

أٜ ـ١ٍمٚو ٙالع١وث ١ٟذالج ـالئىث ٚؽالوصّٖٛ ـالجـعٍٛث ِالج أِالٌوُ هللا دالٗ   ِالٓ ِْالـ ثٌٛؽالٗ ٚث١ٌالو٠ٓ ّٚالّٝ 

ر ٨ صىْٛ إ٨ دالجٌضٌثح   ـالئْ ثٌضال١ُّ ٠ذال١ـ ثٌٚال٩ر ِْـ ثٌٛؽٗ ٚث١ٌو٠ٓ ص١ّّج ِؾجٍ   ٤ْ إدجفز ث٩ٌٚ

 ٨ٚ ٠ٌـت ثٌنذظ ٨ٚ ثٌقوط.

ٕٚ٘ج فىّز ؼ٠ٌذز أد١ٕٙج ٚ٘ٝ أْ ثٌٌّثه ِٓ ثٌٛٝٛن ٘ٛ ٟٙجًر ثٌؾالٛثًؿ ثٌّؾضٌفالز ِّالج ٨ 

دْضٗ ِٓ ٙالؽجةٌ ثٌالئٛح ثٌضالٝ ٨ ٠ضٕالَٖ  ٕٙالج ث٦ْٔالجْ  ٚ٘الٝ ـجصقالز ٌفٙالجًر ثٌمٍالخ ِّالج ٨ دْالٗ ِالٓ 

ٛث٠ج ٚثٌمٚٛه ثٌّىٌٚ٘ز   ١ٌعٍُ ثٌّضٛٝب أْ هللا ِالج أِالٌٖ دفٙالجًر ؽٛثًفالٗ ٌٛؽالٛه ثٌُّٙ ٚثٌٍُّ ٚثٌٕ

ٔؾجّز ف١ْز  ١ٍٙج   دً ١ٌٛل  لٍذٗ أْ ٟٙجًصٗ أٌٚالٝ ِالٓ ٟٙالجًر ثٌؾالٛثًؿ   ٤ْ ثٌؾالٛثًؿ ِْالنٌر 

ٌٍمٍالالٛح   ـالالالئىث أِالالالٌ هللا ثٌعذالالالو دفٙالالجًر ث٨٢س ثٌضالالالٝ ٘الالالٝ ثٌع١ٕالالالجْ ٚث٤ىٔالالجْ ٚث٤ٔالالالؿ ٚثٌفالالالُ ٚث١ٌالالالوثْ 

١ٌِ ٌٙج ـٝ ثٌقم١مز  ٍُ   ٚإّٔج ثٌعًّ ِْٕٛح إٌٝ ثٌمٍخ ٤ٔٗ ٍّفجْ ثٌؾٛثًؿ   ـٍٛثؽخ  ٚثٌٌؽ٩ْ

 ٌٕ ج أْ ٠فٌٙ ثٌمٍخ ِٓ دجح أٌٚٝ.

                                                           

(
1
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ِٚج صٛٝن ِٓ ؼفً  ٓ ٟٙجًر لٍذٗ ٌٟٚٙ ؽٛثًفٗ   ٤ٔٗ ٌٟٙ ثٌؾٛثًؿ ثٌضالٝ ٠ٌث٘الج ثٌٕالجُ 

ـئىث ٘ٛ ٔؾِ ٚؼ١ٌ ِالٛي ١ٌِٚ دٙج ٔؾجّز ف١ْز   ٚصٌن ثٌمٍخ ثٌيٜ ٘ٛ ِقً ٔظٌ ثٌٌح ٠ٕظٌ إ١ٌٗ 

ٚؽٙالالٗ إ١ٌالالٗ ؽالالً ؽ٩ٌالالٗ   ٠ٕٚظالالٌ ثٌٕالالجُ إ١ٌالالٗ ـ١ٌٚٔالالٗ ٟالالجٌ٘ ثٌؾْالالُ ِضمٕالالج ٌفٙالالجًر ث٤ ٞالالجن  جٌّالالج 

دٌٖٟٚٙج ٚهلجةمٙج ؽج٩٘ دٛٝٛن ثٌمٍخ   ـضٌٞح ث٩ٌّةىز د٩ٚصٗ ٚؽٙٗ ٠ٚمٌْٛٛ ٌالٗ أْ هللا ؼٕالٝ 

ٌفٙالجًر ثٌمٍالخ   والجْ   ٓ  ًّ ثٌؽجـ١ٍٓ   ٌّٚج وجٔش ٘يٖ فىّز ثٌٛٝٛن ثٌضٝ ٘الٝ ٟٙالجًر ثٌؾالٛثًؿ

ِْـ ثٌٛؽٗ ٚث١ٌو٠ٓ دجٌٚع١و ثٌفجٌ٘ وٌْث ٌٍمٍخ   ٤ٔٗ ٠ٞت أعٌ ثٌضٌثح  ٍٝ ٚؽٙالٗ عالُ ٠ٞالعٗ ـالٝ 

ثٌْؾٛه  ٍٝ ثٌضٌثح   ٚـٝ ٘يث ثٌعًّ ىوٌٜ أٔٗ ِٓ ثٌضٌثح ـ١فٌٙ ِٓ ؼالًٌٚ ٔظالٌٖ إٌالٝ ٔفْالٗ أٔالٗ 

ثٌضٝ صؾيدٗ إ١ٌالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ   إْٔجْ ِْضم١ُ ثٌمجِز ١ّّت د١ٌٚ ِضىٍُ   ٠ٚمؿ أِجَ ًدٗ فجـظج ٌٌصذضٗ 

ٚلو ىوالٌ هللا ـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز ثٌّالٌٛ ٚثٌْالفٌ ِٚالج ٠نالٌػ ِالٓ ثٌْالذ١ٍ١ٓ ٩ِِْٚالز ثٌْٕالجن   ٚثٌّالٌٛ 

ٌٚال١ِ  –ثٌّعضذٌ ٌٕ ج ٘ٛ ِج ٠ّٕت ث٦ْٔجْ  ٓ ثٌم١جَ دجٌٛثؽخ . ٌٞعؿ أٚ ٌنالٛؾ ِالٓ صالنم١ٌ دالٌن 

ٚلو ـٚالٍٕج أفىجِالٗ ـالٝ  – د٠ٌّٜ ِٓ صّجًٛ ١ٌض١ُّ  ٚثٌْفٌ ثٌّعضذٌ ٌٕ ج أْ ٠ىْٛ ِْجـز لٌٚ

 وضجح "أٙٛي ثٌٛٙٛي".

ٌُْكْن ِهَي اْلَغاائِػِ " ّْ َجاَء أََدذ  ِه ّْ اَلَهْغارُُن الٌَِّغااءَ " ِعٍالَٛ "أَ " ٩ِِْالز ثٌْٕالجن ثمضٍالؿ ثٌعٍّالجن أَ

ـ١ٙج ـُّٕٙ ِالٓ لالجي ٘الٝ ثٌؾّالج    ٚهللا ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٠ىٕالٝ ِالٓ ثٌعالًٛثس   ِٚالُٕٙ ِالٓ لالجي ثٌّالٌثه دٙالج 

ث٩ٌِّْز دج١ٌو أٚ دجٌذٌٖر   ١ٌِٚ ثٌٌّثه دٙج ثٌؾّج  ٚ٘ٛ ِي٘خ ثٌٖجـعٝ ثٌاليٜ  ِعٕج٘ج ثٌظجٌ٘ ٚ٘ٝ

٠مٛي دٕمٜ ٚٝٛن ِٓ ٌِّ ٍٚؽضٗ د١وٖ ِذجٌٕر ِْضٕوث إٌٝ صٍه ث٠٢الز   ٚ٘الٛ لالٛي ثٌظالج١٠ٌ٘ٓ ـالئْ 

ٔمٜ ثٌٛٝالٛن دج٩ٌِّْالز ٠ٖالذٗ ِؾالب ثٌؽالجة٠ ٚثٌّالٌثه ٕ٘الج ِالٓ ث٩ٌِّْالز ٘الٛ ثٌؾّالج  ثٌاليٜ ٠مضٞالٟ 

 ثٌؽًْ.

ا غَِّ٘ث افَرََ٘وا " " أٜ أد١قٛث ٚلٛ  ث٩ٌٚر دجٌض١ُّ   ـالئْ ثٌضال١ُّ ٨ ٠ٌـالت ثٌقالوط ٌٚىٕٙالج ُوْا َصِع٘ذ 

٠ذالال١ـ ثٌٚالال٩ر   ِٚضالالٝ أدجفٙالالج ٨ ٠ع١الالو٘ج ـج ٍٙالالج   ٚلالالو إٔالالضٌٟ ثٌعٍّالالجن ٍٟالالخ ثٌّالالجن ٌىالالً ٙالال٩ر ٨ 

ه ـالٝ ٠ٌٌٍّٜ   ٤ْ لٌٛالٗ "ـٍالُ صؾالوٚث ِالجن" هي  ٍالٝ أْ ثٌٛؽالٛه ٨ ٠ىالْٛ إ٨ دعالو ثٌفٍالخ   ٚأْ ًٚ

ثٌمٌآْ ٌفٞز ٚؽو وغ١ٌث ِْٕٛدز إٌٝ هللا   ٚ٘ٛ ّذقجٔٗ ٨ ٠ؾو ثٌٖب دعو ٍٟذٗ صٕالَٖ ٚصعالجٌٝ   ٤ٔالج ٨ 

ٔقىُ  ٍٝ ثٌؽ١خ دجٌّقُْٛ ثٌّٖٙٛه   ٚويٌه ٌٕٟ ٍٟخ ثٌّجن ٌىً ٩ٙر أٜ صفٍذالٛث ـٍالُ صؾالوٚث . 

 ٚثٌٚع١و ثٌف١خ ٘ٛ ثٌضٌثح ثٌيٜ ٠عٍٛ ٚؽٗ ث٤ًٛ ِنمٛى ِٓ ٙع١و ـٙٛ ٙج و.

وجْ ثٌفعً ٨ٍِج وجْ ثُّ ثٌفج ً ِٕٗ  ٍٝ ٍْٚ ـع١ً   ٚ ٍٝ ىٌاله ِٕالت ثٌٖالجـعٝ ثٌضال١ُّ  ٌّٚج

 ٍالالٝ ث٤فؾالالجً  ٌالال١ِ  ١ٍٙالالج ٙالالع١و   ٚأدالالجؿ ىٌالاله أدالالٛ ف١ٕفالالز ٌٕالالٗ ـٙالالُ ٙالالع١وث أٜ ٙالالج وث ـالالٛق ظٙالالٌ 

ثٌقؾالٌ   ٚثٌّالوً ٚث٤ًٛ   ـالجٌمٌآْ ٌالُ ٠عال١ٓ ـالٝ ىٌاله ٕال١تج   ٚثٌف١الخ ٕالٌ ج ٘الٛ ثٌفالجٌ٘ ثٌالاليٜ ٨ 

 جّز ٨ٚ ٠ًقٙج ٨ٚ ٌٛٔٙج.٠ٖٛدٗ ٟعُ ٔؾ

ْٗاِذُٗكنْ " أَ َّ ُُِكْن  ُجْ ُْ " دعالو أْ أٌِٔالج هللا دالجٌض١ُّ ٚلالو أمذٌٔالج أٔالٗ أمٌؽٕالج ِالٓ دفالْٛ فَاْهَغُذْا تِ

أِٙجصٕج ٨ ٔعٍُ ١ٕتج   والجْ ٨دالو ٌٕالج ِالٓ ثٌعٍالُ دّالج ٠قذالٗ ٠ٌٚٝالجٖ ِٕالج   دال١ٓ ٌٕالج أؽّالج٨  ٍالُ ثٌضال١ُّ عالُ 

  الالُٕٙ ـٙالالُ دعٞالالُٙ أْ ث١ٌالالو٠ٓ إٌالالٝ ثٌىالالٛ ١ٓ   ٚـٙالالُ ـالالئْ ثٌٚالالقجدز ًٝالالٝ هللا ـٚالالٍٗ ٌٕالالج ًّالالٛي هللا

ثٌضال١ُّ أِالجُِٙ إٌالٝ ثٌّالٌـم١ٓ  دعُٞٙ إٌٝ ثٌٌّـم١ٓ ٚـُٙ دعُٞٙ إٌٝ ثٌىضف١ٓ   ـٍّج  ًّ ًّالٛي هللا

أٔالٗ ٨ دالالو ٌٕالالج ِالالٓ ٝالالٌدض١ٓ  ٍالٝ ثٌٚالالع١و ٚثفالالور ٌٍٛؽالالٗ ٚأمالالٌٜ    ٍّالٛث صفٚالال١ً ثٌضالال١ُّ   ٚدالال١ٓ ٌٕالالج

 ج د١ٓ ٌٕج ـٞجةً ث٩ّ٦َ ّٕٕٚٗ  ٩ّ ٨ ل٨ٛ ـم١ٌٍ.٠و٠ٓ   ٚد١ٓ ٌٕج ثٌعًّ دٕفْٗ وّ

ا" ا َغفُْس   ّْ َ َكاَى َعفُ "  فٛث أٜ ٠ذوي ث١ٌْتجس دقْٕجس   ؼفًٛث ثٜ ٠ْضٌ ثٌئٛح وٍٙالج   إِىا َّللاا

ٌٓ ثٌؽفٌ ٘ٛ ثٌْضٌ ِٕٚٗ ثٌؽفٌ صْضٌ دٗ ثٌّالٌأر ٚؽٙٙالج ًٚأّالٙج   ٚ٘الٛ ِالج ٠ْالضٌ دالٗ ثٌّقالجًح ًأّالٗ 
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ثٌاليٜ ٠ْالضٌ  ١الٛح  ذ١الوٖ   ـالئْ ثٌؽفالٌ ٚثٌىفالٌ ٚثٌْالضٌ دّعٕالٝ ٚثفالور    ِٓ آ٨س ثٌقالٌح   ٚثٌؽفالًٛ

 ٌٚيٌه ٠ّْٝ ثٌقٌثط وجـٌث ٤ٔٗ ٠ْضٌ ثٌقذز دجٌضٌثح.

ٚ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز دٌٖٜ ِٓ هللا ٤ً٘ ث٠٦ّالجْ   أٔالٗ ٠مذالً ِالُٕٙ ثٌالٌم٘ وّالج ٠مذالً ثٌعالَثةُ 

 َثةّٗ.٤ٔٗ  فٛ ؼفًٛ   ِٚٓ ٌُ ٠مذً ًم٘ هللا صعجٌٝ ٌُ ٠مذً هللا ِٕٗ  

ُِٗشٗااُذَّى أَْى لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َّ ااَ لَحَ  أَلَااْن ذَااَش إِلَاأ الاااِزَٗي أُّذُااْا ًَِصاا٘ث ا ِهااَي اْلِكرَاااِب َْٗ اارَُشَّى العا

ثِ٘لَ   (.22")ذَِعلُّْا الغا

ُِ٘نَ " صمالوَ ثٌىال٩َ  ١ٍٙالج ـالٝ ّالًٛر ثٌذمالٌر ـالٝ لٌٛالٗ 7 "أَلَْن ذَاشَ "  "أَلَاْن ذَاَش إِلَأ الااِزٕ َدااضا إِْتاَشا

ٌٍّٚؤ١ِٕٓ   دنْ ِٓ أ ٍّٗ هللا مذٌث  ّٓ ّالذمٕج ِالٓ  ٚثٌٌ ٠ج ٕ٘ج ً ٠ز ثٌعٍُ ثٌيٜ ِٕقٗ هللا ٌٌٌّٛٗ

ث٤ُِ وٓ ألالٜٛ ـالٝ ث١ٌمال١ٓ ِّالٓ ًآٖ دعٕالٝ ًأّالٗ   ٌّٚالج أْ دال١ٓ هللا صعالجٌٝ ـالٝ ٘اليٖ ثٌْالًٛر ث٤فىالجَ 

جً ث٤ِالُ ثٌْالجٌفز ِٚالج والجٔٛث ثٌّضعٍمز دجٌعذجهر ٚثٌّعجٍِز ٚثٌَٚؽ١ز ٚثٌّٛث٠ًظ   د١ٓ هللا ٌٕج ثٌعذٌ ٚأمذ

 ٌففج دٗ ِٕنْ ٠ضنعٌ دضىي٠خ ث١ٌٙٛه ٌٗ.  ١ٍٗ دجٌْٕذز ٤ٔذ١جةُٙ ٚدجٌْٕذز ٌّقّو

" ٘الُ ث١ٌٙالٛه دالو١ًٌ لٌٛالٗ ّالذقجٔٗ "ِالٓ ثٌالي٠ٓ ٘الجهٚث" دالو ٚـالٝ الاِزَٗي أُّذُْا ًَِص٘ث ا ِهَي اْلِكرَابِ "

ثٌىضالجح   ٚثٌىضالجح ِالٌثه دالٗ ثٌضالًٛثر لٌٛٗ صعجٌٝ 7 "ٔٚال١ذج" إٕالجًر إٌالٝ أٔٙالُ أ فالٛث ؽالَنث لٍال٩١ ِالٓ 

َم  ٌالالومٛي آي  ١ٍالالٗ   ٚ٘الاليٖ ث٠٢الالز ِالالوؿ ِالالٓ هللا ٌٕالالج ٤ٕٔالالج أٚص١ٕالالج ثٌىضالالجح وٍالالٗ دالالو١ًٌ لٌٛالالٗ ّالالذقجٔٗ " ْْ اْلَ٘اا

ْعَ َم ِدٌٗ ا َسِظُ٘د لَُكُن اْْلِ َّ ُْ٘كْن ًِْعَورِٖ  أَْذَوْوُد َعلَ َّ "أَْكَوْلُد لَُكْن ِدٌَُٗكْن 
(1)

. 

َ لَ " " ثٌٌٖثن ِعٍَٛ ٚ٘ٛ ثٌّذجهٌالز   ٚث١ٌٙالٛه لالذقُٙ هللا ٨ ٠مذٍالْٛ ثٌٙالوٜ ثٌاليٜ حَ َْٗ رَُشَّى العا

٠ْٚضذوٌٛٔٗ دج٩ٌٌٞز   ٚ٘ٝ ثٌىفٌ دالجهلل صعالجٌٝ ٚثٌؾقالٛه دٌّالٛي هللا  ١ٍالٗ ثٌٚال٩ر  ؽجنُ٘ دٗ ِقّو

ٚثٌْالال٩َ   ٚثٌذالالجن صالالومً ـالالٝ ٚإٔالالضٌٜ  ٍالالٝ ثٌّذالاليٚي ـالالٝ ثٌضذالالجهي ٚ ٍالالٝ ثٌّالالنمٛى ـالالٝ ثٌذ١الالت   ـ١مالالجي 

ٌٖجر دو٠ٕجً ْ أٜ ديٌش ه٠ٕجًث ٚأميس ثٌٖجر   ٚدعش ثٌٖجر دو٠ٕجً   أٜ ديٌش ثٌٖالجر ٚأماليس ثٕض٠ٌش ث

 ه٠ٕجًث ـئىث ٚٝت وً ٌف  ِّٕٙج ِىجْ ث٢مٌ ًٚ ٝ ـ١ٗ صٍه ثٌمج ور.

ثِ٘لَ " ُِٗشُٗذَّى أَْى ذَِعلُّْا الغا " أٜ ٠ٚقذْٛ ًهصىُ  ٓ ث٩ّ٦َ ـ١ىْٛٔٛ ٍٝٛث ٚأٍٝٛث  ٕالجهث َّ

ر ٌٍقك ٚؽ٩ٙ دنٔٛثً ثٌمٌآْ ثٌضٝ ِضٝ دجٌٕس لٍذج ٌٟٙ ِالٓ ٕالٛح ثٌعٕالجه ٚفالخ ِٓ أٔفُْٙ   ٚ وثٚ

ث٠ٌٌجّز ٚثٌفّت   ٚ٘ٔ ٌٗ ٚدٔ ـ٩ ٠فجًلٗ ٨ٚ دجٌمضالً   ٚوالُ  اليح دال٩ي فضالٝ والجْ أ١ِالز دالٓ مٍالؿ 

٠ٞالالت ثٌقؾالالٌ  ٍالالٝ دفٕالالٗ ـالالٛق فؾالالجًر ِىالالز ثٌقالالجًر   ٠ٚالالنٌِ ثٌؽٍّالالجْ أْ ٠وّٚالالٛث  ٍالالٝ ثٌقؾالالٌ فضالالٝ 

أٔالضُ ثٌّاليِِْٛٛ  –نٌػ ٌْجٔٗ ِٓ ـّٗ ٠ٚمٌْٛٛ ٌٗ ىَ ِقّوث ـ١مٛي دل دالل صنٌػ أِعج ٖ ِٓ هدٌٖ ٠ٚ

 أفو أفو.

 اليثدج ٨ صف١مالٗ ثٌؾذالجي ّٚ٘الج  ٍالٝ أوّالً  –ٚوالجْ ًل١مال١ٓ  –ٚوُ  يح ٠جّالٌ ٚثٌِأصالٗ ّال١ّز 

٠م١ٓ ِٓ ث٠٦ّجْ   ٚوُ  يح ًؽجي ِٓ ثٌٚقجدز ـٝ ِىز ١ٌفجًلٛث ث٩ّ٦َ ـندٛث ـالٌف١ٓ دعاليثدُٙ ـالٝ 

ٍُِْٚ ٠ّْت هللا صعجٌٝ ٠مالٛي  –ٌىٓ ث١ٌٙٛه لجصٍُٙ هللا ٌُ صْذك ٌُٙ ثٌقْٕٝ ِٓ هللا صعجٌٝ هللا صعجٌٝ   ٚ

٘يٖ ث٠٢جس  ُٕٙ ٠ٌٜٚ ـٝ لٍذٗ  ففج  ١ٍُٙ ـٝ أًِٛ ه١ٕ٠ز ٠ىجه أْ ٠ٌّق ِالٓ ثٌالو٠ٓ ث٦ّال٩ِٟ وّالج 

 ٠ٌّق ثٌُْٙ ِٓ ث١ٌٌِز.

َكفَٔ تِالٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َّ ُ أَْعلَُن تِأَْعَذائُِكْن  َّللاا اَّ ِ ًَِص٘ش  َكفَٔ تِاها َّ لِّ٘ ا  َّ  ِ  (.22")ها

ِعٕٝ ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أْ هللا صعجٌٝ أفجٟ  ٍّج دن وثةٕج ثٌالي٠ٓ ٘الُ ث١ٌٙالٛه ٚثٌٕٚالجًٜ   ٚلالو 

د١ٓ ٌٕج  وثٚصُٙ ـ١ّالج لٚالٗ  ١ٍٕالج ِالٓ ث٠٢الجس   ـجٌٛثؽالخ  ١ٍٕالج ِعالجٍِضُٙ دّمضٞالٝ ثٌقىّالز ـالٝ فالجي 
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٩ّ٦َ ٚأم٩لٗ ؽيدج ٌمٍٛدُٙ إٌٝ ث٩ّ٦َ   ِالت ث٨فض١الجٟ ِالُٕٙ ظًٙٛٔج  ١ٍُٙ   دنْ ٔضؾًّ دفٞجةً ث

ٚإىث ٨ لوً هللا ٚظٌٙٚث  ١ٍٕالج ٔىالٌَ أٔفْالٕج ِالٓ أْ ٔظٙالٌ ٝالعفجن   دالً ٔمالَٛ هلل د١مال١ٓ فالك ِضالٛو١ٍٓ 

  ١ٍٗ ّذقجٔٗ ٍِضؾت١ٓ إ١ٌٗ ٚثعم١ٓ د٠٨ٛضٗ ٌٚٔٚصٗ.

ا" ِ ًَِصاا٘ش  َكفَاأ تِاااها َّ لِّ٘ ااا  َّ  ِ َكفَاأ تِاااها ٝ أْ هللا ٠ذٖالالٌٔج أٔالالٗ ٌٚالالٝ ٠الالوـت  ٕالالج ٕالالًٌُٚ٘   " ٠عٕالالَّ

٠ٚقف  لٍٛدٕج ِٓ أْ ٠ٖٛدٙج ٕه أٚ ٠ًخ دنلٛثٌُٙ أٚ أ ّجٌُٙ   ١ٌٚٔٚ ٠ٕٚالٌٔج  ٍال١ُٙ ٠ٚاليٌُٙ ٌٕالج   

ٚلو ـعً ؽً ؽ٩ٌٗ ـئٔٗ أؽٍٝ دٕٝ ل٠ٌظز ٚث١ٌٌٕٞ إٌالٝ ثٌٖالجَ ِٚىٕٕالج ِالٓ م١ذالٌ ٔٚالٌر ِٕالٗ ّالذقجٔٗ 

ُ َعلَاالالالجي صعالالجٌٝ 7 " اْلَ٘رَاااَهٔ َهااا أَفَاااَء َّللاا َّ لِااِزٕ اْلقُْشتَاأ  َّ  َِ ُعااْ لِلشا َّ  َِ ااِل اْلقُااَشٓ فَلِلااا ُْ َِ ِهااْي أَ ٔ َسُعااْلِ

ٌُْكنْ  َْغٌَِ٘اِء ِه ْٛ َْ٘ي ا ْٖ اَل َُٗكَْى ُدّلَح  تَ ثِِ٘ل َك اْتِي الغا َّ اْلَوَغاِكِ٘ي  َّ"
(1)

. 

الٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َْ فُااَْى اْلَكلِااَن َعااْي َه َُاااُدّا َُٗذشِّ ٌَْ٘ا ِهااَي الاااِزَٗي  َعَصاا َّ َٗقُْلُااَْى َعااِوْعٌَا  َّ  َِ ِظااِع

أَغَ  َّ ُاْن َُاالُْا َعاِوْعٌَا  ْْ أًَِا لَا َّ ِٗي  غَْعٌ اا فِاٖ الاذِّ َّ ِِْن  َساِعٌَا لَّ٘ اا تِأَْلِغاٌَرِ َّ   ْ َْ٘ش ُهْغَو ْْ َغ اْعَو َّ ْْ اْعاَو َّ ْعٌَاا 

 ُ لَِكْي لََعٌَُُِن َّللاا َّ َم  َْ ُْ أَ َّ ا لَُِْن  ْ٘ش  ََ ًْظُْشًَا لََكاَى  ا ُِْن فََ  ُْٗنِهٌَُْى إاِلا َُلِ٘    َّ  (.23")تُِكْفِش

َُاُدّا" ٚث٠٢الجس د١ّٕٙالج  –" د١الجْ ٌٍالي٠ٓ أٚصالٛث ٔٚال١ذج ِالٓ ثٌىضالجح ٚ٘الٝ ِالٓ ٙالٍضٙج ِهَي الاِزَٗي 

ٚصىْٛ ثٌمٌثنر أٌُ صٌ إٌٝ ثٌي٠ٓ أٚصٛث ١ٚٔذج ِالٓ ثٌىضالجح" ِالٓ ثٌالي٠ٓ ٘الجهٚث   ٚؽالجةَ أْ  –ِعضٌٝز 

أٚ ِالٓ  –ْٛ ثٌّقيٚؾ أِج ِٓ أٚصٛث ٚصىْٛ ثٌمٌثنر ِٓ ثٌي٠ٓ ٘الجهٚث . لالَٛ صىْٛ ؽٍّز ثدضوثة١ز   ٠ٚى

 .–ثٌل 

" َِ اِظِع َْ فَُْى اْلَكلَِن َعْي َه ـالٝ ّالفٌ ِّٛالٝ  " أٜ ٠ؽ١ٌْٚ ِج ؽجن ـٝ ثٌضالًٛثر  الٓ ِقّالوَُٗذشِّ

ٚثٌن١ٍالالً ٚؼ١ٌّ٘الالج   ٚىٌالاله ٦ًثهر ـضٕالالز ثٌّْالال١ٍّٓ ًؼذالالز ـالالٝ ًهصٙالالُ  الالٓ ث٦ّالال٩َ   ٠ٚقٌـالالْٛ ثٌىٍالالُ 

ٜ ثٌضًٛثر  ٓ ِٛثٝعٗ إىث ٨ؿ ٌٙالُ ّٟالت أٚ ٠ًجّالز   أٚ ه الج إٌالٝ ىٌاله ٘الٜٛ ـالٝ ٔفّٛالُٙ أٚ أ٠ٞج أ

ٕالالٙٛر ٨ٚ صعؾالالخ ـنٔالالج ٔالالٌٜ وغ١الالٌث ِّالالٓ صالالو ْٛ ثٌعٍالالُ ٠قٌـالالْٛ ث٠٢الالجس ٚث٤فجه٠الالظ إٌالالٝ ِالالج صٖالالض١ٙٗ 

َ ِهاْي عِ لالجي صعالجٌٝ " –ٔفُّٛٙ ِٓ ثٌٍّالك ٌٍٍّالٛن ٚث٤ِالٌثن أٚ ١ٌٕالً فال  ٕٚالٙٛر  ٍِ إًِاَواا َْٗخَ أ َّللاا ثَااِد

"اْلعُلََواااءُ 
(2)

. أِالالج  ٍّالالجن ثٌالالو١ٔج ٚأه ١الالجن ثٌعٍالالُ ـالالنُٔٙ ٨ مٖالال١ز ـالالٝ لٍالالٛدُٙ ١ٌْٚالالٛث  ٕالالو هللا ٨ٚ  ٕالالو  

 ٤ُٔٙ صنٌٚٛث ث٠٢جس صن٩٠ٚ ٠نٌؽٙج  ٓ ٌِثه هللا ِٕٙج. –ًٌّٛٗ ٚثٌّؤ١ِٕٓ دعٍّجن 

١الو ّال٠ٛوثن ٚ٘يث لو ٠ىْٛ ِمذ٨ٛ  ٕو ثٌؾ٩ٙن ِٓ ثٌعجِز   أٚ  ٕالو دعالٜ ِالٓ ٌالُ ٠ذجٕالٌ ثٌضٛف

لٍٛدُٙ   ٚٙوق هللا ثٌعظ١ُ ـنٔج ٌٜٔ ه جر ثٌٌٕٚث١ٔز ثٌي٠ٓ ٘الُ ؽٕالٛه ثٌظٍالُ ٚث٨ّالضذوثه ِالت ؽٙالجٌضُٙ 

دجٌٍؽز ثٌعٌد١ز ٠ؤٌْٚٛ آ٠جس ثٌمٌآْ ثٌٛثًهر ٚث٦ٔؾ١ً دؾٍُٙٙ صن٩٠ٚ ٨ ٠مذٍٗ ِالٓ ٌالٗ ِْالقز ِالٓ ثٌعمالً 

 ؽٝ.  ٚلجصً هللا ثٌفّت ٚثٌقٌٗ  ٍٝ ثٌظٍُ ٚث٨ٔضمجَ دمٛر ٍّفجْ ثٌذ

ٌَْ٘ا" َعَصاا َّ َٗقُْلُااَْى َعااِوْعٌَا     " ٚ٘الاليٖ ث٠٢الالز ىَ ِالالٓ هللا صعالالجٌٝ ١ٌٍٙالالٛه ِعجٙالالٌٜ ًّالالٛي هللاَّ

ثٌي٠ٓ وجٔٛث إىث ألجَ هللا صعجٌٝ  ١ٍُٙ ثٌقؾز لجٌٛث ّّعٕج دنٌْٕضُٙ ٚلجٌٛث  ١ٕٚج دمٍالٛدُٙ   ِعضمالو٠ٓ أْ 

 هللا ٨ ٠ىٖؿ ثٌْضٌ  ُٕٙ.

"  ْ َْ٘ش ُهْغَو ْْ َغ اْعَو أْ ٠ّْت ِالُٕٙ ٚلٍالٛدُٙ صمالٛي ؼ١الٌ ِْالّت  ْ ِٓ ًّٛي هللا" أٜ ٠فٍذَّٛ

  ٕجهث ِٓ أٔفُْٙ. ٌٕج   أٜ أُٔٙ ٨ ٠مذٍْٛ ِٕٗ
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ِِنْ " َساِعٌَا لَّ٘ ا تِأَْلِغٌَرِ أٜ ثٔظٌٔج . ١ٌٚج أٜ ٠ٍْٛٚ إٌْٔضُٙ ثّضَٙثن   ـ١ف١ُٙ ِالٓ أ ٛؽالجػ  –" َّ

١ٌْٚ إٌالٝ ثٌٌ ٛٔالز أٚ إٌالٝ ً ج٠الز إٌْٔضُٙ ـٝ ثٌى٩َ أُٔٙ ٘جٍةْٛ   ١ٌِٚ ٌِثهُ٘ ثٔظٌٔج دً ُ٘ ٠ٖال

 ثٌّج١ٕز.

ٗيِ " غَْعٌ ا فِٖ الذِّ  " أٜ أُٔٙ ٠فعْٕٛ دضق٠ٌفُٙ ٚصن٠ٍُٚٙ ثٌذجًٟ ـٝ ث٩ّ٦َ.َّ

مَ " َْ ُْاا أَ َّ ا لَُِااْن  ْ٘ااش  ََ ًْظُْشًَااا لََكاااَى  ا َّ  ْْ اْعااَو َّ أَغَْعٌَااا  َّ ُااْن َُااالُْا َعااِوْعٌَا  ْْ أًَِا لَاا " ٠ذالال١ٓ هللا ٌٕالالج أْ َّ

ٚوالجْ ث٤ٌٚالالٝ ٌٙالُ ِالالت  ٍّٙالُ أْ ٠مٌٛالالٛث دعالو ظٙالالًٛ ثٌقالالك  ثٌعٍالالُ ًّالجٌز ِقّالالوث١ٌٙالٛه ٠عٍّالالْٛ فالك 

   ّّعٕجٖ ّالّج  لذالٛي   ٚأٟعٕالج أٜ لذٍٕالج ِالج ؽتضٕالج دالٗ ِالٓ  ٕالو هللا لذالٛي أ٘الً ثٌفج الز هلل ٌٌّٚالٌٛٗ

ٚأّّت ِٕج ثٌمذٛي ٚث٨ّضؾجدز ٤ٌِن   ٚثٔظٌٔج أٜ ثٔضظٌٔج أٚ إًٔٝج فضٝ ٔظٙالٌ إّال٩ِٕج أِجِاله   

ٌٙالالُ ـالالٝ ثٌالالو١ٔج دقفالال  هِالالجةُٙ ٚأِالالٛثٌُٙ   ٚؼفالالٌثْ هللا صعالالجٌٝ ٕالالٌوُٙ ٚوذالالجةٌُ٘ ث٤مالالٌٜ ـىالالجْ م١الالٌث 

أٜ أل٠ْ ٚأ وي ٚأٙٛح ٚأفك ِج ٠مَٛ دٗ ِٓ أصالجُ٘  –ٚألَٛ  –ّٚعجهصُٙ ٠َٛ ثٌم١جِز دجٌٕع١ُ ثٌّم١ُ 

 هللا ثٌىضجح.

ُِْن فََ  ُْٗنِهٌَُْى إاِلا َُلِ٘   " ُ تُِكْفِش لَِكْي لََعٌَُُِن َّللاا " ثٌٍعٕز ٘ٝ ثٌفٌه  ٓ ثٌٌفّز ٌعوثٚصُٙ ٌٍقالك َّ

  ٚؽقوُ٘ ِج أٌَٔٗ هللا  ١ٍُٙ ـٝ ثٌضًٛثر   ٚصق٠ٌفُٙ ِج د١ٕٗ هللا ٌُٙ ـٝ وضذُٙ ثٌضٝ أٌَٔٙج  ١ٍُٙ ِالٓ 

ٚ ال١ِ  ١ٍالٗ ثٌْال٩َ      ٚ ٩ِجصٗ ٌِٚٛوٖ ٚ٘ؾٌصالٗ ِٚالج دٖالٌ دالٗ ِّٛالٝ  ٕالٗ ًّجٌز فذ١ذٗ ِقّو

ِّٛٝ دٓ  ٌّثْ  ١ٍٗ ث٩ٌَْ   ٚ ٓ  ١ْٝ دٓ ٠ٌُِ ـالٝ أٚي  ـمو ًٚه ـٝ ثٌضًٛثر دٖجةٌ وغ١ٌر  ٓ

ثٌٌّالٛي أٔالش لالجي  –ث١ٌّْـ أٔالش لالجي ٨  –وٍّز ـٝ إٔؾ١ً ٠ٛفٕج  ٕوِج ّنٌٗ ث١ٌٙٛه أ١ٍ٠ج أٔش لجي ٨ 

ـنعذضٛث دْؤثي ٌُٙ أُٔٙ ٠ٕضظٌْٚ ٨ًّٛ ٠نصٝ دعالو ثٌّْال١ـ   ـمالجي  ١ْالٝ دالٓ ِال٠ٌُ دعالو أْ ىوالٌ  –٨ 

ج١ٌْؿ   لجي أصّٕٝ أْ أفًّ فيثنٖ ٚؼ١ٌ ىٌه   ِّج ٌٛ ـّٙالٖٛ دعمالٛي ّال١ٍّز ٚأٔٗ ٠نصٝ د ًّٛي هللا

والً صٍاله ثٌقؾالؼ ثٌٕجٙالعز ثٌضالٝ صىالجه  - ِٓ ثٌٜٙٛ ٚثٌق  ٚثٌفّت ٌْجً ٛث إٌٝ ث٠٦ّجْ دٌّالٛي هللا

صىْٛ ٍِّّٛز ِقّْٛالز دئٔىالجًُ٘ ٌٙالج ٌعالُٕٙ هللا   ٚثٌٍعٕالز أ٠ٞالج ٘الٝ ثٌنالَٜ ٚثٌاليي ٚثٌٙالٛثْ ْ ٨ٚ 

غج   ـئْ هللا صعجٌٝ فىُ  وي ٨ ٠ظٍالُ ثٌٕالجُ ٕال١تج   ٚصٍاله ثٌٍعٕالز هٌالش  ٍالٝ أْ ث١ٌٙالٛه صىْٛ ثٌٍعٕز  ذ

صعوٚث فالوٚه هللا دالئـٌثٟ ـالٝ ثٌعٕالجه   ٚصٌوالٛث أٚثِالٌ هللا دضفال٠٠ٌ ؽقالٛهث   ٚوالجٔٛث والئد١ٍِ  ّال٩ ٚأْ 

 وجٔٛث ؼ١ٌٖ ٔٛ ج   ٚإّٔج ٘ٝ ث٤ ّجي صٌه  ٍٟ  جٍِٙج.

ـالال٩ ٠قٚالالً ِالالُٕٙ ث٠٦ّالالجْ إ٨ دّالالج صٙالالٛثٖ ٔفّٛالالُٙ   ـ١قٚالالٍْٛ ِالالج  "فَااَ  ُْٗنِهٌُااَْى إاِلا َُلِاا٘   "

٠ٌٝٝ أّٟج ُٙ ٠ٚظٌْٙٚ أْ ٘يث ِٓ ثٌو٠ٓ ٠ٚىفٌْٚ دّج ٠نجٌؿ ٟذعُٙ ثٌنذ١ظ ٚٔفّٛالُٙ ث٤ِالجًر 

 دجٌْٛن   أٜ ـ٩ ٠ؤِْٕٛ إ٨ إ٠ّجٔج ل٩١ٍ.

َِااا الاااِزَٗي أُّذُااْا اْلِكرَاااَب آِهٌُااْا تَِوااا ًَضا لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " ُ ا لَِوااا َهَعُكااْن ِهااْي َُْثااِل أَْى َٗااا أَُّٗ ْلٌَااا ُهَصااذِّ

 ِ َكااااَى أَْهاااُش َّللاا َّ اااْثِد  ّْ ًَْلَعاااٌَُِْن َكَواااا لََعٌااااا أَْصاااَذاَب الغا َُاااا أَ َُاااا َعلَااأ أَْدتَاِس ُ اااا فٌََُشدا ُجْ ُّ ِِْواااَظ  ًَ 

 (.24")َهْفعُْال  

ُ٘  ٍالالٝ ٙالوق ِالالج ٠ٕالجهٜ هللا صعالالجٌٝ ث١ٌٙالٛه ٚثٌٕٚالالجًٜ ثٌالي٠ٓ لجِالالش ثٌقؾالز ثٌمجٙالالّز ٌظٙالًٛ

  ٚصٍاله ثٌقؾالز أٔالٛث  أٌٚٙالج ثٌّعؾالَثس ثٌضالٝ ٘الٝ ـالٝ لالٛر لٌٛالٗ صعالجٌٝ 7 " ٙالوق  ؽجنُ٘ دالٗ ِقّالو

أوٌِٗ هللا صعجٌٝ دّج ٨ ٠موً  ٍٝ ـعٗ إ٨ هللا ؽالً ؽ٩ٌالٗ   ٌٚالٛ أْ ٍِىالج  ظ١ّالج   ذوٜ ـجصذعٖٛ" ـنٔٗ

ْ ثٌٍّالاله ٠مالالؿ ٠ّٖٚالالٝ ؽٍالالِ دالال١ٓ لِٛالالٗ عالالُ لالالجَ ًؽالالً ـمالالجي أٔالالج ٚو١الالً ثٌٍّالاله   ٚثٌالالو١ًٌ  ٍالالٝ ٙالالولٝ أ

مفٛص١ٓ إٌٝ ث٤ِجَ  ـمجَ ثٌٍّه ِٖٚٝ ثٌنفٛص١ٓ ًٚؽت ـؾٍِ صىْٛ صٍه فؾز  ٍٝ ٙولٗ   ـىاليٌه 

آعالجًث  ؾ١ذالز ٠٨مالوً  ٍالٝ إظٙجً٘الج إ٨ هللا   عالُ أظٙالٌ  ٍالٝ  هللا صعجٌٝ أظٙالٌ  ٍالٝ ٠الو فذ١ذالٗ ِقّالو

ّالّج ٗ   ونمذالجًٖ دجٌؽ١الخ ٌْجٔٗ ِٓ ثٌّعؾَثس ثٌذجٌ٘ثس ِج ٠قضُ  ٍٝ ث١ٌٙٛه أْ صنٖت لٍالٛدُٙ  ٕالو 



 

7663 

 

ثٌيٜ ٨ ٠عٍّٗ إ٨ أفذجًُ٘ ِٓ لٚ٘ ث٤ٔذ١جن   ٚأمذجً ث١ٌٚ٤ٓ ِٚٓ د١جْ ث٤ّفجً ثٌضٝ دال١ٓ هللا ـ١ٙالج 

ٙوق دعغٗ   ٚٙفجصٗ ِٚقً ٌِٛوٖ ٚ٘ؾٌصٗ   ٚأٔٗ مجصُ ثًٌٌّ   فضٝ ؽجن ٚـو ث١ٌٙالٛه ـْالّعٛث ِٕالٗ 

ُٙ أِٛث٨ وغ١ٌر والً  الجَ   ـٍّالج ًآ٘الُ ٚٙولٖٛ   ٚدعو ىٌه صٛؽٛث إٌٝ وعخ ثدٓ ث٨ٌٕؾ ٚوجْ ٠عف١

ٕٚٙوٚث  ٕوٖ دّج ـٝ ثٌىضالخ ثٌْالّج٠ٚز ٌالو٠ُٙ ِالٓ  ٘وهُ٘ دقٌِجُٔٙ ِٓ ث٤ِٛثي ٤ُٔٙ ٙولٛث ِقّوث

أمذجًٖ   ـجٔمٍذٛث لجصٍُٙ هللا ٚلجٌٛث أْ ٔذٝ آمٌ ثٌَِالجْ ِالٓ أ٨ٚه ٠عمالٛح ّالذ٠ ث٤ٔذ١الجن   ٚأٔىالٌٚث ِالج 

 ثٌىٍُ". ـٝ ثٌضًٛثر دو١ًٌ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 "٠قٌـْٛ

ٚدعو صٍه ثٌقؾؼ ٠ؾخ أْ ٠ىالْٛ ث٠٦ّالجْ وٖالفٌ ِالٓ ثٌقم١مالز ث٦ْٔالج١ٔز دْالفٛ  أٔالٛثًٖ ثٌضالٝ 

٘ٝ أ ظُ ثٔضٖجًث ِٓ إٔعز ثٌٖالِّ   ٌٚىالٓ ث١ٌٙالٛه لالذقُٙ هللا  ٍالٝ لٍالٛدُٙ ألفجٌٙالج ٚ ٍالٝ أدٚالجًُ٘ 

 ؼٖجٚر ٚـٝ آىثُٔٙ ٚلٌ.

مالالوًثس ٚلٞالالج٠ج ٚإٔالالىجي ٚ٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌٖالال٠ٌفز صٖالال١ٌ إٌالالٝ أْ ه٨ةالالً ث٠٦ّالالجْ ٨ صقضالالجػ إٌالالٝ ِ

ٚٔضجةؼ   ٌٚٛ أْ ِٓ  ٍٝ لٍذٗ لفً لجِش ٌٗ ثٌقؾؼ دىً ِعج١ٔٙج ٌّج لذً  الٓ هللا ِالج أًّالً دالٗ ثٌٌّالً 

اِذٕ لالجي صعالجٌٝ 7 " – ١ٍُٙ ث٩ٌَْ   ِٚٓ ٠ٙوٜ ِٓ أٝالً هللا  ِْ َٗ َ لَِكايا َّللاا َّ اِذٕ َهاْي أَْدثَْثاَد  ِْ إًِااَ  اَل ذَ

"َهْي ََٗ اءُ 
(1)

ِ ُُ ٚلجي ّذقجٔٗ "  "ْل إِىا اْلَُِذٓ َُُذٓ َّللاا
(2)

ٚ٘يٖ ث٠٢ز فؾز  ٍالٝ ِالٓ ٠الَ ُ أْ ثٌّالؤِٓ  

 ثٌّمٍو ٝع١ؿ ث٠٦ّجْ ٨ٚ دو ِٓ صٍمٝ ث٠٦ّجْ دج٤هٌز ثٌعم١ٍز , ٚلو د١ٕش ىٌه ـ١ّج ّذك دذٌث١ٕ٘ٗ.

ُ ا لَِوا َهَعُكنْ " ْلٌَا ُهَصذِّ ٙوق ِالج ِعىالُ  " أٜ دجٌىضجح ثٌيٜ إٌَٔٔج  ٍٝ مجصُ ث٤ٔذ١جن ثٌيٜتَِوا ًَضا

 .ِٓ ثٌىضخ ثٌٌَّٕز  ٍٝ ًًّ هللا ِٓ لذً  ١ٍُٙ ث٩ٌَْ  ٚوٛٔٗ ِعُٙ ٚـ١ٗ د١جْ دعغز ًّٛي هللا

ٚـ١ٗ أ٠ٞج أمذجً ثًٌٌّ ٚث٤ٔذ١جن ثٌْجدم١ٓ ِّج ٨ ٠عٌـالٗ إ٨ ثٌٌثّالنْٛ ـالٝ ثٌعٍالُ ِالٓ ث١ٌٙالٛه 

٠ىضذالْٛ ٨ٚ ٠مالٌنْٚ   ـٝ ؽج١ٍ٘ز  ١ّجن ٙالّجن ٨  ٨ٚ  ٍُ ٌٍعٌح دٗ  ٤ْ ثٌعٌح وجٔٛث لذً ِقّو

 ٚ٘يٖ ث٤ٌّثً ثٌضٝ د١ٕٙج ثٌمٌآْ ِٓ أ ظُ ثٌّعؾَثس ثٌّٛؽذز ٠٦ّجْ ِٓ ّذك ٌٗ  ٍُ دٙج.

اْثدِ " ّْ ًَْلَعٌَُِْن َكَوا لََعٌاا أَْصاَذاَب الغا َُا أَ َُا َعلَٔ أَْدتَاِس ُ ا فٌََُشدا ُجْ ُّ ِِْوَظ  " ٤٘الً ِهْي َُْثِل أَْى ًَ

ِّٟ ثٌالٖٛ ِقالٛ ثٌؾالٛثًؿ ثٌّؾضٌفالز ـ١الٗ أٚ صق٠ٍٛالٗ إٌالٝ ثٌمفالج دالو١ًٌ ثٌظجٌ٘ ـٝ ٘يٖ صن٠ًٚ ٚ٘ٛ أْ 

َُاالٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َُاا َعلَأ أَْدتَاِس " ٚ٘اليٖ  مٛدالز ٌٙالُ ِالٓ هللا صعالجٌٝ ٌالُ ٠عالجلذُٙ دٙالج ّالذقجٔٗ   ٤ْ فٌََُشدا

ْلٌَالٌٛٗ صعجٌٝ " " ث٠٢الز ِٚالج ٘ث ا ِهاَي اْلِكرَاابِ أَلَْن ذََش إِلَٔ الاِزَٗي أُّذُْا ًَِصا" ِضًٚ دمٌٛٗ 7 "آِهٌُْا تَِوا ًَضا

دعو٘ج ِٓ ث٠٢جس وٍٙج د١جْ ٌو ٛصُٙ إٌٝ ثٌقك   ٚصٌن ِج وجٔٛث ٠فعٍٛٔٗ ِٓ أ ّجي ث٦ٔىجً ٚثٌعالوٚثْ 

  ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز د١جْ ث٨ٔضمجَ ُِٕٙ  ٚصقي٠ٌ ٌُٙ ِٓ ّٟالِ ٚؽالُٛ٘ٙ ًٚه٘الج إٌالٝ أهدجً٘الج   أٚ ٌعالُٕٙ 

١ُٙ إفالوٜ ثٌٕمّضال١ٓ   ٚلالو ٔفالي ثٌٍعٕالز  ٍال١ُٙ أ جىٔالج هللا وّج ٌعٓ أٙقجح ثٌْذش   ٚهللا ّذقجٔٗ ٠ٕفالي ـال

 دٛؽٙٗ ثٌى٠ٌُ   ٚلوً أْ ٨ ٠فِّ ثٌٛؽٛهٖ دعو ًه٘ج إٌٝ ث٤هدجً   ٚ٘يث ـُٙ أً٘ ثٌظجٌ٘.

ٌٍٚعٍّجن ـٝ ىٌه صن٩٠ٚس أمالٌٜ   ِٕٙالج أْ ٔفّالِ ٚؽالُٛ٘ٙ أٜ ٔعّالٝ أدٚالجًُ٘  الٓ ٔظالٌ 

ٜ ـٌٕؽعٙج إٌٝ ثٌق١ٜٞ ث٤ّفً أٚ ٍٔعُٕٙ ٚصن٠ٚالً ثٌعذٌر ـٝ آ٠جس هللا   "ـٌٕه٘ج  ٍٝ أهدجً٘ج"   أ

آمٌ ٚ٘ٛ أْ ٔفِّ ٚؽُٛ٘ٙ   أٜ ٔؾعٍُٙ ـٝ ًٙٛ ث٤ٔجّالٟ ٚفم١مالضُٙ ثٌضالٝ صٚالوً  ٕٙالج أ ّالجٌُٙ 

 ٚألٛثٌُٙ ُّّٚ٘ٙ ٌُّّٚٙ فم١مز لٌه أٚ م٠ٌَٕ.

ِٚٓ ثٌضن٠ًٚ ـٝ ـُٙ أً٘ ثٌيٚق   أْ ثٌّؤِٓ ثٌْجٌه ٠ٌٟك هللا ِْجً  إٌٝ ِؽفٌر هللا ٚ فالٖٛ 

ـٍٞٗ ٚإفْجٔٗ ٚث٦لذجي دجٌى١ٍز  ١ٍٗ فضٝ ٠ًٚ إٌٝ ٍِىالٛس هللا صعالجٌٝ   ٠ٚذٍالػ ثٌفٞالً ثٌعظال١ُ ـالٝ ٚ

                                                           

(
1

 .23( ًّٛر ثٌمٚ٘ 7 

 .46( ًّٛر آي  ٌّثْ 7 2)
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ِمعو ٙالوق  ٕالو ١ٍِاله ِمضالوً ـ١فالٍٛ دجٌٌٝالٛثْ ث٤وذالٌ ٚدٌ ٠الز ٚؽالٗ هللا ثٌىال٠ٌُ   ٚصىالْٛ ٙالًٛصٗ 

ٙالالًٛر إْٔالالجْ ٚفم١مضالالٗ ًٔٛث١ٔالالز ـالالٛق ث٩ٌّةىالالز   ٚث٩ٌّةىالالز ٠الالومٍْٛ  ١ٍالالٗ ِالالٓ والالً دالالجح ـالالٝ ثٌؾٕالالز 

وِضٗ ٚصذ١ٍؽٗ ثٌْال٩َ ِالٓ ثٌْال٩َ ؽالً ؽ٩ٌالٗ   ٚداليٌه ٠ىالْٛ ِالضؾ٩ّ دجٌؾّالجي ثٌاليٜ ٠ؾعٍالٗ ٙالًٛر ٌن

ثٌٌفّٓ   ـ١ٌـعٗ هللا  ٓ ثٌٌصذالز ث٦ْٔالج١ٔز إٌالٝ أ ٍالٝ  ١ٍال١ٓ ِّالٓ ثّالضغٕجُ٘ هللا ـالٝ ثٌمالٌآْ دعالو ىوالٌ 

الَِذاخِ ث٦ْٔجْ دمٌٛٗ " َعِولُْا الصا َّ "إاِلا الاِزَٗي آَهٌُْا 
(1)

ِالٓ  ِالج ؽالجن دالٗ ًّالٛي هللا ِٚٓ وفالٌ ٚؽقالو 

  ٕو هللا صعجٌٝ ِّٟ هللا ٚؽٙٗ ٚفٌٛٗ إٌٝ لفجٖ ٌٚعٕٗ.

ٚلو ٠فٍك ثٌٛؽٗ ٠ٌٚثه دٗ ثٌقم١مز وٍٙالج   ٚلالجي دعٞالُٙ ّٟالِ ثٌٛؽالٗ أْ ٠ىالْٛ وٛؽالٗ ثٌمالٌه 

ـ١ٕذش ـ١ٗ ثٌٖعٌ وٛؽٖٛ ثٌمٌهر   أٜ دعالو أْ والجْ ثٌٖالعٌ ـالٝ أّالفً ثٌٛؽالٗ ٠ىالْٛ ـالٝ أ ال٩ٖ ّٚٚالفٗ 

هللا دُٙ ىٌه ـضٌثُ٘ ٠قٍمْٛ ثٌٖعًٛ ثٌضٝ ـٝ ٚؽُٛ٘ٙ   ٚلالٛي أ٘الً ثٌظالجٌ٘ ألالٌح  وجٌمٌه   ٚلو ـعً

ٌٍعمٛي   ٚأْ هللا صٛ وُ٘ دٕمّض١ٓ  ؾً ٌُٙ ٚثفور ِّٕٙج ٚ٘ٝ ثٌٍعٕز   لالجي دعالٜ ثٌعٍّالجن أْ ّٟالِ 

ثٌٛؽٖٛ ٚصق٠ٍٛٙالج إٌالٝ ثٌالودٌ   ّال١ىْٛ ٠الَٛ ثٌم١جِالز دالو١ًٌ لٌٛالٗ "ِالٓ لالً أْ ٔفّالِ" أٜ ِالٓ لذالً أْ 

٠ذعغٛث ـٕفِّ 7 وً ٘يٖ ثٌضن٩٠ٚس ؽجةَر ثٌٛلٛ  ففظٕج هللا ِٓ ٚ ١و هللا ٚألجِٕالج ـ١ّالج ٠قذالٗ ٠ّٛصٛث ٚ

 ٠ٌٚٝجٖ.

ااْثدِ " ّْ ًَْلَعااٌَُِْن َكَوااا لََعٌاااا أَْصااَذاَب الغا " . ٘الاليٖ ث٠٢الالز ٘الالٝ ثٌٛ ١الالو ثٌالاليٜ ٠ٙالالوه هللا دالالٗ ث١ٌٙالالٛه أَ

  ٚ٘الالٛ أفالالو ثٌٛ ١الالو٠ٓ ٚثٌٛ ١الالو  ٚثٌٕٚالالجًٜ ثٌالالي٠ٓ أٔىالالٌٚث ِالالج أٔالالَي هللا  ٍالالٝ ًّالالٌٛٗ ٚمالالجصُ أٔذ١جةالالٗ

َُااث٤ٚي صموَ ٌه ٚ٘ٛ لٌٛالٗ صعالجٌٝ 7 " َُاا َعلَأ أَْدتَاِس ُ اا فٌََُشدا ُجْ ُّ ِِْواَظ  " ٚثٌّقممالْٛ ٠الٌْٚ أْ أَْى ًَ

ٚ ١و ثٌٍعٕز لو ٚلت دجٌفعً ـٝ ث١ٌٙٛه ٤ْ ثٌٍعٕز ٘ٝ ثٌنَٜ ٚثٌيي   ٚلو أمَثُ٘ هللا ـٝ ثٌو١ٔج إ٨ ِالٓ 

اْثدِ َٛ ثٌم١جِز ٚلٌٛٗ "آِٓ   ١ّٚفٌهُ٘  ٓ ًفّضٗ ٠ " أٜ وّالج أم٠َٕالج ٚأىٌٍٕالج َكَواا لََعٌااا أَْصاَذاَب الغا

 ٌٟٚهٔج  ٓ ًفّضٕج أٙقجح ثٌْذش   ٚلو صموَ ثٌى٩َ  ١ٍُٙ ـٝ ًّٛر ثٌذمٌر.

ِ َهْفعُْال  " َكاَى أَْهُش َّللاا " أٌِ هللا ٕ٘ج ثٌّمٚٛه دٗ ٌِثه هللا ثٌىجةٓ ثٌيٜ ٠النٌِ دضٕف١اليٖ ٚإظٙالجًٖ َّ

ِش ٌه أْ ثٌّالٌثه لْالّجْ   ِالٌثه والجةٓ ِٚالٌثه ِقذالٛح   ـالجٌٌّثه ثٌىالجةٓ ٨ دالو ِالٓ ظٙالًٖٛ   ٚلو لو

ٚأفوثعٗ ٌٚٛ وجْ وفٌث   ٚثٌٌّثه ثٌّقذٛح ـنٔٗ ٠ىْٛ ٚلو ٨ ٠ىالْٛ   ٚ٘الٛ ِالج ٠ضعٍالك دئ٠ؾالجه ِالج ٠قذالٗ 

هللا  ِٓ صىج١ٌؿ ثٌعذجهثس ٚد١جْ ث٢هثح ثٌضٝ ٠قالخ أْ ٠ىالْٛ  ١ٍٙالج ثٌعذالو دجٌْٕالذز هلل ٌٌّٚالٌٛٗ   ٚأِالٌ

ٕ٘ج ٘ٛ ٌِثهٖ ثٌىجةٓ ثٌيٜ ٠نىْ ـٝ إفوثعٗ ٚإظٙجًٖ   ١ٌِٚ ثٌٌّثه دٗ ث٤ِالٌ ثٌاليٜ ٘الٛ ٝالو ثٌٕٙالٝ   

 دً ٌِثهٖ ثٌىجةٓ ثٌيٜ أىْ ـٝ إظٙجًٖ وّج لًٌس ٌه ِفع٨ٛ أٜ وجةٕج أعٌٖ ٨ٚ ِٕجٗ ِٓ ظًٖٙٛ.

َْٗغفُِش هَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َّ  َِ َِ تِ َ اَل َْٗغفُِش أَْى ُْٗ َش ِ إِىا َّللاا ِْ تِااها َهاْي ُْٗ اِش َّ ا ُدَّى َرلِاَ  لَِواْي ََٗ ااُء 

ا ا َعِظ٘و   (.25")فَقَِذ اْفرََشٓ إِْشو 

أْ هللا صعجٌٝ ٘الوه ث١ٌٙالٛه ٚصٛ الوُ٘ دجٌعاليثح ٚدْال٠ٌت ثٌٕمّالز  ٍالٝ ثًصىالجدُٙ ثٌىذالجةٌ   ّٚالذخ 

ثٌٚالقجدز  ٘يٖ ث٠٢جس مٛؾ ٕو٠و ٤ً٘ ث٠٦ّجْ أْ ٠ىْٛ ٘يث ثٌضٙو٠و ٌىً ٌِصىخ وذ١الٌر   فضالٝ والجْ

ًٝٝ هللا  ُٕٙ إىث ِجس ًؽً ٌٕح ثٌنٌّ أٚ ٍٔج أٚ ـعالً وذ١الٌر ٌالُ ٠ٖالٙوٚث ٌالٗ دالجٌن١ٌ ٕٚالٙوٚث ٌالٗ 

دجٌعيثح  ـٍّج ٌَٔش ٘اليٖ ث٠٢الز ثٌٖال٠ٌفز أِْالىٛث ّٟٚعالٛث ـالٝ  فالٛ هللا ٚـٞالٍٗ ٌىالً ِالٓ ِالجس ِؤِٕالج 

 ِّٙج أًصىخ ثٌىذجةٌ.

ٌٖالٌن   ٤ْ ثٌّٖالٌن دعالو ٚٝالٛؿ ِٚعٕٝ ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أْ هللا ٨ ٠ؽفٌ ٌعذو ِالٓ  ذ١الوٖ ث

ه٨ةً ث٠٦ّجْ ٚٚٝٛؿ فؾؾٗ ثٌٕجٙعز   ثٌضٝ صىجه صىْٛ أظٌٙ ِٓ ثٌِّٖ ـٝ ًثةعالز ثٌٕٙالجً ٠ىالْٛ 

ثٌٌّٖن ِقجًح هلل ِٚعجه٠ج ٌٗ دعو إّذجغ ٔعّٗ ثٌى١ٔٛز ٚٔعّضٗ ثٌعظّٝ  ١ٍُٙ دذعغز ثٌٌّالً ثٌّذ١ٕال١ٓ 
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يٜ وٌِٗ هللا  ٍٝ ّجةٌ مٍمالٗ ّٚالنٌ ٌالٗ ِالج ٌقمجةك ثٌضٛف١و ٌٕٚثةت ث٩ّ٦َ   ٠ٚىْٛ ٘يث ث٦ْٔجْ ثٌ

ـٝ ثٌّْٛثس ِٚج ـٝ ث٤ًٛ أ وٜ  وٚ ٌٕفْٗ ٠ٍمٝ دٙج ـٝ ٌٕ ثٌّٙجٌه   ٚلو ّٚعش ًفّز هللا ـالٝ 

 –صٍه ثٌوثً ثٌو١ٔج وً ٌِثصخ ثٌٛؽٛه ِٓ ثٌٕذجصجس ٚثٌذٙجةُ ٚثٌٖال١ج١ٟٓ ٚث٤ٔجّالٟ ٚث٩ٌّةىالز ٚؼ١الٌُ٘ 

ِعَعْد ُكلا شَ لجي صعجٌٝ " َّ َسْدَورِٖ  ء  َّ ْٖ"
(1)

ٌٚىٕٗ صَٕٖ ٚصعجٌٝ لوً أْ صىْٛ ًفّضٗ ٠َٛ ثٌم١جِز ل٠ٌذالج  

ِ َُِشٗة  ِهَي اْلُوْذِغٌِ٘يَ لجي صعجٌٝ " –ِٓ ثٌّق١ْٕٓ  "إِىا َسْدَوحَ َّللاا
(2)

ـجٌٌفّز ـالٝ ٘اليث ثٌىالْٛ ّٚالعش  

ج أٔالٗ وً ٕب   ٌٚىٕٙج ٠َٛ ثٌم١جِز ٨ صْت إ٨ أً٘ ث٠٦ّالجْ ٨ ٌٞال١مٙج صٕالَٖ ٚصعالجٌٝ ٌٚىٕالٗ ّالذقجٔٗ وّال

ؽ١ًّ ـٙٛ ؽ١ًٍ   ٌٍٚؾّجي ّٚعز صق٠١ دّٓ ٕالجن أْ ٠قال١فُٙ دٙالج   ٌٍٚؾال٩ي ّٚالعز صقال٠١ ِالٓ ٕالجن 

أْ ٠ق١فُٙ دٙج   ٚ٘ٛ ثٌٛثّالت ـالٝ ؽّجٌالٗ ٚؽ٩ٌالٗ ثٌقىال١ُ ـالٝ صمالو٠ٌٖ ٚألالوثًٖ   ـئٔالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٚأْ 

ٙالُ ٚلالو ٔعالُ أًٚثف – يح فُْٙ ٚؽُّْٙ إٌٝ أْ ٙجًٚث وٍّج ٔٞؾش ؽٍٛهُ٘ دوٌُٙ ؽٍٛهث ؼ١ٌ٘ج 

ا إًِااا دّج ـجٍٚث دٗ ْ صٛف١و هللا لٙالٌث ٌمٌٛالٗ مذالٌث  الُٕٙ " َعاِوْعٌَا فَاْسِجْعٌَاا ًَْعَواْل َصاالِذ  َّ َاا أَْتَصاْشًَا  َستٌا

"ُهٌُُِْْىَ 
(3)

 ـمو دٍؽٛث ِذٍػ  ٍُ ث٤ٔذ١جن ـٝ ثٌو١ٔج  ٕوِج ًأٚث ثٌعيثح ـٝ ث٢مٌر. 

هللا ٌالٗ دجٌفٞالً ٌٚالٛ ٌالُ ٠ضالخ    ٚ٘يٖ ث٠٢ز فؾز  ٍٝ أْ ٌِصىخ ثٌىذ١الٌر ؼ١الٌ ثٌٖالٌن   ٠ؽفالٌ

ِٚالالج لجٌالالٗ دعالالٜ ثٌعٍّالالجن ِّالالٓ ٌالالُ ٠مالالت دٙالالُ ثٌعٍالالُ  ٍالالٝ  الال١ٓ ث١ٌمالال١ٓ   ِالالٓ أْ ٌِصىالالخ ثٌىذ١الالٌر ِٖالالٌن 

ثٌٍُٙ إ٨ إىث ثًصىذٙج ؽجفالوث دالجٌق٩ي ٚثٌقالٌثَ   ـئٔالٗ والجـٌ ٌٚالٛ  –أهفٞوس فؾضٗ صٍه ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز 

 ٌُ ٠ٌصىذٙج.

عالجٌٝ دضىف١الٌ ِالج ثًصىذٕالجٖ ِٕٙالج ٌٚالٛ ٌالُ ٔضالخ ٌمٌٛالٗ ٚأِج ِالٓ ٚلالت ـالٝ ثٌْال١تجس ـمالو دٖالٌٔج هللا ص

ٌُْكْن َعااِّ٘مَاذُِكنْ صعالالجٌٝ " ٌْااَُ ًَُكفِّااْش َعاا َى َع ْْ َِاا ٌْ "إِْى ذَْجرٌَِثُااْا َكثَااائَِش َهااا ذُ
(4)

ٚ٘الاليٖ ث٠٢الالز دالال١ٓ هللا ٌٕالالج ـ١ٙالالج أْ  

ثٌضالٛثح ٌِصىالخ ثٌىذ١الٌر ؼ١الٌ ثٌٖالٌن ٠ؽفالٌ هللا ٌالٗ ِالج أًصىذالٗ ِالٓ ثٌىذالجةٌ أْ ٕالجن أْ هللا ٘الٛ ثٌؽفالًٛ 

ثٌعفٛ ثٌى٠ٌُ ٨ٚ ٠ْني  ّج ٠فعً ُٚ٘ ٠ْنٌْٛ   ٨ٚ م٩ؾ ـ١ّٓ صجح ِٓ ثٌىذالجةٌ دجٌضٛدالز ثٌضالٝ  ١ٕٙالج 

 ثٌٌٖ  ث٠ٌٌٖؿ ِت ث٨ّضفج ز د٠ٌٚـ ٘يٖ ث٠٢ز.

ٚلو أعذضش ٌٕج صٍه ث٠٢ز أْ ث١ٌٙٛه ٚثٌٕٚجًٜ ٌِٖو١ٓ   ٤ُٔٙ دنذظ ٟالذعُٙ لالجٌٛث ٔقالٓ أدٕالجن 

قوْٚ ِج أٌَٔٗ  ١ٍُٙ  ٕجهث ُِٕٙ ٚوفالٌث   ٠ٚقالجًدْٛ ًّالٍٗ ٙالٍٛثس هللا ٚأفذج ٖ ٚويدٛث   ٚو١ؿ ٠ؾ

دالالً ٘الالُ أ الالوث ٖ ّالالذقجٔٗ ظٍّالالٛث أٔفْالالُٙ ظٍّالالج  –هللا ّٚالال٩ِٗ  ٍالال١ُٙ ٠ٚالالو ْٛ أٔٙالالُ أدٕالالج ٖ ٚأفذالالج ٖ ٨ 

اذاَخُزّا أَْدثَااَسُُْن  ظ١ّج   إٌٔوٛث دجهلل ـؾعٍٛث أ٘ٛثنُ٘ ٚثٌضعٚخ ٤ّٟج ُٙ ٠ٌٕىج هلل لجي ّذقجٔٗ "

ثَا ُْ ُس َّ ِ "ًَُِْن أَْستَات اا ِهاْي ُدِّى َّللاا
(5)

ٚألالٌُ٘ أفذالجًُ٘ ًٚ٘ذالجُٔٙ  ٍالٝ ىٌاله   دالً ٚثصناليٚث ثٌّْال١ـ دالٓ  

٠ٌُِ ًدالج ِالٓ هْٚ هللا أٚ أدٕالج هلل   ِالت ِالج د١ٕالٗ ٌٙالُ ثٌّْال١ـ  الٓ فم١مضالٗ دمٌٛالٗ ـالٝ ث٦ٔؾ١الً أٔالج ٌْالش 

ٌـ   ٚ٘الُ ٠الو ْٛ أٔالٗ هللا ثٌٌؽً ثٌٚجٌـ   إّٔج ثٌّعٍُ ثٌٚجٌـ ٘ٛ هللا   ـنعذش ٌُٙ أٔٗ ًؽً ؼ١الٌ ٙالج

أٚ ثدٓ هللا ٌعٕز هللا  ١ٍُٙ ؽ١ّعج   ٌٚٛ أْ أً٘ ثٌىضجح دعالو ٕالٌوُٙ صمٌدالٛث إٌالٝ هللا دالنلٌح ثٌمٌدالجس   

ـذيٌٛث أِٛثٌُٙ ٚأٌ٘لٛث هِجنُ٘ ـٝ ّالذ١ً هللا   ٚأٖٔالنٚث ثٌّْضٖالف١جس ٚؽّع١الجس ثٌٌـالك دجٌق١ٛثٔالجس   

ٌٚالالٕج جس ِالالج دالالٗ أمالاليس ث٤ًٛ ٍمٌـٙالالج ٟٚالالجًٚث دجٌفالالجةٌثس ٚؼجٙالالٛث دجٌؽٛثٙالالجس ٚدٍؽالالٛث ِالالٓ ث

ٚث٠ٍٕش ُٚ٘ ٌِٖوْٛ   ـئْ ىٌه وٍالٗ ٨ ٠ؽٕالٝ  الُٕٙ ِالٓ  اليثح هللا ٕال١تج ِٚالج ثٌق١الجر ثٌالو١ٔج إ٨ ِضالج  
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لالجي ثدالٓ  ذالجُ "إىث والجْ ثٌٖالٌن ٨ ٠ٕفالت ِعالٗ ثٌعّالً ـالنْ ث٠٦ّالجْ ٨ ٠ٞالٌ دؽ١الٌ ثٌعّالً"  –ثٌؽًٌٚ 

ٚثٌّعٕالٝ أْ ثٌّٖالٌن ٨  –ـْىش ِمٌث ٌٙالج ـٌـعش ١ِ٤ٌ ثٌّؤ١ِٕٓ  ٌّ دٓ ثٌنفجح ًٝٝ هللا  ٕٗ 

صٕفعٗ ث٤ ّجي ثٌٚجٌقجس   ٚويٌه ـجٌْال١تجس وٍٙالج ٌالٛ ٚلعالش ِالٓ ثٌّالؤِٓ ٨ صٞالٌٖ  ٕالو هللا إىث ٕالجن 

ّذقجٔٗ أْ ٠ؽفٌ٘الج ٌالٗ ـٞال٩ ِالٓ ؼ١الٌ صٛدالز   ٕٚ٘الج ٠ؾالخ  ١ٍٕالج أْ ٔضؾّالً دقْالٓ ثٌظالٓ دالجهلل صعالجٌٝ 

 ج ِعٗ إىث ىؤٌٟ" ثٌل ثٌقو٠ظ.ـٝ ثٌقو٠ظ ثٌٚق١ـ" أٔج  ٕو ٟٓ  ذوٜ دٝ ٚأٔ "لجي

ٚـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز إٕالجًر إٌالٝ أْ والً ثٌىذالجةٌ ٚأْ  ظّالش ـٙالٝ  –ـٍظٓ دالجهلل م١الٌث أْ ٕالجن هللا 

 هْٚ ثٌٌٖن دو١ًٌ لٌٛٗ ّذقجٔٗ "٠ٚؽفٌ ِج هْٚ ىٌه".

ٚلو ًٚه أْ ّذخ َٔٚي ٘اليٖ ث٠٢الز أْ لِٛالج ِالٓ ثٌّٖالٌو١ٓ ِالُٕٙ ٚفالٝ ثٌاليٜ لضالً ّال١و ث٤ِالز 

ٝٝ هللا  ٕٗ   ٚوجٔش ٚ وصٗ ٕ٘و ٘ٝ ٚدعٜ ٚؽالٖٛ لال٠ٌٔ أْ ٠عفالٖٛ لالوً فَّر دٓ  ذو ثٌّفٍخ ً

ثٌو٠الالز إىث لٍضالالٗ   ٌٚالالُ ٠عفالالٖٛ ـٕالالوَ ٚٔالالوَ ِعالالٗ ِالالٓ ٕالالجًوٖٛ ٍٟٚذالالٛث ث٦ّالال٩َ ٌٚىالالٓ مالالجـٛث أْ ٨ ٠مالالذٍُٙ 

ِِْن اَل ذَْقٌَُِاْا ِها  ـَٕي لٌٛٗ صعجٌٝ "ًّٛي هللا ًْفُِغا َٕ الااِزَٗي أَْعاَشفُْا َعلَأ أَ ِ ُُْل َٗا ِعثَاِد ْي َسْدَواِح َّللاا

ًَُْب َجِو٘ع ا َ َْٗغفُِش الزُّ " ـمجي ًؽً ِٓ ثٌٚقجدز ٚثٌٌٖن ٠ج ٔذٟ هللا  ـنَٔي هللا صعالجٌٝ ٘اليٖ ث٠٢الز إِىا َّللاا

اا" اا َعِظ٘و  ِ فَقَاِذ اْفرَاَشٓ إِْشو  ِْ تِااها َهْي ُْٗ ِش " أٜ ِٚالٓ ٠ٖالٌن دعذالجهر هللا ـ١ؾعالً هلل ّالذقجٔٗ ٔالوث صٕالَٖ َّ

وث أٚ ٕذ١ٙج أٚ ٔظ١ٌث  ِٚٓ ثٌٌٖن ث٠ٌٌجن ـالٝ ثٌعّالً ٚ٘الٛ ثٌٕفالجق   ِٕٚالٗ أ٠ٞالج ؽعالً ٚصعجٌٝ   أٚ ٌٚ

ٌُ ثٌعذجهر ١ٍّٚز ٌٍفٍٛ دّٚجٌـ ثٌو١ٔج ٚهللا صعجٌٝ ٠مٛي " ُٗي اْلَخالِ ِ الذِّ " ٚلو ٠ىْٛ ثٌٖالٌن أمفالٝ أاََل ِها

 ِٓ هد١خ ثٌٍّٕز ثٌْٛهثن  ٍٝ ثٌٚنٌر ثٌّٚجن ـٝ ث١ٌٍٍز ثٌظٍّجن.

َهاالالالجي صعالالجٌٝ " ُُااْن ُهْ ااِشُكْىَ َّ َّ ِ إاِلا  " ٚلٌٛالالٗ "ـمالالو أـضالالٌٜ" أٜ ثفضّالالً ا ُٗااْنِهُي أَْكصَااُشُُْن تِاااها

ٚ ظ١ّالج أٜ  –ث٦عُ وً  ّالً صٛ الو هللا  ١ٍالٗ دجٌعاليثح  –ٚثمضٍك ٚأدضو  ويدج  ٍٝ هللا "إعّج  ظ١ّج" 

 دجٌؽج فو ثٌعظّز ـٝ ثٌمذـ ّٚٛن ث٤هح.

اَل ُْٗظلَُوااَْى أَلَااْن ذَااَش إِلَاأ الاااِزٗلٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َّ ااٖ َهااْي ََٗ اااُء  ُ َُٗضكِّ ًْفَُغااُِْن تَااِل َّللاا ااَْى أَ َي َُٗضكُّ

 (.26")فَرِ٘   

 ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز أْ ث١ٌٙٛه ٚثٌٕٚجًٜ وجٔٛث ٠مٌْٛٛ "ٔقالٓ أدٕالجن هللا ٚأفذالج ٖ" ٚلالجٌٛث "

ّْ ًََصاَسٓ ا أَ َل اْلَجٌاحَ إاِلا َهْي َكاَى ُُْد  َُ "لَْي َْٗذ
(1)

َ  َدراأ "٠ٚمٌْٛٛ   ٌَْ٘ا أاَلا ًُاْنِهَي لَِشُعاْ َِِذ إِلَ َ َع إِىا َّللاا

"َٗأْذٌََِ٘ا تِقُْشتَاى  ذَأُْكلَُُ الٌاااسُ 
(2)

َهاا ًَْذاُي تُِوَعازاتِ٘يَ ٠ٚمالٌٛٓ "  َّ"
(3)

ٚؼ١الٌ ىٌاله   ٚوالجٔٛث ٠مالوِْٛ أدٕالجنُ٘  

ج ٌال١ِ ٌٙالُ ىٔالخ   ثٌٚؽجً ٩ٌٍٚر ٠ٚمٌْٛٛ أُٔٙ أٟٙالجً   ٠ٚمٌٛالْٛ ٔقالٓ ونٟفجٌٕالج ٌال١ِ ٌٕالج ىٔالخ وّال

ٚأْ هللا ٠ؽفٌ ىٔٛدٕج ـٝ ثٌٕٙجً ٩١ٌ ٚىٔٛح ث١ًٌٍ ٔٙجًث  ٚوً ٘اليث ِالوؿ ٤ٔفْالُٙ ٚصَو١الز ٌٙالج   ـمٚالُ 

٠ج ِقّو دع١ْٛ لٍذه دّالج  ٍّاله هللا صعالجٌٝ ٚإٔالٙو "إٌالٝ ثٌالي٠ٓ ٠َوالْٛ  –هللا ظًُٙٛ٘ دمٌٛٗ "أٌُ صٌ" 

ؼ١الالٌٖ ِالالٓ ٌِصىذالالٝ ثٌىذالالجةٌ ِوفالالٗ  أٔفْالالُٙ" أٜ ٠ّالالوفٛٔٙج دجٌذجٟالالً   ٚىٌالاله أْ ثٌٌؽالالً ِالالُٕٙ إىث ٌمالالٝ

ُ َُٗضكِّٖ َهْي ََٗ ااءُ ٚأعٕٝ  ١ٍٗ   فضٝ ١ْٕ٠ٗ ىٔٛدٗ ٠ٚؽٌٖ دٕفْٗ   ـقىُ هللا  ١ٍُٙ دمٌٛٗ " " ـٍال١ِ تَِل َّللاا

٤٘الالً ثٌؾٙالالً دالالجهلل ثٌالالي٠ٓ صعٚالالذٛث ٢دالالجةُٙ ٚثصذعالالٛث أ٘الالٛثنُ٘ ٚثًصىذالالٛث ِعالالجٗ هللا أْ ٠َوالالٛث أٔفْالالُٙ 

ٌّٚالٓ ِٕقالالٗ هللا ـٞال٩ ِالٓ ٌو٠الٗ ٚإفْالجٔج ِالٓ  ٕالوٖ أْ ٠ٖالالىٌ هللا دجٌذجٟالً دالً هللا ٠َوالٝ ِالٓ ٠ٖالجن ْ 
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ْ٘رٌَِاٖ ِهاَي صعجٌٝ ٌّالٓ ِالٓ دالٗ  ١ٍالٗ ِالٓ ثٌّعٌـالز ٚثٌقالخ ٚثٌعٍالُ   وّالج لالجي دعالٜ ث٤ٔذ١الجن " َسبِّ َُاْذ آذَ

ََداِدٗسِ  ْٛ ِِّٗل ا َعلاْورٌَِٖ ِهْي ذَأْ َّ "اْلُوْلِ  
(1)

 . 

هللا   ِّٚالج ٠يوٌٚٔالٗ ِالٓ ِالٕٓ هللا  ٍال١ُٙ ٌال١ِ  وً ٘يٖ ث٠٢جس ٚأِغجٌٙج ِّج ٠مٌٛالٗ وّالً أ١ٌٚالجن

"أٔج ١ّو ٌٚو آهَ ٨ٚ ـنٌ" ـنٔالٗ ـالٌٛ  ٍال١ٓ  ٍالٝ والً ِالٓ صفٞالً هللا  ٍال١ُٙ  صَو١ز ٌٍٕفِ وّج لجي

ا تٌِِْعَوِح َستَِّ  فََذذِّزْ دئفْجٔٗ لجي صعجٌٝ " أَها َّ." 

اَل ُْٗظلَُوَْى فَرِ٘   " ث٠٢الز ٚؼ١ٌ٘الج   ٚثٌفض١الً ـالٝ  " ٔفٝ هللا صعجٌٝ ثٌظٍُ  ٓ ٔفْٗ د٠ٌٚـ ٘اليَّٖ

ثٌٍؽز ِج ٠نٌؽٗ ث٦ْٔجْ ِٓ صقش أظجـٌٖ   ٠ٚفضٍٗ د١ٓ إٙذع١ٗ أٚ ٠نٌؽٗ ِالٓ أٙالجدت ًؽ١ٍالٗ ٠ٚفضٍالٗ 

ِٚٓ ٨ ٠ظٍُ ثٌعذو ظٍّالج دمالوً ٘اليث ثٌٖالٟن ثٌالؤٟن ؽالوث ٠ْالضق١ً  –  ٚثٌفض١ً أ٠ٞج ِج د١ٓ ٕمٟ ثٌٕٛثر 

ََ أٜ ِفضالٛي لالجي صعالجٌٝ " ١ٍٗ ثٌظٍُ صَٕٖ ٚصعجٌٝ   ٚثٌفض١ً ـع١الً دّعٕالٝ ِفعالٛي  َ اَل َْٗظلِاُن ِهْصقَاا إِىا َّللاا

ج    " د١ٕج ىٌه ـ١ّج ّذك.َرسا

ا ُهثٌِ٘ الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َِ إِْشو  َكفَٔ تِ َّ ِ اْلَكِزَب  َْ٘ف َْٗفرَُشَّى َعلَٔ َّللاا ًْظُْش َك  (.21")ا

دّالج أٌَٔالٗ هللا   أْ صعؾخ ِٓ ٘الؤ٨ن ثٌالي٠ٓ ٠عٍّالْٛ ثٌقمالجةك  أٔظٌ أٌِ ِٓ هللا صعجٌٝ ٌّقّو

  دالً  صعجٌٝ ـٝ وضذٗ  ١ٍُٙ ٠ٚؾقوٚٔٙج   ٠ٚج١ٌضُٙ ّىضٛث ـٍُ ٠ذ١ٕٛث ٌٍٕجُ د١جْ هللا  الٓ مالجصُ ث٤ٔذ١الجن

ِ اْلَكاِزبَ  جٔوٚث ٚؽقوٚث ٚأٔىٌٚث ٚ٘ٛ ثٌعؾخ " َْ٘ف َْٗفرَُشَّى َعلَٔ َّللاا " ٠ضعّالوْٚ ثٌىاليح ٠ٚنضٍمٛٔالٗ   َك

ٔجّٟ   ٌٚىٓ أ ؾالخ و١الؿ ٠نضٍمالْٛ  ٍالٝ هللا دعالو ثٌذ١الجْ ٠ٚج ١ٌضُٙ ثمضٍمٛث ثٌىيح  ٍٝ أِغجٌُٙ ِٓ ث٤

والالً ثٌذ١الالجْ   ٚدعالالو ِالالج أٌَٔالالٗ صعٍالالٝ  ٍالالٝ ًّالالٍٗ ثٌىالالٌثَ ـالالٝ أّالالفجً ثٌضالالًٛثر   ٚدعالالو ثٌّعؾالالَر ثٌمجٙالالّز 

  ِّالج ؽعالً ل٠ٌٖالج صٖال١خ ٕالعًُٛ٘ ثّالضىغجًث ٌعظالُ صٍاله  ٌظًُٙٛ٘ ثٌضٝ أظٌٙ٘ج هللا  ٍٝ ٠و فذ١ذالٗ

ـ١ّالج ؽجنٔالج  يث ـعً هللا صعجٌٝ ٨ ٠موً  ١ٍالٗ  ذالو ـٚالوق ِقّالوث٤فوثط ثٌضٝ صٕجهٜ دٍْجْ ثٌقمجةك ٘

 دٗ ِٓ  ٕو هللا صعجٌٝ.

ا ُهثٌِ٘ ا" َِ إِْشو  َكفَٔ تِ " أٜ ٚوفٝ دالجـضٌثن ثٌىاليح  ٍالٝ هللا ؽالً ؽ٩ٌالٗ إعّالج ِذ١ٕالج   ٚث٦عالُ صمالوَ َّ

ٖ ثٌعٕالجه ثٌى٩َ  ١ٍٗ ِٚذ١ٕج  ٍٝ ٍْٚ ـع١ً دّعٕٝ ـج الً أٜ ظالجٌ٘ث ؽ١ٍالج ٨ ٠نفالٝ إ٨  ٍالٝ ِالٓ أ ّالج

 ٚثٌٌٖن.

الِااااُغِْخ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َّ أَلَااْن ذَااَش إِلَاأ الاااِزَٗي أُّذُااْا ًَِصاا٘ث ا ِهااَي اْلِكرَاااِب ُْٗنِهٌُااَْى تِاْلِجْثااِد 

َُْذٓ ِهَي الاِزَٗي آَهٌُْا َعثِ٘    َُُناَلِء أَ َٗقُْلَُْى لِلاِزَٗي َكفَُشّا  َّ("27.) 

الِااااُغْخِ " َّ " ّالالذخ ٔالالَٚي ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ وعالالخ ثدالالٓ ث٨ٕالالٌؾ ٚف١الالٝ دالالٓ ُْٗنِهٌُااَْى تِاْلِجْثااِد 

   أمفخ ث١ٌٙٛه١٠ٓ مٌؽج إٌٝ ِىز ِت ؽّج ز ِٓ ث١ٌٙالٛه ٠قالجٌفْٛ ل٠ٌٖالج  ٍالٝ ِقجًدالز ًّالٛي هللا

ـمجٌٛث أٔضُ أً٘ وضجح ٚأٔضُ ألٌ إٌٝ ِقّو ِٕىُ إ١ٌٕج   ـ٩ ٔنِٓ ِىالٌوُ ـجّالؾوٚث ٢ٌٙضٕالج فضالٝ ٔفّالتٓ 

ٌؾذش ٚثٌفالجؼٛس   ٤ٔٙالُ ّالؾوٚث ٥ٌٙالٕجَ ٚأٟالج ٛث إدٍال١ِ   ٚلالجي ٌٙالُ إ١ٌىُ  ـفعٍٛث ـٙيث إ٠ّجُٔٙ دج

أدٛ ّف١جْ ٔقٓ أ٘وٜ ّالذ٩١ أَ ِقّالو   ـمالجي ٌٙالُ وعالخ ِالجىث ٠مالٛي ِقّالو ـمالجي ٠النٌِ دعالجهر هللا ٚفالوٖ 

٠ٕٚٙٝ  ٓ ثٌٖالٌن ْ لالجي ِٚالج ه٠الٕىُ   لالجٌٛث ٔقالٓ ٨ٚر ثٌذ١الش ْٚٔالمٝ ثٌقالجػ ٚٔمالٌٜ ثٌٞال١ؿ ٚٔفاله 

  ـمالالجي أٔالالضُ أ٘الالوٜ ّالالذ٩١   ٚثٌؾذالالش أٙالالٍٗ ثٌؾالالذِ دالالوٌش ثٌْالال١ٓ صالالجن ٚ٘الالٝ  ثٌعالالجٔٝ   ٚىوالالٌٚث أـعالالجٌُٙ

ث٤ٕٙجَ   ٚثٌفجؼٛس ِٓ ثٌفجؼ١الز ٚ٘الٛ إدٍال١ِ   ٚل١الً أْ ثٌؾذالش وعالخ دالٓ ث٨ٕالٌؾ   ٚثٌفالجؼٛس 

ف١ٝ دٓ أمفالخ   ٚإ٠ّالجُٔٙ دجٌؾذالش ٚثٌفالجؼٛس دالو١ًٌ ّالؾٛهُ٘ ٥ٌٙالٕجَ    ؾ١الخ ٠الوي  ٍالٝ مذالظ 

 ث٠ٌٌجّز ٚ ٍٝ  ٌٛ ثٌو١ٔج ثٌفج١ٔز.ٟذج ُٙ ٚ ٍٝ  ٕجه ٔفُّٛٙ فٌٙج  ٍٝ 

                                                           

 .717( ًّٛر ٠ّٛؿ 7 1)
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َٗقُْلَُْى لِلاِزَٗي َكفَُشّا" اَذٓ ِهاَي الااِزَٗي آَهٌُاْا َعاثِ٘   " أٜ ِٖالٌوٝ ِىالز "َّ ُْ " أٜ أٔالضُ َُاُناَلِء أَ

ألالالٛي ٔٙج٠ضالالٗ ٤ٔٙالالُ ٠نالالجٌفْٛ ِالالج  –ٚأٙالالقجدٗ   ٚ٘الالٛ ٔٙج٠الالز ثٌىفالالٌ دالالجهلل صعالالجٌٝ  أ٘الالوٜ ِالالٓ ًّالالٛي هللا

 ٠عٍّٛٔٗ فمج.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ُ فَلَْي ذَِجَذ لََُ ًَِص٘ش  َهْي َْٗلَعِي َّللاا َّ  ُ  (.24")أُّلَمَِ  الاِزَٗي لََعٌَُُِن َّللاا

ث٦ٕجًر إٌٝ ِٓ أمذٌٔج هللا  ُٕٙ دنُٔٙ آصجُ٘ هللا ١ٚٔذج ِٓ ثٌىضجح ٚإِٓٛث دجٌؾذش ٚثٌفالجؼٛس 

َها" –فىُ  ١ٍُٙ ّذقجٔٗ دجٌٍعٓ ٚ٘ٛ ثٌنَٜ ٚثٌيي ٚثٌفٌه  ٓ ًفّضٗ ؽً ؽ٩ٌٗ  ُ فَلَاْي َّ ْي َْٗلَعاِي َّللاا

ا " ٘يٖ ثٌؾٍّز ثٌٖال١ٌٟز ه١ٌالً  ٍالٝ ٟالٌهُ٘ ِالٓ ًفّالز هللا صعالجٌٝ   ٚ ٍالٝ مال٠َُٙ ٠الَٛ ذَِجَذ لََُ ًَِص٘ش 

ثٌم١جِالالز م٠َالالج ٠ؾعٍٙالالُ ِنٍالالو٠ٓ ـالالٝ ٔالالجً ؽٙالالُٕ   ِٚالالت ٕالالور  الاليثدُٙ ٨ ٠ؾالالوْٚ ٔٚالال١ٌث ٠ٕٚالالٌُ٘   ٨ٚ 

ثدُٙ ِعٕٝ إٔو ِالٓ  اليثدُٙ فْالج   ف١الظ ٕف١عج ٠ٖفت ٌُٙ ـ١ق٠١ دُٙ ثٌعيثح فْج ِٚعٕٝ   ٠ٚىْٛ  ي

صىْٛ ثٌقٌْر  ٍٝ إـٌثُٟٙ ـٝ ؽٕخ هللا ٚآ٨َ ثٌعيثح ث٤ٌال١ُ   ٠ٕٞالؼ ؽٍالٛهُ٘ ٠ٚفٍالت  ٍالٝ أـتالوصُٙ 

 .أ جىٔج هللا ِٓ ثٌٛلٛ  ـ١ّج ٠ؽٞخ هللا ْ ٠ٚؽٞخ ًٌّٛٗ

ا اَل ُْٗنذَُْى الٌااَط ًَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " اأَْم لَُِْن ًَِص٘ة  ِهَي اْلُوْلِ  فَِِر   (.26")قِ٘ش 

ّذك أْ ٕالٕت هللا  ٍالٝ ث١ٌٙالٛه دّالج ٘الٛ إٔالٌ ِالٓ ثٌىفالٌ ٚدجٌؾٙالً ثٌٌّوالخ   ٤ٔٙالُ ث ضمالوٚث أْ 

 ٚأَ ٕ٘ج دّعٕٝ "دً". – ذجهر ث٤ٚعجْ م١ٌ ِٓ  ذجهر هللا 

ٚؽجةَ أْ صىْٛ ِٕمفعز إىث وجٔالش ث٠٢الز ِٕفٚالٍز   ٚأْ صىالْٛ ِضٚالٍز إىث ثًصذفالش ث٠٢الز دّالج 

ٚأَ إىث ّالذمضٙج ّ٘الَر ث٨ّالضفٙجَ والجْ فىّٙالج ث٨صٚالجي أٚ ث٨ٔفٚالجي    لذٍٙج ـضىالْٛ دّعٕالٝ ثٌضعؾالخ  

ـئىث ٌُ ٠ْذمٙج َّ٘ر ث٨ّضفٙجَ وجٔالش ثٌّال١ُ ٙالٍز ٚث٨ّالضفٙجَ ٕ٘الج ٧ٌٔىالجً   أٜ ٌال١ِ ٌٙالُ ٔٚال١خ ِالٓ 

ثٌٍّه   ٌٚٛ وجْ ٌُٙ ١ٚٔخ ِٓ ثٌٍّه ٌذنٍٛث دجٌٕم١ٌ أْ ٠عفٖٛ ثٌٕجُ   ٚثٌٕم١ٌ ٘ٛ ثٌٕمفز ثٌضٝ  ٍالٝ 

 ظٌٙ ثٌٕٛثر.

ٚثٌّعٕٝ ٨ ِْىٛث أ٠و٠ُٙ أْ ٠ذيٌٛث ٌٍٕجُ ١ٕتج   ٌّٚالج والجْ ثٌذنالً ِالٓ ثٌٚالفجس ثٌمذ١قالز ثٌضالٝ 

صوي  ٍٝ وفٌ ث٦ْٔجْ دجهلل ٚ وَ صٚو٠ك ٚ وٖ ّذقجٔٗ  ٚوجْ ث١ٌٙالٛه لالذقُٙ هللا ـٞال٩  ّالج فالجًدٛث 

ٟال٩ق   دٗ ًًّ هللا  ١ٍُٙ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ ِٛٙٛـ١ٓ دجٌذنً ٚفىُ  ١ٍُٙ دنُٔٙ ٕالٌ ثٌنٍالك  ٍالٝ ث٦

ٚلَٛ ٠قىُ هللا  ١ٍُٙ دنُٔٙ ٌٛ وجْ ٌُٙ ١ٚٔخ ِٓ ثٌٍّه ٌُ ٠عفٛث ثٌٕالجُ ٔم١الٌث أٜ ثٌٕمفالز ثٌضالٝ  ٍالٝ 

ظٙالالٌ ثٌٕالالٛثر   ٨دالالو ٚأْ ٠ىٛٔالالٛث ِّالالٓ ّالالؾً هللا  ٍالال١ُٙ ثٌنٍالالٛه ـالالٝ ٔالالجً ؽٙالالُٕ   ٤ٔٙالالُ دالال١ٓ ثٌٕالالجُ 

 وج١ٌٖج١ٟٓ أٚ وجٌٛفٛٓ ثٌىجٌّر أ جىٔج هللا ِٓ ٌُٕ٘ ٚأمَثُ٘ ٚأىٌُٙ ٌٕج.

َُِ٘ن اْلِكرَااَب ٗ صعجٌٝ 7 "لٌٛ ََ إِْتاَشا ٌَْ٘اا آ َِ فَقَاْذ آذَ ُ ِهاْي فَْعالِ أَْم َْٗذُغُذَّى الٌااَط َعلَٔ َها آذَااُُُن َّللاا

ا ا َعِظ٘و  ٌَْ٘اُُْن ُهْلك  آذَ َّ اْلِذْكَوحَ  َّ("22.) 

اْلِذْكَوحَ " ّجٌالٗ " ٘الٝ ثٌٕالًٛ ثٌاليٜ ٠ؾعٍالٗ هللا ـالٝ ثٌمٍالخ ٠ٌث الٝ دّمضٞالجٖ ألٛثٌالٗ ٚأفٛثٌالٗ ٚأ َّ

فضٝ ٠ىْٛ داليٌه ِٛٙالٛـج دجٌقىّالز   ٚوالً  ّالً ٠نالجٌؿ ثٌقىّالز ـٙالٛ مذالظ ٚو١الو ِٚىالٌ   أٚ ٘الٜٛ 

 ٚف .

ا" ا َعِظ٘و  ٌَْ٘اُُْن ُهْلك  آذَ " ثٌٍّه ثٌعظ١ُ ٕ٘الج دجٌْٕالذز ٌال٥ًٚثؿ ٨ ٠مالوً   ـالئْ هللا صعالجٌٝ وجٕالفُٙ َّ

٠ج   ٚثٌٍّالاله دؽ١ذالٗ ثٌّٚالالْٛ ِىجٕالالفز ؽعٍالالش ثٌْالالّٛثس ٚث٤ًٛ ِْالالنٌر ٌٙالالُ صْالالن١ٌث ٚؽٛه٠الالج ٕالالٙٛه

ثٌعظ١ُ دجٌْٕذز ٥ٌٕذجؿ لو ىوٌٖ هللا ـالٝ ثٌمالٌآْ   ـمالو أ٨ْ ثٌقو٠الو ٌالوثٚه ٚأٚدالش ِعالٗ ثٌؾذالجي   ٚلضالً 

هثٚه ؽالالجٌٛس ٚأ فالالٝ ّالال١ٍّجْ ٍِالاله ث٤ٔالالِ ٚثٌؾالالٓ ٚثٌٛفالالٛٓ ٚصْالالن١ٌ ثٌالال٠ٌـ ثٌضالالٝ ؼالالوٚ٘ج ٕالالٌٙ 

مالٌر   ٚ٘الٝ ٚآٌٗ ِج ٘الٛ م١الٌ ِالٓ ىٌاله ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚث٢ ًٚٚثفٙج ٌٕٙ   ـ٩  ؾخ إىث أ فٟ ِقّوث

 ّٕز هللا ثٌّج١ٝز ـٝ ًٍّٗ ٚأٔذ١جةٗ ِٓ لذً.
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الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ٌَِاَن َعِع٘ش  َكفَٔ تَِج َّ  ٌَُْ ٌُِْْن َهْي َصذا َع ِه َّ  َِ ٌُِْْن َهْي آَهَي تِ  (.22")فَِو

ٌُِْْن َهااْي َصااذا " ِهاا " أٜ أ الالٌٛ ٚؽالالجةَ أْ ٠ىالالْٛ ِالالُٕٙ ِالالٓ آِالالٓ دّالالج أٔالالَي هللا  ٍالالٝ ًّالالٍٗ َّ

ٓ ٙو  ٕٗ إ٠ٞجفج ٌّج  ١ٍٗ ثٌٕجُ ِٓ دعغز ثًٌٌّ   ِالٓ إلذالجي ِٚالٓ ٙالوٚه ِالٓ ثٌْجدم١ٓ   ُِٕٚٙ ِ

ّٟٚن١ٕٔالالز ٌمٍذالٗ   ٤ْ هللا دالال١ٓ ـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ  ّالذمش ٌٙالالُ ثٌْالالٛنٜ ٚ٘الاليٖ ث٠٢الز صْالال١ٍز ٌٌّالالٛي هللا

ثٌٕجُ ُِٕٙ ثٌّٛال٠ ِٚالُٕٙ ثٌفالٌؾ   ٚثٌّٛال٠ ٘الُ ثٌالي٠ٓ ٠ضذعالْٛ ثٌٌّالً   ٚثٌفالٌؾ أِالج ٕال١ج١ٟٓ أٚ 

ث٦ـٌثٟ ُ٘ ثٌّضٖذْٙٛ دج١ٌٖج١ٟٓ   ٌٟٚؾ ثٌضفال٠٠ٌ ٘الُ ثٌّضٖالذْٙٛ دجٌق١ٛثٔالجس فٛٓ   ـئْ ٌٟؾ 

 ثٌٛف١ٖز.

ا" َِااٌاَن َعااِع٘ش  َكفَاأ تَِج " ّالالع١ٌث أٜ ِْالالعٌر ٕالالو٠ور ثٌٍٙالالخ ِٛلالالور دٙالالُ ـٙالالُ ففذٙالالج ٠ٛلالالوُ٘ هللا َّ

 ٠ْٚعٌُ٘ ـ١ٙج.

ِِْن ًَااالٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َف ًُْصاالِ٘ ْْ ْلٌَاُُْن إِىا الاااِزَٗي َكفَااُشّا تِوَٗاذٌَِااا َعاا ا ُكلاَوااا ًَِعااَجْد ُجلُااُْدُُْن تَااذا س 

ا ا َدِك٘و  َ َكاَى َعِضٗض  َُا لَُِ٘زُُّْا اْلَعَزاَب إِىا َّللاا َْ٘ش ا َغ  (.23")ُجلُْد 

دعو أْ د١ٓ هللا صعجٌٝ أْ ثٌعجٌُ ث٦ْٔجٟٔ لّْجْ ْ لُْ ِٕقٗ ثٌٙوث٠ز ٚثٌعٕج٠الز ـالوِٓ دٌّالً هللا 

ٝ ـٚالو  ّالج ؽالجن دالٗ ثٌٌّالً  ٍال١ُٙ ثٌْال٩َ   ٚفىالُ  ٍالٝ أ٘الً   ٚلُْ ٌالُ صْالذك ٌالٗ ثٌقْالٕ ٚدّقّو

" ٚلو د١ٕش ٌه ِعٕٝ ثٌىفٌ ـٝ أٚثةً ثًٌْٛر ثٌضٝ صاليوٌ ـ١ٙالج ثٌذمالٌر إِىا الاِزَٗي َكفَُشّا تِوَٗاذٌَِاثٌٚوٚه "

ٔالًٖٛ  " ٚ٘يٖ ث٠٢ز د١ٕش ٌٕج ؽ١ٍالج أْ ِالٓ أٔىالٌ ؽّالجي هللا أٚ دٙالجنٖ أٚإِىا الاِزَٗي َكفَُشّاـٝ لٌٛٗ صعجٌٝ "

أٚ ؽ٩ٌٗ أٚ وّجٌٗ ّذقجٔٗ   أٚ أٔىٌ ٨ًّٛ ِٓ ثًٌٌّ   أٚ وضجدج ِٓ ثٌىضخ   أٚ فىّج ِٓ ث٤فىالجَ   

" إِىا الااِزَٗي َكفَاُشّا تِوَٗاذٌَِااأٚ ؼ١ذج ِٓ ثٌؽ١ٛح ثٌضٝ أمذٌٔج دٙج ثٌمٌآْ ـٙٛ وجـٌ   ٤ٔٗ ّالذقجٔٗ ٠مالٛي "

ًٌٚر ـٙالالٛ والالجـٌ   وئٔىالالجً ثٌؾٕالالز ٚثٌٕالالجً ٌٚالالُ ٠مالالً دالالجهلل ِٚالالٓ أٔىالالٌ ِالالج ٘الالٛ ِعٍِٛالالج ِالالٓ ثٌالالو٠ٓ دجٌٞالال

 ٚثٌقْجح ٚثٌقٌٖ ٚثٌٌٕٖ ِٚج إٔذٗ ىٌه   ٚفىُ هللا  ٍٝ ثٌىفجً دو٠جصٗ دمٌٛٗ.

ا" ِِْن ًَاس  َف ًُْصلِ٘ ْْ " أٜ أُٔٙ ٠َٛ ثٌم١جِز ١ٍٚ١ُّٙ ثٌٕالجً ّالذقجٔٗ   ٚثٌٚال٩ن ٘الٛ ثٌٖالٝ أٜ َع

 ٠ٖٛ٠ُٙ ـٝ ثٌٕجً.

ْلٌَا" َُااُكلاَوا ًَِعاَجْد ُجلُاُْدُُْن تَاذا َْ٘ش ا َغ " ٘اليٖ ث٠٢الز ٙال٠ٌقز ـالٝ همالٌُٛٙ ث٤دالوٜ ـالٝ ُُْن ُجلُاْد 

ثٌٕجً   ٤ٔٗ ّذقجٔٗ صَٕٖ  ٓ أْ ٠عيح ٚثلعج  ٍٝ ؼ١ٌ ثٌّئذ١ٓ   ٨ٚ ٠ىْٛ ىٌه  الو٨   ٌٚىالٓ ؽالجةَ 

أْ صمٛي أْ ثٌٕٞؼ ؼ١ٌ ث١ٌٕٞؼ  ٚصىْٛ ثٌّعٕٝ أْ ثٌؾٍٛه ٘ٝ إ٨ أْ ؽٙالُٕ وٍّالج أٔٞالؾضٙج صؾالوهس 

" ٕٚ٘الج لَِ٘اُزُُّْا اْلَعاَزابَ وي ٘ٛ ثٌّعٕٝ ٨ ثٌّذٕٟ   ٚ٘يث ثٌّعٕٝ دو١ًٌ لٌٛالٗ صعالجٌٝ "ٌٙج ف١جر  ـجٌيٜ ٠ذ

 ٔمٛي . أْ أً٘ ؽُٕٙ ٌُ ٠فموٚث إفْجُ ثٌعيثح ٌٚىٓ ثٌّعٕٝ أُٔٙ هثةّٛث ثٌعيثح ٨ ٠فضٌ  ُٕٙ.

ا" ا َدِك٘و  َ َكاَى َعِضٗض  جي " ٠َالَث" أٜ أٔالٗ " صمو٠ُ د١جْ ٘يٖ ث٠٢ز ٚأِغجٌٙج ٌٚىٓ هللا ٕ٘الج لالإِىا َّللاا

فى١ّج ـٝ أْ ؽعً ؽٙالُٕ ٤٘الً ثٌىفالٌ دالجهلل   ٌٚالٛ لالجي لجةالً أْ  –ؽً ؽ٩ٌٗ إىث أٔضمُ ٠ٕضمُ دمٛر ٚلٌٙ 

ثٌنٍٛه ث٤دوٜ ـٝ ٔجً ؽُٕٙ ًدّالج ـٙالُ ـ١الٗ أ٘الً ثٌؾٙجٌالز أٔالٗ ٌال١ِ ِالٓ ثٌٌفّالز   ٚأٔالج أًه  ٍال١ُٙ دالنْ 

جةٗ ٚٙالالفجصٗ   مٍالالك لِٛالالج ٌٌٍفّالالز ألالالٛي ٌٙالالُ أْ هللا ًفالال١ُ ٚلٙالالجً ِٕٚالالضمُ   ـٙالالٛ وجِالالً ـالالٝ والالً أّالالّ

ًٚفّضٗ ـٛق أْ صًٚٛ٘ج ثٌعمٛي أٚ صّغٍٙج ث٤ًٚثؿ ٌّٛالعضٙج   ٚواليٌه لٙالٌٖ ٚثٔضمجِالٗ وٌفّضالٗ ؽالً 

ؽ٩ٌٗ ِٓ ف١ظ  ؾَ ثٌمٍالٛح  الٓ صقو٠الو ِمالوثًّ٘ج   ٚوالً ىٌاله ِالٓ فىّضالٗ ؽالً ٚ ال٩ ٚ٘الٛ ثٌقىال١ُ 

 ّذقجٔٗ.

االِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َعِولُاْا الصا َّ الاِزَٗي آَهٌُْا  َِااُس َّ ًْ َ ْٛ َِاا ا لُُِْن َجٌاااخ  ذَْجاِشٕ ِهاْي ذَْذرِ َِ َذاِخ َعاٌُْذ

لُُِْن ِفّ   فَلِ٘    َِ ًُْذ َّ اض  ُهَِِاَشج   َّ َِا أَْص ا لَُِْن فِ٘ َِا أَتَذ  الِِذَٗي فِ٘ ََ("24.) 
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لوَ مذٌ ثٌىفجً  ٓ مذٌ ثٌّؤ١ِٕٓ ٌقىّز  ١ٍٗ   ٚ٘ٝ أٔٗ ّذقجٔٗ د١ٓ أفالٛثٌُٙ ثٌضالٝ صمضٞالٟ 

ٍالالُٛ٘ ـالالٝ ثٌٕالالجً   ٚأصالالٝ دالالجٌنذٌ  الالٓ ثٌّالالؤ١ِٕٓ فضالالٝ صضالالٌٚؿ أًٚثؿ أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ دعالالو ِالالج ٌعالالُٕٙ ٚهم

دجٌمٍالخ  ٠عٌُٚ٘ ِٓ ثٌنٛؾ  ٕو ىوٌ آ٠جس ثٌعيثح   ِٚعٕٝ ٘يٖ ث٠٢ز أْ ثٌي٠ٓ ٙولٛث هللا ًّٚالٌٛٗ

 ٚثٌٍْجْ ّجً ٛث إٌٝ ثٌم١جَ دنٚثٌِ هللا صعجٌٝ.

االَِذاخِ " َعِولُْا الصا  ٍالٝ ثٌالي٠ٓ إِٓالٛث   ه١ٌالً  ٍالٝ أْ ث٠٦ّالجْ "  فالؿ ٚ ٍّالٛث ثٌٚالجٌقجس َّ

ٕب ٚ ًّ ثٌٚجٌقجس ٕب آمٌ   ٤ْ ث٠٦ّجْ  ًّ ِٓ أ ّالجي ثٌمٍالٛح ٚ٘الٛ  مالو ثٌمٍالخ  ٍالٝ  م١الور 

ثٌضٛف١و   ٚ ًّ ثٌٚجٌقجس  ٍُ ثٌؾٛثًؿ دّج أٌِٔج هللا دٗ   ِٚٓ ثٔعمو لٍذالٗ  ٍالٝ ث٠٦ّالجْ ٌٚالُ ٠عّالً 

ٌالُ ٔقىالُ  ١ٍالٗ دالجٌىفٌ ِٚالٓ  ّالً دؾٛثًفالٗ ٌٚالُ ٠عمالو دؾٛثًفٗ ٌُ ٠ٕجي ٚ و هللا ـٝ ٘يٖ ث٠٢الز   ٚأْ 

لٍذٗ  ٍٝ  م١ور ثٌضٛف١و ِضٍم١ج ٌٙج ِٓ  جٌُ  الجًؾ دالجهلل مجٕالت ثٌمٍالخ ٚثٌؾالٛثًؿ   ِالٓ ١٘ذالز هللا ـٙالٛ 

ِٕجـك وجـٌ ًٚدّج وجْ ٌٕث ِٓ ثٌىفجً ٤ٕٔج ؽّج ز ث٠٦ّجْ ٔالٌثٖ ِؤِٕالج ـٕنِٕالٗ ٚٔالنِٔ دالٗ ٚ٘الٛ  ال١ٓ 

َْعفَِل ِهَي الٌااسِ  إِىا ١ٕفجْ د١ٕٕج  لجي صعجٌٝ " ْٛ ِِ ا ْس "اْلُوٌَافِقَِ٘ي فِٖ الذا
(1)

ٚ ٍٝ ٘يث ـج٠٦ّالجْ ٚث٦ّال٩َ  

وقذز ثٌمّالـ دٙالج ّالٓ ٖٚٔالج ٚأْ ٌالُ صؾّالت د١ّٕٙالج ٌالُ صىالٓ فذالز لّالـ   ـىاليٌه ث٦ّال٩َ ٚث٠٦ّالجْ أْ ٌالُ 

ِ دّْالٍُ صؾضّعج  ٍٝ ثٌٌّن فضٝ ٠ٕعمو لٍذٗ  ٍالٝ ثٌعم١الور ثٌقمالز ٠ٚعّالً دؾٛثًفالٗ ـالٝ ٟج الز هللا ـٍال١

 ٨ٚ دّؤِٓ   دو١ًٌ ٘يٖ ث٠٢ز ٚ٘ٝ لٌٛٗ صعجٌٝ.

ااالَِذاخِ " َعِولُااْا الصا َّ الاااِزَٗي آَهٌُااْا  " ـالال٩ إ٠ّالالجْ دؽ١الالٌ ثٌعّالالً ثٌٚالالجٌـ ٨ٚ  ّالالً ٙالالجٌـ دؽ١الالٌ َّ

إ٠ّالالجْ   ٚلالالو د١ٕالالش ٌالاله أْ ثٌعجِالالً دؾٛثًفالالٗ ثٌّىالاليح دمٍذالالٗ ِٕالالجـك   ٚثٌّالالؤِٓ دمٍذالالٗ صالالجًن ثٌعّالالً 

ج إىث ١ًِٕجٖ دجٌىفٌ ٨ٔج أٌِٔج أْ ٔقىالُ دجٌظالجٌ٘ ٌٚالٛ والجْ ِؤِٕالج  ٕالو دؾٛثًفٗ ـجّك   ٨ٚ ىٔخ  ١ٍٕ

 هللا.

َِاسُ " ًْ َ ْٛ َِا ا لُُِْن َجٌااخ  ذَْجِشٕ ِهْي ذَْذرِ َِ " ٌٕج ٕ٘ج أْ ٔؤِٔ ثٌٕفِ ٌّج لجي صعجٌٝ "ّالٕومٍُٙ َعٌُْذ

ٕٔجٌالٗ ِالٓ ثٌعٕالجن ؽٕجس" ٠عٕٝ ٠َٛ ثٌم١جِز صّغٍش  مٌٕٛج ِج  ٕؤج ِٓ ثٌذْجص١ٓ ٚثٌؾٕجس   ٚصاليؤٌج ِالج 

ـٝ ثٌّجن ٚثٌقٌثط ٚثٌضعخ ٚثٌٖمجن ِٓ  ٛثًٛ ثٌْالّجن ٚآـالجس ث٤ًٛ   دجٌْٕالذز ٌٍذْالجص١ٓ ـذٖالٌٔج 

دمٌٛٗ "صؾٌٜ ِٓ صقضٙج ث٤ٔٙجً" فضٝ ٨ ٔضعخ ـٝ ّم١ج٘ج   ٌّٚج دٌٖٔج دٙيث   ٚ ٍّٕالج دٌثفالز لٍٛدٕالج 

ٕالج دعالو أْ ٠ٕعّٕالج ًدٕالج ـالٝ صٍاله ٚأدوثٕٔج ـٝ ّم١ج٘ج صيؤٌج ثٌٛفٖالز ثٌضالٝ صقٚالً ٌٕالج  ٕالو ثٌّالٛس   ـمٍ

ثٌذْجص١ٓ ٚثٌقوثةك ثٌعٕجن ٠نص١ٕالج ِفالٌق ثٌؾّج الجس ٌِِٚالً ثٌْٕالجن ١ِٚالضُ ث٤ٟفالجي   ـ١ىالْٛ ًٚثن ٘اليث 

 ثٌٕع١ُ فَْ ـفّنْ لٍٛدٕج دمٌٛٗ.

َِا" الِِذَٗي فِ٘ " ـٍّج لجي ىٌه صًٚٛٔج ثٌنٍٛه ٘يث أٔالٗ ٟالٛي  ّالٌ أٚ ِالز ٍِالٓ ٚصٕضٙالٟ ٠ٚالنصٝ ََ

ثي ِج ًٚه  ٍٝ لٍٛدٕج دمٌٛٗ "أدوث" ـجفضمٌٔج ثٌو١ٔج ِٚج ـ١ٙج إٌٝ ؽجٔخ ٘يث ثٌٕعال١ُ ثٌُٙ دعو ثٌفٌػ   ـنٍ

ٚـًٌٔج إٌٝ ًدٕالج دمٍٛدٕالج ف١الظ ٘اليث ثٌٕعال١ُ  ِٚالٓ ٕ٘الج صقممالش ث٤دو٠الز ٌٍّالؤِٓ ٚثٌىالجـٌ   ثٌىالجـٌ ثٌاليٜ 

ِجس  ٍٝ ثٌىفٌ   ٚثٌّالؤِٓ ِفٍمالج ٌٚالٛ أًصىالخ ثٌىذالجةٌ ٌٚالُ ٠ضالخ ِٚالجس  ٍالٝ ؼ١الٌ صٛدالز دالو١ًٌ لٌٛالٗ 

ًَُْب َجِو٘ع اعجٌٝ "ص َ َْٗغفُِش الزُّ " ـٍُ ٠م١و ٘يث ثٌقىُ دضٛدز   ِٚضٝ صفًٞ ًده ؽً ؽ٩ٌٗ ٨ ٠ْالني إِىا َّللاا

  ّج ٠فعً.

لُُِْن ِفااّ   فَلِاا٘   " َِ ًُااْذ " ٌّالالج وجٔالالش دالال٩ه ثٌعالالٌح ٕالالو٠ور ثٌقالالٌثًر   ٚوالالجْ ثٌظالالً دٙالالج لٍالال٩١ ؽالالوث َّ

ٌيٌه ٠مٌْٛٛ ٠مجي ثٌٍْفجْ ظً هللا ـالٝ ث٤ًٛ    ـضٌثُ٘ ٠ٌْٚ ثٌظً إِٔج ٚأْٔج ٚدٙؾز ًٚثفز ٌُٙ  

ّذعز ٠ظٍُٙ هللا دظٍٗ ٠َٛ ٨ ظً إ٨ ظٍٗ   أٜ ٠ّٕقُٙ ث٤ِٓ ِٓ ٕوثةو ٠َٛ ثٌم١جِالز ٠ٚؤْٔالُٙ  ٠ٚمٛي

                                                           

(
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٠ٚفٌفُٙ ٠ٌ٠ٚـ أدوثُٔٙ ٚلٍٛدُٙ   ٚإىث وجْ ٘يث ٘ٛ ثٌظً ـى١ؿ دجٌظً ثٌظ١ٍالً   ٠ٚىالْٛ ِعٕالٝ ث٠٢الز 

 ٠ٓ ـ١ٙج أدوث ـٝ أِٓ ٚدٙؾز ٌِْٚر ٚفذًٛ.أٜ ٠ومٍُٙ ثٌؾٕز ثٌعج١ٌز مجٌو

َْ٘ي الٌااااِط أَْى لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " إَِرا َدَكْواارُْن تَاا َّ َِااا  لِ ُْ ََهاًَاااِخ إِلَاأ أَ ْٛ ّا ا َ َٗااأُْهُشُكْن أَْى ذُااَندُّ إِىا َّللاا

َ َكاَى َعِو٘ع ا  َِ إِىا َّللاا ا َِٗعظُُكْن تِ َ ًِِعوا َِ إِىا َّللاا اذَْذُكُوْا تِاْلَعْذ  (.25")تَِص٘ش 

دعو أْ د١ٓ هللا صعجٌٝ أمذجً أً٘ ثٌىضجح   ِٚج صٛ وُ٘ دالٗ ّالذقجٔٗ ٕٚالٌؿ ؽّال٩ ِالٓ ث٤فىالجَ 

ّا ٚدالال١ٓ ِالالج ٚ الالو أفذجدالالٗ ثٌّالالؤ١ِٕٓ   صفٞالالً دذ١الالجْ ث٤فىالالجَ ـمالالجي ّالالذقجٔٗ " َ َٗااأُْهُشُكْن أَْى ذُااَندُّ إِىا َّللاا

َِا لِ ُْ ََهاًَاِخ إِلَٔ أَ ْٛ ِج ًٚه أْ ث١ٌٙٛه مجٔٛث أِجٔز هللا ـالٝ وضذالٗ   ـمالجٌٛث  " ّٚذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز  ٍٝا

ٌٌّٖوٟ ل٠ٌٔ أٔىُ أ٘الوٞ ّالذ٩١ ِالٓ ثٌّالؤ١ِٕٓ   ّٚالذذٙج أ٠ٞالج أْ  غّالجْ دالٓ ٍٟقالز ٠الَٛ ـالضـ ِىالز 

 ١ٍالالج أْ ٠نص١الالٗ دجٌّفضالالجؿ    أؼٍالالك ثٌىعذالالز ٚأمالالي ِفضجفٙالالج ٚٙالالعو  ٍالالٝ ّالالفـ هثًٖ   ـالالنٌِ ًّالالٛي هللا

ثٌىعذالز ٚٙالٍٝ دٙالج ًوعضال١ٓ   ٚمالٌػ  ٖ   ـفالضـ ًّالٛي هللاـفٍذٗ ِٓ  غّجْ ـندٝ ـٍٜٛ ىًث ٗ ٚأمي

ـمجي ٌٗ ثٌعذجُ دٓ  ذو ثٌّفٍخ ٠ج ًّٛي هللا أ فٕٟ ّوثٔز ثٌىعذز ِت ثٌْمج٠ز   ـنَٔي هللا صعجٌٝ ٘اليٖ 

ث٠٢ز ٚأ فٝ ثٌّفضالجؿ ٌعٍالٝ ١ٌعف١الٗ ٌعغّالجْ   ـمالجي ٌالٗ أٔاله آى٠ضٕالٝ ٚلٌٙصٕالٟ  ٍالٝ ثٌّفضالجؿ ـّالج ثٌاليٜ 

 ث٠٢ز ـنٍُّ  غّجْ ٚفْٓ إ٩ِّٗ   ٚثٌْذخ ٚأْ وجْ مجٙج ـجٌقىُ  جَ.ًهن دٗ   ـنمذٌٖ دَٕٚي 

  أٚ ٌٍٛثٌو٠ٓ أٚ ٌال٨ٛر أِالًٛ ثٌّْال١ٍّٓ   أٚ ٌعجِالز  ث٤ِجٔز أِج أْ صىْٛ هلل صعجٌٝ أٚ ٌٌٍّٛي

ثٌّْالال١ٍّٓ ـالالٝ ثٌّعجٍِالالز   ـنِجٔالالز هللا ثٌضالالٝ ثةضّٕالاله  ١ٍٙالالج ٘الالٝ أ٨ٚ ؽٛثًفالاله ِالالٓ ّالالّت ٚدٚالالٌ ٕٚالالُ 

٠ٓ ًٚؽٍال١ٓ ـّالج ِىٕاله ِالٓ ثٌعّالً دٙالج ـالٝ ثٌٚالقز   أِالج أ ٞالج ن ثٌذجٟٕالز ٌْٚجْ ٚدفٓ ٚـالٌػ ٠ٚالو

ثٌمٍخ ٚثٌىذو ٚثٌى١ٍضجْ ٚثٌفقجي ٚثٌّعور ٚؼ١ٌ٘ج   ـٙٝ أِجٔز  ٕون ٌضقجـ   ١ٍٙالج ِالٓ ثٌضٙالجْٚ ـ١ٙالج 

فضٝ ٨ صمت ـٝ ثٌٌّٛ   ٌٚىٕٙج ١ٌْش صقش فىّه ٨ٚ ًأ٠ه   ٚأِجٔز هللا أ٠ٞج ٘الٝ ثٌمالٌآْ ثٌّؾ١الو 

١ٍز ـٝ ّجةٌ ثٌىجةٕالجس ْ ٚـالٝ ثٌْالّجن ِٚالج أظٍالش ٚـالٝ ث٤ًٛ ِٚالج ألٍالش ٚـالٝ ثٌال٠ٌـ   ٚآ٠جصٗ ثٌّضؾ

ِٚج أىًس ِّج أٚه ٙج هللا ِٓ ثٌن١ٌ ٌه   ٚثٌّٕجـت ـئٔٙج أِجٔز ٠ؾالخ أْ صٕضفالت دٙالج ٕالجوٌث ًداله ىثوالٌ 

ٌٗ ّذقجٔٗ   ِضذٌةج ِٓ فٌٛه ٚلٛصه  ٕو ثّالضعّجٌٙج   ِٖالج٘وث أٔٙالج ٔعالُ هللا ثٌضالٝ صفٞالً دٙالج ّالذقجٔٗ 

١ٍه   ِٚٓ ؼفً  ٕٙج ِٚٔ أٔٙج ـًٞ ِٓ هللا د٩ فٛي ِٕٗ ٚلٛر وجْ ؼجـ٩   ِٚالٓ ْٔالخ ىٌاله إٌالٝ  

ٔفْٗ أٚ إٌٝ ِنٍمٛ ـٙٛ ٌِٖن   ٚ٘ٝ ث٤ِجٔز ثٌضٝ ٠ْني  ٕٙج ث٦ْٔجْ ٠الَٛ ثٌم١جِالز لذالً والً ّالؤثي   

والالً ٚأِجٔالالز هللا أ٠ٞالالج ٘الالٝ أِالالٌٖ ١ٙٔٚالالٗ ثٌالاليٜ وٍفالاله دالالٗ ِالالت ث٨ّالالضفج ز  ١ٙٔٚالالٗ ثٌالاليٜ ٔٙالالجن  ٕالالٗ ـالالٝ 

 ث٤فٛثي إ٨ ِج ثٝفًٌس إ١ٌٗ ـندجفٗ ًمٚز ٌه  ٕو ثًٌٌٞٚر ثٌفجهفز.

" ٚأِجٔز هللا صعجٌٝ أ٠ٞج ًّجٌز ًٚٚعضٗ ثٌي٠ٓ ألجُِٙ هللا ٌو ٛر ثٌٕالجُ فََوِي اْظُِشا لجي صعجٌٝ "

٘الٝ ّالٕضٗ  ١ٍالٗ ثٌٚال٩ر ٚثٌْال٩َ  إٌٝ ث٩ّ٦َ   ٌٚضؾو٠الو ثٌْالٕز ٚإ ال٩ن ثٌىٍّالز   ٚأِجٔالز ًّالٛي هللا

ؾخ أْ ٔعٜ  ١ٍٙالج دجٌٕٛثؽالي ٚٔؾالوه٘ج أْ ثٔوًّالش   ًٚٚعضالٗ ِالٓ ثٌعٍّالجن ثٌعالج١ٍِٓ ٚآي د١ضالٗ ثٌضٝ ٠

ًٚٚعضٗ ِٓ ث٤صم١جن ثٌعج١ٍِٓ   ٚأِجٔز ثٌٛثٌو٠ٓ أْ صذٌّ٘الج ـالٝ ف١جصّٙالج ٚدعالو ِٛصّٙالج ـنِالج دٌّ٘الج ـالٝ 

صالومً ف١جصّٙج ـنْ صفعّّٙج ِٓ ِجٌه ٚأْ وجْ ٌُٙ ِجي   ٚأْ صّْت ٚصف١الت ٌّٙالج ٚأْ صؾضٙالو ـالٝ أْ 

ثٌْالالًٌٚ  ١ٍّٙالالج دمالالوً ٟجلضالاله ٌٚالالٛ وجٔالالج والالجـ٠ٌٓ   إ٨ إىث ِٕعالالجن  الالٓ ث٦ّالال٩َ   أٚ ؽج٘الالوثن  ٍالالٝ أْ 

ٌٍٚٛثٌور دٌ ـٛق دالٌ ثٌٛثٌالو   ّالني ًؽالً  –صٌٖن دجهلل ١ٕتج ـ٩ صفعّٙج ٚٙجفذّٙج ـٝ ثٌو١ٔج ِعٌٚـج 

ِالٓ ٠الج ًّالٛي لالجي ثٌٌؽالً عالُ  –لجي أِاله  –ـمجي ٠ج ًّٛي هللا ِٓ أفك دقْٓ ٙقجدضٟ  ًّٛي هللا

هللا لجي أِه   لجي عُ ِٓ ٠الج ًّالٛي هللا   لالجي أِاله   لالجي عالُ ِالٓ لالجي أدالٛن ـؾعالً ٌال٩َ ع٩عالز فمالٛق 

 ٚؽعً ٥ٌح فمج ٚثفوث.
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أِج أِجٔز ٨ٚر ث٤ًِٛ ـنْ دعٜ ثٌعٍّجن لجي أْ ث٠٢ز ٌَٔش فىُ  ٍٝ ٨ٚر ث٤ًِٛ   ٚث٤ِجٔالز 

هللا   ٚصؾو٠الالو ّالالٕز ًّالالٛي هللا   ٚففالال  عؽالالًٛ  ثٌضالالٝ ٠فالالجٌذُٙ هللا دٙالالج ٘الالٝ ل١الالجَ ثٌالالو٠ٓ دالالئ ٩ن وٍّالالز

ث١ٌٍّّْٓ   ٚهـت ثٌىفجً ٚثٌّٕجـم١ٓ ٚثٌؽ٩ر ـٝ ثٌو٠ٓ دّج أِالٌ هللا دالٗ  ٚإ فالجن والً ىٜ فالك فمالٗ ِالٓ 

ِجي هللا   ٚهـت ثٌّظجٌُ  ٓ  ذجه هللا دجٌعوي   دّْجٚثر ثٌّْال١ٍّٓ ـالٝ ًمالجةُٙ ٕٚالوصُٙ   ـالٌٛٝ ث٤ِالٌ 

٠مال١ٓ فالك دٌثفالز ثٌّْال١ٍّٓ ٌال١ِ ـال١ُٙ ؽالجةت ٠عٍّالٗ   ٚ ١ٍالٗ أْ ِفجٌخ دنْ ٨ ٠ٕجَ فضالٝ ٠ىالْٛ  ٍالٝ 

٠قف  أٔفجّٗ ٚأٚلجصٗ ِٓ صٕم١خ ٚدقالظ  الٓ ثٌغؽالًٛ   ّٚالؤثٌٗ  الٓ أفٛثٌالٗ أ٘الً ث٤ـالجق   ِْٚالجً ضٗ 

إٌٝ إلجِز فوٚه هللا  ٍٝ وً ِٓ ٚؽذش  ١ٍٗ ٌٕ ج   ٚهـت ث٤ىٜ  ٓ ث١ٌٍّّْٓ مٚٛٙالج ِالج ٠ٞالٌ 

أْ ٠ٕٖالٌ ثٌعٍالُ ثٌٕالجـت ٠ٚفالضـ هًٚ ثٌٚالٕج جس ٚثٌفٕالْٛ   ٠ٖٚالؾت أم٩لُٙ ٚآهثدُٙ ٚ ذجهثصُٙ   ٚ ١ٍٗ 

ثٌعًّ ٠ٚمٙالٌ ثٌظٍّالز ٠ٚقْالٓ إٌالٝ ث٤صم١الجن ٚثٌعٍّالجن ـئٔالٗ ِْالتٛي ٠الَٛ ثٌم١جِالز   ـمالو ٠ٛلفالٗ هللا أِجِالٗ 

ـ١نمي ِٕٗ ٌه ِظٍَٛ   ٠ٚٞج ؿ  ١ٍٗ ثٌعمٛدز إىث ٘ٛ مجْ هللا ًٌّٚٛٗ ـٝ  ٞٛ ِٓ أ ٞالجن ٔفْالٗ 

ز ٚث١ٌّّٕالز   أٚ ٔظالٌ إٌالٝ ِقالٌَ أٚ ؼالٔ أٚ ٔظالٌ ٌَٚؽالز ِالٓ صقالٌَ  ١ٍالٗ   دنْ واليح أٚ ّالّت ثٌؽ١ذال

ٔظٌر ٕٙٛر   ٚهللا صعجٌٝ ٙذًٛ ّضجً   ـمو ٠ٍّٙٗ ـٝ ثٌالو١ٔج ٌٚىٕالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٨ ٠ٍّٙالٗ   ِٚالٓ ؼالٌٖ 

ثٌٍّه ٚثٌٍْفجْ ـْٕٝ ثٌّٕضمُ ثٌمٙجً ٍ٘ه ِت ثٌٙجٌى١ٓ   ٚثٌٍّه ٨ ٠وَٚ   ٚثٌالو٠جْ ٨ ٠الَٚي   ٚثٌالو١ٔج 

صق١ًٚ ٌٍقٌثط   ٚث٢مٌر هثً ٔع١ُ ِم١ُ أٚ  يثح أ١ٌُ   ٚأوذٌ ٍِه ٠ٌٜ ٔفْٗ ـالٝ ثٌالو١ٔج هثً  ٍُ ٚ

٠نصٝ ٠َٛ ثٌم١جِز ٠ضّٕٝ أْ ٠ىْٛ صٌثدج ِّج ٩٠ل١ٗ ِٓ أ١ٌُ ثٌعيثح ٕٚالو٠و ثٌعمالجح   ففظٕالج هللا ِالٓ ٌالير 

 صفٕٝ ٚ يثح ٠ذمٝ   ِٚٓ ه١ٔج صَٚي ٚ يثح ٠وَٚ.

ٚمٍفالالجنٖ ثٌٌثٕالالو٠ٓ ْ ٚ٘الاليث  ٘الالُ ِغٍالالٛث ًّالالٛي هللا ٌٚالال٨ٛر ث٤ِالالًٛ ٚثؽالالخ  ٍالالٝ ثٌّْالال١ٍّٓ إىث

أُّلِاٖ ثٌٛثؽخ ٘ٛ ثٌْالّت ٚثٌفج الز هلل ٌٌّٚالٌٛٗ   ٌٚٙالُ لالجي صعالجٌٝ " َّ  ََ ُعاْ أَِغ٘عُاْا الشا َّ  َ أَِغ٘عُاْا َّللاا

ٌُْكنْ  َْهااِش ِهاا ْٛ ٠عٕالالٝ ٚأٌٚالالٝ ث٤ِالالٌ ثٌالالي٠ٓ ٘الالُ ِالالٓ م١الالٌر  " ٚوالالجْ ثٌنفالالجح أ٨ٚ ٤ٙالالقجح ًّالالٛي هللاا

ٌنٍفالالجن   ٚأِجٔالالز  جِالالز ٌٍّْالال١ٍّٓ أٔالالٛث    ِٕٙالالج أْ والالً إْٔالالجْ أٍ٘الالٗ أِجٔالالز ِالالٓ ث أٙالالقجح ًّالالٛي هللا

ٍٚؽالز ٚأ٨ٚه ٚمالوَ ٚإصذالج    ٚث٤ّالالٌر ٍِّىالز ٙالؽ١ٌر   ـجٌٛثٌالو  ١ٍالالٗ أْ ٠ٌدالٝ أ٨ٚهٖ صٌد١الز فْالالٕز 

ٌٍو٠ٓ ٚثٌو١ٔج   ٚأْ ٠ٌفُ ٍٚؽضٗ ٚموِٗ ٚأصذج ٗ   ٚأِجٔز ثٌٛثٌو دعو ِٛصٗ أْ ٠ًٚ ًفّٗ ثٌضٝ صالوٌٝ 

ثٌْٕخ   ٚأْ ٠ٍٚٝ  ١ٍٗ ـٝ وً ٠َٛ ٠ٚو ٛ ٌٗ   ٠ْٚو ِج  ١ٍٗ ِٓ ثٌو٠ٓ ٠ْٚالم٠  الٓ ثٌقالؼ إ١ٌٗ ِٓ 

أْ ٌُ ٠ىٓ فؼ   ٠ٚمُْ ١ٌِثعٗ  ٍٝ ِْضقم١ٗ ِٓ ؼ١ٌ ّٟالت ٨ٚ فالٌٗ مٚٛٙالج إىث والجْ ٌالٗ أ٨ٚه 

لٌٚ   ـئْ ثٌٛثؽخ  ١ٍٗ ثٌىذجً ُِٕٙ أْ ٠قٍٛ ِقً أد١ُٙ ـالٝ صٌد١الز أ٨ٚهٖ ثٌٚالؽجً   ٚأْ ٠ؾعٍالُٛ٘ 

ُٙ ٠ٕٚفمٛث  ١ٍٗ ِٓ ـًٞ ِجٌُٙ ثٌنجٗ   ٠ٚقفظٛث ٌٙالُ أِالٛثٌُٙ ٠ٚذالٌْٚ ٚثٌالوُ٘ دعالو ِالٖٛ دّالج وندٕجة

وجْ ٔٙجٔالج  الٓ ٠ٍالجًر ثٌمذالًٛ عالُ أٌِٔالج د٠َجًصٙالج   لوِضٗ ٌه   ٚأْ ٠ًَٚٚث لذًُٛ٘   ـئْ ًّٛي هللا

٠ًَٚ ٕٙوثن أفو ـالٝ والً ؽّعالز ِالٌر   ٚ ٍالُ دٙاليٖ ثٌْالٕز أدالٛ دىالٌ ٚ ّالٌ ٚؼ١ٌّ٘الج   ٚوالجْ  ٚوجْ

  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ ٠ًَٚ ثٌمذًٛ ـٝ دم١ت ثٌفٌلو دجٌّو٠ٕز   ٠ٚومً ـ١و ٛ ٠ْٚضؽفٌ ٠ْٚني هللا ٌُٙ.

ٚإّٔج ؽعٍش ٠ٍجًر ثٌمذالًٛ ٩ٌ ضذالجً ٚثٌاليوٌٜ ٨ ٌٍفنالٌ ٚث٠ٌٌالجن ٨ٚ ٌٍٕالوَ ٚثٌذىالجن  ٚث٤ِجٔالز 

أ٨ صنالْٛ ؽالجًن ـٝ ثٌّعجٍِز أْ صٌه ثٌٛهثةت إٌٝ أٍ٘ٙج  ٕو ٍٟذٙج   ٚأْ صؤهٜ ه٠ٕه  ٕالو ٚؽالٛهٖ   ٚ

ـٝ ِجي ٨ٚ ـٝ  ٌٛ   ٚثٌؾجً ٌٕ ج وً ل٠ٌخ ِٓ هثًن إٌٝ أًدعال١ٓ هثًث ِالٓ ثٌؾٙالجس ث٤ًدالت   

ٚث٤ِجٔالالز ـالالٝ ثٌضؾالالجًر ٚثٌٚالالٕج ز ٚثٌٚالالقذز ـالالٝ موِالالز أٚ ّالالفٌ ْ ٚصفٚالال١ً ث٤ِجٔالالجس ٨ ٠نفالالٝ  ٍالالٝ 

ث   ٌْٚالالجٔه إ٨ ثٌّْالال١ٍّٓ   ـنِجٔالالز  ١ٕ١الاله أْ ٨ صذٚالالٌ دٙالالج إ٨ م١الالٌث   ٚأى١ٔالاله أ٨ صْالالّت دٙالالج إ٨ م١الالٌ

صالالضىٍُ دالالٗ ث٨م١الالٌث   ٠ٚالالو٠ه أْ ٨ صالالذفٔ دّٙالالج إ٨ ـالالٝ م١الالٌ  ًٚؽٍالاله أْ ٨ صْالالعٝ دٙالالج إ٨ إٌالالٝ م١الالٌ 

ٚدفٕه أ٨ صومً ـ١ٙج إ٨ ف٨٩   ٚ٘يٖ أِجٔز هللا ثٌؽج١ٌز ِٓ ففظٙالج ففظالٗ هللا ٠الَٛ ثٌم١جِالز ٚٚلالجٖ ِالٓ 

  يثح ثٌٕجً.
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ٝال٠ًٌٚج ِالٓ ًه ثٌْال٩َ   أٚ د١الت أٚ د١الجْ  ٚأً٘ ثٌضمٜٛ ٠و٠ّْٛ ىوٌ هللا دنٌْٕضُٙ إ٨ ِج والجْ

فمجةك   ِٚٓ أهٜ أِجٔز هللا صعجٌٝ ؽعٍٗ هللا أ١ِٕالج ـالٝ ثٌْالّجن أ١ِٕالج ـالٝ ث٤ًٛ   ـٚالٌٔٗ ـالٝ ثٌٍّاله 

ٚثٌٍّىٛس ّٚنٌ ٌٗ وً ٕب   ٚإّٔج ٘ٝ ٌِثلذز هللا صعجٌٝ  ٕو وً فٌوز ّٚىٕز   ـّالٓ ًثلالخ هللا ٨ 

 ٠ضقٌن ٨ٚ ٠ْىٓ إ٨ هللا.

إَِرا َدكَ " َّ َِ َْ٘ي الٌااااِط أَْى ذَْذُكُوااْا تِاْلَعااْذ " ٘الاليٖ ث٠٢الالز صالالوي  ٍالالٝ أْ ٌالال٨ٛر ث٤ِالالًٛ لْالالفج ْواارُْن تَاا

ٚثـٌث ِٓ ث٠٢ز ثٌْجدمز   ٚلو مٚٙج دُٙ دعٜ ثٌعٍّجن   أٜ أْ هللا ٠مٛي ٠الج٨ٚر أِالًٛ ثٌّْال١ٍّٓ "أْ 

جٌعالوي" ٚثٌعالوي ٚثٌقالك هللا ٠نٌِوُ أْ صؤهٚث ث٤ِجٔجس إٌٝ أٍ٘ٙالج ٚإىث فىّالضُ دال١ٓ ثٌٕالجُ أْ صقىّالٛث د

ُ فَأُّلَمِاَ  ُُاُن اْلَكاافُِشّىَ ٘ٛ ثٌقىُ دّج أٌَٔٗ هللا " ََ َّللاا ًْاَض َهْي لَْن َْٗذُكْن تَِواا أَ َّ"
(1)

ٚثٌقىالُ دّالج أٔالَي هللا  

ِضعالال١ٓ ـ١ٕالالج دّالالج  الال١ٓ هللا ثٌقىالالُ ـ١الالٗ ٙالال٠ٌقج   ومفالالت ٠الالو ثٌْالالجًق   ٚؽٍالالو ثٌَثٔالالٝ ؼ١الالٌ ثٌّقٚالالٓ   

ٌعوي ـ١ّج ٌُ ٠ٌٚؿ دقىّز ثٌمٌآْ ـٝ ثٌؾَة١جس ٠ىْٛ دجؽضٙالجه ثٌعٍّالجن ٚصعي٠خ ثٌّنجٌف١ٓ ٌٍْٕز   ٚث

 ٚدم١جُ ث٤فوثط  ٍٝ إٔذج٘ٙج   ٚوً ىٌه  وي.

" َِ ااا َِٗعظُُكااْن تِاا َ ًِِعوا " ٠عٕالالٝ أْ ِٛ ظالالز هللا ٘الالٝ م١الالٌ ٌىالالُ ـالالٝ ه١ٔالالجوُ  ـالالنٔىُ إىث  ٍّالالضُ إِىا َّللاا

ـمىُ ٌّقجدالٗ ٌِٚثٝال١ز ٚـالَصُ ـالٝ ث٢مالٌر دّٛ ظز هللا ٕىٌصُ ـٝ ثٌو١ٔج   ِٚىٓ ٌىالُ ـ١ٙالج دالجٌقك ٚٚ

َْ الااِزَٗي  دٌٝٛثْ هللا ث٤وذٌ ٚدؾٛثً ث٤م١جً ِالٓ ٙالفٛر أ١ٌٚجةالٗ ٚأٔذ١جةالٗ   لالجي ّالذقجٔٗ " فَأُّلَمِاَ  َها

َدُغَي أُّلَمَِ  َسفِ٘ َّ الِِذَ٘ي  الصا َّ ََِذاِء  ال ُّ َّ ٗقَِ٘ي  ذِّ الصِّ َّ َي  ِِْن ِهَي الٌاثِِّ٘٘ ْ٘ ُ َعلَ ًَْعَن َّللاا "ق اأَ
(2)

. 

ا" َ َكاَى َعِو٘ع ا تَِص٘ش  " ٠عٕٝ أْ هللا ٠ّْت ألٛثٌىُ ـٝ أفىجِىُ ٕٚٙجهثصىُ   ـ١قْالٓ إٌالٝ إِىا َّللاا

أٜ ٠ذٌٚ ِج أٔالضُ  ١ٍالٗ ِالٓ  –د١ٌٚث  –ثٌّقْٓ ٠ٚعجلخ ثٌّْب   ـ١ّْت هد١خ ثٌٍّٕز  ٍٝ ثٌٚنٌر 

١ٍالز ثٌظٍّالجن  ٍالٝ ثٌٚالنٌر ثٌقٌوجس ثٌْىٕجس ٚث٨ًثهثس   فضٝ ٠ذٌٚ  ٌٚق ثٌٍّٕز ثٌْٛهثن ـٝ ثٌٍ

ثٌّٚجن ـ٩ ٠نفٝ  ١ٍٗ ٕب   ِٚٓ آِٓ دضٍه ث٠٢جس ًثلخ هللا فك ثٌٌّثلذز ـجّالضقٟ ِٕالٗ ـالٝ ثٌنٍالٛر 

وّج ٠ْضقٟ ِٓ ثٌٕجُ ـٝ ثٌّؾضّت أْ ٠عّالً ثٌمذال١ـ   ٚأْ دعالٜ أ٘الً ثٌؾٙجٌالز ٠ظٕالْٛ أٔٙالُ إىث مٍالٛث 

ٔٗ ٠الٌثُ٘ ِالٓ فالظ ٨ ٠ٌٚٔالٗ   ٚلالو ٠ىالْٛ دجٌِأر أؽٕذ١ز أٚ دٖن٘ ٠مضٍٗ أْ هللا ٨ ٠ٌثُ٘   ٚثٌقم١مز أ

ثٌٌؽالالً ؼجةذالالج  الالٓ ٍٚؽضالالٗ ثٌٖالالًٙٛ ثٌفالالٛثي ـالالئىث ؽجن٘الالج ِٖالالضجلج إٌالالٝ ٩ِِْالالضٙج ًٚأٜ أدٕالالٗ ثٌٚالالؽ١ٌ 

ثّضقٝ أْ ٠ؾجِعٙج أِجِٗ   ـى١ؿ ٠َٔٝ ـٝ ثٌِأر أؽٕذ١ز ٚهللا ٠ٌثٖ   ثٌٍُٙ أْ ٘يث ِٓ  ّٝ ثٌذٚال١ٌر 

 ٗ ٠ٌٚٝجٖ.ٚلفً ثٌمٍٛح ِٕقٕج هللا ثٌٌّثلذز ٚٚـمٕج ٌّج ٠قذ

ٌُْكْن فَااِِْى لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َْهااِش ِهاا ْٛ أُّلِااٖ ا َّ  ََ ُعااْ أَِغ٘عُااْا الشا َّ  َ َِااا الاااِزَٗي آَهٌُااْا أَِغ٘عُااْا َّللاا َٗااا أَُّٗ

اِش َرلِا َ  َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ا َّ  ِ ٌْرُْن ذُْنِهٌُاَْى تِااها َِ إِْى ُك ُعْ الشا َّ  ِ ٍُّ إِلَٔ َّللاا ء  فَُشدُّ ْٖ أَْدَغاُي ذٌََاَصْعرُْن فِٖ َش َّ ْ٘اش   ََ  

   ِّٗ  (.26")ذَأْ

 ٠الالج أ٠ٙالالج ثٌالالي٠ٓ ٙالالولٛث هللا ًّٚالالٌٛٗ أ١ٟعالالٛث هللا ـ١ّالالج أٌَٔالالٗ إٌالال١ىُ  ٍالالٝ ٌْالالجْ فذ١ذالالٗ ِقّالالو

 ٚأ١ٟعٛث ثٌٌّٛي ـ١ّج د١ٕٗ ٌىُ ِٓ ثٌقمجةك  م١ور ٚ ذالجهر ٚأم٩لالج ِٚعجٍِالز  ٚلالو أمذٌٔالج هللا  صعالجٌٝ 

َ َهاْي ُٗ ٟج الز هلل دمٌٛال " 7ٗأْ ٟج ز ًّالٛي هللا ََ فَقَاْذ أَغَااَ  َّللاا ُعاْ ِْ الشا ا ِِ"
(3)

ٚدال١ٓ ّالذقجٔٗ ٚصعالجٌٝ  

ُ أ٠ٞج " َ فَاذاثِعًُِْٖ ُْٗذثِْثُكُن َّللاا ٌْرُْن ذُِذثَُّْى َّللاا "ُُْل إِْى ُك
(4)

ٌُْكنْ ث٠٢الز "  َْهاِش ِها ْٛ أُّلِاٖ ا " أٌٚالٛث ث٤ِالٌ ِٕالج َّ

ٟج ضٕالالج ٌٙالالُ أْ ٠ىٛٔالالٛث ِٕالالج   ٘الالُ ٨ٚر ث٤ِالالًٛ ِالالٓ ثٌالال٨ٛر ٚثٌقىالالجَ ٚثٌمٞالالجن   ٕٚالالٌٟ  ١ٍٕالالج ـالالٝ إ
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  ٚأ١ٌٚالجن ث٤ِالًٛ ِٕالج ٘الُ م١ٌصٕالج ٚأةّضٕالج ثٌالي٠ٓ  ٚثٌّنجٟخ دٙاليث ثٌنفالجح ٘الُ أٙالقجح ًّالٛي هللا

١ْ٠ٌْٚ ـ١ٕج ١ٌّر ثٌنٍفجن ثٌٌثٕو٠ٓ   ٚثٌّْت ٚثٌفج ز ٤ٌٚٝ ث٤ٌِ ِٕج ـ٠ٌٞز ـٌٝالٙج هللا  ١ٍٕالج   

ٌ ِالج والجْ  ١ٍالٗ ّالٍفٕج ٌالُ صؾالخ  ١ٍٕالج ٟالج ضُٙ   ـئىث وجْ ٨ٚر ث٤ًِٛ. ١ٌْٛث ِٕج   أٚ  ٍّالٛث ـ١ٕالج دؽ١ال

ٌٚىٓ ثٌقىّز ٚثؽذز ـنْ وجٔٛث ِضؽٍذ١ٓ ـجٌمٌآْ دال١ٓ ٌٕالج و١الؿ ٔعال١ٔ ِعٙالُ  ١ٖالز ٠قفظٕالج هللا دٙالج ِالٓ 

ا إِلَأ فِمَاح   ثٌٛلٛ  ـٝ ؼٞذٗ   ـمجي صعجٌٝ 7 " ّْ ُهرََذِّ٘اض  َ  أَ ف ا لِقِرَا "إاِلا ُهرََذشِّ
(1)

ٚلالو أٌِٔالج هللا دجٌٚالذٌ  

ع٩ط  ٌٖر ّٕز دّىالز ٠الوثًٜ ثٌمالَٛ ٘الٛ ٚأٙالقجدٗ  ٚثّعز   ـمو ِىظ جدٌ ّٕٚز ًّٛي هللاٚثٌضٚ

 فضٝ أظٌٙ هللا ثٌقك ٚأىي ثٌذجًٟ.

 ٚلجي دعٜ ثٌعٍّجن أْ أٌٚٝ ث٤ٌِ ِٕج ُ٘ ثٌعٍّجن ثٌعجٍِْٛ   ثٌي٠ٓ ٠ؾوهْٚ ّٕٓ ًّالٛي هللا

ْٛ ثٌال٨ٛر ٚثٌمٞالجن ٚثٌقىالجَ  ٍّالجن ٠ٚعٍْٛ وٍّز هللا دنِٛثٌُٙ ٚأفالٛثٌُٙ ٚأ ّالجٌُٙ   ٨ٚ ِالجٔت أْ ٠ىال

ـ١ىْٛٔٛ ُ٘ أٌٚٝ ث٤ٌِ   ـئْ ثمضفٝ أً٘ ثٌقك ثٌي٠ٓ ٠م١ّْٛ ثٌقؾز هلل ٠ٚذ١ٕالْٛ ِقؾالز ًّالٛي هللا   

ٚٙجً ثٌمَٛ د١ٓ فىجَ ظٍّز ٚصؾجً ظٍّز   ٚ ٍّجن فْوٖ  ْٚٔالجن و١الوثس   ـعٍالٝ ٟجٌالخ هللا أْ ٠فالٌ 

١ز  ٍالٝ ٔفْالٗ ِالٓ ٔالَٚي  اليثح هللا دالجٌمَٛ   إٌٝ ٕٛث٘ك ثٌؾذجي ٠ٌ ٝ ٌٗ ؼ١ّٕجس ٠مّٓ ٙالٍذٗ   مٖال

 ِٚٓ ظفٌ ـٝ ِغً ٘يث ثٌَِجْ دمجةُ هلل دقؾز مجـ١ج ِْضًٛث ٚصّْه دٗ ٔؾج ٚل١ًٍ ِج ُ٘.

ٚلو ًٚه أْ ًؽ٩ ِالٓ ثٌٚالقجدز ٠ْالّٝ دٖالٌ صنجٙالُ ِالت ٠ٙالٛهٜ   ـالي٘خ دٖالٌ ثٌّٕالجـك إٌالٝ 

ـمٞٝ ًّالٛي هللا ١ٌٍٙالٛهٞ  وعخ دٓ ث٤ٌٕؾ ٠ٖىٛث إ١ٌٗ ث١ٌٙٛهٜ   ٚى٘خ ث١ٌٙٛهٞ إٌٝ ًّٛي هللا

  ـىٌٖ ثٌّٕجـك ٚأمي ث١ٌٙٛهٞ ٚصٛؽٗ إٌالٝ  ّالٌ ثدالٓ ثٌنفالجح ـٌـالت إ١ٌالٗ ِظٍّضالٗ   ـمالجي ث١ٌٙالٛهٜ ٠الج 

 ٌّ أْ أدج ثٌمجُّ لٞٝ ٌٝ   أٚ ويٌه ٠ج دٌٖ ـمجي ٔعُ   لجي ٩ِٙ فضٝ أهمً ٚأ ٛه ـنلٞٝ د١ٕىّج 

ـؾالجن ؽذ٠ٌالً  دمٞالجن ًّالٛي هللا  عُ أصٝ دج١ٌْؿ ـمضً دٌٖث ٚلجي ٘يث فىّٝ  ٍالٝ ِالٓ ٌالُ ٠ٌٝالٝ 

ًّالالٛي هللا ٙالالٍٝ هللا  ١ٍالالٗ ّٚالالٍُ ٚلالالجي أْ هللا ٠نذالالٌن أْ  ّالالٌ ٙالالجً ـجًٚلالالج ٤ٔالالٗ ـالالٌق دالال١ٓ ثٌقالالك 

 ٚثٌذجًٟ.

ََ ٚلٌٛٗ صعالجٌٝ 7 " ُعاْ أَِغ٘عُاْا الشا َّ  َ " أصالش دٚال١ؽز ث٤ِالٌ ٚ٘الٝ صف١الو ثٌٛؽالٛح لالجي أَِغ٘عُاْا َّللاا

"ِٚالالج ٠ٕفالالك  الالٓ ثٌٙالالٜٛ" ـالالنٌٚٛث ث٤ِالالٌ ِٕالالج أ٨ٚ صعالالجٌٝ "ِٚالالٓ ٠فالالت ثٌٌّالالٛي ـمالالو أٟالالج  هللا" ٚلالالجي 

عُ ثٌنٍفجن ثٌٌثٕوْٚ   عُ ثٌٕالج٘ؾْٛ ِالٕٙؾُٙ عالُ  ٚدجٌيثس ِٓ ُ٘ أٌٚٝ دٕج ِٓ أٔفْٕج ٚ٘ٛ ًّٛي هللا

 ث٨ٌٛر عُ ثٌعٍّجن ثٌعجٍِْٛ عُ ثٌعٍّجن ثٌي٠ٓ ؽٍُّٙ هللا دج٠ٌٌٖعز ٚثٌقم١مز ؽّج٨ دجٟٕج ٚظجٌ٘ث.

" ْٖ َِ فَِِْى ذٌََااَصْعرُْن فِاٖ َشا ُعاْ الشا َّ  ِ ٍُّ إِلَأ َّللاا " ـالنْ صٕالجٍ  ثٌال٨ٛر ٚثٌّؤِٕالْٛ ـالٝ أِالٌ ء  فَاُشدُّ

مفٝ  ١ٍُٙ ثٌقىالُ ـ١الٗ ٌٚالُ ٠ْالضذٓ ٌٙالُ ثٌٙالوٜ ـ١الٗ "ـالٌهٖٚ إٌالٝ هللا" أٜ إٌالٝ ثٌمالٌآْ "ٚثٌٌّالٛي" أٜ 

ثٌْٕز   ٚ٘يث ِج  ١ٍٗ ثٌعٍّجن أْ ث٤ٌِ ٠ذقالظ  ٕالٗ ـالٝ ثٌمالٌآْ   ـالنْ ظٙالٌ فىّالٗ ٙال٠ٌقج ـذٙالج ٚإ٨ 

ت إٌٝ ثٌْٕز   ـئْ ظٌٙ ثٌقىُ ـ١ٙج ٠ٌٙقج ـذٙج ٚإ٨ ًؽعٕج إٌٝ  ٍُ ثٌٍْؿ ثٌٚجٌـ   ـئْ ظٙالٌ ٌٔؽ

 ثٌقىُ ـ١ٗ ـذٙج ٚإ٨ ثؽضٙؤج دموً ثّضفج ضٕج ٌٍّٚنفب أؽٌ ١ٌٍّٚٚخ أؽٌثْ.

شِ " َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ َّ  ِ ٌْرُْن ذُْنِهٌَُْى تِاها ٚؽٛثدٗ " أْ أهثر ٌٕٟ   ٚوٕضُ صؤِْٕٛ ثٌل ـعً ثٌٌٖٟ إِْى ُك

َ َٗأُْهُشُكنْ صموَ ٚ٘ٝ ث٠٢جس ِٓ أٚي لٌٛٗ " " ثٌل   ٠ٚىْٛ ٔظُ ث٠٢ز أْ وٕضُ صؤِْٕٛ دالجهلل ٚث١ٌالَٛ إِىا َّللاا

ْ٘ش  ث٢مٌ ـجهلل أٌِوُ ثٌل " ََ " ث٦ٕجًر  جةور إٌٝ ِوٌٛي ث٠٢الجس ثٌْالجدمز   ٚثٌن١الٌ ٘الٛ ثٌفالٍٛ دّالج َرلَِ  

ٌٙالالُ ٘الالٛ هللا   ٚلالالو ٠ىالالْٛ ثٌٌٝالالٛثْ ث٤وذالالٌ   ٚلالالو ٠قذالالٗ أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ ثٌىجِالالً   ٚلالالو ٠ىالالْٛ ثٌّقذالالٛح 
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٠ىالالْٛ ِمعالالو ٙالالوق   ٚلالالو ٠ىالالْٛ ثٌفالالٌهُٚ ث٤ ٍالالٝ   ٚلالالو صىالالْٛ ثٌّؽفالالٌر ٚثٌؾٕالالز دقْالالخ ِٖالالج٘وُ٘ 

ِّٗ   ِٚٛث٘ذُٙ " أَْدَغُي ذَأْ  " أٜ أفْٓ ِو٨ ٚ جلذز.َّ

ُااْن آَهٌُااْا تَِوااا أُ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " ََ ِهااْي َُْثلِااَ  أَلَااْن ذَااَش إِلَاأ الاااِزَٗي َْٗضُعُوااَْى أًَِا ًْااِض َهااا أُ َّ ْ٘ااَ   ََ إِلَ ًْااِض

ُْن  َِْ٘اُى أَْى ُِٗعاالِا اا ُِٗشٗااُذ ال ا َّ  َِ َُااْذ أُِهااُشّا أَْى َْٗكفُااُشّا تِاا َّ َظااَ ال  ُِٗشٗااُذَّى أَْى َٗرََذاااَكُوْا إِلَاأ الِااااُغِْخ 

ا  (.31")تَِع٘ذ 

ُااْن " ٠الالو ْٛ "ٔ الاااِزَٗي َْٗضُعُوااْىَ إِلَاا" أٌالالُ صعٍالالُ  ٍّالالج ٠م١ٕ١الالج ِْالالج٠ٚج ٌٌ ٠الالز ثٌع١ٕالال١ٓ "أَلَااْن ذَااشَ " أًَِا

ََ ِهاْي َُْثلِا َ  ًْاِض َهاا أُ َّ ْ٘اَ   ََ إِلَ ًِْض " أٜ ٙالولٛث دالجٌمٌآْ ٚثٌضالًٛثر ٚث٦ٔؾ١الً وّالج د١ٕالش ٌٙالُ ٠الج آَهٌُْا تَِوا أُ

" أٜ ٠قذالالْٛ أْ ٠قىّالالٛث ثٌفالالجؼٛس ٚ٘الالٛ وعالالخ دالالٓ ُِٗشٗااُذَّى أَْى َٗرََذاااَكُوْا إِلَاأ الِااااُغْخِ " –ِقّالالو 

 .ث٤ٌٕؾ

ّٚذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز دٌٖ ثٌّٕالجـك ثٌاليٜ د١ٕالش ٌاله مذالٌٖ ـالٝ ث٠٢الز ثٌْالجدمز ٚثٌفالجؼٛس ٘الٛ 

ٚلالو ٕالٌفش ٌاله ٔذاليث ِالٓ  ثٌفجؼ١ز ٚ٘ٛ وعخ دٓ ث٨ٕالٌؾ ثٌاليٜ والجْ إٔالٌ ث١ٌٙالٛه  ٍالٝ ًّالٛي هللا

َِ " أ ّجٌٗ ث١ٌْتز ِت ًّٛي هللا َُْذ أُِهُشّا أَْى َْٗكفُُشّا تِ ثٌٛؽالٛح أْ " أٜ أْ أٌِ هللا صعالجٌٝ ٠مضٞالٟ َّ

 ٠ىفٌٚث دٗ.

ا" ُْن َظَ ال  تَِع٘اذ  َِْ٘اُى أَْى ُِٗعلِا ُِٗشُٗذ ال ا " أٜ ٠ْٚالعٝ ثٌٖال١فجْ ٠قْالخ فم١مضالٗ ث٦د١ٍْال١ز أْ َّ

٠ٞالالٍُٙ أٜ ٠ٍٙىٙالالُ ٩٘والالج دع١الالوث أٜ ِذعالالوث   ٚـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌقىالالُ  ٍالال١ُٙ دالالجٌىفٌ   ٚثٌضٖالال١ٕت  ٍالال١ُٙ 

 ٚأٙقجدٗ. ٛي هللا  ٚإظٙجً مف١جس ٔفُّٛٙ ٌٌّ دّنجٌفز ًّٛي هللا

َّى لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ْٗاَد اْلُوٌَاافِقَِ٘ي َُٗصاذُّ َِ َسأَ ُعاْ إِلَأ الشا َّ  ُ ََ َّللاا ًْاَض ا إِلَٔ َهاا أَ ْْ إَِرا َُِ٘ل لَُِْن ذََعالَ َّ
ا ٌَْ  ُصُذّد   (.37")َع

ثٌؾٍّز ِضعٍمز دج٠٢ز لذٍٙالج أٌالُ صالٌ إٌالٝ ثٌالي٠ٓ ٠َ ّالْٛ ثٌالل ٚإىث ل١الً ٌٙالُ ث٠٢الز   ـٛٙالفُٙ هللا 

دجٌىاليح ـالٝ ٍ ّٙالُ ٚدالئًثهر ثٌضقالجوُ إٌالٝ ثٌفالالجؼٛس ِالت أِالٌُ٘ دالجٌىفٌ دالٗ   ٚٚٙالفُٙ أ٠ٞالج دالالئًثهر 

ُ ث١ٌٖفجْ ث٩ٌُٝٙ دّج ٠ُّٛٛ دٗ إ١ٌُٙ  ٚٚٙالفُٙ دالنُٔٙ إىث ل١الً ٌٙالُ صعالجٌٛث " ََ َّللاا ًْاَض "  أٜ إِلَأ َهاا أَ

ْٗااَد اْلُوٌَااافِقِ   أٚ إٌالالٝ ثٌمالالجةُ ِمجِالالٗ " إٌالالٝ ثٌمالالٌآْ ٚإٌالالٝ ًّالالٌٛٗ ِقّالالو " ٚثٌٌ ٠الالج ٚثٌعٍالالُ ٚث١ٌمالال١ٓ ٘يَ َسأَ

اّٛثن " ٌَْ  ُصُذّد  َّى َع " أٜ ٠ذعوْٚ  ٓ أْ ٠ضقجوّٛث إ١ٌه   ٚلو مجُٙ فجٟالخ دالٓ أدالٝ دٍضعالٗ َُٗصذُّ

ـالالٝ ٕالالجًٚػ وجٔالالج ٠ْالالم١جْ ـالالٝ ٝالالٌ ٙج   ـمالالجي فجٟالالخ أْ  ثٌمالال١ِ ثٌَد١الالٌ دالالٓ ثٌعالالٛثَ إٌالالٝ ًّالالٛي هللا

ذِ ثٌّالجن فضالٝ ٠قالذِ إٌالٝ ثٌؾالوًثْ عالُ ٠ج ٍد١ٌ ثّالك أًٝاله ٚثفال ثٌَد١ٌ ظٍّٕٝ   ـمجي ًّٛي هللا

  ـعؾالخ ثٌٚالقجدز ٚلالجٌٛث ًؽالً ٠الو ٝ ث٦ّال٩َ ٠ٚمٞالٝ ًّالٛي  ثّك أًٝٗ   ٚؼٞخ ًّٛي هللا

دمضالً ٔفْالٝ  هللا لٞجن ٨ٚ ٠مذٍٗ أٔٗ ٌّٕالجـك   ـمالجي عجدالش دالٓ لال١ِ دالٓ ٕالّجُ ٌالٛ أٌِٔالٝ ًّالٛي هللا

ٌٔالج ًدٕالج دمضالً أٔفْالٕج ـمضٍٕالج ِٕالج ٌمضٍضٙج   ٚلجي ًؽً ٠ٙٛهٜ أٔج ثفٚجٔج ف١ٍٚز ـالٝ ٍِالجْ ِّٛالٝ ـنِ

 ّذع١ٓ أٌؿ ًؽً ٌُٚ ٠نجٌؿ أٌِ هللا صعجٌٝ .

صْالج٩٘ دج٤فىالجَ ـٙالٛ ِٕالجـك   ِٚالٓ ٚلالت  ِٚٓ ٚؽو ـٝ ٔفْٗ ؼٞجٝز ِٓ فىُ ًّالٛي هللا

ِعضٌـالالج أٔٙالالج ِنجٌفالالز ـٙالالٛ ِالالؤِٓ صؾالالخ  ١ٍالالٗ ثٌضٛدالالز   ٌٚالالٓ  ٕالالب ِالالٓ ِعجٙالالٝ هللا ِٚعجٙالالٝ ًّالالٌٛٗ

إّٔج فىّٕالج  ٍالٝ ِالٓ مالجٌؿ ًّالٛي هللا ِذؽٞالج ٌٍقىالُ دجٌٕفالجق   ٤ْ صنٌؽٗ ثٌّعجٟٙ  ٓ ث٠٦ّجْ ٚ

اهللا ٠مٛي " اا ِهوا ِِْن َدَشج  ًْفُِغا ٌَُِْْ٘ن شُنا اَل َِٗجاُذّا فِاٖ أَ َِ فَِ٘وا َشَجَش تَ ُوْ َستَِّ  اَل ُْٗنِهٌَُْى َدرٔا َُٗذكِّ َّ ا فََ  

ا َُٗغلُِّوْا ذَْغلِ٘و  َّ َْ٘د  "ََُع
(1)

. 
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ِ إِْى أََسْدًَاا فََكْ٘ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َِ َْٗذلِفَُْى تِاها ِِْن شُنا َجاُءّ ِْٗذٗ َهْد أَ َف إَِرا أََصاتَْرُِْن ُهِص٘ثَح  تَِوا َُذا

فِ٘ق ا ْْ ذَ َّ  (.34")إاِلا إِْدَغاً ا 

ثٌفجن ٕ٘ج ٌٍف١ٚقز   ٚو١ؿ ثّالضفٙجَ صعؾذالٟ 7   ٚأٙالجدضُٙ ِٚال١ذز ٚثٌّٚال١ذز ٘الٝ لضالً  ّالٌ 

 أٜ دعوَ لذٛي فىُ ًّٛي هللا. دٌٖ ث١ٌٙٛهٞ دّج لوِش أ٠و٠ُٙ

" َِ فِ٘ق اا" أٜ أصٛث إ١ٌه دعو ٚلٛ  ث١ٌّٚذز "شُنا َجاُءّ ْْ ذَ َّ ِ إِْى أََسْدًَاا إاِلا إِْدَغااً ا  " َْٗذلِفُاَْى تِااها

أٞ ٠قٍفْٛ دجهلل ويدج "ٚأْ" ٕ٘ج ٔجـ١ٗ دّعٕٝ ِج أًهٔج دٖىٛثٔج إٌٝ وعخ دٓ ث٤ٌٕؾ ٌعٕالٗ هللا أٚ إٌالٝ 

ٝالالالٝ هللا  ٕالالالٗ "إ٨ إفْالالالجٔج" أٜ ّالالالع١ج ـالالالٝ ث٦ٙالالال٩ؿ ٚثٌٚالالالٍـ ٚصٛـ١مالالالج دالالال١ٓ  ّالالالٌ دالالالٓ ثٌنفالالالجح ً

 ثٌّضنج١ّٙٓ.

ُُااْل لَُِااْن فِااٖ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َّ ِعْظُِااْن  َّ ٌُِْْن  ِِْن فَااأَْعِشْض َعاا ُ َهااا فِااٖ ُُلُااْتِ أُّلَمِااَ  الاااِزَٗي َْٗعلَااُن َّللاا

ال  تَلِ٘غ ا ْْ ِِْن َُ ًْفُِغ  (.36")أَ

ِِنْ   " ث٦ٕجًر ٕ٘ج إٌٝ دٌٖ ٚلِٛٗ ُ َها فِٖ ُُلُْتِ  " ِٓ ثٌٕفجق ٚثٌىفٌ.َْٗعلَُن َّللاا

ٌُِْنْ " " أٞ ٨ صمذً ُِٕٙ و٩ِج ـالٝ ٍٟالخ ثٌو٠الز ِالٓ  ّالٌ دالٓ ثٌنفالجح ـئٔالٗ ـالجًٚق فَأَْعِشْض َع

 ث٤ِز ٠فٌق د١ٓ ثٌقك ٚثٌذجًٟ.

ِعْظُِنْ " ج " ثٌّٛ ظز د١جْ ِج ـالٝ ثٌالٕفِ ِالٓ ثٌنذالظ ٤٘الً ثٌٕفالُٛ ثٌنذ١غالز   ٚثٌٕٚال١قز د١جٔالَّ

 ٌٍن١ٌ ثٌيٜ ٠ٕجٌٗ ث٦ْٔجْ ٚلذٌٛٗ.

ال  تَلِ٘غ ا" ْْ ِِْن َُ ًْفُِغ ُُْل لَُِْن فِٖ أَ " ؽجةَ أْ ٠ىالْٛ ثٌمالٛي مجٙالج دّالج  ٍالك دٕفّٛالُٙ ِالٓ ثٌٖالذٗ َّ

 ٚث٤ٌِثٛ ثٌنذ١غز   ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ـٝ أٔفُْٙ أٜ ـٝ مٍٛر ف١ظ ٨ ٠ىْٛ أفو ِعُٙ.

 " ٌمٛي أٜ ل٨ٛ ِؤعٌث ٠ًٚ إٌٝ لٍٛدُٙ.تَلِ٘غ ا"

َِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ًْفَُغاُِْن َجااُءّ ُْن إِْر فَلَُوْا أَ ْْ أًَِا لَ َّ  ِ َ  إاِلا لَُِِ٘اَ  تِِِْرِى َّللاا َها أَْسَعْلٌَا ِهْي َسُعْ َّ
ا ات ا َسِد٘و  ْا َ ذَ َجُذّا َّللاا َْ َُ لَ ُعْ اْعرَْغفََش لَُُِن الشا َّ  َ  (.32")فَاْعرَْغفَُشّا َّللاا

ٚثٌّعٕٝ أْ هللا ٘ٛ ثٌيٜ ٠ًٌّ ثًٌٌّ دئىٔٗ   7 ٚأٔٗ إّٔالج ٠ٌّالٍٙج  ثٌؾٍّز ٕ٘ج أـجهس ثٌمٌٚ  

ٌقىّز ٚثفور   ٚ٘ٝ أْ ٠فج ٛث ِٓ أُِّٙ   ١ٌِٚ ٘يث لوًث ٔجـاليث وجةٕالج إّٔالج ٘الٝ إًثهر ِقذٛدالز هلل   

ِّٓ ّذمش ٌٗ ِقذز هللا ِٓ ث٤ٍي ِّٓ ٌٕؿ هللا ٙوًٖ ـجصذت ثًٌٌّ   ٚ ًّ دٛٙج٠جُ٘   ٌٚالٛ والجْ 

ًثهر وجةٕالز ٌىالجْ ث٤ٔجّالٟ  ٍالٝ ٚؽالٗ ث٤ًٛ وج٩ٌّةىالز ٨ ٠عٚالْٛ هللا ِالج أِالٌُ٘ ٘يث ثٌقٌٚ  الٓ إ

ـٙالٛ ثٌعفالٛؾ  –ؽّجٌٙالج ٚؽ٩ٌٙالج  –٠ٚفعٍْٛ ِج ٠ؤٌِْٚ   ٌٚىٓ هللا أًثه أْ ٠ظٌٙ أّّجنٖ ٚٙالفجصٗ 

ثٌؽفًٛ ثٌٌنٚؾ ثٌضٛثح . ثٌى٠ٌُ ثٌّٕجْ ثٌّٕعُ ثٌّضفًٞ   7 ٚ٘ٛ ثٌّٕضمُ ٕو٠و ثٌذفٔ ٕو٠و ثٌعمالجح   

 ّذقجٔٗ دىً ِعجٔٝ ٙفجصٗ ـٝ ِىٛٔجصٗ.ـظٌٙ 

ِ لٌٛٗ " " أٜ دنٌِٖ ثٌّقذٛح ٌٗ   ثٌيٜ ؽعٍٗ هللا ًفّز ٌٍعالج١ٌّٓ   ـالئْ ث٤ِالٌ ٚثٌٕٙالٝ تِِِْرِى َّللاا

٩ٌٚٔضٙالجن  ّالج ٔٙالٝ  ٕالٗ ِالٌر  –١َِثْ ثٌْعجهر ٚثٌٖمجٚر   ـّٓ ٚـمٙالُ هللا ٌٍم١الجَ دالنٌِٖ دمالوً ثٌفجلالز 

اا الااِزَٗي ُعاِعُذّآ أمذٌٔالج هللا  الُٕٙ دمٌٛالٗ "ٚثفور   فىّٕج أٔٙالُ ِالٓ ثٌْالعوثن ثٌالي٠ أَها َّ"
(1)

ثٌالل   ِٚالٓ  

اا مجٌؿ ٚٙج٠ج هللا ًٌّٚٛٗ ٚٚلت ـٝ ٔٛث١٘ٗ  جِالوث   فىّٕالج أٔالٗ ّالذمش ٌٙالُ ثٌْالٛنٜ ٚثٌٖالمجٚر " فَأَها

ِِ٘ق   َشاا َّ َِااا َصفِ٘ااش   "الاااِزَٗي َشااقُْا فَفِااٖ الٌااااِس لَُِااْن فِ٘
(2)

ُاا. ٚلٌٛالالٗ صعالالجٌٝ "  ْْ أًَِا لَاا ًْفَُغااُِْن َّ ْن إِْر فَلَُوااْا أَ

 َُ ُعاااْ اْعااارَْغفََش لَُِاااُن الشا َّ  َ َِ فَاْعااارَْغفَُشّا َّللاا " إى ٕ٘الالالج ٌٍّجٝالالالٟ ِالالالٓ ثٌَِالالالجْ   ٚظّالالالٛث أٔفْالالالُٙ َجااااُءّ
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  وّالج ـعالً فجٟالخ دالٓ أدالٝ دجٌضعالز  دجٌضمجٟٝ  ٕو وعالخ دالٓ ث٨ٕالٌؾ ٚدعالوَ لذالٛي فىالُ ًّالٛي هللا

 ٕو وعخ ٌُٚ ٠مذً فىُ ًّٛي هللا ًٚـالت لٞال١ضٗ إٌالٝ  ثٌم١ْٝ   ٚوّج ـعً دٌٖ ثٌيٜ مجُٙ ث١ٌٙٛهٞ

 ٌّ ـمضٍٗ   ٌٚٛ أٔٙالُ ٔالوِٛث  ٍالٝ مفج٠الجُ٘ ـْالجً ٛث إٌالٝ ثٌّؾالب إ١ٌاله ِْالضؽف٠ٌٓ هللا ِالٓ ظٍّٙالُ   

  أْ ٠ىْٛ ِنجٟذج ِت ٘ؤ٨ن ـئْ لٌٛالٗ  ٌُٚ ٠مً ـجّضؽفٌس ٌُٙ ًـعج ٌّىجٔضٗ ـجّضؽفٌ ٌُٙ ثٌٌّٛي

ٛي هللا ٚ ٍالٛ ٌّىجٔضالٗ   7 ـالئْ ثّالضؽفجً ثٌٌّالٛي ِمذالٛي  ٕالو هللا ٚثّضؽفٌ ٌُٙ ثٌٌّٛي ـ١ٗ صعظ١ُ ٌٌّ

 صعجٌٝ   ٚـ١ٗ ِٓ ثٌٌٖؾ ٚثٌّؾو دن٩ؾ ِج ٌٛ لجي ٚثّضؽفٌس ٌُٙ.

" َ َجُذّا َّللاا َْ " ث٩ٌَ ٕ٘ج ِٟٛتز ٌٍمُْ   ونٔٗ ٠مٛي ٚهللا ٌٛؽوٚث   ٚـٝ لٌٛٗ "ٌٛؽالوٚث" إٕالجًر لَ

 ّْت ٠ٚمذً   وً ىٌه 7ٓ٠ٌِ٤إٌٝ ٚؽٛهٖ ؽً ؽ٩ٌٗ فجٌٝث ِعُٙ ٠ؽفٌ ٠ٌٚفُ ٠ٚ

ثٖٔالالٌثؿ ثٌٚالالوً دمذالالٛي ثٌضٛدالالز ِٕالالٗ ّالالذقجٔٗ  –ثٔىْالالجً ِالالٓ مالالٛؾ ثٌالالئخ  ٚثٌغالالجٟٔ  –ث٤ٚي 

 ٚصذو٠ً ث١ٌْتجس فْٕجس.

ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ٌٛؽالوٚث ِالٓ ثٌٛؽالوثْ   أٜ ـؾعالً هللا ٌٙالُ ـالٝ لٍالٛدُٙ ٔالًٛث صفّالتٓ دالٗ ـٌفالج 

 ثٌيٜ ٠ٙذٗ ٌُٙ ِٓ ـٍٞٗ. –ِٓ ثٌٛؽٛه  ٨ –دمذٛي ثٌضٛدز ِٓ هللا   أٜ ٌٛؽوٚث هللا ِٓ ثٌٛؽو 

ا" ات ا َسِد٘و  ْا " ٚثٌضٛدز ـٝ ثٌٍؽز ٘ٝ ثٌٌؽٛ    ـضٛدز ثٌعذو ثٌٌؽٛ  ِٓ ثٌّع١ٚز إٌٝ ثٌفج ز ذَ

  ِٚٓ ثٌؽفٍز إٌٝ ثٌيوٌٜ  ِٚٓ ثٌٛؽٛه ثٌذجًٟ إٌٝ ثٌٛؽٛه ثٌقك   ِٚٓ  ٍُ ث١ٌم١ٓ إٌالٝ  ال١ٓ ث١ٌمال١ٓ 

و ثٌّؤِٓ ٨ ٠ضٌن ثٌضٛدز ٔفْج ٨ٚ ٠ىذالٌ  ٍالٝ ثٌضٛدالز ِنٍالٛق 7 ِٚٓ  ١ٓ ث١ٌم١ٓ إٌٝ فك ث١ٌم١ٓ   ـجٌعذ

  ٌٚٛ والجْ ًّال٨ٛ  ظ١ّالج   7 ٨ٚ ٠ٚالؽٌ  الٓ ث٠٨ٌٛالز ِْالٍُ ٌٚالٛ والجْ  جٙال١ج   7 ـالئْ ث٠٨ٌٛالز ـالٌ  

ث٠٦ّجْ ٚث٠٦ّجْ ٘ٛ ث٤ًٙ   ـئىث والجْ هللا ٠عف١ٕالج ث٤ٙالً ـٙالٛ لالجهً  ٍالٝ أْ ٠عف١ٕالج ثٌفالٌ    ِٚالٓ 

  ـئىث ًأ٠الش ِْالٍّج  جٙال١ج ًٚأ٠ضالٗ ١ٌٚالج ظالجٌ٘ث ٨ صعؾالخ   ـالئْ ثٌاليٜ أ فٝ ث٠٦ّجْ أ فٝ ث٠٨ٌٛز 

صفًٞ  ١ٍٗ دج٠٦ّجْ لجهً  ٍالٝ أْ ٠ضفٞالً  ١ٍالٗ دج٠٨ٌٛالز ٨ٚ فالٌػ   ٚإىث ًأٞ ِظالجٌ٘ ث٠٨ٌٛالز ـالٝ 

 ِٓ ٠ضىذٌ  ٓ ثٌضٛدز ـٙٛ ـجّك أصذت مفٛثس ث١ٌٖفجْ ثٌٌؽ١ُ.

 ضمٝ هللا فك صمجصٗ.ٚثٌٛثؽخ  ١ٍٕج أْ ٔضٛح ـٝ وً أٔفجّٕج ٤ٔج ٨ ٔموً أْ ٔ

ـفٝ وً ٔفِ ٠ؾخ  ١ٍٕج ثٌٖىٌ  ٍٝ ثٌِّٖ ٚثٌمٌّ   ٚثٌٕذجصجس ٚث٤ٕالؾجً ٚث٤ٔٙالجً   ـالٕقٓ 

ـٝ وً أٔفجّٕج  جؽَْٚ  ٓ صمٜٛ هللا ْ ـع١ٍٕج أْ ٔضٛح ـٝ وً ٔفِ   ٚثٌضٛدز ِٓ هللا ثٌٌؽٛ   ٍالٝ 

ح   أٜ ّال٠ٌت ثٌٌؽالٛ   ٍالٝ ثٌعذو دجٌعفٛ ٚثٌفًٞ ٚث٦فْجْ ٚثٌّؽفٌر ٚثٌمذٛي   ـجهلل ؽً ؽ٩ٌٗ صٛث

  ذوٖ دٛثّت ـٍٞٗ ٚؽ٠ًَ إفْجٔٗ ـ١ذوي ث١ٌْتجس إٌٝ فْٕجس.

ٚثٌٌفّالالالز   ٘الالالٝ إًثهر هللا ثٌن١الالالٌ ٌعذالالالوٖ ـالالالٝ ثٌالالالو١ٔج   ـجٌعجـ١الالالز ٚثٌٚالالالقز ٚثٌمالالالٛس ٚث٩ٌّدالالالِ 

 ٚثٌّنٜٚ ٚثٌَٚؽز ٚث٨ٚ٤ه ًفّز ِٓ ًفّجس هللا صعجٌٝ.

ـّالٓ ًفّالٗ هللا أٟالجي  ّالٌٖ   ّٚٚالت ٌالٗ ٚثٌّقذز ٘ٝ إًثهر هللا ث٦فْالجْ ٌٍعذالو ـالٝ ث٢مالٌر   

ًٍلٗ ٚٚـمٗ ٌّج ٠قذٗ   ِٚالٓ أفذالٗ ّالذقجٔٗ آْٔالٗ ٠الَٛ ثٌم١جِالز دٖالٙٛه ؽّجٌالٗ ثٌعٍالٟ . ٚـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز 

  وّالالج ـعالالً دٖالالٌ ثٌّٕالالجـك  صٖالال١ٕت ٕالالو٠و  ٍالالٝ والالً ِالالٓ ثّالالضعجْ دعالالوٚ ِالالٓ أ الالوثن هللا صعالالجٌٝ ًّٚالالٌٛٗ

 ٚفجٟخ دٓ أدٝ دٍضعز ثٌم١ْٝ.

سَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َّ ِِْن فََ   ًْفُِغا ٌَُِْْ٘ن شُنا اَل َِٗجاُذّا فِاٖ أَ َِ فَِ٘وا َشَجَش تَ ُوْ تَِّ  اَل ُْٗنِهٌَُْى َدرٔا َُٗذكِّ

ا َُٗغلُِّوْا ذَْغلِ٘و  َّ َْ٘د  ا ََُع ا ِهوا  (.32")َدَشج 

أٜ ًٚده   ٚثٌٛثٚ ٕ٘ج ٌٍمُْ   ٨ٚ   ٍثةور ٦ـالجهر ثٌضنو١الو   ٚٔفالٝ هللا ث٦ؽجدالز  الُٕٙ ٌٚالٛ أٔٙالُ 

د١الالُٕٙ   ٕٚالالؾٌ ـعالالً ِجٝالالٝ ٠مالالجي ٕالالؾٌ ثٌٖالالؾٌ    نٌْالالٕضُٙ ٚٙالالجِٛث ٚٙالالٍٛث فضالالٝ ٠قىّالالٖٛألالالٌٚث د

 ّّٚٝ ٕؾٌ ٌضوثمً ـٌٚ ٗ ـٝ دعٞٙج   ٚثٌٖؾجً ٘ٛ ثٌن٩ؾ ثٌّؤهٜ إٌٝ ثٌنِٚٛز.
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ْ٘دَ " ا ََُع ا ِهوا ِِْن َدَشج  ًْفُِغ "٨ ٠ؾالوٚث"  " أٞ دعو أْ ٠ٌـعٛث مِٚٛضُٙ إ١ٌٗشُنا اَل َِٗجُذّا فِٖ أَ

ٟ  ٍالالٝ أٔفْالالُٙ مالالجٌٟ ٠ًذالالز ٨ٚ ٕالاله أْ ِالالج ٠مٞالالٝ دالالٗ ٘الالٛ ثٌعالالوي ٚثٌقالالك "ٚفٌؽالالج" أٜ أٞ ٨ ٠نالالٌ

 ١ٝمج ِٓ ثٌيٜ ل١ٞش دٗ  ١ٍُٙ "٠ٍّْٚٛث" أٜ ٠ْضٍّْٛث ًٝج دمٞجةه "ص١ٍّْج" ِؤووث.

ـالٝ  ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ٔٙج٠ز ثٌضن٠ٛؿ ٤ً٘ ث٠٦ّجْ   ١ٌمظز لٍٛدُٙ ٚهٚثَ ٌِثلذز ً ج٠ز أفٛثٌالٗ

 مٚٛٙج ـٝ أٚلجس ثٌقٌػ. ِج ٙوً ُِٕٙ لٍذج ٚلجٌذج ِفجدك ٤ٚثٌِٖ ألٛثٌُٙ ٚأفٛثٌُٙ صؾعً وً

ٚـٝ ث٠٢ز إٕجًر أمٌٜ إٌٝ أْ ِج ٕؾٌ ِٓ ثٌالٕفِ ٚثٌعمالً ٠ؾالخ أْ ٠ٌؽالت ث٦ْٔالجْ ـ١الٗ إٌالٝ 

  ـٍٛ ه ضٗ ٔفْٗ إٌٝ  ًّ مف١تز أٚ ـعً ِع١ٚز أٚ ـعً ٌٕ أٚ ثٌٛلٛ  ـٝ ِنجٌفالز  ّٕز ًّٛي هللا

ـ١ّالج ٕالؾٌ ِالٓ ٔفْالٗ ٚ مٍالٗ   أٚ ِالٓ ّ٘ضالٗ أٚ إًثهصالٗ ٚثمض١الجًٖ   أٚ  ٠ؾخ أْ ٠قىُ ّٕز ًّٛي هللا

د١ٓ ثٌؾٛثًؿ ٚثٌمٍخ   فضٝ إىث ظٌٙ ٌٗ فىالُ ثٌٖال٠ٌعز ـالٝ أِالٌ ِالٓ ث٤ِالًٛ ٚؽالخ  ١ٍالٗ أْ ٠ْالٍُ هلل 

َٗ ٌٌٌّٚٛٗ ص١ٍّْج   ٚأًؽٝ آ٠ز ـٝ وضجح هللا صعجٌٝ ٤ً٘ ث٠٦ّجْ " َّ  َِ َِ تِ َ اَل َْٗغفُِش أَْى ُْٗ َش ْغفِاُش إِىا َّللاا

"َها ُدَّى َرلَِ  لَِوْي ََٗ اءُ 
(1)

ـّٓ ٚلت ـٝ ٕب ِٓ ثٌْال١تجس ثٌضالٝ ١ٌْالش ِالٓ ثٌىذالجةٌ ثٌّعٍِٛالز   ـع١ٍالٗ  

٘اَ  َستُّااَ  أْ ٠ْالجً  إٌالٝ ثٌضٛدالالز ٚثٌٕالوَ   ٚأًؽالالٝ آ٠الز ـالالٝ ثٌمالٌآْ ٤٘الً ث٦فْالالجْ ٘الٝ " ِِ َف ُْٗع ْْ لََغاا َّ
"فَرَْشَظٔ

(2)
٨ ٠ىًّ إ٠ّجْ أفالووُ فضالٝ أوالْٛ أفالخ إ١ٌالٗ  "ٚهللا ٌّٚج ٌَٔش ٘يٖ ث٠٢ز لجي ًّٛي هللا 

ِٓ ِجٌٗ ٌٚٚوٖ ٚثٌٕجُ أؽّع١ٓ" . ٚلجي ٌعٌّ ـٝ ِٖٙو أ ٍٝ ِٓ ٘يث   ف١ظ لجي ٌٗ  ّالٌ ـالوثن أدالٝ 

"٨ ٠ىًّ إ٠ّجْ أفووُ ٠ج  ٌّ فضٝ أوْٛ أفالخ إ١ٌالٗ ِالٓ ٔفْالٗ ثٌضالٝ دال١ٓ  ٚأِٝ ٠ج ًّٛي هللا   ـمجي

ٝ ِالٓ ٔفْالٝ"   ٚإّٔالج ١ِالَثْ ثٌٌؽالجي  ٕالو هللا ًّٚالٌٛٗ ؽٕذ١ٗ" ـمجي "ث٢ْ ٠ج ًّٛي هللا أٔش أفخ إٌ

 دموً وّجي ث٠٦ّجْ   ِٖٚج٘و ثٌّؤ١ِٕٓ ١َِٚثْ ث٤م١جً دموً ثٌقخ ـٝ هللا ِٚٓ هللا.

ُشُجاْا ِهاْي ِدَٗااِسُكْن َهاا فََعلُاٍُْ إاِلا لٌٛٗ صعالجٌٝ 7 " َْ ِّ ا ًْفَُغاُكْن أَ ُْرُلُاْا أَ ِِْن أَِى ا ْ٘ ْْ أًَااا َكرَْثٌَاا َعلَا لَا َّ 

أََشذا ذَْصثِ٘ر ا َّ ا لَُِْن  ْ٘ش  ََ َِ لََكاَى  ُْن فََعلُْا َها َُْٗعظَُْى تِ ْْ أًَِا لَ َّ ٌُِْْن   (.33")َُلِ٘ل  ِه

٘يٖ ث٠٢ز مذٌ ِٓ هللا صعجٌٝ صف١و ًفّز هللا دٕج   ٕٚفمضٗ  ١ٍٕج   ٚإفْجٔٗ إ١ٌٕج ف١ظ ٌالُ ٠نٌِٔالج 

ُ هللا دالجٌنٌٚػ ِالٓ أًٛ ِٚالٌ ـنٌؽالٛث ٚدمضالً هللا دّج أٌِ ث٤ُِ لذٍٕج   وذٕٟ إّالٌثة١ً ثٌالي٠ٓ أِالٌ٘

أٔفْالالُٙ ـمضٍالالٛث   ٚوالاليٌه دعٕج٠الالز هللا ٚصٛـ١مالالٗ ٚفْالالٓ د٩ةالالٗ   ٌٚىٕالالٗ ّالالذقجٔٗ ٚصعالالجٌٝ أًّالالً ٌٕالالج فذ١ذالالٗ 

ًفّز ٌٍعج١ٌّٓ   ٚفذج ـ١ٗ  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ ٌٚففج دٗ ٌُ ٠ذض١ٍٕج دّج ثدضٍٝ دٗ ِٓ لذٍٕج ِالٓ  ِقّوث

ٌّؤ١ِٕٓ   ـٍعً صٍاله ثٌعفج٠الج ثٌضالٝ صفٞالً دٙالج  ١ٍٕالج ـٍالُ ٠ّضقٕالج وّالج ًنٚـج ًف١ّج دج ث٤ُِ   ٚأًٍّٗ

ثِضقٓ ِٓ لذٍٕج ـ١مٛي ّذقجٔه ٌالٛ أٔالٝ أِالٌصىُ دمضالً أٔفْالىُ أٚ دالجٌنٌٚػ ِالٓ ه٠الجًوُ ِالج ـعٍضّالٖٛ إ٨ 

لٍال٩١ ِالالٕىُ   ٌّالالج  ٍالالُ هللا ـالال١ىُ ِالالٓ ثٌٞالالعؿ   ٌْٚالجدك إًثهصالالٗ صعالالجٌٝ أْ ٠ؾعٍىالالُ ِالالٓ أي ثٌٍفالالؿ ِٕالالٗ 

ٚثٌٛثؽالخ  ١ٍٕالج دعالو ٘اليث ثٌذ١الجْ أْ ٔالو٠ُ ثٌٖالىٌ ٌالٗ   ٚأْ ْٔالنٌٗ أْ ٠ع١ٕٕالج  ٍالٝ  ٚثٌٌفّز ٚثٌعفالؿ  

ٕىٌٖ ٚىوٌٖ ٚفْٓ  ذجهصٗ أٔٗ ِؾ١خ ثٌو جن   ـٕعُ ثٌٌح ًدٕالج ٚدالتِ ثٌعذ١الو ٔقالٓ   ثٌٍٙالُ وّالج أٔاله 

 ٔعُ ثٌٌح ٌٕج ثؽعٍٕج ٌه ٔعُ ثٌعذ١و.

ُْرُلُْاٚأْ ـٝ لٌٛٗ " ظْٛ دٗ ٌىالٓ م١الٌث ٌٙالُ" أٜ ٌٚالٛ " دّعٕٝ أْ "ٌٚٛ أُٔٙ ـعٍٛث ِج ٠ٛ أَِى ا

أُٔٙ ـعٍالٛث ِالج ٚ ظٙالُ هللا دالٗ ٚد١ٕالٗ ٌٙالُ ِالٓ ِقجدالٗ ٌِٚثٝال١ز ٌىالجْ ـعٍٙالُ ٘اليث م١الٌث ٌٙالُ ـالٝ ثٌالو١ٔج 

ٚث٢مٌر   ٌٚٛ أْ ِج ٚ ظُٙ هللا دٗ ٨ ٩٠ةُ ٟذالج ُٙ ـالئْ ثٌّٖالج٘ور ٨ صىالْٛ إ٨ ِالٓ دعالو ثٌّؾج٘الور   

                                                           

(
1

 .25ٌْٕجن 7 ( ًّٛر ث

 .2( ًّٛر ثٌٞق7ٝ 2)
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الالجي صعالجٌٝ " ِْ َُاُذّا فٌَِ٘اا لٌََ الااِزَٗي َجا ُْن ُعاثُلٌََاَّ "ِذٌَِٗا
(1)

. ٚثٌؾٙالجه ث٤وذالٌ ٘الٛ ؽٙالجه ثٌالٕفِ   ِٚالٓ ٌالُ  

 ٠ؾج٘و ٔفْٗ و١ؿ ٠ٖج٘و ًدٗ   دً و١ؿ ٠ٙضوٞ إٌٝ ٌٙثٟ هللا ثٌّْضم١ُ.

أََشذا ذَْصثِ٘ر ا" "أٜ ألٛٞ صغذ١ضج ٠٦ّجُٔٙ  ٕو هللا   فضٝ ٠ىْٛ إ٠ّجْ ثٌعذو أعمً ـٝ ث١ٌّالَثْ  ٕالو َّ

 هللا ِٓ ؽذجي ث٤ًٛ.

اٌٝ 7 "لٌٛٗ صعج ا َعِظ٘و  ٌَْ٘اُُْن ِهْي لَُذًاا أَْجش  ذَ َٙ ا  إِر  َّ("34.) 

ِعٕالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌٖالال٠ٌفز أْ هللا صعالالجٌٝ ٠مالالٛي "ٚإىث" أٜ إىث ؽالالجنٚن ٠الالج ِقّالالو ـجّالالضؽفٌٚث 

ٚثّضؽفٌس ٌُٙ ٌٛؽوٚث هللا صٛثدج ًف١ّج ٢ٚص١ٕجُ٘ ِٓ ٌؤج أؽالٌث  ظ١ّالج   ٚث٤ؽالٌ ِالٓ ٌالوْ هللا صعالجٌٝ 

 ٍّٖٛ   ٌٚىٕالٗ ـٞالً ـالٛق ـٞالً   ٚثٌفٞالً ث٤ٚي ِؽفالٌر ثٌالئٛح   ٚثٌفٞالً ١ٌِ ؽَثن  ٍٝ  ًّ 

ثٌغجٔٝ ٘ٛ ث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ   ٚث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ ٤ً٘ ثٌضٛدز ٚث٨ّالضؽفجً ٘الٛ أْ ٠ّالٓ هللا  ٍال١ُٙ دجٌٌٝالٛثْ 

ث٤وذٌ ِت ِج ثًصىذٖٛ ِٓ ثٌنفج٠ج ثٌضٝ د١ٕٙج هللا صعجٌٝ ـٝ ث٠٢جس ثٌْجدمز   ِّج ٚلت ِٓ دٌٖ ثٌّٕالجـك 

إٌالٝ ٠الَٛ ثٌم١جِالز   ٚثٌٍو١ٔالز ـالٛق  ٓ فجٟخ دٓ أدٝ دٍضعز   ِٚٓ أِغجٌّٙج ِالٓ  ٚالٌ ًّالٛي هللا  ِٚ

ثٌّع١ز ٚـٛق ثٌعٕو٠ز   ٚلو ٠ىْٛ ث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ ِٓ ثٌٍو١ٔالٗ أْ ٠قْالٓ هللا إٌال١ُٙ دّقذضالٗ ثٌنجٙالز ثٌضالٝ 

 دٙج ًـت ثٌوًؽجس ٌو٠ٗ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ٌَْٗاُُْن ِصَشاغ ا ُهْغرَقِ٘و  ََِذ لَ َّ("35.) 

ا" ٌَْٗاُُْن ِصَشاغ ا ُهْغرَقِ٘و  ََِذ لَ " ث٩ٌَ ٕ٘ج ٨َ ثٌمُْ   ٚثٌٙوث٠ز د١الجْ ثٌقالك أٜ د١ٕالج ٌٙالُ دضٛـ١مٕالج َّ

ٚ ٕج٠ضٕج ٌٙثٟج ِْضم١ّج   أٜ ٠ٌٟمج ِٛٙال٩ إٌالٝ هللا صعالجٌٝ ؼ١الٌ ِعالٛػ   ٚثٌٚالٌثٟ ثٌّْالضم١ُ ٘الٛ 

٠ٌٟالك ِٛٙالً ٌٍؽج٠الز   7 ٚلالو ثٌن٠ ثٌّْضم١ُ د١ٓ ٔمفض١ٓ دوث٠ز ٚٔٙج٠الز   ٚثٌف٠ٌالك ثٌّعالٛػ ٘الٛ أدعالو 

أٌِٔج هللا أْ ْٔنٌٗ ثٌٙوث٠ز أْ ٠ٙو٠ٕج ٌٙثٟٗ ثٌّْالضم١ُ ـالٝ ث١ٌالَٛ دٞالعج ٚع٩عال١ٓ ِالٌر    الوه ًوعالجس 

ثٌٚال٩ر ثٌّفٌٚٝالالز ٚثٌّْالٕٛٔز ١ِٛ٠الالج  ٕالو لٌٕٛالالج "أ٘الؤج ثٌٚالالٌثٟ ثٌّْالضم١ُ" ٚثٌٚالالٌثٟ ٘الٛ ثٌف٠ٌالالك 

 ُ ثٌم٠ٌخ دً ٚثٌْٕز أ٠ٞج.ٚثٌّٕٙؼ ٚث٠ٌٌٖعز   دّعٕٝ ٚثفور ٚ٘ٛ ثٌف٠ٌك ثٌٛثّت ثٌّْضم١

ِِْن ِهااَي الٌاثِِّ٘ااَ٘ي لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " ْ٘ ُ َعلَاا ًَْعااَن َّللاا َْ الاااِزَٗي أَ ََ فَأُّلَمِااَ  َهاا ُعااْ الشا َّ  َ ِْ َّللاا اا ِِ َهااْي ُٗ َّ
َدُغَي أُّلَمَِ  َسفِ٘ق ا َّ الِِذَ٘ي  الصا َّ ََِذاِء  ال ُّ َّ ٗقَِ٘ي  ذِّ الصِّ َّ("36.) 

أصالجٖ  ١ٍالٗ ثٌٚال٩ر ٚثٌْال٩َ ِٕىْالٌ ثٌمٍالخ  ْ ِالٌٛٝ ًّالٛي هللاّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز أْ عٛدالج

ِالالج دجٌالاله ٠الالج عٛدالالجْ  ـمالالجي ِالالج دالالٝ ِالالٓ ٚؽالالت ٠الالج ًّالالٛي هللا ٨ٚ  ٝالالع١فج وجٌْالالم١ُ   ـمالالجي ٌالالٗ ًّالالٛي هللا

ٌِٛ   ٌٚىٓ وٍّج ثٕضمش إ١ٌه ـٝ صٍه ثٌوثً ثٌو١ٔج فٌٞس ـضّضعش دجٌٕظٌ إٌالٝ ٚؽٙاله   ٌٚىالٓ إىث 

ه ٚوٕش ـ١ّج ١ٍ٠ك ده ٚثٕالضمش إ١ٌاله أْ ٨ أًثن ٚدىالٝ ـالنَٔي هللا صعالجٌٝ ِش ٚدعغه هللا ثٌّمجَ ثٌّقّٛ

"ـنٌٚته ِت ثٌي٠ٓ أٔعُ هللا  ٍال١ُٙ ِالٓ ثٌٕذ١ال١ٓ" ث٠٢الز دٖالٌٞ ٌغٛدالجْ ثٌٍّّالٛن ٤ٔالٗ ٍِىالٗ فالخ ًّالٛي 

  ًٚٚه أْ وغ١الٌث ِالٓ أ٘الً ثٌّقذالز ِالٓ ثٌّٙالجؽ٠ٌٓ ٚث٤ٔٚالجً  ٚٙجً ٨ ٠ْالضف١ت ثٌٚالذٌ  ٕالٗ هللا

٠ىْٛ دجٌٌـ١ك ث٤ ٍٝ   ٚلٜٛ ثٌٖٛق إ١ٌٗ ٌُٚ ٠ضّىٕالٛث  ٠َٛ ثٌم١جِز ٚأْ ًّٛي هللاوجٔٛث إىث صيثوٌٚث 

  ٠ذىالالْٛ فضالالٝ ٠ىالالجه ثٌٌؽالالً ِالالُٕٙ أْ ٠قضالالٌق إىث صالاليوٌ ىٌالاله   ـالالنَٔي هللا ٘الاليٖ ث٠٢الالز  ِالٓ ٕالالٙٛه ٚؽالالٗ

ّٟن١ٕٔز ٌمٍٛدُٙ  ٚ٘يث ثٌْذخ ثٌنجٗ ٨ ٠ّٕت ِٓ  ّالَٛ ثٌقىالُ ِالٓ أْ والً ِْالٍُ أٟالج  هللا ًّٚالٌٛٗ 

 صعالجٌٝ ِالت ثٌالي٠ٓ أٔعالُ هللا  ٍال١ُٙ ِالٓ ثٌٕذ١ال١ٓ ٚثٌٚالو٠م١ٓ ث٠٢الز   ٚ٘اليث ثٌنذالٌ ِالٓ هللا صعالجٌٝ ؽعٍٗ هللا

ٚوٛٔٗ ِت ثٌٕذ١١ٓ ٚثٌٚو٠م١ٓ ٨ ٠مضٟٞ ِْجٚثصٗ دُٙ   ـنْ ثٌّع١ز صمضٟٞ ث٨صذج  ٌُٙ  ٍال١ُٙ ثٌٚال٩ر 

 ٚث٩ٌَْ.
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ٍٛ دجٌٚالالقذز ـالالٝ ٚصفْالال١ٌ ث٠٢الالز "ـنٌٚتالاله" أٜ ثٌالالي٠ٓ أٟالالج ٛث هللا ًّٚالالٌٛٗ   ٚثٌّع١الالز ٘الالٝ ثٌفالال

ثٌّىجْ   ٚثٌي٠ٓ أٔعُ هللا  ١ٍُٙ ُ٘ ثٌي٠ٓ ّذمش ٌُٙ ثٌقْٕٝ ِٓ هللا ٚ٘الُ أٔذ١الجن هللا   ٚثٌٚالو٠مْٛ ٘الُ 

ثٌالالي٠ٓ ٙالالولش لٍالالٛدُٙ ألالالٛثٌُٙ ٚأ ّالالجٌُٙ   ـىجٔالالش لٍالالٛدُٙ أؽّالالً  ٕالالو هللا ِالالٓ ألالالٛثٌُٙ ٚأ ّالالجٌُٙ أِالالجَ 

 ٠ىضخ  ٕو هللا ٙو٠مج.ثٌٕجُ ٚ٘ٛ وغ١ٌٚ ثٌٚوق   ٚـٝ ث٤عٌ ٨ ٠َثي ثٌٌؽً ٠ٚوق فضٝ 

ٚثٌٚو٠مْٛ ُ٘ ثٌي٠ٓ أٔفٛس ثٌٕذٛر د١ٓ ؽٕذال١ُٙ إ٨ أٔالٗ ٨ ٠الٛفٟ إٌال١ُٙ   ٚثٌٖالٙوثن ٘الُ ثٌالي٠ٓ 

ثّضٖالالٙوٚث ـالالٝ ّالالذ١ً هللا ٚثٌالالي٠ٓ إٔالالٙوُ٘ ؽّجٌالالٗ ـالالٝ ثٌالالو١ٔج   ٚثٌٚالالجٌقْٛ ثٌالالي٠ٓ أٙالالٍـ هللا لٍالالٛدُٙ 

 ٚأفٛثٌُٙ ٚأ ّجٌُٙ ٚألٛثٌُٙ.

َدُغَي أُّلَمَِ  َسفِ٘ق ا" ْٛ فْٓ ـعً صعؾخ "ٚأٌٚته" إٕجًر  جةالور إٌالٝ ِالٓ ًـعٙالُ هللا " لو ٠ىَّ

 صعجٌٝ إٌٝ صٍه ثٌّمجِجس "ًـ١مج" أٜ ٌِثـمج ٤ٔٗ ـٝ ًـمز ث٤ٔذ١جن ٚثٌٚو٠م١ٓ ٚثٌٖٙوثن ٚثٌٚجٌق١ٓ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِ َعلِ٘و  َكفَٔ تِاها َّ  ِ  (41)َرلَِ  اْلفَْعُل ِهَي َّللاا

ٚثٌفٞالً ِالٓ هللا  ٌٖ هللا دٙالج ِالٓ أٟالج  هللا ٚأٟالج  ًّالٌٛٗث٦ٕجًر  جةور إٌٝ ثٌذٖجةٌ ثٌضٝ د

 صموَ  ١ٍٗ ثٌى٩َ ـ١ّج ّذك.

ٕٚ٘الج أ٠ٍالون د١جٔالالج أْ ثٌعفج٠الج ثٌضالٝ ٠ٙذٙالالج هللا ٌّالٓ ٠قالالذُٙ ِالٓ ِع١ضالٗ ّالالذقجٔٗ أٚ ِع١الز ث٤ٔذ١الالجن 

ز ٚث١ٌٌٍّّٓ ـًٞ ِْٕٛح إٌٝ هللا دجٌيثس   دن٩ؾ ِج صفًٞ هللا دالٗ ـالٝ صٍاله ثٌالوثً ثٌالو١ٔج ِالٓ ثٌعجـ١ال

ٚث٤ِٛثي ٚث٨ٚ٤ه ٚٔفٛى ثٌىٍّز ـنٔٗ ـًٞ ًدٕج وّج لجي ١ٍّّجْ  ١ٍٗ ثٌْال٩َ "٘اليث ِالٓ ـٞالً ًدالٟ" 

 ٕوِج ٔظٌ إٌٝ ِج صفًٞ هللا دٗ  ١ٍالٗ ِالٓ ثٌٍّاله ثٌاليٜ ٨ ٠ٕذؽالٟ ٤فالو ِالٓ دعالوٖ ٚ الٌؾ ثٌفٞالً دالني 

هللا ّالذقجٔٗ ث٨ّضؽٌثل١ز   أٜ ىٌه ثٌفًٞ ثٌيٜ ثّضؽٌق وً ثٌىّج٨س ٚثٌعفج٠ج ـٝ ثٌوثً ث٢مالٌر ِالٓ 

اااٚصعالالجٌٝ  ِ َعلِ٘و  َكفَاأ تِاااها َّ  أٜ ِق١فالالج دالالنفٛثي ٘الالؤ٨ن ثٌمالالَٛ ِٚالالج والالجٔٛث  ١الالٗ ِالالٓ ثٌّقذالالز ـالالٝ هللا

 .ٚثٌّْجً ز إٌٝ ٟج ضٗ ٚإٟج ز ًّٛي هللا

ًْفِاُشّا َجِو٘ع االٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِّ ا ًْفُِشّا شُثَااخ  أَ اُزّا ِداْزَسُكْن فَاا َُ َِا الاِزَٗي آَهٌُْا  إِىا (47 )َٗا أَُّٗ َّ
ٖا إِْر لَْن أَُكْي َهَعُِْن شَ  ُ َعلَ ًَْعَن َّللاا ََ َُْذ أَ ٌُْكْن لََوْي لَُ٘ثَِِّمَيا فَِِْى أََصاتَْرُكْن ُهِص٘ثَح  َُا اِه   (44.)ِِ٘ذ 

٠مٛي هللا صعجٌٝ ٠ج أ٠ٙج ثٌي٠ٓ ٙولٛث هللا ًٌّٚٛٗ ثفضٌّٛث دقّالً أّالٍقضىُ أْ ٠ذالجؼضىُ  الوٚ   

ٌؽالالٛث ٌؾٙالالجه  الالوٚوُ ـالالٌق ٚ ٚالالذج  أٚ ثٔفالالٌٚث ؽ١ّعالالج أٜ أمٌؽالالٛث ٌالالٌه  الالوٚوُ ـالالجٔفٌٚث عذالالجس أٜ أم

ٚلٌٖٙ ِؾضّع١ٓ   ٚأْ ِٕىُ ٌّٓ ٠ذفالتٓ ٚأْ دعٞالىُ ١ٌغالذفٓ ثٌٚالقجدز  الٓ ثٌؾٙالجه   ٚلالو ـعالً ىٌاله 

ِضنمٌ  ٓ ثٌؾٙجه  ـ١ذفؤ ٘ٛ ٠ٚذفب ؼ١الٌٖ  ثٌّٕجـمْٛ   ٚثٌّذفب ٚؼ١ٌٖ ِنجٌؿ هلل صعجٌٝ ًٌّٚٛٗ

 .  ٚ٘يٖ ٙفز أً٘ ثٌٕفجق

  فَِِْى أََصاتَْرُكْن ُهِص٘ثَح  ؽٌٚؿ أٚ لضً أٚ ؼ١ٌ ىٌه ِٓ ٖا إِْر لَْن أَُكْي َهَعُِاْن ُ َعلَ ًَْعَن َّللاا ََ َُْذ أَ َُا

ا ِِ٘ذ  ٤ٔٗ ٌُ ٠نٌػ ِت ثٌٚقجدز ًٝٝ هللا  ُٕٙ ٌُٚ ٠ىٓ فجٌٝث ٠ٖٙو ِعُٙ ثٌؾٙالجه   ٚ٘اليث ِالٓ  َش

 ألذـ أٔٛث  ثٌىفٌ دجهلل صعجٌٝ.

ْ٘رٌَِاٖ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ج  َٗاا لَ دا َْ ٌَْ٘اَُ َها تَ َّ ْ٘اٌَُكْن  ِ لََ٘قُاْلَيا َكاأَْى لَاْن ذَُكاْي تَ لَمِْي أََصاتَُكْن فَْعال  ِهاَي َّللاا َّ
ا ا َعِظ٘و  ص  ْْ ٌُْد َهَعُِْن فَأَفَُْص فَ   (46.)ُك

 ٌْاُد ْ٘رٌَِاٖ ُك ج  َٗاا لَ دا َْ ٌََُْ٘ َه تَ َّ ٌَُْ٘كْن  االََ٘قُْلَيا َكأَْى لَْن ذَُكْي تَ ا َعِظ٘و  ص  ْْ أٞ ـ١مالٛي  َهَعُِاْن فَاأَفَُْص فَا

فٌْر ٚٔوِج ِض١ّٕج ٙقذضُٙ . ٠ج ١ٌضٕٟ أٜ أصّٕٝ ٌٛ وٕش ِعُٙ   أٜ ـٝ ٙالقذضُٙ ـالٝ ثٌؾٙالجه ـالنـٍٛ 

دجٌق  ٚثٌؽ١ّٕز ٚثٌٌٖٙر ـٍٛث  ظ١ّج ـٝ ٔظٌ أً٘ ثٌؾٙجٌز ٚثٌفّت   ٚثٌٚقجدز ِالج مٌؽالٛث ٌٍؽ١ّٕالز 
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وٍّز هللا ٌٖٚٔ ّٕز فذ١ذٗ  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ   ٌٚىالٓ أ٘الً ٦ ٩ن  ٌٚىُٕٙ مٌؽٛث ِت ًّٛي هللا

ثٌفّالالت ٌىفالالٌُ٘ دالالجهلل ٠عضمالالوْٚ أْ ثٌٚالالقجدز ِالالج مٌؽالالٛث إ٨ ٌفّالالت ـالالٝ ثٌالالو١ٔج ٚفالالٌٗ  ٍالالٝ ففجِٙالالج 

ثٌَثةً   ـُٙ ـٝ صنمٌُ٘ وجـٌْٚ ٚـالٝ صّٕال١ُٙ ثٌٚالقذز والجـٌْٚ دالجهلل أ٠ٞالج ٚـالٝ والجْ ٌالُ صىالٓ د١الٕىُ 

ّالالً أ ّالالجي ثٌؽٌدالالجن ثٌذعالالوثن ثٌالالي٠ٓ ٌالالُ صْالالذك د١الالُٕٙ ٙالالقذضٗ   ٌٚالالُ ٚد١ٕالالٗ ِالالٛهر د١الالجْ أْ ٘الاليث ثٌٌؽالالً ٠ع

 ٚأٙقجدٗ إٌٝ ثٌؾٙجه. ٠ظٌٙٚث إ٠ّجُٔٙ ٌُٚ ٠قٌٞٚث ث٩ٌٚر   ٌُٚ ٠ذٍؽُٙ ّفٌ ًّٛي هللا

َهْي ُٗقَاذِلْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ َشِج  َِ ْٙ ًَْ٘ا تِا ِ الاِزَٗي َْٗ ُشَّى اْلَذَ٘اجَ الذُّ فِٖ َعثِِ٘ل  فَْلُ٘قَاذِْل فِٖ َعثِِ٘ل َّللاا

ا ا َعِظ٘و  َِ أَْجش  َف ًُْنذِ٘ ْْ ّْ َْٗغلِْة فََغ ِ فَُْ٘قرَْل أَ  (42.)َّللاا

دعو أْ ٕٕت هللا صعجٌٝ  ٍٝ ثٌّٕجـم١ٓ ثٌي٠ٓ ٌُ ٠نٌؽٛث ٌٍؾٙجه ـٝ ّذ١ٍٗ أٌِ أً٘ ث٠٦ّالجْ دالجهلل 

ِ الااِزَٗي َٗ دجٌمضجي فجعج ٌُٙ  ٍٝ ٠موِٛث هلل َشجِ فَْلُ٘قَاذِْل فِٖ َعاثِِ٘ل َّللاا َِ ْٙ ًَْ٘ا تِاا ِٚعٕالٝ  ْ اُشَّى اْلَذَ٘ااجَ الاذُّ

٠ٖالالٌْٚ ٕ٘الالج أٜ ٠ذ١عالالْٛ ثٌق١الالجر ثٌالالو١ٔج   دذالاليي ثٌالالٕفِ ٚثٌّالالجي ٚثٌالالٟٛٓ ٚث٤٘الالً ٚثٌٌٛالالو د١عالالج هلل صعالالجٌٝ 

 ١ٌفٍٛٚث دجٌق١جر ث٢مٌر   ٚ٘يث ثٌنفجح ٨دو ٚأْ ٠ىْٛ ٤ً٘ ث٠٦ّجْ.

و١ٔج ٚدالج ٛث ث٢مالٌر   ٚ٘اليث ثٌنفالجح ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ثٕضٌٜ دّعٕج٘ج ثٌقم١مٟ   أٜ ثٕضٌٚث ثٌ

فَْلُ٘قَاذِاْل ٨دو أْ ٠ىْٛ ٌٍّٕجـم١ٓ ثٌي٠ٓ صنمٌٚث  ٓ ثٌؾٙجه وّج لوِش ٌه   ٠ٚىْٛ ٕ٘ج ِقيٚؾ صمالو٠ٌٖ

ِ الاااِزٗيَ    إِٓالالٛث دعالالو ٔفالالجلُٙ دضالالنمٌُ٘  الالٓ ثٌؾٙالالجه ـالالٝ ؼالالَٚر أفالالو ٚدعالالو ٕالالٌثةُٙ ثٌالالو١ٔج  فِااٖ َعااثِِ٘ل َّللاا

 ٚد١عُٙ ث٢مٌر.

   ٛ ٠ٌٟمالالٗ ٕٚالال٠ٌعضٗ ِٕٚٙجؽالالٗ   ٚ٘الالٛ ِالالج ٕالالٌ ٗ هللا ٌٕالالج  ٍالالٝ ٌْالالجْ فذ١ذالالّٗٚالالذ١ً هللا ٘الال
ٚصىْٛ ث٠٢ز  ٍٝ ظجٌ٘٘ج   ٚ٘يث ثٌفُٙ ل٠ٌخ دعالو صمالو٠ٌ ثٌّقاليٚؾ  ٚدالوْٚ صمالو٠ٌ ثٌّقاليٚؾ صىالْٛ 

ّْ َْٗغلِاةْ ث٠٢ز وّج لًٌس ٌه أ٨ٚ ِ فَُْ٘قرَْل أَ َهْي ُٗقَاذِْل فِٖ َعثِِ٘ل َّللاا َّ  ًثٌؾٙالجه ـالٟ ٠ذال١ٓ هللا صعالجٌٝ ـٞال

ِ ّالالذ١ً هللا ٤٘الالً ث٠٦ّالالجْ دمٌٛالالٗ 7  َهااْي ُٗقَاذِااْل فِااٖ َعااثِِ٘ل َّللاا َّ  ٚثٌّؾضّالالت ثٌالاليٜ ٠مجصالالً ـالالٝ ّالالذ١ً هللا

ـ١ْضٖالالٙو ـالالٝ إ الال٩ن وٍّالالز هللا صعالالجٌٝ أٚ ٠ؽٍالالخ أ الالوثن هللا دّالالج صفٞالالً هللا دالالٗ  ١ٍالالٗ ِالالٓ ث٦مالال٩ٗ 

 ٚثٌٖؾج ز ٚث٤لوثَ  ٍٝ ٌٖٔ ثٌْٕز.

  أَْجش َِ َف ًُْنذِ٘ ْْ افََغ ثٌفجن ًثدفز ٌؾٛثح ثٌٌٖٟ ّٚالٛؾ صف١الو أْ ث٠٦ضالجن ٠الَٛ ثٌم١جِالز  ا َعِظ٘و 

ٌّالالٓ أّضٖالالٙو   ٚـالالٝ ثٌالالو١ٔج ٚث٢مالالٌر ٌّالالٓ لٙالالٌ ث٤ الالوثن   ـفالالٝ ٠الالَٛ ثٌم١جِالالز ٌالالٓ ثّضٖالالٙو   ٚـالالٝ ثٌالالو١ٔج 

ٚث٢مٌر ٌّٓ أٟجي هللا أ ّجًُ٘ ُِٕٙ "ٚٔؤص١الٗ" أٜ ٔعف١الٗ "أؽالٌث" أٜ ؽالَثن  ٍالٝ فْالٓ د٩ةالٗ ـالٝ 

" ظ١ّالالج" ـالالٛق ثٌفالالٌهُٚ ـالالئْ  ظ١ّالالج ِالالٓ هللا ـالالٛق ٔعالال١ُ ث٢مالالٌر   ٚثٌالاليٜ ٠ظٙالالٌ ٤٘الالً ّالالذ١ً هللا ٚ 

ثٌّعٌـز أٔٗ ثٌفٍٛ دجٌٌٝٛثْ ث٤وذٌ ١ًٔٚ ِٖج٘ور ؽّجي هللا ثٌعٍٝ  ٍالٝ ِٕالجدٌ ِالٓ ٔالًٛ لالوثَ  ٌٕالٗ 

 ّذقجٔٗ.

اْلُوْغرَْعاااَعفَِ٘ي ِهااالٌٛالالالٗ صعالالالجٌٝ 7  َّ  ِ َهاااا لَُكاااْن اَل ذُقَااااذِلَُْى فِاااٖ َعاااثِِ٘ل َّللاا الٌَِّغااااِء َّ َّ  َِ َجاااا َي الشِّ

اْجَعال لٌََاا ِهاْي لَاذُ  َّ َِا  لُ ُْ ٍِ اْلقَْشَِٗح الظاالِِن أَ َُِز ِشْجٌَا ِهْي  َْ َا أَ ِْْلَذاِى الاِزَٗي َٗقُْلَُْى َستٌا اْل اْجَعال َّ َّ لِّ٘ اا  َّ   ًَْ

ا ًَْ  ًَِص٘ش    (42.)لٌََا ِهْي لَُذ

١ً هللا   ٚـالٝ ّالذ١ً ثٌّْضٞالعف١ٓ ِالٓ ثٌٌؽالجي ٠ٕىٌ هللا صعجٌٝ  ١ٍُٙ صٍُّٙٙ ـٝ ثٌؾٙجه ـٝ ّذ

ِهاَي ٚثٌْٕجن ٚثٌٛثٌوثْ   أٚ ـٝ ّذ١ً هللا ٚثٌّْضٞعف١ٓ ِعفٛؾ  ٍٝ هللا دّعٕالٝ ٚـالٝ ثٌّْضٞالعف١ٓ

ِْْلَذاىِ  اْل َّ الٌَِّغاِء  َّ  َِ َجا صف٩١ٚ ٌٍّؾًّ ـالٝ لٌٛالٗ ثٌّْالضعف١ٓ   ٚثٌٌٛالوثْ ؽالجةَ أْ ٠ىالْٛ ٌٍٚالذ١ز  الشِّ

٥ًٌلالالجن ٤ْ ثٌٍّّالالٛن ٠مالالجي ٌالالٗ ١ٌٚالالو ٚثٌٍّّٛوالالز ١ٌٚالالور   ٚثٌْٕالالجن أٜ  ٚثٌٚالالذ١جس   ٚؽالالجةَ أْ ٠ىالالْٛ

ثٌقٌثةٌ ُٚ٘ ثٌّؤ١ِٕٓ ٚثٌّؤِٕجس ثٌي٠ٓ  ؾَٚث  ٓ ثٌٙؾالٌر ٌٍّو٠ٕالز ثٌّٕالًٛر ٌفمالٌ   أٚ ِالٌٛ   أٚ 
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ْلااَذاىِ ٕالال١نٛمز   أٚ ٙالالؽٌ ّالالٓ دالالو١ًٌ لٌٛالال7ٗ  ِْ اْل َّ الٌَِّغاااِء  َّ  َِ َجااا عالالُ ٚٙالالفُٙ هللا دٛٙالالؿ ٠غ١الالٌ  الشِّ

ِشْجٌَا٠مٜٛ ثٌعَثةُ ـمجي ّذقجٔٗ 7 ثٌعٛثٟؿ ٚ َْ َا أَ أٜ ٠ْالنٌْٛ ًدٙالُ أْ ٠نالٌؽُٙ  الاِزَٗي َٗقُْلَُْى َستٌا

ِالالٓ ِىالالز ثٌضالالٝ ظٍالالُ أٍ٘ٙالالج أٔفْالالُٙ دجٌٖالالٌن دالالجهلل ٌٚظٍّالالٛث ثٌّْالال١ٍّٓ ثٌّْضٞالالعف١ٓ ـ١ٙالالج   ٚثٌّالالٌثه 

 دئمٌثؽُٙ ِٕٙج ٌُٚٙٛٙ إٌٝ ثٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر ٠ٚمٌْٛٛ أ٠ٞج.

 ْاْجَعل لٌََا ِهي لِّ٘ ا َّ َّ   ًَْ ٠ضٌٛٝ أًِٛٔج ـ١وـت  ٕج ٌٕ ثٌٌّٖو١ٓ ٚلٌُٙ٘ ٌٌٕؽالت إٌالٝ ه٠الُٕٙ  لَُذ

ٚٔفجًق ث٩ّ٦َ   ٚوجْ أً٘ ِىز ٠ؤىْٚ ثٌّؤ١ِٕٓ أى٠ز ـجهفز ١ٌٌهُٚ٘  ٓ ث٩ّ٦َ   ٚثؽعً ٌٕالج ِالٓ 

 أٜ وٓ أٔش ١ٌٚج ٌٕج ـج ّٕٚج ِٓ ثٌٌّٖو١ٓ. –ٌؤه ١ٌٚج 

  ًَِصاا٘ش  ًَْ اْجَعاال لٌََااا ِهااْي لَااُذ أٜ ٔجٙالالٌث ٠ٕٚالالٌٔج  ٍالالٝ أ الالوثةٕج دّالالج صعف١الالٗ ِالالٓ ثٌمالالٛر    اَّ

ِىالالز  ٕالالٛر   ٚألالالجَ ـ١ٙالالج  ضالالجح دالال١ٓ أّالال١و ٚإ١ٌالالج   ـالالن َ هللا  ـجّالالضؾجح هللا ه الالجنُ٘ ٚـالالضـ ًّالالٛي هللا

١ٌٚالالالج ٌٙالالالُ ٚ ضالالالجح دالالالٓ أّالالال١و ٔجٙالالالٌث ٌٙالالالُ   ٚوالالالجْ  ثٌّْضٞالالالعف١ٓ ٚأظٙالالالٌُ٘ ـىالالالجْ ًّالالالٛي هللا

و جن ١ٌْالالضؾ١خ هللا ٌٙالالُ ٤ْ ث٨ٚ٤ه أدالالٌثً   ٤ْٚ ثٌّْضٞالالعفْٛ ٠ٖالالٌوْٛ أ٨ٚه٘الالُ ثٌٚالالؽجً ـالالٝ ثٌالال

ثٌْالالٕز ـالالٝ ث٨ّضْالالمجن أْ ٔٚالالٍٝ ٙالال٩ر ْٚٔالالني هللا ِٚعٕالالج ث٤ٟفالالجي   ٚ٘ىالاليث ٠ىالالْٛ أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ دالالجهلل 

ثٌي٠ٓ  يدٛث ـجهؿ ثٌعيثح ١ٌٌصالوٚث  الٓ ث٦ّال٩َ ٚٙالذٌٚث فضالٝ ٔٚالٌُ٘ هللا ٚأ الَُ٘ ِٚىالٓ ٌٙالُ ـالٝ 

يث ثٌّؾو ٠م١ٕج ّٚ٘الز ٚإلذالج٨  ٍالٝ هللا ٚ ٠َّالز   ـٕع١الو ثٌّؾالو ث٤ًٛ دجٌقك   أّني هللا أْ ٠ع١و ٌٕج ٘

 ثٌيٜ وجْ ٌٍْفٕج ثٌٚجٌـ دعٕج٠ز هللا ٚفْٓ صٛـ١مٗ.

ٚثٌذٍو ثٌظجٌُ أٍ٘ٙج ٘ٝ ِىز وّج لًٌس ٌه   َِٕي ثُّ ثٌفج ً ـٝ لٌٛالٗ ثٌظالجٌُ ٌَِٕالز ثٌٚالفز 

 .ثٌّٖذٙز   ـٌه  ٓ ١ٔز صيو١ٌث ـج ٍٗ ثٌيٜ ٘ٛ أً٘ ـٍُ ٠مً ثٌظجٌّز ٌٙيث

الاِزَٗي َكفَُشّا ُٗقَااذِلَُْى فِاٖ َعاثِِ٘ل الِاااُغِْخ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  ِ الاِزَٗي آَهٌُْا ُٗقَاذِلَُْى فِٖ َعثِِ٘ل َّللاا

َِْ٘اِى َكاَى َظِع٘ف ا َْ٘ذ ال ا َِْ٘اِى إِىا َك لَِ٘اَء ال ا ّْ   (43.)فَقَاذِلُْا أَ

ً٘ ث٠٦ّجْ ثٌي٠ٓ ٠ؾوْٚ ث٦م٩ٗ ٚثٌٚالوق ٘يٖ ث٠٢ز مذٌ ِٓ هللا صعجٌٝ   ٠م١ُ دٙج ثٌقؾز ٤

٠مالجصٍْٛ  ـٝ ؽٙجه  وٚ هللا . ٚصفّتٓ لٍٛدُٙ  ٍٝ إ٠ّجُٔٙ  ِٚعٕج٘ج ثٌي٠ٓ ٙولٛث هللا صعجٌٝ ًٌّٚٛٗ

 ٗ ثٌيٜ ٌٕ ٗ     ـ١فٍٛٚث دجٌقْٕٝ ٚ٘ٝ ثٌٌٕٚر ثٌعجؽٍز ٚثٌؽ١ّٕز ـٝ ـٝ ٠ٌٟك هللا ِٕٚٙؾٗ ٌٕٚ

ثٌو١ٔج   ٚدج٢ؽٍالز ٌٚالولُٙ ٚإم٩ٙالُٙ دعالو ثٌّالٛس   أٚ ٠فالٍْٛٚ دجٌقْالٕٝ ث٢ؽٍالز ٚ٘الٝ ثٌٖالٙجهر ـالٝ 

ّذ١ً هللا ثٌضالٝ ٚ الو هللا دٙالج ثٌٖالٙوثن ـالٝ ّالذ١ٍٗ ـٙالُ ِؤٍ٘الْٛ ٌٍقْال١١ٕٓ ـالئْ ـالجصضُٙ ثٌعجؽٍالز ٌالُ صفالضُٙ 

 ث٢ؽٍز.

ث٠٢ز فظ ٌٍّؤِٓ  ٍٝ ثٌؾٙجه ـٝ ّذ١ً هللا   ٚثٌؾٙجه ٘الٛ ثٌقؾالز ثٌذجٌؽالز ٌٍّْال١ٍّٓ أٔالٗ ٚ٘يٖ 

َ اْشارََشٓ ِهاَي اْلُواْنِهٌَِ٘ي وجًِ ث٠٦ّجْ   ـئْ ثٌؾٙجه ديي ثٌٕفِ ٚثٌّجي ـٝ ّذ١ً هللا لجي صعالجٌٝ  إِىا َّللاا

الَُِْن تِااأَىا لَُِااُن اْلَجٌاااحَ  َْ أَْهاا َّ ًْفَُغااُِْن  أَ
 (1)

٘الاليث ثٌّؾّالالً دمٌٛالالٗ ٠مالالجصٍْٛ ـالالٝ ّالالذ١ً هللا ث٠٢الالز    عالالُ ـٚالالً 

 ٚدٌ٘جْ ٙقز ثٌذ١ت ديي ثٌٕفِ ٚثٌّجي ـٝ ثٌؾٙجه.

ٚثٌي٠ٓ وفٌٚث ٠مجصٍْٛ ـٝ ّذ١ً ثٌفجؼٛس ـٝ ـٝ ّذ١ً ث١ٌٖفجْ ـٝ ِٕٙؾٗ ٠ٌٟٚمالٗ ٕٚالٌ ٗ 

 َِِْ٘اى لَِ٘اَء ال ا ّْ َِْ٘اِى أٜ أٔٚجًٖ ِٚؤ٠و٠ٗ ِٓ ث١ٌٙٛه ٚثٌٕٚجًٜ ٚثٌٌّٖو١ٓ  فَقَاذِلُْا أَ ا َْ٘ذ ال ا إِىا َك

أٜ أْ إؼالالٛثنٖ ٤ٔٚالالجًٖ ِٚىالالٌٖ دٙالالُ ٚإٝالال٩ٌٗ ٌٙالالُ ٚإ الالجٔضُٙ  ٍالالٝ ِقجًدالالز أٔذ١الالجن هللا  َكاااَى َظااِع٘ف ا

ٚأ١ٌٚجةالالٗ والالجْ ٝالالع١فج ٨ لالالٛر ٌالالٗ   ٤ْ أ١ٌٚالالجن ثٌٖالال١فجْ ٠مالالجصٍْٛ ٌٍؽ١ّٕالالز ٚثٌٖالالٌٙر ٚثٌفالالٍٛ دجٌعجؽٍالالز   

                                                           

(
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  ٤ْ ثٌّالالؤِٓ ٠مجصالالً ٚ٘الالٛ ٠قالالخ أْ ٠ْضٖالالٙو  ٚ٘الاليث دجٌْٕالالذز ٌّالالج ٠مجصالالً ٤ؽٍالالٗ ثٌّؤِٕالالْٛ ٝالالع١ؿ ؽالالوث

١ٌفالالٍٛ دّالالج ٚ الالوٖ هللا دالالٗ ِالالٓ ثٌؾٕالالز   ٚأٔٚالالجً ثٌٖالال١فجْ ٠مالالجصٍْٛ ٌٍفّالالت ٚثٌقالالٌٗ ـالالئىث ٌالالُ ٠ٕالالجٌٛث ِالالج 

٠مجصٍْٛ ٤ؽٍٗ ثَِٔٙٛث ٌٕ ٠َّ٘ز   دً ٌٚٛ لوً هللا صعجٌٝ ٚٔجٌٛث ِج لجصٍٛث ٤ؽٍٗ آي أٌُِ٘ إٌٝ ؽٙالُٕ 

 . ٚأٜ ٝعؿ إٔو ِٓ ٘يث.

اا ُكرِاَة  لٌٛٗ صعجٌٝ 7 َكااجَ فَلَوا آذُاْا الضا َّ اَ جَ  أَُُِ٘وْا الصا َّ ِْٗذَُٗكْن  أَلَْن ذََش إِلَٔ الاِزَٗي َُِ٘ل لَُِْن ُكفُّْا أَ

َاا  َُاالُْا َستٌا َّ ْ اَ٘ح   ََ ّْ أََشاذا  ِ أَ َى الٌااَط َكَخْ َِ٘ح َّللاا ْْ ٌُِْْن َْٗخَ  َُ إَِرا فَِشٗق  ِه ُِِن اْلقِرَا ْ٘ ٌَْ٘اا لِاَن َكرَ َعلَ ْثاَد َعلَ

اَل  َّ ْ٘ااش  لَِوااِي اذاقَاأ  ََ ااَشجُ  َِ ْٙ ا َّ ًَْ٘ا َُلِ٘اال   ْشذٌََااا إِلَاأ أََجاال  َُِشٗااة  ُُااْل َهرَاااُ  الااذُّ َا اَل أَ ْْ ََ لَاا ذُْظلَُوااَْى  اْلقِرَااا

 (44.)فَرِ٘   

 ٕالوِج ثٕالضوس ـضٕالز ثٌّٖالٌو١ٓ دٙالُ ٚ٘الُ ـالٝ  ٌَٔش ٘يٖ ث٠٢ز ـٝ دعٜ أٙقجح ًّٛي هللا

٠ج ًّٛي هللا وٕج ٔؽَٚث ثٌٕجُ لذً ث٦ّال٩َ ٚدعالو إّال٩ِٕج فٚالً ٌٕالج ثٌاليي ـنٌِٔالج ٔمفالت  ِىز   ٚلجٌٛث

"أِالٌ دالجٌعفٛ" ٚوالجْ  ًلجح ثٌٌّٖو١ٓ دجٌّعالجٚي   ـالنَٔي هللا ٌٙالُ ٘اليٖ ث٠٢الز   ٚلالجي ٌٙالُ ًّالٛي هللا

ِالٌ ىٌه ِٓ  ذو ثٌٌفّٓ دٓ  ٛؾ ًٝٝ هللا  ٕٗ ٚأٙقجدٗ   ـٍّج ٘جؽٌٚث إٌٝ ثٌّو٠ٕز ٚأَٔي هللا ث٤

إٌالٝ ثٌالي٠ٓ ل١الً  –دمٍذه وّالج لالوِٕج  –دجٌؾٙجه   لجٌٛث ِج أمذٌٔج هللا  ٕٗ   ِٚعٕٝ ث٠٢ز أٌُ صٌ ٠ج ِقّو 

ٌُٙ وفٛث أ٠و٠ىُ أ٨ ٨ صمجصٍٛث ثٌٌّٖو١ٓ   ٚ٘يث أٌِ ِٓ هللا ٌٍمَٛ "ٚأٌِ دئلجِز ثٌٚال٩ر ٚإ٠ضالجن ثٌَوالجر 

قىالال١ُ ثٌعٍالال١ُ أ ٍالالُ دقالالجي  ذالالجهٖ ِالالُٕٙ ـمالال٠"   ـىالالجٔٛث ٠ضٖالالٛلْٛ إٌالالٝ أْ ٠الالنٌُِ٘ هللا دجٌؾٙالالجه ٌٚىالالٓ ثٌ

 دنٔفُْٙ.

 ِ َى الٌااَط َكَخْ َِ٘ح َّللاا ْْ ٌُِْْن َْٗخَ  َُ إَِرا فَِشٗق  ِه ُِِن اْلقِرَا ْ٘ ا ُكرَِة َعلَ أٜ ـٍّالج أىْ هللا ٌٙالُ ـالٝ  فَلَوا

 لضجي ثٌٌّٖو١ٓ ْ إىث ـ٠ٌك ِالُٕٙ أٜ ؽّج الز ِالُٕٙ ٠نالجـْٛ ثٌّالٛس   ٤ْ أِالٌ هللا ٌٙالُ دجٌمضالجي  ظال١ُ

أْ  ٌالالو٠ُٙ ٚ٘الالُ ف٠ٌٚالالْٛ  ٍالالٝ صٕف١الاليٖ ٚثٌّالالٛس  ظالال١ُ ٌالالو٠ُٙ   ـالالنًثهٚث أْ ٠ٍضّْالالٛث ِالالٓ ًّالالٛي هللا

٠ٌؽب ثٌؾٙجه   ٚ٘يث ِعٕٝ ون١ٖز هللا أٚ إٔو مٖال١ز ٤ٔٙالُ ثٌضّْالٛث ٘اليث ثٌٍّالضِّ ِالت فٌٙالُٙ  ٍالٗ 

 ٚص١ُّٕٙ أْ ٠ؾجدٛث ـ١ّج ٍٟذٛث.

 ََ ٌَْ٘ا اْلقِرَا َا لَِن َكرَْثَد َعلَ َُالُْا َستٌا ْشذٌََا إِلَٔ أََجال  َُِشٗاة  َّ َا اَل أَ ْْ ٠ْالضفّْٙٛ  الٓ ثٌقىّالز ثٌضالٝ  لَ

وضخ هللا دٙج  ١ٍُٙ ثٌمضجي ٠ٌٚؽْٛ ِالٓ هللا صالنم١ٌٖ   ـ١مٌٛالْٛ ٌال٨ٛ أمٌصٕالج إٌالٝ أؽالً ل٠ٌالخ   ٜ إٌالٝ 

 ثٌّٛس  ٍٝ ـٌثٕٕج.

ًَْ٘ا َُلِ٘اال  "لالالً" ٠الالج ِقّالالو  ْالالجً ١ٔٚالالً أٜ ِالالج صضّضعالالْٛ دالالٗ ـالالٝ ثٌالالو١ٔج ِالالٓ  جـ١الالز ٠ٚ َهرَاااُ  الااذُّ

ِٖض١ٙجس ل١ًٍ ؽوث دجٌْٕذز ٌّج ٠فالٍٛ دالٗ ثٌّؾج٘الو ـالٝ ّالذ١ً هللا   ـالئْ ثٌّؾج٘الو إىث أّضٖالٙو ـالجٍ دٕعال١ُ 

ثٌؾٕز ثٌّم١ُ ٚأْ أًؽعٗ هللا ّالجٌّج ِٕٚالًٛث ـالجٍ دجٌقْال١ٕٓ ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚث٢مالٌر "ٚث٢مالٌر" أٜ ث١ٌالَٛ 

"م١ٌ ٌّالٓ أصمالٟ" أٞ ـالٍٛ دّالج  ث٢مٌ ّّج٘ج ّذقجٔٗ آمٌٖ   ٤ْ ثٌو١ٔج أٌٚٝ ِٚج دعو٘ج آمٌٖ ِضنمٌر

٠قذذٗ ثٌعذو ٌٕفْٗ ٠ٌٚٝجٖ ِالٓ ٔعال١ُ ِْٚالٌر ٚفذالًٛ هثةالُ ـالٝ ؽالٛثً ث٤م١الجً ِالٓ ثٌٕذال١ٓ ٚثٌٚالو٠م١ٓ 

ٚثٌٖٙوثن   "ٌّٓ أصمٟ" أٜ مالجؾ ِمالجَ ًدالٗ ـٌثلذالٗ ـالٝ ؽ١ّالت أ ّجٌالٗ لٍذ١الٗ وجٔالش أٚ ؽْال١ّز   "٨ٚ 

ٗ ِج ٠ٛؽو ـٝ ٕالك ثٌٕالٛثر   أٚ ِالج ٠ٛؽالو دال١ٓ صظٍّْٛ ـض٩١" أٜ ٨ ٠ظٍّىُ هللا ـض٩١ ٚثٌفض١ً صموَ ٌه أٔ

ث٤ظفجً ٚأٙجدت ثٌٌؽ١ٍٓ ِّج ٠فضً   ٚ٘يث ه١ًٌ  ٍٝ أْ ثٌظٍالُ ِْالضق١ً  ٍالٝ هللا وّالج د١ٕالش ٌاله ـ١ّالج 

١ٌمظالز لٍالٛح  ّذك   ٚل١ً أْ ٘يٖ ث٠٢جس ثٌضٝ ٌَٔش ـٝ ثٌؾٙجه وٍٙج ٌَٔش ـٝ ث١ٌٙٛه ِٓ لذً ثٌٕذٟ

 عجٌٝ.ثٌّؤ١ِٕٓ فضٝ ٨ ٠مضوٚث دن وثن هللا ص

 ٚؽجةَ أْ صىْٛ ٚلعش ِٓ ث١ٌٙٛه ِٚٓ دعٜ ثٌٚقجدز أ٠ٞج ٚهللا أ ٍُ دجٌقم١مز.
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إِْى ذُِصاْثُِْن َدَغاٌَح  لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ ٌْارُْن فِاٖ تُاُشّض  ُهَ ا٘اَذج   ْْ ُك لَا َّ ُخ  ْْ ٌََْٗوا ذَُكًُْْا ُٗاْذِسُكُكُن اْلَوا
أَ

إِْى ذُِصْثُِْن  َّ  ِ ٌِْذ َّللاا ٍِ ِهْي ِع َُِز َُاُناَلِء َٗقُْلُْا   َِ ِ فََواا ٌْاِذ َّللاا َِ ُُاْل ُكاْل ِهاْي ِع ٌْاِذ ٍِ ِهاْي ِع َُاِز َعِّ٘مَح  َٗقُْلُْا 

ِم اَل ََٗكاُدَّى َْٗفقََُِْى َدِذٗص ا ْْ َهاا أََصااتََ  ِهاْي َعاِّ٘مَح  فَِواْي (45 .)اْلقَ َّ  ِ َها أََصاتََ  ِهاْي َدَغاٌَح  فَِواَي َّللاا

َِ لِلٌاا أَْسَعْلٌَا َّ اًَْفِغَ   ِِ٘ذ  ِ َش َكفَٔ تِاها َّ  (46.)ِط َسُعْال  

٠قالالظ هللا ثٌّالالؤ١ِٕٓ  ٍالالٝ ثٌؾٙالالجه  ٠ٕٖٚالالفُٙ  ٍالالٝ ثٌّْالالجً ز إ١ٌالالٗ دئ ٩ِالالٗ ّالالذقجٔٗ إ٠الالجُ٘ أْ 

ثٌّٛس فك ٨ ِٕجٗ  ٚأٔالٗ ّالذقجٔٗ إىث لالوً  ٍالٝ ثٌعذالو ثٌّالٛس أِجصالٗ ٌٚالٛ والجْ  ٍالٝ ـالٌثٓ ثٌالٟٛب 

ث١ٌّٕعالز ثٌٌـ١عالز ثٌضالٝ صّٕالت ثٌٙالٛثن أْ ٠الومً  ٚفٌٛٗ ثٌعْجوٌ ٚثٌوّجوٌ ـٝ ثٌذٌٚػ ثٌٛثّالعز ثٌّٖال١ور

إ١ٌٙج  ٚف١ظ أْ ثٌّٛس فك ـّٛس ثٌٌؽً ـٝ ثٌؾٙجه م١ٌ ِالٓ ِٛصالٗ  ٍالٝ ـٌثٕالٗ  ٤ٔالٗ ٠ّالٛس  ٍالٝ 

ـٌثٕٗ ٠قجّخ  ٍٝ ثٌٕم١الٌ ٚثٌمف١ّالٌ   ٚدّٛصالٗ ـالٝ ثٌؾٙالجه ٠ؽفالٌ هللا ىٔٛدالٗ ٠ٚومٍالٗ ثٌؾٕالز   ـجٌٖال١ٙو 

 أٌِ هللا إٖٔجن  يدٗ ٚإْ ٕجن ٔعّٗ . ٝجِٓ ٌٍؾٕز ٚثٌيٜ ٠ّٛس  ٍٝ ـٌثٕٗ ِٛوٛي إٌٝ 

ٚأٜ إْٔجْ ِؤِٓ ٌٗ  مً ٨ ٠ْجً  إٌٝ ثٌفٍٛ دجٌْعجهر ثٌوثةّز ـٝ ؽٛثً ث٤م١جً ِالٓ أفذالجح 

هللا  ٠ٚٞقٝ ـٝ ّذ١ٍٙج دىً ِالٌصن٘ ٚؼالجي  ِٚالج ٘الٝ صٍاله ثٌق١الجر ثٌضالٟ وٍٙالج ٔىالو ٚٔؽال٘ ٨ ٠نوالً 

ٌثؿ ِالٓ ؽٙالز  جـ١ضالٗ ث ضالٛثًٖ ٔىالو ثٌالٌٍق   ثٌٍمّز إ٨ دعٕجن ٨ٚ ٠نٌؽٙج ِٓ ؽٛـٗ إ٨ دنٌُ  ـئىث ثّالض

ٚإىث ثّضٌثؿ ِٓ ثٌٌٍق فٍش دٗ ثٌذ٠٩ج ِٓ ثٌفضٓ ـٝ ثٌؾجً ٚث٤ٙقجح ٚث٦مالٛثْ ٚثٌّْال١ٍّٓ ؽ١ّعالج 

 ـ٩ ٠ٕفه ثٌٍُّْ ـٝ صٍه ثٌوثً  ٠عجٟٔ ِضج ذٙج ٚٙعٛدضٙج فضٝ ٠الومً ثٌؾٕالز إِٓالج  ٌٚالو٠ٙج صقٚالً ٌالٗ 

ثّالضٌثؿ لذالً ثٌؾٕالز ـٙالٛ ؽج٘الً ٤ٔٙالج ًثفالز صالَٚي   ثٌٌّْر ٚثٌقذًٛ  ٠ْٚض٠ٌـ لٍذالٗ ٚؽْالّٗ  ِٚالٓ 

ٚث٨ّضٖٙجه ـٝ ّذ١ً هللا ٘ٛ ثٌْعجهر ثٌىذٌٜ  ًٍلٕج هللا ثٌٖالٙجهر ـالٝ ّالذ١ٍٗ ٚأ الجه ٌٍّْال١ٍّٓ ِؾالوُ٘ 

 ث٤ٚي أ٠جَ وجْ وً ٍُِْ ٨ ٠فجًق ١ّفٗ ٨ٚ ظٌٙ ؽٛثهٖ!.

 -ٚثٌؾٙجه ٔٛ جْ 7 

 ِؾج٘ور ثٌعوٚ ثٌنجًػ. -7

ٛ ثٌؾٙالجه ث٤وذالٌ   ٚ٘الٛ أْ صؾج٘الو ٔفْاله ٚ٘الٛثن ـالٝ ىثس هللا   ِٚؾج٘ور ثٌعوٚ ثٌوثمً ٘ال -4

٤ٙالقجدٗ "ًؽعٕالج  ـؾٙجه ثٌٕفِ ـٟ ّذ١ً هللا م١ٌ ِٓ أْ ٠مضً ثٌٍُّْ د١ٓ ثٌٚف١ٓ   لجي ًّٛي هللا

 ِٓ ثٌؾٙجه ث٤ٙؽٌ إٌٝ ثٌؾٙجه ث٤وذٌ" ؽٙجه ثٌٕفِ .

 ِ ٌِْذ َّللاا ٍِ ِهْي ِع َُِز إِْى ذُِصْثُِْن َدَغٌَح  َٗقُْلُْا  َّ َِ ٌِْذ ٍِ ِهْي ِع َُِز إِْى ذُِصْثُِْن َعِّ٘مَح  َٗقُْلُْا  َّ    ٖ٘ي .

ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز ِٓ ِع٩ٞس آ٠جس ثٌمٌآْ   ِٚٓ ٌُ ٠ٍّٙٗ هللا صعجٌٝ ـمٙٙج ٌٍش دٗ ثٌمالوَ   ٚأٔالٝ ِذال١ٓ 

ٌالاله ِالالج  ٍّضالالٗ ـ١ٙالالج ٚأفالالخ ِٕالاله ثٌضْالال١ٍُ   والالجْ ثٌّٖالالٌوْٛ ٚثٌّٕالالجـمْٛ إىث ٔالالجٌٛث م١الالٌث ِالالٓ ٔٚالالٌر أٚ 

ٚ ٩ِّز لجٌٛث ٘يٖ ِٓ  ٕو هللا   ٚأْ أٙجدُٙ د٩ن ِٓ ؽٌثؿ أٚ أٌِثٛ أٚ ٠َّ٘ز لجٌٛث ٘اليث ؼ١ّٕز أ

دعالال١ٓ ثٌذؽٞالالجن ـىالاليدُٙ هللا صعالالجٌٝ   ٚأعذالالش ثٌضٛف١الالو ثٌنالالجٌ٘ دمٌٛالالٗ  ِٕالاله ٠الالج ِقّالالو ٔظالالٌث ِالالُٕٙ إ١ٌالالٗ

وث٠الالز صعالالجٌٝ لالالجي ٠الالج ِقّالالو "والالً ِالالٓ  ٕالالو هللا" أٜ أْ ثٌعجـ١الالز ٚصالالٛثٌٝ ثٌن١الالٌثس ٚثٌٕٚالالٌ ٚثٌضن١٠الالو ٚثٌٙ

ٚثٌضٛـ١ك ِٓ  ٕو هللا صعجٌٝ   وّج أْ ثٌذ٩ن ٚثٌٖور ٚثٌّٚجةخ ٘ٝ ويٌه ِٓ  ٕو هللا   إى ٘ٛ ثٌٞالجً 

ثٌٕجـت ٚثٌّعفٝ ثٌّجٔت ٚثٌّقالٝ ث١ٌّّالش ٚثٌّعالَ ثٌّاليي ٨ ٕال٠ٌه ٌالٗ   عالُ ٕالٕت  ٍالٝ ثٌّٕالجـم١ٓ ثٌالي٠ٓ 

أٚ مفتالٗ أ جىٔالج هللا  ٠ؾعٍْٛ ثٌن١ٌ ِٓ هللا ٚثٌٌٖ ِٓ ًٌّٛٗ   ظٕج ُِٕٙ أْ ىٌه فًٚ دْٛن صود١ٌٖ

ِالالٓ ثٌىفالالٌ دعالالو ث٠٦ّالالجْ   ِٚالالٓ ّالالٍخ ثٌعفالالجن ٚفٌِالالجْ ثٌٌٝالالج ٚوفالالٌثْ ثٌٕعّالالز   ٚـالالٝ ٘الاليث ثٌضٖالال١ٕت 

 دٌ٘جْ  ٍٝ ّٛن ٟذعُٙ ٚمذظ ٔفُّٛٙ.
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ِم اَل ََٗكاااُدَّى َْٗفقَُِااَْى َدااِذٗص الٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ْْ َُااُناَلِء اْلقَاا  َِ ٕٚ٘الالج ِقالاليٚؾ صؾالالخ ً ج٠ضالالٗ  فََوااا

"٠مٌٛالالٛث" والالجْ ّالالجة٩ ّالالجةً هللا صعالالجٌٝ أْ ٠الاليَ ٘الالؤ٨ن ٠ٖٚالالٕت  ٍالال١ُٙ   ـنؽجدالالٗ ٩ِٚفظضالالٗ ٚ٘الالٝ وٍّالالز 

ّذقجٔٗ دمٌٛٗ أُٔٙ ٠مٌْٛٛ ِج صموَ ِٓ ِمٌُٛٙ ث٤ٚي ٚ٘ٛ "ِج أٙجده ِٓ فْٕز ـّٓ هللا" ث٠٢ز ٚدٙاليث 

ثٌضمو٠ٌ صفّتٓ ثٌمٍٛح إٌٝ ـمٗ آ٠جس ثٌمٌآْ ٨ٚ ٠ىْٛ ٕ٘جن ف١الٌر ٨ٚ صالٌهه ـالٝ ـّٙالٗ   ـئٔالٗ ّالذقجٔٗ 

لٌٛالالٗ 7 "لالالً والالً ِالالٓ  ٕالالو هللا" ٨ ٠ٌؽالالت ـ١مالالٛي " ِالالج أٙالالجده ِالالٓ فْالالٕز ـّالالٓ هللا" ث٠٢الالز لالالو لالالجي  دعالالو

ثٌعٍّجن ـٝ صن٠ًٚ ٘اليٖ ث٠٢الز دنٔالٗ ٌال١ِ ٕ٘الج ِقاليٚؾ ث٠٢الز ثٌغج١ٔالز ٚ٘الٝ لٌٛالٗ صعالجٌٝ "ِالج أٙالجده ِالٓ 

ٔفْاله فْٕز ـّٓ هللا" ث٠٢ز ِقىّز   ـمجٌٛث ِج أٙجده ِٓ فْٕز ـّٓ هللا ِٚج أٙجده ِالٓ ّال١تز ـّالٓ 

ٚ٘ٝ دضمو٠ٌ هللا ٌٚىً ِٓ هللا   ٌٚىٓ هللا ؽعً ثٌعذو ّذذج ـٝ ثٌٛلٛ  ـٝ ث١ٌْتجس ثٌضٝ لالوً٘ج ّالذقجٔٗ 

   ٚ ٍٝ ٘يث ثٌٛلٛ  ٠ىْٛ ثٌقْجح ٚثٌعمجح.

ٚثٌيٜ أّضقْٕٗ ِج د١ٕضٗ ٌه أ٨ٚ   ٤ٔٗ ٨ ٠قضجػ إٌٝ صىٍؿ ـٝ ثٌضن٠ًٚ   ٚأْ والجْ ـالٝ صن٠ٚالً 

أْ ٠ْٕالالخ ثٌعذالالو ثٌْالال١تز إٌالالٝ ٔفْالالٗ ٚثٌقْالالٕز إٌالالٝ هللا   وّالالج لالالجي  ث٠٢الالز ِالالج ٠مضٞالالٟ ث٤هح ِالالت هللا ِالالٓ

فَااأََسْدُخ أَْى  ث٠٢الالز . ٚلالالجي  فَااأََساَد َستُّااَ  أَْى َْٗثلَُغااا أَُشااذاَُُواٙالالجفخ ِّٛالالٝ  ١ٍالالٗ ثٌْالال٩َ  ٕالالو لٌٛالالٗ 

َِا أًَااا اَل ًَاْذِسٕ أََشاْش أُسِ ـْٕخ ثٌن١ٌ هلل ٚثٌٌٖ ٌٕفْٗ  ٚوّج لجٌش ثٌؾٓ  أَِع٘ثَ َْسضِ َّ ْٛ  ٗاَذ تَِواْي فِاٖ ا

ث٠٢ز ـٍّج ىوٌٚث ثٌٌٖ ْٔذٛث ثٌمٛي إٌٝ ٔجةخ ثٌفج ً   ٌّٚج ىوٌٚث ثٌن١ٌ إّٔوٖٚ إٌٟ ـج ٍٗ ثٌقم١مالٟ   

ٌٚىٓ ثٌعٍالُ ٠مضٞالٟ وٖالؿ ثٌقمالجةك ٚثٌذ١الجْ والً ثٌذ١الجْ   ٚث٤هح ٕالب ٚثٌعٍالُ ٕالب آمالٌ   ـالئىث ؽٍالِ 

 ٤هح.ثٌعجٌُ ٠ىٖؿ ثٌقمجةك ؽ١ٍز ٠ىٖفٙج ٌّٓ ٍوش ٔفُّٛٙ دج

  لِلٌااِط َسُعْال َِ أَْسَعْلٌَا َّ  ٜأٜ أٔه ؽتضُٙ ِٓ  ٕوٜ ٌضذٍؽُٙ ًّجٌضٝ ـم٠   ١ٌِ ٌه أْ صٙالو

ٚصًٞ   ٌٚىٓ  ١ٍه ٘وث٠ز ثٌذ١جْ ٚ ٍٝ أٔج ٘وث٠الز ث٦فْالجْ   ٚثٌٛثؽالخ  ١ٍاله ثٌالذ٩غ   لالجي صعالجٌٝ 7 

 ُإاِلا اْلثََ غ َِ ُعْ   ٚفؾضٕج  ٍٝ أً٘ ثٌؾقٛه ِٓ ثٌّٕالجـم١ٓ  ـنٔش فؾضٕج ٤ً٘ ث٠٦ّجْ ده َها َعلَٔ الشا

ٚثٌىفجً   ـ٩ ٠قَٔه إٔىجًُ٘  ١ٍه ِٚقجًدضُٙ ٌه   ـنٔٝ أٔج ثٌيٜ لوًس وً ىٌه فضالٝ أوالْٛ فىّالج 

 و٨ ٨ أظٍُ ثٌٕجُ ١ٕتج   ٚإّٔج ٘ٝ أ ّجي ثٌنٍك صعٛه  ١ٍُٙ أْ م١ٌث ـن١الٌ ٚأْ ٕالٌث ـٖالٌ   ٚ٘الٛ 

 ثٌفج ً ثٌّنضجً ؽً ؽ٩ٌٗ.

 ِ َكفَٔ تِاها اَّ ِِ٘ذ    أٜ وفٝ دٗ ٕج٘وث ِٚق١فج  ٍّج دنفٌثس لٍٛدُٙ ٚفٌوالجس ؽالٛثًفُٙ   َش

 ٨ ٠ٌٖن ّذقجٔٗ ـٝ فىّٗ أفوث.

ِِْن َدفِ٘ظ الٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْ٘ َِ َعلَ لٔا فََوا أَْسَعْلٌَا َْ َهْي ذَ َّ  َ ََ فَقَْذ أَغَاَ  َّللاا ُعْ ِْ الشا ِِ  (51.)َهْي ُٗ

٠ٓ   دالً ٠ؾالخ  ٍالٝ والً ِْالٍُ أْ ٠فمالٗ مذالٌ هللا صعالجٌٝ ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أًٙ ِٓ أٙٛي ثٌو

ًٌّٗٛ ِٓ  ٜٚو١ؿ ٨ ٚلو ؽعً هللا ٟج ضٗ  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ ٘ٝ ٟج ز هللا صعجٌٝ   ثٌّالٌ ثٌالي  

٠ٛؽخ  ١ٍٕج أْ ٔعضموٖ ِعِٚٛج ـالٝ ألٛثٌالٗ ـالٝ أفٛثٌالٗ ـالٝ ِعجٍِضالٗ ـالٝ أ ّجٌالٗ مٚٛٙالج  ٕالو د١الجْ 

ٓوضجدٗ لالجي ّالذقجٔٗ 7  أفىجَ هللا صعجٌٝ أٚ صف١ًٚ ثٌّؾًّ ـٝ َْ َِا اُق َعاِي اْل ِِ ٌْ َهاا َٗ َّ  ْٚأٔالش صعٍالُ أ

ْ٘ااةِ هللا صعالالجٌٝ أعٕالالٝ  ٍالالٝ ِالالٓ آِالالٓ دجٌؽ١الالخ دمٌٛالالٗ ّالالذقجٔٗ 7  ث٠٢الالز ٚلالالجي  الالُٕٙ  الاااِزَٗي ُْٗنِهٌُااَْى تِاْلَغ

 َأُّلَمِااَ  ُُااُن اْلُوْفلُِذااْى َّ ااْن  ِِ ثٌالاليٜ صمالالَٛ دالالٗ ثٌقؾالالز ٚصعٍالالُ أ٠ٞالالج أْ ثٌعٍالالُ  أُّلَمِااَ  َعلَاأ ُُااذ ٓ ِهااْي َستِّ

ٚصضٞـ دٗ ثٌّقؾز ١ٌِ دج٤ٌِ ث١ٌٙٓ  ٍٝ وً إْٔجْ فضٝ ٠ؤِٓ دجٌؽ١الخ إ٠ّجٔالج ؽجٍِالج   وئ٠ّالجْ ِالٓ 

ٚدعالو أْ ٠الؤِٓ دجٌؽ١الخ دمٍذالٗ ٠ْالٍُ ثٌٌّالٛي هللا  ٕٙو دع١ٕٟ لٍذٗ ثٌقمجةك ثٌضٝ ٠نذٌٔج دٙج ًّالٛي هللا

ٌِثٝالال١ز   ـالالئىث ؽٍّالالٗ هللا دضٍالاله ـالالٝ أِالالٌٖ ١ٙٔٚالالٗ   صْالال١ٍّج ٠ؾعٍالالٗ ٠ْالالجً  إٌالالٝ ثٌعّالالً دّقالالجح هللا ٚ

 "ِٓ  ًّ دّج  ٍُ ًٚعٗ هللا  ٍُ ٌُ ٠عٍُ". ثٌنٍٚض١ٓ  ٍّٗ  ٍُ ِج ٌُ ٠ىٓ ٠عٍُ   لجي
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ـالٝ  ٍالُ ث١ٌمال١ٓ   ـّالٓ  أِج أْ أًثه أْ صمَٛ ٌٗ ثٌقؾز   ٚأْ ٠قًٚ ِالج ؽجنٔالج دالٗ ًّالٛي هللا

ْدَوُي * َعلااَن اْلقُاْشآىَ أ٠ٓ ٌٗ أْ ٠فٍٛ دٗ ٚهللا ٠مٛي 7  ًَْغااَى * َعلاَواَُ اْلثََ٘ااىَ  الاشا لَاَق اْْلِ ََ  *
(1)

٨ٚ دالو  

ٌىً إْٔجْ أْ ٠ؤِٓ دجٌؽ١خ ٠ٍُْٚ ص١ٍّْج فضٝ ٠عٍّٗ هللا ِج ٌُ ٠ىٓ ٠عٍُ   ٚلالو أٌِٔالج ّالذقجٔٗ دعالو أْ 

اوْ أعٕالٝ  ٍالٝ ِالالٓ ٠ؤِٕالٛث دجٌؽ١الالخ ـمالجي 7  ّْ أَْلقَاأ الغا َْ إِىا فِااٖ َرلِاَ  لَاِزْكَشٓ لَِوااْي َكااَى لَااَُ َُْلاة  أَ ُُاا َّ  َْ

ِِ٘ذ   َش
(2)

َْتَصاسِ ٚلجي   ْٛ الااِزَٗي اَل َْٗعلَُواْىَ ٚلجي   7فَاْعرَثُِشّا َٗا أُّلِٖ ا َّ ِْٕ الاِزَٗي َْٗعلَُواَْى   َُْل َْٗغرَ

َٗواىَ ٚلجي 7  اْْلِ َّ ـنٌِٔج ؽً ؽ٩ٌٗ دضق١ًٚ ثٌعٍُ ثٌٕجـت ِٓ أً٘ ثٌعٍُ دجهلل ٚدن٠الجَ  الاِزَٗي أُّذُْا اْلِعْلَن 

 ٚدنفىالالجَ هللا ٚدقىّالالز أفىالالجَ هللا   ٚأٌِٔالالج أْ ٔالالؤِٓ دجٌؽ١الالخ أ٨ٚ   ٚأْ ْٔالالٍُ ٌٌّالالٛي صْالال١ٍّج فمالالج هللا

فضٝ ٔؤً٘ أٔفْٕج ٤ْ ٠َو١ٙالج هللا   ٚداليٌه ٔىالْٛ أٟعٕالج ًّالٛي هللا دالج٤ًٚثؿ ٚدالجٌعمٛي ٚدج٤ٕالذجؿ   

ْالٍُ دّعٕالٝ ٚثفالو   دعو أْ أٟعٕجٖ أٟج ٗ ص١ٍُْ ٚثّض٩َْ  ٌٚيٌه ّالّجٔج ثٌّْال١ٍّٓ   ٚثٌّْالٍُ ٚثٌّْض

ِْ٘ي لَاا َ ٚلالالو ًٚهس ًٚث٠الالز ـالالٝ ثٌمالالٌآْ ـالالٝ لٌٛالالٗ 7  اْجَعْلٌَااا ُهْغاالَِو َّ  َدضٖالالو٠و ثٌالال٩  ااح ٗارٌَِااا أُها ِهااْي ُرسِّ َّ
ٌَُِْْ٘ن شُنا اَل َِٗجاُذّا فِاٖ أًَْ لجي صعجٌٝ   7ُهْغلَِوح   َِ فَِ٘وا َشَجَش تَ ُوْ َستَِّ  اَل ُْٗنِهٌَُْى َدرٔا َُٗذكِّ َّ ِِْن فََ   فُِغا

ا َُٗغلُِّوْا ذَْغالِ٘و  َّ َْ٘د  ا ََُع ا ِهوا َدَشج 
(3)

٘الٝ ـالٝ ثٌقم١مالز ٟج الز هللا   ٤ْ هللا  إىْ ٟج الز ًّالٛي هللا 

 ٍٝ  ظ١ُ ِْضق١ً  ٍٝ أوًّ وجًِ أٚ ٠ٌٜ ىثصٗ   ِْٚضق١ً  ٍٝ ث٩ٌّةىالز أْ ٠ذ١ٕالٛث ٌٕالج أفىالجَ هللا 

مٌٛالالٗ ٚ ٍّالالٗ ٚفجٌالالٗ   ـعٍّٕالالج ثٌٚالالَٛ دجٌعّالالً    ٍّٕالالج أفىالالجَ هللا ّالالذقجٔٗ د صعالالجٌٝ   ٤ْ ًّالالٛي هللا

ٚ ٍّٕج ثٌَوجر دجٌعًّ   ٚ ٍّٕج ث٩ٌٚر دجٌعًّ   ٚثٌفٙجًر دجٌعًّ   ١ٌْٚش ث٩ٌّةىز أ٩٘ ٤ْ ٠النوٍٛث 

٠ٌٖٚدٛث ٠ٌٚوعٛث ٠ِٚٚٛٛث ١ٙجِٕج ٠ٚضٌوٛث ٕٙٛصٟ ثٌذفٓ ٚثٌفالٌػ ٨ٚ أْ ٠نٌؽالٛث أِالٛثٌُٙ ٤ٔٙالُ 

اا لََجَعْلٌَااٍُ َسُجا   لجي صعجٌٝ 7 ِؾٌه٠ٓ  ٓ ثٌّجهر ٌٚٛثٍِٙج   ٌٚيٌه  ْْ َجَعْلٌَااٍُ َهلَك  لَا َّ  ٓإىْ ـ٩دالو ِال

إْٔجْ ِغٍٕج ٠ٚفف١ٗ هللا صعجٌٝ ٠ٚعٍّٗ ِج ٠قذٗ ٠ٌٚٝجٖ ِٓ مٍمٗ   ٠ٌٍّٚٗ ٨ًّٛ إ١ٌُٙ ٠ذ١ٓ ٌٙالُ ِالج 

ـٌٝٗ  ١ٍُٙ دج٤لٛثي ٚثٌقٌوجس ٚثٌْىٕجس   فضٝ ٠ىْٛ ثٌّؤِٓ ـٝ فالجي صم١ٍالوٖ ٌٌّالٛي هللا ِف١عالج 

 هلل  ١ٕج.

َ ٕٚ٘ج ِْنٌز أمٌٜ ٚ٘ٝ أْ هللا ٠مٛي  ََ فَقَْذ أَغَاَ  َّللاا ُعْ ِْ الشا ِِ ١ٌذ١ٓ ٌٕج إٔٔج إىث أٟعٕالج  َهْي ُٗ

ًّٛي هللا ـجهلل ٠مذً إلضوثةٕج دٌٌّٛٗ ٠ٚعوٖ ٟج ز ٌيثصٗ ثٌع١ٍز   ٠ٚعف١ٕج ثٌؾَثن ِٕٗ  ٍٝ لوًٖ ٤ ٍٝ 

ٌقؾز ثٌمجةّز  ٍٝ وّجي إ٠ّجْ ثٌٍُّْ   ٚدٙج د١جْ ثٌّقؾالز لوً إلضوثةٕج دئْٔجْ ِغٍٕج   ٚ٘يٖ ث٠٢ز ٘ٝ ث

اِذًَا ثٌضٝ ٘ٝ ٌٙثٟ هللا ثٌّْضم١ُ ثٌيٜ ْٔني هللا ـالٝ والً ٠الَٛ ١ٌٍٚالز أًدعالج ٚع٩عال١ٓ  ِالٌر ـٕمالٛي 7  ُْ ا

َشاغَ اْلُوْغرَقِ٘نَ   ـٝ وً ًوعز ِٓ ثٌٌوعجس ـٌٝج ٚٔف٩. الصِّ

ً أ ّالجٌُٙ   فضالٝ ـالٝ ثٌالٌم٘ ـالئُٔٙ ـالٝ وال ٚآي ثٌعَثةُ ٠قٌْٙٛ  ٍٝ ثٌضٖذٗ دٌّٛي هللا

٠ٌْٚ ث٤مي دٙج ـٝ فجٌز ثٌٌمٚالز  ٠َّالز ٤ٔٙالج ِٕقالز ِالٓ هللا ًٚفّالز دٕالج ِٕالٗ ّالذقجٔٗ   ـال٩ ٠عّالً 

دجٌٌم٘ ِٕج  ٕو ِمض١ٞجصٙج أفو إ٨ ِعضمو أٔٗ ٠عًّ دالجٌعَثةُ   ٚلالو أًّالٍٗ ٌٕالج ّالذقجٔٗ إْٔالجٔج ٌٕنوالً 

وّالج ٠ضالَٚػ ٚٔضؾالٌ ٚٔالًَ  ٚٔعّالً والً أ ّجٌٕالج  وّج ٠نوً ٍٚٔذِ وّالج ٠ٍالذِ ٕٚٔالجَ وّالج ٠ٕالجَ ٚٔضالَٚػ

  فضٝ ٔىْٛ ـٝ وً أفٛثٌٕالج ٚأٟٛثًٔالج  ٍالٝ ّالٕٕٗ ِٕٚٙؾالٗ ثٌمال٠ُٛ ٙالٍٛثس  ثٌٖن١ٚز ِضٖذ١ٙٓ دٗ

َ ٚهللا صعالجٌٝ ٠مالٛي  هللا ٩ِّٚٗ  ١ٍٗ   ٚو١الؿ ٔنالجٌؿ ًّالٛي هللا ََ فَقَاْذ أَغَااَ  َّللاا ُعاْ ِْ الشا ا ِِ  َهاْي ُٗ

                                                           

(
1

 .2   6   4   7( ًّٛر ثٌٌفّٓ 7 

 .64( ًّٛر ق 7 2)
 .32( ًّٛر ثٌْٕجن 7 3)
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ْٔجْ دؾجً٘ دو٠ٓ هللا ٠ٌٕٚعز ًٌّٛٗ   ـ١نجٌؿ دالٗ ثٌْالٕز ٠ٚذعالوٖ  الٓ ِٚٓ ٌٕ ثٌؾٙجٌز أْ ٠مضوٜ ث٦

ثٌىضجح   ٠ٚومً ـٝ ه٠ٓ هللا ِج ١ٌِ ِٕٗ   ٠ٚنٌػ ِٕٗ ِالج ٘الٛ ِٕالٗ   ٠ٚعضمالو ثٌؾج٘الً أٔالٗ  ٍالٝ ثٌقالك 

َ ثٌٚالال٠ٌـ ْٚٔالالٝ أْ هللا ٠مالالٛي 7  ََ فَقَااْذ أَغَاااَ  َّللاا ُعااْ ِْ الشا اا ِِ ثٌٍٙالالُ إ٨ ِالالج لالالوِش ٌالاله ِالالٓ أْ  َهااْي ُٗ

م٘ ـٝ ِمض١ٞجصٙج  َثةُ   وّالج أدالجؿ هللا ٌٕالج  ٕالو ثٌٞالًٌٚر ِالج فالٌَ  ١ٍٕالج   ٚأدالجؿ ٌٕالج ًّالٛي ثٌٌ

أ١ٕجن وغ١ٌر صم١ٞٙج ثًٌٌٞٚر أٚ ثٌقىّز   ِّج فٌِالٗ  ١ٍٕالج فضالٝ أدالجؿ هللا ٌٕالج ـالٝ ثٌمالٌآْ إٔٔالج  هللا

 دٕالج ف١الظ  ٕو ثًٌٌٞٚر ٕٔفك دىٍّز ثٌىفٌ ِت ّٟن١ٕٔالز لٍٛدٕالج دج٠٦ّالجْ   ٚ٘اليث ِالٓ ٔٙج٠الز ًفّالز هللا

 ًم٘ ٌٕج ٌٕؾجصٕج ـ١ّج ٠ىٌ٘ٗ.

ٚلو ٌٕٟ هللا صعجٌٝ ٦ٟج ز ًٌّٛٗ ث٨ّضفج ز ـٝ ث٤ٚثٌِ   ـ١ْجً  إٌٝ أٚثٌِ هللا ِٚج د١ٕالٗ 

 دموً ثّضفج ضٗ   ٠ٚضٌن ثٌّٕٟٙ  ٓ ِفٍمج   ِٚج ًم٘ ـ١الٗ ٌٕالج هللا صعالجٌٝ ًّٚالٌٛٗ ِٕٙج ًٌّٛٗ
أْ ٔىالالْٛ أٟعٕالالج ًّالالٛي هللا فمالالج ٠ٍالالََ أْ ٔقفالال  ٌالال١ِ ِّالالج فالالٌَ هللا  ١ٍٕالالج  ٕالالو ثٌّمضٞالال١جس  ٤ٚؽالالً 

أٌْالالٕضٕج ٨ٚ ٔالالضىٍُ دٙالالج إ٨ دّالالج صىٍالالُ دالالٗ ًّالالٛي هللا ْ ٚٔقفالال  أ ١ٕٕالالج ٚآىثٕٔالالج ٚدفٕٛٔالالج ٚأ٠الالو٠ٕج ٚأًؽٍٕالالج 

ٚـٌٚؽٕج ِفٍمج   ٚ ١ٍٕج أْ ٔعضمو أْ ثٌّؤِٓ ثٌىجًِ ٠ْضق١ً أْ ٠الٌٜ ٔفْالٗ ـالٝ مٍالٛر   ٚو١الؿ ٠ظالٓ 

َْ هَ أٔٗ ـٝ مٍٖٛ ٚهللا ٠مٛي  ُُ ٌْرُنْ َّ َْٗي َها ُك َْ ٠ٚمٛي ّذقجٔٗ  َعُكْن أَ ٓ شََ شَاح  إاِلا ُُا َْ َهاا َُٗكاُْى ِهاْي ًَْجا

 ث٠٢ز. َساتِعُُِنْ 

أِج أً٘ ثٌؾٙجٌز ـئُٔٙ إىث أؼٍمٛث أدٛثدُٙ ٌُٚ ٠ؾوٚث ِعُٙ أٔالجُ ظٕالٛث أٔٙالُ ـالٝ مٍالٛر   ٚو١الؿ 

ذضاله ّالٌث ٚؽٙالٌث ٚفْالٓ ِعجٍِضاله ٠نْٖٛ ثٌٕجُ ٨ٚ ٠نْٖٛ هللا دعو ٘يث ثٌذ١الجْ   ثٌٍٙالُ ثًٍلٕالج ٌِثل

 أٔه ِؾ١خ ثٌو جن. ؼ١ذج ٚفًٞٛث ٚث ّٕٚج ِٓ ِنجٌفز فذ١ذه

دٌٖ ِغٍٕج ـمو ؽًٙ لوًٖ ثٌّقّوٜ  ٕالو هللا صعالجٌٝ   ٚ٘الً دعالو لٌٛالٗ  ِٚٓ ظٓ أْ ًّٛي هللا

َ ٌٕج  ََ فَقَْذ أَغَاَ  َّللاا ُعْ ِْ الشا ِِ  الُٕٙ "ِالج ٔالٌثن إ٨  ٌٔثٖ دٌٖث وّج ًآٖ أً٘ ثٌىفٌ دجهلل ـٝ مذٌٖ َهْي ُٗ

دٌٖث ِغٍٕج" ِٚٓ ٔظٌ إٌٝ د٠ٌٖز ث٤ٔذ١جن أٚ ث١ٌٚ٤جن فؾخ  ٕٗ هللا ٚفٌَ ث٠ٌَّالو ِالٓ ثٌفٞالً   ـالئْ 

هللا مٍك آهَ ِٓ ١ٟٓ ِٕٚقٗ ثٌن١ٙٛٚز ثٌضٝ دٙج أٌِ ث٩ٌّةىز دجٌْؾٛه ٌٗ   ـندٝ ثٌنذ١ظ ثٌاليٜ ًآٖ 

ؾو ٌّالٓ مٍمالش ١ٟٕالج" ٘الٛ ٟال١ٓ فمالج ١ٟٕج ٚؽًٙ م١ٙٛٚضٗ ٚـٍٞٗ   ٚلجي ِج أمذٌ دٗ هللا  ٕٗ "أأّ

َِ َهْي ََٗ اءُ  ٌٚىٓ هللا ًـعٗ ـٛق ث٩ٌّةىز ثٌىٌثَ   ِ ُْٗنذِ٘ ٘الٛ دٖالٌ  ٚويٌه ًّالٛي هللا َرلَِ  فَْعُل َّللاا

فمج ٌٚىٓ هللا ثٙالففجٖ ـنلجِالٗ ِمجِالٗ ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚث٢مالٌر   أِالج ـالٝ ثٌالو١ٔج ـمٌٛالٗ "ِالٓ ٠فالت ثٌٌّالٛي" 

 ّالج ؽٍّالٗ هللا دالٗ ِالٓ ثٌؾّالجي ثٌعٍالٝ  ٖٝٛ" ٚو١ؿ صقؾذٕج د٠ٌٖضٗٚلٌٛٗ "ـجهلل ًٌّٚٛٗ أفك أْ صٌ

ثٌيٜ دٗ ٙجً ِٓ ٠ىيدٗ وجـٌث ٌٚٛ آِٓ دىً ثًٌٌّ ثٌىٌثَ ثٌْجدم١ٓ  ١ٍٗ ٚ ١ٍُٙ ثٌْال٩َ   ٚأْ وّالجي 

ثٌٛٙٛي إٌٝ هللا ٚثٌفٍٛ دجٌمٌح ِٓ ؽ٩ٌٗ ِضٛلفجس  ٍٝ ِضجدعٗ ٚثٌقالٌٗ  ٍالٝ ثٌعٍالُ دْالٕضٗ "ِٚالٓ 

فف١ظج" ِٚٓ أٔىٌ  ١ٍه ِالج ؽتالضُٙ دالٗ ِالٓ  ٕالو هللا صعالجٌٝ   ٚصالٛي  ٕاله ـال٩  صٌٛٝ ـّج إًٍّٔه  ١ٍُٙ

صؾو ـٝ ٔفْه ؼٞجٝز ِٓ ص١ٌٛٗ ٨ٚ صقَْ  ١ٍٗ   ـنٔٝ أٔج ثٌاليٜ لالوًس ثٌٙوث٠الز ٚث٦ٝال٩ي ـن٘الوٜ 

 ِٓ إٔجن ٚأًٝ ِٓ إٔجن.

ِِْن َدفِ٘ظ اٚلٛي صعجٌٝ 7  ْ٘ َِ َعلَ ١ُٙ   ٌٚىٕج إًٍّٔه أٜ ـنٔج ِج إًٍّٔجن فف١ظج  ٍ فََوا أَْسَعْلٌَا

٨ًّٛ ِذٍؽج ِج أٌِصه أْ صذٍؽٗ ٌُٙ ١ٌىْٛ فؾز ٌُٙ أٚ  ١ٍُٙ   ـّٓ آِٓ ده ٚثصذعاله وٕالش ٌالٗ فؾضالٗ 

٠َٛ ثٌم١جِز   ِٚٓ صٌٛٝ وٕش فؾز  ١ٍٗ   ٚثٌٙوث٠ز ٘وث٠ضٟ ٚلو ألّضه ٘جه٠ج ٘وث٠ز ثٌذ١الجْ   ٚأٔالج ثٌاليٜ 

اِذٕ وث٠ز ثٌذ١جْ ٚلالجي صعالجٌٝ أ٘وٜ ٘وث٠ز ث٦فْجْ   ٚإٔه ٌضٙضوٞ إٌٝ ٌٙثٟ ِْضم١ُ أٜ ٘ ِْ إًِااَ  اَل ذَ
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ِِْذٕ َهْي ََٗ اءُ  َٗ َ لَِكيا َّللاا َّ ٌَْ٘اا إاِلا اْلاثََ ُغ اْلُوثِا٘يُ ٚلجي صعجٌٝ  َهْي أَْدثَْثَد  َهاا َعلَ َّ  ٌٝٚلالجي صعالج  ُُاْل

 ِ  .إِىا اْلَُِذٓ َُُذٓ َّللاا

ز ٌمٍذٗ ِّالج والجْ ٠ٍالُ دالٗ ِالٓ ثٌقالَْ دْالذخ   ّٟٚن١ٕٔ ٚ٘يٖ ث٠٢ز صغذ١ضج ِٓ هللا صعجٌٝ ٌٌٌّٛٗ

َُاْذ ًَْعلَاُن وجْ ٠قَْ فَٔج ٠ىجه دٗ ٠الي٘خ ٔفْالٗ لالجي صعالجٌٝ  إٔىجً أً٘ ثٌىفجً دجهلل صعجٌٝ  ١ٍٗ   ٤ٔٗ

ِِْن َدَغااَشاخ   ٚلالالجي صعالالجٌٝ  إًِاااَُ لََْ٘ذُضًُااَ  الاااِزٕ َٗقُْلُااْىَ  ْ٘ َُْة ًَْفُغااَ  َعلَاا والالً ٘الاليث والالجْ ٤ٔالالٗ  فَااَ  ذَااْز

 ـىجْ ٠قَٔٗ ث٤ٌِ ٚؽٍّز ث٠٢ز ١ٌٟٕز.  ٍٝ إ٠ّجُٔٙ ًنٚؾ ًف١ُ دجٌّؤ١ِٕٓ ف٠ٌ٘

ُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّللاا َّ  َُ ْ٘اَش الااِزٕ ذَقُاْ ٌُِْْن َغ َِ تَ٘اَد غَائِفَاح  ِها ٌِْذ َٗقُْلَُْى غَاَعح  فََِِرا تََشُصّا ِهْي ِع َّ
كاْل عَ  َْ ذَ َّ ٌُِْْن  ِك٘   َْٗكرُُة َها ُٗثَِّ٘رَُْى فَأَْعِشْض َع َّ  ِ َكفَٔ تِاها َّ  ِ  (57.)لَٔ َّللاا

ٚ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز وٖفش ثٌْضٌ  ٓ ثٌّٕجـم١ٓ  ٚوٖفش ٌٌّٛي هللا ٚأٙقجدٗ ِج صىٕالٗ لٍالٛح 

َٗقُْلَُْى غَاَعح  ثٌّٕجـم١ٓ ِٓ ثٌٕفجق ٚثٌىفٌ ـمٌٛٗ صعجي  َّ  أٜ ّّعٕج ٚأٟعٕالج ٚ٘الُ ـالٝ ِؾٍالِ ًّالٛي

 .ًّٛي هللا   ث ضٌثـج دٌٝجُ٘ دّج ؽجنُ٘ دٗ هللا

َُ لٌٛٗ صعجي 7  ْ٘اَش الااِزٕ ذَقُاْ ٌُِْْن َغ َِ تَ٘ااَد غَائِفَاح  ِها ٌْاِذ أٜ إىث مٌؽالٛث ِالٓ  فََِِرا تَاَشُصّا ِهاْي ِع

ثؽضّعالالٛث ـفىالالٌٚث ـالٝ ث٤ِالالٌ ٚؽقالالوٚث دالٗ ٚأٔىالالٌٖٚ ٚصٌدٚالالٛث ثٌالوٚثةٌ ٌٍّْالال١ٍّٓ ٚثٌضفى١الالٌ ـالالٝ   ٕالوٖ

 ثٌعٕجه ٠مجي ٌٗ صذ١ش ٠ذ١ضْٛ أْ ٠ى١وْٚ.

َُ ٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌ ْ٘ااَش الاااِزٕ ذَقُااْ ُ َْٗكرُااُة َهااا أٜ ٠ذ١ضالالْٛ ثٌعٕالالجه ٚثٌّعٚالال١ز لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ  َغ َّللاا َّ
أٜ ٠قف  ٌُٙ ّٛن  ٍّٙالُ ـ١ْالؾٍٗ ٌٙالُ ـالٝ ّالؾً ث٤ ّالجي وضجدالز ِالت  ٍّالٗ دن ّالجٌُٙ ٚ الوَ  ُٗثَِّ٘رُْىَ 

َها َكاَى َستَُّ  ًَِغّ٘ ا١ْٔجٔٗ ٌٙج لجي صعجٌٝ  َّ. 

ِ فَاأَْعِشْض َعالٌٛٗ صعجٌٝ  اْل َعلَأ َّللاا كا َْ ذَ َّ أ٨ ٠عذالن دٖالنُٔٙ  أِالٌ ِالٓ هللا صعالجٌٝ ٌٌّالٌٛٗ ٌُِْْن 

إّ٘الج٨ ٌٙالالُ ٚففظالالج ٥ٌٚلالجس ِالالٓ أْ ٠ٚالالٌٖ ـال١ّٓ ٘الالُ أٝالالً ِالٓ ث٤ٔعالالجَ ٚأفمالالٌ ِالٓ ثٌضالالٌثح  ٕالالو هللا 

 صعجٌٝ.

ِ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ااْل َعلَاأ َّللاا كا َْ ذَ َّ  ثٌضٛوالالً  ٍالالٝ هللا ٘الالٛ صفالال٠ٜٛ والالً ث٤ِالالًٛ هلل صعالالجٌٝ ِالالت

ث٨فض١جٟ ِٓ أ وثةٗ   ٚفم١مز ثٌضٛوً أْ ٠ضّْه ثٌعذو دج٤ّذجح  ٍٝ أٔٙج أّذجح ـنٔٗ ٠عٌؾ ث٦ْٔالجْ 

دٙج ًلٗ ِٓ  ًّ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر  ١ٌِٚ ثٌضٛوً صٌن ث٤ّذجح وّج ٠عًّ أً٘ ثٌؾٙجٌز   ـالئْ ِالٓ صالٌن 

ذ١ٕالج ِٕالج٘ؼ ث٤ّذجح ٚ ١ٍٗ ٚأؽخ ٤ً٘ أٚ ٍٚؽز أٚ ٚثٌو٠ٓ مجٌؿ ٠ٌٙـ ثٌٕ٘   هث ١ج إٌٝ ثٌقك ِ

ث٠ٌٌٖعز   ؽجِعج ثٌنٍك  ٍٝ ًدُٙ   ٚثعمج دّج  ٕو هللا صعجٌٝ   ًث١ٝج دّج لوًٖ هللا ٌٗ ًث١ٝج  الٓ هللا 

دجٌم١ًٍ ِٓ ثٌٌٍق   ٚأِج ِٓ ٌُ ٠ذٍػ ٘يث ثٌّمجَ ـج٤ٌٚٝ ٌٗ أْ ٠مَٛ صٛوٍٗ ٚ٘ٛ  جًِ دج٤ّالذجح ففظالج 

ثٌّعالجٓ  ذالجهر ـالٛق والً ثٌعذالجهثس    ٌمٍذٗ ِٓ ثٌٖالؽً دّالج ٠قؾذالٗ  الٓ هللا صعالجٌٝ   ٚثٌْالعٝ ـالٝ ٍٟالخ

ٚلفالالٌر  الالٌق ـالالٝ ٍٟالالخ ِعالالجٓ أ٘الالً ٚأ٨ٚه ٚٚثٌالالو٠ٓ م١الالٌ ِالالٓ لٕالالج١ٌٟ هَ ـالالٝ ّالالذ١ً هللا   ٚأوّالالً 

ٚوجْ ٠نَْ لٛس ثٌْٕز ٤ٍ٘ٗ ِٓ ؼٍز أًٝٗ   ٚـالٝ ىٌاله م١الٌ د١الجْ ٌّالٓ  ثٌّضٛو١ٍٓ ٘ٛ ًّٛي هللا

 ٠عًّ دْٕضٗ  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ.

   ِ٘ك َّ  ِ َكفَٔ تِاها َّ  َٛ٠عٕٝ أْ ثٌعذو ثٌّالؤِٓ إىث صٛوالً  ٍالٝ هللا ِالت ِالج د١ٕضالٗ ٌاله وفالجٖ هللا ّ٘ال

 ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.
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رَِ ف اااا لٌٛالالالٗ صعالالالجٌٝ 7  َْ َِ ا َجاااُذّا فِ٘ااا َْ ِ لَ ْ٘اااِش َّللاا ٌْاااِذ َغ ْْ َكااااَى ِهاااْي ِع لَااا َّ أَفَاااَ  َٗرَاااَذتاُشَّى اْلقُاااْشآَى 

ا  (54.)َكصِ٘ش 

ث ؽٍْٛث ِت ًّٛي هللا لالجٌٛث ٟج الز ٤ِالٌن ٠الج ًّالٛي ص١ٕٖت ِٓ هللا صعجٌٝ  ٍٝ ثٌي٠ٓ وجٔٛث إى

هللا   ـئىث دٌٍٚث ِٓ  ٕو ًّٛي هللا د١ضٛث ثٌى١و ٚأؽّعٛث  ٍٝ ثٌٕفالجق ٚثٌىفالٌ   ـٖالٕت هللا  ٍال١ُٙ دمٌٛالٗ 

" دوىثْ لٍٛدُٙ فضٝ ٠قًٚ ٌُٙ ًٔٛ ٠ضودٌْٚ دٗ   ـضٌٖق  ١ٍُٙ أٔالٛثً ثٌمالٌآْ أَفََ  َٗرََذتاُشَّى اْلقُْشآىَ "

 ص١ٍّْج   ٚث٨ّضفٙجَ ٕ٘ج ٧ٌٔىجً  ١ٍُٙ.  صعجٌٝ ٌٌٌّٚٛٗـ١ٍّْْٛ هلل

ا رَِ ف ااا َكصِ٘ااش  َْ َِ ا َجااُذّا فِ٘اا َْ ِ لَ ْ٘ااِش َّللاا ٌْااِذ َغ ْْ َكاااَى ِهااْي ِع لَاا َّ  ٚثٌمالالٌآْ ثٌّؾ١الالو ؼالالٜ ًٟالالخ ٨

٠نجٌؿ دعٞٗ دعٞج   ٚوً فٌؾ ـٝ فٌٚـٗ وٍّز دً وً آ٠ز صقف  أٔٛثً٘ج لٍٛح أً٘ ث٠٦ّالجْ دالجهلل 

ًٛ أً٘ ثٌٕفجق ٚثٌىفٌ دجهلل   ٤ْ ثٌمٌآْ ٌٛ وجْ ِٓ ثٌنٍك ٌٌٞح دعٞٗ دعٞج ٚمالجٌؿ   ٚصمُْ ظٙ

ٌٚىٕٗ و٩َ هللا ثٌمو٠ُ ثٌيٜ ٨ ٠نص١ٗ ثٌذجًٟ ِٓ د١ٓ ٠و٠ٗ ٨ٚ ِٓ مٍفٗ   ٚثٌقم١مز أٔالٗ ٌالٛ والجْ ِالٓ  ٕالو 

 ؼ١ٌ هللا ٌظٌٙس ـ١ٗ ثٌّنجٌفجس ٚثٌّفجًلجس ٚثٌٚوق ٚثٌىيح.

إَِرا َجالٌٛٗ صعجٌٝ 7  إِلَأ َّ َّ  َِ ُعاْ ٍُّ إِلَٔ الشا ْْ َسدُّ لَ َّ  َِ ِف أََراُعْا تِ ْْ ِّ اْلَخ َْهِي أَ ْٛ َءُُْن أَْهش  ِهَي ا

َسْدَورُاَُ اَل  َّ ُْ٘كْن  ِ َعلَ اَل فَْعُل َّللاا ْْ لَ َّ ٌُِْْن  ٌْثًََُُِِْ ِه ٌُِْْن لََعلَِوَُ الاِزَٗي َْٗغرَ َْهِش ِه ْٛ َِْ٘اَى إاِلا أُّلِٖ ا ا  ذاثَْعارُُن ال ا

 (56.)َُلِ٘   

٘الاليٖ ث٠٢الالز ِعفٛـالالز  ٍالالٝ ث٠٢الالز ثٌْالالجدمز   ٚ٘الالٝ صٖالال١ٕت  ٍالالٝ ٘الالؤ٨ن ثٌّٕالالجـم١ٓ لالالذقُٙ هللا   

ِٚعٕج٘الالج أْ ثٌّٕالالجـم١ٓ والالجْ إىث دٍؽٙالالُ مذالالٌ ّالال٠ٌز ِالالٓ ّالالٌث٠ج ًّالالٛي فٚالالً ٌٙالالج ٔٚالالٌر ٚصن١٠الالو ٚأِالالٓ 

وٍالَٛ  ٚم١ٌ إٔج ٛث ٘يث ثٌنذٌ   ٚإىث ؽجنُ٘ مذٌ  ٓ ٠ٌّز فًٚ ٌٙج ٠َّ٘الز ٚمالٛؾ أٚ ؽالٌٚؿ أٚ

َِ إٔج ٛث ٘يث ثٌنذٌ   ٠ٌ٠وْٚ ديٌه إهمجي ثٌوّجةِ  ٍٝ لٍٛح ثٌّؤ١ِٕٓ  أٜ ٖٔالٌٖٚ دال١ٓ  أََراُعاْا تِا

 ثٌٕجُ دمٚو ٌٖٔ ثٌْٛن ٚثٌٌّٞر.

 ٌُِْْن ٌْثًََُُِِْ ِه ٌُِْْن لََعلَِوَُ الاِزَٗي َْٗغرَ َْهِش ِه ْٛ إِلَٔ أُّلِٖ ا َّ  َِ ُعْ ٍُّ إِلَٔ الشا ْْ َسدُّ لَ َّ أٞ ًهٖٚ إٌال ٝ

  أٜ أًؽعالالٖٛ إ١ٌالالٗ ٚإٌالالٝ ٨ٚر ث٤ِالالًٛ ِالالٓ ثٌّْالال١ٍّٓ ٌعٍالالُ ًّالالٛي هللا ٚٔٛثدالالٗ ِالالٓ ٨ٚر  ًّالالٛي هللا

ث١ٌٍّّْٓ  ٚدقغٛث  ٕٗ دقغالج هل١مالج فضالٝ ٠ذ١ٕالٛث فمالٗ ِالٓ دجٍٟالٗ ٚٙالولٗ ِالٓ ويدالٗ عالُ ٠الي٠عْٛ دالٗ دال١ٓ 

  ٚثٌٕالذ٠  ثٌٕجُ "ثٌي٠ٓ ٠ْضذفٛٔٗ" ثٌي٠ٓ ٠نٌؽْٛ فمجةمٗ   ٤ْ ث٨ّضٕذجٟ ٘ٛ ثّضنٌثػ ثٌٖب ثٌنفٝ

٘ٛ ثٌّجن ثٌيٜ ٠قفٌ  ١ٍٗ ـٝ ث٤ًٛ فضٝ ٠ٕذت   ٠ْٚضٕذفٗ ٌؽالز ٠نٌؽالٗ   ٌّٚالج وجٔالش صٍاله ث٤مذالجً 

٨دو ـ١ٙج ِٓ ثٌذقظ فضٝ ٠ظٙالٌ ٙالولٙج ِالٓ واليدٙج ّال١ّش ثّالضٕذجٟج   ٚواليٌه ثٌعٍّالجن إىث ّالتٍٛث  الٓ 

 أٌِ ٚوجْ ؼجِٞج دقغٛث  ٕٗ   ٚ٘يث ٘ٛ ث٨ّضٕذجٟ.

 َع ِ اَل فَْعااُل َّللاا ْْ لَاا َسْدَورُااَُ َّ َّ ُْ٘كْن  أِالالج ـٞالالً هللا ـعٕج٠ضالالٗ ث١ٌٍ٤الالز ثٌضالالٝ ّالالذمش دجمضٚالالجٗ  لَاا

لالجي  ثٌّن١ٍٚٓ ِٓ ثٌٚقجدز ٌٍّقجـظز  ١ٍُٙ لٍذج ٚؽّْج   ٚأِالج ًفّالز هللا ثٌعجِالز ـٙالٛ ًّالٛي هللا

َِ إاِلا َسْدَوح  لِْلَعالَِو٘يَ صعجٌٝ  َها أَْسَعْلٌَا َّ
(1)

. 

 َِْ٘اَى إاِلا ا أٜ ثلضالو٠ضُ دعّالً ثٌٖال١فجْ ـالٛلعضُ ـالٝ ثٌىفالٌ أٚ ثٌٕفالجق أٚ ثٌٖاله   َُلِا٘   اَلذاثَْعرُُن ال ا

ٚث٠ٌٌخ ـٝ ثٌْٕز "إ٨ لٍال٩١" ٚىٌاله ٤ْ ثٌٖال١فجْ ٔعالٛى دالجهلل ِالٓ و١الوٖ ٠ّٛالُٛ ـالٝ لٍالٛح ثٌّٕالجـم١ٓ 
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ـ١ْعٝ ثٌّٕجـمْٛ إٌٝ ٚلٛ  ثٌؽالٔ دال١ٓ ثٌٚالقجدز ٌٚال٨ٛ صغذ١الش هللا ٌٍّْال١ٍّٓ ٨صذعالٛث ٕال١ج١ٟٓ ث٤ٔالِ 

اىٓ ٚثٌؾٓ ٌٚ لِّ٘ ا ُهْشِشذ  َّ َهْي ُْٗعلِْل فَلَْي ذَِجَذ لََُ  َّ ِْرَِذٕ  َْ اْلُو ُ فَُِ ِذ َّللاا ِْ َهْي َٗ
(1)

. 

ُ أَْى َُٗكافا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِض اْلُواْنِهٌَِ٘ي َعَغأ َّللاا َداشِّ َّ ِ اَل ذَُكلااُف إاِلا ًَْفَغاَ   فَقَاذِْل فِٖ َعاثِِ٘ل َّللاا

 َّ ٌِْك٘   تَأَْط الاِزَٗي َكفَُشّا  أََشذُّ ذَ َّ ا  ُ أََشذُّ تَأْع   (52.)َّللاا

أٜ ٌْالش ِْالت٨ٛ  الٓ اَل ذَُكلااُف إاِلا ًَْفَغا َ أٌِ ِٓ هللا صعالجٌٝ دمضالجي أ٘الً ثٌىفالٌ دالٗ ّالذقجٔٗ   

ؼ١ٌن ِّٓ ٠مجصً ِعه ِٚٓ صمجصٍُٙ دً أٔش ِْتٛي  ٓ ٔفْه ١ٔز ٚلٚوث ٚ ٩ّ دموً ِىجٔه ِالٓ هللا 

ِض اْلُوااصعالجٌٝ .  َداشِّ أٜ فالظ أ٘الالً ث٠٦ّالجْ دالالجهلل  ٍالٝ لضالالجي أ الوثن هللا ٦ الال٩ن وٍّضالٗ صعالالجٌٝ  ْنِهٌِ٘يَ َّ

 ِٚقٛ ثٌظٍُ ٚثٌىفٌ ١ٌٕجٌٛث دجٌؾٙجه ثٌق١١ْٕٓ أٚ إفوثّ٘ج.

ٚ ٕوٜ أْ ثٌّؾج٘و ـالٝ ّالذ١ً هللا ٔالجي ثٌقْال١ٕٓ   ـالنْ لضالً ـالٝ ّالذ١ً هللا ٔالجي فْالٕٝ ثٌٖالٙجهر 

ٌؽ١ّٕز ٚث٩ٌِْز ٚإ ال٩ن ثٌىٍّالز ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚؽالٛثً ٚـجٍ دج٢مٌر   ٚأْ ٌٔٚر هللا ًٚؽت ٔجي فْٕٝ ث

 ث٤م١جً ٠َٛ ثٌم١جِز.

أَْى َُٗكفا تَأَْط الاِزَٗي َكفَُشّا ُ صموَ ٌاله ِعٕالٝ  ْالٝ ـالٝ ثٌمالٌآْ   ٚأْ ٠الٌه أْ ٠ّٕالت  َعَغٔ َّللاا

ـ٠ٌٓ دنُ ثٌي٠ٓ وفٌٚث أٜ ٕوصُٙ ٚظٍُّٙ ٚ وٚثُٔٙ "ٚهللا إٔو دنّج" أٜ ٚهللا إٔو ثٔضمجِج ٚلٙالٌث ٌٍىالج

 "ٚإٔو صٕى٩١" ٚثٌضٕى١ً ٘ٛ ثٌٕىجي ٚثٌعيثح ث١ٌ٤ُ.

ْْ َشافَاَعح  َعاِّ٘مَح  َُٗكاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َهاْي َْٗ افَ َّ َِاا  ٌْ ْْ َشفَاَعح  َدَغٌَح  َُٗكْي لََُ ًَِصا٘ة  ِه َهْي َْٗ فَ

ء  ُهقِ٘ر ا ْٖ ُ َعلَٔ ُكلِّ َش َكاَى َّللاا َّ َِا  ٌْ  (52.)لََُ ِكْفل  ِه

أْ  ٍّالٗ ٘اليث  ١ٍٗ ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ أْ ٠قٌٛ ثٌّالؤ١ِٕٓ  ٍالٝ ثٌمضالجي   دال١ٓ ٌالٌّٗج أٌِ هللا  

ٕالالفج ز ٚأٔٙالالج ٕالالفج ز فْالالٕز ِالالٓ ثٌمالالٛي ـٍالالٗ أؽالالٌ   ٚأْ مالالجٌفٖٛ ـٍالالٗ أؽالالٌ   ٚأ٠ٞالالج ٌّالالج والالجْ دعالالٜ 

ثٌّٕالالجـم١ٓ ٠ضٖالالفت إٌالالٝ ًّالالٛي هللا ـالالٝ أْ ٠ذالال١ـ ٌالالٗ ثٌضنٍالالؿ  الالٓ ثٌمضالالجي وجٔالالش صٍالاله ٕالالفج ز ّالال١تز   ٤ْ 

جْ ثٌوث ٟ ٌٙج ٠و ٛ إٌٝ م١ٌ ٌٕ ٟ   ٚأِج ِٓ صٖفت ٌعّالً ِعٚال١ز ـٙالٝ ّال١تز ثٌٖفج ز ثٌقْٕز ِج و

  ٚأ٠ٞج ٌّج وجْ دعٜ ثٌّؤ١ِٕٓ ٠ْجً  إٌٝ ثٌمضجي ٌٚال١ِ  ٕالوٖ ٍثه ٨ٚ ًثفٍالز ـىالجْ دعٞالُٙ ٠ٖالفت 

إٌالالٝ ث٤ؼ١ٕالالجن أْ ٠ْالالج وٖٚ دجٌّالالجي ٚثٌٌثفٍالالز   ٚصٍالاله ٘الالٝ ثٌٖالالفج ز ثٌقْالالٕز   ٚـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز فالالظ 

ٞالالُٙ ٌالالذعٜ ـالالٝ ١ٔالالً ثٌن١الالٌ ثٌالاليٜ صٕضؾالالٗ ثٌٖالال٠ٌعز   ٚؽعالالً ثٌٖالالفج ز ـ١ّالالج ٘الالٛ ٌٍّالالؤ١ِٕٓ أْ ٠ٖالالفت دع

ٌِٖٚ  م١ٌث ـج٠٢ز ٌِصذفز دجٌضٟ لذٍٙج   ٚثٌعٍٟ أْ وً ِٓ صٖالفت  ٕالو ؼ١الٌٖ ٌؽ١الٌٖ ـالٝ م١الٌ وجٔالش 

ٕفج ضٗ فْٕز ٚوجْ ٌٗ ِٓ هللا م١ٌ ثٌؾَثن أوغٌ ِٓ ثٌٖالفج ز   ِٚالٕٓ ٠ٖالفت ٕالفج ز ّال١تز والجْ  ٍّالٗ 

 ٌٗ وفً ِٕٙج أٜ ٔظ١ٌ٘ج.  ٕو هللا ١ّتج ٚوجْ

ء  ُهقِ٘ر ااا ْٖ ُ َعلَاأ ُكاالِّ َشاا َكاااَى َّللاا َّ  ْٛٚثٌّم١الالش ٘الالٛ ثٌقفالال١  ثٌٌٕالال١و ٤ْ ثٌمالالٛس أِالالج أْ ٠ىالال

٥ٌٕذجؿ ٚأِج أْ ٠ىْٛ ٥ًٌٚثؿ   ـنْ وجْ ٥ٌٕذجؿ ـٙٛ ِٓ إِوثه ثٌقف١  ثٌيٜ ٠قف  ث٤ٕالذجؿ دّالج ٨ 

ثٌيٜ ٠ٌٕو  ذجهٖ إٌٝ  ًّ ثٌن١ٌ ٚلٛي ثٌن١الٌ  دو ِٕٗ   ٚأْ وجْ ِٓ  فج٠ج ث٤ًٚثؿ وجْ ِٓ ث١ٌٌٕو

   ٚثٌّعٕٝ وجْ هللا  ٍٝ وً ٕب لو٠ٌث لوًٖ فف  ٚإًٕجه.

ء  لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْٖ َ َكااَى َعلَأ ُكالِّ َشا َُاا إِىا َّللاا ّ ّْ ُسدُّ َِاا أَ ٌْ رُْن تِرَِذ٘ااح  فََذُّ٘اْا تِأَْدَغاَي ِه إَِرا ُدِّ٘٘ َّ
 (53.)َدِغ٘ث ا
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ث٤فىالجَ ثٌْالجدمز ْ أمالي ٠ذال١ٓ ث٢هثح ثٌضالٝ صالٌد٠ ثٌمٍالٛح ٚص٠َالً  ٕٙالج  دعو أْ د١ٓ ؽالً ؽ٩ٌالٗ

رُْن تِرَِذ٘اح  ثٌٖقٕجن لجي صعجٌٝ  إَِرا ُدِّ٘٘ َّ  أٜ إىث ه جوُ ؼ١ٌوُ ٌفالٛي ثٌق١الجر ٚثٌْال٩ِز ٚثٌعجـ١الز ـق١الٛث

   دنفْٓ ِٕٙج   أٜ ف١ٖٛ دنفْٓ ِٕٙج   ـئْ لجي ٌىُ ثٌْال٩َ  ٍال١ىُ ـمٌٛالٛث  ٍال١ىُ ثٌْال٩َ ًٚفّالز هللا

ٚأْ لجي أٟجي هللا  ٌّن ـمً أٟجي هللا  ٌّن ٚٚـمه ٌّج صقذٗ   ٚ٘يث ٘الٛ ًه ثٌضق١الز دنفْالٓ ِٕٙالج   

َُالٌٛٗ صعجٌٝ  ّ ّْ ُسدُّ أٜ ًهٚث  ٍٝ ثٌّق١ٝ صق١ضٗ دموً٘ج   ـئْ لالجي ثٌْال٩َ  ٍال١ىُ ـمٌٛالٛث ٚ ٍال١ىُ  أَ

ثٌٕالجُ ِٕالجٌٍُٙ" ٨ٚ ٠ىالْٛ  "أٌَٔالٛث ث٩ٌَْ   ٕٚ٘ج ٠ٌث الٝ ث٦ْٔالجْ أِالٌ ثٌْالٕز ثٌّفٙالٌر   ـمالو لالجي

ىٌه إ٨  ٕو ثٌضق١ز   ٚلو لجي دعالٜ ثٌعٍّالجن ٚإىث ف١الجوُ ثٌّْالٍّْٛ دضق١الز ـق١الٛث دنفْالٓ ِٕٙالج   ٚإىث 

إىث همٍٛث  ١ٍٗ ث١ٌٙٛه ٚلٌٛٛث ثٌْجَ  ٍال١ىُ   ٚثٌْالجَ ـالٝ  ف١جوُ ؼ١ٌ ثٌٍُّْ ـٌهٚ٘ج وّج لجي   ٚوجْ

٘الاليث ثٌالالٌه ِالالٓ فْالالٓ ث٦ؽجدالالز ًٚه و١الالوُ٘   ٚ ٍالال١ىُ   ٚ ثٌٍؽالالز ٘الالٛ ثٌّالالٛس ٚثٌٙالال٩ن   ـ١الالٌه  ٍالال١ُٙ

ٚث٤ٌٚٝ ٌٍٍُّْ إىث ف١جٖ أمٖٛ ثٌٍُّْ أْ ٠ٙٔ ـٟ ٚؽٙٗ ٠ٚذٔ ٠ٚق١١ٗ دنفْٓ ِّج لجي ؽّعالج ٌٍمٍالٛح 

   ٚإىث ف١جٖ ؼ١ٌ ثٌٍُّْ أْ ٠ٌه  ١ٍٗ ِج لجي ١ٌففب ٔجً ث١ٌٖفجْ ِٓ لٍذٗ.

ء  َدِغا٘ث الٌٛٗ صعجٌٝ  ْٖ َ َكااَى َعلَأ ُكالِّ َشا نٚي دعٞالُٙ فْال١ذج أٜ ِقٚال١ج ٌىالً ٕالب صال إِىا َّللاا

دجٌْٕالالذز ٤ْ ًل١ذالالج  –دالالو٨  ٍالالٝ  –ِٚقجّالالذج   ٚث٤ٌٚالالٟ أْ صىالالْٛ ثٌّعٕالالٝ أْ هللا  ٍالالٝ والالً ٕالالب ًل١ذالالج 

 .–دىً ٕب ف١ْذج  –٠ٕجّخ  ٍٝ دن٩ؾ ٌٛ لجي صعجٌٝ 

ِم اْلقَِ٘اَهاِح لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْْ َْ لََْ٘جَوَعٌاُكْن إِلَأ َٗا ُ اَل إِلَََ إاِلا ُُ ِ َّللاا َهاْي أَْصاَذُ  ِهاَي َّللاا َّ  َِ ْٗاَة فِ٘ا اَل َس

 (54.)َدِذٗص ا

 َْ ُ اَل إِلَََ إاِلا ُُ ٠عٕٝ أْ هللا صعجٌٝ ٘ٛ ثٌيثس ثٌضٝ ثٔقٚالٌس ـ١ٙالج ث١ٌ٘ٛ٤الز هْٚ ؼ١ٌ٘الج    َّللاا

ٚث٦ٌٗ ٌؽز ٘ٛ ِٓ ٠نٌٗ إ١ٌٗ وً ِنٍٛق دجٌعذجهر ٚث٦ٌٗ ٘ٛ ثٌيٜ ٠ضق١ٌ ِالٓ  ظّضالٗ ٚوذ٠ٌجةالٗ والً ٕالب 

إٌٗ ٠عذو دقك ٠ٚق١ٌ ثٌعمٛي ٚث٤ًٚثؿ ٠ٚمٚالو إ١ٌالٗ والً ٕالب إ٨ ٘الٛ ؽالً ؽ٩ٌالٗ   ٚلالو ٕالٌفش   ـ٩ 

اِدااذ  ِعٕالالٝ هللا ٨ إٌالالٗ إ٨ ٘الالٛ ـالالٝ آ٠الالز ثٌىٌّالالٟ ٚـالالٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  َّ إِلَُُِكااْن إِلَااَ   َّ  ٚلالالو وضالالخ ًّالالجٌز

 ١ّّضٙج  مو٠ز ثٌٕؾجر ـٌثؽعٙج أْ ٕتش   ٚلو ٟذعش ٌٖٚٔس ٔفت هللا دٙج لجًةٙج.

ث٩ٌَ ٕ٘ج ٌٍمُْ ٚثٌفعالً ِؤوالو دٕالْٛ ثٌضٛو١الو دٌ٘الجْ  ٍالٝ أْ ثٌم١جِالز  لََْ٘جَوَعٌاُكنْ صعجٌٝ 7 لٌٛٗ 

آص١ز ٨ٚ ِٕجٗ   ٚأْ هللا صعجٌٝ ٘ٛ ث٦ٌٗ ثٌقك ثٌمجهً  ٍٝ أْ ٠ق١الٝ ثٌنٍالك ٠ٚع١الوُ٘ ١ٌقجّالذُٙ  ٍالٝ 

دالٗ   ٚصن٠ٛالؿ  وً ٙؽ١ٌر ٚوذ١ٌر   ٚـٝ ٘اليٖ ث٠٢الز ثٌٖال٠ٌفز إٔاليثً ٕالو٠و ِالٓ هللا صعالجٌٝ ٤٘الً ثٌىفالٌ

 ٤ً٘ ث٠٦ّجْ دٗ فضٝ ٠ٌثلذْٛ ؽ٩ٌٗ ٠ٚنجـْٛ  مٛدضٗ ٠َٛ ٨ ٠ٕفت ِجي ٨ٚ دْٕٛ.

َدااِذٗص ا ِ َهااْي أَْصااَذُ  ِهااَي َّللاا َّ    ٠عٕالالٝ ٘الاليث ثٌنذالالٌ ثٌالاليٜ أمذٌٔالالج هللا ـ١الالٗ دؾّعٕالالج ١ٌالالَٛ ثٌم١جِالالز

أدالوث ٤ْ ثٌىاليثح إّٔالج فو٠ظ هللا صعجٌٝ ثٌؽٕالٝ  ّالٓ ّالٛثٖ ثٌّفضمالٌ إ١ٌالٗ والً ِالج  الوثٖ   ثٌاليٜ ٨ ٠ىاليح 

٠ىيح ٌوـت ًٌٝ  ٓ ٔفْٗ أٚ ؽٍخ م١ٌ ٌٙج   ٚهللا ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ ٘ٛ ثٌٞجً ثٌٕجـت ٠ْٚضق١ً  ١ٍالٗ 

صعجٌٝ أْ ٠ىيح   ـ٩ فو٠ظ أٙالوق ِالٓ فو٠غالٗ ٨ّالضقجٌز ثٌىاليح  ١ٍالٗ ؽالً ؽ٩ٌالٗ   ٚثٌٛثؽالخ  ١ٍٕالج 

  أفو أٙوق ِٓ هللا صعجٌٝ.أٜ ٨ –٨ أفو  – ٕو ّّج  ِغً ٘يٖ ث٠٢ز أْ ٔمٛي دمٍٛدٕج ٚإٌْٔضٕج 

اُذّا َهاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِْ ُ أَْسَكَغاُِْن تَِواا َكَغاثُْا أَذُِشٗاُذَّى أَْى ذَ َّللاا َّ ِْ٘ي  فََوا لَُكْن فِٖ اْلُوٌَافِقَِ٘ي فِمَرَ

ُ فَلَْي ذَِجَذ لََُ َعثِ٘    َهْي ُْٗعلِِل َّللاا َّ  ُ  (55.)أََظلا َّللاا

ْ ثٌٚالقجدز ًٝالٛثْ هللا صذالجًن ٚصعالجٌٝ  ٍال١ُٙ ثمضٍفالٛث ـال١ّٓ ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أ

ثًصوٚث إٌٝ ثٌّو٠ٕز ـٝ ؼالَٚر أفالو ٚ٘الُ  ذالو هللا ثدالٓ أدالٝ دالٓ ّالٍٛي ِٚعالٗ ثٌّٕالجـمْٛ   ـمالجي دعٞالُٙ 

ٔمضٍُٙ   ٚلجي دعُٞٙ إمٛثٕٔج ٔضنٌفُٙ  ٌَٚٔش أ٠ٞج ـٝ ٕنْ لَٛ ِّالٓ صىٍّالٛث دج٦ّال٩َ ـالٝ ِىالز ٌٚالُ 
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 ٍٝ ث١ٌٍّّْٓ   ـمجي دعٜ ثٌٚقجدز ٔمضٍُٙ   ٚلجي دعُٞٙ ٨ ٔمالضٍُٙ  ٠ٙجؽٌٚث ٚظجٌ٘ٚث ثٌٌّٖو١ٓ 

دالجٌٌؽٛ  إٌالٝ  ٚـٝ لَٛ مٌؽٛث ِٓ ِىز إٌٝ ثٌّو٠ٕز ٚثه الٛث أٔٙالُ ِْالٍّْٛ عالُ ثّالضنىٔٛث ًّالٛي هللا

 ِىز   ـمجي دعٜ ثٌٚقجدز ٘ؤ٨ن ثٌّٕجـمْٛ صمضٍُٙ ٚلجي دعُٞٙ ٨ ٔمضٍُٙ ًٚٚه ؼ١ٌ ىٌه.

٠مالٛي هللا صعالجٌٝ ٌٍٚالقجدز ِالج ٕالنٔىُ ـالٝ ثٌّٕالجـم١ٓ ـتضال١ٓ   ـتالز صالنٌِ ِٚعٕٝ ث٠٢ز ٚهللا أ ٍُ   

ُ أَْسَكَغُِْن تَِواا َكَغاثُْادمضٍُٙ ٚـتز صنٌِ دعوَ لضٍُٙ  َّللاا َّ  ُ٘ـالٝ ًه٘الُ إٌالٝ فالجي ثٌىفالجً ـند١قالش هِالجن

 ٚأِٛثٌُٙ ٚأ٨ٚهُ٘.

 ُ ااُذّا َهااْي أََظاالا َّللاا ِْ ٔىالالجًٞ   ـالالجهلل صعالالجٌٝ ٠ٕىالالٌ  ٍالالٝ ثٌّٙالالَر ٩ٌّالالضفٙجَ ث٦ أَذُِشٗااُذَّى أَْى ذَ

ثٌٚالقجدز ثمالالض٩ـُٙ ـالالٝ ثٌّٕالالجـم١ٓ دعالالو أْ ظٙالالٌ ٔفالجلُٙ   ـمالالَٛ ٠ٌ٠الالوْٚ ٘الالوث٠ضُٙ   ٚلالالَٛ ّالالّعٛث والال٩َ 

ًّٛي هللا ٠نذٌُ٘  الٓ هللا صعالجٌٝ   ٕٚالٙوٚث ثٌّعؾالَر ثٌذالجٌ٘ر دمٍالٛدُٙ ثٌضالٝ صعمالً  الٓ هللا   أْ أ٘الً 

ثٌقؾز  ٍٝ أْ هللا أٍُٝٙ   ٨ٚ أفو ـٝ  جٌُ ِالٓ ث٩ٌٌٞز ٌٓ ٠ٙو٠ُٙ أفو دعو ًّٛي هللا   ٚلو لجِش 

اِذٕ ث٩ٌّةىز ٚث٤ِٔ ٚثٌؾٓ ٠ٙوٜ ِٓ أٍٝٗ هللا   لجي صعجٌٝ  ِْ َٗ َ لَِكايا َّللاا َّ اِذٕ َهاْي أَْدثَْثاَد  ِْ إًِااَ  اَل ذَ

َهْي ََٗ اءُ 
(1)

ـجّضقجٌش ٘وث٠ضٗ   ِٚالٓ عالُ ـٍالٓ  . ـى١ؿ ٠فّت إْٔجْ ـٝ ٘وث٠ز ِٓ د١ٓ ٌٗ ًّٛي هللا 

ضوٜ  ٍٝ ٠وٜ ؼ١ٌٖ   ٤ْ ِٓ ّّت و٩َ ًّٛي هللا ٕٚٙو ِعؾَثصٗ ثٌذجٌ٘ثس و١ؿ ٠فّالت أفالو أْ ٠ٙ

ُ ٠ٙو٠ٗ دذ١جْ ؼ١ٌ د١جْ ًّٛي هللا   ٚهللا ّذقجٔٗ ٠مٛي 7  ُذّا َهاْي أََظالا َّللاا ِْ ِالٓ ثٌالي٠ٓ  أَذُِشُٗذَّى أَْى ذَ

ـٍالالُ ٠مذٍالالٛث  جٌٝ ِالالٓ ًّالالٌّٛٗالالؾً  ٍالال١ُٙ ثٌمٞالالجن دالالجٌىفٌ أ٨ٍ ٚفؾالالز ىٌالاله أٔٙالالُ ّالالّعٛث والال٩َ هللا صعالال

 ـقىّٕج دنُٔٙ إٌٔ ِٓ ثٌىجـ٠ٌٓ.

   ِ٘فَلَااْي ذَِجااَذ لَااَُ َعااث ُ َهااْي ُْٗعاالِِل َّللاا َّ  ً٘الاليٖ ث٠٢الالز أعذضالالش ثٌضٛف١الالو ثٌنالالجٌ٘ ـذ١ٕالالش أْ ثٌفج الال

ثٌّنضجً ٚثٌقىُ ثٌعوي ٘ٛ هللا صعجٌٝ   ٚأٔٗ صضَٖ لوً ث٤لوثً أ٨ٍ ـنفخ ِالٓ ٕالجن ٚ٘الوثٖ ٚثٙالففجٖ   

ٕجن ٚأدعوٖ ٌٟٚهٖ دّقٜ ١ِٖتضٗ ٨ ٌعٍز   ٤ْ ٘يث ثٌمٞالجن والجْ لذالً ٚؽالٛه ثٌعالجٌُ   ـال٩ ٚوٌٖ ِٓ 

فََواْي  ٍز ِٓ ث٦ْٔجْ ـٝ ثٌذعو ٨ٚ ّذخ ٧ٌْٔجْ ـٝ ثٌمٌح   ألجَ ِالٓ ٕالجن ـ١ّالج ٕالجن   لالجي صعالجٌٝ 

َهْي ُٗاِشْد أَْى ُِٗعا َّ ْعَ ِم  ُ أَْى َِِٗذََُٗ َْٗ َشْح َصْذَسٍُ لِْْلِ ااُِٗشِد َّللاا ُ َْٗجَعاْل َصاْذَسٍُ َظاِّ٘ق ا َدَشج  لَا
(2)

ـجٌؾٍّالز  

١ٌٟٕز   ِٚعٕٝ ـٍٓ صؾو ٌٗ ّذ٩١ أْ ٌٓ صؾو ٌٗ ٠ٌٟمالج ٠ْالٍىٗ إٌالٝ هللا   ٨ٚ ّٚال١ٍز صمٌدالٗ إٌالٝ هللا   

٨ٚ ٘جه٠ج ٠ٙو٠ٗ إٌٝ ِقجح هللا صعجٌٝ   فضٝ ٌٚٛ ٚؽو ثٌْذ١ً ٌّج أٍهثه إ٨ وفٌث ٚدعالوث   أٜ ـٍالٓ صؾالو 

 ٗ ِٓ ثٌىفٌ إٌٝ ث٠٦ّجْ أدوث.ٌٗ ّذ٩١ ٠ٕمٍ

لَِ٘ااَء َدراأ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ّْ ٌُِْْن أَ اء  فَاَ  ذَراِخاُزّا ِها َْ ْْ ذَْكفُاُشَّى َكَواا َكفَاُشّا فَرَُكًُْاَْى َعا ّا لَا دُّ َّ
اَل  َّ َجاْذذُُوُُْْن  َّ ْ٘اُس  ُْرُلُاُُْْن َد ا َّ ا فَُخاُزُُّْن  ْْ لاا َْ ِ فَاِِْى ذَ َِاِجُشّا فِاٖ َعاثِِ٘ل َّللاا اَل ُٗ َّ لِّ٘ اا  َّ ٌُِْْن  ذَراِخاُزّا ِها

ا  (56.)ًَِص٘ش 

ِعٕالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ هللا ٠نذٌٔالالج أْ أ الالوثن هللا ِالالٓ ثٌّٖالالٌو١ٓ ٚثٌىفالالجً ٚثٌّٕالالجـم١ٓ ٠ٌ٠الالوْٚ أْ 

ـٕىالْٛ ِالغٍُٙ ـالٝ ثٌىفالٌ   ٚ٘اليٖ ث٢ٞ ٚأْ ٔالَي ـالٝ  –أ جىٔالج هللا  –٠ى١وٚث ٌٕج فضالٝ ٌٔؽالت  الٓ ه٠ٕٕالج 

  ـنٔالاله صالالٌٜ ـالالٝ والالً دٍالالو إّالال٩ِٟ ًؽالالج٨ ٝالال٨٩ ٠الالو ْٛ إٌالالٝ ثٌٚالالقجدز ـالالئْ فىّٙالالج  الالجَ ٨ٚ ٠الالَثي 

ثٌٌٕٚث١ٔز ٚإٌٝ ث١ٌٙٛه٠ز ٚإٌٝ ِنجٌفز ثٌْٕز ٚثٌىضجح دى١و ٚف١ً ٚـالضٓ  ١ّالجن   ٕٚالٌ ثٌفالضٓ ـالٝ ٘اليث 

ثٌَِجْ ه جر ثٌٌٕٚث١ٔز ثٌي٠ٓ ٠ُّْٛٔٙ ويدج ٚدٙضجٔج ِذٖال٠ٌٓ   ـالنُٔٙ لالذقُٙ هللا ٠ؾٍْالْٛ دال١ٓ ثٌعجِالز 

                                                           

(
1
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صْٛ دالاليوٌ ثٌّْالال١ـ ٠ٚمٌٛالالْٛ أٔالالٗ ثدالالٓ هللا   ٚأٔالالٗ ٌالال١ِ ٌالالٗ ٚثٌالالو ٚأٔالالٗ أف١الالج ثٌذْالالفجن ِالالٓ ثٌّْالال١ٍّٓ ٠ٚالالن

ثٌّٛصٝ ٕٚفج ث٠ٌٌّٜ ٚؼ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌعذجًثس ثٌضالٝ ٨ صمذٍٙالج  مالٛي ثٌذٙالجةُ ثٌٌثصعالز   ـجٌعجلالً ٠الٌٜ 

أْ ثٌفذ١خ ثٌّجٌ٘ لو ٠ْعؿ ِٓ أٙجدضٗ ّىضز لٍذ١ز أٚ ثمضٕالجق صٕفْالٝ ـ١ع١الو ٌالٗ ثٌٚالقز ٚثٌق١الجر دعالو 

نع١ٌ ثٌٌّٛ   ٌٜٚٔ ٟذ١خ ثٌع١ْٛ لو ٠نمي ثٌّالجن ِالٓ  ٍالٝ ثٌع١ٕال١ٓ ـ١عالٛه ٌّٙالج ثٌذٚالٌ ـموّ٘ج ِٓ ص

دعو ـموٖ   ٌٜٚٔ ثٌفذ١خ ٠نٌػ ثٌّجن ِٓ دفٓ ث٠ٌٌّٜ دج٨ّضْمجن ـضعٛه ٙالقضٗ دعالو إمالٌثػ ثٌّالجن 

دٍقظز   ٌٚٔثٖ أ٠ٞالج ٠فالضـ ثٌالذفٓ ـ١ْضنٙالً و١ٍالز أٚ لفعالز ِالٓ ثٌىذالو أٚ "ثٌّٚالٌثْ ث٤ الًٛ" ٚ٘الٛ 

ِٓ دجهلل   ـئىث ظٌٙ ىٌه  ٍٝ ٠و ًّٛي ِٓ ثٌٌّالً ـاليٌه أِالٌ ٌال١ِ دؽ٠ٌالخ   ٨ٚ ٠مضٞالٟ وجـٌ ٨ ٠ؤ

ث١ٌ٘ٛز ثٌفذ١خ ٨ٚ أٔٗ ثدٓ هللا   ٤ْ آهَ ٨ أَ ٌٗ ٨ٚ ح ٚفٛثن ٨ أَ ٌٙج ٨ٚ أح   ـنْ والجْ ِالٓ ٌال١ِ 

ٚصالٌٜ ٌٗ أح ٠ىْٛ أدٓ هللا   ـئٔج ٔالٌٜ ثٌؾالٌٍثْ ٚثٌو٠الوثْ ثٌقم١الٌر صٛؽالو ِالٓ ثٌعفٛٔالجس ٚثٌنذجةالظ   

ثٌٕذجصالالجس ثٌّٞالالٌر صٕذالالش  ٍالالٝ ٕالالٛثٟب ث٤ٔٙالالجً ٚثٌالاليثٔخ "ثٌؾالالوثٚي" دالال٩ دالاليً ٨ٚ فالالٌط   لالالذقُٙ هللا 

٠مٌْٛٛ ٘ٛ ثدٓ هللا لضً ثدٕٗ ١ٌنٍ٘ آهَ ِٓ أوً ثٌٖؾٌر ٌعؾَٖ  ٓ م٩ٗ آهَ ٚلذٛي ثٌضٛدز  ١ٍالٗ , 

ثٌّْالال١ـ  ٚأ ؾالالخ ِالالٓ ٘الاليث ٠الالوْٚٔٛ ٘الاليث ـالالٝ وضالالذُٙ ٠ٕٖٚالالٌٚٔٗ ـالالٝ ثٌّقجـالالً ٚ ٍالالٝ ثٌّٕالالجدٌ ٨ فذالالج ـالالٝ

 ٌٚىٕٙج ف١ٍز ٌٍْخ ٌِثـك ف١جر ث٤ُِ.

  اء َْ  أٜ ـضىْٛٔٛ ـٝ ثٌىفٌ ّٛثن ِعجهثر ٌٍقك ٚفٌدج  ٍٝ أٍ٘ٗ. فَرَُكًَُْْى َع

 َلَِ٘ااء ّْ ٌُِْْن أَ أٜ ٨ صؾعٍالُٛ٘ ٠ضٌٛالْٛ ٌىالُ أِالٌث ٨ٚ صضٌٛالٛث أٔالضُ ٌٙالُ أِالٌث   ـالنْ  فََ  ذَراِخُزّا ِه

عٕٝ ٕ٘ج ٨ صنٍٚالٛث ٌٙالُ ـالٝ ثٌّعجٍِالز ٨ٚ صالنِٕٛث ؽالجٔذُٙ ٨ٚ ٌٚٝ ـع١ً دّعٕٝ ـج ً أٚ ِفعٛي   ٚثٌّ

 صع١يُٚ٘ أٞ ٨ صضٌُٛٙ.

 ِ َِاِجُشّا فِاٖ َعاثِِ٘ل َّللاا ٘اليٖ ث٠٢الز ٌَٔالش ـالٝ لالَٛ ِالٓ ِٖالٌوٟ ِىالز وّالج لالوِش ٌاله    َدرٔا ُٗ

ضعالٛث صىٍّٛث دج٩ّ٦َ ١ٌالنِٕٛث ثٌّْال١ٍّٓ ٚظالجٌ٘ٚث أ الوثن هللا  ٍال١ُٙ ٚأدالٛث ثٌٙؾالٌر ٚظٕالٛث دٙاليث أْ ٠ضّ

دْٕذضُٙ ثٌذجٍٟز ٧ٌّال٩َ   ـذال١ٓ هللا ٌٕالج فالجٌُٙ ٚٔٙجٔالج أْ ٔضنالي ِالُٕٙ أ١ٌٚالجن فضالٝ ٠م١ّالٛث ثٌقؾالز  ٍالٝ 

 إ٠ّجُٔٙ دجٌٙؾٌر.

ا ْْ لا َْ أٜ ثًصوٚث إٌٝ ثٌىفٌ ًٚؽعٛث إٌٝ فم١مضُٙ ثٌضٝ ٠نفٛٔٙج  ٓ ث١ٌٍّّْٓ ـعالجٍُِٛ٘  فَِِْى ذَ

 ِعجٍِز ث٤ وثن.

 ُْْ٘رُلُُُْْن َد ا َّ َجْذذُُوُُْنْ فَُخُزُُّْن  َّ ـنيُٚ٘ ـٝ أٜ ِىجْ وجٔٛث ّٛثن دّىز أٚ دؽ١ٌ٘ج ٌٚالٛ  ُس 

دجٌّو٠ٕز "ٚثلضٍُٛ٘" أٜ أ٠ًقٛث أٔفْىُ ٚأ٠ًقٛث ثٌعجٌُ ُِٕٙ   ـالئْ ِغالً ٘الؤ٨ن ثٌّٕالجـم١ٓ أٝالٌ  ٍالٝ 

ث١ٌٍّّْٓ ِٓ ثٌىجـ٠ٌٓ   ٤ْ ثٌىجـٌ وفٌٖ ِعٍالَٛ ٌٍّْال١ٍّٓ أِالج ثٌّٕالجـك ـمالو ٠ؽضالٌ دالٗ ثٌّْالٍُ ـ١ىٖالؿ 

 ثن  ًٛثس ث١ٌٍّّْٓ.٥ٌ و

لِّ٘ ا َّ ٌُِْْن  اَل ذَراِخُزّا ِه َّ  ٌَىُ وّج صموا اَل ًَِص٘ش  َّ  ٝصْالضع١ْٕٛ دالٗ ـالٝ إ ال٩ن وٍّالز هللا ٨ٚ ـال

 ٕنْ ِٓ ِٚجٌقىُ ثٌنجٙز ٤ُٔٙ ٠ذفْٕٛ ثٌعوثٚر ٌىُ ٠ٚضٌدْٚٛ دىُ ثٌوٚثةٌ.

ٌَْ٘كُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  م  تَ ْْ ّْ َجااُءُّكْن َدِصاَشْخ ُصاُذُّسُُْن إاِلا الاِزَٗي َِٗصلَُْى إِلَٔ َُ ٌَُِْْ٘ن ِه٘صَا   أَ تَ َّ ْن 

ُْ٘كْن فَلَقَااذَلُُْكْن فَاِِِى اْعرَضَ  َُِْن َعلَا ُ لََغالِا ْْ َشااَء َّللاا لَا َّ َهُِْن  ْْ ّْ ُٗقَاذِلُْا َُ لُاُْكْن فَلَاْن ُٗقَااذِلُُْكْن أَْى ُٗقَاذِلُُْكْن أَ

لََن فََوا  ُْ٘كُن الغا ا إِلَ ْْ أَْلقَ ِِْن َعثِ٘   َّ ْ٘ ُ لَُكْن َعلَ  (61.)َجَعَل َّللاا

ثّالالالالالالالالضغٕٝ هللا صعالالالالالالالالجٌٝ ِالالالالالالالالٓ ث٤فىالالالالالالالالجَ ثٌْالالالالالالالالجدمز لِٛالالالالالالالالج ثصٚالالالالالالالالٍٛث دمالالالالالالالالَٛ دٌثدفالالالالالالالالز 

ٚد١ٓ ثٌي٠ٓ ثصًٚ دُٙ ٘ؤ٨ن ثٌّٕالجـم١ٓ ١ِغالجق   ـالئْ هللا صعالجٌٝ ٔٙجٔالج  ×××××××××××××××××

يث ثٌقىالُ ـالٝ ّالًٛر دالٌثنر    ٓ لضٍُٙ ِقجـظز  ٍٝ ث١ٌٍّّْٓ ثٌيٜ وجٔٛث إى ىثن ل٩١ٍ   ٚلالو ْٔالل ٘ال

 ٚؼ١ٌ٘ج وّج ١ّنصٝ.
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 َْهُِن ْْ ّْ ُٗقَاااذِلُْا َُا ّْ َجااُءُّكْن َدِصاَشْخ ُصاُذُّسُُْن أَْى ُٗقَااذِلُُْكْن أَ أٜ أٚ ؽالجنوُ ٘الؤ٨ن ثٌمالالَٛ  أَ

أٜ ٝالجلش ِالٓ ٝالعؿ أٚ  ؾالَ  َدِصَشْخ ُصاُذُّسُُنْ ثٌي٠ٓ عذش ٌىُ ٔفجلُٙ ٚثّضٛؽذٛث دٕفجلُٙ ثٌمضً 

َهُِنْ  أَىْ أٚ لٍالالز  ْْ ّْ ُٗقَاااذِلُْا َُاا ٌّالالج د١الالٕىُ ٚد١الالُٕٙ ِالالٓ ثٌّٚالالجٌ٘ر ٚثٌْٕالالخ ٚثٌٚالالٍز   ٤ْ  ُٗقَاااذِلُُْكْن أَ

لٍٛدُٙ ٌُ صضيٚق ف٩ٚر ث٠٦ّجْ ٌٚير ثٌضمٜٛ   ـمٌٙصُٙ  ٛثٟالؿ ثٌْٕالخ أٚ ثٌمٌثدالز ٤ٔٙالُ ٨ ٠عضمالوْٚ 

 دٍٚز ٌؽ١ٌ٘ج أٜ ـ٩ صمجصٍُٛ٘.

 ْ٘ َُِْن َعلَ ُ لََغلِا ْْ َشاَء َّللاا لَ أٜ ٌٚٛ ٕجن صْال١ٍفُٙ  ٍال١ىُ ٌفعالً   ٌىٕالٗ ّالذقجٔٗ ًفّالز دىالُ  ُكنْ َّ

أٜ ـقًٚ ُِٕٙ ثٌمضجي ٌىالُ   ٚهللا ففال١   ٍال١ىُ  فَلَقَاذَلُُْكنْ ٥ِ لٍٛدُٙ ً٘ذز ِٕىُ ٚمٛـج ٚأىٌُٙ ٌىُ 

 ًنٚؾ ًف١ُ دىُ   ـنىٌُٙ ٚأمٞعُٙ ٌىُ ًفّز ِٕٗ دىُ ٚإفْجٔج ٌىُ.

لَنَ فَِِِى اْعرََضلُُْكْن فَلَْن ُٗقَا ُْ٘كُن الغا ا إِلَ ْْ أَْلقَ َّ ٠عٕٝ أْ هللا صعجٌٝ ٠ذال١ٓ ٌٕالج أْ ٘الؤ٨ن ثٌمالَٛ  ذِلُُْكْن 

أْ صٌوٛٔج ٕٚنٕٔج ـٍُ ٠عجًٕٝٛٔج ـٝ ٕب ْ ٌُٚ ٠ضعٌٝٛث ٌمضجٌٕالج ّٚالجٌّٛٔج ِْالجٌّز صٕذالب  الٓ فْالٓ 

ِِْن َعاثِ٘   ١ٔز ٩ِّٚز ٠ٟٛز  ْ٘ ُ لَُكاْن َعلَا ٌٕالج  ٍال١ُٙ ّالٍفجٔج ٨ٚ ِؤثمالير أٜ ٌالُ ٠ؾعالً هللا  فََواا َجَعاَل َّللاا

 ٔؤثميُ٘ دٙج   ٚثٌْذ١ً صموَ د١جٔٗ.

ّا إِلَأ اْلفِْرٌَاِح لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َهُِْن ُكلاَواا ُسدُّ ْْ َٗاأَْهٌُْا َُا َّ اِشَٗي ُِٗشٗاُذَّى أَْى َٗاأَْهٌُُْكْن  ََ َعارَِجُذَّى آ

ُْ٘كُن ال ُْٗلقُْا إِلَ َّ َِا فَِِْى لَْن َْٗعرَِضلُُْكْن  ْ٘اُس شَقِْفرُُواُُْْن أُْسِكُغْا فِ٘ ُْرُلُاُُْْن َد ا َّ ِْٗذَُِْٗن فَُخُزُُّْن  َُٗكفُّْا أَ َّ لََن  غا

ِِْن ُعْلَِاً ا ُهثٌِ٘ ا ْ٘ أُّلَمُِكْن َجَعْلٌَا لَُكْن َعلَ َّ(67.) 

َهُِنْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْْ َٗأَْهٌُْا َُ َّ ِشَٗي ُِٗشُٗذَّى أَْى َٗأَْهٌُُْكْن  ََ ٛ  آمالٌ ثٌل ث٠٢ز ٘يث ٔال َعرَِجُذَّى آ

 ِٓ أٔٛث  ثٌٕفجق ُٚ٘ ألذـ ثٌّٕجـم١ٓ لجصٍُٙ هللا   ٠ذ١ٓ هللا ٌٕج ٙفجصُٙ.

َٗااأَْهٌُْا أٞ صْالالٌْٚ لِٛالالج آمالال٠ٌٓ ٘الالُ ٕالالٌ ثٌّٕالالجـم١ٓ ٚٙالالفضُٙ أٔٙالالُ  َّ ُِٗشٗااُذَّى أَْى َٗااأَْهٌُُْكْن 

َهُِنْ  ْْ ُٙ ١ٌٕضفعالالٛث دضظالالجٌُ٘٘ دج٦ّالال٩َ دّالالج ٠ٌٚٔالالٗ م١الالٌث ِالالٓ ّالال٩ِضُٙ ِالالٓ ثٌّالالٛس   ٚففالال  أِالالٛثٌ َُاا

ٚأ٨ٚهُ٘ ٚؽٍذُٙ ثٌّٕجـت   دْذخ إظٙجًُ٘ ث٦ّال٩َ دنٌْالٕضُٙ ـالٝ صؾالجًثصُٙ ًٍٚث الجصُٙ "٠ٚالنِٕٛوُ" 

ٚأ الوث وُ ـالٝ ثٌقم١مالز ٚٔفالِ  أٜ ٠نِْٕٛ ؽجٔذىُ ٚؽجٔخ لُِٛٙ  ُٚ٘ أ وثن هللا صعجٌٝ ٚأ الوثن ٔذ١الٗ

 ث٤ٌِ.

 ِّا إِلَٔ اْلفِْرٌَح َِااأُْسِكُغْا أٞ ًؽعٛث إٌٝ لُِٛٙ  ُكلاَوا ُسدُّ ٚصمالوَ د١جٔٙالج ٚلالو والجْ دعٞالُٙ  فِ٘

 ٠مٛي ٌّٓ ألٌٖٙ ث٩ّ٦َ   لً ثٌقضفز ًدٝ ٚثٌعمٌح ًدٝ ٚثٌىٍخ ًدٝ ثّضَٙثن دج٩ّ٦َ.

 َاالَن ُْ٘كُن الغا ُْٗلقُااْا إِلَاا َّ أٞ ـالالئْ ٌالالُ ٠ّضٕعالالٛث  الالٓ صظالالجٌُ٘٘ دج٠٦ّالالجْ أِالالجِىُ  فَااِِْى لَااْن َْٗعرَِضلُااُْكْن 

ْٗاِذَُِٗنْ   ٠ٍّْْٚٛ أًُِٛ٘ إ١ٌىُ ١ٍِّْٓ  ٍال١ىُ "ٚأًوجُّٙ ـٝ ثٌىفٌ إىث ًؽعٛث إ١ٌُٙ  َُٗكفُّاْا أَ " ِالٓ َّ

 ثٌعوٚثْ  ١ٍىُ.

 ُْ٘س شَقِْفرُُوُُْْن ُْرُلُُُْْن َد ا َّ أُّلَامُِكنْ دنٞ دٍو ِٓ ثٌذٍالوثْ  فَُخُزُُّْن  َّ   ٛث٦ٕالجًر إٌالٝ ٘اليث ثٌٕال

 ِٓ ثٌّٕجـم١ٓ ثٌي٠ٓ د١ٓ هللا ٙفضُٙ.

 ُِِْن ع ْ٘ أٜ ِىٕجوُ ُِٕٙ ٌٚٙـٕجوُ ـ١ُٙ  الو٨ ِٕالج ٚفىّالز ٚإفْالجٔج  ْلَِاً ا ُهثٌِ٘ اَجَعْلٌَا لَُكْن َعلَ

 إ١ٌىُ ًٚفّز.

َِاأ  فَرَْذِشٗاُش َسَُثَاح  لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ََ َهاْي َُرَاَل ُهْنِهٌ اا  َّ َِاأ   ََ َها َكاَى لُِوْنِهي  أَْى َْٗقرَُل ُهْنِهٌ اا إاِلا  َّ
لِ  ُْ ِدَٗح  ُهَغلاَوح  إِلَٔ أَ َّ َْ ُهاْنِهي  فَرَْذِشٗاُش َسَُثَاح  ُهْنِهٌَح   ُُا َّ ّج لَُكاْن  م  َعاُذ ْْ ُُْا فَِِْى َكاَى ِهْي َُ ذا َِ إاِلا أَْى َٗصا
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ذَْذِشٗاُش َسَُثَاح   َّ  َِ لِا ُْ ٌَُِْْ٘ن ِه٘صَا   فَِذَٗح  ُهَغالاَوح  إِلَأ أَ تَ َّ ٌَُْ٘كْن  م  تَ ْْ إِْى َكاَى ِهْي َُ َّ ُهْنِهٌَاح  فََواْي لَاْن  ُهْنِهٌَح  

اَٗ  ا َدِك٘و  ُ َعلِ٘و  َكاَى َّللاا َّ  ِ تَح  ِهَي َّللاا ْْ ِْ٘ي ذَ ِْٗي ُهرَرَاتَِع َش ِْ  (64.)ِجْذ فَِصَ٘اُم َش

ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أْ ثٌٚقجدز ـٝ ٠َٛ ٚلعز أفو ًأٚث ث١ٌّجْ ٚثٌالو في٠فالز ًٝالٝ 

ٙالٛث فضالٝ لضٍالٖٛ   ـمالجي هللا  ٕٗ ـقْذٖٛ ٌِٖوج   ـٌَٕٛث  ١ٍٗ د١ْٛـُٙ ٚفي٠فز ٠مٛي أدالٝ أدالٝ ٌٚالُ ٠ٕض

ـؽٞالخ ٌٙاليث   ٚوالجْ ًؽالً ِالٓ وذالجً  ـعٍضُ ثٌفعٍز ؼفالٌ هللا ٌالٗ ًٚفّىالُ هللا   ـذٍالػ ىٌاله ًّالٛي هللا

  ٚوالجْ أدالٛ ٌٙالخ مجٌالٗ   ـمجِالش أِالٗ إٌالٝ أدالٝ ٌٙالخ  ل٠ٌٔ أّالٍُ لذالً ثٌفالضـ ٚى٘الخ إٌالٝ ًّالٛي هللا

و٠ٕالز ٌٚم١الٗ   ـمالجي ٌالٗ ٚلجٌش أفٌٞ ٌٝ أدٕٟ   ـضٛؽٗ ِٚعٗ ًؽً ٠ّْٝ ثٌقجًط فضٝ ًٚٙ إٌالٝ ثٌّ

أ١ٌِ ِقّوث ٠نٌِن دذٌ ٚثٌوصه   لجي دٍٝ   لجي أى٘خ ِعٕج ـذٌ٘ج عُ أًؽالت إٌالٝ ه٠ٕاله ٚإٌالٝ ِقّالو   

ـي٘خ ِعٗ ـٍّج مٌؽٛث ِٓ ثٌّو٠ٕز ل١و أدٛ ٌٙالخ ٠و٠الٗ ًٚؽ١ٍالٗ ٚٝالٌدٗ ِجةالز ؽٍالور ٚٝالٌدٗ ثٌقالجًط 

ٝ ٠ٌؽالت إٌالٝ ه٠الٓ أد١الٗ ْ ـمالجي ِجةز ؽٍور أمٌٜ   ـٍّج ٍٚٙٛث إٌٝ ِىز لجٌش أِٗ ٨ صقٍالٛث ل١الٛهٖ فضال

ثٌقجًط دعو ًؽٛ ٗ ِىٌ٘الج أْ والجْ ه٠ٕاله ث٤ٚي دالج٩ٟ ـٍالُ ًؽعالش إ١ٌالٗ ث٢ْ   ـنؼجظالٗ ـنلْالُ دالجهلل 

ـالنَٔي هللا  ١ٌمضٍٕٗ . ٌٚم١ٗ دعو ىٌه ٚثٌقجًط ٍِّْج ـمٍضٗ ؼ١ٌ  جٌُ دئ٩ِّٗ   ـذٍػ ثٌنذالٌ ًّالٛي هللا

َهااا َكاااَى لُِوااْنِهي  أَْى َْٗقرُاالٌٛالالٗ ّالالذقجٔٗ  َِااأ  َّ ََ أٞ ٨ ٠مضالالً ِؤِٕالالج   ٨ٚ ٠مضالالً ثٌّالالؤِٓ إ٨  َل ُهْنِهٌ ااا إاِلا 

ثٌىجـٌ   ٚلو ثّضغٕٝ هللا ِٓ ثٌقىُ لضً ثٌّؤِٓ مفن   ٚلو ـًٚ ٌٕج ِٓ لضً ثٌّؤِٓ  ّوث ـ١ّالج صمالوَ . 

. 

ٕٚ٘ج ٠ذ١ٓ ٌٕج فىُ ِٓ لضً ثٌّؤِٓ مفج   ٚثٌمضً  ّوث أْ ٠مضٍٗ دوٌٗ ِفٌلز ٥ٌ ٞجن ِضٌدٚالج 

ً مفالالن أْ ٠ىالالْٛ ث٦ْٔالالجْ ـالالٝ ٍِقّالالز ٠ٚٞالالٌح ثٌىالالجـٌ ـ١ٚالال١خ ِؤِٕالالج   أٚ ٠ٞالالٌح ٙالال١وث   ٚثٌمضالال

 ـ١ٚ١خ ِؤِٕج   أٚ ٠ٌٞح دعٚج ٨ صمضً  جهر أٚ د١وٖ أٚ ِج إٔذٗ ىٌه.

 َِ لِا ُْ ِدَٗاح  ُهَغالاَوح  إِلَأ أَ َّ َِاأ  فَرَْذِشٗاُش َسَُثَاح  ُهْنِهٌَاح   ََ َهْي َُرََل ُهْنِهٌ اا  َّ  ٖلالوَ ثٌعضالك ـالٝ ٘الي  

٠٢ز  ٍٝ ثٌو٠ز   ٚلوَ ثٌو٠ز ـٝ ؼ١ٌ٘ج  ٍٝ ثٌعضك ٌّٕجّذجس   ٚه٠ز ثٌٌؽً ِجةالز ٔجلالز   ٚه٠الز ثٌّالٌأر ث

ٔٚفٙج    ٚه٠ز ثٌّؾّٛٝ ًدت ه٠ز ثٌّؤِٓ  ٚث١ٌٙٛهٜ ٚثٌٌٕٚثٟٔ ِٓ أ٘الً ثٌيِالز  ٖالٌ ه٠الز ثٌّالؤِٓ 

ٌق٠ٌالالز     ٚل١الالو ثٌعضالالك دٌلذالالز ِؤِٕالالز ٤ْ ثٌّالالٌثه ِالالٓ ثٌعضالالك ًؽالالٛ  ث٦ْٔالالجْ إٌالالٝ فمالالٗ ثٌالاليٜ ٌالالٗ ِالالٓ ث

ٚإٟالال٩ق ثٌضٚالالٌؾ ٚثٌّْالالضقك ٌٙالاليث ٘الالٛ ثٌٌل١الالك ثٌّالالؤِٓ   فضالالٝ ٠ىالالْٛ لٌدالالٗ  ٕالالو هللا صعالالجٌٝ   ٚأٍ٘الالٗ 

 ِعٍِْٛٛ ُٚ٘ ثًٌٛعز أٚ صٌه إٌٝ ثٌعجلذز.

ُُْا ذا  أٜ ٠ضٚولٛث  ٍٝ ثٌمجصً دجٌو٠ز ٌىّجي إ٠ّجُٔٙ. إاِلا أَْى َٗصا

 ُِهْنه َْ ُُ َّ ّج لَُكْن  م  َعُذ ْْ دال١ٓ هللا ٌٕالج ـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز أْ  ي  فَرَْذِشٗاُش َسَُثَاح  ُهْنِهٌَاح  فَِِْى َكاَى ِهْي َُ

ثٌو٠ز ٨ صعفٝ إ٨ ٤ً٘ ثٌّؤِٓ   أٚ ٤ً٘ ثٌيِز   أٚ ثٌّعج٘و٠ٓ   ـالئْ والجٔٛث وفالجًث أ الوثن ٌٕالج  الوثٚر 

 فٌد١ز أٚ  وثٚر ٌٔٚر ٥ٌ وثن ّمفش ثٌو٠ز  ٓ ثٌمجصً   ٤ٔٗ دئ فجةُٙ ثٌو٠ز ٠ع١ُٕٙ  ٍٝ فٌدٕج.

 ْإِى ذَْذِشٗاُش َسَُثَاح  ُهْنِهٌَاح   َّ َّ  َِ لِا ُْ ْ٘اٌَُِْن ِه٘صَاا   فَِذَٗاح  ُهَغالاَوح  إِلَأ أَ تَ َّ ْ٘اٌَُكْن  م  تَ ْْ لالوَ  َكاَى ِهْي َُ

ّذقجٔٗ ثٌو٠ز ٕ٘ج صن١ٌفج ٌمٍٛح ثٌمَٛ   ٚد١جٔج ٌُٙ أْ ثٌالو٠ٓ ث٦ّال٩ِٝ ه٠الٓ ثٌٌفّالز ٚثٌٖالفمز ٚثٌّعجٚٔالز 

ٌّٕجّالالذز   ٚ٘الاليث ثٌقىالالُ ٌّالالٓ والالجْ د١ٕٕالالج ٚد١الالُٕٙ ١ِغالالجق ٚ٘ؤالالز ّٟعالالج ـالالٝ إ٠ّالالجُٔٙ   ٚآمالالٌ ثٌعضالالك ٌضٍالاله ث

 ٚصذجهي ـٝ ثٌّٕجـت.

 ِْ٘ي ِْٗي ُهرَرَاتَِع َش ِْ د١ٓ هللا ٌٕج فىالُ ثٌو٠الز ـالٝ لضالً ثٌّالؤِٓ ثٌاليٜ ٘الٛ ِالٓ  فََوْي لَْن َِٗجْذ فَِصَ٘اُم َش

ضالٗ ٤ْ ثٌمالَٛ وفالجً لَٛ وجـ٠ٌٓ د١ٕٕج ٚد١ُٕٙ ١ِغجق   أِج ثٌمجصالً إىث  ؾالَ  الٓ هـالت ثٌو٠الز ـال٩ ٠مالَٛ  جةٍ

ٚثٌو٠ز ٌُٙ ِعٛٔز   ٚثٌٛثؽخ أْ ٠عضيً ثٌمجصً ٠ّٚٞٓ ٌُٙ أْ ٠عف١ُٙ ثٌو٠ز  ٕو ٠ْجًٖ ٠َ١ٌالً فمالوُ٘ 
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  عُ أًثه هللا صعجٌٝ أْ ٠فٌٙ ثٌّؤِٓ ِّج أٌُ دٕفْٗ ِٓ ٔؾجّجس ثٌنذظ ٚلْٛر ثٌمٍخ إىث ٌُ ٠ؾو ثٌو٠الز 

٠ٓ ِضضالجدع١ٓ فضالٝ ٠ضؾالٌه ِالٓ ِمضٞال١جس ثٌضٝ صؤعٌ  ١ٍٗ ٘اليث ث٤عالٌ   ـقىالُ  ٍالٝ ثٌمجصالً دٚال١جَ ٕالٌٙ

ثٌذ٠ٌٖز ٚثٌق١ٛث١ٔز   ٠ٚفٌٙ ِٓ دٛث ظ ثٌٕفِ ث٦د١ْ١ٍز ٚثٌالٕفِ ثٌْالذع١ز ٚثٌٖالٙٛث١ٔز   ـ١ٖالعٌ لٍذالٗ 

ِ دجٌٌفّز ثٌعجِز ٌىً فٝ  تَح  ِهَي َّللاا ْْ أٞ ٌٟٖٙ ِٓ هللا ٚؽيدز ٠ٌؽت دٙج ثٌعذو ثٌمجصً مفالن إٌالٝ هللا  ذَ

 صعجٌٝ.

َِ٘عل ُ َكااَى َّللاا ااَّ اا َدِك٘و  أٞ ِق١فالج  ٍّالج دنالالٛثٌٟ ثٌمٍالٛح ٚهّالجةِ ثٌٕفالُٛ   فى١ّالج ـ١ّالالج  و 

 أفىّٗ ٚفىُ دٗ ٕفجن ٤ٌِثٛ ثٌّؾضّت ٤ٌِٚثٛ ث٤ـٌثه.

لََعٌَاَُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  َِ ا ْ٘ ُ َعلَ َغِعاَة َّللاا َّ َِاا  ا فِ٘ الِاذ  ََ َِاٌاُن  ا فََجاَضاُجٍُ َج اذ  َهْي َْٗقرُْل ُهْنِهٌ اا ُهرََعوِّ َّ
أََعذا  ا َّ  (66.)لََُ َعَزات ا َعِظ٘و 

ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز أْ ًؽال٩ ِالٓ ثٌٚالقجدز لضالً ًؽال٩ ٚوالجْ ثٌمجصالً ِالٓ ث٤ٔٚالجً   ـؾّالت 

ه٠ز ثٌّمضٛي ِٓ دٕٝ ثٌٕؾجً  جةٍضٗ ٚأ فج٘ج ٤ك ثٌمجصً ـمذٍٙج   عُ دعو ىٌه أٔضَٙ ـٌٙالز  ًّٛي هللا

 ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز. ـمضً أمج ثٌمجصً ًٚٝل ًأّٗ د١ٓ فؾ٠ٌٓ   ـنَٔي هللا صعجٌٝ

أًًّ ٠ٌّز ـىجْ لضجي د١ٕٙالج ٚدال١ٓ ِالٓ أًّالٍش إ١ٌالٗ   فضالٝ ؽالجن  ًٚٚه أ٠ٞج أْ ًّٛي هللا

ًؽً ـمجي أٔالج إٔالٙو أْ ٨ إٌالٗ إ٨ هللا ٚأْ ِقّالوث ًّالٛي هللا   ـمضٍالٗ ًؽالً ِالٓ ثٌٚالقجدز دعالو أْ لالجي 

ٚ٘ٝ إٔو آ٠ز ـالٝ ثٌمالٌآْ ثٌّؾ١الو  وٍّز ث٩ّ٦َ ظٕج ِٕٗ أٔٗ ٠وـت  ٓ ٔفْٗ دٙج   ـنَٔي هللا ٘يٖ ث٠٢ز  

ف١الظ ٌالُ ٠ؾعالالً ثٌّالؤِٓ لضالً ِؤِٕالالج  ّالوث صٛدالز   ٚلضالالً ثٌّالؤِٓ  ّالوث أْ ٠ٞالالٌدٗ دجٌْال١ؿ ٚثٌّْالالىضز 

"ثٌذٕول١ز"   أٚ ٠ٌٞدٗ دوٌز ِفٌلالز ٥ٌ ٞالجن   أٚ ٚوالَٖ ـمٞالٝ  ١ٍالٗ   أٚ ٝالٌدٗ دعٚالج أٚ دنٖالذٗ 

ّالجن أْ ثٌعّالو ِالج والجْ دْال٩ؿ ـمال٠ ٌٝدج ِضٛث١ٌج فضٝ لضٍٗ   وً ىٌه ٘ٛ ثٌعّو   ٚأْ لالجي دعالٜ ثٌعٍ

و١ْؿ ٩ّٚؿ ٔجًٞ ٚه١ٌٍٕج ِٓ ثٌمٌآْ لٌٛٗ صعجٌٝ مذٌث  ٓ ثٌمذفٝ ٌّّٛٝ  ٕوِج ُ٘ أْ ٠وـعٗ  الٓ 

َْهظِ ث٦ٌّثة١ٍٟ  ْٛ اا تِاا أَذُِشُٗذ أَْى ذَْقرُلٌَِٖ َكَواا َُرَْلاَد ًَْفغ 
(1)

ااٚلالٛي ِّٛالٝ   ٌُِْْن ًَْفغ  إًِِّاٖ َُرَْلاُد ِها
(2)

 

ٌضٝ لٞش  ٍٝ ثٌمذفالٟ لالض٩   ِٚالٓ لضالً ثٌّالؤِٓ ِْالضذ١قج هِالٗ ٚ٘الٛ ٠عٍالُ أٔالٗ ِالؤِٓ ـّْٝ ثٌٛوَر ث

ـٙٛ وجـٌ   ٚفىّز ٘يث ثٌقىُ أْ ثٌمٍٛح ثٌضٝ َٔ  هللا ِٕٙج ثٌٌفّز ٚأدوٌٙج دجٔضمجَ ٚلْالٛر مٍمالش ِالٓ 

أّفً ّجـ١ٍٓ ٚوجْ هللا مٍمٙج ٌضىْٛ مجٌالور ـالٝ ثٌٕالجً   ه١ٌالً ىٌاله أْ هللا أدالٌٍ  ٍالٝ ٠الو٠ٙج ِالج ٠ؽٞالذٗ 

 ٠ٚؽٞخ ثٌنٍك ٚ٘ٛ لضً ثٌٕفِ ثٌّؤِٕز دؽ١ٌ فك.

َِااا ا فِ٘ الِااذ  ََ َِااٌاُن  أْ ٕالالجن ّالالذقجٔٗ أْ ٠ؾج٠ٍالالٗ   ٚأْ ٕالالجن إ٨ ٠ؾج٠ٍالالٗ ٟٙالالٌٖ ـالالٝ  فََجااَضاُجٍُ َج

ثٌو١ٔج دّج ٕجن أٚ ؼفٌ ٌٗ ٠َٛ ثٌم١جِز إىث ٕجن   َٚٔ  ِالٓ ٙالوً ثٌّمضالٛي ثٌفالً ٚثٌٖالقٕجن دّالج ٠ٙذالٗ ٌالٗ 

ّج   ـئْ والجْ ِٚالّّج  ٍالٝ لضالً ثٌمجصالً والجْ ٘الٛ ٚثٌمجصالً ـالٝ ثٌٕالجً ٤ٔالٗ ِٓ ثٌٕع١ُ ثٌّم١ُ أْ ِجس ٍِْ

"إىث ثٌضمٝ ثٌّْالٍّجْ دْال١فّٙج ـجٌمجصالً ٚثٌّمضالٛي  وجْ ٠قٌٗ  ٍٝ لضٍٗ ٚإّٔج ث٤ ّجي دج١ٌٕجس   لجي

 ـٝ ثٌٕجً".

 ٌََُلََع َّ  َِ ْ٘ ُ َعلَ َغِعَة َّللاا َّ مالوً  ١ٍالٗ ثٌؽٞخ ِٓ هللا صعجٌٝ أْ ٠نٍمٗ أ٨ٍ ِٓ ّالجـ١ٍٓ   ٚأْ ٠

أ٨ٍ ثٌىفٌ دٗ أٚ ثٌٛلٛ  ـٝ ثٌىذالجةٌ "ٌٚعٕالز" أٜ لفعالز ِالٓ ًفّضالٗ ٚأدعالوٖ  الٓ ثٌم١الجَ ٌقٞالٌصٗ دّالج 

 ٠قخ ِٓ ث٤ ّجي   ٚ٘يٖ ٘ٝ ثٌٍعٕز.

                                                           

(
1

 .776 ( ًّٛر ثٌمٚ٘ 

 .66( ًّٛر ثٌمٚ٘ 7 2)
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ا أََعذا لََُ َعَزات ا َعِظ٘و  َّ    ٝثٌعيثح ِعٍَٛ   ٚ ظ١ّز فٌِجٔٗ ِٓ ثٌٕع١ُ ـالٝ ثٌفالٌهُٚ ث٤ ٍال

جِالالز   وّالالج ٠مالالٛي هللا أؽالالٌث  ظ١ّالالج ـالالج٤ؽٌ ِعٍالالَٛ ٚ ظ١ّالالز ً ٠الالز ِٚالالٓ ثٌٕظالالٌ إٌالالٝ ؽّالالجي هللا ٠الالَٛ ثٌم١

 ؽّجي هللا صعجٌٝ.

ُْ٘كُن لٌٛٗ صعجٌٝ 7  اَل ذَقُْلُْا لَِوْي أَْلقَٔ إِلَا َّ ُْا  ِ فَرَثٌَ٘ا َِا الاِزَٗي آَهٌُْا إَِرا َظَشْترُْن فِٖ َعثِِ٘ل َّللاا َٗا أَُّٗ

َ َم لَْغَد ُهْنِهٌ ا ذَْثرَغَُْى َعَشضَ  ُ  الغا ٌْارُْن ِهاْي َُْثاُل فََوايا َّللاا ِ َهَغااًُِن َكصِ٘اَشج  َكاَزلَِ  ُك ٌْاَذ َّللاا ًَْ٘ا فَِع اْلَذَ٘اِج الذُّ

ا ثِ٘ش  ََ َ َكاَى تَِوا ذَْعَولَُْى  ُْا إِىا َّللاا ُْ٘كْن فَرَثٌَ٘ا  (62.)َعلَ

ٕالٙو ٕالٙجهر  دعو ِالج لالجي أٜ ِْالٍُ   أٚ دعالو أْ ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز لض١ً ٠ٌّز ٌٌّٛي هللا

ثٌقك   أٚ دعو ِج ٍُّ  ١ٍُٙ لضٍٖٛ ٌؽ١ّٕز وجٔش ِعٗ   أٚ ؼ١ٌ ىٌه ِٓ ٍِاله ـنماليٖٚ ِٕالٗ   ٚدْالٕو دالٓ 

ؽ٠ٌٌ لجي دعظ ثٌٕذٝ دّقٍُ دٓ ؽغجِز ـٍم١ُٙ  جٌِ ثدٓ ث٤ٝذ٠ ـق١جُ٘ صق١ز ث٩ّ٦َ   ٚوجٔش د١الُٕٙ 

ـالضىٍُ ـ١الٗ  ١١ٕالز ٚث٤لالٌ   ٝؽ١ٕز ـٝ ثٌؾج١ٍ٘ز ـٌِجٖ ِقٍُ دُْٙ ـمضٍٗ   ـؾجن ثٌنذٌ إٌٝ ًّٛي هللا

  ـمجي ث٤لٌ  ٠ج ًّٛي هللا ّالٓ ث١ٌالَٛ ٚؼ١الٌ ؼالوث "٠ٌ٠الو ثٌعفالٛ  الٓ ِقٍالُ" ـمالجي  ١١ٕالز ٨ ٚهللا فضالٝ 

صيٚق ْٔج ٖ ِٓ ثٌٖىً ِج ىثق ْٔجن  جٌِ ـؾجن ِقٍُ ـٝ ٠ٌه٠ٓ ـؾٍِ د١ٓ ٠وٜ ًّالٛي هللا ١ٌْالضؽفٌ 

ضٍمالٝ هِٛ الٗ دال١ٓ دٌه٠الٗ ـّالج  ٌٝالش دالٗ ّالجدمز ٌٗ   ـمجي ٌٗ ًّٛي هللا ٨ ؼفالٌ هللا ٌاله   ـمالجَ ٚ٘الٛ ٠

ـيوٌٖٚ ٌٗ ـمجي أْ ث٤ًٛ ٨ صمذً ِالٓ ٘الٛ  فضٝ ِجس ٚهـٕٖٛ   ـٍفظضٗ ث٤ًٛ   ـؾجنٚث إٌٝ ثٌٕذٟ

آعُ ٙجفذىُ   ٌٚىالٓ هللا أًثه أْ ٠عظىالُ   عالُ ٌٟفالٖٛ دال١ٓ ٙالوـٝ ؽذالً ٚأٌمالٛث  ١ٍالٗ ِالٓ ثٌقؾالجًر   

َِا الاِزَٗي آَٚٔي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُاْاَٗا أَُّٗ ِ فَرَثٌَ٘ا ٚث٤ِالٌ دالجٌضذ١ٓ ًٚه ـالٝ  َهٌُاْا إَِرا َظاَشْترُْن فِاٖ َعاثِِ٘ل َّللاا

ُااْاثٌمالالٌآْ ـالالٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ  إِْى َجاااَءُكْن فَاِعااق  تٌَِثَااِ  فَرَثٌَ٘ا
(1)

ِٚعٕالالٝ ث٠٢الالز أْ هللا ٠نٌِٔالالج دجٌضالالول١ك ـالالٝ  

إىث ٚٙالً ـالٝ أًٛ ثٌعالوٚ  ثٌذقظ ٚثٌٕظٌ إىث مٌؽٕج ِؾج٘و٠ٓ ـٝ ّذ١ً هللا   ٚىٌه ِالج والجْ ٠فعٍالٗ

ـئٔٗ ٠ٕضظٌ ثٌفؾٌ   ـئىث أىٔٛث دجٌفؾٌ فىالُ ٌٙالُ دج٠٦ّالجْ   ٚإىث دالوًس ِالُٕٙ دالٛثهً ث٠٦ّالجْ ّالجٌُّٙ   

ٚوالاليٌه ـالالٝ ث٤مذالالجً ٠ؾالالخ  ٍالالٝ ّالالجِت ثٌنذالالٌ أْ ٠ضذٚالالٌ ـالال٩ ٠قىالالُ دٚالالقز ثٌنذالالٌ ٨ٚ ٠ىيدالالٗ إ٨ دعالالو 

ثٌفضٓ  ٍٝ ث١ٌٍّّْٓ   ِٚٓ فىُ لذالً  ثٌذ١جْ ٚهلز ثٌٕظٌ مٚٛٙج ـٝ فجٌز ثٌمضجي أٚ ـ١ّج ٠فضـ أدٛثح

ثٌضذ١الال١ٓ أعالالُ ٌٚالالٛ أٙالالجح   ٚلالالو دالال١ٓ هللا فىّالالز ٘الاليث ث٤ِالالٌ ٚ٘الالٝ ثٌعفالالؿ ِالالٓ ثٌٛلالالٛ  ـ١ّالالج ٠ؽٞالالخ هللا 

 ٠ٌٚٞ ثٌنٍك.

َم لَْغَد ُهْنِهٌ ا َ ُْ٘كُن الغا اَل ذَقُْلُْا لَِوْي أَْلقَٔ إِلَ َّ    ِٚعٕٝ إٌمالجن ثٌْال٩َ ث٨ِضٕالج  ِالٓ ثٌقالٌح

ز ثٌٖٙجهر   أٚ ثٌضق١ز دضق١ز ث٩ّ٦َ ـ١ظٌٙ ّذقجٔٗ ثٌقىّز ِٓ ٘يث ث٤ٌِ ٚثٌضٖو٠و ـ١الٗ أٚ ثٌٕفك دىٍّ

 ـمجي ّذقجٔٗ ِذ١ٕج همجةً ٔفُّٛٙ.

ًَْ٘ا . ٚصذضؽْٛ أٜ صالؤعٌْٚ ٚ الٌٛ ثٌالو١ٔج أٜ ثٌؽ١ّٕالز ٚث٦ّالجًٜ  ذَْثرَغَُْى َعَشَض اْلَذَ٘اِج الذُّ

 دذ١جْ أٔٗ ٘ٛ ثٌؽٕٝ. هًث٠ز ٌقجٌضُٙ ٚفجؽضُٙ   ـفّنْ هللا صعجٌٝ لٍٛدُٙ

  َهَغاًُِن َكصَِ٘شج ِ ٌَْذ َّللاا ٚصٍه ثٌّؽجُٔ ثٌىغ١ٌر   ِٕٙالج صفٞالً هللا دذ١الجْ ث٤فىالجَ ٚإفْالجٔٗ إٌال١ُٙ  فَِع

دقخ ث٠٦ّجْ ٚوضجدضٗ ـٝ لٍٛدُٙ ٚص١٠َٕٗ ـ١ٙج   ٚؽٛهٖ  ١ٍُٙ دجٌٌٕٚر ٚثٌضن١٠و   ٚإى٨ي ث٤ الوثن ٌٙالُ 

١ٍُٙ فضٝ ٠ّٛصٛث ١ٍِّْٓ ٠ٌٚعٛث ثٌفٌهُٚ ث٤ ٍالٝ ٠الَٛ ٨   ٚ ُّٚٙ ِٓ ثٌٕجُ   ٚصٛثٌٝ إفْجٔٗ  

 ٠ٕفت ِجي ٨ٚ دْٕٛ   ٚوً ىٌه ؼ١ٌ ثٌّؽجُٔ ثٌضٝ ٘ٝ  ٕو هللا أ و٘ج ١ٌٚ٤جةٗ ٚأفذجدٗ.
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 ُْْ٘كن ُ َعلَااا ٌْااارُْن ِهاااْي َُْثاااُل فََوااايا َّللاا ثٌىالالالجؾ ٕ٘الالالج ٌٍضٖالالالذ١ٗ   ٚثّالالالُ ث٦ٕالالالجًر  جةالالالو ٌٍمالالالَٛ  َكاااَزلَِ  ُك

ُ٘ ثٌٌّٖوْٛ ثٌي٠ٓ ٠مجصٍُٛٔٙ ٤ْ "ويٌه" أٜ ِغً ٘ؤ٨ن ثٌىفجً وٕضُ ِٓ لذالً ثٌٍّقٛظ١ٓ ـٝ ث٠٢ز ٚ

إ١ٌىُ   ـجٌٛثؽخ  ٍال١ىُ أْ صضذ١ٕالٛث وّالج أِالٌ هللا صعالجٌٝ دمٌٛالٗ 7 "ـضذ١ٕالٛث"  ـّٓ هللا  ١ٍىُ دذعغز ِقّو

ذالً ٚث٤ٌِ ٕ٘ج صٛو١و ث٤ٚي ٌٚىٕالٗ ىوالٌٖ ٕ٘الج دعالو د١الجْ فىّضالٗ   ـىالنْ ٠مالٛي ٨ٚ صْٕالٛث ِالج وٕالضُ ـ١الٗ ل

ث٦ّالال٩َ   ـضٌفّالالٛث  ذالالجه هللا صعالالجٌٝ ٚصمذٍالالٛث ِالالُٕٙ ِالالج والالجْ  ظالال١ُ ٚلالالت ـالالٝ ثٌٕفالالُٛ   فضالالٝ ٠ٌث الالٝ 

ثٌّؤِْٕٛ ٘يث ث٤ٌِ ً ج٠ز صؾعٍُٙ ٠ْجً ْٛ ١ًٌٕ ًٝجن هللا دجٌضذ١١ٓ   ٚث٤مالي دالج٤فٟٛ ٚأعالجً أِالٌ 

ٚثٌعفالالؿ  هللا  ٍالالٝ ٘الالٛثُ٘ ٚفظٙالالُ ١ٌْالالجً  ثٌٕالالجُ إٌالالٝ ث٦ّالال٩َ إىث ًأٚث ِالالج أٔالالضُ  ١ٍالالٗ ِالالٓ ثٌٌفّالالز

ـالالجفىّٛث  ٍالال١ُٙ دّالالج أظٙالالٌٖٚ ٤ٔىالالُ ِىٍفالالْٛ دج٤مالالي دجٌظالالجٌ٘ ٚ ٍالالٝ هللا ثٌْالالٌثةٌ   ـّالالٓ لالالجي وٍّالالز 

ث٩ّ٦َ ٚؽخ  ١ٍىُ أْ صٖؾعٖٛ ٚصؤ٠الوٖٚ ١ٌالضّىٓ ث٠٦ّالجْ ِالٓ لٍذالٗ   ـالئْ والجْ ِٕجـمالج  ٚالّضىُ ِٕالٗ 

 ٚد١ٕش ٌىُ فم١مضٗ إىث أٔضُ ّّعضُ أٌِٞ ـْجً ضُ إٌٝ ثٌعًّ دٗ.

 َك َ اإِىا َّللاا ثِ٘ش  ََ  دمٍٛدىُ ٚؽٛثًفىُ مذ١ٌث أٜ ىث مذٌر دٗ ٚ ٍُ. اَى تَِوا ذَْعَولَُْى 

ُِاُذَّى فِاٖ َعاثِِ٘ل لٌٛٗ صعجٌٝ 7  اْلُوَجا َّ اَشِس  ُْ٘ش أُّلِٖ العا ِْٕ اْلقَاِعُذَّى ِهَي اْلُوْنِهٌَِ٘ي َغ اَل َْٗغرَ

 ُِ ُ اْلُوَجا َل َّللاا ِِْن فَعا ًْفُِغ أَ َّ ِِْن  الِ َْ ِ تِأَْه ُ َّللاا َعاَذ َّللاا َّ ُكاّ    َّ ِِْن َعلَٔ اْلقَاِعاِذَٗي َدَسَجاح   ًْفُِغ أَ َّ ِِْن  الِ َْ ِذَٗي تِأَْه

ا ا َعِظ٘و  ُِِذَٗي َعلَٔ اْلقَاِعِذَٗي أَْجش  ُ اْلُوَجا َل َّللاا فَعا َّ  (62.)اْلُذْغٌَٔ 

ٓ ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز هٌش  ٍٝ أْ ثٌؾٙجه ـٌٛ وفج٠ز ٨ ـٌٛ  ١ٓ   ٤ٔٗ ٌٛ وجْ ـٌٛ  ال١

٨عُ ثٌمج وْٚ   ّٚذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢الز ثٌٖال٠ٌفز ِالج فٚالً ـالٝ دالوً ٚثفالو ٚؼ١ٌّ٘الج ِالٓ لعالٛه أ٘الً 

ـالٝ ثٌؾٙالجه   ِٚعٕج٘الج أْ هللا صعالجٌٝ ٠نذٌٔالج أٔالٗ   ٨ ٠ْالضٛٞ  ثٌعجـ١ز ٚث١ٌْالجً  الٓ أصذالج  ًّالٛي هللا

 ثٌمج وْٚ ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ أً٘ ثٌعجـ١ز ٚث١ٌْجً.

َشسِ " ُْ٘ش أُّلِٖ العا ٘جس وجٌٌّٛ ٚوف١ؿ ثٌذٌٚ   ـئْ أِغجي ٘الؤ٨ن ٌٙالُ دمالوً " أٜ أً٘ ثٌعجَغ

١ٔضُٙ ـمو ٠ىْٛ ٌُٙ ِج ٌٍّؾج٘و٠ٓ   ّٚذخ لٌٛٗ صعجٌٝ "ؼ١الٌ أٌٚالٟ ثٌٞالًٌ" أْ أ٘الً ثٌعج٘الجس ألذٍالٛث 

٠ضمالوُِٙ دالٓ أَ ِىضالَٛ ث٤ ّالٝ   ـمالجي ٠الج ًّالٛي هللا ٚهللا أٔالٝ أفالخ ثٌؾٙالجه ٌٚىٕالٝ   ٍٝ ًّٛي هللا

ٌؽُ   ـنَٔي هللا صعجٌٝ "ؼ١ٌ أٌٚٝ ثًٌٌٞ" ـٌْٜ  ُٕٙ ًٚٝالٛث وف١ؿ ثٌذٌٚ ٚوجه أْ ٠ٌٚ  ِٓ ث

 دمٞجن هللا ـٝ ٌُِٝٙ.

"ٚؼ١الالٌ" ٘الاليٖ أِالالج أْ صىالالْٛ ِٕٚالالٛدز  ٍالالٝ أٔٙالالج فالالجي   أٚ ٌِـٛ الالز  ٍالالٝ أٔٙالالج ِذضالالوٜ ٌنذالالٌ 

 ِقيٚؾ  ٍٝ صمو٠ٌٖ ِعفٛث  ُٕٙ.

 ِِْن ًْفُِغااا أَ َّ ِِْن  الِ َْ ِ تِاااأَْه اااُذَّى فِاااٖ َعاااثِِ٘ل َّللاا ُِ اْلُوَجا َّ ٠ْالالالضٛٞ  ٕالالالو هللا ثٌمج الالالوْٚ ِالالالٓ أٜ ٨ 

ثٌّالالالؤ١ِٕٓ ث٤ل٠ٛالالالجن ث٤ؼ١ٕالالالجن   ٚثٌّؾج٘الالالوْٚ ـالالالٝ ّالالالذ١ً هللا أٜ ٦ الالال٩ن وٍّالالالز هللا صعالالالجٌٝ "دالالالنِٛثٌُٙ 

ٚأٔفُْٙ" ٚلوَ ثٌّجي ٕ٘ج ٤ٔٗ أ َ  ٍٝ ث٦ْٔجْ ِٓ ثٌٕفِ   ٤ْٚ ثٌٕفِ دوٚٔٗ ٨ ٠ىْٛ ٌٙج ل١ّز ـالٝ 

ثٌضالٝ ٨ صٕالجي إ٨ دجٌّالجي   ٚلالو ٠مضالً ثٌّالٌن هْٚ ٔظٌ أً٘ ثٌو١ٔج ِٓ ف١ظ ٌالٛثٍَ ث٦ْٔالجْ ثٌٞال٠ًٌٚز 

َ ِجٌٗ   ِٚضالٝ داليي ثٌالٕفِ ٚثٌّالجي ـالٝ ّالذ١ً هللا أهٜ ث٤ِجٔالز ٌٚالجفذٙج ؽالً ؽ٩ٌالٗ لالجي صعالجٌٝ  إِىا َّللاا

الَُِنْ  َْ أَْه َّ ًْفَُغُِْن  اْشرََشٓ ِهَي اْلُوْنِهٌَِ٘ي أَ
(1)

ِٚٓ دج  ثٌٍْعز ٚدنً دئ فجةٙج واليح ـالٝ د١عالٗ ّٚالٍذش  

 ٕٗ ٚأهمً ـٝ ٔجً ؽُٕٙ.لٌٙث  
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  ِِْن َعلَٔ اْلقَاِعاِذَٗي َدَسَجاح ًْفُِغ أَ َّ ِِْن  الِ َْ ُِِذَٗي تِأَْه ُ اْلُوَجا َل َّللاا أٜ ًـعٙالُ  الُٕٙ ـالٝ ثٌٕعال١ُ  فَعا

ثٌّم١ُ ٚثٌٌّْثس ثٌوثةّز ِّالج ٠ٖالعٌ دالٗ ثٌّؾج٘الوْٚ ـالٝ ثٌؾٕالز ْ ٚأْ ٌالُ ٠ٖالعٌ دالٗ ؼ١الٌُ٘   ٤ْ هللا 

ًٔج ثٌؽً ٚثٌقْو ـ٩ؼً ٨ٚ فْو ـٝ ثٌؾٕز   ِٚٓ ـٝ ٠ًالجٛ ثٌؾٕالز صعجٌٝ أمذٌٔج أٔٗ َٔ  ِٓ ٙوٚ

ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ ٠ٌٜ ٔفْٗ ِؽذٟٛج دّج ٘ٛ ـ١الٗ   ٤ْ هللا ؽّالً ٌٙالُ ِىالجٔضُٙ ـال٩ ٠الٌْٚ ـالٝ ثٌؾٕالز ِمجِالج 

 أ ٍٝ ِٓ ِمجِجصُٙ إ٨ دجٌقخ ٚثٌضعظ١ُ ثٌٌٚفجٔٝ.

ٌَٔاْلُذْغ ُ َعَذ َّللاا َّ ُكّ    َّ ٌّؾج٘و٠ٓ   ٤ٔالج لالوِٕج أْ صٍاله ث٠٢الز أعذضالش أٜ ٚو٩ ِٓ ثٌمج و٠ٓ ٚث

أْ ثٌؾٙجه ١ٌِ ـٌٛ  ١ٓ   ـئىث لجِش دٗ ـتز ِٓ ث٤ِز ّم٠  ٓ ثٌذالجل١ٓ   ثٌٍٙالُ إ٨ ـالٝ ٔمالجٟ عال٩ط 

 ـنٔٗ ٠ىْٛ ـٌٛ  ١ٓ  ٍٝ وً ًؽً ٚثٌِأر   ٚىٌه 7

 إىث ثفضً ثٌعوٚ هثً لَٛ ِؤ١ِٕٓ ٚؽخ  ١ٍُٙ أْ ٠وـعٖٛ  ُٕٙ. -7

  ظُ  ٍٝ ـتز ِٓ ث١ٌٍّّْٓ صع١ٓ  ١ٍُٙ ـٌٛ  ١ٓ.ٚإىث  ١ٕٗ ث٦ِجَ ث٤ -4

ٚإىث ٘جؽُ ثٌعوٚ عؽًٛ ث٤ِز صع١ٓ  ٍٝ ثٌؾ١ّت وً دموًٖ   أِج ـٝ ثٌفضٛفالجس ٚأِغجٌٙالج ِالٓ ًه 

ثٌذؽالالجر ٚ ٚالالجدجس ثٌنالالٛثًػ ـئٔالالٗ ٨ ٠ىالالْٛ ـالالٌٛ  الال١ٓ  ٍالالٝ ثٌىالالً ٤ْ هللا ٠مالالٛي 7 "ٚوالال٩ ٚ الالو هللا 

 ثٌقْٕٝ" ٚثٌقْٕٝ ٕ٘ج ٟ٘ ثٌّؽفٌر ٚثٌؾٕز.

 َف اَّ ا َعِظ٘و  ُِِذَٗي َعلَٔ اْلقَاِعِذَٗي أَْجش  ُ اْلُوَجا َل َّللاا ىوٌ ـٝ ث٠٢ز ث٤ٌٚٝ أٔالٗ ـٞالٍُٙ هًؽالز  عا

إٚ٘ج ٠مٛي ّذقجٔٗ  ا َعِظ٘و   ٚث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ دٍْجْ هللا صعجٌٝ ٠وي  ٍٝ ِعجْ ع٩ط 7أَْجش 

 ثٌّعٕٝ ث٤ٌٚٝ ثٌٌٝٛثْ ث٤وذٌ.

 ثٌّعٕٝ ثٌغج١ٔز ِمعو ٙوق.

ٌظ ثٌٕظٌ إٌٝ ٚؽٗ هللا ثٌى٠ٌُ ٚ٘يث ـ١ّج أ ٍُ ٘الٛ ث٤ؽالٌ ثٌعظال١ُ   ٤ْ هللا ّالذقجٔٗ ثٌّعٕٝ ثٌغج

أمذٌٔج أٔٗ ٚ و ثٌمج و٠ٓ دجٌقْٕٝ   ٚد١ٕش ٌه أْ ثٌقْٕٝ ٘ٝ ثٌّؽفٌر ٚثٌؾٕز   ـّج دمالٝ ِالٓ ث٤ؽالٌ 

٠ٓ ثٌعظ١ُ إ٨ ِج لًٌصٗ ٌه ٚهللا صعجٌٝ ٠مٛي "ٌٍالي٠ٓ أفْالٕٛث ثٌقْالٕٝ ٠ٍٚالجهر" ـجٌقْالٕٝ عذضالش ٌٍمج الو

"دضؾٍالالٟ ٌٕالالج ًدٕالالج ٝالالجفىج" ٚ٘الاليث  ـّالالج دمالالٝ إ٨ ث٠ٌَالالجهر ٚ٘الالٝ ثٌٕظالالٌ إٌالالٝ ٚؽالالٗ هللا ثٌىالال٠ٌُ وّالالج لالالجي

 ثٌقو٠ظ دْٕو ث٦ِجَ أدٝ ٟجٌخ ثٌّىٟ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا َسِد٘و  ُ َغفُْس  َكاَى َّللاا َّ َسْدَوح   َّ َهْغفَِشج   َّ  ٌَُْ  (63.)َدَسَجاخ  ِه

اادعالو لٌٛالٗ ـالٝ ث٠٢الز ثٌْالجدمز  ٌْاَُ َدَسَجاخ  هِ لٌٛٗ صعجٌٝ ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز  ا َعِظ٘و  ٠عٕالٝ أْ  أَْجاش 

٘يث ث٤ؽٌ ثٌعظ١ُ ثٌيٜ ٠ضفًٞ هللا دٗ  ٍٝ ثٌّؾج٘الو٠ٓ دالنِٛثٌُٙ ٚأٔفْالُٙ ٘الٛ هًؽالجس ـالٛق هًؽالجس 

 ـمو صىْٛ ثٌٌٝٛثْ   أٚ ِمعو ٙوق   أٚ ثٌٕظٌ إٌٝ ٚؽٙٗ ثٌى٠ٌُ دعو ثٌّؽفٌر ٚثٌٌفّز.

ُ َغفُ لٌٛٗ صعجٌٝ  َكاَى َّللاا اَّ ا َسِد٘و  أٜ ٠ْضٌ ىٔٛح ثٌّئذ١ٓ ثٌي٠ٓ مضّٛث أ ّجٌُٙ دجٌٖالٙجهر  ْس 

ـالٝ ّالذ١ً هللا   ٠ٚالالٌفُّٙ دمالوً صعظالال١ُّٙ ٤ٚثِالٌ هللا ِْٚالالجً ضُٙ إٌالٝ دالاليي ث٤ِالٛثي   ٚث٤ًٚثؿ ـالالٝ 

ّذ١ٍٗ   ٚثٌّؽفٌر ـٝ ثٌْضٌ ِٚٓ ـُٙ أْ ثٌّؽفٌر صّقٛ ثٌئٛح ؽًٙ ٤ْ ثٌقمجةك عجدضز ـٝ  ٍالُ هللا ٨ 

  7ٌىٕٗ ٠ْضٌ٘ج فضٝ  ٓ ث٩ٌّةىز ٚ ٓ ثٌٖن٘ ثٌّالئخ ٚ الٓ ِعجٌّالٗ ـالٝ ث٤ًٛ   لالجيصّقٝ  ٚ
"إىث صجح ثٌعذو أْٔٝ هللا ثٌقفظز ىٔٛدٗ ٚأْٔٝ ويٌه ؽٛثًفالٗ ِٚعجٌّالٗ ِالٓ ث٤ًٛ ـ١ٍمالٝ هللا ٌٚال١ِ 

  ١ٍٗ ٕج٘و دئخ.
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ِِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ًْفُِغ فااُُُن اْلَوَ ئَِكحُ فَالِِوٖ أَ َْ ٌْرُْن َُالُْا ُكٌاا ُهْغرَْعاَعفَِ٘ي إِىا الاِزَٗي ذَ ْن َُالُْا فَِ٘ن ُك

َعااااَءخْ  َّ َِاااٌاُن  اُُْن َج َّ َِاااا فَأُّلَمِاااَ  َهاااأْ َِااااِجُشّا فِ٘ اِعاااَعح  فَرُ َّ  ِ َْسِض َُاااالُْا أَلَاااْن ذَُكاااْي أَْسُض َّللاا ْٛ  فِاااٖ ا

ا  (64.)َهِص٘ش 

 ْ أًثه ًّالالٛي هللاّٚالالذخ ٔالالَٚي ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ ؽّج الالز ِالالٓ لالال٠ٌٔ والالجٔٛث أّالالٍّٛث   ٌّٚالالج أ
ثٌٙؾٌر لجٌٛث ٠ج ًّٛي هللا أٔج ٝعفجن ٨ ٔف١الك ثٌٙؾالٌر   ـٍّالج أْ وجٔالش ٚثلعالز دالوً لالجي وفالجً لال٠ٌٔ 

ِالالٓ ٌالالُ ٠نالالٌػ ِعٕالالج ٌمضالالجي ِقّالالو ٘الالوِٕج د١ضالالٗ ٚآى٠ٕالالجٖ   ٚثٌّْالالٍّْٛ والالجٔٛث إىث ىثن ٠ْالالضٌْٚ أٔفْالالُٙ 

ُٙ ٟجةفالز وغ١الٌر ٚأّالٌ ِالُٕٙ دج٩ّ٦َ ـنٌػ لَٛ ِٓ ث١ٌٍّّْٓ ِت ل٠ٌٔ   ـٍّج فٌٞٚث دوًث لضً ِٕ

وغ١ٌْٚ ـنَٔي هللا ٘يٖ ث٠٢الز ثٌٖال٠ٌفز   ـٍّالج ٌَٔالش ٘اليٖ ث٠٢الز أًّالً دعالٜ ثٌّٙالجؽ٠ٌٓ إٌالٝ ألالجًدُٙ 

ٚأفذجدُٙ   ٚوجْ دّىز ًؽً ٠ٌِٜ ـمجي ٨ٚ٤هٖ ٚأٔٝ ٚثٌقّو هلل ـٝ ٠ْجً ٠ٍٕٟٛٙ ثٌّو٠ٕالز ٠ٍٚالجهر 

ـقٍّالٖٛ ٠ٌِٞالج ـّالجس ـالٝ ثٌف٠ٌالك    ٚأٔٝ ٨ أل١ُ دعو ٘يٖ ث٠٢ز ـٝ ِىز ـجفٍّٟٛٔ إٌٝ ًّالٛي هللا

ٚأٌّ  إٌٝ ثٌّو٠ٕز ًؽجي وغ١ٌْٚ ِٓ ثٌٚقجدز   ِٚعٕٝ ث٠٢ز أْ ثٌي٠ٓ صٛـجُ٘ ث٩ٌّةىز أٜ صضٛـالجُ٘ 

د١َٛ دوً ُٚ٘ ِت ؽ١ٔ ثٌٌّٖو١ٓ فجي وُٛٔٙ ظجٌّٟ أٔفُْٙ دج٦لجِز ـٝ هثً ثٌىفٌ دعالو أْ ؽعالً هللا 

ث٩ٌّةىز "ـُ وٕالضُ" أٜ ـالٝ أٜ ٕالب وٕالضُ   ـ١مٌٛالْٛ "وٕالج  ٩ّ٧ٌَ ِعم٩ دجٌّو٠ٕز ِٚنٜٚ   ـضمٛي ٌُٙ

ِْضٞعف١ٓ ـٝ ث٤ًٛ   ـضمٛي ث٩ٌّةىز "أٌُ صىٓ أًٛ هللا ٚثّعز ـضٙجؽٌٚث ـ١ٙالج" أٜ أْ ثٌٛثؽالخ 

 ٍٝ ثٌّْضٞعؿ ـٝ أًٛ ثٌعالوٚ ْ ثٌّمٙالًٛ  ٍالٝ أْ ٨ ٠عجِالً ِعجٍِالز ث٦ْٔالجْ ثٌقالٌ ـالٝ ٟٕٚالٗ   

ٙالج إىث والجْ ٧ٌّال٩َ ِعمال٩ فٚال١ٕج   ـى١الؿ دّالٓ صالٌن ٚؽخ  ١ٍٗ أْ ٠ٙجؽٌ ـٝ دال٩ه ؼ١ٌ٘الج مٚٛ

٠الالَٛ دالالوً   ـضمضٍالالٗ ث٩ٌّةىالالز ثٌضالالٝ أِالالو هللا دٙالالج ًّالالٌٛٗ ثٌٙؾالالٌر ٚمالالٌػ ِالالت ثٌعالالوٚ ١ٌمجصالالً ًّالالٛي هللا

 ٠ٚىْٛ ؽَثن ٘ؤ٨ن ِج أمذٌٔج هللا دٗ  ُٕٙ ِٓ لٌٛٗ.

ا َعاااَءْخ َهِصاا٘ش  َّ َِااٌاُن  اُُْن َج َّ ؽعالالز إٌالالٝ ِالالٓ صٌوالالٛث ثٌٙؾالالٌر ـنٌٚتالاله ث٦ٕالالجًر ًث فَأُّلَمِااَ  َهااأْ

ٚمٌؽالالٛث ِالالت ِٖالالٌوٟ لالال٠ٌٔ ٌقالالٌح ًّالالٛي هللا   ِالالنٚثُ٘ أٜ ِقٍٙالالُ ثٌالاليٜ ٠الالنْٚٚ إ١ٌالالٗ   ؽٙالالُٕ أٜ 

  يثدٙج ّٚجنس ٌِؽعج ِٚو٨.

اَل لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  َّ ٘عَُْى ِد٘لَااح   ِِ ْلااَذاِى اَل َْٗغاارَ ِْ اْل َّ الٌَِّغاااِء  َّ  َِ َجااا إاِلا اْلُوْغرَْعااَعفَِ٘ي ِهااَي الشِّ

رَُذّ ِْ  (65.)َى َعثِ٘   َٗ

ثّضغٕٟ هللا ِٓ ٘يث ثٌقىُ ِٓ وجْ ٝعفٗ فم١م١ج   دنْ ٝعؿ  الٓ أْ ٠قضالجي ٌٍٙؾالٌر ـٚالعخ 

 ١ٍالالٗ ثٌنالالٌٚػ   ٚٙالالعذش  ١ٍالالٗ ثٌٕفمالالز ٚثٌٌثفٍالالز ٚثٌالالَثه ـنلالالجَ ـالالٝ هثً ثٌىفالالٌ وجً٘الالج ٧ٌلجِالالز ِض١ّٕالالج 

١فالز "إّٔالج ثٌعّالً دج١ٌٕالز" دْالٕو ث٦ِالجَ أدالٝ فٕ ثٌٙؾٌر   ـٙؤ٨ن ٠غ١ذُٙ هللا صعجٌٝ دمالوً ٔٛث٠الجُ٘   لالجي

ٚدْٕو ؼ١ٌٖ "إّٔج ث٤ ّجي دج١ٌٕجس" ٚىوٌ هللا ثٌّْضٞعف١ٓ ـيوٌ ثٌٌؽجي ٚثٌْٕجن ٚثٌٌٛالوثْ   ـع١ٕالش 

صٍه ث٠٢ز أْ ثٌٙؾٌر وّج صؾخ  ٍٝ ثٌٌؽً صؾالخ  ٍالٝ ثٌّالٌأر ٚ ٍالٝ ثٌٌٛالو ثٌاليٜ ٠عمالً "٨ٚ ٠ٙضالوْٚ 

 ّذ٩١" أٜ ٠ٌٟمج ٠ٍْٚٛ دٗ إٌٝ ثٌّو٠ٕز.

افَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا َغفُْس   ّْ ُ َعفُ َكاَى َّللاا َّ ٌُِْْن  َْ َع ُ أَْى َْٗعفُ  (66.)أُّلَمَِ  َعَغٔ َّللاا

 ْٝ ٕ٘ج ِعٍِٛز دّعٕٝ ث٩ٌَ ١ٌْٚش دّعٕٝ ثٌضٌؽٝ وّج لوِش ٌاله  ـضىالْٛ ثٌّؽفالٌر ِالٓ هللا 

اصعجٌٝ ٚ وث فمج أْ ٕجن هللا " ا َغفُْس   ّْ ُ َعفُ َكاَى َّللاا ثي   ٚثٌّؽفالٌر ِٕالٗ " ثٌعفالٛ ِالٓ هللا لالو ٠ْالذمٗ ّالؤَّ

 ّذقجٔٗ ٨ ٠ْذمٙج ّؤثي   أّني هللا أْ ٠ّٓ  ١ٍٕج دجٌعفٛ ٚثٌّؽفٌر ٚأْ ٠ؾعً فْجدٕج فْجدج ١ْ٠ٌث.
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َهاْي َْٗخاُشْض لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ َعاَعح   َّ ا  اا َكصِ٘اش  َْسِض ُهَشاَغو  ْٛ ِ َِٗجْذ فِاٖ ا َِاِجْش فِٖ َعثِِ٘ل َّللاا َهْي ُٗ َّ
ا إِلَاا َِاااِجش  َِ ُه ْ٘رِاا ا ِهااْي تَ ُ َغفُااْس  َكاااَى َّللاا َّ  ِ َْ أَْجااُشٍُ َعلَاأ َّللاا َُاا َّ ُخ فَقَااْذ  ْْ َِ شُاانا ُْٗذِسْكااَُ اْلَواا َسُعااْلِ َّ  ِ ٔ َّللاا

ا  (711.)َسِد٘و 

٘يٖ ثٌؾٍّز ٕال١ٌٟز ٠ٌؼالخ هللا صعالجٌٝ ـالٝ ثٌٙؾالٌر ِالٓ هثً ثٌقالٌح ثٌضالٝ إىث ألالجَ ـ١ٙالج ثٌّْالٍُ 

دئّال٩ِٗ  فغٕالج ّالذقجٔٗ  ٍالٝ ثٌٙؾالٌر ِالٓ صٍاله لٌٙ  ٍٝ أْ ٨ ٠ؤهٜ ـ١ٙالج ٕالعجةٌ ه٠ٕالٗ ٨ٚ أْ ٠ظٙالٌ 

ثٌوثً   هثً ثٌيي ه١ٔج ٚه٠ٕج إٌٝ أًٛ دٙج ث٩ّ٦َ ظالجٌ٘   ٚؽعالً ّالذقجٔٗ ؽالٛثح ثٌٖالٌٟ ٚ الوث ِٕالٗ 

ّذقجٔٗ ٌّالٓ ٠ٙالجؽٌ ـنٔالٗ إىث ٘الجؽٌ ِالٓ هثً ثٌاليي ٚثٌٙالٛثْ ٠ؾالو دعالو ٘ؾٌصالٗ ِالٓ ثٌن١الٌ ٚثٌّٛالعز ِالج 

  أٚ ٠ؾالو أ الوثنٖ ثٌالالي٠ٓ والجٔٛث ٠يٌٛٔالٗ ـالالٝ هثً دالٌؼُ أٔالؿ  الالوٖٚ ِالٓ فْالوُ٘  ٍالالٝ ثٌٕعّالز ثٌضالٝ ٔجٌٙالالج 

ثٌقٌح ٠ْٚقوٚٔٗ  ٍٝ ِج صفًٞ هللا دٗ  ١ٍٗ ِٓ ثٌن١ٌ ٚثٌّٛعز   ـضىْٛ أٔالٛـُٙ ٌِؼِٛالز أٜ ـالٛق 

 ثٌضٌثح وٕج٠ز  ٓ ثٌيي   ٚ٘يث ٚ و ِٓ هللا ٙجهق ٚدٌٖٜ ِٕٗ ّذقجٔٗ ٌّٓ ٠ٙجؽٌْٚ ـٝ ّذ١ً هللا.

  َِاِجش َِ ُه ْ٘رِ َهْي َْٗخُشْض ِهْي تَ َّ ِ َْ أَْجاُشٍُ َعلَأ َّللاا َُا َّ ُخ فَقَاْذ  ْْ َِ شُانا ُْٗذِسْكاَُ اْلَوا َسُعاْلِ َّ  ِ  ا إِلَٔ َّللاا
ـنهًوٗ ثٌّٛس دجٌضٕع١ُ وّج أمذٌٔج ّذقجٔٗ دمٌٛٗ "عُ ٠وًوٗ ثٌّٛس ـمو ٚلت أؽٌٖ" ٠عٕٝ ؽَثنٖ  ٍالٝ 

ثٌعظالال١ُ ٤ٔالالٗ  ِْالالجً ضٗ إٌالالٝ ثٌٙؾالالٌر دعالالو ّالالّج  ث٠٢الالز ثٌّضموِالالز ٚ٘الالٛ ـالالٝ ِىالالز   ٚ٘الاليث ـٞالالً ِالالٓ هللا

 ّذقجٔٗ إّٔج ٠عجًِ  ذجهٖ دموً ٔٛث٠جُ٘ ٨ دموً ٔؾجفُٙ ـٝ ِمجٙوُ٘.

ٚ٘يٖ ث٠٢ز صوي  ٍٝ أْ ِٓ ألذالً  ٍالٝ  ّالً هلل صعالجٌٝ ١ٌذٍالػ ؼج٠ضالٗ ـنهًوالٗ ثٌّالٛس لذالً دٍالٛغ 

ثٌؽج٠ز وّج هللا ٌٗ أؽٌ ثٌّوًن ٌٍؽج٠ز ـ٩ٞ ِٕٗ ٚإفْجٔج   ٚ ٍٝ ىٌه ـ١ىالْٛ ِعٕالٝ لٌٛالٗ 7 "أْ هللا ٨ 

١ت أؽٌ ِالٓ أفْالٓ  ّال٩" ٠ىالْٛ إفْالجْ ثٌعّالً ث١ٌٕالز   ٤ْ أ ّالجي ثٌؾالٛثًؿ ِالٓ ؼ١الٌ أْ صعّالً ٠ٞ

 ثٌمٍٛح ٨ ٠مذٍٙج هللا صعجٌٝ   ِٚٓ  ًّ دؾٛثًفٗ ٌُٚ ٠عًّ دمٍذٗ ـٙٛ ِٕجـك.

 ِ َْ أَْجُشٍُ َعلَٔ َّللاا َُ َّ أٜ عذش أؽالٌٖ  ٍالٝ هللا ـٞال٩ ِٕالٗ ٚإفْالجٔج ٨ ٚؽٛدالج   ٤ْ ِعٕالٝ  فَقَْذ 

ثٌٛؽالالٛح   ٚهللا صعالالجٌٝ ٠نجٟالالخ أ٘الالً ثٌّعٌـالالز دالالٗ ٚـالالٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ " ٍالالٝ هللا" دٖالالٌٜ   ٍالالٝ صف١الالو

ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ دً ٌٍّْٚجـ٠ٌٓ ـٝ ٍٟخ ؼالٌٛ أٚ  ّالً ـٌٝالٗ هللا صعالجٌٝ والجٌقؼ ٚثٌٕفمالز  ٍالٝ ث٨ٚ٤ه 

ٍٟٚالالخ ثٌعٍالالُ ٚثٌؾٙالالجه ثٌّذالال١ٓ ٕالالٌ ج ٚؼ١الالٌ ىٌالاله ِالالٓ ثٌذالالٌ ٚثٌٚالالٍز ٚثٌضعالالجْٚ  ٍالالٝ ثٌّْالال١ٍّٓ ـالالٝ 

ُ ِٚجٌقُٙ  َكاَى َّللاا اَّ ا َسِد٘و   صموَ ثٌى٩َ  ١ٍٙج.  َغفُْس 

ْفارُْن لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِ اَ ِج إِْى  ُْ٘كْن ُجٌَاح  أَْى ذَْقُصاُشّا ِهاَي الصا َْ٘ظ َعلَ َْسِض فَلَ ْٛ إَِرا َظَشْترُْن فِٖ ا َّ
ا ُهثٌِ٘ ا  ّّ  (717.)أَْى َْٗفرٌَُِكُن الاِزَٗي َكفَُشّا إِىا اْلَكافِِشَٗي َكاًُْا لَُكْن َعُذ

ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز ث٠ٌٌٖفز أْ هللا ّذقجٔٗ د١ٓ ٌٕج ـٝ ث٠٢جس ثٌْالجدمز أفىالجَ ثٌؾٙالجه   ٌّٚالج 

وجْ ثٌّؾج٘وْٚ ِٓ أوًّ أً٘ ث٠٦ّجْ وجْ ٨ ٠ٖالؽٍُٙ ٕالنْ ثٌؾٙالجه ـالٝ ّالذ١ً هللا  الٓ ٕالنْ ثٌعذالجهر   

ٌٞالٌح ـالٝ ّالذ١ً صفًٞ هللا  ١ٍٕج ـٌم٘ ٌٕج أْ ٔمٌٚ ـالٝ ثٌٚال٩ر إىث ٝالٌدٕج ـالٝ ّالذ١ً هللا     ٚث

 هللا ٘ٛ ثٌْفٌ ٚثٌؾٙجه مجٙز   ٌٚٙيث ثٌْذخ ىوٌ صٍه ث٠٢ز دعو د١جْ أفىجَ ثٌؾٙجه  ـمجي ّذقجٔٗ.

 ِاَ ج ُْ٘كْن ُجٌَاح  أَْى ذَْقُصاُشّا ِهاَي الصا َْ٘ظ َعلَ َْسِض فَلَ ْٛ إَِرا َظَشْترُْن فِٖ ا َّ  ٠عٕالٝ أْ هللا ٠ذال١ٓ ٌٕالج

ر   ٚـٝ لٌٛٗ صعجٌٝ أْ صمٚالٌٚث ِالٓ ثٌٚال٩ر ٠عٕالٝ ِالٓ فىُ إىث ٌٝدٕج ـٝ ث٤ًٛ أْ ٔمٌٚ ث٩ٌٚ

٩ٙر ث١ٌَٛ ثٌّفٌٚٝز دنْ ثٌيٜ ٠مٌٚ ِٕٙج ٘ٛ ثٌظٌٙ ٚثٌعٌٚ ٚثٌعٖالجن ـمال٠ ـّالٓ ٕ٘الج ٌٍضذعال١ٜ   

ٚ٘اليٖ ِالٓ ف١الظ ثٌٍؽالز   أِالج ثٌٌٚث٠الز ـ١مالجي لٚالٌ ٠مٚالٌ ِالٓ دالجح  -ٚصمٚالٌٚث –ٚلو ًٜٚ صمٚالٌٚث 

.ٌٚٔ 
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ـالٝ ٙال٩ر ثٌنالٛؾ   ٚدال١ٓ ىٌاله دالنْ ٠ضالٌن ثٌٌؽالً ٚلو لجي دعٜ ثٌعٍّجن أْ ٘يٖ ث٠٢ز ٌَٔش 

ثٌمالالٌثنر ٚثٌٌوالالٛ  ٚثٌْالالؾٛه إ٨ دج٠٦ّالالجن ٠ّٖٚالالٝ ـالالٝ ثٌٚالال٩ر ٠ٚضٍفالالش ـ١ٙالالج دقْالالخ ِٕجّالالذجس ثٌؾٙالالجه 

 ٚىٌه ٨ ٠ىْٛ إ٨ ـٝ ثٌٍّقّز.

ٚثٌقم١مز أْ لٌٚ ث٩ٌٚر ٕب ٩ٙٚر ثٌنٛؾ ٕب آمٌ   ـنْ لٚالٌ ثٌٚال٩ر ًمٚالز ثٌْالفٌ 

 ِج ٩ٙر ثٌنٛؾ ـنّٔج أٌِ هللا دٙج ـٝ ثٌؾٙجه ـم٠.ِفٍمج ـٝ ؽٙجه أٚ ـٟ ؼ١ٌٖ   ٚأ

ْفرُْن أَْى َْٗفرٌَُِكُن الاِزَٗي َكفَُشّا َِ أٜ أْ ظٕٕضُ ٚلٛ  ـضٕز ثٌي٠ٓ وفٌٚث   ٚصٍاله ثٌفالضٓ وٛلالٛ   إِْى 

اَ جِ ثٌّقٓ ٚثٌذ٠٩ج ٚظًٙٛ صٌدُٚٙ دى١ّٓ أٚ ؼ١الٌٖ   ٚـالٝ لٌٛالٗ صعالجٌٝ  ٚأْ  أَْى ذَْقُصاُشّا ِهاَي الصا

عالالٜ أْ صمٍٍالالٛث ثٌمالٌثنر ٚثٌٌوالالٛ  ٚثٌْالالؾٛه   ٌٚىالالٓ ثٌاليٜ أـّٙالالٗ ِالالٓ لٚالٌ ثٌٚالال٩ر ٕ٘الالج ٔمالال٘ ـٙالُ د

ثٌٌوعجس   ٤ْ ث٩ٌٚر ثٌٌٖ ١ز إّٔج ١ّّش ٙال٩ر ٌىّالجي ١٘تضٙالج ِالٓ ؽٙالز  الوه ثٌٌوعالجس ٚؼ١الٌٖ   

ٌّالج مالٌػ ِعضّالٌث ٙالجَ  ٚلو ًـت هللا  ٕج ثٌقٌػ ـظٌٙ أْ ثٌمٌٚ ١ٌِ ـٌٝج دالو١ًٌ أْ ًّالٛي هللا

ٌف٠ٌك   ٚأصُ ٚلٚالٌ ـالٝ ثٌٚال٩ر ـمجٌالش ٌالٗ  جةٖالز ٠الج ًّالٛي هللا ًأ٠ضاله صٚالَٛ ٚصففالٌ ٚأـفٌ ـٝ ث

"أفْالالٕش" د١الالجْ ٨فض١جٟٙالالج ٌٍْالالٕز   ـالالئْ صٍالاله  ٚصمٚالالٌ ٚصالالضُ   ـمالالجي أفْالالٕش ٠الالج  جةٖالالز ٚأًٜ لٌٛالالٗ

ث٩ٌّفظز أْ ٌُ ص٩فظٙج ٌُ صضذ١ٓ ٌٕج ثٌْٕز   ٚوجْ ٌيٌه دعٜ أـٌثه ثٌٚقجدز ٠َٚٛ ٠ٚففالٌ ٠ٚالضُ   

 ٨ فٌػ أْ صىْٛ ـٌٝج. ٚلجي دعُٞٙ

١ٔالز ٚ٘الٝ  -ٚثٌْعٝ د١ٓ ثٌٚفج ٚثٌٌّٚر ًوالٓ ِالٓ أًوالجْ ثٌقالؼ ْ ٤ْ أًوالجْ ثٌقالؼ أًدعالز 7 

ث٦فالال٩ي   ٚإفالالٌثَ   ٟٚالالٛثؾ   ّٚالالعٝ   ـغذالالش أْ ثٌْالالعٝ ـ٠ٌٞالالز ٚهللا ٠مالالٛي "٨ ؽٕالالجؿ  ١ٍالالٗ أْ 

 ٠فٛؾ دّٙج".

ٝ ٙال٩ر ثٌنالٛؾ   ٚلٌٚ ث٩ٌٚر إٕجًر إٌٝ لٌٚ ثٌْفٌ ْ ٚـٝ لٌٛٗ "أْ مفضُٙ" إٕالجًر إٌال

ـمالو ٨ ٠ٛؽالو ثٌنالالٛؾ ٠ٚٛؽالو لٚالٌ ثٌٚالال٩ر إٌالٝ ِالج وجٔالالش  ١ٍالٗ ـالٝ أٚي ث٤ِالالٌ   ف١الظ والجْ ثٌٚالالذـ 

ًوعض١ٓ   ٚثٌظٌٙ ًوعض١ٓ   ٚثٌعٌٚ ًوعض١ٓ   ٚثٌعٖجن ًوعض١ٓ ِج دمالٝ هللا ثٌف٠ٌٞالز  ٍالٝ ِالج ٘الٝ 

ٙال٩ر ثٌنالٛؾ  ١ٍٗ ـٝ ثٌْفٌ   ٍٚثه  ١ٍٙج ـٝ ثٌقٌٞ ثعٕض١ٓ ٚثٌٚذـ ٚثٌّؽٌح ٨ صمٚالٌثْ   أِالج 

ـئْ وجٔش ثٌف٠ٌٞز عٕجة١ز ـئْ ثٌؾ١ٔ ٠ٕمُْ لْالّجْ   لْالُ ٠مالؿ أِالجَ ثٌعالوٚ ٚلْالُ ٠ٚالٍٝ ِالت ث٦ِالجَ 

ًوعز   عُ ٠ف١ً ث٦ِجَ ثٌمٌثنر ٠ٍٚٚٝ ثٌمَٛ لذالً ثٌٌوعالز ثٌغج١ٔالز أـاليثىث 
(1)

٠ْٚالٍّْٛ   عالُ ٠ْالٌ ْٛ  

ز ثٌغج١ٔالز ٠ٚضّالْٛ ٘الُ إٌٝ ثٌٛلٛؾ أِجَ ثٌعوٚ ـ١ٌٚؾ ث٢مٌْٚ ـ١الوًوْٛ ث٦ِالجَ ـ١ٚالٍٝ دٙالُ ثٌٌوعال

دعو ٩ِّٗ   ٚأْ وجٔش ث٩ٌٚر ًدج ١ز ٙالٍٛث ِالت ث٦ِالجَ ًوعضال١ٓ   ـالئىث ٚلالؿ ث٦ِالجَ أٟالجي ثٌٚال٩ر 

ٚأصّالالٛث ٙالال٩صُٙ ثٌٌدج ١الالز أـالاليثىث ٠ْٚالالٍّْٛ ٠ٚمفالالْٛ ِٛلالالؿ إمالالٛثُٔٙ   ٠ٚالالنصٝ إمالالٛثُٔٙ ـ١ٚالالٍْٛ ِالالت 

 ث٦ِجَ ثٌٌوعض١ٓ ثٌذجل١ض١ٓ ٠ٍّْْٚٛ ٠ٌٕٚٚـْٛ إٌٝ ِٛثلفُٙ.

ٚالٍش ثٌٍّقّالز ـ١ٚالٍٝ ثٌٛثفالو  ٍالٝ ظٙالٌ ؽالٛثهٖ أٚ ٚثلفالج ٠ّٖٚالٝ ٚلالش ثٌٚال٩ر   أِج إىث ف

 ٚصىْٛ ٩ٙصٗ دج٠٦ّجن ِٓ ؼ١ٌ ًوٛ  ٨ٚ ّؾٛه صن١ِٓ ٠ٚنفؿ ثٌمٌثنر.

ا ُهثٌِ٘ ا  ّّ أ الوثن ٌىالُ ـالٝ ه٠الٕىُ  الوثٚر  أٜ ثٌّىيد١ٓ دذعغالٗ ِقّالو إِىا اْلَكافِِشَٗي َكاًُْا لَُكْن َعُذ

 ثٌوٚثةٌ. و١وٖ ظجٌ٘ر ٠ضٌدْٚٛ دىُ

اُزّا أَْعالَِذرَُِْن لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َُ ْلَ٘أْ َّ ٌُِْْن َهَعاَ   َ جَ فَْلرَقُْن غَائِفَح  ِه ِِْن فَأََُْوَد لَُُِن الصا ٌَْد فِ٘ إَِرا ُك َّ
اَشٓ لَاْن َُٗصالُّْا فَْلَُ٘صالُّْا َهَعاَ   َْ ْلرَاأِْخ غَائِفَاح  أُ َّ َسائُِكاْن  َّ اُزّا ِداْزَسُُْن فََِِرا َعَجُذّا فَْلَُ٘كًُْْا ِهاْي  َُ ْلَ٘أْ َّ

                                                           

(
1

 ( أـيثىث 7 ٩ٙر ـٌه٠ز "أٜ أـٌثهث".
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ْ٘لَ  ُْ٘كْن َه أَْهرَِعرُِكْن فََِ٘و٘لَُْى َعلَ َّ ْْ ذَْغفُلَُْى َعْي أَْعلَِذرُِكْن  دا الاِزَٗي َكفَُشّا لَ َّ أَْعلَِذرَُِْن  اَل ُجٌَااَح َّ َّ اِدَذج   َّ ح  

ٌْارُْن َهْشَظأ أَْى ذََعا ّْ ُك ُْ٘كْن إِْى َكااَى تُِكاْن أَر ٓ ِهاْي َهَِاش  أَ َ أََعاذا َعلَ اُزّا ِداْزَسُكْن إِىا َّللاا َُ َّ عُْا أَْعالَِذرَُكْن 

ٌِِ٘ ا  (714.)لِْلَكافِِشَٗي َعَزات ا ُه

  دنْ ٠مَٛ ٩ٌٍٚر ٚصمالَٛ ٟجةفالز  ِٚعٕٝ ث٠٢ز أْ هللا ٠نٌِ لجةو ثٌؾ١ٔ دّج أٌِ دٗ ًّٛي هللا

ثٌعالالوٚ ِالالٓ ًٚثةٙالالُ    ِالٓ ثٌّؾج٘الالو٠ٓ ًٚثنٖ ٠ٚالالٍٝ دٙالُ ٚثٌؾّج الالز مٍفالالٗ ـٍال١ىٓ إمالالٛثُٔٙ ٚلالالٛؾ إِالجَ

١ٌٚنميٚث أٍّقضُٙ ِعُٙ ـٝ ث٩ٌٚر وج١ٌْؿ ـالٝ ؽٌثدالٗ ٚثٌنٕؾالٌ   ٨ٚ ٠قّالً ثٌٌِالجؿ إ٨ ِالٓ والجٔٛث 

 ٍٝ أٌٟثؾ ثٌٚفٛؾ مٖال١ز ِالٓ أى٠الز ثٌّٚال١ٍٓ   ـالئىث ّالؾوٚث أٚ لعالوٚث ٌٍضٖالٙو ـالٝ ثٌغٕجة١الز أٚ ـالٝ 

 ثٌٌدج ١ز ـ١ىٛٔٛث إمٛثُٔٙ ِٓ ًٚثةُٙ ٠قفظْٛ ظًُٙٛ٘ ـٝ ث١ٌّوثْ.

 ْل َشَّٓ َْ أٜ دعالو ّال٩َ ثٌفجةفالز ث٤ٌٚالٝ ٚثٔٚالٌثـُٙ إٌالٝ ث١ٌّالوثْ ٠النس ثٌالي٠ٓ ٌالُ  رَأِْخ غَائِفَح  أُ

٠ٍٚٛث ًٚثن ث٦ِجَ ـ١وًوٖٛ ٚثلفالج ـ١ٚالٍْٛ ِعالٗ ًوعالز ـالٝ ثٌغٕجة١الز ٚثعٕال١ٓ ـالٝ ثٌٌدج ١الز   ـالئىث ّالٍُ 

 ث٦ِجَ أصّٛث ٩ٙصُٙ ٚثٌٔٚـٛث إٌٝ ث١ٌّوثْ.

 ِأَْعل َّ ُزّا ِدْزَسُُْن  َُ ْلَ٘أْ ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز أٌِ دنمي ثٌقيً ٌُٚ ٠نٌِ دالٗ ـالٝ ث٠٢الز ث٤ٌٚالٝ    َذرَُِنْ َّ

ّٚذخ ىٌه أْ ث٤ وثن ٌّج ًأُٚ٘ ٚلٛـج ٠ٍْٚٛ ٌُ ٠ظٕٛث أُٔٙ ـٝ ٩ٙر فضٝ أصّٛ٘الج   ـمالجٌٛث ٕٔضٙالَ 

ثٌفٌٙز  ٕو ٩ٙصُٙ ـْٕضنٍُٙٙ ُٚ٘ ـٝ ث٩ٌٚر   ـنٌُِ٘ هللا دنمي ثٌقيً ِٓ ث٤ الوثن ـالٝ ثٌٚال٩ر 

  ـئٔالٗ  دعو ث٩ٌٚر ث٤ٌٚٝ   ٚ٘يث ثٌقىُ ٚثؽخ ـالٝ ٙال٩ر ثٌنالٛؾ ِفٍمالج دعالو ًّالٛي هللاثٌّْضمذٍز 

٠ضع١ٓ  ٍٝ ِٓ ٚلؿ ٩ٌٚر ثٌنٛؾ أْ ٠ىْٛ  ٍالٝ فاليً ِالٓ أ الوثن هللا   ٕٚ٘الج ظالٓ دعالٜ ثٌّعضٌَالز 

أْ ث٦ْٔجْ ٠نٍك أ ّجٌٗ ث٨مض١ج٠ًالز دالو١ًٌ لٌٛالٗ "١ٌٚنماليٚث فاليًُ٘" ٚثٌقم١مالز أْ هللا ٠النٌِ ِالٓ ٕالجن 

جن ٠ٚموً إ جٔضٗ  ١ٍٗ   ٚ٘ٛ ثٌفج ً ّذقجٔٗ ٚ٘ٛ ث٤ٌِ ؽً ؽ٩ٌٗ   ٚأٌِٖ لو ٠ضقو دالئًثهر  ٕالو دّج ٕ

أً٘ ٙفٛصٗ   ٚلو أصقو دج٦ًثهر  ٕو ِٓ ّذمش ٌُٙ ِٕٗ ثٌْٛنٜ   ٚوً آ٠ز ـٝ وضالجح هللا ِالٓ أِالٌ أٚ 

ضٛف١الو   ٔٙٝ إّٔج ٘ٝ د١الجْ ٌقؾالز هللا  ٍالٝ مٍمالٗ   ٚأْ ثٌعالجٌُ ٠ؾالخ أْ ٠ىٖالؿ ثٌؽفالجن  الٓ فم١مالز ثٌ

َهااا ٚث٤ِالالٌ ٚثٌٕٙالالٝ ِالالج ٠قذالالٗ هللا ِالالٓ  ذالالجهٖ ـمالالو ٠مالالوًٖ ٚلالالو ٨ ٠مالالوًٖ   لالالجي صعالالجٌٝ  َّ لَقَُكااْن  ََ  ُ َّللاا َّ
ذَْعَولُْىَ 

(1)
ٚأْ صنٌٚٙج دعٜ ثٌّعضٌَز ٚأِجوٓ  ٍّىالُ . ٚ٘اليث صىٍالؿ ٠الوي  ٍالٝ أْ لجةٍالٗ ٠ؾٙالً ًٚؿ  

 ثٌمٌآْ   ِٕقٕج هللا ثٌعٍُ ثٌٕجـت ٚثٌفمٗ ـٝ ه٠ٕٗ.

 دا الا اِداَذج  َّ َّ ْ٘لَح   ُْ٘كْن َه أَْهرَِعرُِكْن فََِ٘و٘لَُْى َعلَ َّ ْْ ذَْغفُلَُْى َعْي أَْعلَِذرُِكْن  دال١ٓ هللا ٌٕالج  ِزَٗي َكفَُشّا لَ

 وثٚر أً٘ ثٌىفٌ دٗ ّذقجٔٗ ٕٚور فٌُٙٙ  ٍٝ ث٨ٔضمجَ ِٕالج   دجٔضٙالجٍُ٘ ـٌٙالز ؼفٍضٕالج  الٓ أِضعضٕالج 

ٝ ّٚعٕج ِالٓ ٠مظالز ًٚ ج٠الز "١ّ٠ٍٚالْٛ" أٜ ٠ٙؾّالْٛ  ٍال١ىُ ٚأٍّقضٕج ـ١ٍْذٛٔٙج   ـٍٕقضجٟ ُِٕٙ دّج ـ

 دن١ٍُٙ ًٚؽٍُٙ ـٝ ٍّخ ِج دن٠و٠ىُ ِٓ ثٌيم١ٌر ٚث٩ٌْؿ.

 ٌْْرُْن َهْشَظٔ أَْى ذََععُْا أَْعلَِذرَُكن ّْ ُك ُْ٘كْن إِْى َكاَى تُِكْن أَر ٓ ِهْي َهَِش  أَ اَل ُجٌَاَح َعلَ َّ  ٠نفؿ  ٕالج

أٔجٌٕالج ِالٓ فّالً ثٌْال٩ؿ إىث والجْ دٕالج أىٜ ِالٓ ِفالٌ   أٚ ِالج ٠ٖالذٙٗ هللا صعجٌٝ ـ١ٌـت  ٕج ثٌقٌػ ثٌاليٜ 

وجٌَٚثدت ِٚغجً ثٌضٌثح   أٚ ـٝ ث٨ًصمجن  ٍٝ ٘ٞذز   أٚ ثٌَٕٚي ِٓ ِٕنفٜ ٤ْ ىٌه ِج ٨ ٠ف١مالٗ 

ث٦ْٔجْ   ٚـٝ ثٌّفٌ ٚأِغجٌٗ ٠ىْٛ ثٌعوٚ ٚثلعج ـ١ّج ـ١الٗ ثٌّؾج٘الوْٚ ِالٓ ث٤ىٜ   ـ١ٖالؽٍٗ ىٌاله  ٍالٝ 

  أٚ فًٚ ثٌٌّٛ ٌٍّؾج٘و٠ٓ ـالئْ هللا ٠ٌـالت  الُٕٙ ثٌقالٌػ ٌٞالعفُٙ  الٓ فّالً ث١ًٌّ  ٍٝ ثٌّؤ١ِٕٓ 

ث٩ٌْؿ ٠ٚضٌٛٝ ّذقجٔٗ أًُِٛ٘ ـ١وـت  ُٕٙ ث٤ وثن دّج ٕجن ـئْ هللا ٨ ٠ىٍالؿ ٔفْالج إ٨ ّٚالعٙج ِٚضالٝ 

 ٝعؿ ثٌّؤِٓ  ٓ ثٌم١جَ دجٌٛثؽخ ٌٌّٛ ص٨ٖٛ هللا.
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 ْااُزّا ِدااْزَسُكن َُ ٙالالقجن دنالال٩ؾ ثٌٌّٝالالٝ ثٌالالي٠ٓ ٨ ثٌّنجٟالالخ دٙالاليث ث٤ِالالٌ ٘الالُ ث٤ل٠ٛالالجن ٚث٤

 ٠ف١مْٛ أْ ٠قضجٟٛث ٤ٔفُْٙ.

ا ٌِِ٘ َ أََعذا لِْلَكافِِشَٗي َعَزات ا ُه أٜ أْ هللا ١٘الج ٌٙالُ آ٨ِالج ص١ٙالُٕٙ ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚث٢مالٌر ٌٖالور  إِىا َّللاا

ٚلعٙج فضٝ صؾعً ثٌٛثفو ِالُٕٙ ٠ضّٕالٝ أْ ٠ىالْٛ صٌثدالج ٚىٌاله ـالٝ ثٌالو١ٔج ٚث٢مالٌر   ِالج ِالٓ ـتالز صنالٌػ 

إ٨ أ٠الو٘ج هللا ٚٔٚالٌ٘ج    جهث ـٝ ّذ١ً هللا ٨ ٠نٌؽٙج إ٨ إ ٩ن وٍّز هللا ٚصؾو٠الو ّالٕز ًّالٛي هللاؽٙ

ٌُْصْشُكنْ لجي صعجٌٝ 7  َٗ َ ٌُْصُشّا َّللاا إِْى ذَ
(1)

ِّٙج ثّضٖٙو ِٕٙج ِالٓ ًؽالجي ـالئْ ىٌاله ٔٚالٌ أ٠ٞالج   ٤ْ  

 .ث١ٌٖٙو ـجٍ دٌٝٛثْ هللا ـٝ ؽٛثً هللا صعجٌٝ ٚ٘ٛ م١ٌ ثٌٌٕٚ ٌٖنٚٗ

ٌْرُْن لٌٛٗ صعالجٌٝ 7  َعلَأ ُجٌُاْتُِكْن فَاَِِرا اْغَواأًَْ َّ ا  ُُعُاْد  َّ اا  َ َُِ٘اه  اَ جَ فَااْرُكُشّا َّللاا ْ٘رُُن الصا فَاَِِرا ََُعا

ُُْذ ا ْْ َ جَ َكاًَْد َعلَٔ اْلُوْنِهٌَِ٘ي ِكرَات ا َه َ جَ إِىا الصا  (716.)فَأَُُِ٘وْا الصا

ٌٚالٍٛثس ثٌنّالِ ـالٝ أٚلجصٙالج دٖالٌٟٚٙج ٚآهثدٙالج ٚثلضٞالٝ أٞ ـئىث وٕضُ ِّالٓ ٠قالجـظٛث  ٍالٝ ث

ثٌٛلش ٩ٙر ثٌنٛؾ ـٍٚٛ٘ج ل١جِج أْ وجْ ٠ّىٕىُ ثٌٚال٩ر ل١جِالج   ٚلعالٛهث أْ ثلضٞالٝ ث٤ِالٌ ىٌاله   

ٚ ٍٝ ؽٕٛدىُ ٚلش ثٌؾٌثؿ ٚثٌٌّٛ ِقجـظز  ٍٝ ثٌٍٚٛثس ثٌنِّ ٤ٔىالُ ؽذٍالضُ  ٍالٝ صنه٠ضٙالج ـالٝ 

 أْ صقجـظٛث  ١ٍٙج ـٝ وً فجي ِٓ ث٤فٛثي.أٚلجصٙج  ٚف١ظ ث٤ٌِ ويٌه ـجهلل ٠ٌم٘ ٌىُ 

ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ِعٕٝ ث٠٢ز إىث ل١ٞضُ ث٩ٌٚر ٚأٔضُ صؾجٖ ثٌعوٚ ـئٟٔ لو أدقش ٌىُ أْ صاليوٌٚث 

هللا ل١جِج ٚلعٛهث ٚ ٍٝ ؽٕالٛدىُ دقْالخ ِمضٞال١جس ثٌقالجي ثٌوث ١الز   ٠ٚىالْٛ ِعٕالٝ "ـالجىوٌٚث هللا" أٜ 

 ـٍٚٛث.

ثٌنالالٛؾ ٚأٔالالضُ ـالالٟ ثٌٍّقّالالز ـالالجىوٌٚث هللا دمٍالالٛدىُ  ٚؽالالجةَ أْ صىالالْٛ ثٌّعٕالالٝ ـالالئىث لٞالال١ضُ ٙالال٩ر

ٚإٌْٔضىُ دّج صْضٌَْٕٛ دٗ ِعٛٔضٗ  ٍٝ  وٚوُ   أٜ ِٓ ثٌيٜ ٠مَٛ  ُٕٙ ٚوال٩١ ـ١ضالٌٛٝ ثٌالوـج   الُٕٙ 

 أِجَ ثٌقىُ ثٌعوي ثٌنذ١ٌ ثٌذ١ٌٚ.

ُ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ِم إِْى ذَُكًُْااْا ذَااأْلَُوَْى فَااًِِِا ْْ ٌُِِااْا فِااٖ اْترَِغاااِء اْلقَاا اَل ذَ ْن َٗااأْلَُوَْى َكَوااا ذَااأْلَُوَْى َّ

ا ا َدِك٘و  ُ َعلِ٘و  َكاَى َّللاا َّ ِ َها اَل َْٗشُجَْى  ذَْشُجَْى ِهَي َّللاا َّ(712.) 

ٌّٚج وجٔش ث٩ٌٚر ٍٙز د١ٓ ثٌعذو ًٚدٗ   ٚثٌيوٌ ًٔٛ ٠ىٖالؿ ثٌقؾالخ  الٓ ؽّالجي ثٌّاليوًٛ   

ِّٙج ٌقمٗ ِٓ ث٦٘جٔالز   ٔجّالخ أْ ٠ٞالت ـ١ٖضجق ثٌعذو ثٌيثوٌ ٌٍمجن هللا صعجٌٝ ٠ٚفٌ إ١ٌٗ ِؾج٘وث ٕج٘وث 

 هللا ٘يٖ ث٠٢ز دعو آ٠ز ث٩ٌٚر ٚثٌيوٌ   لجي ّذقجٔٗ.

 ِم ْْ ٌُِِْا فِٖ اْترَِغاِء اْلقَ اَل ذَ َّ  أٜ ٨ٚ صٞعؿ ّ٘ضىُ ث٦٘جٔز ثٌضٝ ٔجٌضىُ ـٝ ثٌؾٙالجه  الٓ ٍٟالخ

ُْن َٗاأْلَُوَْى َكَواا ذَاثٌمَٛ ٚلضجٌُٙ  أٜ أْ ٠ىالٓ  ٕالووُ أٌالُ ِالٓ ثٌضعالخ أٚ  أْلَُوْىَ إِْى ذَُكًُْاْا ذَاأْلَُوَْى فَاًِِِا

 ثٌؾٌثؿ ِٓ ثٌمضجي   ـئْ ث٤ وثن  ٕوُ٘ أٌُ ِغٍىُ.

 ََها اَل َْٗشُجْى ِ ذَْشُجَْى ِهَي َّللاا َّ  أٜ ٚ ٕووُ ًؽالجن وذ١الٌ ـالٝ ـٞالً هللا ِالٓ ثٌٕٚالٌ ٚثٌغالٛثح

١الجر ث٤م٠ٌٚالز   ٚ٘الُ ٨ ٚثٌٌٝج ِٕٗ ّذقجٔٗ   ٚث٨ّضٖٙجه ٚثٌّمجِجس ثٌع١ٍز ٚثٌؾٕجس ث٤دو٠الز ـالٝ ثٌق

 ًؽجن ٌُٙ ٨ٚ عٛثح ِٓ هللا ٨ٚ  فجن.

ا ا َدِك٘و  ُ َعلِ٘و  َكاَى َّللاا َّ  ٝأٜ ٚوجْ هللا ٌُٚ ٠َي  ١ٍّج دعذجهٖ   ٌٚٗ ـالٝ والً أِالٌ فىّالز   ٚـال

والالً ٕالالنْ ّالالٌ ٚـٞالالً   ٚ٘الالٛ ثٌقىالال١ُ ثٌعٍالال١ُ ثٌالاليٜ ٨ ٠الالنٌِ  ذالالجهٖ دجٌؾٙالالجه إ٨ ٌّٚالالٍقضُٙ ـالالٝ ثٌالالو١ٔج 

 دجٌْٕذز إٌٝ ثٌّؾج٘و٠ٓ ٠ٕمُْ إٌٝ ل7ٓ١ّْٚث٢مٌر ٚثٌؾٙجه 
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 ثٌمُْ ث٤ٚي 7 ٠ؾج٘و ٌٕٛثي دؽ١ضٗ ِٓ ؼٕجةُ أٚ ٌٕٙر أٚ ٠ًجّز أٚ ٍِه ه١ٔٛٞ.

ٚثٌمُْ ثٌغالج7ٟٔ ٠ؾج٘الو ثدضؽالجن ٌِٝالجس هللا صعالجٌٝ   ًٚؽالجي ثٌمْال١ّٓ صالٌثُ٘ ـالٝ ٙالؿ ٚثفالو 

ٔٛث٠الجُ٘ إ٨ ث٨٢َ   ـذعالو أْ ١ِٚوثْ ٚثفو ٠مجصٍْٛ  وٚث ٚثفوث   ٨ٚ ص١ّالَُ٘ إ٨ ثٌٖالوثةو   ٨ٚ صظٙالٌ 

أ١ٕ٘ٛث ـٝ ثٌمضجي ٚأٚىٚث ـٝ ثٌؾٙجه ٚأٙجدضُٙ آ٨َ ثٌؾٌثؿ ٌُ ٠و ُٙ هللا ١ٌْض٠ٌقٛث   دالً أِالٌُ٘ ٚ٘الُ 

ـٝ ٘يٖ ثٌقجٌز دج٨ ٠ٕٙٛث ـٝ ٍٟخ ث٤ وثن   عُ ٌفالؿ أِالٌٖ دذالظ ث٤ِالً ـالٝ ٙالوًُٚ٘ دمٌٛالٗ ّالذقجٔٗ 

إىث وجٔش آ٨َ أ وثنوُ ُٚ٘  ٍالٝ ثٌىفالٌ ٚثٌذجٟالً ٨ "أْ صىٛٔٛث صنٌّْٛ ـئُٔٙ ٠نٌّْٛ وّج صنٌّْٛ" أٜ 

صّٕعُٙ  ٓ ثٌمضجي   ـى١ؿ دىُ ٚأٔضُ  ٍٝ ثٌقك ٚؼج٠ضىُ هللا ًدىُ ْ ًٚؽج وُ ـ١الٗ  ظال١ُ   ٚصؤِٕالْٛ 

 دنْ ؽَثنٖ ٌىُ وذ١ٌ ٚم١ٌٖ  ١ُّ.

ٙالفٛر ثٌمالَٛ ٚلالو ثٍهثهٚث إ٠ّجٔالج ٠ٚم١ٕالج ٚص١ّالَٚث  الٓ ؼ١الٌُ٘ ِالٓ   ٕو ىٌه مالٌػ ِالت ثٌٕذالٟ

ََ لَُِاُن الٌاااُط إِىا الٌاااَط َُاْذ َجَوعُاْا ٠ّجْ   ـّوفُٙ هللا دٛٙفُٙ ـٝ لٌٛٗ صعج7ٌٝ ٝعفجن ث٦ الاِزَٗي َُاا

ِك٘لُ  َْ ًِْعَن اْل َّ  ُ َُالُْا َدْغثٌَُا َّللاا َّ ُُْن فََضاَدُُْن إَِٗواً ا  ْْ  َ َْ لَُكْن فَا
(1)

. 

دقّالالً أِجٔالالز ثٌٌّالالجٌز ٚدٙالاليث أظٙالالٌ هللا صعالالجٌٝ ٌٌّالالٌٛٗ أ٘الالً ثٌٚالالوق ٚث٦مالال٩ٗ ثٌؾالالو٠ٌ٠ٓ 

ٚصذ١ٍؽٙج إٌٝ ثٌٕالجُ   ـىالجْ أِالٌ هللا صعالجٌٝ دّغجدالز ث٨مضذالجً ٚث٨ِضقالجْ ٌٍضف٠ٌالك دال١ٓ ثٌؽالظ ٚثٌغّال١ٓ . 

ٚٚٝالالت لج الالور ثمض١الالجً ثٌمالالجهر ثٌالالي٠ٓ ٠عٙالالو إٌالال١ُٙ دضالالٌٛٝ ثٌّٕجٙالالخ ٚثٌٛظالالجةؿ   ـضنالالٌػ ـالالٝ ِوًّالالز 

ـالٝ م٩ـالز ًّالٛي هللا   ٖٚٔالٌ  لجهر ثٌذ٠ٌٖز   ٚأّالجصير ث٦ْٔالج١ٔز   ثٌالي٠ٓ ٙالجً ٌٙالُ ثٌقالك ثٌٌّٛي

ًّجٌضٗ إ ٩ن ٌو٠ٓ هللا   دعو ٔؾجفُٙ ـٝ ث٨ِضقجْ ثٌيٜ ٚٝعٗ ٌُٙ ًدُٙ ثٌيٜ مٍمُٙ ٚ٘الٛ أ ٍالُ دٙالُ 

ُُاْن اَل ُْٗفرٌَُاْىَ وّج لجي صعالجٌٝ 7  َّ لَقَاْذ فَرٌَااا الااِزَٗي ِهاْي  أََدِغاَة الٌاااُط أَْى ُْٗرَشُكاْا أَْى َٗقُْلُاْا آَهٌااا  َّ
لََْ٘علََويا اْلَكاِرتِ٘يَ َُْثلِ  َّ ُ الاِزَٗي َصَذُُْا  ِِْن فَلََْ٘علََويا َّللاا

(2)
. 

اَل ذَُكاْي لِْلَخاائٌِِ٘يَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  ُ َِ َّللاا َْ٘ي الٌااِط تَِوا أََسا َْ٘  اْلِكرَاَب تِاْلَذقِّ لِرَْذُكَن تَ ًَْضْلٌَا إِلَ  إًِاا أَ

ا ِص٘و  ََ(712.) 

اَّ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا َسِد٘و  َ َكاَى َغفُْس  َ إِىا َّللاا  (713.)اْعرَْغفِِش َّللاا

اً اااا لٌٛالالالٗ صعالالالجٌٝ 7  ْا ََ َ اَل ُِٗذاااةُّ َهاااْي َكااااَى  ًْفَُغاااُِْن إِىا َّللاا َْ َعاااِي الااااِزَٗي َْٗخرَااااًَُْى أَ اَل ذَُجااااِد َّ
ا  (714.)أَشِ٘و 

اَل َْٗغرَْخفُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ َْ َهَعُِْن إِْر ُٗثَِّ٘رَُْى َها اَل َْٗشَظٔ َْٗغرَْخفَُْى ِهَي الٌااِط  ُُ َّ  ِ َْى ِهَي َّللاا

ُ تَِوا َْٗعَولَُْى ُهِذِ٘ ا َكاَى َّللاا َّ  َِ ْْ  (715.)ِهَي اْلقَ

مَ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ْْ ٌُِْْن َٗاا َ َعاا َُ َّللاا ًَْ٘ا فََوااْي َُٗجاااِد ٌُِْْن فِااٖ اْلَذَ٘اااِج الااذُّ َُااُناَلِء َجاااَدْلرُْن َعاا ًْاارُْن   َُااا أَ

ِك٘    َّ ِِْن  ْ٘  (716.)اْلقَِ٘اَهِح أَْم َهْي َُٗكُْى َعلَ

ا لٌٛالالالالٗ صعالالالالجٌٝ 7  َ َغفُااااْس  َ َِٗجااااِذ َّللاا ّْ َْٗظلِااااْن ًَْفَغااااَُ شُاااانا َْٗغاااارَْغفِِش َّللاا ا أَ َهااااْي َْٗعَوااااْل ُعااااْء  َّ
ا  (771.)َسِد٘و 

ا فًَِِاَوا َْٗكِغثَُُ َعلَٔ ًَفْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َهْي َْٗكِغْة إِْشو  اَّ ا َدِك٘و  ُ َعلِ٘و  َكاَى َّللاا َّ  َِ  (777.)ِغ

                                                           

(
1

 .746( ًّٛر آي  ٌّثْ 7 

 .6 – 4( ًّٛر ثٌعٕىذٛس 7 2)
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ااا لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  إِْشو  َّ رَاً ااا  ِْ َِ تَِشٗم ااا فَقَااِذ اْدرََوااَل تُ ااا شُاانا َٗااْشِم تِاا ّْ إِْشو  ٘مَااح  أَ ِِ ََ َهااْي َْٗكِغااْة  َّ
 (774.)ُهثٌِ٘ ا

ْد غَائِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِوا َسْدَورَُُ لَ َّ   َْ٘ ِ َعلَ اَل فَْعُل َّللاا ْْ لَ َهاا ُِٗعالَُّْى إاِلا َّ َّ  َِ ٌُِْْن أَْى ُِٗعالُّْ فَح  ِه

َعلاَواَ  َهاا لَاْن ذَُكاْي  َّ اْلِذْكَواحَ  َّ ْ٘اَ  اْلِكرَااَب  ُ َعلَ ََ َّللاا ًْاَض أَ َّ ء   ْٖ ًََّ  ِهاْي َشا َها َُٗعشُّ َّ ًْفَُغُِْن  َكااَى أَ َّ ذَْعلَاُن 

ا َْ٘  َعِظ٘و  ِ َعلَ  (776.)فَْعُل َّللاا

صذ١ٓ ٌٕج دعٜ أٔٛث  ثٌٕفُٛ ث٠ٌٌّٞز دجٌنذظ ٚثٌٕؾجّز   ٚثٌضٝ ؽذٍالش ٘يٖ صْت آ٠جس د١ٕجس 

 ٍٝ ثٌٌٖ ٚـفٌس  ٍٝ ثٌن١جٔز   ىوٌ٘الج هللا صعالجٌٝ دعالو آ٠الز ث٨ِضقالجْ ١ٌظٙالٌ ثٌنذ١الظ ِالٓ ثٌف١الخ   

 ١ٌٚعٍُ ثٌّؤِْٕٛ ثٌٚجٌـ ِٓ ثٌفجٌـ ـ٩ ٠نو ْٛ دمٛي وجىح أٚ ٔذن ـجّك.

هً ج ٚمذن٘الج  ٕالو ٠ٙالٛهٜ   ـٛؽالوس  ٕالوٖ  ّٚذخ ٌَٔٚٙج ِج ًٜٚ أْ ٟعّز دٓ ثد١ٌق ٌّق

أْ ٠ؾالالجهي  ٕالالٗ ٠ٚذٌةالالٗ   ـٌَٕالالش ٘الاليٖ  ـٌِالالجٖ ٟعّالالز دٙالالج ٚألْالالُ أٔالالٗ ِالالج ّالالٌلٙج . ـْالالني لِٛالالٗ ثٌٕذالالٟ

 ث٠٢جس.

َْ٘  اْلِكرَابَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ًَْضْلٌَا إِلَ لالو أٚف١ٕالج إ١ٌاله  –أٜ أٔج ٔقٓ 7 د١ٚؽز ثٌعظّز ٚثٌعالَر  إًِاا أَ

ٚ٘الٛ  تِااْلَذقِّ أْ إٌَٔٔالجٖ ِالٓ ّالّجن  ٍّٕالج ث٤ٌٍالٝ ِىضٛدالج ـالٝ ّالؾً ؼ١ذٕالج ٠ج ِقّو ٘يث ثٌمالٌآْ دعالو 

َْ٘ي الٌاااطِ ثٌمٛي ثٌيٜ ٨ ٕه ـ١ٗ ٨ٚ صٌه٠و ٌذجٟالً  أٜ ٌضفٚالً ـالٝ ثٌمٞالج٠ج ٚثٌنٚالِٛجس  لِارَْذُكَن تَا

ُ ثٌضالالٝ صٕٖالالن دالال١ٓ ثٌّضقالالجو١ّٓ إ١ٌالاله  َِ َّللاا اَل أٞ دّالالج أ ٍّالاله ٚإٔالالٙون دٕالالًٛ ـٌلجٔالالٗ  تَِوااا أََسا  ذَُكااْي َّ

ا ِصاا٘و  ََ أٞ ٨ٚ صؾعالالً ٔفْالاله ِنجٙالالّج ِٚالالوثـعج  الالٓ أ٘الالً ثٌن١جٔالالز ٚثٌْالالٌلز. ٚثٌّالالٌثه ٘الالٛ  لِْلَخااائٌَِِ٘ي 

َ ٟعّز دٓ أد١ٌق .  اْعرَْغفِِش َّللاا َّ  ٗأٜ أّنٌٗ أْ ٠ؽفٌ ٌه ِج لٍضٗ ٌمضجهر ف١ٓ  ٌٛ  ١ٍه لٞال١ز  ّال

ٌٚث دئّالال٩َ ٚٙالال٩ؿ ٚصالال١ٌُِٙ والالجْ لالالو لالالجي ٌالالٗ 7 " ّالالوس ٠الالج لضالالجهر إٌالالٝ أ٘الالً د١الالش ىوالال   ٤ْ ثٌٕذالالٝ

 دجٌٌْلز".

ااٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا َسِد٘و  َ َكااَى َغفُاْس  أٜ أْ هللا والجْ ِالٓ ث٤ٍي إٌالٝ ث٤دالو ؼفالًٛث ٌىالً  إِىا َّللاا

 أ ّجٌه ًف١ّج ده ـٝ ؽ١ّت ٕتٛٔه.

ًْفَُغاُِنْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َْ َعِي الاِزَٗي َْٗخرَااًَُْى أَ اَل ذَُجاِد َّ  ًثٌن١جٔالز ثٌالي٠ٓ أٞ ٨ٚ صالوثـت  الٓ أ٘ال

٠ٌْلْٛ ِٓ د١ٛس ؽ١ٌثُٔٙ   ٚلو أٌِٚث دجٌّقجـظز  ١ٍٙج ْ ١ْ٠ٚتْٛ إٌٝ إمٛثُٔٙ دجٌن١جٔز ـ١ىٛٔالْٛ 

اونُٔٙ ٠نْٛٔٛ أٔفُْٙ  اً ا أَشِ٘و  ْا ََ َ اَل ُِٗذةُّ َهْي َكاَى  أٞ أْ هللا صعجٌٝ ٠ذعو  الٓ هثةالٌر ًفّضالٗ  إِىا َّللاا

ٚظً ٌِٚث  ٍٝ ثٌن١جٔالز ـال٩ ٠ٌؽالت  الٓ ثٌّعجٙالٝ ٨ٚ ٠ٚذؽٜ ِٓ مجْ ؽ١ٌثٔٗ ٚأّجن إٌٝ إمٛثٔٗ 

 ٠ٕوَ  ٍٝ أعُ ٨ٚ ٠ضٛح ِٓ ىٔخ.

٠مٚالو ٟعّالز دالٓ أد١الٌق أٚ أم١الٗ دٖال١ٌ  ٍالٝ ِمضٞالٝ  َْٗغارَْخفَُْى ِهاَي الٌاااطِ لٌٛالٗ صعالجٌٝ 7 

ِ ثٌٌٚث٠جس ٘ٛ ٚلِٛٗ ٠نفْٛ أٌُِ٘ ٠ٚؾجهٌْٛ ١ٌْضٌٚث أعُّٙ  ٓ ثٌٕجُ  اَل َْٗغرَْخفَُْى ِهاَي َّللاا َّ َْ ُُا َّ
 ِفٍت  ٍٝ دجُٟٕٙ ٚظجٌُ٘٘ ٌُّٚ٘ ٚؽٌُٙ٘ ٤ٔٗ ّذقجٔٗ ِعُٙ ـٝ مٍٛصُٙ ٚؽٍٛصُٙ. َهَعُِنْ 

 َِ ْْ أٞ أُٔٙ وجٔٛث ٠ضوٌِْٚ ٩١ٌ ـٝ ِؾجٌُْٙ ثٌنجٙز ٠عالوْٚ  إِْر ُٗثَِّ٘رَُْى َها اَل َْٗشَظٔ ِهَي اْلقَ

  ْ أٔفُْٙ.ث٤لٛثي ثٌضٝ دٙج ٠ضّْٙٛ ؼ١ٌُ٘ دجٌٌْلز ٠ٚقجٌْٚٛ إعذجس ىٌه فضٝ ٠ذٌ

تَِوا َْٗعَولَُْى ُهِذِ٘ ا ُ َكاَى َّللاا َّ .ٌُ٘أٞ ٚوجْ ٌُٚ ٠َي ٠ق٠١ دُٙ ٚدن ّجٌُٙ وّج ٠ق٠١ دؽ١ 
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َُااُناَلءِ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ًْاارُْن  مفالالجح ِٛؽالالٗ إٌالالٝ أ٘الالً أد١الالٌق ٚوالالً ِالالٓ ٕالالٙو ٌٚالالجٌقُٙ  َُااا أَ

 َْجاَدْلرُن ١جر ثٌفج١ٔالز ٚلالش ثٌضّٙالز ٚ٘الٛ ٍِالٓ  ٓ ثٌْجًل١ٓ ِٕىُ ٚهثـعضُ  ُٕٙ ـٝ ثٌق١جر ثٌو١ٔج أٜ ثٌق

 ل١ًٍ ٨ ل١ّز ٌٗ.

 َِم اْلقَِ٘اَهح ْْ ٌُِْْن َٗ َ َع َُ َّللاا أٞ ـّٓ ٠ْضف١ت أْ ٠وثـت ؽوث٨ دجٌذجًٟ  ٓ ثٌنالجةٓ ٠الَٛ  فََوْي َُٗجاِد

ثٌقْالالجح   ٠الالَٛ ثٌم١جِالالز دالال١ٓ ٠الالوٜ هللا   ٚفالالٛثهط ثٌّؾٌِالالْٛ ظالالجٌ٘ر دٚالالًٛ٘ج ِضىٍّالالز دٙالالج ؽٍالالٛهُ٘ 

 ـض١ٌٚ ِىٖٛـز ٌٍع١جْ ٠ٌث٘ج وً إْٔجْ.ٚأ٠و٠ُٙ ٚأًؽٍُٙ   

ِك٘   ٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ ِِْن  ْ٘ أٞ ِٓ ثٌيٜ ّال١ضعٌٛ ٠الَٛ ثٌفالَ  ث٤وذالٌ ٌٍالوـج   أَْم َهْي َُٗكُْى َعلَ

 ٓ ٘ؤ٨ن ثٌنجٌّْٚ ـٝ لٞال١ضُٙ ثٌنجّالٌر   ـ١مال١ُ ٔفْالٗ ٚوال٩١ ٠ؾالجهي هللا  الٓ ِغالً ٘الؤ٨ن ثٌنٛٔالز 

 ٛي دئذٗ ى٩١ٌ د١ٓ ٠وٜ ًدٗ.ثٌىجىد١ٓ ثٌْجًل١ٓ   ـىً أٌِا ٠ِٛتي ِٖؽ

االٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا َسِد٘و  َ َغفُاْس  َ َِٗجِذ َّللاا ّْ َْٗظلِْن ًَْفَغَُ شُنا َْٗغرَْغفِِش َّللاا ا أَ َهْي َْٗعَوْل ُعْء  َّ  ْأٞ أ

دجح ثٌضٛدز ِفضٛؿ  ٍٝ ٌِٚث ١ز أِجَ وً ِٓ ٠ٌصىخ ىٔذج أٚ إعّج أٚ ٠ْالب إٌالٝ ؼ١الٌٖ أٚ ٠ظٍالُ ٔفْالٗ 

ثٌٌْلز ٚث٦ؽٌثَ ٚثًصىجح ثٌفٛثفٔ ٚثٌّٕىٌثس عُ ٠عٛه إٌٝ ًدٗ صجةذج ِْضؽفٌث ٔجهِالج  دنْ ٠ٛلعٙج ـٝ

ّجة٩ هللا صعجٌٝ ثٌعفٛ ٚثٌّؽفٌر ٠ؾو هللا صعجٌٝ ؼفالًٛث   ٠ؽفالٌ ثٌالئٛح ؽ١ّعالج ـالٝ ثٌق١الجر ثٌالو١ٔج ًفّالز 

 ِٕٗ ّذقجٔٗ دعذجهر ثٌضجةذ١ٓ.

إٌالالٝ ثٌٚالال٩ؿ ٚث٦ٙالال٩ؿ  ٚ ٩ِالالز ىٌالاله أْ ٠ٖالالٌؿ هللا ٙالالوً ِالالٓ صالالجح إ١ٌالالٗ ٚأٔالالجح . ـ١ٛـمالالٗ

 ِٚقذز ثٌٚجٌق١ٓ   فضٝ ٠قٌٖ ـٝ ٌٍِصُٙ ٠َٛ ثٌو٠ٓ.

االٌٛٗ صعجٌٝ 7  اا َدِك٘و  ُ َعلِ٘و  َكااَى َّللاا َّ  َِ ا فًَِِاَواا َْٗكِغاثَُُ َعلَأ ًَْفِغا َهْي َْٗكِغْة إِْشو  َّ  ْدّعٕالٝ أ

ٔجٟمالج دالٗ ؽٍالوٖ  ِٓ ٠ٌصىخ ىٔذج ـٙٛ  ٍٝ  جصمٗ   ِىضٛدالج ـالٝ ٙالق١فضٗ ٌِّالِٛج  ٍالٝ ؽالٌٛ٘ ٔفْالٗ  

٠َٛ ثٌم١جِز   ِقجّذج  ١ٍٗ ِعيدج دّمضٞجٖ إىث ٌُ ٠ذجهً إٌٝ ثٌضٛدز إٌٝ ِال٨ٖٛ ؽالً  ال٩ٖ لذالً أْ ٠ٍمالجٖ   

 ـجهلل صعجٌٝ وجْ ٌُٚ ٠َي ِفٍعج  ١ٍّج دنفج٠ج  ذجهٖ فى١ّج ـٝ لٞجةٗ ٚلوًٖ  جه٨ ـٝ إًثهصٗ.

ا شُنا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ّْ إِْشو  ٘مَح  أَ ِِ ََ َهْي َْٗكِغْة  اا ُهثٌِ٘ اا َّ إِْشو  َّ رَاً ا  ِْ َِ تَِشٗم ا فَقَِذ اْدرََوَل تُ أٞ  َْٗشِم تِ

ِٚٓ ٠عًّ ىٔذج ٙؽ١ٌث أٚ ٠ٌصىخ إعّج وذ١ٌث عُ ٠ضُٙ دفعٍٗ ًؽ٩ د٠ٌتج ٌُ ٠فعٍالٗ ـمالو ثفضّالً ـالٛق ىٔذالٗ 

 أٚ إعّٗ ث٤ٚي دٙضجٔج ٚويدج ٌٚعٕز ِٓ هللا ًٌّٚٛٗ ـٝ ثٌو١ٔج ٚـٝ ث٢مٌر.

ْْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  لَ َّ َِ ٌُِْْن أَْى ُِٗعلُّْ ْد غَائِفَح  ِه َِوا َسْدَورَُُ لَ َّ   َْ٘ ِ َعلَ أٞ ٨ٌٛٚ  ٕج٠ز  اَل فَْعُل َّللاا

هللا ده ٠٨ٚٚضٗ ٌه ٚـٍٞٗ ثٌّضٛثي  ١ٍه ٌٕؾقش ٟجةفز ِالٓ ثٌمالَٛ ـالٝ ِالج ّ٘الش دالٗ ِالٓ صق٠ٍٛاله  الٓ 

 ٌنجة١ٕٓ.ثٌمٞجن دجٌقك د١ٓ ثٌّضنج١ّٙٓ   ٌٚىٓ هللا ٠عّٚه ٠ٚقفظه ِٓ موث  ٘ؤ٨ن ث

  ء ْٖ ًََّ  ِهْي َش َها َُٗعشُّ َّ ًْفَُغُِْن  َها ُِٗعلَُّْى إاِلا أَ َّ  ًَٚأٜ ِٚج ٠مت ـٝ ثٌذٙضالجْ  ٠ٚمالت ـالٝ ثٌال

ٚثٌنٌْثْ ّٛثُ٘ . ٚثًٌٌٞ ٚثلت دُٙ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر ٤ُٔٙ ٨ ٠ْضف١عْٛ ده ٌٝث ٨ٚ ٕالٌث ِالٓ 

 أٜ ؽجٔخ ٤ٔه دن ١ٕٕج ٚـٝ ًفّضٕج.

 ُ ََ َّللاا ًَْض أَ َْ٘  اْلِكرَابَ َّ ثٌيٞ ٘الٛ و٩ِالٗ ثٌّىضالٛح ـالٝ ّالؾً ثٌؽ١الخ لذالً أْ ٠نٍالك ث٤ًٛ  َعلَ

اْلِذْكَوحَ ِٚٓ  ١ٍٙج  َّ  ٝـٟ ـُٙ وً ٕب  ٍٝ فم١مضٗ ِّٙالج أمفالٖٛ ثٌّنالجه ْٛ   ٚٚٝالت وال٩ ٕالب ـال

 ِٛٝعٗ ثٌيٜ ٠ٌٝجٖ هللا ٠ٚقذٗ   ٚإهًثن ٌِثهٖ ّذقجٔٗ ِٓ وً أٌِ ٚفىُ ٌٕٚ  أٌَٔٗ.

 َعلاَوَ  َها ٚمٚه دعٍُ ثٌؽ١خ ثٌيٜ ٌُ ٠ْذك ٌه  ٍّٗ  ٍٚثهن  ٍّج ـٛق  ٍالُ  لَْن ذَُكْي ذَْعلَنُ َّ

   ٚوٖؿ ٌه ؼ١ذج دعو ؼ١خ   ٤ٔه ّوًر ِٕضٙٝ  ٍَٛ ثٌن٩ةك دونث ٚمضّج.
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ا َْ٘  َعِظ٘و  ِ َعلَ َكاَى فَْعُل َّللاا َّ  ٖأٞ ٚوجْ ِٓ ث٤ٍي ٚثٌذون ث٤ٚي ـًٞ هللا ٚٔعّضٗ   ٚ فجن

ٚفج ـالٝ ثٌذوث٠الز ٚؽْالّج ـالٝ ثٌٕٙج٠الز ـٞالً وذ١الٌ ٚ ظال١ُ ٨ ٠مالوًٖ فالك لالوًٖ إ٨ ِالٓ ًٚفّضٗ  ١ٍه ً

 صفًٞ  ١ٍه دٗ ٚ٘ٛ ًح ثٌعج١ٌّٓ    جٌُ ثٌؽ١خ ٚثٌٖٙجهر ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ.

 ٕٚ٘ج أوٖؿ ٌه  ٓ دعٜ ث٤ٌّثً ثٌّٕف٠ٛز ٟٝ وٍّجس صٍه ث٠٢جس ثٌضْعز.

ْ٘اَ  اْلِكرَاابَ  أ٨ًٚ 7 ٌّ إَٔثي ثٌىضجح ـٝ لٌٛٗ ثٌع٠ََ ثٌقى١ُ ّذقجٔٗ 7 ًَْضْلٌَاا إِلَ ٚ٘الٛ ّالٌ  إًِاا أَ

٨ ٠َثي ِؾ٨ٛٙ ٌُ ٠ىٖؿ وٕٙٗ   ٚؼ١ذج ِٚٛٔج ٌالُ صعالٌؾ فم١مضالٗ   ٚوالً ِالج ٔعٍّالٗ أْ ث٦ٔالَثي والجْ 

ِٓ ّّج  ث٤ّّجن ٚثٌٚفجس إٌٝ ًٔٛ ثٌضؾ١ٍجس   عُ إٌٝ ِظجٌ٘ ث٠٢جس ـٝ وجـز ثٌّنٍٛلجس   عُ إٌالٝ 

 ًٍِٛ ثٌقٌٚؾ ٚثٌىٍّجس.

ِمجَ وٖؿ همجةً ثٌٕفالُٛ ًٚ ٠الز ثٌٚالٛثح ِالٓ ثٌنفالن ثٌّٖالجً إ١ٌالٗ ـالٝ لٌٛالٗ ّالذقجٔٗ عج١ٔج 7 

 ُ َِ َّللاا َْ٘ي الٌااِط تَِوا أََسا ٚـٝ ً ٠ز دع١ٓ ثٌذ١ٌٚر ٨ دع١ٓ ثٌذٌٚ   ٚثٌذ١ٌٚر  ١ٓ ًٔٛث١ٔالز  لِرَْذُكَن تَ

 ّالالّعٗ صالالٌٜ ثٌقالالك فمالالج ٚثٌذجٟالالً دالالج٩ٟ   ٨ٚ ٠ّىالالٓ أْ صالالٌٜ ثٌعىالالِ   ٤ْ ىٜ ثٌذٚالال١ٌر دالالوي هللا

ْْ ٚدٌٖٚ ـٚجً ١ّّعج دج١ٌّْت ٚد١ٌٚث دجٌذ١ٌٚ ّذقجٔٗ ٌّ لٌٛٗ ؽً ٕنٔٗ 7  أَْعِو َّ  َِ  .أَْتِصْش تِ

ِٚقجٌٚضالالٗ ِْالالج ور ثٌنالالجة١ٕٓ   ـالاليٌه ًثؽالالت إٌالالٝ ٕالالور ًأـضالالٗ ًٚفّضالالٗ  عجٌغالالج 7 ّالالٌ ِؾجهٌضالالٗ

ُ ٚ ففالج  ٍال١ُٙ ٍٙٛثس هللا  ١ٍٗ دجٌٕجُ وجـز   ـىجْ ٠ؾضٙو والً ث٨ؽضٙالجه ـالٝ ِالوثًثصُٙ صن١ٌفالج ٌمٍالٛدٙ

ًٚأـالالز دٙالالُ   ٌعٍٙالالُ ٠ٙضالالوْٚ ٠ٚضٛدالالْٛ ٠ٚذالالجهًْٚ إٌالالٝ ثٌٚالال٩ؿ ٚث٦ٙالال٩ؿ   ٌٚىالالٓ هللا ثٌعٍالال١ُ ثٌنذ١الالٌ 

دعذجهٖ ٠نٌِ فذ١ذالٗ ِٚٚالففجٖ دىٖالؿ ّالضٌُ٘ ِالت ثّالضعّجي ثٌٖالور ِعٙالُ   ٚثٌؽٍظالز ـالٝ ثٌقىالُ  ٍال١ُٙ 

 صع١ٍّج ٌٕج دنْ دعٜ ثٌٕفُٛ ٨ ٠ٍٚقٙج ّٜٛ ثّضعّجي ثٌٖور ٚأمي٘ج دجٌمْٛر.

دج٨ّضؽفجً   ٚث٨ّضؽفجً ٨ ٠ىْٛ إ٨ ِالٓ ثٌالئٛح ٚثٌع١الٛح  ًثدعج 7 ٌّ أٌِ هللا صعجٌٝ ٌٍٕذٟ

  ٚثٌّٚففٝ ِعَٚٛ ِّٕٙج دقىُ ثٙففجةٗ ٌقًّ ثٌٌّجٌز ٚمضُ ثٌٕذٛر ـ١ّج ٘الٛ ّالٌ لالٛي هللا صعالجٌٝ 

 ٌقذ١ذٗ ِٚٚففجٖ "ٚثّضؽفٌ هللا" ٚثوٖؿ  ٓ ٌّ ىٌه ـٝ إ٠ؾجٍ ٕو٠و ـنلٛي7

ٙج وغ١ٌر   ٚٙفجصٙج  و٠ور   ـٍىً ِمالجَ ىٔٛدالٗ ّٚال١تجصٗ   وّالج أْ ٌالٗ هًؽجصالٗ أْ ثٌئٛح أٔٛث 

ٚفْٕجصٗ   ِٚٓ ٕ٘ج وجٔش فْٕجس ث٤دٌثً ١ّتجس ثٌّمٌد١ٓ   ٤ٔٙالُ ٠الٌْٚ أْ ىٔالٛح ثٌفج الجس أوذالٌ 

٠ْالضؽفٌ ـالٝ  ٚأمفٌ ِٓ ىٔٛح ثٌّعجٙٝ ٚثٌؽف٩س   ًٚثةوُ٘ ـٝ ىٌاله ثٌٌّالٛي ث٤ِال١ٓ ثٌاليٜ والجْ

ٓ ٌِر   ِٚؾجي ثّضؽفجًٖ ٚثٝـ ـٝ ًّٛر ثٌٌٕٚ ٚلو ٕالٌفش ىٌاله دجٌضفٚال١ً ثٌّؾٍِ ثٌٛثفو ّذع١

 ـٝ وضجح ِعجًػ ثٌٌّلذ١ٓ ـجًؽت إ١ٌٗ أْ أًهس ث٠ٌَّو.

 الالٓ  –ٙالالٍٛثس هللا  ٍالال١ُٙ ؽ١ّعالالج  –مجِْالالج 7 ّالالٌ ٔٙالالٝ هللا صعالالجٌٝ ٌٌّالالٌٛٗ ٚمالالجصُ أٔذ١جةالالٗ 

ٕالج ـالٝ فم١مالز ث٤ِالٌ   ٚإٕالجًر ثٌّؾجهٌز ٌٚجٌـ ثٌنجة١ٕٓ ثٌي٠ٓ ٠نضجْٔٛ أٔفُْٙ   ـٌْ ىٌه أْ ثٌٕٙالٝ ٌ

ٚثٝالالقز إٌالالٝ ّالالذك  ٍالالُ هللا دّالالج ّالال١ىْٛ  ١ٍالالٗ ٔظالالجَ ثٌمٞالالجن ـالالٝ دالال٩ه ثٌّْالال١ٍّٓ دعالالو ثّضٞالالعجـُٙ 

دجٌىجـ٠ٌٓ ٚثٌّٕجـم١ٓ   وّج أْ ٘يث ثٌٕٙٝ فؾالز  ٍالٝ ؽ١ّالت ثٌّقالج١ِٓ ثٌالي٠ٓ ٠الوثـعْٛ  الٓ ثٌّؾال١ٌِٓ 

مالالَٛ ثٌْالالج ز صٖالالٙو دفْالالجه لالالجْٔٛ ٚثٌنالالجة١ٕٓ   ٚأْ ٘الاليٖ ث٠٢الالز ثٌمٌآ١ٔالالز ّالالضظً ِعؾالالَر دجل١الالز إٌالالٝ أْ ص

 ثٌعمٛدجس ثٌٛٝعٟ ٚؼ١ٌٖ ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٝ ٌُ صنمي دّج أٌَٔٗ هللا.

ّجهّالج 7 ِمالالجَ ثٌٌّثلذالالز ثٌالاليٜ ٠ىٖالالؿ  الالٓ هٚثَ ٚثّالضٌّثً ٌِثلذالالز ثٌعذالالو ٌّع١الالز ثٌالالٌح   ّٚالالٌ 

 ثٌمٌح ث٦ٌٟٙ ِٓ ثٌعذو ـٝ وً ٌقظالز ِالٓ أٔفجّالٗ ـالٝ صفجًلالٗ ٌِثلذالز ًدالٗ ـالٝ ؽ١ّالت ألٛثٌالٗ ٚأ ّجٌالٗ

ٚأفٛثٌٗ   ـ١ْضقٟ مؾ٩ ِٓ هللا صعجٌٝ ٌعٍّٗ أٔٗ ِعٗ أ٠ّٕالج والجْ   أِالج ثٌعذالو ثٌاليٜ ٠نضفالٟ ِالٓ ثٌٕالجُ 

٠ْٚضضٌ ُِٕٙ أْ ٠فٍعٛث  ٍٝ ىٔٛدٗ ٚ ١ٛدٗ   ٨ٚ ٠ْضقٟ ِالٓ هللا ـٙالٛ  ذالو ٔالجل٘ ث٠٦ّالجْ   ٚؼجـالً 
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ِ  َْٗغارَْخفَُْى ِهاَي الٌاااطِ  ٓ ٌِثلذز ثٌٛثفالو ثٌالو٠جْ ٠ٕٚفذالك  ١ٍالٗ ِعٕالٝ ث٠٢الز  اَل َْٗغارَْخفَُْى ِهاَي َّللاا َّ
َْ َهَعُِنْ  ُُ َّ  ؼفً  ٓ ٌِثلذز هللا ـٝ ثٌٌْ لذً ثٌع١ٔ٩الز ٔمال٘ إ٠ّجٔالٗ ٍٚثي  ٕالٗ ِمجِالٗ   ٚٔعالٛى ِٓٚ

 دجهلل ِٓ ثٌقٌِجْ دعو ثٌعفجن.

ّْ َهْعاُشّف  لٌٛٗ صعجٌٝ 7  اُُْن إاِلا َهاْي أََهاَش تَِصاَذَُح  أَ َْ َْ٘ش فِٖ َكصِ٘اش  ِهاْي ًَْجا ََ َْ٘ي  اَل  ّْ إِْصاَ ح  تَا
أَ

ا ا َعِظ٘و  َِ أَْجش  َف ًُْنذِ٘ ْْ ِ فََغ َهْي َْٗفَعْل َرلَِ  اْترَِغاَء َهْشَظاِج َّللاا َّ  (772.)الٌااِط 

ْ٘اَش َعاثِِ٘ل اْلُواْنِهٌَِ٘ي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْْ َغ َٗراثِا َّ ََ ِهْي تَْعِذ َها ذَثَا٘اَي لَاَُ اْلُِاَذٓ  ُعْ َهْي َُٗ اُِِق الشا َّ
لِّ  َْ اًُ َعاَءْخ َهِص٘ش  َّ ٌَِاَن  َِ َج ًُْصلِ َّ لٔا  َْ  (772.)َِ َها ذَ

دعو أْ دال١ٓ هللا أ ّالجي ثٌّٕالجـم١ٓ   ٚأفالٛثي ثٌّؾال١ٌِٓ ِٕٚجؽالجصُٙ ـالٝ ٔالٛثه٠ُٙ ِٚالج ٠ذ١ضالْٛ ْ 

ثٌٌٖ ـٝ ِؾجٌُْٙ   أًثه ؽً ؽ٩ٌٗ أْ ٠ذ١ٓ ِؾجٌِ أ٘الً ثٌن١الٌ ٚٔؾالٜٛ ثٌن١الٌ ـمالجي 7 "٨ م١الٌ ـالٝ 

 ٠ٛؽو ثٌن١ٌ ـٝ ثٌىغٌر ِٓ ثٌٕجُ ٨ٚ ـٝ أفجه٠غُٙ ٨ٚ ـٝ ٔؾٛثُ٘. وغ١ٌ ِٓ ٔؾٛثُ٘" أٜ ٨

َْ٘ي الٌاااطِ ٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7  ّْ إِْصَ ح  تَا
ّْ َهْعُشّف  أَ أٜ ثّالضغٕجن ٌّالٓ فالظ  إاِلا َهْي أََهَش تَِصَذَُح  أَ

  ٍٝ ٙولز   أٚ ٔفمز ـٟ م١ٌ   أٚ وٍّز ِعٌٚؾ ـٝ ِٚالٍقز ه٠ٛ١ٔالز   أٚ صقالوط ـالٝ ِْالنٌز ه١ٕ٠الز  

 أٚ إ٩ٙؿ د١ٓ ِضنج١ّٙٓ.

 ِ َهاْي َْٗفَعااْل َرلِااَ  اْترَِغااَء َهْشَظاااِج َّللاا َّ  ٓ٨ ٌعٍالالز أٚ ؼالٌٛ ِالالٓ ظٙالالًٛ أٚ ٕالٌٙر أٚ ِىجٔالالز دالال١

 ثٌٕجُ ٚإّٔج ٠مٚو ٚؽٗ هللا.

ا ا َعِظ٘و  َِ أَْجش  َف ًُْنذِ٘ ْْ ٚ فجن هللا ٌٍعذالو  فالجن  ظال١ُ ِالٓ ؼ١الٌ  ّالً  ٍالٝ ث٦ٟال٩ق    فََغ

فالجن ث٢مالٌر ٤ْ ثٌغالٛثح ـ١ٙالج ٨ فالوٚه ٌالٗ ٨ٚ ٔٙج٠الز ٌمالوًٖ   ٚ فالجن ثٌالو١ٔج ِّٙالج ٚإّٔج ثٌٌّثه ٘الٛ  

  ظُ ـٙٛ ِٛلٛس ِٖٚٛح دجٌىوً ٚثٌفٕجن.

ََ ِهْي تَْعِذ َهاا ذَثَا٘اَي لَاَُ اْلُِاَذٓلٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُعْ َهْي َُٗ اُِِق الشا َّ  ٘اليٖ ث٠٢الز ٌِصذفالز دج٠٢الجس

خ ٌَٔٚٙج ٘ٛ فجهط دٕٝ أد١ٌق   ٚى٘جح د١ٌٖ دٓ أد١الٌق ثٌعٌٖر ثٌْجدمز   ّٚذك أْ د١ٕش ٌه أْ ّذ

دالجٌقك . ٚدٙاليث ٠ىالْٛ ِعٕالٝ ث٠٢الز أْ ِالٓ ٠نالجٌؿ ًّالٛي هللا  إٌٝ ِىز ؼجٝالذج ِالٓ فىالُ ًّالٛي هللا

٠ٌٚصو  الٓ ث٦ّال٩َ "٠ٚضذالت ؼ١الٌ ّالذ١ً ثٌّالؤ١ِٕٓ"  جةالوث إٌالٝ ثٌف٠ٌالك ثٌّعالٛػ ٠ٕٚٞالُ إٌالٝ ث٤ الوثن 

أٜ ٔع١ٕٗ ـ١ّج ى٘خ إ١ٌٗ  ّٚٔوٖ ـ١ّالج صالٌٛٝ   ٚٔعف١الٗ ِالٓ  ـ١عًّ  ٍُّٙ ٠ٚمٛي لٌُٛٙ "ٌٔٛٗ ِج صٌٛٝ"

ثٌو١ٔج دموً ِج ٖٔجن "ٍٚٔٚٗ ؽُٕٙ" ـٝ ث٢مٌر مجٌوث ـ١ٙج أدو ث٢دو٠ٓ ٍِعٛٔج ِالت ثٌٍّعال١ٔٛٓ "ّٚالجنس 

١ٌِٚث" ًٚ٘ ٕ٘جن أّٛأ ِٓ ٘يث  مجدج   ٚأهٔٝ ِٓ ٘يٖ إلجِز   ٚأف٠ ِٓ ىٌه ِٚال١ٌث   ٔعالٛى دالجهلل 

 ف  ٚث٩ٌِْز ـٝ ثٌو١ٔج ٠َٚٛ ثٌو٠ٓ.ِٓ ؼٞخ هللا ْٚٔنٌٗ ثٌق

ٚـٝ ٘الجص١ٓ ث٠٢ضال١ٓ أّالٌثً وغ١الٌر ٨ ٠ْالعٕج ثٌّؾالجي ٌٖالٌفٙج دجٌضفٚال١ً ٠ّٚىالٓ ث٦ٕالجًر إ١ٌٙالج 

 ٍٝ أْ هللا صعجٌٝ ؽّت ثٌن١ٌ وٍٗ ـٝ ع٩ط وٍّالجس ِالٓ ث٠٢الز ث٤ٌٚالٟ   ٚؽّالت ثٌٖالٌ وٍالٗ ـالٝ وٍّضال١ٓ 

 ز ثٌٌٖ.ِٓ ث٠٢ز ثٌغج١ٔز   ٚديٌه صٛٝـ ث٠٢ز وّجي ثٌن١ٌ   ٚلّ

ـالالجٌغ٩ط وٍّالالجس ـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز ٘الالٝ دجٌضٌص١الالخ ث٢صالالٟ ثٌٚالالولز . ٚثٌّعالالٌٚؾ. ٚث٦ٙالال٩ؿ . 

ٚثٌّٛلف١ٓ ثٌؾجِع١ٓ ٌٌٍٖ وٍٗ ّ٘ج . ِنجٌفز ثٌٌّٛي . ٚإصذج  أً٘ ث٩ٌٞي . ٚد١ٓ ٌٕج أْ وّجي ثٌن١الٌ 

٠الَٛ ثٌنٍالٛه  ٘ٛ ثٌغٛثح دج٤ؽٌ ثٌعظ١ُ ٠َٛ ثٌنٍٛه ـٝ هثً ثٌٕع١ُ. وّج د١ٓ أْ لّالز ثٌٖالٌ  مجدالٗ  ظال١ُ

 ـٝ ٔجً ثٌؾق١ُ.

ـجٌٚالالولز ؽّج ٙالالج دالاليي ثٌّالالجي ـالالٝ ٚؽالالٖٛ ثٌن١الالٌ ثدضؽالالجن ٌِٝالال١جس هللا   ٚثٌٚالالوق ـالالٝ ثٌمالالٛي   

 ٚصعٍُ ثٌعٍُ ثٌٕجـت   ٚفْٓ ثٌنٍك ِت ث٤ٙولجن ٚث٤ وثن . ٚثٌضعجْٚ  ٍٝ ثٌذٌ ٚثٌضمٜٛ.
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ٗ هللا   ٤ْ هللا ـّٓ أٌذْٗ هللا فٍز ثٌضٚوق دّج أ فجٖ   ٨فالش  ١ٍالٗ أٔالٛثً أّالّجن ثٌقالك ٚأفذال

َِ ٠قخ ِٓ مٍمٗ ِٓ وجْ  ٍٝ مٍمٗ   ِٚٓ أفذٗ هللا صقمك فك ٠م١ٓ دمٛي ًح ثٌعج١ٌّٓ  َف ًُْنذِ٘ا ْْ فََغ

ا ا َعِظ٘و   ًٚأٞ دع١ٓ ًأّٗ  ظّز ٘يث ث٤ؽٌ ٚ٘ٛ ٨ ٠َثي ـٝ ثٌق١جر ثٌو١ٔج. أَْجش 

ُ ٙالولز   أ جٕٔالج ٚأ ٍُ ٠ج أمٟ أوٌِه هللا أْ ث٤ٌِ دجٌّعٌٚؾ ٙولز . ٚث٩ٙ٦ؿ د١ٓ ثٌٕالج

 هللا  ٍٝ أٔفْٕج فضٝ ٍَِٔٙج دجٌٚولجس ـٝ وً فٌوجصٕج أٔٗ ٔعُ ثٌّٛـك ٚثٌّع١ٓ.

ٚأِج ِٓ مجٌؿ ثٌٌّٛي ٕٚك  ٚج ثٌفج ز ٚـجًق ثٌؾّج ز   ٚمٌػ ِٓ فٚٓ ثٌٙوث٠الز إٌالٝ 

. ـؾيدالٗ ثٌٖال١فجْ إٌالٝ  د١وثن ث٩ٌٌٞز ٚثٌؽٛث٠ز   ـ١ىْٛ لو أٝالج  ث٤ٙالٛي ثٌضالٝ أصجٔالج دٙالج ثٌٌّالٛي

ح أ٘الً ث٤عالُ ٚثٌعالوٚثْ   ـؽٞالخ  ١ٍالٗ ًدالٗ   ٚؽعالً ؽٙالُٕ ِٚال١ٌٖ . ٚصؾٍالٝ هللا  ١ٍالٗ دنّالّجن ٌٝ

ثٌؾ٩ي . ـٚجً ِق٩ ٌٍٕىجي ـٝ هثً ثٌٛدجي ثٌضٝ أ و٘ج هللا ٌظًٙٛ ؼٞذٗ ِٚمضٗ ٌٍىجـ٠ٌٓ ٚثٌظج١ٌّٓ 

 ٚثٌٞج١ٌٓ ٚثٌّٕجـم١ٓ . ٚؽ١ّت ثٌّؾ١ٌِٓ ِٓ ثٌؽجـ١ٍٓ.

 ١ٌ ٚؽّجي فضٝ ٕٔجي ثٌن١ٌ ثٌعظ١ُ ـٝ ثٌو١ٔج ٠َٚٛ ثٌو٠ٓ.ْٔني هللا صعجٌٝ أْ ٠ؾعٍٕج مَثة١ٓ م

ِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِْ تِااها َهاْي ُْٗ اِش َّ َْٗغفُِش َهاا ُدَّى َرلِاَ  لَِواْي ََٗ ااُء  َّ  َِ َِ تِ َ اَل َْٗغفُِش أَْى ُْٗ َش إِىا َّللاا

ا  (773.)فَقَْذ َظلا َظَ ال  تَِع٘ذ 

ٌن١الٌ ٠ٌٟٚالك ثٌٖالٌ دج٦ؽّالجي   ٔجّالخ أْ ٠فٚالً ِالج دعو أْ د١ٓ هللا ّذقجٔٗ ٚصعالجٌٝ ٠ٌٟالك ث

 أؽًّ   ٠ٚٛٝـ ِج أدُٙ   ٠ٌٖٚؿ ٠ٌٟك ؼ١ٌ ثٌّؤ١ِٕٓ ثٌيٜ إٔجً إ١ٌٗ ـٝ ث٠٢ز ثٌْجدمز.

 َِ َِ تِ َ اَل َْٗغفُِش أَْى ُْٗ َش أٜ أْ هللا ّذقجٔٗ ٨ ٠ضؾجٍٚ  الٓ ىٔالخ ِالٓ وفالٌٚث ٚثصناليٚث هلل  إِىا َّللاا

 ف١ٛثْ أٚ ِّٕ أٚ لٌّ أٚ وٛوخ أٚ ؼ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌّنٍٛلجس. ٠ٌٕىج ِٓ أِٔ أٚ ؽٓ أٚ ؽّجه أٚ

ٕٚ٘جن إٕجًر دجٌْٕذز ٌعوَ ثٌّؽفٌر ٌٌٍّٖو١ٓ   ٚىٌه ٤ْ ثٌؽفٌثْ ِعٕجٖ ّضٌ ثٌئٛح دؽ١ٌ٘الج 

ٚثٌّعجٙالالٝ ٔؾجّالالجس ـٌ ١الالز  –  أٚ ِقٛ٘الالج ٚصذالالو٠ٍٙج دقْالالٕجس   أٚ ثٌعفالالٛ  ٕٙالالج دجٌفٞالالً ٚث٦فْالالجْ 

ٖالالٌن دالالجهلل ٨ ٠ْالالضٌ دْالالٛثٖ   ٨ٚ ٠ّقالالٖٛ هللا ٨ٚ ٠ذوٌالالٗ إ٨ ٌٚىالالٓ ثٌ –صضفٙالالٌ دؽ١ٌ٘الالج ِالالٓ ثٌّفٙالالٌثس 

دمالالٌُٛٙ 7 "٨ إٌالالٗ إ٨ هللا" ٚ٘الالُ ٌالالُ ٠مٌٛٛ٘الالج ٌٚالالُ ٠عضٌـالالٛث دالالجٌؽفًٛ ثٌالالٌف١ُ فضالالٝ ٠عفالالٛ ٠ٚؽفالالٌ   ٨ٚ 

 دجٌٌفّٓ فضٝ ٠ٌفُّٙ.

ٚثٌٌٖن ٔؾجّز أ١ٍٙز ٨ صفٌٙ دالنٜ ٕالب ِالٓ ثٌقمالجةك ثٌٍّى١الز أٚ ثٌٍّىٛص١الز   ٌٚاليٌه صالخ هللا 

و١ٓ ثٌنٍٛه ـٝ ٔجً ثٌؾق١ُ ٤ٔٗ لوً  ٍٝ وً ثٌٕؾجّجس أْ صقٌَ ِالٓ ًٚٝالجس ثٌؾٕالجس .  ٍٝ ثٌٌّٖ

إًِاَوا اْلُوْ ِشُكَْى ًََجظ  لجي صعجٌٝ 7 
(1)

ٌُْكُن . ٚلجي ـٝ ثٌّعجٙالٝ ٚثٌالئٛح   َُِة َعا ُ لُِ٘اْز إًِاَواا ُِٗشٗاُذ َّللاا

ا ِِ٘ش  ِْ َِِّشُكْن ذَ َُِٗ َّ ِْ٘د  َل اْلثَ ُْ ْجَظ أَ الشِّ
(2)

. 

َْٗغفِااُش َهااا ُدَّى َرلِااَ  لَِوااْي ََٗ اااءُ " " أٜ ٠ٚعفالالٛ ٠ٚٚالالفـ ٠ْٚالالجِـ ـالالٝ ثٌالالئٛح ثٌضالالٝ ٘الالٝ ؼ١الالٌ َّ

ثٌٖالالٌن ٌّالالٓ ٠ٌ٠الالو ِالالٓ  ذالالجهٖ   ٚهللا ٨ ٠ؽفالالٌ ثٌالالئٛح ٨ٚ ٠ضالالٛح  ٍالالٝ ِالالٓ أًصىالالخ ثٌٖالالٌن ٚأصنالالي هلل 

 ٠ٌٕىج ـٝ ث١ٌ٘ٛ٤ز   ٠ٚؽفٌ ثٌئٛح ٚثٌنفج٠ج ٚث١ٌْتجس ٌّٓ ٠ٖجن ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ ٚثٌّؤِٕجس.

ا ِ فَقَْذ َظلا َظَ ال  تَِع٘ذ  ِْ تِاها َهْي ُْٗ ِش َّ  أٞ ِٚٓ ٠ضنالي هللا ٕال٠ٌىج أٚ ٌٚالو أٚ ٍٚؽالز أٚ ِع١ٕالج

 ـمو ىي ًٚٝ ٚصجٖ ـٝ د١وثن ثٌؾٙجٌز ٚدعو  ٓ ثٌف٠ٌك ثٌّْضم١ُ دعوث وذ١ٌث.

إِْى َْٗذُعَْى إاِلا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ َِ إاِلا إًَِاش ا  ا إِْى َْٗذُعَْى ِهْي ُدًِّ َِْ٘اً ا َهِشٗذ   (774.)َش

                                                           

(
1

 .45( ًّٛر ثٌضٛدز 7 

 .66( ًّٛر ث٤فَثح 7 2)
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إاِلا إًَِاش ا َِ أٜ أْ ثٌىفجً لو ثصنيٚث ؼ١ٌ هللا آٌٙز ُّّٚٛ٘ دنّالّجن ث٦ٔالجط  إِْى َْٗذُعَْى ِهْي ُدًِّ

٠ٚو ْٛ أُٔٙ آٌٙز ٠ٚعذوُٚٔٙ ِٓ هْٚ هللا   ِٚالٓ ٠ضنالي ٕال٠ٌىج هلل أٚ  –ث٩ٌس ٚثٌعَٜ ِٕٚجر  -ِغً 7 

٨ٚ ٔٙج٠الالز ٌذعالالوٖ   ٤ْ ثٌّٖالالٌو١ٓ ٨ ٠الالو ْٛ ٨ٚ ٠عذالالوْٚ إ٨ ٠عذالالو ّالالٛثٖ ـمالالو ٝالالً ٝالال٨٩ ٨ آك ٌالالٗ 

 إٔٙجِج ٠ّْٛٔٙج دض١ّْز ث٦ٔجط وج٩ٌس ٚثٌعَر ِٕٚجر.

ٕ٘ج  إٕجًر ـٝ أْ أًٙ ـٝ ثٌٛؽٛه ثٌيوًٛر ٚث٤ًٙ ـٝ ـٝ ـٌٚ ٗ ث٤ٔٛعز   ـضالٌٜ أْ أ٘الً 

ٓ إدٍال١ِ ٚـٌٚ الٗ ث٦ْٔجْ ىوٌ ٚ٘ٛ آهَ  ١ٍٗ ث٩ٌَْ   ٚـٌ  ث٦ْٔجْ أٔغٝ ٚ٘ٝ فٛثن   ٚأٙالً ثٌؾال

 ث١ٌٖج١ٟٓ   ٚأًٙ وً ٕب ثٌّجن ٚ٘ٛ ىوٌ.

أْ  مالالٌٛىُ لالالو ـْالالوس  –ٚهللا ٠نجٟالالخ ثٌىفالالجً دنفالالجح ـ١الالٗ ٔٙج٠الالز ثٌذْالالجٟز ٚونٔالالٗ ٠مالالٛي ٌٙالالُ 

ٚث٦ٔجط وجٔالش  ٕالو  –ٚأـىجًوُ لو وٌْس فضٝ صضنيْٚ ـٌٚ ىُ آٌٙز ٚصؾعٍْٛ ٌٙج ١ِّْجس ث٦ٔجط 

ًؽً ٔف١ٌٖ ٌمجِش د١ّٕٙج فٌدج  الٛثْ   ٚٔقالٓ ٔالٌٜ  ثٌؾج١ٍ٘ز ـٝ ٔٙج٠ز ثٌقمجًر دق١ظ ٌٛ ٚٙؿ دٙج

أعٌ٘ج ـٝ ثٌّؾضّعجس ٣ٌْ   ـئىث لجي ًؽً ٢مٌ 7"إٔه ثٌِأر" لجِش ثٌم١جِز ٚٚلت ِج ٨ ٠قًّ  مذالجٖ 

  ٚهللا ٠ؤٔالالخ ثٌّٖالالٌو١ٓ ٠ٚمالالٛي ٌٙالالُ أْ ىٚق ث٦ْٔالالج١ٔز لالالو ـمالالو ِالالٕىُ فضالالٝ صٖالالٌوٛث ٚصْالالّٛث أًدالالجدىُ 

 دض١ّْز ثٌْٕجن.

 َإِْى َْٗذُعْى ا َّ َِْ٘اً ا َهِشٗذ  أٞ أْ وفجً ل٠ٌٔ ِج  ذوٚث ث٤ٙالٕجَ فم١مالز  ٌٚىالُٕٙ  ذالوٚث  إاِلا َش

 ث١ٌٖفجْ ثٌنجًػ  ٓ ٟج ز ثٌٌفّٓ   ٚثٌيٜ ٌعٕٗ هللا ٌٟٚهٖ ٚأدعوٖ  ٓ ًفّضٗ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِ ًَِص٘ث ا َهْفُشّظ  َذاِخَزىا ِهْي ِعثَاِد َٛ  ََ َُا َّ  ُ  (775.)لََعٌََُ َّللاا

ُْن فَلََُ٘غِّ٘اُشىا جٌٝ 7 لٌٛٗ صع ُهاَشًِا َٙ َّ ًَْعاِم  َ ْٛ ُْن فَلَُ٘ثَرُِّكيا آَراَى ا ُهَشًِا َٙ َّ ُْن  ٌَِا َُهٌِّ٘ َٛ َّ ُْن  ِا ُِظلٌا َٛ ْلاَق َّ ََ  

ْغَشاً ا ُهثٌِ٘ ا َُ ِغَش  ََ ِ فَقَْذ  لِّ٘ ا ِهْي ُدِّى َّللاا َّ َِْ٘اَى  َهْي َٗراِخِز ال ا َّ  ِ  (776.)َّللاا

ٚأدعوٖ  ٓ ًفّضٗ   ـمجي ٌٌدٗ أٔالٝ ّالن ًّ  ٍالٝ ٝال٩ي وغ١الٌث ِالٓ  ذالجهن ٚأصنالي  أٞ ٌٟهٖ

 ُِٕٙ ١ٚٔذج وذ١ٌث   ٚلّْج ِمفٛ ج ِذعوث   ٌِـٛٝج ٌىفٌٖ ٌٕٚوٗ.

 ُْن ِا ُِظاالٌا َٛ َّ  ُٙأٜ ٤ ٍّالالٓ دّّٛٛالالضٟ ٚأوالالْٛ ّالالذذج ـالالٝ ٝالال٩ٌُٙ ٕٚالالٌو ُْن َااٌِا َُهٌِّ٘ َٛ َّ  ٜأ

٘ٝ ٟٛي ث٤ًِ ـٝ ثٌق١جر ثٌالو١ٔج   ٚأٔالٗ ٨ دعالظ ٨ٚ فْالجح ٨ٚ ٤ٌٚمٝ ـٝ لٍٛدُٙ ث٤ِجٟٔ ثٌنجه ز ٚ

  مجح.

 ًَِْعام َ ْٛ ُْن فَلَُ٘ثَرُِّكيا آَراَى ا ُهَشًِا َٙ َّ  أٞ ٚأؽعً أٌِٜ ٌُٙ ه٠ٕج دج٩ٟ ٠ضنيْٚ ِٕالٗ أِالًٛث م١ج١ٌالز

 ِغالالً –ومفالالت آىثْ ث٤ٔعالالجَ   ٤ٔالالٗ والالجْ ِالالٓ  ٛثةالالو ثٌؾج١ٍ٘الالز أْ ثٌٕجلالالز إىث مٚٚالالش ٌٕالاليً أٚ ٔقالالٖٛ 

صٌوش ّجةذز لٍُ صٌوخ ٌُٚ ٠ٖالٌح ٌذٕٙالج فضالٝ صّالٛس   ـالئىث ِجصالش  –٨ٚهصٙج  ٌٖ أدفٓ وٍٙٓ إٔجط 

 وٍٙج ثٌٌؽجي ٚثٌْٕجن ؽ١ّعج.

"ٚدضىش" أٞ لفعٛث أىْ دٕضٙج ث٤م١ٌر ٚصْالّٝ "دق١الٌر" أٞ ثٌضالٝ دقالٌس أىٔٙالج   أٜ لفعالش 

ًَْعامِ فَلَُ٘ثَرِّكُ ٚصضٌن ّجةذز ِغً أِٙج   ٚ٘يث ٘ٛ ثٌّمٚٛه دمٌٛٗ صعجي 7  َ ْٛ  .يا آَراَى ا

 ِ ْلااَق َّللاا ََ ُْن فَلََُ٘غِّ٘ااُشىا  ُهااَشًِا َٙ َّ  ٗأٞ ٚثٝالالت ٌٙالالُ أِالالٌث ٠ؽ١الالٌْٚ دالالٗ ه٠الالٓ هللا ٕٚالال٠ٌعضٗ ٚـفٌصالال

ثٌضٝ ـفٌ ثٌٕجُ  ١ٍٙج   ٚىٌه دجٌىفٌ دوي ث٠٦ّجْ ٚث٩ٌٌٞز دوي ثٌٙوث٠ز   ٚثٌفْجه ِىالجْ ث٦ٙال٩ؿ   

 ْ ث٨صقجه   ٚثٌضذٌػ ٚثٌض٠َٓ ِىجْ ثٌٛلجً ٚث٨فضٖجَ.ٚثٌىذٌ ِىجْ ثٌضٛثٝت   ٚثٌضفٌلز ِىج

 ِ لِّ٘ ا ِهْي ُدِّى َّللاا َّ َِْ٘اَى  َهْي َٗراِخِز ال ا َّ  ٗأٞ ِٚٓ ٠نضجً ٠ٚضذالت ه٠الٓ ثٌٖال١فجْ ٠ٚؾعٍالٗ ٠ٌٟمال

 ٠ٚضني ث١ٌٖفجْ ٌٗ آٌٗ ١ٌٚٚج.
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ْغااَشاً ا ُهثٌِ٘ اا َُ ِغاَش  ََ   ٚىٌالاله ٘الٛ ثٌنْالالٌثْ أٜ ـمالالو ثٌن١الٌ وٍالالٗ ٚمْالٌ ثٌالالو١ٔج ٚث٢مالٌر  فَقَاْذ 

 ثٌّذ١ٓ ثٌظجٌ٘ ٌىً  مً ِْض١ٌٕ ٚلٍخ ١ٍُّ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِْ٘اُى إاِلا ُغُشّس  َها َِٗعُذُُُن ال ا َّ ِِْن  َُٗوٌِّ٘ َّ  (741.)َِٗعُذُُْن 

 ِِْن َُٗوٌِّ٘ َّ أٞ ٠ٚعوُ٘ ـالٝ والً فجٌالز دقجٌالز ١ّ٘ٚالز ِغٍٙالج   ٠ّٕٚال١ُٙ دىالً أ١ِٕالز صٕجّالخ  َِٗعُذُُْن 

 وُ٘ ثٌفجّور. مٌُٛٙ ٚ مجة

ا َِْ٘اُى إاِلا ُغُشّس  َها َِٗعُذُُُن ال ا َّ  أٞ ٚوً ٚ ٛه ثٌٖال١فجْ ثٌضالٝ دعالو دٙالج ث٦ْٔالجْ ِالج ٘الٝ إ٨

 ٌٕ ـٝ ٌٕ ًٌٚٝ ـٝ ًٌٝ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  َِا َهِذ٘ص  ٌْ اَل َِٗجُذَّى َع َّ ٌَِاُن  اُُْن َج َّ  (747.)أُّلَمَِ  َهأْ

 ٌَُِان اُُْن َج َّ ٚأْ ٘ؤ٨ن ثٌّضٚفْٛ دضٍاله ثٌٚالفجس ٌال١ِ ٌٙالُ ِغالٜٛ ـالٝ ث٢مالٌر  أٞ أُّلَمَِ  َهأْ

إ٨ ٔجً ؽُٕٙ ٨ٚ ٠ؾوْٚ ٍِؾن أٚ ِمٌث ؼ١ٌ٘ج ِٚج ٌُٙ  ٕٙج ًف١ً   ِٚٓ ٠ؾعالً ثٌٖال١فجْ ١ٌٚالج ٚآٌٙالج 

ٌٗ ِٓ هْٚ هللا ـمو مْالٌ والً ّالعجهر ٚٚلالت ـالٝ والً ٕالمجٚر   ٚ٘اليث مْالٌثْ ٚثٝالـ ٌىالً  جلالً   ٤ْ 

ٚفَدالالٗ ِوٌالالٗ  –ثٌذجٍٟالالز ٚثٌٛ الالٛه ثٌىجىدالالز   ٚثٌن١الالج٨س ثٌفجّالالور  ٠ٌٟالالك ثٌٖالال١فجْ ِذٕالالٝ  ٍالالٝ ث٤ِالالجٟٔ

ث٩ٌٙن ٚثٌذالٛثً ـالٝ ثٌالو١ٔج   ٚـالٝ ث٢مالٌر ِالنٚثٖ ؽٙالُٕ ٚدالتِ ثٌمالٌثً   ٨ٚ ٠ؾالو ٌٕفْالٗ ِٕٙالج ـىجوالج أٚ 

 ٌ٘دج أٚ ـٌثًث   ٚٙوق هللا ف١ظ لجي ـٝ فمُٙ "٨ٚ ٠ؾوْٚ  ٕٙج ِق١ٚج".

َعِولُالٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ الاِزَٗي آَهٌُاْا  َِااُس َّ ًْ َ ْٛ َِاا ا لُُِْن َجٌاااخ  ذَْجاِشٕ ِهاْي ذَْذرِ َِ االَِذاِخ َعاٌُْذ ْا الصا

   ُِ٘ ِ َهْي أَْصَذُ  ِهَي َّللاا َّ ِ َدقّ ا  ْعَذ َّللاا َّ ا  َِا أَتَذ  الِِذَٗي فِ٘ ََ(744.) 

ٌّج د١ٓ هللا ٌٕج ٠ٌٟك ثٌٖال١فجْ ٚٔٙج٠الز فَدالٗ ٚأصذج الٗ ٚأْ  الجلذضُٙ ؽٙالُٕ   ٨ٚ ٠ؾالوْٚ  ٕٙالج 

 ٚج   ٔجّخ أْ ٠يوٌ ِوي ثٌّؤ١ِٕٓ ِٓ عٛثح ـمجي.ِق١

الاِزَٗي آَهٌُْا َّ .ٌأٞ ٚثٌي٠ٓ إِٓٛث ٚٙولٛث دجهلل ًٌّٚٛٗ ٚوضذٗ ٚث١ٌَٛ ث٢م 

 ِالَِذاخ َعِولُْا الصا َّ  أٞ ٚلالجِٛث دعّالً ث٦ٙال٩ؿ ٚثٌٚال٩ؿ ٤ٔفْالُٙ ٚأٍ٘ال١ُٙ ٚوالً ِالج ٠ؾالخ

.ُٙ١ٍ  

لُُِْن َجٌااخ  ذَْجِشٕ ِهيْ لٌٛٗ  َِ َِااسُ  َعٌُْذ ًْ َ ْٛ َِا ا أٞ ّْٕالىُٕٙ ٚٔالومٍُٙ ـالٝ دْالجص١ٓ ٚؽٕالجس  ذَْذرِ

اىثس أٔٙالالجً ِْٚالالجوٓ صؾالالٌٜ ِالالٓ صقضٙالالج ؽالالوثٚي ثٌّالالجن  َِااا أَتَااذ  الِااِذَٗي فِ٘ ََ  ُأٜ أْ ِالالج ٔالالجٌٖٛ ِالالٓ ٔعالال١

 ثٌؾٕجس ٚم١ٌثصٙج ًٌّٚٚ٘ج ٚلًٚٛ٘ج هثةُ د٩ ثٔضٙجن.

َدقّ ا ِ ْعَذ َّللاا َّ ٠نٍؿ ث١ٌّعجه.أٞ أْ هللا فك ٚٚ وٖ فك ٚ٘ٛ ٨  

   ُِ٘ ِ َهْي أَْصَذُ  ِهَي َّللاا َّ  أٞ ِٚٓ ـٝ ثٌٛؽٛه أٙوق ِٓ هللا ثٌع١ٍُ ثٌمو٠ٌ ثٌيٜ إىث لجي لال٨ٛ

ٔفيٖ د١ّٖتضٗ ٚلوًصٗ   ـئىث لجي ٌٍٖب وٓ ـ١ىالْٛ   ٨ٚ ٠ٛؽالو أفالو ِغٍالٗ ٨ٚ لالٛي ِغالً لٌٛالٗ ـٙالٛ ٌال١ِ 

 وّغٍٗ ٕب.

ٚإِٓالٛث دىضذالٗ ًّٚالٍٗ ٚلالجِٛث دج٦ٙال٩ؿ ٚثٌٚال٩ؿ ٚثٌّمٚٛه دٙيٖ ث٠٢ز أْ ثٌي٠ٓ ٙولٛث هللا 

ـنىٚث دجٌف٩ؿ ٚثٌٕؾجؿ   ١ّٚومٍُٙ ًدُٙ ٠ٚنٍوُ٘ ـٝ ؽٕجس ىثس إٔؾجً ٚدْجص١ٓ ٚصؾٌٜ ِٓ صقضٙالج 

ث٤ٔٙجً . ِالجوغ١ٓ ـ١ٙالج ِالج هثِالش ث٤ًٛ ٚثٌْالّٛثس ِٚنٍالو٠ٓ ـ١ٙالج أدالوث   ٚ٘اليث ٚ الو ثٌع٠َالَ ثٌؽفالجً 

ن ِٓ ثٌعٍٟ ثٌعظ١ُ . ـْٕني هللا أْ ٠الومٍٕج أ ٍالٝ ثٌالوًؽجس أٔالٗ ٚهللا ٨ ٠نٍؿ ث١ٌّعجه   ٚ٘يٖ آ٠ز ثٌعفج

 ِؾ١خ ثٌو جن.
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اَل َِٗجاْذ لَاَُ ِهاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  َِ ا ُْٗجاَض تِا ِل اْلِكرَاِب َهْي َْٗعَوْل ُعاْء  ُْ ِّٖ أَ اَل أََهاًِ َّ َْ٘ظ تِأََهاًُِِّ٘كْن  لَ

ا اَل ًَِص٘ش  َّ لِّ٘ ا  َّ  ِ  (746.)ُدِّى َّللاا

يٖ ث٠٢ز ِج أمٌؽٗ دٓ أدٝ فجصُ  ٓ أدٓ  ذجُ لجي "لجٌالش ث١ٌٙالٛه ٚثٌٕٚالجًٜ ّٚذخ َٔٚي ٘

 ٨ ٠ومً ثٌؾٕز ؼ١ٌٔج" ٚلجٌش ل٠ٌٔ "أٔج ٌٓ ٔذعظ دعو ١ٌِٚ ٕ٘جن آمٌٖ ٨ٚ ؽٕز" ـٌَٕش ث٠٢ز.

 ِِل اْلِكرَاب ُْ ِّٖ أَ اَل أََهاًِ َّ َْ٘ظ تِأََهاًُِِّ٘كْن  دمز ٚؼ١الٌ أٜ أْ ثٌؾٕز ثٌضٝ ٚٙالفٙج هللا ـالٝ ث٠٢الز ثٌْالج لَ

ىٌالاله ِالالٓ ثٌعفالالجن ث٦ٌٙالالٟ ٚثٌفٞالالً ثٌٌدالالجٟٔ ٨ ٠عفالالٟ دالالجٌضّٕٝ ٨ٚ دّالالج ٠الالوًٚ ـالالٝ م١الالجي ث٦ْٔالالجْ ِالالٓ 

ث٤ِجٟٔ   ٨ٚ ٠ٕفت ِج  ٕو أٜ إْٔجْ ِٓ ث٤ِجٟٔ ِّٙج والجْ ٌٛٔالٗ ِّٚٙالج والجْ ه٠ٕالٗ "ِْالٍّج أٚ ٠ٙٛه٠الج 

 أٚ ٌٔٚث١ٔج" إ٨ دفج ز هللا ًٌّٚٛٗ.

 َِ ا ُْٗجَض تِ ٞ أْ ٌِؽت وً إْٔجْ إٌٝ ِج لوَ ِالٓ ثٌعّالً   ـالئْ  ّالً ىٔذالج أٚ أ َهْي َْٗعَوْل ُعْء 

 أًصىخ ؽٌِج ـع١ٍٗ ثٌعمجح ِٓ هللا صعجٌٝ ؽَثن ِج ـعً.

ا اَل ًَِصا٘ش  َّ لِّ٘ اا  َّ  ِ اَل َِٗجْذ لَاَُ ِهاْي ُدِّى َّللاا َّ  أٞ ٌٙالج ٠ٛؽالو ـالٝ ثٌٛؽالٛه ؼ١الٌ هللا ٠ضالٌٛٝ ثٌعذالجه

 ـ١غ١خ ِٓ أفْٓ ٠ٚعجلخ ِٓ أّجن.

٘اليٖ ث٠٢الز أْ  فالجن هللا ٚـٞالٍٗ ٚؽٕضالٗ ٨ صفٍالخ دج٤ِالجٟٔ ثٌىجىدالز ٚثٌض١ّٕالجس  ٚثٌّمٚٛه ِالٓ

ثٌذجٍٟز ِٓ أًٙ ث٤ه٠جْ ثٌْجدمز ٚؼ١ٌُ٘   ١ٌِٚ وً ِج ٠ضّٕجٖ ثٌٌّن ٠وًوٗ   ٌٚىٓ هللا صعالجٌٝ أٚؽالو 

ث٤ًِٛ ٌِصذفز دنّذجدٙج ٚث٤ ّجي دؾَثةٙج ـّٓ ٠موَ ّٛن ِٓ ث٤ ّجي ٠ؾو ؽَثةٗ  ٕالو هللا ثٌعمالجح   

 ٨ٚ ٠ؾو ـٝ ثٌٛؽٛه ؼ١ٌ هللا ١ٌٚج ِٚقجّذج.

 -ٚث٤ِجٟٔ صىْٛ  ٍٝ ألْجَ  ور 7 

  ٚ٘الالُ  لْالُ ٠ضّٕالٟ ٚ٘الالٛ ؽج٘الً دج٤ِالالجٟٔ ثٌضالٝ ٠ضّٕج٘الالج   وّالج صّٕالٝ أ٘الالً ثٌىضالجح دعغالالز ثٌٕذالٝ

 ٠ؾٍْٙٛ دعغضٗ ٠ٚؾٍْٙٛ فجٌضٗ.

ٚىٌاله ِالج  ٚلُْ ٠ضّٕٝ ٚ٘ٛ  جٌُ دن١ِٕضٗ ٌٚىٕٙج ثٌؽًٌٚ ثٌالو١ٜٔٛ ِالٓ ِالجي أٚ ٠ًجّالز أٚ ؽالجٖ  

 ٠ٚعٌـْٛ دعغضٗ ٚٙفٗ ٚفجٌضٗ وّج ٠عٌـْٛ أدٕجنُ٘. ٚلت ِٓ أً٘ ثٌىضجح ثٌي٠ٓ ٠عٌـْٛ ثٌٕذٝ

ٚلْالُ ٠ضّٕالٝ ٚ٘الٛ ِضٚالالؿ دجٌىْالً صالجًن ٌٍعّالالً ِالضى٩  ٍالٝ ثٌفٞالالً ث٦ٌٙالٟ دالوْٚ ٟج الالز هلل 

ٚ٘الُ ثٌالي٠ٓ  -صعجٌٝ ُٚ٘ ث٤ؼٍذ١ز ثٌْجفمز ـالٝ والً ه٠الٓ   ٚأوغالٌُ٘ ِالٓ ِالو ٝ ث٨ٔضْالجح ٚث١ٌٚ٤الجن   

دمٌٛٗ ثٌقى١ُ 7 "ِٓ أدفن دٗ  ٍّٗ ٌُ ٠ٌْ  دٗ ْٔالذٗ" ٚ٘الُ ثٌالي٠ٓ إٔالجً إٌال١ُٙ  إٔجً إ١ٌُٙ ثٌّٚففٝ

ثٌمٌآْ دقجهعضٝ أدٓ ٔٛؿ ٍٚٚؽز ٌٟٛ   ِٚٓ ث١ٌٍّّْٓ ِٓ ٠مالٛي أٜ ِْٕالخ إٌالٝ ثٌٌّالٛي أٚ ِضٚالً 

جٌذٌ٘الجْ دْٕخ ـ٩ْ ثٌٌٟٛ ٚأٟٔ ِٓ ٍٙذٗ ٠ٚضُٛ٘ أْ ىٔٛدٗ ؽ١ّعٙج ٌِـٛ ز   ٚلو ثٌؾُ هللا ثٌؾ١ّت د

ا ُْٗجاَض ثٌْجٟت ٚثٌقؾز ثٌوثِؽز دمٌٛٗ صعالج7ٌٝ  اِل اْلِكرَااِب َهاْي َْٗعَواْل ُعاْء  ُْ ِّٖ أَ اَل أََهااًِ َّ َْ٘ظ تِأََهااًُِِّ٘كْن  لَا

 َِ ِٚٓ صٌن ثٌعٍُ أٚ  ًّ دؽ١ٌ ثصٚجي دجهلل ؽً ؽ٩ٌٗ ـال٩ ٠ٚالً إٌالٝ م١الٌ ِالٓ م١الٌثس ثٌٍّاله ٨ٚ  تِ

 م١ٌثس ثٌٍّىٛس.

َهْي َٗ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  لَُْى اْلَجٌااحَ َّ َُ َْ ُهْنِهي  فَأُّلَمَِ  َٗاْذ ُُ َّ ًْصَٔ  ّْ أُ الَِذاِخ ِهْي َرَكش  أَ ْعَوْل ِهَي الصا

ا اَل ُْٗظلَُوَْى ًَقِ٘ش  َّ(742.) 

 دٙيث ٙجً ٌٕٛثي ثٌفًٞ ِٓ هللا صعجٌٝ ١ٌٟٕٓ أّج7ٓ١١ّ

 أٌّٚٙج 7 ثٌعًّ ثٌٚجٌـ.
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ٚثٌعًّ ثٌٚجٌـ ٘ٛ ِٓ ٙفجس ثٌقك ؽالً  -  عج١ّٔٙج 7 ث٠٦ّجْ دجهلل . ُٚ٘ ٌِصذفجْ دذعّٞٙج 

ؽ٩ٌٗ ـمو أٍٙـ ٚأصمٓ وً ٕب مٍمٗ ٚٚٝعٗ  ٍٝ ٔجُِٛ ثٌٚال٩ؿ ٚلالجْٔٛ ث٦ٙال٩ؿ   وّالج أٙالٍـ 

ثٌٍّىٛس ِٓ أًٚثؿ ٚأٔٛثً ٚأٌّثً ٚأٚؽو ثٌؾٕالز ِٚالج ـ١ٙالج ِالٓ ِالج ٘الٛ ـالٛق ثٌعمالً ث٦ْٔالجٟٔ ٚثٌفٙالُ 

 ثٌذٌٖٜ ٚثٌعٍُ ث٢هِٟ.

و أٔق٠ إٌٝ أّالفً ّالجـ١ٍٓ ٚٙالجً ثٌقّالجً م١الٌ ِٕالٗ   وّالج ـّٓ صٌن ثٌعًّ دؾْوٖ ٚفٛثّٗ ـم

ٚأْ ثٌعًّ دؽ١ٌ إ٠ّجْ ٚثصٚجي دجٌقك ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٠ٕالَي ث٦ْٔالجْ إٌالٝ هثةالٌر ثٌق١الٛثْ   ِٚضالٝ ثصٚالً 

ث٦ْٔالالجْ دالالجٌٌفّٓ ثصٚالالج٨ لٍذ١الالج ثمضالالجًٖ هللا وّالالج ثمضالالجً أٔذ١جةالالٗ ًّٚالالٍٗ   أٚ ثصٚالالً دالالجهلل دٛثّالالفز 

ٚثٌٖٙوثن ٚثٌٚجٌق١ٓ عُ  ٍالُ دعٍّٙالُ   ـمالو ٙالجً ِالؤ٩٘ ١ٌىالْٛ ثٌّض١ٍٚٓ دٗ ِٓ ثٌٕذ١١ٓ ٚثٌٚو٠م١ٓ 

م١ٍفز هللا ـٝ ث٤ًٛ   ٚأِج ِٓ صٌن ثٌعًّ أٚ  ّالً دؽ١الٌ ثصٚالجي دالجهلل ؽالً ؽ٩ٌالٗ أٚ دالنٌِ ِٕالٗ ـال٩ 

 ٠ًٚ إٌٝ م١ٌ ِٓ م١ٌثس ثٌٍّه ٚثٌٍّىٛس.

ُُالٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  ِ ََُِ ِها ْج َّ ْي أَْعلََن  َهْي أَْدَغُي ِدٌٗ ا ِهوا َُِ٘ن َدٌِ٘ف اا َّ َْ ِهلااحَ إِْتاَشا اذاثَا َّ َْ ُهْذِغاي  
لِ٘    ََ َُِ٘ن  ُ إِْتَشا اذاَخَز َّللاا َّ(742.) 

دعو أْ ىوٌ هللا صعالجٌٝ أ٘الً ث٤ِالجٔٝ ٚ الٌؾ أْ ث٤ِالجٟٔ ٨ صف١الو   ٚىوالٌ أ٘الً ثٌعّالً ثٌٚالجٌـ 

أْ وً ِمجَ ـٝ ثٌالو٠ٓ ٚأْ ٌُٙ ثٌؾٕز ؽَثن  ٍُّٙ ٚأُٔٙ ٨ ٠ظٍّْٛ ٔم١ٌث   أًثه أْ ٠عٌـٕج ؽً ؽ٩ٌٗ 

 ـمجي ّذقجٔٗ. –ـٛلٗ ِمجَ أًلٝ ِٕٗ 

َهْي أَْدَغُي ِدٌٗ ا َّ  ٓأٞ ١ٌِ أفوث أ ٍالٝ ٨ٚ أّالّٟ ـالٝ ثٌالو٠ ِ َِاَُ ِها ْج َّ اْي أَْعالََن  أٞ ِالٓ  ِهوا

  ذو ـٛٛ أٌِٖ إٌٝ هللا ٚثّضٍُْ ٌمٞجةٗ ٚلوًٖ ـٝ ؽ١ّت أًِٖٛ ٕٚتٛٔٗ وذ١ٌ٘ج ٚٙؽ١ٌ٘ج.

  ُهْذِغي َْ ُُ َّ ِٖٞج٘و ٌٍّىالٛس ثٌْالّٛثس ٚث٤ًٛ   ٠عذالو هللا ٚ٘الٛ ٌِثلالخ ٌعظّضالٗ  أ ٛ٘ٚ

"ث٦فْجْ أْ صعذو هللا ونٔاله صالٌثٖ" ٚ٘اليث ِالج ىوالٌ ـالٝ ثٌقالو٠ظ ثٌّٖالًٙٛ فال١ٓ  ونٔٗ ٠ٌثٖ . ٌّ لٌٛٗ

  ٓ ث٩ّ٦َ ٚث٠٦ّجْ ٚث٦فْجْ. ّني ؽذ٠ًٌ ًّٛي هللا

َُِ٘ن َدٌِ٘ف ااا َْ ِهلاااحَ إِْتااَشا اذاثَاا َّ ِٕٙالالجػ ثٌن١ٍالالً إدالالٌث١ُ٘ ِالالٓ ثٌضْالال١ٍُ ٚثٌٌٝالالج . أٞ ٚٙالالجً  ٍالال ٝ

دجٌمٞجن  ٚثٌو ٜٛ إٌٝ هللا . ٌّ لٌٛٗ "ِٚٓ أفْٓ ل٨ٛ ِّالٓ ه الج إٌالٝ هللا" . ٚإصذالج  ثٌّٕجّاله ثٌضالٝ 

وجٔالالش ٦دالالٌث١ُ٘ ٚ٘الالٝ ٔفالالِ ٕالال٠ٌعضٕج "ٚثصنالالجى هللا إدالالٌث١ُ٘ مٍالال٩١" أٞ ٚأمضالالجً هللا إدالالٌث١ُ٘ ٚإٙالالففجٖ 

ِقذالز هللا ـالٝ ىثس إدالٌث١ُ٘   ٚثّالضٌٛش  ٍالٝ و١ٍضالٗ ثٌظالجٌ٘ر ٚؽعٍٗ ـٝ ِمجَ ثٌنٍز   ف١ظ لالو صنٍٍالش 

ٚثٌذجٟٕز   فضٝ أٌمٝ ـٝ ثٌٕجً ـٍُ ٠ٖعٌ دٙج ٚوجٔش  ١ٍٗ دالٌهث ّٚال٩ِج   ٚأٌمالٝ ٌٚالوٖ إّالّج ١ً ٚأِالٗ 

ـٝ ٙقٌثن ؽٌهثن ٌُٚ ٠ضنعٌ   ٚأٌِ داليدـ ٌٚالوٖ إّالّج ١ً ـالٝ ثٌّٕالجَ ـٍالُ ٠ضالٌهه ٚٔفالي أِالٌ ًدالٗ ٚ٘الٛ 

 ِْضٍُْ ٥ٌٌِ.

ث٠٢الز ثٌى٠ٌّالز أٔالٗ ٌال١ِ ـالٝ ثٌٛؽالٛه ألالٜٛ إ٠ّجٔالج   ٨ٚ أ ّالج٨  ٨ٚ  م١الور   ٨ٚ ٠ٚمٚو دٙيٖ 

 ذجهر ٨ٚ ص١ٍّْج ِّٓ ـٛٛ أٌِٖ إٌٝ هللا ـٝ وً ٕب  ٚٚؽٗ ٚؽٙالٗ إٌالٝ ِال٨ٖٛ ؾ والً ٕالنْ   ِٚالت 

 صؾٍّٗ دٚفجس ثٌّق١ْٕٓ ِٓ ٔفمز ًٚفّز ٕٚٙٛه ؽّجي ثٌقك ف١ظ ٌٟٚ ٚؽٙٗ.

ْ ثٌالو٠ٓ ثٌق١ٕالؿ ثٌاليٜ ثًصٞالجٖ هللا ٌعذالجهٖ ثٌّْال١ٍّٓ ٕٚ٘جن إٕجًر صْالضنٍ٘ ِالٓ ٘اليٖ ث٠٢الز أ

 ٍٝ ِمجِجس وغ١ٌر   ٚهًؽجس  و٠ور دعٞٙج ـٛق دعٜ  ٚوً هًؽز ِٓ هًؽجس ثٌو٠ٓ ٌالٓ ٠ضالجؿ أْ 

 ٠ٌصمٝ إ١ٌٙج ِٓ ٌُ ٠ضقٍٝ دجٌضف٠ٜٛ ٚثٌض١ٍُْ ٌؾٕجدٗ ثٌعٍٝ.

ن و٠ٌُ ثٌّٕالجْ ِٚٓ لجي دنْ ِج أ فجٖ هللا ٌٍن١ًٍ ِٛلٛؾ  ١ٍٗ ـمو ؽًٙ دنٌّثً ثٌمٌآْ ٚ فج

 ٚو١الالالؿ ٨ ٚثٌمالالالٌآْ ٠غذالالالش أْ والالالً  فالالالجن ثٌٌّّالالال١ٍٓ ٠عفالالالٝ ٌٍّالالالؤ١ِٕٓ   ِٚالالالٓ صالالالودٌ آ٠الالالجس ثٌمالالالٌآْ 
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ٚمٚٛٙج ًّٛر ثٌٚجـجس ٠ؾو صٍه ثٌّٛث٘خ ٚثٌىٌثِجس ـٝ لٌٛالٗ صعالجٌٝ  ٕالو والً  فالجن ثٌٌّّال١ٍٓ 

 "ٚويٌه ٔؾَٞ ثٌّق١ْٕٓ".

َ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ْٛ َها فِٖ ا َّ اِخ  َّ َوا ِ َها فِٖ الغا ِها ء  ُهِذِ٘ اَّ ْٖ ُ تُِكلِّ َش َكاَى َّللاا َّ  (743.)ْسِض 

ٌّج ىوٌ هللا ِمجَ ث٦فْجْ ـٝ أفْٓ هًؽز ٌٍو٠ٓ   ْٚٔخ ثٌضْال١ٍُ إٌالٝ ثٌعذالو إٕالجًر إٌالٝ ِمالجَ 

ثٌضٛف١و ثٌىجًِ ٚثٌٍّى١الز ثٌّفٍمالز هلل   فضالٝ ٠نٍال٘ ثٌعذالو ثٌّقْالٓ ِالٓ ثٌٖالٌن ثٌنفالٝ   ٠ٕٚؾ١الٗ ِالٓ 

 ْٔذز ث٤ ّجي إ١ٌٗ ـمجي.

 ِ ِها َْسضِ َّ ْٛ َهااا فِااٖ ا َّ اِخ  َّ ااَوا أٞ أْ ثٌعفج٠الالج ثٌٌٚف١الالز ٚثٌّٛث٘الالخ ثٌْالالّج٠ٚز ْ   َهااا فِااٖ الغا

إ٠ّالالجْ ٚإفْالالجْ   ٚصْالال١ٍُ ٕٚالالٙٛه ٚأٔالالٛثً ٚأّالالٌثً ًٚفّالالز ٚفىّالالز ٘الالٝ ِالالٓ ثٌْالالّجن   ٨ ٠ٍّىٙالالج ٨ٚ 

جٌ٘ر ٠ٌَٕٙج  ٍالٝ ثٌمٍالٛح ٚث٤ًٚثؿ إ٨ هللا صعالجٌٝ   ٚأْ ِالج ـالٝ ث٤ًٛ ِالٓ آ٠الجس ٚأٔالٛثً   ٚٔعالُ ظال

 ٚدجٟٕز ٘ٝ أ٠ٞج ٍِىج هلل صعجٌٝ ٠ّٓ دٙج  ٍٝ ِٓ ٠ٖجن.

ء  ُهِذِ٘ ا ْٖ ُ تُِكلِّ َش َكاَى َّللاا َّ  ٟأٜ ٌُٚ ٠َي هللا ِعفٟ  ٍٝ ثٌوٚثَ ٨ ٠ٕمفت  فجةالٗ ٨ٚ ٠ٕضٙال

 ـٍٞٗ   ٚأٔٗ وجْ ٌُٚ ٠َي ِق١فج دؾ١ّت ثٌّنٍٛلجس.

ٚثلفالز  ٕالو ثٌْالّجن ثٌّعٙالٛهر    ٚص١ٌٖ ٘يٖ ث٠٢ز إٌٝ أْ ٍِى١الز هللا ٌٍْالّجٚثس ٚث٤ًٛ ١ٌْالش

ثٌضالالٝ ٘الالٝ ِقالالً ث٤ـالال٩ن ٚثٌىٛثوالالخ   ٚثٌٖالالِّ ٚثٌمّالالٌ   ٌٚىٕٙالالج إٕالالجًر ؽجِعالالز ٌىالالً ّالالّجن ٌِة١الالز 

ِٚع٠ٕٛالالز   وْالالّجن ثٌٌـعالالز   ّٚالالّجن ثٌعظّالالز   ّٚالالّجن ثٌعالالَر   ّٚالالّجن ثٌعٍالالُ   ٚوالالً ٕالالب ـ١الالٗ ِعٕالالٝ 

ش لجٙالٌر  ٍالٝ أًٛ ثٌّْٛ ٠ْالّٟ ـالٝ ثٙالف٩ؿ ثٌٍؽالز ّالّجن   واليٌه إٕالجًر ثٌٍّى١الز ٌال٥ًٛ ١ٌْال

ثٌضٌثح ٚثٌّجن ٚث٤ٔٙجً   ٌٚىٕٙج صٖال١ٌ إٌالٝ والً أًٛ ِجه٠الز أٚ ِع٠ٕٛالز   والنًٛ ثٌضٛثٝالت ٚأًٛ 

ـْالذقجْ ثٌٛثّالت ثٌعٍال١ُ ثٌّقال٠١  –ثٌيي ٚأًٛ ث٨ٔىْجً   ٚوً ِج ٠ّْٟ ـٝ  الٌؾ ثٌّعالجٟٔ أًٝالج 

 دؾ١ّت ثٌّٛؽٛهثس ِذ٠ٕٛز وجٔش أٚ ِع٠ٕٛز.

َْٗغرَْفرًََُْ  فِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُْ٘كْن فِاٖ اْلِكرَااِب فِاٖ َّ َهاا ُْٗرلَأ َعلَا َّ ِِيا  ُ ُْٗفرِاُ٘كْن فِا٘ ٖ الٌَِّغااِء ُُاِل َّللاا

اْلُوْغرَْعاَعفَِ٘ي ِها َّ ٌِْكُذاُُْيا  ذَْشَغثُاَْى أَْى ذَ َّ ذِٖ اَل ذُْنذًَُُِْيا َها ُكرَِة لَُِيا  ْلاَذاِى َٗرَاَهٔ الٌَِّغاِء ال ا ِْ َي اْل

أَْى ذَقُُْهْا لِْلَ٘رَ  اَّ َِ َعلِ٘و  َ َكاَى تِ ْ٘ش  فَِِىا َّللاا ََ َها ذَْفَعلُْا ِهْي  َّ  (744.)اَهٔ تِاْلقِْغِػ 

أْ ِالالٓ ّالالٕٓ ثٌمالالٌآْ ثٌىالال٠ٌُ أٔالالٗ إىث صىٍالالُ ـالالٝ  ٍالالُ ثٌضٛف١الالو ٚثٌضقم١الالك أ مذالالٗ دعٍالالُ ثٌضٖالال٠ٌت 

ِالالج ٚث٤فىالالجَ   أٚ إىث صىٍالالُ ـالالٝ  ٍالالُ ثٌضٖالال٠ٌت ِٚالالج ٠ٕجّالالخ ث٤ؽْالالجَ أ مذالالٗ دعٍالالُ ثٌقمالالجةك ثٌضٛف١و٠الالز ٚ

٠ضٕجّخ ِالت ٌفالجةؿ ثٌمٍالٛح ٚث٤ًٚثؿ   ٕٚ٘الج دعالو أْ إٔالجً إٌالٝ ثٌضٛف١الو ـالٝ ث٠٢الز ثٌْالجدمز ِالٓ لٌٛالٗ 

ء  ُهِذِ٘ اصعجٌٝ  ْٖ ُ تُِكلِّ َش َكاَى َّللاا َّ َْسِض  ْٛ َها فِٖ ا َّ اِخ  َّ َوا ِ َها فِٖ الغا ِها َّ. 

َْٗغرَْفرًََُْ  فِٖ الٌَِّغاءِ أ مخ ىٌه دمٌٛٗ صعجٌٝ " ٍَٛ ث٤فىجَ ثٌضٖال٠ٌع١ز   ّٚالذخ " ٚ٘ٛ ِٓ  َّ

َٔٚي ٘يٖ ث٠٢ز ِج ًٚثٖ ثٌذنجًٜ  ٓ  جةٖز ًٝٝ هللا  ٕٙج لجٌش 7 "٘ٛ ثٌٌؽً صىالْٛ  ٕالوٖ ث١ٌض١ّالز 

ٚ٘الالٛ ١ٌٚٙالالج ٚٚثًعٙالالج   ٚلالالو إٔالالٌوضٗ ـالالٝ ِجٌٙالالج فضالالٝ ثٌّالاليق   ـ١ٌؼالالخ أْ ٠ٕىقٙالالج ٠ٚىالالٌٖ أْ ٠َٚؽٙالالج 

 ًؽ٩ ـ١ٌٖوٗ ؾ ِجٌٙج ـ١عٍٞٙج.

وٜ والجْ ٌؾالجدٌ أدٕالش  الُ ه١ِّالز ٌٚٙالج ِالجي ًٚعضالٗ  الٓ أد١ٙالج   ٚأمٌػ أدٓ أدٝ فالجصُ  الٓ ثٌْال

 ٚوجْ ؽجدٌ ٨ ٠ٌؼخ ـٝ ٔىجفٙالج ٨ٚ ٠ٕىقٙالج ٌؽ١الٌٖ مٖال١ز أْ ٠الي٘خ دالجٌَٚػ دّجٌٙالج   ـْالني ثٌٕذالٟ
َْٗغارَْفرًََُْ  فِاٖ الٌَِّغااءِ  ٓ ىٌه ـنَٔي هللا لٌٛٗ صعالجٌٝ 7  َّ  ُأٞ ٠ٚفٍذالْٛ ِٕاله أْ صفضال١ُٙ ٚصقىالُ ٌٙال

 ضعٍك دجٌْٕجن.ـٝ ث٤ًِٛ ثٌضٝ ص
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 ِِيا ُ ُْٗفرُِ٘كْن فِ٘ أٜ لالً ٌٙالُ ٌال١ِ ٌالٝ فىالُ ٨ٚ إـضالجنٖ   ٌٚىالٓ ثٌقىالُ ٚث٦ـضالجن هلل ثٌعٍال١ُ  ُُِل َّللاا

 ثٌنذ١ٌ   ـٙٛ ثٌيٜ ٠فض١ىُ ـٝ ؽ١ّت ث٤فىجَ ّٛثن وجٔش مجٙز دجٌْٕجن أٚ ؼ١ٌ٘ٓ.

ُْ٘كْن فِٖ اْلِكرَابِ " َها ُْٗرلَٔ َعلَ ث٤فىجَ ثٌمٌآ١ٔز ثٌنجٙالز دجٌْٕالجن    " أٜ ِٚج أَٔي هللا  ١ٍىُ َِّٓ

 ِٚج ٠ضعٍك دٙٓ ِٓ ١ٌِثط ٍٚٚثػ ًٚٝج  ٩ٟٚق ٚؼ١ٌ ىٌه ِٓ ِعج٩ِس.

ٌِْكُذاُُْيا لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ذَْشَغثُاَْى أَْى ذَ َّ ذِاٖ اَل ذُْنذُاًَُِْيا َهاا ُكرِاَة لَُِايا   فِٖ َٗرَاَهٔ الٌَِّغااِء ال ا

ٚثٌالو٘ج ٚصٌوٙالج صقالش ٚٙالج٠ضىُ ٨ٚ صٌؼذالْٛ أْ صٕىقالٛ٘ٓ أٞ ٚفىُ هللا ـٝ ث١ٌض١ّز ثٌضالٝ ِالجس  ٕٙالج 

ٚلو ِٕعضُ  ٕٙٓ فمٛلٙٓ ثٌضٝ ـٌٝالٙج هللا ٌٙالٓ ٚصّٕعالٛ٘ٓ ِالٓ أْ ٠ضالَٚؽٓ دؽ١الٌوُ ّٟعالج ِالٕىُ ـالٝ 

 ِجٌٙٓ   ـجهلل ٠فض١ىُ أْ ٨ صفعٍٛث ىٌه أدوث.

ِْْلَذاىِ لجٌٗ صعجٌٝ 7  اْلُوْغرَْعَعفَِ٘ي ِهَي اْل َّ  ٓثٌٚالذ١جْ فمالٛلُٙ أٞ ٚويٌه أ فٛث ثٌٞالعفجن ِال

 ٨ٚ صقٌُِٛ٘ ِٓ أِٛثٌُٙ ثٌضٝ صٌوٙج ٌُٙ آدجنُ٘.

أَْى ذَقُُْهْا لِْلَ٘رَاَهٔ تِاْلقِْغػِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ    أٞ ٚأْ صمْفٛث ـٝ ٠٨ٚز ث١ٌضجِٝ ـٝ والً ٕالب

ـٝ فف  ث٤ِٛثي ٚثًٌّٙٛ ٚثٌَٚثػ ٚؼ١ٌ ىٌه ِٓ ث٠ًٌٌٚٞجس ٚثٌىّج٠٨جس ـٝ هثةالٌر ثٌعالوي ٚٔالًٛ 

 ثٌضمٜٛ.

ااٗ صعجٌٝ 7 لٌٛ َِ َعلِ٘و  َ َكاَى تِ ْ٘ش  فَِِىا َّللاا ََ َها ذَْفَعلُْا ِهْي  َّ  ٌٝـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز صٕذ١الٗ ِالٓ هللا صعالج

١ٙٚ٥ٌجن  ٍٝ ث١ٌضجِٟ أْ هللا صعجٌٝ  ١ٍُ دىً ِج ٠عٍّْٛ ـٝ أِٛثي ث١ٌضجِٝ   ـئْ وجْ م١ٌث أوالٌُِٙ 

 هللا ٚؽجٍثُ٘ ٤ٔٗ ّذقجٔٗ مذ١ٌ  ١ٍُ دىً أ ّجٌُٙ.

يٖ ث٠٢الالز إٕالجًر صمالٛي أْ ث٤ٚٙالال١جن ِالٓ  ذالجهٜ ٠ْالالضفضٛٔه ٠الج ِقّالو ـالالٝ ٕالنْ ثٌفض١الالجس ٚـالٝ ٘ال

ث١ٌض١ّجس ث٩ٌصٟ صقش ٚٙج٠ضُٙ   ٨ٚ ٠قذْٛ أْ ٠ضَٚؽالٛ٘ٓ ٌعالوَ ؽّالجٌٙٓ   ٠ّٕٚعالٛ٘ٓ ِالٓ ثٌالَٚثػ 

دٌؽجي آم٠ٌٓ ّٟعج ـٝ أِٛثٌٙٓ ثٌضٝ صٌوٙج ٌٙٓ ث٤دجن ـمً ٌُٙ أْ ث١ٌضجِٝ ٙذ١جْ ٚدٕجس ٌُٙ فمالٛق 

ٝ فالالوٚه ِعٍِٛالالز صضٍالالٝ  ٍالال١ُٙ ـالالٝ وضالالجح هللا ْ ـ١ٍمِٛالالٛث دٙالالج فالالك ثٌم١الالجَ ِالالج هثِالالٛث صقالالش ِفٌٚٝالالز ـالال

ٚٙج٠ضُٙ   ١ٌٌٚثلذٛث هللا ـٝ فمالٛق ث١ٌضالجِٝ ٠ٚضٚالٌـٛث ـ١ٙالج دجٌعالوي ٚثٌٌفّالز ٚث٦فْالجْ . ١ٌٚعٍّالٛث 

 أْ وً ِج ٠فعٍٖٛ ِٓ م١ٌ ٚدٌ ـجهلل ِفٍت  ١ٍٗ ٠ٚؾجٍٜ وً  جًِ دّج ٠عًّ.

٠ٌ ِٓ هللا ٤ً٘ ثٌعٍُ أْ ٨ ٠فضٛث ـٝ ٕب دالٌأ٠ُٙ   ٤ْ ٙال٠ٌـ لٌٛالٗ ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز أ٠ٞج صقي

هللا صعجٌٝ "لً هللا ٠فض١ىُ" ـ١ٗ ِعٕٝ أْ ث٦ـضجن هلل ٚفوٖ   ١ٌْٚش ٌّنٍٛق ِّٙالج  ال٩ ٕالنٔٗ   ـٌّالٛي 

هللا ٚ٘ٛ ١ّو ثٌذٌٖ ٚٙجفخ ثٌعٍالُ ثٌؽ٠َالٌ ٚثٌمٍالخ ثٌّضٚالً دالجٌع١ٍُ ثٌنذ١الٌ   ٌالُ ٠ضعالٌٛ ٧ٌـضالجن إ٨ 

ٍ٘اله ـالٝ ثٌالو١ٔج  –ِالت ٚؽالٛه ٔال٘ لٌآٔالٟ  –ضجٖ هللا صعجٌٝ   ِٚعٕٝ ىٌاله أْ ِالٓ أـضالٝ دٌأ٠الٗ دعو أْ أـ

 .ٚمٌْ ـٝ ث٢مٌر   ٔعٛى دجهلل صعجٌٝ ِٓ ث٦ـضجن دؽ١ٌ ِج ـٝ وضجح هللا ّٕٚز ًّٛي هللا
ٚأٔالالٝ أًٜ أْ والالً ِالالٓ أًثه ث٦ـضالالجن ـع١ٍالالٗ دىضالالجح هللا ّٚالالٕز ًّالالٌٛٗ ٠وًّالالّٙج فالالك ثٌوًثّالالز   

ّالج ٚدجّٟٕٙالج ٚفالوّ٘ج ِٚفٍعّٙالج   ٚٔجّالنّٙج ِْٕٚالٛمّٙج ٟٛ الج ٤ِالٌ هللا صعالجٌٝ فضٝ ٠عٍُ ظجٌ٘٘

ـٝ لٌٛٗ 7 "ِٚج ٠ضٍٝ  ١ٍىُ ـٝ ثٌىضجح" ٚـالٝ ٘اليث ثٌالٕ٘ إٕالجًر ىٚل١الز   صضعٍالك دّٛٝالٛ  ثٌفٙالُ ـالٝ 

 و٩َ هللا صعجٌٝ   ٚإهًثن ِج ـٝ ٔٚٛٗ ث٠٢جس ثٌمٌآ١ٔز ِٓ أفىجَ.

ثٌعٍّجن ـقٌِٛث  ٍالٝ ؼ١الٌُ٘ أْ ٠ضىٍّالٛث ـالٝ  ٚأًٞ أْ ٘يث ثٌّٛٝٛ  لو مفٟ  ٍٝ وغ١ٌ ِٓ

ِعجٔٝ ثٌمٌآْ ٚثصّٙٛث والً دجفالظ ـالٝ ِعالجٔٝ ث٠٢الجس دنٔالٗ أًصىالخ ىٔذالج  ظ١ّالج   ٚ ّّالٛث ٘اليث ثٌقىالُ 

 ٍالالٝ ؽ١ّالالت ث٠٢الالجس ثٌمٌآ١ٔالالز دؽ١الالٌ ثّالالضغٕجن   ٚأًٜ أْ ٘الاليث ثٌقىالالُ مفالالن وذ١الالٌ ٚلالالت ـ١الالٗ دعالالٜ  ٍّالالجن 
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ً ـالالٝ ٚؽالالٖٛ أِالالز ًّالالٛي هللا ٚمالالجصُ ثٌٕذ١الال١ٓ  ١ٍالالٗ ثٌّْالال١ٍّٓ   ٤ٔٙالالُ دٙالاليث ثٌقىالالُ أؼٍمالالٛث أدالالٛثح ثٌفٞالال

 ث٩ٌٚر ٚث٩ٌَْ   ٚؽعٍٛث ث٤ٌِ فىٌث  ١ٍُٙ ِت  ٍُّٙ ِٓ أٔٗ ٨ فٌػ  ٍٝ ـًٞ هللا صعجٌٝ.

ٚثٌعٍّجن ثٔمّْٛث ـٝ ٘يث ثٌقىُ ل١ّْٓ 7 لْالُ فالٌَ  ٍالٝ ثٌّْال١ٍّٓ ثٌالضىٍُ ـالٝ ِعالجٔٝ ث٠٢الجس 

ٝ ِٚالٌث ١ٗ أِالجَ والً ِالضىٍُ ـالٝ ِعالجٔٝ ث٠٢الجس ثٌمٌآ١ٔز وٍٙج ٚ٘يث مفن وذ١ٌ   ٚلْالُ ـالضـ ثٌذالجح  ٍال

 ؽ١ّعٙج ٚث٦ـضجن دّج ٠ٌثٖ   ٚ٘يث مفن أوذٌ.

ٚثٌٚٛثح ـٝ ًأٜ ٘ٛ أْ هللا أَٔي ثٌمٌآْ  جِج  ٍٝ ِْضٜٛ ألً ث١ٌٍّّْٓ إهًثوج   ٚمجٙج 

 ٍٝ ِْضٜٛ ثٌذجفغ١ٓ ثٌوث١ًّٓ . ـظجٌ٘ ثٌمٌآْ ِٚقىّز ٌعٍّجن ث٤فىجَ   ِٚج ٠ضعٍك دٙالج ِالٓ فالوٚه 

جٟٕالز ٌٍنجٙالز ِالٓ ثٌعٍّالجن ثٌٌدالج١١ٔٓ   ِٚضٖالالجدٙز ٤٘الً ثٌضن٠ٚالً ثٌٌثّالن١ٓ ـالٝ ثٌعٍالُ . ٚإ٨ ـّالالٓ   ٚد

اَل ذُْغاِشفُْا٠قٌَ  ٍٝ  جِز ث١ٌٍّّْٓ ـُٙ لٛي هللا صعالجٌٝ 7  َّ اْشاَشتُْا  َّ ُكلُاْا  َّ
(1)

  ٚلٌٛالٗ ّالذقجٔٗ 7 

   َِ٘عاَء َعث َّ ُ َكاَى فَاِدَ ح   ًَا إًَِا اَل ذَْقَشتُْا الضِّ َّ
(2)

َم   ٚلٌٛٗ ؽً ٕنٔٗ 7   اَل ذَْقرُلُْا الٌاْفَظ الارِاٖ َداشا َّ
ُ إاِلا تِاْلَذقِّ  َّللاا

(3)
 ٚؼ١ٌ ىٌه ِٓ ث٠٢جس ثٌعجِز. 

ٚألًٌ أٔٗ ٨ ٠قٌَ ىٌه إ٨ ؽجً٘ ـٝ ًٙٛر  جٌُ   ٤ْ ثٌمٌآْ ٠نجٟخ وً ٟذمز ِٓ ٟذمالجس 

ٚثٌعٍّالجن  ٍالٝ لالوً ِالج  ٍّٙالج   لالجي  ث٤ِز  ٍٝ لوً٘ج   وّج ٠نجٟخ وً هًؽالز ِالٓ هًؽالجس ثٌفمٙالجن

الاااِزَٗي أُّذُااْا اْلِعْلااَن َدَسَجاااخ   صعالالجٌٝ 7  َّ
(4)

َ  ُكاالِّ ِرٕ ِعْلاان  َعلِاا٘ن    ٚلالالجي ّالالذقجٔٗ   ْْ فَاا َّ
(5)

. ـعٍالالٝ  

ثٌّؤِٓ أْ ٠ٛثظخ  ٍٝ لٌثنر ثٌمٌآْ ٚأْ ٠ضودٌ ـٝ آ٠جصٗ ٠ٚنمي ِٕٙج لوً ـّٙٗ   ِٚج ٌالُ ٠فّٙالٗ  ١ٍالٗ 

ٌْاارُْن اَل أ ٍالالُ ِٕالالٗ وّالالج أِالالٌٖ ًدالالٗ ـالالٝ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ  أْ ٠ْالالني ـ١الالٗ ِالالٓ ٘الالٛ ْكِش إِْى ُك ااَل الاازِّ ُْ فَاْعااأَلُْا أَ

ذَْعلَُوْىَ 
(6)

. 

ٚـٝ ث٠٢ز إٕجًر أ٠ٞج إٌٝ ِمجَ ثٌٌّثلذالز ثٌاليٜ دؽ١الٌٖ ٨ ٠ىّالً إ٠ّالجْ ِالؤِٓ   ٨ٚ ٠ٚالً إٌالٝ 

َها ذَفْ ِمجَ ث٦فْجْ ِقْٓ   ٚ٘يٖ ث٦ٕجًر صضؾٍٝ ـٝ لٌٛٗ هللا صعجٌٝ 7  َ َكااَى َّ ْ٘اش  فَاِِىا َّللاا ََ َعلُْا ِهاْي 

ا َِ َعلِ٘و  أٜ أْ ِج صفعٍٖٛ أ٠ٙج ث١ٌٚ٤جن ٚث١ٙٚ٤جن ـٝ ٠٨ٚضىُ ٠عٍّٗ هللا   ـٌثلذٛث ثٌعٍال١ُ ثٌاليٜ ٠عٍالُ  تِ

ثٌٌْثةٌ ثٌّفٍت ـٝ ثٌّٞجةٌ ٚثٌاليٜ ٠عٍالُ ّالٌوُ ٚٔؾالٛثوُ ٠ٚعٍالُ ِمجٙالووُ ٚٔٛث٠الجوُ . ـنمٍٚالٛث ٌالٗ 

أ ّالجٌىُ ِٚمجٙالووُ ـالٝ ثٌذالٌ دّالٓ صقالش ٠٨ٚالضىُ ِالٓ ث٠٤ضالجَ ٚثٌمٚالٌ ث٤ ّجي ٚوٛٔٛث ٙالجهل١ٓ ـالٝ 

فضٝ صٕجٌٛث أ ٍٝ ثٌّمجِجس  ٕو دجًةىُ . ٤ْ ِٓ ًثلخ هللا ـٝ أ ّجٌٗ ًـعٗ هللا ِٓ ِمجَ ثٌٌّثلذز إٌالٝ 

 ِمجَ ثٌّٖج٘ور ٚأهمٍٗ ـٝ  ذجهر ثٌّٖج٘و٠ٓ   ٚث١ٌٚ٤جن ٚثٌٚجٌق١ٓ.

افَدْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ََ إِِى اْهَشأَج   َِِواا أَْى ُْٗصالَِذا  َّ ْ٘ اا فَاَ  ُجٌَااَح َعلَ ّْ إِْعَشاظ  ا أَ َِاا ًُُ اْص  ِهاْي تَْعلِ

َ َكااَى  ذَراقُاْا فَاِِىا َّللاا َّ إِْى ذُْذِغٌُْا  َّ خا  ًْفُُظ ال ُّ َ ْٛ أُْدِعَشِخ ا َّ ْ٘ش   ََ ْلُخ  الصُّ َّ ا  ٌََُِْ٘وا ُصْلذ  تَِواا ذَْعَولُاَْى تَ

ا ثِ٘ش  ََ(745.) 

                                                           

(
1

 .67ث٤ ٌثؾ 7  ( ًّٛر

 .64( ًّٛر ث٦ٌّثن 7 2)
 .66( ًّٛر ث٦ٌّثن 7 3)
 .76( ًّٛر ثٌّؾجهٌز 7 4)
 .43( ًّٛر ٠ّٛؿ 7 5)
(

6
 .26( ًّٛر ثٌٕقً 7 



 

7227 

 

٠ز ثٌى٠ٌّالز ِالج ًٚه ـالٝ ث٠ٌٌٚالجس ٚث٤فجه٠الظ  الٓ أدالٝ هثٚه ٚثٌقالجوُ  الٓ ّذخ َٔٚي ٘يٖ ث٢

ّٚالالٍُ مجـالالش أْ ٠فجًلٙالالج ٌىذالالٌ   جةٖالالز أَ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ًٝالالٝ هللا  ٕٙالالج لجٌالالش 7 أْ ّالالٛهر ٍٚؽالالز ثٌٕذالالٟ

افَدْ ّٕٙج ـمجٌش ٌعجةٖز ىٌه ـنَٔي هللا  ََ إِِى اْهَشأَج   َّ .ُث٠٢ز . ًٜٚٚ ثٌضٌِيٜ ِغٍٗ  ٓ ثدٓ  ذج 

و ثدٓ ًِٕٚٛ  ٓ ّع١و ثدٓ ث١ٌّْخ أْ أدٕالش ِقّالو أدالٓ ّالٍّٗ وجٔالش  ٕالو ًثـالت ٚأمٌػ ّع١

دٓ مو٠ؼ ـىٌ ِٕٙج أٌِث ِالج ٚأًثه ٩ٟلٙالج . ـمجٌالش ٨ صفٍمٕالٟ . ٚألْالُ ٌالٝ ِالج دالوث ٌاله ـالنَٔي هللا ٘اليٖ 

 ث٠٢ز.

ْ٘ش  ٚأمٌػ ثٌقجوُ  ٓ  جةٖز لجٌش 7 أْ لٛي هللا صعجٌٝ 7 " ََ ْلُخ  الصُّ " ٌَٔش ـٝ ًؽالً وجٔالش َّ

 ٗ ثٌِأر أٔؾذش ٌٗ أ٨ٚه ـنًثه أْ ٠ضَٚػ ؼ١ٌ٘ج ـفٍذش ِٕٗ أْ ٠ذم١ٙج  ٕوٖ ٨ٚ ٠مُْ ٌٙج ١ٕتج. صقض

َِاا ّٚذخ ثٌَٕٚي ٚأْ وجْ مجٙج إ٨ أْ فىّز  جِج ـمٌٛالٗ صعالجٌٝ  افَاْد ِهاْي تَْعلِ ََ إِِى اْهاَشأَج   َّ
ا ج" أٜ أ الٌٛ أٜ ٚإىث ثٌِأر مجـش ِالٓ ٍٚؽٙالج ـٌثلالج ٤ٞ ّالذخ ِالٓ ث٤ّالذجح "أٚ ث ٌثٝال ًُُ ْص 

 ٕٙج ٌعٍز ِج وٌّٛ أٚ وذٌ ّٓ أٚ وٌٖ "ـ٩ ؽٕجؿ  ١ٍّٙج" أٜ ـال٩ فالٌػ ٨ٚ فٌِالز ٨ٚ ِالجٔت "أْ 

٠ٍٚقج د١ّٕٙج ٍٙقج" أٜ ٠ضفمج  ٍٝ ِج ٠ٌٝٝ ثٌفٌـ١ٓ فضٝ صظً ثٌع٩لز ثٌَٚؽ١ز لجةّالز ٨ٚ ٠ضفٌلالج 

إدمالالجن  ٍالالٝ    ـ١ؾالالٍٛ أْ ٠ضٕالالجٍي أفالالوّ٘ج ٣ٌمالالٌ  الالٓ دعالالٜ فمٛلالالٗ أٚ لذالالٛي ٕالال١تج ٨ ٠ٌٝالال١ٗ ٚىٌالاله

 ثٌَٚؽ١ز لجةّز د١ّٕٙج.

لٌٛٗ صعجٌٝ 7 "ٚثٌٍٚـ م١ٌ" أٜ ٚدمجن ثٌَٚؽ١ز ِت صٕجٍي وً ِّٕٙج  ٓ ٕب ِٓ فمٛلالٗ ِالٓ 

 هٚثَ ثٌٍٕٖٛ ٚث٦ ٌثٛ ٚثٌف٩ق.

خا لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ًْفُُظ ال ُّ َ ْٛ أُْدِعَشِخ ا " دّعٕٝ أْ ثٌٕفُٛ لالو ؽذٍالش  ٍالٝ ثٌذنالً   ٚـفالٌس َّ

ٖـ فجٌٝ ِت ثٌٕفُٛ ثٌذ٠ٌٖز ٨ ٠فجًلٙج   ـجٌٌّأر ٨ صٌٝٝ دجٌضٕالجٍي  ٍٝ ٕور ثٌقٌٗ   ٚوجْ ثٌ

 ٓ ٕب ِّج صعٛهصٗ ِٓ ٍٚؽٙج   ٨ٚ صّْـ دضٌن ٕالب ِالٓ ٔٚال١ذٙج  ٕالو ٍٚؽٙالج دْالٌٙٛز   ٚثٌٌؽالً 

ويٌه ِٓ ثٌٚعخ  ١ٍٗ إًٝجةٙج إىث أفخ  ١ٍٙج ثٌِأر ّٛث٘ج   أٚ وٌ٘ج ٤ّذجح أمٌٜ   ٌٚٙاليث لالجي 

إِْى ذُْذِغٌُّْذقجٔٗ  اَّ ثِ٘ش  ََ َ َكاَى تَِوا ذَْعَولَُْى  ذَراقُْا فَِِىا َّللاا َّ  .ا 

٘يٖ ث٠٢ز ٚأْ وجٔش صنجٟخ ثٌفٌـ١ٓ ِعالج ٌىالٝ ٠ؾْالٓ والً ِّٕٙالج إٌالٝ ث٢مالٌ   ٚأْ ٠ضم١الج هللا 

ـ١ّج ٠ع٩ّْ   ٤ْ ّذقجٔٗ  ١ٍُ مذ١ٌ دّج ٠فع٩ْ   ـؾجٍٜ ثٌّقْٓ دالجٌغٛثح ٚثٌّْالب دجٌعمالجح إ٨ أْ 

ث٤ٚـٌ ٤ٔٙالُ ثٌؾجٔالخ ث٤لالٜٛ ـالٝ ِعظالُ ثٌقالج٨س   ـقالغُٙ  ٍالٝ ث٦فْالجْ إٌالٝ  ٌٌٍؽجي ـ١ٙج ث١ٌٕٚخ

 ثٌْٕجن ٚصمٜٛ هللا ـ١ّج ٠موِْٛ  ١ٍٗ فضٝ ٨ ٠ظٍّٛٔٙٓ ـٝ ثٌّعج٩ِس أٚ ٠ؾًْٛٚ  ٍٝ فمٛلٙٓ.

ِٚعٕالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أْ هللا صعالالجٌٝ ٠مالالٛي 7 أْ أٜ ٍٚؽالالز مجـالالش ِالالٓ ٍٚؽٙالالج ٩ٟلالالج أٚ دؽٞالالج أٚ 

ٌػ  ١ٍّٙالالج أْ ٠ضفمالالج  ٍالالٝ فالالً ٠ٌٝالال١ّٙج ٠ٚٚالالٍـ د١ّٕٙالالج ٌٚالالٛ دضٕالالجٍي ٖٔالالٍٛث أٚ أ ٌثٝالالج ْ ـالال٩ فالال

أفوّ٘ج أٚ و٩ّ٘ج  ٓ فمٛلٗ ثٌَٚؽ١ز ِٕعج ٌٍف٩ق ٚثٌفٌثق   ٤ْ ثٌٚجٌـ ـٝ وغ١ٌ ِٓ ٘يٖ ث٤ِالًٛ 

م١ٌ ٚأدمٝ   مٚٛٙج إىث وجٔش ثٌَٚؽز ٨ صٍٚـ ٌٌٍؽجي دْالذخ وذالٌ ّالٕٙج أٚ ِالٌٛ أٙالجدٙج . أٚ 

أؽذٙالج . ٌٚٙالج ِالٓ ٍٚؽٙالج أ٨ٚه صنٖالٝ  ٍال١ُٙ ثٌٞال١ج    ٤ْٚ ثٌّالٌأر  ٕو٘ج  جةك ٠ّٕعٙالج ِالٓ أهثن ٚ

١ٌْش ِغالً ثٌٌؽالً ـالٝ ؽ١ّالت ث٤فالٛثي مٚٛٙالج  ٕالو صمالوَ ثٌْالٓ   ـ١ٍالََ ثٌَٚؽالجْ أْ ٠ضْالجِقج ـالٝ 

ثٌٍٚـ دموً ثّضفج ز وً ِّٕٙج ٤ْ ثٌٕفالُٛ ثٌذٖال٠ٌز ؽذٍالش  ٍالٝ ثٌٖالـ ٚ٘الٛ ٕالور ثٌقالٌٗ ٌوًؽالز 

ـٝ إًٝجن ل٠ٌٕٗ وجْ ثٌٌٖ ٚثٌٕٚالٌ ٚثٌعالوثٚر ثٌذؽٞالجن   ٚأْ  ثٌذنً   ـئْ ٌُ ٠ؾج٘و وً ِّٕٙج ٔفْٗ

ؽج٘و وً ِّٕٙج ٔفْٗ ٚأفْٓ إٌٝ ث٢مٌ دٖب ِٓ ثٌضٕالجٍي  الٓ فمٛلالٗ دٌٝالجن ّٚالّجفز ٔالجي ِالٓ هللا 

م١ٌ ثٌؾَثن   ٚدوي هللا ١ّتجصٗ فْٕجس   ٤ْ هللا صعجٌٝ ِفٍت  ٍٝ أ ّجٌّٙج   مذ١ٌ دومجةً ٔفّٛالّٙج 

 ٔٗ ٠ٚعجلخ ثٌّْب  ٍٝ إّجنصٗ.  ـ١ؾجٍٜ ثٌّقْٓ  ٍٝ إفْج
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ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز إٔجً صمٛي أْ ثٌق١الجر ثٌَٚؽ١الز ًدالجٟ ِضال١ٓ ١ِٚغالجق ؼٍال١  ـالٛق أٜ ًدالجٟ آمالٌ 

ـٝ ثٌق١جر ثٌو١ٔج . ـنْ ٕجح ثٌع٩لجس ثٌَٚؽ١الز ٕالب ِالٓ ٕالٛثةخ ثٌٞالٌ دنفالو ثٌفالٌـ١ٓ أهٜ ىٌاله إٌالٝ 

أِالالج إىث صالالُ ثٌٚالالٍـ دٌٝالالجن  ثٌٖالالٌ ٚثٌٖالالمجق ٚثٌٖالالـ ٚثٌىالاليح ٚثٌٕفالالجق ٚثٌنْالالٌثْ ـالالٝ ثٌالالو١ٔج ٚث٢مالالٌر .

ثٌٕفالالُٛ ٚثٌضْالالجِـ ثٌؾ١ّالالً والالجْ ًدالالجٟ ثٌَٚؽ١الالز  ٛٔالالج ـالالٝ ثٌالالو١ٔج ٚثٌٖالالفج ز ـالالٝ ث٢مالالٌر ٚإْٔالالج أدالالو٠ج 

ٌِّو٠ج ـٝ ؽٛثً ثٌؽفًٛ ثٌٌف١ُ   ٤ْ ث٩ٌّةىز ثٌّمٌد١ٓ ِٓ ّىجْ ثٌّْٛثس ٚفٍّز ثٌعٌٓ ٠ضؽٕالْٛ 

لَاَُ الاادؾّجي ٘يث ثٌٌدجٟ ثٌٌدجٟٔ ـٝ وً ف١ٓ ٌّ لالٛي ًح ثٌعالج١ٌّٓ  ْْ َهاْي َد َّ ِزَٗي َْٗذِولُاَْى اْلَعاْشَػ 

ء  َسْدَوا ْٖ ِعاْعَد ُكالا َشا َّ َاا  َْٗغارَْغفُِشَّى لِلااِزَٗي آَهٌُاْا َستٌا َّ  َِ ُْٗنِهٌَُْى تِا َّ ِِْن  اا َُٗغثُِّذَْى تَِذْوِذ َستِّ ِعْلو  َّ ح  

ِِْن َعاَزاَب اْلجَ  ُِ َّ اذاثَعُْا َعثِ٘لََ   َّ َعاْذذَُِْن فَاْغفِْش لِلاِزَٗي ذَاتُْا  َّ ْلُِاْن َجٌاااِخ َعاْذى  الارِاٖ  َِ أَْد َّ َاا  ِذاِ٘ن * َستٌا

ِِنْ  ٗااذِ ُرسِّ َّ ِِْن  اِج َّ أَْص َّ ِِْن  َهْي َصلََخ ِهْي آتَائِ َّ 
(1)

ٗااذٌَِاا ٚلٌٛٗ صعجٌٝ 7   ُرسِّ َّ اِجٌَاا  َّ َُاْة لٌََاا ِهاْي أَْص َاا  َستٌا

جَ أَْعُ٘ي    ُُشا
(2)

 . 

١الز ٕالنٔٙج  ظال١ُ ِٖٚالٙو٘ج ـالٛق والً  ٍالُ ٚصعٍال١ُ  ٤ْ ـالٝ ثٌضالَثٚػ ٚدٙيث صىالْٛ ثٌق١الجر ثٌَٚؽ

َْ الااِزٕ ٕٙٛه ثٌّالٕعُ ثٌّعال١ٓ   ٕٚالٙٛه ثٌنال٩ق ثٌّٚالًٛ   ٕٚالٙٛه  ال١ٓ ٠مال١ٓ ّالٌ لٌٛالٗ صعالجٌٝ 7  ُُا

َْ٘ف ََٗ اءُ  َْسَداِم َك ْٛ ُسُكْن فِٖ ا ِّْ  َُٗص
(3)

 . 

جر ثٌَٚؽ١الز دجٌضٕالجٍي  الٓ ٌيٌه ٍٟخ هللا ِٓ ثٌالَٚؽ١ٓ أْ ٠ضعجٚٔالج ِعالج ـالٝ ثٌقجـظالز  ٍالٝ ثٌق١ال

اْلُخ دعٜ فمٛلّٙج فضالٝ ٠الضُ إٙال٩فٙج ٚهٚثَ ًثدفضٙالج ـمالجي صعالجٌٝ " الصُّ َّ ا  ٌََُِْ٘واا ُصاْلذ  أَْى ُْٗصالَِذا تَ

ْ٘ش   ََ." 

ٚإىث لجي هللا  ٍٝ ٕب أٔٗ م١ٌ وجْ ٘يث ثٌن١ٌ د٩ فٌٚ ٨ٚ ل١و ٨ٚ ٔٙج٠الز   ٠ٍّالِ م١الٌٖ ـالٝ 

 ٌِّوٜ أدوٜ   ـى٩َ هللا  ٍٝ لوًٖ ٨  ٍٝ لوً  ذجهٖ. ثٌو١ٔج ٠ٚعٍُ م١ٌٖ ـٝ ث٢مٌر   ٤ٔٗ م١ٌ

ٚلو إٔجً ثٌمٌآْ   إٌٝ أْ ٍٚؽجس ثٌو١ٔج ثٌٚجٌقجس ثٌّؤِٕالجس ثٌٌثٝال١جس ثٌٌّٝال١جس   ٘الٓ 

ٍِىجس ث٢مٌر ث٩ٌصٟ صنوِٙٓ ث٩ٌّةىالز ٤ٔٙالٓ ثٌن١الٌثس ثٌقْالجْ ّالجوٕجس ثٌؾٕالجس   ٚثٌّٖالجً إٌال١ٙٓ 

ٍقش وجٔش ـ٩ٞ ِٓ هللا صعجٌٝ   ٚـنٌث ٤ٍ٘ٙج   ٚأْٔالج ـٝ ًّٛر ثٌٌفّٓ . ـجٌَٚؽز ثٌّؤِٕز إىث ٙ

 ٚإوٌثِج ٌَٚؽٙج ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.

ْٔني هللا صعجٌٝ أْ ٠ٖٙؤج صٍه ثٌّٖالج٘و ثٌع١ٍالز   ٠ٚؾٍّٕالج دؾّالجي ث٤مال٩ق ثٌمٌآ١ٔالز . أٔالٗ ًح 

 ل٠ٌخ ِؾ١خ ثٌو جن.

َْ٘ي الٌَِّغااالٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ٘عُْا أَْى ذَْعااِذلُْا تَاا ِِ لَااْي ذَْغاارَ ْ٘ااِل َّ ْْ َدَشْصاارُْن فَااَ  ذَِو٘لُااْا ُكاالا اْلَو لَاا َّ ِء 

ا ا َسِد٘و  َ َكاَى َغفُْس  ذَراقُْا فَِِىا َّللاا َّ إِْى ذُْصلُِذْا  َّ َُا َكاْلُوَعلاقَِح    (746.)فَرََزُسّ

دعو أْ د١ٓ هللا صعجٌٝ ـٝ ث٠٢ز ثٌْجدمز و١ف١ز ِعجٍِز ثٌٌؽً ٌٌٍّأر ثٌٚجٌقز ثٌفجةعالز ثٌٌثٝال١ز 

  ٚصنالالجؾ ِالالٓ ٍٚؽٙالالج ٖٔالالٍٛث أٚ أ ٌثٝالالج  ٕٙالالج دْالالخ مالالجًػ  الالٓ إًثهصٙالالج   ٔجّالالخ أْ ٠ذالال١ٓ ٔفْالالٙج 

٘عُْا أَْى ذَْعاِذلُْا ّذقجٔٗ ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز و١ف١ز ِعجٍِز ثٌٕٚؿ ث٢مٌ ِٓ ثٌْٕجن ـمجي صعالجٌٝ  ِِ لَاْي ذَْغارَ َّ
ْْ َدَشْصرُنْ  لَ َّ َْ٘ي الٌَِّغاِء  د١الٕٙٓ   ٚ٘اليث أِالٌ ِْالضق١ً  ٤ْ ثٌعوي د١ٓ ثٌْٕجن ٠مضٟٞ ثٌّْجٚثر ثٌضجِالز تَ

ٌم١جَ ث٨مالض٩ؾ دال١ٓ والً ثِالٌأر ٚأمالٌٞ دْالذخ فْالٕٙج أٚ ٙالؽٌ ّالٕٙج أٚ ٔالٛ  أم٩لٙالج إٌالٝ آمالٌ ِالج 

صضّضت دٗ وً ثٌِأر ِٓ ٙفجس ف١ّور أٚ ِيِِٛز   ـٕٙجٔج هللا صعجٌٝ  الٓ ث١ٌّالً إٌالٝ ِالٓ ٔقالخ ٚٔٙالٜٛ 

                                                           

(
1

 .5 – 4( ًّٛر ؼجـٌ 7 

 .42( ًّٛر ثٌفٌلجْ 7 2)
 .3( ًّٛر آي  ٌّثْ 7 3)
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َُا ٚٔضٌن ث٤مٌٜ ِعٍمز ٨ ٘ٝ ِضَٚؽز ٨ٚ ٘ٝ ِفٍمز   ـمجي ّذقجٔٗ  ْ٘اِل فَرَاَزُسّ فََ  ذَِو٘لُاْا ُكالا اْلَو

٤ْ ـالٝ ىٌاله ظٍالُ ٌٍّالٌأر فضالٝ ٌالٛ وجٔالش ٘الٝ ثٌّضْالذذز ـالٝ ١ِالً ثٌٌؽالً  ٕٙالج . ـنٌِٔالج هللا  َكاْلُوَعلاقَحِ 

َ َكااَى صعجٌٝ دّقجٌٚز إ٩ٙفٙج ٚصمٜٛ هللا ـٝ ِعجٍِضٙالج دمٌٛالٗ ّالذقجٔٗ  ذَراقُاْا فَاِِىا َّللاا َّ إِْى ذُْصالُِذْا  َّ
اَغفُ  ا َسِد٘و  . دّعٕالٝ أٔالٗ إىث أصالش ِقجٌٚالز ث٦ٙال٩ؿ ٚثٌضمالٜٛ دجٌٕض١ؾالز ثٌٌّؽالٛر ـجٙالفقٛث دالٕفِ  ْس 

ًث١ٝز  ّج ّذك ِٕٙٓ ـجؼٞذىُ  ٍال١ٙٓ ١ٌْٚالجِقٛوُ ـ١ّالج دالوً ِالٕىُ ـىقمٙالٓ   فضالٝ ٠ؽفالٌ هللا ٌىالُ 

 ؽ١ّعج ىٔٛدىُ ٠ٌٚفّىُ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.

ُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َُا ُْٗغِي َّللاا إِْى َٗرَفَشا اَّ اِعع ا َدِك٘و  َّ  ُ َكاَى َّللاا َّ  َِ  (761.) ُكّ   ِهْي َعَعرِ

أصٝ هللا صعالجٌٝ دو٠الجس ثٌٚالٍـ ٚث٦ٙال٩ؿ دضمالٜٛ هللا لذالً آ٠الز ثٌضفٌلالز ٚثٌفال٩ق   ٌقىّالز  ١ٍالٗ 

صضؾٍالالٝ ـالالٝ ص١ٙتالالز ٔفالالُٛ ثٌفالالٌـ١ٓ دجٌٌٝالالج  ّالالج ٠الالضُ ث٨صفالالجق  ١ٍالالٗ ّالالٛثن والالجْ إِْالالجوج ِٚعجٕالالٌر 

جن ٚإفْجْ  ٤ْ ـٝ دعالٜ ث٤ف١الجْ لالو ٠ىالْٛ ـالٝ هٚثَ ثٌّعجٕالٌر ٕالٌ دجٌّعٌٚؾ   أٚ ص٠ٌْقج دٌٝ

وذ١ٌ ًٌٚٝ  ظ١ُ   مٚٛٙج إىث ّالجنس ثٌع٩لالز دال١ٓ ثٌفالٌـ١ٓ إٌالٝ فالو إٝالّجً والً ِّٕٙالج ثٌْالٛن 

ٌٚقجدٗ   ـٕجّخ أْ ٠عٍّٕج هللا صعجٌٝ أْ ٔذقظ  ٓ ثٌن١ٌ ٚثٌٚجٌـ أ٠ّٕج ٚؽوث   ـئْ ٚؽو ثٌن١ٌ ـالٝ 

١ٝز ١ٔٚجس ٙجـ١ز ـنلٌثٖ   ؼفٌ هللا ٌّٙج ِج صموَ ًٍٚلُٙ ثٌن١ٌ وٍالٗ ثٌٍٚـ ٚهٚثَ ثٌعٌٖر دٕفُٛ ًث

  ٚأْ ٚؽوث ث٤ٌِ  ٍٝ  ىِ ىٌه ٚصقالضُ ثٌضفٌلالز د١ّٕٙالج دالجٌف٩ق ـضٌثٝال١ج  ١ٍٙالج د١ٕالز ٍٟالخ ثٌن١الٌ 

َِ ٍٟٚخ ًٝجن هللا صعجٌٝ ـ١ّج ًم٘ ٌّٙج دمٌٛٗ ّذقجٔٗ  ُ ُكّ   ِهاْي َعاَعرِ َُا ُْٗغِي َّللاا إِْى َٗرَفَشا َّ  ـالئْ هللا

صعجٌٝ ٠ؽٕالٝ ثٌالَٚػ دَٚؽالز أمالٌٜ صىالْٛ ِٛثـمالز ٌالٗ . ٠ٚؽٕالٝ ثٌَٚؽالز دالَٚػ آمالٌ ٠ىالْٛ ِٛثـمالج ٌٙالج 

ا اِعع ا َدِك٘و  َّ  ُ َكاَى َّللاا َّ ِّٔٚٚعضٗ صمضٟٞ ثٌضذج٠ٓ ٚث٨مض٩ؾ ـٝ ٟذجةت ثٌٕجُ ٚأم٩لُٙ دق١الظ ٠الن

ٛ وجٔالش ٕالجىر ّٚال١تز ـالٝ وً إْٔجْ دّج ٠ٖجوٍٗ ٠ٚىًّ ٔمٚٗ ٠ٌٚٝٝ  ٓ أم٩لٗ ِٚعج٩ِصٗ فضٝ ٌٚ

 ٔظٌ لَٛ آم٠ٌٓ ـىً ِؾجِٔ ٠نٌؿ ِج ٠ؾجْٔٗ.

ٚدٙيث ٠ظٌٙ هللا صعجٌٝ ٌؾ١ّالت مٍمالٗ ؼ١ٕالج ؼٕالج ِفٍمالج ٚد١الوٖ ٚفالوٖ ِفالجص١ـ ث٤ًٍثق ٚثٌعفج٠الج   

ـمو ٠ٌٍق ثٌٞالعفجن ثٌؾٙال٩ن دّالج ٠ّٕعالٗ  الٓ ثٌّضعٍّال١ٓ ث٤ل٠ٛالجن  فضالٝ ٠عٍالُ ثٌٕالجُ أٔالٗ ٘الٛ ثٌّعفالٝ 

٨ٚ لالٛر ٨ٚ ف١ٍالز ـالٝ صٚال٠ٌؿ ث٤ِالًٛ ٚث٤ًٍثق   ٚإّٔالج ٘الٛ ثٌالٌٍثق  ثٌٛ٘جح . ١ٌِٚ ٌٍذٌٖ فالٛي

 ٓ ّٚعز ٨ ٔٙجة١ز   ٚفىّز  ١ٍز لو  ؾَس ثٌعٛثٌُ ثٌع٠ٍٛز ٚثٌْف١ٍز  ٓ هًوٙج أٚ ث٦فجٟز دعٍّٙالج 

٤ٔٙج ِٓ أّالٌثً ىثصالٗ   ٚلالو صضؾٍالٝ دالٗ أّالّجةٗ ٚٙالفجصٗ ـالٝ ؽ١ّالت ِنٍٛلجصالٗ فْالخ إًثهصالٗ ِٖٚال١تضٗ 

 ّذقجٔٗ.

ٌّ ص١ٌٖ إ١ٌٗ ٘اليٖ ث٠٢الز ثٌى٠ٌّالز   ٚ٘الٝ أْ هللا أٚؽالو ِالٓ والً ٕالب ٍٚؽال١ٓ  ٚأوٖؿ ٌه  ٓ

ِٚٓ والً فم١مالز ثعٕال١ٓ   فضالٝ صٖالٌق ٕالِّ ث٤فو٠الز ٚثٌٛثفو٠الز ِٚالج د١ّٕٙالج ِالٓ ٚفوث١ٔالز لالجي صعالجٌٝ 

 َِْ٘ي لََعلاُكااْن ذَااَزكاُشّى َجاا ّْ لَْقٌَااا َص ََ ء   ْٖ ِهااْي ُكاالِّ َشاا َّ
 (1)

ٌمالالوًر . ـفالالٝ ث٤ٍٚثػ ّالالٌ ث٤ٍهٚثػ ٚإظٙالالجً ث 

ٚثٌّٛالعز ث١ٌٙ٦الالز ٚثٌقىّالالز ثٌٌدج١ٔالالز ٚث٦ًثهر ثٌٚالالّوث١ٔز ثٌضالالٝ أظٙالالٌس ؽ١ّالالت ث٤ٕالال١جن ـالالٝ فؾالالز إٌالالٝ 

ؼ١ٌ٘ج ٌضىًّ دٙج . ٚثٌىّجي ـٝ ثٌنٍك وّالجي ِؾالجٍٜ ِٕالٗ ثٌالٛلضٟ ثٌّقالوٚه ٚثٌالوثةُ ثٌّّالوٚه   ِٚغالجي 

ثؾ ـ١مت د١ّٕٙالج ثٌٛلضٟ ٠ضؾٍٟ ـٝ ثؽضّج  ٍٚػ دَٚؽز ِنضٍفز ـٝ ثٌفذج  ٚثٌؽ٠ٌَر ٚث٤م٩ق ٚث٤٘و

ثٌٖالالمجق ٚثٌضٕالالجٍ  ٚثٌعالالوٚثر ٚثٌذؽٞالالجن   ٚدالاليٌه ٠قٚالالً ٌٍفالالٌـ١ٓ ثٌالاليي ٚثٌٞالالعؿ ٚثٌّؤ٠الالوثْ إٌالالٝ 

 ث٨ ضٌثؾ دنْ ٨ فٛي ٨ٚ لٛر ٨ٚ صٛـ١ك ٨ٚ ٘وث٠ز إ٨ دجهلل صعجٌٝ.

                                                           

(
1

 .26( ًّٛر ثٌَث٠ًجس 7 
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ِٚضالالٝ ٚٙالالً ث٦ْٔالالجْ إٌالالٝ وّالالجي ثٌعؾالالَ ِالالٓ دٍالالٛغ ثٌْالالعجهر ـالالٝ ثٌق١الالجر ثٌالالو١ٔج   صوثًوالالٗ ثٌقالالك 

ٌّنالالٌػ ـ١ىالالْٛ دعالالو ث١ٌالالنُ ثٌٌؽالالجن ٚدعالالو ثٌّالالٌٛ ثٌٖالالفجن ْ ٠ٚالاليٚق ٟعالالُ ثٌٌثفالالز ّالالذقجٔٗ دالالجٌفٌػ ٚث

ٚثٌٕعّالالز ٚثٌْالالعجهر دعالالو ثٌعٕالالجن ٚثٌٖالالمجن   ٚ٘ىالاليث ٠عالالٌؾ ث٦ْٔالالجْ ث٤ٕالال١جن دنٝالالوثه٘ج ٚ٘الاليث ٘الالٛ دالالجح 

 ِعٌـز ث٦ْٔجْ دٌدٗ ؽً ٚ ٩.

 ـجٌىً ِٞفٌ ٚأٔش ِؾ١خ

 ٌّ ثٝفٌثً ثٌّٚفف١ٓ  ؾ١خ  

 أظٌٙس أٌّثً ث٤ٌٛ٘ز ١ّوٜ

 ٍٛؿ ًح ِٕعُ ٚل٠ٌخ١ٌ  

 صؾٍٟ ٌىً ثٌّٚفف١ٓ ٕتٛٔٗ

 ٚثٌفٌه أٚثٖ ٌٙج ١ِٕٚخ  

 ـضٌٜ ثٌٌدٛدز ٚثٌعذٛهر ـٝ ٙفج

 لٌٙ ٚإفْجْ ٚىثن ؼ٠ٌخ  

 ٚدٙج ثٌىّجي ٤ْ ًٔٛ ٙفجصٗ

 مف١ش دف١ٕٗ ١٘ىً ـضؽ١خ  

ْٔالالني هللا صعالالجٌٝ أْ ٠ٌٍلٕالالج أهًثن فىالالُ ثٌٛثّالالت ثٌقىالال١ُ ـالالٝ والالً ثٌٖالالؤْٚ ثٌّع٠ٕٛالالز ٚث٤ٕالال١جن 

 أٔٗ ٘ٛ ثٌٌٍثق ثٌّض١ٓ. ثٌّجه٠ز

ٌَْ٘ا الااِزَٗي أُّذُاْا اْلِكرَااَب ِهاْي لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ا صا َّ لَقَاْذ  َّ َْسِض  ْٛ َهاا فِاٖ ا َّ اِخ  َّ اَوا ِ َها فِٖ الغا ِها َّ

َْسضِ  ْٛ َهاا فِاٖ ا َّ اِخ  َّ اَوا ِ َها فِاٖ الغا َ ذَْكفُُشّا فَِِىا ِها إِٗااُكْن أَِى اذاقُْا َّللاا َّ ا َُْثلُِكْن  ُ َغٌِّ٘ اا َدِو٘اذ  َكااَى َّللاا َّ 
(767.) 

ِك٘   لٌٛٗ صعجٌٝ 7  َّ  ِ َكفَٔ تِاها َّ َْسِض  ْٛ َها فِٖ ا َّ اِخ  َّ َوا ِ َها فِٖ الغا ِها َّ(231.) 

دعو أْ د١ٓ هللا ٌٕج ـٝ ث٠٢جس ثٌْجدمز ٠ٌٟمالز ثٌضٌثٝالٝ دال١ٓ ثٌالَٚؽ١ٓ  ٍالٝ ثٌفٌلالز دالجٌف٩ق . 

ـالالٝ ِضالالج  ٍثةالالً ـالالئْ   ٔجّالالخ أْ ٠ؤوالالو ٌذعالالجهٖ أِالالٌث لالالو ٠ؽ١الالخ  الالٓ ٚٔٙجّ٘الالج  الالٓ ٕالالـ ثٌالالٕفِ ٚثٌفّالالت 

ثٌنٛثٌٟ ـٝ ِغً ٘يٖ ثٌّٛثلؿ . وً ِالج ـالٝ ثٌٛؽالٛه ِالٓ أًٍثق ٚ فج٠الج   ـذال١ٓ ٌٕالج ٘اليٖ ثٌقم١مالز ـالٝ 

 آ٠ض١ٓ ِضعجلذض١ٓ ٠عٍٕجْ أٔٗ ٘ٛ ثٌؽٕٝ ثٌق١ّو ٚ٘ٛ ثٌٛو١ً ثٌىف١ً دنًٍثق  ذجهٖ.

ِ َها فِٖ الغاوَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ِها َْسضِ َّ ْٛ َها فِاٖ ا َّ اِخ  َّ أٜ أْ هللا ٘الٛ ثٌّجٌاله ثٌقم١مالٝ ٌىالً ِالج  ا

ـٝ أ٠و٠ىُ ِٓ أِٛثي ِٚضج  ٚؼ١ٌٖ ِّج ٠غ١ٌ ثٌفّت ـٝ ٔفِ و٩ ثٌَٚؽ١ٓ  ٕو ثٌفالٌثق   ـمالٛث أٔفْالىُ 

 ثٌٖـ ٚأ فٛث ٌىً ٌٟؾ فمٗ دجٌّعٌٚؾ ـ٩ صظٍّْٛ ٨ٚ صظٍّْٛ.

ٌَْ٘ا الاِزَٗي أُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  صا َّ لَقَْذ  َّ َ إِٗااُكْن أَِى اذاقُاْا َّللاا َّ أٜ أْ ّالٕز هللا  ّذُْا اْلِكرَاَب ِهْي َُْثلُِكْن 

ـٝ ثٌْجدم١ٓ ٚث٩ٌفم١ٓ إٌٝ ٠َٛ ثٌو٠ٓ ١ٙٛ٠ُٙ دجٌٌفّز ٚثٌٖفمز ٚصمٜٛ هللا ـٝ فمالٛق ثٌٕالجُ   ٚ٘اليث 

ٌفّالٗ أفك ٚأٚؽخ د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ٚث٤ً٘ ٚث٤لجًح ٌّج د١ُٕٙ ِٓ ٚه ّجدك ًٚفُ لجةُ   ـّالٓ ٠الٌفُ ٠

 ٌٗ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُ َغٌِّ٘ اا َدِو٘اذ  َكااَى َّللاا َّ َْسِض  ْٛ َهاا فِاٖ ا َّ اِخ  َّ َوا ِ َها فِٖ الغا إِْى ذَْكفُُشّا فَِِىا ِها َّ 

أٔٝ  ٍٟ ٠م١ٓ ِٓ أٔٗ ٌٛ لوً وً ِؤِٓ دجهلل ٚوضذٗ ًٍّٚٗ ِج ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ِٓ ٚ ١الو ٌٍظالج١ٌّٓ ثٌالي٠ٓ 

فمالالٛق أٍٚثؽٙالالُ ظٍّالالج ٚ الالوٚثٔج . ٚأْ  ٍّٙالالُ ٘الاليث ٕالالذ١ٗ دالالجٌىفٌ ٨لٖالالعٌس أدالالوثُٔٙ ٠ْالالضقٍْٛ أمالالي 
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ًٚٚ ش ٔفُّٛٙ   ـذجهًٚث دئ فجن والً ىٜ فالك فمالٗ . مٚٛٙالج دعالو أْ أوالو هللا ـالٝ آمالٌ ث٠٢الز ِالج 

دالنْ هلل ٍِاله ثٌْالّٛثس ِٚالج ـ١ٙالج  –١ٌِٚ ـٝ ىٌه ٕالب ِالٓ ثٌضىالٌثً  –أووٖ ـٝ أٌٚٙج صنو١و ـٛق صنو١و 

 ١ٍٙالج ٚدجٌضالجٌٟ ـٙالٛ ثٌؽٕالٝ ثٌق١ّالو ؼٕالج ِفٍمالج ٠ؾعٍالٗ ـالٝ ؼ١الٌ فجؽالز إٌالٝ ِالج ـالٝ  ٍِٚه ث٤ًٛ ِٚج

ثٌْالالّٛثس ِٚالالج ـالالٝ ث٤ًٛ ـ١عفالالٝ ِّٕٙالالج ِالالج ٠ٖالالجن ٌّالالٓ ٠ٖالالجن ٠ٚقالالٌَ ِالالٓ ٠ٖالالجن ٌقىّالالز  ١ٍالالٗ ـالالٛق 

ِوثًن  مٛي ثٌنٍك أؽّع١ٓ . ٚلو ٚٙٝ  ذجهٖ دضمٛثٖ ـ١ّج ًٍلُٙ دٗ ٚثّضنٍفُٙ ـ١الٗ ٚٚ الوُ٘ دقّالو 

 جٍثصُٙ  ١ٍٙج دجٌغٛثح ثٌقْٓ ثٌؾ١ًّ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.أ ّجٌُٙ ثٌق١ّور ِٚؾ

 ثٌٍُٙ أٔج ْٔنٌه ثٌعفجؾ ٚثٌعوي ٚثٌضمٝ   ٚٔعٛى ده ِٓ ثٌٖـ ٚثٌظٍُ ٚإصذج  ثٌق  ٚثٌٜٙٛ.

َْسضِ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ْٛ َهااا فِااٖ ا َّ اِخ  َّ ااَوا ِ َهااا فِااٖ الغا ِها َّ  ًصنو١الالو عجٌالالظ ٠نجٟالالخ هللا دالالٗ أ٘الال

١ٓ  ١ٍالالٗ فالالك ثٌضٛوالالً. ٤ْ ثٌضنو١الالو ث٤ٚي والالجْ مجٙالالج دّالالٓ ٕالالٌؿ هللا ث٦فْالالجْ ِالالٓ  ذالالجهٖ ثٌّضالالٛوٍ

ٙوًُٚ٘ ٩ّ٧ٌَ ـُٙ  ٍٝ ٔالًٛ ِالٓ ًدٙالُ   ٚثٌضنو١الو ثٌغالجٔٝ والجْ مجٙالج دّالٓ دجٕالٌ ث٠٦ّالجْ لٍالٛدُٙ 

ـقذذالالٗ هللا إٌالال١ُٙ ٚأ٠الالوُ٘ دالالٌٚؿ ِٕالالٗ . ـٍىالالً ألالالٛثَ مفالالجح ٚألالالٛثي ٌٚىالالً ِمالالجَ هًؽالالز ِٚؾالالجي   ٤ْ 

جح إٌٝ ثٌنٛثٗ   ٚـالٛق ٘اليث ثٌنفالجح إٌالٝ مالٛثٗ ثٌنالٛثٗ ْ ـال٩ ثٌنفجح إٌٝ ثٌعٛثَ ؼ١ٌ ثٌنف

اَشجُ أَْكثَاُش فٌػ  ٍٝ ـًٞ هللا صعجٌٝ ٌّ لٌٛٗ ّذقجٔٗ  َِ ْٚ لَ َّ اْلٌَا تَْعَعاُِْن َعلَأ تَْعاط   ْ٘اَف فَعا ًْظُْش َك ا

أَْكثَُش ذَْفِع٘    َّ  َدَسَجاخ  
(1)

. 

ث٠٢ضال١ٓ ٚثفالو ٨ ٠ضؽ١الٌ   ٌٚىالٓ ٕٚ٘ج أوٖؿ ٌه ٌّث وجِٕج ٘ٛ ثْ ٔال٘ ثٌضنو١الوثس ثٌالغ٩ط ـالٝ 

هللا صعجٌٝ ٠ٛـك أً٘ ثٌّمجِجس إٌٝ أْ ٠ٕجي وً ُِٕٙ دموً ِج ٚـمٗ هللا إٌٝ دٍٛؼالٗ ِالٓ هًؽالجس   ـن٘الً 

ث٦ّالال٩َ ٠نمالاليْٚ دنهٔالالجٖ   ٚأ٘الالً ث٠٦ّالالجْ ٠نمالاليْٚ دالالن ٩ٖ   أِالالج أ٘الالً ث٦فْالالجْ ـ١نمالاليْٚ دّالالٌثه هللا 

ِك٘   ث٠٢ز ثٌغج١ٔز دمٌٛٗ ّذقجٔٗ ٌضٛوٍُٙ ثٌضجَ  ٍٝ هللا   ٌٚٙيث مضُ هللا صعجٌٝ  َّ  ِ َكفَٔ تِاها َّ. 

 ْٔني هللا صعجٌٝ أْ ٠ّٕقٕج فْٓ ثٌضٛوً  ١ٍٗ صٛو٩ ٠فٕٝ ٌِثهٔج ـٝ ٌِثهٖ ؽً ٕنٔٗ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7  ُ َعلَٔ َرلَِ  َُِذٗش  َكاَى َّللاا َّ ِشَٗي  ََ َٗأِْخ تِو َّ َِا الٌااُط  ُِْثُكْن أَُّٗ  . (766)إِْى ََٗ أْ ُْٗز

دعو أْ د١ٓ هللا ٚٙج٠جٖ ٌعذجهٖ ٚٚٝـ ِج ٠قذٗ ُِٕٙ ِٓ ِعج٩ِس   عُ ىوٌُ٘ دن٨ ٠ْٕالٛث دنٔالٗ 

ٚفالالوٖ ثٌّجٌالاله ٌىالالً ثٌّٛؽالالٛهثس ّالالٛثن وجٔالالش ـالالٝ ث٤ًٛ أٚ ـالالٝ ثٌْالالّٛثس   ٔجّالالخ أْ ٠عالالٌـُٙ دالالنْ 

ُِ ثٌّجٌه ٠ؽ١ٌ ـٝ ٍِىٗ ِج ٠ٖجن  ـمجي ؽً ؽ٩ٌٗ ِقاليًث ِٕٚاليًث ِٚاليوٌث  ذالجهٖ  َِاا إِْى ََٗ اأْ ُٗاْز ْثُكْن أَُّٗ

أٞ ـجفيًٚث أ٠ٙج ثٌٕجُ أْ ٠ؽٌوُ ِج ٍِىٗ هللا ٌىُ ِٓ أِٛثي ٚأ٨ٚه ٚلًٚٛ ِٚضج  ه١ٔالٜٛ    الٌااطُ 

ِٚج ًٍلىُ دٗ ِٓ ؽجٖ ٍّٚفجْ ِٕٚجٙخ ِٚٛث٘خ ثٌالل ثٌالل   ـالئْ هللا أْ ٠ٖالن ٠الي٘ذىُ ِالٓ ثٌٛؽالٛه   

ثٌٞالعفجن ِالٓ  ذالجهٖ ٚ ٚال١جْ  أٚ ٠ي٘خ دّج أ فالجوُ ٠ٚؾعٍىالُ ـمالٌثن صضىففالْٛ ثٌٕالجُ   ـئ٠الجوُ ٚظٍالُ

 أٚثٌِٖ   ـئْ ىٌه أعُ ٚ وٚثْ ؽَث ٖ ثٌؽٞخ ٚثٌّمش ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.

ِشٗيَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7  ََ َٗأِْخ تِو َّ  أٜ ٠ٚنصٝ دمالَٛ ؼ١الٌوُ ٠عٍّالْٛ دٛٙالج٠جٖ ٠ٚعالجٍِْٛ ثٌنٍالك دّالج

 ٌٕ  ٌُٙ ِٓ ثٌو٠ٓ.

 وجٔٛث إ١ٌىُ ٠قضجؽْٛ.أٚ ٠ٍّه ؼ١ٌوُ ِج وٕضُ صٍّىْٛ ٠ٚؾعٍىُ ـٝ فجؽز إ١ٌُٙ دعو أْ 

ا ُ َعلَٔ َرلَِ  َُِذٗش  َكاَى َّللاا َّ  ّٟأٜ أٔٗ ّذقجٔٗ وجْ ٌَٛ ٠َي ٙجفخ ثٌموًر ثٌع١ٍج ٚثٌمٛر ثٌعظ

  ٚوً ٕب ـٝ ثٌٛؽٛه ً٘ٓ ١ِٖتضٗ   ـٍٛ أًثه أْ ٠ذوٌىُ دمَٛ آم٠ٌٓ ٌفعً   ٚلوًصالٗ  ٍالٝ ـعالً ىٌاله 

 ٙٛ  ٍٝ وً ٕب لو٠ٌ ٚإ١ٌٗ ثٌّجي ٚث١ٌٌّٚ.أٌِ ٚثٝـ ـٝ وً ؽ١ً ٨ٚ ٠قضجػ إعذجصٗ إٌٝ ه١ًٌ   ـ
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ُ َعااِو٘ع ا لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  َكاااَى َّللاا َّ ااَشِج  َِ ْٙ ا َّ ًَْ٘ا  اُب الااذُّ َْ ِ شَاا ٌْااَذ َّللاا ًَْ٘ا فَِع اَب الااذُّ َْ َهااْي َكاااَى ُِٗشٗااُذ شَاا

ا  (762.)تَِص٘ش 

 ٚإصذالج  أٜ ِٓ أفخ ِٕىُ ثٌالو١ٔج ِٚضج ٙالج   ٚأًثه ثٌضّضالت دَمٌـٙالج ـع١ٍالٗ ثٌعّالً دّالج أِالٌٖ هللا

ٚٙج٠جٖ ٚث٨ٔضٙجن  ّج ٔٙجٖ   ٠عف١ٗ هللا ِج ٠ٌ٠و ٠ٖٚالجن ِالٓ م١الٌثس ثٌالو١ٔج ٚ٘الٛ ًثٛ  ٕالٗ   ٚؽالَثٖ 

عٛثح ث٢مٌر ٚم١ٌثصٙج ـٝ ؽٕجس ثٌٕع١ُ ثٌّم١ُ   ٤ٔٗ آٌٗ لجهً ؼٕٝ  الٓ ٘اليث ٚىثن   ـّالٓ ؽج٘الو ٕالـ 

 عُ دن١ٌثس ثٌى١١ٔٛٓ.ٔفْٗ ٚأًٟٝ ًدٗ دضٕف١ي أٚثٌِٖ . ٔجي دفًٞ هللا صعجٌٝ عٛثح ثٌوث٠ًٓ ٚصٕ

الٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  ُ َعااِو٘ع ا تَِصاا٘ش  َكاااَى َّللاا َّ  ـ١الالٗ ِعٕالالٝ ث٦ الال٩َ ٚث٤مذالالجً ثٌّمالالٌْٚ دجٌضٙو٠الالو

ٚثٌٛ ١و   أٜ أ ٍّٛث أ٠ٙج ثٌٕجُ أْ هللا صعجٌٝ ّال١ّت دٚال١ٌ دّالج صعٍٕالْٛ ِٚالج صنفالْٛ   دالً ٚ٘الٛ أ ٍالُ 

١ٓ دّالج أفْالٕٛث ٠ٚعاليح ثٌّْال١ت١ٓ دّالج ِٕىُ دومجةً ٔفّٛالىُ ٚٔٛث٠الجوُ   ٚلالجهً  ٍالٝ أْ ٠غ١الخ ثٌّقْالٕ

 أّج ث   ـىً ٔفِ ١ًٕ٘ز دّج وْذش ِٚج ثوضْذش ٨ٚ ٠ظٍُ ًده أفوث.

ٚـٝ ٘يٖ ث٠٢ز إٕجًر صمٛي أْ هللا صعجٌٝ أ فٝ ث٦ْٔجْ إًثهر ِالٓ إًثهصالٗ ّالذقجٔٗ   عالُ ْٔالذٙج 

فْالجٔج   إٌٝ  ذوٖ ـ٩ٞ ِٕٗ ٚوٌِج   ٚٚٝالـ أِجِالٗ ّالذ١ً ثٌن١الٌ ِالٓ ّالذ١ً ثٌٖالٌ ٔعّالز ِالٓ ٌؤالٗ ٚإ

ٚم١ٌٖ دضٍه ث٦ًثهر أٜ ثٌْذ١ٍ١ٓ ٠نضالجً   ٚصىفالً ّالذقجٔٗ دٙوث٠ضالٗ ٌْالذ١ً ثٌٖالىٌ أٚ ّالذ١ً ثٌىفالٌ ٚـالك 

اثَِ٘ل فك ث٨مض١جً ثٌيٜ ِٕقٗ إ٠جٖ   ٚأمضٚٗ دٗ  ٓ ؽ١ّالت ثٌّنٍٛلالجس . ـمالجي صعالجٌٝ " ٌَْٗاٍُ الغا َُاَذ إًِااا 

ا ا َكفُْس  إِها َّ ا  ا َشاِكش  "إِها
(1)

. 

 ٠ضٌٕٛج د٠٨ٛضٗ ٨ٚ ٠ىٍٕج إٌٝ أٔفْٕج ٌٟـز  ١ٓ. ْٔني هللا صعجٌٝ أْ

ِّ لٌٛٗ صعالجٌٝ 7  ًْفُِغاُكْن أَ ْْ َعلَأ أَ لَا َّ  ِ ََِذاَء ِها اِهَ٘ي تِاْلقِْغاِػ ُشا ْا َِاا الااِزَٗي آَهٌُاْا ُكًُْاْا َُا َٗاا أَُّٗ

لَ  ّْ ُ أَ ا فَاها ّْ فَقِ٘ش  َُْشتَِ٘ي إِْى َُٗكْي َغٌِّ٘ ا أَ َ ْٛ ا َّ ِْٗي  الَِذ َْ ّْ اْل ّا أَ ُْ إِْى ذَْل َّ ٓ أَْى ذَْعِذلُْا  َْ َِ َِِوا فََ  ذَراثِعُْا اْل ٔ تِ

ا ثِ٘ش  ََ َ َكاَى تَِوا ذَْعَولَُْى   (762.)ذُْعِشُظْا فَِِىا َّللاا

دعو أْ د١ٓ هللا ٌٍٕجُ وجـز أٔٗ إىث ٕجن أٍ٘ىُٙ ٚأ جهُ٘ إٌٝ ثٌعوَ ٚأٚؽو ؼ١الٌُ٘   أٚ فالٌُِٙ 

ْ ٠ذ١ٓ ٌٍنجٙز ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ ٌِثهٖ ِٓ ظٙالًٛ ثٌعالوي ٚإٕالٌثق ٔالًٛ ِٓ ٔعّز ثٌضٝ أ فجُ٘   ٔجّخ أ

َِا الااِزَٗي آَهٌُاْاثٌم٠ْ ٌّٚ ثٌٖٙٛه دجٌقك صمٌدج ٌيثصٗ ثٌع١ٍز   ـمجي صعجٌٝ  أٜ ٠الج  ذالجهٜ ثٌالي٠ٓ  َٗا أَُّٗ

أوٌِضُٙ دج٠٦ّجْ ٚـٍٞضُٙ  ٍٝ ؽ١ّت دٕٝ ث٦ْٔجْ   ٚٚـمضُٙ ٌٍفج ز ٚثٌعّالً دّالج أِالٌصُٙ ٚث٨ٔضٙالجن 

اِهَ٘ي تِاْلقِْغػِ ج ١ٙٔضُٙ  ّ ْا أْ أفىّٛث د١ٓ ثٌٕجُ دجٌعالوي ٨ٚ صقىّالٛث ِٕقالج٠ٍٓ ٌقظالٛظ أٚ  ُكًُْْا َُ

أ٘ٛثن   ـجٌم٠ْ دىٌْ ثٌمجؾ ٠عٕٝ ثٌعوي   وّالج ٠عٕالٝ ثٌقٚالز ٚثٌٕٚال١خ   ـ١مالجي صمْالفٕج ثٌٖالب د١ٕٕالج 

٘و٠ٓ دجٌٚالوق ثدضؽالجن دج٠ٌْٛز وً دّج ٠ْضقمٗ   ٚلٌٛٗ ؽً ٕنٔٗ 7 "ٕٙوثن هلل" أٜ ٔالجٟم١ٓ دالجٌقك ٕالج

ٌِٝجس هللا صعجٌٝ 7 "ٌٚٛ  ٍٝ أٔفْىُ" ٚفضٝ ٌٛ وجٔش ثٌٖٙجهر  ٍٝ أٔفْىُ ٚثٌقىالُ  ٍالٝ ىٚثصىالُ   

"أٚ ثٌٛثٌو٠ٓ ٚث٤لٌد١ٓ" ٌٚٛ وجْ ثٌّقىَٛ  ١ٍٗ أٚ ثٌّٖٙٛه ٌٚالجٌقٗ أفالو ثٌٛثٌالو٠ٓ أٚ أفالو ث٤لالٌد١ٓ 

 وج٤ك   ٚث٨دٓ   ٚثٌعُ أٚ ثٌنجي . . . ثٌل ثٌل.

ا7 " لٌٛٗ صعجٌٝ ّْ فَقِ٘اش  " ّٚالٛثن والجْ أفالو ثٌّضقالجو١ّٓ ؼ١ٕالج ىث ِالجي أٚ ؽالجٖ أٚ إِْى َُٗكاْي َغٌِّ٘ اا أَ

ِٕٚالالخ   أٚ ـم١الالٌث ٨ ٠ٍّالاله لالالٛس ٠ِٛالالٗ   ـجٕالالٙوٚث ـالالٝ والال٩ ثٌقالالجٌض١ٓ دالالجٌقك ٚثفىّالالٛث دجٌعالالوي   ـالال٩ 

َِِوااص١ٍّٛث ِت ٘يث مٛـج ٨ٚ ِت ىٌاله  ففالج ًٚفّالز " لَأ تِ ّْ ُ أَ ٘الٛ ثٌعٍال١ُ ثٌنذ١الٌ  " ٤ْ هللا صعالجٌٝفَااها

دنٍمٗ   ٚأ ٍُ ِٕىُ دجٌٕفُٛ ِٚج ٠ٍٚقٙج ـ٩ صنٖٛث ـٝ ثٌقك ٌِٛالز ٨ةالُ   ٨ٚ صؾعٍالٛث ٌٍٖالفمز صالنع١ٌ 

ٓ أَْى ذَْعااِذلُْا ٍالالٝ ٕالالٙجهصىُ " َْ َِاا " أٜ ٨ صنٖالالٛث ىٚ ثٌؾالالجٖ ث٤ل٠ٛالالجن   ٨ٚ صضالالنعٌٚث ٕالالفمز فَااَ  ذَراثِعُااْا اْل
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٨ صْالالض١ٍّىُ  ٩لالالز ث٤لٌدالالجن  ٍالالٝ ثٌقىالالُ ٚثٌٖالالٙجهر إ٨  ٍالالٝ ثٌفمالالٌثن   ٨ٚ ٠ؽالالٌوُ ِالالجي ث٤ؼ١ٕالالجن   ٚ

 دجٌقك ٚثٌعوي ٌِٝجر هلل صعجٌٝ.

ّْ ذُْعِشُظْالٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ّا أَ ُْ إِْى ذَْل " أٜ ٚثْ صقٌـٛث ثٌٖٙجهر ٚص١ٍّٛث دٙج  الٓ فم١مضٙالج   أٚ َّ

َ َكااَى تَِواا ذَْعَولُاصّضٕعٛث  ٓ أهثةٙج إ ٌثٝج ٚـٌثًث ِٓ لٛي ثٌقك افَِِىا َّللاا ثِ٘اش  ََ أٜ ـالئْ هللا ؽالً  َْى 

ٚ الال٩ مذ١الالٌ دؾ١ّالالت أ ّالالجٌىُ   ِفٍالالت  ٍالالٝ لٍالالٛدىُ   ٚلالالجهً  ٍالالٝ  مالالجدىُ إىث دالالوٌضُ ثٌٖالالٙجهر أٚ لّالالضُ 

ُ آشِن  َُْلثَُُ دضق٠ٌفٙج أٚ وضّجٔٙج   لجي صعجٌٝ 7  َِا فًََِِا َهْي َْٗكرُْو َّ َِاَدجَ  اَل ذَْكرُُوْا ال ا َّ
 (1)

. ـ١ؾالخ  ٍالٝ  

خ هللا ـٝ ٕٙجهصٗ ٚفىّٗ د١ٓ ثٌٕالجُ   ٨ٚ ١ّ٠الً  الٓ ثٌقالك مٛـالج ِالٓ لالٜٛ أٚ  ففالج ثٌّؤِٓ أْ ٠ٌثل

  ٍٝ ٝع١ؿ   ـجهلل صعجٌٝ ٠ض٨ٖٛ دعٛٔٗ ٠ٌٕٖٚٚ دفٍٞٗ   ٚ٘ٛ م١ٌ ثٌٕج٠ٌٙٓ.

ِٚٓ أٌّثً ٘يٖ ث٠٢ز ًـالت ثٌقالٌػ  الٓ ثٌّالؤِٓ ـال٩ ١ّ٠الً  الٓ ثٌقالك ٌِٝالجر ٥ٌلٌدالجن ْ أٚ 

ؼ١ٕالجن . أٚ  ففالج  ٍالٝ ثٌفمالٌثن   ـالئىث ًثلالخ ثٌّالؤِٓ ىٌاله مٛـج ِٓ ث٤ل٠ٛجن . أٚ ّٟعج ـالٝ أِالٛثي ث٤

٠ىْٛ لو صؽٍخ  ٍٝ ـفالٌ ٔفْالٗ ِالٓ ث١ٌّالً إٌالٝ ثٌقال  ٚثٌٙالٜٛ   ٚثًصفالت دنم٩لالٗ إٌالٝ أ ٍالٝ ِْالضٜٛ 

ٚٙجً إ٠ّجٔٗ وج٩ِ. ٚإٌٔلش ـ١ٗ أٔٛثً ثٌقك ـضٍّٟ دّع١الز ًح ثٌعالج١ٌّٓ   ٚصؾٍالٝ ـالٝ ٚؽٙالٗ ؽّالجي 

ٚث٤ًٚثؿ  ظّالز ثٌعالوي ٚثٌٚالوق  ٚصقممالٛث دٛ الو هللا صعالجٌٝ ثٌٖج٘و٠ٓ   ثٌالي٠ٓ ٕالٙوٚث دٕالًٛ ثٌمٍالٛح 

ـجّٟنٔش ٔفُّٛٙ ٚهمٍش ـٝ ثٌّع١ز ًث١ٝز ١ٌِٝز ٚوُ ـٝ ٟٟ ث٠٢جس ِٓ أٌّثً ٚإٕجًثس ْٔالني 

 .هللا صعجٌٝ أْ ٠ع١و ٩ّ٧ٌَ ِؾوٖ ثٌيٜ وجْ  ١ٍٗ أ٠جَ أٙقجح ًّٛي هللا

َِااا الاااِزَٗي آَهٌُااْا آِهٌُااْا لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7  َِ َٗااا أَُّٗ ََ َعلَاأ َسُعااْلِ اْلِكرَاااِب الاااِزٕ ًَااضا َّ  َِ َسُعااْلِ َّ  ِ تِاااها

اشِ  َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ا َّ  َِ ُسُعالِ َّ  َِ ُكرُثِا َّ  َِ َهَ ئَِكرِ َّ  ِ َهْي َْٗكفُْش تِاها َّ ََ ِهْي َُْثُل  ًَْض اْلِكرَاِب الاِزٕ أَ  فَقَاْذ َظالا َظاَ ال  َّ

ا  (763.)تَِع٘ذ 

ٌْجدمز أً٘ ث٠٦ّجْ أٌُِ٘ دجٌم٠ْ ٕٙوثن دجٌعوي ٚ٘ٝ أ ّجي ظجٌ٘ر   ٌّج ٔجهٜ هللا ـٝ ث٠٢ز ث

 ٔجّخ أْ ٠ع١و ثٌٕوثن ٠ٚنٌُِ٘ دن ّجي دجٟٕٗ ٌىٝ ٠ضُ ٌُٙ ثٌىّجي لٍذج ٚلجٌذج ـ١فجدك ظجٌُ٘٘ دجُٟٕٙ.

اْلِكرَاِب الاِزٕ ًَضا لجي صعجٌٝ 7  َّ  َِ َسُعْلِ َّ  ِ َِا الاِزَٗي آَهٌُْا آِهٌُْا تِاها َِ َٗا أَُّٗ أٜ ٠الج  ََ َعلَٔ َسُعاْلِ

ـٙٛ ًّٛي آمٌ ثٌَِجْ ٚٔذٟ ثٌنضالجَ   ٚإِٓالٛث  ِٓ إِٓضُ ٚٙولضُ دجهلل ًٍّٚٗ ثٌْجدم١ٓ إِٓٛث دّقّو

دجٌىضجح ثٌيٜ َٔي  ١ٍٗ ـٙٛ ثٌىضجح ثٌؾجِت ٌىً ِج ـٝ ثٌىضخ ثٌْجدمز ٚ٘ٛ ثٌمالٌآْ ثٌىال٠ٌُ ثٌاليٜ ـالٌق 

  ٚٔالالجهٞ دجٌفٞالالجةً ٚٔذالالي ثٌٌٍثةالالً   ٚإِٓالالٛث هللا ـ١الالٗ دالال١ٓ ثٌقالالك ٚثٌذجٟالالً ٚدالال١ٓ ثٌف١الالخ ِالالٓ ثٌنذ١الالظ 

 ٚٙولٛث دجٌىضخ ثٌضٝ أٌَٔش  ٍٝ ثًٌٌّ ثٌْجدم١ٓ ٌّقّو مجصُ ثٌٕذ١١ٓ ٍٙٛثس هللا  ١ٍُٙ.

ََ ِهْي َُْثلُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ًَْض اْلِكرَاِب الاِزٕ أَ " ٚ٘يث أٌِ ِٓ هللا صعجٌٝ ٌّٓ آِالٓ دجٌىضالخ ثٌْالجدمز َّ

ثٌيٜ َٔي  ٍٝ ِقّو   وّج أٔالٗ أِالٌ ٌّالٓ آِالٓ دّقّالو ٚوضجدالٗ أْ  أْ ٠وثَٚ  ٍٝ ث٠٦ّجْ دٙج ٚدجٌىضجح

 ٠ؤِٓ أ٠ٞج دجٌىضخ ثٌْجدمز ثٌضٝ أٌَٔش  ٍٝ ًٍّٗ ثٌْجدم١ٓ.

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ِش فَقَاْذ َظالا َظاَ ال  تَِع٘اذ  َِ ْٙ ِم ا ْْ اْلَ٘ َّ  َِ ُسُعلِ َّ  َِ ُكرُثِ َّ  َِ َهَ ئَِكرِ َّ  ِ َهْي َْٗكفُْش تِاها َّ "

إ الال٩َ ِالالٓ هللا صعالالجٌٝ ٌعذالالجهٖ ثٌّالالؤ١ِٕٓ دٛؽالالٛح ث٠٦ّالالجْ دالالجهلل ٩ِٚةىضالالٗ ٚوضذالالٗ ؽ١ّعٙالالج ـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز 

ٚوجـز ًّالٍٗ دال٩ صفٌلالز . ٚث٠٦ّالجْ دقض١ّالز ث١ٌالَٛ ث٢مالٌ ِٚالج ـ١الٗ ِالٓ دعالظ ٖٚٔالًٛ ٚفْالجح ٚعالٛثح 

ٚ مجح   ِٚٓ ٠ىفٌ دٖب ِٓ ٘يث أٚ ٠ٕىٌٖ ـمو دعو دعوث وذ١ٌث  الٓ هثةالٌر ث٠٦ّالجْ   ٚهمالً ـالٝ هثةالٌر 

ي ٚأصذت مفٛثس ث١ٌٖفجْ   ٚفٌَ ِٓ ثٌْعجهر ث٤دو٠ز ـٝ ؽٕجس ثٌٌٝٝ ثٌضٝ دعظ هللا ثًٌٌّ ث٩ٌٞ

 ِذ٠ٌٖٓ دٙج.
                                                           

(
1

 .456( ًّٛر ثٌذمٌر 7 
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ٚصٖالال١ٌ ٘الاليٖ ث٠٢الالز إٌالالٝ أْ ث٠٦ّالالجْ هًؽالالجس دعٞالالٙج ـالالٛق دعالالٜ ْ ألٍٙالالج ث٠٦ّالالجْ ثٌضم١ٍالالوٜ 

١ٍالجس ثًٌّٛٚط  ٓ ث٢دجن ٚث٤ؽوثه   ٠ٚعٍٖٛ ث٠٦ّجْ ثٌمٍذٝ ثٌٕجصؼ  الٓ ثٌضفىالٌ ـالٝ ث٠٢الجس ٕٚالٙٛه صؾ

ث٤ّّجن ث١ٌٙ٦ز ٚثٌٚفجس ثٌٌدج١ٔز ـٝ ؽ١ّت ثٌىجةٕالجس   ٚ٘اليث ٠عٍالٖٛ ثٌعٍالُ دج٤ّالٌثً ٕٚالٙٛه ث٤ٔالٛثً 

ثٌظالالجٌ٘ر ـالالٝ وجـالالز ث٢عالالجً فضالالٝ ٠ضقمالالك ثٌّالالؤِٓ ِالالٓ أْ هللا ٘الالٛ ث٤ٚي ٚث٢مالالٌ ٚثٌظالالجٌ٘ ٚثٌذالالجٟٓ   

٨ ٠ًالخ ـ١الٗ ٨ٚ ٕاله    ٠ٚعٍٖٛ ث٠٦ّجْ دىً ثًٌٌّ ِٓ ثٌفضـ إٌٝ ثٌنضُ   إ٠ّجٔج ٠ذٍػ ث١ٌم١ٓ ثٌقك ثٌيٜ

ٕٚ٘جن ـٛق ىٌه ِٓ هًؽجس ث٠٦ّالجْ ثٌنٍمالٟ دمالوً ِالج ٠ضقٍالٝ دالٗ ثٌّالؤِٓ ِالٓ ٕالعخ ث٠٦ّالجْ ثٌذٞالت 

ـالالٝ ٙالالؽ١ٌ ث٤ِالالٌ  ٚثٌْالالذعْٛ ٕالالعذز فضالالٝ ٠ٚالال١ٌ ٚثًعالالج ٌٌّالالٛي هللا دمالالوً  ٍّالالٗ دْالالٕز ثٌّٚالالففٟ

 ٚوذ١ٌٖ.

ٌٛٙالٛي إٌالٝ هللا   ٚ٘ىيث ث٠٦ّجْ هًؽجس ـٛق هًؽجس إٌٝ ِج ٨ ٔٙج٠ز   ٤ْ ث٠٦ّجْ ٠ٌٟك ث

ٚهللا ٨ ٔٙج٠ز ٌٗ   ٚإّٔج ٌىً ِالؤِٓ ِٕالٗ دمالوً ِالج لفالت ِالٓ ثٌف٠ٌالك إٌالٝ هللا صعالجٌٝ ِٚالج أوالٌَ دالٗ ِالٓ 

ًـ١ك   ـئْ وجْ ًـ١مٗ ٌِٕوث  جًـج دّْجٌه ثٌف٠ٌك لفت ِٕٗ ثٌىغ١ٌ ـٝ ألٚالٌ ٚلالش   ٌٚٙاليث ٠مالٛي 

اثٌع١ٍُ ثٌقى١ُ ّذقجٔٗ 7 " ثِ٘ش  ََ  َِ َْ تِ ْدَوُي فَاْعأَ "الشا
(1)

ا ٠ٚمٛي ؽً ؽ٩ٌٗ "  اذاثِعُاْا َهاْي اَل َْٗغاأَلُُكْن أَْجاش 

ِْرَُذّىَ  ُُْن ُه َّ"
(2)

 . 

ٚـٝ ٘يث ثٌّمالجَ ألالًٌ ٌاله أْ ث٦ْٔالجْ ٨ ٠ىالْٛ ِؤِٕالج ّالجٌىج ٠ٌٟالك ث٠٦ّالجْ إ٨ إىث ًٍلالٗ هللا 

 صعجٌٝ دنِّ أٙقجح7

 إِجَ  جًؾ دجهلل صعجٌٝ ٠مضوٜ دٗ ـٝ أ ّجٌٗ. -7

 ٍٝ ثٌذٌ ٚثٌضمٜٛ.إمٛثْ أٙف١جن ٠ضعجْٚ ِعُٙ   -4

 وضجح ٠ٙوٜ إٌٝ ثٌٌٕو ٠ْضٌٕو دٗ ـٝ ١ٌّٖ. -6

 ل١جِز دجٌو ٛر إٌٝ هللا أٌِث دجٌّعٌٚؾ ١ٙٔٚج  ٓ ثٌّٕىٌ د١ٓ أٍ٘ٗ  ٍٝ لوًٖ. -2

 لٍخ ٠ٖت دًٕٛ ث٦م٩ٗ ٌٌدٗ. -2

ِِنْ ٚلو د١ٓ ثٌمٌآْ ٘ؤ٨ن ثٌنِّ ـمجي ـٝ ث٤ٚي " َم ًَْذُعْا ُكلا أًَُااط  تَِِِهااِه ْْ َٗ"
(3)

  ٚلالجي ـالٟ  

ٌٓغجٟٔ 7 "ث َْ الراْق َّ ًُْا َعلَٔ اْلثِشِّ  َّ ذََعا َّ"
(4)

َِ ُُاذ ٓ لِْلُوراقِاَ٘ي ٚلجي ـٝ ثٌغجٌظ 7 "  َْٗة فِ٘ا َرلَِ  اْلِكرَاُب اَل َس

ْ٘ةِ  "* الاِزَٗي ُْٗنِهٌَُْى تِاْلَغ
(5)

ِشَجاْد لِلٌاااِط ذَاأُْهُشَّى تِااْلَوْعشُ   ٚلجي ـٝ ثٌٌثدت 7 " َْ اح  أُ َْ٘ش أُها ََ ٌْرُْن  ِّف ُك

 ِ ذُْنِهٌَُْى تِاها َّ ٌَْكِش  َى َعِي اْلُو ْْ َِ ٌْ ذَ َّ"
(6)

َ ُهْخلِِصاَ٘ي لَاَُ ٚلجي ـٝ ثٌنجِِ 7 "  َها أُِهُشّا إاِلا لَِْ٘عثُاُذّا َّللاا َّ
ٗيَ  "الذِّ

(7)
ٚلو ّذك د١جْ دعٜ ىٌه   ّٕٚذ١ٓ ثٌذعٜ ث٢مالٌ ـالٝ ِٛٝالعٗ أْ ٕالجن هللا صعالجٌٝ ٚدعالْٛ  

 ِٕٗ ّذقجٔٗ.

ُ لَِْ٘غفِاَش إِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ا لَْن َُٗكاِي َّللاا ىا الاِزَٗي آَهٌُْا شُنا َكفَُشّا شُنا آَهٌُْا شُنا َكفَُشّا شُنا اْصَداُدّا ُكْفش 

ِذَُِْٗن َعثِ٘    ِْ اَل لَِ٘ َّ  (.764")لَُِْن 

                                                           

(
1

 .26( ًّٛر ثٌفٌلجْ 7 

 .47( ًّٛر ٠ِ 7 2)
(

3
 .47( ًّٛر ث٦ٌّثن 7 
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دعالالو أْ دالال١ٓ هللا ٌٕالالج ـالالٝ ث٠٢الالز ثٌْالالجدمز أْ وّالالجي ث٠٦ّالالجْ دالالجهلل صعالالجٌٝ ٠مضٞالالٟ ث٠٦ّالالجْ د٩ّةىضالالٗ 

ضذٗ ًٍّٚٗ ؽ١ّعج   ٠َ٠ٚوٖ ثٌذقظ ـٝ ثٌعٍُ ٚثٌؾٙجه ـٝ صق١ٍٚٗ   ٔجّخ أْ ٠ذ١ٓ ٌٕج ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز ٚو

إِىا الااِزَٗي آَهٌُاْا شُانا أْ ث٠٦ّجْ لجدً أ٠ٞج ٌٍٕمٚجْ ٚثٌٞعؿ دً ٌٍَٚٚثي ٚث١ٌٞج    ـمالجي صعالجٌٝ 7 "

 " إٌٝ آمٌ ث٠٢ز.َكفَُشّا

ّالٌثة١ً ثٌالي٠ٓ إِٓالٛث دّّٛالٝ   عالُ وفالٌٚث ٚ ذالوٚث ٚؽجةَ أْ ٠ىْٛ ثٌٌّثه دٙيٖ ث٠٢ز ٘الُ دٕالٝ إ

ثٌعؾً   عُ  جهٚث إٌٝ ث٠٦ّجْ   عُ وفٌٚث دع١ْٝ  ١ٍٗ ث٩ٌَْ   عُ ثٍهثهٚث وفٌث دّقّو  ١ٍالٗ ثٌٚال٩ر 

ٚث٩ٌَْ   ٌُ ٠ىٓ هللا ١ٌؽفٌ ٌٙالُ وفالٌُ٘ ٨ٚ ٠ٙالو٠ُٙ ّالذ١ً ث٠٦ّالجْ   ٌٚىالٓ ثٌمالٌآْ ٚثّالت ثٌّعالجٔٝ ٨ٚ 

 ٠مضٌٚ  ٍٝ ِعٕٟ ٚثفوث.

" أٜ ٙالالولٛث دالالجهلل صعالالجٌٝ ٚث ضٌـالالٛث دٛؽالالٛهٖ لجةّالالج دنّالالّجةٗ إِىا الاااِزَٗي آَهٌُااْاصعالالجٌٝ 7 " لٌٛالالٗ

" دالذعٜ ًّالٍٗ ٩ِٚةىضالٗ ٚوضذالٗ "عالُ إِٓالٛث" دالذعٜ ثٌٌّالً ثٌْالجدم١ٓ ِٚالج أٔالَي شُانا َكفَاُشّاٚٙفجصٗ "

ٍٝ وضالخ ِعُٙ ِٓ وضخ "عُ وفٌٚث" دٌّٛي هللا ٚمجصُ ثٌٕذ١١ٓ ِٚج َٔي  ١ٍٗ ِٓ وضجح ِذ١ٓ ١ِّٙٓ  

اثًٌٌّ ثٌْجدم١ٓ " " دعالو أْ صذال١ٓ ٌٙالُ أٔالٗ ثٌقالك ثٌاليٜ ؽالجن ـالٝ وضالذُٙ  ٕالجهث ِالٓ  ٕالو شُنا اْصَداُدّا ُكْفاش 

أٔفُْٙ ٚمٛـج  ٍٝ ٠ًجّجس وجىدز ِٚضج  ٍثةً "ٌُ ٠ىٓ هللا ١ٌؽفٌ ٌٙالُ" وفالٌُ٘ ٘اليث ٤ٔالٗ ٙالجً وفالٌث 

ِهاْي تَْعاِذ َهاا ٤ُٔٙ وفٌٚث دالجٌقك " دجهلل ًٍّٚٗ ثٌْجدم١ٓ ِٚج أَٔي  ١ٍُٙ ِٓ وضخ "٨ٚ ١ٌٙو٠ُٙ ّذ٩١"

َااحُ  "َجاااَءْذُُِن اْلثٌَِّ٘
(1)

م  ـنٙالالذـ ّالالذ١ً ث٠٦ّالالجْ ِؽٍالالك ـالالٝ ٚؽالالُٛ٘ٙ دْالالجدمز ثٌْالالٛن "  َهااا َستُّااَ  تِظَاا ا َّ
"لِْلَعثِ٘ذِ 

(2)
 . 

ٚؽالالجةَ أْ ٠ىالالْٛ ثٌّمٚالالٛه دٙالاليٖ ث٠٢الالز ثٌالالي٠ٓ إِٓالالٛث دّقّالالو "عالالُ وفالالٌٚث" دالالٗ ًهر ِالالٓ أٔفْالالُٙ 

"عُ إِٓٛث" لٌٙث  ُٕٙ دعو ثٌفضـ ٚثٔضٚجً ث١ٌٍّّْٓ "عالُ وفالٌٚث" دعالو ثٔضمالجي  ِٚىٌث دذْفجن ثٌّؤ١ِٕٓ

إٌالالٝ ؽالالٛثً ًدالالٗ "عالالُ ثٍهثهٚث وفالالٌث" دّقالالجًدضُٙ ٧ٌّالال٩َ ٚثٌّْالال١ٍّٓ دجٌوّالالجةِ ٚث٦ٕالالج جس  ثٌٕذالالٟ

٠٧ٌمج  دٞعجؾ ثٌّؤ١ِٕٓ ِٕٚعج ٌٛٙٛي ًٔٛ ث٩ّ٦َ إٌٝ لَٛ آم٠ٌٓ "ٌُ ٠ىٓ هللا ١ٌؽفٌ ٌُٙ" ٔفالجلُٙ 

وفٌُ٘ ث٩ٌفك " ٨ٚ ١ٌٙو٠ُٙ ّذ٩١" ٤ٔٙالُ ثّالضىذٌٚث ـالٝ أٔفْالُٙ ٚواليدٛث دو٠الجس هللا ٚٙالوق ثٌْجدك ٚ

ا ُكالا آَٗاح  اَل ـ١ُٙ لٌٛٗ صعجٌٝ " ّْ إِْى َٗاَش َّ ْ٘اِش اْلَذاقِّ  َْسِض تَِغ ْٛ َٖ الااِزَٗي َٗرََكثااُشَّى فِاٖ ا َعأَْصِشُف َعْي آَٗاذِ

ا َعثَِ٘ل الشُّ  ّْ إِْى ََٗش َّ َِا  ُْن ُْٗنِهٌُْا تِ ِّٖ َٗراِخاُزٍُّ َعاثِ٘   َرلِاَ  تِاأًَِا ا َعثَِ٘ل اْلَغ ّْ إِْى ََٗش َّ ْشِذ اَل َٗراِخُزٍُّ َعثِ٘   

َِا َغافِلِ٘يَ  ٌْ َكاًُْا َع َّ تُْا تِوَٗاذٌَِا  "َكزا
(3)

. 

ٚ٘يٖ ث٠٢ز ٚأْ وجٔش ص١ٌٖ إٌٝ أ٘الً ثٌٕفالجق ـالٝ  ٙالو ًّالٛي هللا   ثٌالي٠ٓ والجٔٛث أْ ٚؽالوٚث ِالج 

ٚأ٘ٛثنُ٘ إِٓٛث   ٚأْ ٚؽوٚث ِج ٨ ٠ٛثـك مذظ أٔفُْٙ وفالٌٚث ٚأ ٌٝالٛث   إ٨ أٔٙالج  ٠ٛثـك فظٛظُٙ

صؾٌ دي٠ٍٙج وً ِٓ ّجً  ٍٝ هًدُٙ  ٚ ًّ ِغٍُٙ إٌٝ ٠َٛ ثٌم١جِز   ٔعٛى دجهلل ِٓ أصذالج  ثٌٙالٜٛ ثٌاليٜ 

 ٘ٛ أمٛ ثٌعّٟ . .

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ِش اْلُوٌَافِقَِ٘ي تِأَىا لَُِْن َعَزات ا أَلِ٘و   (.765)"تَ ِّ

جَ فَاِِىا لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ٌْاَذُُُن اْلِعاضا لَِ٘اَء ِهْي ُدِّى اْلُوْنِهٌَِ٘ي أََْٗثرَغَُْى ِع ّْ الاِزَٗي َٗراِخُزَّى اْلَكافِِشَٗي أَ

ِ َجِو٘ع ا جَ ِها  (.766")اْلِعضا

                                                           

(
1

 .2( ًّٛر ثٌذ١ٕز 7 

 .23( ًّٛر ـٍٚش 7 2)
(

3
 .723( ًّٛر ث٤ ٌثؾ 7 
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ُْ٘كْن فِٖ اْلِكرَاِب أَْى إَِرا َعِوْعرُْن آَٗالٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ََ َعلَ َُْذ ًَضا َِاا فَاَ  َّ َضأُ تِ ِْ ُْٗغارَ َّ َِاا  ِ ُْٗكفَُش تِ ِخ َّللاا

 َّ ُْ اْلُوٌَاافِقَِ٘ي  َ َجااِه ا ِهاْصلُُِْن إِىا َّللاا ٍِ إًِاُكاْن إِر  ِْ٘ش اْلَكاافِِشَٗي فِاٖ ذَْقعُُذّا َهَعُِْن َدرٔا َُٗخُْظْا فِٖ َدِذٗس  َغ

ٌَِاَن َجِو٘ع ا  (.721")َج

إِْى َكااَى الاِزَٗي َٗرََشتاصُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َّ ِ َُاالُْا أَلَاْن ًَُكاْي َهَعُكاْن  َْى تُِكْن فَِِْى َكاَى لَُكاْن فَاْرخ  ِهاَي َّللاا

ْ٘اٌَُكنْ  ُ َْٗذُكاُن تَ ًَْوٌَْعُكْن ِهَي اْلُوْنِهٌَِ٘ي فَاها َّ ُْ٘كْن  ِْْر َعلَ لَاْي لِْلَكافِِشَٗي ًَِص٘ة  َُالُْا أَلَْن ًَْغرَْذ َّ َم اْلقَِ٘اَهاِح  ْْ  َٗا

ُ لِْلَكافِِشَٗي َعلَٔ اْلُوْنِهٌَِ٘ي َعثِ٘   َْٗجعَ   (.727")َل َّللاا

َ ِج َُاُهْا ُكَغالَٔ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " إَِرا َُاُهْا إِلَٔ الصا َّ اِدُعُِْن  ََ  َْ ُُ َّ  َ إِىا اْلُوٌَافِقَِ٘ي َُٗخاِدُعَْى َّللاا

َ إاِلا َُلِ٘    اَل َْٗزُكُشَّى َّللاا َّ  .(724")َُٗشاُءَّى الٌااَط 

ُ فَلَاْي ذَِجاَذ لَاَُ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " َهاْي ُْٗعالِِل َّللاا َّ َُاُناَلِء  اَل إِلَأ  َّ َُاُناَلِء  َْ٘ي َرلِاَ  اَل إِلَأ  ُهَزْتَزتَِ٘ي تَ

 (.726")َعثِ٘   

٘الاليٖ ّالالش آ٠الالجس ِضٛث١ٌالالجس مجٙالالز دن٘الالً ثٌٕفالالجق   صذالال١ٓ أ ّالالجٌُٙ ٚصٛٝالالـ أٚٙالالجـُٙ   ٤ْ هللا 

ّالالٕٕٗ ّالالذقجٔٗ أْ ٠فٚالالً ِالالج أؽّالالً   ـٕجّالالخ أْ ٠فٚالالً ٌٕالالج  أؽّالالً أِالالٌُ٘ ـالالٝ ث٠٢الالز ثٌْالالجدمز   ِٚالالٓ

أفٛثٌُٙ   ٠ٚذ١ٓ أم٩لٙالُ ٚأٚٙالجـُٙ   ٌىالٝ ٔعالٌـُٙ ـٕقضالٌُ ِالُٕٙ   ٨ٚ ٔنالو  ـال١ُٙ   ٕٚٔؾالٛث ِالٓ 

 و١وُ٘ ٚؼوًُ٘.

ِش اْلُوٌَافِقِ٘يَ لجي صعجٌٝ 7 " أْ ٠نذالٌ  الٓ أ٘الً ثٌٕفالجق  " ٘يث أٌِ ِٓ هللا صعجٌٝ إٌالٝ ًّالٌٛٗتَ ِّ

ا تِأَىا لَُِنْ " " أ وٖ ٌُٙ هللا ـٝ ث٢مٌر  مجدج ٌُٙ  ٍٝ ٔفجلُٙ   مجٌالو٠ٓ ـ١الٗ  ٍالٝ ٙالًٛر ٔالجً َعَزات ا أَلِ٘و 

صؤٌُ أؽْجُِٙ   ٚفٌْر صؤٌُ أـىجًُ٘ ٚ مٌُٛٙ ٚلٍٛدُٙ ٚٔفُّٛٙ   أٌّج إٔو ٚأٔىٝ ِٓ أٌالُ أؽْالجُِٙ 

 ٔفُْٙ عج١ٔج.  عُ ٌٕ  ؽً ٨ٚ ٠ذ١ٓ أٚٙجـُٙ ٚأ ّجٌُٙ فضٝ ٠عٍُّٙ ثٌّؤِْٕٛ أ٨ٚ   ٠ٚعٌـْٛ أ

لَِ٘اااَء ِهااْي ُدِّى اْلُوااْنِهٌِ٘يَ ـمالالجي صعالالجٌٝ 7 " ّْ " أٜ أْ والالً ِالالٓ أصنالالي الاااِزَٗي َٗراِخااُزَّى اْلَكااافِِشَٗي أَ

ثٌىجـ٠ٌٓ إم٩ن ٚأٙقجح ٚصٌن ٙالقذز ثٌّالؤ١ِٕٓ ـٙالٛ ِٕالجـك دال٩ ٕاله مٚٛٙالج إىث وجٔالش ١ٔضالٗ أْ 

 ٠عضَ دُٙ  ٍٝ ٔٛثي ِضج  ثٌو١ٔج ثٌَثةً.

جَ أََٗ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ٌَْذُُُن اْلِعضا " أٜ ٠فٍذْٛ دّالٛهصُٙ ٌٍىالجـ٠ٌٓ ثٌمالٛر ٚثٌٕٚالٌر ٚثٌؽٕالٝ ْثرَغَُْى ِع

ِ َجِو٘ع ااٚثٌّؾو ٚثٌعَر ٚثٌٌٖؾ   لجي ٌٙالُ ٠الج ِقّالو " جَ ِها " أٜ أْ والً ِالج ٠ضٚالًٖٛ ٘الؤ٨ن فَاِِىا اْلِعاضا

ي  ٕالوُ٘ ِالٓ ثٌّٕجـمْٛ ِٓ م١ٌثس ٚأِؾجه   دً ِٚج ـٛق ىٌه ِّج صعؾالَ  الٓ صٚالًٖٛ ٍِىالجس ثٌن١الج

ٌٔٚ ٚ َر ٚؼٕالٝ   ٘الٛ ٍِاله هلل ٚفالوٖ ٠عف١الٗ ِالٓ ٠ٖالجن ِالٓ  ذالجهٖ ٌقىّالز  ١ٍالٗ صعؾالَ  الٓ هًوٙالج 

 مٛي ثٌنٍالك   ١ٌْٚالش ـالٝ فم١مضٙالج ٍِىالج ٤فالو ؼ١الٌٖ   ـج٤ؼ١الجً ؽ١ّعالج أِالج أْ صالَٚي  الُٕٙ ٔعالُ هللا 

  ١ٍُٙ   ٚأِج أْ ٠ٌَٚٛثُ٘  ٕٙج دجٌّٛس.

ُْ٘كنْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ََ َعلَ َُْذ ًَضا َِاا فَاَ   َّ َضأُ تِ ِْ ُْٗغارَ َّ َِاا  ِ ُْٗكفَُش تِ فِٖ اْلِكرَاِب أَْى إَِرا َعِوْعرُْن آَٗاِخ َّللاا

 ٍِ ِْ٘ش  ".ذَْقعُُذّا َهَعُِْن َدرٔا َُٗخُْظْا فِٖ َدِذٗس  َغ

ـالالٝ ٘الاليٖ ث٠٢الالز أِالالٌ ٙالال٠ٌـ إٌالالٝ ثٌّالالؤ١ِٕٓ دالالنْ ٨ ٠معالالوٚث ِالالت ثٌالالي٠ٓ إىث ص١ٍالالش آ٠الالجس هللا ـالالٝ 

دّج ٠غ١ٌ ثٌٖه ـ١ٙج   فضٝ إىث ٚؽوٚث ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ  وَ ث ضٌثٛ   دوأٚث ـالٝ  ِؾجٌُْٙ   صقوعٛث  ٕٙج

ث٨ّضَٙثن دٙج صىي٠ذج ٚإٔىالجًث   ـؾ١الخ  ٍالٝ ثٌّالؤِٓ صالٌن ِؾجٌْالُٙ فضالٝ ٠نٛٝالٛث ـالٝ فالو٠ظ ؼ١الٌ 

 فو٠ظ ثٌضٖى١ه ٚثٌضىي٠خ دج٠٢جس.

ُْ٘كْن فِااٖ اْلِكرَااابِ ٠ٚمالالجي أْ ثٌّالالٌثه ِالالٓ لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ " ََ َعلَاا َُااْذ ًَااضا إٕالالجًر إٌالالٝ آ٠الالز ـالالٝ ّالالًٛر " َّ

ٌُِْْن ث٤ٔعجَ أِالٌ هللا ـ١ٙالج ًّالٌٛٗ دمٌٛالٗ ّالذقجٔٗ " ْٗاَد الااِزَٗي َُٗخُْظاَْى فِاٖ آَٗاذٌَِاا فَاأَْعِشْض َعا إَِرا َسأَ َّ
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مِ  ْْ َْ اْلقَا ْكَشٓ َها َِْ٘اُى فََ  ذَْقعُْذ تَْعَذ الازِّ ٌِْغٌَ٘اَ  ال ا ا ُٗ إِها َّ  ٍِ ِْ٘ش "الظااالِِو٘يَ  َدرٔا َُٗخُْظْا فِٖ َدِذٗس  َغ
(1)

 

. 

ـالالٝ ٔالال٘ ث٠٢الالز ثٌّٛؽٙالالز إٌالالٝ  ٨ٚ ٕالاله أْ صالاليو١ٌٔج دٙالاليٖ ث٠٢الالز ثٌضالالٝ ٚؽٙالالش إٌالالٝ ًّالالٛي هللا

ثٌّؤ١ِٕٓ ـ١ٗ إٕجًر ٚثٝقز ِعٕج٘ج إٔٔج ثٌّمٚالٛه٠ٓ دٙاليٖ ٚصٍاله   ٤ْ ًّالٛي هللا لالو  ٚالّٗ هللا ِالٓ 

ـٕالٌوٓ إٌالٝ ثٌّٕالجـم١ٓ ٚٔمالت ثٌٛلٛ  ـ١ّج ٔقٓ ِع١ٌٝٓ ٌٍٛلٛ  ـ١ٗ . ـمو ١ْٕ٠ٕج ث١ٌٖفجْ أٌِ ث٠٦ّجْ 

لٌٛالالٗ صعالالجٌٝ "أٔىالالُ إىث ِالالغٍُٙ" ٤ْ لعٛهٔالالج ِعٙالالُ  –٨ لالالوً هللا  –ـالالٝ فذجةالالً و١الالوُ٘ ٠ْٚالالٌٜ  ١ٍٕالالج 

ًٚٝج ٔج  ٓ ألٛثٌُٙ ٠ٌٖوٕج ِعُٙ ـٝ ث٦عُ ٚثٌعوٚثْ ٚإصذج  مفٛثس ث١ٌٖفجْ . ٔعٛى دجهلل ثٌالٌفّٓ 

 ثٌٌف١ُ ِٓ ث١ٌٖفجْ ثٌٌؽ١ُ.

َ لٌٛٗ ؽً ٕنٔٗ " ٌَِاَن َجِو٘ع اإِىا َّللاا اْلَكافِِشَٗي فِٖ َج َّ ُْ اْلُوٌَافِقَِ٘ي  " ٨ٚ ٠ًخ أْ وً ِٓ ـمالٗ َجاِه

ِعجٔٝ ٘يٖ ث٠٢الز ثٌى٠ٌّالز ّال١ؾعً ـالٌثًٖ ِالٓ ِؾجٌْالز ٘الؤ٨ن ثٌظالج١ٌّٓ إٔالو ٚأّالٌ  ِالٓ ـالٌثًٖ ِالٓ 

ث٤ّالالو   ٤ٔالالٗ ّالال١ٌٜ ٔٙج٠ضالالٗ ـالالٝ دفالالٓ ثٌالالٛفٔ ثٌىجّالالٌ أًفالالُ أٌالالؿ ِالالٌر ِالالٓ ٔٙج٠ضالالٗ إىث ؽالالجٌِ ٘الالؤ٨ن 

 ـم١ٓ ِٓ ثٌؾٍٙز ثٌظج١ٌّٓ   ٔعٛى دجهلل ِٓ ثٌظٍُ ٚأٍ٘ٗ . .ثٌّٕج

" ٌالٓ ِالٓ ٙالفجس أ٘الً ثٌٕفالجق ثٌنٕالُٛ ثٔضظالجًث ٌٍفالٌٗ الااِزَٗي َٗرََشتاُصاَْى تُِكانْ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 "

ِ ٚثٔضٙجٍ٘ج " " أٜ إىث فًٚ ٌىُ ثٌٌٕٚ  ٍٝ ثٌىفجً ٚـضقالش ٌىالُ دال٩ه ؽو٠الور فَِِْى َكاَى لَُكْن فَْرخ  ِهَي َّللاا

" ٔالؤِٓ دّالج إِٓالضُ دالٗ ْٚٔالج ووُ  ٍالٝ أ الوثةىُ   ٚٔٚالٌوُ َُالُْا أَلَْن ًَُكْي َهَعُكنْ ُ ؼٕجةُ وغ١ٌر "ٚأٙذض

إِْى َكاَى لِْلَكافِِشَٗي ًَِص٘ة  دجّٔٞجِٕج إ١ٌىُ . " َُالُْا أَلَْن " ِٓ ثٌٌٕٚر ٚثٌؽٍذز ى٘ذٛث إ١ٌُٙ ِْضذ٠ٌٖٓ "َّ

ًَْوااٌَْعُكْن ِهااَي اْلُواانْ  َّ ُْ٘كْن  ِْْر َعلَاا " أٜ أٌالالُ ٔىالالضُ أمذالالجًوُ  الالٓ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ٌٚالالُ ٔذٍؽٙالالج ٌٙالالُ   ِهٌِ٘يَ ًَْغاارَْذ

 ٚصؾْْٕج  ١ٍُٙ ٚدٍؽٕجوُ أمذجًُ٘ ٚديٌه ّج ؤجوُ  ١ٍُٙ فضٝ ثٔضٌٚصُ دفٍٕٞج . .

َم اْلقَِ٘اَهاحِ لٌٛٗ صعجٌٝ " ْْ ٌَُْ٘كْن َٗ ُ َْٗذُكُن تَ " أٜ ـالجهلل صعالجٌٝ ٘الٛ ثٌقىالُ ثٌعالوي ثٌعٍال١ُ دجٌْالٌثةٌ فَاها

ٞالالّجةٌ ـالال١قىُ د١الالٕىُ دجٌعالالوي   ٠ٚعفالالٝ والالً ٟالالٌؾ ؽالالَث ٖ   ـ١الالومً ثٌّالالؤ١ِٕٓ ؽٕالالجس ثٌّفٍالالت  ٍالالٝ ثٌ

 ثٌٕع١ُ   ٠ٚومً ثٌّٕجـم١ٓ ٚثٌىجـ٠ٌٓ ٔجً ثٌؾق١ُ.

ُ لِْلَكااافِِشَٗي َعلَاأ اْلُوااْنِهٌَِ٘ي َعااثِ٘   " لَااْي َْٗجَعااَل َّللاا " ٌالاله أْ صمالالٛي ٘الاليث ٚ الالو ِالالٓ هللا صعالالجٌٝ َّ

ثٌّالؤ١ِٕٓ أدالوث   ـالئْ ٌالُ ٠ٕٚالٌُ٘ ـالٝ ثٌالو١ٔج ٔٚالٌُ٘ ـالٝ  ٌٍّؤ١ِٕٓ دنْ ٨ ٠ؾعً ٌٍىجـ٠ٌٓ ٌٔٚ  ٍٝ

ث٢مٌر   ٌٚه أْ صمٛي أْ ٌٔٚ هللا ٌٍّؤ١ِٕٓ  ٍٝ ثٌىجـ٠ٌٓ أِالٌ ِؤوالو ـالٝ ثٌالو١ٔج   ٚأْ ِالج ٔالٌثٖ ـالٝ 

ٍِٕج ٘يث ِٓ ثفض٩ي ثٌىجـ٠ٌٓ ٌذ٩ه ث١ٌٍّّْٓ ًثؽت إٌٝ ٝعؿ ث٠٦ّجْ ثٌاليٜ همالً لٍالٛدُٙ  ٚثٌالٛ٘ٓ 

ثٌٍّّْْٛ إٌٝ فم١مالز ث٠٦ّالجْ ٚ ٍّالٛث دالٗ ٌٕٚالٌُ٘ هللا  ٍالٝ ثٌىالجـ٠ٌٓ  ثٌيٜ أٙجح أدوثُٔٙ   ـٍٛ  جه

 ٌٔٚث ِذ١ٕج   ٚأىي ثٌّٕجـم١ٓ ٚأمَثُ٘ ـٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر.

اِدُعُِنْ لٌٛٗ صعجٌٝ " ََ  َْ ُُ َّ  َ " أٜ أْ ثٌّٕالجـم١ٓ ٠نالجه ْٛ ثٌّالؤ١ِٕٓ إِىا اْلُوٌَافِقَِ٘ي َُٗخاِدُعَْى َّللاا

ٚثٌٍالالؤَ ْ ٚثٌّالالؤ١ِٕٓ ٠نالالو ْٛ دّالالج ـفالالٌس  ١ٍالالٗ ٔفّٛالالُٙ ِالالٓ دّالالج ـفالالٌس  ١ٍالالٗ ٔفّٛالالُٙ ِالالٓ ثٌنذالالظ 

ثٌف١ذز ٚثٌّقذز ٚثٌٌفّز ١ٌٚٓ ثٌؾجٔالخ   ٌاليٌه ؽعالً هللا مالوث  ثٌّٕالجـم١ٓ ٌٍّالؤ١ِٕٓ دّغجدالز ثٌنالوث  ٌالٗ 

ّالالذقجٔٗ ٚصعالالجٌٝ   ـضالالٌٛٝ مالالوث ُٙ دىٖالالؿ ثٌْالالضٌ  الالُٕٙ دئ ٩ٔالالٗ ٙالالفجصُٙ ٚد١الالجْ ثٌع٩ِالالجس ثٌضالالٝ صالالوي 

َ ِج َُاُهْا ُكَغالَٔ"ثٌّؤ١ِٕٓ  ١ٍُٙ   ـمجي ؽً ٚ ٩  إَِرا َُاُهْا إِلَٔ الصا " أٜ إىث لجَ أً٘ ث٠٦ّالجْ إٌالٝ َّ

ث٩ٌٚر صٌٜ  ٩ِز ثٌٕفالجق ٚثٝالقز ؽ١ٍالز ـالٝ فٌوالز ثٌّٕالجـم١ٓ   ٚ٘الٝ ٕالجةذز ثٌىْالً ٚثٌنّالٛي  ٕالو 

" ـ١ٚالالٍْٛ أِالالجَ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ١ٌمالالجي  الالُٕٙ أٔٙالالُ ِالالٓ ثٌّْالال١ٍّٓ  ُٗااَشاُءَّى الٌااااطَ ثٌم١الالجَ ٌٍٚالال٩ر ٤ٔٙالالُ "
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ضظالجٌْ٘ٚ دجٌٚالال٩ر أِالجَ ثٌٕالالجُ ١ٌٖالالج   الُٕٙ أٔٙالالُ ِالالٓ أ٘الً ث٠٦ّالالجْ ثٌّقالالجـظ١ٓ  ٍالٝ ثٌٚالال٩ر ـالالٝ ٠ٚ

 أٚلجصٙج ِت أُٔٙ ٨ ٠ٍْٚٛ أدوث إىث مٍٛث إٌٝ أٔفُْٙ.

َ إاِلا َُلِ٘   لٌٛٗ صعجٌٝ  " اَل َْٗزُكُشَّى َّللاا "  ٩ِز عج١ٔز ِٓ  ٩ِالجس أ٘الً ثٌٕفالجق أْ ِؾجٌْالُٙ ٨ َّ

ٛ ٚثٌؽ١ذالالز ٚث١ٌّّٕالالز ٚث٨ّالالضَٙثن ٚثٌٞالالقه ٚثٌْالالن٠ٌز دالالذعٜ ثٌقجٝالال٠ٌٓ أٚ صنٍالالٛث ِالالٓ ثٌٍؽالالٛ ٚثٌٍٙالال

 ثٌؽجةذ١ٓ.

" َ اَل َٗااْزُكُشَّى َّللاا " ٨ٚ ١ّ٠ٍالالْٛ إٌالالٝ ِؾجٌْالالز ثٌالاليثو٠ٌٓ   فضالالٝ إىث فضّالالش ثٌظالالٌٚؾ ٚلٙالالٌُ٘ َّ

ثٌّؾٍِ  ٍٝ ثٌيوٌ وجْ ىوالٌُ٘ ل١ٍالً ِالت ِقجٌٚالز صق٠ٛالً ثٌّؾٍالِ إٌالٝ  ّالً ثٌؽالجـ١ٍٓ   ـالئْ ٔؾقالٛث 

 ١ْٓ ٚأْ ـٍٖٛث ـٌٚث ِٓ ثٌيثو٠ٌٓ ـٌثً ث١ٌٍُْ ِٓ ث٤ؽٌح.ثّضٌّٚث ؽجٌ

َُُناَلءِ لٌٛٗ صعجٌٝ " اَل إِلَٔ  َّ َُُناَلِء  َْ٘ي َرلَِ  اَل إِلَٔ  " ٙفز عجٌغز ِٓ ٙفجس ثٌّٕالجـم١ٓ ُهَزْتَزتَِ٘ي تَ

٘الالٝ أْ صالالٌثُ٘ هثةّالالج أدالالوث ِضالالٌهه٠ٓ دالال١ٓ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ٚثٌىالالجـ٠ٌٓ . دالال١ٓ ثٌالاليثو٠ٌٓ ٚثٌؽالالجـ١ٍٓ   دالال١ٓ ثٌقالالك 

ثٌذجًٟ ْ ٤ْ ِعٕٝ ثٌيديدز ٘ٛ ثٌضٌهه د١ٓ أ٠ٌِٓ ٚ وَ ثٌغذجس  ٍٝ ِذوأ ٚثفالو ـال٩ ٠ٌوٕالْٛ إ٨ ٌّالج ٚ

ـ١ٗ ِٚجٌقُٙ ثٌيثص١ز ِٓ ِضت ثٌق١جر ثٌفج١ٔز ّٛثن وجٔش ٘يٖ ثٌّٚجٌـ  ٕو ثٌّالؤ١ِٕٓ أٚ  ٕالو ثٌىالجـ٠ٌٓ 

َهيْ    ٕو ثٌيثو٠ٌٓ أٚ  ٕو ثٌؽجـ١ٍٓ    ٕو أً٘ ثٌقك أٚ  ٕو أً٘ ثٌذجًٟ   " ُ فَلَاْي ذَِجاَذ لَاَُ  َّ ُْٗعالِِل َّللاا

" أٜ ِٚٓ ٠ٖن هللا أْ ٠ٍٞٗ ٠ٚقٌِٗ ِٓ ثٌٛٙٛي إٌٝ وَٕ ث٠٦ّالجْ ًِٚالَ ٘وث٠ضالٗ ـٍالٓ صؾالو ٌالٗ َعثِ٘   

 ـٝ ثٌٛؽٛه أفو ٠ٙو٠ٗ إٌٝ ّذ١ً ث٠٦ّجْ.

ٕٚ٘ج أد١ٓ ٌه ـٝ ٘يٖ ث٠٢ز د١جٔج ٘ٛ أْ ثٌذٖجًر ثٌّفٍمز صىْٛ هثةّج دجٌن١ٌ   ـئىث ل١الوس وجٔالش 

ااجٌٌٖ   ومٛي هللا صعجٌٝ ـٝ دوث٠ز ٘يٖ ث٠٢جس ثٌْضز "د ِش اْلُوٌَافِقَِ٘ي تِأَىا لَُِْن َعاَزات ا أَلِ٘و  " ٚـالٝ ىٌاله تَ ِّ

ّالالن٠ٌز دجٌّٕالالجـم١ٓ صفالالٛق والالً ِالالج ٠ْالالنٌْٚ دالالٗ ـالالٝ ِؾجٌْالالُٙ ٚـالالٌثًُ٘ ِالالٓ ىوالالٌ هللا إ٨ ِٞالالف٠ٌٓ 

ّالج ٠ْالنٌْٚ ٘الُ دالجٌّؤ١ِٕٓ ١ٌىالْٛ ِؽٚٛد١ٓ   ٚهللا دٙيث ٠وثـت  ٓ ثٌالي٠ٓ إِٓالٛث ـ١ْالنٌ دجٌّٕالجـم١ٓ و

ٌُْكْن َكَواا ثٌؾَثن ِٓ ؽِٕ ثٌعًّ وّج ٘ٛ ظجٌ٘ ـٝ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز " ََ إِْى ذَْغَخُشّا ِهٌاا فًَِِااا ًَْغاَخُش ِها َُا

"ذَْغَخُشّىَ 
(1)

. 

ٚدٙيث صظٌٙ ٌٕالج ؼ١الٌٖ هللا  ٍالٝ ثٌّالؤ١ِٕٓ ظٙالٌٚث ٌالٛ صؾٍالٝ ٌٍّٕالجـم١ٓ ىًر ِٕٙالج ٌاليثدٛث فْالٌر 

مؾ٩ ٚؽعٍٛث ِٓ أٔفُْٙ موِج ٌٍّؤ١ِٕٓ  ْٔالني هللا صعالجٌٝ أْ ٠ع١الو إٕالٌثق أٔالٛثً ٟٚجٟنٚث ًنُّٚٙ 

 ١ّو ث١ٌٌٍّّٓ . ٠ٚعَ ثٌّؤ١ِٕٓ أٔٗ ِؾ١خ ثٌو جن.

لَِ٘اَء ِهْي ُدِّى اْلُواْنِهٌَِ٘ي أَذُِشٗاُذَّى أَْى لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ّْ َِا الاِزَٗي آَهٌُْا اَل ذَراِخُزّا اْلَكافِِشَٗي أَ َٗا أَُّٗ

ُْ٘كْن ُعْلَِاً ا ُهثٌِ٘ اذَْجعَ  ِ َعلَ  (.722")لُْا ِها

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " لَْي ذَِجَذ لَُِْن ًَِص٘ش  َّ َْعفَِل ِهَي الٌااِس  ْٛ ِِ ا ْس  (.722")إِىا اْلُوٌَافِقَِ٘ي فِٖ الذا

لَُصااْا ِدٗاالٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َْ أَ َّ  ِ اْعرََصااُوْا تِاااها َّ أَْصاالَُذْا  َّ َْ إاِلا الاااِزَٗي ذَاااتُْا  ِ فَأُّلَمِااَ  َهاا ٌَُِْن ِها

ا ا َعِظ٘و  ُ اْلُوْنِهٌَِ٘ي أَْجش  َف ُْٗنِخ َّللاا ْْ َع َّ  (.723")اْلُوْنِهٌَِ٘ي 

الٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ا َعلِ٘و  ُ َشاِكش  َكاَى َّللاا َّ ٌْرُْن  آَه َّ ُ تَِعَزاتُِكْن إِْى َشَكْشذُْن   (.724")َها َْٗفَعُل َّللاا

ِٓ أٌٛثْ ثٌٕفجق . ٚثٌعو٠الو ِالٓ إٔالىجي ثٌٕفالُٛ   ٔجّالخ أْ ٠قاليً  دعو أْ د١ٓ هللا صعجٌٝ ثٌىغ١ٌ

ثٌّؤ١ِٕٓ ِالٓ ِنجٌفالز ٘اليٖ ثٌٕفالُٛ ِذ١ٕالج أٔٛث ٙالج ِٚٛٝالقج ِوٌٙالج ٚٔٙج٠ضٙالج إىث ٌالُ صذالجهً إٌالٝ ثٌضٛدالز 

 ٚث٩ٙ٦ؿ.
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لَِ٘ااَء ِهاْي ُدِّى الجي صعجٌٝ 7 " ّْ َِا الاِزَٗي آَهٌُْا اَل ذَراِخاُزّا اْلَكاافِِشَٗي أَ " أٜ ٠الج ِالٓ ْلُواْنِهٌِ٘يَ َٗا أَُّٗ

دجٌٕ ث٠٦ّجْ لٍٛدىُ   ٚثّضٕجًس دٗ أـتوصىُ   ٚثّضٌثفش إ١ٌالٗ  مٍالٛوُ   ّٚالىٕش إ١ٌالٗ أًٚثفىالُ   ٨ 

صؾعٍالالٛث ثٌىالالجـ٠ٌٓ أفذجدالالج ٌىالالُ   ٨ٚ صٌٛالالُٛ٘ أِالالًٛوُ   ٨ٚ صٌوٕالالٛث إٌالال١ُٙ ـالالٝ ٕالالؤٚٔىُ   ٨ٚ صضنالاليُٚ٘ 

 أ١ٌٚجن ٌىُ ِٓ هْٚ إمٛثٔىُ ثٌّؤ١ِٕٓ.

ُْ٘كْن ُعاْلَِاً ا ُهثٌِ٘ ااأَ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ِ َعلَا " أٜ أصقذالْٛ ٚصالٛهْٚ أْ صؾعٍالٛث ذُِشُٗذَّى أَْى ذَْجَعلُْا ِها

 هلل  ١ٍىُ فؾز ٚدٌ٘جٔج  ٍٝ أٔىُ ِٓ ثٌّٕجـم١ٓ د٨ّٛصىُ ٌٍىجـ٠ٌٓ.

َْعفَِل ِهاَي الٌاااسِ لٌٛٗ صعجٌٝ 7 " ْٛ ِِ ا ْس َ ِالٓ هللا " ٠ٛؽالو ـالٝ ٘اليٖ ث٠٢الز إ ال٩إِىا اْلُوٌَافِقَِ٘ي فِٖ الذا

صعجٌٝ دنْ ٨ِٛر ثٌىجـ٠ٌٓ دنٜ ٕالىً ِالٓ ث٤ٕالىجي ٠عالو ٔفالجق   وّالج ٠ٛؽالو ـ١ٙالج أ٠ٞالج أمذالجً دالنْ ِالجي 

ثٌّٕجـم١ٓ ـٝ ثٌوًن ث٤ّفً ِٓ ثٌٕجً   ٚـ١ٙج صقي٠ٌ ٌٍّؤ١ِٕٓ ِٓ ثٌٛلٛ  ـٝ ٘اليٖ ثٌٌَّٕالز ثٌو١ٔالز ِالٓ 

 ثٌؾق١ُ ِت أً٘ ثٌٕفجق   ٔعٛى دجهلل صعجٌٝ ِٓ ثٌٕفجق ٚأٍ٘ٗ.

اجٌٝ 7 "لٌٛالالٗ صعالال لَااْي ذَِجااَذ لَُِااْن ًَِصاا٘ش  " أٜ ٌالالٓ ٠ٛؽالالو ٌٙالالُ ٠الالَٛ ثٌم١جِالالز ٕالالف١ت ٠ٖالالفت ٌٙالالُ   ٨ٚ َّ

١ٌٚٔ ٠ٌُٕٚ٘ ٠ٕٚؾ١ُٙ ِٓ ٘ٛي ثٌعيثح ث١ٌ٤ُ . ٚٔقٓ ٌٜٔ ـٝ ٍِٕٕج ٘يث دعالٜ ثٌّْال١ٍّٓ ٠ٛثٌالْٛ 

ثٌىفالالالجً ٠ٖٚالالالجًوُٛٔٙ ـالالالٝ ث٤ِالالالٛثي ٚثٌضؾالالالجًر ٚث٤ ّالالالجي   ٠ٚؤّْالالالْٛ ِعٙالالالُ ثٌٖالالالٌوجس ِٚنضٍالالالؿ 

  ٠ٚعضّالوْٚ  ٍال١ُٙ والً ث٨ ضّالجه   ٠ٚضالٛههْٚ إٌال١ُٙ دنٔفْالُٙ ٠ٚنضٍفالْٛ ِعٙالُ ثمالض٩ٟ  ثٌٌّٖٚ جس

أ٨ٚه ْٚٔجن   ٚ٘يث ٌٝح ِٓ ٌٝٚح ثٌٕفجق ٚٔمً ٤م٩ق ثٌّٕجـم١ٓ ٚ جهثصُٙ إٌٝ ث٤ٌّر ؽ١ّعٙالج 

 ٚصٌن أم٩ق ثٌّؤ١ِٕٓ . .

اْعرََصااُوْا تِااالٌٛالالٗ صعالالجٌٝ 7 " َّ أَْصاالَُذْا  َّ ِ إاِلا الاااِزَٗي ذَاااتُْا  لَُصااْا ِدٗااٌَُِْن ِها َْ أَ َّ  ِ " أٜ أْ ِالالٓ ها

صجح ًٚؽت  ٓ ٨ِٛصٗ ٌٍىفجً   ٚأٍٙـ ٔفْالٗ ٚأٍ٘الٗ ٚ الجه إٌالٝ ثٌضّْاله دالنٚثٌِ هللا ٚأفىجِالٗ   ٚلالجَ 

دن ّالالجي ه٠ٕالالٗ ِنٍٚالالج ٌؾٕالالجح هللا صعالالجٌٝ ؼ١الالٌ ِٕالالجـك ٨ٚ ٌِثةالالٟ ـالالجهلل صعالالجٌٝ ٠مذالالً صٛدضالالٗ ٠ٚع١الالوٖ إٌالالٝ 

 فظ١ٌر ثٌّؤ١ِٕٓ.

ُ لٌٛٗ صعجٌٝ " َْ اْلُوْنِهٌِ٘يَ فَأ " ـ١ٗ ـًٞ ِٓ هللا ًٚفّز ٚلذٛي ٌعذجهٖ ثٌضجةذ١ٓ دعو ثٌضٛدالز ّلَمَِ  َه

 ٚثٌٚوق ٚث٦م٩ٗ ِت أً٘ ث٠٦ّجْ ـٝ ٙفجن ثٌٌٝٝ ٚثٌْعجهر ثٌىجٍِز ـٝ هثً ثٌٕع١ُ ثٌّم١ُ.

االٌٛٗ صعجٌٝ " ا َعِظ٘و  ُ اْلُواْنِهٌَِ٘ي أَْجاش  َف ُٗاْنِخ َّللاا ْْ َع ٕالج ِعٕالٝ ث٤ؽالٌ " ِٚالت إٔٔالج ّالذك أْ د١َّ

ثٌعظالال١ُ إ٨ إٔٔالالج ٔمالالٛي أْ هللا صعالالجٌٝ ّالالٛؾ ٠عفالالٝ أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ ٚثٌٚالالوق ٚث٦مالال٩ٗ ؽالالَثنث فْالالٕج 

 ٚأؽٌث ٨ فو ٌٗ ٨ٚ فٌٚ ٠َٛ ثٌم١جِز.

ٌْارُنْ لٌٛٗ صعالجٌٝ " آَه َّ ُ تَِعاَزاتُِكْن إِْى َشاَكْشذُْن  " أٜ ِالج فجؽالز هللا إٌالٝ  اليثدىُ   ِٚالجىث َهاا َْٗفَعاُل َّللاا

جدىُ دعو أْ لّضُ دٖىٌٖ ٚثٌعًّ دنٌِٖ ٚٙولضُ دّج ؽجنوُ دٗ ًٌّٛٗ . ٚأ ضٌـضُ دفٞالً ٠ذضؽ١ٗ ِٓ  م

 هللا  ١ٍىُ   ٚصذضُ ِٓ وً ِج دوً ِٕىُ ِضقمم١ٓ ِٓ فم١مز ٨ فٛي ٨ٚ لٛر إ٨ دجهلل ثٌعٍٟ ثٌعظ١ُ.

االٌٛٗ صعجٌٝ " ا َعلِ٘و  ُ َشااِكش  َكاَى َّللاا ٖالىٌ ٚثٌعٍالُ " أٜ أْ هللا صعالجٌٝ والجْ ٌٚالُ ٠الَي ِضٚالفج دجٌَّ

ِقذج ٌٍٖجو٠ٌٓ ِٓ ثٌعٍّجن ثٌعج١ٍِٓ ثٌي٠ٓ ٠ضٚفْٛ دٚفجصٗ   ـجهلل ٠قخ ِٓ مٍمٗ ِٓ وجْ  ٍالٝ مٍمالٗ 

  ٠ٚغ١خ ثٌّؤ١ِٕٓ ثٌٖجو٠ٌٓ دٖىٌٖ ٠ّٚالٕقُٙ ِالٓ  ٍّالٗ ٚفىّضالٗ ٚم١الٌٖ ٚدالٌٖ ٚإفْالجٔٗ ٚوٌِالٗ أٔالٗ 

 ٔعُ ثٌٌح ثٌّعفٝ ثٌٛ٘جح.

 

 ٠نصٝ.ْٚٔضنٍ٘ ِّج ّذك ىوٌٖ دعٜ ث٦ٕجًثس ٍٔنٚٙج ـ١ّج 

أ7٨ٚ أْ ِمجَ ث٠٨ٌٛز لّْجْ . ٠٨ٚز أً٘ ثٌىفٌ   ٠٨ٚٚز أً٘ ث٠٦ّالجْ   ٚهللا صعالجٌٝ لالو ٠عفالٝ 

٠٨ٚز ثٌٍّه ٌٍىجـ٠ٌٓ ٚثٌظج١ٌّٓ ١ٌَهثهٚث إعّج ٚظٍّج   ٌٚىٓ ٨ ٠عفالٝ ٠٨ٚالز ث٠٦ّالجْ إ٨ ٌّالٓ أفالذُٙ 
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لَِ٘ااءَ اَل ذَراِخاُزّا اْلَكاافِشِ ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ دٗ ٚدٌٍّٗ ٚه١ٌٍٕج لٌٛٗ صعالجٌٝ " ّْ " دالً ٚـالٝ ّالًٛر ث٤ الٌثؾ َٗي أَ

آ٠ز صغذش أْ هللا صعجٌٝ لو ٠عفٝ ٠٨ٚز ثٌٍّىٛس أ٠ٞالج ٤فالو أـالٌثه فالَح ثٌٖال١فجْ ٚ٘الٝ لٌٛالٗ صعالجٌٝ 

ِّٗيَ " َِْ٘اُى فََكاَى ِهاَي اْلَغاا َِا فَأَْذثََعَُ ال ا ٌْ ًَْغلََخ ِه ٌَْ٘اٍُ آَٗاذٌَِا فَا ِِْن ًَثَأَ الاِزٕ آذَ ْ٘ اْذُل َعلَ َّ"
(1)

ٚ٘ىاليث ٔالٌٜ  

أْ ٠٨ٚالالز أ٘الالً ث٠٦ّالالجْ صٛؽالالخ  ٍالالٝ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ث٨صٚالالجؾ دج٦فْالالجْ ٚثٌمالالٌح ِالالٓ ثٌالالٌف١ُ ثٌالالٌفّٓ   

٠٨ٚٚز أً٘ ثٌىفٌ ٚفَح ث١ٌٖفجْ صؤهٜ إٌٝ ثٌؽًٌٚ ٚثٌظٍُ ثٌٕفجق ٚثٌذعو   ٚصٛلت ـٝ ث٦عُ ٚثٌذؽالٝ 

 ٚثٌعوٚثْ.

ن ٚصذالو٠ً ث٤ًٛ ٚٚؽالٛه عج١ٔج 7 أْ ثٌٛؽٛه ٠ىْٛ ٠َٛ ثٌم١جِز  ٍٝ ِج ٘ٛ  ١ٍٗ دعو ٟٝ ثٌّْج

ثٌعٍالالٛ ٚثٌْالالفً   ـالالجٌعٍٛ ٌٍٕعالال١ُ ثٌّمالال١ُ ٚثٌالالوًؽجس ثٌع١ٍالالز ٌٍّالالؤ١ِٕٓ ٚثٌّقْالال١ٕٓ ٚثٌّالالٛل١ٕٓ إٌالالٝ أ ٍالالٝ 

إِىا اْلُوٌَاافِقَِ٘ي فِاٖ ثٌوًؽجس   ٚثٌْالفً ّال١ىْٛ ٌٍىالجـ٠ٌٓ   ٚأّالفً ثٌْالفً ٌٍّٕالجـم١ٓ ٤ْ لٌٛالٗ صعالجٌٝ "

َْعفَِل ِهَي الٌااسِ  ْٛ ِِ ا ْس ْ ثٌٕجً ـٝ ثٌْفً ِٓ ثٌٛؽٛه ثٌىٛٔٝ ف١الظ ّال١ىْٛ ثٌّٕالجـم١ٓ ـالٝ " ٠عٍُ ِٕٗ أالذا

 ثٌوًن ث٤ّفً ِٕٙج   ٤ْ وً ّفً ٌٗ أّفً   ٚوً  ٍٛ ٌٗ أ ٍٝ. .

عجٌغج 7 أْ ٠َٛ ثٌم١جِز ٠ىْٛ ـ١ٗ أٔٚالجً ٚأ الٛثْ ٕٚالفعجن ٚمال٩ْ ٚأفذالجح ٚأمالٛثْ . ٚ٘الؤ٨ن 

اعالجٌٝ "١ٌّْٕٚٚ ٠ٖٚفعْٛ ٠ٌٚـعْٛ ٠ٚع١ْٕٛ وّج ٘ٛ ِفَٙٛ ِٓ لالٛي هللا ص لَاْي ذَِجاَذ لَُِاْن ًَِصا٘ش  َّ "

ٚدو١ًٌ ثّضغٕجن ثٌي٠ٓ صجدٛث ٚأٍٙقٛث ٚأمٍٚٛث ـؾعٍُٙ هللا ِالت ثٌّالؤ١ِٕٓ ٕٚ٘الجن إٕالجًر صغذالش ٕالفج ز 

ثٌّؤ١ِٕٓ ـٝ مذٌ هللا  ٓ ثٌىجـ٠ٌٓ "ـّجٌٕج ِالٓ ٕالجـع١ٓ . ٨ٚ ٙالو٠ك فّال١ُ . ـٍالٛ أْ ٌٕالج والٌر ـٕىالْٛ 

 ْ ٕجن هللا ًح ثٌعج١ٌّٓ.ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ" ّٕٚفًٚ ِعٕٝ ىٌه ـٝ ِٛٝعٗ أ

ًثدعج 7 أْ  يثح ثٌىفجً ٚثٌّٕجـم١ٓ ٌِصذ٠ دىفٌُ٘ ٚؽقٛهُ٘ ٌِٚ٘الْٛ دن ّالجٌُٙ ـالٝ ثٌالو١ٔج . 

ٚ٘الالٛ دجٌْٕالالذز ٌٙالالُ ٚثؽالالخ ٚؽالالخ دقىالالُ ٔؾجّالالز ثٌىفالالٌ ٚثٌٕفالالجق . وّالالج ٚؽذالالش ٟٙالالجًر ثٌضالالجةذ١ٓ دضالالٛدضُٙ 

ُ تَِعازَ ٚ ٛهصُٙ إٌٝ ٌٟٙ ث٠٦ّجْ ٌّ لٌٛٗ صعجٌٝ " ٌْارُنْ َها َْٗفَعاُل َّللاا آَه َّ " ٚوالنْ ث٠٦ّالجْ اتُِكْن إِْى َشاَكْشذُْن 

ٚثٌٖىٌ ٟٙجًر ٌٍٕفُٛ ِٓ ٔؾِ ثٌىفالٌ ٚثٌٕفالجق . ٚٚلج٠الز ِالٓ أ ٍالٝ ثٌٕالجً ٚأّالفٍٙج   ٚٚؽالٛح ٔالٛثي 

ثٌٖالالىٌ ِالالٓ هللا ٚإفْالالجٔج ٚإظٙالالجًث ٤ّالالّجن ثٌّعفالالٝ ثٌٖالالىًٛ ثٌّالالٕعُ ثٌؽفالالًٛ . وّالالج أْ ثٌٕفالالجق ٚثٌىفالالٌ 

ج إ٨ ثٌعاليثح ٚثٌعمالجح ـالٝ ٔظالٌ ثٌقالك ؽالً ؽ٩ٌالٗ ٤ْ ثٌٕفالجق ًٙٛر ٨ ١ٍ٠الك ٌٙالج ٨ٚ ٌّالٓ أصٚالؿ دٙال

ظٍّجس ٚثٌىفٌ ظٍُ   ١ٌِٚ ٌٍظٍُ ٚثٌظٍّجس  ٕو هللا إ٨ ٔجً ؽُٕٙ   ٤ٔٗ ٨ ٠ْالضٜٛ ثٌظال٩َ ٚثٌٕالًٛ   

٨ٚ ثٌظً ٚثٌقًٌٚ   ٨ٚ ثٌىفٌ ٚث٩ّ٦َ   ٨ٚ ثٌٕفجق ٚث٠٦ّجْ   ـجٌىفٌ ٚثٌٕفالجق ـالٝ ثٌٕالجً ٚث٦ّال٩َ 

س ىثس إٔؾجً ٚأٔٙجً ١ٌِٚ هلل ِٕفعز ـٝ  يثح ثٌىجـ٠ٌٓ ٚثٌّٕجـم١ٓ صَٕٖ ؽً ٕالنٔٗ ٚث٠٦ّجْ ـٝ ؽٕج

 ٓ ث٨فض١جػ ٌْذخ ـٝ ثٌعيثح   أٚ ٌعٍز ـٝ ثٌغٛثح ـٙالٛ ثٌؽٕالٝ  الٓ ثٌىالجـ٠ٌٓ ٚثٌّٕالجـم١ٓ دمالوً ؼٕالجٖ 

  ٓ ثٌّؤ١ِٕٓ دً ٚ ٓ ثٌعج١ٌّٓ أؽّع١ٓ . . .

 

* * * 

 صُ دقّو هللا ثٌؾَن ثٌنجِِ

 عجٌٝ ثٌؾَن ثٌْجه١ٍ٠ُٚٗ دئىْ هللا ص
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