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 َكسَــ١                             
ظٖطا٤ ايكطإٓ إٍ داْب غـٛض٠ ايبكـط٠ف دكـس قـض عٓـ٘      اعترب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بإٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ٖٞ 

اقطأٚا ايعٖطاٜٚٔ: ايبكط٠ ٚغٛض٠ آٍ عُطإف دإُْٗـا تأتٝـإ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ف نأُْٗـا اُاَتـإف أٚ نأُْٗـا        قٛي٘: "
 . 1اٝاٜتإف أٚ نأُْٗا دطقإ َٔ طري قٛافف ؼادإ عٔ أقشابُٗا"

َـٔ قـطأ غـٛض٠  آٍ عُـطإ ٜـّٛ اؾُعـ١ قـ٢ًٛ اهلل عًٝـ٘         " ٖٚا ٜكٛي٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ :
 ٥٬َٚهت٘ ست٢ ػٍب ايؿُؼ"

ٌٍ آ١ٜ َٓٗا أَاْٙا ع٢ً دػط دِٗٓ"  "َٔ قطأ غٛض٠ آٍ عُطإ أعٕٞ به

                                                           
 َػًِ ضٚاٙ 1
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ٌٍ سطف أَاْٙا َٔ َسطٍٜ دٍِٗٓ. ٚإٕ ٗنتبـ  بَععٖفـطإ ٚع ًٍَٖكـ ل عًـ٢ اَـطأ٠        " َٔ قطأ ٖصٙ ايػٛض٠ أعٕاٙ اهلل به
ًٖٖٓ ٌلف  َُ   ل بإشٕ اهلل تعاٍف ٚإٕ ع ًٛك  ع٢ً َْدلٌ أٚ ؾَذط َٜطَٞ مَثَطٙ أٚ َٚضق٘ف أََػو بإشٕ اهلل تعاٍ" .َتشل

 
ٍٛق١ هلـصٙ ايعا٥ًـ١ يٓتعـٍطف عًـ٢ ايـسضٚؽ       غٛف ًْر بؿ٤ٞ َٔ ايتسٍضز ٚايتشًٌٝ إٍ ضٚا١ٝ٥ ٖصٙ ا٭دٛا٤ إؿ

تهاز تطٛنع ع٢ً دٖٛط اإلّـإف َٚـا ّهـٔ إٔ    ٚاؿهِ اييت ّهٓٓا إٔ ْػتٓتذٗا َٔ خ٬ٍ فطٜات ا٭سساخ اييت 
ّتاظ ب٘ اإلْػإ إ٪َٔ عٔ اريٙف ٖٚٞ تبٍٝٔ َعاٜا اإلّإف إٍ داْب َا ّتاظ ب٘ اإلْػإ ايهادطف ٖٚٞ تبـٍٝٔ َعاٜـا   

 ايهفطف ثِ ت عٗط قُِٝ ايع٬ق١ بٌ إ٪َٔ ٚايهادط.
 ٜعٝؿٗا ايٓاؽ ؿع١ بًشع١ف ْٚط٣ نٝـف إٔ اهلل  َع آٜات ٖصٙ ايػٛض٠ف ْط٣ تغًغٌ تفاقٌٝ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ اييت

 َتتبع يهٌ قغري٠ ٚنبري٠ف ْط٣ عٓا١ٜ اهلل عع ٚدٌ باإلْػإ ايصٟ ٜعٝـ ٗ ا٭ضض. 
إٕ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ ٖٓا ٜتشٍسخ يطغٛي٘ سسٜجٙا عاَٙا ّتاظ بايع١َُٝٛف إٍ داْب سسٜح خـام ّتـاظ باـكٛقـ١ٝف    

ٍٛم ٕعطد١ إعٜسٚآ مٔ ْط٣ نٝف إٔ ٖصا اؿسٜح ايصٟ ٜكٛي٘ اهلل ٜ غين ايًغ١ ايعطب١ٝف ٜٚفذط دٝٗا ف ١ٜٚ إثط آ١ٜ ْتؿ
آدام إعاْٞ اؾسٜس٠ف سٝح   تعس ايه١ًُ تكتكط ع٢ً إع٢ٓ إأيٛف هلاف بٌ ٜهـفٞ اؿـسٜح اإلهلـٞ إٍ ايكـطإٓ     

ػطٕٚ ت ًغ٢ف بٌ تبك٢ َهادٙا َعإ دسٜس٠ َع َطٚض ايػٓٛاتف ٖٚصا ٫ٜعين إٔ إعاْٞ ايػابك١ اييت ادتٗس دٝٗا إف
إيٝٗا ٖصٙ إهتؿفات ٚإؿتكات ايًغ١ٜٛ اؿسٜج١ف ٚبٗصا َٚـا ّتـاظ بـ٘ اـٕـاب اإلهلـٞ ايكطآْـٞف ٜبكـ٢ ايكـطإٓ         

 ا٫ضتكـا٤ َتذسزٙاف ٜٚبك٢ ايكاض٨  ٜطتكٞ ٗ زضدات تًكٞ َعاْٝ٘ف ٚقس بٍٝٓ   شيو بؿ٤ٞ َٔ ايتفكٌٝ ٗ نتـابٞ:"  
يصيو أض٣ إٔ ايٓاؽ وتادٕٛ إٍ تفػري دسٜس يًكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ضأؽ نـٌ     2"ٗ زضدات تًكٞ َعاْٞ ايكطإٓ

٬ٍُٙ بايهجري َٔ إهتؿفاتف ٚإٓذعات ايبؿط١ٜف ٚنصيو با٭سساخ إتفاق١ُف دإٕ ايٓـاؽ   قطٕف ٚإٕ نإ ايكطٕ ق
تؿـفات ؼتـاز إٍ   وتادٕٛ إٍ تفػرئٜف أٚ أنجط يًكطإٓ ايهطِٜف ٭ٕ ايػـٓٛاتف ٚايكـطٕٚف ٚا٭سـساخف ٚإه   

ٖصٙ إطدع١ٝ اييت ػعًٓـا َٓهـبٌٕ ٗ    َطدعٝتٗا ايكطآ١ْٝف نٞ ٜتذٍٓب اإلْػإ ؼٌٜٛ ْع١ُ إهتؿفات  إٍ ْك١ُف
اغتدساَٗاف ٚبايتايٞ َٓتفعٌ بٗاف َٚكٍسٌَ َٔ خ٬هلا قٛض ٚآٜـات ايكـطإٓ إؿـطق١ إٍ ايعـا ف ْكـسّ إٍ ايعـا        

 ضٚح اإلْػا١ْٝف ٚايتػاَضف ٚاحملب١ اييت أضغاٖا ايكطإٓ ايهطِٜ دِٝٗ. إػًُي بهٌ َا ٜتُتعٕٛ ب٘ َٔ 
إْٓا َع ٖصٙ ايػٛض٠ ْهٕٛ َع دٖٛط ايع٬قات اإلْػا١ْٝ اإلْػا١ْٝف غٛا٤ ٗ ايػًِف أٚ ٗ اؿطبف ٜهعٓا ٖـصا  

قـٌ َـٔ خـ٬ٍ    ٚقس ْعٍ قسض ٖصٙ ايػٛض٠ با٭ اؿسٜح ايصٟ ٜطٜٚ٘ اهلل تعاٍ يطغٛي٘ إظا٤ ْعاّ ايكِٝ اإلْػا١ْٝف
يكا٤ بٌ ضأؽ اإلّإ ضغٍٛ اهلل  قُس بٔ عبس اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِف ٚبـٌ ض٩ٚؽ ايهفـط ٚايؿـطى ٗ ٚدـس      
لطإ ايصٟ قسّ إيٝ٘ف ٚاغتهاد٘ ٗ َػذسٙف  ٖصا ايًكا٤ ايصٟ ٜطغٞ زعا٥ِ ايتشاٚض بٌ اإلْػإ ٚاإلْػإ َُٗا 

غتٌ ضانبا ٚدِٝٗ أضبعـ١ عؿـط ضدـ٬    يف ايٛدس نُا ٜ ط٣ٚ َٔ بًغ  اـ٬دات بُٝٓٗا َٔ سٍس٠ ٚتكعٝسف  ٚقس تأ
َٔ أؾطادِٗف ٚٗ ا٭ضبع١ عؿطف ث٬ث١ ْفط إيِٝٗ ٜ٪ٍٚ أَطِٖف دايعاقب أَري ايكّٛ ٚقـاسب َؿـٛضتِٗ ايـصٟ ٫    
                                                           

 2014نطزغتإف  أضبٌٝف ايهطزغتاْٞف ا٫غ٬َٞ ا٫ؼاز َٓؿٛضات 2
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ٜكسضٕٚ إ٫ عٔ ضأٜ٘ ٚامس٘ عبس إػٝضف ٚايػٝس إَاَِٗ ٚقاسب ضسًِٗ ٚامس٘ ا٭ِٜٗف ٚأبٛ ساضثـ١ بـٔ عًكُـ١    
بٔ ٚا٥ٌ أغكفِٗ ٚعإِٗ؛ دسخًٛا ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أثط ق٠٬ ايعكطف عًِٝٗ ثٝـاب   أخٛ بهط

ٚساْـ     . َا ضأٜٓـا ٚدـسا َجًـِٗ ْـا٫ ٚد٬يـ١       : اَؿَبطات د َبب ٚأضلز١ٜ دكاٍ أقشاب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ِ       . ؿـطم ق٬تِٗ دكاَٛا دكًٛا ٗ َػذس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ إٍ إ     : دكـاٍ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

ثِ أقاَٛا بٗا أٜاَا ٜٓاظطٕٚ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ عٝػ٢ ٜٚععُٕٛ أْ٘ ابٔ اهلل ف ٚضغـٍٛ    .  "زعِٖٛ " 
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜطز عًِٝٗ بايرباٌٖ ايػاطع١ ِٖٚ ٫ ٜبكطٕٚف

 دهًِ ضغٍٛ اهلل ايػٝس ٚايعاقب:أغًُا.    
 : قس أغًُٓا قبًو. دكا٫ 

 قاٍ : نصبتُا َٓعهُا َٔ اإلغ٬ّ زعا٩نُا هلل ٚيسا ٚعبازتهُا ايكًٝب ٚأنًهُا اـٓعٜط.  
 قا٫ : إٕ   ٜهٔ عٝػ٢ ٚيس اهلل دُٔ أبٛٙ؟! 

 دكاٍ هلُا ايٓيب : أيػتِ تعًُٕٛ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ ٚيس إ٫ ٜٚؿب٘ أباٙ ؟  
ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ وفع٘ ٜٚطظق٘؟  قايٛا : ب٢ً قاٍ : دٌٗ ًّـو عٝػـ٢   قايٛا : ب٢ً قاٍ : أيػتِ تعًُٕٛ إٔ ضبٓا قِٝ 

 َٔ شيو ؾ٦ٝا قايٛا : ٫.
َِٛض عٝػ٢ ٗ ايطسِ نٝف ؾا٤ف ٚضبٓا ٫ ٜأنٌ ٫ٚ ٜؿطب ٫ٚ وسخ.     قاٍ : دإٕ ضبٓا َق

 قايٛا : ب٢ً. 
ٚيسٖاف ثِ اص٣ نُا ٜغص٣ قاٍ : أيػتِ تعًُٕٛ إٔ عٝػ٢ ًٓت٘ أَ٘ نُا ؼٌُ إطأ٠ف ثِ ٚنعت٘ نُا تهع إطأ٠ 

 ايكيبف ثِ نإ ٜٕعِ ٜٚؿطب ٚوسخ ؟
 قايٛا : ب٢ً .

قاٍ : دهٝف ٜهٕٛ ٖصا نُا ظعُتِ؟! دػهتٛاف دأْعٍ اهلل عع ٚدٌ دِٝٗ غٛض٠ "آٍ عُطإ "إٍ بهـع١ ٚمثـاٌْ    
 آ١ٜ َٓٗا.                  

 َٚٔ سٝجٝات سٛاضُٖا أٜهٙا:
ٚدس لطإ َٔ ايٓكاض٣ قا٫ يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: أتطٜـس     إٔ  أبا ضادع ايكطظٞ َٔ ايٝٗٛز ٚض٥ٝؼ

إٔ ْعبسى ْٚتدصى ضبٙاف دكاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: َعاش اهلل إٔ ْعبس اري اهلل أٚ إٔ ْأَط بغري عباز٠ اهلل دُا بصيو 
 بعجينف ٫ٚ بصيو أَطْٞ.

ا أٚضز ايس٥٫ٌ ع٢ً ْكاض٣ لطإف ثـِ إْٗـِ   ٖٚا ٜ ط٣ٚ ٗ ٖصا اؿسخ نصيو إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٕ
ــًِ :     ــ٘ ٚغ ــ٢ً اهلل عًٝ ــاٍ ق ــِٗف دك ــ٢ دًٗ ــطٚا عً ِ $أق ــاًٖه ــ١ إٔ أب ــٛا اؿذ ــٞ إٕ   تكبً #.                                                                                              إٕ اهلل أَطْ

ٓٓعط ٗ أَطْا ثِ ْأتٝوف دًُا ضدعٛا قـايٛا يًعاقـبف ٚنـإ شا ضأٜٗـِ: ٜـا عبـس       دكايٛا: ٜا أبا ايكاغِف بٌ ْطدع د
َطغٌف ٚيكس دا٤نِ بايه٬ّ اؿل ٗ أَط  ْيبدتِ ٜا َعؿط ايٓكاض٣ إٔ قُسٙا إػٝض َا تط٣؟ دكاٍ: ٚاهلل يكس عط
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غت٦كاٍف دإٕ أبٝـتِ إ٫  قاسبهِف ٚاهلل َا باٌٖ قّٛ ْبٝٙا قط دعاف نبريِٖ ٫ٚ ْب  قغريِٖ ٚي٦ٔ دعًتِ يهإ ا٫
اإلقطاض ع٢ً زٜٓهِ ٚاإلقا١َ ع٢ً َا أْتِ عًٝ٘ف دٛازعٛا ايطدٌ ٚاْكطدٛا إٍ ب٬زنِ . ٚنإ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً   
اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خطز ٚعًٝ٘ َطط َٔ ؾعط أغٛزف ٚنإ قس استهٔ اؿػٌ ٚأخـص بٝـس اؿػـٔف ٚداطُـ١ ُؿـٞ      

ا زعٛت دأَٓٛاف دكاٍ أغكف لطإ: ٜا َعؿـط ايٓكـاض٣ف إْـٞ    خًف٘ف ٚعًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ خًفٗاف ٖٚٛ ٜكٍٛ: إش
٭ض٣ ٚدٖٛٙا يٛ غأيٛا اهلل إٔ ٜعٌٜ دب٬ٙ َٔ َهاْ٘ ٭ظاي٘ بٗاف د٬ تباًٖٛا دتًٗهـٛا ٫ٚ ٜبكـ٢ عًـ٢ ٚدـ٘ ا٭ضض     

اهلل ْكطاْٞ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َف ثِ قايٛا: ٜا أبا ايكاغِف ضأٜٓا إٔ ٫ ْباًٖو ٚإٔ ْكطى عًـ٢ زٜٓـو.  دكـاٍ قـًٛات     
ٌ    $عًٝ٘:  دـإْٞ  $ف دـأبٛاف دكـاٍ:   #دإشا أبٝتِ ايبا١ًٖ دأغًُٛاف ٜهٔ يهِ َا يًُػـًٌُفٚعًٝهِ َـا عًـ٢ إػـًُ

ف دكايٛا: َا يٓا عطب ايعطب طاق١ف ٚيهٔ ْكاؿو ع٢ً إٔ ٫ تغعْٚا ٫ٚ تطزْا عٔ زٜٓٓـاف عًـ٢   #أْادعنِ ايكتاٍ
ا ٗ ضدبف ٚث٬ثٌ زضعٙا عازٜـ١ َـٔ سسٜـسف دكـاؿِٗ     إٔ ْ٪زٟ إيٝو ٗ نٌ عاّ أيفٞ س١ً: أيفا ٗ قفطف ٚأيف

ٚايصٟ ْفػٞ بٝسٙف إٕ اهل٬ى قس تسٍ ع٢ً أٌٖ لطإف ٚيٛ ٫عٓٛا ٕػـدٛا قـطز٠ ٚخٓـاظٜطف    "ع٢ً شيوف ٚقاٍ: 
٫ٚنٕطّ عًِٝٗ ايٛازٟ ْاضٙاف ٫ٚغت٦كٌ  اهلل لطإ ٚأًٖ٘ف ست٢ ايٕري ع٢ً ض٩ٚؽ ايؿـذطف ٕٚـا سـاٍ اؿـٍٛ     

 .  "ِٗ ست٢ ًٜٗهٛا ع٢ً ايٓكاض٣ نً
ٜٚ ط٣ٚ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٕا خطز ٗ إطط ا٭غٛزف دذا٤ اؿػٔ ضنٞ اهلل عٓ٘ دأزخً٘ف ثِ   

ِ      طدا٤ اؿػٌ ضنٞ اهلل عٓ٘ دأزخً٘ف ثِ داط١ُف ثِ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ف ثِ قاٍ:  ََٖب َعـٓٗه َُـا ٜ ٜطٜـس  اهلل َيٝ ـصل ٜإِْ
ٖٕ  َٜٚ ٌَ ايبٝ   ٖل ٜٗرياايطدؼ ٖأ ٕ٘ ِل َت  . 33ا٭سعاب صٍَٗطٗن

ٍُا زاض ٗ ٖصا ايًكا٤ أِْٗ قايٛا: ٜا قُسف ٕا غـًُ  أْـ٘ ٫ أب يـ٘ َـٔ ايبؿـط ٚدـب إٔ        ٚنصيو ٖا ٜ ط٣ٚ ع
 ٜهٕٛ أبٛٙ ٖٛ اهلل تعاٍف دكاٍ: إٕ آزّ َا نإ ي٘ أب ٫ٚ أّ ٚ  ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ابٓٙا هلل تعاٍ.

َٔ ٖٓاف دإٕ غٛض٠ آٍ عُطإ ٖٞ غٛض٠ ا٭زي١ ايساَغ١ف ٚغٛض٠ اإلدابات ايب١ٍٓٝ عٔ نٌ غ٪اٍ ّهٔ إٔ ىتًر 
إػًِ ٚاري إػًِف دٗٞ ت٪زٟ إٍ اإلّإ بايٓػب١ يغري إ٪ٌَٓف ٚنصيو تطغذ اإلّإ بؿهٌ أنجط ثباتٙا بايٓػـب١  

نجط قطبٙا َٓ٘ف ثِ أنجط اغتٝعابٙا يًع٬قـات اإلْػـا١ْٝ اإلْػـا١ْٝف    يًُ٪ٌَٓ ٚبايتايٞ ػعٌ قاض٥ٗا أنجط َعطد١ باهللف ٚأ
 إْٗا تطغٌ إٍ قاض٥ٗا إؾاضات ايٓهر ايهرب٣ يُٝت٧ً باؿه١ُف ٜٚػطٟ دٝ٘ َفعٍٛ إؿاعط اإلْػا١ْٝ. 

 
ٜـتُهٔ  ستـ٢  إٕ اهلل ٜٛد٘ ضغٛي٘ ٖٚٛ وٌُ ضغاي١ اهلل إٍ ايعا ف َٚا ّهٓ٘ إٔ ٜٛاد٘ َٔ كتًف ؾطا٥ض ايٓاؽ 

ٜح ٖٓا َطٛنع بٌ اهلل عع ٚدٌف ٚبٌ ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نُا يٛ أُْٗـا ٗ خًـ٠ٛف   َٔ إقٓاعِٗ بٗاف داؿس
دٓط٣ نٝف إٔ  اهلل ٜكٍسّ ي٘ ا٭زي١ف ٜٚطٟٚ ي٘ تاضٜذ ٚأغطاض اإلْػـإ ٚايهـٕٛف ٚنٝـف إٔ ٚعـٞ ايـٓيب ٜٓفـتضف       

 ب٬ا١ يغ١ٜٛ بايغ١ ايتؿٜٛلف َٚهتٓع٠ بغ٢ٓ إعاْٞ ٚايس٫٫ت.   ٜٚتؿٛهٌ ْهذ٘ َع تًكٝ٘ تعايِٝ اهلل آ١ٜ إثط آ١ٜ ٚدل
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 ايباب ا٭ٍٚ
 َعطدـ١ ايًـــ٘
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 ص1ط
 صا ط

ٍٛض٠   تبسأ ٖصٙ ايػٛض٠ ايجايج١ َٔ إكشف ايهطِٜ ٗ ايرتتٝب ايكطآْٞ ايعجُاْٞف ٚاييت ْعي  نا١ًَ ٗ إس١ٜٓ إٓـ
ٖٚٞ َٔ ايػٛض ايٕٛاٍ نُا ا٭َط بايٓػب١ يعٖـطا٤ إكـشف   صايـِطا٭ْفاٍ َا بسأت ب٘ غٛض٠ ايبكط٠:بعس غٛض٠ 

ايجا١ْٝ "ايبكط٠" ٖٚٞ ن١ًُ تسعٛ يًتٛقف عٓسٖا نْٛٗا تؿٛهٌ آ١ٜ نا١ًَ َٔ ٖصٙ ايػٛض٠ف إْٗا داؼ١ ايـسخٍٛ إٍ  
ايٌٕٜٛ ايصٟ ٜتٛد٘ ب٘ اهلل تباضى ٚتعـاٍ  إٍ  عا  ٖصٙ ايػٛض٠ف ٖٚٞ َجاب١ ايت١٦ٝٗ يًٛيٛز إٍ ضساب ٖصا اؿسٜح 

ف إعٓـ٢ َـع إبٓـ٢     خامت أْبٝا٥٘ ٚضغً٘ف ٚدل خٕاب تهاًَٞ  ٜغتينف ٜٚتساخٌف ٜٚتُاغو  بعه٘ ببعضف يٝتعانس
 دتتهاٌَ  ضٚا١ٜ غٛض٠ آٍ عُطإ َع  اٯ١ٜ اـا١ُ.

وازخ ضغـٛي٘ بأغاغـٝات َـا تكـّٛ      آ١ٜف ْتعٍطف ع٢ً اهلل أنجط ف دٗٛ 200َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯٜات اييت بًغ  
عًٝ٘ عُاض٠ اؿٝا٠ف ٚعُاض٠ اإلْػإف ْٚتعطف ع٢ً ؾدك١ٝ ايـٓيب أٜهـٙا ايـصٟ ٜكـغٞ إٍ ٖـصا اؿـسٜح اإلهلـٞ        

 ايٌٕٜٛ إطٛنع عًٝ٘ف ثِ ْتعطف ع٢ً طبٝع١ اإلْػإ َٔ خ٬ٍ ؾطح اهلل عٓ٘.  
  سٍضزف ٜكٍٛ ي٘ أٍٚ َا ٜكٍٛ: يٓٓعط نٝف إٔ اهلل ٜعٍطف شات٘ تباضى ٚتعاٍ ع٢ً ضغٛي٘ بؿهٌ َت

٘ ط ٍُسف َبس٤  اؿسٜح صايًٞـ ٗ ايػـُٛات  صَٜ٘إٖيــ طْفـٞ قـاطع   صٖيا طبًفغ اؾ٬ي١ ايصٟ   - صا  طبعس  -ٜا ق
َٛطتأنٝس ايٓفٞ َػتج٢ٓ صٜإٞيا طٚا٭ضض َٚا بُٝٓٗا ايعا٥س إٍ اهللف ٚيصيو بسأت اٯ١ٜ بًفغ اؾ٬ي١ زٕٚ أسـس  صٖ 
ٖٛ َكسض ٖصٙ ا٭مسا٤ اؿػ٢ٓ اييت تسٍ ع٢ً قسضات٘ف ٫ٚهٛظ َع شيو ا٫غتٓاز عًـ٢   صاهللطأمسا٥٘ اؿػ٢ٓف ٭ٕ
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اغِ َٔ أمسا٥٘ اؿػ٢ٓف ٭ٕ نٌ اغِ ٜؿري إٍ قف١ َٔ قفات٘ َٚٓٗا تتفٍطع قفات أخـط٣ف ٚبايتـايٞ دـإٕ ْٝـع     
جك ل َٓ٘ أمسا٩ٙ اؿػ٢ٓ. بعـس  دٗصا ٜعين بأْ٘ ا٭قٌ ايصٟ اْبصاهللطٖصٙ ا٭مسا٤ تكٍسّ قفات اهللف َٚا زَ  قً :

إٔ ٜ دربٙ بٛسساْٝت٘ ف ٜكف دٌ ثٓا٩ٙ شات٘ بامسٌ  سػـٌٓٝ ٚضزا ٗ َٛنـعُٗاف ٫ٜٚٓـٛب عُٓٗـا اغـِ آخـطف       
ّٞطأٚهلُا : اعًِ ٜا قُس أْا اهلل ايصٟ ٫ إي٘ إ٫ٟٛ: ٖٚصا إثبات ا٭بس١ٜ إًٕك١ف داعًِ ٜاقُس بأْين سٞ  دــ   صا٘يَش

صٟ ٫ىهع يًُٛت بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍف بٌ إٔ إـٛت بهـٌ أؾـهاي٘ ىهـع يـ٘ف ٭ٕ      ٖٛ ايباقٞ اي صاؿٞط
٫ؾ٤ٞ قازض عًٝ٘ف ٖٚٛ قازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞف إْ٘ قاْع اؿٝا٠ف ٚقاْع إـٛتف ٖٚـٛ زٕٚ اـريٙ ًّـو إٔ وٝـٞف      
ًّٚو إٔ ّٝ ف ٫ٜهعف يؿ٤ٞف ٚنٌ ؾ٤ٞ ٜهعف ي٘ف ٫ٚىهع يؿـ٤ٞ ايبتـ١ف ٚنـٌ ؾـ٤ٞ ىهـع يـ٘ غـٛا٤        

ّ طٚإٍ داْب شيو:  صاؿٞطٙاف أٚ نطٖٙاف  شيو أْ٘طٛع ٖٚصا إع٬ّ َٔ اهلل تعاٍ  يطغٛي٘ بأْـ٘ قـا٥ِ     2صا٘يٖكّٝٛ
ع٢ً ؾ٪ٕٚ خًك٘ف ٭ٕ اؿٞ يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ قَٝٛٙاف دُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ سٝٙاف يهٔ ٜكّٛ اريٙ بإزاض٠ ؾ٪ٕٚ 

ـًٖلف دٗصا بٝإ َٔ اهلل عع ٚدٌ بأْ٘ قا٥ِ ع٢ً إزاض٠ ؾ٪ٕٚ خًك٘. إٍْ٘ ٜتفٍطز بإكـسض٠ إًٕكـ١    بصات٘ اإلهل١ٝصٖٛطا
 ع٢ً نٌ ؾ٤ٞف ٖٚٛ زٕٚ اريٙ ّتًو إٔ ٜكِٝ ايكٝا١َ ع٢ً ايسْٝا.

ٚإهلهِ إي٘ ٚاسـس ٫ إيـ٘   طضٟٚ عٔ  ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ بإٔ اغِ اهلل ا٭ععِ ٗ ٖاتٌ اٯٜتٌ: 
 3صاهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ اؿٞ ايكّٝٛطف ٚداؼ١ غٛض٠ آٍ عُطإ: 163ايبكط٠: صإ٫ ٖٛ ايطٓٔ ايطسِٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ايٓػا٥ٞ إ٫ٛ ايػٓٔف أقشاب ضٚا3ٙ
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 ايباب ايجاْــــــٞ
 ضغــاي١ ايكطإٓ
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أٟ أتاى بتسٍضز ع٢ً َهحف ٚقس ٍَط ايكطإٓ ايهطِٜ َـطسًتٌ قبـٌ إٔ ٜبًـ      صٍْعٍطٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝف ٜكٍٛ ي٘: 
 قًب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ف َطس١ً ٚنع٘ ٗ ايًٛح احملفٛظف بسيٌٝ قٛي٘:

َِشلٗفُٛظط ٛلٝح  ََِذٌٝس َدٞ ٖي  ٌٕ َٛ ٗقطلآ  ٖ ٌل  ثِ َطس١ً ٚنـع٘ ٗ ايػـُا٤ ايـسْٝاف نُـا ٗ قٛيـ٘       13ف12ايربٚز  صَب
ََّباَضٖن١ُطتباضى ٚتعاٍ :   ١ًُٖ ٝل ٙ  َدٞ ٖي ١ًَٖ ا٘يٖكسلضطٚقٛي٘  3ايسخإ صٜإِْا ٖأَْع٘يَٓا ٝل ٙ  َدٞ ٖي ع٢ً  –ٚتٓعًٜ٘  1ايكسضصٜإِْا ٖأَْع٘يَٓا

َٔ عُط ايٓيب بٌ ْعٍٚ أٍٚ آٜـ١  غ١ٓ َتٛاق١ً  23ع٢ً قًب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َػتغطقٙا  –َهح 
ِٜ َضٔبٖو اٞيَصٟ َخًَٖلط َِا طْٚعٍٚ آخط آ١ٜ  1ايعًلصا٘قَط٘أ َباغل ٌّ َْ٘فٝؼ  َٛٞد٢ ٗن ِِ ت  َ٘ ث  َ٘ ٜإٖي٢ ايًٛ َٕ َدٝ ٛلَٙا ت طلَدع ٛ َٚاِتٗكٛ٘ا َٜ

َٕ ٛ ُ ِل ٫ٖ ٜ ٘عًٖ  ٖ َٚ  .  281ايبكط٠ صٖنَػَب ل 
ٝلٖوط تبًغ٘ يًٓاؽف نْٛ٘ يًٓاؽ َٔ خ٬يوف يهـٔ عًٝـو إٔ تـ٪َٔ بـ٘ أ٫ٙٚ     عًٝوف ٚيٝؼ يوف دعًٝو إٔ صَعًٖ

ــ٘:        ــو بـ ــ٠ٛ إّاْـ ــاؽ بكـ ــ٘ يًٓـ ــّٛ بإب٬اـ ــ٘ف تكـ ــ٪َٔ بـ ــسَا تـ ــو عٓـ ــساْٝيت ف ٭ْـ ــ  بٛسـ ــا آَٓـ نُـ
دٝـ٘ خـرب   صَ َكـسٍَٙقا طنٌ َا وتٜٛ٘ ٖصا ايهتاب إِا ٖٛ سلف ٫َٚٛنع يًباطـٌ دٝـ٘  صَبا٘يَشلٍٜطايكطإٓصا٘يَهَتاَبط

َُا طايكسم  َ٘يٍَ َٔ ََٜسٜل ٝل ٍُا ىتًف ايٓاؽ دٝ٘ بايٓػب١ َيُا قبً٘ف دكس أْعي٘ اهلل عًٝو تبٝاْٙا يًشل. َٔ د١ٗ أخط٣ف صَب ع
دإٕ قاض٨ ايكطإٓ ٖٚٛ ٜكطأ سسٜح اهلل ٖصا إٛد٘ إٍ ضغٛي٘ف ٜكبض أنجط طُأ١ْٓٝف ٚأنجط ثك١ َا وتٜٛ٘ نتاب اهلل 

نتاب اؿل تباضى ٚتعاٍف دٝهٕٛ ٖصا ايهتاب ٖٛ َكـسض  َٔ اؿلف ٖٚصا َا وض ايكاض٨ نٞ ٜػتدطز اؿل َٔ 
َ٘     طاؿلف ٜٚهٕٛ َكسض ؾطٜع١ ايٓاؽف ٖٚٛ ٜكطأ َٔ عُّٛ ايكطإٓ:   ًَ٘فـ ٔل َخ ََـ َٖٚيـا   َ٘ ٜٔ ََٜسٜلـ ٝل ََٔ َب   ٌ َ٘ ا٘يَباَط ٖيا َٜ٘أَتٝ

َُُٝس ِٝ َس ٔل َسَهٝ َٔ  ٌٌ ٘ ط 42دكً صَتٜٓعٜ ٌَ ٖدٜإِْ ٍٚٙا يَِّذبلٜطٜ َٕ َعس  ََٔ ٖنا ٌل  َٔ   ٗق َُا َبـٝل َ َكٔسقٙا يِّ  َ٘ ٕٜ ايًٛ ًَ٘بٖو َبٜإشل ٘  َع٢ًٖ ٖق َِْعٖي
ٌَ َََٓ ُ ٪ل ً٘ َٚب ؿلَط٣ َي ٖ ًس٣  َٚ  َ٘ َٔ ا٘يَهَتـاَب       ط  97ايبكط٠صََٜسٜل ََـ  َ٘ َٔ ََٜسٜلـ َُـا َبـٝل َ َكـٔسقٙا يِّ ٝلٖو ا٘يَهَتاَب َبا٘يَشٔل  َٖٚأَْع٘يَٓا ٜإٖي

ِ ٗ ٝلَٓ َ٘ ٖداسلٗهِ َب ٝل ًٖ َُٓٙا َع ٝل َٗ  َ َٚ  ٘ ٍَ ايًٛ َُا ٖأَْع َٔ ََٜسٜلـَ٘  ط 48إا٥س٠  صَب ََّكٔسم  اٞيَصٟ َبـٝل َ َباَضٚى    ٙ َٖـَصا َنَتاٌب ٖأَْع٘يَٓا  صَٚ
ٌَ ا٘يَهَتاَبط 92صا٭ْعاّ  ََٚت٘فَكٝ  َ٘ َٔ ََٜسٜل ٝل َٖٚيـَهٔ َتكلَسَٜل اٞيَصٟ َب  َ٘ ٕٜ ايًٛ ََٔ ز ٚ ٕ  ٖإٔ ٜ ٘فَتَط٣  َٖـَصا ا٘يٗكطلآ  َٕ ََا ٖنا َٚ ٫ٖ 
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ٌَ َض َُ ََٔ ِضٔب ا٘يَعاٖي  َ٘ َ٘ ط 37ْٜٛؼ  صٜلَب َدٝ ِٕ ايًٞ َ٘ ٜإ َٔ ََٜسٜل ٝل َُا َب َ َكٔسقٙا يِّ َٛ ا٘يَشّل   ٖ َٔ ا٘يَهَتاَب  ََ ٝلٖو  ٚلَسٝلَٓا ٜإٖي َٚاٞيَصٟ ٖأ
َٙ ٖيَدَبرٌي َبَكرٌي    31داططصَبَعَباَز

ٍَط ٛلَضاط١ًْ ٚاسس٠ف ٗ ٚق  ٚاسسف ٚيٝؼ ع٢ً َهح:صَٖٚأَْع أْعٍ نصيو ١ًْ ٚاسس٠ٗ ٚقـ   ٚص طص٠ٖ ايِت
  3صا٘يٜإَلٌٝطٚاسس:

ٌ  ََٔط ٜٗتـسٟ بٗـا ايٓـاؽ إٍ    صٖ ـًس٣ يًٍَِٓـاؽٜ  ط:ْعٍٚ ايكطإٓ ايصٟ ٖٛ تكسٜل هلُا ٖٚصٙ ايطغا٫ت ٖٞصٖقبل
َٕطايكٛابف ثِ يٓٓعط إٍ ايكٍٛ ايتايٞ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٍَ ا٘يٗفطلٖقا ّهٔ إٔ ْفِٗ ٖٓا بإٔ ايفطقإ دا٤ تهطاضٙا ف صٖٚأَْع

أٌٖ ايهتابف نُا ضأٜٓـا  يًكطإٓف ٭ٕ ٖصا ايكطإٓ وٌُ تفطٜكٙا بٌ اؿل ايصٟ أت٢ ب٘ اهللف ٚايباطٌ ايصٟ اٍزع٢ ب٘ 
ْـٍعٍ  طٍ ٚدس لطإ َٔ خ٬ٍ ؼاٚضِٖ َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ٚبصيو ّهٓٓا إٔ ْكـطأ: ٛاٗ بعض أق

سا٬َٙ ايكسم باؿلف َٚفطقٙا بٌ ٖصا اؿلف ٚبٌ شاى ايباطـٌف ْٚعـطٙا   صٜ٘ َٜسايهتاب باؿل َكٍسقا ٕا بٌعًٝو 
ٕ ط٭ٕ ايكطإٓ دٝ٘ ٖصا ايتفطٜل بٌ اؿل ٚايباطٌف دكس ٚقـف٘ اهلل بــ    دـتِ شنـطٙ زٕٚ امسـ٘ بٛقـفٌف     صايفطقـا

دٝصنط اؿلف ٜٚصنط ْكٝه٘ف ثِ ٜفٍطم بُٝٓٗا َا ايصٟ هُع بٌ ايكٛيٌ إتٓاقهٌ بٌ قفشات٘ف صايهتابطا٭ٍٚ:
دص نط بٗـصا ايٛقـٝف. ٚٗ زعـ٠ٛ يًعـٛز٠ إٍ اؿـل      صايفطقإ طع٢ً قفشات٘ َٔ تكسٜل اهلل ٕا بٌ ٜسٜ٘ ٗ ٖصا

َ٘طبٝٓ٘ ٚبٌ ايباطٌف تػتأْف اٯ١ٜ: صايفطقإطايصٟ دٍطم  َٔ ٖنٖفط ٚا َبآَٜاَت ايًٞـ ِٕ اٞيَصٜ ت َـٔ  ٚقس دا٤تِٗ ايبٍٝٓاصٜإ
ِل َعَصاٌب َؾَسٜسطاهلل تعاٍف بٝس أِْٗ يبجٛا ع٢ً باطًِٗف دعا٤ شيو إٔ:  ٗ دعا٤ هلصا ايٓهطإف ٭ٕ ٖصا ايٓهـطإ  صٖي

ترتتب عًٝ٘ ٖاضغات تكعس ع٢ً قاعس٠ إْهاض اؿل ٖصاف ٚايتؿـبح بايباطـٌ شاىف دايـصٟ ٜٓهـط اؿـلف ٫ٜهتفـٞ       
ٕ ٗ دهـط٠ اإلْهـاضف بـٌ ٗ ٖاضغـ١ ٖـصٙ ايفهـط٠ف ٚأٜهـٙا        بصيوف بٌ ّاضؽ َا ٖٛ ْكٝض اؿلف داإلْهاض ٫ٜهٛ

٫ٜهتفٞ بصيو ٜٚعتعٍ ايٓاؽ ٗ بكع١ َٗذٛض٠ َٔ ا٭ضضف بٌ ّاضؽ شيو َـٔ خـ٬ٍ ْفػـ٘ف ٜٚػـع٢ إٍ ْؿـط      
ايباطٌ ٗ ايٓاؽف ست٢ تتػع زا٥ط٠ ايباطٌف ٜٚتدص َٔ شيو َٓٗادٙا يعُـّٛ َكَٛـات اؿٝـا٠ف ٜٚػـع٢ إٍ إدػـاز      

اطٌف دإٔ ٜهٕٛ اؿل ٗ ايكسمف ٜػع٢ إٍ اي٬سل ٗ ايطٜا٤ف ٚإٔ ٜهٕٛ اؿل ٗ اؿـ٬ٍف ٜػـع٢   ايٓاؽ بٛبا٤ ايب
إٍ اي٬سل ٗ اؿطاّف ٚإٔ ٜهٕٛ اؿل ٗ ايعسٍف ٜػع٢ إٍ اي٬سل ٗ ايعًِف ٚإٔ ٜهٕٛ اؿـل ٗ اــريف ٜػـع٢    

ْ٘ ٫وُـٌ قًـبٌف ٫ٚوُـٌ عكًـٌ.     إٍ اي٬سل ٗ ايؿطف ٚاإلْػإ يٝؼ بٛغع٘ إٔ هُع بٌ ايٓكٝهٌ ٗ شيو ٭
ٍٍٛ ايفهـط٠ بايٓػـب١ إيٝـ٘ إٍ      بإكابٌ ٜهٕٛ ٖصا بايٓػب١ يًُ٪َٔ أٜهٙاف دٗٛ ٫ٜهتفٞ بفهط٠ اإلّإ باؿلف بٌ تتشـ
دعٌ ٖٚاضغ١ َٚٓٗر ٜٓتٗذ٘ ٗ ٚقا٥ع سٝات٘ اي١َٝٛٝف دايكٍٛ ٜبك٢ ق٫ٙٛ إٕ   ٜكسق٘ ايعٌُف ٚاـٝاٍ ٜبك٢ ٗ زا٥ط٠ 

ّ  طٕ   ٜفكؼ َٔ ايطأؽ ٜٚكبض سكٝك١ ًَُٛغ١ َتفاع١ً ع٢ً أضض ايٛاقع: اـٝاٍف إ إٕ  4صٚاهلل ععٜـع شٚ اْتكـا
 اهلل بعٍعت٘ ٚد٬ي٘ ٜٓتكِ يعبازٙ إ٪ٌَٓ ٖا ًٜشك٘ بِٗ دٓٛز ايباطٌ ّٜٛ ؼكٌ عٓسٙ اؿكا٥ٌ.

َ٘ط ِٕ ايًٞـ ٝل٘ ٖيا َٜدلٖف٢طنٌ ؾ٤ٞ وسخ ؼ  مسع ٚبكط اهلل ايصٟ: صٜإ ٞل٤ٌ َعًٖ َُا٤َ  َدٞ َٖٚيا ا٘يٖأضلٜض َدٞ ََؾ  5صايِػـ
ف ٖٚٓا ًُْـؼ َـس٣ تـطابط ٖـصٙ اٯٜـات ٚتساخًـٗا َـع        صسٞ قّٝٛط -بايعٛز٠ إٍ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ  -شيو إٔ اهلل 

بعهٗا ايبعض نُٔ َػاض ْػٝر تهاًَٞف دٗٛ عع ٚدٌ قا٥ِ ع٢ً فطٜـات ا٭َـٛضف قـغريٖا ٚنبريٖـاف غـطٖاف      



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

15 
 

ٚاسس٠ف يفات٘ ؾ٤ٞ ٗ تًو ايًشع١ف بٝس أْ٘ ٜبك٢ قا٥ُٙا ع٢ً ؾ٪ٕٚ عٝاي٘ ايـصٜٔ خًكٗـِ   ٚع٬ْٝتٗاف دًٛ افا ؿع١ 
ٜٚعٛهلِ ٜٚعِٝٓٗف ٜٚػُعِٗف ٜٚبكـطِٖف د٬نًُـ١ ت كـاٍ زٕٚ إٔ ٜػـُعٗاف ٫ُٖػـ١ ت ُٗـؼ زٕٚ إٔ ٜ ـسضنٗاف        

 ٍّٛ إٔ ىف٢ عًٝ٘ف ٚنٌ ٫ْعط٠ ت ٓعط زٕٚ إٔ ٜبكطٖاف ٫دهط٠ ؽٕط ع٢ً باٍف زٕٚ إٔ ٜعًُٗاف د٬ ؾ٤ٞ ّتًو َك
 ؾ٤ٞ ىهع ي٬غتذ٤٬ ي٘ غبشاْ٘.  

َع ٖصٙ اٯٜات ٜتعٍطف ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً اهلل ٗ َػتٌٗ اؿـسٜحف ثـِ ٜٓتكـٌ اؿـسٜح إٍ قـٛض      
 آخطف ٖٚٛ: نٝف١ٝ َخًل اإلْػإ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايباب ايجايح
 َدكاٍ اإلْػإ
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ٗ ايباب ا٭ٍٚف نٓا َع تعطٜف اهللف ثِ ٗ ايباب ايجاْٞف نٓا َع تعطٜف يًكـطإٓف ٚاٯٕ ْهـٕٛ َـع اإلْػـإ     
ايصٟ أْعٍ اهلل ي٘ ٖصا ايكطإٓف ست٢ ٜعٞ دٖٛط ايع٬ق١ اييت بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل َػتعٝٓٙا بايكطإٓ دًٓٓعط نٝف ٜؿطح اهلل 

 تعاٍ َخًل اإلْػإ ٚدكاي٘ يطغٛي٘: 
َٛط ِل طاهلل:صٖ  ٍٜٛض ٗن َٛط ٜفٍكًهِف ٜٚؿٛهٌ تهٜٛٓهِصاٞيَصٟ ٜ َك َدٞ طإؾاض٠ بأْ٘ ٖٛ َكسض اـًل ْٝعٙا: دـ: صٖ 

ّٜ اييت ٖٞ َٛنع تكٜٛطٟ يهِف ضسِ إطأ٠ف َٚٔ ٖصا إٛنع تبسأ ضس١ً ض١ٓ ا٭ّ بٛيٝسٖاف إْٗا تطٍبٝ٘ ٗ صا٘يٖأضلَسا
أْ٘ ْب  ٗ ضٓٗاف ٖٚصا ٜعٜسٖا ض١ٓ ٚؾـفك١ بـ٘ َُٗـا    ضٓٗاف ٖٚٛ ٜساسغ ضٓٗاف ٚنًُا تٓعط إيٝ٘ ْعط٠ف تصنط ب

بً  َٔ اـؿ١ْٛ دُٝا بعسف ٚيصيو دإْٗا تهٕٛ أنجط ض١ٓ ب٘ َٔ أبٝ٘ ايـصٟ ٜكـصف شيـو قـصدٙاف دتػـتكبً٘ إـطأ٠       
يٝت٬قض ايعٓكطإ ٗ ايطسِ َا ٜؿا٤ اهلل َٔ تكٜٛط. ٚيصيو دإٕ اؾُـاع ايـصٟ أسًٛـ٘ اهللف َـٔ عٛاَـٌ تطغـٝذ       

إٛز٠ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ف ٜبسأ ايطدٌ ٗ تكبٌٝ اَطأت٘ف ٚتبسأ إطأ٠ ٗ تكبٝـٌ ضدًـٗاف ٚيعًـُٗا ٫ٜفعـ٬ٕ     ايعؿط٠ ٚ
شيو ٗ أٚقات أخط٣ بهٌ تًو اؿ١ُُٝٝف ٚيعٌ اؾُاع ٜ عـٍس َـٔ أععـِ عٛاَـٌ ايكـًض بـٌ إـطأ٠ ٚظٚدٗـاف         

عاقب ظٚدت٘ عًـ٢ خ٦ٕٝـ١ عكـ٘ف دإْـ٘     دٝتػبب بكًشُٗا إشا ْؿب بُٝٓٗا خ٬فف بٌ إٔ ايطدٌ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜ 
ٜٗذط دطاؾٗاف دتؿعط ايعٚد١ بأْٗا َٓبٛش٠ َٔ ظٚدٗاف دتتٛزز إيٝ٘ف ٚتًُؼ َٓـ٘ ايعـصض ستـ٢ تعٝـسٙ إٍ دطاؾـٗا       

 ثا١ْٝ.
أْـا ايـطٓٔف خًكـ   ايـطسِف     ٚايطسِف َٔ َؿتكات ايط١ٓف ٚاهلل ضٓٔ ضسِٝف ٜكـٍٛ ٗ اؿـسٜح ايكسغـٞ :"    

 4ف دُٔ ٚقًٗا ٚقًت٘ف َٚٔ قٕعٗا قٕعت٘"ٚؾكك   هلا امسٙا َٔ امسٞ

                                                           
 أخطد٘ ايرتَصٟف ٚقشش٘ف عٔ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف . 4
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إٕ تهٜٛٔ اإلْػإ ٗ ايطسِف هعً٘ َا٬ٙ٥ إٍ ايرتاسِف ٚنصيو إٍ ق١ً ايطسِف ٚق١ً ايطسِ تعين إٔ تتٛاقـٌ  
ََٔ ْع بٝٓهِ ايطسِ ايٛاسسف ٚايصٟ تتفٍطع َٓ٘ دطٚعف ِٖٚ  دٝشهو اإلغ٬ّ إٔ تهـٕٛ عًـ٢    صا٭قاضب طَع 

 ق١ً بأقطبا٥و. 
إٕ اهلل تعاٍ ىًل ععاّ اؾٌٓ ٚاهاضٜف٘ َٔ َـين ايطدـٌ ٚؾـشُ٘ ٚؿُـ٘     ٜكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: " 

 ".  َٔ َين إطأ٠
ٚد٦  أغأيو عـٔ    : إٔ ايٝٗٛزٟ قاٍ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ)  ٖٚا ٚضز َٔ سسٜح ثٛبإ ٗ قشٝض َػًِ:

ٍ   .  "؟ ٜٓفعو إٕ سسثتو "   : قاٍ  . أٚ ضد٬ٕ ؾ٤ٞ ٫ ٜعًُ٘ أسس َٔ أٌٖ ا٭ضض إ٫ ْيب أٚ ضدٌ أمسـع بـأشْٞف     : قـا
"َا٤ ايطدٌ أبٝض َٚا٤ إطأ٠ أقفط دإشا ادتُعاف    : دكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  . د٦تو أغأيو عٔ ايٛيس  : قاٍ

 " . آْجا بإشٕ اهلل دع٬ َين ايطدٌ َين إطأ٠ف أشلٖنطا بإشٕ اهلل تعاٍف ٚإشا ع٬ َين إطأ٠ َين ايطدٌف
ٚمث١ أسازٜح عسٜس٠ تبٍٝٔ نٝف١ٝ تأغٝؼ اإلْػإ ٗ ايطسِف ٚنصيو تبـٍٝٔ إػـاض ايـصٟ غـٛف ٜٓتٗذـ٘ ٖـصا       

 اؾٌٓ ٗ سٝات٘ف ٖا ٜبٍٝٔ عًِ اهلل بايغٝب. 
إٕ خًل أسسنِ هُع ٗ بٕٔ أَ٘ أضبعٌ َٜٛا ْٕف١ف ثـِ ٜهـٕٛ عًكـ١ َجـٌ      "ٜكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

ٜبعح إيٝ٘ إًو بأضبع نًُات دٝهتـب ضظقـ٘    "أٚ قاٍ:"شيوف ثِ ٜهٕٛ َهغ١ َجٌ شيوف ثِ ٜبعح اهلل إيٝ٘ إًو 
 شضاع ٚإٕ أسسنِ يٝعٌُ بعٌُ أٌٖ اؾ١ٓ ست٢ َا ٜهٕٛ بٝٓٗا ٚبٝٓـ٘ اـري   " قاٍ: "ٚعًُ٘ ٚأدً٘ ٚؾكٞ أٚ غعٝس 

دٝػبل عًٝ٘ ايهتاب دٝعٌُ بعٌُ أٌٖ ايٓاض دٝسخًٗاف ٚإٕ أسسنِ يٝعٌُ بعٌُ أٌٖ ايٓـاض ستـ٢ َـا ٜهـٕٛ بٝٓٗـا      
 5"ٚبٝٓ٘ اري شضاع دٝػبل عًٝ٘ ايهتاب دٝعٌُ بعٌُ أٌٖ اؾ١ٓ دٝسخًٗا 

 

 

 

 

 

                                                           
5
تفػريٙ :   أخربْا عبس ايٛاسس بٔ أٓس إًٝشٞف أخربْا أبٛ قُس عبس ايطسِٝ بٔ أٓس بٔ قُس ا٭ْكاضٟف أْا أبٛ  ٗ اؿسٜح ٖصا ايبغٟٛ ٜطٟٚ  

 بس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايععٜع ايبغٟٛف أْا عًٞ بٔ اؾعسف أْا أبٛ خٝج١ُ ظٖري بٔ َعا١ٜٚف عٔ ا٭عُـف عٔ ظٜس بٔ ٖٚبف قاٍ: مسع  عبسايكاغِ ع
  اهلل بٔ َػعٛز ٜكٍٛ: سسثٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ ايكازم إكسٚم.
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دٝكٍٛ: ٜا ضب أؾـكٞ  ٜسخٌ إًو ع٢ً ايٕٓف١ بعسَا تػتكط ٗ ايطسِ بأضبعٌ أٚ ٔػ١ ٚأضبعٌ ي١ًٝ $  :ٜٚكٍٛ
أٚ غعٝس؟ دٝهتب شيو دٝكٍٛ: ٜا ضب أشنط أّ أْج٢؟ دٝهتبإف ٜٚهتب عًُ٘ ٚأدً٘ ٚضظق٘ ثـِ تٕـ٣ٛ ايكـشف    

 6 #د٬ ٜعاز دٝٗا ٫ٚ ٜٓكل 
تبٍٝٔ ٖصٙ ا٭سازٜح بإٔ تهٜٛٔ اإلْػإ ا٭ٚيٞ ٜهٕٛ ٗ ضسِ إطأ٠ف ٚاإلْػإ ٜأخص َٔ أَ٘ أنجط ٖا ٜأخص َٔ 

ٗسٙا ب٘ أنجط ٖا ٜبصٍ أبٛٙف ٚيصيو ٫ٜهٕٛ يًطدٌ إٔ وطّ ا٭بٓا٤ َٔ أَٗـِف أٚ وـطّ ا٭ّ َـٔ    أبٝ٘ف ٚتبصٍ أَ٘ د
أبٓا٥ٗا ٖٚٛ ٜكطض ا٫ْفكاٍ عٓٗاف أٚ ط٬قٗاف ٖٚصٙ إػأي١ عًٝٗا إٔ تٛقفـ٘ نـجريٙا قبـٌ إٔ ٜتدـص قـطاضٙا َكـريٜٙا       

٢ً أغاؽ ٖصا اؿطَإ ايصٟ ٖٛ ظًِ نبري نٗصاف ٚأ٫ٛ ٜطٍدض نف أْاْٝت٘ف أٚ َكًشت٘ ايؿدك١ٝف أٚ ضاس١ باي٘ ع
با٭٫ٚزف ٚبا٭ّ أٜهٙاف إ٫ٛ ٗ سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ف ٖٚٞ إٔ ا٭ّ ّهٔ هلا إٔ تفػس ا٭بٓا٤ف ٖٚـصا َـا ٫وـسخ إ٫ ٗ    
سا٫ت ؾسٜس٠ ا٫غتجٓا١ٝ٥ف يهٔ ع٢ً ا٭اًب دإٕ ا٭ب ٜكطض ٖصا اؿطَإ نٞ وكل يٓفػ٘ ضاس١ َـٔ إـطأ٠ ايـيت    

ٍٚز بأخط٣ف ٚيصيو تط٣ بإٔ اي٬ٕم ٖٛ يٝؼ  انتؿف بأْ٘ اري غعٝس َعٗا بعس إٔ ألب َٓٗاف أٚ أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜتع
بغٝهٙا دشػب عٓس اهللف بٌ ٖٛ أبغض س٬ي٘ عٓسٙف ٚنصيو دٗٛ أبغض سـ٬ٍ اهلل عٓـس ايٓـاؽ بػـبب َاترتتـب      

 ع٢ً ٖصا اي٬ٕم َٔ غًبٝات عل ا٭بٓا٤ف ٚعٛاقب ايتفهو ا٭غطٟ. 
 ع١ًُٝ نطب ا٭بٓا٤ف ْط٣ بإٔ ا٫بٔ ٫ٜؿعط بإٔ أَ٘ نطبت٘ ٖٚٞ تهطب٘ بايفعٌ ٭ٕ اييت تهـطب٘ف  إشا ْعطْا إٍ

إِا ٖٞ اييت ْب  ٗ ضٓٗاف ٖٚٞ تهطب٘ بط١ٓ َا ْب  ٗ ضٓٗاف بٝس إٔ ا٫بٔ ٜؿـعط بأْـ٘ ٍنـطب بايفعـٌ عٓـسَا      
إعًِ. َٔ ٖٓاف دـإٕ إـطأ٠ غـٛا٤ ٗ     ٜهطب٘ أبٛٙف ٚست٢ ٗ إسضغ١ف دإٕ ايٕفٌ ٜفٍهٌ عكاب إع١ًُ ع٢ً عكاب

ايبٝ ف أٚ ٗ اجملتُعف ت ؿهٌ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ اييت ٫بٍس َٓٗاف ست٢ تتٛاظٕ ايكٛتـإف ٫ٚ تـطدض نفـ١ إسـساٖا عًـ٢      
ا٭خط٣ ٗ تطب١ٝ ا٭٫ٚز ٗ ايبٝ ف أٚ ٗ عُّٛ اجملتُعف دإشا ضدش  ايك٠ٛ اـؿ١ٓف ناْ  اإلْتٗانـات إفععـ١ف   

 ٠ ايٓاع١ُف نإ ا٫غرتخا٤ف دًصيو ٫بس َٔ تٛاظٟ ايكٛتٌ. ٚإشا ضدش  ايكٛ
َٔ ٖٓاف دإٕ ا٫ْتهاغات ا٭ٚي١ٝ تتؿٛهٌ ٗ ب١ٝٓ ايٕفٌ ع٢ً قسض َا ٜتًك٢ ايهطبف أٚ اإلٖا١ْف أٚ ايتٛبٝذف َٔ 

ٍُٞ يس٣ ايٕفٌ ؾعٛض ايٓكلف أٚ عكس٠ ايس١ْٝٚ.  أبٝ٘ف ٚيٝؼ َٔ أَ٘ف ٖٚٛ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓ
ي٬بٔ ٜأتٞ بٓتا٥ر غًب١ٝ ٗ َطاسٌ تطبٝت٘ف دإٕ نطب٘ ي٬ب١ٓ ٜهٕٛ أنجط غًب١ٝف شيو أْٗا ٚإشا نإ نطب ا٭ب 

ٍَٙاف ٗ سٌ ٜ عٍس أخٖٛا  ُتًو ضٓٙا خطز َٔ ضسِف ٖٚصا َا هعًٗا أنجط ضق١ ٚؾفاد١ٝ َٔ أخٝٗاف ٭ْٗا ٍتعٍس يتهٕٛ أ
اف نٞ تطسِ ب٘ دٓٝٓٗاف ٖٚـٛ ٗ ضٓٗـاف ثـِ    يٝهٕٛ أبٙاف ٖٚٞ عٓسَا تهرب تبك٢ قادع١ ع٢ً َػاس١ ايط١ٓ ٗ قًبٗ

نٞ تطٓ٘ ب٘ ٖٚٛ ٜهرب َٜٛٙا بّٝٛ ع٢ً قسضٖاف ٗ سٌ إٔ ا٫بٔ ايصٟ ٜغسٚ ضد٬ٙ ًّو إٔ ٜٓعع ايط١ٓ َٔ قًب٘ف 
ٚإٔ ٜكػٛف بٌ ست٢ ّاضؽ ايكتٌ بأقػ٢ أيٛاْ٘ف يهٔ إطأ٠ ٖٚٞ تؿادط اَطأ٠ف قس ٜبًع بٗا ا٭َط إٔ تؿٍس ؾعطٖاف 
                                                           

6
 قُس بٔ إبطاِٖٝ إغشام أبٛ أْا اؾًٛزٟف عٝػ٢ بٔ أٓس أبٛ أْا ايفاضغٞف قُس بٔ ايغادط عبس أْا اؾطداْٞف ايكاٖط عبس بٔ إمساعٌٝ أخربْا: نصيو 

 ٜبً  أغٝس بٔ سصٜف١ عٔ ايٕفٌٝف أبٞ عٔ زٜٓاضف بٔ عُطٚ عٔ ف ع١ٓٝٝ بٔ غفٝإ سسثٓا ِريف بٔ اهلل عبس بٔ قُس أْا اؿذازف بٔ َػًِ أْا غفٝإف بٔ
 .ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ب٘
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ٜٚٓتٗٞ ا٭َط عٓس ٖصا اؿٍسف ٭ٕ شيو دٌ َا ٜػُض ب٘ ضسِ إـطأ٠ هلـاف ٚدـٌ َـا تػـُض بـ٘ قٛتٗـا         أٚ تعهٗاف
ايٓاع١ُف  يهٔ ايطدٌ عٓسَا ٜٓكض ع٢ً ضدٌف قس ٜفتو ب٘ف ٜٚبً  ب٘ َطس١ً ايكتٌف هلصا ْط٣ بـإٔ أٍٚ دطّـ١ ٗ   

قسف ٚأخٕأت ا٫ب١ٓ خٕٙأ دازسٙاف دإْٗـا   ايتاضٜذ اإلْػاْٞ   تطتهبٗا إطأ٠ف بٌ اضتهبٗا ايطدٌ عل ايطدٌف ٚإشا
ت درب أَٗاف أٚ أختٗاف أٚ ست٢ خايتٗـاف أٚ عُتٗـاف ٖٚـٞ تـأَٔ ضٓٗـاف ٫ٚؽـرب ا٭بف أٚ ا٭رف أٚ أٟ ضدـٌ ٗ        
ايعا١ً٥ف ٭ْٗا ٫تأَٔ ضعْٛت٘ف ٚضٍز دعً٘ف ٚست٢ ٗ دطا٥ِ ايؿطفف دإٕ ايطدٌ ٜكّٛ بٗـاف ستـ٢ يـٛ نـإ قـغريٙاف      

ت٘ اييت ْبت  َع٘ ٗ شات ايطسِف  ٫ٚتكسّ عًٝٗا إطأ٠ َُٗا نإ عُطٖاف ضاِ إٔ إطأ٠ ٖٞ دٝعتسٟ ع٢ً سٝا٠ أخ
ا٭نجط نطضٙا ْتٝذ١ خ١٦ٕٝ ا٫ب١ٓف ٚايطدٌ ٖٛ ا٭قـٌ نـطضٙا ْتٝذـ١ شيـوف دـأٍٚ َـا ٜ كـٝب ا٭ش٣ف أَٗـاف ثـِ          

 ٗ ٍٔ ع٢ً ق٬ت ضسِ بٗا َٔ د١ٗ ا٭ّف سٝح قس ٜٕاٍ ا٭ش٣ َػـتكبً ٔ ٜٚعـٝكٗٔ ٗ ايـعٚازف   أخٛاتٗاف ثِ َٔ ٖ
يهٔ شيو ٫ٜٕاٍ َػتكبٌ ايطدٌف ٫ٚ إعاقت٘ ٗ ايعٚاز َُٗا نإ َكٍطبـٙا َٓٗـاف ٚيـصيو دـإٕ اؾـطا٥ِ ايهـرب٣       

ٖا ٚايكغط٣ف ع٢ً ا٭اًب ٜطتهبٗا ايطداٍف َٚا ًٜشك٘ ايطداٍ َٔ أٖٛاٍ ٚنٛاضخ باإلْػإ ٚايٕبٝع١ف هلٛ أنجط 
كطضٕٚ اؿطٚب ايهرب٣ف ٗ سٌ إٔ ايٓػا٤ ٜـبهٌ دًـص٠ أنبـازٖٔ ايـيت     تفعٌ ايٓػا٤ف ٚايطداٍ عاز٠ ِٖ ايصٜٔ ٜ

 تٛزٟ تًو اؿطٚب بٗا.
 ثِ عكب شيو قاٍ اهلل تعاٍ:

َع٢ٓ شيو إٔ ي٘ إؿ١٦ٝ ٗ خًل ٖصا اإلْػإف غٛا٤ أدعً٘ أبٝهٙاف أٚ أغٛزٙاف قكريٙاف أّ ط٬ٜٙٛف صٖنٝلَف ََٜؿا٤ ط
ًَـاف  شنطٙاف أّ أْج٢. مث١ سسٜح ْبٟٛ بٗصا ايك سز ٜكٍٛ: "إشا ٚقع  ايٕٓف١ ٗ ا٭ضساّ طاضت ٗ اؾػس أضبعٌ ٜٛ

ٛٔضٖا. دٝأتٞ إًـو   ًَاف دإشا بً  إٔ ٜ دًلف بعح اهلل ًَٙها ٜك َ هلغ١ أضبعٌ ٜٛ ًَاف ثِ تهٕٛ  ثِ تهٕٛ َعًك١ٙ أضبعٌ ٜٛ
  ٍ ٍٛضٖا نُا ٜـ٪َطف دٝكـٛ : أشنـط أٚ أْجـ٢؟ أؾـكٞ أٚ    برتاب بٌ إقبعٝ٘ف دٝدًٕ٘ ٗ إهلغ١ف ثِ ٜعذٓ٘ بٗاف ثِ ٜك

غعٝسف َٚا ضظق٘؟ َٚا عُطٙ؟ َٚا أثطٙ؟ َٚا َكا٥ب٘؟ دٝكٍٛ اهللف ٜٚهتب إًو. دـإشا َـات شيـو اؾػـس ف ز دـٔ      
 7سٝح أخص شيو ايرتاب"

َ٘طْفٞ ًَٕل صٖياط َٛطزٕٚ صٜإٞياطضب صٜإٖيـ يـ٘ف إتفـٍطز بأْـ٘ إيـ٘ اـًـل       اهلل ايٛاسس ا٭سس ايصٟ ٫ؾطٜوصٖ 
ََٔ ٜؿا٤ ٖٚٛ ع٢ً نـٌ ؾـ٤ٞ    صا٘يَعٜعٜع طْٝعٙاف ٚقس ٚضز ٗ ٖصا إكاّ اغِ اهلل اؿػٔ ََٔ ٜؿا٤ف ٜٚ صٍ  ايصٟ ٜعٍع 

ََٔ ٜؿا٤ف ٚقس قاٍ قبٌ شيو ٗ شات اٯٜـ١:   قسٜطف ٖٚصا تصنري يًٓاؽ بأْ٘ قازض إٔ ٜعٍع َٔ ٜؿا٤ف ٚقازض إٔ ٜصٍ 
ِ طثِ دا٤ اغِ اهلل تعاٍ اؿػٔ صٖنٝلَف ََٜؿا٤ ط ٚدل سه١ُ إهل١ٝ خايكـ١ ٗ اـًـل ٫ٜعًُٗـا إ٫ٛ اهللف     7صا٘يَشَهٝ

     ٞ ٌٍ ٚعـ٬ ٫تـأت  ٖٚٞ آٜات ٭ٚيٞ ا٭يباب يٝتفٛهطٚا بٗاف ٜٚأخصٚا َٓٗا ايعربف نْٛٗا تبٍٝٔ يًٓاؽ بـإٔ َؿـ٦ٝت٘ دـ
عبجٙاف بٌ ٖٞ ؿه١ُ إهل١ٝ خايك١ تػطٟ ٗ َخًك٘ف ِٖٚ ٚدل ٖصٙ اؿه١ُ ىطدٕٛ َٔ ظ١ًُ ايـطسِ ٚغـهْٛ٘ف إٍ   

 ن٤ٛ اؿٝا٠ ٚنٛنا٥ٗاف ٚايػعٞ ٗ َٓانب ا٭ضض. 

                                                           
ٔ أٚضز ايٕربٟ ٖصا اؿسٜح ٗ تفػريٙ: "سسثٓا ب٘ َٛغ٢ بٔ ٖاضٕٚ قاٍف سسثٓا عُطٚ بٔ ٓاز قاٍف سسثٓا أغباطف عٔ ايػسٟف عٔ أبٞ َايوف ٚع7

 . أبٞ قاحلف عٔ ابٔ عباؽ ٚعٔ َط٠ اهلُساْٞف عٔ ابٔ َػعٛزف ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
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ٜبٍٝٔ شيو بإٔ نٌ كًٛم إِا ٖٛ سه١ُ َٔ َسهِ اهلل تعاٍف ٫ٚ ؾ٤ٞ ٫يعّٚ ي٘ ٗ اؿٝا٠ف دإٕ َـات دـٌٓ ٗ   
ٍُـط ٖـصا     ضسِ أَ٘ف دٗ ٞ سه١ُ َكٍسض٠ َٔ اهلل ؼٌُ ضغاي١ ٭ٚيٞ ا٭يباب ٗ ظَاْٗا َٚهاْٗـا ٚأؾداقـٗاف ٚإٕ ع

 ايطدٌ َاؾا٤ اهللف دٗٞ سه١ُ َكٍسض٠ َٔ اهلل ؼٌُ ضغاي١ ٭ٚيٞ ا٭يباب ٗ ظَاْٗا َٚهاْٗا ٚأؾداقٗا. 
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 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

22 
 

َٛط ٝلٖو ا٘يَهَتاَبطبصات٘ اإلهل١ٝ قسصاٞيَصٟطاهلل صٖ  ٍَ َعًٖ ٘  طتٓع٬ٜٙ تٓع٬ٜٙف آ١ٜ دآ١ٜصٖأَْع ٓلـ ٕ  صََ آَٜـاٌت  طَـٔ ايكـطآ
َُاٌت ّّ ا٘يَهَتـابَ  طثابتات أسهاَٗٔ د١ًٝ دٝٗٔف ٫ٚتكبًٔ ايتؿـبٝ٘ف أٚاخـت٬ف ايتفاغـريف  ٚ:   صَّشلٖه ِٔ ٗأ ٖـصٙ  صٖ ـ

ٍٔ أقٌ ايهتاب َٚكسضٙف ٫ٜٚكض ؼطٜو ٖصا احملهِ ؼ  أٟ شضٜعـ١ف نـٕٛ ا٭سهـاّ دٝٗـا      اٯٜات احملهُات ٖ
َٗاٌتطٖٛا ٜتهُٔ ٖصا ايهتابصَٚٗأَخط ط: ١ٍٓٝ ٚقاطع١ ٫ اغتجٓا٤ دٝٗاف ثِب إتؿاب٘ف ٖٛ ْكٝض احملهـِ ايـصٟ   صَ َتَؿاَب

تٛادل َع ؾطع اهلل ٚدل تبٍسٍ ايعَإف أٚ إهإف أٚ اؿـا٫ت  وتٌُ تعٍسز ا٭سهاّف ٚاغتدطاز ا٫غتجٓا٤ ايصٟ  ٜ
اييت ٜهٕٛ دٝٗا ايٓاؽف دٗصا اؿهِ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إتؿاب١ٗ ّهٔ ايعٌُ ب٘ ٗ ساي١ َاف ٚهٛظ اي٬عٌُ بـ٘ ٗ سايـ١   

يـو   أخط٣ ست٢ بايٓػب١ يصات ايؿدلف إْٗا أسهاّ َتشٍطن١ عػب إٛقف ايصٟ ٜهٕٛ دٝ٘ اإلْػإف دٗٞ تبٝض
"ف  ايهطٚضات تـبشٔ احملعـٛضات  إٓٗٞ عٓ٘ ٗ َٛقفف ٫ٚتبٝش٘ يو ٗ َٛقف آخط تهٕٛ دٝ٘ف ٚٗ شيو ٜ كاٍ:" 

ٚاضتهاب ٖصٙ احملعٛضات ٫ ٜ طتب عًٝو إمثٙا ٗ شاى إٛقف ايصٟ انٕطضت دٝـ٘ إٍ احملعـٛض. ٖٚـا ٜبـٍٝٔ اهلل ٗ     
َٚاي ط:شيو  ٝلَت١ٖ  َُ ِ  ا٘ي ٝلٗه ًٖ َّ َع َُا َسِط َِ ٜإِْ ٫َٖٚ َعاُز ٖد٬ ٜإثل ٝلَط َباٝغ  ِٕٗط ٖا ٜٔ انل َُ َ٘ ٖد ٝلٜط ايًٛ َ٘ َيَغ ٌِ َب َٖ ََا ٗأ َٚ َِ ا٘يَدٜٓعٜٜط  َٖٚيشل  َّ ِس

 ٌِ َ٘ ٖاٗفٌٛض ِضَسٝ ِٕ ايًٛ َ٘ ٜإ ٝل ًٖ  173ايبكط٠صَع
ٌَ ٖيٗهِ  ط َٖٚقسل ٖدِك  َ٘ ٝل ًٖ َ٘ َع ِ  ايًٛ ُِا ش َنَط اغل ََ ِل ٖأ٫ٞ َت٘أٗنًٗٛ٘ا  ََا ٖيٗه ٝلـَ٘ َٚ ِل ٜإٖي ٕٜٗطضلت  ََا انل ِل ٜإ٫ٞ  ٝلٗه ًٖ َّ َع ا٭ْعـاّ  صَِا َسِط

ٚبصيوف دإٕ ايكطإٓ ٜغتين باحملهِف ٜٚغتين بإتؿاب٘ف ٖٚصا َا ٜهفٞ إيٝـ٘ طـابع ايتذـٍسزف دٝتذـسز ايكـطإٓ       119
 َشهُ٘ ٗ نٌ ظَإ َٚهإف ٜٚتذٍسز َتؿابٗ٘ ٗ نٌ َهإ ٚأٚإ. 

٘   طبإٔ ايكطإٓ نً٘ قهِ :  صٖٛزطٍ َٔ غٛض٠ غٛض٠ َكابٌ شيو ٚضز ٗ اٯ١ٜ ا٭ٚ َُ ل آَٜات ـ اٖيط َنَتاٌب ٗأسلَه
ِٝ َخَبرٝي  ٕل َسَهٝ ََٔ ٞيس  ِِ ٗدٔكًٖ ل  ف نُا ٚضز ٗ غٛض٠ ايعَط بإٔ ايكطإٓ نًـ٘ َتؿـاب٘ف نُـا ٗ قٛيـ٘ عـع      1ٖٛزصث 

 ٚدٌ:  
ََّتَؿاَبٗٙا ط َٔ ا٘يَشَسَٜح َنَتابٙا  ٍَ ٖأسلَػ ٘  َِْع ِل      ايًٞ  ٖ ٌ  د ًٗـٛز  ًَـ ِِ َت ِل ث ـ ٗ ـ َٕ َضِب ٛل َٔ َٜدلَؿـ ٘  د ًٗٛز  اٞيَصٜ ٓل ََ َٞ َت٘كَؿَعّط  ََِجاَْ

َ٘ ِل ٜإٖي٢ َش٘نٜط ايًٞ  ٗ ف دايكطإٓ ٖٓا سل خايل َشهُ٘ف َٚتؿابٗ٘ف نُا أْ٘ سل خايل َتؿـابٗ٘   23ايعَط  صَٚٗقًٗٛب 
اٍ َا هعً٘ َتػاٜٚٙا َع اٯ١ٜ احمله١ُف ثِ ٗ ساٍ أخـط٣ف  ٚقهُ٘ف دُج٬ٙ اؿهِ َٛدب ٖصٙ اٯ١ٜ إتؿاب١ٗ ٗ س

َع تبٍسٍ إٛقفف ٚتبٍسٍ اؿهِ َٔ خ٬ٍ تؿطٜع اٯ١ٜ إتؿاب١ٗف ٜأخص اؿهِ نصيو شات سهـِ اٯٜـ١ احملهُـ١ف    
ٍٍٛ إتؿاب٘ إٍ قهِ ٗ ايكها٤ ٚايفتٝاف ٚسل اهلل ٗ ن٬ اٯٜات احمله١ُ ٚإتؿاب١ٗ ٜتؿاب٘ َع بعهـ٘  بعهـٙاف   دٝتش

نٕٛ اضتهاب اؿطاّ ٗ بعض إٛاقف فاظ بطخك١ َٔ اهلل نُـا بٍٝٓـا ٗ اٯٜـتٌ ايػـابكتٌ َـٔ غـٛضَتٞ ايبكـط٠ف        
 ٚا٭ْعاّ.

إتؿاب٘ سطٚف ايتٗذٞ ٗ أٚا٥ٌ ايػٛضف ٚشيو إٔ ضٖٕا َٔ ايٝٗٛز َِٓٗ سٝٞ بٔ أخٕـب  ) ٜكٍٛ ابٔ عباؽ :
 ص ا  ط عًٝ٘ ٚغًِ دكاٍ ي٘ سٝٞ: بًغٓـا أْـ٘ أْــعٍ عًٝـو     ٚنعب بٔ ا٭ؾطف ْٚعطا٩ُٖاف أتٛا ايٓيب ق٢ً اهلل

قاٍ: دإٕ نإ شيو سكـا دـإْٞ أعًـِ َـس٠ ًَـو أَتـوف ٖـٞ إسـس٣          "ْعِ  " دٓٓؿسى اهلل أْـعي  عًٝو؟ قاٍ:
قاٍ: دٗصٙ أنجط ٖٞ إسس٣ ٚغتٕٛ َٚا٥ـ١ غـ١ٓف قـاٍ: دٗـٌ      ".ْعِ إل " ٚغبعٕٛ غ١ٓ دٌٗ أْـعٍ اريٖا؟ قاٍ:
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. قاٍ: ٖصٙ أنجط ٖٞ َا٥تإ ٚإسس٣ ٚغبعٕٛ غ١ٓ ٚيكس خًٕ  عًٝٓا د٬ ْسضٟ أبهـجريٙ   "ايط عِْ " اريٖا؟ قاٍ:
َُـاٌت    طْأخص أّ بكًًٝ٘ ٚمٔ ٖٔ ٫ ٜ٪َٔ بٗصا دأْـعٍ اهلل تعاٍ:  َ شلٖه ٓل٘ آَٜـاٌت  ََ ٝلٖو ا٘يَهَتاَب  ٍَ َعًٖ َٛ اٞيَصٟ ٖأْلـَع  ٖ

َٗاٌت َ َتَؿاَب َٚٗأَخط  ٍّ ا٘يَهَتاَب  ِٔ ٗأ  ص ٖ 
ٚقس اات٢ٓ شيو بٛدٗات ْعط كتًف١ف ٜكٍٛ قتاز٠ ٚايهشاى ٚايػسٟ: احملهِ ايٓاغذ ايصٟ ٜعٌُ ب٘ف ٚإؿتاب٘ 
إٓػٛر ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ ٫ٚ ٜعٌُ ب٘. ٚض٣ٚ عًٞ بٔ أبٞ طًش١ عٔ ابٔ عباؽ ضنـٞ اهلل عُٓٗـا قـاٍ: قهُـات     

ٚإتؿابٗات َٓػٛخ٘ َٚكسَ٘ َٚ٪خطٙ  ايكطإٓ ْاغد٘ ٚس٬ي٘ ٚسطاَ٘ ٚسسٚزٙ ٚدطا٥ه٘ َٚا ٜ٪َٔ ب٘ ٜٚعٌُ ب٘ف
ٚأَجاي٘ ٚأقػاَ٘ َٚا ٜ٪َٔ ب٘ ٫ٚ ٜعٌُ ب٘ف ٚقٌٝ: احملهُات َا أٚقف اهلل اـًل ع٢ً َعٓاٙ ٚإتؿاب٘ َا اغـتأثط اهلل  
تعاٍ بعًُ٘ ٫ غبٌٝ ٭سس إٍ عًُ٘ف مٛ اـرب عٔ أؾطاط ايػـاع١ َـٔ خـطٚز ايـسداٍف ْٚــعٍٚ عٝػـ٢ عًٝـ٘        

 ؼ َٔ َغطبٗاف ٚقٝاّ ايػاع١ ٚدٓا٤ ايسْٝا.ايػ٬ّف ٚطًٛع ايؿُ
 ٚقاٍ قُس بٔ دعفط بٔ ايعبري: احملهِ َا ٫ وتٌُ َٔ ايتأٌٜٚ اري ٚد٘ ٚاسس ٚإتؿاب٘ َا استٌُ أٚدٗا.

ٚقس شنط ايٕربٟ ٗ تفػريٙ سسٜجٙا يًٓيب ٜكٍٛ دٝ٘: سسثٓا ابٔ ٚنٝع قاٍف سسثٓا ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚف عٔ ٓاز بـٔ  
َٛ اٞيـَصٟ   طًٝه١ف عٔ ايكاغِف عٔ عا٥ؿ١ف عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ ٗ ٖـصٙ اٯٜـ١:    غ١ًُف عٔ ابٔ أبٞ َ ٖ ـ

ّّ ا٘يَهَتاَبص ِٔ ٗأ  ٖ َُاٌت  َ شلٖه ٘  آَٜاٌت  ٓل ََ ٝلٖو ا٘يَهَتاَب  ٍَ َعًٖ ٍُاِٖ اهللف دـإشا       ٖأْلـَع إٍ آخط اٯ١ٜف قـاٍ: ٖـِ ايـصٜٔ َغـ
 أضٜتُِٖٛ داسصضِٖٚ.

ٚيعٌ شيو هعٌ ايبعض ٌّٝ إٍ اري اؿلف دٝكٍٛ بأْ٘ َٔ ايكطإٓف ٚيصيو ٜتٛدب ايعـٛز٠ إٍ احملهـِ ايجابـ     
يًتأنس َٔ اؿلف ٚبصا دإتؿاب٘ ي٘ َطدعف ٖٚـٛ احملهـِف بٝـس إٔ ٖـ٪٤٫ف ٜـأبٕٛ ايطدـٛع إٍ احملهـِ يغاٜـات ٗ         

 ْفٛغِٗ. تػتأْف ايػٛض٠: 
ِلط ٜٗ ًَٗٛب َٔ َدٞ ٗق َِا اٞيَصٜ ايصٜٔ دػست قًٛبِٗ بايؿهٛىف ْٚعع١ إٌٝ عٔ اؿلف ٚاؾٓـٛح إٍ ايٓعـطاتف   صَظٜلٌ  ٖدٖأ

ٍَٞف ىتتِ ايٓب٠ٛ ٗ ايػًػ١ً اإلْػـا١ْٝف   ٫ٜٚعذبِٗ إٔ ايٓب٠ٛ تٓتكٌ َٔ بين إغطا٥ٌٝ إٍ ْيب عطبٞف قطؾٞف َٛهٞف أ
ََطٖٚٛ ْيب إٍ ْٝع ايجكًٌ َٔ أْؼ ٚدٔ :   َ٘ ََا َتَؿاَب  َٕ ٘ ٖدَِٝتَبع ٛ ايصٟ وتٌُ أنجط َٔ تأٌٜٚف أٚ إٓػٛر ايصٟ صٓل

ََٔ ب٘ف يهٔ ٫ٜ عٌُ ب٘ف ِٖٚ ٜهتفٕٛ بٗصا ايتؿاب٘ زٕٚ ايطدٛع إٍ احملهِ ايصٟ دعٌ ٖصا ايكػِ َـٔ ايكـطإٓ    ٪ٜ
ٍٚيـٕٛ ايٓكـفف      َتؿابٗٙاف ٚي٫ٛ احملهِف ٕا نإ ايتؿاب٘ف ٭ٕ ْعٍٚ احملهِ ٖٛ ايصٟ أساي٘ إٍ تؿاب٘ف دٗـِ ٖٓـا ٜ٪

يٓٝـ١ إسـساخ ؾـطٚر ٗ ايـسٜٔف ٚظضع ؾـهٛى ٗ ْفـٛؽ إـ٪ٌَٓف         صابلَتَغا٤َ ا٘يَفتل١ََٓطذاًٖٕٛ ايٓكف اٯخط:ٜٚت
 ٚتفعٌٝ ايفت١ٓف ْٚؿطٖا ٗ ايٓاؽ. 

مث١ تعطٜف ٭بٞ َػًِ ا٭قفٗاْٞ عٔ ايعا٥  ٜكٍٛ دٝ٘: "ايعا٥  ايٕايب يًفت١ٓ ٖٛ َـٔ ٜتعًـل بآٜـات ايهـ٬ٍف     
ِ  ايػاَط٣طبٍٝٓ٘ اهلل تعاٍ بكٛي٘: ٫ٚ ٜتأٚي٘ ع٢ً احملهِ ايصٟ   ٗ ََـا     ط  85طـ٘   صَٖٚأَنًٞ َٚ   ٘ ََـ ٛل ٕ  ٖق ٛل ٌِ َدطلَعـ َٖٚأَنـ

َ٘ ٜإ٫ٞ ايفاغكٌط 79ط٘ صٖس٣ ٌّ َب ََا ٜ َه ََطلَْا طٚدػطٚا أٜهٙا قٛي٘:  26ايبكط٠:   صَٚ ًَٖو ٖقطل١َٜٙ ٖأ ٗل َٜٚإَشا ٖأَضزلَْا ٖإٔ ّْ
َٗا َٗا ٖدٖفَػٗكٛ٘ا َدٝ ع٢ً أْ٘ تعاٍ أًٖهِٗ ٚأضاز دػكِٗف ٚإٔ اهلل تعاٍ ًٜٕب ايعًٌ ع٢ً خًك٘   16  اإلغطا٤ صَ تلَطَدٝ
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ِ  ايعػططيًٝٗهِٗ َع أْ٘ تعاٍ قاٍ:  ٫َٖٚ ٜ ٜطٜس  َبٗه ِ  ايٝػط  ِل    ط 185ايبكط٠  صٜ ٜطٜس  اهلل َبٗه َٔ ٖيٗهـ َٜٚ ٜطٜـس  اهلل َيٝ َبـٍٝ
ِل ٗلَسَٜٗه ََٕظطٚتأٚيٛا قٛي٘ تعاٍ:  26ايٓػا٤ صََٜٚ ٛ ٗ َُ ِل َٜعل  ٗ ِل أعُاهلِ ٖد  ٗ ع٢ً أْـ٘ تعـاٍ ظٜـٔ هلـِ      4ايٌُٓ  صِِٜٓا ٖي

ِلطايٓع١ُ ْٚكهٛا بصيو َا ٗ ايكطإٓ نكٛي٘ تعاٍ:  ٜٗ ََا َبٖأْٗفَػ ّٝ ست٢ ٜ َغٍٝط ٚ٘ا  ٛل ََا َبٖك َ٘ ٫ٖ ٜ َغٍٝط   ِٕ ايًٞ  11ايطعس:  صٜإ
َٗا ظإط ًٗ ٖل َٖٚأ ًََه٢ ايكط٣ ٜإ٫ٞ  ٗل  َ ََا ٗنِٓا  ُ ٛز  دٗسٜٓاِٖ داغتشبٛا ايع٢ُ َعًٖـ٢  طٚقاٍ:  59ايككل  صَٕٛٚ َِا َث َٖٚأ

َ٘طٚقاٍ:  17دكً   صاهلس٣ ٗلَتَس٣ َيَٓ٘فَػ َُا َٜ ٔ  اٖتس٣ ٖدٜإِْ َُ ِ     طٚقـاٍ:   108ْٜٛؼ صٖد ٚيهـٔ اهلل َسِبـَب ٜإٖيـٝلٗه
ِل ٘  َدٞ ٗقًَٗٛبٗه ََٚظَِٜٓ  " اْت٢ٗ قٍٛ أبٞ َػًِ.7اؿذطات  صاإلّإ 

َ٘ط ًَٜٜٚ  ؾطس٘ف ٖٚٛ ؾطح َبين ع٢ً ايعٜ  ايصٟ ٗ قًٛبِٗ. صَٚابلَتَغا٤َ َت٘أ
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 ايباب اـاَــؼ
 ايطاغدٕٛ ٗ ايعًِ
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ٜبٍٝٔ اهلل يطغٛي٘ ٗ ٖصا اؿسٜح َٓعي١ ايطاغدٌ ٗ ايعًِف ٭ٕ َػ٪ٚي١ٝ ته١ًُ ْؿط ايطغاي١ تكع ع٢ً عاتكِٗف 
ٖٓا َٓعي١ أٌٖ ايعًِف ٚخكٛقٝتِٗ ٗ ايٓاؽف عٝح ٜتشٛيٕٛ إٍ َطادع يعا١َ ايٓاؽف ٜٚ٪ًِٖٛٗ اهلل تعـاٍ   ثِ ػًٛ

ََـا   طنٞ ٜٛقعٛا عٓ٘ ع٢ً ا٭سهاّ اإلهل١ٝف دِٗ ٚن٤٬ اهلل ٗ أضن٘ ٚوًُٕٛ ٚناي١ َٔ اهللف دٝدرب اهلل ضغـٛي٘:  َٚ
  ٘ ًٖ ٜٜٚ ِ  َت٘أ ًٖ َ٘ طَٓ٘ف ٚاؿه١ُ َٓ٘: ؾطح إتؿاب٘ف ٚتفػريٙف ٚإطازصَٜعل ََِٓا َب َٕ آ ِٜ َٜٗكٛٗيٛ ً٘ َٕ َدٞ ا٘يَع َٚايِطاَغد ٛ   ٘ ٜإٞيا ايًٞـ

ٔل َعَٓس َضبٍََٓا  ٍََ  ٌٓ ايصٟ أْعٍ ٖصا ايكطإٓف ٚدعٌ إتؿاب٘ سه١ُ دٝ٘ف ٚدُٝا أض٣ إٔ ايٛاٚ اـري َعٕٛدـ١ باَتٝـاظ    صٗن
َٕ طثِ ايبس٤ بـ  صاهلل طع٢ً اهللف دأعتكس بٛدٛب ايتٛقف أَاّ       ف دـإٕ ناْـ  ايـٛاٚ َعٕٛدـ١ عًـ٢      صَٚايِطاَغـد ٛ

ٔل َعَٓس َضبٍََٓا ط٭عٕ  اٯ١ٜ َع٢ٓ بإٔ اهلل َع ايطاغدٌ :  صاهلل ط ٍََ  ٌٓ َ٘ ٗن ََِٓا َب َٕ آ ِٜ َٜٗكٛٗيٛ ً٘ ٖٚصا ٫ٜعين ف صَدٞ ا٘يَع
ِٜطٚايبس٤ َٔ :صاهلل طبإٔ ايتٛقف عٓس ً٘ َٕ َدٞ ا٘يَع ؾ٦ٝٙا َٔ تأٌٜٚ إتؿاب٘ف بٌ ٜعًُٕٛ  أِْٗ ٫ٜعًُٕٛ صَٚايِطاَغد ٛ

ََِٓـا   طؾ٦ٝٙا َٔ ٖصا ايتأٌٜٚف ٚيهٓ٘ عًِ ٫ٜتػا٣ٚ َـع عًـِ اهلل بـ٘ف ٚبٓـا٤ عًـ٢ قاعـس٠ ٖـصا ايعًـِ:          َٕ آ َٜٗكٛٗيـٛ
َ٘ ٌٓ طبايكطإٓصَب ٔل َعَٓس َضبٍََٓاطقهُ٘ َٚتؿابٗ٘: صٗن ٖٚصا ٜؿـري إٍ َٓعيـ١ ايطاغـدٌ ٗ ايعًـِف ٚزضدـاتِٗ      ف صٍََ

ٔل     طٖا ٜعًِ دكس قاٍ اهلل:  -زٕٚ اريِٖ  -ٗ ايكطب َٔ اهلل عع ٚدٌف ٚخٍكِٗ   إتكس١َ ََـ  َ٘ َُـا َٜدلَؿـ٢ ايًٞـ إِْ
َُا٤ َٙ ا٘يع ًٖ ٖٚٞ خؿ١ٝ َا آتاِٖ اهلل َٔ ايعًِ ٗ آٜات٘ غـٛا٤ ٗ ايكـطإٓف أٚ ٗ َخًـل اهللف دٗـ٪٤٫      28داطط صَعَباَز

َٔ آٟ اهللف يٝػٛا َٔ أٌٖ ايعًِف ٚإِـا ٜبغْٛٗـا دتٓـ١ اغـتٓازٙا إٍ َـا      ايصٜٔ ٜبتغٕٛ ايفت١ٓ ٜٚبتغٕٛ تأٌٜٚ إتؿاب٘ 
 ٜهُطٕٚ ٗ قًٛبِٗ َٔ ظٜ .               

ايعًُا٤ ِٖ خاق١ اهلل ٗ أضن٘ ٚٗ عبازٙف ٚيصيو تفٍطزٚا غؿ١ٝ اهللف ٚسباِٖ اهلل بٓع١ُ خؿٝت٘ف يكس بٛأِٖ اهلل 
بفهٌ َٓعي١ إطدع١ٝ ايبؿط١ٜ بطَتٗا ف دًٕب َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ٜعًُٕٛ إٔ ٜػأيِٖٛ عًـِ اهلل نـٞ ٜعًُٛـِٖٛ ٖـا     

ََـٔ ٖقبلًَـٖو ٜإ٫ٞ ٜضَدـا٫ٙ    ط١ٜ َهطض٠ ٗ غٛضتٌ بكٛي٘ :آتاِٖ اهلل تعاٍ َٔ ايعًِ ف ٚقس أٚضز اهلل ْل اٯ ًَ٘ٓا  ََا ٖأضلَغ َٚ
 َٕ ٛ ُ ًٖ ِل ٫ٖ َتعل ٌَ ائص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت  ٖل ِل ٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ ٜٗ ٝل ًَ٘ٓا ٖقبلًٖٖو ٜإ٫ٞ ٜضَدا٫ٙ َّْٛسٞ طف ٚنصيو : 43ايٓشٌصَّْٛسٞ ٜإٖي ََا ٖأضلَغ َٚ

ٌَ ائص ٖل ِل ٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ ٜٗ ٝل َٕٜإٖي ٛ ُ ًٖ ِل ٫ٖ َتعل  .  7ا٭ْبٝا٤ص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت 
نًُا عًِ أٌٖ ايعًِ َٔ عًِ اهلل ف بصيٛا نٌ َا باغتٕاعتِٗ ِٖٚ ٜػأيٕٛ اهلل إٔ ٜعٜسِٖ عًُا ف بٌ ست٢ ايٓيب 

 إٔ ٜػأي٘ إعٜس َٔ ايعًـِ بكٛيـ٘ :    -ٗ ايػٛض٠ اييت ؼٌُ امس٘   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ف أَطٙ اهلل تباضى ٚتعاٍ 
ًُ٘ٙاط . ٖٓا ٜصنط اهلل "ايطغٛر" ٚايطغٛر زضد١ َتكس١َ َٔ زضدـات ايعًـِف دًـٝؼ    114ط٘صَٚٗقٌ ِضٔب ٜظزلَْٞ َع

 نٌ عا  بطاغذ ٗ عًُ٘ف ٚايعًِ زضدات س  تبً  بكاسبٗا َٓعي١ ايطغٛر.
 ع ي٘. عٓسَا غ٦ٌ َايو بٔ أْؼ ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايطاغدٌ ٗ ايعًِ قاٍ: ايعا  ايعاٌَ َا عًِ إتب

ٖٚا ٜ ٛقف ايطاغذ ٗ ايعًِ أْ٘ ايعا  ايصٟ ٚدس ٗ عًُ٘ أضبع١ أؾٝا٤: ايتك٣ٛ بٝٓ٘ ٚبـٌ اهللف ٚايتٛانـع بٝٓـ٘    
 ٚبٌ اـًلفٚايعٖس بٝٓ٘ ٚبٌ ايسْٝاف ٚاجملاٖس٠ بٝٓ٘ ٚبٌ ْفػ٘.
 ٜكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بإٔ ايطاغذ ٗ ايعًِ ٖٛ: 
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 8ف ٚاغتكاّ ب٘ قًب٘ف ٚعٍف بٕٓ٘ ٚدطد٘ف دصيو ايطاغذ ٗ ايعًِ""َٔ بِطت ّٝٓ٘ف ٚقسم يػاْ٘
دإٔ ٜطغذ ايعا  ٗ ايعًِف ٜعين إٔ ٜتبٍشط دٝ٘ ست٢ ٜطغذ ايعًِ دٝ٘ف ٜٚطغذ ٖٛ ٗ ايعًِف ٚايعًِ ٗ ٖـصا إكـاّ   
ٍٍٛ بايٓػـب١ يًُرتغـذ ٗ ايعًـِ إٍ قـطإٓ َٓعـٛضف       َفتٛحف ٚيٝؼ َكتكطٙا ع٢ً عًِ ايكطإٓف دايٕبٝع١ بطَتٗا تتش

ّ ٚإعاضفف دتكٍٛ بأْ٘ َتبٍشط ٗ ايعًِف َُٗا غأيت٘ َٔ ٚيصيو ٜػع٢ ايطاغذ ٗ ايعًِ إٔ ٜهٕٛ ًَُٙا بؿت٢ ايعًٛ
ٍُٙا بٗاف دايطاغذ ٗ ايعًِ إٕ  ٚدس نتابٙا عٔ ايٓباتف ٫ٜكـٍٛ: ٖـصا ٫ًٜـعَين. بـٌ ٜكبـٌ       أغ١ً٦ كتًف١ف ٚدست٘ ًَ

ٔ ع٢ً قطا٤ت٘ف إٕ  ٚدس نتابٙا عٔ اؿٝٛإف ٫ٜكٍٛ: ٖصا ٫ًٜعَين. بـٌ ٜكبـٌ عًـ٢ قطا٤تـ٘ف إٕ  ٚدـس نتابـٙا عـ       
ايفًوف ٫ٜكٍٛ: ٖصا ٫ًٜعَين. بٌ ٜكبٌ ع٢ً قطا٤ت٘ف إٕ  ٚدس نتابٙا عٔ ايٕبف ٫ٜكٍٛ:ٖصا ٫ًٜعَين. بـٌ ٜكبـٌ   
ع٢ً قطا٤ت٘فٚإٍ َآٖايو َٔ عًّٛ َٚعاضف ّهٔ ي٘ إٔ ٜعزاز بٗا غع١ ٗ عًُ٘ف َـٔ ْاسٝـ١ أخـط٣ف دـإٕ ٖـصٙ      

 ٚأنجط تسٍبطٙا. ايعًّٛ إتٓٛع١ َٔ ؾأْٗا إٔ ػعٌ قطا٤ت٘ يًكطإٓ أنجط ا٢ٓف
ََا َِٜصٞنط  ٜإٞيا ٗأٚٗيٛ ا٘يٖأ٘يَباَبط أقشاب ايكًٛب إ٪١َٓ ايتك١ٝ ايكاؿ١ اييت يٝؼ دٝٗا ظٜ ف وهطْٞ ٖٓا قـٍٛ   7صَٚ

٫بٔ عباؽ ٜكٍٛ دٝ٘: "أْا ٖٔ ٜعًِ تأًٜٚ٘ " ٚسه٢ إَاّ اؿطٌَ عٔ فاٖس قٛي٘: "أْا ٖـٔ ٜعًـِ تأًٜٚـ٘". يـصيو     
ًَٗٛبَٓـا   طعًِٝٗ ْع١ُ اهلسا١ٜ:  ٜػأيٕٛ ضبِٗ إٔ ٜسِٜ ايًـِٗ ْػـأيو إٔ تجبـ  اهلساٜـ١ ٗ قًٛبٓـاف       صَضِبَٓا ٖيا ت ـٜعغل ٗق

َبعلـَس ٜإشل  ط٫ٚؼطَٓا َٔ قطاطو إػتكِٝف ٭ٕ ٖساٜتو يٓا ٖٞ اؿكٔ اؿكٌ نس ايعٜ  ايصٟ ٜرتبـل بكًٛبٓـا:   
١َُٙ ٜإِْٖو ٖأَْ  ََٔ ٞيس ْٖو َضسل َٖبل ٖيَٓا  َٚ ِٖاب  ََٖسٜلَتَٓا  َٛ ايصٟ ًُو إٔ تٗب ايط١ٓف ًُٚو إٔ ؼذبٗاف ْسضى ٖٓا  8صا٘ي

بإٔ ايط١ٓ ٖٞ ٖب١ َٔ ايٖٛاب يإلْػإف دٗٛ ٜٗب ايط١ٓ ٖب١ف ٚايط١ٓ ٖٞ ٖب١ اهلل يـوف ٚقـس شنـط اهلل نـصيو     
َُــٔ ََٜؿــا٤  ايــّصٗنَٛض طا٭بٓــا٤:اهلبــ١ دٝ َٗــب  َي ََٜٚ ٔل ََٜؿــا٤  ٜإَْاثــٙا  َُــ َٗــب  َي ٘  ٜإغلــَشاَم ط49ايؿــٛض٣صَٜ َٖبلَٓــا ٖيــ َٚ َٚ

ٌَط84ا٭ْعاّ صََٜٚعلٗكَٛب ًَ٘ٓا َقاَيَش َٚٗنًٛٙا َدَع  ١ًٖٙ ََٜٚعلٗكَٛب َْاَد ٘  ٜإغلَشاَم  َٖبلَٓا ٖي َٚ  .72ا٭ْبٝا٤صَٚ
َ٘طغ٪اهلِ هلل:  صٗأٚٗيٛ ا٘يٖأ٘يَباَبطثِ ٜػتأْف  ّٝ ٞيا َضٜلَب َدٝ ٛل ََع  ايِٓاٜؽ َيَٝ ٝا١َ ست٢ تط٣ نٌ ّٜٛ ايك صَضِبَٓا ٜإِْٖو َدا

ََُٝعاَزطْفؼ َا نػب :  َ٘ ٖيا ٜ دلًَف  ا٘ي ِٕ ايًٞـ ٖصا َٝعازى ايصٟ ٚعستٓا ب٘ف ٚمٔ ْ٪َٔ بأْو ٫ؽًـف َعٓـا     9صٜإ
 َٝعازى.

َٔ ٖنٖفط ٚاطغ٪اهلِف يٓٓعط َاشا ٜكٍٛ اهلل:صٗأٚٗيٛ ا٘يٖأ٘يَباَبطثِ ٜعٛز ايكٍٛ هلل تعاٍ بعس إٔ ٜػأٍ  ِٕ اٞيَصٜ  صٜإ
ْهطٚا نٌ تًو ايبٍٝٓاتف دإٔ ٜهفط إط٤ بؿ٤ٞف ٜعين أْ٘ ٜػتهرب عٔ اإلّإ ٚايٝكٌ ب٘ف ضاـِ عًُـ٘   دشسٚا ٚأ

ٜٚكٝٓ٘ أْ٘ اؿلف ٫ٜٚهتفٞ بصيوف بٌ هعٌ هلل ؾطنا٤ف ٚايؿطى َٔ أععِ ايهفطف ثِ ٫ٜككط ٖصا ع٢ً ْفػ٘ف بـٌ  

                                                           
8
ٚغًِ:"سسثين إج٢ٓ ٚأٓس بٔ اؿػٔ ايرتَصٟ قاٍف سسثٓا ْعِٝ بٔ ٓاز قاٍف سسثٓا  عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ؿسٜحا ٖصا تفػريٙ ٗ ايٕربٟ ٜطٟٚ  

 َا١َدٝاض ايطقٞ قاٍف سسثٓا عبس اهلل بٔ ٜعٜس ا٭ٚزٟ قاٍ: ٚنإ أزضى أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍف سسثٓا أْؼ بٔ َايو ٚأبٛ أ
عٍف بٕٓ٘ ٚأبٛ ايسضزا٤: إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غ ٦ٌ عٔ ايطاغدٌ ٗ ايعًِ دكاٍ: "َٔ بِطت ّٝٓ٘ف ٚقسم يػاْ٘ف ٚاغتكاّ ب٘ قًب٘ف ٚ

 ٚدطد٘ف دصيو ايطاغذ ٗ ايعًِ".
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ِْٗ ٚهعًـِٗ نفـاضٙا عًـ٢ ؾـانًت٘ف     ٜػع٢ َا ظٗسٙ نٞ ٜػٍطب نفطٙ إٍ ْفٛؽ إ٪ٌَٓ ستـ٢ وٝـسِٖ عـٔ إّـا    
 ٜٚ سخًِٗ إٍ َٓعطدات غبٌ ًَت١ٜٛ.  

ٗ قًٛبِٗف ِٖٚ ًٜٕٓكٕٛ َٔ قاعس٠ ٖصا ايعٜـ ف إْٗـِ ٜبشجـٕٛ     صظٜ  طٚقس بٍٝٓ  يو ايػٛض٠ إٔ شيو َبعج٘ 
ٍُـا ّهـٔ هلـِ إٔ          عٔ أٟ َأخص ّهٔ هلِ إٔ ٜأخصٚا ب٘ف ٚيصيو ٜٓبؿـٕٛ ٜٚبشجـٕٛ ٜٚـسقكٕٛ ٗ ايكـطإٓ عجـٙا ع
 ٜتدصٚٙ سذ١ يتأًِٜٚٗ اـاط٧ إبين أغاغ٘ ع٢ً ايعٜ ف د٬هػطٕٚ ايسْٛ َٔ احملهِف دٝتدصٕٚ َٔ إتؿاب٘ غـب٬ٝٙ 

إٍ شيوف زٕٚ إٔ ٜطٍزٚا دٛاب٘ إٍ احملهِف دِٗ ًٜغٕٛ احملهِ ٗ تأًِٜٚٗ ٖصاف ٚيصيو ٜكٍٛ اهلل بـاِْٗ ٫ٜعًُـٕٛ   
تأًٜٚ٘ف دايعا  ايصٟ هتٗس ٫ٜٚكٝبف ٜهٕٛ ي٘ أدط ا٫دتٗازف ٭ْ٘ ٜكعس ع٢ً قاعس٠ اإلّإف ٚإٕ أقابف ٜـ٪دطٙ  

اييت تكسض َٔ أٌٖ ايعًِف تهـٕٛ َفٝـس٠ف ٚدـسٜط٠ بـا٫ط٬ع      اهلل َا ٜؿا٤ف ٚٗ ْٝع ا٭سٛاٍف دإٕ ا٫دتٗازات
عًٝٗاف غٛا٤ أأقاب ف أٚ   تكبف دٗٞ قا٫ٚت يًكٛابف ثِ إٔ ْٝع تفاغري أ١ُ٥ ٚأقٕـاب ايتفػـري ضاـِ َـا     
تػتٓس إيٝ٘ َٔ ايكطإٓف ٚايػ١ٓف َٚٓٗاز قِٜٛ ٗ كتًف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚاإلْػـا١ْٝف دٗـٞ يٝػـ  داظَـ١ف ٭ْـ٘      

طازٙ اري اهللف بٝس أْٗا قس تكٝب أدعا٤ً َٔ إطازف ٚقس ٫تكٝبف ٚهلـصا ااتٓـ٢ ايكـطإٓ بجـٛض٠ ايتفاغـري      ٫ٜعًِ َ
إدتًف١ف ٚيٝؼ َٔ تفػري ًٜغٞ تفػريٙااريٙف ٚست٢ تًو ايتفاغري اييت تػٗب نجريٙا ٗ ايؿطح ٚايتأٌٜٚف ٚاؿذ١ف 

ٔ قـطا٠٤ ٖـصٙ ايتفاغـري نُـا ٖـٞف ٚقـا٫ٚت       ٚايتشًٌٝ ايًغٟٛف ٚتهطاض ا٭سازٜح ٚدل دٌ َطادع٘ف د٬بس َـ 
اختكاضٖاف ٚتكغري سذُٗاف ٫تغين عٔ أقٛهلاف ٫ٚ تعـين بـأٟ سـاٍ َـٔ ا٭سـٛاٍ إيغـا٤ ا٭قـٍٛ ٚاغـتبساهلا         
بإدتكطف ٚتبك٢ ا٭ٚي١ٜٛ يٮقٍٛف ٭ْٗا ٗنتب ف يت كطأ نُـا ٗنتبـ ف ٚدـل نـٌ شاى اإلغـٗاب ٗ ايؿـطحف٭ٕ       

ختكاض عٓسَا ؾطع ٗ تفػريٙف بٌ أْـ٘ ٚدـس اإلغـٗاب نـطٚض٠ ٕعٜـس َـٔ اؿذـ١        إفٍػط   ٜهٔ عادعٙا عٔ ا٫
ٚا٫ثباتف ست٢ إٔ بعض ٖصٙ ايتفاغري ػعًو ًَُٙا ببشط َٔ ايعًّٛ ٚإعاضفف ٖٚٞ ٗ ٚاقع ا٭َط عًّٛ ٚسذـر  

ايتفاغري ٗ ٚيغٜٛات ٚأزبٝات تسٚض ٗ دًو ايتفػريف ٖٚٞ تكّٛ بع١ًُٝ ايتفػريف ٖٚٞ إنا٤ات ٗ عًِ ايتفػريف د
َ ٓذعات نٌ عكط َٔ ايعكٛض ٗ كتًف إٝازٜٔ ايبؿـط١ٜف ؼـض عًـ٢ تفاغـري      فًُٗا تهتٌُ ببعهٗا ايبعضف ٚ
دسٜس٠ف بٌ ٖٞ بصاتٗا زع٠ٛ إٍ قطا٠٤ ايكطإٓ ٚدل َا مت إلاظٙف ٚبايتايٞف زع٠ٛ يتكـسِٜ تفاغـري دسٜـس٠ َتهـ١ُٓ     

١ ايتفاغري ايعٛز٠ إٍ إعاقط ٖصاف ٚأعازٚا نتابـ١ تفاغـريِٖ   نٌ ٖصا إٓذع إعاقطف ٚع٢ً ٖصا دإْ٘ يٛقٝض ٭٥ُ
تًوف ٭نادٛا إيٝٗا َػتذٍسات ٖا١َف ِٖٚ قس تطنٛا شيو يٮدٝاٍ اييت غـتعٝـ تًـو إػـتذسات ٜٚكـع عًـ٢      

ِٜطعاتكِٗ أَط إد٤٬ شيو ٗ ؾطٚسات ٚتآٌٜٚ دسٜس٠ ٭ٕ  ً٘ َٕ َدٞ ا٘يَع    تكتكط عًـ٢ ايطاغـدٌ ٗ    صَٚايِطاَغد ٛ
ايعًِ نأؾدام بعِٝٓٗف زٕٚ اريِٖف ٗ ظَٔ بعٝٓـ٘ زٕٚ اـريٙ ف بـٌ اـٌ ايطاغـدٌ ٗ  ايعًـِ ٗ نـٌ ظَـإ         
ٍُل دٝ٘ أنجط َٔ اريٙف دذ٬ ي٘ َا   هٌ يغريٙف ٚيصيوف دإٕ إفػط اؾسٜس عًٝ٘  َٚهإف ٚضغذ ٗ ايؿ٤ٞف أٟ تع

ت٢ ٜـتُهٔ َـٔ ا٫غـتٓاض٠ بتًـو ايعكـٍٛ ايٓابغـ١ف       إٔ ًٜٕع ع٢ً اايب١ٝ ايتفاغري اييت غبكت٘ ٗ كتًف ا٭دٝاٍف س
ٚنصيو ست٢ ٫ٜ هطض قٍٛ أَط قس قٌٝف ٭ْ٘ قس قٌٝ ٚنف٢ ٚأسػٔف ثِ إثط شيو ٜط٣ إساخٌ اؾسٜس٠ اييت ّهٓ٘ 
إٔ ٜسخٌ َٓٗا إٍ ايكطإٓ يٝػتٓبط ايؿطح اؾسٜس ايصٟ د٬ ٚدل َا اغتذٍس ٗ اإللاظ ايبؿطٟف َٚػري٠ اؿهاض٠ 
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ٖٚصا بصات٘ هعٌ َٔ ايكطإٓ ضغاي١ قاب١ً يًكطا٠٤ ٗ نٌ ظَإ َٚهإف يهْٛ٘ ٜهتٓـع بهـٌ َـا متف َٚـا     اإلْػا١ْٝف 
غٝتِ انتؿاد٘ف ٚعسّ َطدع١ٝ ٖصٙ إهتؿفات إٍ ايكـطإٓف قـس ٜكًٛـب إـٛاظٜٔ سـٌ اغـتدساَٗاف دٝتـأش٣ بٗـا         

 إػتدسّف أنجط ٖا ٜٓتفع.
ٍَا ايصٜٔ نفطٚاف ٜكٍٛ اهلل: َ٘ َؾٝل٦ًات غل طظعّصٖئطأ َٔ ايًٞـ ٍََ  ِ ٖ ٚلٖياز  َٖٚيا ٖأ ِل   ٗ َٛاٗي َل ِل ٖأ  ٗ ٓل َٞ َع دإٕ اعتكـسٚا بـأِْٗ   صَٓ

ٜػتكٕٛٚ بأَٛاهلِف ٚأ٫ٚزِٖف دِٗ ع٢ً ِٖٚف ٚيٝؼ بٛغع إاٍ بايغٙا َا بً ف ٫ٚ ا٭٫ٚز بايغٙا َا بًغٛاف إٔ ٜغٓٛا 
َ٘ َؾٝل٦ًاط َٔ ايًٞـ َٔطف ٚقس قاٍ: صٍََ ًٖـٖأ        صٍََ ََ ٚ  ٜكٌ عٔف دصيو ٜعين: إٔ أسـسِٖ يـٛ ًَـو َـ٤ٌ ا٭ضض شٖبـٙاف ٚ

 ا٭ضض بايٛيسف ٕا دػط شيو إٔ وٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ عصاب اهلل. 
َٔ ْاس١ٝ أخط٣ف تعًِ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ إاٍ ٚايٛيس ظ١ٜٓ قاب١ً يًعٚاٍف ٚإٕ نإ إاٍ ٚايٛيس َٔ أععِ َـا ٗ  

َاٖٛ أععِ َٔ شيوف َٚا ٖٛ أععِ َٔ ايع١ٜٓ بطَتٗاف يسٜ٘ َا ٖٛ اري قابٌ يًـعٚاٍف  اؿٝا٠ َٔ ظ١ٜٓف دإٕ يس٣ اهلل 
ََٜعٌٜسطٜكٍٛ تباضى ٚتعاٍ: َٖٚيَسٜلَٓا  َٗا  َٕ َدٝ َِا ََٜؿا٩ ٚ  ِ ٗ ٚعٔ شيـو ٜكـٍٛ ؾـاضح ايكـطإٓ ا٭ٍٚف َٚعًٛـِ      35مصٖي

ٌٌ ضأتل " أعسزايؿٍطاح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ اؿسٜح ايكسغٞ عٔ اهلل :  ت  يعبازٟ ايكاؿٌ َا ٫ ع
 #  ٫ٚ أشٕ مسع ل ٫ٚ خٕط ع٢ً قًب بؿط 

َٚٗقٛز  ايِٓاٜضطايهفاضص٦َٖوَٚٗأٖٚيـط ِل  ٚقس دا٤ ايٛاٚ بايفتضف ٖٚصا ٜعـين بـأِْٗ ٖـِ ٜتشٛيـٕٛ إٍ ٚقـٛز       10صٖ 
ٛ قـٛز   يًٓاضف أٟ إٍ َكازض تؿتعٌ َٓٗا ايٓاضف ٫أِْٗ ٜ شطقٕٛ بٓاض َٛقس٠ با٭قٌف ٚنًُا ؽ  -ُس ت هـاف إيٝٗـا اي

ٍٛقٛز َتٛادط َٚتذسزف ٚبصيو دإْٗا تعزاز هلبٙا. إٕ اهلل ٜبـٍٝٔ يـو نـٌ ٖـصا      -بهِ ايٛاٚ دإشٕ ٖٞ ٫ت دُس ٭ٕ اي
ست٢ تتكٝ٘ف ست٢ ُتٓع عٔ ظًِ ْفػوف ٚظًِ ايٓـاؽف ستـ٢ تطتـسع عـٔ اإلعتـسا٤ عًـ٢ سكـٛم ايٓـاؽف ستـ٢          

ٟ اهللف ست٢ تػأي٘ إغفط٠ إٕ نٓ  ٗ داسؿ١ َٔ أَـطىف أٚ ظًُـ  ْفػـوف دـإٕ     ع بٌ َٜس٫تػتهرب عٔ اـؿٛ
ٖصٙ ايٓاض ٖٞ يًصٟ ٜكٍط ع٢ً أش٣ ْفػ٘ف ٚإؿام اي٬ٜٛت بايٓاؽف ٜٚكط ع٢ً ايتهرب يٝؼ ع٢ً ايٓاؽ دكطف بـٌ  

 ٜط٣ بأْ٘ أنرب َٔ إٔ ٜ٪َٔ باهللف أٚ ٜػتذٝب يعبازت٘ف ٚأٚاَطٙ.  
ٌ   ٚبٝإ شيو ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ب  َٚا٘يَشَذـاَض٠ٗ ٗأَعـِستل         ط:كٍٛ عـع َـٔ قا٥ـ َٖـا ايِٓـاؽ   َٚٗقٛز  ٖدـاِتٗكٛ٘ا ايِٓـاَض اٞيَتـٞ 

َٔ ًٖ٘هاَدٜطٜ َٖـا ايِٓـاؽ     طنصيو ٗ غٛض٠ ايتشطِٜ:24ايبكط٠صَي َٚٗقٛز  ِل َْـاضٙا  ًَٝٗه ٖل َٖٚأ ِل  ََٓ ٛا ٗقٛا ٖأْٗفَػٗه َٔ آ َٗا اٞيَصٜ َٜا ٖأّٜ
 6ايتشطِٜ صَٚا٘يَشَذاَض٠ٗ 

عزاز اؾتعا٫ٙ نًُا تهاثط دٝٗا أٌٖ ايهفطف ٚايٓاض ٫تهتفٞ عٔ غعريٖا ٚاؾتسازٖا َُٗا غـعطتف َُٚٗـا   ٖٚٞ ت
ًٖ٘أَت طاؾتٍس هلبٗا: َلَت ٌٜ ا َٖ  َِ َِٓٗ ٍ  َيَذ َّ َْٗكٛ ٛل َِٜعُٜس طَٔ ايهادطٜٔ صَٜ  ََٔ ٌل  َٖ   ٍ َِٓٗف ٖٚصا ٫ٜعين بإٔ  30مصََٚتٗكٛ

بـٌ   -بفتشٗـا  -٫ٚ ٜ عًِٖ  -بهػط اي٬ّ -ف دٗٛ بهٌ ؾ٤ٞ عًِٝف ٖٚٛ ٜ عًَِ اهلل ٫ٜعًِ بأْٗا اَتٮتف أٚ   ُت٧ً
 ٖٛ بٝإ يًٓاؽ بإٔ دِٗٓ زَٚٙا تتػع يًُعٜس َٔ ايهادطٜٔف بًغ  أعسازِٖ َا بًغ   .

إٕ شيو ٜهٕٛ يًهادط ايطاؾس ايباي  إكُِ ع٢ً نفطٙ بعٓاز َٚنربف ٫ٜٚهٕٛ ٫بٔ ايهادط اجملٕٓٛ َُٗا تكسّ ٗ 
ٌٍ ثٓـا٩ٙف ٫ٜأخـص ا٭طفـاٍ بـصْٛب ايهبـاض غـٛا٤ أنـاْٛا         ايعُطف نصيو ٫ٜهٕٛ ٫بٔ ايهادط ايٕفٌف دإٕ اهلل د
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أبِٜٛٗف أّ ناْٛا اري شيوف ٫ٜٚأخص اجملاٌْ بصْٛب ايعك٤٬ َُٗا ناْ  ق١ً ايكطب٢ بِٝٓٗف ٚيصيو ٫ػس ٗ ايٓاض 
 ٭ٕ ٖ٪٤٫ أبطٜا٤ ٖا دعٌ آبا٩ِٖف ٚاإلْػإ َُٗـا  أطفا٫ٙف ٫ٚفاٌْف ٫ػس قطخات ا٭طفاٍف أٚ ْسا٤ات اجملاٌْ

بًغ  شْٛب٘ف دٗٛ عٓسَا ٜهٕٛ نبريٙاف ٜهٕٛ باب ايتٛب١ َفتٛسـٙا أَاَـ٘ف ٚاإلْػـإ َُٗـا بًغـ  شْٛبـ٘ف َُٚٗـا        
أغطف ع٢ً ْفػ٘ف َُٚٗا اضتهب َٔ ايفٛاسـف دإٕ ايتٛب١ دا٥ع٠ ي٘ف بٌ إٔ ايكٓـٛط َـٔ ضٓـ١ اهلل ٫هـٛظ يـ٘ف      

٘ ٖٛ َعٜس َٔ اإلغطاف ع٢ً ايٓفؼف ٗ سٌ إٔ ايتٛب١ ٖـٞ ضٓـ١ بـايٓفؼف ٖٚـ٪٤٫ ادتكـسٚا ٖـصٙ       ٚايكٓٛط بصات
 ايفطق١ ٭ِْٗ   ٜهْٛٛا نباضٙاف ٚ  ٜهْٛٛا ع٢ً ضؾس َٔ أَطِٖ.  

َٕط  ٛل ٍٜ َدطلَع ٗ ايًغ١ ايعطب١ٝف ٜسأب إط٤ ٗ عًُ٘ف أٟ هس ٚهتٗسف ٚد٬ٕ ز٩ٚبف أٟ فٍسف ٖٚصا ف صٖنَس٘أَب آ
إع٢ٓ ٫ٜتٓاغب ٗ ٖصا إٛنعف نٕٛ ايهفط يٝؼ قُٛزٙاف دٗٓا ٜهٕٛ ايسأب َجاب١ ايٕبـع ايـصٟ ٜٓتٗذـ٘ ايهفـاض     

ََٚعاُز طٜكٍٛ اهلل ٗ غٛض٠ اادط:.عٔ بعهِٗ ايبعض  ّٜ ْ ٛٝح  ٛل ٌَ َز٘أَب ٖق ِل   ََجل َٖ ََٔ َبعلـَس  َٔ َٚاٞيَصٜ ُ َٛز   31اـادط صََٚث
ِل ط٪زٟ إٍ آٜتٓاف دـت ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٖ ٚقس اغتٓٛا  صَٔ قبًِٗطٜعين آٍ دطعٕٛ ايصٜٔ غٝتشٛيٕٛ اٯٕ إٍ:صََٔ َبعلَس

ٍٍٛ بايٓػب١ إيِٝٗ إٍ َٓٗر. ٜكٍٛ أبٛ دعفط: ٚأقٌ $  َـٔ:  #ايسأب $  بٗصٙ ايػ١ٓف ٚزأبٛا ع٢ً ٖصا ايسأبف ٚؼ
ف إشا أزَٓ  ايعٌُ ٚايتعب دٝ٘. ثِ إٕ ايعطب ْكً  َعٓاٙ إٍ: ايؿـإٔف ٚا٭َـطف ٚايعـاز٠ف     #  ٗ ا٭َط ز٘أًبا زأب

 نُا قاٍ اَط٩ ايكٝؼ بٔ سذط:
َٗـ ََٗطاٖقــ١ ٖد  َ ِٕ َؾـــٖفا٥َٞ َعــبلَط٠ٚ  ٍٜــَٚإ ِٛ َ َع ٔل  ََـ ِٝ َزاٜضٝؽ   ٌل َعٓلـَس َضغلـ

 ّٔ ٔل ٗأ ََــ ٌٜٖنــَس٘أَبٖو  َُ٘أَغــ ّٔ ايِطَبــاَب َب َٗـــا ٗأ ََٚداَضَت َٗـا  َٜٛلٜطخ ٖقبلًٖ  ا٘يش ـ
. ٜعـين بـ٘ دعًـٞ     #ٖصا َزأبـٞ ٚزأبـو أبـًسا    $  ف نؿأْو ٚأَطى ٚدعًو. ٜكاٍ َٓ٘: #نسأبو $  ٜعين بكٛي٘:

 اْت٢ٗ.# َزأبل   ز ٩ ًٚبا ٚز٘أًبا $  ٚدعًوف ٚأَطٟ ٚأَطىف ٚؾأْٞ ٚؾأْوف ٜكاٍ َٓ٘:
ِل َٚاٞيَصٜط ٜٗ ًَ ََٔ ٖقبل ِٖٚ  أغ٠ٛ هلِف دبـاتٛا ٜهًُـٕٛ بعهـِٗ بعهـٙا ٗ تػًػـًِٗ بايتُػـو بٗـصٙ ايػـ١ٓ         صَٔ 

ٚايسأب عًٝٗاف ٖٚ٪٤٫ َٔ آٍ ؾعٝبف ْٚٛحف ٚيٛط ٚاريِٖ ٖٔ غبكِٖٛف ٚأخرب اهلل بـإٔ آٍ دطعـٕٛ غـٝأتٕٛ    
ض ع٢ً ٖٜٛـ١ ايهفطٚقـس اتفكـٛا    َٔ بعسِٖف دايهفاض ٜٓتػبٕٛ إٍ بعهِٗ ايبعضف ًٜٚتكٕٛ ْٝعٙا َٔ كتًف ايعكٛ

٘  طع٢ً أِْٗ: ِ  ايًٞـ  ٖ ِل  طضنِ بعهِٗ إٍ بعض َٔ كتًف ايعكٛض  صٖنِصب ٛا َبآَٜاَتَٓا ٖدٖأَخَص ٜٗ اييت اؾرتنٛا صَبص ْ َٛب
٘  َؾَسٜس  ا٘يَعٖكاَب طٚتػًػًٛا دٝٗا:  يًسا٥بٌ ع٢ً زأب ايهفط. صَٚايًٞـ

َٔ طٜاقُسف ٚأْ  ضغٛيٞ: صٗقٌط َٕ ٜإٖي٢طقٌ هلِ ٚأْب٦ِٗ بأْهِ: صٖنٖفط ٚايًٍََٞصٜ َٚت شلَؿط ٚ  َٕ ًٖب ٛ َِ َغت غل َِٓٗ ََٚب٦لَؼ  َد
َٗاز  َُ ضز داظّ َباؾط ع٢ً تعايِٝٗ ٚاغتهباضِٖف شيو إٔ ايهـادط بـ٘ عٓـاز ؾـسٜس ٗ ايـسأب عًـ٢ ْٗـر         12صا٘ي

اغتكغاضٙا يـ٘ف بـٌ ٫ٜطٜـس إٔ     ايهفطف ٖٚٛ عٓسَا ٜ صْبف ٫ٜتٛب ٭ْ٘ ٜط٣ ْفػ٘ أنرب َٔ ايتٛب١ف ٜٚط٣ ٗ ايتٛب١
ٜ٪َٔ باهلل ضاِ ٜكٝٓ٘ بٛدٛز اهللف دٗٛ َ٪َٔ بٛدٛز اهللف بٝس أْ٘ ٜػتهرب ع٢ً إّاْـ٘ بٛسساْٝـ١ اهللف دايـصٟ ٜٛدـ٘     
ن١ًُ بص١٦ٜ هللف ٖٛ َ٪َٔ ب٘ف ٚإ٫ٛ ٕا ٚد٘ إيٝ٘ ٖصٙ ايه١ًُ ايبص١٦ٜف بٝس أْ٘ ٫ٜهٕٛ دسٜطٙا باهلسا١ٜف د٬ٜٗسٜـ٘ اهللف  

سٜطٙا بايععف د٬ٜععٙ اهللف ٫ٜهٕٛ دسٜطٙا بايتٛب١ف د٬ٜٗسٜ٘ اهلل إٍ ايتٛب١ف دٝبك٢ دٓسٙا فٓسٙا يًؿٕٝإ ٜتٛٙ ٫ٜهٕٛ د
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ٗ َٓغكات اؿٝا٠ف ٚايٛغاٚؽف ٚتساعٝات ا٫غتهباض ست٢ ىطز َٔ اؿٝا٠ كطز غ٤ٛف ٗ سٌ إٔ إـ٪َٔ عٓـسَا   
 إٍ ضب٘ ٜصضف زَٛع ايٓسّ.هس ْفػ٘ ٗ َعك١ٝف دإْ٘ ٜػاضع إٍ ايتٛب١ َتهطعٙا 

ٚيصيو تط٣ نٌ ٖصٙ ايبٍٝٓات اييت ٜأتٞ بٗا ايطغٌف ست٢ ٜبسٚ نٌ ؾ٤ٞ دًٝٙاف ٚايصٟ ٜتٛانع يطبـ٘ف ٜٚػـذس   
ي٘ف ٚىط ي٘ غادسٙا خاؾعٙاف ٜٚصضف ايسَٛع بٌ ٜسٟ ضب٘ طايبٙا ايتٛب١ ٚإغفط٠ف دإٕ اهلل ٜػـتذٝب زعـ٠ٛ ايـساعٞ    

اؽ ْٝعٙا َ٪ٌَٓ ٫ٜهفط َِٓٗ دطز ٚاسس قطف بٝس إٔ اهلل ىاطب اإلْػـإ ٖٚـصٙ   إشا زعاٙف ٚاهلل قازض إٔ هعٌ ايٓ
ضدع١ َٔ ؾإٔ اإلْػإف ثِ ٜتشاٚض َع عكً٘ف ست٢ ٜكرتب َٔ اهللف دٗٓا سٛاض بٌ اهللف ٚبٌ اإلْػإف َٚـٔ خ٬يـ٘   

ًكـ٘ف دٝػـٍبش٘ف ٜٚهٍبـطٙف    ٜػتٕٝع اإلْػإ إٔ ٜغسٚ أنجط قطبٙا َٔ اهللف َٚٔ خ٬ي٘ ٜتعطف اإلْػإ عًـ٢ اهلل ٗ خ 
ٜٚػذس ي٘ف ٚيصيو دإٕ اٯ١ٜ ػعًو تٓفتض ع٢ً ْفػوف ٚتٓفتض ع٢ً ايعا  نً٘ف د٬ٜهفـٞ إٔ تكـطأ ايكـطإٓف ثـِ     
تٓاّف ثِ تػتٝكغف دتكًٞ ٚتكطأ ايكطإٓ ٚتٓاّف بٌ ٜسدعو ايكـطإٓ إٍ إٔ تػـتٝكغف ٚتٓدـطط ٗ فـا٫ت اؿٝـا٠ف      

ع٢ً خًل اهلل ٚدل ايسضؽ ايصٟ تًكٝتـ٘ َـٔ ايكـطإٓف دـايكطا٠٤ يٝػـ        ٚتكسّ ْفعٙا يٓفػو ٚاٯخطٜٔف إٔ تتعطف
هلسف ايكطا٠٤ دشػبف بٌ ايكطا٠٤ هلسف ا٫غتعاز٠ ٗ ايعًـِف ٚإعطدـ١ف ٚايعبـاز٠ف ٚايتٕـٛضف عًـ٢ ٖـصا ايٓشـٛ        
غتهتؿف بإٔ ايكطإٓ ٖٛ نتاب يٝؼ بٛغعو ا٫غتغٓا٤ عٓ٘ف ٭ْ٘ نتـاب اهلل ايـصٟ ٜعٍطدـو بٓفػـوف ٜٚعٍطدـو      

 ٝا٠ف ٜٚعٍطدو بطبو. باؿ
ٜكٍٛ َكاتٌ ٗ شيو : "أضاز َؿطنٞ َه١ َعٓاٙ: قٌ يهفاض َه١: غتغًبٕٛ ٜـّٛ بـسض ٚؼؿـطٕٚ إٍ دٗـِٓ ٗ     

إٕ اهلل اـايبهِ ٚساؾـطنِ إٍ   $  اٯخط٠ف دًُا ْـعي  ٖصٙ اٯ١ٜ قاٍ هلِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٜـّٛ بـسض:    
 #.دِٗٓ 

ٚاٙ غعٝس بٔ دبريف ٚعهط١َ عٔ ابٔ عباؽ ضنـٞ اهلل عُٓٗـا أٜهـا:    دُٝا ٜط٣ قُس بٔ إغشام عٔ ضداي٘ف ٚض
أْ٘ ٕا أقاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قطٜؿا ببسض ٚضدع إٍ إسٜٓـ١ف ْـع ايٝٗـٛز ٗ غـٛم بـين قٝٓكـاع       

ـعٍ ٜا َعؿط ايٝٗٛز اسصضٚا َٔ اهلل َجٌ َا ْـعٍ بكطٜـ ّٜٛ بسض ٚأغًَُٛا قبٌ إٔ ٜٓـعٍ بهِ َجٌ َـا ْـ  $  ٚقاٍ:
دكايٛا: ٜا قُس ٫ ٜغطْو أْو يكٝ  قَٛا أاُاضا ٫ عًِ  #بِٗف دكس عطدتِ أْٞ ْيب َطغٌ ػسٕٚ شيو ٗ نتابهِ

َٔ ٖنٖفـط ٚا  طهلِ باؿطب دأقب  َِٓٗ دطق١ ٚإْا ٚاهلل يٛ قاتًٓاى يعطد  أْا مٔ ايٓاؽف دأْـعٍ اهلل تعاٍ:  ٌل َيًَٞصٜ ٗق
َٕ  ٜإٖي٢  َٚت شلَؿط ٚ  َٕ ًٖب ٛ َٗاز َغت غل َُ ََٚب٦لَؼ ا٘ي  َِ َِٓٗ  .صَد

إٕ ايهادط هٝع يٓفػ٘ اضتهاب نٌ إٛبكاتف زٕٚ إٔ ٜط٣ ضزعٙا عسٚز اهللف ٜٚبكـ٢ َكـٍطٙا عًـ٢ نفـطٙ ستـ٢      
ّٛت ع٢ً َصٖب ايهفطف ٚيصيو دإٕ اهلل ٜعًُ٘ ٗ ايسْٝا عٔ غ٤ٛ َكريٙف ٖٚصا اإلع٬ّ بصات٘ف ٖـٛ َجابـ١ إْـصاض    

 يًعٛز٠ إٍ اؿلف ٚشيو ض١ٓ َٔ اهلل بايعباز. 
َٕ  ط ِل آ١َٜٖٚقسل ٖنا ٜٔ ا٘يَتٖكَتاطٚاقع١ با١ٓ٥ ٚؾاٖس٠صٖيٗه ٝل ٗ دٝؿٌف نٌ دٝـ ٜؿهٌ د١٦ َتٓاقه١ يٮخط٣ صَدٞ َد٦ََت

َ٘ ط:ايتك  ايف٦تإ يًشطبٚع٢ً شيو  ٌٜ ايًٞـ ٌ  َدٞ َغَبٝ ََـٔ        صَد١ٚ٦َ ت ٖكاَت َ٪يفـ١ َـٔ قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚ
ِلطايتك٢ ايفطٜكإ ٗ بسض:َ٪يف١ َٔ َؿطنٞ قطٜـف سٌ صٖناَدَط٠ٚ َٚٗأخلَط٣طَع٘: ٜٗ ٝل ًٖ ٍََجل  ِ ٗ ٚلَْ ََـٔ ايـصٟ ٜـط٣    صََٜط
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؟ ٜ ُهٔ إٔ ٜ ػتٓتر َٔ شيو ايف١٦ ايجا١ْٝ ايهادط٠ف ٚقس ٚضزت ثاْٝٙاف دأدطاز ٖصٙ ايف٦ـ١ ٖٚـٞ ايـيت     صَجًِٝٗطََٔ:
َٟ ا٘يَعطتعٜس أعسازٖا عٔ أدطاز ايف١٦ ا٭ٍٚ إ٪١َٓف قس دعًِٗ اهلل ٜطٚا ايعهؼف دريٚا : َٜٔض٘أ إٔ أعساز إـ٪ٌَٓ   صٝل

ف ٚقس أضاِٖ اهلل تعاٍ شيوف ٖٚٛ ٗ ٚاقع٘ يٝؼ نصيوف ّٚهٔ إٔ ٜ ػتٓتر أٜهٙا إٔ أدـطاز ايف٦ـ١ ايـيت    صَجًِٝٗط
ايف١٦ ايهادط٠ف دُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ أسس ا٫غـتٓتادٌف ّٚهـٔ إٔ ٜهـٕٛ     صَجًٖٞطٗ غبٌٝ اهللف ٜطٕٚ أْفػِٗ  تكاتٌ

٘  ط تعاٍ شيو غببٙا نٞ ٜٓتكط إ٪َٕٓٛ ع٢ً ايهـادطٜٔ: ا٫غتٓتادإ َعٙاف ٚقس دعٌ اهلل َـٔ خـ٬ٍ ٖـصا     صَٚايًٞــ
ٍٟٛ ٜٚٓاقط:صٜ َ٪ٍَٜس طايكتاٍ بٌ ايفطٜكٌ:  ََٔ ََٜؿا٤  طٜ٪اظض ٜٚك  َٙ  .صَبَٓكلٜط

ٜكٍٛ: قس نإ يهِ ٗ ٖـ٪٤٫ عـرب٠    صقس نإ يهِ آ١ٜطأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أبٞ سامت عٔ ايطبٝع ٗ قٛي٘: 
ٍِٖٚ ٚشيو ٜـّٛ بـسضف نـإ إؿـطنٕٛ تػـعُا١٥ ٚٔػـٌ ضدـ٬ٙف ٚنـإ          َٚتفهط. أٜسِٖ اهلل ْٚكطِٖ ع٢ً عس

 أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ث٬مثا١٥ عؿط ضد٬ٙ .
ٌ   طٚأخطز ابٔ دطٜط عٔ ابٔ َػعٛز ٗ قٛي٘: بـسض دٓعطْـا إٍ   . قـاٍ: ٖـصا ٜـّٛ    صقس نإ يهـِ آٜـ١ٚ ٗ د٦ـت

ٚإش طإؿطنٌ دطأٜٓاِٖ ٜهعفٕٛ عًٝٓاف ثِ ْعطْا إيِٝٗ دُا ضأٜٓاِٖ ٜعٜسٕٚ عًٝٓا ضد٬ٙ ٚاسسٙا. ٚشيـو قـٍٛ اهلل:  
    ِ ــٓٗ ــِ ٗ أعٝــــ ــ٬ٙٝ ٜٚكًًهــــ ــٓهِ قًــــ ــتِ ٗ أعٝــــ ــِٖٛ إش ايتكٝــــ ــاٍ  صٜطٜهُــــ  44ا٭ْفــــ

. قـاٍ: أْعيـ  ٗ   ص.د٦ـتٌ.. قـس نـإ يهـِ آٜـ١ ٗ     طٚأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أبٞ سامت عٔ ابٔ عباؽ ٗ قٛيـ٘: 
ايتدفٝف ّٜٛ بسض ع٢ً إ٪ٌَٓف ناْٛا ٦َٜٛص ث٬مثا١٥ ٚث٬ث١ عؿط ضد٬ٙف ٚنإ إؿطنٕٛ َجًـِٝٗ غـت١ ٚعؿـطٜٔ    

ٚأخطز ابٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ ابٔ عباؽف إٔ أٌٖ بـسض   ٚغتُا١٥ف دأٜس اهلل إ٪ٌَٓ دهإ ٖصا ٗ ايتدفٝف ع٢ً إ٪ٌَٓ
 .إٗادطٕٚ َِٓٗ ٔػ١ ٚغبعٕٛف ٚناْ  ٖع١ّ بسض يػبع عؿط٠ َٔ ضَهإ ي١ًٝ ْع١ ناْٛا ث٬مثا١٥ ٚث٬ث١ عؿط.

نُا قاٍ ايػسٟ: تط٣ ايف١٦ ا٭خري٠ ايهادط٠ ايف١٦ ا٭ٍٚ إ٪١َٓ َجٌ عسز ايطا٥ٌ ٚقس ناْٛا تػعُا١٥ ٚٔػـٌ  
ٚغـكف بٝـ  سًـِٗ     َكاتًٙا نًِٗ ؾانٛ ايػ٬حف ٚعٔ عًٞ نطّ اهلل تعاٍ ٚدٗـ٘ف ٚابـٔ َػـعٛز: نـاْٛا أيٙفـا     

ٚضبِٕٗ عتب١ بٔ ضبٝع١ بٔ عبس اؼف ٚدِٝٗ َٔ قٓازٜس قطٜـ ٚض٩غا٤ ايه٬ٍ أبٛ دٌٗ ٚأبٛ غفٝإ ٚاريُٖـاف  
َٚٔ اإلبٌ ٚاـٌٝ غبعُا١٥ بعري َٚا١٥ دطؽف ٚض٣ٚ قُس بٔ ايفطات عٔ غعٝس بٔ أٚؽ أْ٘ قاٍ: أغط إؿـطنٕٛ  

 ٚبهع١ عؿط قايٛا: َا نٓا ْطانِ إ٫ تهعفٕٛ عًٝٓا. ضدًٙا َٔ إػًٌُ دػأيٛٙ نِ نٓتِ؟ قاٍ: ث٬مثا١٥
ف ٝٓـا ٖٚا ٜ ط٣ٚ بٗصا ايكسز عٔ ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل تعاٍ عٓ٘ قاٍ: ْعطْا إٍ إؿطنٌ دطأٜٓاِٖ ٜهـعفٕٛ عً 

ثِ ْعطْا إيِٝٗ دًُا ضأٜٓاِٖ ٜعٜسٕٚ عًٝٓا ضدًٙا ٚاسًسا . ٜكٍٛ  ابٔ َػعٛز: يكس قًًٛا ٗ أعٝٓٓـا ٜـّٛ بـسض ستـ٢     
 قً  يطدٌ إٍ دٓيب: تطاِٖ غبعٌ؟ قاٍ: أضاِٖ َا١٥ دأغطْا َِٓٗ ضدًٙا دكًٓا نِ نٓتِ؟ قاٍ: أيٙفا. 

ِٕ َدطٚيهٔ قس تتػا٤ٍ: ٕاشا دعٌ اهلل شيوف دٝكٍٛ اهلل:  صيٍَٗأَٚيٞ ا٘يٖأبلَكاضط 14صا٘يٖأبلَكاٜض يٍَٗأَٚيٞ ٖيَعبلَط٠ٙ َيٖوٞ َشٜإ
ٜٚ َ٪ٍَٜـس   ط:دُٝا بعس نٞ ٜرتغذ يسِٜٗ ٜكٌ بإٔ اهلل تعاٍ دـٌ ثٓـا٩ٙ   صيٍَٗأَٚيٞ ا٘يٖأبلَكاٜضطصعرب٠طٗ شاى ايعٗسف ثِ 

ََٔ ََٜؿا٤   َٙ ستـ٢ تفاقـٌٝ اؿٝـا٠ ايَٝٛٝـ١ف      تعُُٝٙا يٝؿٌُغٛا٤ ٗ بسضف أٚاريٖاف ثِ ّهٔ إٔ ٜ كاؽ شيو  صَبَٓكلٜط
دُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ شيو ٗ ْؿٛب اؿطٚب بٌ اؾٝٛف اييت تكاتٌ ٗ غبٌٝ ايباطٌف ٚاؾٝٛف اييت تكاتـٌ ٗ غـبٌٝ   
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اؿلف ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ايٓكط غٝكع يًذٝٛف إػ١ًُ ٗ ٖصٙ اؿطٚبف بٌ قس ٜٗعَٗا أعسا٩ٖاف ٭ْٗا َػـ١ًُف  
ٍٔ سطبٗابٝس أْٗا ٫تكاتٌ ٗ ٚنصيو ٜؿٌُ اؿطٚب بٌ إػـًٌُ أْفػـِٗف غـٛا٤     ف غبٌٝ اؿلف ٖٚٞ ظا١ٕ ٗ ؾ

أناْٛا ز٫ٙٚف أٚ أسعابٙاف أٚ دطقٙاف أٚ ْاعاتف أٚ أدطازٙاف ٚمٔ ْط٣ ٗ ظَآْا اؾتعاٍ ٖـصٙ اؿـطٚب ٗ إػـًٌُ    
 ٗ  قـفٛف  إػـًٌُف سٝـح بـاتٛا     ٚقس اؾتٍست بعس قٝاّ ايجٛضات ايؿعب١ٝ نس أْعُتٗاف دأز٣ شيو إٍ ؾـكام 

ع٢ً قتاٍ َع بعهِٗ ايبعضف دذٓٛز ا٭ْع١ُ اإلغ١َٝ٬ تكتٌ ؾعٛبٗا إػ١ًُف ٚايؿعٛب إػـ١ًُ تكتـٌ دٝـٛف    
 أْعُتٗا إػ١ًُ.  

دًـٝؼ  صيٍَـٗأَٚيٞ ا٘يٖأبلَكـاضٜ  طعا١َف ٜعترب بٗا عا١َ ايٓاؽف بٌ ٖٞ عرب٠:  دٗٞ يٝػ  عرب٠صيٍَٗأَٚيٞ ا٘يٖأبلَكاٜضطعرب٠:
ََٔ ٫ًّو عٌٝٓ بغري باقطف درت٣ سسثٙا ٜكع ع٢ً َطآ٠ َٔ ؾدكٌ ٜطٜاْ٘  نٌ ََٔ ًّو عٌٝٓ بباقطف ٚيٝؼ نٌ 
يهٔ أسسُٖا ٜبكط ٜٚأخص عرب٠ ٖا بكطف ٚاٯخط ٫ٜبكطف ٫ٚتبًغ٘ عرب٠ف ٖٚصٙ زع٠ٛ يإلْػإ بأ٫ٛ  صضأٟ ايعٌط

طٓٗاف َٔ أدٌ إٔ ٜػتذًٞ ايعرب٠ف دبعض ايٓاؽ تـطاٙ  ٜهتفٞ بايٓعط إٍ ظاٖط ا٭ؾٝا٤ف بٌ ٜٓفص بٓعطٙ نٞ ٜبكط با
داقسٙا يإلسػاؽف ٜٚعٔ شيو د١ٕٓف د٬ٜبايٞ إٔ ٜعاٖسف ٫ٚ ٜٛٗ بعٗسٙف ٜتشٍسخ ٫ٜٚكسم ايكٍٛف ٜعـسف ٚىًـف   
ٚعسٙف ٚإٕ ضأ٣ ؾا١ٓ٥ ع٢ً أًٖ٘ف أاُض عٝٓٝ٘ زٕٚ َبا٠٫ف ٚيصيو ٜٛقف ٖصا ايؿدل بـ ايسٜٛخف د٬ ؾـ٤ٞ  

إلْػإ غٛا٤ أقطأ ايكطإٓف أٚ مسع٘ف أٚ قًٝ  ي٘ سه١ُف أٚ قطأ نتابٙاف أٚ ٚقع  أَاَـ٘ ٚاقعـ١ف   وٍطى َؿاعط ٖصا ا
غٛا٤ إٕ ضأٜت٘ ٜكًٞف أٚ ٜكّٛف أٚ ورف دٗٛ ٜسٚض ٗ دًو إعاٖطف زٕٚ إٔ تتفاعٌ َؿـاعطٙف ٚأساغٝػـ٘ قٝـس    

 ؾعط٠.  
ٕ نٓ  َٔ أٚيٞ ا٭بكاضف أّ زْٚٗـِف  ؼٍهو اٯ١ٜ ٖٓا نٞ تكّٛ بع١ًُٝ َطادع١ زقٝك١ يٓفػو ست٢ ٜتبٍٝٔ يو إ

ٍٛض ْفػو ست٢ تٓتكٌ َٔ ساي١ اي٬ إبكاضف إٍ ساي١ اإلبكاضف دإٕ ضأٜ  د٦ـتٌ تكـاضعتاف أٚ    ٚنٝف ّهٓو إٔ تٕ
اختًفتاف ٚنٌ ٚاسس٠ تكٍٛ بأْٗا ٗ غبٌٝ اهللف ٫ؾ٤ٞ ٜ عٗط يو اؿكٝك١ غ٣ٛ إبكاضى ايصٟ ٜهٕٛ يو خري َعٌ 

 ٗ بٝإ شيو. 
غبٌٝ اهللف ٫ٜعين بايهطٚض٠ إٔ تكتٌف بٌ إٔ تسدع ايكتٌ عٔ ْفػوف دإٕ أتاى ؾدل وٌُ غٝفٙا نٞ  ايكتاٍ ٗ

ٜكتًو ٜٚٓتٗو َايو ٚعطنوف ّهٓو إٔ ؼٌُ غٝفٙا ٚتبسأ بأٚي١ٜٛ إبعـازٙ عٓـوف ستـ٢ ٜٓكـطفف ٚإٕ ٚقـع ٗ      
١ إٔ ترتنـ٘ عـاٍ غـبًٝ٘ف ٭ٕ    أغطىف إٔ ؼػٔ إيٝ٘ف ٚتػع٢ إٍ ٖساٜت٘ف ٫ٚتٗٝٓ٘ف ٚإٕ ضدـض اهلساٜـ١ف دا٭ٚيٜٛـ   

غًٛنو اإلْػاْٞ ٖصا قس ٜرتى عًٝ٘ أثطٙا ٗ غبًٝ٘ف ٭ٕ إسػاْو إيٝ٘ف ٜ صٛنطٙ بإغا٤ت٘ إيٝوف دٝذًـٛ يـ٘ غـاعت٦ص    
ايفطم بٌ احملػٔ ٚإػ٤ٞف ٚقس ٜهٕٛ شيو غببٙا ٗ ٖسا١ٜ ٖصا ايطدٌف يٝؼ بك٠ٛ ايػـٝفف بـٌ َٛقـف إسػـإ     

 ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ايطاق١ٝ يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل.  ٚعفٛ بسض َٓو ػاٖ٘ف ٖٚصا بصات٘
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َٔط َٔطايع١ٜٓف ٖٞ إعٗطف ٚيٝػ  اؾٖٛطف أٟ ػٌُٝ ايبا٥ٔ يًعٝإف دـ:  صظ ٍَٜ ٌُٔف دكس ٜهٕٛ  صظ ٍَٜ َٔطف د   صظ ٍَٜ
َٔطاؾٌُٝ يٝ كبض أنجط ْا٫ٙ ٚداشب١ٝف ٚقس ٜهٕٛ  ايكبٝض يٝغسٚ ٬ْٙٝ ٚدصابٙاف ٚيصيوف دإٕ ظاٖطٖـا هـصب    صظ ٍَٜ

 ايٓاظط إٍ اؾتٗا٥ٗاف دايع١ٜٓ تػتٍسعٞ ايؿ٠ٛٗف نُا إٔ ايؿ٠ٛٗ تػتسعٞ ايع١ٜٓ.
 يٓٓعط إٍ َفّٗٛ ايع١ٜٓ ٗ ٖصٙ اٯٜات : 

َّ خ ـــص ٚ٘ا ط ٘  ٫ٖ ٜ َشـــّب              َٜـــا َبَٓـــٞ آَز ٫َٖٚ ت ػلـــٜطٗدٛ٘ا ٜإِْـــ َٚاؾلـــَطب ٛ٘ا  ََػلـــَذُس ٚٗنًٗـــٛ٘ا   ٌٔ ِل َعٓـــَس ٗنـــ ٜظَٜٓـــَتٗه
ٌَ ُ ػلٜطَد  31٭عطافاصا٘ي

َٙط َٞ ٖأخلَطَز َيَعَباَز َ٘ اٞيَت َّ ٜظ١َٖٜٓ ايًٛ ٔل َسِط ََ ٌل   32ا٭عطاف صٗق
َٕط ٛل ٝلَ  َدطلَع َ َٛغ٢ َضِبَٓا ٜإِْٖو آَت  ٍَ َٛا٫ٙ َدٞ ا٘يَشَٝا٠َ ايّسْلَٝا َٖٚقا َل َٖٚأ ََٮٙ  ٜظ١َٜٙٓ   88ْٜٛؼصَٚ
َٕط َٗا ٫ٖ ٜ بلَدػ ٛ ِل َدٝ  ٖ َٚ َٗا  ِل َدٝ  ٗ َُاٖي ِل ٖأعل ٜٗ ٝل َٛٔف ٜإٖي َٗا ْ  َٜٚظََٜٓت َٕ ٜ ٜطٜس  ا٘يَشَٝا٠ٖ ايّسْلَٝا   15ٖٛزصََٔ ٖنا
َٖا ط َُرَي َيَتطلٖنب ٛ َٚا٘يَش  ٍَ َٚا٘يَبَغا  ٌَ ََٕٚا٘يَدٝل ٛ ُ ًٖ ََا ٫ٖ َتعل ََٜٚدلًٗل    8ايٓشٌصَٜٚظ١َٜٙٓ 
َٚ ط ٘  َعٔ َش٘نٜطَْـا  ًَ٘ب ًَ٘ٓا ٖق ٔل ٖأ٘اٖف ََ َٕعل  َٖٚيا ت  ِل ت ٜطٜس  ٜظ١َٖٜٓ ا٘يَشَٝا٠َ ايّسْلَٝا   ٗ ٓل ٝلَٓاٖى َع ٙ      َٖٚيا َتعلس  َع َلـط  َٕ ٖأ َٖٚنـا   ٙ َٛا َٖـ اِتَبـَع 
 28ايهٗفصٗدط طٙا
َٕ ٜظ١َٜٗٓ اط َٚا٘يَبٓ ٛ   ٍ َُا ٬ََٙا٘ي ََٚخٝلٌط ٖأ َٛابٙا  َٚا٘يَباَقَٝات  ايِكاَيَشات  َخٝلٌط َعَٓس َضٔبٖو َث  46ايهٗفص٘يَشَٝا٠َ ايّسْلَٝا 
َٖٚإٔ ٜ شلَؿَط ايِٓاؽ  ن ًش٢ ط ّ  ائع١ََٜٓ  ٛل ِل َٜ ٛلَعس ٗن ََ  ٍَ  59ط٘صٖقا
ٗ ط َٔ ٗدط َٚد ََٜٚشلٖف٘ع  ِٔ َٖ ٔل ٖأبلَكاٜض ََ  َٔ َََٓاَت َٜغله هل ُ ٪ل ً٘ َٗاَٚٗقٌ يِّ ٓل ََ ََٗط  ََا ٖظ ِٔ ٜإٞيا   ٗ َٔ ٜظََٜٓت َٖٚيا ٜ بلَسٜ  31ايٓٛضصِٔ 
َٚا٘يٖأط  ٍٜ َٛا َل ََٚتٖهاث ٌط َدٞ ا٘يٖأ ِل  ٝلَٓٗه ََٚتٖفاخ ٌط َب َٜٚظ١َٜٚٓ   ٌٛ ٗل َٖٚي َُا ا٘يَشَٝا٠ٗ ايّسْلَٝا ٖيَعٌب  ُ ٛا ٖأِْ ًٖ ٌٜ ٖاٝلُح ٖأعلَذـَب  اعل ََُج ٚلٖياَز ٖن

 ِِ ٘  ث  َٚ   ا٘يٗهٞفاَض ََْبات   ٌٕ َٛا َٜٚضنلـ  َ٘ َٔ ايًٞـ َٔـ ََغلَفَط٠ٚ  َٚ ََٚدٞ ا٘يآَخَط٠َ َعَصاٌب َؾَسٌٜس  ٕٖاَٙا  ٕ  س  ِِ َٜٗهٛ َ كلٖفٍطٙا ث    ٙ ٜٗٝر  ٖدَتَطا ََـا  َٜ
َََتاع  ا٘يغ ط ٜٚض  20اؿسٜسصا٘يَشَٝا٠ٗ ايّسْلَٝا ٜإٞيا 

َٜٚظَٜٓت ط ََُتاع  ا٘يَشَٝا٠َ ايّسْلَٝا  ٞل٤ُ ٖد َٔٔ َؾ ََا ٗأَٚتٝت ِ  ََٕٚ ًٖا َتعلَكًٗٛ َٖٚأبلٖك٢ ٖأٖد َ٘ َخٝلٌط  ََا َعَٓس ايًٞ َٚ  60ايككلصَٗا 
ََا ٗأَٚتط  ٌَ ََجل ٝلَ  ٖيَٓا  َٕ ا٘يَشَٝا٠ٖ ايّسَْٝا َٜا ٖي َٔ ٜ ٜطٜس ٚ ٍَ اٞيَصٜ َ٘ ٖقا َ٘ َدٞ ٜظََٜٓت ََ ٛل ٘  ٖيـص ٚ َسـغٛ    ٖدَدَطَز َع٢ًٖ ٖق ٕ  ٜإِْـ  َٞ ٖقـاض ٚ
ِٝ  79ايككلصَعَعٝ
َٗا ايِٓط ِٔ        َٜا ٖأّٜ َٚٗأَغـٔطسلٗه  ِٔ ََـٔتعلٗه َٔ ٗأ ٝل َٗـا ٖدَتَعـاٖي َٜٚظََٜٓت َٕ ا٘يَشَٝـا٠ٖ ايـّسْلَٝا  ِٔ ت ـٜطزل َٚاَدٖو ٜإٕ ٗنٓـت  ّٞ ٗقٌ يِّٖأظل  َغـَطاسٙا  َب

٬َُٙٝ  28ا٭سعابصَد
هلا إٔ ت عٗط ظٜٓتٗا يغريٙف ٭ْٗا فًب١ يًؿ٠ٛٗف ٚيـصيو ٜ كـاٍ    يعٚدٗاف ٫ٚهٛظإٕ إطأ٠ ٫هٛظ هلا إٔ تتعٍٜٔ إ٫ٛ 

بإٔ ايٓػا٤ سبا٥ٌ ايؿٕٝإف ٚظٜٓتٗا يغري ظٚدٗا باب َٔ أبٛاب ايفت١ٓف ٚسبـٌ َـٔ سبـاٍ ايؿـٕٝإ بٝٓٗـا ٚبـٌ       
 ايطدٌ. 

َٔ ايٓٔػا٤َع٢ًٖ اي ََا َتَط٘ن   َبعلَسٟ َدتل١َٙٓ ٖأَنّط$ثب  ٗ ايكشٝض أْ٘ف عًٝ٘ ايك٠٬ ايػ٬ّف قاٍ: ََ  ٍٜ   #ٔطَدا
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عٓسَا تتعٍٜٔ إطأ٠ يعٚدٗاف دإِا تفعٌ شيو نٞ تػتذًب ؾٗٛت٘  نٞ ٜسخٌ ٗ دطاؾـٗاف ٚايؿـاضع هٝـع هلـا     
شيوف دإٕ نإ ايعٚز عاط٬ٙ عٔ ايؿ٠ٛٗف بػبب زا٤ أٍ  ب٘ف َا دعً  إطأ٠ شيوف ٭ٕ ٖصٙ ايع١ٜٓ تهٕٛ ٫َعٓـ٢  

 ظعاز ظٚدٗا ايعادعف ٭ْٗا ت صٛنطٙ بعذعٙ. هلاف ٫ٖٚسف هلاف بٌ قس تتػبب ٗ إ
ٖٓاى أَط آخط ٗ اا١ٜ ا٭١ُٖٝ هًٛ يٓا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ سٍٛ َػأي١  احملب١ اييت َاتعاٍ يغـعٙا َـٔ ا٭يغـاظ ايبؿـط١ٜ     
ضاِ نٌ َا ٛنتب عٓٗاف ٚيعٌ َا ٖنتب عٔ اؿب ٗ تاضٜذ اٯزاب ٚايفٕٓٛف دام نٌ ؾ٤ٞ زْٚ٘ف َٚاظاٍ ايٓـاؽ  

 ٙا بؿطٜٙا بايٓػب١ إيِٝٗ. نُا يٛ أِْٗ   ٜكٛيٛا ؾ٦ٝٙا عٔ اؿبف َا ظاٍ ٜؿٛهٌ يغع
دًٛ أَعٍٓا دٝسٙا ٗ ٖصٙ اٯٜـ١ف غـتذًٛ يٓـا إؾـاضات عـٔ َفٗـّٛ اؿـب ايبؿـطٟف دُازاَـ  ايعٜٓـ١ ظـاٖط٠ف            
ٍٛي١ اـري َكتكـط٠ف ػـاٙ     َٚػتسع١ٝ ٕؿاعط اؿبف دإٕ ٖصا اؿب ٖٛ عباض٠ عٔ َؿاعط َتشطن١ف اري ثابت١ف َٚتش

ٍٍٛ اري إكتكطف دًصيو غبك  ن١ًُ اؿب اريٖا دـ إعٗط إعِٜٔ إتشٍطى اري ايجاب ف ٚإ َٔ َيًِٓاٜؽ س ـّب  طتش ظ ٍَٜ
َٛاَت َٗ دايؿ٠ٛٗف ٖٞ ساي١ سبف ٚاؿب ٖٛ ساي١ ؾ٠ٛٗف أٟ ؼـب بؿـ٠ٛٗف ٚتؿـتٗٞ عـب ف دأْـ  ُٝـٌ        صايِؿ

ٚايؿـ٠ٛٗ إٍ إـطأ٠ف    يًؿ٠ٛٗ إيٝٗاف دإطأ٠ اييت ؼبٗا ٖٞ اَطأ٠ ؾ١ٝٗ بايٓػب١ إيٝوف ٚيٛ  تهٔ ؾ١ٝٗ ٕا أسببتٗـا ف 
ٖٞ ايطاب١ ٗ فاَعتٗاف ٚيٝؼ ٗ اَت٬نٗاف نُا بايٓػب١ ٕا غريز َٔ سب ايؿٗٛات إٍ عٓاقط َتاع١ٝ َتػًػـ١ً  
ست٢ تتهاٌَ َع بعهٗا ايبعضف  ٭ٕ ايؿ١ٝٗ تهتٌُ باؿبف ٚاؿب تتٛد٘ ايؿ١ٝٗف ٚيصيو ٜبك٢ ايطدـٌ هـس ٗ   

ٍٚز بـاَطأ٠  ْفػ٘ ٬َٙٝ إٍ ايٓػا٤ َُٗا تكٍسّ ب٘ اي عُطف ٖٚٛ ٫ٍٜػكط ايبت١ َٔ سػابات٘ بأْ٘ ضَا شات ّٜٛ غٛف ٜتع
ٍٚزف دإْ٘ زَٚٙا ٜتٛقع بإٔ اؿب ٖٛ شاى ايصٟ غٝأتٞف ٚإطأ٠ ٖٞ تًو ايـيت   دسٜس٠ف َُٚٗا تعٍطف ع٢ً ْػا٤ف ٚتع

تفٞ َعٗا إٍ سٍسف ٚيهٓـ٘  غتاتٞف ٚيعٌ ايعٓاقط ايػبع١ اييت شنطٖا اهلل ػتُع ٗ ٖصٙ إٝع٠ف َٝع٠ إٔ اإلْػإ ٫ٜه
أسٝاْٙا ٜهٕط إٍ إقٓاع ْفػ٘ بأْ٘ انتف٢ف دهٝف ٜهٕٛ قس انتف٢ ٚظٜٓتٗا تًبح َفتٛس١ ي٘ َا زاّ سٝـٙاف يهـٔ قـس    
ٜٕطأ َطض ع٢ً ؾدل َا دٝ٪زٟ ب٘ إٍ عسّ ايؿ١ٝٗ يبعض َتاع ايسْٝاف ٚسٝٓٗا ٜكبض ٗ ساي١ ٜؿـتٗٞ دٝٗـا إٔ   

طدٌ ٜتعاٌَ َع إطأ٠ بًٌف دٗـٞ َـٔ اؾـٓؼ ايٓـاعِف ٖٚـٛ َـٔ اؾـٓؼ        ٜؿتٗٞف  ٭ٕ سب ايؿ٠ٛٗ َعٍٜٔ ي٘ ٚاي
اـؿٔف ٚخؿْٛت٘ ػعٌ إطأ٠ تتٛزز إيٝ٘ف نُا إٔ ْعَٛتٗا بإكابٌ َسعا٠ يتٛزز ايطدٌف ٚيصيو تط٣ إطأ٠ بكـٛض٠  

كـٍطبٌ ٗ ايعا٥ًـ١ف   عا١َ ت بسٟ اغتًٕادٙا ػاٙ ايطداٍف خاق١ بإكٍطبٌ َٓٗاف بأبٝٗاف ٚأخٝٗاف َٚـا زٕٚ شيـو َـٔ إ   
دٗٞ تبسٟ س١ٍٝٓ ٚاغتًٕادٙا ػاٙ ايهٝٛف تفٛم س١ٍٝٓ ايطدٌ ٖٚصا ا٫غتًٕاف ٜٓبع َٔ طبٝع١ ْعَٛتٗاف يصيو تط٣ 
ا٫ب١ٓ تتٛزز إٍ أبٝٗا بسضد١ تفٛم زضد١ ا٫بٔف ٚتتٛزز إٍ أخٝٗا أنجط ٖـا ٜتـٛزز ا٭ر ٭خٝـ٘ف ٚبإكابـٌف تـط٣      

ا٭رف دايصٟ ي٘ أخ ف ًٜكـ٢ سٓاْـٙا ٗ ايبٝـ  أنجـط َـٔ ايـصٟ ٫أخـ  يـ٘ف          ا٭ب ٜبازهلا ٖصا ايتٛززف ٚنصيو
ٌٍَف ٖٚا ٜ كاٍ ٗ شيو إٔ اـاي١ ٖٞ ا٭ّ ايجا١ْٝف دٗٞ ُتًو إٔ ُٓض سٓـإ   ٚنصيو إٔ ايصٟ ي٘ خاي١ ًٜك٢ سٓإ أ

 اـاي١ف ٚسٓإ ا٭ّ ٗ ٚق  ٚاسس ٭بٓا٤ أختٗا.
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ٍٔ ا٭قطب يؿ٠ٛٗ ايطدٌف   دكس بسأت اٯ١ٜ بٗـٔف ثـِ تـسضد  ايؿـٗٛات َتػًػـ١ً عػـب       ٚنٕٛ ايٓػا٤ ٖ
َٔ ايٍََٓػا٤َطأٚيٜٛاتٗاف دبسأت بـ:  ٌَط :ثِصََ ٍٛز بايبٌٓف ٚايؿ٠ٛٗ اييت تهٕٛ ب٬ بٌٓف ٖـٞ  صَٚا٘يَبَٓ نٕٛ ايؿ٠ٛٗ تت

        ٌ ٍٛد١ف يصيو عٓسَا ٜعفط ايطدٌ بإطأ٠ف ٫ٜهتفٞ بـصيوف بـٌ ٜفعـٌ َـا بٛغـع٘ نـٞ ٜعفـط بـايبٓ . ؾ٠ٛٗ اري َت
َٚا٘يَفِه١َطثِ: ََٖب  َٔ ايِص ََ َٕٖط٠َ  ُ ٖكٓ ٭ْ٘ بعس ظفطٙ بإطأ٠ ٚايٛيسف ٜكبض ٗ ساي١ قًل نٞ ٜكٍسّ ايطدا١ٖٝ صَٚا٘يٖكَٓاَطرٜي ا٘ي

يعٝاي٘فٍٜسخط ؾ٦ٝٙا يكازّ أبٓا٥٘ف دٌُٝٝ عكب شيو إٍ إاٍف يٝؼ ي٘ف بٌ ٭بٓا٥٘ف ٚإاٍ ٜتِ غبه٘ بايصٖب ٚايفه١ف 
ٍٍٛ ايصٖب ٚا  يفه١ إٍ قٕع َاي١ٝ ْكس١ٜ .دٝتش

ٜكٍٛ ايػسٟ  بإٔ إكٕٓط٠ ٖٞ إهطٚب١ إٓكٛؾ١ ست٢ قاضت زضاٖـِ ٚزْـاْريف ٜٚـط٣ ايفـطا٤ بـإٔ  ايكٓـاطري       
 إكٕٓط٠ ٖٞ  إهعف١ف ٚإشا أخصْا بٗصاف دإٕ  ايكٓاطري تعين ث٬ث١ف ٚإكٕٓط٠  تعين  تػع١.  

تصنطٖا اٯ١ٜ ٚدل زق١ تػًػـًٗاف ٖٚـٞ فتُعـ١ ؼكـل يـ٘      بعس إٔ ٜبً  شيوف ٜػع٢ إٍ ؼكٝل ؾٗٛات أخط٣ف 
١َََ  طَتع١ ايعفطف ٚا٫غتُتاع َا ظفـطف دتـصنط اٯٜـ١ عكـب شيـو:       ِٛ ُ َػـ ٌٜ ا٘ي ٍُٗـ١    صَٚا٘يَدٝلـ أٟ إٗعلًُـ١ ف أٚ إٕ

 اَؿػإ.
ٜهٔ ؾ٤ٞ أسب إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ايٓػا٤ إ٫ اـٌٝف ٚٗ  تكٍٛ  عا٥ؿ١ف ضنٞ اهلل عٓٗا: 

 ضٚا١ٜ:َٔ اـٌٝ إ٫ ايٓػا٤.
َٜٛلس بـٔ        ٜكٍٛ اإلَاّ أٓس:سسثٓا و٢ٝ بٔ غعٝسف عٔ عبس اؿُٝس بٔ دعفطف عٔ ٜعٜس بـٔ أبـٞ سبٝـبف عـٔ غ ـ

ٔل   $  اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ:  قٝؼف عٔ َعا١ٜٚ بٔ س َسٜرف عٔ أبٞ شضف ضنٞ اهلل عٓ٘ف قاٍ:قاٍ ضغٍٛ ََـ يـَٝؼ 
ِٛ٘ي ٔل َخ ََ ِٛ٘يَتَٓٞ  ِِ إِْٖو َخ  ٗ ٍ :ايًٞ ٜٔف َٜٗكٛ ٝل ََٛت ٌٔ ٖدذلط َٜسلع ٛ َبَسعل َََع ٗن   ٘ ٕ  ٖي ٍٞ إ٫ ٜ ٪َش َبَٓٞ آَزّف دادلَعًَٓٞ   َتين َٖٔدَطٝؽ َعَطَب

 َ٘ ٖلًَ٘ َٚاَي ٚل أَسٔب أ َ٘ إيٝ٘ف أ ًَ ٖل َ٘ ٚأ ََاَي ٔل أَسٔب  ََ َ٘  . #إيٝ
إٕ اهلل خًـل ايفـطؽ َـٔ ايـطٜض      ٚٚضز ٗ اـرب : ٚٗ اـرب َٔ سسٜح عًٞ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ: " 

 ٚيصيو دعًٗا تٕري ب٬ دٓاح".
"إٕ اهلل عطض ع٢ً آزّ ْٝع ايسٚابف دكٌٝ ي٘: اخرت َٓٗا ٚاسسا داختاض ايفطؽف دكٌٝ ي٘: اخـرتت   ٚٗ اـرب:

 ععى".
٫ تككـٛا   عٔ عتب١ بٔ عبسايػًُٞ أْ٘ مسـع ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٜكـٍٛ:"       ٗ َكٓف أبٞ زاٚز 

  ْٛاقٞ اـٌٝ ٫ٚ َعاضدٗا ٫ٚ أشْابٗا دإٕ أشْابٗا َصابٗا َٚعاضدٗا زدا٩ٖا ْٚٛاقٝٗا َعكٛز دٝٗا اـري".
ٌ ا٭زٖـِ ا٭قـطح   " . نصيو: "خري اـٝ ٫ ٜسخٌ ايؿٕٝإ زاضا دٝٗا دطؽ عتٝل ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "

 9ا٭ضثِ ثِ ا٭قطح احملذٌ طًل ايٌُٝ دإٕ   ٜهٔ أزِٖ دهُٝ  ع٢ً ٖصٙ ايؿ١ٝ"

                                                           
9
 أخطد٘ ايرتَصٟ عٔ أبٞ قتاز٠ 
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اؾـرت   . ٚٗ َػٓس ايساضَٞ عٓ٘ إٔ ضد٬ قاٍ: ٜا ضغٍٛ اهللف إْٞ أضٜس إٔ أؾرتٟ دطغا دأٜٗـا أؾـرتٟ؟ قـاٍ: "   
ٚض٣ٚ ايٓػا٥ٞ عـٔ أْـؼ قـاٍ:      " .  أزِٖ أضثِ قذ٬ طًل ايٌُٝ أٚ َٔ ايهُٝ  ع٢ً ٖصٙ ايؿ١ٝ تغِٓ ٚتػًِ

ٜهٔ أسب إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بعس ايٓػا٤ َٔ اـٌٝ. ٚض٣ٚ ا٭١ُ٥ عٔ أبٞ ٖطٜـط٠ إٔ ضغـٍٛ اهلل   
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: "اـٌٝ ث٬ث١ يطدٌ أدط ٚيطدٌ غرت ٚيطدٌ ٚظض ".

ٛاقٞ اـٌٝ ٚأشْابٗـا. ٚقـاٍ عبـاز بـٔ     ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ: تػَٛ  ا٥٬ٕه١ ّٜٛ بسض بايكٛف ا٭بٝض ٗ ْ
عبساهلل بٔ ايعبري ٖٚؿاّ بٔ عط٠ٚ ٚايهًيب: ْعيـ  ا٥٬ٕهـ١ ٗ غـُٝا ايـعبري عًـِٝٗ عُـا٥ِ قـفط َطخـا٠ عًـ٢          

 أنتادِٗ. ٚقاٍ شيو عبساهلل ٚعط٠ٚ ابٓا ايعبري. ٚقاٍ عبساهلل: ناْ  ٠٤٬َ قفطا٤ اعتِ بٗا ايعبري ضنٞ اهلل عٓ٘.
ّٜط ٚا٭ْعاّف غٛض٠ َٔ غٛض ايكطإٓف ٚا٭ْعاّ قبٛن١ َـٔ ايٓعَٛـ١ف   ف ٗ ايرتتٝب ايكطآْٞ ايػازؽ تأتٞصَٚا٘يٖأْلَعا

دٗٞ تعين اؿٝٛاْات ايٓاع١ُف ا٭يٝف١ف نصيو تًو اييت تٗب ايَٓعِ يإلْػإف ٚؼكل ي٘ ايُٕأ١ْٓٝف ٜٚػتُتع ظُاي١ٝ 
ٜععظ أيفتٗا َجٌ اـهط٠ف ٚاـبعف ٚايؿـعريف  ايٓعط إيٝٗاف دٗٞ سٝٛاْات ْاع١ُ ١ًْٝ آ١َٓف ٚع٢ً ا٭اًب تأنٌ َا 

ٚايكُضف عهؼ اؿٝٛاْات ايؿطغ١ اييت تأنٌ ايًشّٛف َجٌ ا٭غٛزف ٚايفٗٛزف ٚايُٓـٛضف دٗـٞ ؾطغـ١ف ٚيٝػـ      
أيٝف١ف ٚخؿ١ٓف ٚيٝػ  ْاع١ُف ٚايٓعط إيٝٗا ٜبعح ايطعب أنجطٖا ٜبعح ا٭َٔف بٌ ست٢ أقـٛاتٗا ؼُـٌ ايفـععف    

ٖٚٝآتٗا بكف١ عا١َف دـاْعط إٍ ْايٝـ١ َؿـ١ٝ اإلبـٌ ٖٚـٞ ُؿـٞ اهلـ٢ٜٓٛ بٓعَٛـ١ف          ٚنصيو ْعطاتٗاف ٚسطناتٗاف
ٚنصيو َؿ١ٝ ايغِٓف َٚؿ١ٝ ايبكطف َٚؿ١ٝ إاععف غٛا٤ ٗ ايكباحف ٖٚٞ ؽطز إٍ إطاعـٞف أٚ ٗ إػـا٤ ٖٚـٞ    

١ًٍُ بٓعِ اهلل ف دا٭ْعاّ َا هين َٓٗا اإلْػإ ايٓعِف َجٌ اؿًٝب ف ٚايًيف ٚايػـُٔف ٚايكؿـس٠ف   عا٥س٠ إٍ بٝٛتٗا ق
ٚايغعٍف ٚايٓػٝرف ٚأطاٜب ايًشّٛف ٖٚصا ٜتشكل ٗ ا٭آاّف ٚايبكطف ٚإاععف ٚاإلبٌف َٚا إٍ شيو َـٔ َٛاؾـٞ   
تطع٢ف ٫ٚتفرتؽف ٖٚصٙ ا٭ْعاّ َبعح أيفـ١ ستـ٢ ٗ أقـٛاتٗاف ْٚعطاتٗـاف ْٚايٝـ١ ٖٝآتٗـاف ٚاإلْػـإ ّٝـٌ إٍ         

 ْفعف دٗٞ إشٕ تطٟٚ يسٜ٘ عاطف١ سـب ايؿـ٠ٛٗف أٟ ايطابـ١ ٗ إًهٝـ١ف يـصيو      اَت٬نٗا ٭ٕ نٌ َا دٝٗا ْفع ٗ
تط٣ إٔ غا٥ط إسٕ ايكغط٣ف ٚايهرب٣ف دٝٗا أغٛام هلصٙ ا٭ْعاّف ٚعٓسَا تسخًـٗاف ٜٓتابـو ؾـعٛض بأْـو زيفـ       

 غٛقٙا آَٓٙاف ٭ْو تهٕٛ قفٛدٙا بػا٥ط أْٛاع ا٭ْعاّ.
٠ ايباضقٞ ٜطدع٘ قاٍ: "اإلبٌ عع ٭ًٖٗا ٚايغِٓ بطن١ ٚاـري َعكٛز ٚبٗصا ايكسز دا٤ ٗ غٓٔ ابٔ َاد١ عٔ عطٚ

ايؿـا٠ َـٔ    ٗ ْٛاقٞ اـٌٝ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ" . ٚدٝ٘ عٔ ابٔ عُط قاٍ قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: "     
ٚايفكـطا٤  " . ٚدٝ٘ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: أَط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ ا٭آٝـا٤ باؽـاش ايغـِٓف      زٚاب اؾ١ٓ

باؽاش ايسداز. ٚقاٍ: عٓس اؽاش ا٭آٝا٤ ايسداز ٜأشٕ اهلل تعاٍ ب٬ٗى ايكط٣. ٚدٝ٘ عٔ أّ ٖـا٧ْ إٔ ايـٓيب قـ٢ً    
 10" اؽصٟ آُا دإٕ دٝٗا بطن١ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ هلا: "

ى َا ّهٓ٘ إٔ ٜ غين ثِ اْعط إٍ تها١ًَٝ َكَٛات ٖصٙ إتاع اييت تجري ضاب١ اإلْػإ إيٝٗاف ٌٖٚ ٖٓاصَٚا٘يَشطلَخط
عٔ ايعضعف دشت٢ نباض ا٭آٝا٤ ايصٜٔ ّتًهٕٛ بٝٛتٙا ٚقكٛضٙا داض١ٖف تطاِٖ ًّٕٝٛ إٍ اَت٬ى إعاضع اـاق١ بٗـِ  
                                                           

10
قشٝض. إغٓاز ٖا٧ْف أّ عٔ أبٝ٘ عٔ عط٠ٚ بٔ ٖؿاّ عٔ عٔ ٚنٝع ؾٝب١ أبٞ أخطد٘ عٔ أبٞ بهط بٔ   
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ٗ ا٭ضٜاف ٚايكط٣ف ٭ٕ ايعضع وكل غه١ٓٝ يإلْػإف دـإعاضعف أٚ ايفـ٬حف عٓـسَا ٜـسخٌ سكًـ٘ف أٚ بػـتاْ٘ف       
دشت٢ ايبٝٛت ايكغري٠ ٗ قًب إسٕف ٌّٝ غهاْٗا إٍ تطى دػش١ يًـعضع دٝٗـاف    ٜٓػ٢ َا أٍ  ب٘ َٔ ِٖف َٚٔ ٖٓا

بٌ ست٢ إهاتب ٗ ايٕٛابل ٚا٭ب١ٝٓف ؼتٟٛ عًـ٢ َعضٚعـات قـٓاع١ٝف دـرت٣ إٔ ٖـ٪٤٫ ّهـٕٛ إدـاظاتِٗف أٚ        
يو تـط٣  أٚقات اغرتاساتِٗ ٗ َعاضعِٗف ٚايصٟ ٫ًّو َعضع١ خاق١ف دُعضع١ ايٕبٝع١ ٖٞ َعضعت٘ ايعاَـ١ف يـص  

 ِ ٚايرتدٝـ٘ عـٔ   ف ايٓاؽ ّهٕٛ أٜاّ أعٕاهلِ ٗ ايٕبٝع١ف ِٖٚ ٜػتُتعٕٛ دٝٗا بتٓاٍٚ طٝب طعاَِٗف ٚيصٜص ؾـطابٗ
 أْفػِٗ.

ٚلح بٔ عباز٠ف سسثٓا أبٛ ْعا١َ ايعسٟٚف عٔ َػًِ بٔ ب َسٌٜ عٔ إٜاٜؽ بٔ ظٖريف عـٔ   ٜكٍٛ  اإلَاّ أٓس:سسثٓا َض
ٖ َبري٠ف عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: ََأب ٛض٠  " غ ٜٛس بٔ  َ ٛض٠ف أٚ َغٞه١  ََأ ٗلط٠   َ   ٘ ٍٜ اَط٨ ٖي ََا  11"َخٝلط  

" ٚٗ ايكشٝشٌ عـٔ أْـؼ بـٔ     ايكطإٓ اسطثٛا ٖصا " ٜٚكٍٛ: " "اسطخ يسْٝاى نأْو تعٝـ أبسا ٜكٍٛ ايٓيب:
َا َٔ َػًِ اطؽ اطغا أٚ ظضع ظضعا دٝأنٌ َٓ٘ طري أٚ إْػإ أٚ  َايو قاٍ: قاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "

 " . ب١ُٝٗ إ٫ نإ ي٘ ب٘ قسق١
طثـٙاف  اؿطخف ٖٞ ا٭ضض ايكاب١ً يًشطاث١ف دًُٝهٗا إط٤ف ٚوطثٗاف ٭ْٗا زٕٚ سطاث١ تهـٕٛ بـٛضٙاف ٫ٚتهـٕٛ س   

دٗٞ أضض قاس١ً ٫ظضع دٝٗاف ٖٚٞ اري َع١ٍٜٓف ٚبايتايٞ دإٕ اإلْػـإ ٫ٜؿـتٗٞ ايكـشطا٤ف أٚ ّهـٞ إداظتـ٘ ٗ      
قشطا٤ قاس١ًف أٚ ست٢ ًّو قشطا٤ف ٚقس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اَطأ٠ ايطدـٌف سطثـٙا يـ٘ف ٭ْـ٘ وطثٗـاف  نُـا إٔ       

 . ايطدٌ ٫ٜؿتٗٞ إٔ ٜتعٚز باَطأ٠ عذٛظ ٫تكًض يتهٕٛ سطثٙا ي٘
تبٍٝٔ اٯ١ٜ إٔ اإلْػإ نا٥ٔ ٫ٜهتفٞ عٓس سٍس َٔ ايسْٝاف دٗٛ نًُا بًـ  َتاعـٙاف تاقـ  ْفػـ٘ إٍ َتـاع آخـطف       
ٚنًُا بً  َطازٙ َٔ أؾٝا٤ف تام إٍ ايػع١ف ٚ إٍ ؼكٝل أؾٝا٤ أخط٣ف ٚقـس ٚضزت ْٝعٗـا بكـف١ اؾُـعف ٚٚضز     

َػتجٓا٠ف ٖٚٞ إؾاض٠ بإٔ ايطدٌ ٌّٝ إٍ ايٓػا٤ف نُـا   إَٗعِٜٔ ي٘ نصيو بكف١ اؾُعف د٬ ضدٌ َػتج٢ف ٫ٚ اَطأ٠
أْ٘ ٌّٝ إٍ ا٭بٓا٤ف ثِ إٍ َا شنط اهللف ٖٚٞ ظ١ٜٓ ٜكعب ع٢ً اإلْػإ ؼكٝكٗا ْٝعٙا ٗ ٚق  ٚاسـسف يهـٔ ستـ٢    

     ٔ بابـ٘   ايٛاسس٠ َٓٗا ٫ٜبً  إط٤ َبً  اإلؾباع ٚا٫نتفا٤ َٓٗاف ٭ٕ ظٜٓتٗا قا١ُ٥ ي٘ َـا زاّ سٝـٙا ٜ ـطظمف ٖٚـصا َـ
اإلهابٞ وه٘ ع٢ً ايعٌُف ٚاؿ١ٜٛٝف ٚايٓؿاطف دٗٛ عًٝ٘ إٔ ٜبصٍ اؾٗس ست٢ وكل يٓفػ٘ َا تتـٛم إيٝـ٘ف دبإـاٍ    
١ٍَٛف ٚب٘ف ًّو ا٭ْعاّف ٚب٘ ًّو اؿطخف ٚئ ٜهٕٛ بٛغع٘ دعٌ شيـو زٕٚ إٔ ٍٜٛغـع    ّهٓ٘ إٔ ًّو اـٌٝ إػ

ٍُاٍ َٚعـاٌْٚ يـ٘ ٗ غـع١ أعُايـ٘ف     ٗ عًُ٘ف ٚنًُا ٚغع ٗ عًُ٘ف اْتفع اٯخطٕٚ دطا ٤ شيوف ٭ٕ وتاز إٍ ع
 ٚٚدل شيو ُهٞ عُاض٠ اؿٝا٠ف ٚعُاض٠ اإلْػإ.

بعس ٖصا ايؿطحف يٝؼ بٛغعٓا إٔ ْػـتهٌُ اؿـسٜح زٕٚ إٔ ْعـٛز إٍ ايهًُـ١ ايـيت اغـت فتش   بٗـا اٯٜـ١:         
َٔط ََٔ إٗعٍٜٔف ٚاؿكٝك١: ٫ْعـطف. ٭ٕ ايهًُـ١ ٫ت ؿـري     صظ ٍَٜ إٍ أسـسف يهـٓين آثـطت  إٔ أقـٍسّ نـٌ شاى      يٓط٣ 

ٍٕ اريٟ قـس ػـاٚظ ايتٛقـعف يـٝؼ ٗ ٖـصٙ ايهًُـ١        ايؿطحف ثِ أعٛز إٍ ايه١ًُ ٭قٍسّ بعض ايتٛقعف ٫ٚ أعتكس أ
                                                           

 إأَٛض٠ ايهجري٠ ايٓػٌف ٚايٍػٞه١: ايٓدٌ إكٕفف ٚإأبٛض٠: إًكش١.11
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دشػبف بٌ ٗ غا٥ط نًِ ايكطإٓ اؿهِٝ ف د٬ ٜٛدس يسٜٓا َٔ سذ١ َا ٖٛ أقسم َـٔ ايكـطإٓ ٚايػـ١ٍٓف ٚيهـٔ     
ٔ ٗ أْو تكسّ آ١ٜ نُػتٓس ٚسذ١ يت جب  بٗا َع٢ٓ آ١ٜ أخط٣ف أٚ تػتٓس ٗ تفػـريى  ٖصا ٫ٜعين بإٔ اإلقاب١ تهُ

ٚتأًٜٚو ٚؼًًٝو إٍ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛف أٚ أسازٜـح بعـض ايكـشاب١ ضنـٛإ اهلل عًـِٝٗ. ٖٚـٛ تٛقـع خانـع         
إٔ يإلقاب١ بسضدات َتكس١َف ٚخانع يًدٕأ بسضدات دازس١ف ٖٚصا َهُٔ غٍط بكا٤ اؼ ايكـطإٓ َؿـطق١ زٕٚ   

ؽهع يًغٝاب ٗ أٟ ظَٔ.تهُٔ إػأي١ ٖٓا بأْٓا ْتعًِ ايًغ١ ايعطب١ٝف ْٚتشٍسخ بٗـا سـسٜح ايٓـاؽ يًٓـاؽف ستـ٢      
أخصت ايهًُات تؿري إٍ َعاْٝٗا ٗ شانطاتٓا َٔ نجط اغتدساَٗاف يهٔ عٓسَا ٜ ٓعٍ  اهلل قطآْـٙا  بايًغـ١ ايعطبٝـ١ف    

يًغ١ ايعطب١ٝف ٚإط٠ ا٭ٍٚ ايـيت ٜهـٕٛ دٝٗـا ايطغـٍٛ ٚايـٓيب عطبٝـٙا       ٚيعًٗا إط٠ ا٭ٍٚ اييت ٜٓعٍ دٝٗا ن٬ّ اهلل با
خ٬ٍ ايتاضٜذ ايبؿطٟ بطَت٘ف ٚشيو تؿطٜف يًغ١ ايعطب١ٝ أ٫ٙٚف ثـِ تؿـطٜف ٭َـ١ ايعـطب ثاْٝـٙاف دـإٕ نـ٬ّ اهلل        

ِ إٔ ايـصٟ  غبشاْ٘ ٚتعاٍ ىتًف عٔ ن٬ّ ايٓاؽف نْٛ٘ أنجط ضقٝٙاف ٚأنجط ا٢ٓ ٚتٛظٝفٙا ٕعاْٞ ٖصٙ ايهًُـاتف ثـ  
ٜتشٍسخ ٖٓاف ٖٛ اهلل تباضى ٚتعاٍف دإشٕ عًٝٓا إٔ ْطتكٞ إٍ دِٗ ن٬ّ اهللف ٚيصيو دإٕ ايكطإٓ ٜسعٛ إٍ ايتفهـطف  
ٚايتعكٌف ٚايتسبط ٗ ايكطإٓ أنجط ٖا ٜسعٛ إٍ قطا٤ت٘ف ٭ٕ ايٓاؽ ْٝعٙا ٜكطإٔٚ ايكطإٓف يهٔ يعًِٗ ٫ٜبًغٕٛ تًـو  

هلل ٜٚتفاعًٕٛ َع٘ف َٔ ٖٓا دـإٕ ايـصٜٔ ٜكـطإٔٚ ايكـطإٓ قـطا٤ات تسبطٜـ١ تعكًٝـ١ف        إطاتب اييت ٜتًكٕٛ دٝٗا ن٬ّ ا
ٌَ ائص٘نٜط طتفهط١ٜف دعًِٗ اهلل تعاٍ َطادع يعا١َ ايٓاؽ ايصٟ ٫ٜبًغٕٛ تًو إطاتبف ٚأمساِٖ اهلل: ٖل أٟ أٖـٌ   صٖأ

ايكطإٓف دايكطإٓ   ٜٓعٍ يٝ كطأ دشػب جملطز ايكطا٠٤ف بٌ يٝ كطأ ٜٚ فِٗف ٭ٕ إًٕٛب ٖٛ ايعٌُ َا قس قطأ ايكاض٨ ف 
ٚيٝؼ إًٕٛب ٖٛ ايكطا٠٤ تًٛ ايكطا٠٤ جملطز ايكطا٠٤ف ٚشيو َٔ أٚيٜٛات َا ٜ ع٢ٓ ب٘ عًِ ايتفػري ايكطآْـٞف ايـصٟ   

ايكطإٓف ٭ٕ ايطاغذ ٗ عًِ ايكطإٓ ّهٓ٘ إٔ ٜبً  زضدات َتكس١َ َٔ دٗـِ  تهُٔ َُٗت٘ ٗ زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ دِٗ 
ِل طايكطإٓف ٚبايتايٞ ٜهٕٛ أ٬ٖٙ يًُطدع١ٝ ايكطآ١ْٝ عػب َا ؾٍطد٘ اهلل بٗصٙ إطدع١ٝ:  ٌَ ائص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت  ٖل ٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ

َٕ ٛ ُ ًٖ ََٔ أنجط َٔ إفػط اغتٝعابٙا ٚدُٗٙا يًكـطآ  43ايٓشٌص٫ٖ َتعل ٕف ٚيـصيو ٜطدـع إيٝـ٘ أ٥ُـ١ ايفكـ٘ف ٚايفهـطف       ٚ
ٚغٛاز ايٓاؽف دإٕ َا قٍسَ٘ إفػطٕٚ عرب ايتاضٜذ ايكطآْٞف ٖٞ ع٬َات دك١ٝٗ ٚع١ًُٝ بـاضظ٠ف ٫هـٛظ ا٫غـتغٓا٤    
عٓٗاف أٚ ػاٌٖ بعهٗاف دٗٞ ْٝعٙا تتهاٌَ ببعهٗا ايبعض َٔ كتًف ا٭سكاب ايع١َٝٓف ٚدل ايتػًػـٌ اؿهـاضٟ   

دإٕ اجملتٗس ٗ ؾإٔ عًِ ايكطإٓف عًٝ٘ إٔ ًٜٕع عًٝٗا ْٝعٙاف أٚ َـا اغـتٕاع إيٝـ٘ غـب٬ٙٝف ستـ٢      يإلْػإ. ٚيصيو 
ٜهٕٛ ع٢ً اط٬ع َا قاي٘ ا٭ٚيٕٛف ٚا٭غبكٕٛف ٖٚصا ايرتاخ ايفكٗٞ ٚايعًُٞ ٜ ؿٛهٌ ب١ٝٓ ي٘ف َٚٔ ٖٓا ٜـسضى إٕ  

  ٟ إٔ ٜهـٝف ع٬َـات َهـ١٦ٝ إٍ شاى     نإ بٛغع٘ إٔ ٜكٍٛ َا   ٜكً٘ اريٙف إٔ ٜهتؿف َا   ٜهتؿـف٘ اـريٙف أ
اإلضخ ايفكٗٞ ٚايعًُٞ ٗ عًّٛ ايكطإٓف ٚقس ٜهٕٛ شيو ٭ْـ٘ أنجـط إعـاضٙا ٚضغـٛخٙا ٚشنـا٤ً ْٚبٛاـٙا َـٔ نـٌ         
أٚي٦وف ٚقس ٜهٕٛ أْ٘ َجًِٗف يهٔ إٓذع اإلْػاْٞف َٚا ظٗط عهِ ايعَٔ أعاْ٘ ع٢ً انتؿاف ٖصا اؾسٜسف ايصٟ 

ٚقس ٜهٕٛ أقٌ َِٓٗ شنا٤ً ٚعًُٙا ٚدكٗٙاف بٝس إٔ إٓذع اإلْػـاْٞف ٚعاَـٌ ايـعَٔ       ٜهتؿفٛٙف ٭ِْٗ   ٜسضنٛٙف
 أعاْاٙ ع٢ً انتؿاف َا   ٜهتؿفٛاف ٚتفػري َا   ٜفػطٚا.
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ػُٝع هلاف ّٚهٔ إ  صيوَش طف ٚصَََتاع  ا٘يَشَٝا٠َ ايّسْلَٝا ط:إصنٛض ايػبع َٚا ٜتفٍطع َٔ أقً٘ إِا ٖٛ صيوَشط
ٖصٙ تؿـٌُ نـٌ َـا     صيوَشطأْٗا عٓس اهللف ع٢ً قسض َا ٖٞ نبري٠ ٚعع١ُٝ عٓس اإلْػإف ٭ٕ: ٜهٕٛ تكغريٙا يؿ

ٗ ايسْٝا َٔ َتاعف ٚأقك٢ َا ّهٔ يإلْػإ إٔ ٜبًغ٘ ٗ سٝات٘ ايـسْٝاف ٚقـس ْعٗـا اهلل نًـٗا ٚدعًـٗا فتُعـ١ ٗ       
غـ٣ٛ   َاعٓساهللف٫ٜٚكًض َع ٜكبض ست٢ ٜكًض نٞ ٫ٜطتكٞ قغريعٓساهللفبٌ: صيوَشطن١ًُ قغري٠ يتعًِ بإٔ: 
 يًسْٝاف ثِ ٜعٍٚ بعٚاهلا. 

 مث١ قكٝس٠ يًُتٓيب ٜكٍٛ دٝٗا: 
 ٚتععِ ٗ عٌ ايكغري قغاضٖا      ٚتكغط ٗ عٌ ايععِٝ ايععا٥ِ  

 ٍ ــا ــصنط اهلل تع ــو طٜ ــٍٛ ٗ      صشي ــف اهللف دٝك ــح ٚق ــٔ سٝ ــف َ ــٝاقٗا ىتً ــٔ غ ــطف يه ــع آخ ٗ َٛن
ٌَ   َشَيٖو ا٘يَهَتاب  ٫ٖ َضطغٛض٠ايبكط٠: ُ ـِتَك ً٘ ٖ ـًس٣ يِّ  َ٘ ٖٚـصا ضدـع ٚؾـإٔ ٕـا أؾـاضت إيٝـ٘ نًُـ١             2ايبكـط٠  صٜلَب َدٝ

ٖــصٙ كتًفــ١ف دٝكــف اهلل َهــُْٛٗا َٚــا تؿــري إيٝــ٘ بــإٔ:        -شيهتٓــا  -ٖٚــٛ ايكــطإٓف ٗ ســٌ إٔ صشيــوط
 صَتاع اؿٝا٠ ايسْٝاطإِا ٖٛ:صشيوط

يٝؼ َٓٗٝٙا عٓٗاف دٝذٛظ يإلْػـإ إٔ ّتـع َبـاٖر ايـسْٝاف      صشيو طٖٚصٙ ايعٓاقط إصنٛض٠ اييت تتهُٓٗا ايـ 
َٔ ايـّسْلَٝا   طٚقس أَط اهلل تعاٍ ضغٛي٘ قا٬ٙ٥: ََـ َٖٚيا َتَٓؼ ََْكـَٝبٖو  ٘  ايِساَض ا٘يآَخَط٠ٖ  َُا آَتاٖى ايًٞ  77ايككـل صَٚابلَتٜ  َدٝ

ٍَذـٍعأ٠:   ٫ٚأض٣ إٔ ْهتفٞ بٗصا ا٫غتؿٗاز ف بٌ إٔ ْػتأْف قطا٠٤ اٯ١ٜ ست٢ ٫ ٜ ػَت َُـا   طؿـٗس بٗـا  َٖٚأسلَػـٔ ٖن
ٝلٖو ٘  ٜإٖي َٔ ايًٞ ٍُا دطن٘ اهلل عًٝوف ٖٚصا ٜ عٍس َٔ باب ايؿهط هلل 77ايككلصٖأسلَػ إٔ َتشػٔف أٟ إٔ تعٕٞ ظٜاز٠ ع

ٍُا غأيت٘ إٜاٙف دتؿهط اهللف بإٔ تعٕٞ اإلْػإ ٚتعرب  ع٢ً إسػاْ٘ يو بإٔ أعٕاى ظٜاز٠ عٔ سادتوف ٚضَا ظٜاز٠ ع
ٝلٖوط بإٔ تٕٝع٘ف دتشػٔ:عٔ ؾهطى هلل ٘  ٜإٖي َٔ ايًٞ َُا ٖأسلَػ ٕٜ ٜإٞيـا     طٚأْ  تكطأ قـٍٛ ضبـو:  صٖن ٌل َدـَعا٤ ا٘يٜإسلَػـا َٖـ

  ٕ دٗصا إتاع ايصٟ َتعو ب٘ اهللف عًٝ٘ إٔ ٜعٜسى ؾهطٙا هللف ٭ٕ ًَه١ٝ إتاع أسٝاْٙا قس تـ٪زٟ  60ايطٓٔصا٘يٜإسلَػا
ٍٍٛ إٍ قتهط يًٓع١ُف ٚبصيو ٜ٪شٟ ايٓاؽف إٍ ا٭ْا١ْٝف دٝككطٙ إط٤ ع٢ً ْفػ٘ف ٚوذب ٘ عٔ اٯخطٜٔف أٚ قس ٜتش

َ٘ ٖيــا ٜ َشــّب   طدٝكـٍٛ اهلل ٗ اغــت٦ٓاف اٯٜــ١ إٛػَتؿـٗس بٗــا عًــ٢ قٛيٓــا:   ِٕ ايًٞــ َٖٚيـا َتبلــٜ  ا٘يٖفَػــاَز َدــٞ ا٘يـٖأضلٜض ٜإ
َٔ ُ ٘فَػَسٜ ٛض َْعِ اهللف دإٕ بغـ٢ ايفػـاز   .ٚاهلل ٜأَط باإلسػإ ست٢ تسّٚ ع٢ً اإلْػإ احملػٔ ايؿه77ايككلصا٘ي

ََٔ ٫وبِٗ اهلل.  َػتغ٬ٙ َا أْعِ ب٘ اهلل عًٝ٘ف دعٌ ْفػ٘ ٗ ظَط٠ 
اٯٕ ّهٓٓا إٔ ْكٍٛ  بإٔ إعٜٔٔ إِا ٖٛ اهلل عع ٚدٌف ٭ٕ ٖـصا " إـَعِٜٔ" ّهـٔ إٔ ٜفهـٞ باإلْػـإ إٍ خـري       

 ٍٜٔ: نجري. يٓٓعط إٍ اٯٜات اييت ٜبٍٝٔ دٝٗا اهلل بأْ٘ ٖٛ إع
َٕ ط ًٛٗ َُ َُا ٖناْ ٛ٘ا َٜعل ٗ ِ َب ِل ٖدٝ َٓٔب٦   ٗ َِطلَدع   ِٜٗ ِِ ٜإٖي٢ َضٔب ِل ث   ٗ ًٖ َُ ١َُِ َع ٌٔ ٗأ  108ا٭ْعاّصٖنَصَيٖو َظِِٜٓا َيٗه
َٔط َٖا َيًِٓاَظٜطٜ ََٚظِِٜٓا َُا٤ ب ط ٚدٙا  ًَ٘ٓا َدٞ ايِػ  16اؿذطصَٖٚيٖكسل َدَع
َٕ ط ٛ ٗ َُ ِل َٜعل  ٗ ِل ٖد  ٗ َُاٖي ِل ٖأعل  ٗ َٕ َبا٘يآَخَط٠َ َظِِٜٓا ٖي ٛ ََٓ َٔ ٖيا ٜ ٪ل ِٕ اٞيَصٜ  4ايٌُٓصٜإ
َٛاَنَبط َُا٤ ايّسْلَٝا َبٜع١َُٜٓ ا٘يٖه  6ايكاداتصإِْا َظِِٜٓا ايِػ
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ِٜ ط ًَٝ ََٚس٘فعٙا َشَيٖو َت٘كَسٜط  ا٘يَعٜعٜٜع ا٘يَع ََُكاَبَٝض  َُا٤ ايّسْلَٝا َب  12دكً صََٚظِِٜٓا ايِػ
ََٔ ٗدط ٚٝز ط َٗا  ََا ٖي َٚ َٖا  ََٚظِِٜٓا َٖا  ٝلَٓا ِل ٖنٝلَف َبَٓ  ٗ ٛلٖق َُا٤ ٖد ِل َٜٓٗعط ٚا ٜإٖي٢ ايِػ ًٖ  6مصأٖد
َُط َُا٤ ايّسْلَٝا َب ِل َعَصاَب ايِػَعرٜي َٖٚيٖكسل َظِِٜٓا ايِػ  ٗ َٖٚأعلَتسلَْا ٖي  ٌٜ َٖا ض د َٛٙا يًِِّؿَٝاَط ًَ٘ٓا ََٚدَع  5إًوصَكاَبَٝض 
َٔ ط َٖا َيًِٓاَظٜطٜ ََٚظِِٜٓا َُا٤ ب ط ٚدٙا  ًَ٘ٓا َدٞ ايِػ  16اؿذطصَٖٚيٖكسل َدَع
٬َُٙ ط ٔ  َع ِل ٖأسلَػ  ٗ ِل ٖأّٜ  ٖ َٛ ًٗ َٗا َيَٓبل ََا َع٢ًٖ ا٘يٖأضلٜض ٜظ١َٜٙٓ ٞي ًَ٘ٓا   7ايهٗفصإِْا َدَع
َٕ ط ٛ ٗ َُ ِل َٜعل  ٗ ِل ٖد  ٗ َُاٖي ِل ٖأعل  ٗ َٕ َبا٘يآَخَط٠َ َظِِٜٓا ٖي ٛ ََٓ َٔ ٖيا ٜ ٪ل ِٕ اٞيَصٜ  4ايٌُٓصٜإ
َُا٤ ايّسْلَٝا َبٜع١َُٜٓ ا٘يط َٛاَنَب إِْا َظِِٜٓا ايِػ  6ايكاداتصٖه
َٚاي٘    ط َٚا٘يٗفػ ـَٛم  ِ  ا٘يٗه٘فـَط  َٙ ٜإٖيـٝلٗه َٖٚنـِط ِل  ًَٗٛبٗه ٘  َدٞ ٗق ََٚظَِٜٓ  َٕ َّا ِ  ا٘يٜإ ٝلٗه َ٘ َسِبَب ٜإٖي ِٔ ايًٞ ِ     َٖٚيَه ٖ ـ ٚلٖي٦َـٖو  َٕ ٗأ َعكلـَٝا

َٕ  7اؿذطاتصايِطاَؾس ٚ
ِل ٖنٝلَف َبَٓٝلط  ٗ ٛلٖق َُا٤ ٖد ِل َٜٓٗعط ٚا ٜإٖي٢ ايِػ ًٖ ََٔ ٗدط ٚٝز ٖأٖد َٗا  ََا ٖي َٚ َٖا  ََٚظِِٜٓا َٖا   6مصَٓا

َٔ ط٫ٚهٛظ إٔ ْهتفٞ بٗصا ايكسضف ِٚهٞ ؾٕط ا٫غت٦ٓافف بٌ عًٝٓا إٔ ْعٛز َط٠ تًٛ أخط٣ إٍ ن١ًُ   ف صظ ٍَٜـ
٭ٕ ا٭َط وتٌُ إٔ ٜهٕٛ " إعٜٔٔ" ٖٛ ايؿٕٝإف دبسٍ إٔ ٜ٪زٟ سب ايؿ٠ٛٗ ٫َطأ٠ ١ًْٝ إٍ ططم بابٗا ٚطًب 
ٜسٖا يًعٚازف ٜ٪زٟ إٍ ططم ْادصتٗا خًػ١ف ٚيعٌ ايطاب١ ٗ ايجط٠ٚف ٜ٪زٟ بكاسبٗا إٍ غبٌ ًَت١ٜٛ بغٝـ١ ايغٓـ٢   

ٍٍٛ إٍ ع١ًُٝ آي١ٝ ي تهسٜؼ ا٭َٛاٍ دشػبف دًِ ٜعس ٖـصا " إهـَسؽ" ٜكـًض    ايػطٜعف ٖٚصا ايغ٢ٓ ايػطٜع ٜتش
ٍٍٛ ٖـصا ايهـا٥ٔ إٍ       يؿ٤ٞ ايبت١ غ٣ٛ تهسٜؼ إاٍف ٚانتٓاظ ايصٖب ٚايفه١ف د٬ أسس ٜٓتفع َٓـ٘ بؿـ٤ٞف ٜٚتشـ
ٚباٍ ٚعب٤ ع٢ً ْفػ٘ ٚع٢ً اجملتُعف د٬ ٜفٝس ْفػ٘ بٗصا إاٍف ٫ٜٚفٝس عٝاي٘ف ٫ٜٚكسّ دا٥س٠ يًٓـاؽف بـٌ ٜكـّٛ    

ساداتِٗ نٞ ًٜشل بِٗ إعٜس َٔ ا٭ش٣ َا ًّو َٔ أَٛاٍف ٚقؼ ٖصا ع٢ً غا٥ط َا ّهٔ هلصا ايها٥ٔ  باغتغ٬ٍ
إٔ ًّه٘ف ٚٗ ايٓٗا١ٜ دإٕ نٌ َا ًّه٘ ٖصا ايها٥ٔ ٜٓكًب عًٝ٘ف دتٓكًب عًٝ٘ إطأ٠ اييت عاؾـطٖا سطاَـٙاف ٜٓكًـب    

 عًٝ٘ أبٓا٩ٙف ٜٓكًب عًٝ٘ َاي٘.  
 عٍٜٔ ٗ اٯٜات ايتاي١ٝ: يٓٓعط نٝف إٔ ايؿٕٝإ ٖٛ إ

ِل دٖ ط َٜٚإْٔٞ َداٌض ٞيٗهـ َٔ ايِٓاٜؽ  ََ  َّ ٛل ِ  ا٘يَٝ ٍَ ٫ٖ ٖااَيَب ٖيٗه َٖٚقا ِل   ٗ َُاٖي ٕ  ٖأعل ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ َٔ ٖي ٕٜ    َٜٚإشل َظِٜ ُِـا َتـَطا٤َت ا٘يَف٦ََتـا ًٖ
ََا ٫ٖ ِل ٜإْٔٞ ٖأَض٣  َٔٓٗه ٍَ ٜإْٔٞ َبٜط٤ٌٟ  َٖٚقا  َ٘ ٝل ٘  َؾَسٜس  ا٘يَعٖكاَب َْٖهَل َع٢ًٖ َعَكَب َٚايًٛ  َ٘ َٞ ٖأَخاف  ايًٛ َٕ ٜإْٔ ٚل  48ا٭ْفاٍصَتَط

َٕط ًَُٛٗ ََا ٖناْ ٛ٘ا َٜعل   ٕ ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ َٔ ٖي  43ا٭ْعاّصََٚظِٜ
ٌَط ََُع ِل ٖأدل  ٗ َِٜٜٓٛ َٚٗ٭٘ا ِل َدٞ اٖ٭ضلٜض   ٗ ِٔ ٖي ٜلَتَٓٞ ٗ٭َظَٜٔٓ َٛ َُا ٖأ٘ا ٍَ َضٔب َب  39اؿذطصٖقا
َٔ ط ٌِٖدَعِٜ ِل َعَصاٌب ٖأَيٝ  ٗ َٖٚي  َّ ٛل ِ  ا٘يَٝ  ٗ ََٚيّٝ  َٛ  ٗ ِل ٖد  ٗ َُاٖي ٕ  ٖأعل ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ  63ايٓشٌصٖي
َٕط ٗلَتس ٚ ِل ٖيا َٜ  ٗ ٌٜ ٖد ٜٔ ايِػَبٝ ِل َع  ٖ ِل ٖدَكِس  ٗ َُاٖي ٕ  ٖأعل ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ َٔ ٖي  24ايٌُٓصََٚظِٜ
ِلط  ٖ ِل ٖدَكِس  ٗ َُاٖي ٕ  ٖأعل ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ َٔ ٖي َٔ ََٚظِٜ َ ػلَتبلَكٜطٜ َٖٚناْ ٛا   ٌٜ ٜٔ ايِػَبٝ  38ايعٓهبٛتصَع
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دتهٕٛ ٖصٙ ايع١ٜٓ غببٙا ٗ خػاض٠ ٖصا ايؿدل يسْٝاٙ ٚآخطت٘ف ٜٚهٕٛ ايؿٕٝإ قس سكـل َٓـ٘ َـطازٙ دـطا٤     
  ٍ َٔ  طتًو ايع١ٜٓ اييت ظٍٜٓٗا ي٘ف إشٕف ّهٔ إٔ ٜ فِٗ بايعٛز٠ َـط٠ أخـط٣ إ إٔ َـطز شيـو ٜكـع عًـ٢ عـاتل       صظ ٜٔـ

ايصٟ ّهٔ هلصٙ ايع١ٜٓ إٔ تكًش٘ف نُا ّهٔ هلا إٔ تفػسٙف دإٕ أقًشت٘ف دكس ظٍٜٓٗـا اهلل تعـاٍ يـ٘ف ٚإٕ    اإلْػإ 
َٔ طأدػست٘ف دكس ظٜٓٗا ايؿٕٝإ ي٘ف دإٕ عجٓا عٔ ن١ًُ  نُا ٖٞف ْط٣ أْٗا تؿري بإٔ إَٗعِٜٔ إِا ٖٛ أَط اـري   صظ ٜٔ

 قُٛزف ٖٚصٙ اٯٜات ٖٞ:  
َٔ ط َٔ َيًَٞصٜ  112ايبكط٠  صٖنٖفط ٚ٘ا ا٘يَشَٝا٠ٗ ايّسْلَٝاظ ٜٔ
َٕ ط ًٛٗ َُ ََا ٖناْ ٛ٘ا َٜعل  َٔ ًٖ٘هاَدٜطٜ َٔ َي  122ا٭ْعاّصٖنَصَيٖو ظ ٜٔ
ِل ط ٜٗ َُاَي ِل غ ٤ٛ  ٖأعل  ٗ َٔ ٖي  37ايتٛب١صظ ٜٔ
َٕ ط ًٛٗ َُ ََا ٖناْ ٛ٘ا َٜعل  ٌَ ُ ػلٜطَد ً٘ َٔ َي  12ْٜٛؼصٖنَصَيٖو ظ ٜٔ
َٔ ٖنٖفط َٔ َيًَٞصٜ ٌل ظ ٜٔ ٌٜ َب ٜٔ ايِػَبٝ َٚق ّسٚ٘ا َع ِل   ٖ ََ٘هط   33ايطعسصط ٚ٘ا 
ََٔ ََٜؿا٤  ط ٗلَسٟ  ََٜٚ ََٔ ََٜؿا٤    ٌّ َ٘ ٜ َه ِٕ ايًٞ ٙ  َسَػٓٙا ٖدٜإ َ٘ ٖدَطآ ًَ َُ ٘  غ ٤ٛ  َع َٔ ٖي َُٔ ظ ٜٔ  8داططصٖأٖد
َ٘ ط ًَ َُ َٕ غ ٤ٛ  َع ٛل َٔ َيَفطلَع  37اادطصَٖٚنَصَيٖو ظ ٜٔ
َٕ َع٢ًٖ َب١َُٓٔٝط َُٔ ٖنا َ٘  ٖأٖد ًَ َُ ٘  غ ٤ٛ  َع َٔ ٖي َُٔ ظ ٜٔ َ٘ ٖن  14قُسصَٔٔ ِضٔب
ٛلَٙا ب ٛضٙاط ِل ٖق َٚٗنٓت  ٛل٤َ  ِٔ ايِػ ِل ٖظ َٖٚظَٓٓت  ِل  ًَٗٛبٗه َٔ َشَيٖو َدٞ ٗق  12ايفتضصَٚظ ٜٔ

َُآَبطبايعٛز٠ إٍ آٜتٓاف ْط٣ بإٔ اهلل ىتتُٗا بكٛي٘: ٔ  ا٘ي ٙ  س ػل ٘  َعَٓس دٗصٙ إتاع ايػبعف ٖٚٞ ع٢ً َا 14صَٚايًٞـ
ٜعٗط َع َا ٜتفٍطع َٓٗاف أقك٢ َا ّهٔ يإلْػإ إٔ ٜبًغ٘ف أٚ ٜػع٢ إٍ ؼكٝك٘ف ٖٚٞ قهَٛـ١ بـايعٚاٍف ٚيـصيو    
ٜ كاٍ بإٔ ايصٖب غ ُٞ شٖبٙا ٭ْ٘ ٜصٖبف ٚايفه١ غ ُٝ  ده١ ٭ْٗا تـٓفضف ٚقـس أتـ٢ اإلْػـإ َـٔ اهللف ٚإيٝـ٘       

ِلط: ٜ٪ٚبف ٖٚٛ ايكا٥ٌ دٌ ثٓا٩ٙ  ٗ ٝلَٓا ٜإَٜاَب ِٕ ٜإٖي  25ايغاؾ١ٝصٜإ
َُآَبطٚاهلل عٓسٙ يٝؼ أسػٔ َٔ تًو إتاع ايػبع دكطف ٫ٚ س ػٓٗا دشػبف بٌ:  ٔ  ا٘ي ٙ  س ػل  صَعَٓس

َُآَبط ٔ  ا٘ي ٙ  س ػل ٘  َعَٓس بإٔ شيو إصنٛض ٗ اٯ١ٜ َٓٗٞ عٓ٘ف أٚ أْ٘ َٔ احملعٛضف دٗـٛ ّهـٔ إٔ    ف ٫ٜعينصَٚايًٞـ
 ٜهٕٛ قعٛضٙاف ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ َباسٙاف ٚيصيو نإ نٌ ٖصا اؿسٜح عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖهٓٙا.

ٌل  طاٯٕ ْٓتكٌ إٍ اٯ١ٜ ايتاي١ٝف ٖٚٞ َػته١ًُ هلاف دبعس نٌ شيوف ٜأَط اهلل ضغٛي٘ بإٔ:  ٜاقُـس يًٓـاؽ:    صٗقـ
ٍََٔ َشط ِلٖأ٩ َْب٦ٍَ ٗهِ َبَدٝلٝط  ِلَشطٚ صَيٗه شاىف ْبأ ٜأتٞ ب٘ ضغٍٛ اهلل َٔ ضبِٗ إيِٝٗف دكـٌ   صشيو طٖصاف ٖٛ ايـ  صَيٗه

ٛلاطهلِ ٜاقُس بإٔ:  َٔ اِتٖك ِلطٗ ايسْٝا هلِ : صَيًَٞصٜ ٜٗ َٔ طٗ اٯخط٠: صَعَٓس َضبٍَ َٗاض  َخاَيَسٜ َٗا ا٘يٖأْل ََٔ َتشلَت َدِٓاٌت َتذلٜطٟ 
ٌَٕد َٛا َٜٚضنل َِٗط٠ٚ  ٖٕ َّ َٚاٌز  َٖٚأظل َٗا  َُآَبطٖٚصا ٖٛ تفكٌٝ يـ صٝ ٔ  ا٘ي ٍُـا ٗ   صس ػل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ف ٖٚصا ١ًْ ىتًف ع

ايسْٝا بهٌ ؾ٤ٞفدهأِا نٌ شيو نإ سًُٙاف ٖٚصٙ ٖٞ ايٝكع١ف نأِا نٌ شيو نإ غـطابٙاف ٖٚـصا ٖـٛ ايٛاقـعف     
نأِا نٌ شيو نإ ايكؿطف ٖٚصا ٖـٛ ايًـب. دذٍٓـ١ ا٭ضض اـري      نأِا نٌ شيو نإ ظاٖطٙإ ٖٚصا ٖٛ اؾٖٛطف

ٍُـا ٗ   َهت١ًُف ٚنصيو  ظا١ً٥ف بُٝٓا د١ٍٓ اٯخط٠ تغتين بهٌ َا ّهٔ يًُط٤ إٔ ٜؿتٗٝ٘ف ٚنٌ َا دٝٗا ٖٛ كتًف ع
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ايسْٝاف نصيو ٖٞ باق١ٝ ٚاإلْػإ ٜهٕٛ خايسٙا دٝٗاف زٕٚ قًل َٔ َطضف أٚ َٛتف أٚ خٛف َٔ بطزف أٚ دـٛعف  
ٍٗطاتف نصيو وع٢ أٖـٌ اؾٍٓـ١ بطنـٛإ :   أ َ٘    طٚدكطف ْٚػا٤ اٯخط٠ ٜتٍُٝعٕ عٔ ْػا٤ ايسْٝا بأْٗٔ َٕ َٔ ايًٞــ ٍََـ

٘  َبَكرٌي َبا٘يَعَباَز قٌ هلِ ٜا قُس بإٔ ضبهِ بكري بهِف  نٌ َا تكسَٕٛ عًٝـ٘ غـٍطٙا ٚع٬ْٝـ١ هـطٟ ؼـ       15صَٚايًٞـ
 َٕٛٛ ب٘ ٖٓاف غرتْٚ٘ باْتعاضنِ ٖٓاى.بكطٙ ٫ىف٢ عٓ٘ ؾ٤ٞ ٖا تكَٕٛٛ ب٘ف ٚنًُا تك
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َُٔ ِٖ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ غٝعفطٕٚ بهٌ ْعِ اهلل اييت ٖٞ:  َخٝلـٝط  طثِ ْٓتكٌ إٍ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اييت دٝٗا بٝإ غابكتٗاف ٖد
ِلٰ  ٍََٔ َش ََٚقَٓا َعَصاَب ايِٓاضطٜكٍٛ اهلل بأِْٗ:  صَيٗه ََِٓا ٖدا٘اَفطل ٖيَٓا ش ْ َٛبَٓا  َٕ َضِبَٓا ٜإَِْٓا آ َٔ َٜٗكٛٗيٛ ثِ ْٓتكٌ إٍ  16صاٞيَصٜ

ََٚقَٓا َعَصاَب ايِٓـ طاٯ١ٜ ايتاي١ٝ اييت تبٍٝٔ ا٭دعاٍ اييت ترتتب ع٢ً: ََِٓا ٖدا٘اَفطل ٖيَٓا ش ْ َٛبَٓا  َٕ َضِبَٓا ٜإَِْٓا آ َٔ َٜٗكٛٗيٛ  صاٜضاٞيَصٜ
ٍٔ اهلل عًِٝٗف دأزخًِٗ اؾ١ٍٓف ػٝب  دايكٍٛ ٜبك٢ ٗ زا٥ط٠ ايكٍٛف إٕ   ٜكسق٘ ايعٌُف دُا ٖٛ عٌُ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ َ

 صايِكاَبٜطٜٔطاٯ١ٜ : 
ٖٓا ْكف إظا٤ َعاٜا اإلْػإ ايكابطف نِ أْ٘ ٜبً  َػتٜٛات ايٓهر ٗ َٛاقف ايكـرب ايـيت ٜكفٗـاف نـِ تغـتين      

ٜٓتفع ايٓاؽ َٔ تطٍغذ عكٝس٠ ايكرب ٗ َصٖب٘ف ٚقس بً  َـٔ خـ٬ٍ غـًٛى ايكـرب ايـصٟ      ْفػ٘ َعاٜا قربٙف نِ 
اْتٗذ٘ ٗ سٝات٘ َطتب١ ايكرب باَتٝاظف ٚدساض٠ ٚاغتشكام بط١ٓ ٚتٛدٝل َٔ اهلل دٌ د٬ي٘ف عٓسَا ٜؿٗس اهلل عًـ٢  

 .إْػإ بايكربف دٗٞ بطا٠٤ ي٘ َٔ ضب ايعع٠
د١ٗ ٚقا٥ع ٚأسساخ اؿٝا٠ اييت تٛادٗ٘ نٞ ٜتكبًٗا ٜٚٓػذِ َعٗا َٔ ٜػتعٌ اإلْػإ بٕاق١ ايكرب َٔ أدٌ َٛا

 أدٌ إٔ ٜبعس عٔ ْفػ٘ ايٝأؽ ف ٜٚػتُط ٗ اؿٝا٠ . 
 نًُا اغتعإ اإلْػإ بايكرب ف اظزاز ْهذٙا ف ٚسه١ُ . 

 يٝؼ بٛغع اإلْػإ إٔ ٜتد٢ً عٔ ايكرب بأٟ ساٍف ٭ْ٘ عاد١ إيٝ٘ ٗ نٌ ؿع١ ف ٗ نٌ َٛنع.  
ٌٜط تعاٍ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ٜكٍٛ اهلل َٔ ايّطغ  ََ  ّٜ ٚلٗيٛا ا٘يَععل َُا َقَبَط ٗأ  . 35ا٭سكاف صٖداقلَبطل ٖن

 ِٖٚ أضبع١ ضغٌ ٖٔ قربٚا ع٢ً َا أقابِٗ 
ْٛح ف ٚإبطاِٖٝف َٚٛغ٢ ف ٚعٝػ٢ف ثِ ٜهٕٛ خاَػِٗ :قُسف عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ف ٖٚ٪٤٫ ِٖ أقشاب 

ٖٛا أٚضزٙ يو عٔ ايكرب ٗ ايكطإٓايؿطا٥ع . إشٕ دكس   :بً  ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ َٓعي١ ايععّ َا قربٚاف ٚ
ٌَ ط َٗا ٖيٖهَبرَي٠ٚ ٜإيٍٖا َع٢ًٖ ا٘يَداَؾَع َٜٚإٍَْ ًٖا٠َ   َٚايكٍَ  45ايبكط٠صَٚاغلَتَعٝٓ ٛا َبايكٍَبلٜط 
ٍَٕط ًٖا٠َ  ٜإ َٚايكٍَ ََٓ ٛا اغلَتَعٝٓ ٛا َبايكٍَبلٜط  َٔ آ َٗا ايٍَٖصٜ َََع ايكٍَاَبٜطٜٔ َٜا ٖأٍٜ   َ٘  153ايبكط٠ صايًٍٖ
ِل ت ٘فًَش ٕٛط َ٘ ٖيَعًٍٖٗه َٚاتٍَٗكٛا ايًٍٖ ٕٗٛا  ََٚضاَب ََٚقاَبط ٚا  ََٓ ٛا اقلَبط ٚا  َٔ آ َٗا ايٍَٖصٜ  200آٍ عُطإصَٜا ٖأٍٜ 
َٚط َٚا٘يٖأْلٗفٜؼ   ٍٜ َٛا َل َٔ ا٘يٖأ ََ ََْٚ٘كٝل  َٚا٘يذ ٜٛع  ٛلَف  َٔ ا٘يَد ََ ٞل٤ُ  ِل َبَؿ ٍََْٛٗه ًٗ َٔ ٜإَشا  َٖٚيَٓبل َٔ ايٍٖـَصٜ ََٚبؿٍَٜط ايكٍَاَبٜطٜ ََُطاَت   ايجٍَ

َٕ َ٘ َضاَدع ٛ ٝل َٜٚإٍَْا ٜإٖي  َ٘ ًٍٖ َ َكَٝب١ٚ ٖقاٗيٛا ٜإٍَْا َي ِل   ٗ  156  -155ايبكط٠ صٖأَقاَبتل
َٖط َٔ ٖأسلَػٓ ٛا َدٞ  ًٍَٖصٜ ِل  َي ََٓ ٛا اتٍَٗكٛا َضبٍَٗه َٔ آ ٌل َٜا َعَباَز ايٍَٖصٜ َٙٗق ْلَٝا َص َُـا  َٚاَغـَع١ٚ  ايًٍٖـَ٘  َٖٚأضلض  َسَػـ١َٓٚ  ايسٍ  َٛد٢ٍٖ  ٜإٍَْ  ٜ ـ

َٕ ِل ايكٍَاَبط ٚ  ٖ ٝلٜط ٖأدلَط  10ايعَطصَسَػاُب َبَغ
 ٜٚ ط٣ٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: "ايٓكط ٗ ايكرب".

 ٚقٛي٘ : "ا٭ْا٠ َٔ اهلل تعاٍف ٚايعذ١ً َٔ ايؿٕٝإ"
ٌَطثِ :  ٍٍٛ قٛيو دِٝٗ إٍ زيٌٝ ٚسذ١ ق٫ٙٛف دٝ عٓسَا تكسم ٗ قٛيوف تكٍٛ صَٚايِكاَزَق كٍسقو ايٓاؽف دٝتش

 ٭ْو بًغ  ٗ قسقو َبًغٙا َتكسَٙاف دذعًو اهلل عٓسٙ قازقٙاف ٚؾٗس يو بايكسم.
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: ٜاضغٍٛ اهلل أٜهـٕٛ إـ٪َٔ دباْـا ؟     أخطز اإلَاّ َايو َٔ سسٜح قفٛإ بٔ غًِٝ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قًٓا
 : ٫ : أٜهٕٛ إ٪َٔ نصابا ؟ قاٍ : ْعِ ف قٌٝ  ؟ قاٍ: أٜهٕٛ غ٬ٝ قاٍ: ْعِ ف قٌٝ ي٘

:" ٜ ٕبع إ٪َٔ عًـ٢ نـٌ ؾـ٤ٞ إ٫     ٚعٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ
 12اـٝا١ْ ٚايهصب "

ا إٔ ٖٚا دا٤ ٗ ايتٓفري َٔ ايهصب َا أخطد٘ اإلَاّ ايرتَصٟ َٔ سـسٜح عبـس اهلل بـٔ عُـط ضنـٞ اهلل عُٓٗـ      
 :" إشا نصب ايعبس تباعس عٓ٘ إًو ٬َٝ َٔ ًْ َادا٤ ب٘". ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

ٜٚ ط٣ٚ عٓ٘ أْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ : "عًٝهِ بايكسم دإٕ ايكسم ٜٗـس٣ إٍ ايـرب ٚإٕ ايـرب ٜٗـس٣ إٍ     
إٜانِ ٚايهصب دإٕ ايهصب ٜٗـس٣  اؾ١ٓ َٚا ٜعاٍ ايطدٌ ٜكسم ٜٚتشط٣ ايكسم ست٢ ٜ هتب عٓس اهلل قسٜكاف ٚ

 إٍ ايفذٛض ٚإٕ ايفذٛض ٜٗس٣ إٍ ايٓاضف َٚا ٜعاٍ ايطدٌ ٜهصب ٜٚتشط٣ ايهصب ست٢ ٜهتب عٓس اهلل نصابا". 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: " َٔ تطى ايهصب ٖٚٛ باطٌف ب ـين يـ٘ ٗ ضبـض     ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ قاٍ

اؾ١ٓف َٚٔ تطى إطا٤ ٖٚٛ قلف ب ين ي٘ ٗ ٚغٕٗاف َٚٔ سػٔ خًك٘ بًٓٝ٘ ٗ أع٬ٖا. ٚقٌٝ: ٖصا اؿسٜح سـسٜح  
 سػٔ ٫ ْعطد٘ إ٫ َٔ سسٜح غ١ًُ بٔ ٚضزإ عٔ أْؼ بٔ َايو.

 : "َا نإ خًل أبغض إٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ َـٔ ايهـصب      ٚعٔ بٔ أبٞ ًَٝه١ عٔ عا٥ؿ١ قاي
ٚيكس نإ ايطدٌ وسخ عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايهصب١ دُا ٜعاٍ ٗ ْفػ٘ ست٢ ٜعًِ أْ٘ قس أسسخ َٓٗـا  

 13تٛب١"
ثِ ٜفؿٛ ايهصب ٚعٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: "خري ايٓاؽ قطْٞف ثِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ ثِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ 

 ست٢ ٜؿٗس ايطدٌ ٫ٚ ٜػتؿٗسف ٚوًف ايطدٌ ٫ٚ ٜػتشًف "
ٚعٔ أبٞ اؿٛضا٤ ايػعسٟ قاٍ:" قً  يًشػٔ بٔ عًٞ َا سفع  َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ؟  قـاٍ:  
سفع  َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "زع َا ٜطٜبو إٍ َا٫ ٜطٜبو" دإٕ ايكـسم طُأْٝٓـ١ف ٚإٕ ايهـصب    

 14ٜب١ض
: مسع  عبس اهلل بٔ َػعٛز ٜكٍٛ ف ٚنإ إشا نإ عؿ١ٝ ي١ًٝ اؾُع١ قاّ فدكـاٍ ": إٕ   ٚعٔ ب٬زبٔ عك١ُ قاٍ

أقسم ايكٍٛ قٍٛ اهلل ف ٚإٕ أسػٔ اهلسٟ ٖسٟ قُس فٚايؿكٞ َٔ ؾكٞ ٗ بٕـٔ أَـ٘ف ٚإٕ ؾـط ايطٚاٜـا ضٚاٜـا      
 ايهصب ف ٚؾط ا٭َٛض قسثاتٗا ".

                                                           
12

أخطد٘ ايبعاض ٚغٓسٙ قٟٛ:  ابٔ سذط قاٍ اؿادغ   

سسٜح سػٔ:  قاٍ ايرتَصٟف ٚقاٍ أبٛعٝػ٢ ٖصا سسٜح سػٔ      
13

  

 دصنط بطٜس٠ف عٔ ؾعب١ سسثٓا إدطَٞ دعفط بٔ قُس بٓساضسسثٓا سسثٓا قشٝض سػٔ سسٜح ٖٚصا: قاٍ ؾٝبإ بٔ ضبٝع١ امس٘ ايػعسٟ اؿٛضا٤ أب14ٛ
  مٛٙ

 

 



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

48 
 

دًِ ٜعًُِٗف ٚسسثِٗ دًِ ٜهصبِٗف ٚعـسِٖ دًـِ ىًفٗـِف دٗـٛ ٖـٔ نًُـ        ٜٚكٍٛ ايٓيب :"َٔ عاٌَ ايٓاؽ 
 َط٤ٚت٘ ٚظٗطت عسايت٘ف ٚٚدب  أخٛت٘ف ٚسطَ  اٝبت٘".  

ٌَطنصيو:  ايصٜٔ ٜٕٝعٕٛ اهلل ست٢ ٜبًغٛا َطتب١ ايكٓٛت ٗ طاعت٘. ٚايكٓٛتف ٬َظ١َ ايٕاع١ ٚايـسٚاّ  صَٚا٘يٖكاََْت
َٔ قطأ ٗ ي١ًٝ عؿط آٜات نتب َـٔ ايـصانطٜٔف    :" غعٝس اـسضٟ قاٍ عًٝٗا.  ٗ َػٓس أبٞ قُس ايساضَٞ عٔ أبٞ

 َٚٔ قطأ َا١٥ آ١ٜ نتب َٔ ايكاْتٌف َٚٔ قطأ غُػُا١٥ آ١ٜ إٍ ا٭يف أقبض ٚي٘ قٕٓاض َٔ ا٭دط".
َٔ قـاّ بعؿـط آٜـات       "   : ٚٗ قشٝض ايبػيت عٔ عبساهلل بٔ عُط عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ

َٕطٜٔ".ٜهت  ب َٔ ايغادًٌ َٚٔ قاّ َا١٥ آ١ٜ نتب َٔ ايكاْتٌ َٚٔ قاّ بأيف آ١ٜ نتب َٔ إكٓ
ٌَط ُ َٓفَك ايصٜٔ ٜٓفكْٛأَٛاهلِ خايك١ ٗ غبٌٝ ايًٗػطٙا ٚع١ْٝ٬ف ٜ ٓفكـٕٛف ٫ٜٚـرتززٕٚ ٗ اإلْفـام ابتغـا٤     صَٚا٘ي

دُٝٝعِٖ َٝع٠ إٓفكٌف ٚهعٌ هلـِ ٖـصٙ ايكـف١:    َطنا٠ اهللف دٝكبٌ اهلل َِٓٗ َا ٜٓفكٛا ٗ غبًٝ٘ف ٚابتغا٤ َطنات٘ف 
َٔ َبا٘يٖأغلَشاضط ُ ػلَتغلَفٜطٜ  17صَٚا٘ي

تكٍٛ تػٍشطت  يًكّٛف ٖٚٛ ايٛق  ايصٟ ٜػبل ايفذطف دإٕ دا٤ ايفذط َا عاز ايٛق  اغشاضٙاف ْٚٗٛنو ٖٓا 
توف ٚتتذـ٘ إٍ ضبـو   ٫ٜهٕٛ يًتػٍشطف بٌ ي٬غتغفاضف ٖٚٛ ٚق  َبٛهـط ًٜتـص دٝـ٘ ايٓـّٛف بٝـس أٍْـو تكـاّٚ يـصٍ        

با٫غتغفاض ٗ شاى ايٛق  إبٛهط ايصٟ ٜهٕٛ دٝ٘ ايٓاؽ ْٝاّف ٚايٛق  ٖٛ ا٭ْفاؽ ا٭خري٠ َٔ ظ١ًُ ايًٝـٌف ٚزْـٛ   
ا٭ْفاؽ ا٭ٍٚ َٔ دذط قبض دسٜسف عٓس٥ص غٛف تسب اؿطن١ ٗ ايٓاؽف ٚقس أؾطق  عًِٝٗ اؼ ّٜٛ دسٜـسف  

 بو.ٚتهٕٛ أْ  قس ؾٗسَت تًو ا٭ْفاؽ َػتغفطٙا ض
داْعط إٍ َعاٜا شاى ايٛق  زٕٚ اريٙف سٝح إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٜٓعٍ َـٔ عطؾـ٘ إٍ ايػـُا٤ ايـسْٝا ٗ شاى     

 ايٛق  نٞ ٜػتذٝب هلِ.  
ض٣ٚ ايؿٝدإ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: "ٜتٍٓعٍ ضبٓا تباضى ٚتعـاٍ  
٘ ف َـٔ   نٌ ي١ًٝ إٍ ايػُا٤ ايسْٝا سٌ ٜبك٢ ثًح ايًٌٝ اٯخطف ٜكٍٛ: َٔ ٜسعْٛٞ دأغتذَٝب ي٘؟ َٔ ٜػأيين دأعَٕٝ

عسِٜ ٫ٚ ظًّٛ؟ ستـ٢ ًٜٕـع ايفذـط" ٚٗ ضٚاٜـ١ يغريُٖـا      ٜػتغفطْٞ دأافَط ي٘" ٚٗ ضٚا١ٜ ٕػًِ "َٔ ٜ كٜطض اري 
"ٌٖ َٔ تا٥ب دأتَٛب عًٝ٘: َٔ شا ايصٟ ٜػرتظقين دأضظٖق٘؟ َٔ شا ايصٟ ٜػتهؿف ايهط دأنؿَف عٓ٘ف أ٫ غـكِٝ  

  ٜػتؿفٞ دٝ ؿف٢"؟
 ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ  أبٛ غعٝس اـسضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘:
ايػ٬ّ دكاٍ: ٜا دربٌٜ أٟ ايًٌٝ أدهـٌ؟ دكـاٍ: ٜـا زاٚٚز َـا     "بًغٓا إٔ زاٚٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ غأٍ دربٌٜ عًٝ٘ 

 أزضٟف إ٫ إٔ ايعطف ٜٗتع ٗ ايػشط" .
إْو ٗ شاى ايٛق ف تٓٗض ف ٚتػتغفط اهلل نٞ ٜغفط يو شْٛبوف ٚتػأي٘ َا تؿا٤ َـٔ سادتـو إيٝـ٘ف ٚنًـو     

َٔ طساد١ إيٝ٘ف ست٢ بِ  تساّٚ ع٢ً شيو دذعًو اهلل عٓسٙ َٔ : ُ ػلَتغلَفٜطٜ  صَبا٘يٖأغلَشاض ا٘ي
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تػأٍ ضبو  إغفط٠ زٕٚ إٔ تكٓط َٔ ضٓت٘ ف ٚغٍٝس ا٫غتغفاض نُا ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًو إٔ  
تػتغفطٙ بكٛيو: " ايًِٗ أْ  ضبٞف ٫ إي٘ إ٫ْ ف خًكتين ٚأْا عبسىف ٚأْا ع٢ً عٗسى ٚٚعسى َا اغتٕع ف أب٤ٛ 

 ٜغفط ايصْٛب إ٫أْ " .يو بٓعُتو عًٞف ٚأب٤ٛ بصْيبف داافطيٞ إْ٘ ٫
ٗ شاى ايٛق  ايػانٔف سُٝٓا ٜٓٗض إػتغفطٕٚ با٭غشاضف تط٣ إٔ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ أْفػـِٗ أٜهـٙا ٜكَٛـٕٛ     

بأعُاٍ ؾا١ٓ٥ ٗ شاى ايٛق ف سٝح ٜكَٕٛٛ بايػٕٛف ٚاؾٓاٜات ٚايٓاؽ ْٝـاّف ٚشيـو بـسٍ إٔ ٜػـتغفطٚا ضبٗـِ      
ف شيو وكل هلِ اْتكاضٙاف ٚٗ ٚاقع ا٭َط دإٕ نجط٠ إاٍ ٗ نجري ٜٚتٛبٛا إيٝ٘ف ِٖٚ ٜعتكسٕٚ إٔ َا هْٓٛ٘ َٔ خً

َٔ ا٭ٚقات ٜهٕٛ ؾٍطٙا يكاسب٘ف دٗصا ايؿدل عٓسَا ّٛت ٜعذع إٔ ٜأخص َع٘ ؾ٦ٝٙا َٔ ٖـصٙ ا٭َـٛاٍف بـٌ إٔ    
اريٙ غٝٓعِ بٗاف ٖٚٛ غٝ ػأٍ عٓٗا ٗ ايسْٝا سٝح ٜكٍٛ ايٓاؽ بأْـ٘ دٓاٖـا بٕـطم اـري َؿـطٚع١ف إْٗـا سكـٛم        

يٓاؽف ٚقس غًبٗا َِٓٗ َػتغ٬ٙ َٓعي١ف أٚ غًٕاْٙاف أٚ إزاض٠ف ثِ أْ٘ ٗ ايساض اٯخط٠ سٝـح ٜهـٕٛف ٫ٜفًـ  َـٔ     ا
ايػ٪اٍ عٓٗاف ًٜٚك٢ ايعكاب دٝٗاف دٝهٕٛ قس أؿل ايعًِ بٓفػ٘ف ٖٚٛ ٗ ا٢ٓ عٔ شيوف ددـري إـاٍ ٖـٛ ايـصٟ     

ٗ غبٌٝ اهلل تعاٍف ٚشيو ٖٛ إٓتكط ٚايعـادط اؿـل   هٗس إط٤ ٗ ؼكًٝ٘ بايؿكا٤ ٚايهسف ٚخري اإلْفام َا ٜٓفك٘ 
سٝح اْتفع ٖٛ ٚعٝاي٘ ٚايٓاؽ َٔ َاي٘ ٗ ايسْٝاف دأز٣ شيو إٍ ْفع٘ ٗ اٯخط٠ف عهؼ اٯخط ايـصٟ تهـطض ٖـٛ    

 ٚعٝاي٘ ٚايٓاؽ َٔ َاي٘ ٗ ايسْٝاف دأز٣ شيو إٍ خػاض٠ ي٘ ٗ اٯخط٠.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: "أقطب َا ٜهٕٛ ايعبس َٔ ايـطب   ض٣ٚ عُطٚ بٔ عبػ١ ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ مسع ايٓيب

  ٗ دٛف ايًٌٝ".
ّٟ ايـسعا٤ أمسـع؟. قـاٍ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘        ٖٚا ٜ ط٣ٚف أْ٘ غ ٦ٌ  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٜا ضغـٍٛ اهلل أ

 ٚغًِ : "دَٛف ايًٌٝف ٚز ب َط ايكًٛات إهتٛبات"
ٕاب ضنٞ اهلل عِٓٗ ْٝعٙا: نإ ابٔ عُط وٝٞ ايًٌٝ ق٠٬ ثِ ٜكـٍٛ:  ٜكٍٛ  ْادع ٍَٛ عبس اهلل بٔ عُط بٔ اـ

  ٜــا ْــادع أغلــَشطلْا؟  دــأقٍٛ ٫. دٝعــاٚز ايكــ٠٬ف دــإشا قًــ  يــ٘ ْعــِف قعــس ٜػــتغفط اهلل تعــاٍ ستــ٢ ايفذــط. 
َُع        ٚنإ عبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ ىطز َٔ ْاس١ٝ زاضٙ َػتدفٝٙا ٚقـ  ايػـشطف ٚٗ ضٚاٜـ١: نـإ ٜ ػـ

شيو َٔ زاضٙ ٚق  ايػشط دٝكٍٛ: ايًِٗ إْو زعٛتين دأدبتوف ٚأَطتين دأطعتوف ٖٚصا ايػشط داافط يٞف دكٝـٌ  
ٍٛف بٓٝ٘  أٟ ٚعـسِٖ بـإٔ ٜػـتغفط هلـِ ٚقـاٍ هلـِ "غـٛف         -ي٘ ٗ شيوف دكاٍ: إٕ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ سٌ غ

 أخطِٖ إٍ ايػشطف ٭ْ٘ ٚق  إداب١. -أغتغفط يهِ ضبٞ" 
ٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ غـ٦ٌ: َيـِ أِخـَط ٜعكـٛب عًٝـ٘       ٚض٣ٚ ابٔ دطٜط ع

 ايػ٬ّ بٓٝ٘ ٗ ا٫غتغفاض؟ قاٍ "أخطِٖ إٍ ايػشط ٭ٕ زعا٤ ايػشط َػتذاب".
ٚقس ض٣ٚ ايرتَصٟ ٗ سسٜح طٌٜٛف ٚسػٓ٘ اؿانِف ٚقشش٘ عٔ ابٔ عباؽ ضنـٞ اهلل عُٓٗـاف ٚدٝـ٘ ٜكـٍٛ     

  ًِ: ٚقس قاٍ أخٞ ٜعكٛب يبٓٝ٘ "غٛف أغتغفط يهِ ضبـٞ" ٜكـٍٛ "ستـ٢ تـأتٞ يًٝـ١ اؾُعـ١".      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ
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ٚض٣ٚ أْؼ بٔ َايـو ضنـٞ اهلل عٓـ٘ قـاٍ: "أَطْـا ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل ٚغـًِ إٔ ْػـتغفط با٭غـشاض غـبعٌ            
 اغتغفاض٠".  
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نٝف ت٪َٔ بإٔ اهلل ٚاسس ٫إي٘ إ٫ ٖٛف َطدعو ٗ شيو ٖٛ اهلل شات٘ ايصٟ ٜؿٗس يو بصيوف ثِ ا٥٬ٕهـ١ف ثـِ   
 تط٣ أٚيٞ ايعًِ ٜؿٗسٕٚ بٛسسا١ْٝ اهلل تباضى ٚتعاٍ. 

 بعس احملٛضٜٔ ايػابكٌ َٔ ٖصٙ ايػٛض٠ف ًْر بفهٌ اهلل تعاٍ احملٛض ايجايح ايصٟ ٜبسأ بـ :        
َٜٗسط  ٘ طَع٢ٓ أثب ف ٚأخربصَؾ ٘ طضبهِصايًٞـ َٛ  ط٫ضبصَٖ٘يا ٜإٖيـ طاهللصٖأِْ ٖ ـ اهللف يهـٔ اإلْػـإ ّٝـٌ إٍ    صٜإٞيا 

 ايٝكٌ نٞ ٦ُٕٜٔ قًب٘ف ٚيصيو ٜجب  اهلل يإلْػإ ٚسساْٝت٘ َٔ خ٬ٍ آٜات٘ ٗ ايهٕٛف ٚٗ اإلْػإ شات٘. 
٭دػاز بأضبعـ١ آ٫ف غـ١ٓف ٚخًـل ا٭ضظام قبـٌ     ٜكٍٛ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا : " خًل اهلل ا٭ضٚاح قبٌ ا

ا٭ضٚاح بأضبع١ آ٫ف غ١ٓف دؿٗس بٓفػ٘ يٓفػ٘ قبٌ إٔ خًل اـًل سٌ نإ ٚ  تهٔ مسـا٤ ٫ٚ أضض ٫ٚ بـط ٫ٚ   
َٛ طعط دكاٍ:   ٖ َ٘ ٜإ٫  َٜٗس ايًٞ٘ ٖأِْ٘ ٫ ٜإٖي  " . ص َؾ

ف تعين إخباضٙف ٚإع٬َ٘ يًٓاؽ بٗـصٙ ايٛسساْٝـ١ف ثـِ    إٕ اهلل تباضى ٚتعاٍ ٜ عًِ ايٓاؽ بٛسساْٝت٘ف ٭ٕ ؾٗاز٠ اهلل
ًٖا٥َٖه١ٗ طبعس شيو: َُ ع٢ً ع٬ق١ تٛاق١ًٝ ١َٜٝٛف ؿع١ بًشع١ َع اهللف ٚنصيو  ٜؿٗسٕٚ  بؿٗاز٠ ايتٛسٝسِٖٚصَٚا٘ي

َع اإلْػإ ٗ غا٥ط ؾ٪ٕٚ سٝات٘ف ٚيصيو دإٕ اإلّإ با٥٬ٕه١ف ٜعين اإلّإ بطبِٗف ٚتكسٜل ا٥٬ٕهـ١ ٜـ٪زٟ إٍ   
 تكسٜل َا ٜأتٕٛ ب٘ َٔ اهلل يإلْػإ. 

ُلطٚ ايكطؾـٞف سـسثٓا أبـٛ    ٜكٍٛ  اإلَاّ أٓس:سسثٓا ٜعٜس بٔ عبس ضب٘ف سسثٓا َبَك١ِٝ بٔ ايٛي ٝسف سسثين دبري بٔ َع
َغَعٝس ا٭ْكاضٟف عٔ أبٞ و٢ٝ ٍَٛ آٍ ايعبري بٔ ايعٛاّف عٔ ايعبري بٔ ايعٛاّف قاٍ:مسعـ  ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل    

َٚٗأٚٗيٛ ا٘يطعًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ بعطد١ٖ ٜكطأ ٖصٙ اٯ١ٜ:  ٥َ٬َُٖه١ٗ  َٚا٘ي  َٛ  ٖ َ٘ ٜإ٫  ٘  ٫ ٜإٖي ٘  ٖأِْ َٜٗس ايًٞ َ٘  َؾ ًُا َبا٘يَكػلَط ٫ ٜإٖيـ ِٜ ٖقا٥َ ً٘ َع
 ِ َٛ ا٘يَعٜعٜع  ا٘يَشَهٝ  ٖ َٔ ٜا َضٔب $  ص ٜإ٫  ََٖسٜ َٔ ايِؿا ََ  . #ٖٚأَْا َع٢ًٖ شَيٖو 

اٯ١ٜف خًل اهلل غبعٌ ًَها ٜػتغفطٕٚ ي٘  ص... ؾٗس اهلل أْ٘ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ط إٕ َٔ قطأ ٚٗ  بعض اؿسٜح : "
 ". إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ِٜ طدكس بٍٝٔ اهلل ٖصا ايتٛسٝسف ثِ ؾٗس ا٥٬ٕه١ ع٢ً شيوف ثِ:  ً٘ـ ٜ هـطّ اهلل تبـاضى ٚتعـاٍ أٚيـٞ       صَٚٗأٚٗيٛا ا٘يَع
ايعًِ بٗصٙ إٓعي١ف دٝذعًِٗ ؾٗسا٤ َع٘ َٚع ا٥٬ٕه١ ع٢ً ٚسساْٝت٘ف ٭ٕ اهلل آتاِٖ َٔ ايعًِ َا ضٍغذ ٖصا اإلّإ 

صا ايٝكٌ  بِٗ زضدات َتكس١َ َـٔ  اهللف ٚعٓـسشاى   ٖيٝكٌف سٝح ٜبً  ٗ قًٛبِٗف دباتٛا ٗ زضدات َتكس١َ َٔ ا
ٜتأًٖٕٛ يتكسِٜ ؾٗازتِٗ ٭ْفػِٗف ٚيًٓاؽف دٝػتٕٝعٛا إٔ ٜرتنٛا أثطٙا ع٢ً ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ َـا عًُٛٗـِ اهلل َـٔ    

ٍٚزٚا بع٬َات تٛسٝس اهلل َـٔ أٚيـٞ ايعًـِ ٭ْٗـِ ّتًهـٕٛ اؿذـرف ٚأ       غـباب  عًُ٘ف ٖٚصا ٜ٪زٟ بايٓاؽ نٞ ٜتع
 ايؿطح ٚايتفػري  ٚايتأٌٜٚ . 

 يٓٓعط نٝف ٜكف اهلل دٌ ٚع٬ أٌٖ ايعًِ ٗ ايكطإٓ اؿهِٝ : 
َ٘ط ََٓ ٛا َب ََٔ ِضٔبٖو ٖدٝ ٪ل ٘  ا٘يَشّل  َِ ٖأِْ ً٘ َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَع َِ اٞيَصٜ ًٖ  54اؿر صََٚيَٝعل
َ٘ َخٝلط َٛاب  ايًٞ ِل َث ًٖٗه ٜل َٚ  َِ ً٘ َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَع ٍَ اٞيَصٜ ٌَ َقاَيشٙاَٖٚقا َُ ََٚع  َٔ ََ ٔل آ َُ  80ايككلصٌط يِّ
َِط ً٘ َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَع َٛ آَٜاٌت َبَٝٔٓاٌت َدٞ ق س ٜٚض اٞيَصٜ  ٖ ٌل   49ايعٓهبٛتصَب
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ــٜع        ط ــَطاَط ا٘يَعٜعٜ ــ٢ َق ــَسٟ ٜإٖي ٗل ََٜٚ ــِل  َٛ ا٘يَش ــ  ٖ ــٖو  ــٔ ِضٔب ََ ــٖو  ٝل ٍَ ٜإٖي ــٜع ــَصٟ ٗأْ َِ اٞي ــ ً٘ ــٛا ا٘يَع َٔ ٗأٚت  ــَصٜ ــَط٣ اٞي ََٜٚ       
ََُٝس  6غبأصا٘يَش

ٍٍٛ ايعا  ايصٟ ٜعًِٛ ايٓاؽ اـري إٍ ضغٍٛ اري َباؾط َٔ ضغٌ اهللف نْٛ٘ قس ٚضخ عـٔ ايطغـٍٛ ضغـايت٘ف     ٜتش
ٚتٍٛ ْؿطٖا ٗ ايٓاؽ َٔ بعسٙف ٚبعس َٛت ايطغٌف ٜبك٢ نتاب اهلل ٗ عٗس٠ أٚيـٞ ايعًـِف ٚيـصيو مثـ١ سـسٜح      

 ََٔ ٜ ذسز هلصٙ ا٭١َ أَط زٜٓٗا. بٗصا ايكسز ٜكٍٛ بإٔ اهلل ٜبعح ع٢ً ضأؽ نٌ قطٕ 
 ٜكٍٛ اهلل:

ٍَ ٜإٖيٖٝوط َُا ٗأْٜع َٕ َب ٛ ََٓ َٕ ٜ ٪ل ٛ ََٓ ُ ٪ل َٚا٘ي ِل   ٗ ٓل ََ  ِٜ ً٘ َٕ َدٞ ا٘يَع ٜٔ ايِطاَغد ٛ  162ايٓػا٤صٞيـَه
َٔط َٚا٘يّػ٤َٛ َع٢ًٖ ا٘يٖهاَدٜطٜ  َّ ٛل َٟ ا٘يَٝ ِٕ ا٘يَدعل َِ ٜإ ً٘ َٔ ٗأٚت ٛ٘ا ا٘يَع ٍَ اٞيَصٜ  27ايٓشٌ صٖقا
ٕٜ غ ِذسٙاط َٕ َيٖٮشلٖقا ِل ََٜدّطٚ ٜٗ ٝل ًٖ َ٘ ٜإَشا ٜ تل٢ًٖ َع ًَ ََٔ ٖقبل  َِ ً٘ َٔ ٗأٚت ٛ٘ا ا٘يَع ِٕ اٞيَصٜ  107اإلغطا٤صإ
َُا٤ط َٙ ا٘يع ًٖ ٔل َعَباَز ََ  َ٘ َُا َٜدلَؿ٢ ايًٞ  28داطط صٜإِْ
َِ َزَضَدط ً٘ َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَع َٚاٞيَصٜ ِل  ََٓٗه ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ  11اجملازي١صاُتَٜطلٖدٜع ايًٞ

يكس بٛأِٖ اهلل بفهً٘ َٓعي١ إطدع١ٝ ايبؿط١ٜ بطَتٗا ف دًٕـب َـٔ ايٓـاؽ ايـصٜٔ ٫ٜعًُـٕٛ إٔ ٜػـأيِٖٛ نـٞ        
ََـٔ    طٜعًُِٖٛٛ ٖا آتاِٖ اهلل تعاٍ َٔ ايعًِ ف ٚقس أٚضز اهلل أَط ايػ٪اٍ َهطضٙا ٗ غٛضتٌ بكٛيـ٘ :   ًَ٘ٓا  ََـا ٖأضلَغـ َٚ

َٕٖقبلًَٖو ٜإ٫ٞ ٜضَدا٫ٙ َّْٛس ٛ ُ ًٖ ِل ٫ٖ َتعل ٌَ ائص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت  ٖل ِل ٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ ٜٗ ٝل ًَ٘ٓا ٖقبلًٖٖو طف ٚنصيو : 43ايٓشٌصٞ ٜإٖي ََا ٖأضلَغ َٚ
َٕ ٛ ُ ًٖ ِل ٫ٖ َتعل ٌَ ائص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت  ٖل ِل ٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ ٜٗ ٝل    7ا٭ْبٝا٤ صٜإ٫ٞ ٜضَدا٫ٙ َّْٛسٞ ٜإٖي

ًِٓٛٗ َػ٪ٚي١ٝ ْؿـط ضغـايت٘    ٖٓا تكع ع٢ً عاتل أٚيٞ ايعًِ َػ٪ٚي١ٝ إب٬غ ايٓاؽ َا آتاِٖ اهلل َٔ عًُ٘ف َٚا 
َٕ طَٔ بعس ايطغٌف ٚعٓسَا ٜكٍٛ اهلل يػٛاز ايٓاؽ:  ٛ ُ ًٖ ِل ٫ٖ َتعل ٌَ ائص٘نٜط ٜإٕ ٗنٓت  ٖل ْفِٗ َٔ ٖـصا بأْـ٘    صٖداغلٖأٗيٛ٘ا ٖأ

٭غ١ً٦ ايػا٥ًٌف ٜٚعًُِٖٛٛ اؿل َٔ ضبِٗف ٖٚصٙ ٖٞ ١َُٗ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغـٌف  أٌَط ع٢ً أٌٖ ايصنط نٞ ٜػتذٝبٛا 
ٍٍٛ ٖصٙ ا١ُٕٗ إٍ عٗس٠ أٚيٞ ايعًِف َٚػ٪ٚي١ٝ أٚيٞ ايعًِ تتكسّ َػ٪ٚي١ٝ أٚيٞ ا٭َـطف شيـو    يهٔ بٛداتِٗف تتش

٭َـطف دـإٕ نُٓـ     إٔ ٚيٞ ا٭َط ٫ٜعًِ َا ٜعًِ ٚيٞ ايعًِ ف ٚتكع ع٢ً عاتل ٚيٞ ايعًِ َػـ٪ٚي١ٝ تعًـِٝ ٚيـٞ ا   
َػ٪ٚي١ٝ أٚيٞ ا٭َط ٗ قٝاز٠ ايٓاؽ َازٜٙاف دتهُٔ َػ٪ٚي١ٝ أٚيٞ ايعًِ ٗ قٝاز٠ ايٓاؽ ضٚسٝٙا؛ ٚيصيو دإٕ أدهـٌ  
قاز٠ ايٓاؽ ِٖ ايصٜٔ هُعٕٛ بٌ ايػٝاغ١ ٚايعًِف ٚايكا٥س ايصٟ ٫ٜكطأ ٫ٜٚتعًِف ٖٛ قا٥س ٜ داف ع٢ً ؾعب٘ َٓـ٘ف  

 اؽاش قطاضات َتػٍطع١ اري سه١ُٝ.   نْٛ٘ ٜهٕٛ َا٬ٙ٥ إٍ ايٕٝـ ٚإٍ
إٕ ايصٟ آتاٙ اهلل عًُٙاف ٚدٍهٌ عًٝ٘ بإٔ دعً٘ قا٥سٙا يًفهطف دإٕ ٖصا اإلْػإ تكع عًٝ٘ َػ٪ٚي١ٝ إٜكاٍ ٚبٝـإ  
اؿل إٍ عا١َ ايٓاؽف ٭ٕ اهلل دعً٘ َطدعٙا يػٛاز ايٓاؽف ٚٚٛنً٘ نٞ ٜتشـٍسخ عٓـ٘ ٜٚٛقـع عٓـ٘ ٗ ا٭ضض عًـ٢      

عًٓا ٖٓا ْػتٓبط َس٣ ثكٌ إػ٪ٚي١ٝ ايع١ًُٝ ٚايفهط١ٜ يػا٥ط أٌٖ ايعًِف ٚيصيو نإ عُط بـٔ  ا٭سهاّ اإلهل١ٝ؛ ٚي
ٍٗـس هلـا ايٕطٜـل ٜـاعُط". ٚقٝـاز٠       ُ   َِ اـٕاب ٜكٍٛ: "ٚاهلل يٛ إٔ ؾا٠ عجطت ٗ ايعطامف ـف  إٔ ٜػأيين اهلل َي

ْٗا قٝاز٠ غٝاغـ١ٝف ٭ْـ٘ ضدـٌ زٜـٔ     عُط يٝػ  قٝاز٠ غٝاغ١ٝ دشػبف بٌ ٖٞ قٝاز٠ دهط١ٜ اغتٓاض١ٜ أنجط َٔ نٛ
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قبٌ إٔ ٜهٕٛ ضدٌ غٝاغ١ف ٚضدٌ زٜٔ ٜعين ضدٌ عًِ ٚتك٣ٛ ٚدهطٚزاعٝٙا ايٓاؽ إٍ ايكطا٠٤ف دٗٞ إشٕ َػ٪ٚي١ٝ 
 دهط١ٜف اقرتْ  بإػ٪ٚي١ٝ ايػٝاغ١ٝف ىؿ٢ إٔ ٜػأي٘ اهلل عع ٚدٌ عٓٗا.  

ِ " ٚضث١ ا٭ْبٝا٤"  ست٢ دعً٘ ٜطدض عًـ٢ زَـا٤   ْٚعطٙا هلصٙ إٓعي١ دكس ضدع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾإٔ عً
 ايؿٗسا٤ بكٛي٘ :" َساز ايعًُا٤ ٜطدض ع٢ً زَا٤ ايؿٗسا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ "

:" إٕ اهلل ٥٬َٚهت٘ ٚأٌٖ ايػُٛات ٚا٭ضض ست٢ ايًُٓـ١ ٗ دشطٖـا ٚستـ٢ اؿـٛت ٗ دـٛف ايبشـط       ٜٚكٍٛ
 يٝكًٕٛ ع٢ً َعًُٞ ايٓاؽ اـري ".

إِْٗ قاز٠ ايعا ف بٕطٜك١ اري َباؾط٠ف ٭ِْٗ إٕ قاز٠ ايعًِف ِٖ قاز٠ ايفهط ايبؿطٟف ِٖٚ قاز٠ ايطٚح ايبؿط١ٜف 
ِٖ ايصٜٔ ٜبٕٓٛ اإلْػإف ٜٚؿٛهًْٛ٘ عكًٝٙا َٚعطدٝٙا ٚعكا٥سٜٙا ٚضٚسٝٙاف يصيو ْط٣ إٔ بعض أٌٖ اؿهـِ ٚاإلزاض٠ف  

 ٓٛا  َا آتاِٖ اهلل َٔ ا٢ٓ ايعًِ  .ٜػعٕٛ إٍ أٌٖ ايعًِ  نٞ ٜػتأْػٛا ٜٚٓتفعٛاف ٜٚغت
ٍٛض ْفػـ٘ ٜٚـبين    َٔ ٖصٙ إٓعي١ اييت بٛأٙ اهلل بٗاف ٜػع٢  ضدٌ ايعًِ  داٖسٙا ٗ ؼكٌٝ  َعٜس َٔ ايعًِ نٞ ٜٕ
أٚاقط َت١ٓٝ بٝٓ٘ ٚبٌ إتًكٌ يعًُ٘ف ٚنًُا اتػع  َٕايعات٘ف ٚاتػع  زا٥ط٠ ع٬قات٘ ٚٚيٛدـ٘ إٍ قـاع اجملتُـعف    

 ى أثطٙاف ّٚتًو َكسض٠ سكٝك١ٝ ع٢ً تغٝري ايٓاؽ مٛ ا٭دهٌف ٚتٕٜٛطِٖ. اغتٕاع إٔ ٜرت
دعًِٗ اهلل ؾـٗٛزٙا  صٚأٚيٛ ايعًِطف صأْ٘ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ٚا٥٬ٕه١ ٚأٚيٛ ايعًِطٜاقُس :صؾٗس اهلل طإشٕ يكس:

دٗصا ٜعين بأْٓا ْكٍٛ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ أٜهٙاف ٭ِْٗ أتـٛا بعًُٗـِ   صٚأٚيٛ ايعًِ طَع٘ َٚع ٥٬َهت٘ف ٚعٓسَا ْكٍٛ:
ٖا ٌٓ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ َٔ عًِ اهلل إٍ ايٓاؽف ٚيٝؼ َٔ َكسض آخطف دًٛ قاٍ: أٚيٛ ايٓب٠ٛف أٚ أٚيٛ ايطغـٌف أٚ  

َُٔ ايصٟ ٜكّٛ بٓؿـ  ط ايـسٜٔ ٚدكـ٘ ايٓـاؽ    أٚيٛ ايععّ َٔ ا٭ْبٝا٤ف إناد١ إٍ اهلل ٥٬َٚهت٘ف بس٫ٙ عٔ أٚيٞ ايعًِف ٖد
بعس َٛت ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌف شيو إٔ ؿهٛضِٖ ٗ اؿٝا٠ َطس١ً قٍسضٖا اهللف ٚختُِٗ غاَتُِٗف ٚيـٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى    
ٍٞف غٝس  ٍٞ اهلااٞ ايعطبٞ إٛه ْيب أٚ ضغٍٛ دسٜس وٌُ ضغاي١ دسٜس٠ َٔ اهلل بعس قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ا٭َ

ضب ا٭ضض ٚايػُا٤ ف يهٔ اهلل سٞ ٫ّٛتف ٚا٥٬ٕه١ أسٝـا٤ف ٚنـصيو أٖـٌ    ٚيس آزّف ٚخامت ا٭ْبٝا٤ف ٚضغٍٛ 
٫ّٛتٕٛ بعًُِٗ ف ٭ٕ يهٌ َطس١ً ظ١َٝٓ عًُا٩ٖـا   -ايصٜٔ ِٖ يٝػٛا أؾداقٙا بعِٝٓٗ ٗ َطس١ً ظ١َٝٓ   -ايعًِ 

ٛ أْ٘ طا٭سٝا٤ ايصٜٔ ٜٓؿطٕٚ ضغا٫ت اهلل اييت أت٢ بٗا ضغً٘ف ِٖٚ ٜكٍسَٕٛ ؾٗازاتِٗ يًٓاؽ بـ : ف ص٫ إي٘ إ٫ ٖـ
َُٔ ايصٟ ٜـسعٛ ايٓـاؽ إٍ بٝـٛت اهللف ٚقـس َـات ا٭ْبٝـا٤ ٚايطغـٌف          دإٕ خً  إػادس َٔ ا٭١ُ٥ف ٚاـٕبا٤ف د
داْعط إٍ أعساز إػادسف ٚنٌ إَاّ ٚخٕٝب ٜعٓٝ٘ ُٜٚٗ٘ إٔ ٜتهـاثط أعـساز إكـًٌ ايـصٜٔ ٜطتـازٕٚ َػـذسٙف       

ػذسٙ ٗ تهاثط ٚظٜاز٠ف دٝكّٛ بتٛغع١ إػذسف دإٕ قٌ عسزِٖف ٚت ػٍط ْفػ٘ عُس اهللف نًُا ضأ٣ أعساز َكًٞ َ
ٍٚز باؿذـ١ ٚايربٖـإ      ضادع ْفػ٘ف ٚانطط ٗ فايؼ َٚٓاغبات ايٓاؽف نٞ هؼ ْبض ايٛاقع ا٫دتُـاعٞف ٜٚتـع

َُـٔ ٖـٛ أنجـط دـساض٠ ٚأنجـط ب٬      اـ١ف  ف٭ْ٘ ٜؿعط بأْ٘ َكٍكط ٗ ايكٝاّ َُٗت٘ ف أٚ أْ٘ ٜتٓش٢ داْبٙا تاضنٙا ا١ُٕٗ َي
 ٚأنجط تأثريٙا ٗ اايب١ٝ ؾطا٥ض ايٓاؽ ٗ ؾت٢ َػتٜٛاتِٗ .
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بإس١ٜٓف قسّ عًٝ٘ سـربإ َـٔ أسبـاض أٖـٌ ايؿـاّ دًُـا        ٜكٍٛ ايهًيب: ٕا ظٗط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ا زخـ٬  أبكطا إس١ٜٓ قاٍ أسسُٖا يكاسب٘: َا أؾب٘ ٖصٙ إس١ٜٓ بكف١ َس١ٜٓ ايٓيب ايصٟ ىطز ٗ آخط ايعَإ دًُـ 

عطداٙ بايكف١ ٚايٓع  دكا٫ ي٘: أْ  قُس قاٍ: ْعِ قا٫: ٚأْ  أٓـس قـاٍ: ْعـِ     ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
قا٫ إْا ْػأيو عٔ ؾٗاز٠ دإٕ أْ  أخربتٓا بٗا آَٓا بو ٚقسقٓاى دكاٍ هلُا ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:     

َٚا٥َ٬ٖٕٖه١ٗ طدأْعٍ اهلل تعاٍ ع٢ً ْبٝ٘ غ٬ْٞ دكا٫: أخربْا عٔ أععِ ؾٗاز٠ ٗ نتاب اهلل   َٛ  ٖ َ٘ ٜإٛيا  ٘  ٫ ٜإي َٜٗس اهلٗل ٖأِْ َؾ
ِٜ  دأغًِ ايطد٬ٕ ٚقسقا بطغٍٛ اهلل. صَٚٗأٚيٛا ايَعً

ٜٚكٍٛ اايب ايكٕإ: أتٝ  ايهٛد١ ٗ ػاض٠ دٓعي  قطٜبا َٔ ا٭عُـ دهٓـ  أختًـف إيٝـ٘. دًُـا نـإ يًٝـ١       
ؾٗس اهلل أْ٘ ٫ إي٘ إ٫ ٖـٛ ٚا٥٬ٕهـ١ ٚأٚيـٛ    ط دتٗذس َٔ ايًٌٝ دكطأ بٗصٙ اٯ١ٜ:أضزت إٔ أمسض إٍ ايبكط٠ قاّ 

. قاٍ ا٭عُـ: ٚأْا أؾٗس َا ؾٗس  صايعًِ قا٥ُا بايكػط ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ايععٜع اؿهِٝ. إٕ ايسٜٔ عٓس اهلل اإلغ٬ّ
دغسٚت  -قاهلا َطاضا  -هلل اإلغ٬ّ اهلل ب٘ف ٚأغتٛزع اهلل ٖصٙ ايؿٗاز٠ف ٖٚٞ يٞ عٓس اهلل ٚزٜع١ف ٚإٕ ايسٜٔ عٓس ا

إيٝ٘ ٚٚزعت٘ ثِ قً : إْٞ مسعتو تكطأ ٖصٙ اٯ١ٜ دُا بًغو دٝٗا؟ أْا عٓسى َٓص غـ١ٓ   ؼـسثين بـ٘. قـاٍ: ٚاهلل ٫     
سسثتو ب٘ غ١ٓ. قاٍ: دأقُ  ٚنتب  ع٢ً باب٘ شيو ايّٝٛف دًُا َه  ايػ١ٓ قً : ٜا أبا قُس قس َه  ايػ١ٓ. 

هـا٤ بكـاسبٗا ٜـّٛ     عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: "   قاٍ: سسثين أبٛ ٚا٥ٌف
 " . عٗس إيٞ ٚأْا أسل َٔ ٚد٢ أزخًٛا عبسٟ اؾ١ٓايكٝا١َ دٝكٍٛ اهلل تعاٍ عبسٟ 

ًُا َبا٘يَكػلَطط َٛ ٜإٞيا َٖ٘يا ٜإٖيـطقا٥ُٙا بايعسٍ ٗ عبازٙ:  صٖقا٥َ ِ  ا٘يَعٜعٜع  ٖ  ٞ  ايععف٫ؾ٤ٞ ايععفنٌ بٝس18ٙصا٘يَشَهٝ  ٜـأت
 .سهُت٘ دٝ٘ تهٕٛ إٔ زٕٚ َٓ٘

ّ ط َ٘ ا٘يٜإغلًٖا َٔ َعَٓس ايًٞـ ِٕ ايسٍَٜ ََٔ    صٜإ َُٔ آَٔ ب٘ دكس َغًَِف ٚ زٜٔ اهلل ايٛاسس َٓص بس٤ اـًٝك١ف ٖٚٛ اإلغ٬ّف د
ََٔ َبعلَس طٜ٪َٔ ب٘   َٜػًِ: َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَهَتاَب ٜإٞيا  ًَٖف اٞيَصٜ ََا اخلَت ِل     َٚ  ٗ ٝلـَٓ ِ  َبغلًٝـا َب ً٘ـ ِ  ا٘يَع  ٖ دغـسٚا ٜبتغـٕٛ    صََـا َدـا٤َ

عًِٗ ٜتفٍطقٕٛ دٝ٘ف غعٝٙا خًف ايسْٝا ف ٚايبغٞ ٖٛ ايباطٌف دِٗ بٗـصا  دْٝا َاأٚتٛا َٔ ايعًِف ٖٚصا َا زضدات ايس
        ٗ  ايبغٞ ع٢ً باطٌ ٖا زاض ٗ سسٜجِٗ َع ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ بؿـإٔ خًـل عٝػـ٢ف َٚـا أٚضزْـاٙ 

 ٠.َػتٌٗ ايػٛض
َ٘ َغٜطٜع  ا٘يَشَػاَبط ِٕ ايًٞـ َ٘ ٖدٜإ ََٔ َٜ٘هٗفطل َبآَٜاَت ايًٞـ ٜهفط ببٍٝٓات٘ف دإِـا هعـٌ َـٔ     ََٔ  ؼصٜط َٔ اهلل بإٔ 19صَٚ

 ْفػ٘ عطن١ ؿػاب َٔ اهلل.
ٕل َساّدٖٛىط  ٍُس باؿذر ٚايصضا٥عصٖدٜإ َ٘ ط:ٜاق َٞ َيًٞـ ٜٗ َٚدل ُل    ٌل ٖأغلًٖ ٜٔ طأْا:بكٝ   صٖدٗك ٜٔ اِتَبَع ََ ْتبع زٜٔ اهلل صَٚ

ٖلَتَسٚاطزٕٚ إٔ ٍْتبعهِ ٗ نفطنِ: ُ ٛا ٖدٖكَس ا ًٖ ٕل ٖأغل ِل ٖدٜإ ُلت  ًٖ ٌَ ٖأٖأغل ٍٍَََٝ َٚا٘يٗأ َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَهَتاَب  لٛا َٔ بطاثٔ صَٚٗقٌ يًٍََٞصٜ
ٛلا طايهفط َٛٞي ٝلٖو ا٘يَب طعاْسٚا ٚيبجٛا ع٢ً نفطِٖ:صِٜٚإٕ َت َُا َعًٖ ٘  َبَكرٌي طإٔ تبًغِٗ ببٍٝٓات َا آتٝٓاى صًٖاغ ٖدٜإِْ َٚايًٞـ

    20صَبا٘يَعَباَز 
 ٜػتهٌُ اهلل سسٜج٘ يٓبٍٝ٘:  
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َ٘ط  َٕ َبآَٜاَت ايًٞـ َٔ َٜ٘هٗفط ٚ ِٕ اٞيَصٜ ٝلـٜط    ط: اييت بًٛغتٗا هلِف ثِ دشسٖٚا عٔ عًـِ ٚإقـطاض  صٜإ ٌَ َبَغ َٕ ايَِٓبـٍَٝ ََٜٚ٘كت ًٗـٛ
َٕ  طبين إغطا٥ٌٝ ناْٛا ٜكتًٕٛ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٜسعِْٛٗ إٍ غبٌٝ اهلل: ٜطٟٚ اهلل يٓبٍٝ٘ إٔصَسلٍٝ َ ط ٚ َٔ َٜـ٘أ َٕ اٞيَصٜ ََٜٚ٘كت ًٗٛ

َٔ ايِٓاٜؽ ََ أٌٖ ايك٬ح َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ آَٓٛا َا دـا٤ بـ٘ ا٭ْبٝـا٤ف ٚيبجـٛا ٜٓؿـطٕٚ اؿـل بعـس َكتـٌ         صَبا٘يَكػلَط 
 غطا٥ٌٝفا٭ْبٝا٤ف نصيو ٖ٪٤٫ تعٍطنٛا يًكتٌ ع٢ً أٜسٟ بين إ

ِٝط٭ِْٗ ضأٚا دِٝٗ ايٛد٘ اٯخط يٮْبٝا٤: ٖ ِ َبَعَصاُب ٖأَيٝ ٜكـٍٛ ايـٓيب :" ٜـا أبـا عبٝـس٠ قتًـ  بٓـٛ         21صٖدَبؿٍَطل
إغطا٥ٌٝ ث٬ث١ ٚأضبعٌ ْبٝا ٗ أٍٚ ايٓٗاض ٗ غاع١ ٚاسس٠ف دكاّ َا١٥ ٚاثٓا عؿط ضد٬ َٔ ع ِباز بين إغطا٥ٌٝ أَـطٚا  

إٓهطف دكتًِٖٛ ْٝعا ٗ آخط ايٓٗاض ٗ شيـو ايٝـّٛ دٗـِ ايـصٜٔ شنـطِٖ اهلل ٗ      َٔ قتًِٗ بإعطٚف ِْٖٚٗٛ عٔ 
 نتاب٘ ٚأْـعٍ اٯ١ٜ دِٝٗ".

َٚا٘يآَخَط٠َ ص   ِل َدٞ ايّسْلَٝا   ٗ َُاٗي ٕٖ ل ٖأعل َٔ َسَب سبٕ ل ف َع٢ٓ خصي ف ٚبًٕ ف ٖٚبٕ  بِٗ أعُاهلِ طٗأٖٚيـ٦َٖو اٞيَصٜ
غاغٗا باطٌف نِْٛٗ ٜكٍسَٕٛ ٖصٙ ا٭عُاٍ ِٖٚ ع٢ً أضن١ٝ باط١ًف دـ٬  ست٢ يٛناْ  ٗ ايعاٖط قاؿ١ف بٝس إٔ أ

تٓفعِٗ ٗ ؾ٤ٞف تط٣ ايطدٌ ٜعٌُ ع٬ُٙف ثِ عٓسَا ٫ٜط٣ ْتٝذ١ يعًُ٘ ٜكٍٛ بأْ٘ ٗأقٝب باإلسباطف ٖٚـصا ؾـ٤ٞ   
ا٫ٙ يفكـريف  َٔ ا٫ْٗٝاضف دٗصا ايعٌُ َٓٗاض ٚاْٗاض بكاسب٘ف نصيو دٗصٙ ا٭عُاٍ ٫تٓفعِٗ ٗ ايسْٝا ف دإٕ أع٢ٕ َ

أزضى ايفكري أْ٘ أع٢ٕ ٖصا إاٍ ٕكًش١ ٚاا١ٜ ز١ْٜٛٝ َاف ٚنصيو غـا٥ط ا٭عُـاٍ ايـيت ٖـٞ قـاؿ١ ٗ ظاٖطٖـا       
ْٚادع١ف بٝس أْٗا باط١ً ٗ َهُْٛٗاف ٭ْٗا يٝػ  خايك١ يٛد٘ اهللف د٬ تٓفع داعًٗا بؿ٤ٞ غـٛا٤ ٗ ايـسْٝاف أٚ ٗ   

َٔطاٯخط٠. ٍََِٓٓاَقٜطٜ  ِ ٗ ََا ٖي ٬ أسس ٜ ٓاقط ايهادط ٗ نفطٙف ٚست٢ إٕ آظضٙ ٚٚا٫ٙف دٗٛ ٜـ٪اظضٙ ٜٚٛايٝـ٘   .د22صَٚ
ع٢ً ايهفطف ٜٚسدع ب٘ إٍ ب٪ؽ إكريف دتشكٝل اهلسف َٔ ايهفط يٝؼ ْكطٙاف ٗ سٌ إٔ ؼكٝل اهلسف َٔ اإلّـإ  

اؿُُٝـ١ف   ٖٛ ْكط َ٪َظضف ٚيصيو تط٣ إٔ ايصٜٔ ّهٕٛ ع٢ً ايباطٌ بكف١ عاَـ١ف ؽًـٛ سٝـاتِٗ َـٔ ايكـساقات     
ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايك١ّٛف ٚايطٚابط ا٫ْػا١ْٝ ايٕٝبـ١ف ٖٚـصا َـٔ أقػـ٢ أيـٛإ اؿطَـإ َـٔ زف٤ أٚاقـط         
ا٫ْتُا٤ إٍ ايعا١ً٥ ايبؿط١ٜف دٝهتٕٛٚ بٓاض اي٬ اْتُا٤ف يٝؼ إٍ ايعا١ً٥ اإلْػا١ْٝف دشػبف بٌ ستـ٢ إٍ عـا٬٥تِٗ   

ٚا٭غطٟٚف ٚا٭بٟٛف ٚا٫دتُاعٞف َتفؿ١ٝ دـِٝٗف ْٚعـري شيـو    ايكغري٠ف ٚيصيو تط٣ سا٫ت ايفؿٌ ايعاطفٞف 
تط٣ إٔ ايصٜٔ ّهٕٛ ع٢ً اؿلف تغتين سٝاتِٗ بايكساقات اؿكٝك١ٝف ٚتهـٕٛ سادًـ١ بػـُٛ ايع٬قـات اإلْػـا١ْٝ      

ٍٛدِٗ اجملتُعات أبٕا٫ٙ ف ٚتصنط َـآ  ثطِٖ  ايٓب١ًٝف دٝػتُتعٕٛ  بسف٤ غه١ٓٝ ا٫ْتُا٤ إٍ ايعا١ً٥ اإلْػا١ْٝف يصيو تت
 اييت ْفعٛا بٗا ايٓاؽف ٚغِٓٓٗ اييت تطنٖٛا ٗ ايٓاؽف دٗ٪٤٫ أعٍعِٖ اهلل ٗ ايسْٝاف ٚأعٍعِٖ ٗ اٯخط٠. 

ِل َتَطط ىرب اهلل ْبٍٝ٘: ٖٚصا ؾ٤ٞ ٜؿري إٍ ايعذب ٗ ؾإٔ ٖ٪٤٫ف دإٕ نإ يو سل عٓس ؾدلف ثِ أْهـطٙ  صٖأٖي
صاف ٚعٓسَا تأتٞ بُٗا ٜٚؿـٗسا يـو عكـوف ٚضاـِ     عًٝوف دًٕب َٓو إٔ تأتٞ بايؿاٖسٜٔ ايصٜٔ ؾٗسا سكو ٖ

ِل َتَط ط:شيو ٜبك٢ شاى ايؿدل ٜٓهطف دتكٍٛ : أ  تطٜا نٝف ٜٓهط اؿل.ٜكٍٛ اهلل ٍُس:صٖأٖي َٔ ٗأٚت ـٛا   طٜاق ٜإٖي٢ اٞيَصٜ
َٕ ٜإٖي٢ ٛل َٔ ا٘يَهَتاَب ٜ سلَع ٍََ َ٘ َنَتاَب ََْكًٝبا  َِ ايًٞـ ِل َيَٝشلٗه  ٗ ٝلَٓ ِِ َب َٛ ث  ِل ٖدٜطٌٜل ٞي٢ََٜت  ٗ ٓل ٍََ ِ ٖ َٚ  َٕ ٍُـا ٗ ٖـصا   23صَّعلٜطن ـٛ ع

 ايهتاب َٔ ايبٝإ اؿل.
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ٜكٍٛ ابٔ عباؽ: ٖصٙ اٯ١ٜ ْعي  بػبب إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ زخٌ بٝ  إسضاؽ ع٢ً ْاع١ َٔ 
ٍ ايٓيب قـ٢ً اهلل  ٜٗٛز دسعاِٖ إٍ اهلل. دكاٍ ي٘ ْعِٝ بٔ عُطٚ ٚاؿاضخ بٔ ظٜس: ع٢ً أٟ زٜٔ أْ  ٜا قُس؟ دكا

دًُٗٛا  ". دكا٫: دإٕ إبطاِٖٝ نإ ٜٗٛزٜا. دكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: " إْٞ ع٢ً ١ًَ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ٚغًِ: "
 " . دأبٝا عًٝ٘ دٓعي  اٯ١ٜ. إٍ ايتٛضا٠ دٗٞ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ

ِل َيٖوَشط  ٗ َُِػَٓا ٖئ ٖقاٗيٛا َبٖأِْ ٜعٕٓٛ أضبعٌ َٜٛٙا اييت عبسٚا دٝٗا ايعذٌف ثِ بعس شيو صَِعلس َٚزاُتًَا ٖأِٜا ٜإٞيا ايِٓاض  َت
َٕطىطدٕٛ َٓٗا: َِا ٖناْ ٛا َٜ٘فَتط ٚ  ِٜٗ ِل َدٞ َزَٜٓ  ٖ َ٘    طٜفرتٕٚ ع٢ً اهلل ايهصب ِٖٚ ٜكٛيٕٛ:24صَٖٚاِط ٔ  ٖأبلَٓـا٤ ايًٛـ ٘م

 ٙ  18إا٥س٠ صَٖٚأَسِبا٩ 
ّٝ ٞيـا     طتأنٝس بإٔ نٌ إْػإ ًٜك٢ ْتاز عًُ٘:باغتفٗاّ ٚتعذب بايٓػب١ إيِٝٗف ٚصٖدٖهٝلَفط ٛل ِل َيَٝـ  ٖ َُعلَٓـا ٜإَشا َد

َ٘ َٕ طّٜٛ اؾعا٤:صَضٜلَب َدٝ ٛ ُ ِل ٖيا ٜ ٘عًٖ  ٖ َٚ َِا ٖنَػَب ل  ٌّ َْ٘فٝؼ  ٚ دٍََٝ ل ٗن  25صَٚ
ِل َتَططبعس إٔ بٍٝٔ اهلل تعاٍ يطغٛي٘:  ٜكٍٛ ي٘:صٖدٖهٝلَفطثِ بٍٝٔ ي٘ ايعاقب١ ٗ:صٖأٖي

ٌٜ ط ٍُس : صٗق ٍّطٜاق َٚت َص ََٔ َتَؿا٤   َٚت َعّع  ُِٔ َتَؿا٤   ََ ًٖ٘و   ُ ََٚتٜٓعع  ا٘ي ََٔ َتَؿا٤   ًٖ٘و   ُ ًَ٘و ت ٪لَتٞ ا٘ي  ُ ََاَيٖو ا٘ي  ِِ  ٗ  ايًٞـ
ٌٍٜ ََٔ َتَؿا٤  َبََٝسٖى ا٘يَدٝلط  ٜإِْٖو َع٢ًٖ ٞل٤ُ ٗن  26صٖقَسٌٜط َؾ

َٗط َٚت َٛير  ايِٓ َٗاٜض  ٌَ َدٞ ايِٓ ٝل ََٔ ت َٛير  ايًٞ ََٚتطلظ م    ٍٜٞ َٔ ا٘يَش ََ   ٍَََُٝ َٚت دلٜطز  ا٘ي   ٍَََُٝ َٔ ا٘ي ََ  ِٞ َٚت دلٜطز  ا٘يَش  ٌٜ ٝل اَض َدٞ ايًٞ
ٝلٜط َسَػاُب  ٖٚصا زعا٤ وكل ايُٕأ١ْٓٝ ٚايتٛاظٕ ٗ ايٓفؼ يكا٤ َا ٜكٛيْٛ٘ َٔ ادرتا٤ ع٢ً اهلل.  27صَتَؿا٤  َبَغ

سٖا ع٢ً زْٚ٘ف دٗٛ ٜػـأٍ اهلل تبـاضى ٚتعـاٍ إٔ هعـٌ يـ٘ كطدـٙا       إٕ إ٪َٔف ٜعكس آَاٍ ضظق٘ ع٢ً اهللف ٫ٜٚعك
ٜٚطظق٘ َٔ سٝح ٫وتػبف ٚطبٝعٞ أْ٘ ٫ٜأتٞ ًَو َٔ ايػُا٤ دٝعٕٝ٘ ضظقٙا ٜسٙا بٝسف بـٌ إٔ اهلل تعـاٍ هعـٌ يـ٘     

عٓـ٘ أغـباب   أغبابٙا يبًٛغ ايطظم إيٝ٘ف ٚإٕ أَػو اهلل عٓ٘ ايطظمف دًٝؼ بٛغع أسس إٔ ٜعٕٝ٘ ؾ٦ٝٙاف ٭ٕ اهلل ٜػس 
 بًٛغ ايطظم. 

إٕ ايػعٞ إٍ أبٛاب ايعٌُ َعٍع٠ يإلْػإف ٚايػعٞ إٍ أبٛاب ايػـ٪اٍ َصٛيـ١ يـ٘ف دايـصٟ ٜػـع٢ إٍ أغـباب       
ايطظمف إِا ًٜٕب ضظق٘ َٔ اهللف ٚايصٟ ٜػع٢ إٍ أبٛاب ايػ٪اٍف إِا ًٜٕب ضظق٘ َٔ ايعبـاز. ٚاعًـِ إٔ ايـطظم    

َُٗا نإ ق٬ًٙٝف ٚايطظم ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايعباز بايػ٪اٍ ٜهٕٛ َٓـعٚع  ايصٟ ٜأتٞ َٔ ضب ايعبازف ٖٛ ضظم َباضى 
 ايربن١ َُٗا نإ نجريٙا .

ٌَط َََٓ ُ ٪ل ٕٜ ا٘ي ََٔ ز ٚ ٚلَيَٝا٤َ  َٔ ٖأ َٕ ا٘يٖهاَدٜطٜ ٛ ََٓ ُ ٪ل أٚيٝا٤ف َٔ اي١ٜ٫ٛف د٬ ٜتدص إ٪َٔ نادطٙا نٛيٞ يـ٘ف  صٞيا َِٜتَدَص ا٘ي
هٛظ يو إٔ تٛيٝ٘ أَطىف أٚ إٔ تهٕٛ َٛايٝٙا ي٘ ٭ْ٘ ع٢ً نفطف ٚأْـ  عًـ٢   ست٢ ٫ٜكبض ايهادط ٚيٝٙا يًُ٪َٔف د٬

إّإف ٚاإلّإ ٫ٜتبع ايهفطف ٭ْ٘ ٗ أدهٌ أسٛاي٘ف غٝغسٚ َجً٘ف ٗ سٌ إٔ ايهفط ٜتبـع اإلّـإف ٭ْـ٘ ٗ أدهـٌ     
خٛيت٘ نٞ ٜـسٜط يـو    أسٛاي٘ف غٝغسٚ َجً٘ف دإٔ تٛايٞ ؾدكٙا أٟ إٔ ػعً٘ قس٠ٚ يوف ٚإٔ تٛيٝ٘ أَطىف ٜعين أْو

ٍَٛف تكٍٛ: ٖصا ٚيٞ أَـطٟف ٖٚـصا ٚيـٞ     ؾأْوف أٚ أٚيٝت٘ َؿٛضتوف دتعٌُ بؿٛضٙف دايٛيٞ ٖٛ إطدعف ٖٚٛ إد
 عًُٞف داْعط إٍ ٖصٙ اٯٜات:
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ٚلٖي٢ َبَبعلٝض ط ِل ٖأ  ٗ ّٜ َبعله  ٚلٗيٛ٘ا اٖ٭ضلَسا  75ا٭ْفاٍصَٚٗأ
َٔ َدٞ َغط َٗاَدٜطٜ  ُ َٚا٘ي  ٌَ ََُػاَن َٚا٘ي ٚلَيٞ ا٘يٗكطلَب٢  َٚايِػَع١َ ٖإٔ ٜ ٪لت ٛا ٗأ ِل  ََٓٗه  ٌٜ ٚلٗيٛا ا٘يٖفهل ٌٜ ٗأ َ٘ ٖٚيا َٜ٘أَت ٌٜ ايًٞ  22ايٓٛضصَبٝ
َٚٗأٚٗيٛا َب٘أٝؽ َؾَسُٜس ط  ٠ُِٛ ٚلٗيٛا ٗق ٔ  ٗأ  33ايٌُٓصٖقاٗيٛا َْشل
ّٜط ٚلٗيٛا ا٘يَععل َُا َقَبَط ٗأ ٌٜ ٖداقلَبطل ٖن َٔ ايّطغ   35ا٭سكاف صََ
ِلط ََٓٗه َلٜط  ٚلَيٞ اٖ٭ َٚٗأ  ٍَ َٖٚأَطٝع ٛ٘ا ايِطغ ٛ  َ٘ ََٓ ٛ٘ا ٖأَطٝع ٛ٘ا ايًٛ َٔ آ َٗا اٞيَصٜ  59ايٓػا٤ صَٜا ٖأّٜ
ِلط  ٗ ٓل ََ َلٜط  ٚلَيٞ اٖ٭ َٜٚإٖي٢ ٗأ  ٍٜ ٙ  ٜإٖي٢ ايِطغ ٛ ٛل َضّزٚ  83ايٓػا٤ صَٖٚي

ايؿط ٫هٛظ ي٘ إٔ وهِ اـريف أٚايعًِ إٔ وهِ ايعسٍف دايهادط عٓسَا دايهادط ٫هٛظ ي٘ إٔ وهِ إ٪َٔف ٭ٕ 
وهِ إ٪َٔف أٍٚ َا ٜفعً٘ ٖٛ إٔ ٜٓاٍ َٔ إّاْ٘ف ٚهعً٘ ع٢ً ًَت٘ف دـإ٪َٔ َـازاّ عًـ٢ إّاْـ٘ف دٗـٛ ٜ ٓاقهـ٘ ٗ       

هادط ضاعف ٚايطاعٞ ًّو عكٝست٘ف َٚٓٗذ٘ اؿٝاتٞف ٚبايتايٞ ٫ًٜتكٝا بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍف ٚإ٪َٔ ٖٓا ضع١ٝف ٚاي
إٔ ٜكٛز ايطع١ٝ إٍ سٝح ٜؿا٤ف ٚٚيٞ ا٭َط ّتًو ق٬س١ٝ إقساض ا٭َطف أٚ ا٫عتكاٍف أٚ َكـازض٠ إُتًهـات ف   
ٚقس ٜػتغٌ ق٬سٝات٘ ٖصٙ عل إ٪ٌَٓ ست٢ ٜ دهعِٗ ًٕٛت٘ َٚصٖب٘ ٗ اؿٝا٠ف ٚيصيوف ٚقبـٌ إٔ ؼـٌ نـٌ ٖـصٙ     

 ٗاِٖ عٔ شيو.   ايعٛاقب ع٢ً إ٪ٌَٓف دإٕ اهلل ٜٓ
ٕ  : نإ اؿذاز بٔ عُطٚ بٔ أبـٞ اؿكٝـل ٚقـٝؼ بـٔ ظٜـس     ُاٜكٍٛ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓٗ بٓفـط َـٔ     ٜعٓـٛ

ا٭ْكاض يٝفتِٖٓٛ عٔ زِٜٓٗف دكاٍ ضداع١ بٔ إٓصض ٚعبس اهلل بٔ دبري ٚغعٝس بٔ خٝجُـ١ ٭ٚي٦ـو ايٓفـط: ادتٓبـٛا     
١. ٚقـاٍ َكاتـٌ:   ٖ٪٤٫ ايٝٗٛز ٫ ٜفتْٓٛهِ عٔ زٜٓهِف دأب٢ أٚي٦و ايٓفط إ٫ َباطٓتِٗ دأْـعٍ اهلل تعاٍ ٖـصٙ اٯٜـ  

 ْـعي  ٗ ساطب بٔ أبٞ بًتع١ ٚاريٙ ٚناْٛا ٜعٗطٕٚ إٛز٠ يهفاض َه١.
ٚقاٍ ايهًيب عٔ أبٞ قاحل عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا:" ْـعي  ٗ إٓادكٌ عبس اهلل بٔ أبٞ ٚأقشاب٘ ناْٛا 

ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِف   ٜتٛيٕٛ ايٝٗٛز ٚإؿطنٌ ٜٚأتِْٛٗ با٭خباض ٜٚطدٕٛ إٔ ٜهٕٛ هلِ ايعفط ع٢ً ضغٛ
 دأْـعٍ اهلل عع ٚدٌ ٖصٙ اٯ١ٜف ٢ْٗٚ إ٪ٌَٓ عٔ َجٌ دعًِٗ".

ََـٔ   طإيـِٝٗ: ِ ٜاقُس ٚأْـ  ساَـٌ ضغـاييت    بعس إٔ ٜبٍٝٔ اهلل شيو يطغٛي٘ف ٜ دربٙ ست٢ ٜ عًِ إ٪ٌَٓف قٌ هل َٚ
ٌل َش َٔ ا طٜتدص ايهادط ٚيٝٙا ي٘ زٕٚ إ٪ٌَٓ:صَيٖوٰ  َٜ٘فَع ََ ٝلَؼ  ًٖ ِل ت ٖكا٠ٖٙد  ٗ ٓل ََ ٞل٤ُ ٜإٞيا ٖإٔ َتِتٗكٛا  َ٘ َدٞ َؾ ْـسخٌ ٖٓـا   صيًٞـ

ٖٚٞ ض١ٓ َٔ اهلل بإ٪ٌَٓف دُٝهٔ يإلْػإ إٔ ٜكٍٛ ؾـ٦ٝٙا   صٜإٞياطباب ايتك١ٝف ٖٚٞ ساي١ َػتجٓا٠ف اغتجٓاٖا اهلل بـ
اهلل إٔ تـٛزٟ بٓفػـو أٚ    بًػاْ٘ ست٢ ٜتكٞ ؾط طاا١ٝ ّهٔ ي٘ إٔ ٜػشك٘ ٜٚػشل عا٥ًتـ٘ ٗ ؿعـاتف د٬ٜطٜـس   

بعا٥ًتو إٍ ايتًٗه١ف سٝٓٗا ّهٔ يو إٔ تٛايٝ٘ َهطٖٙا بًػاْوف ٚتٓهطٙ ٗ قًبوف ست٢ تط٣ باب لا٠ َٓ٘. تكٍٛ 
: قً   ٖصا نٞ أتكٞ ؾٍطٙف ست٢ تط٣ إٔ ؾدكٙا َعًَٛٙا ٗ ايػذٔ ٜعرتف ظٓا١ٜ   ٜطتهبٗـا نـٞ ٜهـف اؾـ٬ٛز     

ٍس أيٛإ ايعصابف يهٔ ايتك١ٝ ٫ػٛظ عٓسَا تتػـبب ٗ إؿـام ا٭ش٣ بؿـدل    ايعا  عٔ نطب٘ بعٓفف ٚتعصٜب٘ بأؾ
آخطف أٚ ٗ ايٌٓٝ َٔ أعطاض إ٪ٌَٓف دٗٞ تهٕٛ سُٝٓا ٜسدع إ٪َٔ بٗا ايؿٍطف أٚ ايكتٌ عٔ ْفػـ٘ َـٔ دـربٚت    

نـع قـ٠ٛف ٚأض٣   ظا ف ٜٚؿرتط ٗ شيو إٔ ٜهٕٛ إ٪َٔ نعٝفٙاف ٚايهادط قٜٛٙاف ٫ٚهٛظ عٓسَا ٜهٕٛ إ٪َٔ ٗ َٛ
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أْٓا ّهٔ إٔ ْفٍطع ايتك١ٝ إٍ غا٥ط ا٭َٛض اؿٝاتٝـ١ بؿـطط ا٫يتـعاّ بكٛاعـسٖاف ٭ٕ اؾـي ٫ٜـسخٌ بـاب ايتكٝـ١ف         
 ٚنصيو ايبدٌف ٚايٛؾا١ٜف ٚايٓفام. 

ََُكري ط َ٘ ا٘ي َٜٚإٖي٢ ايًٞـ   ٘ ٘  َْ٘فَػ ِ  ايًٞـ ٌل ط28 صَٜٚ َشصٍَض ٗن ٍُس صٗق ََا  ط:هلِ ٜا ق ٙ  ٜإٕ ت دلٗفٛا  ٚل ت بلس ٚ ِل ٖأ َدٞ ق س ٜٚضٗن
٘  َع٢ًٖ َٚايًٞـ ََا َدٞ ا٘يٖأضلٜض  َٚ َٚاَت  َُا ََا َدٞ ايِػ   ِ ًٖ ََٜٚعل   ٘ ٘  ايًٞـ ُل ًٖ ٌٍٜ َٜعل ٞل٤ُ ٗن     29صٖقَسٌٜط َؾ

ايكسض٠ إكرت١ْ بايك٠ٛ اييت ٖٞ ق٠ٛ تٓاقط ايهعٝف إعًّٛ ايصٟ ٫سٍٛ ي٘ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بطب٘ف دٝكبض قٜٛٙا بك٠ٛ  
ف َٚٔ داْب آخطف دايتشصٜط يًكٟٛ اؾا٥ط ايباطـف ٚتصنريٙ بإٔ َكريٙ إٍ اهلل ايكازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞف ٚنـٌ  اهلل

ََٔ ٖٛ أنجط دٛضٙا ٚبٕؿٙا َٓـ٘ف داؿـصض ٖـٛ     ق٠ٛ ؽٛض أَاَ٘ف ٚنصيو دإٕ اهلل قازض إٔ ٜػًط عًٝ٘ ظٛضٙ ٗ ايسْٝا 
ٔل    ط٘ ٭ٕ َكريٙ إٍ اهلل:تٓبٝ٘ نٞ ٜطتسع ايعا  اؾا٥ط عٔ ظًُ٘ف ٚأ٫ٛ ٜغرت بكٛت ََـ ًَُٖـ ل  َِـا َع ٌّ َْ٘فٝؼ  َّ َتَذس  ٗن ٛل َٜ

ًََسا َبَعًٝس ٘  ٖأ ٝلَٓ ََٚب َٗا  ٝلَٓ ِٕ َب ٛل ٖأ َّٛز ٖي ََٔ غ ٤ُٛ َت ًَُٖ ل  ََا َع َٚ َّشلَهًطا  ٚقبٌ إٔ ٜط٣ داعـٌ ايػـ٤ٛ دـعا٤ عًُـ٘ف      صاَخٝلٝط 
٘   طٜهطض اهلل قٛي٘: ٘  َْ٘فَػـ ِ  ايًٞــ ٘  َض٤ ٌٚف َبا٘يَعَبـازَ  طٖٚـصا َـٔ ضأدـ١ اهلل :    صَٜٚ َشصٍَض ٗن ٌل   ط 30صَٚايًٞــ          هلـِ   صٗقـ

ٌِطٜا قُس: ٘  ٖاٗفٌٛض ِضَسٝ َٚايًٞـ ِل  ِل ش ْ َٛبٗه ََٜٚغلَفطل ٖيٗه   ٘ ِ  ايًٞـ َ٘ ٖداِتَبع َْٛٞ ٜ شلَببلٗه َٕ ايًٞـ ِل ت َشّبٛ ٖٚصٙ بؿاض٠  31صٜإٕ ٗنٓت 
ََٔ وٍب٘ ٍٜٚتب ع غبًٝ٘. ٜ ط٣ٚ أْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ ٚقـف عًـ٢ قـطٜـ ٖٚـِ ٗ إػـذس اؿـطاّ        بإٔ اهلل وب 

ٜػذسٕٚ يٮقٓاّ دكاٍ: ٜا َعؿط قطٜـ ٚاهلل يكس خايفتِ ١ًَ إبطاِٖٝف دكاي  قطٜـ: إِا ْعبس ٖصٙ سبٙا هلل تعـاٍ  
ٝض سبٙا هللف دٓعيـ  ٖـصٙ اٯٜـ١    يٝكطبْٛا إٍ اهلل ظيف٢ف دٓعي  ٖصٙ اٯ١ٜف ٜٚط٣ٚ إٔ ايٓكاض٣ قايٛا: إِا ْععِ إػ

ٍَطيتبٍٝٔ بإٔ ايصٟ وب اهللف ٜتبع٘ َٔ خ٬ٍ َا أت٢ ب٘ ضغٛي٘: َٚايِطغ ٛ  َ٘ ٌل ٖأَطٝع ٛا ايًٞـ ايصٟ وُـٌ ضغـاي١ اهلل    صٗق
إيٝهِف دايصٟ ٜتٍٛ عٔ ضغٍٛ اهللف ٜتٍٛ عٔ اهللف ٚيٝؼ يًُط٤ إٔ ٜفكـٌ بـٌ اهلل ٚضغـٛي٘ف دٕاعـ١ ضغـٍٛ اهلل      

٘ف أٚ ٭َط أت٢ ب٘ َٔ عٓسٙف بٌ ٖٞ طاع١ هلل َيُا ٌٓ ٖصا ايطغٍٛ َٔ بٝـإ َـٔ عٓـس اهللف ٖٚـٞ     ٫تهٕٛ يؿدك
طاع١ ٕطغٌ ٖصا ايطغٍٛف دإٕ   ٜٕع اإلْػإ اهلل ٚضغٛي٘ف دٗصا ٜعين بأْ٘ غٕٝٝع ايؿـٕٝإ ٚدٓـسٙف ٜٚكـبض ٗ    

ٛلا  طظَط٠ ايؿٕٝإ ٚأتباع٘:  َٛٞيـ َ٘ ٖيـا ٜ َشـّب      ط ٚضغـٛي٘: عـٔ سـب اهلل ٚضغـٛي٘ف ٚطاعـ١ اهلل     صٖدـٜإٕ َت ِٕ ايًٞــ ٖدـٜإ
َٔ ايصٜٔ ٜتٛيٕٛ عٓ٘ ٫ٚوبْٛ٘ف دتعًِ ٖٓـا بـإٔ اهلل  وـبف ٚنـصيو ٫وـبف وـب ايـصٜٔ وبْٛـ٘ف          32صا٘يٖهاَدٜطٜ

 ٫ٚوب ايصٜٔ ٜتٛيٕٛ عٓ٘.
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ْٓتكٌ اٯٕ َٔ خ٬ٍ سسٜح اهلل دٌ ثٓا٩ٙ يطغٛي٘ إٍ َطس١ً أخط٣ف ٖٞ َطسًـ١ إزخـاٍ ضغـٛي٘ إٍ عـا  آٍ     
عُطإف ٚتعطٜف٘ ع٢ً عُطإ ٚشضٜت٘ف ٚتًو ايٛقا٥ع اييت دطت ٗ تًو اؿكب١ ايٓب١ٜٛ ا٫ْتكايٝـ١ ايهـرب٣ ٗ سٝـا٠    

 ايبؿط. 
َ ٔ تفٍطع َٓ٘ف إْـ٘ إ٪غـؼ   ا٭ٍٚ ايـصٟ ٜٓتُـٕٛ إيٝـ٘ف ٚيـصيو ٜ هٍٓـٕٛ بامسـ٘ف        آٍف إكسض ايصٟ ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ 

 ٜٚ عطدٕٛ ب٘ف دُٝػٞ َجاب١ ١ٜٖٛ ٚتأضٜذ بايٓػب١ إيِٝٗ خاق١ إشا نإ ؾدكٙا ٖاَٙا قٓع أسساثٙا ؼٛي١ٝ ٗ سٝات٘.  
عُطإف ٖٛ ٖصا ايـ آٍ  إ٪غؼ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ف ٖٚٛ ضدٌ َٔ عا١َ ايٓاؽ َٔ بين إغطا٥ٌٝف امس٘ عُطإ بـٔ  

ف ٚقس نإ ضد٬ٙ قـاؿٙاف ٜكـِٝ سـسٚز اهلل ستـ٢ إٔ بٝتـ٘ اـسا ٜ عـطف ببٝـ          "عُطاّ "ٜٚ كاٍ عٓ٘ بايعرب١ٜ َاتإف 
 ايك٬ح ٚاإلّإ. 

ٍٚز ٖـصا     إشٕف نإ عُطإ ضد٬ٙ َ٪َٓٙا َٔ عا١َ ايٓاؽف ٜكّٛ بٓؿط ايك٬ح ٚايعسٍ ٚاؿل ٗ ايٓاؽف ٚقـس تـع
ػٓٛات   تٓذبف ٚتبٍٝٔ بأْٗا عاقطف يهٔ بعس ث٬ثـٌ غـ١ٓ َـٔ    يهٓٗا ضاِ َطٚض اي " س١ٍٓ"ايطدٌ َٔ اَطأ٠  امسٗا 

ظٚادٗاف شات ّٜٛ زع  ضبٗا زٕٚ إٔ ت كاب بايٝأؽ إٔ ٜٗب هلا ٚيسٙاف ْصضت إٔ ػعً٘ ٚقفٙا يًعباز٠ ٚـس١َ بٝ  
١ غٛف تكسّ إكسؽف ٚقس اغتذاب اهلل يسعا٥ٗاف دٖٛب هلا اب١ٓ بس٫ٙ عٔ ايٛيسف ٚاـري٠ دُٝا ىتاض اهللف دٗصٙ ا٫بٓ

ٍٍٛ ن٬َٗا َـع ضبٗـا    يإلْػا١ْٝ أدهٌ ٖا ٜكٍسّ ايٛيس ايصٟ غأيت٘ ايػٝس٠ "س١ٍٓ بٓ  داقٛشا" َٔ ضبٗاف ٚغٛف ٜتش
إٍ قطإٓ ٗ ايٓاؽ بهْٛٗا أّ ٖصٙ ا٫ب١ٓف ٚغٛف تسخٌ َع ظٚدٗا نتاب اهللف ٚوع٢ أبٖٛا بإٔ ؼٌُ غٛض٠ َـٔ  

 ْبٝا٥٘ ٚضغً٘ ٗ نتاب٘ إبٌ. ايكطإٓ امس٘ف ٚغٛف ٜطٟٚ اهلل ضٚاٜتٗا ـامت أ
ٖٓا ْط٣ نٝف إٔ ايعٚدٌ َعٙا ٜكٓعإ تاضىُٗاف ٚتاضٜذ أبٓا٥ُٗاف دإطأ٠ ٖٞ اييت دعًـ  آ٫ٙ يعُـطإف ٖٚـٞ    
اييت غأي  ضبٗا ا٫لابف َٚا شيو إ٫ٛ ٭ٕ إطأ٠ ٖٞ ؾطٜه١ سكٝك١ٝ يًطدٌف ٖٚٞ ايكسّ ايجا١ْٝ اييت ٜكف عًٝٗـاف  

 ا٭غط٠.ّٚؿٞ بٗا دػس 
َٔ     طٜكٍٛ اهلل يٓبٍٝـ٘:   َُـ َ٘ ٖي ًَـ ََـٔ ٖقبل َٜٚإٕ ٗنَٓ    َٕ َٖـَصا ا٘يٗكطلآ ٝلٖو  ٚلَسٝلَٓا ٜإٖي َُا ٖأ َٔ ا٘يٖكَكٜل َب ٝلٖو ٖأسلَػ ٔ  َْٗكّل َعًٖ ٘م

ٌَ ًَ  3ٜٛغف صا٘يَغاَد
اإلْػإف دإْ٘ ٜهٕٛ ٗ اف١ًف ٚعٓسَا ٜعًِف ٜػتٝكغ َٔ ايغف١ًف داهلل ٜٝكغ ْبٝ٘ َٔ ايغفًـ١ف ٖٚـٛ    عٓسَا ٫ٜعًِ

ٖدا٘قك ـٜل   ط:٫ٜٝكع٘ بٗسف إٜكاظ٘ دشػبف بٌ يٝٝكغ ايٓاؽ ْٝعـٙا َـا أٜكعـ٘ اهلل. ٜكـٍٛ يـ٘ اهلل بعـس إٔ ٜٝكعـ٘       
 َٕ ِل ََٜتٖفٞهط ٚ  ٗ ٍٍٛ ايٓيب  176ا٭عطافصا٘يٖكَكَل ٖيَعًٞ ق٢ً اهلل َٔ َتًل ٭سػٔ ايككل إٍ قام هلـاف نُـا    يٝتش

ٍٍٛ دربٌٜ َٔ َتًل إٍ قام هلا يًٓيبف دإكسض ٖٛ اهلل عع ٚدٌف ٚإطاز َٔ ايٖكلف ِٖ ايٓاؽف ٖٚـصا َـا ٜـأَط     ؼ
 ب٘ اهلل ضغٛي٘ إٔ ٜكّٛ ب٘ نٞ ٜٛقٌ ٖصٙ ايككل إٍ ايٓاؽف ست٢ تػطٟ دِٝٗ. 

ٕٖٖف٢طٜعٍطدــ٘ عًــ٢ عُــطإ ٚآيــ٘: ٜػـتٌٗ اهلل دــٌ د٬يــ٘ قٛيــ٘ يًــٓيب ٖٚــٛ   َ٘ اقلــ ِٕ ايًٞـــ اختــاض ٚاْتكــ٢ صٜإ
َّ طٚاغتدًل ايصٟ ٖٛ َطدع ٚأقٌ ٚأغاؽ نٌ إْػإ ع٢ً اإلط٬مف ٖٚصا ٜأتٞ ع٢ً ايٓيب عٝػـ٢ أٜهـٙا   صآَز
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٭ْ٘ ٜٓتُٞ إٍ آزّ َٔ خ٬ٍ أَ٘ اييت ٖٞ اب١ٓ آزّف يكس اقـٕفاٙ اهلل بععتـ٘ ٚد٬يـ٘ هلـصٙ إٓعيـ١ ايػـا١َٝ ستـ٢        
ٜتػًػٌ َٔ ْػً٘ نٌ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚأٌٖ ايك٬ح ٚايعفاف ٚايعصٚب١ ع٢ً َساض ايتاضٜذ ايبؿـطٟف ٭ٕ  
ا٭قٌ ايفاغسف ٜٓتر دػازٙاف ٫ٜٚٓتر ق٬سٙاف يهٔ ا٭قٌ ايكاحل ٜٓتر ق٬سٙاف ٚنـصيو ٜٓـتر دػـازٙاف دتهـٕٛ     

ْػإ نُا ٗ ا٭ثـط: "ٜٛيـس عًـ٢ ايفٕـط٠"     اؿذ١ ع٢ً أٌٖ ايفػاز ٭ُْٗامسضٚا َٔ أقٌ قاحلف ٚبصيو دإٕ اإل
ٚعٓسَا ٜهرب ٜٚط٣ ْفػ٘ ٗ ٚاقع داغس ٭ب داغسف عًٝ٘ إٔ ىطز عٔ دػاز ٚاقع٘ إٍ ٚاقع قاحلف ست٢ ٜعٛز إٍ 
أقً٘ ايكاحلف ٫ٜٚهُٔ أقً٘ ٗ أبٝ٘ف بٌ ٗ ايطدٌ ا٭ٍٚ ايصٟ تػًػٌ َٓ٘ أبٛٙف دٗصا ايطدٌ ٖٛ ايـصٟ خـطز   

ظ ي٘ إٔ ٜفطض ايفػاز ع٢ً أبٓا٥ـ٘ف ٚيـصيو ٜكـٍٛ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:"٫طاع١        عٔ أبٝ٘ ايكاحلف ٫ٚهٛ
ٕدًٛم ٗ َعك١ٝ اـايل". يصيو غٛف تهٕٛ عًٝ٘ اؿذ١ إشا اغتٍُط ٗ ايهفط بعس إٔ تأتٝ٘ بٍٝٓات اهللف دٗٛ َسعٛ 

بأقًو آزّ ٚتتـٛب  يٮٚب١ إٍ أقً٘ف دإٕ أشْب ف غٛف تصْب نُا أشْب أقًو آزّف ٚإٕ تب ف غٛف تكتسٟ 
ٚتػأٍ ضبو إغفط٠ف ٚإٕ أشْب ف ٚيبج  َكطٙا ع٢ً شْبو ٫ٚتكتسٟ بأقًو آزّف ٫ٚتًٕب إغفـط٠ َـٔ ضبـوف    
ٚنٌ ّٜٛ تعزاز شْٛبا ٚترتغذ ٗ إعاقٞف ٚتعٝح ايفػاز ٗ شاتوف ٚٗ ايٓاؽف دإٕ اهلل وصضى َـٔ َغبـ١ شيـو:    

ََٚقّسٚا َعٔ ط َٔ ٖنٖفط ٚا  ِٕ اٞيَصٜ ِلٜإ  ٗ ٘  ٖي ِل ٗنٞفاٌض ٖدًٖٔ َٜغلَفَط ايًٞ  ٖ َٚ ََات ٛا   ِِ َ٘ ث  ٌٜ ايًٞ داعًِ إٔ شْٛبو َُٗا  34قُسصَغَبٝ
اتػع ف دٗٞ ٫تبً  َبً  غع١ ض١ٓ اهللف  بٌ ضب شْب ععِٝ قاز َصْبٙا إٍ ضب٘ بك٠ٛ إّا١ْٝ ْـازضٙا َـا وعـ٢ بٗـا     

و ايـصْٛب ايععُٝـ١ ايـيت نـاْٛا دٝٗـاف ؾـأٚا إٍ ضبٗـِ        أْاؽ ٜتب٩ٕٛٚ بسضدات َتكس١َ عٓس ضبِٗف دع٢ً قسض تً
ٍٍٛ ظًُات ايؿط ٗ قًٛبِٗف إٍ أْـٛاض اإلّـإف دشعـٛا     ْازٌَ َػتغفطٜٔف دبح اهلل إٍ قًٛبِٗ ْٛض اإلّإف يتتش

ْٛا دٝٗاف بتًو إطتب١ اإلّا١ْٝ ا٫غتجٓا١ٝ٥ف دكط ٭ِْٗ   ٜكٕٓٛا َٔ ض١ٓ اهلل ضاِ نٌ تًو ايصْٛب ايعع١ُٝ اييت نا
 ٚع٢ً شيو دكس ؼٛيٛا إٍ أنجط عباز اهلل ق٬سٙاف ٚزع٠ٛ إٍ اؿل. 

إٕ اهلل بطٓت٘ ايٛاغع١ف ٜبك٢ ٜغفط ايصْب يو َا زَ  تتٛب ٭ٕ تٛبتو زيٌٝ إّاْوف ٚزيٌٝ عسّ قٓٛطـو َـٔ   
دٝٗـا ايؿـٕٝإ    ض١ٓ ضبوف ٚعسّ اغتػ٬َو يًٝأؽف ٜبك٢ اهلل ٜغفط يو َا زََ  تػأي٘ ايتٛب١ف إٍ زضدـ١ ٜ كـاب  

بايٝأؽ َٔ تهطاضٙ ٗ إاٛا٥و  ٚتهطاض َغفط٠ اهلل يوف دٝعٌُ ع٢ً ٌْٝ  َٛاظبتو ع٢ً ايتٛب١ف ٜٚٛغٛؽ يو بـإٔ  
ٜ عٛعِ شْٛبو ٗ ْفػوف ٚإٔ اهلل ٫ٜغفطٖا يو َُٗا اغتغفطت٘ف دإٕ ْاٍ َٔ َٛاظبتو عًـ٢ ايتٛبـ١ ٚااتـِٓ َٓـو     

دٓٛزٙف ٚإٕ   ٜفًض ٗ بح ايٝأؽ دٝو َٔ تهـطاض ايتٛبـ١ ضاـِ     ببح ايٝأؽ دٝو َٔ َغفط٠ اهلل نَٓ  ي٘ دٓسٙا َٔ
غعٝ٘ اؿجٝحف ٚٚغٛغت٘ إطٛنع٠ عًٝوف عٓس٥ص ٜسعو ٚؾأْو ٜا٥ػٙا َٓوف ٭ْ٘ ٜعًِ بإٔ اهلل غٛف ٜغفط يـو إٕ  

 تب  ٚغأيت٘ إغفط٠.  
ََٔ ِضط ٕٗٛا  ِل ٖيا َت٘كَٓ ٜٗ َٔ ٖأغلَطٗدٛا َع٢ًٖ ٖأْٗفَػ َٟ اٞيَصٜ ٌل َٜا َعَباَز َٛ ا٘يَغٗفٛض  ٗق  ٖ   ٘ َُٝعٙا ٜإِْ َ٘ َٜغلَفط  ايّصْ َٛب َد ِٕ ايًٞ َ٘ ٜإ ١ََُ ايًٞ سل

 ِ  53ايعَطصايِطَسٝ
ََٓ ـ     ط َٚ٘يٝ ٪ل ًَ٘ٝػلـَتَذٝب ٛ٘ا َيـٞ  ٕٜ ٖد ٠َٖٛ ايـِساٜع ٜإَشا َزَعـا ِل   َٜٚإَشا َغٖأٖيٖو َعَباَزٟ َعٓٔٞ ٖدٜإْٔٞ ٖقٜطٌٜب ٗأَدٝب  َزعل ٗ ـ ٛ٘ا َبـٞ ٖيَعًٞ
ََٕٜطلؾ س  ا٭ب ايجاْٞ هلِف نْٛ٘ بكٞ َع عسز قًٌٝ َٔ إ٪ٌَٓ بعس ايٕٛدإف ٚتػًػً  صَْٚ ًٛسا ط:186ايبكط٠صٚ
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ٍَـٔ لـا َـع ْـٛح ف دٍٝكـاٍ بـإٔ          ٍَـا  ايبؿط١ٜ َط٠ ثا١ْٝ َٔ ٚيَسٜ٘ غاّ ٚساّ بُٝٓا بكٞ ٚيسٙ ايجايح ٗ ايٕٛدـإف أ
شض١ٜ ْٛح َٔ ابَٓٝ٘ غاّ ٚسـاّف دـإشٕ اقـٕف٢    شضٜاتِٗ دٓ  َع ايػٓٛاتف ٚ  ٜػتُط َٔ ايٓػٌ اإلْػاْٞ غ٣ٛ 

آزّ  يٝهٕٛ أبٙا يًٓاؽف ثِ اقٕف٢ ْٛسٙا يٝهٕٛ أبٙا ثاْٝٙا هلِف ٚقس شنط ٖصٜٔ ايؿدكٌ  َٓفـطَزٜٔ زٕٚ آٍف ٭ٕ  
ا٫قٕفا٤ ٖٓا ٜكتكط ع٢ً ؾدكُٝٗاف دايكف٠ٛ ٗ ا٭قٌ ايبؿطٟ اغتٍُطت ست٢ بعس ايٕٛدإ َـٔ خـ٬ٍ ْـٛح    

ادٝٙا ع٢ً اؾٛزٟف ٚ٭ْ٘   ٜكِ طٛدإ َط٠ أخط٣ف ٚاغتٍُط ا٭قٌ إكف٢ ٗ ايٓاؽف دكـس  ايصٟ اغت٣ٛ بػفٝٓت٘ ْ
ٍٍٛ ا٫قٕفا٤ إٍ شضٜات بعس شيوف دٝكـٍٛ اهلل  :  َِ  طؼ َٖٝ ٍَ ٜإبلـَطا دكـس اْتكًـ  ايكـف٠ٛ إٍ آهلُـٔ ا٭ْبٝـا٤      صَٚآ

ٛ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ أبـٛ ا٭ْبٝـا٤     ٚايطغٌف ٖٚصا ايٓػب ٫ٜهٕٛ ٗ ْػب ايسّ دكطف بٌ ٗ ْػب ايٓبـ٠ٛ أٜهـٙاف دٗـ   
 ِٜ ٘  َباغلـ ٝلت  ُِ َٖٚيس َغ  ١ًٖٖ ٝل ٚ َيَس َيٞ ايًٞ  ٜٚكف٘ اهلل باإلغ٬ّف ٚيٝؼ بايٝٗٛز١ٜف أٚ ايٓكطا١ْٝف أٚ اري شيوف ٜكٍٛ ايٓيب: " 

َِ َٖٝ اريِٖف دًٛ نإ ايٓػب إلبطاِٖٝ بايسّف أٚ با٫ْتُا٤ ايكَٛٞف ٫قتكطت ايكف٠ٛ ٗ أبٓا٤ قَٛ٘ زٕٚ   "أَبٞ إبلَطا
َٕطٚبٓا٤ ع٢ً شيو دإٕ ا٭ْبٝا٤ ٜ٪ٚيٕٛ إيٝ٘ف ٜٚكبشٕٛ َٔ آي٘ : ُلَطا ٍَ َع ٖٚٛ ضدٌ َٔ عاَـ١ ايٓـاؽ ٗ بـين    صَٚآ

اختاضٙ اهلل تباضى ٚتعاٍ يٝ كبض ع١َ٬ داضق١ َٔ ايع٬َات اإلْػا١ْٝ ضاِ أْـ٘   ٜهـٔ نـجري ايٓػـٌف ٚ      ف إغطا٥ٌٝ
فٝسٙا ٚاسسٙاف ُٖٚا غٝهْٛإ َجابـ١ ع٬َـتٌ دـاضقتٌ اْعٕـادٝتٌ ٗ     ٜتفٍطع َٓ٘ غ٣ٛ اب١ٓ ٚاسس٠ف ٚقس ألب  ي٘ س

َػاض ايتاضٜذ ايبؿطٟف شيو إٔ ابٓت٘ ايٛسٝس٠   تٓذب غ٣ٛ ٚيسٙا ٚاسسٙاف ٖٚصا ايٛيس   ٜكرتٕ بعٚد١ف يهـٔ َـا   
ٙ ايٛسٝـس ٖـصا   ٍَٝع عُطإ ٖٛ إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ قس اقٕف٢ ابٓت٘ ايٛسٝس٠ ٖصٙ ع٢ً ْػا٤ ايعإٌف ٚدعٌ سفٝس

ْبٝٙا ٚضغ٫ٙٛ َٔ أٚيٞ ايععّ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌف ٖٚٛ سفٝـس ٍٖٝـع ٗ ٫ٚزتـ٘ف ٚٗ ْؿـ٥ٛ٘ف ٚٗ َـا آتـاٙ اهلل َـٔ        
ًَهات خاضق١ عٔ غا٥ط ايٓاؽ زٕٚ اغتجٓا٤ف دُا أشٕ اهلل ب٘ هلـصا اؿفٝـسف   ٜـأشٕ بـ٘ ٕدًـٛم قـط َـٔ ايٓػـٌ         

 ايبؿطٟ.
ٌََُع٢ًٖ ا٘يَعطيكس اقٕف٢ اهلل ٖ٪٤٫:    33صاٖي

إِْٗ ايطداٍ ا٭ضبع١ ايصٜٔ أسسثٛا اْعٕادات نرب٣ ٗ َػري٠ ايتاضٜذ اإلْػاْٞف ضاِ إٔ عُـطإ   ٜهـٔ ْبٝـٙاف    
يهٓ٘ دٍس يٓيب َٔ أٚيٞ ايععّف ٚأب يفتا٠ عصضا٤ اقٕفاٖا اهلل ع٢ً ْػا٤ ايعإٌف ٖٚٛ نصيو ضدٌ قاحل َـ٪َٔ:  

ََٔ َبعلٝض ط َٗا  ٌِطتػًػٌ بعهٗا َٔ بعضغ٬ي١ صش ض١ٍِٜٜٙ َبعله  ٌَُٝع َعًَٝ ٘  َغ   34صَٚايًٞـ
اٯٕ غٛف ًْر إٍ قًب ٖصٙ ايعا١ً٥ ايكغري٠ف سٝح ٜطٟٚ اهلل يٓبٝ٘ نٝف بسأت ٖصٙ إػري٠ف ٖٚصا ِٜٗ ايـٓيب  
نجريٙا إٔ ًِٜ بتفاقًٝ٘ف ٭ٕ ضغايت٘ ٖٞ ايتاي١ٝ بعس ضغاي١ سفٝس عُطإف ٚإٔ  أعساز إػٝشٌٝ ٖا١ً٥ف ِٖٚ ايـصٜٔ  

٤٫ف ٚعًٝ٘ إٔ ٜكٓعِٗ بايربٖإف ٚايػـٓٛات ايـيت   وهُٕٛ ا٭ضض ع٢ً ا٭اًبف ٚأْ٘ غٛف ٜهٕٛ ٗ َٛاد١ٗ ٖ٪
تفكً٘ عٔ ْعٍٚ اإللٌٝ يٝػ  ط١ًٜٛ نجريٙاف ٖٚٞ مٛ غتُا١٥ غ١ٓ. ٚإٔ اـ٬ف بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ئ ٜهٕٛ غ٬ٙٗف بٌ 

 غٝهٕٛ ع٢ً قًب ايطغاي١ اييت أت٢ بٗافَا ّؼ اإلّإ بٛسسا١ْٝ اهلل ايصٟ ٫ؾطٜو ي٘.
َٕطع٘ ع٢ً ْؿأ٠ ٖصٙ ايعا١ً٥:يٓٓعط نٝف إٔ اهلل تعاٍ ٜ ًٕ ُلَطا َلَطٖأت  َع شات ٜـّٛ غـأي   ايػـٝس٠     صٜإشل ٖقاٖيَ  ا

َ َشِطًضاطس١ٍٓ بٓ  داقٛشا ضبٗا قا١ً٥:  َٕٞٓ٘ ََا َدٞ َب إٔ ٜهٕٛ َا ٗ بٕٓٗا ٗ خس١َ اهلل َتفٍطاٙا  صَضبٍَ ٜإٍَْٞ ََْصضلت  ٖيٖو 
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ٍَََٓٞ ٜإِْٖو ٖأَْ  ايِػطٗ ايهٓٝػ١ : ٌل  ِ ٖدَتٖكِب ًَٝ َٗا ٗأَْجـ٢  ط 35 صَُٝع  ا٘يَع ََٚنـعلت  َٗا ٖقاٖي ل َضبٍَ ٜإٍَْٞ  ََٚنَعتل ُِا  ًٖ ٘   ٖد  َٚايًٞــ
 ِ ًٖ َُا ٖأعل دـصٛنطت ايـصٟ ٗ    صَ َشـِطًضا طٜ شتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا اعتصاضٙا َٓٗا هلل ٭ْٗـا غـبل إٔ قايـ      صََٚنَع ل َب

ٝلَؼ ايِصٖنط  ٖنا٘يٗأَْج٢طبٕٓٗاف دتكٍٛ:  َٗا َٜٚإٍَْٞ َٖٚي ٝلت  ُِ َِ َغ َٖا َٜٚإٍَْٞ ََطلَٜ َٗا َبٖو ٗأَعٝص  َٔ َٚش ضٍَِٜٜت ََ ٜٕ ٕٖا ِٜ ايِؿٝل  36صايِطَدٝ
َٗا  طدكس قبٌ اهلل تعاٍ زعا٤ٖا بكٛي٘: َٗا َضّب ًٖ ٔٝ طتكٍبٌ اهلل َطِٜ اب١ٓ س١ٓ صٖدَتٖكِب ٍٝ َسَػ  .صَبٖكب ٛ

َـا َـٔ َٛيـٛز ٜٛيـس إ٫ نػـ٘       ًٝ٘ ٚغـًِ: " ٗ قشٝض َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ع
َٜٚإٍَْـٞ  ط " ثِ قاٍ أبـٛ ٖطٜـط٠: اقـط٩ٚا إٕ ؾـ٦تِ:     ايؿٕٝإ دٝػتٌٗ قاضخا َٔ نػ١ ايؿٕٝإ إ٫ ابٔ َطِٜ ٚأَ٘
ِٜ ٕٜ ايِطَدٝ ٕٖا َٔ ايِؿٝل ََ َٗا  َٚش ضٍَِٜٜت َٖا َبٖو  َٜٚإٍَْٞ ٗأَعٝص   َِ ََطلَٜ َٗا  ٝلت  ُِ نٌ بين آزّ ٜٕعـٔ  $  . ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِصَغ

 #.ايؿٕٝإ ٗ دٓب٘ بأقبع٘ سٌ ٜٛيس اري عٝػ٢ ابٔ َطِٜ شٖب ٜٕعٔ دٕعٔ ٗ اؿذاب
َٗا ََْباًتا َسَػًٓاط دكس تـٍٛ اهلل تعـاٍ ايعٓاٜـ١ بٗـاف دهاْـ  تٓبـ  نـٌ ٜـّٛ َـا ٜٓبـ  إٛيـٛز ايٕبٝعـٞ             صَٖٚأَْبَت
َٗا َظٖنٜطِٜا طغ١ٓ: ًٖ ٕاشا تٛي  أَٗا تػـُٝتٗاف َٚعـطٚف ٗ شاى ايعٗـس إٔ ا٭ب     يهٔ ٕاشا نفًٗا ظنطٜاف ثِصَٖٚنٞف

ٜتٍٛ تػ١ُٝ أبٓا٥٘ ٚبٓات٘ف دـ عُطإ ٫ظٗٛض ي٘ ٗ ٖصٙ اٯٜات اييت ؼٌُ أسساثٙا غاخ١ٓ ٗ عا٥ًت٘ ؽك٘ ؾدكـٝٙاف  
    ٍٛ ٍ ٚيصيو ٜ شتٌُ إٔ ٜهٕٛ قس تٛد٢ ٖصا ايطدٌ غٛا٤ عٓس ٌٓ ظٚدت٘ف أٚ عٓس ٫ٚز٠ ابٓت٘ َـطِٜف ٖٚـصا َـا ىـ

ا٭ّ إٔ تتٍٛ تػ١ُٝ َٛيٛزٖاف ثِ ٜربض إٔ ٜهفًٗا ضدٌ آخطف ٚايٛاقع إٔ ٖصا ايطدٌ اٯخط يٝؼ اطٜبٙاف دٗٛ ع٢ً 
َا ٜعٗط عسٌٜ عُطإف ٖٚٛ ايٓيب ظنطٜا بٔ آشٕ بٔ َػـًِ بـٔ قـسٚمف َـٔ أ٫ٚز غـًُٝإ بـٔ زاٚز عًُٝٗـا        

ايٞ دإٕ ايٓيب و٢ٝ ايصٟ غٝٗب٘ اهلل دُٝا بعـس  ايػ٬ّف ٚظٚز ايػٝس٠ " إٜؿاع" ٖٚٞ أخ  س١ٓف ٚخاي١ َطِٜف ٚبايت
 يًٓيب ظنطٜاف نُا غٓط٣ بعس آٜتٌف غٝهٕٛ ابٔ خاي١ ايٓيب عٝػ٢ ايصٟ غتٓذب٘ َطِٜ.  

ٖٚا ٜ ط٣ٚ إٔ س١ٍٓ عٓسَا ٚيست ابٓتٗا َطِٜف يفتٗا ٗ خطق١ ًٚٓتٗا إٍ إػذس دٛنعتٗا عٓـس ا٭سبـاضف أبٓـا٤    
كسؽ َا ًٜٞ اؿذب١ َٔ ايهعب١ دكاي  هلِ: زْٚهِ ٖصٙ ايٓصٜط٠ف دتٓادؼ دٝٗـا  ٖاضٕٚ ِٖٚ ٦َٜٛص ًٜٕٛ َٔ بٝ  إ

ا٭سباض ٭ْٗا ناْ  بٓ  إَاَِٗ ٚقاسب قطباِْٗ دكاٍ هلِ ظنطٜا: أْا أسكهِ بٗـاف عٓـسٟ خايتٗـاف دكايـ  يـ٘      
ٝٗا دتهٕٛ عٓـس  ا٭سباض: ٫ ْفعٌ شيوف دإْٗا يٛ تطن  ٭سل ايٓاؽ هلا يرتن  ٭َٗا اييت ٚيستٗاف يهٓا ْكرتع عً

ضد٬ إٍ ْٗط داضف قاٍ ايػسٟ: ٖٛ ْٗط ا٭ضزٕ دأيكٛا أق٬َِٗ  تػع١ ٚعؿطٜٔ َٔ خطز غُٗ٘ف دإًْكٛا ٚناْٛا
 ٗ إا٤ ع٢ً إٔ َٔ ثب  قًُ٘ ٗ إا٤ دكعس دٗٛ أٍٚ بٗا.

 ٚقٌٝ: نإ ع٢ً نٌ قًِ اغِ ٚاسس َِٓٗ.
دـاضتع قًـِ ظنطٜـا دـاضتفع دـٛم إـا٤          بأٜسِٜٗ ٗ إا٤ٚقٌٝ : ناْٛا ٜهتبٕٛ ايتٛضا٠ دأيكٛا أق٬َِٗ اييت ناْ

 ٚامسضت أق٬َِٗ ٚضغب  ٗ ايٓٗطف قاي٘ قُس بٔ إغشام ْٚاع١.
." ّٔ َُٓـعٖي١َ ا٭ ـٖاٖي١ٗ َب  ٖصا ٜعين أْٗا است ٗ نفاي١ خايتٗا إٜؿاعف ٚنُا ٜكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:" ا
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َٖا ٜضظلٙقا ط ََٚدَس َعَٓس َُشلَطاَب  َٗا َظٖنٜطِٜا ا٘ي ٝل ًٖ ٌَ َع َُا َزَخ احملطابف ايغطد١ ايؿطٜف١ ايعاي١ٝ ف ٚإشا عسْا إٍ إٔ اهلل صٗنًٞ
عع ٚدٌ أْبتٗا ْباتٙا سػٓٙاف غٓسضى بإٔ َطِٜ ػاٚظت ايطناع١ف د٬ شنط ٫َطأ٠ ضنـعتٗا ٖٚـٞ ٗ بٝـ  خايتٗـا     

 إٜؿاع.
ّ ٗ نفايتٗا ست٢ أقبش  ؾاب١ف سٝٓٗا ب٢ٓ هلا اطد١ ٗ إػذسف ٚدعٌ بابٗا ٗ ٚغـٕ٘  يبح ظنطٜا عًٝ٘ ايػ٬

٫ ٜ كعس إيٝ٘ إ٫ بػًِف ٚنإ إشا خطز أاًل عًٝٗا غبع١ أبٛابف يهٓ٘ بسأ ًٜشغ عًٝٗا أَطٙا اطٜبٙاف ٚيعًـ٘ َطٜبـٙا   
َُشلَططأٜهٙاف دٗٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ: َٗا َظٖنٜطِٜا ا٘ي ٝل ًٖ ٌَ َع َُا َزَخ َٖا ٜضظلٙقاٗنًٞ ََٚدَس َعَٓس ٖٚٛ يٝؼ ضظقٙا طبٝعٝٙاف بٌ ٖـٛ  ف صاَب 

ضظم نجري  ًَف  يًٓعط ٚٗ اري أٚاْ٘ف َجٌ إٔ ٜط٣ دان١ٗ ايكٝف عٓسٖا ٗ ايؿتا٤ف ٚدان١ٗ ايؿتا٤ ٗ ايكـٝفف  
َٖؿٙا:  ِ  ٖأ٢ِْطد٬ ًّو ْفػ٘ َٔ غ٪اهلا َز ََطلَٜ ٍَ َٜا  ٍُـٔ  ؟! أضاز إٔ ٜعطف َكسض ٖصا صَٖـَصا ٖيَو ٖقا ايصٟ عٓسٖاف د

 ايصٟ ٜأتٞ ب٘ إيٝٗاف دت٦ُٕٓ٘:
َ٘ ط ٔل َعَٓس ايًٞـ ََ  َٛ  ٖ ٚيعٌ ٖصا ٜعين إٔ اهلل ٜطظقٗا بٗصا ايٕعاّ َٔ اؾ١ٓ ٚيٝؼ ٖا تٓب  أضض ايسْٝاف ثِ صٖقاٖي ل 

ٝلٜط َسَػاب طتعٜسٙ طُأ١ْٓٝ بكٛهلا: ََٔ ََٜؿا٤  َبَغ َ٘ َٜطلظ م   ِٕ ايًٞـ    37صٜإ
خط٣ سٍٛ شيو ٖٚٞ إٔ ظنطٜا تعٍطض يًفكط َع بك١ٝ بين إغطا٥ٌٝ ٗ بعـض ايػـٓٛات ايـيت    يهٔ ٖٓاى ضٚا١ٜ أ

ٌٍ دٝٗا ايفكطف دًِ ٜعس قازضٙا ع٢ً إعاي١ َطِٜف ٚانٕط إٔ ٜبشح عٔ أسس نٞ ٜطعاٖاف ٜكٍٛ قُس بـٔ إغـشام    س
عًـ٢ بـين    ٗ شيو :" أقاب  بين إغطا٥ٌٝ أظ١َ ٖٚٞ ع٢ً شيو َٔ ساهلا ست٢ نعف ظنطٜـا عـٔ ًٓـٗا ددـطز    

ِ   إغطا٥ٌٝ دكاٍ ٜا بين إغطا٥ٌٝ: تعًُٕٛ ٚاهلل يكس نربت غين ٚنعف   ٜهفًـٗا   عٔ ٌٓ َطِٜ بٓ  عُـطإ دـأٜه
بعسٟ؟ قايٛا: ٚاهلل يكس دٗسْا ٚأقابٓا َٔ ايػ١ٓ َا تط٣ف دتسادعٖٛا بِٝٓٗ ثِ   هسٚا َـٔ ًٓـٗا بـساف دتكـاضعٛا     
عًٝٗا با٭ق٬ّ ددطز ايػِٗ ع٢ً ضدٌ لاض َٔ بين إغطا٥ٌٝ ٜكاٍ ي٘: ٜٛغف بٔ ٜعكٛبف ٚنـإ ابـٔ عـِ َـطِٜ     

ي  ي٘: ٜا ٜٛغف أسػـٔ بـاهلل ايعـٔ دـإٕ اهلل غـريظقٓاف      دشًُٗاف دعطد  َطِٜ ٗ ٚدٗ٘ ؾس٠ َ٪١ْ شيو عًٝ٘ دكا
دذعٌ ٜٛغف ٜطظم َهاْٗا َٓ٘ف دٝأتٝٗا نٌ ّٜٛ َٔ نػب٘ َا ٜكًشٗا دإشا أزخًـ٘ عًٝٗـا ٗ ايهٓٝػـ١ أِـاٙ اهللف     

 دٝسخٌ عًٝٗا ظنطٜا دري٣ عٓسٖا ده٬ َٔ ايطظمف يٝؼ بكسض َا ٜأتٝٗا ب٘ ٜٛغف". 
جريٙاف ٭ٕ ظنطٜا ٜبك٢ ع٢ً ق١ً َعٗاف ٖٚـٞ تبكـ٢ ٗ احملـطابف يهـٔ ايـصٟ      ٗ ن٬ ايٛدٌٗف ٫ىتًف ا٭َط ن

ٜتٍٛ أَطٖا ٖٛ ابٔ عُٗا ٜٛغف ايٓذاضف ٭ٕ ظنطٜا قس بً  َٔ ايعُط عتٝـٙاف ٗ سـٌ إٔ ٜٛغـف َـا ٜـعاٍ ؾـابٙا       
َػـ٪٫ٙٚ   اطٜبـٙا عًٝٗـاف ٖٚـٛ ٜ عتـرب    ٚإناد١ إٍ شيوف دٗٛ قازض ع٢ً ٓاٜتٗا أنجط َٔ ؾٝذ عذٛظف نُا أْ٘ يٝؼ 

ٔل َعٓـَس    طعٓٗاف ٭ٕ َا ًٜشكٗاف إِا ًٜشك٘ أٜهٙاف دإشٕ ػٝب٘ َطِٜ ٗ ن٬ ايٛدٌٗ بـإٔ ٖـصا ايـطظم إِـا:      ََـ  َٛ ٖ ـ
َ٘ ٝلٜط َسَػاب طايصٟ :صايًٞـ ََٔ ََٜؿا٤  َبَغ ٖٚصا إثبات بإٔ اهلل عٓسَا ٜؿا٤ف دإْ٘ ٜعٕٞ زٕٚ سػابف ٚزٕٚ ف صَٜطلظ م  

ٔ إط٤ وػب ي٘ سػابٙاف ٜعٕٞ زٕٚ سـٍسف دـإٕ تٛقعـَ  بـإٔ ًَٕبـو اـري قابـٌ        سػاب ٜعين أْ٘ ٜعٕٞ َا   ٜه
يًتشكلف دإِا تعٍبط عٔ نٝل َعطدتو باهللف ٚإٕ ضأٜ  بإٔ اهلل قازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞف ٫ٚؾ٤ٞ خـاضز قسضتـ٘ ايبتـ١ف    

 اؿذِف يهـٔ  دإْو تعٍبط عٔ ق٠ٛ َعطدتو باهللف دإٕ نَٓ  ٗ طبٝع١ف ثِ ْعطَت إٍ ؾدل ٜبعس عٓوف ضأٜت٘ قغري
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ٍٛض يو شيوف ثِ إٕ زْٛت إيٝ٘ ضأٜتـ٘ ٜهـرب َـع خٕـٛات ايـسْٛ إيٝـ٘ف        اؿكٝك١ف ٖٛ يٝؼ نصيوف ٚب عسى عٓ٘ ٜك
دبعسى عٔ اهلل قس ٜعٕٝو تكٛضٙا بإٔ َا تطٜس ٖٛ اري قابٌ يًتشكلف يهٓ٘ ٗ ٚاقع ا٭َـط ٖـٛ قابـٌ يًتشكـلف ٭ٕ     

ٍٛض يو خٝايٝت٘ف ٖٚصٙ َؿهًتوف ٚيٝؼ َٔ ا يكٛاب إٔ تكـٝؼ شيـو عًـ٢ اهلل أٜهـٙاف دـإٕ قػـت٘ ٗ       كًٝتو تك
كٝايو ع٢ً اهلل أٜهٙاف دٗصا ٫ٜعين بإٔ شيو قا٥بف ٚهلصا دإٕ ايصْٛب َُٗا اتػع  َُٚٗا نربتف دإٕ اهلل قازض 
ع٢ً افطاْٗا يوف ٚهعًو تسخٌ اؾ١ٓ زٕٚ إٔ تط٣ اؾشِٝ ضاِ نٌ تًو ايـصْٛبف ثـِ يـٛ إٔ طاعتـو َُٗـا      

ازض إٔ ٜ سخًو ايٓاضف ٫ٚهعًو تط٣ اؾ١ٓف ٚإٕ نٓ  عكُٝٙاف ٫ٜعين شيو إٔ تعكس نٌ آَايـو  اتػع  دإٕ اهلل ق
ع٢ً َا ٜكٛي٘ يو ا٭طبا٤ف ٚإٕ نٓ  دكريٙاف ٫ٜعين شيـو إٔ اهلل اـري قـازض عًـ٢ إآا٥ـوف ٚإٕ نٓـ  شيـ٬ٙٝ ٗ        

ععٜعٙاف بٌ هعًو ععٜـعٙا عًٝـ٘ف    قَٛوف شيو ٫ٜعين إٔ تػتػًِف ٭ٕ اهلل قازض إٔ هعًو ععٜطٙا ٜٚ صٍ ايصٟ نإ
 ٚقس قس نإ ععٜعٙا عًٝو.  

 اْعط ٖٓا إٍ ٚاقع١ ٚقع  َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نُٔ َػاض ٖصٙ اٯ١ٜ:  
َٜٗٝع١ف عٔ قُـس بـٔ    ٗلٌ بٔ ظْلَذ١ًف سسثٓا عبس اهلل بٔ قاحلف سسثٓا عبس اهلل ابٔ ٖي قاٍ اؿادغ أبٛ ٜع٢ً:سسثٓا َغ

ٓلٖهَسضف ع ِل طعاَاف ست٢ َؾٍل شيو عًٝـ٘ف دٕـاف ٗ   إٗ َٕ٘ع ًَا   َٜ ٔ دابط؛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أقاّ أٜا
٘ ف ٖدـٜإِْٞ        $ َٓاظٍ أظٚاد٘ دًِ هس عٓس ٚاسس٠ َٓٗٔ ؾـ٦ًٝاف دـأت٢ داطُـ١ دكـاٍ:     ٞل٤ آٗنًٗـ ٌل َعٓلـَسَى َؾـ َٖـ ٜـا ب َِٓٝـ١ف 

ٍَٞ. دًُا  #َدا٥َع؟ َخَطز َٔ عٓسٖا بعج  إيٝٗا داض٠ هلا بطاٝفٌ ٚقٕعـ١ ؿـِف دأخصتـ٘    دكاي :٫ ٚاهلل بأبٞ أَْ  ٚأ
ِ  َٓٗا دٛنعت٘ ٗ َد٘ف١َُٓ هلاف ٚقاي :ٚاهلل ٭ٚثطٕ بٗصا ضغٍٛ اهلل عًـ٢ ْفػـٞ َٚـٔ عٓـسٟ.      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً

ِ   ٚناْٛا ًْٝعا قتادٌ إٍ ؾبع١ طعاّف دبعج  َسَػٓا أٚ س َػٝٓا إٍ ضغٍٛ اهلل دطدـع إيٝٗـا     ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً
ُٔٞ ٜا ب ِٓٝـ١  $  دكاي  ي٘:بأبٞ ٚأَٞ قس أت٢ اهلل بؿ٤ٞ دَدِبأت ٘ يو. قاٍ: قاي :دأتٝتـ٘ باؾفٓـ١. دهؿـف  عـٔ      #ًَٖٗ

ٜٗت ل ٚعطٖد ل أْٗا بطن١ َٔ اهللف دشَُست اهلل ٚقًٞ  عًـ٢   ًُاف دًُا ْعَطتل إيٝٗا ب  اؾف١ٓ دإشا ٖٞ ٠٤ًٖٛ خبًعا ٚؿ
ََتل٘ إ َ٘ف ٚقٍس ٍٜ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف دًُا ضآٙ ٓس اهلل ٚقاٍ:ََْبٝٔ ََٖصا َٜا ب ١َٝٓ"؟ $  ٍ ضغٛ َٔ ٖيَو  ٔل أٜل دكاي  ٜـا   ََ

ٝلٜط َسَػاُب طأب   ٔل ََٜؿا٤  َبَغ ََ َ٘ َٜطلظ م   ِٕ ايًٞ َ٘ ٜإ ٔل َعٓلَس ايًٞ ََ  َٛ ُلس  هلَل اٞيصٟ َدَعًَٖو $ دشُس اهلل ٚقاٍ:  ص ٖ  ٜـا   -اٖؿ
٘  ٖقاٖي ل: َؾب -ب ١ٍَٝٓ َٗا اهلٗل َؾٝل٦ًا ٖدػ ٦ًَٖ ل َعٓل ٌَف ٖدإِْٗا ٖناَْ ل إَشا َضَظٖق ١ََٗ بػٝس٠َ َْػا٤ َبيٜن إغلَطا٥ٝ ِٕ   طٝ َ٘ ٜإ ٔل َعٓلَس ايًٞـ ََ  َٛ  ٖ

ٝلٜط َسَػاُب ٔل ََٜؿا٤  َبَغ ََ َ٘ َٜطلظ م   ٍ  اهلل قـ٢ً اهلل   ص ايًٞ دبعح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ َعًَٞ ثِ أنٌ ضغٛ
عًٝ٘ ٚغًِ ٚأنٌ عًٞف ٚداط١ُف ٚسػٔف ٚسػٌف ْٚٝع أظٚاز ايٓيٍب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ًْٝعا ست٢ 

 #.١ ٚخريا نجريا ؾبعٛا. قاي :ٚبكٝ  اؾف١ٓ نُا ٖٞف دأٚغع  ببكٝتٗا ع٢ً ْٝع اؾريإف ٚدعٌ اهلل دٝٗا بطن
دإشٕف   ٜسع ظٚز خاي١ َطِٜ يًؿٕٝإ إٔ ٜٛغٛؽ ي٘ف ست٢ ٜتهٗٔ َا ّهٔ إٔ ٜبج٘ إيٝ٘ ايؿٕٝإف بٌ قـٍسقٗا  

ٝلٜط َسَػاُبطٗ قٛهلاف ٭ْ٘ َسضى بإٔ  ٔل ََٜؿا٤  َبَغ ََ َ٘ َٜطلظ م   ٚإٔ اهلل إٕ أضاز أَطٙاف دعًـ٘ ستـ٢ يٛنـإ خاضقـٙا      ص ايًٞ
إأيٛف ايبؿطٟف َٚازاّ ا٭َط نصيوف دإْ٘ أٜهٙا طًب َٔ ضب٘ أَطٙا خاضقٙا يًعـاز٠ف ٚػـاٚظٙا    يًعاز٠ف ٚػاٚظٙا ع٢ً

يًُأيٛف ايبؿطٟف ٖٚٛ إٔ ٜٗب٘ ٚيسٙا ضاِ أْ٘ بً  َٔ ايعُط عتٝٙاف ٚاَطأت٘ عاقطف ٚإناد١ إٍ عكطٖا دٗٞ ٗ ايجا١َٓ 
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 غـ١ٓف ٚقٝـٌ: ابـٔ تػـع ٚتػـعٌ غـ١ٓ. ٚقـاٍ        ٚايتػعٌ َٔ عُطٖاف ٚ ظنطٜا ّٜٛ ب ٔؿط بايٛيس ابٔ ثٓتٌ ٚتػعٌ
 ايهشاى عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: نإ ابٔ عؿطٜٔ َٚا١٥ غ١ٓ.

ٖ َٓاَيـٖو َزَعـا    طدتكسٜك٘ َيُا ضأ٣ عٓس اب١ٓ أخ  ظٚدت٘ أز٣ ب٘ إٍ شيو. ٜطٟٚ اهلل يٓبٝ٘ تفاقٌٝ شيو قـا٬ٙ٥: 
 ٘ ٍَ َضبٍَطعٓسشاى زعاْٞ ظنطٜا دـ :صَظٖنٜطِٜا َضِب َُٝع  ايّسَعا٤َ ٖقا ََٔ ٞيس ْٖو ش ض١ٍِٜٜٙ ٖطٍََٝب١ٙ ٜإِْٖو َغ دتكسٜك٘  37صَٖبل َيٞ 

٘  طَيُا ضأ٣ عٓس اب١ٓ أخ  ظٚدت٘ أز٣ ب٘ إٍ شيو. ٜطٟٚ اهلل يٓبٝ٘ تفاقٌٝ شيو قا٬ٙ٥:  صٖ َٓاَيٖو َزَعا َظٖنٜطِٜا َضِب
ََٔ ٞيس ْٖو طعٓسشاى زعاْٞ ظنطٜا دـ : َٖبل َيٞ  ٍَ َضبٍَ  َُٝع  ايّسَعا٤َ ٖقا  ٨8 صش ض١ٍِٜٜٙ ٖطٍََٝب١ٙ ٜإِْٖو َغ

ٌِ      طىرب اهلل ْبٝ٘ بأْ٘ اغتذاب يسعا٤ ظنطٜاف ٚأَط ا٥٬ٕه١ إٔ تبؿطٙ باغتذاب١ اهلل: َٛ ٖقـا٥َ ٖ ـ َٚ ًٖا٥َٖهـ١ٗ  َُ ٘  ا٘ي ٖدَٓاَزتلـ
َ٘ ٜ َبؿٍَط ٖى َبَٝشل٢َٝ ِٕ ايًٞـ َُشلَطاَب ٖأ  صٜ َكًٍَٞ َدٞ ا٘ي

داْعط َا يصٟ طًب َٔ ضب٘ف َٚا ايصٟ دتض ب٘ عًٝ٘ ضب٘ ٭ْ٘ أسػٔ ايعٔ َطِٜف ٚقٍسقٗا ٗ قٛهلاف ٖٚصا ايعـٔ  
اؿػٔ قازٙ بإكابٌ إٍ ضب٘ف دأدعٍ ي٘ ضب٘ ايعٕا٤. ٖصا زضؽ بًٝ  يإلْػإ نٞ ٜ طٍدض نف١ س ػٔ ايعٔف ست٢ يـٛ  

ظٚدتو ايؿاب١ف ٚأاًكَ  عًٝٗا غـبع١ أبـٛاب سفاظـٙا     ضأ٣ أَٛضٙا تبعح ع٢ً ايطٜب١ف دإٕ نٓ  َتهف٬ٙ باب١ٓ أخ 
عًٝٗاف ثِ عست ٚٚدست عٓسٖا طعاَٙاف دُا ايصٟ غٝدٕط يوف ثِ أْو بعس أٜاّ تطاٖا تكـٍٛ يـو بأْٗـا ساَـٌف     
دُا ايصٟ تعتكسٙف دعًٝو أ٫ تعتكس  غ٤ٛٙا ست٢ ٗ ق١ُ تًو ا٭َٛض إطٜب١ اييت تطاٖـاف ٚيعًٓـا ْـصنط َـا ٚقـع ٭ّ      

عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ٗ سازث١ اإلدو ست٢ تسخٌ اهلل ٗ ا٭َط ٚأْعٍ آ١ٜ ٗ ترب٥تٗاف يهٔ يٝؼ نٌ اَطأ٠ إ٪ٌَٓ 
ٜٓعٍ دٝٗا قطإٓ َهتٛب وًُ٘ َٔ أدًٗا ْيبف دتًو آٜات يًٓاؽ ٗ نٌ ظَإ َٚهإف يهٔ شيو ٫ٜعين إٔ اؿـل  

َط٥ٞف ٭ٕ اهللف ٖـٛ اهللف ٚعبـاز اهللف ٖـِ عبـاز     ٫ٜعٗطف بٌ أْ٘ ٜعٗط ٗ آٜات بٍٝٓات ٗ ايٓاؽف ٖٚٞ َجاب١ قطإٓ 
اهللف ٚإتغٍٝط دكط ٖٛ ايعَٔ. دكس غأٍ ايطدٌ ضب٘ غ٪ا٫ٙ اري قابٌ يًتشكل بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾـهاٍ ٚدـل إٓعـٛض    

ََٔ ٞيس ْٖو ش ض١ٍِٜٜٙ ٖطٍََٝب١ٙطاإلْػاْٞف بٝس أْ٘ قابٌ يًتشكل َؿ١٦ٝ اهللف دكاٍ: ُا أدابت٘ ب٘ ٖٚصا تكسٜل َٓ٘ َي صَٖبل َيٞ 
ٝلٜط َسَػاب طَطِٜ ضٍزٙا ع٢ً غ٪اي٘ بكٛهلا: ََٔ ََٜؿا٤  َبَغ َ٘ َٜطلظ م   ِٕ ايًٞـ دًِ ٜػتذب ي٘ بايصض١ٜ دكطف بـٌ بايٕٝبـ١    صٜإ

ٌَطأٜهٙاف دكاٍ: َٔ ايِكاَيَش ٍََ َََْٚبْٝا  ََٚسك ًٛضا  ََٚغًٍَٝسا   َ٘ َٔ ايًٞـ ٍََ  ١َُُ هـٔ ٜعـين بــ    ف ٚيعٌ ظنطٜـا   ٜ 39صَ َكسٍَٙقا َبٖهًَ
نٌ ٖصا ايٕٝبف يهٔ ايٕٝب عٓس اهللف ٜفٛم ايٕٝب عٓس اإلْػإف ٚيصيوف دإٕ َعاْٞ ايهًُات ايعطب١ٝ  صٖطٍََٝب١ٙط

تهتٓع بإعاْٞ اييت   تهٔ هلا قبٌ إٔ ٜ ؿٍطدٗا اهلل تباضى ٚتعاٍ عُـٌ ضغـاي١ ايكـطإٓف ٖٚـصا هعـٌ فـاٍ ايتأٜٚـٌ        
َ كٍٝسٙا بتًو إعاْٞ يًغ١ ايعطب١ٝ دبٌ ْعٍٚ ايكطإٓ ف بـٌ أْٓـا ضأٜٓـا إٔ ايًغـ١     دػٝشٙا أَاّ ؾاضح ايكطإٓف إش   ٜعس 

ايعطب١ٝ اظزٖطت بعس ْعٍٚ ايكطإٓف دأز٣ شيو إٍ إظٗاض أ١ُ٥ ٗ ايًغ١ ايعطب١ٝف أتـٛا َعـادِف ٚتكـاْٝف دسٜـس٠     
ّ إهتؿفات ايًغ١ٜٛ اؾسٜـس٠  َػتٛس١ٝ َٔ إعاْٞ اؾسٜس٠ اييت أت٢ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜف ثِ يبح ايباب َفتٛسٙا أَا

 ٗ ايًػإ ايعطبٞ.
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ٍَ َضبٍَ ٖأ٢ِْ ط  ٕ  ٖقا ٌّ َيٞ َٜٗهٛ َٞ َٖٚقسل ٗاًٖا ًَٖغَٓ َلَطٖأَتٞ ا٘يَهَبط  َب ٜكٍٛ َتعذبٙا نُا تعذب عٓسَا ضأ٣ ايٕعاّ صَعاَقٌط َٚا
ايصٟ ٗ اري أٚاْ٘ عٓس َطِٜف ٚإٕ نإ ايتعذب ٖٓاى بػبب ٚدٛز ايٕعاّ ٗ اـري أٚاْـ٘ عٓـس َـطِٜف دإْـ٘ ٖٓـا       

 صأ٢ٍْ طبػبب أْ٘ بً  ايهربف ٚظٚدت٘ عاقط. ٚقس عٍبط بصات ايه١ًُ عٔ ْفػ٘ ٖٚٞ 
مسعف دا٤ٙ ايؿٕٝإ ٚقـاٍ يـ٘:" ٜـا ظنطٜـا إٕ ايكـٛت ايـصٟ       ٜ كاٍ إٔ ايٓيب ظنطٜا عٓسَا مسع َٔ ا٥٬ٕه١ َا 

مسع  يٝؼ ٖٛ َٔ اهلل إِا ٖٛ َٔ ايؿٕٝإف ٚيٛ نإ َٔ اهلل ٭ٚساٙ إيٝو نُـا ٜـٛسٞ إيٝـو ٗ غـا٥ط ا٭َـٛض"      
ٕ  ٖأ٢ِْطيصيو أضاز إٔ ٜسدع عٔ ْفػ٘ ٖصا ايتساخٌف دػأٍ ضب٘: ٌّ َيٞ َٜٗهٛ َٞ َٖٚقسل ٗاًٖا ًَٖغَٓ َلَطٖأَتٞ ا٘يَهَبط  َب  صَعاَقٌط َٚا

ٍَ طإْ٘ ٜ طٜس أّ ٜتعٍطف ع٢ً نٝف١ٝ ؼكٝل ٖصا ا٭َطف بعس إٔ تأنس بأْ٘ غٝتشكلف ٭ٕ اهلل أخربٙ ب٘ف دـ أدابـ٘  صٖقـا
٘  َيٖوٖنَصطاهلل: ٌ  ايًٞـ ٍَ طعٓس٥ص  40صََٜؿا٤  ََا َٜ٘فَع اٯ١ٜ ٖٞ ايب١ٍٓٝ ايـيت ٜعـطف    صَضبٍَ ادلَعٌ يٍَٞ آ١َٜٙطظنطٜا: صٖقا

ٍَطَٔ خ٬هلا إٛعس ايصٟ غتكبض ظٚدت٘ دٝ٘  سا٬َٙ: ًٖاَثـ١ٖ   طٜا ظنطٜا: صآَٜت ٖوطأداب٘ اهلل: صٖقا َِ ايِٓـاَؽ َث ٖأٞيا ت ٖهًٍَ
َلًعا ّٝ ٜإٞيا َض ١ ا٫ؾاض٠ف إٔ ّتٓع عٔ ايه٬ّ َع ايٓاؽف ٜٚهٕٛ َتفطاٙا يصنط اهلل ث٬ث١ أٜاّف ٚإٕ انٕط هٝب بًغ صٖأِٜا

ست٢ ٜبك٢ ن٬َ٘ خايكٙا هلل ٫ٜٚؿغً٘ أسس عٔ شنط اهلل ٗ تًو ا٭ٜاّ ايج٬ث١ اييت ٖٞ بٍٝٓت٘ اييت تٓب٦٘ بـإٔ ظٚدتـ٘   
َٚا٘يٜإبلٖهاٜضطاست سا٬َٙ:  ٍٜٞ ََٚغبٍَضل َبا٘يَعَؿ   41صَٚاشلٗنط ِضِبٖو ٖنَجرًيا 
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بعس شيو ْعٛز ٗ غٝام ايػٛض٠ إٍ َطِٜ يٓط٣ َايصٟ غٝػتذٍس َعٗاف ٖٚٞ احملٛض ست٢ اٯٕف دكس ؼكل غـابكٙا  
ثِ يـ ظنطٜاف ثِ يـ َطِٜف ٚنٌ ٖصا زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يــعُطإ أٟ سهـٛضف أٚ أٟ َٛقـف     "س١ٓ"سهٛض ٭ّ َطِٜ 

 بسض َٓ٘ف ٚيعٌ ٖصا ٜؿري إٍ َٛت٘ نُا أؾطْا قب٬ٙ. 
اٯٕ بتٓا ع٢ً َؿاضف احملٛض ايط٥ٝػٞ هلصٙ ايػٛض٠ف ٚدل غًػ١ً َٔ ا٭سساخ اري إأيٛد١ف دكس ضأٜٓا نٝـف إٔ  

ٛفف نٝف ٜأتٝٗا ضظقٗاف ثِ نٝف ؼٌُ ظٚد١ ظنطٜاف  دتػتُط ايػـٛض٠ ٗ  َطِٜ بسأت تُٓٛ بؿهٌ َتذاٚظ يًُأي
شنط ٖصٙ إعذعات اييت ٜطٜٚٗا اهلل يطغٛي٘ف ٖٚٞ تتسٍضز ٗ أسذاَٗا اي٬َأيٛد١ف ٖٚٓا ْبً  َطس١ً َـا ٖـٛ َجابـ١    

َٗـا   طيت تكبًـٗا : اٖتعاظ يُٓط اؿٝا٠ ايبؿط١ٜف دهٌ ؾ٤ٞ غٝهٕٛ خاضقٙا يًٕبٝع١ ايبؿط١ٜف ٖصٙ ايفتا٠ ايعصضا٤ ايـ  َضّب
َٗا ََْباًتا َسَػًٓا َٖٚأَْبَت  ٝٔ ٍٝ َسَػ ٍٛي١ٝ ٗ إػاض ايبؿطٟف ٚاهلل ٖٓا ٜ ًٕع ْبٝ٘ عًـ٢ شيـو   صَبٖكب ٛ ٖٝأٖا اهلل يتهٕٛ اَطأ٠ ؼ

 بكٛي٘:
ٕٖٖفاَى َع٢ًٖط َٚاقل َِٗطَى  َٖٚط ٕٖٖفاَى  َ٘ اقل ِٕ ايًٞـ ِ  ٜإ ََطلَٜ ًٖا٥َٖه١ٗ َٜا  َُ ٌَُ ََْػا٤َ َٜٚإشل ٖقاٖيَ  ا٘ي دٗـصٙ ت٦ٝٗـ١ هلـا     42صا٘يَعاٖي

يتكبض أَاّ ٚاقع دسٜسف غٛف تعٝؿ٘ َٜٛٙا بّٝٛف ٚيعٌ شيو ٫ٜعين إٔ ا٥٬ٕه١ قايٛا هلا ق٫ٙٛ َٔ تًكا٥ِٗف ٚإٔ اهلل 
ِٜ ٜ درب قُسٙا بأِْٗ قايٛا هلا شيوف َع٢ٓ غٍطبٛا هلا ٖصا اـربف بٌ ٜعين إٔ اهلل دٌ ثٓا٩ٙف أضغًِٗ نٞ ٜ دربٚا َـط 

ٕٖٖفاَى َع٢ًٖ طقٍٛ اهلل هلا: َٚاقل َِٗطَى  َٖٚط ٕٖٖفاَى  َ٘ اقل ِٕ ايًٞـ ِ  ٜإ ََطلَٜ ٌَُ ََْػا٤َ َٜا   صا٘يَعاٖي
دكس است ٗ ٖصٙ إطس١ً اَطأ٠ اغتجٓا١ٝ٥ف دعًٗا اهلل قف٠ٛ ْػـا٤ ايعـإٌف ٚدعًـٗا طـاٖط٠ف عٝـح ٫تكـٝبٗا       

بٗا نٌ َا َٔ ؾأْ٘ أ٫ ٜهٕٛ طاٖطٙا. إْٗا نت١ً َٔ ايٕٗـاض٠ف  دٓاب١ف ٫ٚ ٜكٝبٗا است٬ّف ٫ٜٚكٝبٗا سٝضف ٫ٜٚكط
ٚبصيو دإٕ طٗاض٠ إا٤ ايٕاٖط ٫تهٕٛ أع٢ً َٓٗا طٗاض٠ف بٌ يعًٗا إشا ٚنع  إقبعٗا ٗ َا٤ اري طـاٖطف تٕٗـط   

ٍٛثٙاف بٝس إٔ َطِٜ ٫ًّو اي٬طٗـط أ  ٕ ٜكطبٗـاف  إا٤ بًُػ١ إقبعٗاف ثِ إٔ إا٤ ّهٔ ي٘ إٔ ٜ كبض اري طاٖطف أٚ ًَ
ٍٗط ب٘ ايٓـاؽف ٚقـس    ٍّٛ إٔ ٜتٕٗط َٓٗا إا٤ ايصٟ ٜتٕ ٫ٜٚكٝبٗا ايتًٛخ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍف دٗٞ إشٙا ُتًو َك
أْبتٗا اهلل ْباتٙا سػٓٙا َٓص إٔ ناْ  ٗ بٕٔ أَٗاف َٚٓص ايّٝٛ ا٭ٍٚ ي٫ٛزتٗاف دكس ْبت  نٓبت١ طـاٖط٠ ٚتطعطعـ    

ََـَع  ط :ااضٖا بكٍٛ اهلل بأْ٘ ٜكٍٛ هلع٢ً طعاّ اؾ١ٍٓف ٜػتأْف ا٥٬ٕه١ إخب َٚاضلٖنَعٞ  َٚاغلذ َسٟ  ِ  ا٘قٓ َتٞ َيَطبٍََو  ََطلَٜ َٜا 
ٌَ  . 43صايِطاَنَع

اغتذاب  يطبٗاف دغست ت هجط َٔ ايعباز٠ ٚايكٓٛتف ٚايكٓٛت إطايـ١ ايكٝـاّ ٗ ايكـ٠٬ عٓـس فاٖـس ف ٚ إزاَـ١       
 ايعباز٠ عٓس غعٝس بٔ دبريايٕاع١ عٓس  قتاز٠ف ٚإيٝ٘ شٖب ايطاابف ٚ اإلخ٬م ٗ 

قاٍ فاٖس:ناْ  َطِٜف عًٝٗا ايػ٬ّف تكّٛ ست٢ تتٛضّ نعباٖاف ٚقـاٍ ا٭ٚظاعـٞ: ضنـست ٗ قطابٗـا ضانعـ١      
 ٚغادس٠ ٚقا١ُ٥ف ست٢ ْـعٍ إا٤ ا٭قفط ٗ قسَٝٗاف ضنٞ اهلل عٓٗا.
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بٔ َبٍطٟف سسثٓا ايٛيٝس بـٔ   ٚقس شنط اؿادغ ابٔ عػانط َٔ ططٜل قُس بٔ ْٜٛؼ ايٗهَسّٞ: سسثٓا عًٞ بٔ عط
ٟ   طَػًِف عٔ ا٭ٚظاعٞف عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ نجري ٗ قٛي٘:  َٚاغلـذ َس ِ  ا٘قٓ َتٞ َيَطٔبـَو  ََطلَٜ قاٍ:َغـَذست ستـ٢    ص َٜا 

 ْـعٍ إا٤ ا٭قفط ٗ عٝٓٝٗا .
ًٝٗـا  قاٍ ا٭ٚظاعٞ: ٕا قاي  هلا ا٥٬ٕه١ شيوف قاَ  ٗ ايك٠٬ ستـ٢ ٚضَـ  قـسَاٖا ٚغـاي  زَـا ٚقٝشـا ع      

 ايػ٬ّ.
ٝلٖوطٜػتأْف اهلل سسٜج٘ يٓبٝ٘: صَيٖوَشط َ٘ ٜإٖي ٔل ٖأَْبا٤َ ا٘يَغٝلَب ْ َٛسٝ َٕ     طٜا قُـس :  صََ ً٘ٗكـٛ ِل ٜإشل ٜ  ٜٗ ََـا ٗنٓـَ  ٖيـَسٜل َٚ

َٕ ٛ ُ ِل ٜإشل َٜدلَتَك ٜٗ ََا ٗنَٓ  ٖيَسٜل َٚ  َِ ََطلَٜ   ٌ ِل َٜ٘هٗف  ٗ ِل ٖأّٜ  ٗ ََ ًٖا   44صٖأ٘ق
هرب٣ يٝؼ بايٓػب١ ٕطِٜ دشػبف بٌ بايٓػب١ يًذٓؼ ايبؿطٟف سٝح وسخ ٭ٍٚ تبسأ ٖٓا إطس١ً اإلْعٕاد١ٝ اي

 َط٠ إٔ تهع دتا٠ عصضا٤ ٚيٝسٙا زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ أب:
ََطلَٜط   ٔ ََُػٝض  َعَٝػ٢ ابل ٘  ا٘ي  ُ ٘  اغل ٓل ٍََ  ١َُُ َ٘ ٜ َبؿٍَط َى َبٖهًَ ِٕ ايًٞـ ِ  ٜإ ََطلَٜ ًٖا٥َٖه١ٗ َٜا  َُ  صِٜإشل ٖقاٖيَ  ا٘ي

ٍٗس هلصا اؿسخ ايهـبري ٗ ايتـاضٜذ ايبؿـطٟف سٝـح      بسأ اؿسخ ا٭نرب ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ هًٛف دهٌ شيو نإ ّ
ٍٗس ٖصا ؿهٛض إْػإ ٚضغٍٛ اغتجٓا٥ٞ ٫ؾبٝ٘ ي٘ إْػاْٝٙاف أٚ ضغٛيٝٙاف دٗٛ َتفٍطز بهٌ تًو إعاٜاف نُـا تتفـٍطز    ّ

ٗا ايصٟ تٍٛ اهلل تعاٍ تػُٝت٘ف دإٕ قٌٝ هلـا: أْـ٘ يـٝؼ ابٓـو.     أَ٘ بهٌ تًو إعاٜا اييت أنطَٗا بٗا اهلل. ثِ أْ٘ ابٓ
٭ٕ ٫أب ي٘ف ػٝبِٗ بكٍٛ اهلل بأْ٘ ابٓٗاف ٚقٍٛ اهلل ضادض ع٢ً قٍٛ ايبؿط. ٖٚصا هعٌ عٝػـ٢ َـٔ ايبؿـط ضاـِ     
خكٛقٝت٘ ٗ اي٫ٛز٠ف ٚبصيو دٗٛ َٔ آٍ عُطإ ٭ٕ عُطإ ٖٛ دٍسٙف نُا إٔ س١ٍٓ ٖٞ دستـ٘ف نُـا إٔ َـطِٜ    

 أَ٘.ٖٞ 
أَا َع٢ٓ إػٝضف دٗٓاى َٔ قاٍ: ٖٛ دعٌٝ َع٢ٓ إفعٍٛ ٜعين أْ٘ َػض َٔ ا٭قصاض ٚطٗط َٔ ايـصْٛبف ٚقٝـٌ:   
٭ْ٘ َػض بايربن١ف ٚقٌٝ: ٭ْ٘ خطز َٔ بٕٔ أَ٘ ٖػٛسا بايـسٖٔف ٚقٝـٌ َػـش٘ دربٜـٌ ظٓاسـ٘ ستـ٢   ٜهـٔ        

اٍ بعهِٗ: ٖٛ دعٌٝ َع٢ٓ ايفاعٌف َجٌ عًـِٝ  يًؿٕٝإ عًٝ٘ غبٌٝف ٚقٌٝ: ٭ْ٘ نإ َػٝض ايكسّ ٫ أٔل ي٘ف ٚق
ٚعا . قاٍ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: مسٞ َػٝشا ٭ْ٘ َا َػض شا عا١ٖ إ٫ بطأف ٚقٌٝ: مسـٞ بـصيو ٭ْـ٘ نـإ     

 ٜػٝض ٗ ا٭ضض ٫ٚ ٜكِٝ ٗ َهإ.  
ٚقٝـٌ : مسـٞ    قاٍ أٓس بٔ و٢ٝ: مسٞ َػٝشٙا ٭ْ٘ نإ ّػض ا٭ضض أٟ ٜكٕعٗاف َٚٓ٘ َػاس١ أقػاّ ا٭ضضف

 َػٝشٙا ٭ْ٘ َػش٘ دربٌٜ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ظٓاس٘ ٚق  ٫ٚزت٘ يٝهٕٛ شيو قْٛٙا ي٘ عٔ َؼ ايؿٕٝإ. 
ٚٗ سسٜح أبٞ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ مسط٠ بٔ دٓسب عـٔ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ إٔ إػـٝض ايـسداٍ        

دبٝٓا  ٌٓ ٗ بٝ  إكسؽ" ٚٗ قشٝض َػًِ: ""غٝعٗط ع٢ً ا٭ضض نًٗا إ٫ اؿطّ ٚبٝ  إكسؽ ٚأْ٘ وكط إ٪َ
ٖٛ نصيو إش بعح اهلل إػٝض ابٔ َطِٜ دٝٓعٍ عٓس إٓاض٠ ايبٝها٤ ؾطقٞ زَؿل بٌ َٗطٚزتٌ ٚانعا نفٝـ٘ عًـ٢   
أدٓش١ ًَهٌ إشا طأطأ ضأغ٘ قٕط ٚإشا ضدع٘ ؼسض َٓ٘ ْإ نايً٪ي٪ دـ٬ وـٌ يهـادط هـس ضٜـض َْٖفػـ٘ إ٫ َـاتف        
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. ٚ قٌٝ: "إٕ إػٝض اغِ يعٝػ٢ اري َؿتل ص ح ٜٓتٗٞ ٖططلد٘ دًٕٝب٘ ست٢ ٜسضن٘ بباب ٗيس دٝكتًْ٘ٚفػ٘ ٜٓتٗٞ سٝ
 مساٙ اهلل ب٘". 

ٌَ طىربٖا ا٥٬ٕه١ بأْ٘ غٝهٕٛ: ُ ٖكِطَب َٔ ا٘ي ََ َٚ َٚا٘يآَخَط٠َ  ًٗا َدٞ ايّسْلَٝا  ًٙـا  ط45صََٚدٝ ٗل َٖٚن ٗلَس  َُ ِ  ايِٓاَؽ َدٞ ا٘ي َٜٚ ٖهًٍَ
َٔ ايِكاَي ََ ٌََٚ  46صَش

ض ٟٚ عٔ فاٖس أْ٘ قاٍ: قاي  َطِٜ: نٓ  إشا خًٛت أْا ٚعٝػ٢ف سسثين ٚسسثت٘ف دإشا ؾـغًين عٓـ٘ إْػـإف    
 غٍبض ٗ بٕين ٚأْا أمسع قٛي٘.

ٗل٬ٙطٜٚط٣ اؿػٌ بٔ ايفهٌ ايبذًٞ: "إٔ إطاز بكٛي٘:  إٔ ٜهٕٛ ن٬ٙٗ بعس إٔ ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤ ٗ آخط  صَٖٚن
ٜكتٌ ايسداٍف قاٍ اؿػٌ بٔ ايفهٌ: ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ْل ٗ أْ٘ عًٝـ٘ ايكـ٠٬ ٚايػـ٬ّ    ايعَإف ٜٚهًِ ايٓاؽف ٚ

 غٝٓعٍ إٍ ا٭ضض" 
ٚض٣ٚ ابٔ دطٜض عٔ فاٖس قاٍ: ايهٌٗف اؿًِٝ. قاٍ ايٓشاؽ: ٖصا ٫ ٜ عطف ٗ ايًغ١ف ٚإِا ايهٌٗ عٓـس أٖـٌ   

غ١ٓ. ثِ ؾاب إٍ اثٓتٌ ٚث٬ثٌ. ثِ ٜهتٌٗ ايًغ١ َٔ ْاٖع ا٭ضبعٌ. ٚقاٍ بعهِٗ: ٜكاٍ ي٘ سسخ إٍ غ  عؿط٠ 
 ٗ ث٬خ ٚث٬ثٌف قاي٘ ا٭خفـ.

ٕ  ٖقاٖي ل َضبٍَ ٖأ٢ِْط  ِل َٖٚيٌس َيٞ َٜٗهٛ ُل َٖٚي ٍَ ٖنَصَٜ ٘  َيَوَػػلَٓٞ َبَؿٌط ٖقا َلًطا ٖقَه٢ ٜإَشا ََٜؿا٤  ََا َٜدلًٗل  ايًٞـ َُا ٖأ ٍ  ٖدٜإِْ  َٜٗكٛ
 ٘ ٕ  ٗنٔ ٖي ٘ ط 47صٖدَٝٗهٛ  ُ ١َُٖ  طايكطا٠٤ ٚايهتاب١:صا٘يَهَتاَب َٜٚ َعًٍَ ايتكطف عه١ُف دهٌ َا ٜفعـٌ ٜٚكـٍٛ   صَٚا٘يَش٘ه

ٛلَضا٠ٖصطٜهٕٛ ع٢ً قاعس٠ اؿه١ُف شيو إٔ سهُت٘ َبعجٗا اهلل تعاٍ  ايهتـاب ايـصٟ ْـعٍ عًـ٢ َٛغـ٢ بـٔ        َٚايِت
ٌَطعُطإ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٌَ َبَٓٞ ََٚضغ ٛٙيا ٜإٖي٢طٚاإللٌٝ َعٙاف ٜعين شيو إٔ اهلل عًُٛ٘ ايتٛضا٠ 48صَٚا٘يٜإَلٝ إْ٘ صٜإغلَطا٥َٝ

ايٓيب ٚايطغٍٛ َا قبٌ اـامتف ٚايٓيب اـامت َٔ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝف دـ ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٛ ايٓيب ا٭ٍٚ َٔ أْبٝا٤ 
 بين إغطا٥ٌٝف ٚعٝػ٢ ىتتِ ْب٠ٛ بين إغطا٥ٌٝ. 

ايجايج١ عؿط٠ َٔ عُطٖاف ٚعٓسَا بً  عٝػ٢ ايج٬ثٌ َٔ عُـطٙف  ٜٚ ط٣ٚ إٔ َطِٜ عٓسَا ًٓ  بعٝػ٢ ناْ  ٗ 
أٚس٢ ي٘ اهلل تعاٍف ٚبكٞ دكط ث٬خ غٓٛات ٜٓؿط ايسع٠ٛف سٝح ضدع٘ اهلل َٔ بٝ  إكسؽ ي١ًٝ ايكـسض َـٔ ؾـٗط    

 ضَهإف ٚبكٝ  أَ٘ بعس ضدع٘ غ  غٌٓ.
ِل ط ٍََٔ ِضبٍَٗه ٍٝٔ يهِ اؿلف ٚست٢ ٜكٍسقٛا بأْ٘ ضغٍٛ اهللف دكس قاّ َـا    بب١ٍٓٝ َٔ ضبهِ تبصٖأٍَْٞ ٖقسل َد٦لت ٗهِ َبآ١َُٜ 

ٕٜ   طٜػتٕع اريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ايكٝاّ ب٘: ٕ  ٖطٝلـًطا َبـٜإشل َ٘ ٖدَٝٗهٛ ٝلٜط ٖدٖأْٗفذ  َدٝ ٕٞ ٝل١َ٦َ اي َٗ ٌٜ ٖن ٍَٕ َٔ اي ٍََ ٖأٍَْٞ ٖأخلًٗل  ٖيٗهِ 
َٚٗأسلَٝٞ  َٚا٘يٖأبلَطَم   َ٘ َُ َٚٗأبلٜط٨  ا٘يٖأ٘ن  َ٘ ٛلَت٢ايًٞـ َُ ٕٜ ا٘ي َ٘ َبٜإشل يكس ٚقف سهُا٤ عكطٙ بصٍٖٛ أَاّ َا قـٍسّ هلـِ َـٔ    صايًٞـ

 إثباتات بإٔ اهلل أضغً٘ إيِٝٗف دٗا ٖٛ ٜرب٨ ا٭نُ٘ ايصٟ ٖٛ أع٢ُ ف ثِ ا٭بطم ايصٟ ب٘ بطم ٜػتعكٞ ؾفا٩ٙ.
يٝتُٝع دعٌ اـًـل  قاٍ ٖٚب عٔ ايٕري: "نإ ٜٕري َا زاّ ايٓاؽ ٜٓعطٕٚ إيٝ٘ دإشا ااب عٔ أعِٝٓٗ غكط َٝتا  

َٔ دعٌ اهلل تعاٍ. ٚقٌٝ:   ىًل اري اـفاف ٭ْ٘ أنٌُ ايٕري خًكا يٝهٕٛ أبً  ٗ ايكـسض٠ ٭ٕ هلـا ثـسٜا ٚأغـٓاْا     
ٚأشْاف ٖٚٞ ؼٝض ٚتٕٗط ٚتًس. ٜٚكاٍ: إِا طًبٛا خًل خفاف ٭ْ٘ أعذب َٔ غا٥ط اـًل؛ َٚٔ عذا٥ب٘ أْ٘ ؿـِ  
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ٝٛإ ٫ٚ ٜبٝض نُا ٜبٝض غا٥ط ايٕٝٛضف دٝهٕٛ ي٘ ايهطع ىطز َٓ٘ ايًـيف  ٚزّ ٜٕري بغري ضٜـ ًٜٚس نُا ًٜس اؿ
٫ٚ ٜبكط ٗ ن٤ٛ ايٓٗاض ٫ٚ ٗ ظ١ًُ ايًٌٝف ٚإِا ٜط٣ ٗ غاعتٌ: بعس اطٚب ايؿُؼ غاع١ ٚبعس طًٛع ايفذط 

عٓـ   غاع١ ف ٜٚهشو نُا ٜهشو اإلْػإف ٚوٝض نُا ؼٝض إطأ٠. ٜٚكاٍ: إٕ غ٪اهلِ نإ ي٘ ع٢ً ٚدـ٘ ايت 
دكايٛا: أخًل يٓا خفاؾا ٚادعٌ دٝ٘ ضٚسا إٕ نٓ  قازقا ٗ َكايتو؛ دأخص طٝٓا ٚدعٌ َٓ٘ خفاؾا ثـِ ْفـذ دٝـ٘    
دإشا ٖٛ ٜٕري بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضضف ٚنإ تػ١ٜٛ ايٌٕ ٚايٓفذ َٔ عٝػـ٢ ٚاـًـل َـٔ اهللف نُـا إٔ ايـٓفذ َـٔ       

 دربٌٜ ٚاـًل َٔ اهلل".
ََٔ نإ إٔ ٜ شٝٞ َٝت ٙا بعس َٛت٘ف ٭ٕ اهلل ٚسسٙ وٝٞ إـٛت٢ف بٝـس إٔ اهلل ٚبؿـهٌ اغـتجٓا٥ٞ     ثِ يٝؼ َٔ نا٥ٔ 

أشٕ هلصا ايطدٌ زٕٚ اريٙ إٔ ٜكّٛ بصيو ست٢ تهٕٛ سذت٘ ع٢ً قَٛ٘ أنجط ق٠ٛف ٚأنجط ثباتٙا. ٖٚا ٜ ط٣ٚ أْ٘ عًٝ٘ 
عًٝ٘ ايػـ٬ّف َٚـا    ايػ٬ّف ضَا ادتُع عًٝ٘ ٔػٕٛ أيفٙا َٔ إطن٢ َٔ أطام َِٓٗ أتاٙف َٚٔ   ٜٕل أتاٙ عٝػ٢

ناْ  َساٚات٘ إ٫ بايسعا٤ ٚسسٙف قاٍ ايهًيب: نإ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ وٝٞ ا٭َٛات بـ ٜا سٞ ٜا قٝـّٛ.  ٚأسٝـا   
عاشضف ٚنإ قسٜكٙا ي٘ف ٚزعا غاّ بٔ ْٛح َٔ قربٙف ددطز سٝٙاف ٍَٚط ع٢ً ابٔ َٝ  يعذٛظ دسعا اهللف دٓعٍ عـٔ  

 غطٜطٙ سٝٙاف ٚضدع إٍ أًٖ٘ ٚٚيس ي٘.  
َٕ    طبعس نٌ ٖصٙ إعذعاتف ْطاٙ  ٜكًٛب هلِ َٛاظٜٔ سٝاتِٗ بطَتٗاف دٝكٍٛ: ََـا َتـِسَخط ٚ َٚ  َٕ َُا َت٘أٗنًٗٛ َٚٗأَْب٦ٍَ ٗهِ َب

ِٕ َدٞ َش ِل ٜإ ِل ٖيآ١َٜٙ َيٖوَدٞ ب ٝ َٛتٗه ٌَ ٜإْٗهٓت ِ ٞيٗه َََٓ تعاٍ ب٘ف إِا ٖٛ إثبات ٚإقٓاع هلِ  اهلل ي٘ أشٕ ايصٟ ٖصا إ49ٕصَّ٪ل
ٝلٗهِط: بٓبٛت٘ف ست٢ ٍٜتبعٛٙ َّ َعًٖ ٌِ ٖيٗهِ َبعلَض اٞيَصٟ س طٍٜ ََٚيٗأَس ٛلَضا٠َ  َٔ ايِت ََ  ِٟ َٔ ََٜس ٝل َُا َب َ َكسٍَٙقا يٍَ  .صَٚ

تعًِ ٖٓا إٔ ٖصا ايطدٌف إِا ٖٛ خًل اغتجٓا٥ٞ ع٢ً ايبؿط َؿ١٦ٝ اهللف زٕٚ إٔ ىهع يًُكاٜٝؼ ايبؿط١ٜف غٛا٤ 
ٍٍٛ ايٕـٌ   ٗ اي٫ٛز٠ف أٚٗ ايٕفٛي١ف أٚٗ ايُٓٛف ٚنصيو دًِ ٜػبك٘ أسس ٗ إسٝا٤ إٛت٢ف أٚ ٜٓفذ ٗ ايٌٕف دٝتش

 إٍ طري بإشٕ اهلل. 
 ٌٝ ٫ٚز٠ َطِٜ هلصا ايطدٌ ا٫غتجٓا٥ٞ بٗصٙ ايكٛض٠ ا٫غتجٓا١ٝ٥.ٚيهٔ نٝف مت شيوف َا ٖٞ تفاق

ٜ ط٣ٚ ٗ شيو إٔ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّف ْفذ ٗ دٝب قُٝكٗاف دٓعي  ايٓفدـ١ إٍ ايفـطزف ٚنـصيو ٜ ـط٣ٚ إٔ     
ايٓفد١ ناْ  ٗ دُٗاف دٓعي  إٍ إٛنع ايٕبٝعٞ يًذٌٓف ثِ اغتُط ا٭َط نُا يٛ أْٗا ساٌَ بؿهٌ طبٝعـٞ َـٔ   

ح ؾٗٛض اؿٌُف ٚإداض . ٜط٣ ابٔ دطٜر: أْ٘  ْفذ ٗ دٝب زضعٗـا ٚنُٗـا ف ٜٚكـٍٛ ابـٔ عبـاؽ: أخـص       سٝ
دربٌٜ ض زلٕ قُٝكٗا بأقبع٘ دٓفذ دٝ٘ دشًُ  َٔ غاعتٗا بعٝػـ٢. ٚقـاٍ ايـبعض: ٚقـع ْفـذ دربٜـٌ ٗ ضٓٗـا        

بعه٘ َٔ ا٥٬ٕهـ١ ٚبعهـ٘   دعًك  بصيو. ٚقاٍ بعهِٗ: ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ اـًل َٔ ْفذ دربٌٜ ٭ْ٘ ٜكري ايٛيس 
َٔ اإلْؼف ٚيهٔ غبب شيو إٔ اهلل تعاٍ ٕا خًل آزّ ٚأخص إٝجام َٔ شضٜت٘ دذعٌ بعض إا٤ ٗ أق٬ب اٯبـا٤  
ٚبعه٘ ٗ أضساّ ا٭َٗات دإشا ادتُع إا٤إ قاضا ٚيساف ٚإٔ اهلل تعاٍ دعٌ إا٤ٜٔ ْٝعا ٗ َطِٜ بعه٘ ٗ ضٓٗـا  

٘ دربٌٜ يتٗٝر ؾٗٛتٗا؛ ٭ٕ إطأ٠ َا   تٗر ؾـٗٛتٗا ٫ ؼبـٌف دًُـا ٖادـ  ؾـٗٛتٗا      ٚبعه٘ ٗ قًبٗاف دٓفذ دٝ
 بٓفذ دربٌٜ ٚقع إا٤ ايصٟ نإ ٗ قًبٗا ٗ ضٓٗا داختًط إا٤إ دعًك  بصيو.
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 دكس دا٤ ٖصا ايٓيب َا ٜٝػط ع٢ً بين إغطا٥ٌٝف َٚا ٜبٍٝٔ هلِ غبٌ اؿل.
ٌ ٖا دا٤ ب٘ َٛغ٢ ق٢ً اهلل عًُٝٗا ٚع٢ً ْبٝٓاف٭ٕ َٛغـ٢ دـا٤ِٖ   ض ٟٚ عٔ قتاز٠ أْ٘ قاٍ: دا٤ِٖ عٝػ٢ بأي

 بتشطِٜ اإلبٌ ٚأؾٝا٤ َٔ ايؿشّٛ دذا٤ِٖ عٝػ٢ بتشًٌٝ بعهٗا. 
ٚأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أبٞ سامت عٔ ايطبٝع أْ٘ قاٍ: "نإ ايصٟ دا٤ ب٘ عٝػ٢ أيٌ ٖا دا٤ ب٘ َٛغـ٢ عًُٝٗـا   

غ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؿّٛ اإلبٌ ٚايجطٚب دأسًٗا هلِ ع٢ً يػإ عٝػـ٢  ايػ٬ّ ٚنإ قس سطّ عًُٝٗا دُٝا دا٤ ب٘ َٛ
ٚسطَ  عًِٝٗ ؾشّٛ اإلبٌ دأسً  هلِ دُٝا دا٤ ب٘ عٝػ٢ف ٚٗ أؾٝا٤ َٔ ايػُوف ٚٗ أؾٝا٤ َـٔ ايٕـري ٖـا ٫    

 قٝك١ٝ ي٘ف ٚٗ أؾٝا٤ أخط سطَٗا عًِٝٗ ٚؾسز عًِٝٗ دٝٗا دذا٤ عٝػ٢ بايتدفٝف َٓ٘ ٗ اإللٌٝ".
ِل ََٚد٦لت ٗهِط ٍََٔ ِضبٍَٗه ٖداِتٗكٛا طست٢ ٜتبٍٝٔ يهِ ايطؾس َٔ ايغٞف ٭ٕ َا أْتِ عًٝ٘ إِا ٖٛ بعٝس عٔ ايتك٣ٛ :صَبآ١َُٜ 

ٜٕ َٖٚأَطٝع ٛ  َ٘ َٖـطإٍ اؿل : 50صايًٞـ   ٙ ِل ٖداعلب س ٚ ََٚضّبٗه َ٘ َضبٍَٞ  ِٕ ايًٞـ ٌِ َصاَقَطاٚطٜإ ٫ ايتٛا٤ دٝـ٘ف سٝـح     51صَّػلَتَكٝ
ُِـا ٖأَسـِؼ َعَٝػـ٢    طاهلل يٓاف ٚمٔ ْٝعٙا ْعبس اهلل ايصٟ ٖٛ ضبٓاف ثِ بعس نٌ ٖصٙ ايبٍٝٓـات: ػُعٓا ضبٛب١ٝ  ًٖ ِ   ٖد  ٗ  ََـٓل

ٍَ طأِْٗ هٓشٕٛ إٍ ايهفطَا ٜسعٛ إيٝ٘ف ٜٚكٍطٕٚ ع٢ً ايه٬ٍ:صا٘يٗه٘فَط َ٘ طهلِ: صٖقا ٔل ٖأَْكاٜضٟ ٜإٖي٢ ايًٞـ ََٔ  صََ
َٕ   طضْٞف ٜٚػاْسْٞف ٜٚ كبض ْكريٙا يـٞ ٗ ايـسع٠ٛ إٍ اهلل:  ٜٓاقطْٞ ٗ زعٛتٞ إٍ اهلل تعاٍف ٜ٪اظ َٛاٜضّٜـٛ ٍَ ا٘يَش ٖقـا

 َٕ ٛ ُ ًَ َ ػل َٗسل َبٖأِْا  َٚاؾل  َ٘ ََِٓا َبايًٞـ َ٘ آ ٔ  ٖأَْكاض  ايًٞـ  ٢٥صَْشل
قاٍ ايػسٟ: نإ غبب شيو إٔ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٕا بعج٘ اهلل عع ٚدٌ إٍ بين إغطا٥ٌٝ ٚأَطٙ بايسع٠ٛ ْفتـ٘  

إغطا٥ٌٝ ٚأخطدٛٙف ددطز ٖٛ ٚأَ٘ ٜػٝشإ ٗ ا٭ضضف دٓـعٍ ٗ قط١ٜ ع٢ً ضدٌ دأنادُٗا ٚأسػٔ إيُٝٗـاف   بٓٛ
ًُا سعًٜٓا دسخٌ َٓـعي٘ َٚـطِٜ عٓـس اَطأتـ٘ دكايـ  هلـا       ٚنإ يتًو إس١ٜٓ دباض َتعس دذا٤ شيو ايطدٌ َٜٛا َٗت

يعٌ اهلل ٜفطز نطبتـ٘ف قايـ : إٕ يٓـا ًَهـا     َطِٜ: َا ؾإٔ ظٚدو أضاٙ ن٦ٝباف قاي : ٫ تػأيٝينف قاي : أخربٜين 
ًَا إٔ ٜٕعُ٘ ٚدٓٛزٙ ٜٚػكِٝٗ اـُط دإٕ   ٜفعٌ عاقب٘ف ٚايٝـّٛ ْٛبتٓـا ٚيـٝؼ يـصيو      هعٌ ع٢ً نٌ ضدٌ َٓا ٜٛ
عٓسْا غع١ف قاي : دكٛيٞ ي٘ ٫ ٜٗتِ دإْٞ آَط ابين دٝسعٛ ي٘ دٝهف٢ شيوف دكاي  َطِٜ يعٝػـ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٗ    

دعً  شيو ٚقع ؾطف قاي : د٬ تباٍ دإْ٘ قس أسػـٔ إيٝٓـا ٚأنطَٓـاف قـاٍ عٝػـ٢ عًٝـ٘        شيوف دكاٍ عٝػ٢: إٕ
ايػ٬ّ: دكٛيٞ ي٘ إشا اقرتب شيو داَٮ قسٚضى ٚخٛابٝو َا٤ً ثِ أعًُينف دفعٌ شيوف دسعا اهلل تعاٍ عٝػ٢ عًٝ٘ 

ًُا َٚا٤ اـٛابٞ ًٔطا   ٜط ايٓاؽ َجً٘ قط د ًُا دا٤ إًو أنـٌ دًُـا ؾـطب    ايػ٬ّف دتشٍٛ َا٤ ايكسٚض َطٙقا ٚؿ
: دإٕ ٔطٟ َٔ تًـو ا٭ضض ٚيٝػـ  َجـٌ ٖـصٙ      إًو اـُط قاٍ: َٔ أٜٔ ٖصا اـُط قاٍ: َٔ أضض نصاف قاٍ

قاٍ: ٖٞ َٔ أضض أخط٣ف دًُا خًط ع٢ً إًو ٚاؾتس عًٝ٘ قاٍ: دأْا أخربى عٓسٟ ا٬ّ ٫ ٜػـأٍ اهلل ؾـ٦ٝا إ٫   
ًٔطا ٚنإ يًًُو ابٔ ٜطٜس إٔ ٜػتدًف٘ دُات قبٌ شيو بأٜاّف ٚنإ أسـب  أعٕاٙ إٜاٙف ٚإْ٘ زعا اهلل دذعٌ إا٤ 

ست٢ وٝـٞ ابـينف دـسعا عٝػـ٢ دهًُـ٘ ٗ       يٝػتذاب ي٘ اـًل إيٝ٘ف دكاٍ: إٕ ضد٬ زعا اهلل ست٢ دعٌ إا٤ ٔطاف
ٝٝتـ٘  شيو دكاٍ عٝػ٢: ٫ تفعٌ دإْ٘ إٕ عاف ٚقع ؾـطف دكـاٍ إًـو: ٫ أبـايٞ أيـٝؼ أضاٙ. قـاٍ عٝػـ٢: إٕ أس       

ترتنْٛٞ ٚأَٞ ْصٖب سٝح ْؿا٤ف قاٍ: ْعِ دـسعا اهلل دعـاف ايغـ٬ّ دًُـا ضآٙ أٖـٌ ًٖهتـ٘ قـس عـاف تبـازضٚا          
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بايػ٬حف ٚقايٛا: أنًٓا ٖصا ست٢ إشا زْا َٛت٘ ٜطٜس إٔ ٜػتدًف عًٝٓا ابٓ٘ دٝأنًٓا نُا أنٌ أبٛٙ داقتتًٛا دـصٖب  
تكٓعٕٛ؟ دكايٛا: ْكٕاز ايػُو قاٍ: أد٬ ُؿٕٛ  عٝػ٢ ٚأَ٘ دُط باؿٛاضٌٜ ِٖٚ ٜكٕازٕٚ ايػُوف دكاٍ: َا

ست٢ ْكٕاز ايٓاؽف قايٛا: َٚٔ أْ  قاٍ: أْا عٝػ٢ بٔ َطِٜ عبـس اهلل ٚضغـٛي٘ َـٔ أْكـاضٟ إٍ اهلل دـآَٓٛا بـ٘       
 ٚإًْكٛا َع٘.

ٚقس نإ يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سٛاضٜـ٘ف ٜكـٍٛ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ يًـعبري:" إْـ٘ ابـٔ عُـيتف          
ٟ َٔ أَيت"  ٚقس ثب  ٗ ايكشٝشٌ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٕا َْـسَب ايٓـاؽ ٜـّٛ ا٭سـعابف     ٚسٛاض

ٍٞ$  بري دكاٍ:داْتسب ايعبريف ثِ ْسبِٗ داْتَسَب ايع ٌٔ ََْب ِٕ َيٗه ٝلط   إ َٛاٜضٜٞ ايّعَب ََٚس َٛاضًٜا   . #َس
ٚعٔ اؿٛاضٌٜ قاٍ فاٖس ٚايػسٟ: ناْٛا قٝازٜٔ ٜكٕازٕٚ ايػُو مسـٛا سـٛاضٌٜ يبٝـاض ثٝـابِٗف ٚقٝـٌ:      
ناْٛا ٬َسٌ. ٚقاٍ اؿػٔ: ناْٛا قكاضٜٔ مسٛا بصيو ٭ِْٗ ناْٛا وٛضٕٚ ايجٝاب أٟ ٜبٝهْٛٗا. ٚقـاٍ عٕـا٤:   

ٛاضٌٜف ٚنـاْٛا قكـاضٜٔ ٚقـبااٌ    غًُ  َطِٜ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٍ أعُاٍ ؾت٢ دهإ آخط َا زدعت٘ إٍ اؿـ 
دسدعت٘ إٍ ض٥ٝػِٗ يٝتعًِ َٓ٘ دادتُع عٓسٙ ثٝاب ٚعطض ي٘ غفطف دكاٍ يعٝػ٢: إْو قس تعًُ  ٖصٙ اؿطد١ ٚأْا 
خاضز ٗ غفط ٫ أضدع إٍ عؿط٠ أٜاّ ٖٚصٙ ثٝاب ايٓاؽ كتًف١ ا٭يٛإف ٚقس أعًُ  ع٢ً نٌ ٚاسس َٓٗـا غـٝط   

إٔ تهٕٛ داضٙاا َٓٗا ٚق  قسَٚٞف ٚخطز دٕبذ عٝػ٢ دًبا ٚاسـًسا عًـ٢ يـٕٛ     ع٢ً ايًٕٛ ايصٟ ٜكب  ب٘ دٝذب
ٚاسس ٚأزخٌ ْٝع ايجٝاب ٚقاٍ: نْٛٞ بإشٕ اهلل ع٢ً َا أضٜس َٓـوف دكـسّ اؿـٛاضٟ ٚايجٝـاب نًـٗا ٗ اؾـبف       

تًـو   دكاٍ: َا دعً ؟ دكاٍ: دطا  َٓٗاف قاٍ: أٜٔ ٖٞ؟ قاٍ: ٗ اؾبف قاٍ: نًٗاف قاٍ: ْعِ قاٍ: يكس أدػست
ايجٝاب دكاٍ: قِ داْعطف دأخطز عٝػ٢ ثٛبا أٓطف ٚثٛبا أقفطف ٚثٛبا أخهطف إٍ إٔ أخطدٗا عًـ٢ ا٭يـٛإ ايـيت    
أضازٖاف دذعٌ اؿٛاضٟ ٜتعذب دعًِ إٔ شيو َٔ اهللف دكاٍ يًٓاؽ: تعايٛا داْعطٚا دآَٔ بـ٘ ٖـٛ ٚأقـشاب٘ دٗـِ     

 اؿٛاضٜٕٛ. 
َٚاِتَبط َُا ٖأَْع٘يَ   ََِٓا َب َٔ    َضِبَٓا آ ََٖسٜ ََـَع ايِؿـا ٍَ ٖدا٘نت بلَٓـا  ٘  َخٝلـط       ط 53صعلَٓا ايِطغ ـٛ َٚايًٞــ   ٘ ََٖهـَط ايًٞــ َٚ ََٖهـط ٚا  َٚ

َُاَنٜطٜٔ  54صا٘ي
قاٍ ايهًيب عٔ أبٞ قاحل عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: إٔ عٝػ٢ اغتكبٌ ضٖٕا َٔ ايٝٗٛز دًُا ضأٚٙ قـايٛا:  

فاع١ًف ٚقصدٛٙ ٚأَ٘ دًُا مسع شيو عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ زعـا عًـِٝٗ   قس دا٤ ايػاسط ابٔ ايػاسط٠ف ٚايفاعٌ ابٔ اي
ٚيعِٓٗ دُػدِٗ اهلل خٓاظٜط. دًُا ضأ٣ شيو ٜٗٛشا ضأؽ ايٝٗٛز ٚأَريِٖ دعع يـصيو ٚخـاف زعٛتـ٘ دادتُعـ      
ن١ًُ ايٝٗٛز ع٢ً قتٌ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّف ٚثاضٚا إيٝ٘ يٝكتًٛٙ دبعح اهلل إيٝ٘ دربٌٜ دأزخً٘ ٗ خٛخـ١ ٗ غـكفٗا   

ٚظ١ْ دطدع٘ اهلل إٍ ايػُا٤ َٔ تًو ايطٚظ١ْف دأَط ٜٗٛشا ضأؽ ايٝٗٛز ضد٬ َٔ أقشاب٘ ٜكـاٍ يـ٘: طٕٝـاْٛؽ إٔ    ض
ٜسخٌ اـٛخ١ ٜٚكتً٘ف دًُا زخٌ   ٜط عٝػ٢ف دأبٕأ عًِٝٗ دعٓٛا أْ٘ ٜكاتً٘ دٝٗاف دأيك٢ اهلل عًٝ٘ ؾب٘ عٝػ٢ عًٝـ٘  

ٚقـًبٛٙف قـاٍ ٖٚـب: ططقـٛا عٝػـ٢ ٗ بعـض ايًٝـٌف        ايػ٬ّف دًُا خطز ظٓٛا أْ٘ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ دكتًٛٙ 
ْٚكبٛا خؿب١ يٝكًبٛٙف دأظًُ  ا٭ضضف دأضغٌ اهلل ا٥٬ٕه١ دشاي  بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ف دذُع عٝػ٢ اؿـٛاضٌٜ تًـو   
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اي١ًًٝ ٚأٚقاِٖ ثِ قاٍ: يٝهفطٕ بٞ أسسنِ قبٌ إٔ ٜكٝض ايسٜو ٜٚبـٝعين بـسضاِٖ ٜػـري٠ف ددطدـٛا ٚتفطقـٛاف      
أت٢ أسس اؿٛاضٌٜ إٍ ايٝٗٛز دكاٍ هلِ: َا ػعًٕٛ يٞ إٕ زيًتهِ ع٢ً إػٝض؟ دذعًٛا يـ٘  ٚناْ  ايٝٗٛز تًٕب٘ف د

ث٬ثٌ زضُٖا دأخصٖا ٚزهلِ عًٝ٘. ٕٚا زخٌ ايبٝ  أيك٢ اهلل عًٝ٘ ؾب٘ عٝػ٢ف دطدع عٝػ٢ ٚأخص ايصٟ زهلِ عًٝـ٘  
ٕٛ أْـ٘ عٝػـ٢ف دًُـا قـًب ؾـب٘      دكاٍ: أْا ايصٟ زيًتهِ عًٝ٘ دًِ ًٜتفتٛا إٍ قٛي٘ ٚقتًٛٙ ٚقـًبٛٙف ٖٚـِ ٜعٓـ   

عٝػ٢ف دا٤ت َطِٜ أّ عٝػ٢ ٚاَطأ٠ نإ عٝػ٢ زعا هلا دأبطأٖا اهلل َٔ اؾٕٓٛ تبهٝإ عٓس إكًٛبف دذا٤ُٖـا  
عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ دكاٍ هلُا: ع٬ّ تبهٝإ؟ إٕ اهلل تعاٍ قس ضدعين ٚ  ٜكبين إ٫ خريف ٚإٕ ٖصا ؾـ٤ٞ ؾـب٘ هلـِف    

اهلل عع ٚدٌ يعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ: اٖبط ع٢ً َطِٜ اجملس٫ْٝـ١ ف دإْـ٘   ٜبـو عًٝـو     دًُا نإ بعس غبع١ أٜاّ قاٍ 
أسس بها٤ٖاف ٚ  وعٕ سعْٗا ثِ يٝذتُع يو اؿٛاضٜٕٛ دبجِٗ ٗ ا٭ضض زعا٠ إٍ اهلل عع ٚدٌ دأٖبٕ٘ اهلل عًٝٗـا  

 عع ٚدٌ إيٝ٘ ٚتًو ايًًٝـ١  داؾتعٌ اؾبٌ سٌ ٖبط ًْٛضاف دذُع  ي٘ اؿٛاضٌٜ دبجِٗ ٗ ا٭ضض زعا٠ ثِ ضدع٘ اهلل
ٖٞ اييت تسخٔ دٝٗا ايٓكاض٣ف دًُا أقبض اؿٛاضٜٕٛ سِسخ نٌ ٚاسس َِٓٗ بًغ١ َٔ أضغً٘ عٝػـ٢ إيـِٝٗ دـصيو    

َٔ طقٛي٘ تعاٍ  َُاَنٜطٜ َٚايًٞ٘ َخٝلط ا٘ي ََٖهَط ايًٞ٘  َٚ ََٖهط ٚا   ص َٚ
ٗ اغتسضاز إانطٜٔف نٞ ٜكعٛا ٗ ؾط  ْػتٓتر َٔ شيو إٔ َهط ايٓاؽ ٖٛ َهط اـسٜع١ف َٚهط اهلل ٜتذ٢ً ٖٓا

أعُاهلِف دُهطِٖ ٖٓا ٖٛ ايؿطف ٗ سٌ إٔ اغتسضاز اهلل هلِ َا َهطٚاف إِا ٖٛ خري ٜبـٍٝٔ َـٔ خ٬يـ٘ اؿـل َـٔ      
 ايباطٌ.
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 ايباب اؿازٟ عؿـــط
 َا بعس إػٝض
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تكٍطب ؾ٦ٝٙا دؿ٦ٝٙا إػاد١ بٌ ايطغايتٌ ا٭خريتٌف ٚنصيو بٌ ايطغـٛيٌ  ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ُهٞ ايػٛض٠ف ٖٚٞ 
ا٭خرئٜف ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ىفف عٔ ايٓيب َا ًٜكاٙ َٔ َؿك١ ٗ ْؿط ايطغاي١ف دُعاْا٠ ايٓيب عٝػـ٢ ٖٓـا تهـٕٛ    

ٌٍُ َا ٜٓذِ عٔ ْؿط ايطغاي١.  عْٛٙا ي٘ ع٢ً ؼ
بعس ث٬خ غٓٛات َٔ َؿـك١ ْؿـط ايطغـاي١ف ٖٚـصٙ إؾـاض٠ بـسْٛ        اسا ايٓيب ٖٓا أَاّ َطس١ً اٝاب ايٓيب عٝػ٢

٘  َٜا َعَٝػ٢طَطسًت٘ف ٖٚٛ ٜهٕٛ ع٢ً اط٬ع دٝس َا ٚقع َع غابك٘. ٜكٍٛ ي٘ اهلل ٖٓا:  ٍَ ايًٞـ ٞ  ٜإشل ٖقا َٛدٍَٝـوٖ  ٜإٍَْـ  َ َت
ِٞ ََٚضاَدع ٖو ٍٜٗط ٖى ٜإٖي ٖٕ  َ َٚ َٔ ََ َٔ ٍٞطقتاز٠:أخطز ابٔ أبٞ سامت عٔ صٖنٖفط ٚا اٞيَصٜ قاٍ: ٖـصا   صإْٞ َتٛدٝو ٚضادعو إي

ٍٞ َٚتٛدٝو.  َٔ إكسّ ٚإ٪خط: أٟ ضادعو إي
 َـٔ ايـسْٝا ٚيـٝؼ بٛدـا٠ َـٛت.      صَتٛدٝوطٚأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أبٞ سامت عٔ َٕط ايٛضام ٗ اٯ١ٜ قاٍ: 

ٚأخطز ابٔ دطٜط بػٓس قشٝض عٔ نعب قاٍ: ٕا ضأ٣ عٝػ٢ ق١ً َٔ اتبع٘ ٚنجط٠ َٔ نصب٘ف ؾها شيـو إٍ اهلل.  
ِٞطدأٚس٢ اهلل إيٝ٘  ٚإْٞ غأبعجو ع٢ً ا٭عٛض ايسداٍ دتكتً٘ف ثِ تعٝـ بعس شيو أضبعٙا  صإْٞ َتٛدٝو ٚضادعو إي

ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ سٝـح      ٚعؿطٜٔ غ١ٓف ثِ أَٝتو َٝت١ اؿٞ. قاٍ نعب: ٚشيو تكسٜل سسٜح 
ٍٚهلا ٚعٝػ٢ ٗ آخطٖا$قاٍ:   "؟نٝف تًٗو أ١َ أْا ٗ أ

ٚأخطز اغشل بٔ بؿط ٚابٔ عػانط عٔ اؿػٔ قاٍ:   ٜهٔ ْيب ناْ  ايعذا٥ب ٗ ظَاْ٘ أنجط َٔ عٝػ٢ إٍ 
 إغطا٥ٌٝ ٖٛ ايصٟ بعـح  إٔ ضدع٘ اهللف ٚنإ َٔ غبب ضدع٘ إٔ ًَهٙا دباضٙا ٜكاٍ ي٘ زاٚز بٔ ْٛشاف ٚنإ ًَو بين

ٗ طًب٘ يٝكتً٘ف ٚنإ اهلل أْعٍ عًٝ٘ اإللٌٝ ٖٚٛ ابٔ ث٬خ عؿط٠ غ١ٓف ٚضدع ٖٚٛ ابـٔ أضبـع ٚث٬ثـٌ غـ١ٓ َـٔ      
ِٞ َٕٚٗطى َٔ ايصٜٔ نفطٚاط٬َٝزٙ. دأٚس٢ اهلل إيٝ٘  ٜعين ٚكًكو َـٔ ايٝٗـٛز دـ٬     صإْٞ َتٛدٝو ٚضادعو إي

 15ٜكًٕٛ إٍ قتًو

                                                           
 ايػُا٤ ٗ عٓسٙ دٗٛ إيٝ٘ اهلل ضدع٘: قاٍ اٯ١ٜ ٗ اؿػٔ عٔ آخط ٚد٘ َٔ سامت أبٞ ٚابٔ دطٜط ابٔ أخطز15

 .إيٝ٘ ضدع٘ ايٓٗاض َٔ غاعات ث٬خ َطِٜ ابٔ عٝػ٢ اهلل تٛد٢: قاٍ ٖٚب عٔ سامت أبٞ ٚابٔ دطٜط ابٔ ٚأخطز

 ٚضدع٘ بعج٘ أٜاّ ث٬ث١ اهلل أَات٘: قاٍ ٖٚب عٔ عػانط ابٔ ٚأخطز

 أَ٘ ٚإٔ ٚث٬ثٌف ث٬خ ابٔ ضدع ٚأْ٘ غ١ٓف عؿط٠ ث٬خ ٚهلا ب٘ ًٓ  َطِٜ ٚإٕ أسٝاٙف ثِ غاعات غبع عٝػ٢ تٛد٢ اهلل إٔ ٖٚب عٔ اؿانِ ٚأخطز
 .غٌٓ غ  ضدع٘ بعس بكٝ 

 ٗ َتٛدٝو ثِ ضادعو ٜعين طإْٞ َتٛدٝو ٚضادعوص: قٛي٘ ٗ عباؽ ابٔ عٔ ايهشاى عٔ دٖٛط ططٜل َٔ عػانط ٚابٔ بؿط بٔ اغشل ابٔ ٚأخطز
 ايعَإ آخط

 تٛدٝت٘ إٜاٙ ضدع٘: قاٍ اٯ١ٜ ٗ دطٜط ابٔ عٔ سامت أبٞ ابٔ ٚأخطز
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ٍٗط عٝػ٢:ثِ ىرب اهلل ضغٛي٘  َٔ ٖنٖفط ٚا طبأْ٘ ط َٔ اٞيَصٜ ٚيعٌ إع٢ٓ أبطأٙ ٖا باتٛا عًٝـ٘ َـٔ شْـٛب بعـس إٔ      صََ
ٍٗط بتٛسٝس اهلل عع ٚدٌف ٚإٕ أؾطى عسا لػٙا بؿطن٘. ٜكٍٛ اهلل: َٔ  طأبًغِٗ ضغاي١ اهللف دا٫ْػإ ٜتٕ َٗا اٞيـَصٜ َٜا ٖأّٜ

َٕ ََْذٌؼ ٖد٬ٖ َٜ٘كَط ُ ؿلٜطٗنٛ َُا ا٘ي ََٓ ٛ٘ا ٜإِْ َّآ َُػلَذَس ا٘يَشَطا   28ايتٛب١صب ٛ٘ا ا٘ي
َٔ ٖنٖفط ٚا ٜإٖي٢ط ٛلَم اٞيَصٜ َٔ اِتَبع ٖٛى ٖد ٌ  اٞيَصٜ ّٜ ََٚداَع ٛل َٜ ١َََ دٝدرب اهلل ْبٝ٘ نصيو بإٔ ايصٜٔ ٜتبعٕٛ اؿل ايصٟ صا٘يَكَٝا

أٚسٞ إٍ عٝػ٢ َٔ ضب٘ف ِٖ دٛم ايصٜٔ نفطٚا باؿلف ثِ إٔ ٖ٪٤٫ غٝهْٕٛٛ غٓسٙا يًٓيب اـامت ايصٟ غٝأتٞ بعس 
عٝػ٢ف ٭ٕ اتباعِٗ يعٝػ٢ هعًِٗ ٜتبعٕٛ ايٓيب ايصٟ ٜأتٞ بعس عٝػ٢ نصيو َـٔ اهلل. دـإشا ْعطْـا ًْـ١ شيـوف      

ا بإٔ ايٓيب ٖٓا َعًَِ َٔ ضب٘ إٔ اهلل تعاٍ ٜ ٕٗط ايٓيب َٔ لؼ إؿطنٌ ٗ ساٍ إقطاضِٖ عًـ٢ ايؿـطىف   غٝذًٛ يٓ
ٌٍُ َػ٪ٚي١ٝ ٖصا ايفؿٌف بٌ أْـ٘ ٫ وـٌ يـ٘ إٔ ٜـطاِ      د٬ ٜهٕٛ ايٓيب ٖٓا قس دؿٌ ٗ ْؿط ضغايت٘ف ٚبايتايٞ ٜتش

فٞ بإب٬غ ضغاي١ اهلل هلِ ق٫ٙٛ نُا تًكاٖـا قـ٫ٙٛف   عًِٝٗ اإلّإ بك٠ٛ ايػٝف إٕ أقٍطٚا ع٢ً ايؿطىف ٚعًٝ٘ إٔ ٜهت
دٗٛ وٌُ ايه١ًُ َٔ اهللف ٫ٚ وٌُ غٝفٙاف ٚإٕ ٌٓ ايػٝف ع٢ً ايٓاؽف خطز عٔ ضغاي١ اهللف ثِ أْ٘ ٫ هٛظ ٭ٟ 
ؾدل بعس ا٭ْبٝا٤ أٜهٙا إٔ وٌُ ايػٝفف ٜٚطاِ ايٓاؽ ع٢ً زخٍٛ اإلغ٬ّف ٭ْ٘ غٝهٕٛ قس خطز عـٔ ضغـاي١   

 . ا٭ْبٝا٤
دإٕ أؾٗط ٖصا إؿطىف أٚ ايهادط إغ٬َ٘ اتكا٤ ؾٍط ساٌَ ايػٝفف د٬ ٜهٕٛ اإلغ٬ّ َتأق٬ٙ ٗ َعتكـسٙف بٝـس   
أْ٘ إٕ زخٌ اإلغ٬ّ باؿه١ُ ٚإٛعع١ اؿػ١ٓف تأقٌ دٝ٘ اإلغ٬ّف ٚيصيو ْط٣ ٗ كتًف ايعكـٛز ايعَٓٝـ١ أْاغـٙا    

ٍٛيٕٛ إٍ زعا٠ يإلغ٬ ّ ٗ فتُعاتِٗف َٚا شيو إ٫ٛ ٭ٕ أغـاؽ إّـاِْٗ ٖـٛ    َؿطنٌف ٜؿٗطٕٚ إغ٬َِٗف ثِ ٜتش
أغاؽ قشٝض لِ عٔ اؿه١ُف ٚايه١ًُ ايٕٝبـ١ف ٚإٛععـ١ اؿػـ١ٓف دـرتاٙ ٜٓـتٗر شات إـٓٗر اؿػـٔ ٗ ْؿـط         

 ايسع٠ٛ ٗ قًب فتُع٘ اري اإلغ٬َٞ.
َ٘ َتدلَتط ِل َدٝ َُا ٗنٓت  ِل َدٝ ٝلَٓٗه ِ  َب ِل ٖدٖأسلٗه ََطلَدع ٗه  ِٞ ِِ ٜإٖي َٕث  داهلل ٖٛ إطدع ايصٟ ٜكسض عٓ٘ اؿهِ غٛا٤   55صًَٗفٛ

َٔطٗ ايسْٝاف أٚ ٗ اٯخط٠ : ٍََٔ ِْاَقٜطٜ  ِ ٗ ََا ٖي َٚ َٚا٘يآَخَط٠َ  ِل َعَصاًبا َؾَسًٜسا َدٞ ايّسْلَٝا   ٗ َٔ ٖنٖفط ٚا ٖدٗأَعصٍَب  َِا اٞيَصٜ  56صٖدٖأ
ٍٍٛ يسٜ٘ إٍ أؾـهاٍ  ٜتبٍٝٔ ٖٓا بإٔ ايهادط ٫ٜهٕٛ غعٝسٙا ٗ نفطٙف غٛا٤ ٗ اي سْٝاف أٚ ٗ اٯخط٠ف دشت٢ ايََٓعِ تتش

ايعصابف درت٣ إاٍ ٜتػًط عًٝ٘ف ٚايٛيس ٜتػًط عًٝ٘ف ٚايعٚد١ تتػًط عًٝ٘ف ٚايكسٜل ٜتػًط عًٝـ٘ف بـٌ ستـ٢    
ْفػ٘ تتػًط عًٝ٘ف ٚأعها٩ٙ تتػًط عًٝ٘ف د٬ ٜٗٓأ بتٓاٍٚ طعـاّ طٝـبف ٫ٜٚٓـتعـ بؿـطاب يصٜـصف ٫ٚهـس يـ٘        

                                                                                                                                                                                                 

 ".ايكٝا١َ ّٜٛ قبٌ إيٝهِ ضادع ٚأْ٘ ّ    عٝػ٢ إٕ: $يًٝٗٛز ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: اؿػٔ ٚقاٍ

 ايكطإٓف أْعٍ ي١ًٝ قتٌ: ٜكٍٛ ٖٚٛ عًٞ بٔ اؿػٔ دػُع  ضَهإف َٔ ٚعؿطٜٔ إسس٣ قبٝش١ قتٌ عًٝٙا إٔ كؿيب بٔ اؿطٜح عٔ اؿانِ ٚأخطز
َٟ ٚي١ًٝ  . َٛغ٢ ٗقَبَض ٚي١ًٝ بعٝػ٢ف ٗأغلٜط

َٛٞد٢ اهللط: تعاٍ قاٍ ايػُا٤ف إٍ ضدع٘ سٌ تٛداٙ تعاٍ أْ٘: أْؼ بٔ ايطبٝع قاٍ: ايجايح ٚضدع٘ اهلل أسٝاٙ ثِ غاعاتف غبع تٛٗ: إغشام بٔ قُس قاٍ  ََٜت
ٌَ ا٭ْفؼ َٗا َس ٛلَت ِل ٚاييت ََ ُ  ل ٖي َٗا َدٞ َت ََ  42: صايعَطَََٓا
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٘  ٖيـا ٜ َشـّب          طَٔ ايٕطف اٯخط: ْاقطٜٔف ثِ َٚايًٞــ ِل   ٖ ِل ٗأد ـَٛض ٜٗ َٛدٍَٝ ًٗـٛا ايِكـاَيَشاَت ٖدٝ ـ َُ ََٚع ََٓ ـٛا  َٔ آ َِا اٞيـَصٜ َٖٚأ
ٌَ َُ  57صايٞعاَي

ٍٛز إّاْ٘ بعٌُ ايكاؿاتف ًُٜؼ ايػه١ٓٝ  ٗ ْٝع أٚد٘ اؿٝا٠ف ٚإٔ  ٖٚٓا ّهٓو إٔ تسضى بإٔ إ٪َٔ ايصٟ ٜ ت
اهلل ٜٝػط ي٘ ؾأْ٘ف ٚهس ي٘ ْاقطٜٔف دإٕ نإ شيو ٜعٝـ ٗ َععٍ عٔ ايٓاؽ ٗ قكٝع ععيت٘ ٚٚسؿـ١ دطزاْٝتـ٘ف   

 قات ا٫دتُاع١ٝ.   دإٕ ٖصا ٜعٝـ ٗ قًب اجملتُع َع زف٤ ايٓاؽف ١ُٝٝٓٚ ايع٬
ٙ  َيٖوَشط  ٝلٖو َْتلًٗٛ َٔ خ٬ٍ دربٌٜف دُا ٜتًٛٙ  دربٌٜف ٜهـٕٛ عـٔ اهللف ٭ْـ٘ ضغـٍٛ اهلل إٍ ضغـٍٛ اهللف      صَعًٖ

َٚايصٍَ٘نٜط ا٘يَشَهِٝطٚبايتايٞف دإٕ َا ٜكٛي٘ ضغٍٛ اهلل يعباز اهللف إِا ٖٛ َا ٜكٛي٘ اهلل: َٔ ا٘يآَٜاَت    58صََ
ٌَ َعَٝػ٢ط َََج  ِٕ ٌٜ ايًٞـ٘ َعَٓس ٜإ ََُج َّ َٖن ٘  آَز ِِ ت َطاُب ََٔ َخًٖٖك ٍَ ث  ٘  ٖقا  59صٖدَٝٗهٕٛ ٗنٔ ٖي
  

ْعي  ٖصٙ اٯ١ٜ بإْاع إفػطٜٔ عٓسَا ؼاٚض ٚدس لطإ َع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف دكايٛا ي٘:  ٜا قُسف ٕا 
غًُ  أْ٘ ٫ أب ي٘ َٔ ايبؿط ٚدب إٔ ٜهٕٛ أبٛٙ ٖٛ اهلل تعاٍف دكاٍ: "إٕ آزّ َا نإ ي٘ أب ٫ٚ أّ ٚ  ًٜـعّ  

 إٔ ٜهٕٛ ابٓٙا هلل تعاٍ". 
٢ سٝح قاضْ٘ اهلل تعاٍ بآزّ ايصٟ خًك٘ اهلل زٕٚ شنطف ٚزٕٚ أْج٢ف ثِ خًـل سـٛا٤ َـٔ    ٖٚصٙ ضدع١ ٕٓعي١ عٝػ

 شنط زٕٚ أْج٢ف ثِ خًل عٝػ٢ َٔ أْج٢ زٕٚ شنط. 
ٌَُ إٔ ٜهٕٛ إككٛز ٖٛ آزّف ٚيٝؼ عٝػ٢ف دُٝهٓٓا إٔ ْكـطأ اٯٜـ١ :   ٌَ َعَٝػـ٢  طيهٔ ٜ شت َََجـ  ِٕ  ايًٞــَ٘  َعٓـسَ  ٜإ

ََُجٌ َّ ٖن ٘ ط نُجٌ آزّ ايصٟٗ أْ٘ عبًس هللصَآَز ٕ   طضب٘:صَخًٖٖك ٘  ٗنٔ ٖدَٝٗهـٛ ٍَ ٖي ِِ ٖقا شيـو إٔ اهلل خًـل   صََٔ ت َطاُب ث 
إْػاْٙا ٚاسسٙا َٔ ايرتابف ٖٚٛ أقٌ ايبؿط آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّف ٚست٢ سٛا٤ دإْ٘   ىًكٗا َٔ تطابف ثِ بعـس شيـو   

ٙا آخط َٔ تطابف ست٢ عٓـس دٓـا٤ ايٓـاؽ ٗ    بسأ اـًل ٜتهاثط بؿهٌ طبٝعٞ َٔ شنط ٚأْج٢ زٕٚ إٔ ىًل اهلل إْػاْ
ََٔ َع٘ف ٚنـإ ّهـٔ هلل تعـاٍ إٔ ىًـل ايـٓيب ْـٛح َـٔ         ايٕٛدإ ا٭نربف دإْ٘   ىًل ْٛسٙا َٔ تطابف بٌ ٛلاٙ ٚ
تطابف ٜٚتهطض ا٭َط نُا سسخ َع أبٝٓا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّف يهٔ َؿ١٦ٝ اهلل قه  إٔ ٜبك٢ آزّ ٖٛ أغاؽ ايبؿـط  

 ٔ تطاب.ايصٟ خًك٘ اهلل َ
َٔط ُلَتٜطٜ  ُ َٔ ا٘ي ٍََ ًٖا َتٗهٔ  ََٔ ِضبٍَٖو ٖد إٔ ُرتٟف ٜعين إٔ تطٜبف داهلل ٜأَط ْبٝ٘ أ٫ٛ ٜطٜب بـاؿل ايـصٟ     60صا٘يَشّل 

أتاٙف ٚع٢ً شيوف دٝهٕٛ ا٭َط ١ًٕٛ اإلغ٬ّ نٞ تأتػٞ بطغٛهلاف ٭ٕ ايطغٍٛ ٫ٜؿو َا بًغ٘ َـٔ اؿـلف دـا٭َط    
َ٘  طٜهٕٛ ي١ًًُٛ ٗ ؾدل ايٓيب: ٔل َساِدٖو َدٝ َُ ََا َدا٤َٖى ط: أت٢ عذر باط١ً عٔ اؿلف أٚ عٔ إػٝض صٖد ََٔ َبعلَس 

ِٜ ً٘ َٔ ا٘يَع ٌل   طعًِ ايٝكٌ َٔ اهلل:صََ ٜٗ ِِ َْبلَت ِل ث  َٖٚأْٗفَػٗه َٖٚأْٗفَػَٓا  ِل  َََْٚػا٤َٗن َََْٚػا٤ََْا  ِل  َٖٚأبلَٓا٤َٗن ٛلا َْسلع  ٖأبلَٓا٤ََْا  ٌل َتَعاٖي ٖدٗك
ٌَ ٖدَٓذل َ٘ َع٢ًٖ ا٘يٖهاَشَب  61صَعٌ ٞيعلََٓ  ايًٞـ
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ٖٚصٙ زع٠ٛ يًُبا١ًٖ عهٛض اؾُٝعف دأبٓا٤ْا فُٖا اؿػٔ ٚاؿػٌف ْٚػا٤ْا ٖٞ أَُٗا داط١ُف ٚأْفػـٓاف ٜعـين   
 16ايٓيبف ٚعًٝٙا

                                                           
16 

 أبٛ سسثٓا قا٫ ايفهٌف بٔ َٛغ٢ بٔ قُس غعٝس ٚأبٛ اؿادغ اهلل عبس أبٛ سسثٓا:" دٝٗا ٜكٍٛ لطإف ٚدس عٔ يًبٝٗكٞ ط١ًٜٛ ضٚا١ٜ َٔ داْبٙا  ٖٓا أٚضز
 ْكطاْٝا ٚنإ - ْٜٛؼ قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ف عٔ َٜػ ٛعف عبَس بٔ غ١ًُ عٔ ب ٖهٝلطف بٔ ْٜٛؼ سسثٓا اؾباضف عبس بٔ أٓس سسثٓا ٜعكٛبف بٔ قُس ايعباؽ
َ٘ َباغلِ$  :غًُٝإ طؼ عًٝ٘ ٜٓـعٍ إٔ قبٌ لطإ أٌٖ إٍ نتب ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٕ: -دأغًِ َِ إٖي َٖٝ ٔل َٜٚعلٗكَٛبف ٚإغلَشاَم ٜإبلَطا ُُِس ََ  َ َش

ٍٜ اٞيَٓئب َٕ أغلكف إٖي٢ اهلَل َضغ ٛ ٌٜ َْذلطا ٖل َٕ ٚأ ًِ٘ َْذلطا َُس  دإْٔٞ ٖأْلت ِف َغ ِل أسل ٝلٗه َ٘ إٖي َِ إٖي َٖٝ َِا. َٜٚعلٗكَٛب ٜٚإغلَشاَم إبلَطا ٔل اهلَل َعَباَز٠َ إٖي٢ ٖأزلع ٛٗنِ دإْٔٞ َبعلس ف ٖأ ََ 
ِل ا٘يَعَباَزف َعَباَز٠َ ٔل اهلَل ١ََٜ٫ٜٚ إٖي٢ ٚأزلع ٛٗن ٕل ا٘يَعَباَزف ١ََٜ٫ٜٚ ََ ِل ٖدٜإ ٝلت  ٕل ٖدا٘يَذعل١َٜٗف ٖأَب ِل ٖدٜإ ٝلت  ِل ٖأَب ّ   َبَشطلُب آَشْلت ٗه  . # ٚايِػ٬
ُلسإ َٔ ٚنإ - َٚزاع١ بٔ ؾ َطسلبٌٝ:ي٘ ٜكاٍ لطإ أٌٖ َٔ ضدٌ إٍ ٚبعح ؾسًٜساف ش عًطا َٚشَعطٙ ب٘ف ٖدعَع دكطأٙ ايهتاب ا٭غكف أت٢ دًُا  ٜهٔ ٚ  َٖ
 دكاٍ دكطأٙف ؾ َطسلبٌٝف إٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نتاَب ا٭غلٗكف  دسدع -ايعاقب ٫ٚ ائػٝس ٫ٚ ا٭ِٜٗ ٫ ٖقبلًٖ٘ف َ عله١ً ْـعي  إشا ٜ سلَع٢ أسس

َِف أبا ٜا:ا٭غكف ٔ  دُا ايٓب٠ٛف َٔ إمساعٌٝ شض١ٜ ٗ إبطاِٖٝ اهلل ٚعس َا عًُ  قس:ؾطسبٌٝ دكاٍ ؟ ضأٜو َا َطٜ  ايطدٌف شاى ٖٛ ٖصا ٜهٕٛ إٔ ٜ ٪لَ
ٜٗست  بطأٜٞف دٝ٘ عًٝو ٭ؾطت ايسْٝا أَٛض َٔ أَط نإ ٚيٛ ضأٟف ايٓب٠ٛ ٗ يٞ يٝؼ  دذًؼ ؾطسبٌٝ ٖدَتَِٓش٢. دادًؼ َتَِٓض:ا٭غكف ي٘ دكاٍ يوف َٚد

 دكاٍ دٝ٘ف ايطأٟ عٔ ٚغأي٘ ايهتابف دأقطأٙ ٓ٘ريف َٔ أقبض شٟ َٔ ٖٚٛ ؾطسبٌٝف بٔ اهلل عبس:ي٘ ٜكاٍ لطإف أٌٖ َٔ ضدٌ إٍ ا٭غكف دبعح ْاس١ٝف
 بين َٔ دٝضف بٔ دباض:ي٘ ٜكاٍ لطإف أٌٖ َٔ ضدٌ إٍ ا٭غكف ٚبعح. ْاس١ٝ دذًؼ دَتَٓش٢ دادًؼف:ا٭غكف ي٘ دكاٍ ؾطسبٌٝف قٍٛ َجٌ ي٘

 .ْاس١ٝ دذًؼ دتٓش٢ ا٭غكف دأَطٙ اهللف ٚعبس ؾ َطسبٌٝ قٍٛ َجٌ ي٘ دكاٍ دٝ٘؟ ايطأٟ عٔ ٚغأي٘ ايهتابف دأقطأٙ اؿُاؽف بين أسس نعبف بٔ اؿاضخ
 إشا ٜفعًٕٛ ناْٛا ٚنصيو ايكٛاَعف ٗ ٚإػٛح ايٓريإ ٚض دع  ب٘ف ده طب بايٓاقٛؽ ا٭غكف أَط ًْٝعاف إكاي١ تًو ع٢ً َِٓٗ ايطأٟ ادتُع دًُا

 أع٬ٙ ايٛازٟ أٌٖ إػٛح ٚضدع  بايٓاقٛؽ نطب سٌ دادتُعٛا ايكٛاَعف ٗ ايٓريإ ٚضدع  بايٓاقٛؽف نطبٛا ي٬ٝ دعع ِٗ نإ ٚإشا بايٓٗاضف ٖدععٛا
ٍ  - ٚأغفً٘  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نتاَب عًِٝٗ دكطأ. َكاتٌ أيف َٚا١٥ ٚعؿطٕٚ قط١ٜف ٚغبعٕٛ ث٬خ ٚدٝ٘ ايػطٜعف يًطانب ّٜٛ َََػري٠ ايٛازٟ ٚطٛ

ٟ  دادتُع دٝ٘ف ايطأٟ عٔ ٚغأهلِ ٚغًِف عًٝ٘  ٚدباض ا٭قبشٞف ؾ َطسبٌٝ ابٔ اهلل ٚعبس اهلُساْٞف َٚزاع١ بٔ ؾطسبٌٝ ٜبعجٛا إٔ ع٢ً َِٓٗ ايطأٟ أٌٖ ضأ
 هلِ س ٬ًٖ ٚيبػٛا عِٓٗف ايػفط ثٝاب ٚنعٛا بإس١ٜٓ ناْٛا إشا ست٢ ايٛدس دإًْل. ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غرب دٝأتِْٛٗ اؿاضثٞف دٝض بٔ

 ط٬ٜٛ ْٗاضا يه٬َ٘ ٚتكسٚا عًِٝٗ ٜطز دًِ عًٝ٘ف دػًُٛا ٚغًِف عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أتٛا ست٢ إًْكٛا ثِ ايصٖبف ٚخٛاتِٝ سرب٠ف َٔ هطْٚٗا
 َٔ ْاؽ ٗ دٛدسُٖٚا هلِف ََعلطد١ ٚناْا عٛفف بٔ ايطٓٔ ٚعبس عفإ بٔ عجُإ ٜتبعٕٛ دإًْكٛا. ايصٖب ٚخٛاتِٝ اؿًٌ تًو ٚعًِٝٗ ٜهًُِٗ دًِ

 غ٬َٓاف ٜطز دًِ عًٝ٘ دػًُٓا دأتٝٓاٙ ي٘ف فٝبٌ دأقبًٓا بهتابف إيٝٓا نتب ْبٝهِ إٕ ايطٓٔف عبس ٜٚا عجُإ ٜا:دكايٛا فًؼف ٗ ٚا٭ْكاض إٗادطٜٔ
 اؿػٔ أبا ٜا تط٣ َا: -ايكّٛ ٗ ٖٚٛ - طايب أبٞ بٔ يعًٞ دكا٫ ْطدع؟ إٔ أتطٕٚ َٓهُاف ايطأٟ دُا ٜهًُٓاف إٔ دأعٝاْا ط٬ٜٛ ْٗاضا يه٬َ٘ ٚتكسٜٓا

ٍٞ دكاٍ ايكّٛ؟ ٖ٪٤٫ ٗ  دطز دػًُٛاف دفعًٛا. إيٝ٘ ٜعٛزا ثِ غفطِٖ ثٝاب ًٜٚبػٛا ٚخٛاتُِٝٗف ٖصٙ س ًًِٗ ٜهعٛا إٔ أض٣:ايطٓٔ ٚيعبس يعجُإ َعً
ٛلَْٞ ٖيٖكسل َباٖؿٔل َبَعَجَٓٞ ٚاٞيَصٟ$  :قاٍ ثِ غ٬َِٗف ِٕ ا٭ٖٚي٢ف ا٘يُِط٠ٖ ٖأَت ٗ ِ إبلًََٝؼ ٚإ ََُع  َا:قايٛا ست٢ إػأي١ ٚبِٗ ب٘ تعٍ دًِ ٚغا٤يٛٙف غا٤هلِ ثِ # ٖي

َ٘ َعٓلَسٟ ََا$  :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ ؟ دٝ٘ تكٍٛ َا ْػُع إٔ ْبٝا نٓ  إٕ ٜػطْا ْكاض٣ف ٚمٔ قَٛٓا إٍ ْطدع دإْا عٝػ٢ف ٗ تكٍٛ  َدٝ
ََٞ َؾ٤ٞ ٛل ُ ٛا ََٖصاف َٜ ِل َسِت٢ ٖدٖأَقٝ ِٕط: اٯ١ٜ ٖصٙ ٚدٌف عع اهللف أْـعٍ ٚقس ايغس دأقبض.  # عَٝػ٢ ٗ َضٔبٞ يٞ ٜكٍٛ َا ٗأخلَبَطٗن ٌَ ٜإ ٓلَس َعَٝػ٢ َََج َ٘ َع  ايًٞ

ٌٜ ََُج َّ ٖن ٘  آَز ٔل َخًٖٖك ِِ ت َطاُب ََ ٍَ ث  ٘  ٖقا ٔل ٖي ٕ  ٗن ٔل ا٘يَشّل*  ٖدَٝٗهٛ ٔل ٬ٖد َضٔبٖو ََ َٔ َتٗه ََ َٔ ُلَتٜطٜ  ُ ٔل*  ا٘ي َُ َ٘ َساِدٖو ٖد ٔل َدٝ َٔ َدا٤َٖى ََا َبعلَس ََ ََ ِٜ ً٘ ٌل ا٘يَع ٛلا ٖدٗك  َْسلع  َتَعاٖي
ِل ٖأبلَٓا٤ََْا ِل َََْٚػا٤ََْا َٖٚأبلَٓا٤َٗن ِل َٖٚأْلٗفَػَٓا َََْٚػا٤َٗن ِِ َٖٚأْلٗفَػٗه ٌل ث  ٜٗ ٌل َْبلَت َ٘ ٖيعل١َٖٓ ٖدَٓذلَع ٌَ َع٢ًٖ ايًٞ  اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أقبض دًُا بصيوف ٜكطٚا إٔ دأبٛاص  ا٘يٖهاَشَب
ٌَُٝ ٗ ٚاؿػٌ اؿػٔ ع٢ً َؿت٬ُ أقبٌ اـربف أخربِٖ َا بعس ايغس ٚغًِ عًٝ٘  دكاٍ ْػ٠ٛف عس٠ ٦َٜٛص ٚي٘ ي٬ًُع١ٓف ظٗطٙ عٓس ُؿٞ ٚداط١ُ ي٘ َخ

 ايطدٌ ٖصا نإ ي٦ٔ ٚاهلل ثك٬ٝ أَطا أض٣ ٚاهلل ٚإْٞ ضأٜٞ عٔ إ٫ ٜكسضٚا ٚ  ٜطزٚا   ٚأغفً٘ أع٬ٙ ادتُع إشا ايٛازٟ إٔ عًُتُا قس:يكاسبٝ٘ ؾطسبٌٝ
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َٖـط  ِٕ ٔل ٜإٖيـ طايصٟ ْتًٛٙ عًٝو : صَصاٜإ ََ ََا  َٚ َٛ ا٘يٖكَكل  ا٘يَشّل   ٗ ٘  ٜإٞيا ُٖ٘ي ِٕ ايًٞـ َ٘ َٜٚإ ِ  ايًٞـ َٛا٘يَعٜعٜع ا٘يَشَهٝ  ٗ  62صٖي
ٛلا ط َٛٞي َٔطعٔ ٖصا اؿل ٚأعطنٛا عٓ٘: صٖدٜإٕ َت ُ ٘فَػَسٜ ٌِ َبا٘ي َ٘ َعًَٝ ِٕ ايًٞـ دإِا ٜبتغٕٛ بصيو دػـازٙا ٚاْعـط    63صٖدٜإ

داغسٙا ٗ ا٭قٌف َا  إٍ ب٬ا١ إع٢ٓف دإٔ ت فػس ؾ٦ٝٙاف شيو ٜعين بأْ٘ قاحلف بٝس أْو تػع٢ إٍ إدػازٙف دإٕ نإ
 استاز إٍ إدػازف بٝس أْ٘ قاحل ٗ ا٭قٌف ٚيصيو ايػعٞ َٔ إفػسٜٔ إٍ إدػازٙ. 

ٛلا ٜإٖي٢ط ٌَ ا٘يَهَتاَب َتَعاٖي ٖل ٌل َٜا ٖأ ١َُُ ٗق َٛا٤ُب ٖنًَ ِل َٜلََٓٓا َغ ٝلَٓٗه ىرب اهلل ْبٝ٘ إٔ ٜسعٛ ٚدس لطإ إٍ ن١ًُ عازيـ١   صََٚب
ٕٜ ايًٞــَ٘  طتهٕٛ ايٛغٝط بُٝٓٗا ٖٚٞ: ٍََـٔ ز ٚ َٖٚيا َِٜتَدَص َبعله َٓا َبعلًها ٖأضلَباًبا  َ٘ َؾٝل٦ًا  َٖٚيا ْ ؿلٜطٖى َب  َ٘  صٖأٞيا َْعلب َس ٜإٞيا ايًٞـ

 ايصٟ ٖٚٛ ًَٕب ٚغٕٞ بٌ ايفطٜكٌف سٝح ٫ تطدٝض يهف١ أسسُٖا ع٢ً اٯخطف دا٫ستهاّ ٖٓا إٍ ٚسسا١ْٝ اهلل
ٛلاٖدطٜٔ: ٖٛ ضب ايفطٜكٌ إتشاَٚض َٛٞي ٕٜ طأضازٚا تطدٝض نفتِٗ بايؿطى ف ٚاؽاش بعهِٗ بعهٙا  صٜإٕ َت ٍََٔ ز ٚ ٖأضلَباًبا 

َ٘ َٕ طٜا َٔ سهطمت ٖصٙ إبا١ًٖف قٛيٛا يًٕطف اٯخط: صٖدٗكٛٗيٛاط:  صايًٞـ ٛ ُ ًَ َ ػل َٗس ٚا َبٖأِْا  َٕط 64صاؾل ٛ ُ ًَ  صَ ػل
ََٖ٘ٚيا َِٜتَدَص َبعلطبٛسسا١ْٝ اهلل ايصٟ ٫ؾطٜو ي٘ف  ٕٜ ايًٞـ ٍََٔ ز ٚ  صه َٓا َبعلًها ٖأضلَباًبا 

َٙ ٖأٖدًٖط  ََٔ َبعلَس ٌ  ٜإٞيا  َٚا٘يٜإَلٝ ٛلَضا٠ٗ  ََا ٗأْٜعٖيَ  ايِت َٚ  َِ َٖٝ َٕ َدٞ ٜإبلَطا َِ ت َشاّدٛ ٌَ ا٘يَهَتاَب َي ٖل ََٕٜا ٖأ  65صا َتعلَكًٗٛ
ٜكٛيٕٛ بأْ٘ نـإ ْكـطاْٞف ٚمـٔ ْتبعـ٘ف     دايٝٗٛز ٜكٛيٕٛ بإٔ إبطاِٖٝ نإ ٜٗٛزٜٙا ٚمٔ ْتبع٘ف ثِ إٔ ايٓكاض٣ 

َِطٜٚأتٞ ايػ٪اٍ ٖٓا بكٝغ١ ايتعذب: َٙ ط:صَي ََٔ َبعلَس ٌ  ٜإٞيا  َٚا٘يٜإَلٝ ٛلَضا٠ٗ  ََا ٗأْٜعٖيَ  ايِت  صَٚ
ٜكٍٛ قُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض:"سسثين قُس بٔ أبٞ قُس ٍَٛ ظٜـس بـٔ ثابـ ف سـسثين غـعٝس بـٔ دـبري أٚ        

ُع  ْكاض٣ لطإ ٚأسباض ٜٗٛز عٓس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِف دتٓـاظعٛا   عهط١َف عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:ادت
عٓسٙف دكاي  ا٭سباض:َا نإ إبطاِٖٝ إ٫ ٜٗٛزٜا. ٚقاي  ايٓكاض٣ َا نإ إبطاِٖٝ إ٫ ْكطاْٝا. دأْـعٍ اهلل تعـاٍ:  

ََا ٗأْـعٖيَ  ايِت ط َٚ  َِ َٖٝ َٕ َدٞ ٜإبلَطا َِ ت َشاّدٛ ٌَ ا٘يَهَتاَب َي ٖل ََٕٜا ٖأ َٙ ٖأٖد٬ َتعلَكًٗٛ ٔل َبعلَس ََ ٌ  ٜإ٫  َٚاإلْلَذٝ  ص ٛلَضا٠ٗ 

                                                                                                                                                                                                 

 ايعطب ٭ز٢ْ ٚإْا ظا٥ش١ف ٜكٝبْٛا ست٢ أقشاب٘ قسٚض َٔ ٫ٚ قسضٙ َٔ يٓا ٜصٖب ٫ أَطٙف عًٝ٘ ٚضز عٝٓٝ٘ ٗ طعٔ ايعطب أٍٚ دهٓا َبعٛثاف ًَها
 ايطأٟ؟ دُا َطِٜف أبا ٜا:قاسباٙ ي٘ دكاٍ. ًٖو إ٫ ٗظٗفط ٫ٚ َؾعلط َٓا ا٭ضض ٚد٘ ع٢ً ٜبك٢ ٫ د٬َعِٓاٙ َطغ٬ ْبٝا ايطدٌ ٖصا نإ ٚي٦ٔ دٛاضاف َِٓٗ
ٌ  دًكٞ:قاٍ. ٚشاى أْ :ي٘ دكا٫. أبسا ؾٕٕا وهِ ٫ ضد٬ أض٣ دإْٞ أسهُ٘ف إٔ أض٣:دكاٍ ٍَ ؾطسبٝ  قس إْٞ:ي٘ دكاٍ ٚغًِف عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٛ
 ق٢ً اهلل ضغٍٛ دكاٍ. دا٥ع دٗٛ دٝٓا سهُ  دُُٗا ايكباحف إٍ ٚيًٝتو ايًٌٝ إٍ ايّٝٛ سهُو:دكاٍ # ٖٛ؟ َٚا$  :دكاٍ. ٬َعٓتو َٔ خريا ضأٜ 

ٌِ$  :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ًٖ٘ٝو؟ َٜجلٜطب  أَسًسا ََٚضا٤ٖى ٖيَع  ٖدَطدع:ؾطسبٌٝ ضأٟ عٔ إ٫ َٜكلسض  ٫ٚ ايٛازٟ ٜطز َا دكا٫ دػأهلُا. قاسيب غٌ:ؾطسبٌٝ دكاٍ # َع
ٜٔ اهلل َبػلِ$  :ايهتاب ٖصا هلِ دهتب أتٛٙ ايغس نإ إشا ست٢ ٬ٜعِٓٗف دًِ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٌُِس ٖنَتَب ََا ََٖصا ايِطَسِٝف ايطٓ  ايَِٓبٞ َ َش
 ٍ َٕ اهلَل َضغ ٛ ٕل - َيَٓذلَطا َٕ إ ِل ٖنا ٜٗ ٝل ٘  َعًٖ َُ ٌٔ َدٞ -س ٘ه ََُط٠ُ ٗن ٌٔ َث ٝلَها٤َ َق٘فَطا٤َ َٚٗن ٌٝ ََٚضَقٝٝل ََٚغَٛزا٤َ ََٚب ِلف ٖداَن ٜٗ ٝل ٘  َشَيٖو َٚتطلى َعًٖ ِلف ٗنًٟ  ٗ  س ١ًُٞف ٖأ٘يٖفٞ َع٢ًٖ ٖي

ٌٔ َدٞ ٌٔ َٚدٞ س ١ًُٞف ٖأ٘يف  َضَدُب ٗن  #. س ١ًُٞ أ٘يف  َقٖفٝط ٗن
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َٖـط  ِل  ِل ٪ ٖيا٤ََٖا ٖأْت  َُاٖيٗهِ َساَدذلت  َ٘ َدٝ ٌِ َب ً٘ َُـا     طٖا ٖٛ سانط ٚقٝس اؿٛاض بٝين ٚبٝٓهِ :صَع َٕ َدٝ َِ ت َشـاّدٛ ًَـ ٖد
ٌِ ً٘ َ٘ َع ٝلَؼ ٖيٗهِ َب بـٌ إبـطاِٖٝ َٚٛغـ٢ أيـف غـ١ٓف ٚبـٌ َٛغـ٢          عٔ ابطاِٖٝ ايصٟ ٫تعًُٕٛ عٓ٘ اؿكشٝـح صٖي
ُ ٕٛ طٚعٝػ٢ أيفا غ١ٓ: ِل ٖيا َتعلًٖ َٖٚأْت    ِ ًٖ ٘  َٜعل  66صَٚايًٞـ

ٍٍٛ ٗ ايكـطإٓ إٍ َعَبـط إلْػـإ      ٫ٜكتكط ٖصا ع٢ً إٛقفف ٚباْتٗا٤ إٛقفف ٜٓتٗٞ َفعٍٛ اٯ١ٜف دايٛقا٥ع تتشـ
اف ٚيعًٞ أشنط ٖٓا ضٚا١ٜ ٚاقع١ ٚقع  َـع ايـٓيب  قـ٢ً    نٌ ظَإ َٚهإف َٚٔ ٖصٙ ايعرب تتفٍطع تفطعات تتبع هل

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع ضدٌ ٚيست ظٚدت٘ ٚيسٙاف دؿٛو ٗ ْػب١ ايٛيس إيٝ٘ف ٚضاح ٜؿهٛ شيو يطغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚغًِف دكاٍ ي٘:" ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ اَطأتٞ ٚيست ا٬َا أغٛز. دكاٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: ٖـٌ     

 ؟ قاٍ: ْعِ.      ٌيو َٔ إب
 ؟ قاٍ: يعٌ  دُٔ أٜٔ شيو ؟ قاٍ : ْعِ. قاٍ: ٌٖ دٝٗا َٔ أٚضم ؟ قاٍ: ٓط: قاٍ: َا أيٛاْٗا قاٍ: 

 عطقا ْعع٘. دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٖٚصا ايغ٬ّ يعٌ عطقا ْعع٘".
َٕ ٜإبلَططثِ ىرب اهلل ْبٝ٘ بإٔ ٜكٍٛ هلِ بإٔ اهلل ايصٟ ٜعًِ ٜكٍٛ: َٖٚيـََا ٖنا َٖٚيا َْكلَطاَْْٝا  ٗ َٛزْٜا  َٜ  ِ َٖٝ َٕ َهٔا ا َسَٓٝٙف ٖنا

 ٌَ ُ ؿلٜطَن َٔ ا٘ي ََ  َٕ ََا ٖنا َٚ ًُا  ًَ َٖـط  67صَّػل َٚ   ٙ َٔ اِتَبع ٛ َِ ٖيًَٞصٜ َٖٝ ٚلٖي٢ ايِٓاٜؽ َبٜإبلَطا ِٕ ٖأ ّٜٞإ َٔ  َصاايَِٓب ٘   َٚاٞيـَصٜ َٚايًٞــ ََٓ ٛا  آ
ّٞ ٌَ ََٚي َََٓ ُ ٪ل  68صا٘ي

 قاٍ غعٝس بٔ َٓكٛض:أخربْا أبٛ ا٭سٛمف عٔ غعٝس بٔ َػطٚمف عٔ أبٞ ايّهَش٢ف عٔ َػطٚمف  
ٍٞ$  ٚغًِ قاٍ:عٔ ابٔ َػعٛزف ضنٞ اهلل عٓ٘؛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٌٔ ََْب ِٕ َيٗه ِٕ   إ ٌَف ٚإ َٔ ايَِٓبـٝٔ ََ  ٠ٙ٫ ٚ

ٌ  َضٔبٞ عع ٚدٌ  ِل أبٞ َٚخًَٝ  ٗ ٓل ََ َٔ     ط. ثِ قطأ:  #َٚيٝٔٞ  َٚاٞيـَصٜ  ّٞ َٖـَصا ايَِٓبـ َٚ   ٙ َٔ اِتَبع ٛ َِ ٖيًَٞصٜ َٖٝ ٚلٖي٢ ايِٓاٜؽ َبٜإبلَطا ِٕ ٖأ ٜإ
ٌَ َََٓ ُ ٪ل ّٞ ا٘ي ََٚي   ٘ َٚايًٞ ََٓ ٛا   .ص آ

ٖلط ٔل ٖأ ٍََ ِلَِٚزت ٞطا٥َٖف١ٚ  ٛل ٜ َهًَْٟٛٗه ْعي  ٗ َعاش بٔ دبٌ ٚسصٜف١ بٔ ايُٝٔ ٚعُاض بٔ ٜاغط سٌ   صٌٜ ا٘يَهَتاَب ٖي
َٕطزعاِٖ ايٝٗٛز َٔ بين ايٓهري ٚقطٜع١ ٚبين قٝٓكاع إٍ زِٜٓٗ:  ََا َٜؿلع ط ٚ َٚ ِل   ٗ َٕ ٜإٞيا ٖأْٗفَػ ََا ٜ َهًٟٛ إْٗـِ   69صَٚ

٫ٙ٬ بأْفػِٗ زٕٚ إٔ ٜؿعطٕٚف ٭ٕ َـا ٜؿـغًِٗ ٖـٛ نٝفٝـ١     َٔ خ٬ٍ غعِٝٗ إلن٬ٍ إ٪ٌَٓف إِا ٜعزازٕٚ ن
ِل     طشيو ٜعزازٕٚ عُكٙا ٗ ايه٬ٍ إن٬ٍ إ٪ٌَٓف َٚٔ خ٬ٍ  َٖٚأْـت   َ٘ َٕ َبآَٜـاَت ايًٞــ َِ َت٘هٗفـط ٚ ٌَ ا٘يَهَتاَب َي ٖل َٜا ٖأ

َٕ َٗس ٚ َِ ط٪اٍ عٓسَا ٜجب  اؿل َٔ نٌ داْبف ٫ٚتبك٢ يًهادطٜٔ اؿذرف ٜتهطض تٛدٝ٘ ايػ  70صَتؿل ايـصٟ  صَيـ
وهِٗ ع٢ً ايتعذب ٖا ِٖ دٝ٘ يعًِٗ ٜعكًٕٛف دٝتهطض ايػ٪اٍ َطات عسٜس٠ف دٝبً  اهلل ْبٝ٘ نٞ ٜٛد٘ إيِٝٗ ٖـصا  
ايػ٪اٍ إهطض بأزا٠ ايتعذبف دٝصٛنطِٖ بأِْٗ ٜهفطٕٚ بككس ايهفطف ِٖٚ ٜؿٗسٕٚ اؿل ايـصٟ أتـ٢ بـ٘ قُـسف     

ُٗا ا٭زي١ ع٢ً ف٤ٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ. ثـِ بتهـطاض    غٛا٤ َٔ ؾدك٘ف أٚ َٔ ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ سٝح دٝ
ِل طايػ٪اٍ عٌ ٚد٘ آخط َٔ سهِٗ ع٢ً ايعذب: َٖٚأْت  َٕ ا٘يَشِل  ٛ ُ ََٚت٘هت   ٌٜ َٕ ا٘يَشِل َبا٘يَباَط ًَ٘بػ ٛ َِ َت ٌَ ا٘يَهَتاَب َي ٖل َٜا ٖأ

َٕ ٛ ُ ًٖ ػسىف ٚنًٓا عطا٠ ؼ  أيبػـتٓاف أٟ  ايًبؼ ٖٓا ٖٛ إٛاضا٠ف دإٔ ت ًبؼ دػسىف ٜعين أْو تٛاضٟ د 71صَتعل
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إٔ سكٝك١ أدػازْا تهُٔ خًف ايًباؽف دٗ٪٤٫ ٜ دفٕٛ اؿل بًباؽ ايباطـٌف يهـٔ ا٭قـٌ ايجابـ ف ٖـٛ اؿـلف       
 ٚإتشٍطى ٖٛ ايباطٌف نُا إٔ ا٭قٌ ايجاب  ٖٛ ايبسٕف ٚإتشٍطى ٖٛ ايًبؼ.

ٌٜ ا٘يَهَتاَبط ٖل ٔل ٖأ ٍََ ََٓ ٛا َباٞيَصٟطيهتاب يبعض:قاٍ بعض أٌٖ ا صَٖٚقاٖي  ٞطا٥َٖف١ٚ  ٗأْٜعٖيَعًٖـ٢  طبـايكطإٓ ايـصٟ:   صآ
ََٓ ٛا َٔ آ َٗاٜضطإػًٌُ َٔ أتباع قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : صاٞيَصٜ َ٘ ايِٓ ِل طأٍٚ ايٓٗاض:  صَٚدل  ٗ ٙ  ٖيَعًٞ َٚا٘نٗفط ٚا آَخَط

َٕ ََٓ ٛا طأٟ خازعِٖٛ ست٢ تطٍزِٖٚ عٔ إّاِْٗ. ثِ: 72صَٜطلَدع ٛ ِلَٖٚيا ت ٪ل َُٔ َتَبَع َزَٜٓٗه ٕٔ تطى قُسٙا ق٢ً  صٜإٞيا َي
اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ٚتبعهِ دُٝا أْتِ دٝ٘. ٚشيو ست٢ ٜتدصٚا َٔ ٖـ٪٤٫ أٚضاقـٙا ضاعـ١ بأٜـسِٜٗف دٝشـادذٕٛ بٗـِ       
ايٓاؽ بإٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ زخًٛا زٜٔ قُسف ٖاِٖ خطدٛا َٓ٘ ْازٌَف ِٖٚ أٍٚ بٗصا ايسٜٔف نـِْٛٗ عًُـٛٙف دًـِ    

 ب٘ف ددطدٛا َٓ٘ ٚتبعْٛاف دإشٕ مٔ ع٢ً قٛابف ِٖٚ ع٢ً خٕأف ٖٚصا بطٖآْا.ٜكتٓعٛا 
ٌل ط ٗ َس٣طٜا قُس هل٪٤٫:صٗق ِٕ ا٘ي َ٘ ٖ َس٣ ٜإ ََٔ ٜٗسٜ٘ اهللف ٫ٜهً٘ أسسفضأ٣ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا صايًٞـ إٕ 

ِل   طٚيعٌ ابٔ عباؽ اغتٓس ٗ تأًٜٚ٘ إٍ أِْٗ قايٛا:"  إٔ َعٓاٙ: "ايسٜٔ زٜٔ اهلل َُٔ َتَبَع َزٜـَٓٗه ٚ  ٜكٛيـٛا: ٕـٔ   صَي
َٞ    طتبع زٜٔ اهللف دـصاى ٖـٛ زٜـِٓٗف ٖٚـصا ٖـٛ زٜـٔ اهلل. ٜـأَط اهلل ْبٝـ٘ إٔ ٜكـٍٛ يًهـادطٜٔ:           ََٚيـ ِل  ِل َزٜـٓ ٗه ٖيٗهـ

ٜٔ    ٜكٌ: يٞ زٜينف ٭ٕ ايسٜٔ عٓس اهلل ٚاسسف اإلغ٬ّ ايصٟ أت٢ ب٘ ْٝع ايطغٌ. 6ايهادطٕٚصَزٜ
َُا ٖأَسٌس ٖإٔ ٜ ٪لَت٢ط ًٖ ِل ٍََجل ٚل ٗأَٚتٝت  ِل ٖأ ِل َعَٓسَضبٍَ ٜ َشاّدٛٗن أ٫ٛ ىربٚا إػًٌُ َا ٗ ايتـٛضا٠ ٚاإللٝـٌف ٭ٕ شيـو    صٗه

غٝهٕٛ سذ١ يًُػًٌُ عًِٝٗف ٚيصيو ىفٕٛ َا يسِٜٗ بٗصا ايؿـإٔ عـٔ إػـًٌُف دٝبـٍٝٔ اهلل ٗ سسٜجـ٘ يٓبٝـ٘       
ٌلط َ٘ط:  -هلِ - صٗق ٌَ َبََٝس ايًٞـ ِٕ ا٘يٖفهل َٚاَغٌع َعًَِٝ ٜإ   ٘ َٚايًٞـ ََٔ ََٜؿا٤    َ٘   73صٜ ٪لَتٝ

 إٕ اهلل ايصٟ دٍهٌ عًٝهِ بإٔ عًُٛهِف قازض إٔ ٜفٍهٌ عًِٝٗ أٜهٙا بإٔ ٜعًُِٛٗ َا ؽفْٛ٘ عِٓٗ:
ِٜ ط ٌٜ ا٘يَعَعٝ ٘  ش ٚ ا٘يٖفهل َٚايًٞـ ََٔ ََٜؿا٤    َ٘ ََُت  ع٢ً ايٓاؽ ْٝعٙا 74صَٜدلَتّل َبَطسل
ٌٜ ط ٖل ٔل ٖأ ََ ٝلٖوَٚ َٙ ٜإٖي ٕٖاٝض ٜ َ٪زٍَ ٘  َبَكٓ ٓل ََ ٔل ٜإٕ َت٘أ ََ ٜعٝس يو َايو ايهجريٚشيو ٭ْ٘ أٌَ َجـٌ عبـس اهلل بـٔ     صا٘يَهَتاَب 

 غ٬ّ أٚزع٘ ضدٌ أيفا َٚا٥يت أٚق١ٝ شٖبٙا دأزاٖا إيٝ٘.
َ٘ط ٝل َلَ  َعًٖ ََا ز  ٝلٖو ٜإٞيا  َٙ ٜإٖي ٘  َبَسَٜٓاٝض ٞيا ٜ َ٪زٍَ ٓل ََ ٔل ٜإٕ َت٘أ َِ  ِ ٗ ٓل ََ ًُا َٚ ٭ْ٘ خا٥ٔف َُٗا نإ ٖصا إاٍ قًـ٬ٙٝ َجـٌ    صٖقا٥َ

 نعب بٔ ا٭ؾطف ايصٟ  اغتٛزع٘ قطؾٞ زٜٓاضٙا دأْهطٙ عًٝ٘.  
ٚأخطز ابٔ أبٞ سامت عٔ َايو ٜٔ زٜٓاض قاٍ: إِا مسٞ ايسٜٓاض ٭ْ٘ زٜٔف ْٚاضف قاٍ: َعٓاٙ إٔ َـٔ أخـصٙ عكـ٘    

 دٗٛ زٜٓ٘ف َٚٔ أخص بغري سك٘ دً٘ ايٓاض.
اـٕٝب ٗ تاضى٘ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب أْ٘ غ٦ٌ عٔ ايـسضِٖ َ  مسـٞ زضُٖـٙاف ٚعـٔ ايـسٜٓاض َ  مسـٞ       ٚأخطز 

 زٜٓاضٙا؟ قاٍ: أَا ايسضِٖ دهإ ٜػ٢ُ زاضِٖف ٚإَا ايسٜٓاض دهطبت٘ اجملٛؽ دػُٞ زٜٓاض
ِ ضدٌ سًف ّٝٓـا  ث٬ث١ ٫ ٜهًُِٗ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ ٜٓعط إيِٝٗ ٫ٚ ٜعنِٝٗ ٚهلِ عصاب أيٝ$ ٚٗ اؿسٜح: 

ع٢ً َاٍ َػًِ داقتٕع٘ف ٚضدٌ سًف ع٢ً ٌّ ناشب١ بعس ق٠٬ ايعكط أْ٘ أعٕٞ بػًعت٘ أنجـط ٖـا أعٕـٞ ٖٚـٛ     
َ٘ دإٕ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ: ايّٝٛ أَٓعو دهٌ َا   تعٌُ ٜساى   . #ناشبف ٚضدٌ َٓع دهٌ َاي
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َ ـع ا٭عـطزف عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠       ٗ قشٝض ايبداضٟ:ٚقاٍ ايًٝح:سسثين ٖ طل دعفط بٔ ضبٝع١ف عٔ عبس ايطٓٔ بٔ 
ٍَ ٌَ َغٖأ ٔل َبَٓٞ ٜإغلَطا٥َٝ ََ ٘  َشٖنَط َضد ٬  ٕل     َبعلـضَ  ضنٞ اهلل عٓ٘ف عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:ٖأِْ ٌَ ٖأ َبَٓـٞ ٜإغلـَطا٥َٝ

ََٗسا٤َ ٗأؾل ٍَ:ا٥لَتَٓٞ َبايّؿ ٘  ٖأ٘يَف َزَٜٓاٝضف ٖدٖكا َ٘     ٜ ػلًَٖف ٍَ:ٖنٖف٢ َبايًٞـ ٌٜ. ٖقـا ٍَ:ا٥لَتَٓٞ َبا٘يٖهَفٝـ ًٜٗٝسا. ٖقـا َ٘ َؾ ٍَ:ٖنٖف٢ َبايًٞ ِل. ٖدٖكا  ٖ ٜٗس 
   َُ ِِ ا٘يـَت ٘ ف ث ـ ٢ُْف ٖدَدَطَز َدٞ ا٘يَبشلٜط ٖدٖكَه٢ َساَدَتـ َ َػ  ٌٝ َ٘ ٜإٖي٢ ٖأَد ٝل َٗا ٜإٖي َٗـا   ٖنَف٬ٝ. ٖقاٍَ :َقَس٘قَ . ٖدَسٖدَع ََطلٖنًبـا َٜطلٖنب  َؼ 

ّ  َع َٗا ٖأ٘يـَف َزَٜٓـاٝضف   َٜ٘كَس ٌَ َدٝ َٖا ٖدٖأزلَخ ََطلَنًباف ٖدٖأَخَص َخَؿَب١ٙ ٖدَٖٓكَط ِل ََٜذسل  ًٖ ٘ ف ٖد ٌٜ اٞيَصٟ ٖأِدًٖ َ٘ َيٮَد ٝل ٘  ٜإٖيـ٢    ًٖ ٓلـ ََ ََٚقـَشٖٝف١ٙ 
ِِ ٜإِْٖو َتعلًٖ  ٗ ٍَ:ايًٞ َٗا ٜإٖي٢ ا٘يَبشلٜطف ٖدٖكا ِِ ٖأَت٢ َب َٗاف ث  ٛلَنَع ََ ِِ َظِدَر  َ٘ف ث  ِ  ٖأْٔٞ اغَتػلًٖ٘ف    ٗد٬ًْا ٖأ٘يَف َزَٜٓاٝض ٖدَػـٖأٖيَٓٞ  َقاَسَب

َٞ َب ًٜٗٝسا ٖدَطَن َ٘ َؾ ً٘  :ٖنٖف٢ َبايًٞ ًٜٗٝسا ف ٖدٗك ََٚغٖأٖيَٓٞ َؾ َٞ َبٖو .  َ٘ ٖنَف٬ٝ ٖدَطَن ً٘  :ٖنٖف٢ َبايًٞ َٗـسلت    ٖنَف٬ٝ ٖدٗك َٜٚإْٔـٞ َد ٖوف 
َ٘ اٞيَصٟ  ٝل ََطلٖنًبا ٖأبلَعح  ٜإٖي ٕل ٖأَدَس  ِِ         ٖأ َ٘ف ث ـ َٖٚيَذـ ل َدٝـ َٗـا َدـٞ ا٘يَبشلـٜط َسِتـ٢  ََـ٢ َب َٗا . ٖدَط ٛلَزعلت ٖه َٜٚإْٔٞ اغلَت ِل ٖأ٘قَسضلف  ًٖ ٘  ٖد ٖي

ٓلٗعـط   َٜ  ٘ َٕ ٖأغلًٖٖف ٌ  اٞيَصٟ ٖنا َٙف ٖدَدَطَز ايِطد  ًَٖس ََطلٖنًبا َٜدلط ز  ٜإٖي٢ َب َُؼ   ًَ٘ت َٛ َدٞ َشَيٖو َٜ  ٖ َٚ ََطلٖنًبـا َٜ  اْلَكَطَف   ٌِ ٘    ٖيَعـ َذ٦ٝ ـ
َٚ  ٍَ َُا ََٚدَس ا٘ي َٖا  ُِا ٖنَػَط ًٖ ًٕٖباف ٖد َ٘ َس ًَ ٖل َٖا ٭ ٍ ف ٖدٖأَخَص َُا َٗا ا٘ي َ٘ف ٖدٜإَشا َبا٘يَدَؿَب١َ اٞيَتٞ َدٝ َُاَي َّ اٞيـَصٟ     َب ِِ ٖقـَس ايِكـَشٖٝف١ٖف ث ـ

ًَٖسا  ََا ٜظ٘ي   َدا  َ٘ َٚايًٞ :ٍَ َٖٚقا ٘ ف ٖدٖأَتاٙ بٖأ٘يَف َزَٜٓاٝضف  ٓل ََ َٕ َتَػًٞف  ََطلٖنًبا ٖنا ََٚدسلت   َُا  َُاَيٖوف ٖد ََطلٖنُب ٯَتَٖٝو َب َدٞ ٖطًَٖب 
ََطلٖن ِل ٖأَدسل  ِل ٗأخلَبطلٖى ٖأْٔٞ ٖي ٍَ:ٖأٖي ٞل٤ُ؟ ٖقا ِٞ َبَؿ ٌل ٗنٓلَ  َبَعجلَ  ٜإٖي َٖ :ٍَ َ٘. ٖقا ٌَ اٞيَصٟ ٖأَتٝل   َدٝ َ٘   ٖقبل ِٕ ايًٞـ ٍَ:ٖدـٜإ ََٖصا؟ ٖقا  ٌَ ًبا ٖقبل

 “.َبَعجلَ  َدٞ ا٘يَدَؿَب١َ ف ٖداْلَكٜطفل َبٖأ٘يَف َزَٜٓاٝض َضاَؾًسا  ٖقسل ٖأِز٣ َعٓلٖو اٞيَصٟ
ِل َيٖوَشط  ٗ ٝلَؼ ٖقاٗيٛا َبٖأِْ ٝلَٓا ٖي ًٖ ٌَ َدٞ َع ٍٍَََٝ ٌٌ ا٘يٗأ ٜعٕٓٛ با٭ٌَٝف ايعطبف ٚغبٌٝف َعٓـ٢ سـلف ٚبـصيو دـإِْٗ     صَغَبٝ

 اهلل عٓسَا ٜكٛيٕٛ بإٔ شيو أباسـ٘ اهلل ٗ  ٜػتشًٕٛٛ أَٛاٍ ايعطبف ٜٚكٛيٕٛ بأْٗا خ٬ٍ هلِف ثِ ٜٓػبٕٛ شيو إٍ
َٕطنتبِٗف دٝدرب اهلل ْبٝ٘ عٔ شيو: ٛ ُ ًٖ ِل َٜعل  ٖ َٚ َ٘ ا٘يٖهَصَب  َٕ َع٢ًٖ ايًٞـ  75صََٜٚٗكٛٗيٛ

قاٍ ايهًيب: قاي  ايٝٗٛز إٕ ا٭َٛاٍ نًٗا ناْ  يٓا دُا ٗ ٜس ايعطب َٓٗا دٗٛ يٓا ٚإِا ظًُْٛا ٚاكبْٛا دـ٬  
 إٜاٙ َِٓٗ.غبٌٝ عًٝٓا ٗ أخصْا 

ٚقاٍ اؿػٔ ٚابٔ دطٜر َٚكاتٌ: باٜع ايٝٗٛز ضدا٫ َٔ إػـًٌُ ٗ اؾاًٖٝـ١ دًُـا أغـًُٛا تكانـِٖٛ بكٝـ١       
أَٛاهلِ دكايٛا: يٝؼ يهِ عًٝٓا سلف ٫ٚ عٓسْا قها٤ ٭ْهِ تطنتِ زٜٓهِف ٚاْكٕع ايعٗـس بٝٓٓـا ٚبٝـٓهِ ٚازعـٛا     

ِل       طعـع َـٔ قا٥ـٌ:    أِْٗ ٚدسٚا شيو ٗ نتبِٗ دهصبِٗ اهلل عع ٚدٌ ٚقاٍ  ٖ ـ َٚ َ٘ ا٘يٖهـَصَب  َٕ َعًٖـ٢ ايًٞـ ََٜٚٗكٛٗيـٛ
َٕ ٛ ُ ًٖ  ص َٜعل

ًٖــ٢ طٜبــٍٝٔ اهلل: ٚلٖدــ٢طٚضزت نإدابــ١ بتأنٝــس نــصبِٗ عًــ٢ اهلل:صَب ٔل ٖأ َٙ ََــ ٗلــَس ِٕ َٚاِتٖكــ٢ َبَع َ٘ ٖدــٜإ  ٜ َشــّب ايًٞـــ
ٌَ ُ ِتَك ٔل طٚ:76صا٘ي ٚلٖد٢طٚيٝؼ :ف  اً  ايٓاؽ ْٝعٙاصََ َٙ ٖأ ٗلَس َع إػًٌُ دشػبف بٌ َع ايهادطٜٔ صَٚاِتٖك٢ َبَع
 أٜهٙا. 

ًًَٝٙا ٗأٖٚيـط  ًَُٓا ٖق ِل َث ٜٗ َُاَْ ٜل َٖٚأ  َ٘ ٗلَس ايًٞـ َٕ َبَع َٔ َٜؿلَتط ٚ ِٕ اٞيَصٜ ِل َخًٖاَم ٖيا ٦َٖوٜإ  ٗ ِ  َٖٚيا ا٘يآَخَط٠َ َدٞ ٖي  ٗ  ُ ٘   ٜ ٖهًٍَ  َٖٚيـا  ايًٞــ
ِل َٜٓٗعط  ٜٗ ٝل َّ ٜإٖي ٛل َٜ ١َََ ِل َٖٚيا ا٘يَكَٝا ٜٗ ِل ٜ َعنٍَٝ  ٗ ٌِ َعَصاٌب َٖٚي   77صٖأَيٝ
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أخطز أٓس ٚعبس بٔ ٓٝس ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ دطٜط ٚابٔ إٓصض ٚايٕرباْٞ ٚايبٝٗكٞ ٗ ايؿعب ٚابـٔ عػـانط عـٔ    
نإ بٌ اَط٨ ايكٝؼ ٚضدٌ َٔ سهطَٛت خك١َٛ داضتفعا إٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ  $عسٟ بٔ عري٠ قاٍ: 

إ٫ د١ُٓٝٝ قاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ سًف شٖب بأضنـٞ دكـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘      دكاٍ يًشهطَٞ: بٝٓتو ٚ
ٚغًِ: َٔ سًف ع٢ً ٌّ ناشب١ يٝكتٕع بٗا سل أخٝ٘ يكٞ اهلل ٖٚٛ عًٝ٘ اهبإ. دكاٍ اَط٩ ايكـٝؼ: ٜـا ضغـٍٛ    

إٕ ايـصٜٔ  طٖصٙ اٯ١ٜ اهلل دُا ٕٔ تطنٗا ٖٚٛ ٜعًِ أْٗا سل؟ قاٍ: اؾ١ٓ... دكاٍ: أؾٗسى إْٞ قس تطنتٗا. دٓعي  
ــ٬ٝٙ  ــٙا قًـــ ــاِْٗ مثٓـــ ــس اهلل ٚأّـــ ــط اٯٜـــــ١. يفـــــغ ابـــــٔ دطٜـــــط. # صٜؿـــــرتٕٚ بعٗـــ  إٍ آخـــ

إٔ ا٭ؾعح بٔ قٝؼ اختكِ ٖٛ ٚضدٌ إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ   $ٚأخطز ابٔ دطٜط عٔ ابٔ دطٜر: 
ٗ أضض ناْ  ٗ ٜسٙ يصيو ايطدٌ أخصٖا ٗ اؾا١ًٖٝ دكاٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ أقـِ بٝٓتـو قـاٍ       

إٕ ايصٜٔ ٜؿـرتٕٚ  طدأْعٍ اهلل:  ايطدٌ: يٝؼ ٜؿٗس يٞ أسس ع٢ً ا٭ؾعح قاٍ: دًو ّٝٓ٘ دكاٍ ا٭ؾعح: مًف.
اٯ١ٜ. دٓهٌ ا٭ؾعح ٚقاٍ: إْٞ أؾٗس اهلل ٚأؾٗسنِ إٔ خكُٞ قازمف دـطز إيٝـ٘ أضنـ٘ف ٚظازٙ     ص...بعٗس اهلل

 َٔ أضض ْفػ٘ ظٜاز٠ نجري". 
أخطز ابٔ دطٜط عٔ ايؿعيبف إٔ ضد٬ٙ أقاّ غًعت٘ َٔ أٍٚ ايٓٗاضف دًُا نإ آخطٙ دا٤ ضدٌ ٜػاَٚ٘ف دشًـف  

إٕ ايـصٜٔ ٜؿـرتٕٚ بعٗـس اهلل ٚأّـاِْٗ مثٓـٙا      طأٍٚ ايٓٗاض َٔ نصاف ٚي٫ٛ إػا٤ َا باعٗا بٗفأْعٍ اهلل:  يكس َٓعٗا
ٗ  صإٕ ايصٜٔ ٜؿرتٕٚ بعٗس اهلل ٚأّاِْٗ مثٓٙا قًـ٬ٝٙ طٚأخطز ابٔ دطٜط عٔ عهط١َ قاٍ: ْعي  ٖصٙ اٯ١ٜ صق٬ًٙٝ

ٔ أخٕبٛأخطز ابٔ أبٞ ؾٝب١ َٔ ططٜل ابـٔ عـٕٛ   أبٞ ضادعف ٚنٓا١ْ بٔ أبٞ اؿكٝلف ٚنعب بٔ ا٭ؾطفف ٚسٝٞ ب
قايٛا: ٖٛ ايطدـٌ ٜكتٕـع    صإٕ ايصٜٔ ٜؿرتٕٚ بعٗس اهلل ٚأّاِْٗ مثٓٙا ق٬ًٙٝطعٔ إبطاِٖٝ ٚقُس ٚاؿػٔ ٗ قٛي٘: 

 17.َاٍ ايطدٌ بُٝٝٓ٘

                                                           
ٔ  ٚضدٌ سهطَٛتف َٔ ضدٌ دا٤: $قاٍ سذط بٔ ٚا٥ٌ عٔ ٚايرتَصٟ زاٚز ٚأبٛ َػًِ ٚأخطز17 ِ  عًٝـ٘  اهلل قـ٢ً  ايـٓيب  إٍ نٓـس٠  َـ ٍ  ٚغـً  دكـا

 اهلل ق٢ً ايٓيب دكاٍ سلف دٝٗا ي٘ يٝؼ أظضعٗا ٜسٟ ٗ ناْ  أضض ٖٞ: ايهٓسٟ قاٍ. ٭بٞ ناْ  أضض ع٢ً اًبين قس ٖصا إٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: اؿهطَٞ
ٔ  ٜتـٛضع  ٚيٝؼ عًٝ٘ف سًف َا ع٢ً ٜبايٞ ٫ دادط ايطدٌ إٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: دكاٍ ّٝٓ٘ دًو: قاٍ. ٫: قاٍ ب١ٓٝ؟ أيو: يًشهطَٞ ٚغًِ عًٝ٘  ؾـ٤ٞ  عـ
ٍ  ع٢ً سًف ي٦ٔ: أزبط ٕا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ دكاٍ يٝشًف دإًْل شيوف إ٫ َٓ٘ يو يٝؼ: دكاٍ ٌ  ظًُـاٙ  يٝأنًـ٘  َـا ٛ  اهلل يـًٝك  عٓـ٘  ٖٚـ

 .«َعطض
ِ  عًٝ٘ ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٍ اختكُا سهطَٛتف َٔ ٚآخط نٓس٠ف َٔ ضد٬ٙ إٔ$ قٝؼ بٔ ا٭ؾعح عٔ َاد١ ٚابٔ زاٚز أبٛ ٚأخطز ٔ  أضض ٗ ٚغـً  َـ

ٍ  ب١ٓٝ؟ يو ٌٖ: دكاٍ ٜسٙ ٗ ٖٚٞ ٖصا أبٛ ااتكبٗا أضنٞ إٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: اؿهطَٞ دكاٍ ايُٝٔ ٔ . ٫: قـا ِ  َـا  ٚاهلل أسًفـ٘  ٚيهـ ٞ  أْٗـا  ٜعًـ  أضنـ
 .«أضن٘ ٖٞ: ايهٓسٟ دكاٍ أدصّ ٖٚٛ اهلل يكٞ إ٫ بٌُٝ َا٫ٙ أسس ٜكتٕع ٫: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ دكاٍ يًٌُٝ ايهٓسٟ دتٗٝأ. أبٛٙ ااتكبٗا

ِ  عًٝـ٘  اهلل قـ٢ً  ايـٓيب  إٍ ضد٬ٕ اختكِ: $قاٍ َٛغ٢ أبٞ عٔ سػٔ بػٓس ٚايٕرباْٞ ٜع٢ً ٚأبٛ ٚايبعاض أٓس ٚأخطز ٔ  أسـسُٖا  أضض ٗ ٚغـً  َـ
 ٫ٚ ايكٝاَـ١ف  ٜـّٛ  إيٝـ٘  اهلل ٜٓعط ٫ ٖٔ نإ ظًُٙا بُٝٝٓ٘ اقتٕعٗا ٖٛ إٕ: دكاٍ بأضنٞ ٜصٖب إشٕ: ٚقاٍ اٯخط دهر أسسُٖا ٌّ دذعٌ سهطَٛتف

 .«دطزٖا اٯخط ٚضٚع: قاٍ أيِٝف عصاب ٚي٘ ٜعنٝ٘ف
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ٌ  ايغُٛؽ ايٌُٝ نفاض٠ يٝؼ ايصٟ ايصْب َٔ ْعس نٓا: قاٍ َػعٛز ابٔ عٔ غٓٓ٘ ٗ ٚايبٝٗكٞ ٚقشش٘ ٚاؿانِ َػٓسٙ ٗ َٓٝع بٔ أٓس ٚأخطز : قٝـ
 .ايطدٌ َاٍ بُٝٝٓ٘ ٜكتٕع ايطدٌ: دكاٍ ايغُٛؽ؟ ايٌُٝ َٚا

ٔ : $ٜكٍٛ ٖٚٛ اؾُطتٌ بٌ اؿر ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ مسع : ايربقا٤ بٔ اؿطخ عٔ ٚقشش٘ ٚاؿانِ ٚايٕرباْٞ سبإ ابٔ ٚأخطز  َـ
ٍٛأ دادط٠ بٌُٝ أخٝ٘ َاٍ اقتٕع  .«ث٬ثٙا أٚ َطتٌ اا٥بهِ ؾاٖسنِ يٝبِّ . ايٓاض َٔ َكعسٙ دًٝتب

 .«بإاٍ تصٖب ايفادط٠ ايٌُٝ: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ$ عٛف بٔ ايطٓٔ عبس عٔ ايبعاض ٚأخطز
َٞ ٖا يٝؼ: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: $قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ايبٝٗكٞ ٚأخطز  دٝ٘ اهلل ٗأطٝع ؾ٤ٞ َٔ َٚا ايبغٞف َٔ عكابٙا أعذٌ ٖٛ ب٘ اهلل ع َك
 .«ب٬قع ايسٜاض تسع ايفادط٠ ٚايٌُٝ. ايك١ً َٔ ثٛابٙا أغطع

ٌ  َػًِ اَط٨ َاٍ اقتٕع َٔ: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ مسع $ َايو بٔ نعب عٔ ٚقشش٘ ٚاؿانِ أغا١َ أبٞ بٔ اؿطخ ٚأخطز  بـُٝ
 .«ايكٝا١َ ّٜٛ إٍ ؾ٤ٞ ٜغريٖا ٫ قًب٘ ٗ غٛزا٤ ْهت١ ناْ  ناشب١ َػًِ

ٍ  اقتٕع َٔ: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: $قاٍ عتٝو بٔ دابط عٔ ٚقشش٘ ٚاؿانِ ايٕرباْٞ ٚأخطز ِ  َـا ّ  بُٝٝٓـ٘  َػـً  اؾٓـ١  عًٝـ٘  سـِط
 .«غٛانٙا ٚإٕ: قاٍ ٜػريٙا؟ ؾ٦ٝٙا ٚإٕ اهلل ضغٍٛ ٜا: دكٌٝ. ايٓاض ي٘ ٚأٚدب
ٔ : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ اؿاضثٞ ثعًب١ بٔ إٜاؽ أَا١َ أبٞ عٔ َاد١ ٚابٔ ٚايٓػا٥ٞ َٚػًِ ٚأٓس غعس ٚابٔ َايو ٚأخطز  اقتٕـع  َـ

ٔ  قهٝبٙا نإ ٚإٕ: $قاٍ اهلل؟ ضغٍٛ ٜا ٜػريٙا ؾ٦ٝٙا نإ ٚإٕ: قايٛا. اؾ١ٓ عًٝ٘ ٚسِطّ ايٓاض ي٘ اهلل أٚدب دكس بُٝٝٓ٘ َػًِ اَط٨ سل  .«ث٬ثـاٙ  أضاى َـ

 ع٢ً ٚيٛ آمث١ ٌّ ع٢ً أ١َ ٫ٚ عبس إٓرب ٖصا عٓس وًف ٫: $ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ قشٝض بػٓس َاد١ ابٔ ٚأخطز
 .«ايٓاض ي٘ ٚدب  إ٫ ضطب١ غٛاى

ٍٛأ ٖصا َٓربٟ عٓس آمث١ ٌّ ع٢ً سًف َٔ: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: $قاٍ اهلل عبس بٔ دابط عٔ سبإ ٚابٔ َاد١ ابٔ ٚأخطز  َكعـسٙ  دًٝتب
ــٔ ــاض َ ــٛ. ايٓ ــ٢ ٚي ــٛاى عً ــط غ ــاٍ# أخه ــٛ ق ــس أب ــابٞ عبٝ ــ : ٚاـٕ ــٌُٝ ناْ ــ٢ اي ــسٙ عً ــ٢ً عٗ ــ٘ اهلل ق ــًِ عًٝ ــس ٚغ ــرب عٓ  .إٓ

 .«ايهػب ُٚشل ايػًع١ تٓفل ايهاشب١ ايٌُٝ إٕ: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: $قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ايطظام عبس ٚأخطز
ٌ  ايطسِف تعكِ ايفادط٠ ايٌُٝ إٕ: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ مسع : $قاٍ غٜٛس أبٞ عٔ ايطظام عبس ٚأخطز  ايـسٜاض  ٚتـسع  ايعـسزف  ٚتكـ

 .«ب٬قع
 ٚهلِ إيِٝٗف ٜٓعط ٫ٚ اهللف ٜهًُِٗ ٫ ث٬ث١: $قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ٚايكفات ا٭مسا٤ ٗ ٚايبٝٗكٞ َٚػًِ ايبداضٟ ٚأخطز
ٌ  نـاشبف  ٖٚٛ أعٕٞ ٖا أنجط بػًعت٘ أعٕٞ أْ٘ ايعكط بعس ٌّ ع٢ً سًف ٚضدٌ داقتٕع٘ف َػًِ َاٍ ع٢ً ّٝٓٙا سًف ضدٌ: أيِٝ عصاب  َٓـع  ٚضدـ
 .«ٜساى تعٌُ   َا دهٌ َٓع  نُا دهًٞ أَٓعو ايّٝٛ: ٜكٍٛ غبشاْ٘ اهلل دإشٕ َا٤ دهٌ

 ٜكتٕـع  دـادط٠  ٌّ ع٢ً سًف َٔ: ٜكٍٛ نإ أْ٘ سكٌف بٔ عُطإ عٔ ٚقشش٘ ٚاؿانِ دطٜط ٚابٔ زاٚز ٚأبٛ ٓٝس بٔ ٚعبس ايطظام عبس ٚأخطز
ٍٛأ أخٝ٘ َاٍ بٗا ٔ  إٕط قطأ ثِ شيو يتذسٕٚ إْهِ: هلِ قاٍ ٚغًِ؟ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َٔ مسعت٘ ؾ٤ٞ: قا٥ٌ ي٘ دكاٍ. ايٓاض َٔ َكعس٠ دًٝتب  ايـصٜ

 .اٯ١ٜص ٚأّاِْٗ اهلل بعٗس ٜؿرتٕٚ
 ابٔ إٍ دطدع ا٭خط٣ف ع٢ً دازع  نفٗا ٗ بإؾفا٤ أْفص ٚقس إسساُٖا ددطد  بٝ ف ٗ ؽطظإ ناْتا اَطأتٌ إٔ ًَٝه١ف أبٞ ابٔ عٔ ايبداضٟ ٚأخطز

 إٕط عًٝٗـا  ٚاقـطٚا  بـاهللف  شنطٖٚـا  ٚأَٛاهلِ قّٛ زَا٤ يصٖب بسعٛاِٖ ايٓاؽ ٜ عٕٞ يٛ: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ$ عباؽ ابٔ دكاٍ عباؽ
 .«داعرتد  دصنطٖٚا. اٯ١ٜ...ص اهلل بعٗس ٜؿرتٕٚ ايصٜٔ

ٔ  ايفادط٠ ايٌُٝ إٕ: قاٍ إػٝب بٔ غعٝس عٔ إٓصض عٔ إٓصض ٚابٔ دطٜط ٚابٔ ٓٝس بٔ ٚعبس ايطظام عبس ٚأخطز ِ . ايهبـا٥ط  َـ ٔ  إٕط تـ٬  ثـ  ايـصٜ
 .صق٬ًٙٝ مثٓٙا ٚأّاِْٗ اهلل بعٗس ٜؿرتٕٚ
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ََٚنٝعف سسثٓا ا٭عُـف عٔ أبٞ قاحلف عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنـٞ اهلل عٓـ٘ قاٍ:قـاٍ     ضغـٍٛ  قاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا 
ٌٌ $  اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ِل ٖٚيِٗ عصاٌب أيِٝ:َضد  ٜٗ ٫َٚ ٜ َعنِّٝ ِلف  ٜٗ ٝل ٓلٗعط  إٖي َٜ ٫َٚ  ١ََ َّ ا٘يَكَٝا ٛل َٜ  ٘ ِل ايًٞ  ٗ  ُ َث٬َث١ٚ ٫ ٜ ٖهِّ

ًَ٘ع١ُ َبعلَس ا٘يَعكلٜط  ٌٌ َسًَٖف َع٢ًٖ َغ ََٚضد  ٙ ف  ََا٤ُ َعٓلَس  ٌَ ٌٜ ٖدهل َٔ ايِػَبٝ ٞ  -ََََٓع ابل ٕل      -ٖناَشًبـا  َٜعلَٓـ ًَـاف ٖدـٜإ ََا ٌٌ َبـاََٜع ٜإ ََٚضد ـ
  ٘ ِل ََٜف ٖي َ٘ ٖي َٕ ِل ٜ عل ٕل ٖي َٜٚإ ٘ ف  َٖٚد٢ ٖي   ٙ ٕٖا 18#ٖأعل

  
ََٜٚط َٔ ا٘يَهَتاَب  ََ  َٛ  ٖ ََا  َٚ َٔ ا٘يَهَتاَب  ََ   ٙ ٗ ِ َبا٘يَهَتاَب َيَتشلَػب ٛ َٕ ٖأ٘يَػََٓت ٚ ٛ ً٘ ِل ٖيٖفٜطٜٙكا َٜ  ٗ ٓل ََ  ِٕ ٔل َٜٚإ ََ  َٛ  ٖ  َٕ َعٓـَس  ٗكٛٗيٛ

َٕ ٛ ُ ًٖ ِل َٜعل  ٖ َٚ َ٘ ا٘يٖهَصَب  َٕ َع٢ًٖ ايًٞـ ََٜٚٗكٛٗيٛ  َ٘ ٔل َعَٓس ايًٞـ ََ  َٛ  ٖ ََا  َٚ  َ٘  78 صايًٞـ
ٚشيـو َـٔ خـ٬ٍ تؿـهٌٝ ايهًُـ١       ًٜٕٛٚف أٟ ٫ٜكطأْٚ٘ ع٢ً ٚدٗ٘ ايكشٝضف قٝ شسثٕٛ ٗ قطا٤ت٘ إعٛدادٙا

َٔ ا٘يَهَتاَب طتؿه٬ٙٝ ًَتٜٛٙا َا ٜٛسٞ بإع٢ٓ إًتٟٛ ست٢ وػب٘ إػًُٕٛ: ََ  َٛ  ٖ ََا  َٚ َٔ ا٘يَهَتاَب   صََ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

ٔ  إٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َع ٚمٔ ْط٣ نٓا: قاٍ َػعٛز ابٔ عٔ دطٜط ابٔ ٚأخطز ٟ  ايـصْب  َـ ٌ  ٜغفـط  ٫ ايـص  .قـاسبٗا  دٝٗـا  دذـط  ّـ

ٔ  إٕط ٜكٍٛ اهلل بإٔ ٚشيو نتفٝ٘ف بٌ ٚٚدٗ٘ ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل أت٢ ب٘ ايٓاؽ ٜتأنٌ ايكطإٓ قطأ َٔ: قاٍ ايٓدعٞ إبطاِٖٝ عٔ سامت أبٞ ابٔ ٚأخطز  ايـصٜ
 .صق٬ًٙٝ مثٓٙا ٚأّاِْٗ اهلل بعٗس ٜؿرتٕٚ

ٔ : قــاٍ ظاشإ عــٔ إكــٓف ٗ ؾــٝب١  أبــٞ ابــٔ ٚأخــطز ِ  عًٝــ٘ ععــِ ٚٚدٗــ٘  ايكٝاَــ١ ٜــّٛ دــا٤ بــ٘  ٜأخــص ايكــطإٓ قــطأ َــ  .ؿــ

ٍ : $قاٍ شض أبٞ عٔ اإلّإ ؾعب ٗ ٚايبٝٗكٞ َاد١ ٚابٔ ٚايٓػا٥ٞ ٚايرتَصٟ زاٚز ٚأبٛ َٚػًِ ٓٝس بٔ ٚعبس أٓس ٚأخطز ٍ  قـا  اهلل قـ٢ً  اهلل ضغـٛ
 .«ٚإٓإ ايهاشبف باؿًف غًعت٘ ٚإٓفل إظاضٙف إػبٌ: أيِٝ عصاب ٚهلِ ٜعنِٝٗف ٫ٚ ايكٝا١َف ّٜٛ إيِٝٗ ٜٓعط ٫ٚ اهللف ٜهًُِٗ ٫ ث٬ث١: ٚغًِ عًٝ٘

ِ  عصاب ٚهلِ ٜعنِِّٝٗف ٫ٚ ايكٝا١َف ّٜٛ اهلل ٜهًُِٗ ٫ ث٬ث١: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: $غًُإ عٔ اإلّإ ؾعب ٗ ايبٝٗكٞ ٚأخطز : أيـٝ
ٕٝف أاط  بُٝٝٓ٘ إ٫ ٜؿرتٟ ٫ٚ بُٝٝٓ٘ إ٫ ٜبٝع د٬ بهاع١ ي٘ اهلل دعٌ ٚضدٌ َػتهربف ٚعا٥ٌ ظا

 ضٚاٙ أبٛ زاٚزف ٚايرتَصٟف َٔ سسٜح ٚنٝعف ٚقاٍ ايرتَصٟ:سػٔ قشٝض .18
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ٗ ٖصٙ إطس١ً ٜتشٍسخ اهلل دٌ ثٓا٩ٙف يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ قًب ا١ُٕٗ اييت دعـٌ اهلل ا٭ْبٝـا٤ َـٔ    
أدًٗاف ٖٚٓا ٜ ًٕع اهلل خامت ضغً٘ ع٢ً إٗاّ اييت قـاّ بٗـا ضغـٌ اهلل ٚأْبٝـا٩ٙ َـٔ قبًـ٘. ٜكـٍٛ ٗ َػـتٌٗ ٖـصا          

٘  طاؿسٜح:  ٘  ايًٞـ َٕ َيَبَؿٝط ٖإٔ ٜ ٪لَتَٝ َ٘ ََا ٖنا ٕٜ ايًٞـ ََٔ ز ٚ ٍَ َيًِٓاٜؽ ٗنْٛ ٛا َعَباًزا يٍَٞ  ِِ َٜٗكٛ ٠ِٖٛ ث  َٚايّٓب   َِ َٚا٘يش ٘ه ا٘يَهَتاَب 
ِل َضِباٌٍََْٝ ٗنْٛ ٛا َهَٖٔٚيـ َُاٗنٓت  َٕ ََب ٛ ُ َُا ا٘يَهَتاَب ت َعًٍَ ِل ََٚب َٕ ٗنٓت   ٩9صَتسلض غ ٛ

قٌٝ إٔ ضد٬ٙ قاٍ يًٓيب: ٜا ضغٍٛ اهلل ْػًِ عًٝو نُا ٜػًِ بعهٓا ع٢ً بعضف أد٬ ْػذس يـو؟ دكـاٍ عًٝـ٘    
 ٫ ٜٓبغٞ ٭سس إٔ ٜػذس ٭سس َٔ زٕٚ اهللف ٚيهٔ أنطَٛا ْبٝهِ ٚاعطدٛا اؿل ٭ًٖ٘"."ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: 

د َبريف عٔ ابـٔ عبـاؽ قاٍ:قـاٍ أبـٛ      قاٍ قُس بٔ إغشام:"سسثٓا قُس بٔ أبٞ قُسف عٔ َع٘هٜط١َ أٚ غعٝس بٔ
ضادع ايٗكَطَظٞف سٌ ادتُع  ا٭سباض َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٔ أٌٖ لطإف عٓس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ   
ٚزعاِٖ إٍ اإلغ٬ّ:أتطٜس ٜا قُس إٔ ْعبسٖى نُا تعبس ايٓكاض٣ عٝػ٢ ابٔ َطِٜ؟ دكـاٍ ضدـٌ َـٔ أٖـٌ لـطإ      

َٚ شاى تطٜس َٓا ٜا قُسف ٚإيٝ٘ تسعْٛٓا؟ أٚ نُا قاٍ. دكـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘      ْكطاْٞ ٜكاٍ ي٘ ايط٥ٝؼ:أ
َََطَْـٞ    " ٚغًِ: ََا َبَصَيٖو َبَعَجَٓٞف ٫ٚ َبـَصَيٖو ٖأ َ َط َبَعَباَز٠َ ٖاٝلٜطٙف  ٕل َْ٘أ ٕل َْعلب َس ٖاٝلَط اهلَلف أٚ أ . أٚ نُـا قـاٍ    "َََعاَش اهلَل أ

َِ    ط عع ٚدٌ ٗ شيو َٔ قٛهلُا: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف دأْـعٍ اهلل َٚا٘يش ٘هـ ٘  ا٘يَهَتـاَب  ٘  ايًٞ ٕل ٜ ٪لَتَٝ َٕ َيَبَؿٝط ٖأ ََا ٖنا
٠ِٖٛ  اٯ١ٜ " ص َٚايّٓب 

ٌَطٚ: قاٍ ابٔ عباؽ ٚأبٛ َضٜظٜٔ ٚاري ٚاسسف أٟ:سهُا٤ عًُـا٤ سًُـا٤. ٚقـاٍ اؿػـٔ ٚاـري        صٗنْٛ ٛا َضِباٍََْٝ
ٜٟٚ عٔ ابٔ عباؽف ٚغعٝس بٔ د بريف ٚقتاز٠ف ٚعٕا٤ اـطاغاْٞف ٚع١ٕٝ ايعٛٗف ٚايطبٝع بـٔ  ٚاسس:دكٗا٤ ف ٚنصا ض 

 .أْؼ. ٚعٔ اؿػٔ أٜها:ٜعين أٌٖ عباز٠ ٚأٌٖ تك٣ٛ
ٌَ ٖأضلَباًباطٚيٝؼ ٖصا دشػبف بٌ: َٚايَِٓبٍَٝ ًٖا٥َٖه١ٖ  َُ ِل ٖإٔ َتِتَدص ٚا ا٘ي َ َطٗن قـايٛا:  شيو إٔ قـطٜـ ٚايكـاب١٦    صَٖٚيا َٜ٘أ

َ ط ٗنِ َبـا٘يٗه٘فٜط َبعلـَس ٜإشل ٖأْـت ِ     طا٥٬ٕه١ بٓات اهللف ٚقاٍ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٗ إػٝض ٚع عٜـع قـٛهلِ. ٜبـٍٝٔ اهلل:    ٖأَٜـ٘أ
َٕ ٛ ُ ًَ  80صَّػل

 د١ُُٗ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ تهُٔ ٗ إخطاز ايٓاؽ َٔ ايهفط إٍ اإلّإف ٚيٝؼ ٗ إخطادِٗ َٔ اإلّإ إٍ ايهفط
ٌََٜٚإشل ٖأط َََٝجاَم ايَِٓبٍَٝ   ٘ أخص اهلل عًِٝٗ ايعٗسف ٜكٍٛ عًٞ بٔ أبٞ طايـب:   ٜبعـح اهلل ْبٝـا آزّ َٚـٔ      صَخَص ايًٞـ

ِٔ ب٘ ٚي٦ٔ ب عح ِٖٚ أسٝا٤ يٝٓكطْ٘.  ََٓ  بعسٙ إ٫ أخص عًٝ٘ ايعٗس ٗ أَط قُسف ٚأخص ايعٗس ع٢ً قَٛ٘ يٝ٪
ِِ ط ١َُُ ث  ََٚس٘ه ٍََٔ َنَتاُب  ٝلت ٗهِ  َُا آَت ٌٍ ٖي ِل َضغ ٛ َ٘       ط-خاُهِ قُـس  - صَدا٤َٗن ِٔ َبـ  ََٓ ِل ٖيت ـ٪ل َََعٗهـ َُـا  ََّكـسٌٍَم يٍَ

ِل َع٢ًٖ َٖٚأَخصلت  ِل  ٍَ ٖأٖأ٘قَطضلت  ٘  ٖقا ِل َٖٚيَتٓك ط ِْ قاٍ ابٔ عبـاؽف ٚفاٖـسف ٚايطبٝـعف ٚقتـاز٠ف ٚايػـسٟ:ٜعين      صٜإقلٜطٟ َشَيٗه
َٗس ٚا طعٗسٟ: ٍَ ٖداؾل َٖٔقاٗيٛا ٖأ٘قَطضلَْا ٖقا ََٖسٜ َٔ ايِؿا ٍََ َََعٗهِ   81صَٖٚأَْا 

َٛٞي٢ط َُٔ َت ِ  ٖدٗأٖٚيـ٦َٖو َشَيٖو َبعلَس ٖد  ٖ َٕ ٜ شتٌُ ٖٓا إٔ إتـٛيٞ ٖـٛ ايـصٟ ٜتبـع ْبٝـ٘ف ٭ٕ ا٭ْبٝـا٤       82صا٘يٖفاَغٗكٛ
 . ٫ٜٓهجٕٛ عٗٛزِٖ َع اهللف دٗ٪٤٫ أخص اهلل عًِٝٗ إٝجامف ٚايصٟ وٝس عٔ َٝجام ْبٝ٘ َع اهلل ٜهٕٛ داغكٙا
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َ٘ط ٜٔ ايًٞـ ٝلَط َزٜ َ٘ ٜ طلَدع ٕٛطاإلغ٬ّ  :صٖأٖدَغ ٝل َٜٚإٖي ًٖا  َٖٚنطل ٛلًعا  َٚا٘يٖأضلٜض ٖط َٚاَت  َُا ََٔ َدٞ ايِػ  َِ ًٖ ٘  ٖأغل َٖٚي  َٕ  صَٜبلغ ٛ
ٌلط ٍَ َع٢ًٖطٜاقُس : صٗق ََا ٗأْٜع َٚ ٝلَٓا  ًٖ ٍَ َع ََا ٗأْٜع َٚ  َ٘ ََِٓا َبايًٞـ َِ آ َٖٝ ٌَ ٜإبلَطا َُاَعٝ ََا  ََٜٚعلٗكَٛب َٜٚإغلَشاَم َٜٚإغل َٚ َٚا٘يٖأغلَباَط 

َ َٛغ٢  َٞ َٕ ََٚعَٝػ٢ ٗأَٚت ِل ََٔ َٚايَِٓبّٝٛ ٜٗ ٖٚصا بإكابٌ َجاب١ إٝجام َٔ ايٓيب بتكسٜل َا أت٢ ب٘ ا٭ْبٝـا٤ ٚايطغـٌ    صِضبٍَ
ِلطَٔ قبً٘ :  ٗ ٓل ٍََ َٔ ٖأَسُس  ٝل ٔ   طنُا يٛ أِْٗ ْيب ٚاسـس    صٖيا ْ ٖفطٍٜم  َب ٘  ََْٚشلـ َٕ طيطبٓـا:  صٖيـ ٛ ُ ْ كـبض ٗ   84صَ ػلـًَ

ّٜ   طإغ٬َٓا يطبٓا ؾدكٙا ٚاسسٙاف سٝح هُعٓا ْٝعٙا ٖسٟ اهلل ايصٟ أضغًٓا ب٘ اهلل يًٓاؽ: ََٔ َٜبلَتـٜ  ٖاٝلـَط ا٘يٜإغلـًٖا  صَٚ
 صَزًٜٓٙاطزٜٔ اهلل ايصٟ ْؿرتى ْٝعٙا ٗ ًٓ٘:

َٛ   طدٝبتسع ؾ٦ٝٙا َٔ عٓسٙف ٜٚػع٢ إٍ اإلخ٬ٍ بهٌ ٖصٙ ايكٛاعس ٚإٛاظٜٔ اييت أضغاٖا اهلل: ٖ ـ َٚ   ٘ ٓلـ ََ  ٌَ ٖدًٖٔ ٜ ٘كَب
َٔ َٔ ا٘يَداَغٜطٜ ََ ٜ ط٣ٚ إٔ  ٖصٙ اٯ١ٜ ْعي  ٗ اثين عؿط ضد٬ اضتّسٚا عٔ اإلغ٬ّ ٚخطدـٛا َـٔ    85صَدٞ ا٘يآَخَط٠َ 

 ضخ بٔ غٜٛس ا٭ْكاضٟف دٓـعي  دِٝٗإس١ٜٓ ٚأتٛا َه١ نفاضاف َِٓٗ اؿا
َٔ ا٘يَداَغٜطٜٔ ط: ََ َٛ َدٞ اٯَخَط٠َ   ٖ َٚ ٓل٘  ََ  ٌَ ٔل ٜ ٘كَب ًٖ ّٜ َزًٜٓا ٖد ٔل َٜبلَتٜ  ٖاٝلَط اإلغل٬ ََ  صَٚ

ِ  ط  ٖ ََٚدا٤َ ٍَ َسٓل  ِٕ ايِطغ ٛ ٜٗس ٚا ٖأ ََٚؾ ِل  ٜٗ َّاَْ ًَا ٖنٖفط ٚا َبعلَس ٜإ ٛل ٘  ٖق ٗلَسٟ ايًٞـ َّ ٖنٝلَف َٜ ٛل ٗلَسٟ ا٘يٖك ٘  ٖيا َٜ َٚايًٞـ ا٘يَبٍََٝٓات  
ٌَ َُ قاٍ ابٔ دطٜط:سسثين قُس بٔ عبس اهلل بٔ بعٜع ايبكطٟف سسثٓا ٜعٜس بٔ ظ َضٜـعف سـسثٓا زاٚز بـٔ     86صايٞعاَي

 أبٞ ٖٓسف عٔ عهط١َف عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:نإ ضدٌ َٔ ا٭ْكاض أغًِ ثِ
ٕ َغًٗٛا يٞ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ:ٌٖ يـٞ َـٔ تٛبـ١؟     اضتس ٚؿل بايؿطىف ثِ ْسّف دأضغٌ إٍ قَٛ٘:أ

ِل طقاٍ:دٓـعي :  ٜٗ َّاَْ ًَا ٖنٖفط ٚا َبعلَس ٜإ ٛل ٘  ٖق ٗلَسٟ ايًٞ َٖٚأقلًٖش ٛا طإٍ قٛي٘:  ص ٖنٝلَف َٜ ٔل َبعلَس َشَيٖو  ََ َٔ َتاب ٛا    ٜإ٫ اٞيَصٜ
ٌِ َ٘ ٖاٗفٌٛض َضَسٝ ِٕ ايًٞ  . ص ٖدٜإ

ٚابٔ سبإف ٚاؿانِف َٔ ططٜل زاٚز بٔ أبٞ ٖٓسف ب٘. ٚقاٍ اؿانِ:قشٝض اإلغٓاز ٚ  ٖٚهصا ضٚاٙ ايٓػا٥ٞف 
 ىطداٙ .

َٜٛس دأغًِ  َُٝس ا٭عطزف عٔ فاٖس قاٍ:دا٤ اؿاضخ بٔ غ  ٚقاٍ عبس ايطظام:أخربْا دعفط بٔ غًُٝإف سسثٓا س 
ًَـا ٖنٖفـط ٚا    طدٝ٘: َع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ثِ نفط اؿاضخ دطدع إٍ قَٛ٘ دأْـعٍ اهلل  ٛل ٘  ٖق ٗلَسٟ ايًٞ ٖنٝلَف َٜ

ِل ٜٗ َّاَْ َ٘  طإٍ قٛي٘:  ص َبعلَس ٜإ ِٕ ايًٞ َٖٚأقلًٖش ٛا ٖدٜإ ٔل َبعلَس َشَيٖو  ََ َٔ َتاب ٛا  ٌِ   ٜإ٫ اٞيَصٜ قاٍ:دشًُـٗا إيٝـ٘    ص ٖاٗفٌٛض َضَسـٝ
غـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     ضدٌ َٔ قَٛ٘ دكطأٖا عًٝ٘. دكاٍ اؿاضخ:إْو ٚاهلل َا عًُ   يكـسٚمف ٚإٕ ض 

َٔ إغ٬َ٘ .  ٭قسم َٓوف ٚإٕ اهلل ٭قسم ايج٬ث١. قاٍ:دطدع اؿاضخ دأغًِ دَشػ 
ِ  ا٘يَبٍََٝٓات طايصٜٔ ص٦َٖوٗأٖٚيـط   ٖ ََٚدا٤َ ٍَ َسٓل  ِٕ ايِطغ ٛ ٜٗس ٚا ٖأ ََٚؾ ِل  ٜٗ َّاَْ ٚيبجٛا ثابتٌ ع٢ً نفطِٖ صٖنٖفط ٚا َبعلَس ٜإ

اإلّإ؛ٚيعٌ ٖصا ٜؿري إٍ ؾ٤ٞ َٔ ا٫غتهباض يس٣ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ اضتٍسٚا عٔ ايسٜٔ بعـس إٔ آَٓـٛا   ٚاضتسازِٖ عٔ 
ب٘ف ٚإٕ نإ نٌ ؾ٤ٞ ٜسعٛ يًسخٍٛ ٗ ايسٜٔف د٬ؾ٤ٞ ٜربض اـطٚز عٓـ٘ف دـصيو ايـصٟ اغـتهرب ٚتعـاٍ عـٔ       

س إٔ نـاْٛا دٝـ٘ف   ايسٜٔف َٔ د١ٗ أخط٣ دٗ٪٤٫ ٜهْٕٛٛ سذ١ يس٣ ايهفاض نِْٛٗ خطدٛا َٔ قـًب ايـسٜٔ بعـ   
 ٚناْٛا دٓٛزٙف ٚناْٛا دع٤ٙا َٓ٘.  
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ٚإشا نإ ٖصا ٗ ايسٜٔف دٗٛ نصيو ٗ إٛاط١ٓف عٓسَا ىطز إٛاطٔ عٔ َٛطٓ٘ف ٜٚصٖب إٍ ايعسٚ ٜفؿـٞ يـ٘   
ا٭غطاضف ثِ ٜٕعٔ ٗ َٛطٓ٘ف دتتِ إزاْت٘ باـٝا١ْ ايعع٢ُف دهصيو ٖٛ إطتٍس ايصٟ ٜطتهب باضتـسازٙ عـٔ اإلّـإ    

ٌَط١ْ ايعع٢ُ يَسٜٓ٘ف ٚؾُٝع أبٓا٤ َزٜٓ٘ف دٗ٪٤٫:اـٝا ََُع َٚايِٓاٜؽ ٖأدل ًٖا٥َٖه١َ  َُ َٚا٘ي  َ٘ ِل ٖيعل١َٖٓ ايًٞـ ٜٗ ٝل ًٖ ِٕ َع ِل ٖأ  ٖ  87صَدَعا٩ 
َٕطثِ تػتهٌُ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إعٕٛد١: ِل ٜ ٖٓعط ٚ  ٖ َٖٚيا  ِ  ا٘يَعَصاب    ٗ ٓل َٗا ٖيا ٜ َدٞفف  َع َٔ َدٝ  . 88صَخاَيَسٜ

٫دساٍ دٝ٘ف ٜٓاي٘ إطتٍسف ٚإشا تأًَٓا ز٫٫ت َعاْٞ نًُات اٯٜتٌف غٓذسٖا َطعب١ف ٚأٟ ؾكٞ ٖـٛ   ٖصا سػِ
شاى ايصٟ ٜكبٌ ع٢ً ْفػ٘ شيوف يهٔ ض١ٓ اهلل زَٚٙا ٖٞ ايطادش١ف ٚإٕ نإ ايٓاؽف ٫ٜتػاقٕٛ َـع شاى ايـصٟ   

 اضتٍس عٔ ٚطٓ٘ف ٚٚقف ٗ قف ايعسٚف دإٕ اهلل بطٓت٘ اييت ٚغع  نٌ
َٔ   طف ٫ٜغًل باب ايتٛب١ ست٢ ٗ ٚدٛٙ ٖ٪٤٫ ٚقس دعًٛا َا دعًٛاف دٝػتجين تباضى ٚتعاٍ بطٓتـ٘:  ؾ٤ٞ ٜإٞيـا اٞيـَصٜ

ََٔ َبعلَس َش ِٕ َٖٚأقلًٖش ٛا َيٖوَتاب ٛا  َ٘ ٖدٜإ ٌِ ايًٞـ  89صٖاٗفٌٛضِضَسٝ
ؾاب٘ف ثِ انتؿفٛا بأِْٗ أخٕأٚاف دتابٛاف ٚأقًشٛا َـا نـإ ٗ ْفٛغـِٗ َـٔ      ْسَٛاف ٚيعً٘ قس ٗاطض بِٗف أَٚا

 دػازف ٚعازٚا قاؿٌ ٗ ْفٛغِٗف ٚٗ أعُاهلِف ٚٗ ايٓاؽ
أْ٘ قاٍ : إٕ ضد٬ َٔ ا٭ْكاض أغًِ ثِ اضتس ٚؿل بايؿطى ثِ  ُاٜ ط٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓٗٚٗ ٖصاف 

هلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٌٖ يٞ َٔ تٛب١؟ دذا٤ قَٛ٘ إٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً  ْسّ؛ دأضغٌ إٍ قَٛ٘: غًٛا يٞ ضغٍٛ ا
ِ  $  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكايٛا: ٌٖ ي٘ َٔ تٛب١؟ دٓعي  افـٛض  $ إٍ قٛيـ٘:  # نٝف ٜٗسٟ اهلل قَٛا نفطٚا بعـس إّـاْٗ

. دأضغٌ إيٝ٘ دأغًِ. أخطد٘ ايٓػا٥ٞ. ٚٗ ضٚا١ٜ: إٔ ضد٬ َٔ ا٭ْكاض اضتـس دًشـل بإؿـطنٌف دـأْعٍ      # ضسِٝ
دبعح بٗا قَٛ٘ إيٝ٘ف دًُا قط٥ـ  عًٝـ٘ قـاٍ:      صإ٫ ايصٜٔ تابٛا ط إٍ قٛي٘: صنٝف ٜٗسٟ اهلل قَٛا نفطٚا طاهلل

نصب  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عـٔ اهللف  ٚاهلل َا نصبين قَٛٞ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ٫ٚ أ
 .ٚاهلل عع ٚدٌ أقسم ايج٬ث١؛ دطدع تا٥باف دكبٌ َٓ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚتطن٘

َٚٗأٖٚيـط ِل   ٗ ٛلَبت  ٌَ َت ِِ اظلَزاز ٚا ٗن٘فًطا ٞئ ت ٘كَب ِل ث  ٜٗ َّاَْ َٔ ٖنٖفط ٚا َبعلَس ٜإ ِٕ اٞيَصٜ ِ  ٦َٖوٜإ  ٖ َٕ   90صايِهاٟيٛ
قاٍ أبٛ ايعاي١ٝ: ْـعي  ٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ نفطٚا َشُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٕـا ضأٚٙ بعـس إّـاِْٗ بٓعتـ٘       

 ٚقفت٘ ٗ نتبِٗ ثِ اظزازٚا نفطا ٜعين: شْٛبا ٗ ساٍ نفطِٖ.
قاٍ فاٖس: ْـعي  ٗ ْٝع ايهفاض أؾطنٛا بعس إقطاضِٖ بإٔ اهلل خايكِٗف ثـِ اظزاز ٚا نفـطا أٟ: أقـاَٛا عًـ٢     

 .نفطِٖ ست٢ ًٖهٛا عًٝ٘ 
ٜٛ ا٘دَتَس٣ط َٖٚي ًَٖبا  ٌل٤  ا٘يٖأضلٜض َش ٍََ  َِٖ ٔل ٖأَسَس ََ  ٌَ ِل ٗنٞفاٌض ٖدًٖٔ ٜ ٘كَب  ٖ َٚ ََات ٛا  َٚ َٔ ٖنٖفط ٚا  ِٕ اٞيَصٜ َ٘ ٜإ ِل ـ٦َٖوٗأٖٚي َب  ٗ َعَصاٌب  ٖي

َٔ ٍََٔ ِْاَقٜطٜ  ِ ٗ ََا ٖي َٚ  ٌِ ٜ ط٣ٚ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غ ٦ٌ عٔ عبس اهلل بٔ د سلعإ فٚنـإ ٜ ٘كـٜطٟ    91صٖأَيٝ
ٖلٜط:َضٔب ا٘اَفطل ََٔ ايِس ًَا  ٛل ٌل َٜ ِل َٜٗك ٘  ٖي ٦َََٕٝتٞ  ايهَٝفف َٜٚٗفٟو ايعاْٞف ٜٚ ٕعِ ايٕعاّ :ٌٖ ٜٓفع٘ شيو؟ دكاٍ: ٫ ٜإِْ يٞ َخ

ٜٔ  ّٜٛ ائسٜ
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ٛلْٞف عٔ أْؼ بٔ َايـو عـٔ ايـٓيب قـ٢ً اهلل      قاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا سِذازف سسثين ؾ علَب١ف عٔ أبٞ عُطإ اٖؾ
١َََ:ٖأَضٖأٜلَ $  عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: َّ ا٘يَكَٝا ٛل ٌٜ ايِٓاٜض َٜ ٖل ٔل ٖأ ََ  ٌٜ ٍ  َيًِطد  ٞل٤ُ ف ٖأٗنٓلـَ      ٜ ٖكا ٔل َؾـ ََـ ََا َع٢ًٖ ا٭ضلٜض  َٕ ٖيٖو  ٛل ٖنا ٖي

ٝلٖو ٔل َشَيٖو ف ٖقسل ٖأَخصلت  َعًٖ ََ  َٕ َٛ ٖل ٓلٖو ٖأ ََ ٍ :ٖقسل ٖأَضزلت   ٍَ:ٖدَٝٗكٛ ِل . ٖقا ٍ :ََْع ٍَ:ٖدَٝٗكٛ َ٘ ؟ ٖقا َّ    َ ٘فَتَسًٜا َب ٗلـٜط أبٝـو آَز  َدـٞ ٖظ
ٕل ت  ٝلَ  ٜإ٫ ٖأ  19#ؿلٜطٖى أ٫ ت ؿلٜطٖى َبٞ َؾٝل٦ًاف ٖدٖأَب

ُِازف عٔ ثاب ف عٔ أْؼ قاٍ:قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:   ٚلحف سسثٓا َس $  ٚقاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا َض
ٟل َضٔب       ٍ :ٖأ ََٓــعٖيٖو ؟ ٖدَٝٗكـٛ ََٚدـسلَت  َّ ف ٖنٝلـَف  َٔ آَز ٘ :َٜا ابلـ ٍ  ٖي ٌٜ ا٘يَذ١َِٓ ٖدَٝٗكٛ ٖل ٔل ٖأ ََ  ٌٜ ٍٝ.   ٜ ٪لَت٢ َبايِطد  ََٓــع ف َخٝلـط  

ٌَ َدٞ َغَبًَٖٝوٖد ٕل َتط ِزَْٞ ٜإٖي٢ ايّسْلَٝا ٖدٗأ٘قَت ٢َُِٓ ٜإ٫ ٖأ ٫َٚ ٖأَت   ٍ ََا ٖأغلٖأ : ٍ ِٔ . ٖدَٝٗكٛ َُ ََٚت ٌل  ٍ :َغ َََطاض َٝٗكٛ ٔل  - َعؿلَط  ََ َُا ََٜط٣  َي
َّ ف َٔ آَز ٘ :َٜا ابل ٍ  ٖي ٌٜ ايِٓاٜض ٖدَٝٗكٛ ٖل ٔل ٖأ ََ  ٌٜ َٜٚ ٪لَت٢ َبايِطد  َٗاَز٠َ.  ٌٜ ايِؿ ٍ :ٜـا َضٔب َؾـّط     ٖدهل ََٓــعٖيٖو ؟ ٖدَٝٗكٛ ََٚدسلَت  ٖنٝلَف 

ٍ :ٖنَصبلَ ف ٖقـسل َغـ   ِل. ٖدَٝٗكٛ ٟل َضٔب ف ََْع ٍ :ٖأ ًَٖبا ؟ ٖدَٝٗكٛ ٬َٕٜع ا٭ضلٜض َش ََين َب ٘ :َت٘فَتَسٟ  ٍ  ٖي ٍٝ . ٖدَٝٗكٛ ٔل   ََٓـع ََـ  ٌِ ٖأ٘يت ٖو ٖأٖقـ
ٌلف دٝ َطز إٍ ايِٓاٜض  ِل َت٘فَع ًٖ َٖٚأٜلَػَط ٖد  . #َشَيٖو 

ٚقاٍ قٕطب: ٖصٙ اٯ١ٜ ْعي  ٗ قّٛ َٔ أٌٖ َه١ قايٛا: ْرتبل َشُس ضٜـب إٓـٕٛف دـإٕ بـسا يٓـا ايطدعـ١       
  #إٕ ايصٜٔ نفطٚا بعس إّاِْٗ ثِ اظزازٚا نفطا ئ تكبٌ تٛبتِٗ $  ضدعٓا إٍ قَٛٓا. دأْعٍ اهلل تعاٍ:

ٌل٤  ا٘يـٖأضلٜض   طإأيٛف:د٬ ٜػتٕٝع أسس إٔ ٜأتٞ ٤ٌَ ا٭ضض شٖبٙاف ٚست٢ يٛ مت ادتٝاظ  ٍََ  َِٖ ٔل ٖأَسَس ََ  ٌَ ٖدًٖٔ ٜ ٘كَب
ٜٛ ا٘دَتَس٣ َٖٚي ًَٖبا  َ٘ َش  صَب

َٕ ت َٓفٗكٛا ٖئ َتَٓاٗيٛا ا٘يَبِط َسِت٢ط ُِات َشّبٛ ََات َٓفٗكٛا ََ ٞل٤ُ ََٔ َٚ ِٕ َؾ َ٘ ٖدٜإ َ٘ ايًٞـ  92صَعًَِٝ َب
إٍ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ إٔ ٜبتاع ي٘ داض١ٜ َٔ ض٣ٚ ؾبٌ عٔ أبٞ لٝض عٔ فاٖس قاٍ: نتب عُط بٔ اـٕاب 

غيب د٤٫ًٛ ّٜٛ دتض َسا٥ٔ نػط٣؛ دكاٍ غعس بٔ أبٞ ٚقام: دسعا بٗا عُط دأعذبت٘ف دكـاٍ إٕ اهلل عـع ٚدـٌ    
َٕٖئ َتَٓاٗيٛا ا٘يَبِط َسِت٣ط ٜكٍٛ: ُِات َشّبٛ ََ دأعتكٗا عُط ضنٞ اهلل عٓ٘. ٚضٟٚ عٔ ايجٛضٟ أْ٘ بًغ٘ إٔ أّ ٚيس  صت َٓفٗكٛا

ايطبٝع بٔ خٝجِ قاي : نإ إشا دا٤ٙ ايػا٥ٌ ٜكٍٛ يٞ: ٜا د١ْ٬ أعٕٞ ايػا٥ٌ غهطاف دإٕ ايطبٝـع وـب ايػـهط.    
ْـ٘  . ٚضٟٚ عٔ عُـط بـٔ عبـسايععٜع أ    صئ تٓايٛا ايرب ست٢ تٓفكٛا ٖا ؼبٕٛط قاٍ غفٝإ: ٜتأٍٚ قٛي٘ دٌ ٚعع:

نإ ٜؿرتٟ أعسا٫ َٔ غهط ٜٚتكسم بٗا. دكٌٝ ي٘: ٬ٖ تكسق  بكُٝتٗا؟ دكاٍ: ٭ٕ ايػهط أسب إيٞ دـأضزت  
إٔ أْفل ٖا أسب. ٚقاٍ اؿػٔ: إْهِ ئ تٓايٛا َا ؼبٕٛ إ٫ برتى َا تؿتٕٗٛف ٫ٚ تسضنٛا َا تـإًَٔٛ إ٫ بايكـرب   

 ع٢ً َا تهطٖٕٛ.

                                                           

َٚػًِ ايبداضٟ أخطد٘  19
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كٝ  أبا شض قاٍ: قً : سسثين قاٍ: ْعِ. قاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً   ٚض٣ٚ ايٓػا٥ٞ عٔ قعكع١ بٔ َعا١ٜٚ قاٍ: ي 
َا َٔ عبس َػًِ ٜٓفل َٔ نٌ َاي٘ ظٚدٌ ٗ غبٌٝ اهلل إ٫ اغتكبًت٘ سذب١ اؾ١ٓ نًـِٗ ٜـسعٛٙ    اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "

 20" . قً : ٚنٝف شيو؟ قاٍ: إٕ ناْ  إب٬ دبعرئٜف ٚإٕ ناْ  بكطا دبكطتٌ إٍ َا عٓسٙ
ّٜط  َٕٞعا ٌّ اي ٌ  َع٢ًٖ ٗن َّ ٜإغلَطا٥َٝ ََا َسِط ٌَ ٜإٞيا  َٕ َس٠ًا يٍََبَٓٞ ٜإغلَطا٥َٝ َ٘ ٖنا ٛلَضا٠َ ٖق ََٔ َْ٘فَػ ٌل ٖد٘أت ٛا َبايِت ٛلَضا٠ٗ ٗق ٍَ ايِت ٌٜ ٖإٔ ت َِٓع بل

ِل َقاَزَقٌ َٖا ٜإٕ ٗنٓت    93صٖداتلًٗٛ
دا٤ ايٝٗـٛز  $دبري عٔ ابٔ عباؽ قاٍ: أخطز ايبداضٟ ٗ تاضى٘ ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أبٞ سامت َٔ ططٜل غعٝس بٔ 

دكايٛا: ٜا أبا ايكاغِ أخربْا عُا سطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْفػ٘؟ قاٍ: نإ ٜػهٔ ايبسٚف داؾته٢ عطم ايٓػاف دًِ هـس  
 ؾ٦ٝٙا ٜساٜٚ٘ إ٫ ؿّٛ اإلبٌ ٚأيباْٗاف دًصيو سطَٗا قايٛا قسق ".

قـاٍ:   صإ٫ َا سِطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْفػـ٘ طٚأخطز ابٔ دطٜط َٔ ططٜل غعٝس بٔ دبري عٔ ابٔ عباؽ ٗ قٛي٘: 
 سطّ ايعطٚمف ٚؿّٛ اإلبٌف نإ ب٘ عطم ايٓػا دأنٌ َٔ ؿَٛٗاف دبات ب١ًًٝ ٜعقٛف دشًف إٔ ٫ ٜأنً٘ أبسٙا

                                                           
ٟ  أنجـط  طًشـ١  أبٛ نإ: $قاٍ أْؼ عٔ سامت أبٞ ٚابٔ إٓصض ٚابٔ ٚايٓػا٥ٞ ٚايرتَصٟ َٚػًِ ٚايبداضٟ ٓٝس بٔ ٚعبس ٚأٓس َايو أخطز20  أْكـاض

ٔ  ٜٚؿطب ٜسخًٗا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٚنإ إػذسف َػتكب١ً ٚناْ  بريسا٤ف إيٝ٘ أَٛاي٘ أسب ٚنإ ن٬ٙف بإس١ٜٓ  دًُـا  طٝـبف  دٝٗـا  َـا٤  َـ
ٞ  أسب ٚإص ؼبٕٛ ٖا تٓفكٛا ست٢ ايرب تٓايٛا ئط ٜكٍٛ اهلل إ اهلل ضغٍٛ ٜا: طًش١ أبٛ قاٍص ؼبٕٛ ٖا تٓفكٛا ست٢ ايرب تٓايٛا ئط ْعي  ِٞ  أَـٛاي  إيـ

ٍ  شاى بذ: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ دكاٍ. اهلل أضاى سٝح اهلل ضغٍٛ ٜا دهعٗا اهللف عٓس ٚشخطٖا بطٖا أضدٛ هلل قسق١ ٚإْٗا بريسا٤ف . ضابـض  َـا
 عُ٘ ٚبين أقاضب٘ ٗ طًش١ أبٛ دكػُٗا اهلل؟ ضغٍٛ ٜا أدعٌ: طًش١ أبٛ دكاٍ. ا٭قطبٌ ٗ ػعًٗا إٔ أض٣ ٚإْٞ قً ف َا مسع  ٚقس ضابضف َاٍ شيو

ٕ  ا٫ شض أبـا  ٜـا : دكًـ   نعٝف ضاع دٝٗا ي٘. إبٌ قٕٝع دٝٗا ٚي٘ بايطبص٠ف شض أبا داٚضت: قاٍ غًِٝ بين َٔ ضدٌ عٔ ٓٝس بٔ عبس ٚأخطز  يـو  أنـٛ
ٞ  دأْ  َٕٝعٞ أْ  دأَا أطاعينف َٔ قاسيب إٕ: شض أبٛ دكاٍ ب٘؟ ٜٓفعين إٔ اهلل يعٌ عٓسىف َا بعض َٓو ٚاقتبؼ ضاعٝوف أنٓف قاسبٙا  قـاسب  يـ

 .أدهٌ تٛخٝ  إ٫ َايٞ َٔ بؿ٤ٞ أزعٛى ٫: قاٍ ايٕاع١؟ دٝ٘ تػأيين ايصٟ َا: قً . د٬ ٚإ٫
ِ  بأخـصٙ  دُُٗـ   شيـٍٛف  دشًـٗا  أدهـًٗا  دإشا اإلبٌ دتكفش  اإلبٌف َٔ ببعري ا٥تين: دكاٍ ساد١ إا٤ ٗ ي٘ شنط ثِ اهللف ؾا٤ َا َع٘ دًبج : قاٍ  ثـ

ِ  بـين  أخـا  ٜا: دكاٍ ْعط٠ َٓ٘ دشاْ  بٗا دذ٦  َٓٗاف أدهٌ ايفشٌ بعس اإلبٌ ٗ يٝؼ ْاق١ ٚأخصت درتنت٘ف إيٝ٘ سادتِٗ شنطت  دًُـا . خٓـتين  غـًٝ
 اَا: قاٍ... مٔ: ضد٬ٕ قاٍ عًُُٗا؟ وتػبإ ضد٬ٕ َٔ: ؾًػا٥٘ دكاٍ ب٘ دذ٦  ايفشٌ داخصت اإلبٌف إٍ ٚضدع  ايٓاق١ غبٌٝ خًٝ  َٓ٘ دُٗتٗا

 .دفعًٛا َٓٗا بٝتٙا شض أبٞ بٝ  ٚادعًٛا عسزِٖف ع٢ً ؿُ٘ دذع٥ٛا إا٤ بٝٛت عسٚا ثِ امطاٙف ثِ اعك٬ٙف ثِ دأْٝداٙف ٫
ٌ  تكفش  ٕا ٚيهٔ ٚقٝتو ْػٝ  َا: قً  داعصضى؟ ْػٝ  أَا بٗاف دعٗطت ٚقٝيت أسفع  أزضٟ َا: دكاٍ زعاْٞ ايًشِ دطم دًُا  ٚدـست  اإلبـ

 ساديت؟ بّٝٛ أخربى أد٬: قاٍ يصيو إ٫ تطن  َا: قً  إيٝ٘؟ ؿاديت إ٫ تطنت٘ َا: دكاٍ درتنت٘ إيٝ٘ سادتهِ دصنطت بأخصٙ دُُٗ  أدهًٗاف دشًٗا
 .ساديت ّٜٛ دصيو سفطتٞف ٗ أٚنع ّٜٛ ساديت ّٜٛ إٕ
ٕ  ايجايـح  ٚأْـ   شَـِٝف  ٚأْـ   ٜػتف٦ٝٗا ثِ ضأغو تهع َت٢ ٜٓتعط ٚايٛاضخ ؾطٖاف أٚ غريٖا ٜصٖب إٔ ٜٓتعط ٫ ايكسض: ؾطنا٤ ث٬ث١ إاٍ ٗ إٕ  دـإ

ٔ  أسب ٖا إاٍ ٖصا ٚإٔص ؼبٕٛ ٖا تٓفكٛا ست٢ ايرب تٓايٛا ئط ٜكٍٛ اهلل إٔ َع تهْٛٔ د٬ ايج٬ث١ أعذع تهْٛٔ ٫ إٔ اغتٕع  ٞ  َـ  إٔ دأسببـ   َـاي
 " يٓفػٞ أقسَ٘
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قاٍ: إٕ إغطا٥ٌٝ ٖٛ ٜعكـٛبف   صإ٫ َا سطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْفػ٘طٚأخطز عبس بٔ ٓٝس عٔ أبٞ قًع ٗ قٛي٘: 
هٙا دعاؾ٘ف دكطع٘ إًوف ثِ نطب ع٢ً ددصٙف دًُا ضأ٣ ٜعكٛب َا قٓع ب٘ بٕــ  ٚنإ ضد٬ٙ بٕٝؿٙاف دًكٞ ًَ

 ب٘ دكاٍ: َا أْا بتاضنو ست٢ تػُٝين امسٙا. دػُاٙ إغطا٥ٌٝف دًِ ٜعٍ ٜٛدع٘ شيو ايعطم ست٢ سطَ٘ َٔ نٌ زاب١
 .ٚأخطز ابٔ دطٜط عٔ فاٖس ٗ اٯ١ٜ قاٍ: سطّ ع٢ً ْفػ٘ ؿّٛ ا٭ْعاّ

إٓصض ٚابٔ أبٞ سامت َٔ ططٜل عهط١َ عٔ ابٔ عباؽف أْ٘ نـإ ٜكـٍٛ: ايـصٟ سـطّ      ٚأخطز ابٔ إغشام ٚابٔ
إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْفػ٘ ظا٥ستا ايهبسف ٚايهًٝتٌف ٚايؿشِف إ٫ َا نإ ع٢ً ايعٗط. دـإٕ شيـو نـإ ٜكـطب يًكطبـإ      

 .دتأنً٘ ايٓاض
 .ٌ ٚأيباْ٘قاٍ: ؿّٛ اإلب صإ٫ َا سطّ إغطا٥ٌٝطٚأخطز عبس بٔ ٓٝس ٚابٔ إٓصض عٔ عٕا٤ 

ٚأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أبٞ سامت َٔ ططٜل ابٔ دطٜر عٔ ابٔ عباؽ قاٍ: قاي  ايٝٗٛز يًٓيب قـ٢ً  
قـٌ دـأتٛا   طاهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ْعي  ايتٛضا٠ف بتشطِٜ ايصٟ سطّ إغطا٥ٌٝف دكاٍ اهلل حملُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     

يتٛضا٠ف ٚإِا   وطّ شيو إ٫ تغًٝعٙا ٕعك١ٝ بين إغطا٥ٌٝ بعس ٚنصبٛا يٝؼ ٗ ا صبايتٛضا٠ داتًٖٛا إٕ نٓتِ قازقٌ
ٚقاي  ايٝٗٛز حملُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ: نـإ       صقٌ دأتٛا بايتٛضا٠ داتًٖٛا إٕ نٓتِ قازقٌطْعٍٚ ايتٛضا٠ 

ٝـ٘  َٛغ٢ ٜٗٛزٜٙا ع٢ً زٜٓٓاف ٚدا٤ْا ٗ ايتٛضا٠ ؼطِٜ ايؿشّٛف ٚشٟ ايعفطف ٚايػـب . دكـاٍ قُـس قـ٢ً اهلل عً    
 #. نصبتِ   ٜهٔ َٛغ٢ ٜٗٛزٜٙاف ٚيٝؼ ٗ ايتٛضا٠ إ٫ اإلغ٬ّ$ٚغًِ: 

ض٣ٚ د ٜٛرب َٚكاتٌ عٔ ايهشاى: إٔ ٜعكٛب نإ ْصض إٕ ٖٚب٘ اهلل اث٢ٓ عؿط ٚيًسا ٚأت٢ بٝ  إكسؽ قشًٝشا 
ًََو َٔ ا٥٬ٕه١ دًـِ  دكاٍ: ٜا ٜعكٛب إْو ضدٌ قـٟٛ دٗـٌ يـو ٗ ايكـطاعف دعاؾـ٘        إٔ ٜصبض آخطِٖ دتًكاٙ 

ََا إْـٞ يـٛ ؾـ٦  إٔ     ٜكطعل ٚاسٌس َُٓٗا قاسَب٘ دغُعٙ إًٖو اُع٠ دعطض ي٘ عطم ايٓػا َٔ شيوف ثِ قاٍ ي٘: أ
أقطعو يفعً  ٚيهٔ اُعتو ٖصٙ ايغُع٠ ٭ْو نٓ  ْصضت إٕ أتٝ  بٝ  إكسؽ قشًٝشا شع  آخط ٚيـسىف  

ض ٚيسٙ ْٚػـٞ قـٍٛ إًٖـَو دأتـاٙ إًٖـٗو      دذعٌ اهلل يو بٗصٙ ايغُع٠ َٔ شيو كطًداف دًُا قسَٗا ٜعكٛب أضاز شب
ٚ ٗ ْصض ى د٬ غبٌٝ يو إٍ ٚيسى .  ٚقاٍ: إِا اُعتو يًُدطز ٚقس 

ٚقاٍ ابٔ عباؽ ٚفاٖس ٚقتاز٠ ٚايػسٟ: أقبٌ ٜعكٛب َٔ سطإ ٜطٜس بٝ  إكسؽ سٌ ٖطب َٔ أخٝ٘ عٝكٛ: 
ع٘ دغُع إًو ددص ٜعكٛبف ثِ قـعس إٍ  ٚنإ ضد٬ بًٕٝؿا قًٜٛا دًكٝ٘ ًَو دعٔ ٜعكٛب أْ٘ يل دعاؾ٘ إٔ ٜكط

ايػُا٤ ٜٚعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜٓعط إيٝ٘ف دٗاز ب٘ عطم ايٓػا ٚيكٞ َٔ شيو ب٤ً٬ ٚؾس٠ٙ ٚنإ ٫ ٜٓاّ بايًٝـٌ َـٔ   
ايٛدعف ٜٚبٝ  ٚي٘ ظقا٤ف أٟ: قٝاحف دشًف ٜعكٛب ي٦ٔ ؾفاٙ اهلل إٔ ٫ ٜأنٌ عطٙقا ٫ٚ طعاَا دٝ٘ عطمف دشطَـ٘  

 ٙ بعس شيو ٜتبعٕٛ ايعطٚم ىطدْٛٗا َٔ ايًشِ.ع٢ً ْفػ٘ف دهإ بٓٛ
ٜٔ ا٘دَتَط٣ط َُ َ٘ َع٢ًٖ ٖد ِ  ٖدٗأٖٚيـ٦َٖو َشَيٖو َبعلَس ََٔ ا٘يٖهَصَب ايًٞـ  ٖ َٕ ٛ ُ  ايصٜٔ ٜعًُٕٛ أْفػِٗ. 94صايٞعاَي
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ٍ َع ضغٛي٘ف ٜ بٍٝٔ ي٘ أقٌ عباز٠ اهلل اييت ٫ٜ ػـتج٢ٓ َٓٗـا أسـس َـٔ     اٚتعٗ ٖصٙ إطس١ً َٔ سسٜح اهلل تباضى 
َخًك٘ف ٚايصٟ ٜهفطف ٫ٜهفط بٓيبف أٚ بهتاب دشػبف بٌ ٜهفط باهلل بؿهٌ عاّف د٬ٜهٕٛ ي٘ زٜـٔ بعـس زٜـٔ اهلل    

 غ٣ٛ ايه٬ٍ. 
ٓـات يتهـٕٛ غـٓسٙا يـ٘ ٗ     يٓك   َع ضغٍٛ اهلل َا ايصٟ ىربٙ ب٘ ضب ايعإٌف بعس إٔ بـٍٝٔ يـ٘ نـٌ تًـو ايبٍٝ    

ٌلطضغايت٘: ٌَطيًهفاض ٚإؿطنٌ ٜا قُس : صٗق ُ ؿلٜطَن َٔ ا٘ي ََ  َٕ ََا ٖنا َٚ َِ َسَٓٝٙفا  َٖٝ ١ًََٖٞ ٜإبلَطا ٘  ٖداِتَبع ٛا   95صَقَسَم ايًٞـ
بـٝين ٚبٝـٓهِف   تعايٛا ْٝعٙا يٓعٛز إٍ أبٝٓا إبطاِٖٝ ايصٟ َا نإ ٜ ؿطى باهلل ايصٟ ت ؿطنٕٛ ب٘ف ٚيٝهٔ ٖٛ اٖؿٖهـِ  

ٌَطْٚتدص ًَت٘ َطدعٙا يٓا: َُ ًَ٘عاٖي ٖ ًس٣ يٍَ َٚ َ َباَضٙنا  ٚ َنَع َيًِٓاٜؽ ٖيًَٞصٟ َبَبٞه١ٖ  ٝلُ   ٍَ َب ِٚ ِٕ ٖأ  96صٜإ
أْ٘ أٍٚ َا ظٗط ع٢ً ٚد٘ إا٤ عٓـس خًـل ايػـُاٚات ٚا٭ضض ظبـس٠     $  ٚضز ٗ ايكشٝشٌ َٔ سسٜح ايٓيب:

  #بٝها٤ دسسٝ  ا٭ضض َٔ ؼت٘ 
ٗ قشٝض َػًِ عٔ أبٞ شض قاٍ: غأي  ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ عـٔ أٍٚ َػـذس ٚنـع ٗ        ٚٗ 

أضبعـٕٛ   " . قً : نِ بُٝٓٗـا؟ قـاٍ: "   إػذس ا٭قك٢ " . قً : ثِ أٟ؟ قاٍ: " إػذس اؿطاّ ا٭ضض قاٍ: "
 " . عاَا ثِ ا٭ضض يو َػذس دشٝجُا أزضنتو ايك٠٬ دكٌ

١ٜ  إٔ ايٝٗٛز قايٛا يًُػًٌُ: بٝـ  إكـسؽ قبًتٓـاف ٖٚـٛ أدهـٌ َـٔ ايهعبـ١        ٚقٌٝ  إٔ غبب ْـعٍٚ ٖصٙ اٯ
ٚ َنـَع َيًِٓـاٜؽ     طٚأقسّف ٖٚٛ َٗادط ا٭ْبٝا٤ف ٚقاٍ إػًُٕٛ بٌ ايهعب١ أدهٌف دأْـعٍ اهلل تعـاٍ:   ٝلـُ   ٍَ َب ِٚ ِٕ ٖأ ٜإ

ٌَ َُ ًَ٘عاٖي ٖ ًس٣ َي َٚ َ َباَضٙنا   ص ٖيًَٞصٟ َبَبٞه١ٖ 
ػٌ: إٔ اهلل تعاٍ ٚنع ؼ  ايعطف بًٝتا ٖٚٛ ايبٝ  إعُٛضف ٚأَط ا٥٬ٕه١ إٔ ٜٕٛدٛا ب٘ف ض ٟٚ عٔ عًٞ بٔ اؿ

ٔل   ََـ ثِ أَط ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ ِٖ غهإ ا٭ضض إٔ ٜبٓٛا ٗ ا٭ضض بٝتا ع٢ً َجاي٘ ٚقسضٙف دبٓٛا ٚامس٘ ايهطاحف ٚأَط 
 ٗ ا٭ضض إٔ ٜٕٛدٛا ب٘ نُا ٜٕٛف أٌٖ ايػُا٤ بايبٝ  إعُٛض.

إٔ ا٥٬ٕه١ بٓٛٙ قبٌ خًل آزّ بأيفٞ عاّف ٚناْٛا وذْٛ٘ف دًُا سذ٘ آزّف قاي  ا٥٬ٕه١: بط سذو ٜـا   ٚض ٟٚ
 آزّ سذذٓا ٖصا ايبٝ  قبًو بأيف عاّ.

ٚبه١ف َٔ أمسا٤ َه١ف ٜٚ شتٌُ إٔ ٜهٕٛ إٛنع ايصٟ ب ين دٝ٘ ايبٝ  ٗ َه١ف دتكتكـط ايتػـ١ُٝ عًـ٢ َػـاس١     
إٍ ايبها٤ف دايٓاؽ ٗ ٖصا ايبٝ  ٜبهٕٛف ست٢ اؾبـابط٠ف دـإِْٗ ٜبهـٕٛ أَـاّ      ايبٝ  َٔ عُّٛ َه١ف ٚبه١ف إؾاض٠

 ٖصا ايبٝ . 
َ٘ط   َجٌ اؿذط ا٭غٛزف ٚظَعّف َٚا وتٟٛ َٔ َؿاعطف  صآَٜاٌت َبٍََٝٓاٌتطايبٝ   صَدٝ

 نصيو عسّ قسض٠ ايٕري إٔ تعًٛ ايبٝ ف
 #ق٠٬ دُٝا غٛاٙ إ٫ إػذس اؿطاّ ق٠٬ ٗ َػذسٟ ٖصا أدهٌ َٔ أيف $  ٜكٍٛ ايٓيب دُٝا ضٟٚ عٓ٘:

َِ ط َٖٝ ّ  ٜإبلَطا ًََٓا طاؿذط ايصٟ قاّ عًٝ٘ عٓسَا ب٢ٓ ايبٝ صَِٖكا َٕ آ ٘  ٖنا ََٔ َزَخًٖ دُـٔ آٜـات ٖـصا ايبٝـ  إٔ     صَٚ
ايصٟ ٜسخً٘ ٜهٕٛ ٗ أَإف َٔ كتًف ا٭ظَإف ست٢ ٗ دا١ًٖٝ ايعطبف ٚ  ٜكتكط شيو ع٢ً اإلْػإ دكطف بـٌ  
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أٜهٙاف دإشا طاضزت اؾاضس١ قٝسٙاف ٚزخٌ ايكٝس اؿطّف تطنت٘ ٗ ؾـأْ٘ ٚاْكـطد  عٓـ٘ف ٚنـصيو     ع٢ً اؿٝٛإ 
 دإٕ ايٕري تٕري سٛي٘ف بٝس أْٗا ٫تعًٛٙ.

شنط اؿػٔ ايبكطٟ ٚاريٙ:": نإ ايطدٌ ٜكتٌ دٝهع ٗ عٓك٘ قٛد١ف ٜٚسخٌ اؿطّف دًٝكاٙ ابٔ إكتٍٛف دـ٬  
شٝشٌف عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗاف قاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً    ٜٗٝذ٘ ست٢ ىطز.. ٚٗ يفغ َػًِ ٗ ايك

إٕ ٖصا ايبًس سطَ٘ اهلل ّٜٛ خًل ايػـُاٚات ٚا٭ضضف دٗـٛ سـطاّ عطَـ١ اهلل إٍ     $اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ّٜٛ دتض َه١: 
 إٍ ٜـّٛ  ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚإْ٘   وٌ ايكتاٍ دٝ٘ ٭سس قبًٞف ٚ  وٌ يٞ إ٫ ٗ غاع١ َـٔ ْٗـاض. دٗـٛ سـطاّ عطَـ١ اهلل     

 ايكٝا١َف ٫ ٜعهس ؾٛن٘ف ٫ٚ ٜٓفط قٝسٙف ٫ٚ تًتكط يكٕت٘ إ٫ َٔ عطدٗاف ٫ٚ ىت٢ً خ٬ٙ.".
َ٘ط ايٓاؽ ْٝعٙا َٔ دِٝٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ف ٚاريِٖف زٕٚ إٔ ٜكتكط شيـو عًـ٢   صَع٢ًٖ ايِٓاٜؽطسل اهلل صََٚيًٞـ

ٚ َنـَع    طٓكـاض٣ دشػـبف بـٌ ٖـٛ:    إػًٌُف شيو أْ٘ يٝؼ أٍٚ بٝ  يًُػًٌُف أٚ ايٝٗـٛزف أٚ اي  ٝلـُ   ٍَ َب ِٚ ٖأ
ظٜاض٠ ٖصا ايبٝ  ايصٟ بٓاٙ إبطاِٖٝ ٚابٓ٘ امساعٌٝف ستـ٢ ٜتٛاقـٌ سانـط    صَسّر ا٘يَبٝلَ طْٝعٙا َٔ بين آزّصَيًِٓاٜؽ

اإلْػإ عٔ دصٚضٙف دغسا سل اهلل عًـ٢ ايٓـاؽ ظٜـاض٠ ايبٝـ  ا٭ٍٚ ايـصٟ بٓـاٙ        ايٓاؽ َع َا نِٝٗف ٫ٜٚٓفكٌ
أبِٖٛ إبطاِٖٝف ٖصا ايبٝ  ايصٟ ٜتفٍطز زٕٚ اريٙ بهٌ ٖصٙ إعاٜا. ٚضأد١ َٔ اهلل بايعبازف دًِ هعٌ شيو تعذٝعٜـٙا  

    ٔ ؾـأْ٘ إٔ وـٍٛ بـٌ     ع٢ً ايٓاؽ ايصٜٔ ٫َكسض٠ يسِٜٗف غٛا٤ أناْ  َكسض٠ َاي١ٝف أٚ َكـسض٠ قـش١ٝف أٚ َـا َـ
َ٘    طاإلْػإ ٚبٌ اؿرف دٝهٕٛ ضاابٙا باؿرف بٝس أْ٘ ٫هس إيٝ٘ غـب٬ٙٝف دكـاٍ اهلل ضأدـ١ بايٓـاؽ:     ٝلـ ٕٖاَع ٜإٖي ٜٔ اغلـَت ََـ

 صَغَبًٝٙا
 ايٕاع١ ٚايكسق١ دٝ٘ ت هاعف َا١٥ أيف. ٚ دفٞ ٖصا ايبٝ  هس ايٓاؽ بطنات اهللف

ََٔ ٖنٖفَطط َ٘ طا ايبٝ ف زٕٚ إٔ ٜ٪َٓٛا عل اهلل ٖصا ع٢ً عُّٛ ايٓاؽ: َٔ نفط َٔ غا٥ط ايٓاؽ بٗص صَٚ ِٕ ايًٞـ ٖدٜإ
ٌَ َُ ٜٔ ا٘يَعاٖي ٞٓ َع نتأنٝس بإٔ اؿر ٖٛ يًعإٌ ْٝعٙاف ٚباب بٝـ  إبـطاِٖٝ َفتـٛح ٭بٓا٥ـ٘      ايعإٌصطدذا٤ 97صٖآَ

 بٝت٘ف ٖٚصا سل اهلل عًِٝٗ. اٚسفست٘ ْٝعٙا نٞ ٜ٪َٓٛا َا دا٤ ب٘ أبِٖٛف ثِ وذٛ
ٌلط ٌٜٗٝس  طأخــربِٖ ٜاقُــس بــأْين أقــٍٛ هلــِ: صٗقــ ٘  َؾــ َٚايًٞـــ  َ٘ َٕ َبآَٜــاَت ايًٞـــ َِ َت٘هٗفــط ٚ ــ ٌَ ا٘يَهَتــاَب َي ــ ٖل ــا ٖأ َٜ
ََٕع٣ًٖ ًٛٗ َُ ٌلط 98صَُاَتعل َٕ َعٔ َغَبٝطأخربِٖ بأْين أْا ضب ايعإٌ أقٍٛ هلِ: صٗق َِ َتك ّسٚ ٌَ ا٘يَهَتاَب َي ٖل َ٘ َٜا ٖأ ٌٜ ايًٞـ

َٕ ًٛٗ َُ ُِا َتعل ٌٝ َع ٘  َبَغاَد ََا ايًٞـ َٚ ََٗسا٤   ِل ؾ  َٖٚأْت  ًَٛدا  َٗا َع َٔ َتبلغ َْٛ ََ ٔل آ  99صََ
يعًِٗ ٫ٜهتفٕٛ بايكٍس عٔ غبٌٝ اهلل ٚابتغا٤ ا٫عٛداز ٗ أْفػِٗ دشػبف بٌ ٜػعٕٛ إٍ اغـتسضاز إـ٪ٌَٓ   

ََٓ ٛا ٜإٕ  طىرب إ٪ٌَٓ بإٔ ضبهِ ٜكٍٛ  يهِ : إٍ َا ِٖ عًٝ٘ َٔ ن٬ٍف ٖٚٓا ىرب اهلل ضغٛي٘ نٞ َٔ آ َٗا اٞيَصٜ َٜا ٖأّٜ
َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَهَتاَب َٜ َٔ اٞيَصٜ ٍََ َٕٝع ٛا ٖدٜطٜٙكا  ِل ت  َّاَْٗه َٔ ط ّزٚٗنِ َبعلَس ٜإ  100صٖناَدٜطٜ

    ِ إٔ ًٜبجـٛا ٗ دهـٌ اهلل غـبشاْ٘     دٗصا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ اؿػس ايصٟ ٜهٓـ٘ ايهـادطٕٚ يًُـ٪ٌَٓف د٬ٜعذـبٗ
ِل طٚتعاٍ: ٜٗ ْلٗفَػ ٓلَس ٖأ ٔل َع ََ ِل ٗنٞفاًضا َسَػًسا  َّاَْٗه ٔل َبعلَس ٜإ ََ ِل  ٛل َٜط ّزَْٚٗه ٌٜ ا٘يَهَتاَب ٖي ٖل ٔل ٖأ ََ  109ايبكط٠: صَِٚز ٖنَجرٌي 



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

99 
 

ٕعـٔ عًـ٢   ٚنـإ ؾـٝدا ععـِٝ ايهفـط ؾـسٜس اي      -ٜ ط٣ٚ إٔ ظٜس بٔ أغًِ قاٍ : إٕ ؾاَؽ بٔ قٝؼ ايٝٗٛزٟ 
َِط ع٢ً ْفط َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضز ٗ فًؼ ْعِٗ ٜتشسثٕٛف دغاظ٘ َا ضأ٣ َٔ أيفـتِٗ ٚقـ٬ح شات    -إػًٌُ 

بِٝٓٗ ٗ اإلغ٬ّ بعس ايصٟ نإ بِٝٓٗ ٗ اؾا١ًٖٝ َٔ ايعسا٠ٚف قاٍ: قس ادتُع َٮ بين ق١ًٝ بٗـصٙ ايـب٬ز ٫ ٚاهلل   
ابا َٔ ايٝٗٛز نإ َع٘ دكاٍ: اعُس إيِٝٗ ٚادًؼ َعِٗ ثِ شنـطِٖ  َا يٓا َعِٗ إشا ادتُعٛا بٗا َٔ قطاضف دأَط ؾ

ًَـا اقتتًـ  دٝـ٘ ا٭ٚؽ     َّ ب عاُخ َٚا نإ قبً٘ف ٚأْؿسِٖ بعض َا ناْٛا تكاٚيٛا دٝ٘ َٔ ا٭ؾعاضف ٚنإ ب عاخ ٜٛ ٜٛ
ستـ٢   َع اـعضٜز ٚنإ ايعفط دٝ٘ يٮٚؽ ع٢ً اـعضزف دفعٌ ٚتهًِ دتهًِ ايكّٛ عٓس شيو دتٓـاظعٛا ٚتفـاخطٚا  

تٛاثب ضد٬ٕ َٔ اؿٌٍٝ ع٢ً ايّطٖنبف أَٚؽ بٔ قبٕٞ أسس بين ساضث١ َٔ ا٭ٚؽف ٚدباض بٔ قدط أسس بين غ١ًُ 
َُٖا يكاسب٘: إٕ ؾ٦تِ ٚاهلل ضززتٗا اٯٕ دصع١ف ٚاهب ايفطٜكإ ْٝعا ٚقا٫ قس  َٔ اـعضزف دتكا٫ٚ ثِ قاٍ أسس

طدٛا إيٝٗاف ٚاْهُ  ا٭ٚؽ ٚاـعضز بعهـٗا إٍ بعـض   دعًٓا ايػ٬َح ايػ٬َح َٛعسنِ ايعاٖط٠ف ٖٚٞ سط٠ دد
ع٢ً زعٛاِٖ اييت ناْٛا عًٝٗا ٗ اؾا١ًٖٝ دبً  شيو ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ددطز إيِٝٗ دُٝٔ َعـ٘ َـٔ   
إٗادطٜٔ ست٢ دا٤ِٖ. دكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٜا َعؿط إػًٌُ أبسع٣ٛ اؾا١ًٖٝ ٚأْا بٌ أظٗـطنِ بعـس إش   

اهلل باإلغ٬ّ ٚقٕع ب٘ عٓهِ أَط اؾا١ًٖٝف ٚأيف بٝٓهِ؟ تطدعـٕٛ إٍ َـا نٓـتِ عًٝـ٘ نفـاًضاف اهلل اهلل !!       أنطَهِ
دعطف ايكّٛ أْٗا ْـعٗا١ َٔ ايؿٕٝإ ٚنٌٝس َٔ عسِٖٚ دأيكٛا ايػ٬ح َٔ أٜسِٜٗ ٚبهٛا ٚعاْل بعهِٗ بعهاف ثِ 

 ـعٍ اهلل تعاٍ دِٝٗ ٖصٙ اٯ١ٜ .اْكطدٛا َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غاَعٌ َٕٝعٌ دأْ
ِل ت تل٢ًٖط  َٖٚأْت   َٕ ِل َٖٚنٝلَف َت٘هٗفط ٚ ٝلٗه ًٖ َ٘ آَٜات  َع ِل ايًٞـ ٘  ََٚدٝٗه َ٘ط: ٖٚصا تغًٝغ هلِصَضغ ٛٗي ََٔ َٜعلَتَكِ َبايًٞـ هعٌ صَٚ

َٟ ٜإٖي٢ ط: اهلل َطدعٙا ي٘ ٜٚتُػو َطدعٝت٘ اإلهل١ٝ ٖ َس ِٝ َطاُطَق ٖدٖكسل  ٖصٙ ايعك١ُ تهع٘ ع٢ً ايكطاط 101صَّػلَتَكٝ
 إػتكِٝ ايصٟ ٜٛقً٘ إٍ ضن٢ اهلل.

ــط٣ٚ إٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ قــاٍ َٜٛــا ٭قــشاب٘:  ٌَ أعلَذــب $ ٜ  َََٓ ــ٪  ُ ّٟ ا٘ي ِل  أ ٝلٗه ــ ــا؟ إٖي َّاًْ إ
ِل؟!    $  قايٛا:ا٥٬ٕه١. قاٍ: # ٜٗـ ِل َعٓلـَس َضٔب ٖ ـ َٚ  َٕ ٛ ََٓ َٕ   $  بٝـا٤ قـاٍ:  ٚشنـطٚا ا٭ْ  #َٖٚنٝلَف ٫ ٜ ٪ل ََٓ ـٛ َٖٚنٝلـَف ٫ ٜ ٪ل

ِل؟  ٜٗ ٝل ٍ  َعًٖ ٞ  َٜٓـع َٛسل ِل؟!      $  قايٛا: دٓشٔ. قاٍ: #َٚا٘ي ٗ ـٜطٗن َٔ أ٘ظ َٕ ٚأَْـا َبـٝل ََٓ ـٛ ٍٟ ايٓـاؽ    #َٖٚنٝلـَف ٫ ت ٪ل . قايٛا:دـأ
َٗ$  أعذب إّاًْا؟ قاٍ: َُا َدٝ َٕ َب ٛ ََٓ َٕ ق ش ٙفا ٜ ٪ل ِل ََٜذسٚ ٔل َبعلَسٗن ََ  َٕ ٌّ ََٜذ٦ٝٛ ٛل  . #ا ٖق

َ٘ َٜاط  َ٘ َسِل ت ٖكاَت ََٓ ٛا اِتٗكٛا ايًٞـ َٔ آ َٗا اٞيَصٜ دا٫ْػإ عٓسَا ٜ٪َٔف ٜـسعٛٙ اهلل نـٞ ٜتكـٞ اهلل ٗ إّاْـ٘ سـل       صٖأّٜ
 تكات٘ف ٭ٕ ايتك٣ٛ ت ععظ اإلّإ ٗ ايٓفؼف ٚػعٌ إ٪َٔ ّاضؽ غًٛى اإلّإ. 

ٚاـعضز عسا٠ٚ ٗ اؾا١ًٖٝ ٚقتاٍ ست٢ ٖـادط ضغـٍٛ    ٜٚ ط٣ٚ عٔ غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ أْ٘  "نإ بٌ ا٭ٚؽ
اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ إس١ٜٓف دأقًض بِٝٓٗ دادتدط بعسٙ َِٓٗ ضد٬ٕ: ثعًب١ بٔ آِ َٔ ا٭ٚؽ ٚأغعس بـٔ  
ظضاض٠ َٔ اـعضزف دكاٍ ا٭ٚغٞ: ٍَٓا خع١ّ بٔ ثاب  شٚ ايؿٗازتٌف ٍَٚٓا سٓع١ً اػٌٝ ا٥٬ٕه١ف َٚٓا عاقِ بـٔ  

ّٞ ايسبطف ٍَٚٓا غعس بٔ َعاش ايصٟ اٖتعثا  عطف ايطٓٔ ٚضنٞ اهلل عهُ٘ ٗ بين قطٜع١.  ٕٛت٘ ب  بٔ أدًض ٓ
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ٚقاٍ اـعضدٞ: ٍَٓا أضبع١ أسهُٛا ايكطإٓ: أبٞ بٔ نعبف َٚعاش بٔ دبٌف ٚظٜس بـٔ ثابـ ف ٚأبـٛ ظٜـسف ٍَٚٓـا      
ٚأْؿسا ا٭ؾـعاض ٚتفـاخطاف دذـا٤ ا٭ٚؽ    غعس بٔ عباز٠ خٕٝب ا٭ْكاض ٚض٥ٝػِٗف دذط٣ اؿسٜح بُٝٓٗا دغهبا 

ََٓ ـٛا      طٚاـعضز َٚعِٗ ايػ٬ح دأتاِٖ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دأْـعٍ اهلل تعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ:  َٔ آ َٗـا اٞيـَصٜ َٜـا ٖأّٜ
َ٘ َ٘ َسِل ت ٖكاَت  21" ص اِتٗكٛا ايًٞ

 إٔ ٜتكٞ اهلل سل تكات٘ف   ٚايتك٣ٛ ٖٓا تهٕٛ َكساض ا٫غتٕاع١ف ٭ٕ اإلْػإ قس ٫ٜػتٕٝع
ِلطٚقس ؼٍسخ ايبعض َع ايٓيب عٔ  َؿك١ شيوف ددفف اهلل عٔ إ٪ٌَٓ ٚأْعٍ: ٕٖعلت  ََا اغلَت  َ٘ ايتغابٔ  صٖداِتٗكٛا ايًٞ

 ٚبصيو دكس ْػد  آ١ٜ ايتغابٔف ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ آٍ عُطإف ٚقٌٝ أْ٘ يٝؼ ٗ آٍ عُطإ َٔ إٓػٛر إ٫ٛ ٖصا.16
ِٔ ط ُ ٛت  َٕ َٖٚيا َت ٛ ُ ًَ َّػل َٖٚأْت ِ  ع٢ً زٜٔ ا٫غ٬ّف إٕ ٖصا ايتدفٝف ٜأتٞ َٔ بـاب ضأدـ١ اهلل بعبـازٙف     102صٜإٞيا 

 ٖٚٛ ٫هٝع اضتهاب ايصْٛبف يهٔ أٚدس اهلل تعاٍ يو بطٓت٘ كطدٙا َٔ ايتًٗه١ف إٕ
اإلثـِف َـع   انٕطضَت إٍ اضتهاب سُس َٔ سسٚز اهلل اري باغ ٫ٚ عـازف دـإٕ اغـتٕع  ايٕاعـ١ف ٚاضتهبـَ        

ا٫غتٕاع١ نإ شيو عًٝوف ٚإٕ   تػتٕع ايٕاع١ف ٚاضتهب  اإلثِ َع عسّ اغتٕاعتوف نإ شيو يو بطخكـ١  
 اهلل ٗ َٛقفو ا٫غتجٓا٥ٞ ايٕاض٨ ايصٟ ٚدسَت ْفػو دٝ٘ ٫ٚسٍٛ يو ٫ٚق٠ٛ دٝ٘ إ٫ٛ باهلل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 سٝإ بٔ َكاتٌ شنطٙ  
21
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سبٌ اهللف ٖٛ قطاط اهلل إػتكِٝف ٖٚٛ ايٓذا٠ف دإٕ نٓتِ ْاع١ ٗ غف١ٓٝف ثِ اطقـ  ٖـصٙ ايػـف١ٓٝف ٚدـا٤ت     
طا٥ط٠ ٍُس إيٝهِ سب٬ٙف دإٕ ٖصا اؿبٌ ٜٓذٝهِ َٔ ايغطمف دايٓاؽ ٖٓا ِٖ اطق٢ف ٚسبـٌ اهلل ٖـٛ ايـصٟ ٜٓذـِٝٗف     

ًَُٝعطٚسبٌ اهلل ٜهُٔ ٗ: َ٘ َد ٌٜ ايًٞـ ُ ٛا َبَشبل ا٫عتكاّ ب٘ف ٚايتُػو بؿهٌ دٝـس بـ٘ف ٚإٔ تتأنـس َـٔ      صاَٚاعلَتَك
َػو عٝايو ب٘ بؿهٌ دٝسف ثِ ٜ٪نس ايٛاسس ع٢ً اٯخط إٕ نإ قس أَػو بـ٘ بؿـهٌ دٝـس خؿـ١ٝ ايػـكٛط      

 يٝؼ ٗ ايبشط ٖٓاف بٌ ٗ ايٓاض
ايٓاؽ عٓ٘ف دإِْٗ ٜعرٍبٕٚ عٔ إزاْتِٗ هلصا ا٭َط با٫عتكاّف أٟ أِْٗ هُعٕٛ عًـ٢   عٓسَا ٜكع أَط َا ٫ٜٚطن٢

 ضأٟ ٚاسس ٗ ٚقفتِٗ ا٫عتكا١َٝف دِٗ ٜعتكُٕٛف أٟ هُعٕٛ ع٢ً ضأٟ ٚاسسف ٜٚتفكٕٛ ع٢ً َٛقف ٚاسس.
ايٓـٛض إـبٌف   إٕ ٖصا ايكطإٓ ٖٛ سبٌ اهلل ٖٚٛ $  ض ٟٚ عٔ ابٔ َػعٛز عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:

  #ٚايؿفا٤ ايٓادعف ٚعك١ُٚ ٕٔ ٍُػو ب٘ ٚلا٠ٚ ٕٔ تبع٘ 
نـٕٛ ايتفطقـ١ ٖـٞ ْفـٝض      صَٖٚيـا َتٖفِطٗقـٛا   طدٓكٝض ا٫عتكاّف ٖٛ ايتفطق١ف دكاٍ اهلل ْعـري أَـطٙ با٫عتكـاّ :   

 ٖـٛ ايكـطإٓ ف   ا٫عتكاّفَٔ ٖٓا ّهٓٓا إٔ ْػتذًٞ بإٔ سبٌ اهلل ٖٛ لـا٠ اهللف ٚلـا٠ اهلل ٖـٛ ٖسٜـ٘ف ٖٚـسٟ اهلل     
 .  ٚتهاتفهِ َع بعههِ ايبعض ٖٛ ق٠ٛ يهِف ٚتؿتتهِ عٔ بعههِ ايبعض ٖٛ ٖٚٔ   يهِ

إٕ اهلل تعاٍ ٜطن٢ يهِ ث٬ثاف ٜٚػدط يهِ ث٬ثا ٜطن٢ يهِ إٔ تعبسٚٙ ٫ٚ ت ؿـطنٛا بـ٘ ؾـ٦ٝا    $ ٚضز ٗ ا٭ثط
َٚٞي٢ اهلٗل أََطنِف  ٛ ا َٔ  ٌَ ٚقاٍف ٚإنـاع١ٖ إـاٍ ٚنجـط٠ٖ    ٚإٔ تعتكُٛا عبٌ اهلل ْٝعا ٚإٔ ت ٓاَقش ٝل ٜٚػدط يهِ: َق

 . #ايػ٪اٍ 
ٜكٍٛ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ : " خط يٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خٕا َػتكُٝا ف ٚخـط خٕٛطـا عًـ٢    
ّٝٓ٘ ف ٚخٕٛطا ع٢ً ااي٘ دكاٍ يًدط إػتكِٝ : ٖصا غبٌٝ اهلل  .ٚيًدٕٛط عٔ ّٝٓ٘ ٚااي٘ : ٖصٙ غبٌ َتفطقـ١  

 22ٌ غبٌٝ َٓٗا ؾٕٝإ ٜسعٛ إيٝ٘"ع٢ً ن

                                                           
ٌ  أٚ دطقـ١  ٚغبعٌ إسس٣ ع٢ً ايٝٗٛز تفطق : " قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ايرتَصٟ ض22٣ٚ ٌ  اثٓـت  ٚغـبع

ٍ : قاٍ عُط ابٔ عٔ أٜها ٚأخطد٘. قشٝض سسٜح ٖصا: ايرتَصٟ قاٍ" .  دطق١ ٚغبعٌ ث٬خ ع٢ً أَيت ٚتفرتم شيو َجٌ ٚايٓكاض٣ دطق١ ٍ  قـا  ضغـٛ
َٚ إغطا٥ٌٝ بين ع٢ً أت٢ َا أَيت ع٢ً يٝأتٌ: " غًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل  ٜكـٓع  َٔ أَيت َٔ يهإ ع١ْٝ٬ أَ٘ ٜأتٞ َٔ َِٓٗ نإ يٛ ست٢ بايٓعٌ ايٓعٌ َسصل

: قاٍ اهلل؟ ضغٍٛ ٜا ٖٞ َٔ: قايٛا"  ٚاسس٠ ١ًَ إ٫ ايٓاض ٗ نًِٗ ١ًَ ٚغبعٌ ث٬خ ع٢ً أَيت ٚتفرتم ١ًَ ٚغبعٌ اثٓتٌ تفطق  إغطا٥ٌٝ بين ٚإٕ شيو
 إ٫ ْعطد٘ ٫ اطٜب سػٔ سسٜح ٖصا: ٚقاٍ عُطف ابٔ عٔ ٜعٜس بٔ عبساهلل عٔ اإلدطٜكٞف ظٜاز بٔ عبساهلل سسٜح َٔ أخطد٘" . ٚأقشابٞ عًٝ٘ أْا َا" 

ٔ  َعاٜٚـ١  سـسٜح  َٔ غٓٓ٘ ٗ زاٚز أبٛ ٚأخطد٘. آخطٕٚ ٚنعف٘ عًٝ٘ف ٚأثٓٛا قَٛ٘ ٚثك٘ ثك١ اإلدطٜكٞ ٚعبساهلل: عُط أبٛ قاٍ. ايٛد٘ ٖصا َٔ ٞ  بـ  أبـ
 ثـ٬خ  عًـ٢  غـتفرتم  إًـ١  ٖـصٙ  ٚإٕ ًَـ١  ٚغبعٌ اثٓتٌ ع٢ً ادرتقٛا ايهتاب أٌٖ َٔ قبًهِ ََٔ إٕ أ٫: " قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ غفٝإ

 ٫ بكـاسب٘  ايهًـب  ٜتذاض٣ نُا ا٭ٖٛا٤ تًو بِٗ ػاض٣ أدٛاز أَيت َٔ غٝدطز ٚإْ٘ اؾُاع١ ٖٚٞ اؾ١ٓ ٗ ٚٚاسس٠ ايٓاض ٗ ٚغبعٕٛ اثٓتإ ٚغبعٌ
ِ  عًٝـ٘  اهلل قـ٢ً  اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ َايو بٔ أْؼ عٔ َاد١ ابٔ غٓٔ ٚٗ" .  زخً٘ إ٫ َفكٌ ٫ٚ عطم َٓ٘ ٜبك٢ ٔ : "ٚغـً  عًـ٢  ايـسْٝا  دـاضم  َـ

 "ضاض عٓ٘ ٚاهلل َات ايعنا٠ ٚإٜتا٤ ايك٠٬ ٚإقاّ ي٘ ؾطٜو ٫ ٚعبازت٘ ٚسسٙ هلل اإلخ٬م
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َٛط َ٘ ٜإخل ََُت ِل ٖدٖأقلَبشلت ِ َبَٓعل ًَٗٛبٗه َٔ ٗق ٝل ِل ٖأعلَسا٤ً ٖدٖأٞيَف َب ِل ٜإشل ٗنٓت  ٝلٗه ًٖ َ٘ َع ََُ  ايًٞـ ِل َعًٖـ٢  َٚاشلٗنط ٚا َْعل َٚٗنٓـت   َؾـٖفا  اًْا 
َٔ س ٘فَط٠ُ َٗا ٖنَص ٍََ ٓل ٍََ ٔ  َيٖوايِٓاٜض ٖدٖأْٖكَصٗنِ  ٘  ٜ َبٍَٝ ِل ايًٞـ َ٘ ٖيٗه ِل آَٜاَت ٗلَتس ٕٚ ٖيَعًٞٗه   103صَت

قاٍ قُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض ٚاريٙ َٔ أٌٖ ا٭خباض: ناْ  ا٭ٚؽ ٚاـعضز أخٜٛٔ ٭ب ٚأّ دٛقع ل بُٝٓٗـا  
عسا٠ٚٚ بػبب قتٌٝف دتٕاٚي  تًو ايعسا٠ٚ ٚاؿطب  بِٝٓٗ عؿطٜٔ َٚا٥ـ١ غـ١ٓ إٍ إٔ أطفـأ اهلل عـع ٚدـٌ شيـو       

بطغٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚنإ غبب أيفـتِٗ إٔ غـٜٛس بـٔ ايكـاَ  أخـا بـين         بِٝٓٗ ٚأيفباإلغ٬ّ 
َٙ ْٚػب٘ف قسّ َهـ١ ساًدـا أٚ َعتُـًطاف ٚنـإ ضغـٍٛ اهلل       عُطٚ بٔ عٛف ٚنإ ؾطٜفا ٜػُٝ٘ قَٛ٘ ايهاٌَ ؾًَٖس

هلل عع ٚدٌ ٚإٍ اإلغـ٬ّ دكـاٍ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس ب عح ٚٗأَط بايسع٠ٛف دتكس٣ ي٘ سٌ مسع ب٘ ٚزعاٙ إٍ ا
ٌٍ ايصٟ َعو َجٌ ايصٟ َعٞف دكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َٚا ايصٟ َعو قـاٍ: فًٛـ١    ي٘ غٜٛس: دًع

ِٕ ٖصا يٖه٬ٌّ سػـٔف    يكُإ ٜعين سهُت٘ دكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اعطنٗا عًٞ دعطنٗاف دكاٍ: إ
ٍٞ ًْٛضا ٖٚس٣ً دت٬ عًٝ٘ ايكطإٓ ٚزعاٙ إٍ اإلغ٬ّ دًَِعٞ أدهٌ َٔ ٖصا قطإٓ أْـع َٓ٘ ٚقاٍ: إٕ   َٜبلع سل ي٘ اهلل عً

ِٕ قَٛـ٘ يٝكٛيـٕٛ: قـس قتـٌ       يكٍٛ ٖصا سػٔف ثِ اْكطف إٍ إس١ٜٓ دًِ ًٜبح إٔ قتًت٘ اـعضز قبٌ ّٜٛ ب عاخ دإ
 ٖٚٛ َػًِ.

ًَ٘ف َٔ قطٜـ ع٢ً  ثِ قسّ أبٛ اؿٝػط أْؼ بٔ ضادع َٚع٘ د١٦ َٔ بين ا٭ؾٌٗ دِٝٗ إٜاؽ بٔ َعاش ًٜتُػٕٛ اَؿ
قّٛ َٔ اـعضزف دًُا مسع بِٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أتاِٖ دذًؼ إيِٝٗف دكاٍ: ٌٖ يهـِ إٍ خـرٝي ٖـا    
د٦لت ِ ي٘؟ دكايٛا: َٚا شيو؟ قاٍ: أْا ضغٍٛ اهلل بعجين إٍ ايعباز أزعِٖٛ إٍ إٔ ٫ ٜؿطنٛا باهلل ؾ٦ٝاف ٚأْـعٍ عًٞ 

يهتابف ثِ شنط هلِ اإلغ٬ّ ٚت٬ عًِٝٗ ايكطإٓف دكاٍ إٜاؽ بٔ َعاش ٚنإ ا٬َا سسثا: أٟ قّٛ ٖـصا ٚاهلل خـري   ا
ٖا د٦تِ ي٘ف دأخص أبٛ اؿٝػط سف١ٓ َٔ ايبٕشا٤ دهطب بٗا ٚد٘ إٜاؽ ٚقاٍ: زعٓا َٓو دًعُطٟ يكـس د٦ٓـا يغـري    

اْكـطدٛا إٍ إسٜٓـ١ ٚناْـ  ٚقعـ١ ب عـاخ بـٌ       ٖصاف دكُ  إٜاؽ ٚقاّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عِٓٗف ٚ
 ا٭ٚؽ ٚاـعضزف ثِ   ًٜبح إٜاؽ بٔ َعاش إٔ ًٖو.

دًُا أضاز اهلل عع ٚدٌ إظٗاض زٜٓ٘ ٚإععاَظ ْبٝ٘ خطز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ إٛغِ ايصٟ يكـٞ دٝـ٘   
  ِ ف دًكـٞ عٓـس ايعكبـ١ ضٖٕـا َـٔ      ايٓفط َٔ ا٭ْكاض ٜعطض ْفػ٘ ع٢ً قبا٥ٌ ايعطب نُا نإ ٜكٓع ٗ نـٌ َٛغـ

اـعضز أضاز اهلل بِٗ خرًياف ِٖٚ غت١ ْفط: أغعس بٔ ظضاض٠ف ٚعٛف بٔ اؿاضخ ٖٚٛ ابٔ عفطا٤ف ٚضادع بـٔ َايـو   
ايعذ٬ْٞف ٚقٕب١ بٔ عاَط بٔ سسٜس٠ف ٚعكب١ بٔ عاَط بٔ ْابٞف ٚدابط بٔ عبس اهللف دكاٍ هلِ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل  

ْفٌط َٔ اـعضزف قاٍ: أَـٔ َـٛايٞ ٜٗـٛز؟ قـايٛا: ْعـِ: قـاٍ: أدـ٬ ػًػـٕٛ ستـ٢           عًٝ٘ ٚغًِ: َٔ أْتِ؟ قايٛا:
 أنًُٛهِ؟ قايٛا: ب٢ًف دذًػٛا َع٘ دسعاِٖ إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚعطَض عًِٝٗ اإلغ٬ّ ٚت٬ عًِٝٗ ايكطإٓ.

قايٛا: ٚنإ ٖا قٓع اهلل هلِ ب٘ ٗ اإلغ٬ّ إٔ ًٜٗٛزا ناْٛا َعِٗ بب٬زِٖف ٚنـاْٛا أٖـٌ نتـاب ٚعًـِف ٖٚـِ      
ناْٛا أٌٖ أٚثإ ٚؾطىف ٚناْٛا إشا نإ َِٓٗ ؾ٤ٞ قايٛا: إٕ ْبٝا اٯٕ َبعٌٛخ قس أظٌ ظَاْ٘ ْتبع٘ ْٚكتًهِ َعـ٘  

ٍُا نًِٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغً ِ أٚي٦و ايٓفـط ٚزعـاِٖ إٍ اهلل عـع ٚدـٌ قـاٍ بعهـِٗ       قتٌ عاز ٚإَضّف دً
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يبعض: ٜا قّٛ تعًُٕٛ ٚاهلل إْ٘ ايٓيب ايصٟ َتِٛعَسٗنِ ب٘ ٜٗٛزف دـ٬ ٜػـبٗكٓٞهِ إيٝـ٘ف دأدـابٛٙ ٚقـسقٛٙ ٚأغـًُٛاف       
ـٝ   ِٗ ٚقايٛا: إْا قس تطنٓا قَٛٓا ٫ٚ قّٛ بِٝٓٗ َٔ ايعسا٠ٚ ٚايؿٍط َا بِٝٓٗ ٚعػ٢ اهلل إٔ هُعِٗ بوف ٚغـٓكسّ عً

 دٓسعِٖٛ إٍ أَطىف دإٕ هُعِٗ اهلل عًٝو د٬ ضدٌ أعٍع َٓو.
ثِ اْكطدٛا عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضادعٌ إٍ ب٬زِٖ قس آَٓٛا ب٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِف دًُـا     

ٌض َـٔ  قسَٛا إس١ٜٓ َشٖنط ٚا هلِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚزعِٖٛ إٍ اإلغ٬ّ ست٢ دؿا دـِٝٗ دًـِ ٜبـل زا   
ز ٚض ا٭ْكاض إ٫ ٚدٝٗا شنٌط َٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ستـ٢ إشا نـإ ايعـاّ إكبـٌ ٚادـ٢ إٛغـِ َـٔ        
ا٭ْكاض اثٓا عؿط ضد٬ ِٖٚ: أغعس بٔ ظضاض٠ف ٚعٛفف َٚعاش ابٓا عفطا٤ف ٚضادع بٔ َايو بٔ ايعذ٬ٕف ٚشنٛإ 

اؽ بـٔ عبـاز٠ف ٚعكبـ١ بـٔ عـاَطف ٚقٕبـ١ بـٔ عـاَطف         بٔ عبس ايكٝؼف ٚعباز٠ بٔ ايكاَ ف ٜٚعٜس بٔ ثعًب١ف ٚعب
ٖٚ٪٤٫ خعضدٍٕٝٛ ٚأبٛ اهلٝجِ بٔ ايتٝٗإف ٚعّٛط بٔ غاعس٠ َٔ ا٭ٚؽف دًكٛٙ بايعكب١ ٖٚٞ ايعكب١ ا٭ٍٚف دباٜعٛا 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً بٝع١ ايٓػا٤ف ع٢ً إٔ ٫ ٜؿطنٛا باهلل ؾ٦ًٝا ٫ٚ ٜػـطقٛا ٫ٚ ٜعْـٛاف إٍ آخـط    

ٯ١ٜ دإٕ ٚدٝتِ دًهِ اؾ١ٓف ٚإٕ اؿٝتِ ؾ٦ًٝا َٔ شيو دٗأخصمت عٍسٙ ٗ ايسْٝا دٗـٛ نفـاض٠ٚ يـ٘ف ٚإٕ غـرت عًـٝهِ      ا
 دأَطنِ إٍ اهلل إٕ ؾا٤ عصبهِ ٚإٕ ؾا٤ افط يهِف قاٍ: ٚشيو قبٌ إٔ ٜفطض عًِٝٗ اؿطب.

َ كعب بٔ عُري  بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓافف قاٍ: دًُا اْكطف ايكّٛ بعح َعِٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
َ كعب ٜ ػ٢ُ بإس١ٜٓ إكط٨ف ٚنإ َٓــعي٘   َِٗٗ ٗ ايسٜٔف ٚنإ  ٚأَطٙ إٔ ٜكط٥ِٗ ايكطإٓ ٜٚعًُِٗ اإلغ٬ّ ٜٚ فك
ٕٙـاف َـٔ سـٛا٥ط بـين ظفـطف دذًػـا ٗ        ع٢ً أغعس بٔ ظضاض٠ف ثِ إٕ أغعس بٔ ظضاض٠ خطز َكعب دسخٌ ب٘ سا٥

دكاٍ غعس بٔ َعاش ٭غٝس بٔ س هري: إًْل إٍ ٖصٜٔ ايطدًٌ ايًصٜٔ قس اؿا٥ط ٚادتُع إيُٝٗا ضداٍ ٖٔ أغًِف 
أتٝا زاضْا يٝػفٗا نعفا٤َْا داظدطُٖاف دإٕ أغعس بٔ ظضاض٠ ابٔ خاييت ٚي٫ٛ شاى يهفٝته٘ف ٚنـإ غـعس بـٔ َعـاش     

ََُٗا َٔ بين عبس ا٭ؾٌٗ ُٖٚا َؿطنإف دأخص أغٝس بٔ سهـري سطبتـ٘   ٟل قٛ ثـِ أقبـٌ إٍ    ٚٗأَغٝلس بٔ سهري َغَٝٔس
َكعب ٚأغعس ُٖٚا دايػإ ٗ اؿا٥طف دًُا ضآٙ أغعس بٔ ظضاض٠ قاٍ ٕكعب: ٖصا غٝس قَٛ٘ قس دا٤ى دأقسم 
ًُا دكاٍ: َا دـا٤ بهـِ إيٝٓـا تػـفٗإ نـعفا٤ْا؟       اهلل دٝ٘ف قاٍ َكعب: إٕ هًؼل أنًُ٘ قاٍ: دٛقف عًُٝٗا َتؿٍت

َٚ ػًؼ دتػُع؟ دإٕ ضنٝ  أَطا قبًت٘ ٚإٕ نطٖتـ٘  اعتع٫ إٕ ناْ  يهُا ٗ أْفػهُا ساد١ف دكاٍ ي٘ َكع ب: أ
ٗنٍف عٓو َا تهطٙف قاٍ: أْكفَ  ثِ ضنع سطبت٘ ٚدًؼ إيُٝٗا دهًُ٘ َكعب باإلغ٬ّ ٚقطأ عًٝ٘ ايكطإٓ دكـا٫  
ٚاهلل ٖيَعطدٓا ٗ ٚدٗ٘ اإلغ٬ّ قبٌ إٔ ٜتهًِ ب٘ف ٗ إؾطاق٘ ٚتػًٗ٘ف ثِ قاٍ: َا أسػٔ ٖصا ايه٬ّ ٚأًْ٘ ! نٝـف  

ٌ  ٚت ٕٗط  ثَٛبٝو ثـِ تؿـٗس ؾـٗاز٠ اؿـل    تكٓ ثـِ تكـًٞ    عٕٛ إشا أضزمت إٔ تسخًٛا ٗ ٖصا ايسٜٔ؟ قا٫ ي٘ : تغتػ
ِٕ ٚضا٥ـٞ ضدـ٬ إٕ        ضنعتٌ دكاّ دااتػٌ ٚطٗط ثٛبٝ٘ ٚؾٗس ؾٗاز٠ اؿل ثِ قاّ ٚضنع ضنعتٌ ثـِ قـاٍ هلُـا: إ

َعاشف ثـِ أخـص سطبتـ٘ داْكـطف إٍ غـعس      اتبعهُا   ٜتدًف عٓ٘ أسس َٔ قَٛ٘ ٚغأضغً٘ إيٝهُا اٯٕف غعس بٔ 
ٚقَٛ٘ف ِٖٚ دًٛؽ ٗ ْازِٜٗ دًُا ْعط إيٝ٘ غعس بٔ َعاش َكب٬ قاٍ: أسًف باهلل يكس دا٤نِ أغـٝس بغـري ايٛدـ٘    
ٍُـ   ايـطدًٌ دـٛاهلل َـا ضأٜـ        ايصٟ شٖب َٔ عٓسنِف دًُا ٚقف ع٢ً ايٓازٟ قاٍ ي٘ غعس: َا دعً ؟ قاٍ: نً
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٫ دادعٌ َا أسبب ف ٚقس س سث   إٔ بين ساضثـ١ خطدـٛا إٍ أغـعس بـٔ ظ ضاض٠ يٝكتًـٛٙف      بُٗا بأًغا ٚقس ْٗٝت ُٗا دكا
َبازًضا يًصٟ شنط ي٘ َٔ بين ساضثـ١ف دأخـص اؿطبـ١      َغهًبا ٚشيو أِْٗ عطدٛا أْ٘ ابٔ خايتو يٝشكطٚى دكاّ غعس

ٜػُع َُٓٗـا دٛقـف عًُٝٗـا     ثِ قاٍ: ٚاهلل َا أضاى أآٝ  ؾ٦ٝا دًُا ضآُٖا ٦ٌَُٕٓ عطف إٔ أغًٝسا إِا أضاز إٔ
ًُا ثِ قاٍ ٭غعس بٔ ظضاض٠: ي٫ٛ َا بٝين ٚبٝٓو َٔ ايكطاب١ َا ضَ  ٖصا َينف تغؿاْا ٗ زاضْا َا ْهـطٙ ٚقـس    ََتؿت
قاٍ أغعس ٕكعب: دا٤ى ٚاهلل غٝس قَٛ٘ف إٕ ٜتبعو   ىايفو َِٓٗ أسسف دكاٍ ي٘ َكعب: أٚ تكعس دتػُع دـإٕ  

٘ف ٚإٕ نطَٖت٘ َععيٓا عٓو َا تهطٙف قاٍ غعس: أْكـف ف ثـِ ضنـع اؿطبـ١ ٚدًـؼف      ضنٝ  أًَطا ٚضابَ  دٝ٘ قبًَت
دعطض عًٝ٘ اإلغ٬ّ ٚقطأ عًٝ٘ ايكطإٓ قا٫ : دعطدٓا ٚاهلل ٗ ٚدٗ٘ اإلغ٬ّ: قبٌ إٔ ٜتهًِ ب٘ ٗ إؾطاق٘ ٚتػـًٗ٘ف  

بٝوف ثِ تؿٗس ؾـٗاز٠  ثِ قاٍ هلُا: نٝف تكٓعٕٛ إشا أْتِ أغًُتِ ٚزخًتِ ٗ ٖصا ايسٜٔ؟ قا٫ تغتػٌ ٚتٕٗط ثٛ
ضنعتٌ دكاّ ٚااتػٌ ٚطٗط ثٛبٝ٘ ٚؾٗس ؾٗاز٠ اؿل ٚضنع ضنعتٌف ثِ أخص سطبت٘ دأقبٌ عاَـسا    تكًٞ اؿل ثِ

إٍ ْازٟ قَٛ٘ َٚع٘ ٗأَغٝلس بٔ سهري دًُا ضآٙ قَٛ٘ َكب٬ قايٛا: مًف باهلل يكس ضدع غعس إيٝهِ بغري ايٛد٘ ايصٟ 
قاٍ: ٜا بين عبس ا٭ؾٌٗ نٝف تعًُٕٛ أَطٟ دٝهِ؟ قايٛا: غٝسْا ٚأدهًٓا شٖب ب٘ َٔ عٓسنِف دًُا ٚقف عًِٝٗ 

ٍٞ سطاّ ست٢ ت٪َٓٛا باهلل ٚضغٛي٘ف قـاٍ: دُـا أَػـ٢ ٗ زاض     ضأًٜا ٚأّٓٓا ْكٝب١ٙ قاٍ: دإٕ ن٬ّ ضدايهِ ْٚػا٥هِ عً
ٌ  ٫ٚ اَطأ٠ٚ إ٫ َػًِ أٚ َػ١ًُف ٚضدع أغعس بٔ ظضاض٠ َٚكعب إٍ َٓـعٍ أغعس بٔ ظضاض٠ف  بين عبس ا٭ؾٌٗ ضد

دأقاّ عٓسٙ ٜسعٛ ايٓاؽ إٍ اإلغ٬ّ ست٢   ٜبل زاض َٔ زٚض ا٭ْكاض إ٫ ٚدٝٗا ضداٍ َػـًُٕٛ ْٚػـا٤ َػـًُات    
إ٫ َا نإ َٔ زاض بين أ١َٝ بٔ ظٜس ٚخ١ُٕ ٚٚا٥ٌ ٚٚاقفف ٚشيو أْ٘ نإ دِٝٗ أبٛ قٝؼ بـٔ ا٭غـً  ايؿـاعطف    

ّ ست٢ ٖـادط ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ إٍ إسٜٓـ١       ٚناْٛا ٜػُعٕٛ َٓ٘ ٜٕٚٝعْٛ٘ دٛقف بِٗ عٔ اإلغ٬
 َٚه٢ بسٌض ٚٗأسس ٚاـٓسم.

قايٛا: ثِ إٕ َكعب بٔ عُري ضدع إٍ َه١ ٚخطز َع٘ َٔ ا٭ْكاض َٔ إػـًٌُ غـبعٕٛ ضدـ٬ َـع سذـاز      
 ّ ايتؿـطٜل   قَِٛٗ َٔ أٌٖ ايؿطى ست٢ قسَٛا َه١ دٛاعسٚا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايعكب١ َٔ أٚغط أٜـا

 ٖٚٞ بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ.
دًُا دطآا َٔ اؿر ٚناْ  اي١ًًٝ اييت ٚاعسْا ضغٍٛ اهلل قـ٢ً   -ٚنإ قس ؾٗس شيو  -قاٍ نعب بٔ َايو 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٚعٓا عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ سطاّ أبٛ دابط أخربْاٙ ٚنٓا ْهتِ عُٔ َعٓا َٔ إؿـطنٌ َـٔ قَٛٓـا    
ٍُـا أْـ  دٝـ٘ إٔ    أَطْا دهًُٓاٙف ٚقًٓا ي٘:  ٜا أبا دابط إْو غٝس َٔ غازاتٓا ٚؾطٜف َٔ أؾطادٓا ٚإْا ْطاب بو ع

تهٕٛ سٕبا يًٓاض اساف ٚزعْٛاٙ إٍ اإلغ٬ّ دأغًِف ٚأخربْاٙ َٝعاز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دؿـٗس َعٓـا   
ٌ خطدٓا ٕٝعاز ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً   ايعكب١ف ٚنإ ْكٝباف دبتٓا تًو اي١ًًٝ َع قَٛٓا ٗ ضسايٓا ست٢ إشا َه٢ ثًح ايًٝ

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْتػًٌ َػتدفٌ تػًٌ ايكٕاف ست٢ ادتُعٓا ٗ ائؿعب عٓس ايعكبـ١ف ٚمـٔ غـبعٕٛ ضدـ٬ َٚعٓـا      
اَطأتإ َٔ ْػا٥ٓا ْػٝب١ بٓ  نعب أّ عُاض٠ إسس٣ ْػا٤ بين ايٓذاضف ٚأمسا٤ بٓ  عُطٚ بٔ عسٟ أّ َٓٝع إسس٣ 

ْٓتعط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ دا٤ْا َٚع٘ عُ٘ ايعبـاؽ بـٔ عبـس     ْػا٤ بين غ١ًُف دادتُعٓا بايؿعب
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إًٕبف ٖٚٛ ٦َٜٛص ع٢ً زٜٔ قَٛ٘ إ٫ أْ٘ أسب إٔ وهط أَط ابٔ أخٝ٘ف ٜٚتٛثل ي٘ف دًُـا دًػـٓا نـإ أٍٚ َـٔ     
ــعضز  ٚناْ  ايعطب ٜػُٕٛ ٖصا اؿٞ َـٔ ا٭ْكـاض ا   -تهًِ ايعباؽ بٔ عبس إًٕبف دكاٍ: ٜا َعؿط اـعضز 

إٕ قًُسا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٍَٓا سٝح قس عًُتِف ٚقس َٓعٓاٙ َٔ قَٛٓا ٖٔ ٖـٛ عًـ٢ َجـٌ     -خعضدٗا ٚأٚغٗا 
ضأٜٓا ٖٚٛ ٗ عٍع َٔ قَٛ٘ َٚٓع١ ٗ بًسٙف ٚأْ٘ قس أب٢ إ٫ ا٫ْكٕاع إيٝهِ ٚايًشٛم بهِف دإٕ نٓـتِ تـطٕٚ أْهـِ    

ُ ٛٙ ٚخـاشيٛٙ   ٚادٕٛ ي٘ َا زعُٛٛٙ إيٝ٘ َٚاْعٛٙ ٖٔ خايف٘ دأْت َ ػلـًَ ِ َٚا ؼًُتِ َٔ شيوف ٚإٕ نٓتِ تطٕٚ أْهِ 
 بعس اـطٚز إيٝهِ دُٔ اٯٕ دسعٛٙ دإْ٘ ٗ عٝع َٚٓع١ُ.

ِل ٜا ضغٍٛ اهلل ٚخصل يٓفػو ٚيطٔبو َا ؾ٦ .  قاٍ: دكًٓا قس مسعٓا َا قً : دتهً
ٗ اإلغ٬ّف ثِ قاٍ أباٜعهِ ع٢ً  قاٍ: دتهًِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دت٬ ايكطإٓ ٚزعا إٍ اهلل ٚضاب

َٙ ثِ قـاٍ: ٚايـصٟ بعجـو      أْفػهِ ْٚػا٤نِ إٔ ُٓعْٛٞ ٖا ُٓعٕٛ َٓ٘ ََعلط ٚض َبَٝس ٚأبٓا٤نِف قاٍ: دأخص ايربا٤ بٔ 
 باؿل ْبٝا يُٓٓعو ٖا ِٓع َٓ٘ ٗأظ َضَْا دباٜعٓا ٜا ضغٍٛ اهللف دٓشٔ أٌٖ اؿطب ٚأٌٖ اؿًك١ ٚضثٓاٖا نابطا عٔ نابط.

أبٛ اهلٝجِ بٔ ايتٝٗإف دكاٍ: ٜا ضغٍٛ  -ٚايربا٤َ ٜهًِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ايكٍٛ   داعرتض :قاٍ
اهلل إٕ بٝٓٓا ٚبٌ ايٓاؽ سبا٫ ٜعين ايعٗٛزف ٚإْا قاطعٖٛا دٌٗ عػَٝ  إٕ دعًٓا مٔ شيو ثِ أظٗـطى اهلل إٔ تطدـع   

ٍ  اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ثِ قاٍ: ايسّ ايسّ ٚاهلسّ اهلـسّ أْـتِ َـين ٚأْـا َـٓهِ      إٍ قَٛو ٚتسعٓاف دتبٍػِ ضغٛ
 أساضب  َٔ ساضبتِ ٚأغا  َٔ غإتِ.

أخطدٛا إيٞ َٓهِ اثـين عؿـط ْكًٝبـا نفـ٤٬ عًـ٢ قـَِٛٗ َـا دـِٝٗ         $  ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:
 ث٬ث١ٙ َٔ ا٭ٚؽ.دأخطدٛا اثين عؿط ْكًٝبا تػع١ٙ َٔ اـعضز ٚ#نهفاي١ اؿٛاضٌٜ يعٝػ٢ بٔ َطِٜ 

قاٍ عاقِ بٔ عُطٚ بٔ قتاز٠: إٕ ايكّٛ ٕا ادتُعٛا يبٝع١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ ايعباؽ بٔ ع باز٠ 
بٔ َْهل١ً ا٭ْكاضٟ: ٜا َعؿط اـعضز ٌٖ تسضٕٚ ع٬َا تباٜعٕٛ ٖصا ايطدٌ؟ إْهِ تباٜعْٛـ٘ عًـ٢ سـطب ا٭ٓـط     

أَٛايهِ َكٝب١ ٚاؾطادهِ قت٢ً أغـًُتُٛٙف دُـٔ اٯٕف دٗـٛ ٚاهلل إٕ    ٚا٭غٛزف دإٕ نٓتِ تطٕٚ أْهِ إشا ْٗه  
ٌٟ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ف ٚإٕ نٓتِ تطٕٚ أْهِ ٚادـٕٛ يـ٘ َـا زعٛت ُـٛٙ إيٝـ٘ َـٔ تًٗهـ١ ا٭َـٛاٍ ٚقتـٌ           دعًتِ َخعل

 ا٭ؾطاف ددصٚٙ دٗٛ ٚاهلل خري ايسْٝا ٚاٯخط٠.
اؾٓـ١  $  ُا يٓا بصيو ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ مٔ ٚدِٝٓا؟ قـاٍ: قايٛا: دإْا ْأخصٙ ع٢ً َكٝب١ ا٭َٛاٍ ٚقتٌ ا٭ؾطافف د

ََعلط ٚض ثـِ تتـابع ايكـّٛف دًُـا باٜعٓـا       # قاٍ: ابػ٘ط َٜسٖى دبػٖط ٜسٙ دباٜعٛٙف ٚأٍٚ َٔ نطب ع٢ً ٜسٙ ايربا٤ بٔ 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قطر ايؿٕٝإ َٔ ضأؽ ايعكب١ بأْفص قٛت َا مسعت ٘ قط: ٜا أٌٖ اؾبادـب ٖـٌ   
ِٝ ٚايّكبا٠ قس ادتُعٛا ع٢ً سطبهِف دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٖصا عسٚ اهللف ٖـصا أظٍب   َِ َ َص يهِ ٗ 

ٍٔ يوف ثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: اضدهٛا إٍ ضسايهِ.  ايعكب١ف امسع أٟ عسٚ اهلل أَا ٚاهلل ٭دطا
اـًسا عًـ٢ أٖـٌ ًَٓـ٢ بأغـٝادٓاف دكـاٍ         يًُٓٝٔ ي٦ٔ ؾ٦  دكاٍ ايعباؽ بٔ عباز٠ بٔ ْه١ً: ٚايصٟ بعجو باؿل

 ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :   ْ ٪لَط بصيو ٚيهٔ اضدعٛا إٍ ضسايهِ.
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قاٍ دطدعٓا إٍ َهادعٓا دُٓٓا عًٝٗا ست٢ أقبشٓا دًُـا أقـبشٓا اـست عًٝٓـا َدًٛـ١ٗ قـطٜـ ستـ٢ دا٩ْٚـا ٗ         
د٦تِ قاسبٓا ٖصا تػتدطدْٛ٘ َٔ بٌ أظٗطْا ٚتباٜعْٛ٘ عًـ٢ سطبٓـاف    َٓاظيٓاف دكايٛا: ٜا َعؿط اـعضز بًغٓا أْهِ

ٔل ٖٓاى َٔ َؿـطنٞ    َٓهِ ٚإْ٘ ٚاهلل َا سٞ َٔ ايعطب أبغض إيٝٓا إٔ تٓؿب اؿطب بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ََ قاٍ: داْبعح 
ف ٚقاّ ايكـّٛ  قَٛٓا وًفٕٛ هلِ باهلل: َا نإ َٔ ٖصا ؾ٤ٞ َٚا عًُٓاٙ ٚقسقٛاف ٚ  ٜعًُٛاف ٚبعه ٓا ٜٓعط إٍ بعض

ٚعًٝ٘ ْع٬ٕ دسٜسإف قاٍ دكً  ي٘ نًُـ١ نـأْٞ أضٜـس إٔ أؾـطى       إدعَٚٞ ٚدِٝٗ اؿاضخ بٔ ٖؿاّ بٔ إغري٠
ايكّٛ بٗا دُٝا قايٛا ٜا دابط أَا تػتٕٝع إٔ تتدص ٚأْ  غٝس َٔ غازاتٓا َجٌ ْعًٞ ٖـصا ايفتـ٢ َـٔ قـطٜـف قـاٍ      

ٚقاٍ: ٚاهلل يتٓتعًُٓٗا قاٍ ٜكٍٛ أبٛ دـابط ضنـٞ اهلل عٓـ٘:     دػُعٗا اؿاضخ ددًعُٗا َٔ ضدًٝ٘ ثِ ض٢َ بُٗا إيٞ
 ٌٍ  .  ٭غًبٓ٘ قاحل ٚاهلل ي٦ٔ قسم ايفأٍ -ٚاهلل  -َ٘ ٚاهلل أسلٖف٘عَ  ايفت٢ داضزز إيٝ٘ ْعًٝ٘ف قاٍ: ٫ أضزُٖا دأ

قطٜؿـا   قاٍ: ثِ اْكطف ا٭ْكاض إٍ إس١ٜٓ ٚقس ؾٍسزٚا ايعكسف دًُا قسَٖٛا أظٗطٚا اإلغ٬ّ بٗـا ٚبًـ  شيـو   
إٕ اهلل تعـاٍ  $  دآشٚا أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ ٭قـشاب٘:  

 دأَطِٖ باهلذط٠ إٍ إس١ٜٓ ٚايًشٛم بإخٛاِْٗ َٔ ا٭ْكاض. #قس دعٌ يهِ إخٛاًْا ٚزاًضا تإَٔٓٛ دٝٗا 
َٞف ثِ عاَط بٔ ضبٝع١ ثِ عبس اهلل بٔ دشـ ثِ تتابع دأٍٚ َٔ ٖادط إٍ إس١ٜٓ أبٛ غ١ًُ بٔ عبس ا٭غس إدعٚ

أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أضلغا٫ إٍ إس١ٜٓ دذُع اهلل أٖـٌ إسٜٓـ١ أٚغـٗا ٚخعَضَدٗـا باإلغـ٬ّف      
 ٚأقًض شات بِٝٓٗ بٓبٝ٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .

َٚط َٕ ٜإٖي٢ ا٘يَدٝلٜط  ١َِٚ َٜسلع ٛ ِل ٗأ ٍََٓٗه َٚٗأٖٚيـَٚ٘يَتٗهٔ  ُ ٖٓهٜط  ٜٔ ا٘ي َٕ َع ٛل َٗ ٓل ََٜٚ َُعلط َٚف  َٕ َبا٘ي َ ط ٚ ُ ٘فًَش َٕٜٛ٘أ ُ ا٘ي  ٗ  104ص٦َٖه
إشا ظٗـط   $ض٣ٚ أْؼ بٔ َايو قاٍ: قٌٝ ٜا ضغٍٛ اهللف َت٢ ْرتى ا٭َط بإعطٚف. ٚايٓٗٞ عـٔ إٓهـط؟ قـاٍ:    

إًـو ٗ قـغاضنِ    $. قًٓـا: ٜـا ضغـٍٛ اهلل َٚـا ظٗـط ٗ ا٭َـِ قبًٓـا؟ قـاٍ:          # دٝهِ َا ظٗط ٗ ا٭َِ قبًهِ
 # ٚايفاسؿ١ ٗ نباضنِ ٚايعًِ ٗ ضشايتهِ

ٙ     $  ٚ ٗ قشٝض َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ:قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ً٘ٝ َغٝٔـطل ٓلٖهـًطا ٖد  َ ِل  ََـٓلٗه ٔل َضٖأ٣  ََ
َٕعل ٖدَب ِل َٜػلَت ٕل ٖي ٕٜ َبَٝسٙف ٖدإ َّا ََٚشَيٖو أنلَعف  اإل َ٘ف  ًَ٘ب َٕعل ٖدَبٖك ِل َٜػلَت ٕل ٖي َ٘ف ٖدإ ََٚضا٤َ َشَيـٖو   $  . ٚٗ ضٚاٜـ١:  #ًََػاَْ َٖٚيـٝلَؼ 
 ٍٝ ٕٜ َسِب١ٗ َخطلَز َّا َٔ اإل ََ# . 

ُلطٚ بٔ أبٞ عُطٚف عـٔ عبـس اهلل    ٚقاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا غًُٝإ اهلااٞف أخربْا إمساعٌٝ بٔ دعفطف أخربْٞ َع
ِٕ  $  عبس ايطٓٔ ا٭ؾًٗٞف عٔ سصٜف١ بٔ ايُٝإف إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:بٔ  َ ط  َٚاٞيَصٟ َْ٘فَػٞ َبََٝسٙ ٖيَتـ٘أ

     ِِ َٙف ث ـ ٔل َعٓلـَس ََـ ِل َعٖكاًبـا  ٕل َٜبلَعَح َعًٖـٝلٗه ِٔ اهلٗل أ ٚل ٖيٝ َٛؾٖه ٓلٖهٜطف ٖأ  ُ ٜٔ ا٘ي ِٕ َع  ٛ َٗ ٓل َُعلط َٚف ٖٚيَت ٘  ٖدـ   َبا٘ي ٬ َٜػلـَتَذٝب   ٖيَتسلع ِٓـ
ِل  23#ٖيٗه

ِ  ا٘يَبٍََٝٓات ط  ٖ ََا َدا٤َ ََٔ َبعلَس  ًٖٗفٛا  َٚاخلَت َٔ َتٖفِطٗقٛا   صَٖٚيا َتٗهْٛ ٛا ٖناٞيَصٜ

                                                           

  سػٔ: ايرتَصٟ ٚقاٍ َاد١ف ٚابٔ ايرتَصٟ ضٚاٙ  
23
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ِل  ٦َٖوَٚٗأٖٚيـ ط٫ٜكبض أٚي٦و قس٠ٚ يهِف دتكتسٚا بِٗ ٭ِْٗ ع٢ً ن٬ي١: ٗ ـ ٌِ  َعـَصابٌ  ٖي ٗ تٓبٝـ٘   105ص َعَعـٝ
ٌِ طأٜهٙا َجًِٗبأْهِ يٛ اقتسٜتِ بِٗ غٝهٕٛ يهِ   ص َعَصاٌب َعَعٝ

َّ  ط ٛل ٚ د ٌٛٙطاؿػاب سٝحصَٜ ٚ د ٌٛٙطَا ناْ  عًٝ٘ َٔ ٖسٟ :صَتبلَّٝض  َّٛز  ٍ صََٚتػل  َا ناْ  عًٝ٘ َٔ نـ٬
ِل  ط:  ٗ  ٖ ٚ د ٛ َِٛزتل  َٔ اغل َِا اٞيَصٜ  ٖأٖنٖفـطلت ِ َبعلـسَ  طايصٜٔ ٫قٛا ن٬هلِ ٚغ٤ٛ أعُاهلِ بٛدٛٙ غٛزا٤ف ٜ كاٍ هلِ :صٖدٖأ

ِل َّاَْٗه ٍٔ اهلل  صٜإ ََ َٕ ط:عًٝهِ ب٘أْهطمت إّاْهِ بعس إٔ  ِل َت٘هٗفط ٚ َُا ٗنٓت  ٖٚصا ٖٛ ايعصاب 106صٖدص ٚٗقٛا ا٘يَعَصاَب َب
ٌِطإْ٘ يٝؼ عصابٙا دكطف بٌ ٖٛ ف ايععِٝ ايصٟ قايت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ٗ ْٗاٜتٗا ف نـٕٛ ٖـ٪٤٫ نفـطٚا    ص َعَصاٌب َعَعٝ

غتهربٚا ع٢ً اإلّإف ثِ إٔ نفطِٖ بعس اإلّإ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜ شسخ دت١ٓ ٚاْؿكاقٙا ٗ بعس إٔ عطدٛا اهللف ٚنأِْٗ ا
إ٪ٌَٓف دٗصا ايصٟ اْؿل ٚاضتٍس عٔ اإلّإف قس ٜػتذٍط اريٙف ثِ أْ٘ قس ٜهٕٛ سذ١ يغريٙف ٚيصيو دٗـٛ ٜ ذـاظ٣   

   بعصاب ععِٝ.
ِل  ط  ٗ  ٖ ٚ د ٛ َٔ ابلَِٝه ل  َِا اٞيَصٜ ١ََُطإّاِْٗف ٚسػٓات أعُاهلِ بٛدٛٙ بٝها٤:ايصٜٔ ٫قٛا صَٖٚأ  دٓـات صٖدَفٞ َضسل

َٕ ط َٗا َخاَيس ٚ ِل َدٝ  ٖ  َ٘ َػتكٍطضٕٚ إَٓٓٛ يٝؼ بٛغع أسس إٔ ٜ دطدِٗ َٓٗاف دِٗ أًٖٗاف ٚقـس أعـٍسٖا   107ص ايًٞـ
ٍٔ عًٝٓا دٓهٕٛ َِٓٗ  بطٓت٘   اهلل هلِف ٚأعٍسِٖ هلاف دٗ٪٤٫ أقشاب ايٛدٛٙ ايبٝها٤ف ْٚػأٍ اهلل تعاٍ إٔ ّ

ٌَ ط َُ ًَ٘عاٖي ًُا يٍَ ً٘ ٘  ٜ ٜطٜس  ٗظ ََا ايًٞـ َٚ ٝلٖو َبا٘يَشلٍٜ  َٖا َعًٖ َ٘ َْتلًٗٛ ًٖ٘و آَٜات  ايًٞـ ٖصا ايه٬ّ ٚإٕ نإ ٜؿـري ٗ  108ص َت
ظاٖطٙ إٍ إٔ دربٌٜ ٜ درب ايٓيب بأْ٘ ٜتًٛ عًٝ٘ آٜات اهللف إ٫ٛ إٔ ٖصا ايه٬ّ بصات٘ أٜهٙا ٖٛ يٝؼ ؾربٜـٌف بـٌ ٖـٛ    

دٝػتٟٛ ا٭َط ٗ قطا٤تو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٜكٍٛ اهلل ؾربٌٜ: قٌ ٜادربٌٜ حملُس إٔ اهلل أَطْٞ إٔ أخربى بـإٔ   هللف
َ٘ ط ًٖ٘و آَٜات  ايًٞـ ًَََهات اهللصَت َٖا طبٍٝٓات ٚ ًُا ط: ٚبأَط َٓ٘ف ٚناي١ عٔ اهللصَْتلًٗٛ ً٘ ٘  ٜ ٜطٜس  ٗظ ََا ايًٞـ َٚ ٝلٖو َبا٘يَشلٍٜ  َعًٖ

ٌَ َُ ًَ٘عاٖي دًٛ نإ ٜطٜس ظًُٙا هلِف ٕا بٍٝٔ هلِ اؿل َٔ ايباطٌف دأٚي٦و ايصٜٔ اغـٍٛزت ٚدـِٖٛٗف ٖـِ ايـصٜٔ     . ص يٍَ
دعًٖٛا غٛزا٤ بعس إٔ ناْ  بٝها٤ َا أْعِ عًِٝٗ اهلل َٔ ْع١ُ اإلّإف دذٓشٛا إٍ ايهفطف ٚغـعٛا إٍ ايؿـكام   

 ط. ٚايفت١ٓ ٗ ايٓاؽف ثِ أقٍطٚا ع٢ً ايهفط ست٢ إٔ َا تٛا ع٢ً ايهف
ٚقس ٍَط َعٓا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ن٬ّ اهلل إٛد٘ يًٓاؽ ع٢ً يػإ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ف عٓـسَا ىـاطبِٗ عٝػـ٢:    

َ٘ ٖدَٝٗهط ٝلٜط ٖدٖأْٗفذ  َدٝ ٕٞ ٝل١َ٦َ اي َٗ ٌٜ ٖن ِّ َٔ اي َٔ ِل ٖأْٔٞ ٖأخلًٗل  ٖيٗهِ  َٔٔ ِضٔبٗه َٖ٘أْٔٞ ٖقسل َد٦لت ٗهِ َبآ١َُٜ  ٕٜ ايًٛ ٕ  ٖطٝلطٙا َبٜإشل  صٛ
ٖأْٔـٞ ٖقـسل   طدٗصا ايه٬ّ ٜبسٚ ٗ ظاٖطٙ بأْ٘ ن٬ّ عٝػ٢ َع ايٓاؽف بٝس إٔ اهلل تعاٍ ٜكٍٛ ي٘: قٌ ٜا عٝػ٢ هلِ:

ٕ  ٖطٝلطٙا َ٘ ٖدَٝٗهٛ ٝلٜط ٖدٖأْٗفذ  َدٝ ٕٞ ٝل١َ٦َ اي َٗ ٌٜ ٖن ِّ َٔ اي َٔ ِل ٖأْٔٞ ٖأخلًٗل  ٖيٗهِ  َٔٔ ِضٔبٗه َٚٗأبلـ    َد٦لت ٗهِ َبآ١َُٜ   َ٘ ٕٜ ايًٛـ َ٘  َبـٜإشل َُـ ٜط٨  ا٭٘ن
ِٕ َد ِل ٜإ َٕ َدٞ ب ٝ َٛتٗه ََا َتِسَخط ٚ َٚ  َٕ َُا َت٘أٗنًٗٛ َٚٗأَْٔب٦ ٗهِ َب  َ٘ ٕٜ ايًٛ ٛلَت٢ َبٜإشل َُ َٚٗأسلَٝـٞ ا٘ي ِل ٜإٕ ٗنٓت ِ ٚاٖ٭بلَطَم  ٞ َشَيٖو ٯ١َٜٙ ٞيٗه

ٌَ َََٓ ٌِ ص49طَّ٪ل ََٚيٗأَس ٛلَضا٠َ  َٔ ايِت ََ  ِٟ َٔ ََٜس ٝل َُا َب َ َكٔسقٙا يِّ ِل    َٚ َٔـٔ ِضٔبٗهـ ََٚد٦لت ٗهِ َبآ١َُٜ  ِل  ٝلٗه ًٖ َّ َع ٖيٗهِ َبعلَض اٞيَصٟ س ٔط
ٜٕ َٖٚأَطٝع ٛ  َ٘  أطٝعٛا ن٬ّ اهلل ايصٟ أتٝتهِ ب٘ أٟ  ص50طٖداِتٗكٛ٘ا ايًٛ
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َ٘ط  ََا َدٞ ا٘يٖأضلٜض طٚاعًِ ٜاقُس ٚقٌ يًٓاؽ إٔ هلل:صََٚيًٞـ َٚ َٚاَت  َُا ت ٖٛ ٚسـسٙ َايـو ايػـُٛا   صََا َدٞ ايِػ
َ٘ ت طلَدع  ا٘ي طٚا٭ضض: َ ٛض َٜٚإٖي٢ ايًٞـ سٝح ٫ًّو ؾ٤ٞ أ٫ٛ ٜطدع إيٝ٘ف دعٓسٙ َٛاظٜٔ اؿػاب باؿلف ٫ٚ 109ص ٗأ

ُ بٌ اهللف داضدعٛا إيٝ٘ ٚأْتِ تعتأسس ٜ عًِ ٗ َٛاظٜٓ٘ . دصيو ٖٛ س ٕٛ عبًـ٘ ْٝعـٙا ف ٫ٚتطدعـٛا إيٝـ٘ ٚأْـتِ      كـ
 تتفطقٕٛ ٚتتٕٝٗٛ زٕٚ اؿبٌ. 
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 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط
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ِلط ِل طإٍ  َع٢ٓ أْتِف ٚتتهُٔ إؾاض٠ بأْهِ قس تتشٛيٕٛ َٔ أْتِصٗنٓت  إٕ ؽًٝـتِ عـٔ ا٭َـط بـإعطٚف     صٗنٓـت 
ِلطٚايٓٗٞ عٔ إٓهطف عٓسشاى غٝكتكط: َِـ١ُ ٗأخلٜطَدـ ل     طغـًفهِ: عًـ٢ أغـ٬دهِ دكـطف أٟ نـإ     صٗنٓت  َخٝلـَط ٗأ

١َُِ ٗأخلٜطَد ل َيًِٓاٜؽطدـ أْتِ :صَيًِٓاٜؽ َُعلط ٚفَ  طَا:صَخٝلَط ٗأ َٕ َبـا٘ي َ ط ٚ ٍٍٛ عُـٌ      صَت٘أ تفعًـٕٛ إعـطٚفف ستـ٢ ٜتشـ
بػـ١ٓ إعـطٚف ٜهـٕٛ قـس َـطز عًـ٢        إعطٚف إٍ غ١ٓ دٝهِف ٖٚصٙ ايػ١ٓ تهٕٛ َجاب١ ا٭َطف ٭ٕ ايصٟ ٫ٜػً

ُ ٖٓهٜططأغؼ فتُع٘: ٜٔ ا٘ي َٕ َع ٛل َٗ ٓل ٭ٕ ا٭َط بإعطٚف ٜهتٌُ بايٓٗٞ عٔ إٓهـطف دـإٕ أَـطت بـإعطٚفف ثـِ      صََٚت
اتبع  إٓهط ٚ  تٓت٘ عٓ٘ف دإٕ شيو ٜ كٝب قاعس٠ أَطى بإعطٚف خ٬ًٙف ٭ْو غتكبض َعزٚدٙاف ثِ أْو غتهٕٛ 

ذٛا َا تكّٛ ب٘ َٔ َٓهطف ٜٚ عٗطٚا ٖـصٙ ا٫ظزٚادٝـ١ عًـ٢ أْٗـا َـٔ إـ٪ٌَٓف ٭ْـو َـٔ         سذ١ بٝس ايهفاض يٝشت
إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜأَطٕٚ بإعطٚفف دبصيو ٫تػـتٕٝع إٔ تـأَط بـإعطٚفف زٕٚ إٔ تٓٗـ٢ عـٔ إٓهـطف نُـا أْـو         

ٍٛتٗا:٫تػتٕٝع إٔ ت٢ٗٓ عٔ إٓهط زٕٚ إٔ تأَط بإعطٚفف ٭ٕ إسساٖا ٫ًُو غ٣ٛ إٔ ت٪ٍزٟ إ َٕ طٍ قٓ ٛ ََٓ َٚت ٪ل
َ٘ ٭ٕ أَطى بإعطٚفف ْٚٗٝو عٔ إٓهط ٜهت٬ُ ع٢ً َكساض إّاْو باهللف ٖٚصا بصات٘ ٜؿري إٍ إّاْـو بـاهللف   صَبايًٞـ

٭ْو تأَط بإعطٚفف ٚت٢ٗٓ عٔ إٓهط اغتذاب١ ٭َط اهللف ٚابتغا٤ َطنات٘ف دـ دٝهِ اـريف ٚأْتِ خري أَِ ا٭ضضف 
َ٘طٕٛ َكساض َا ٚيهٔ ٖصا َطٖ َٕ َبايًٞـ ٛ ََٓ َٚت ٪ل ُ ٖٓهٜط  ٜٔ ا٘ي َٕ َع ٛل َٗ ٓل ََٚت َُعلط َٚف  َٕ َبا٘ي َ ط ٚ ٖٚصا ٫ٜأتٞ ع٢ً ْٝـع  ف صَت٘أ

ع٢ً ايصٜٔ ٜأَطٕٚ بإعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ إٓهط ٜٚ٪َٓـٕٛ بـاهللف    -ٚاهلل أعًِ  -أدطاز إػًٌُ غٛا٤ف بٌ ٜكتكط 
١ ِٖ خري أدطاز َٔ أدطاز ا٭َِ ا٭خط٣ف ٜٚهُٔ خريِٖ َكساض َـا ٜكـٍسَٕٛ   ٭ٕ خري أ١َف ٜعين إٔ أدطاز ٖصٙ ا٭َ

ٍٛيٕٛ إٍ قـس٠ٚ ٭دـطاز ا٭َـِ ا٭خـط٣ ٗ      َٔ ْفع يًٓاؽف َكساض َا ٜػٕٓٛ يًٓاؽ َٔ غٓٔ سػ١ٓف َكساض َا ٜتش
 ٚ ايهـطّف ٚبهـٌ   ايعفافف ٚق١ً ايطسِف ٚايع٬قات اإلْػا١ْٝف ٚايتهاتف اإلْػاْٞف ٚاحملب١ف ٚايتػاَضف ٚايكـربف 

خك١ً ٓٝس٠. ٚقس نإ شيو ٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف ثِ ٗ أقشاب٘ف ٚا٭١َ ٖٓـا تهـِ أَـ١ ايعـطبف     
ٚأ١َ إػًٌُف ٭ْو ٖٓا يػَ  أَاّ َعاٜا قّٛ بعٝٓ٘ف بٌ أْ  أَاّ َعاٜا أ١َ اإلغـ٬ّ ايـيت تـ٪َٔ بـايكطإٓف دُـٔ      

يت ٖـٞ خـري ا٭َـِف ٭ٕ ايعطٚبـ١ يٝػـ  بايهـطٚض٠ َكرتْـ١        زخٌ اإلغ٬ّف أقبض َٔ ٖصٙ ا٭َـ١ اإلغـ١َٝ٬ ايـ   
با٫غ٬ّف دكس ٜهٕٛ إط٤ عطبٝاف بٝس أْ٘ ٫ٜسٜٔ بسٜٔ اإلغ٬ّف ٚقـس ٫ٜهـٕٛ إـط٤ عطبٝـٙا بٝـس أْـ٘ ٜـسٜٔ بـسٜٔ         
ا٫غ٬ّف ٚيصيو تط٣ قَٛٝات اري عطب١ٝ بأنًُٗا قس زخً  اإلغ٬ّف َجٌ ايهطزف ٚايفطؽف ٚايرتىف ٚايؿٝؿإف 

َخٝلـَط  طغإف ٚاري شيوف ٚيعٌ أعساز ٖ٪٤٫ تفٛم أعساز ايعطبف دِٗ ْٝعٙا ٜ ؿهًٕٛ أ١َ اإلغ٬ّ اييت ٖـٞ : ٚا٭د
١َُِ ٗأخلٜطَد ل َيًِٓاٜؽ  .صٗأ

َُـري٠     ٗ ضٚا١ٜ يإلَاّ أٓس ٜكٍٛ دٝٗا:سسثٓا أٓس بٔ عبس إًوف سسثٓا ؾطٜوف عٔ َغُاىف عٔ عبـس اهلل بـٔ ع 
َٗ  ش ٍض٠ٖ عٔ ظٚز قاي : قاّ ضدٌ إٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ ٖٚـٛ عًـ٢     بف عٔ زض٠ بٓ  أبٞ هلببٓ  أبٞ ٖي

ٍٟ ايٓاؽ خري؟ دكاٍ: ِل   $  إٓربف دكاٍ:ٜا ضغٍٛ اهللف أ  ٖ َٗـا ِل َبـإعطَٚفف ٚأْل  ٖ ََط  ِل ٚأتكاِٖ هلَلف ٚآ  ٖ َخٝلط  ايِٓاٜؽ أ٘قَط٩
 ِٜ ِل َيًِطَس  ٗ ٚلَقًٗ َٖٚأ ٓلٖهٜطف   ُ ٜٔ ا٘ي  . #َع
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َ َعاٜٚـ١ بـٔ     ٚٗ َػٓس اإلَاّ أٓسف ٚداَع ايرتَصٟف ٚغٓٔ ابٔ َاد١ف َٚػتسضى اؿانِف َٔ ضٚا١ٜ سهِٝ بـٔ 
ّ  َع٢ًٖ $  َسٝلَس٠ف عٔ أبٝ٘ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ِل أ٘نَط َٖاف ٚأْلت  ِل َخٝلط  ١َِٙف أْلت  ٌَ ٗأ َٕ َغبلَع ِل ت ٛٗدٛ ٖأْلت 

 ٌِ  . #اهلَل عِع َٚد
 ٍ اإلَاّ أٓس:نصيو ٜكٛ

َٖريف عٔ عبس اهلل  عٔ قُـس بـٔ عًـٞف ٖٚـٛ ابـٔ       -ٜعين ابٔ قُس بٔ عكٌٝ -سسثٓا عبس ايطٓٔف سسثٓا ابٔ ظ 
ِل  $  اؿٓف١ٝف أْ٘ مسع عًٞ بٔ أبٞ طايبف ضنٞ اهلل عٓ٘ف ٜكٍٛ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ََا ٖيـ    َٕٝ ٗأعل

ٔل ا٭ْلَبَٝا٤َ  ََ ُٔٝ   $ دكًٓا: ٜا ضغٍٛ اهللف َا ٖٛ؟ قاٍ: . #ٜ علٖط ٖأَسٌس  َٚغ  ََٖفاَتَٝض ا٭ضلٜض ف     َٕٝ َٚٗأعل ْ َكطلت  َبايّطعلَب 
 ِٜ ََ ََِتٞ َخٝلَط ا٭ َٚد َعًٖ ل ٗأ ٗ ًٛضاف  ٌَ ايّتَطاب  َيٞ ٖط َٚد َع ََُس ف   .  #ٖأسل

ِٛاضف سسثٓا ٖيٝلحف عٔ َعا ٝلَػَط٠ٖ ٚقاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا أبٛ ايع٤٬ اؿػٔ بٔ َغ ََ ١ٜٚ عٔ بٔ أبٞ س ًٖٝلؼ ٜعٜس بٔ 
قاٍ:مسع  أّ ايسضزا٤ف ضنٞ اهلل عٓٗاف تكٍٛ:مسع  أبا ايسضزا٤ ٜكٍٛ:مسع  أبا ايكاغِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف َٚا 

: ٍ ِٕ اهلٖل َتَعاٖي٢ َٜٗكٛ ٕل$  مسعت٘ ٜهٓٝ٘ قبًٗا ٫ٚ بعسٖاف ٜكٍٛ إ ١َِٙف إ َٕ    َٜا َعَٝػ٢ف إْٔٞ َباَعٌح َبعلَسٖى ٗأ ََـا ٜ َشّبـٛ ِل   ٗ ٖأَقاَب
 َِ ً٘ ٫َٚ َع  َِ ً٘ ٫َٚ َس ََٚقَبط ٚاف  َٕ اسلَتَػب ٛا  ٛ ٖ ََا َٜ٘هَط ِل   ٗ ٕل أَقاَب َُس ٚا َٚؾٖهط ٚاف ٚإ ِلف   #. َس َٖـَصا هٗلـ قاٍ:َٜا َضٔبف ٖنٝلَف 

َِ؟. قاٍ: ً٘ ٫َٚ َع  َِ ً٘ َُٞ  ٚعًُٞ $  ٫َٚ َس ً٘ ََٔ َس ِل  ٜٗ َٕٝ  . #ٗأعل
ا ٖاؾِ بٔ ايكاغِف سسثٓا إػعٛزٟف سسثٓا ب ٖهٝلط بٔ ا٭خلَٓؼف عٔ ضدٌف عٔ أبٞ بهط ٚقاٍ اإلَاّ أٓس: سسثٓ

َٕ ا٘يَذِٓـ١ٖ َبَغٝلـٜط     $  ايكسٜلف ضنٞ اهلل عٓ٘ف قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٌَ ٖأ٘يٙفـا َٜـسلخ ًٗٛ َٕٝ   َغبلَع ٗأعل
١ًٖٖ ا٘يَبسلضف  ٝل َُٜط ٖي ِل ٖنا٘يٖك  ٗ  ٖ ٚ د ٛ ََـَع    َسَػاُب ف  ٌِف ٖدَعاَزَْـٞ  َٚاَسُس ف ٖداغلَتَعزلت  َضٔبٞ ف عع َٚدـ  ٌٝ ًَ٘ب َضد  ِل َع٢ًٖ ٖق  ٗ ٗقًٗٛب 

َٚاَسُس غبعٌ أيٙفا  . دكاٍ أبٛ بهطف ضنٞ اهلل عٓ٘: دطأٜ  إٔ شيـو آُت عًـ٢ أٖـٌ ايكـط٣ف َٚكـٌٝب َـٔ        #ٗنٌ 
 سادات ايبٛازٟ .

ٜٔ َٗطإف عـٔ َٛغـ٢   ٚقاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا عبس اهلل بٔ بهط ايػُٗٞف سسث ٓا ٖؿاّ بٔ سػإف عٔ ايكاغِ ب
ِٕ َضٔبٞ $  بٔ عبٝسف عٔ َُٕٝٛ بٔ َٗطإف عٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط؛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: إ

َٕ ا٘يَذ١ِٖٓف َبَغٝلٜط َسَػاُب  ٌَ ٖأ٘يٙفا َٜسلخ ًٗٛ ٕٖاَْٞ َغبلَع ٘   $  عزت٘؟ دكـاٍ: . دكاٍ عُط: ٜا ضغٍٛ اهللف د٬ٗ اغت #أعل اغلـَتَعزلت 
ٌَ ٖأ٘يٙفا  ٌٝ َغبلَع ٌٔ َضد  َََع ٗن ٕٖاَْٞ  ٕٖـاَْٞ ٖٖهـَصا    $  . قاٍ عُط: د٬ٗ اغتعزت٘؟ قاٍ: #ٖدٖأعل ٘  دأعل . ٚدـطز   #ٖقَس اغلـَتَعزلت 

َـا  عبس اهلل بٔ بهط بٌ ٜسٜ٘ف ٚقاٍ عبس اهلل: ٚبػط باعٝ٘ف ٚسجا عبس اهللف قـاٍ ٖؿـاّ: ٖٚـصا َـٔ اهلل ٫ ٜـسض٣      
 عسزٙ .

ِلطدٗصا ٫ٜهٕٛ يو جملطز أْو َٔ أ١َ اإلغ٬ّف ٭ْ٘ تعاٍ   ٜكف عٓس: ١َُِ ٗأخلٜطَد ل َيًِٓاٜؽ ٗنٓت  بٌ قـطٕ  صَخٝلَط ٗأ
َ٘ طشيو بـ: َٕ َبايًٞـ ٛ ََٓ َٚت ٪ل ُ ٖٓهٜط  ٜٔ ا٘ي َٕ َع ٛل َٗ ٓل ََٚت َُعلط َٚف  َٕ َبا٘ي َ ط ٚ دإٕ نٓ  َٔ أ١َ اإلغ٬ّف بٝس إٔ ؾطط ا٭َط صَت٘أ

َ ػتج٢ٓ َٔ إػـًٌُ ايـصٜٔ ٜتشكـل     بإعطٚفف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطف ٚاإلّإ باهللف   ٜهٔ قككٙا دٝوف دإْو تهٕٛ 
ٌ  ا٘يَهَتاَبطدِٝٗ ٖصا ايؿطط . ثِ اْعط إٍ قٍٛ ضبو إثط٥ُص ٖٚٛ ٜ درب قُسٙا : ٖل َٔ ٖأ ََ ٛل آ يكطإٓ َا أْعيٓاٙ َٔ اصَٖٚي
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ٗ ِطعًٝو ٜاقُس: َٕ َخٝلًطا ٞي َٔ ايؿطى ٚايهفطف ٭ٕ اـري ٜهُٔ ٖٓا بإٔ ايكطإٓ آتـ٢ ببٍٝٓـات تٓكـصِٖ َـٔ     صٖيٖها
َٕ طايه٬ٍف ٚقس أت٢ هلِف ٚيٝؼ عًِٝٗف دٝكٍٛ ضب ايعع٠ : ِ  ا٘يٖفاَغـٗكٛ  ٖ َٖٚأ٘نَجط   َٕ ٛ ََٓ ُ ٪ل ِ  ا٘ي  ٗ ٓل دايفاغـل   110صٍََ

ٍُس اؿٝاز عٔ اؿل ف ٖٚٛ ٜعًِ بأْ٘ اؿلف بٝس أْ٘ ٜتعاٍ عًٝـ٘ َـا ٗ ْفػـ٘ َـٔ دػـلف ٚيـصيو دٗـٛ        ٖٛ ايصٟ ٜتع
ٖيـٔ   طنعٝف أَاّ اؿل ايصٟ ٜعًُ٘ َٔ ايٕطف اٯخـطف دٝهـٕٛ ٖـصا بايٓػـب١ إيٝـ٘ عاَـٌ نـعفف دٝكـٍٛ اهلل:        

ِل ٜإٞيا ٖأًش٣ ِل  طبهًُات بص١٦ٜ ٚغباب ٚمٛشيو َٔ خ٬ٍ ايًػإف ثِ:صَٜه ّطٚٗن ًٗٛٗن بايػـٝف ٚأزٚات  صَٜٚإٕ ٜ ٖكاَت
ِ  ا٘يٖأزلَباَضطايكتاٍ ٗ اؿطب: َٟٛيٛٗن ٜٓٗعَٕٛف دأٌٖ ايفػل يٝؼ هلِ غ٣ٛ ايفػاز بايكٍٛف ٚإؿام ا٭ش٣ بايٓـاؽ  صٜ 

ــايفطاض :          ــٛشٕٚ ب ــاض ًٜٚ ــٕٛ ا٭زب ــإِْٗ ٜٛي ــٍس د ــٍس اؾ ــسَا ه ــٌف ٚعٓ ــاٍ ٚايكٝ ــ٬ٍ ايك ــٔ خ ــا   طَ ِِ ٖي ــ ث 
َٕ ف ٫ٚ دع٬ٙف دإٕ ْعطَت إٍ تاضٜذ أٖـٌ اإلّـإ ٚايكـ٬ح ٚإعـطٚف ف تـط٣ إٔ سٝـاتِٗ       ٫ق111٫ٙٛص ٜ َٓكط ٚ

تهًً  با٫ْتكاضات ٗ ؾت٢ إٝازٜٔف ٚتط٣ ٗ قٕات سٝاتِٗ َٛاقف اـري ف ٚاؿـل ف ٚايبٕٛيـ١ ف ٗ سـٌ إشا    
ن ٜطَب ل  طدرب اهلل ضغٛي٘ :ْعطت إٍ تاضٜذ أٌٖ ايفػل ٚايهفط ٚايفذٛضف ٫تط٣ غ٣ٛ اهلعا٥ِ ٚاؾٛض ٚا٭ش٣. ٜ 

ََا ث َكٗفٛا   َٔ ٜل ِ  ايصٍَٞي١ٗ ٖأ ٜٗ ٝل ًٖ َ٘ طأُٜٓا تٛادسٚا ٜهْٕٛٛ ٗ شٍصَع َٔ ايًٞـ ٍََ  ٌٝ بٗسٟ َٔ اهللف ٖٚسٟ اهلل نُـٔ  صٜإٞيا َبَشبل
ََٔ اعتكِ عبٌ اهللف اغتجٓاٙ اهلل َٔ نطب ايصي١ عًٝ٘.    ٗ ايكطإٓف دإٕ اعتكِ 

ِ  $  ٔ عًٞ َطدٛعاف بإٔ ايكطإٓ:ٗ سسٜح اؿاضخ ا٭عٛضف ع ُ ػلَتَكٝ ٘  ا٘ي ََٚقَطاٗط ٌ ف  ٌ  اهلَل ا٘يَُت َٛ َسبل  ٖ# . 
َٔ ايِٓاٜؽط ٍََ  ٌٝ َُػلٖه١َٗٓطإٍ سبٌ اهلل اغتٓازٙا َٝجام َٔ ايٓاؽصََٚسبل ِ  ا٘ي ٜٗ ٝل ًٖ َٚن ٜطَب ل َع  َ٘ َٔ ايًٞـ ٍََ ص ََٚبا٤ ٚا َبَغَهُب 

ْع١ُ اهلل عًِٝٗف دٝ عٗطٕٚ بأِْٗ دكطا٤ف ِٖٚ ٗ ٚاقع ا٭َـط أآٝـا٤ف دـرت٣     يعٌ إػه١ٓ تعين ٖٓا أِْٗ ٫ٜ عٗطٕٚ
سبِٗ ايؿسٜس يًُاٍ زٕٚ إٔ ٜ عٗطٚا ع٢ً أْفػِٗ آثاض ايغ٢ٓف ٗ سٌ أْو ٫ػـس ٖـصٙ إػـه١ٓ عٓـس إػـًٌُ      

١ يس٣ إػـًٌُ  ٚيصيو دإْو تط٣ آثاض ايٓعُف  ٭ِْٗ ٜعًُٕٛ ٜٚعًُٕٛ بإٔ اهلل وب إٔ ٜط٣ أثط ْعُت٘ ع٢ً عبسٙ
ٗ سٌ أْو ٫تطاٖا يس٣ اري إػًٌُ ضاِ أِْٗ قس ٜهْٕٛٛ أا٢ٓ َٔ إػًٌُف ثِ إشا ْعطْا إٍ ايٝٗٛزف غـٓط٣  
بأِْٗ أآٝا٤ سكٙاف يهٓٓا ْط٣ دِٝٗ نطب إػه١ٓ بهِْٛٗ ٫ًّهٕٛ زٚي١ ِٖٚ ٜكفٕٛ ع٢ً تاضٜذ عطٜلف ٚايتـٛضا٠  

ِٗ ٫ًّهٕٛ زٚي١ ٚاسس٠ أقغط َٔ نجري َٔ قـط٣ف أٚ نـٛاسٞ بعـض    غبٝك  اإللٌٝ ٚايكطإٓف ٚضاِ شيوف دإْ
ايسٍٚف ٗ سٌ إٔ إػًٌُ ٚايٓكاض٣ ًّهٕٛ قطاب١ غا٥ط ا٭ضض بهٌ َا دٝٗا َٔ َػاسات ؾاغـع١ف ٖٚهـابف   

ِل َيٖوَش طٚقٕٝاتف ٚدباٍف ٚاابات:  ٗ َٕ ٖناْ ٛا َبٖأِْ َٕ ا٘يٖأَْبايًٞ َبآَٜاَت َٜ٘هٗفط ٚ ََٜٚ٘كت ًٗٛ  َ٘ ٝلٜط َسلٍٝ َشـ َُا َيٖوَٝا٤َ َبَغ  َعَكٛا َب
َٕ ِٖٚناْ ٛا  112ص َٜعلَتس ٚ

بٝس إٔ ٖصا ٫ٜهٕٛ عاَـٙاف بـٌ ٖـٛ يًـصٜٔ ٜتشكـل دـِٝٗ ايفػـٛمف دٓـط٣ إٔ اهلل تعـاٍ ٜػـتجين َـط٠ أخـط٣             
َٛا٤ً  طيطغٛي٘: ٝلػ ٛا َغ ٍُسف بٌ:صٖي ٌٜ ا٘يَهَتاَب طٖصا اؿسٜح يٝؼ عًِٝٗ غٛاغ١ٝ ٜاق ٖل ٔل ٖأ َٕ آَٜاَت ٍََ ١َُٚ َٜتلًٗٛ ١َِٚ ٖقا٥َ ٗأ

َٕ ِل َٜػلذ س ٚ  ٖ َٚ  ٌٜ ٝل َ٘ آَْا٤َ ايًٞ ثِ يٓٓعط إٍ ٖ٪٤٫ نٝف ٜػاِٜٚٗ اهلل يٓبٍٝ٘ بإػًٌُف ٚنٝف ٜجين عًِٝٗ 113ص ايًٞـ
َُعلط ٚفَ       طف ٖٚٛ ىربٙ بطناٙ عِٓٗ بكٛي٘: َٕ َبـا٘ي َ ط ٚ ََٜٚـ٘أ ّٜ ا٘يـآَخٜط  ٛل َٚا٘يَٝـ  َ٘ َٕ َبايًٞــ ََٓ ـٛ ُ ٖٓهـٜط     ٜ ٪ل ٜٔ ا٘ي َٕ َعـ ٛل َٗـ ٓل ََٜٚ
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َٚٗأٖٚيـ َٕ َدٞ ا٘يَدٝلَطاَت  َٔ ٦َٖوَٜٚ َػاٜضع ٛ ََ ٌَ ٌِ        ط 114ص ايِكاَيَش ٘  َعًَـٝ َٚايًٞــ   ٙ ٔل َخٝلـٝط ٖدًٖـٔ ٜ ٘هٖفـط ٚ ََـ ََا َٜ٘فَعًٗـٛا  َٚ
ٌَ ُ ِتَك هـٕٛ يٮؾـدامف   داإلزا١ْ ٖٓا ٫تهٕٛ يٮؾدامف بٌ ٖٞ ٭دعاٍ ا٭ؾدامف نُا إٔ ايجٓا٤ ٫ٜ  115صَبا٘ي

 بٌ ٗ أدعاٍ ا٭ؾدامف غٛا٤ أناْٛا َٔ إػًٌُ أتباع ايكطإٓف أٚ َٔ ايهتابٌٝ أتباع ايتٛضا٠ف أٚ اإللٌٝ. 
ضٟٚ أْ٘ ٕا أغًِ عبس اهلل بٔ غ٬ّٛ ٚأقشاب٘ قاٍ هلِ بعض نباض ايٝٗٛز: يكس نفطمت ٚخػطمتف دأْعٍ اهلل تعـاٍ  

بًغين أْٗا ْعي  ٗ قّٛ ناْٛا ٜكًٕٛ َا بٌ إغطب ٚايعؿا٤ف ٚعٔ عٕـا٤:  يبٝإ دهًِٗ ٖصٙ اٯ١ٜف قاٍ ايجٛضٟ: 
أْٗا ْعي  ٗ أضبعٌ َٔ أٌٖ لطإ ٚاثٌٓ ٚث٬ثٌ َٔ اؿبؿ١ ٚث٬ث١ َٔ ايطّٚ ناْٛا ع٢ً زٜـٔ عٝػـ٢ ٚقـسقٛا    

 َشُس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ.
َٔ ٖنٖفط ٚاط ِٕ اٞيَصٜ َٔطَُٗا نإ اْتُا٩ِٖف نٕٛصٜإ َٔ ٖنٖفط ٚا ٖيـٔ  طٌُ ايٓاؽ ْٝعٙاف َع٢ٓ إٔ ايٓاؽتؿصاٞيَصٜ اٞيَصٜ

َ٘ َؾٝل٦ًا َٔ ايًٞـ ٍََ  ِ ٖ ٚلٖياز  َٖٚيا ٖأ ِل   ٗ َٛاٗي َل ِل ٖأ  ٗ ٓل َٞ َع شيـو إٔ اهلل اـين عـٔ ايٓـاؽف ٚايٓـاؽ يٝػـٛا أآٝـا٤ عـٔ اهلل         صت غلَٓ
َٗا َخ طايصٜٔ نفطٚا ِٖ:ص٦َٖوَٚٗأٖٚيـط ِل َدٝ  ٖ َٕٖأقلَشاب  ايِٓاٜض   دصيو قكٍٛ نفطِٖ 116صاَيس ٚ

َٖـط  َٕ َدٞ  ََا ٜ َٓفٗكٛ   ٌ ََََٙج نٕٛ اإلْفام يٝؼ يٛدـ٘ اهلل تعـاٍف بـٌ ٖـٛ َـٔ بـاب ا٫غـتع٤٬        صايّسْلَٝا ا٘يَشَٝا٠َ َص
َٗا َقٓطط: ٚايتباٖٞ ٚايَهرب ٌٜ ٜضٜٝض َدٝ ََُج ٙا ٜهـٕٛ إعٓـ٢ ايًغـٟٛ َٕابكـٙاف     بايٓػب١ يتفػري ن٬ّ اهللف يـٝؼ زا٥ُـ  صٖن

أسٝاْٙا عًٝو إٔ تتذاٚظ إع٢ٓ ايعاٖطٟ يًغ١ إٍ إع٢ٓ ايباطين هلا َٚا ٜتفٍطع عٔ شيو َٔ َـسي٫ٛت َـٔ خـ٬ٍ    د
ضبط ايهًُات َع بعهٗا ايبعض غٛا٤ قٕٛ اٯ١ٜ ايٛاسس٠ف أٚ اٯٜات اييت تػبكٗاف أٚ تعكبٗا. َٔ ٖٓا دُٝهٔ إٔ 

ف أٟ ت٦عف ّٚهٔ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايطٜض ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ٜهٕٛ ايكط ٖٛ أظٜع ايطٜضف َع٢ٓ ايطٜض ايؿسٜس اييت تكٍط
ؼٌُ بطزٙا ؾسٜسٙاف أٚ سٍطٙا ؾسٜسٙاف دإشٕ ايكٛت ٖٛ يٝؼ قٛت ْػِٝ عًٌٝف بٌ ٖٛ قٛت باعح ع٢ً ايفـععف  
ٚاؿطاض٠ يٝػ  زد٦ٙا طٝبٙاف بٌ ٖٞ ساضق١ف أٚ ايربز اري إٓعـف بٌ ايككٝعٞ. داْعط إٍ ٚد٘ ايتكاضٕ بٗصٙ ايـطٜض  

ايصٟ ٜٓفل َاي٘ يًٝشل ا٭ش٣ بطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف أٚبأقشاب٘ف ضنٛإ اهلل عًِٝٗف أٚ بأٖـٌ   َع شاى
َٗا َقـطٓ طايعًِف أٚ بعا١َ إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ َٚهإ. دهُا إٔ ٖصٙ ايطٜض دـصاى إـاٍ دٝـ٘ قـط . إٕ ٖـصا      صَدٝ

ّٝ  طإاٍ: ٛل َٗا َقٓط ٖأَقاَب ل َسطلَخ ٖقـ ٌٜ ٜضٜٝض َدٝ ََُج ِل   ٖن  ٗ ُ ـٛا ٖأْٗفَػـ    تكـب ظضع قـّٛ عـسيٛا َـع أْفػـِٗ :     صٖظًٖ
٘ ط ًٖٖهتل ٖل ٍٛضٙف دتٓعط إٍ ظضعف ثِ إٍ ضٜض بتًو إٛاقفاتف ٚقس غـًٕٛٗا اهلل عًـ٢   صٖدٖأ ٖٚٓا تكٜٛط ّهٓو إٔ تتك

ََـا ٖظًٖ  طشاى ايعضع ايصٟ ْعٛز ًَهٝت٘ يعإٌف دصيو ٖٛ ساقٌ إاٍ ايصٟ ٜ ٓفل ٗ اري غبٌٝ اهلل: َٚ    ٘ ِ  ايًٞــ ٗ ـ َُ
ٔلَٖٚيـ ِل َه  ٗ َٕ ٖأْٗفَػ ٛ ُ  ٭ِْٗ ِٖ ايصٜٔ دًبٛا تًو ايطٜض اييت دٝٗا قط إٍ ظضعِٗ . 117صَٜ٘عًَ
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ٕٖا١َْٙط ََٓ ٛا ٖيا َتِتَدص ٚا َب َٔ آ َٗا اٞيَصٜ ٍٛيـ٘  صَٜا ٖأّٜ ايبٕا١ْ َٔ ايبٕٔف ٚايبٕٔ َٔ ايباطٔف ٚايصٟ تتدصٙ بٕا١ْ يوف ؽ
إٔ ٜػتبٕٓوف أٟ ٜعطف َا ٗ باطٓوف ٚيٝؼ ٖصا دشػـبف بـٌ ٜٛدٗـو ٜٚكـٛزى ٜٚـسٜطىف ٫ٚؾـو إٔ ضب       
ٍَـٔ ٗ ايبٝـ ف نْٛـ٘ نـبريِٖ َٚـٛدِٗٗ ٚٚيـِٝٗف         ايبٝ ف ٖٚٛ َسٜط ؾ٪ْٚ٘ف ٚٚيٞ أَطٙف ٜرتى أثطٙا ع٢ً ْٝـع 

 يٞ ا٭َط ٜرتى أثطٙا ع٢ً عُّٛ ايٓاؽ ٗ ٫ٜٚت٘ . ٚيصيو دإٕ ٚ
ِٛاّف عٔ ا٭ظٖط بٔ ضاؾس قاٍ:ناْٛا  ٖ َؿِٝف سسثٓا ايَع ٜكٍٛ اؿادغ أبٛ ٜع٢ً:سسثٓا إغشام بٔ إغطا٥ٌٝف سسثٓا 

دٝفػطٙ هلـِ. قاٍ:دشـِسخ شات    -ٜعين ايبكطٟ -ٜأتٕٛ أًَْػاف دإشا َسِسثِٗ عسٜح ٫ ٜسضٕٚ َا ٖٛف أَتٛا اؿػٔ 
ِل َعَطبٝا دًِ $  ّٜٛ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: َُٗه َٛاَتٝ ٌَف ٫ٚ َتٓلٗكؿ ٛا َدٞ َخ ُ ؿلٜطَن ٫ َتػلَتَهٝ٪ٚا َبَٓاٜض ا٘ي

٫ َتػلَتَهٝ٪ٚا َبَٓـاٜض   #ٜسضٚا َا ٖٛف دأتٛا اؿػٔ دكايٛا ي٘:إٕ أْػا َسٍسثٓا إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: 
ِل َعَطبٝا دكاٍ اؿػٔ:أَا قٛي٘:ائؿطَى ٫ٚ  َُٗه َٛاَتٝ ِل َعَطبٝا :قُس ق٢ً اهلل $  َتٓلٗكؿ ٛا َدٞ َخ َُٗه َٛاَتٝ ٫ٚ َتٓلٗكؿ ٛا َدٞ َخ

ٜكـٍٛ:٫ تػتؿـريٚا إؿـطنٌ ٗ أَـٛضنِ. ثـِ قـاٍ       $  ٫ َتػلَتَهـٝ٪ٚا َبَٓـاٜض ائؿـطىَ    #عًٝ٘ ٚغًِ. ٚأَا قٛيـ٘:  
ِل َٜا طاؿػٔ:تكسٜل شيو ٗ نتاب اهلل:  ٔل ز َْٚٗه ََ ٕٖا١َْٙ  ََٓ ٛا ٫ َتِتَدص ٚا َب َٔ آ َٗا اٞيَصٜ  . ص ٖأّٜ

ٖٓا ْط٣ نٝف إٔ اهلل ٜبٍٝٔ هلِ أغباب ايك٬حف ٚأغباب ايفػازف دبٕا١ْ ايهفط تسعٛ إٍ ايهفطف ٚبٕا١ْ اإلّإ 
ِل طتسعٛ إٍ اإلّإ: ٍََٔ ز َْٚٗه ٕٖا١َْٙ ٖيـا   طتتدصٚا َٔ ايهادطٜٔ أٚيٝـا٤ يهـِ:  َٔ زٕٚ إ٪ٌَٓف أٟ ٫صٖيا َتِتَدص ٚا َب

ِل َخَباٙيا  .  ٫ٜرتززٕٚ َٔ إدػازنِصَٜ٘أٗيَْٛٗه
ف ٚو٢ٝ بٔ غعٝسف َٚٛغ٢ بٔ عكب١ف ٚابـٔ  ض٣ٚ ايبداضٟف ٚايٓػا٥ٞف ٚاريُٖاف َٔ سسٜح ْاع١ف َِٓٗ:ْٜٛؼ

ََـا َبَعـَح اهلٗل   $  أبٞ عتٝل ف عٔ ايعٖطٟف عٔ أبٞ غ١ًُف عٔ أبٞ غعٝس؛ إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:
٘  عَ   ٙ  َبـا٘يدرٜي َٚتش ّهـ َ ط  ٕٖا١َْٚ َت٘أ ٕٜ:َب ٕٖاََْتا ٘  َب ٔل َخًَٖٝف١ إ٫ ٖناَْ ل ٖي ََ ٫َٚ اغلَتدلًَٖف  ٔل ََْبٞ  ٙ  َبايّػـ٤َٛ     ََ َ ط  ٕٖاَْـ١ٚ َتـ٘أ ََٚب َ٘ف  ٝلـ ًٖ

ٔل َعَكِ اهلٗل  ََ   ّ َُعلك ٛ َٚا٘ي َ٘ف  ٝل ٘  َعًٖ  . #ََٚتش ّه
ِل ط ََا َعَّٓت ََـا ت دلَفـٞ     طايعٓا٤ف أٟ إؿك١ف دٗ٪٤٫ ٜٛزٕٚ يهِ إؿك١صَّٚزٚا  َٚ ِل  ٜٗ َٖ َٛا ٔل ٖأ٘دـ ََـ ٖقسل َبَسَت ا٘يَبغلَها٤  

ِل ٖأ٘نَبط   ٖ إٛز٠  تعٗط َٔ خ٬ٍ ايه٬ّف دأٜهٙا تعٗط ايبغهـا٤ف ٜ دـرب اهلل إـ٪ٌَٓ بـإٔ َـا ٗ       دهُا إٔ  صق س ٚض 
 قسٚضِٖ َٔ ايبغها٤ يهِ  هلٛ أععِ ٖا ٜعٗط ع٢ً أدٛاِٖٗ . 

َٕط ِل َتعلَكًٗٛ ِ  ا٘يآَٜاَت ٜإٕ ٗنٓت  ٗ غٓٔ أبٞ زاٚز عٔ أبٞ ٖطٜط٠ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  118صٖقسل َبِِٝٓا ٖيٗه
 " اٍ: "إط٤ ع٢ً زٜٔ خًًٝ٘ دًٝٓعط أسسنِ َٔ ىايٌق

ِل ط َٖٚيا ٜ َشّبَْٛٗه ِل   ٗ ِل ٗأٖٚيا٤َ ت َشّبَْٛ  إِْٗ ٫ٜبازيْٛهِ اؿب باؿبف ٭ِْٗ ٫ٜ٪َٕٓٛ بايكطإٓ:صَٖا ٖأْت 
َٕط ٛ ََٓ َ٘ طأْتِصَٚت ٪ل ََِٓـا    ط: َا ٗ ايكطإٓف َٚا قبً٘صَبا٘يَهَتاَب ٗنًٍَ ِل ٖقـاٗيٛا آ ٛلا طنـصباٙ صَٜٚإَشا ٖيٗكٛٗن  صَٜٚإَشا َخًٖـ
َٔ ا٘يَغٝلَغ ط :عٓهِ ََ  ٌَ ََ ِ  ا٘يٖأَْا ٝلٗه ًٖ دُـٔ ؾـٍس٠ ايغـٝغ ف عهـٛا عًـ٢      ف ايغـٝغ ٖـٛ ايغهـب ٚا٫غـتٝا٤    صَعّهٛا َع

ٌل ط     :أقابعِٗ ٍُسف ٚيٝكٌ هلِ إػًُٕٛ:صٗق َ٘ طهلِ ٜا ق ِٕ ايًٞـ ِل ٜإ ٝلَعٗه ٌِ َبـَصاَت ايّكـس ٚضٜ   َ ٛت ٛا َبَغ  119صَعًَٝ
 ٚ٭ْ٘ عًِٝ بصات ايكسٚضف دٗاٖٛ ٜعًُٛهِ َا ٫تعًُٛا َا بصات ايكسٚض.  



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

117 
 

ِل ط  ٖ ِل َسَػ١َٚٓ َتػ ٪ل ُلَػػلٗه ِل َغ١ٚ٦ٍََٝ َٜ٘فَطس ٛا  ط٭ِْٗ ٜؿعطٕٚ بأْهِ تعزازٕٚ ق٠ٛ ٚتٛسسٙا بٗا:صٜإٕ َت َٜٚإٕ ت َكبلٗه
َٗا ِل    ط: ايػ١٦ٝ َٔ ؾأْٗا إٔ ت هعفهِف ٚتفٍطقهِ٭ِْٗ ْعري شيو ٜؿعطٕٚ بإٔ صَب ََٚتِتٗكٛا ٖيـا َٜه ـّطٗن َٜٚإٕ َتكلَبط ٚا 

ِل َؾٝل٦ًا  ٖ دايكرب ٚايتك٣ٛ َٔ أؾهاٍ إٛاد١ٗف ٭ٕ سه١ُ اهلل ػًٛ يإلْػإ ٖٚٛ ٜكرب ٚوتػبف دشت٢ نٝس صٖنٝلس 
َٕ    طَـٔ َكـا٥ب:   ايها٥سٜٔ ٫ٜهٍط إ٪َٔ ؾ٦ٝٙا إٕ اغتعإ بايكرب ٚايتكـ٣ٛ عًـ٢ َـا ًٜكـ٢     ًٗـٛ َُ َُـا َٜعل َ٘ َب ِٕ ايًٞــ ٜإ

 120ص َ َشٝٚط
ٖلًَٖوط  ٔل ٖأ ََ ٚلَت  خطد  َٔ بٝتو ايصٟ دٝ٘ أًٖوف دايطدٌ عٓـسَا ٜهـٕٛ عاظبـٙا ٜٚعـٝـ ٗ بٝـ       صَٜٚإشل ٖاَس

يٛسسٙف ٜ كاٍ ي٘: خطد  َٔ بٝتوف يهٓ٘ عٓسَا ٜهٕٛ َع ظٚدت٘ ٚأبٓا٥٘ف ٜكاٍ ي٘: خطد  َـٔ أًٖـوف أٟ َـٔ    
ايصٟ دٝ٘ أًٖوف دكس خطدَ  عِٓٗ ٚتطنتِٗ ٗ ايبٝ  زْٚو. ٜٚ ط٣ٚ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  اـسا  بٝتو 

َٔ بٝ  عا٥ؿ١ف َٚؿ٢ ع٢ً قسَٝ٘ إٍ أسس . ٖٚصٙ ؾٗاز٠ َٔ اهلل تعاٍ بإٔ أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ٖٞ 
أسسف ٚاـسٚت ٖـٞ أقـطب إٍ ايكـباح ف أٟ     أٌٖ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف دإشٕف قس خطز ايٓيب يٛاقع١ 

ٖلًَٖوطخطز قباسٙا َٔ أًٖ٘ف ٚاهلل ٜطاٙ ٜٚكٍٛ ي٘ : ٔل ٖأ ََ ٚلَت  ٍُس إٍ أسس:صَٜٚإشل ٖاَس ََٖكاَعـَس   طٜا ق  ٌَ َََٓ ُ ٪ل ٨ٍٜٛ  ا٘ي ت َب
ٍٜ ًَ٘كَتا اهلذـط٠   تبٍٝٔ هلِ أَانِٓٗ َٚطانع قٝازاتِٗف ٚٚقع١ أسس ناْ  ّٜٛ ايػب  َٔ ؾٗط ؾٛاٍ غ١ٓ ث٬خ َٔصَي

ِٛاٍف نُا عٓس قتاز٠ف ٚايٓكف َٔ ؾٛنُا ٜ ط٣ٚف ٜٚ كاٍ  اٍ نُـا عٓـس َع٘هٜطَـ١ف    إلسس٣ عؿط٠ ي١ًٝ َخًٖ ل َٔ َؾ
 .ٚاهلل أعًِ

إٔ إؿطنٌ قكسٚا إس١ٜٓ ٗ ث٬ث١ آ٫ف ضدٌ يٝأخصٚا بجأضِٖ ٗ ٜـّٛ بـسض؛    -ٚدل إخطاز َػًِ  -ٜٚ ط٣ٚ 
دٓعيٛا عٓس أسس ع٢ً ؾفري ايٛازٟ بكٓا٠ َكابٌ إس١ٜٓف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ايجاْٞ عؿط َٔ ؾٛاٍ غ١ٓ ث٬خ َٔ اهلذـط٠ف  

ـُٝؼ ٚايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بإسٜٓـ١ف دـطأ٣   ع٢ً ضأؽ أسس ٚث٬ثٌ ؾٗطا َٔ اهلذط٠ف دأقاَٛا ٖٓايو ّٜٛ ا
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ َٓاَ٘ إٔ ٗ غٝف٘ ث١ًُف ٚإٔ بكطا ي٘ تصبضف ٚأْ٘ أزخـٌ ٜـسٙ ٗ زضع سكـ١ٓٝ؛    

 دتأٚهلا إٔ ْفطا َٔ أقشاب٘ ٜكتًٕٛف ٚإٔ ضد٬ َٔ أٌٖ بٝت٘ ٜكابف ٚإٔ ايسضع اؿك١ٓٝ إس١ٜٓ. 
َُ  ايعري  َا دٝٗا َٔ ايتذاض٠ اييت ناْـ  َـع   ٚقٌٝ  إٔ إؿطنٌ س َّ َبسلضف َٚغً ٛل ٌ ٗقتٌ َٔ قتٌ َٔ أؾطادِٗ ٜ

ٗ ِ إٍ َه١ قاٍ أبٓا٤ َٔ ٗقتٌف ٚض٩غا٤ َٔ بكٞ ٭بٞ غفٝإ:اضقس ٖصٙ ا٭َـٛاٍ يكتـاٍ    أبٞ غ ٘فٝإف دًُا ضدع قٖفًٗ
َٔ ث٬ث١ آ٫فف ست٢ ْـعيٛا قطًٜبا َٔ أسـس  قُسف دأْفكٖٛا ٗ شيوف ْٚعٛا اؾُٛع ٚا٭سابٝـ ٚأقبًٛا ٗ قطٜب 

َّ اؾُع١ف دًُا ٖدَطَغ َٓٗا َق٢ً ع٢ً ضدٌ َٔ بين ايٓذـاضف   ٍ  اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٛ ً٘كا٤ إس١ٜٓف دك٢ً ضغٛ َت
ٍٞ بإكاّ بإسٜ ُلطٚف ٚاغتؿاض ايٓاؽ:أىطز إيِٝٗ أّ ّهح بإس١ٜٓ؟ دأؾاض عبس اهلل بٔ ٗأب ١ٓف دإٕ ٜكاٍ ي٘:َايو بٔ َع

ََشلبؼ ٚإٕ زخًٖٛا قاتًِٗ ايطدـاٍ ٗ ٚدـِٖٛٗف ٚضَـاِٖ ايٓػـا٤ ٚايكـبٝإ باؿذـاض٠ َـٔ         أقاَٛا أقاَٛا بَؿٔط 
دٛقِٗف ٚإٕ ضدعٛا ضدعٛا خا٥بٌ. ٚأؾاض آخطٕٚ َٔ ايكشاب١ ٖٔ   ٜؿٗس بسضا باـطٚز إيِٝٗف دـسخٌ ضغـٍٛ   

َََت٘ ٚخطز عًِٝٗف ٚقس  ٍَ اهلل قـ٢ً اهلل   اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دًبؼ ٭ ٖلَٓا ضغـٛ َْسّ بعهِٗ ٚقايٛا:يعًٓا اغتهَط
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ٍٞ $  ٚغًِ: عًٝ٘ ٚغًِف دكايٛا:ٜا ضغٍٛ اهللف إٕ ؾ٦  إٔ ِهح؟ دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٓلَبَغٞ َيََٓبـ ٜإَشا  ََا َٜ
َِ اهلٗل ٖي٘  ٕل َٜطلَدَع َست٢ َٜشلٗه َََت٘ أ  . #ٖيَبَؼ ٭

َ غلَهـبا؛       دػاضف عًٝ٘ ايػ٬ّ ٗ أيف َٔ أق ٍٞ ٗ ث ًٗـح اؾـٝـ  شاب٘ف دًُا نإ بايِؿٛط ضدع عبـس اهلل بـٔ أبـ
 يهْٛ٘   ٜطدع إٍ قٛي٘ف ٚقاٍ ٖٛ ٚأقشاب٘:يٛ ْعًِ ايّٝٛ قتا٫ ٫تبعٓانِف ٚيهٓا ٫ ْطانِ تكاتًٕٛ ايّٝٛ.

٠ََٚ ايـٛا    زٟ. ٚدعـٌ ظٗـطٙ   ٚاغتُط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غا٥طا ست٢ ْـعٍ ائؿعلب َٔ ٗأس ـس ٗ َعـسل
ٍٜ $  ٚعػهطٙ إٍ أسس ٚقاٍ: ٙ  َبا٘يَكَتا َ َط ِٔ ٖأَسٌس ست٢ َْ٘أ ًٖ  . #٫ ٜ ٖكاَت

َِط ع٢ً ايطَا٠ عبس اهلل بـٔ د َبٝلـط    ٚتٗٝأ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًكتاٍ ٖٚٛ ٗ غبعُا١٥ َٔ أقشاب٘ف ٚأ
ُلطٚ بٔ عٛفف ٚايطَا٠ ٦َٜٛص ٔػٕٛ ضد٬ دكاٍ هلِ: ِل.      $  أخا بين َع ًَٗه ٔل َقـَب ََـ  ِٔ ٫َٚ ْ ـ٪لَتَٝ ٌَ َعِٓـاف  ٝلـ ـٖ اْلَهش ٛا ا

ََ ٝلط  ٖد٬ َتبلَطس ٛا  ٕٞ ٕٞٗفٓا اي ُ َْٛا َتَد ٕل َضأٜلت  ٝلَٓاف ٚإ ٚلَعًٖ ٛلَب١ٗ ٖيَٓا أ ٕل ٖناََْ  ايِٓ ِل إ ََٖهاَْٗه َ ٛا  ِل ٚا٘يَع  . #ٖهاَْٗه
ٌَُٝع ط ٘  َغ ٌِطمسٝع يهٌ َا ٌٜكاٍصَٚايًٞـ  ِٝ بهٌ َا هطٟع121ًص َعًَٝ
ََٓ ٛط  ُ ٪ل ٌٜ ا٘ي َٛٞن ًََ٘ٝت َ٘ ٖد ََٚع٢ًٖ ايًٞـ َُا   ٗ ََٚيّٝ   ٘ َٚايًٞـ ِل ٖإٔ َت٘فَؿًٖا  ََٓٗه  ٜٕ ُِ  ٞطا٥َٖفَتا َٖ  122ص َٕٜإشل 

ُلطٚ:مسع  دابط بٔ عبس اهلل ٜكٍٛ:دٝٓا ْــعي :   ٔ  عبس اهللف سسثٓا غفٝإ قاٍ:قاٍ َع ٍٞ ب قاٍ ايبداضٟ:سسثٓا عً
ٕل َت٘فَؿ٬ٜإشل  ط ِل ٖأ ٓلٗه ََ  ٜٕ ُِ ل ٖطا٥َٖفَتا َٖ َٕ ٛ ََٓ ُ ٪ل ٌٜ ا٘ي َٛٞن ًََ٘ٝت َ٘ ٖد ََٚع٢ًٖ ايًٞ َُا   ٗ ََٚيّٝ   ٘ قاٍ:مٔ ايٕا٥فتإ بٓٛ ساضَث١  ص َٚايًٞ

 ٚبٓٛ َغ١ًُٖ.  
. ٚقٝـٌ: ٖـِ بٓـٛ اؿـاضخ ٚبٓـٛ اــعضز ٚبٓـٛ         #ٚاهلل ٚيُٝٗـا  $  َٚا مب أْٗا   تٓعٍ؛ يكٍٛ اهلل عع ٚدٌ:

يٓبٝ ف ٚايٓبٝ  ٖٛ عُطٚ بٔ َايو َٔ بين ا٭ٚؽ. ٚقٌٝ: نإ شيو سسٜح ْفؼ َِٓٗ خٕط ببـاهلِ دـأطًع اهلل   ا
َٛض  َهتػـبا هلـِ دعكـُِٗ اهللف ٚشّ بعهـِٗ بعهـاف          ـٖـ ْبٝ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ عًٝ٘ داظزازٚا بكري٠؛ ٚ  ٜهـٔ شيـو ا

٘ ٚغًِ ست٢ أطٌ عًـ٢ إؿـطنٌف ٚنـإ    ْٚٗهٛا َع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دُه٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ
خطٚد٘ َٔ إس١ٜٓ ٗ أيفف دطدع عٓ٘ عبساهلل بٔ أبٞ بٔ غًٍٛ بج٬مثا١٥ ضدٌ َغانبا؛ إش خٛيف ضأٜ٘ سـٌ أؾـاض   
بايكعٛز ٚايكتاٍ ٗ إس١ٜٓ إٕ ْٗض إيِٝٗ ايعسٚف ٚنإ ضأٜ٘ ٚادل ضأٟ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِف ٚأبـ٢      

ٗض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بإػًٌُ داغتؿٗس َِٓٗ َـٔ أنطَـ٘ اهلل بايؿـٗاز٠.    شيو أنجط ا٭ْكاضف ْٚ
قاٍ َايو ضٓ٘ اهلل: قتٌ َٔ إٗادطٜٔ ّٜٛ أسس أضبع١ف َٚٔ ا٭ْكاض غبعٕٛ ضنٞ اهلل عِٓٗ. ٚنإ َع إؿـطنٌ  

طح ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   ٦َٜٛص َا١٥ دطؽ عًٝٗا خايس بٔ ايٛيٝسف ٚ  ٜهٔ َع إػًٌُ ٦َٜٛص دطؽ. ٚدٝٗا د
ٚغًِ ٗ ٚدٗ٘ ٚنػطت ضباعٝت٘ اي٢ُٓٝ ايػف٢ً عذط ٖٚؿُ  ايبٝه١ َٔ عًـ٢ ضأغـ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِف      
ٚنإ ايصٟ تٍٛ شيو َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عُطٚ بٔ ق١٦ُٝ ايًٝجٞف ٚعتب١ بٔ أبٞ ٚقام. ٚقـس قٝـٌ: إٕ   

بٔ ؾٗاب ٖٛ ايصٟ ؾر ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ دبٗتـ٘.   عبساهلل بٔ ؾٗاب دس ايفكٝ٘ قُس بٔ َػًِ
قاٍ ايٛاقسٟ: ٚايجاب  عٓسْا إٔ ايصٟ ض٢َ ٗ ٚد٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ابـٔ ق٦ُٝـ١ف ٚايـصٟ أزَـ٢ ؾـفت٘      
ٚأقاب ضباعٝت٘ عتب١ بٔ أبٞ ٚقام. قاٍ ايٛاقسٟ بإغٓازٙ عٔ ْادع بٔ دبري قـاٍ: مسعـ  ضدـ٬ َـٔ إٗـادطٜٔ      
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ٍ: ؾٗست ٗأس سا دٓعطت إٍ ايٓبٌ تأتٞ َٔ نٌ ْاس١ٝ ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚغـٕٗا نـٌ شيـو      ٜكٛ
ٜكطف عٓ٘. ٚيكس ضأٜ  عبساهلل بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ ٜكٍٛ ٦َٜٛص: زيْٛٞ ع٢ً قُس زيْٛٞ ع٢ً قُسف دـ٬ لـٛت   

دعاتب٘ ٗ شيو قـفٛإ دكـاٍ: ٚاهلل    إٕ لا. ٚإٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ دٓب٘ َا َع٘ أسس ثِ داٚظٙف
َا ضأٜت٘ف أسًف باهلل إْ٘ َٓا ٖٓٛع! خطدٓا أضبع١ دتعاٖسْا ٚتعاقسْا ع٢ً قتً٘ دًِ نًل إٍ شيو. ٚأنب  اؿذاض٠ 
ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ غكط ٗ سفط٠ف نإ أبٛ عاَط ايطاٖب قس سفطٖـا َهٝـس٠ يًُػـًٌُف    

ٓب٘ ٚاستهٓ٘ طًش١ ست٢ قاّف َٚل َايو بٔ غٓإ ٚايس أبٞ غعٝس اــسضٟ َـٔ دـطح    ددط عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً د
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايسّف ٚتؿبج  سًكتإ َٔ زضع إَغلٖفط ٗ ٚدٗ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ داْتععُٗـا   

ُ ٘ ضنٞ اهلل ع ََٖت ٖلتِ ٜعٜٓ٘   ٓ٘.أبٛ عبٝس٠ بٔ اؾطاح ٚعض عًُٝٗا بجٓٝتٝ٘ دػكٕتا؛ دهإ ا
ََٕٚ ط ِل َتؿلٗهط ٚ َ٘ ٖيَعًٞٗه ِل ٖأَشٞي١ٚ ٖداِتٗكٛا ايًٞـ َٖٚأْت  ٘  َبَبسلٝض  ِ  ايًٞـ غِ ٫ٚاقع١ بسضف ٚقس مسٝ  بٗصا ا123ص ٖيٖكسل ََْكَطٗن

ْػب١ إٍ إٛنع ايصٟ ٚقع  دٝ٘ ٖصٙ ايٛاقع١ ّٜٛ اؾُع١ف ايػابع عؿط َٔ ضَهإف بعس مـٛ غـ١ٓ ْٚكـف َـٔ     
 اهلذط٠ف ٖٚٛ َٛقع ٜكع بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ ٜٚ ط٣ٚ أْ٘ اغِ ب٦ط ٖٓاى يطدٌ َٔ د١ٓٝٗ امس٘ بسض.  

ِ   صأشي١طدكس ْكطِٖ اهلل تعاٍ ِٖٚ ث٬مثا٥ـ١ ٚث٬ثـ١ عؿـط أٚ     َع٢ٓ أقٌ عسزٙا َٔ ايعسٚ ف سٝح نـإ عـسزٖ
أضبع١ عؿطف ٗ سٌ نإ عسز ايعسٚ ٜرتاٚاح بٌ ايتػعُا١٥ ٚا٭يف. ٚنصيو   ٜهْٛٛا َػـت٣ٛ ايٓكـطف بٝـس إٔ    
ٍٔ عًِٝٗ بٓع١ُ ايٓكطف دغسٚا أعٍع٠ بٓكط اهلل هلِف ٫ٜٚكبض اإلْػإ ععٜعٙا ٗ أَط َٔ أَٛضٙف إ٫ٛ بٓكـط   اهلل تعاٍ َ

 اهلل ي٘.
ََٔ ٜؿا٤ َٔ عبازٙف ٖٚٞ بصات ايٛق  زع٠ٛ إٔ ٜعٌُ إط٤ قاؿٙا ست٢ هعٌ ْفػ٘ دٗصا دهٌ َٔ ا هلل ىل ب٘ 

أ٬ٖٙ يٓكط اهلل ٗ نٌ ؾ٤ٞف ٭ٕ ايٓكط ٖٛ ع١ًُٝ تها١ًَٝف ٚإ٫ٛ يهإ ْكطٙا ْاقكٙاف دأٟ ْكط ْاقل إٕ اْتكـطت  
ا تهـعف أَـاّ ؾـ٠ٛٗف أٚ    ٕٛ عًٝٗا عٓـسَ هَاّ غ٠ٕٛ ْفػو عًٝوف ٚأٟ ؾذاع١ تع٢ً عسٚ يوف ثِ اْٗعَ  أ

َاٍف أٚ داٙف دتهٕٛ ٗ زضدات غف٢ً َٔ اؾي ست٢ يٛ ٚقف  َٛقف ؾذاع١ ب١ٍٓٝ ٗ ٚق  َه٢ف دايتك٣ٛ ٖـٞ  
اؾػط ايصٟ ٜبً  بو َكاّ ؾهط اهللف ٚايتك٣ٛ ٖٞ ْكطٕ ٜٚتهًٌ ْكطى ٖصا َكساض ؾهطى هللف ٭ٕ ايؿـهط ٖـٛ   

 إّإ ٚتٛاقٌ َع اهلل  
ًٖاَثـ١َ   ط٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ٜاقُس:ثِ ىاطب اهلل قُسٙا قً ِل َضّبٗهِ َبَج َُِسٗن ِل ٖإٔ ٜ  ٌَ ٖأٖئ َٜ٘هَفَٝٗه َََٓ ُ ٪ل ً٘ ٍ  َي ٜإشل َتٗكٛ
ٌَ َ َٓعَي ًٖا٥َٖه١َ  َُ َٔ ا٘ي ٍََ ِ  ََٚتِتٗكـٛا  ٜإَْتكلـَبط ٚا  َب٢ًٖ ط: ٜكاتًٕٛ إٍ داْبه124ِص آٖياُف  ٔ  ََٜٚـ٘أت ٛٗن ِل  ٍََـ َٖ ٛلٜض  َٖــَصا  ٖدـ

ِل ُلَسزلٗن ُلَػ١َ َضّبٗهِ ٜ  َٔ آٖياُف َبَد ًٖا٥َٖه١َ ٍََ َُ ٌَ ا٘ي ََ ٍٜٛ  125ص َ َػ
ْط٣ ٖٓا تهطاض ايكرب ٚايتك٣ٛف َيُا هلُا َٔ دهٌف دكس أٚدـ٢ اهلل بعٗـسٙ َعٗـِ عٓـسَا قـربٚا ٚاتكـٛا ف ٭ٕ       

ٌَ طإَسازِٖ ٜعين أِْٗ قربٚا ٚاتكٛا ف ثِ إناد١ إٍ ظٜاز٠ ايعسز إٍ ٔػ١ آ٫فف دكـس قـاٍ:    ََ ٍٜٛ ٖٚـصٙ    ص َ َػـ
ِل طغٛض٠ ا٭ْفاٍ بكٛيـ٘   : إٝع٠   تهٔ َٛدٛز٠ غٛا٤ ٗ ا٭يف ا٭ٍٚ اييت ٚضزت ٗ  َُّسٗن  َ ِل ٖأْٔٞ  ٖداغلَتَذاَب ٖيٗه

٥َ٬َُٖه١َ َٔ ا٘ي ََ  أٚ ٗ ظٜاز٠ ا٭يف إٍ ث٬ث١ آ٫ف ٖٓا .    9ا٭ْفاٍصَبٖأ٘يُف 
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 قاٍ اؿػٔ: ٖٚ٪٤٫ اـُػ١ آ٫ف ٜضزل٤  إ٪ٌَٓ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
٫ ٜـّٛ بـسضف ٚدُٝـا غـ٣ٛ شيـو ٜؿـٗسٕٚ ايكتـاٍ ٫ٚ        ٚقاٍ ابٔ عباؽ ٚفاٖس:   تكاتٌ ا٥٬ٕه١ ٗ إعطن١ إ

 ٜكاتًٕٛف إِا ٜهْٕٛٛ عسًزا َٚسًزا.
ٚقٌٝ: "إِا ٚعس اهلل تعاٍ إػًٌُ ّٜٛ بسض إٕ قربٚا ع٢ً طاعت٘ ٚاتكٛا قاضَ٘: إٔ ّـِسِٖ أًٜهـا ٗ سـطٚبِٗ    

ٗٔا دًِ ٜكربٚا إ٫ ٗ ّٜٛ ا٭سعابف دأٍَسِٖ اهلل ست٢ ساقطٚا ٗقطٜع١ ٚاي ٓهريف قاٍ عبس اهلل بٔ أبٞ أٚد٢: نٓا نً
ٌٝ دٗـٛ        قاقطٟ قطٜع١ ٚايٓهري َا ؾا٤ اهلل دًِ ٜ فتض عًٝٓا دطدعٓا دسعا ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ بغػلـ
ٜغػٌ ضأغ٘ إشل دا٤ٙ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّف دكاٍ: ٚنعتِ أغًشتهِ ٚ  تهع ا٥٬ٕهـ١ أٚظاضٖـا؟ دـسعا ضغـٍٛ اهلل     

طق١ دًف بٗا ضأغ٘ ٚ  ٜغػً٘ف ثِ ْاز٣ دٝٓا دكُٓا ست٢ أتٝٓا قطٜع١ ٚايٓهـري د٦َٛٝـص أَـسْا    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غ
 اهلل تعاٍ بج٬ث١ آ٫ف َٔ ا٥٬ٕه١ف دفتض يٓا دتشا ٜػريا" .

٘  ٜإٞيا ب ؿلَط٣ط  ٘  ايًٞـ ًٖ ََا َدَع ََٚ٘ ٦ََُِٓٗكًٗٛب ٗهَُب ٕ٘ ََٛيَت ُل ِٗف ٚبصيو دإِْٗ ٓع دٗصٙ بؿط٣ يًُ٪ٌَٓ بإٔ اهلل ٫ٜتد٢ًصًٖٗه
ِٜطٜؿعطٕٚ بُٕأ١ْٓٝ: َ٘ ا٘يَعٜعٜٜع ا٘يَشَهٝ ٔل َعَٓس ايًٞـ ََ ََا ايِٓكلط  ٜإٞيا  تهُٔ ايُٕأ١ْٓٝ ٖٓا بإٔ ايصٟ عٓسٙ ايٓكط 126صَٚ

ٖٛ ايصٟ ٜ بٍؿط ا٦ٌُٕٕٓف د٬ ق٠ٛ تفٛم ق٠ٛ اهللف ٫ٚؾ٤ٞ ٫ىهع ٫ٚ ٜهعف ٫ٜٚػتذٝب ٕؿ١٦ٝ ايععٜع اؿهـِٝ  
. 

ٕٖط ٌََيَٝ٘ك ًَب ٛا َخا٥ََب ِل ٖدَٖٝٓك  ٗ ٚل َٜ٘هَبَت َٔ ٖنٖفط ٚا ٖأ َٔ اٞيَصٜ ٍََ ايٕطفف اؾع٤ف دٝكٕع اهلل بصيو عٓهِ دع٤ٙا 127صَع ٖطَطٙدا 
َٔ ق٠ٛ ايهفاضف دٝكبشٛا ٗ خٝبتِٗ بكٛتِٗ اييت ؽصهلِ َؿ١٦ٝ ايععٜع اؿهِٝف نٞ ت٦ُٕٔ  قًٛبهِ ٚأْـتِ اضْٚـ٘   

 ضأٟ ايعٌ.
َٔ ط ََ ٝلَؼ ٖيٖو  َٕ  ٖي ٛ ُ ِل ٖظـاَي  ٗ ِل ٖدٜإِْ  ٗ ٚل ٜ َعصٍََب ِل ٖأ ٜٗ ٝل ًٖ ٚل َٜت َٛب َع ٞل٤ٌ ٖأ َلٜط َؾ يعـٌ إـطاز ٖٓـا: ٫تعذـٌ ٗ      128صا٘يٖأ

قٌٝ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ:" ْعي  ٗ أٌٖ ب٦ـط َعْٛـ١ف   سهُو ع٢ً فطٜات ا٭َٛضف دٓشٔ ْعًِف ٚيٓا سه١ُ دُٝا ْفعٌ. ٚ
ِٖٚ غبعٕٛ ضد٬ َٔ ايكطا٤ف بعجِٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ ب٦ط َع١ْٛ ٗ قفط غ١ٓ أضبع َـٔ اهلذـط٠   
َِ أَريِٖ إٓصض بٔ عُـطٚف دكتًـِٗ عـاَط بـٔ ايٕفٝـٌ       ع٢ً ضأؽ أضبع١ أؾٗط َٔ ٗأسس يٝ عًُِّٛا ايٓاؽ ايكطإٓ ٚايعً

ََٛدَس  َٚدلًسا ؾسًٜساف ٚقٓ  ؾًٗطا ٗ ايكًٛات نًٗا ٜسعٛ عًـ٢ ْاعـ١   ٖد ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ شيو 
ٞل٤ٌ طَٔ تًو ايكبا٥ٌ بايًٛعٔ ٚايٍػٌٓ دٓـعي :  َلٜط َؾ َٔ ا٭ ََ ٝلَؼ ٖيٖو   . ص ٖي

س٠ اإلغ٬ّف دًٛ ثِ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ زعا ع٢ً بعض ايهفاضف ثِ تاب اهلل عًِٝٗف دأقبشٛا َٔ أعُ
 -قبٌ اهلل زعا٤ ايٓيبف ٕا نإ شيوف ٚمث١ ضٚا١ٜ عٔ اإلَاّ أٓس ٜكٍٛ دٝٗا:"سسثٓا أبٛ ايِٓهلـطف سـسثٓا أبـٛ عكٝـٌ     

َُط بٔ ٓع٠ف عـٔ غـا ف عـٔ أبٝـ٘ قاٍ:مسعـ        -قاٍ أٓس:ٖٚٛ عبس اهلل بٔ عكٌٝف قاحل اؿسٜح ثك١ قاٍ:سسثٓا ع 
َٔ    $  :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ ٌَ بـ َٝٗ ّٜف ايًِٗ ايعـٔ غ ـ َٖؿا ايًِٗ ايعٔ د٬ْاف ايًِٗ ايعٔ اؿاضخ بٔ 

 ١ََِٖٝ َٔ ٗأ َٕ بل ُلطٚف ايًِٗ ايعٔ َق٘فٛا ِل  ط: . دٓـعي  ٖصٙ اٯ١ٜ #َع  ٗ ٚل ٜ َعٔصَب ِل ٖأ ٜٗ ٝل ًٖ ٚل َٜت َٛب َع ٞل٤ٌ ٖأ َلٜط َؾ َٔ ا٭ ََ ٝلَؼ ٖيٖو  ٖي
َٕ ٛ ُ ِل ٖظاَي  ٗ  ٖدَتَٝب عًِٝٗ نًِٛٗ . ص ٖدٜإِْ
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َُطف عٔ ايعٖطٟف سـسثين غـا ف عـٔ أبٝ٘:أْـ٘      ََعل َ ٛغ٢ف أخربْا عبس اهللف أخربْا  ٚقاٍ ايبداضٟ:سسثٓا َسٍبإ بٔ 
ٔل   "مسع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛف إشا ضدع ضأغ٘ َٔ ايطنٛع ٗ ايطنع١ ايجا١ْٝ َـٔ ايفذـط    ِِ ا٘يَعـ ٗ ـ ايًٞ

ٙ ف ضبٓا ٚيو اؿُس "بعس َا ٜكٍٛ:  " ٗد٬ًْا ٚٗد٬ًْا ََُس ٔل َس َُ ََُع اهلٗل َي َلـٜط      طدأْـعٍ اهلل تعاٍ  " َغ َٔ ا٭ ََـ ٖيـٝلَؼ ٖيـٖو 
ٞل٤ٌ  .صَؾ

ٚٚضز ٗ قشٝض َػًِ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نػطت ضباعٝت٘ ّٜٛ أسسف ٚؾر ٗ ضأغ٘ف دذعٌ ٜػـً   
ٍ   نٝف ٜفًض قّٛ ؾذٛا ضأؽ ْبِٝٗ ٚن ايسّ عٓ٘ ٜٚكٍٛ: " " دـأْعٍ اهلل   ػطٚا ضباعٝت٘ ٖٚـٛ ٜـسعِٖٛ إٍ اهلل تعـا

ٞل٤ٌط تعاٍ: َلٜط َؾ َٔ ا٭ ََ ٝلَؼ ٖيٖو  ِِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ ٜسعٛ ع٢ً إؿطنٌ دأْعٍ  صٖي َٖ . قاٍ ايهشاى: 
ٞل٤ٌط اهلل تعاٍ: َلٜط َؾ َٔ ا٭ ََ ٝلَؼ ٖيٖو  . ٚقٌٝ: اغتأشٕ ٗ إٔ ٜسعٛ ٗ اغت٦كاهلِف دًُا ْعي  ٖصٙ اٯ١ٜ عًـِ إٔ   صٖي

 َِٓٗ َٔ غٝػًِ ٚقس آَٔ نجري َِٓٗ خايس بٔ ايٛيٝس ٚعُطٚ بٔ ايعام ٚعهط١َ بٔ أبٞ دٌٗ ٚاريِٖ.  
ٚيعًٓا ْط٣ ٗ شيو زضغٙا يعا١َ ايٓاؽ ٖٚٛ عسّ ايتسخٌ ٗ خًل اهللف ٚإٔ َا ٖٛ ًَٕٛب َٔ اإلْػإ إٔ ٜجب  
ع٢ً اؿلف ٜٚسعٛ إيٝ٘ف دإٕ ايصٟ تطاٙ ايّٝٛ دا٥طٙاف قس ٜٗسٜ٘ اهلل اسٙاف ٜٚكًض ب٘ ؾأْٙاف ٚيٝؼ ٖصا دشػبف بـٌ  

 ٜ ؿٛهٌ اْؿكاقٙا ٖٚٚٓا ٗ ظَط٠ اؾٛض اييت خطز عٓٗاف ٜٚؿٛهٌ ق٠ٛ ٚثباتٙا يًعَط٠ اييت اٖتس٣ إيٝٗا. 
ََا َدٞ ا٘يٖأضلٜضط  َٚ َٚاَت  َُا ََا َدٞ ايِػ  َ٘ ـًٖلف َُٗا نإ ٖـصا اـًـلف ٖٚـٛ    دصََٚيًٞـ صيو ؾإٔ اهللف ٚيٝؼ ؾإٔ ا

ٌِ     طبصات٘ اإلهل١ٝ ٘  ٖاٗفـٌٛض ِضَسـٝ َٚايًٞــ ََٔ ََٜؿا٤   َٜٚ َعصٍَب   َُٔ ََٜؿا٤   زٕٚ إٔ تهـٕٛ يـ٘ َطدعٝـ١ف أٚ    129ص َٜغلَفط  َي
ٜػتؿري أسسٙاف دا٭َط ٜكسض َٓ٘ بؿهٌ ًَٕلف زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٭سس إٔ ٗ ا٭َط تسخٌ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾـهاٍف  

 أٚ أٟ سذِ َٔ ا٭سذاّف غبشإ اهلل : 
ٕ ط ٘  ٗنٔ ٖدَٝٗهٛ ٍ  ٖي َُا َٜٗكٛ َلطٙا ٖدٜإِْ َٜٚإَشا ٖقَه٢ ٖأ َٚاٖ٭ضلٜض  َٚاَت  َُا  117بكط٠ايصَبَسٜع  ايِػ
ٕ  ط ٘  ٗنٔ ٖدَٝٗهٛ ٍَ ٖي ٙ  ٖإٔ ِْٗكٛ ٞل٤ُ ٜإَشا ٖأَضزلَْا ٛلٗيَٓا َيَؿ َُا ٖق  40ايٓشٌصٜإِْ
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ٗ ايباب إانٞ ضأٜٓا نٝف إٔ اهلل تعاٍ ٜعًِٛ ضغٛي٘ف ٖا دعٌ ايطغٍٛ أنجط َعطد١ بطب٘ف ٚ٭ٕ اهلل خكـ٘ نـٞ   
ٜهٕٛ ضغٛي٘ إٍ عبازٙف دإٕ ايطغٍٛ ٜكّٛ بإب٬غ ٖصٙ ايبٍٝٓات يًٓاؽف ٖصا ايبٍٝٓات اييت أقـًش  يـ٘ ؾـأْ٘ أ٫ٙٚف    

بإٔ ايكطإٓ ْعٍ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايطغٍٛف  -اؿاٍ ٖصٙٚ -ثِ تكًض يعُّٛ إ٪ٌَٓ ؾأِْٗف نٕٛ أٟ َ٪َٔ ٜؿعط 
٭ْ٘ ْعٍ ع٢ً ايطغٍٛ اإلْػإف َٔ أدٌ اإلْػإ. بٗصٙ ايع١َُٝٛ ْبسأ ٖصا ايباب بكٛي٘ تعاٍ يًـٓيب نـٞ ىاطـب    

ََٓ ٛا ٖيا َت٘أٗنًٗٛا ايطٍَٜبا ٖأنلَعاٙدا طعا١َ إ٪ٌَٓ ٜٚبًغِٗ بإٔ اهلل ٜكٍٛ:   َٔ آ َٗا اٞيَصٜ ِل    َٜا ٖأّٜ َ٘ ٖيَعًٞٗهـ َٚاِتٗكـٛا ايًٞــ ََّهاَعٖف١ٙ 
َٕ  ثِ:  130صت ٘فًَش ٛ

ًٖ٘هاَدط ََٔٚاِتٗكٛا ايِٓاَض اٞيَتٞ ٗأَعِستل َي  131ص ٜطٜ
أْٛاض اهلل ٚبطنات٘ ؼٌ يًُ٪ٌَٓ ٖٚٛ ٜبٍٝٔ هلِ غبٌ ايعفط بٗصٙ ا٭ْـٛاض ٚايربنـات ايـيت يٝػـ  سهـطٙا       دٗاٖٞ

٭سس ع٢ً أسسف بٌ ٖٞ يعا١َ عباز اهلل ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ ب٘. َٚا ايػبٌٝ إٍ طاع١ اهلل غ٣ٛ ا٫غـتذاب١ َيُـا ٜـبًغِٗ    
نٞ ٜبًغِٗ بٍٝٓات٘ف دهٝف تٕٝـع اهلل إٕ   تػـتذب    ضغٍٛ اهلل عٔ اهللف ٖصا ايطغٍٛ ايصٟ اقٕفاٙ اهلل تعاٍ َِٓٗ

َٕ ط٭َطٙ ايصٟ ًٓ٘ إيٝو ضغٛي٘ف دٝكٍٛ اهلل: ٛ ُ ِل ت طلَس ٍَ ٖيَعًٞٗه َٚايِطغ ٛ  َ٘   132ص َٖٚأَطٝع ٛا ايًٞـ
ِل ََغلَفَط٠ُ ٜإٖي٢طزٕٚ تأدٌٝ:صََٚغاٜضع ٛا ط ٜػتشل تأدٌٝ إغفط٠ ايـيت هلـا ا٭ٚيٜٛـ١ ٗ نـٌ      ٭ٕ ٫ؾ٤ٞصٍََِٓطبٍَٗه

ُ ِتَك طؾ٤ٞ: ً٘ َٚا٘يٖأضلض  ٗأَعِستل َي َٚات   َُا َٗا ايِػ  133ص ٌَََٚد١ُِٓ َعطلن 
َٕط  َٔ ٜ َٓفٗكٛ َٚايِهِطا٤َ طأَٛاهلِصاٞيَصٜ ف  عٓسَا ٜهْٛٛا ٗ ٜػطف ٚنصيو عٓـسَا ٜهْٛـٛا ٗ عػـط   صَدٞ ايِػِطا٤َ 

دعٓسَا ٜهْٕٛٛ ٗ ٜػط ٜٓفكٕٛ ايهجريف ٚعٓسَا ٜهْٕٛٛ ٗ عػـط ٜٓفكـٕٛ َـا باغـتٕاعتِٗف ستـ٢ ٫ًٜبجـٛا عًـ٢        
ٌَ ا٘يَغٝلٖغط: تٛاقٌ ٗ ا٫ْفام ٗ غبٌٝ اهلل َُ ٖٚصٙ زع٠ٛ يإلْػإ نٞ ٜتًشكٔ ٗ َٛاد١ٗ بعض أؾهاٍ صَٚا٘يٖهاَظ

ازضٙا ع٢ً نعِ اٝعـ٘ف ٖٚـصٙ ع٬َـ١ َـٔ ع٬َـات      ا٫غتفعاظف د٬ ىطز عٔ طٛضٙف بٌ ٜتٍش٢ً بايكربف ٜٚهٕٛ ق
ايٓهٛز اإلْػاْٞف د٬ٜهٕٛ َتػطعٙا غٛا٤ ٗ قطاضات٘ف أٚ ٗ ا٫ْفعـاٍ ْتٝذـ١ َٛقـف طـاض٨ ٚادٗـ٘ف ٚعًٝـ٘ إٔ       

ٜكـٍٛ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ  : " ضأٜـ         ٜهٕٛ َتُهٓٙا َٔ ايتُػو بعَاّ ْفػ٘ ست٢ ٫ؽطز عٔ طـٛضٙ. 
 دكً  : ٜادربٌٜ ٕٔ ٖصٙ ؟ قكٛضا َؿطد١ ع٢ً اؾ١ٓ ف 

 قاٍ : يًهاظٌُ ايغٝغ ٚايعادٌ عٔ ايٓاؽ " . 
داْعط ٖٓا إٍ َٛقف ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ضدٌ أضاز إٔ ٜػتفعٙف دعٔ أْؼ إٔ ايـٓيب  قـ٢ً اهلل   

اهلل عًٝـ٘  عًٝ٘ ٚغًِ أزضن٘ أعطابٞ دأخص بطزا٥٘ دذبصٙ دبص٠ ؾسٜس٠ ست٢ ْعط إٍ قفش١ عٓل ضغٍٛ اهلل  قـ٢ً  
ٚغًِ ٚقس أثطت دٝ٘ ساؾ١ٝ ايطزا٤ َٔ ؾس٠ دبصت٘ف ثِ قاٍ: ٜا قُس َط يٞ َٔ َاٍ اهلل ايصٟ عٓسى. دايتف  إيٝ٘ 

 24دهشو ٚأَط ي٘ بعٕا٤  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ضغٍٛ اهلل 
                                                           

(ف َٚػًِف نتاب ايعنا٠ف باب إعٕا٤ َٔ غأٍ بفشـ ٚاًع٘ 6088( ضقِ )10/519ايبداضٟ ايفتضف نتاب ا٭زبف باب ايتبػِ ٚايهشو ) 24
  (.1057( ضقِ )2/730-731)
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ــاؽٜ  ط ٜٔ ايِٓ ــ ٌَ َع ــاَد ــا٠ اهلل:  صَٚا٘يَع ــا٤ َطن ــٛقِٗ ابتغ ــٔ سك ــاؽ ع ــاٚظٕٚ يًٓ ــصٜٔ ٜتذ ــّب  طاي ٘  ٜ َش ـــ َٚايًٞ
ٌَ ُ شلَػَٓ ٖٚصا ٜسخٌ ٗ باب ا٫سػإ إٍ ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايعفٛ عِٓٗف ٚإغكاط سكٛقِٗ عِٓٗ يٛدـ٘  134ص ا٘ي

 اهلل تعاٍف ٚاهلل وب ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜتبعٕٛ ٗ سٝاتِٗ ٖصا إٓٗر ٗ اإلسػإ إٍ ايٓاؽ.
ُ ٛا ٖأط  ٚل ٖظًٖ َٔ ٜإَشا ٖدَعًٗٛا ٖداَسَؿ١ٙ ٖأ ِل َٚاٞيَصٜ  ٗ َ٘   ط  ٜكٕٓٛا َـٔ ضٓـ١ اهلل َٚغفطتـ٘ دٓـسَٛا ٚ:    صْٗفَػ َشٖنـط ٚا ايًٞــ

ِل  ٜٗ ِل ٜ َكّطٚا َع٢ًٖط: دأسػٓٛا ايعٔ باهلل ايغفٛض ايطسِٝصٖداغلَتغلٖفط ٚا َيص ْ َٛب َٖٚي   ٘ ََٔ َٜغلَفط  ايّصْ َٛب ٜإٞيا ايًٞـ  ََاٖدَعًٗٛا َٚ
ِل  ٖ َٚ َٕ ٛ ُ ًٖ ٜعـين ا٫قـطاض عًـ٢ ايـصْب ٚا٫غـتُطاض دٝـ٘ف ٖٚـصا ٖـٛ ايعٓـازف          ٭ٕ عـسّ ا٫غـتغفاضف   135ص َٜعل

ٍَا : َٗا  ط:ايصٜٔ اغتغفطٚا اهلل يصْٛبِٗص٦َٖوٗأٖٚيـ طٚا٫غتهباض. أ ََٔ َتشلَت ََٚدِٓاٌت َتذلٜطٟ  ِل  ٜٗ ٍََٔ ِضبٍَ َِغلَفَط٠ٚ   ِ ٖ َدَعا٩ 
ٌَ ًَ ََ َِ ٖأدلط  ا٘يَعا ََْٚعل َٗا  َٔ َدٝ َٗاض  َخاَيَسٜ  136ص ا٘يٖأْل

ٌٔ  ط ِل غ َٓ ًَٗه ََٔ ٖقبل ايػٓٔ ٖٞ َغَٝط ايٓاؽ ٚضٚاٜاتِٗف َٚا ٚقع َعِٗف ٚقس ػًٛ  سه١ُ اهلل ٗ شاى صٖقسل َخًٖ ل 
ايتاضٜذ اإلْػاْٞف دٝسعٛ اهلل إٍ عسّ ايكٕٝع١ َع شيو ايتاضٜذ اإلْػاْٞف بٌ ايعٛز٠ إيٝ٘ ٚأخص ايعرب ٚايععـ١ َٓـ٘   

ٌَ        ٖدَػري ٚا طٚشيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘ يعا١َ ايٓـاؽ:  ُ ٖهـصٍََب َٕ َعاَقَبـ١ٗ ا٘ي         ٚ: 137ص َدـٞ ا٘يـٖأضلٜض ٖدـاْٗعط ٚا ٖنٝلـَف ٖنـا
 . أٟ ٫تهْٛٛا نإهصبٌ نٞ ٫تهٕٛ عاقبتهِ نعاقبتِٗصٖداْٗعط ٚا  ط

ٌٕ َصاَٖـ طإشٕ: ٛلَعٖعـ١ٚ   طٜهُـٔ ٗ ٖـصا ايبٝـإ:   صَٚ طصيًٍَِٓـاؽٜ  طَٔ ضب ايٓاؽ ٜا قُس أبًغ٘ :صَبَٝا ََ َٚ ٖ ـًس٣ 
ٌَ ُ ِتَك ً٘   138﴾يٍَ

َٖٚيا َتشلَعْ ٛاط ٜٗٓ ٛا  ٫تػتػًُٛا َيُا ؿل بهِ َٔ اـػا٥ط ٗ دٗازنِف ٚقس ٗقتٌ ٔػ١ َـٔ إٗـادطٜٔ ٗ   صَٖٚيا َت
ٓع٠ بٔ عبس إًٕب َٚكعب  بٔ ع ُريف نُا ٗقتـٌ َـٔ ا٭ْكـاض غـبعٕٛ ضدـ٬ف إنـاد١ إٍ       ٖصا اؾٗاز َِٓٗ :

َٖٚيـا َتشلَعْ ـٛا  طاؾطس٢ف ٚيعٌ شيو ٜهٕٛ َجاب١ ايععا٤ َٔ اهلل يًُ٪ٌَٓ ٗ تًو ايٛاقع١ دـ :   ٜٗٓ ٛا  َجابـ١  صَٖٚيا َت
ِ  طإٛاغا٠ ٚاؿض ع٢ً عسّ ايٝأؽف دٝكٍٛ دٌ ثٓا٩ٙ عكب شيو: ٌَا٘يٖأَٖٚأْت  َََٓ َّ٪ل َٕ ٜإٕ ٗنٓت ِ  ٛل ًٖ قاٍ ابٔ 139ص عل

عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: ٕا اْٗعّ أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ ايٍؿعب دأقبٌ خايس بٔ ايٛيٝس غٝـٌ  
إؿطنٌ ٜطٜس إٔ ٜعًٛ عًِٝٗ اؾبٌف دكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ايًِٗ ٫ ٜعًٕٛ عًٝٓاف ايًِٗ ٫ ق٠ٖٛ يٓـا إ٫  

َٖٚأْلـت ِ   طٚا اؾبٌ ٚضَٛا خٌٝ إؿطنٌ ست٢ ٖعَِٖٛ دصيو قٛي٘ تعـاٍ:  بو ٚثاَب ْفٌط َٔ إػًٌُ ضَا٠ٚ دكعس
َٕ ٛل ًٖ  ص ا٭عل

٘  ط ًٗ ٍََجل َّ ٖقطلٌح  ٛل ََِؼ ا٘يٖك ِل ٖقطلٌح ٖدٖكسل  ُلَػػلٗه ٖٚصٙ إؾاض٠ بإٔ ايعٛز٠ إٍ ايتاضٜذ تهٕٛ فس١ٜ ست٢ ٜ ـسضى  صٜإٕ َٜ
ٛل ط:اإلْػإ إ٪َٔ بإٔ َا ّػػ٘ َٔ قطح قس ٘ طايصٜٔ غبكٛٙ :صَّ ََِؼ ا٘يٖك ٍََجلًٗ  صٖقطلٌح 

اييت ٜٓؿطح هلا ايكسضف ٚتٓتؿـٞ بٗـا ايـٓفؼف     ٚاْعط إٍ بسٜع  ْايٝات ايتعبري اإلهلٞ ٗ اٯٜات ايج٬خ ايتاي١ٝ
ٍٚم يص٠ قطا٤تٗا َعٞ ١ًْ ٚاسس٠  َِط:ٜٚططب بٗا ايًػإف ٚتص ََٚيَٝعلًٖ َٔ ايِٓاٜؽ  ٝل َٗا َب ٜٚٗي ّ  ْ َسا ًٖ٘و ا٘يٖأِٜا َٔ   ََٚت ٘  اٞيـَصٜ ايًٞـ

ٌَ َُ ٘  ٖيا ٜ َشّب ايٞعاَي َٚايًٞـ ََٗسا٤َ  ِل ؾ  ََٓٗه ََِٜٚتَدَص  ََٓ ٛا   140صآ
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ُلَشَل ا٘يٖهط ََٜٚ ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َُشٍََل ايًٞـ َََٔٚيٝ   141ص اَدٜطٜ
ّل َسَػط  َٔ ٖأ ٘  اٞيَصٜ ِٜ ايًٞـ ًٖ ُِا َٜعل َٖٚي ِل ٖإٔ َتسلخ ًٗٛا ا٘يَذ١ِٖٓ  َٔبلت  َِ ايِكاَبٜطٜ ًٖ ََٜٚعل ِل  ََٓٗه َٖس ٚا   142ص َدا

ًٖ٘وطاعس شيو َطتٌف ٚث٬خف َٚا تؿا٤ف ثِ تعاٍ أؾطسٗا يو :  ٖهصا ُتًو ايه١ًُ ا٭ٍٚ َكسض٠ عًـ٢  صََٚت
ً٘ـوٖ طدتض آدام إد١ًٝ ٖٚٞ ؼٌُ َٔ ايؿاعط١ٜ َـا ؼُـٌف َٚـٔ ايعصٚبـ١ َـا ؼُـٌ :        ايٛقـا٥ع ٚاؿـطٚب    صََٚت

ــو      ــساخ ٚا٫ْتكــاضاتف ٚاهلــعا٥ِ ايــيت تهُــٔ ٗ تً ّ   طٚا٭س ايغــابط٠ ايــيت عاؾــٗا أدــسازنِ    صا٘يٖأِٜــا
َٗاط: ٜٚٗي َٗا طٜٚايبسٜع ايعباض٠ َب٢ٓ َٚع٢ٓ ٖٚـٞ تـأتٞ َـٔ اهلل يإلْػـإف مـٔ اهلل     صْ َسا ٜٚٗي ٖـا اٯٕف  ضْهط أٟ صْ ـَسا

ضف دإٔ ٜتساٍٚ ايٓاؽ أَطٙاف ٜعين أْـ٘ هـطٟ دـِٝٗف ٜٚهـٕٛ سـسٜح      ٚغٓهطضٖا ٗ ايكازّف ايتساٍٚف َع٢ٓ ا٫ْتؿا
َٔ ايِٓاٜؽ ط: ايػاع١ بايٓػب١ إيِٝٗ ٝل ٚاييت غتكبض ٗ اؿانط ٖصٙ ا٭سساخف صتًوطأٟ ٜهٕٛ ايٓاؽ ِٖ قاٚضصَب

َا ؼٌُ َٔ اْتكاضات يًبعضف ٚاْهػاضات يبعض آخط ف ٚيصيو ٫هٛظ إٔ تكتٕع ٖصٙ اٯٜاتف ٭ْـو غتػـأٍ   
ََٗسا٤َ  طاؿه١ُ َٔ تهطاض شيو ٗ ايٓاؽف دتكٍٛ يو اٯ١ٜ: عٔ ِل ؾ ـ ََٓٗه ََِٜٚتَدَص  ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َِ ايًٞـ ًٖ دٗـصٙ  صََٚيَٝعل

ايٛقا٥ع ت غطبٌ ايٓاؽ يت عٗط َعازِْٗف ٚٗ شض٠ٚ ٖصٙ ا٭ظَات تعٗط ٖـصٙ إعـازٕف ٜٚكـّٛ ايٓـاؽ بفـطظ أْفػـِٗ       
إٓـادكٌف   د١٦ اؾبٓا٤ف ٚتط٣ د١٦ ايهطَا٤ف ٚتط٣ د١٦ ايكابطٜٔف ٚتـط٣ د٦ـ١  بأْفػِٗ ف درت٣ د١٦ ايؿذعإف ٚتط٣ 

ََٗسا٤َ طف ٚتطٜو تًو ا٭سساخ ٗ أٚدٗا َا تطٜو :ٚتط٣ د١٦ إتداشيٌ ِل ؾ  ََٓٗه ََِٜٚتَدَص  ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َِ ايًٞـ ًٖ ََٚيَٝعل
ٌَ َُ ٘  ٖيا ٜ َشّب ايٞعاَي َُشٍََلطثِ :140صَٚايًٞـ ُلَشَل ا٘يٖه ََٚيٝ  ََٜٚ ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َٔايًٞـ دهٝف ٜ ذاظ٣ ايٓاؽ 141ص اَدٜطٜ

زٕٚ إٔ ٜكسَٛا اـريف أٚ ٜكٍسَٛا ايؿطف ٚإٝعإ ايصٟ ٜكف عًٝ٘ اإلْػإ ٖٛ إٝـعإ ايـصٟ ٜبـٍٝٔ خـري اإلْػـإ      
 ٚؾٍطٙ .

ف ٚإٍ ايعازيٌف إٍ إـٓفكٌف إٍ  داْعط إٍ سؿٛز َٔ ايكابطٜٔ َا نإ هلِ إٔ ٜكبشٛا قابطٜٔ يٛ   ٜبًِٗ اهلل
ََٔ ِٖ ْكـٝض أٚي٦ـوف سٝٓٗـا ت ـسضى      ايصانطٜٔف إٍ اؿادعٌ دطٚدِٗ ف إٍ اجملاٖسٜٔف إٍ ايؿٗسا٤ف ثِ اْعط إٍ 

ّ    طؾ٦ٝٙا َٔ َع٢ٓ قٍٛ ضبو ٚأْ  تعٛز إٍ اٯٜتٌ ايػابكتٌ يتكطأُٖا بتٌُٗ ٚتـسبط ٚتفٛهـط أنجـط:     ً٘ـٖو ا٘يٖأِٜـا ََٚت
٘  ٖيا ٜ َشّب ايٞع َٚايًٞـ ََٗسا٤َ  ِل ؾ  ََٓٗه ََِٜٚتَدَص  ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َِ ايًٞـ ًٖ ََٚيَٝعل َٔ ايِٓاٜؽ  ٝل َٗا َب ٜٚٗي ٌَْ َسا َُ  140صاَي

ُلَشَل ا٘يٖهط ََٜٚ ََٓ ٛا  َٔ آ ٘  اٞيَصٜ َُشٍََل ايًٞـ َََٔٚيٝ   141ص اَدٜطٜ
 ثِ تػتأْف اٯ١ٜ ايجايج١:

ّل َسَػط  ِل ٖأ َٔبلت  َِ ايِكاَبٜطٜ ًٖ ََٜٚعل ِل  ََٓٗه َٖس ٚا  َٔ َدا ٘  اٞيَصٜ ِٜ ايًٞـ ًٖ ُِا َٜعل َٖٚي   142ص ٖإٔ َتسلخ ًٗٛا ا٘يَذ١ِٖٓ 
ّل َسَػط ِلٖأ أْهِ تسخًٛا اؾ١ٓ زٕٚ إٔ تهْٛٛا أ٬ٖٙ هلا َا قٍسَتِ ٗ غبٌٝ زخٛهلـاف ٚإ٫ٛ دُـا ايفـطم بٝـٓهِ     صبلت 

 ا٭ٜاّ اييت ٜساٚهلا اهلل بٌ ايٓاؽ ٖٞ اييت تفٍطم بٌ ٖ٪٤٫ف ٚبٌ ٖ٪٤٫.ٚبٌ ايصٜٔ ٫ٜسخًْٛٗاف دإشٕف: تًو 
َٕ ط ِل َتٓٗعط ٚ َٖٚأْت    ٙ ٛ ُ ٙ  ٖدٖكسل َضٖأٜلت  ٛل ًٖ٘ك ٌٜ ٖإٔ َت ََٔ ٖقبل ٛلَت  َُ َٕ ا٘ي ٛل َُِٓ ِل َت  143ص َٖٚيٖكسل ٗنٓت 
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ٔ ٗأسـس ٗ غـبعُا١٥ ضدـٌف    قاٍ أقشاب إغاظٟ :خطز ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ ْـعٍ بايٍؿعب َ
ٚدعٌ عبس اهلل بٔ د بري ٖٚٛ أخٛ َخٛات بٔ دبري ع٢ً ايٍطداي١ ٚناْٛا ٔػٌ ضد٬ ٚقاٍ: أقُٝـٛا بأقـٌ اؾبـٌ    
ٚاْهشٛا عٓا بايٓبٌ ٫ ٜأتْٛا َٔ خًفٓاف دإٕ ناْ  يٓا أٚ عًٝٓا د٬ تربسٛا َهاْهِ ستـ٢ أضغـٌ إيـٝهِ دإٍْـا يـٔ      

ا٤ت قطٜـ ٚع٢ً َُٝٓتِٗ خايس بٔ ايٛيٝس ٚع٢ً َٝػطتِٗ عهط١َ بٔ أبٞ دٗـٌ  ْـعاٍ اايبٌ َا ثبتِ َهاْهِ دذ
َٚعِٗ ايٓػا٤ ٜهطبٔ بايسدٛف ٜٚكًٔ ا٭ؾعاض دكاتًٛا ست٢ ٓٝ  اؿطب دأخص ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ   

كـاضٟ  غٝفا دكاٍ َٔ ٜأخص ٖصا ايػٝف عك٘ ٜٚهطب ب٘ ايعسٚ ست٢ ٜجدٔف دأخصٙ أبٛ زدا١ْ مساى بٔ خطؾ١ ا٭ْ
إْٗا ٖيُؿ١ٚٝ ٜبغهٗا اهلل تعاٍ $  دًُا أخصٙ اعتِ بعُا١َ ٓطا٤ ٚدعٌ ٜتبدرت دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

 دفًل ب٘ ٖاّ إؿطنٌ ٌٚٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ع٢ً إؿطنٌ دٗعَِٖٛ". إ٫ ٗ ٖصا إٛنعف
ٌٍ ٖقسل ط  ٌُِس ٜإٞيا َضغ ٛ َ َش ََا  ِل َع٢ًَٖٚ ًٖبلت  ٌَ اْٖك ٚل ٗقَت َِاَت ٖأ ٌ  ٖأٖدٜإٕ  َ٘ ايّطغ  ًَ ََٔ ٖقبل ِل َخًٖ ل  ََٔ ٖأعلٖكاَبٗه  َعًٖـ٢  َٜٖٓكًَـبل  َٚ

َ٘ ٝل َ٘ َٜه ِط ٖدًٖٔ َعَكَب ٘  ََٚغَٝذلٜعٟ َؾٝل٦ًا ايًٞـ َٔ ايًٞـ  144ص ايِؿاَنٜطٜ
ِٔ ٚأغٛقٗٔ ضادعاُت  ٜطٟٚ ايبغٜٛعٔ ايربا٤ بٔ عاظب أْ٘ قاٍ: دأْا ٚاهلل ضأٜ  ايٓػا٤ ٜؿتسزٕ قس بست َخ٬َخًٗ

ٌٍ ايٓـاؽ دًٖٓ كـٍٝي َـٔ ايغُٓٝـ١ دًُـا أتـِٖٛ قـطد            ثٝابٗٔ دكاٍ أقشاب عبس اهلل بٔ دبري: ايغُٓٝـ١ ٚاهلل يٓـأت
 ٚدِٖٛٗ.

ٍٔ َا زٕٚ أخصٖٔ ٚقاٍ ايعبري بٔ ايعٛاّ: دطأٜ  ًٖٓسا ٚقٛاسباتٗا ٖاضبات َكع سات ٗ اؾبٌف بازٜات خساَٗ
 ؾ٤ٞ دًُا ْعطت ايطَا٠ إٍ ايكّٛ قس اْهؿفٛا ٚضأٚا أقشابِٗ ٜٓتٗبٕٛ ايغ١ُٝٓ أقبًٛا ٜطٜسٕٚ ايٓٗب.

دًُا ضأ٣ خايس بٔ ايٛيٝس ق١ً ايطَا٠ ٚاؾتغاٍ إػـًٌُ بايغُٓٝـ١ف ٚضأ٣ ظٗـٛضِٖ خايٝـ١ قـاح ٗ خًٝـ٘ َـٔ        
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ خًفِٗ دٗعَـِٖٛ ٚقتًـِٖٛف ٚضَـ٢ عبـس اهلل بـٔ       إؿطنٌف ثِ ٌٓ ع٢ً أقشاب

ق١٦ُ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عذط دهػط أْف٘ َٚضباعٝتـ٘ ٚؾـذ٘ ٗ ٚدٗـ٘ دأثكًـ٘ ٚتفـطم عٓـ٘ أقـشاب٘        
تـ٘  ْٚٗض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ قدط٠ ٜعًٖٛاف ٚنإ قس ظاٖط بٌ زضعٌ دًـِ ٜػـتٕع دذًـؼ ؼ   

ٚٚقع  ٖٓس ٚايٓػ٠ٛ  #أَٚدَب طًش١ٗ $  طًش٘ دٓٗض ست٢ اغت٣ٛ عًٝٗاف دكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:
َعٗا ّجًٔ بايكت٢ً َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ هسعٔ اٯشإ ٚا٭ْـٛف ستـ٢ اؽـصت ٖٓـس َـٔ      

تٕع إٔ ت ػٝغٗا دًفعتٗاف ٚأقبٌ عبـس اهلل بـٔ   شيو ق٥٬سف ٚأعٕتلٗا ٚسؿًٝا ٚبكطتل عٔ نبس٠ ٓع٠ ٫ٚنتٗا دًِ تػ
َ كعب بٔ عُري  ٖٚٛ قاسب ضا١ٜ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     -ق١٦ُ ٜطٜس قتٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دصِب 

عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكتً٘ ابٔ ق١٦ُف ٖٚٛ ٜط٣ أْ٘ قتٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ    -ٚغًِ 
ٍٕ قًُسا قس قتٌف ٜٚكاٍ: إٕ شيـو ايكـاضر نـإ    دطدع إٍ إؿطن ٌ ٚقاٍ: إْٞ قتً  قًُسا ٚقاح قاضٌر أ٫ إ

ِٞ عبـاَز اهلل   طإيـٞ عبـاز اهلل   $  إبًٝؼف داْهفأ ايٓاؽ ٚدعٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسعٛ ايٓـاؽ:   ص إيـ
ٚقام ست٢ اْـسق ل غـ١ٝ قٛغـ٘     دادتُع إيٝ٘ ث٬ثٕٛ ضد٬ ٖدشُٛٙ ست٢ نؿفٛا عٓ٘ إؿطنٌ ٚض٢َ غعس بٔ أبٞ

ْٚجٌ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نٓاْت٘ف ٚقاٍ ي٘: إضّ دساى أبـٞ ٚأَـٞف ٚنـإ أبـٛ طًشـ١ ضدـ٬ ضاًَٝـا        
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ؾسٜسا ايٓـعع نػط ٦َُٜٛص قٛغٌ أٚ ث٬ثاف ٚنإ ايطدٌ ّط ظعب١ َٔ ايٓبٌ دٝكٍٛ: اْجطٖا ٭بٞ طًش١ف ٚنـإ إشا  
٘ ٚغًِ دٝٓعط إٍ َٛنع ْبً٘ ٚأقٝب  ٜس طًش١ بٔ عبٝس اهلل دٝبػـ  سـٌ ٖٚقـ٢    ض٢َ أؾطف ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ

بٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقٝب  عٌ قتاز٠ بٔ ايٓعُإ ٦َٜٛص سٌ ٚقع  ع٢ً ٚدٓت٘ف دطزٖـا ضغـٍٛ   
 #اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َهاْٗاف دعازت نأسػٔ َا ناْ . 

٘ ٚغًِ أزضن٘ أبٞ بٔ خًف اؾُشٞف ٖٚٛ ٜكـٍٛ: ٫ لـٛت  إٕ لـَٛت    دًُا اْكطف ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ
دكاٍ ايكّٛ: ٜا ضغٍٛ اهلل أ٫ ٜعٕف عًٝ٘ ضدٌ ٍَٓا؟ دكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: زعٛٙ ست٢ إشا َزَْا َٓ٘ ٚنإ ٗأبـٞ  

ًٖٗو عًٝٗاف دكاٍ قبٌ شيو ًٜك٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دٝكٍٛ: عٓسٟ ضَه١ أعًفٗا نٌ ّٜٛ ٖدطلَم ش ض٠ أقت 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: بٌ أْا أقتًو إٕ ؾا٤ اهللف دًُا زْا َٓ٘ تٓاٍٚ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     
اؿطب١ َٔ اؿاضخ بٔ ايك١ُ ثِ اغتكبً٘ دٕعٓ٘ ٗ عٓك٘ ددسؾً٘ خسؾ١ دتسًٖسأ عٔ دطغـ٘ ٖٚـٛ ىـٛض نُـا ىـٛض      

ٚقايٛا: يٝؼ عًٝو بأؽ قاٍ: ب٢ً يٛ ناْ  ٖصٙ ايٕع١ٓ بطبٝع١ َٚ هـط   ايجٛضف ٜٚكٍٛ: قتًين قُسف دأخصٙ أقشاب٘
ٍٞ بعس تًو إكاي١ يكتًينف دًِ ًٜبح إ٫ َٜٛا ست٢ َات َٛنـع ٜكـاٍ    يكتًتِٗف أيٝؼ قاٍ يٞ: أقتًو؟ دًٛ بعم عً

 ي٘ َغٜطف.
ُس بٔ إمساعٌٝف أْـا عُـطٚ   أخربْا عبس ايٛاسس إًٝشٞف أْا أٓس بٔ عبس اهلل ايٓعُٝٞف أْا قُس بٔ ٜٛغفف أْا ق

بٔ عًٞف أْا أبٛ عاقِف عٔ ابٔ دطٜر عٔ عُطٚ بٔ زٜٓاضف عٔ عهط١َ عٔ ابـٔ عبـاؽ ضنـٞ اهلل عُٓٗـا قـاٍ:      
 اؾتٍس اهب  اهلل ع٢ً َٔ قتً٘ ْيب ٚاؾتٍس اهب  اهلل ع٢ً َٔ َز٢َِ ٚد٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .

كاٍ بعض إػًٌُ: يَٝ  يٓا ضغ٫ٛ إٍ عبس اهلل بٔ ٗأبٞ دٝأخص يٓا أَاًْا قايٛا: ٚدؿا ٗ ايٓاؽ إٔ قًُسا قس ٗقتٌ د
َٔ أبٞ غفٝإف ٚبعض ايكشاب١ دًػٛا ٚأيكٛا بأٜسِٜٗف ٚقاٍ أْاؽ َـٔ أٖـٌ ايٓفـام: إٕ نـإ قُـسا قـس قتـٌ        

ِّ أْؼ بٔ َايو: ٜا قّٛ إٕ نإ قتٌ قُس دـإٕ ضِب ق  ُـس   ٜ كتـٌ   داؿكٛا بسٜٓهِ ا٭ٍٚف دكاٍ أْؼ بٔ ايٓهط ع
َٚا تكٓعٕٛ باؿٝا٠ بعس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ؟ دكاتًٛا ع٢ً َا قاتـٌ عًٝـ٘ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘      
َ ٛت ٛا ع٢ً َا َات عًٝ٘ ثِ قاٍ: ايًِٗ إْٞ أعتصض إيٝو ٖا ٜكٍٛ ٖ٪٤٫ ٜعين إػًٌُف ٚأبطأ إيٝو ٖا دا٤  ٚغًِ ٚ

 ػٝف٘ دكاتٌ ست٢ قتٌ.ب٘ ٖ٪٤٫ ٜعين إٓادكٌف ثِ ؾٍس ب
ثِ إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إًْل إٍ ايكدط٠ ٖٚٛ ٜسعٛ ايٓاؽ دأٍٚ َٔ عـطف ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً    
اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نعب بٔ َايوف قاٍ عطد   عٝٓٝ٘ ؼ  إغفط تعٖطإ دٓازٜ  بأع٢ً قـٛتٞ: ٜـا َعؿـط إػـًٌُ     

ٍٞ إٔ اغه ل داماظت إيٝ٘ طا٥ف١ َٔ أقشاب٘ف د٬َٗـِ ايـٓيب    أبؿطٚا ٖصا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دأؾاض إي
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايَفطاض دكايٛا: ٜا ْيب اهلل دسٜٓاى بآبا٥ٓا ٚٗأَٗاتٓاف أتاْا اـرب  بأْو قس ٗقتً  دط عب  قًٛبٓا 

ٌٍ ٖقسل َخ طدٛٛيٝٓا َسبطٜٔ دأْـعٍ اهلل تعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ  ٌُِس ٜإ٫ َضغ ٛ َ َش ََا  َٚ ٌ َ٘ ايّطغ  ًَ ٔل ٖقبل ََ  ص ًٖ ل 
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ََط ع٢ً ضدٌ َٔ ا٭ْكاض ٖٚٛ ٜتؿـشط ٗ زَـ٘ف دكـاٍ     ٍٕ ضد٬ َٔ إٗادطٜٔ  ٚقاٍ ابٔ أبٞ َْذٝضف عٔ أبٝ٘ف أ
ِ   ي٘:ٜا د٬ٕ أؾعطَت إٔ قُسا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس ٗقَتٌ؟ دكاٍ ا٭ْكاضٟ:إٕ نإ قُس   ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

ٌ  طعٔ زٜٓهِف دٓـعٍ:  قس ٗقَتٌ دكس بً ف دكاتًٛا َ٘ ايّطغ  ًَ ٔل ٖقبل ََ ٌٍ ٖقسل َخًٖ ل  ٌُِس ٜإ٫ َضغ ٛ َ َش ََا   25ص َٚ
ََّ٪ِدًٙاط  َ٘ َنَتاًبا  ٕٜ ايًٞـ ُ َٛت ٜإٞيا َبٜإشل َٕ َيَٓ٘فٝؼ ٖإٔ َت ََا ٖنا ََٔ ٜ ٜطزل طٖٚصا يسدع اـٛف َٔ إٛت عٔ إػًٌُصَٚ َٚ

َٛاَب ايّسْلَٝا  َٗا طٜٚ فهٌ ثٛاب ايسْٝا ع٢ً ثٛاب اٯخط٠:ف زٕٚ اٯخط٠ََٔ ٜطٜس ايسْٝا صَث ٓل ََ  َ٘ ََٔ ٜ ٜطزل طثِ :صْ ٪لَت َٚ
َٛاَب ا٘يآَخَط٠َ  َٔط:ٜفهٌ ثٛاب اٯخط٠ ع٢ً ثٛاب ايسْٝا صَث ََٚغَٓذلٜعٟ ايِؿاَنٜطٜ َٗا  ٓل ََ  َ٘  145ص ْ ٪لَت

َٕطٚنِصَٖٚنٖأٍَٜٔ  ط ٘  ٜضبٍَّٝٛ َََع  ٌَ ٍٞٝ ٖقاَت ََا ٖنَجطأْاؽ صٍََٔ َِْب َٚ ََا َنع ٗفٛا  َٚ  َ٘ ٌٜ ايًٞـ ِل َدٞ َغَبٝ  ٗ َُا ٖأَقاَب َٖٓ ٛا َي َٚ َُا  رٌي ٖد
َٔ ٘  ٜ َشّب ايِكاَبٜطٜ َٚايًٞـ  146ص اغلَتٖهاْ ٛا 

ِل  ط  ٗ ٛلٖي َٕ ٖق ََا ٖنا  ٜإٞيا ٖإٔ ٖقاٗيٛا َضِبَٓا ا٘اَفـطل ط: قٍٛ ايصٜٔ قاتًٛا َع ا٭ْبٝا٤ ٚآظضِٖٚ ٚمٍساِٖ اهلل تعاٍ  ضبٌٝصَٚ
َٔ ّٜ ا٘يٖهاَدٜطٜ ٛل َٚاْك طلَْا َع٢ًٖ ا٘يٖك َََٓا  ََٚثبٍَ ل ٖأ٘قَسا َلٜطَْا  َٜٚإغلَطاٖدَٓا َدٞ ٖأ  147ص ٖيَٓا ش ْ َٛبَٓا 

 ٌَ ُ شلَػَٓ ٘  ٜ َشّب ا٘ي َٚايًٞـ َٛاَب ا٘يآَخَط٠َ  َٔ َث َٚس ػل َٛاَب ايّسْلَٝا  ٘  َث ِ  ايًٞـ  ٖ  148صٖدآَتا
 دٗ٪٤٫ أْعِ اهلل عًِٝٗ عػٔ ثٛاب اٯخط٠ف ٚ  وطَِٗ أٜهٙا ثٛاب ايسْٝا 

َٔ ٖنٖفط ٚا َٜ ط َٕٝع ٛا اٞيَصٜ ََٓ ٛا ٜإٕ ت  َٔ آ َٗا اٞيَصٜ ِل َع٢ًٖطإٔ تتبعِْٛٗف هعًٛنِ أتباعٙا هلِ ٚ:صا ٖأّٜ ِل  َٜط ّزٚٗن  ٖأعلٖكـاَبٗه
ًَب ٛا َٔ ٖدَتٖٓك ٍٔ اهلل تعاٍ ب٘ عًٝهِ ٚأخطدهِ ب٘ َٔ ظًُات ايهفط إٍ ْـٛض   149ص َخاَغٜطٜ خاغطٜٔ إّاْهِ ايصٟ َ
 اإلّإ. 

َٔ ط َٛ َخٝلط  ايِٓاَقٜطٜ  ٖ َٚ ِل  ٛلٖياٗن ََ   ٘ ٌٜ ايًٞـ  إِا ايٓكط إ٪ظض ٖٛ ْكط اهلل  150ص َب
َٔ ٖنٖفط  ط ًَ٘كٞ َدٞ ٗقًَٗٛب اٞيَصٜ َ٘ َغٓ  َُا ٖأؾلَطٗنٛا َبايًٞـ عٓسَا ععّ إؿطنٕٛ ع٢ً ايعٛز٠ إٍ إػًٌُ صٚا ايّطعلَب َب

ٗ أسس يٝٓايٛا َِٓٗ ف أيك٢ اهلل ٗ قًٛبِٗ ايطعب دُٓعِٗ َٔ شيـو ف ٖٚـصا ؾـهٌ آخـط َـٔ أؾـهاٍ ْكـط اهلل        
 بؿهٌ َباؾط . يًُ٪ٌَٓ إناد١ إٍ ٍَسِٖ با٥٬ٕه١ ٚقٝاّ ا٥٬ٕه١ بأْفػِٗ بايكتاٍ إٍ داْبِٗ

ٚضٟٚ إٔ أبا غفٝإ قعس اؾبٌف ٚقاٍ: أٜٔ ابٔ أبٞ نبؿ١ف ٚأٜٔ ابٔ أبٞ قشاد١ف ٚأٜٔ ابـٔ اـٕـابف دأدابـ٘    
عُطف ٚزاضت بُٝٓٗا نًُاتف َٚا ػاغط أبٛ غفٝإ ع٢ً ايٓعٍٚ َٔ اؾبٌ ٚايـصٖاب إيـِٝٗف ٜٚـط٣ٚ إٔ ايهفـاض     

ؾ٦ٝٙاف قتًٓا ا٭نجطٜٔ َـِٓٗف ثـِ تطنٓـاِٖ ٚمـٔ قـاٖطٕٚف       عٓسَا شٖبٛا إٍ َه١ قايٛا ِٖٚ ٗ ططٜكِٗ: َا قٓعٓا
 اضدعٛا ست٢ ْػتأقًِٗ بايه١ًٝف دًُا ععَٛا ع٢ً شيو أيك٢ اهلل ايطعب ٗ قًٛبِٗ.  

ِل    $  ٚدا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ:قاٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:    ُلًػـا ٖيـ َٕٝـ   َخ ٗأعل
ٔل ا٭ ََ ِٔ ٖأَسٌس   ٗ ٖٕ َٚٗأَسًٞـ ل َيـٞ    ٜ عل ٗ ـًٛضا ف  َٖٚط ََػلَذًسا  َٚد َعًٖ ل َيٞ ا٭ضلض   ٗلٝط ف  َََػرَي٠ٖ َؾ ْلَبَٝا٤َ ٖقبلًَٞ:ْ َكطلت  َبايّطعلَب 

١َِٙ َٚب َعجل   ٜإٖي٢ ايِٓاٜؽ َعا َ٘ َخاِق١ٙ  ََ ٛل ّٞ ٜ بلَعح  ٜإٖي٢ ٖق َٕ ايَِٓب َٖٚنا َٕٝ   ايِؿٖفاَع١  َٚٗأعل ِ  ف   # ا٘يَغَٓا٥َ
                                                           

 ايٓب٠ٛ ز٥٫ٌ ٗ ايبٝٗكٞ بهط أبٛ اؿادغ ضٚاٙ  
25
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ٚض٣ٚ اإلَاّ أٓس:سسثٓا سػٌ بٔ قُسف سسثٓا إغطا٥ٌٝف عٔ أبٞ إغشام عٔ أبٞ ب طلَز٠ف عٔ أبٝ٘ أبـٞ َٛغـ٢   
َٞ ا٭ضلض      $  قاٍ:قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َٚدعًٖـ ل َيـ ََٛزف  َٚا٭غلـ َُـٜط  ُلًػا:ب َعجل   إٖيـ٢ ا٭سل َٕٝ   َخ ٗأعل

َٞ ا٘يَغ ََػلَذًساف ٚٗأَسًٞ ل َي ٗ ًٛضا ٚ َٕٝـ   ايِؿـ      ٖط ٗلًطاف ٚٗأعل َٕ ٖقبلًَـٞف ْٚ َكـطلت  َبايّطعلـَب َؾـ ٔل ٖنا َُ ِل َتَشٌ َي َٖٚي ٖفاَع١ٖف َٓا٥َِ 
ٍٞ ٔل ََْب ََ ٝلَؼ  ََاَت ٫ ٜ ؿلٜطٗى َباهلَل َؾٝل٦ًا  َٖٚي ٔل  َُ َٗا َي ً٘ت  ِِ َدَع ٘ ف ٚإْٔٞ اخلَتَبأت  َؾٖفاَعَتٞف ث  َٖٚقسل َغٖأٍ َؾٖفاَعَت  . #إ٫ 

 
ِل ٜ َٓط ٕٖاًْاََا ٖي ً٘ َ٘ غ  ٍل َب ايػًٕإف َٔ ايػ١ًٕف ٚغًٕإ ايسٚي١ ٖٛ ٚايٝٗا ايصٟ ّتًو ايػ١ًٕ عًٝٗـاف ٖٚٓـا   صعٍٜ

ٜهٕٛ ايػًٕإ َجاب١ ايربٖإ ايصٟ ٜػبب هلِ ايطعبف دٗٛ ضعب ٫ٜعًُٕٛ غًٕاْ٘ف أٚ َكسضٙف سٝـح ٜطتعبـٕٛ   
ًُٛا إكسضف نإ شيو َجاب١ ؽفٝـف عـِٓٗ   زٕٚ إٔ ٜعًُٛا غببا هلصا ايطعبف ٖٚصا َا ٜعٜسِٖ ضعبٙاف ٭ِْٗ إٕ ع

ٌَ ط:نِْٛٗ غٝػعٕٛ إٍ ع٬د٘ َُ ٣َٛ ايٞعاَي ََجل ََٚب٦لَؼ  ِ  ايِٓاض    ٖ َٚا ََ٘أ  151ص َٚ
َ٘ َسِت٢ط  ٗ ِ َبٜإشلَْ ٙ  ٜإشل َتش ّػَْٛ َٚعلَس   ٘ ِ  ايًٞـ ِل ٜإَشا َٖٚيٖكسل َقَسٖقٗه ً٘ت  ِل ٖدَؿ َلٜط َدٞ ََٚتَٓاَظعلت  ََا ٍََٔ ََٚعَكٝلت ِ ا٘يٖأ ٖأَضاٗنِ  َبعلَس

َٚ ِل  ًََٝٗه ِل َيَٝبلَت  ٗ ٓل ِل َع ِِ َقَطٖدٗه َِٔ ٜ ٜطٜس  ا٘يآَخَط٠ٖ ث  ََٓٗهِ  َٚ َِٔ ٜ ٜطٜس  ايّسْلَٝا  ََٓٗهِ   َٕ ٘  ش ٚ   َِا ت َشّبٛ َٚايًٞــ ِل  ٖيٖكسل َعٖفا َعـٓٗه
ٌَ َََٓ ُ ٪ل ٌٝ َع٢ًٖ ا٘ي  152ص ٖدهل

ػًِ عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام قاٍ: ضأٜ  عٔ ٌّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ  ٚضز ٗ ضٚاَٜتٞ  ايبداضٟ َٚ
ٚعٔ ااي٘ ّٜٛ أسس ضدًٌ عًُٝٗا ثٝاب بٝض ٜكات٬ٕ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أؾس ايكتاٍ. ٚٗ ضٚا١ٜ 

ٜكـات٬ٕ عـٔ    عٔ غعس: عًُٝٗا ثٝاب بٝض َا ضأٜتُٗا قبٌ ٫ٚ بعس. ٜعين دربٜـٌ َٚٝها٥ٝـٌ. ٚٗ ضٚاٜـ١ أخـط٣:    
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أؾس ايكتاٍ َا ضأٜتُٗا قبـٌ شيـو ايٝـّٛ ٫ٚ بعـسٙ. ٚعـٔ فاٖـس قـاٍ:   تكاتـٌ         
ا٥٬ٕه١ َعِٗ ٦َٜٛصف ٫ٚ قبً٘ ٫ٚ بعسٙ إ٫ ّٜٛ بسض. قاٍ ايبٝٗكٞ: إِا أضاز فاٖس أْٗـِ   ٜكـاتًٛا ٜـّٛ أسـس عـٔ      

َا أَطِٖ ب٘. ٚعٔ عط٠ٚ بٔ ايعبري قاٍ: ٚنإ اهلل عـع ٚدـٌ ٚعـسِٖ    ايكّٛ سٌ عكٛا ايطغٍٛ ٚ  ٜكربٚا ع٢ً 
ع٢ً ايكرب ٚايتك٣ٛ إٔ ّسِٖ غُػ١ آ٫ف َٔ ا٥٬ٕه١ َػـٌَٛ: ٚنـإ قـس دعـٌ؛ دًُـا عكـٛا أَـط ايطغـٍٛ         

ف ٚتطنٛا َكادِٗ ٚتطنٛا ايطَا٠ عٗس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إيِٝٗ أ٫ ٜربسٛا َٔ َٓاظهلِف ٚأضازٚا ايسْٝا
  صٚيكس قسقهِ اهلل ٚعسٙ إش ؼػِْٛٗ بإشْ٘ط ضدع عِٓٗ َسز ا٥٬ٕه١ف ٚأْعٍ اهلل تعاٍ:

ثِ تأتٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َػتأْف١ تٛثٝل ٖصٙ ايٛقا٥ع ست٢ تبك٢ ؾاٖس٠ أَاّ ايٓاؽ ْٝعٙا ٜٚتدصٚا َٓٗا ايعربف دٝكـٍٛ  
َٕ َع٢ًٖ طاهلل تباضى ٚتعاٍ: ٚ ٛ ً٘ َٖٚيا َت  َٕ سُٝٓا قعس بعض إػـًٌُ ٗ أسـس بعـض إطتفعـات ٗ     صٖأَسُس ٜإشل ت كلَعس ٚ

ِل   طٖع١ّ زٕٚ إٔ ًٜتفتٛا ٭سس ِل َدـٞ ٗأخلـَطاٗن ٍ  َٜسلع ٛٗن ٚايطغـٍٛ ٜٓـازٜهِ بـايعٛز٠ بعـس إٔ تطنتُـٛٙ      صَٚايِطغ ٛ
ٍِٝ طخًفهِ ٚتطنتِ إعطن١ ُْا َبَغ ِل ٖا  صٖدٖأَثاَبٗه

دايجٛاب ٖٛ دعا٤ ايعٌُ اؿػٔف بٝس أْـ٘ ٖٓـا كـايف     ٖصٙ ايهًُات ايج٬خ ؼتٌُ أٚدٗٙا عسٜس٠ َٔ ايتفػريف
ٍِٝط:٭قً٘ف ٭ْ٘ قاٍ ُْا َبَغ ِٝ ٖٛ ا٭ٍٚ ف َٚا ٖٛ ايغِ ايجاْٞ. ٭ٕ اِ إػـًٌُ  نجـط ٗ أسـسف ٖٚـصا      صٖا دأٟ ا

 ٜصنطْا بغِ ايهفاض ٗ بسض عٓسَا اْتكط إػًُٕٛ عًِٝٗف دٝ شتٌُ إٔ ٜعين اهلل: اُهِ ٗ ٖعّتهِ ٗ أسسف ْعـري 
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اِ ايهفاض ٗ بسضف ٚشيو ست٢ تتصٚقٛا س٠ٚ٬ ايٓكطف عٓسَا ٚاقًتِ اؾٗـاز ف ٚأٜهـٙا تتذطعـٛا َـطاض٠ اهلعّـ١ف      
عٓسَا اْٗعَتِ ٚتطنتِ ايطغٍٛ خًفهِف درتتب  ع٢ً شيو أعساز قت٬نِ ٚؾٗسا٤نِ ف ٚخػا٥طنِ إاز١ٜف ٖٚٓـا  

اغتد٬م اـري َٓ٘ نْٛـ٘ ٚقـع عًـ٢ إػـًٌُ      ّهٓين إٔ أقٍٛ بإٔ ايجٛاب ايصٟ دا٤ نتعبري عٔ ايعكابف ّهٔ
٬ٍُٙ باؿه١ُٚدٝ٘ سه١ُف دٝػتٟٛ ايكٍٛ بإٔ ايجٛاب ٖٓا ٌٓ إٍ   .  إػًٌُ عكابٙا ق

قاٍ ابٔ عباؽ:ايغِ ا٭ٍٚ:بػبب اهلع١ّف ٚسٌ قٌٝ:قتٌ قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِف ٚايجـاْٞ:سٌ ع٬ٖـِ       
ٕل َٜعلًْٗٛا $  عًٝ٘ ٚغًِ:إؿطنٕٛ دٛم اؾبٌف ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل  ِل أ  ٗ ٝلَؼ ٖي ِِ ٖي  ٗ  . #ايًٞ

قاٍ فاٖس ٚقتاز٠ ٚاريُٖا: ايغِ ا٭ٍٚ ايكتٌ ٚاؾطاحف ٚايغـِ ايجـاْٞ اإلضدـاف بكتـٌ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘        
ٚغًِ؛ إش قاح ب٘ ايؿٕٝإ. ٚقٌٝ: ايغِ ا٭ٍٚ َا داتِٗ َـٔ ايعفـط ٚايغُٓٝـ١ف ٚايجـاْٞ َـا أقـابِٗ َـٔ ايكتـٌ         

١ّ. ٚقٌٝ: ايغِ ا٭ٍٚ اهلع١ّف ٚايجاْٞ إؾطاف أبٞ ٚغفٝإ ٚخايس عًِٝٗ ٗ اؾبٌ؛ دًُا ْعط إيِٝٗ إػًُٕٛ ٚاهلع
اُِٗ شيوف ٚظٓٛا أِْٗ ًّٕٝٛ عًِٝٗ دٝكتًِْٛٗ دأْػاِٖ ٖصا َا ْاهلِ؛ دعٓـس شيـو قـاٍ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘       

 " . ايًِٗ ٫ ٜعًٔ عًٝٓا ٚغًِ: "
ًٖا َتشلَعْ ٛا ط ِل ََاٖدا َع٢ًٖيٍَٖهٝل ََا ٖأَقاَبٗه َٖٚيا  ِل  دٗصا ٜؿري بإٔ ايغِ ٌٓ هلِ سه١ُ يه٬ٝ وعْٛا ع٢ً َا داتِٗ صَتٗه

َٕطَٔ ايغٓا٥ِف ٫ٚ َا أقابِٗ َٔ اـػا٥ط ًَُٛٗ َُا َتعل ٘  َخَبرٌي َب  ٫ىف٢ عًٝ٘ َا تعًُٕٛ .153ص َٚايًٞـ
ٍِٜ ط  ٍََٔ َبعلَس ا٘يَغ ٝلٗهِ  ٍَ َعًٖ ِِ ٖأَْع ١َََٙٓ َّْعاًغا َٜغلَؿ٢ث  ِل ٖطا٥َٖف١ٙ ٖأ  صٍََٓٗه

ٍِٜط ٍِ أقبض بايٓػب١ إيِٝٗصٍََٔ َبعلَس ا٘يَغ ٍَ  ط دكس داٚظِٖ اهلل إٜاٙف  صبعسطٜعين إٔ ايغ ِِ ٖأْـَع ِ صث ـ َََٓـ١ٙ  طعًـٝٗ ٖأ
١َََٙٓطن١ًُصَّْعاًغا دـا٭َٔ قـس   صَّْعاًغـا طتبسٚ ضقٝك١ أنجط َٔ ن١ًُ ا٭َٔ اييت قس ٫تت٤٬ّ َع ايه١ًُ اييت تًٝٗاصٖأ

١َََٙٓ طٜسدع إٍ اؿ١ٜٛٝ ٚايٝكع١ ٚا٫بتٗاز ٚايتشٍطى عط١ٜف ٗ سٌ إٔ اييت دٝٗا ؾفاد١ٝ ٚغه١ٓٝف تكٍسّ بتا٤ تأْٝجٗا صٖأ
ساي١ َٔ ا٫غرتخا٤ اٯَٔف ٭ٕ اإلْػإ  –اييت أنادٗا اهلل إٍ ا٭َٔ يتتشٍٛ ايه١ًُ بٗا َٔ إصنط إٍ إ٪ْح  -

خا٤ إ٫ٛ إشا أسؼ بايُٕأ١ْٓٝ ف ٚقـس ٚضزت ايهًُـ١ ٗ ٚاقعـ١ بـسض قبـٌ شيـو عٓـسَا ٚقـف اهلل         ٫ٜؿعط با٫غرت
٘ طإ٪ٌَٓ بكٛي٘ : ٓل ٍَ  ١َََٙٓ ِ  ايٓعاؽ ٖأ ٜٚعٗط ٖٓا إٔ ايٓعاؽ غبل ا٭١َٓ ٭ِْٗ خطدـٛا َـٔ    11ا٭ْفاٍ  صٜإشل ٜ َغٍؿٝٗه

َ ٓٝٛا باهل  ع١ّ . اْتكاض ف بُٝٓا ٗ أسس غبك  ا٭١َٓ ايٓعاؽف ٭ِْٗ 
يٓٓعط إٍ نٝف١ٝ ْعٍٚ ا٭١َٓ ايٓعاؽ ع٢ً إ٪ٌَٓ ٗ أسس ف ٚشيو َٔ خ٬ٍ بعض ايصٜٔ ؾـاضنٛا ٗ إعطنـ١ف   

ض٣ٚ ايبداضٟ عٔ أْؼ إٔ أبا طًش١ قاٍ: اؿٝٓا ايٓعاؽ ٚمٔ ٗ َكادٓا ّٜٛ أسـسف قـاٍ:   ٚعاؾٛا ساي١ ا٭١َٓ .  
 دذعٌ غٝفٞ ٜػكط َٔ ٜسٟ ٚآخصٙف ٜٚػكط ٚآخصٙ.

 بس ايطٓٔ بٔ عٛف: أيك٢ ايّٓٛ عًٝٓا ّٜٛ أسس.ٜٚكٍٛ ع
ٖصٙ ا٭١َٓ   ىكٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ْٝع ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ َعطن١ أسسف بـٌ خكـٗا ايٕا٥فـ١ إػـ١ًُ ايـيت      
دا٤ت يًكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل ف ٭ٕ ايبعض نإ قس دا٤ يٝؼ يًسداع عـٔ اإلغـ٬ّف بـٌ َـٔ أدـٌ اؿكـٍٛ عًـ٢        

 ُ ٌ ٖٚـِ ٗ قـفٛدِٗ ايكتايٝـ١ ٗ ٖـصٙ     ايغٓا٥ِف ِٖٚ بعض إٓادكٌ ايصٜٔ ناْٛا ٜػعٕٛ إلسساخ اـٛف يًُػـً
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ِلطاهلعّــ١. ٜكــف اهلل ٖــصٙ ايٕا٥فــ١ إٓادكــ١    ٗ ــ ِل ٖأْٗفػ   ٗ ــتل ُِ َٖ ــسل ٖأ ــ١ٚ ٖق ــٓفؼ  صَٖٚطا٥َٖف ــا إٍ ؼًٝــٌ اي ٚاْعــط ٖٓ
ِلطايبؿط١ٜ:  ٗ ِل ٖأْٗفػ   ٗ ُِتل َٖ َٚز ايصٟ ٜهٕٛ بٛدٌٗف دٗٞ ػعً٘ قًكٙا َهٕطبصٖأ ٙا دايٓفؼ تعاقب قاسبٗا إٓادل إٗعَز

ف ٚايٓفؼ ٫تهٕٛ َػتكط٠ ٫ٚتكسّ ا٫غتكطاض يكاسبٗا إ٫ٛ إشا نـإ طبٝعٝـٙا ٜكـف ٗ ؾـأْ٘ عًـ٢ َٛقـف ٚاسـس        
٫ٜتعسطح دٝ٘ف ٭ٕ ايجبات ٜعين اهلس٤ٚ ٚايػه١ٓٝف َُٚٓٗا تأتٞ ا٭١َٓ َٚٔ ا٭١َٓ ٜٓجط ايٓعاؽ ْػُت٘ ع٢ً ايـٓفؼ  

ايٓعاؽ بصات٘ ٖٛ َتع١ َفع١ُ بُٕأ١ْٓٝ ايٓـّٛف ٚطُأْٝٓـ١   ايبؿط١ٜف ٚايٓعاؽ ٖٛ شض٠ٚ َطاسٌ ا٫غتكطاض اإلْػاْٞف ٚ
ٍِ ٖ٪٤٫ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت ٜكٍٛ دٝٗا ايعبري: "نٓ  َع ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ سـٌ       ايٝكع١. داْعط إٍ ٖ
اؾتس اـٛفف دأضغٌ اهلل عًٝٓا ايّٓٛف ٚإْٞ ٭مسع قٍٛ َعتب بٔ قؿريف ٚايٓعاؽ ٜغؿاْٞ ٜكٍٛ: يٛ نـإ يٓـا َـٔ    

 .٭َط ؾ٤ٞ َا قتًٓا ٖآٖا"ا
 ثِ اْعط ٚقف اهلل هلِ:

ٞل٤ُط ََٔ َؾ َلٜط  َٔ ا٘يٖأ ََ ٌَٖ ٞيَٓا   َٕ ١ًََِٝ َٜٗكٛٗيٛ َٖ ِٔ ا٘يَذا ٝلَط ا٘يَشلٍٜ ٖظ َ٘ ٖا َٕ َبايًٞـ ْط٣ بإٔ اهلل ايصٟ مسع قٛهلِف قـس  صَٜٗعّٓٛ
ايًٕٜٛـ١ إٔ ٜكـٍٛ يًُٓـادكٌ ٗ ضٍز اهلل     أت٢ بٗصا ايكٍٛ يٝؿٗس عًِٝٗف ثِ بٝإ اهلل ٖٚٛ ٜـأَط ْبٝـ٘ ٗ ٖـصٙ اٯٜـ١    

ٌل  طعًِٝٗ : َ٘طهلِ ٜاقُس :صٗق ٘  َيًٞـ َلَط ٗنًٞ ِٕ ا٘يٖأ َٕ َدـٞ    طثِ ىل ن٬َ٘ يًٓيب ٖٚٛ ىربٙ بإٔ إٓـادكٌ : صٜإ ٜ دلٗفـٛ
َٕ ٖيٖو  َِا ٖيا ٜ بلس ٚ  ِٜٗ ٞل٤ٌ ط:ٜا قُس صٖأْٗفَػ َلٜط َؾ َٔ ا٘يٖأ ََ َٕ ٖيَٓا  ٛل ٖنا َٕ ٖي ٖ َٓا َٜٗكٛٗيٛ َٖا ًَ٘ٓا  ٜٓكٌ اهلل قـٛهلِ ايجـاْٞ   صَِا ٗقَت

ٌ  ٜإٖي٢طهلِ ٜا قُس :صٗقٌ  طأٜهٙاف ٜٚطٍز عًٝ٘ بكٛي٘: ِ  ا٘يٖكتل ٜٗ ٝل ًٖ َٔ ٗنَتَب َع ِل ٖيَبَطَظ اٞيَصٜ ِل َدٞ ب ٝ َٛتٗه ٛل ٗنٓت  ِل ٞي ٜٗ  َََهاَدَع
َٞ ًَ َُشٍََل  طيُٝتشٔصََٚيَٝبلَت ََٚيٝ  ِل  ََا َدٞ ق س ٜٚضٗن   ٘ ِل    طؽفْٛ٘:صََاطيٝ عٗط يًعٝإ :صايًٞـ ٖـصا  صَٚطصَدـٞ ٗقًٗـَٛبٗه

ٌِ َبَصاَتط:إثبات بإٔ  ٘  َعًَٝ  154ص ايّكس ٜٚض ايًٞـ
ِٕ  ط ِلطإػًٌُ إكاتًٌصٜإ ََٓٗه ٛلا  َٛٞي َٔ َت َّ ا٘يَتٖكـ٢   طأزاضٚا يهِ ظٗٛضِٖ ٚتطنٛنِ ٗ غاس١ إعطنـ١ صاٞيَصٜ ٛل َٜـ

ٜٕ ُلَعا اؾٝؿإف دٝـ إػًٌُف ٚدٝـ إؿطنٌ ٗ َعطن١ أسسف سٝح دٍط أاًب إػـًٌُ َـٔ إعطنـ١     صا٘يَذ
ٚقٌٝ: إٕ بعهِٗ ٚضز إس١ٜٓ ٚبكٞ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٛسسٙ َع عسز قًٌٝف مٛ أضبع١ عؿط ضد٬ٙ ف 

ضداٍ زخًٛا ع٢ً ْػـا٥ِٗف ٚدعـٌ   ٚأخرب إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قتٌف ٖٚٛ غعس بٔ عجُإف ثِ ٚضز بعسٙ 
ايٓػا٤ ٜكًٔ: "عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تفطٕٚ"! ٚنٔ وجٌ ايرتاب ٗ ٚدِٖٛٗ ٜٚكًـٔ: ٖـاى إغـعٍ    

 .ااعٍ ب٘ف َِٚٓٗ قاٍ: إٕ إػًٌُ   ٜعسٚا اؾبٌ
زخـٌ إسٜٓـ١ف َٚـِٓٗ     قاٍ ايكفاٍ: ٚايصٟ تسٍ عًٝ٘ ا٭خباض ٗ اؾ١ًُ إٔ ْفطا َِٓٗ تٛيٛا ٚأبعسٚاف دُِٓٗ َٔ

َٔ شٖب اٍ غا٥ط اؾٛاْبف ٚأَا ا٭نجطٕٚ دإِْٗ ْعيٛا عٓس اؾبٌ ٚادتُعٛا ٖٓاى. َٚٔ إٓٗعٌَ عُطف ا٫ أْ٘   
ٜهٔ ٗ أٚا٥ٌ إٓٗعٌَ ٚ  ٜبعسف بٌ ثب  ع٢ً اؾبٌ اٍ إٔ قعس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف َِٚٓٗ أٜها عجُـإ  

ٜكاٍ هلُا غعس ٚعكب١ف اْٗعَٛا ست٢ بًغٛا َٛنعا بعٝسا ثِ ضدعـٛا بعـس ث٬ثـ١ أٜـاّف     اْٗعّ َع ضدًٌ َٔ ا٫ْكاض 
دكاٍ هلِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :يكس شٖبتِ دٝٗا عطٜه١ . ٚقاي  داط١ُ يعًٞ: َا دعٌ عجُإ؟ دٓكك٘ف دكـاٍ  

ثبتٛا َـع ايطغـٍٛ قـ٢ً اهلل    ٚأَا ايصٜٔ  "ٜا عًٞ أعٝاْٞ أظٚاز ا٭خٛات إٔ ٜتشابٛا"ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 
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عًٝ٘ ٚغًِ دهاْٛا أضبع١ عؿط ضد٬ف غبع١ َٔ إٗادطٜٔف ٚغبع١ َٔ ا٭ْكاضف دُٔ إٗـادطٜٔ أبـٛ بهـطف ٚعًـٞ     
ٚعبس ايطٓٔ بٔ عٛف ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام ٚطًش١ بٔ عبٝساهلل ٚأبٛ عبٝس٠ بٔ اؾطاح ٚايعبري بـٔ ايعـٛاّف َٚـٔ    

ٚعاقِ بٔ ثاب  ٚاؿطخ بٔ ايك١ُ ٚغٌٗ بٔ سٓٝـف ٚأغـٝس بـٔ سهـري      ا٫ْكاض اـباب بٔ إٓصض ٚأبٛ زدا١ْ
 ٚغعس بٔ َعاش.

ُلطٚف سسثٓا ظا٥س٠ف عٔ عاقـِف عـٔ ؾـكٝلف قـاٍ:يكٞ      ٚمث١ ضٚا١ٜ يإلَاّ أٓس ٜكٍٛ دٝٗا : "سسثٓا َعا١ٜٚ بٔ َع
     َٕ ؟ دكـاٍ يـ٘ عبـس    عبس  ايطٓٔ بٔ عٛف ايٛيٝس بٔ عكب١ دكاٍ ي٘ ايٛيٝس:َا يـٞ أضاى دفـَٛت أَـري إـ٪ٌَٓ عجُـا

ٚ  أؽًـف عـٔ بـسضف ٚ  أتـطى غ ـ١ٓ عُـط.        -قاٍ عاقـِ:ٜكٍٛ ٜـّٛ أسـس    -ايطٓٔ:أبًغ٘ أْٞ   أدط ّٜٛ َعٝلَٓٝلٔ 
قاٍ:دإًْل ٖدَدرب شيو عجُإف قاٍ:دكاٍ:أَا قٛي٘:إْٞ   أدط ّٜٛ َعٝلَٓٝلٔ دهٝف َٜعريْـٞ بـَصْلب قـس عفـا اهلل عٓـ٘ف      

ٛل طدكاٍ:  َٛٞي َٔ َت ِٕ اٞيَصٜ ٘        ٜإ َٖٚيٖكـسل َعٖفـا ايًٞـ ََـا ٖنَػـب ٛا  ٕ  َبـَبعلٜض  ٕٖا ِ  ايِؿٝل  ٗ َُا اغلَتَعٞي ٕٜ ٜإِْ ُلَعا َّ ا٘يَتٖك٢ ا٘يَذ ٛل ِل َٜ ٓلٗه ََ ا 
ِل  ٗ ٓل ٘ :إْٞ ص َع ؽًف  ّٜٛ بسض دإْٞ نٓ  أَطض ضٖق١ِٝ بٓ  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ َاتـ ف   ٚأَا قٛٗي

ٚقس نطب يٞ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بػِٗف َٚٔ نطب ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بػِٗ دكـس  
ٜٗس. ٚأَا قٛي٘:  " .دإْٞ ٫ أطٝكٗا ٫ٚ ٖٛف دأت٘ دشسث٘ بصيو #إْٞ   أتطى غ١ِٓ عُط $  ؾ

َُـا  طٜػتُط سسٜح اهلل تعاٍ يًٓيب عٔ ٖصٙ ايٛاقع١ف دريٟٚ ي٘ اهلل بكٛي٘: ٕ     ٜإِْ ٕٖا ِ  ايِؿـٝل  ٗ اغـتسضدِٗ  صاغلـَتَعٞي
ٍٕ عًِٝٗ ست٢ أٚقعِٗ ٗ اهلع١ّف ٚقس اغتٓس ايؿٕٝإ ٗ ٚغٛغت٘ هلِ َـط٠ تًـٛ إـط٠ إٍ     بٛغٛغت٘ هلِ ف ٚيبح ٜع

ََا ٖنَػب ٛا ط عًٝ٘ ٚغًِ :عسّ ثباتِٗ ع٢ً تعايِٝ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل َٔ كايف١ أٚاَـط ايطغـٍٛ قـ٢ً اهلل    صَبَبعلٜض 
عًٝ٘ ٚغًِ ايصٟ نإ ٜكٛز إعطن١ بٓفػ٘ف دطأ٣ ٗ ٖصٙ إدايف١ َٓفصٙا ي٘ إيِٝٗ. ثِ ىرب اهلل ضغٛي٘ نٞ ٜ بؿـطِٖ  

َ٘ ٖاٗفٌٛض َسطبعفٛ اهلل عِٓٗ بكٛي٘:  ِٕ ايًٞـ ِل ٜإ  ٗ ٓل ٘  َع ٌَِٖٚيٖكسل َعٖفا ايًٞـ  155ص ًَٝ
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 ايباب ايجاَــٔ عؿـــط
 ايتٛنــٌ عًــ٢ ايًــ٘
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ٗ ٖصٙ إطس١ً َٔ ايػٝام ايطٚا٥ٞ يًػٛض٠ف ْكف أَاّ أ١ُٖٝ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ايصٟ ي٘ ا٭َط َٔ قبٌ َٚٔ بعسف 

 ٚإٔ إ٪َٔ ٜهٕٛ َ٪َٓٙا بكسض َا ٜٛنٌ أَطٙ هلل.  
ْػتعٝس نٌ َا ٍَط بٓا ٗ أبٛاب ٖصٙ ايػٛض٠ف ٗ ٚقف١ تأٌَ ٚتسبطف ثِ ْؿـطع ٗ ايٛيـٛز ٗ ٖـصا    ٖٓا عًٝٓا إٔ 

َٔ ٖنٖفط ٚا  طايباب ايصٟ ٜبسأ بكٍٛ عع َٔ قا٥ٌ: ََٓ ٛا ٖيا َتٗهْٛ ٛا ٖناٞيَصٜ َٔ آ َٗا اٞيَصٜ ٫تهْٛٛا نإٓادكٌ ايـصٜٔ  صَٜا ٖأّٜ
ِل  طنفطٚا بٓفاقِٗ : ٜٗ َٛاَْ ٜإَشا طَئُ ِٖ َجًِٗف دِٗ ٜٓتػبٕٛ إٍ بعهـِٗ ايـبعض ٗ أخـ٠ٛ ايٓفـام :    صَٖٚقاٗيٛا َيٜإخل

ٚل ٖنـاْ ٛا ٗاـْع٣   طغادطٚا ٗ ا٭ضض غٛا٤ يًتذاض٠ف أٚ يغطض آخـط اغـتسع٢ ايػـفط :   صَنَطب ٛا َدٞ ا٘يٖأضلٜض أٚ صٖأ
َٚ طؾاضنٛا ٗ ايغعٚات : ََات ٛا  ََا  ٛل ٖناْ ٛا َعَٓسَْا  ًٗٛا ٞي ٖصا تٓبٝ٘ َٔ اهلل يًُـ٪ٌَٓ بـأ٫ٛ ٜتبٓـٛا َـا ٜكٛيـ٘      . صََا ٗقَت

ََـا     طإٓادكٕٛ عٔ اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ ٜهطبٕٛ ٗ ا٭ضضف أٚ ٜؿاضنٕٛ ٗ ايغـعٚات:  ٛل ٖنـاْ ٛا َعٓـَسَْا  ََـا   ٞيـ َٚ ََـات ٛا 
ًٗٛا إٔ اؿٝا٠ ٚإـٛت بٝـس اهللف   ٭ٕ ٗ ٖصا ايكٍٛ إسباط يًعع١ّف ٚؼِٕٝ يًُعٜٓٛاتف ٚإ٪َٔ ٖٛ ايصٟ ٜ٪َٔ بصٗقَت

ٖٚصا َا وكل ي٘ سط١ٜ غٛا٤ ٗ ايػفط َٔ أدٌ ايعٌُف أٚ ايـصٖاب إٍ اؾٗـاز ٗ غـبٌٝ اهللف ٗ سـٌ إٔ إٓـادل      
٫ٜتشكل ي٘ شيوف ٭ْ٘ ٜبك٢ أغري اإلنٕطاب ٚاهلٛادؼف ٚايتهٗٓات. ْط٣ ٖٓا بإٔ اإلّـإ وكـل يًُـ٪َٔ سايـ١     

 تَتكس١َ يًتشطض َٔ ٖصٙ اإلضٖاقا
ٚقايٛا إلخـٛاِْٗ إشا  طأخطز ايفطٜابٞ ٚعبس بٔ ٓٝس ٚابٔ دطٜط ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أبٞ سامت عٔ فاٖس ٗ قٛي٘: 

 .اٯ١ٜ. قاٍ: ٖصا قٍٛ عبساهلل بٔ أبٞ بٔ غًٍٛ ٚإٓادكٌ صنطبٛا ٗ ا٭ضض...
قاٍ: ٖصا قٍٛ ايهفاض إشا َات  صيٛ ناْٛا عٓسْا َا َاتٛا َٚا قتًٛاطٚأخطز ابٔ أبٞ سامت عٔ اؿػٔ ٗ قٛي٘: 

 .ايطدٌ ٜكٛيٕٛ: يٛ نإ عٓسْا َا َات د٬ تكٛيٛا نُا قاٍ ايهفاض
٘  َش ط ٌَ ايًٞـ ِل  طا٬ْٕ٫م اؿكٝكٞ مٛ اؿٝا٠ :صَيٖوَيَٝذلَع ٜٗ ًَٗٛب دِٗ ٜهتؿفٕٛ بأِْٗ عًـ٢ خٕـأف   صَسػلَط٠ٙ َدٞ ٗق

ٖٚصا ا٫عتكاز اـاط٧ سطَِٗ َعاٜا نجري٠ ٗ اؿٝا٠ف أٚهلا: اؿطٜـ١ف دكـس قٝـسِٖ شاى ا٫عتكـازف ٚدعًـِٗ قًًٝـٞ       
اؿطن١ف أٚ داَسٜٔ ٫ٜتشطنٕٛ إ٫ٛ نُٔ زا٥ط٠ قغري٠ ٗ َػاس١ دغطاد١ٝ قسٚز٠ف َجٌ أِْٗ ّهٕٛ أعُاضِٖ ٗ 

ٗاف ٚزٕٚ إٔ ٜتكًٛبٛا ٗ َطاسٌ اؿٝا٠ف ٚخٛض قطاعاتٗا. ٗ سٌ ٜكـسّ إ٪َٓـٕٛ   قط١ٜ ٚاسس٠ زٕٚ إٔ ىطدٛا َٓ
ع٢ً شيو ٜٚػذًٕٛ ٗ قٕات سٝاتِٗف َٛاقف بٕٛي١ٝ ِٖٚ ٜٓعطٕٚ إٍ ط٬ق١ إ٪ٌَٓ ف دِٗ ٜطابـٕٛ ٗ شيـو   

ٞ  َسػلـَط٠ٙ  َيـوٖ َشط:ا٬ْٕ٫م اؿكٝكٞ إتشطض مٛ اؿٝا٠ يٝكٍسَٛا َٛاقـف بٕٛيٝـ١ ٗ اؿٝـا٠ف بٝـس إٔ اهلل هعـٌ        َدـ
ِل ٜٗ ًَٗٛب ٘  ٜ شلَٝـٞ   طَٚا ٜعٜس ٖصٙ اؿػط٠ سػط٠ ع٢ً سػط٠ ٗ قًـٛبِٗ إٔ اهلل وػـِ ٖـصا ا٭َـط بكٛيـ٘:     صٗق َٚايًٞــ
  َُٝ ٚاؿػط٠ اييت أنٝف  إٍ سػطتِٗ َع بٝإ اهلل ٖصاف ٖٛ اؾيف ٚدكسإ ايؿذاع١ف دٗـِ بـاتٛا ٜعًُـٕٛ    صَٜٚ 

ٍَٔ نإ إٔ ٜتٍٛ شيو عٔ اهللف ٚضاِ شيو دٗـِ ٜ ذبٓـٕٛ    بإٔ اهلل ٖٛ ايصٟ وٝٞ ّٚٝ ف ٚيٝؼ بٛغع أسس نا٥ٓٙا 
. هلصاف دإٕ اهلل ٢ٜٗٓ إ٪ٌَٓ إٔ وصٚا سصٚ إٓادكٌ َجٌ صيٛ ناْٛا عٓسْا َا َاتٛا َٚا قتًٛاطٜٚتُػهٕٛ بكٛهلِ:
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َُـا  طع٢ً شاى إصٖب: عبس اهلل بٔ ٗأبٞ ٚأقشاب٘ ٗ َصٖبِٗ ٖصاف ست٢ ٜتذٓبٛا تًو ايعٛاقب اييت ترتتب ٘  َب َٚايًٞـ
َٕ َبَكرٌي ًٛٗ َُ  156ص َتعل

َٕط  َُع ٛ ُِا َٜذل ٍََ ١َُٚ َخٝلٌط  ََٚضسل  َ٘ َٔ ايًٞـ ٍََ َُغلَفَط٠ٚ  ِل ٖي َ ّت ٚل  َ٘ ٖأ ٌٜ ايًٞـ ِل َدٞ َغَبٝ ً٘ت  دـإٕ اغتؿـٗسمت ٗ    157ص َٖٚي٦َٔ ٗقَت
و خري ٖا ٜهتٓعٕٚ َٔ أَٛاٍف ٭ٕ شيـو ا٫غتؿـٗازف   اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهللف أٚ دا٤نِ إٛت بأدًهِ احملتّٛف دصي

أٚ إٛتف إِا ُٖا َغفط٠ ٚض١ٓ َٔ اهللف ٗ سٌ إٔ َا هُعٕٛ َٔ أَٛاٍ تهٕٛ ٚبـا٫ٙ عًـِٝٗ ٗ ايـسْٝا ٚاٯخـط٠     
َ٘ ت شلَؿط ط: ِل ٖيٜإٖي٢ ايًٞـ ً٘ت  ٚل ٗقَت ِل ٖأ َّّت ََٕٖٚي٦َٔ   إٕ اهلل ٖٛ َطدعهِ .158صٚ

 ىاطب اهلل ضغٛي٘:
ِل ط  ٗ َ٘ َيَٓ  ٖي َٔ ايًٞـ ٍََ  ١َُُ َُا َضسل ٜ شتٌُ إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ:  دربٓيت ٜا قُس  يٓـ  يًـصٜٔ تطنـٛا إعطنـ١ ٗ     صٖدَب

 أسس.  
قاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا َسٝل٠ٛف سسثٓا َبَك١ِٝف سسثٓا قُس بٔ ظٜازف سسثين أبٛ ضاؾس اٗؿبلطاْٞ قاٍ:أخس بٝـسٟ أبـٛ   

ََا١َ ايباًٖٞ ٚقاٍ:أخص ٌ  َيـٞ    " بٝسٟ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكاٍ: أ ًَـ ٔل َٜ ََ  ٌَ ََٓ ُ ٪ل َٔ ا٘ي ََ  ِٕ ١ََٖف إ َٜا أَبا ٗأَا
ً٘ب ٘   26"ٖق

٭ٕ عسّ ايًٌ َع إػًٌُ ايصٜٔ اْٗعَٛا ٗ َعطن١ أسسف قس ٜػِٗ ٗ ايتفطق١ف نُا غٝصنط اهلل ف ٖٚصا ٜؿـل  
ض ايعسٚ عًٝ٘ف داؿه١ُ ٖٓا تكهٞ ايعفٛ ٚايتهـاتف ٚايًـٌ َـٔ    ع٢ً ايػٍٛ ٗ ْؿط ايطغاي١ خاق١ ٖٚٛ ٗ اْتكا

ٛل ٗنَٓ  ٖدع٠اطأدٌ اغتذُاع ايك٠ٛف درب١ٓ اهلل تعاٍ ٫ٕ هلِ ايٓيب. دٝبٍٝٔ ي٘ اهلل:  ٖاًَـٖٝغ   طقاغٝٙا هلِ به٬َو:صَٖٚي
ًَ٘ب ٛلَيٖوطيتفطقٛا : صٖياْٖفّهٛا طؾسٜسٙا َعِٗ بأدعايو:صا٘يٖك ٔل َس ثِ اْعط إٍ سه١ُ اهلل ٖٚـٛ   ٚتطنٛى ٚسٝسٙا.صََ

ِل  طٜٛد٘ ْبٝ٘ بأ٫ٛ ٜهتفٞ بصيو دكط ف بٌ ٜتذاٚظٙ إٍ:  ٗ ٓل ِل   طػاٚظ هلِ عـٔ خ٦ٕٝـتِٗ :  صٖداعلف  َع ٗ ـ َٚاغلـَتغلَفطل ٖي
َلٜططازع اهلل نٞ ٜغفط هلِ:ص ِل َدٞ ا٘يٖأ  ٖ ٜٚضل  ٭ِْٗ بعس نٌ تًو إطاسٌ ٜتأًٖٕٛٛ نٞ ٜكبشٛا أ٬ٖٙ يإلغتؿاض٠صََٚؾا

ٍُا زْٚ٘ ٗ َػـأي١ ا٫غتؿـاض٠ف إٔ اهلل    . تهُٔ عع١ُ اهلل ٖٓا بإٔ ايٓيب ايصٟ ٜتًك٢ تعايُٝ٘ َٔ اهللف ٖٚٛ ٗ ا٢ٓ ع
ٜ بكٞ ق١ً ايتٛاقٌ ايفهطٟ ٚايًغٟٛ ٚايعكًٞ بٝٓ٘ بٌ أقشاب٘ف ٖٚصا هعًِٗ ٜؿـعطٚا بإػـ٪ٚي١ٝف نٝـف ٫ ٚإٔ    

 ِٖف ٚقس نإ َِٓٗ َا نإف ثِ دا٤ َٔ اهلل َا دا٤.ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜأَطٙ ضب٘ إٔ ٜػتؿري
ــ َ ط َل ــٜإَشا َعَع ــاٚضتِٗ: صٖد ــس َؿ ـــَ٘   طبع ــ٢ ايًٞ ٌل َعًٖ ــ َٛٞن ــٛاٙ  صٖدَت ــُس غ ــ٢ أس ــّب  ط: ٫عً َ٘ ٜ َش ـــ ِٕ ايًٞ ٜإ

ٌَ ًَ َٛنٍَ ُ َت  ايصٜٔ ٜٛنًٕٛ أَطِٖ هلل زٕٚ اريٙف ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٫ّٓع ا٫غتؿاض٠ف بـٌ ٜػـتشبٗاف ٭ْٗـا   159صا٘ي
 تععظ ساي١ إػ٪ٚي١ٝ ٚايتعانس بٌ ايٓاؽ.

                                                           
 26أٓس اإلَاّ ب٘ اْفطز26



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

136 
 

٘  ط ِ  ايًٞـ ِل ط: ايصٟ ٚنًتُٛٙ أَطنِصٜإٕ َٜٓك طلٗن ًٖا ٖااَيَب ٖيٗه ِل ط: ٫أسس ٜغًبهِصٖد ٫ٜٓكطنِ صَٜٚإٕ َٜدلص ٘يٗه
َٙ طاهلل : ٍََٔ َبعلَس َُٔ َشا اٞيَصٟ َٜٓك ط ٗنِ  طْا ضبٓاف إٕ   ٖٚٛ غ٪اٍ َٔ اهللف ٚتهُٔ اإلداب١ ٗ: ٫أسس بعسى ٜٓكصٖد

 تٓكطْا. 
َٕط ٛ ََٓ ُ ٪ل ٌٜ ا٘ي َٛٞن ًََ٘ٝت َ٘ ٖد  عًٝو تٛنًٓا ٚأْ  خري ايٓاقطٜٔ.160ص ََٚع٢ًٖ ايًٞـ
ٌِ ط ٍٞٝ ٖإٔ َٜغ  َٕ َيََٓب ََا ٖنا ترب١٥ يًٓيب َٔ ايغًٛ ايصٟ ّهٔ يًبعض إٔ ٜٓػبٛٙ إيٝ٘ف ٚايغًٛ َع٢ٓ عسّ ايعـسٍف   صَٚ

 أٚ ايهٌٝ َهٝايٌ بايٓػب١ يؿدكٌ َتػاٌٜٚ ٗ اؿكٛمف درتدض نف١ ع٢ً نف١ ظًُٙا. 
اهلل  قاٍ ايهًيب َٚكاتٌ: ْـعي  ٗ آا٥ِ ٗأسس سٌ تطى ايطَا٠ إطنع يًغ١ُٝٓ ٚقايٛا: نؿ٢ إٔ ٜكٍٛ ايٓيب ق٢ً

عًٝ٘ ٚغًِ َٔ أخص ؾ٦ٝا دٗٛ ي٘ ٚإٔ ٫ ٜكػِ ايغٓا٥ِ نُا   ٜكػِ ّٜٛ بسضف درتنـٛا إطنـع ٚٚقعـٛا ٗ ايغٓـا٥ِف     
؟ قـايٛا: تطنٓـا    "أ  أعٗس إيٝهِ إٔ ٫ ترتنٛا إطنَع ست٢ ٜـأتٝهِ أَـطٟ    " دكاٍ هلِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:

دأْــعٍ اهلل تعـاٍ ٖـصٙ     "بٌ ظٓٓتِ أْا ْغٌ ٫ٚ ْكػِ يهـِ   " ًٝ٘ ٚغًِ:بك١ٝ إخٛآْا ٚقٛٙدا دكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل ع
 اٯ١ٜ .

ٍٞ  طٚقٌٝ: إٕ ا٭قٜٛا٤ أؿٛا عًٝ٘ ٜػأيْٛ٘ َٔ إغِٓف دأْـعٍ اهلل تعاٍ:  َٕ َيََٓبـ ََا ٖنا َٚ  ٌِ ٕل َٜغ ـ ًَـا    ص ٖأ دٝعٕـٞ قٛ
 ّٚٓع آخطٜٔ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜكػِ بِٝٓٗ بايػ١ٜٛ .

ٌل ط ََٔ َٜغلًٗ ١َََطايٓاؽ بعس إٔ بٍٝٔ اهلل إٔ ايٓيب يٝؼ ي٘ إٔ ٜغٌ :َٔ صَٚ َّ ا٘يَكَٝا ٛل َٜ ٌِ َُا ٖا ض٣ٚ قـٝؼ بـٔ   صَٜ٘أَت َب
٫ $  أبٞ ساظّ عٔ َعاش بٔ دبٌ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: بعـجين ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ إٍ ايـُٝٔ دكـاٍ:       

ٜ ٌِ ٌل ٜأت َا ٖا  . #ّٛ ايكٝا١َ تكٝي ؾ٦ًٝا بغري إشْٞ دإْ٘ اًٍٛف َٚٔ ٜغلًٗ
خكٝفف  عٔ ٚقاٍ ابٔ أبٞ سامت:سسثٓا أبٞف سسثٓا إػِٝب بٔ ٚانضف سسثٓا أبٛ إغشام ايفعاضٟف عٔ غفٝإ

عٔ عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:دكسٚا قٕٝف١ ّٜٛ بسض دكايٛا:يعٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أخـصٖا. دأْــعٍ   
ٍٞ طاهلل:  َٕ َيََٓب ََا ٖنا َٚ ٌِ ٕل َٜغ   . ص ٖأ

ََطلز ٜٚ٘ َٔ ططٜل أبٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬ف عٔ فاٖسف عٔ ابـٔ عبـاؽ قـاٍ:اتِٗ إٓـادكٕٛ ضغـٍٛ اهلل       ٚض٣ٚ ابٔ 
ٍٞ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بؿ٤ٞ ٗدَكسف دأْـعٍ اهللف عع ٚدٌ:  َٕ َيََٓب ََا ٖنا َٚ ٌِ ٕل َٜغ   ص ٖأ

ِ شات ّٜٛ دصنط ايغًٍٛ دععُـ٘  ٚٗ قشٝض َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: قاّ دٝٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغً
٫ أيفٌ أسسنِ ه٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ عًٞ ضقبت٘ بعريا ي٘ ضاا٤ ٜكٍٛ ٜا ضغٍٛ اهلل أاجين دـأقٍٛ   ٚععِ أَطٙ ثِ قاٍ: "

٫ أًَو يو ؾ٦ٝا قس أبًغتو ٫ أيفٌ أسسنِ ه٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ضقبت٘ دطؽ ي٘ ٓشُـ١ دٝكـٍٛ ٜـا ضغـٍٛ اهلل     
ؾ٦ٝا قس أبًغتو ٫ أيفٌ أسسنِ ه٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ عًـ٢ ضقبتـ٘ ؾـا٠ هلـا ثغـا٤ ٜكـٍٛ ٜـا         أاجين دأقٍٛ ٫ أًَو يو

ضغٍٛ اهلل أاجين دأقٍٛ ٫ أًَو يو ؾ٦ٝا قس أبًغتو ٫ أيفٌ أسسنِ ه٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ضقبت٘ ْفؼ هلا قـٝاح  
٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ضقبت٘ ضقـاع  دٝكٍٛ ٜا ضغٍٛ اهلل أاجين دأقٍٛ ٫ أًَو يو ؾ٦ٝا قس أبًغتو ٫ أيفٌ أسسنِ ه
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ؽفل دٝكٍٛ ٜا ضغٍٛ اهلل أاجين دأقٍٛ ٫ أًَو يو ؾ٦ٝا قس أبًغتو ٫ أيفٌ أسسنِ ه٤ٞ ّٜٛ ايكٝا١َ عًـ٢ ضقبتـ٘   
 ". قاَ  دٝكٍٛ ٜا ضغٍٛ اهلل أاجين دأقٍٛ ٫ أًَو يو ؾ٦ٝا قس أبًغتو

َٛٞد٢ ط ِِ ت  ٌّ ث  ِل ٖنَػَب ل َِا َْ٘فٝؼ ٗن  ٖ َٕ ٖيا َٚ ٛ ُ َ٘  ط161ص ٜ ٘عًٖ َٕ ايًٞـ َٛا ٜٔ اِتَبَع ٜضنل َُ  عُـٌ َـا ٜطنـٞ اهلل   صٖأٖد
َ٘ ط: َٔ ايًٞـ ٍََ َُٔ َبا٤َ َبَػَدُط  ََُكري ط٭ْ٘   ٜعٌُ َا ٜطنٞ اهلل:صٖن ََٚب٦لَؼ ا٘ي   ِ َِٓٗ ٙ  َد َٚا ََ٘أ ِل َزَضَداٌت  ط162ص َٚ  ٖ

َٕ ًٛٗ َُ َُا َٜعل ٘  َبَكرٌي َب َٚايًٞـ  َ٘  163ص َعَٓس ايًٞـ
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ِل َضغ ٛٙيا  طٜبٍٝٔ اهلل ٖٓا دهً٘ ع٢ً ايٓاؽ بكٛي٘: ٜٗ ٌَ ٜإشل َبَعَح َدٝ َََٓ ُ ٪ل ٘  َع٢ًٖ ا٘ي ِٔ ايًٞـ ََ يٝؼ بايهـطٚض٠ إٔ  صٖيٖكسل 
ٜهٕٛ ايككس ايعطبف ٭ٕ يٝؼ نٌ عطبٞ َػًِ ف َٚا نٌ اري عطبٞ اري َػًِف ْٚػب١ إػًٌُ َٔ اري ايعطب 
قس تتذاٚظ ْػب١ ايعطب َٔ إػًٌُف ٚيصيو دإٕ نٌ َػًِ ٜؿعط بإٔ ايٓيب َٓ٘ف ٖٚٛ َٔ ايٓيبف ٚأْـ٘ ٜٓتُـٞ إٍ   

 ايٓيبف ٚإٔ ايٓيب ٜٓتُٞ إيٝ٘ف  
ِل  طٚ: ع٢ً ايعطب دكطف بٌ ع٢ً نٌ َ٪َٔ د١ُٓ اهلل يٝػ  ٜٗ ٔل ٖأْٗفَػـ ٌ   صٍََ دُشُـس  ف ف أٟ َـٔ أْفـؼ إـ٪َٓ

َ٘ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٛ ضغٍٛ اهلل ايصٟ: ِل آَٜاَت ٜٗ ٝل ًٖ دإناد١ إٍ ١َٓ اهلل عًِٝٗ ببعح ايطغٍٛف ٚت٬ٚت٘ صَٜتلًٗٛ َع
ٜٗ طآٜــات اهلل عًــِٝٗف دتػــتُط إٓــ١ يتؿــٌُ أٜهــٙا بأْــ٘: ِ   طٜٕٗــطِٖ َــٔ ضدــؼ ايهفــط:صِلَٜٚ ــَعنٍَٝ ٗ ــ  ُ ًٍَ َٜٚ َع

١َُٖطايكطإٓ :صا٘يَهَتاَب َٔ خ٬ٍ غٓت٘ اييت نُٓ  ٗ تكطدات٘ اؿه١ُٝف دًًُـ٪ٌَٓ ٗ غـري٠ ضغـٍٛ اهلل    صَٚا٘يَش٘ه
ٌ  طقــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ سهُــ١: ََــٔ ٖقبلــ ٍٔ اهلل عًــِٝٗ بهــٌ شيــو :صَٜٚإٕ ٖنــاْ ٛا  ٍٝ  طإٔ ّــ ًٖا  صٖيَفــٞ َنــ

ٌٝطدٌٗ دًٞ يًعٝإف ٚهًٛ شيـو ٗ َكاضْـ١ سـاهلِ قبـٌ ٍَٓـ١ اهللف ٚبعـسٖاف دكـس تٓعُـ  هلـِ آدـام           ٦١ص ََّب
ََّكَٝب١ٚ طسٝاتِٗ ُِا ٖأَقاَبتلٗهِ  َٖٚي َٗـا   طَا أقابهِ ٗ أسس بكتٌ غبعٌ َٓهِ :صٖأ ٝل ًٖ ٍََجل ٗ بـسض بكـتًهِ   صٖقسل ٖأَقبلت ِ 

ِل ٖأ٣ِْطغبعٌ َِٓٗف ٚأغط غبعٌ آخطٜٔ  ً٘ت  ٚ   صَٗـَصاٗق َعٓـ٢  صَٗــَصا ٖأ٣ِْ ط:تعذبتِ ٫ْتكاضِٖ عًـٝهِ ٗ أسـسف 
ٌل  طنٝف ٜكع يٓا ٖصا ٚمـٔ ْكاتـٌ ٗ غـبٌٝ اهللف ٚاهلل َعٓـا ؟! ىاطـب اهلل ضغـٛي٘ ٗ إدابـ١ عًـ٢ غـ٪اهلِ :          ٗقـ

ِلط٭قشابو  ٜاقُس إٔ اهلل ٜكٍٛ يهِ :ص ٔل َعَٓس ٖأْٗفَػٗه ََ  َٛ ٚعكـٛا أٚاَـط   ٭ٕ ايطَا٠ تطنٛا َطنع إعطن١  صٖ 
َ٘ َع٣ًٖطايطغٍٛ : ِٕ ايًٞـ ٞل٤ُٖقَسٌٜطٜإ ٕٜ ط 165ص ٗهًٍََؿ ُلَعا َّ ا٘يَتٖك٢ ا٘يَذ ٛل ِل َٜ ََا ٖأَقاَبٗه ْع إػًٌُ َع قُس ق٢ً صَٚ

ــفٝإ ٗ أســس:       ــع أبــٞ غ ــع إؿــطنٌ َ ــ٘ ٚغــًِف ْٚ ٕٜ ايًٞـــَ٘ طاهلل عًٝ ــ٘ اهلل :صٖدَبــٜإشل َِ طأشٕ ب ًٖ ََٚيــَٝعل
ٌَ َََٓ ُ ٪ل  ست٢ تبسٚ ايٓتٝذ١ أَاّ إ٪ٌَٓ ٜٚتععٛا بٗا.166ص ا٘ي

َٔ َْاٖدٗكٛا ص َِ اٞيَصٜ ًٖ َ٘  طٚنصيو يتبسٚ أَاّ ايصٜٔ ْادكٛاصََٚيَٝعل ٌٜ ايًٞـ ًٗٛا َدٞ َغَبٝ ٛلا ٖقاَت ِل َتَعاٖي  ٗ ٌَ ٖي قاتًٛا عٔ صََٚقٝ
ٜٚ ازلٖدع ٛاطايسٜٔ ايصٟ ت عٗطٕٚ بأْهِ َٓ٘  ٛل   طأش٣ إؿـطنٌ: ازدعٛا َعٓا عٔ أْفػهِ ٚعٔ أًٖهـِ   صٖأ ٖقـاٗيٛا ٖيـ

ِل  ِ  َقَتاٙيا ٞياِتَبعلَٓاٗن ًٖ  صَْعل
ٖٚ٪٤٫ ِٖ عبس اهلل بٔ أبٞ ٍَٚٔ َع٘ َٔ إٓادكٌ ٚناْٛا مٛ ث٬مثا١٥ نُٔ ا٭يف ايـصٜٔ أتـٛا َـع ضغـٍٛ اهلل     

عبساهلل بٔ عُطٚ بٔ سطاّ ا٭ْكاضٟف أبٛ دابط بـٔ عبـساهللف   يًكتاٍف دًُا اْػشب إٓادكٕٛ َٔ إعطن١ف ؿل بِٗ 
ٚقاٍ هلِ: اتكٛا اهلل ٫ٚ ترتنٛا ْبٝهِف ٚقاتًٛا ٗ غبٌٝ اهلل أٚ ازدعٛادأداب٘  ابٔ أٍبٞ: َا أض٣ إٔ ٜهٕٛ قتاٍف ٚيٛ 

ٛي٘ عٓهِ. ثِ عاز عًُٓا إٔ ٜهٕٛ قتاٍ يهٓا َعهِ. دًُا ٦ٜؼ َِٓٗ عبساهلل قاٍ: اشٖبٛا أعسا٤ اهلل دػٝغين اهلل ضغ
 ٜكاتٌ َع ايٓيب ست٢ يكٞ ايؿٗاز٠. 

ٕٜط َّا ًٜ٘إ ِل َي  ٗ ٓل ََ ٦َََُص ٖأ٘قَطب   ٛل ً٘ٗه٘فٜط َٜ ِل َي إِْٗ ٜطدشٕٛ نف١ ايهفط ع٢ً نف١ اإلّإف ٖٚا ٜ ط٣ٚ إٔ ايٓفام دا٤  صٖ 
أُٜٗـا نـإ خـطز َـٔ     َٔ ْادكا٤ ايريبٛعف ٚشيو ٭ٕ دشط ايريبٛع ي٘ بابإ: ايكاقعا٤ ٚايٓادكا٤ف داشا طًب َٔ 
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اٯخط دكٌٝ يًُٓادل أْ٘ َٓادلف ٭ْ٘ ٚنع يٓفػ٘ ططٜكٌف إظٗاض ا٫غ٬ّ ٚإنُاض ايهفطف دُٔ أُٜٗا طًبتـ٘ خـطز   
 َٔ اٯخط.

َٕ ط ِل َٜٗكٛٗيــٛ ٜٗ ــَٛب ًٗ ٝلَؼ َدــٞ ٗق ــ ــا ٖي َِ  ِٜٗ َٖ َٛا ــٖأ٘د ــا  ط:ٜ عٗــطٕٚ اإلغــ٬ّف ٜٚ بٕٓــٕٛ ْكٝهــ٘صَب َُ ِ  َب ــ ًٖ ٘  ٖأعل ـــ َٚايًٞ
َٕ ٛ ُ ِل  طٗ قًٛبِٗ 167ص َٜ٘هت  ٜٗ َٛاَْ َٔ ٖقاٗيٛا َيٜإخل ٍ  صاٞيَصٜ ٚيبجـٛا قاعـسٜٔ زٕٚ إٔ   صَٖٚقَعـس ٚا ط٫تـصٖبٛا إٍ ايكتـا

ٛل ٖأٖطاع َْٛا  طٜصٖبٛا إٍ إعطن١ : يهـاْٛا   صََا ٗقَتًٗٛاطٖ٪٤٫ ايصٜٔ   ٜٕٝعْٛٓا ٚشٖبٛا إٍ إعطن١ ٚٗقتًٛا دٝٗا :صٖي
 َجًٓا أسٝا٤ف ٚقس ٗقتًٛا ٭ِْٗ   ٜكتسٚا بٓا . 

ــٛهلِ :    ــ٢ ق ــٛاب عً ــٛي٘ نذ ــٍٛ اهلل يطغ ٌلطٜك ــ ــٕٛ       صٗق ــا تكٛي ــ٢ َ ــط عً ــإ ا٭َ ــسف إٕ ن ــِ ٜاقُ هل
ٌَطدآَعٛاصٖدازلَض٤ ٚاط: ِل َقاَزَق ٛلَت ٜإٕ ٗنٓت  َُ ِ  ا٘ي ٔل ٖأْٗفَػٗه  168ص َع

ِل         َٖٚيا َتشلَػطثِ ىرب اهلل عٔ  ايصٜٔ اغتؿٗسٚا: ٜٗـ ٌل ٖأسلَٝـا٤ٌ َعٓـَس َضبٍَ َٛاًتـا َبـ َل َ٘ ٖأ ٌٜ ايًٞــ َٔ ٗقَتًٗٛا َدـٞ َغـَبٝ ِٔ اٞيَصٜ َب
َٕ  169صٜ طلَظٗقٛ

َُـريف سـسثٓا أبـٛ       قاٍ اإلَاّ أبٛ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ ٗ قشٝش٘:سسثٓا قُس بٔ عبـس اهلل بـٔ ْ 
َ ِط٠ٖف عٔ َػ ـ ف عٔ عبس اهلل بٔ  َُ ِٔ   ططٚم قاٍ:غأيٓا عبـس اهلل عـٔ ٖـصٙ اٯٜـ١:     َعا١ٜٚف سسثٓا ا٭ع ٫َٚ َتشلَػـَب

َٕ ِل ٜ طلَظٗقٛ ٜٗ ٓلَس َضٔب ٌل ٖأسلَٝا٤ٌ َع َٛاًتا َب َل َ٘ ٖأ ٌٜ ايًٞ ًٗٛا َدٞ َغَبٝ َٔ ٗقَت ِل  " دكاٍ:أَا إِْا قس غأيٓا عٔ شيو دكاٍ: صاٞيَصٜ  ٗ َٚاس  ٖأضل
ٜٟٚ ٜإٖيـ     ِِ َتـ٘أ َٔ ا٘يَذ١َِٓ َسٝلح  َؾـا٤َتلف ث ـ ََ َ َعًٖٞك١ٚ َبا٘يَعطلٜفف َتػلَطح     ٌ َٗا ٖقَٓاَزٜ ٛلَف ٖطٝلٝط خ هلٝط ٖي ٌٜف   َدٞ َد ً٘ـٖو ا٘يٖكَٓاَزٜـ ٢ َت

ِٟ َٕ َؾٝل٦ًا؟ ٖدٖكاٗيٛا:ٖأ ٛ ٗ ٌل َتؿلَت َٖ :ٍَ ِل اط٬َِّع١ٙ ٖدٖكا  ٗ ِل َضّب ٜٗ ٝل َٔ ا٘يَذِٓـ١َ َسٝلـح  َؾـ٦لَٓا؟     ٖداٞطًَٖع ٜإٖي ََ ٔ  َْػلَطح   ََْٚشل  ٜٞٗ ٞل٤ُ َْؿلَت َؾ
ٕل ٜ ػلٖأٗيٛا ٖقاٗيٛا:َٜـا َضٔبف ْ   ٔل ٖأ ََ ٔل ٜ تلَطٗنٛا  ِل ٖي  ٗ ٚلا ٖأِْ ُِا َضٖأ ًٖ ََِطاُتف ٖد ِل َث٬َخ  ٜٗ ٌَ َشَيٖو َب َٚاَسَٓـا َدـٞ     ٖدٖفَع ٕل َتـط ِز ٖأضل ٜطٜـس  ٖأ

ِل َساَد١ٚ ت ٜطٗنٛا ٖأدلَػاَزَْا َسِت٢ ْ ٘كَت  ٗ ٝلَؼ ٖي ٕل ٖي ُِا َضٖأ٣ ٖأ ًٖ ََِط٠ٙ ٗأخلَط٣ف ٖد  ."ٌَ َدٞ َغَبًَٖٝو 
ُِازف سسثٓا ثاب  عٔ أْؼ إٔ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     ٚقاٍ اإلَاّ أٓس:سسثٓا عبس ايكُسف سسثٓا َس

َٖ " قاٍ: َ٘ َخٝلٌطف َٜػ ّط َٗا َعٓلَس ايًٞ ُ ٛت ف ٖي ٔل َْ٘فٝؼ َت ََ ٕل َٜطلَدـَع ٜإٖيـ٢     ََا  ٙ  ٖأ ٘  َٜػ ـّط ٜٗٝس  ٖدٜإِْـ ٕل َتطلَدَع ٜإٖي٢ ايّسْلَٝا ٜإ٫ ايِؿ ا ٖأ
َٗاَز٠َ  ٌٜ ايِؿ ٔل ٖدهل ََ َُا ََٜط٣  ََِط٠ٙ ٗأخلَط٣ َي  ٌَ  . "ايّسْلَٝا ٖدٝ ٘كَت

ٜـا   " دكـاٍ يـٞ:  ٜٚ ط٣ٚ عٔ دابط بٔ عبس اهلل ضنٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ : يكٝين ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
أد٬ أبؿطى َا يكٞ اهلل ب٘  " ؟ قً   ٜا ضغٍٛ اهلل اغتؿٗس أبٞ ٚتطى عٝا٫ ٚزًٜٓا قاٍ: "دابط َا يٞ أضاى َٓهػطا 

َا نًِ اهلل تعاٍ أسًسا قط إ٫ َٔ ٚضا٤ سذابف ٚإْ٘ أسٝـا أبـاى دهًُٛـ٘     " ؟ قً : ب٢ً ٜا ضغٍٛ اهلل قاٍ: "أباٖى 
ِٔ عً َٕو قاٍ: ٜا ضٔب أسٝين دأقتٌ دٝو ايجا١ْٝف قاٍ ايطب تباضى ٚتعاٍ: إْ٘ قس غـبل  نفاًسا قاٍ: ٜا عبسٟ ُ ٍٞ أع

َٛاًتا طٍَٓٞ أِْٗ ٫ ٜطدعٕٛ دأْـعي  دِٝٗ  َل َ٘ ٖأ ٌٜ ايًٞ ًٗٛا َدٞ َغَبٝ َٔ ٗقَت ِٔ اٞيَصٜ  ".ص ٫َٚ َتشلَػَب
ٓلٖهَسض قاٍ:مسع  دـاب  طا قاٍ:ٕـا ٗقَتـٌ أبـٞ دعًـ   أبهـٞ      ٜٚكٍٛ ايبداضٟ:قاٍ أبٛ ايٛيٝسف عٔ ؾعب١ عٔ ابٔ إٗ

َْٗٛٞ ٚايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ    ٚأنؿف  ايجٛب عٔ ٚدٗ٘ف دذعٌ أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٓل
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َ٘  "   َٜٓل٘ف ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َ٘   -٫ َتبلَه ََا َتبلَهٝـ ٘  َبأدلََٓشَتٗـا َسِتـ       -أٚ: ٢ َـا َظاٖيـَ  ا٘ي٥َ٬ُٖهـ١ٗ ت َعًٟـ
 27"ض َدَع

ُلطٚ بٔ غعٝسف عٔ  ٜٚكٍٛ اإلَاّ أٓس:سسثٓا ٜعكٛبف سسثٓا أبٞف عٔ ابٔ إغشامف سسثٓا إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ بٔ َع
ُِـا ٗأَقـَٝب    " أبٞ ايعبري إهٞف عٔ ابٔ عباؽف ضنٞ اهلل عُٓٗـاف قاٍ:قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:       ٖي

َُ ٔل َث ََ   ٌ َٗاَض ا٘يَذ١َِٓف َٚت٘أٗن َٛاَف ٖطٝلٝط خ هلٝطف َتٜطز  ٖأْل ِل َدٞ ٖأدل  ٗ َٚاَس ٌَ اهلٗل ٖأضل ِل َبٗأس ُس َدَع َٛاْ ٗه ٌَ  إخل ٜٟٚ ٜإٖي٢ ٖقَٓاَزٜـ ََٚت٘أ َٖا  اٜض
ََ٘أٖن َٚ ِل ف  ٜٗ ََؿلَطَب ََٚدس ٚا َطَٝب  ُِا  ًٖ ٌٔ ا٘يَعطلٜفف ٖد َُٖب َدٞ َظ ٔل َش ََ   َٕ ُ ـٛ َٛآََْـا َٜعلًٖ ٝلَ  ٜإخل ِٜٗ ٖقاٗيٛا:َٜا ٖي ٓلٖكًَٖب  َ  َٔ َٚس ػل ِلف  ٜٗ ًَ

ٌِ:ٖأَْ ََٚد ٘  َعِع  ٍَ ايًٞ ٔل ا٘يَشطلَب ٖدٖكا ٓلٗهًٗٛا َع َٜ ٫َٚ َٗاَزف  َٖس ٚا َدٞ ا٘يَذ ٘  ٖيَٓاف َي٬٦َ َٜعل ٘  ََا َقََٓع ايًٞ ٍَ ايًٞ ِل. ٖدٖأْع ِل َعٓلٗه  ٗ ا ٗأَبًِّغ 
ٌِ ََٚد َٕ    طَٖ٪ ٤َ٫ اٯَٜاَت:  َعِع  ِل ٜ طلَظٗقـٛ ٜٗـ ٌل ٖأسلَٝا٤ٌ َعٓلـَس َضٔب َٛاًتا َب َل َ٘ ٖأ ٌٜ ايًٞ ًٗٛا َدٞ َغَبٝ َٔ ٗقَت ِٔ اٞيَصٜ َٚـا   ص ٫َٚ َتشلَػَب

 28"بعسٖا 
َٕ طثِ ىرب اهلل ضغٛي٘ عٔ ايؿٗسا٤ بكٛي٘: ََٜٚػلَتبلَؿط ٚ  َ٘ ًَ ََٔ ٖدهل   ٘ ِ  ايًٞـ  ٖ َُا آَتا ٌَ َب ٜٗـِ  ٖدٜطَس ًَ٘شٗكٛا َب ِل َٜ َٔ ٖي َباٞيَصٜ

َٕ ِل َٜشلَعْ ٛ  ٖ َٖٚيا  ِل  ٜٗ ٝل ًٖ ٛلٌف َع ِل ٖأٞيا َخ ٜٗ ًَ٘ف ٔل َخ  170ص ٍََ
ٌَ ط َََٓ ُ ٪ل َ٘ ٖيا ٜ َهٝع  ٖأدلَط ا٘ي ِٕ ايًٞـ َٖٚأ  ٌٝ َٖٚدهل  َ٘ َٔ ايًٞـ ٍََ  ١َُُ َٕ َبَٓعل  171ص َٜػلَتبلَؿط ٚ
َٚايِطغ  ط  َ٘ َٔ اغلَتَذاب ٛا َيًٞـ ٌِاٞيَصٜ ٛلا ٖأدلٌط َعَعٝ َٚاِتٖك ِل   ٗ ٓل ََ َٔ ٖأسلَػٓ ٛا  ِ  ا٘يٖكطلح  َيًَٞصٜ  ٗ ََا ٖأَقاَب ََٔ َبعلَس   ٍٜ قاٍ 172ص ٛ

ابٔ أبٞ سامت:سسثٓا قُس بٔ عبس اهلل بٔ ٜعٜسف سسثٓا غفٝإ بٔ عٝٝٓـ١ف عـٔ عُـطٚف عـٔ عهطَـ١ قاٍ:ٕـا ضدـع        
زدتِف ب٦ػُا قٓعتِف اضدعٛا. دػُع ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً   إؿطنٕٛ عٔ أسس قايٛا:٫ قُسا قتًتِف ٫ٚ ايهٛاعب أض

ُلطا٤ ا٭غس  ٕ  -أٚ:ب٦ط أبٞ ع١ٓٝٝ  -اهلل عًٝ٘ ٚغًِف دٓسب إػًٌُ داْتسبٛا ست٢ بً  َس دكـاٍ   -ايؿو َٔ غـفٝا
إؿطنٕٛ:ْطدع َٔ قابٌ. دطدع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِف دهاْـ  تعـس اـع٠ٚف دـأْعٍ اهلل عـع ٚدـٌ:        

َٔ اغل ط ٌِاٞيَصٜ ٛلا ٖأدلٌط َعَعٝ َٚاِتٖك ِل   ٗ ٓل ََ َٔ ٖأسلَػٓ ٛا  ِ  ا٘يٖكطلح  َيًَٞصٜ  ٗ ََا ٖأَقاَب ٔل َبعلَس  ََ  ٍٜ َٚايِطغ ٛ  َ٘ .قاٍ أبٛ بهط ص َتَذاب ٛا َيًٞ
ا٭قِ: ْعي  ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ّٜٛ أسس ٕا ضدع ايٓاؽ ايٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بعس اهلع١ّ دؿس بِٗ ع٢ً إؿـطنٌ  
ست٢ نؿفِٗف ٚناْٛا قس ُٖٛا بإج١ً دسدعِٗ عٓٗا بعس إٔ َجًٛا عُع٠ف دكصف اهلل ٗ قًٛبِٗ ايطعـب دـاْٗعَٛاف   

بسَا٥ِٗف ٚشنطٚا إٔ قف١ٝ دا٤ت يتٓعط اٍ أخٝٗا ٓع٠ دكـاٍ عًٝـ٘    ٚق٢ً عًِٝٗف ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚزدِٓٗ
ايك٠٬ ٚايػ٬ّ يًعبري: ضزٖا ي٬٦ ػعع َٔ َج١ً أخٝٗاف دكاي : قس بًغين َا دعٌ ب٘ ٚشيو ٜػري ٗ دٓـب طاعـ١   

                                                           
ٌَ أبٞ ّٜٛ أسسف دعً  أنؿف ايجٛب  عٓس نصيو غٓسٙ ٚٚضز27 َػًِ ٚايٓػا٥ٞ َٔ ططٜل آخط عٔ ؾعب١ عٔ قُس بٔ إٓهسض عٔ دابط قاٍ:ٕا قت

 عٔ ٚدٗ٘ ٚأبهٞ.
ٖلبف عٔ إمساعٌٝ بٔ َعِٝاف عٔ قُس بٔ   اإلَاّ ٖهصا ضٚا28ٙ َٚ إغشام ب٘ ٚضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚاؿانِ ٗ أٓسف ٚنصا ضٚاٙ ابٔ دطٜط عٔ ْٜٛؼف عٔ ابٔ 

ٖٚصا َػتسضن٘ َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ إزضٜؼ عٔ قُس بٔ إغشامف عٔ إمساعٌٝ بٔ أ١َٝف عٔ أبٞ ايعبريف عٔ غعٝس بٔ د َبريف عٔ ابٔ عباؽ دصنطٙف 
 أثب  . ٚنصا ضٚاٙ غفٝإ ايجٛضٟف عٔ غا  ا٭دٕؼف عٔ غعٝس بٔ د َبري عٔ ابٔ عباؽ.
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ٖٛـا  اهلل تعاٍف دكاٍ يًعبري: دسعٗا تٓعط ايٝ٘ف دكاي  خريا ٚاغـتغفطت يـ٘. ٚدـا٤ت اَـطأ٠ قـس قتـٌ ظٚدٗـا ٚأب       
 ٚأخٖٛا ٚابٓٗا دًُا ضأت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ سٞ قاي : إٕ نٌ َكٝب١ بعسى ٖسض.

َٖٚقـاٗيٛا َسػلـب َٓا ا        ط َّاًْـا  ِل ٜإ  ٖ ِل ٖدـَعاَز  ٖ ٛل ِل ٖداخلَؿـ َُع ـٛا ٖيٗهـ ِٕ ايِٓاَؽ ٖقسل َد ِ  ايِٓاؽ  ٜإ  ٗ ٍَ ٖي َٔ ٖقا َِ   اٞيَصٜ ََْٚعلـ   ٘ يًٞــ
 ٌ ََٛنٝ غشام ْٚاع١: ٜطٜس ايٓاؽ ضنب عبس ايكٝؼف َطٚا بأبٞ غفٝإ دسغـِٗ إٍ إػـًٌُ   قاٍ ابٔ إ 173ص ا٘ي

يٝجبِٕٖٛ. ٚقٌٝ: ايٓاؽ ٖٓا إٓادكٕٛ. قاٍ ايػسٟ: ٕا ػٗع ايٍٓبٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ يًُػري إٍ بـسض  
اــطٚز إيـِٝٗ ٚعكـٝتُْٛاف     ايكغط٣ ٕٝعاز أبٞ غفٝإ أتاِٖ إٓادكٕٛ ٚقايٛا: مٔ أقشابهِ ايصٜٔ ْٗٝٓانِ عٔ

سػـبٓا اهلل ْٚعـِ    ط ٚقس قاتًٛنِ ٗ زٜاضنِ ٚظفطٚا؛ دإٕ أتٝتُِٖٛ ٗ زٜاضِٖ د٬ ٜطدع َـٓهِ أسـس. دكـايٛا:   
 .ايٛنٌٝ ص

ِ       ط ٚض٣ٚ ايبداضٟ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ: إٍ  صايصٜٔ قـاٍ هلـِ ايٓـاؽ إٕ ايٓـاؽ قـس ْعـٛا يهـ
قاهلا إبطاِٖٝ اـًٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ سٌ أيكٞ ٗ ايٓاض. ٚقاهلا قُس ق٢ً اهلل  صايٛنٌٝٚقايٛا سػبٓا اهلل ْٚعِ طقٛي٘:

 . ٚاهلل أعًِ.صإٕ ايٓاؽ قس ْعٛا يهِطعًٝ٘ ٚغًِ سٌ قاٍ هلِ ايٓاؽ: 
َٚ ط  َ٘ َٕ ايًٞـ َٛا َٚاِتَبع ٛا ٜضنل ِل غ ٤ٌٛ   ٗ ُلَػػل ِل َٜ ٌٝ ٞي َٖٚدهل  َ٘ َٔ ايًٞـ ٍََ  ١َُُ ٌٝ َعَعٖداْٖكًٖب ٛا َبَٓعل ٘  ش ٚ ٖدهل ِٝايًٞـ ض٣ٚ 174ص ٝ

ابٔ عباؽ إٔ أبا غفٝإ ٕا ععّ ع٢ً إٔ ٜٓكطف َٔ إس١ٜٓ إٍ َه١ ْاز٣: ٜا قُس َٛعسْا َٛغـِ بـسض ايكـغط٣    
دٓكتتٌ بٗا إٕ ؾ٦ ف دكاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ يعُط: قٌ بٝٓٓا ٚبٝٓو شيو إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍف دًُا سهط ا٭دـٌ  

هلل تعاٍ ايطعب ٗ قًب٘ف دبسا ي٘ إٔ ٜطدعف دًكٞ ْعِٝ بٔ خطز أبٛ غفٝإ َع قَٛ٘ ست٢ ْعٍ َط ايعٗطإف ٚأيك٢ ا
َػعٛز ا٭ؾذعٞ ٚقس قسّ ْعِٝ َعتُطاف دكاٍ: ٜا ْعِٝ إْٞ ٚعست قُسٙا إٔ ًْتكـٞ َٛغـِ بـسضف ٚإٕ ٖـصا عـاّ      
دسب ٫ٚ ٜكًشٓا إ٫ عاّ ْطع٢ دٝ٘ ايؿذط ْٚؿطب دٝ٘ ايًيف ٚقس بسا يٞ إٔ أضدعف ٚيهٔ إٕ خـطز قُـس ٚ    

بصيو دطا٠٤ف داشٖب إٍ إس١ٜٓ دجبِٕٗ ٚيو عٓسٟ عؿط٠ َٔ ا٫بٌف ددـطز ْعـِٝ دٛدـس إػـًٌُ      أخطز ظاز
ٜتذٗعٕٚ دكاٍ هلِ: َا ٖصا بايطأٟف أتٛنِ ٗ زٜاضنِ ٚقتًٛا أنجطِٖ دإ شٖبتِ ايِٝٗ   ٜطدع َٓهِ أسسف دٛقـع  

قـاٍ: ٚايـصٟ ْفـؼ قُـس بٝـسٙ       ٖصا ايه٬ّ ٗ قًٛب قّٛ َِٓٗف دًُا عطف ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ شيو
٭خطدٔ إيِٝٗ ٚيٛ ٚسسٟ ثِ خطز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِف َٚع٘ مٛ َٔ غـبعٌ ضدـ٬ دـِٝٗ ابـٔ َػـعٛزف      
ٚشٖبٛا إٍ إٔ ٚقًٛا إٍ بسض ايكغط٣ف ٖٚٞ َا٤ يبين نٓا١ْف ٚناْ  َٛنع غٛم هلِ هتُعـٕٛ دٝٗـا نـٌ عـاّ     

ًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ أسسا َٔ إؿطنٌف ٚٚادكٛا ايػٛمف ٚناْ  َعٗـِ  مثا١ْٝ أٜاّف ٚ  ًٜل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ع
ْفكات ٚػاضاتف دباعٛا ٚاؾرتٚا أزَٙا ٚظبٝبٙا ٚضعـٛا ٚأقـابٛا بايـسضِٖ زضُٖـٌف ٚاْكـطدٛا إٍ إسٜٓـ١ غـإٌ        

 ٜل.ااٌِف ٚضدع أبٛ غفٝإ إٍ َه١ دػ٢ُ أٌٖ َه١ دٝؿ٘ دٝـ ايػٜٛلف ٚقايٛا: إِا خطدتِ يتؿطبٛا ايػٛ
َُاط  ِ َش ٜإِْ ٕ  َيٗه ٕٖا ٍٜٛف  ايِؿٝل ٙ  ٜ َد ٚلَيَٝا٤َ ًٖا ٖأ ِل ٖد  ٖ ٌَ َتَداٗدٛ َََٓ َّ٪ل ٕٜ ٜإٕ ٗنٓت ِ   175ص ََٚخاٗدٛ

ٍٛدٛا إ٪ٌَٓف ٚد١٦ أٚيٝـا٤   ْط٣ ٖٓا تكػِٝ ايٓاؽ إٍ د٦تٌف د١٦ أٚيٝا٤ ايؿٕٝإف ٖٚ٪٤٫ هٍٓسِٖ ايؿٕٝإ نٞ ى
اهلل ايصٟ ٜبٍٝٔ هلِ اهلل إٔ اـٛف َٓ٘ عع ٚدٌف ٖٛ سكا١ْ هلِ َٔ ؽٜٛف ايؿٕٝإ هلِ عٔ ططٜل أٚيٝا٥٘ف ٚايفطم 
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ٍ عسّ اـٛف َٔ اهللف ٚاـٛف َٔ ايؿٕٝإ ٜٓتٗٞ بكـاسب٘  بٌ اـٛدٌ ٖٛ اـٛف َٔ ايؿٕٝإ ٜ٪زٟ بكاسب٘ إ
إٍ إٗايو ٚاإلدػاز ٚايؿطف ٚبايتايٞ إٍ ب٪ؽ إكـري ٗ ايـسْٝا ٚاٯخـط٠ف ٗ سـٌ إٔ اــٛف َـٔ اهللف ٜـ٪زٟ        
ََـٔ َخًـل اهللف ٚبايتـايٞ       بكاسب٘ إٍ عسّ اـٛف َٔ ايؿٕٝإف ٭ٕ ق٠ٛ اهلل تفٛم ق٠ٛ ايؿٕٝإف ٚايؿـٕٝإ ٖـٛ 

نذ يتًكٞ أَط اهللف نُا سسخ َع٘ عٓس خًل اإلْػإف داـٛف َٔ اهلل ٖٛ ق٠ٛ َٚٓاع١ يإلْػـإ َـٔ ٚغـاٚؽ    ٜط
َ ػًٛشٙا بػ٬ح اـٛف َٔ اهللف ٖصا ايػـ٬ح ايـصٟ ٜكًـب إـٛاظٜٔف دـ٬ هعـٌ        ايؿٕٝإف ٭ٕ إ٪َٔ ٖٓا ٜهٕٛ 

اف َٔ ٖصا إ٪َٔ ايصٟ بًـ  زضدـات   ايؿٕٝإ ٜا٥ػٙا َٔ ٚغٛغت٘ بايتدٜٛف دشػبف بٌ هعٌ ايؿٕٝإ شات٘ ى
ضاغد١ ٗ خٛد٘ َٔ اهللف ثِ إٔ ٖصا إـ٪َٔ ٜبـات ٜ ؿـهٌ تٗسٜـسٙا يًؿـٕٝإ ٗ اغـتسضاز أٚيٝا٥ـ٘ف ٚايػـعٞ إٍ         
إخطادِٗ َٔ ظًُات اـٛف َٔ ايؿٕٝإف إٍ أْٛاض اـٛف َٔ اهللف دهِ َٔ ؾدل نإ ٚيٝٙا يًؿٕٝإف دأٖساٙ 

ِل   طس َ٪َٔ. ٍٜٓب٘ اهلل إ٪ٌَٓ بكٛي٘ ٚأَطٙ َعٙا :اهلل إٍ غبٌٝ اـٛف َٓ٘ ع٢ً ٜ  ٖ ًٖـا َتَدـاٗدٛ دـ٬ ؽـادٛا أٚيٝـا٤     صٖد
ٌَ طايؿٕٝإ ايصٜٔ ٜػعٕٛ إٍ ؽٜٛفهِ بتٛدٝ٘ َٔ ٚيِٝٗ : َََٓ َّ٪ل ٕٜ ٜإٕ ٗنٓت ِ   .ص ََٚخاٗدٛ

َٔ   طٜا قُـس:  صَٜشلع ْٖوَٖٚيا  طثِ ٜٛد٘ اهلل ن٬َ٘ ٗ ٖصا اؿسٜح إٍ ؾدل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: اٞيـَصٜ
َٕ َدٞ ا٘يٗه٘فٜط َٕ َدـٞ ا٘يٗه٘فـطٜ    طٖٚصا َجاب١ طُأ١ْٓٝ ٜبجٗا اهلل يطغٛي٘ ست٢ ٫وعٕ ع٢ً:صٜ َػاٜضع ٛ َٔ ٜ َػـاٜضع ٛ أٚ صاٞيَصٜ

ِل ٖيـ  طدريزف اهلل طُأ١ْ ضغٛي٘ قا٬ٙ٥ ي٘: ٜـا قُـس:  ف ٜؿعط بأِْٗ قس ٜؿهًٕٛ خٕطٙا ع٢ً اإلغ٬ّ بأعسازِٖ ٗ ـ ٔ ٜإِْ
َ٘ َؾٝل٦ًا ِل َسع٠ا  طثِ ٜبٍٝٔ ي٘ بإٔ ٖ٪٤٫ ٫ٜكسَٕٛ ع٢ً شيو ضاُٙا عٔ اهللف بٌ:صَٜه ّطٚا ايًٞـ  ٗ ٌَ ٖي ٘  ٖأٞيا َٜذلَع ٜ ٜطٜس  ايًٞـ

ٌِ ِل َعَصاٌب َعَعٝ  ٗ َٖٚي  176ص َدٞ ا٘يآَخَط٠َ 
َّ طثِ ٜبٍٝٔ ي٘ بؿ٤ٞ َٔ ايؿطح: ٚ ا ا٘يٗه٘فَط َبا٘يٜإ َٔ اؾلَتَط ِٕ اٞيَصٜ ٕٜٜإ َ٘ َؾٝل٦ًا طٖ٪٤٫:ف ٜا قُسصا ٭ٕ صٖئ َٜه ّطٚا ايًٞـ

ػاضتِٗ خاغط٠ف نِْٛٗ اؾرتٚا اـبٝـح بايٕٝـبف دـصيو ٜهـطِٖ دشػـبف نـِْٛٗ دًبـٛا اـبٝـح ٭ْفػـِٗ          
ٌِطبأْفػِٗ: ِل َعَصاٌب ٖأَيٝ  ٗ ِل  177 َٖٚي ٜٗ ِل َخٝلٌط يٍَٖأْٗفَػ  ٗ ًَٞ ٖي ُل َُا ْ  َٔ ٖنٖفط ٚا ٖأِْ ِٔ اٞيَصٜ َع٢ٓ إٔ اهلل ٜفػض صَٖٚيا َٜشلَػَب

يًهفاض فا٫ٙ نٞ ٜعزازٚا إمثٙاف ٖٚصا اإلَٗاٍ يٝؼ ـريِٖف بٌ يٛ عذٌ اهلل ٗ َٛتِٗف يهإ خـريٙا هلـِ ٭ْٗـِ َـا     
ٔل َسٝلـــح  ٫ٖ َٚا طاظزازٚا إمثـــٙاف دـــاْعط إٍ قـــٍٛ اهلل عـــع امســـ٘: َٔـــ  ِ ٗ َٔ ٖنـــِصب ٛ٘ا َبآَٜاَتَٓـــا َغَٓػلـــَتسلٜضد  ٞيـــَصٜ

َٕ ٛ ُ ًٖ ٌٌ    طثِ اْعط إٍ قٛي٘:.  182ا٭عطافصَٜعل ََـَت ِٕ ٖنٝلـَسٟ  ِل ٜإ ٗ ـ ًَٞ ٖي َل دايٓعُـ١ بايٓػـب١    183ا٭عـطاف  صَٚٗأ
ََـٔ َقبـٌ         يًهادط ٖٞ ٗ سكٝكتٗا ْك١ُ عًٝ٘ف ٚيصيو دٗٛ اري قػٛز عًٝٗا َٔ َقبـٌ إـ٪َٔف ٖٚـٛ ٜ شػـس عًٝٗـا 

ٌٌطايهادط ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً ؾانًت٘: ٜٗ َّ ِل َعَصاٌب   ٗ َٖٚي ًُا  ِل َيَٝعلَزاز ٚا ٜإثل  ٗ ًَٞ ٖي ُل َُا ْ   178ص ٜإِْ
٘  َي  َٕ ايًٞـ ٌَ َع٢ًَِٖا ٖنا َََٓ ُ ٪ل ِل ََا ََٝصَض ا٘ي َ٘ ٖأْت  ٝل ًٖ ََُٝع َسِت٢ َع َٔ ا٘يَدَبَٝح َٜ ٍَٕٞٝب ََ َٕ  اي ََاٖنـا َٚ َ   ٘ ِل َعًٖـ٢    ايًٞــ ًََعٗه ٕ٘ َيـٝ 

َٖٚيـ ٝلَب  ِٔا٘يَغ َ٘ َه َ٘ ََٔ َٜذلَتَبٞ ايًٞـ ََٓ ٛا ََٜؿا٤  ََٔ ّضغ ًَ َ٘ ٖدآ َ٘ َبايًٞـ ََٓ ٛا َٜٚإٕ َٚض غ ًَ ِل ت ٪ل ًٖٗه ٌِ ٖأدلٌط ََٚتِتٗكٛاٖد  179ص َعَعٝ
أخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أبٞ سامت عٔ ايػسٟ قاٍ: قايٛا إٕ نإ قُس قازقٙا دًٝدربْا َـٔ ٜـ٪َٔ بـ٘ َٓـا َٚـٔ      

 .اٯ١ٜ ص...َا نإ اهلل يٝصض إ٪ٌَٓ ع٢ً َا أْتِ عًٝ٘طٜهفط؟ دأْعٍ اهلل: 
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َا نإ اهلل يٝصض إ٪ٌَٓ ع٢ً َا أْتِ طٜكٍٛ يًهفاض $ٚأخطز ابٔ أبٞ سامت َٔ ططٜل عًٞ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ: 
ــ٘ ــط   صعًٝ ــٔ ايهف ــب   طَ ــٔ ايٕٝ ــح َ ــع اـبٝ ــ٢ ّٝ ــكا٠ٚ     صست ــٌ ايؿ ــٔ أٖ ــعاز٠ َ ــٌ ايػ ــع أٖ  .«دُٝٝ

ٍٛ يًهفـاض   ٜهـٔ يٝـسع    ٚأخطز عبس بٔ ٓٝس ٚابٔ دطٜط ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أبٞ سامت عٔ قتاز٠ ٗ اٯ١ٜ قاٍ: ٜكـ 
 .إ٪ٌَٓ ع٢ً َا أْتِ عًٝ٘ َٔ ايه٬ي١ ست٢ ّٝع اـبٝح َٔ ايٕٝبف دُٝع بِٝٓٗ ٗ اؾٗاز ٚاهلذط٠

ع طن ل عًٞ أَيت ٗ قٛضٖا ٗ ايٌٕ نُا ع ٜطن ل ع٢ً $  قاٍ ايػسٟ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:
ُل   َٔ ٜ٪َٔ بٞ َٚٔ ٜهفط بٞ    شيو إٓادكٌ دكايٛا اغتٗعا٤: ظعِ قُس أْ٘ ٜعًِ َـٔ ٜـ٪َٔ بـ٘    دبً #آزّ ٚٗأعلًَ

َٚٔ ٜهفط ٖٔ   ىًل بعسف ٚمٔ َع٘ َٚا ٜعطدٓاف دبً  شيو ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ دكـاّ عًـ٢ إٓـرب        
ػـاع١ إ٫  َا باٍ أقٛاّ طعٓٛا ٗ عًُٞ ٫ تػأيْٛٞ عٔ ؾ٤ٞ دُٝا بٝـٓهِ ٚبـٌ اي  $  دشُس اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ثِ قاٍ:

دكاّ عبس اهلل بٔ سصاد١ ايػُٗٞ: دكاٍ: َٔ أبٞ ٜا ضغـٍٛ اهلل؟ قـاٍ: سصادـ١ دكـاّ عُـط دكـاٍ: ٜـا         #أْبأتهِ ب٘ 
ًَا ٚبو ْبًٝا داعف  عٓا عفا اهلل عٓو دكـاٍ ايـٓيب قـ٢ً اهلل     ضغٍٛ اهلل ضنٝٓا باهلل ضًبا ٚباإلغ٬ّ زًٜٓا ٚبايكطإٓ إَا

 ْـعٍ عٔ إٓرب دأْـعٍ اهلل تعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ . ؟ ثِ #دٌٗ أْتِ َٓتٕٗٛ $  عًٝ٘ ٚغًِ:
ِل  ط  ٗ ـ َٛ َؾٓط ٞي  ٖ ٌل  ٗ ِ َب َٛ َخٝلًطا ٞي  ٖ  َ٘ ًَ ََٔ ٖدهل   ٘ ِ  ايًٞـ  ٖ َُا آَتا َٕ َب َٔ َٜبلَدًٗٛ ِٔ اٞيَصٜ ايـصٜٔ ّتٓعـٕٛ عـٔ    صَٖٚيا َٜشلَػَب

اإلْفام ٗ غبٌٝ اهللف ٜٚغًٕٛٛ أٜازِٜٗ نٞ ٜ هٍسغٛا ا٭َٛاٍف ٚإٕ ْعطْا إٍ ا٭َطف غٝذًٛ يٓا بإٔ ٖـ٪٤٫ ٜعكـسٕٚ   
آَاهلِ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛاٍف ٚيصيو ٢ٜٗٓ اهلل اإلْػإ َٔ تعًٝل آَاي٘ ع٢ً َاٍف ثِ ٜ فذع بإٔ ٖصا إاٍ ٜعشـع عـٔ   

ْػإ باإلْفام ٗ غبٌٝ اهللف إِا ٜٛثل ايك١ً بٝٓ٘ ٚبٌ ضب٘ َٔ د١ٗف ثِ بٝٓـ٘ ٚبـٌ   تكسِٜ ؾ٤ٞ ي٘. دعٓسَا ٜكّٛ اإل
ايٓاؽ َٔ د١ٗأخط٣ف ٖٚصا هعً٘ ع٢ً ع٬ق١ تػا  َع ْفػ٘ َا هٍٓب٘ نٛابٝؼ ا٭ضمف ٚيـصيو تكـٍٛ ايعاَـ١ بـإٔ     

      ٞ ف ٖـٛ ٗ ضاسـ١   قاسب إاٍ تعبإف ٖٚصا ٜأتٞ ع٢ً قاسب إـاٍ ايبدٝـٌف ٗ سـٌ إٔ قـاسب إـاٍ ايػـد
ٍٚم عػٌ اإلْفامف دٗٛ هس َتع١ اؿٝا٠ف ٗ َٛاقف ايعٕا٤ أنجط ٖا هـسٖا ٗ َٛاقـف ا٭خـصف     ٚغه١ٓٝف ٜػتًص بتص
ٚيـصيو دٗـٛ ًُٜــؼ ْايٝـ١ اإلْتُــا٤ ٜٚعٝؿـٗا ؿعــ١ بًشعـ١ ف ْعــري ايبدٝـٌ ايــصٟ ٜعـٝـ سايــ١ َفععـ١ َــٔ         

َّ اطاي٬اْتُا٤: ٛل َٜ َ٘ ََا َبَدًٗٛا َب  َٕ ِٛٗقٛ ٖٕ َٕ َخَبرٌيَغٝ  ًٛٗ َُ َُا َتعل ٘  َب َٚايًٞـ َٚا٘يٖأضلٜض  َٚاَت  َُا ََرَياخ  ايِػ  َ٘ ََٚيًٞـ  ١َََ  180ص ٘يَكَٝا
ٔ  ٖأ٘آََٝا٤ ط  ََْٚشل َ٘ ٖدَكرٌي  ِٕ ايًٞـ َٔ ٖقاٗيٛا ٜإ ٍَ اٞيَصٜ ٛل ٘  ٖق ََُع ايًٞـ  صٞيٖكسل َغ

٘        طقاٍ غعٝس بٔ دبريف عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:ٕا ْـعٍ قٛي٘:  ٘  ٖيـ َ٘ ٖقطلًنـا َسَػـًٓا ٖدٝ َهـاَعٖف ٔل َشا اٞيَصٟ ٜ ٘كـٜطض  ايًٞـ ََ
ََُع  ط. قاي  ايٝٗٛز:ٜا قُسف ادَتٖكَط ضٍبو. َٜػأٍ عبازٙ ايكطض؟ دأْـعٍ اهلل:  245ايبكط٠: صٖأنلَعاٙدا ٖنَجرَي٠ٙ  ٖيٖكسل َغ

ٔ  ٖأ٘ا ََْٚشل َ٘ ٖدَكرٌي  ِٕ ايًٞ َٔ ٖقاٗيٛا ٜإ ٍَ اٞيَصٜ ٛل ٘  ٖق  29اٯ١ٜ ص ََٓٝا٤ ايًٞ
ٚقاٍ قُس بٔ إغشام:سسثين قُس بٔ أبٞ قُسف عـٔ َع٘هطَـ١ أْـ٘ سسثـ٘ عـٔ ابـٔ عبـاؽف ضنـٞ اهلل عٓـ٘ف          
قاٍ:زخٌ أبٛ بهط ايكسٜلف ضنٞ اهلل عٓ٘ف بٝ  إسضاؽف دٛدس َٔ ٜٗٛز أْاغا نجريا قس ادتُعٛا إٍ ضدٌ َِٓٗ 

                                                           
 29سامت.  أبٞ ٚابٔ طزَٜٚ٘ ابٔ ضٚا29ٙ



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

145 
 

َسبلٌط ٜكاٍ ي٘:أؾٝع. دكاٍ أبٛ بهط:ٚوو ٜا َدٓلَشـام اتـل اهلل   ٜكاٍ ي٘:َدٓلَشام ٚنإ َٔ عًُا٥ِٗ ٚأسباضِٖف َٚع٘ 
ٚأغًِف دٛاهلل إْو يتعًِ إٔ قًُسا ضغٍٛ اهللف قس دا٤نِ باؿل َـٔ عٓـسٙف ػسْٚـ٘ َهتًٛبـا عٓـسنِ ٗ ايتـٛضا٠       

تهطع إيٝ٘ نُـا  َا بٓا إٍ اهلل َٔ ساد١ َٔ دكطف ٚإْ٘ إيٝٓا يفكري. َا ْ -ٜا أبا بهط -ٚاإللٌٝف دكاٍ دٓشام:ٚاهلل 
ٜتهطع إيٝٓاف ٚإْا عٓ٘ ٭آٝا٤ف ٚيٛ نإ عٓا آًٝا َا اغتكطض َٓا نُا ٜععِ قاسبهِف ٜٓٗانِ عٔ ايطبا ٜٚ علٕٓـاٙ  
ٚيٛ نإ آٝا َا أعٕاْا ايطبا دغهب أبٛ بهطف ضنٞ اهلل عٓ٘ف دهطب ٚد٘ َدٓلَشام نـطًبا ؾـسًٜساف ٚقاٍ:ٚايـصٟ    

ايعٗس يهطب  عٓكو ٜا عسٚ اهللف ٖدا٘نصبْٛا َا اغتٕعتِ إٕ نٓتِ قازقٌف ْفػٞ بٝسٙف ي٫ٛ ايصٟ بٝٓٓا ٚبٝٓو َٔ 
دصٖب دٓشام إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكاٍ:أبكط َا قٓع بٞ قاسبو. دكـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل    

ًَُٖٖو ع٢ً َا َقَٓعل ؟ $  عًٝ٘ ٚغًِ ٭بٞ بهط: ِٚ اهلل قس قاٍ #َا َس ق٫ٛ ععُٝاف ظَعـِ   دكاٍ:ٜا ضغٍٛ اهللف إٕ َعس 
إٔ اهلل دكري ٚأِْٗ عٓ٘ أآٝا٤ف دًُا قاٍ شيو ٖاهبل   هلل ٖا قاٍف دهطب  ٚدٗ٘ دَذَشس شيـو دٓشـام ٚقاٍ:َـا    

َ٘   طقً   شيو دأْـعٍ اهلل دُٝا قاٍ دٓشام ضزا عًٝ٘ ٚتكسٜٙكا ٭بٞ بهط:  ِٕ ايًٞـ َٔ ٖقاٗيٛا ٜإ ٍَ اٞيَصٜ ٛل ٘  ٖق ََُع ايًٞ ٖيٖكسل َغ
َٚ ٔ  ٖأ٘آََٝا٤ ٖدَكرٌي   30ص َْشل

ََـا  طإٕ اهلل ٜبٍٝٔ يطغٛي٘ بأْ٘ عًِٝ بهٌ ؾ٤ٞف ست٢ به١ًُ ت كاٍف ٚقس أعًُ٘ َا قٌٝ ٗ ا٭ضض قا٬ٙ٥:  َغَٓ٘هت ب  
يٝهٕٛ ؾاٖسٙا عًِٝٗ ف دايهتاب١ف ٖٞ ايٛثٝك١ف ٭ٕ اإلْػـإ عٓـسَا ٜػـتُع إٍ قـٛت٘ يـٔ ٜعـٛز َكـسٚضٙ        صٖقاٗيٛا

ايكٍٛ قٛي٘ عٓسَا سهط إٍ ضغٍٛ اهللف أخرب اهلل ضغٛي٘ بإٔ شاى ايكٍٛ َٛثل يسٜ٘. ثـِ   اإلْهاضف ٖٚي٦َٔ  أْهط قا٥ٌ
ٔ  ٖأ٘آََٝا٤ طأْعٍ ٖصا ايكٍٛ ع٢ً ضغٛي٘ نُا قايٛٙ: ََْٚشل َ٘ ٖدَكرٌي  ِٕ ايًٞ ٝلٜط َسلٍٝ ط. نصيو :ص ٜإ ِ  ا٘يٖأَْبَٝا٤َ َبَغ  ٗ ًٖ قتٌ صَٖٚقتل

ٍ  ش ٚٗقٛا َعَصاَب ا٘يط: ٚاريِٖ  عًِٝٗ ايػ٬ّ  ظنطٜاف ٚو٢ٝ ف ٚؾعٝاف ايٝٗٛز ٭ْبٝا٥ِٗ   181ص َشٜطٜٜلََْٚٗكٛ
ََُش ط ًَ٘عَبَٝس طشيو سك١ًٝ َا:صاَيٖهَب ّٝ يٍَ ٝلَؼ َبٖعًٞا َ٘ ٖي ِٕ ايًٞـ َٖٚأ ِل  ََ ل ٖأٜلَسٜٗه  182ص ٖقِس
ٍٝ َسِت٢ ط َٔ َيَطغ ٛ ََ ٝلَٓا ٖأٞيا ْ ٪ل َٜٗس ٜإٖي َ٘ َع ِٕ ايًٞـ َٔ ٖقاٗيٛا ٜإ ٕٝ َٜ٘أَتََٝٓا اٞيَصٜ ٘  َبٗكطلَبا ًٖ٘كسل ايِٓاض  َت٘أٗنًٗ ِل ٗق ٌٌ َدا٤َٗن ٞ  ٍََٔ ض غ   ٖقبلًَـ

ِل ََٚباٞيَصٟ َبا٘يَبٍََٝٓاَت ً٘ت  ٌَٖد ٗق ِل َقاَزَق ِل ٜإٕ ٗنٓت   ٖ ٛ ُ ً٘ت  َِ ٖقَت  183ص ًَ
ٚدٓشام بـٔ  قاٍ ايهًيب: ْـعي  ٗ نعب بٔ ا٭ؾطف َٚايو بٔ ايكٝف ٖٚٚب بٔ ٜٗٛشا ٚظٜس بٔ ايتابٛت 

عاظٚضا٤ ٚسٝٞ بٔ أخٕب أتٛا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دكايٛا: ٜا قُس تععِ إٔ اهلل تعـاٍ بعجـو إيٝٓـا ضغـ٫ٛ     
ٍٝ طٚأْـعٍ عًٝو ايهتاب ٚإٔ اهلل تعاٍ قس عٗس إيٝٓا ٗ ايتٛضا٠  َٔ َيَطغ ٛ ََ ٜععِ أْ٘ دـا٤ َـٔ عٓـس اهللف     ص ٖأ٫ ْ ٪ل

ٕٝ ط َٔ ٖقاٗيٛا طدإٕ د٦تٓا ب٘ قسقٓاى؛ قاٍ دأْـعٍ اهلل تعاٍ:  ص َت٘أٗنًٗ٘ ايِٓاض  َسِت٢ َٜ٘أَتََٝٓا َبٗكطلَبا  اٯ١ٜ  ص... اٞيَصٜ
ُ ـَٓريٜ ط  َٚا٘يَهَتاَب ا٘ي َٚايّعب ٜط  ٍََٔ ٖقبلًَٖو َدا٤ ٚا َبا٘يَبٍََٝٓاَت   ٌٌ دٗـصا يـٝؼ بـأَط    184ص ٖدٜإٕ ٖنِصب ٖٛى ٖدٖكسل ٗنصٍََب ض غ 

ََـ١َ   طدسٜس ع٢ً ا٭ْبٝا٤ أٜهٙا:دسٜس عًِٝٗف ٚيٝؼ بأَط  َّ ا٘يَكَٝا ٛل ِل َٜـ َٕ ٗأد َٛضٗن ٛل َٛٞد َُا ت  َٜٚإِْ ٛلَت  َُ ٌّ َْ٘فٝؼ َشا٥َٖك١ٗ ا٘ي ٗن
َََتاع  ا٘يغ ط ٜٚض ََا ا٘يَشَٝا٠ٗ ايّسْلَٝا ٜإٞيا  َٚ ٌَ ا٘يَذ١ِٖٓ ٖدٖكسل ٖداَظ  َٚٗأزلَخ ٜٔ ايِٓاٜض  َُٔ ظ سلٜعَح َع  185صٖد

                                                           
 30سامت أبٞ ابٔ ضٚا30ٙ
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خط٠ف ٚإ٪َٔ ايفا٥عف ٖٛ شاى ايصٟ ٜبصض ٗ ايـسْٝا يٝشكـس َؿـ١٦ٝ اهلل ٗ اٯخـط٠ف دـ٬      إِا ايفٛظف ٖٛ دٛظ اٯ
تغطٍْو أٜٗا اإلْػإ ٖصٙ إتاعف ٭ْٗا نايػطابف غطٜع١ ايعٚاٍف إِا اؿكٝك١ ايباق١ٝ اييت ٫تـعٍٚ ٖـٞ تًـو ايـيت     

 عٓس اهلل.  
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ْأتٞ ٖٓا إٍ أ١ُٖٝ ايعع١ّف ٖٚٞ اؾٍس١ٜف إٔ تأخص ا٭َط بباي  اؾٍس١ٜف ٚتعٌُ دٝ٘ بباي  اؾٍس١ٜف دتهٕٛ عاظَـٙا ٗ  
 أَطىف اري َرتززف ٚأْ  تًك٢ أؾهاٍ ا٭ش٣ اييت ؼٝط بوف دتعزاز بصيو عع١ّ. ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاٍ:

ِل ط َٖٚأْٗفَػٗه ِل  َٛاَيٗه َل ِٕ َدٞ ٖأ  ٛ ًٖ ايب٤٬ يًُ٪َٔ زيٌٝ قب١ اهلل ي٘ف شيو إٔ ايب٤٬ هعٌ إ٪َٔ أنجط عع١ّف ٚٗ صٖيت بل
َٔ ٖأؾلَطٗنٛا ٖأًش٣ ٖنَجرًيا طايؿسا٥س تعٗط إعازٕ: َٔ اٞيَصٜ ََ َٚ ِل  ًَٗه ََٔ ٖقبل َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَهَتاَب  َٔ اٞيَصٜ ََ  ِٔ َُع  شيو  َٚاصَٖٚيَتػل

تتعـاًَٛا َـع أشاٖـِ باؿهُـ١ ٚيـٝؼ      صَٜٚإٕ َتكلَبط ٚا طٚظسعستهِ عٔ ايكطاط إػتكِٝ:ف  إ٫ٛ يًٌٓٝ َٔ إّاْهِ
ٚيعٌ ٖصٙ ايه١ًُ ؼٌُ َعٌٓٝ َعٙاف دإٔ تػتٓسٚا ٗ قربنِ ع٢ً تكـ٣ٛ اهللف  صََٚتِتٗكٛا طبطزٚز ا٭دعاٍ إتػطع١:

ِٕ طثِ تتكٛا ؾطِٖ بايكرب ٚنعِ ايغٝغ: َ ٛضٜ   طايكربف ٚايتك٣ٛف ٚا٫تكـا٤: صَيٖوَشٖدٜإ ّٜ ا٘يـٗأ ٔل َعـعل َعٓـ٢  186ص ََـ
 قشٝض ا٭َٛضف ٚسهُتٗا  

٘  ط  َْٛ ُ َٖٚيا َت٘هت  ٘  َيًِٓاٜؽ  َٔ ٗأٚت ٛا ا٘يَهَتاَب ٖيت َبٍَٝٓ ِٓ َََٝجاَم اٞيَصٜ   ٘ ٖدََٓبـص ٚٙ   طيتبٍٝٔ آٜات ايكطإٓ يًٓـاؽ صَٜٚإشل ٖأَخَص ايًٞـ
ِل  َٖ ٗ ٜٛض ًًَٝٙا ََٚضا٤َ ٗظ ًَُٓا ٖق َ٘ َث ٚلا َب ٖدَب٦لَؼ طدأْهطٚا شيو ٚدعًٛٙ خًف ظٗٛضِٖف ٚدهًٛا عًٝ٘ إاٍ ايكًٌٝ:صَٚاؾلَتَط

َََٕا َٜؿلَتط  َٔ اِزَع٢ َزعل٣ٛ ناشب١ َيَٝتٖهِجط بٗا $  دا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:187ص ٚ
ٛلَبٞ ظ ٚض$  ٚٗ ايكشٝض: #  َٜٜعزلٙ اهلل إ٫ َق١ًٞ   . #إتؿبع َا   ٜ علٖط ن٬بؼ َث

َُٖفاَظٖيا َت طثِ ىرب اهلل: ٗ ِ َب ًٖا َتشلَػَبِٓ ِل َٜ٘فَعًٗٛا ٖد َُا ٖي َُس ٚا َب َٕ ٖإٔ ٜ شل ِٜٚ َشّبٛ َُا ٖأَتٛا  َٕ َب َٔ َٜ٘فَطس ٛ ِٔ اٞيَصٜ َٔ  شلَػَب ٍََـ  ٠ُ
ٌِ ِل َعَصاٌب ٖأَيٝ  ٗ َٖٚي َُٝس قاٍ اإلَاّ 188ص ا٘يَعَصاَب  َ ًٖٝه١ إٔ س  أٓس:سسثٓا َسِذازف عٔ ابٔ د َطٜلرف أخربْٞ ابٔ أبٞ 

ٛلف أخربٙ:إٔ َطٚإ قاٍ:اشٖب ٜا ضادع  ِٛاب٘ -بٔ عبس ايطٓٔ بٔ َع إٍ ابٔ عباؽف ضنٞ اهلل عٓ٘ف دكـٌ يـ٦ٔ    -يَب
  ٕ ؟ دكـاٍ ابـٔ عباؽ:َٚـا يهـِ     نإ نٌ اَط٨ َِٓا ٖدطح َا أَت٢ ٚأسب إٔ وُس َا   ٜفعٌ ََعِصًباف يٓ َعـصبٔ أْعـٛ

٘        طٖٚصٙ؟ إِا ْعي  ٖصٙ ٗ أٌٖ ايهتابف ثِ ت٬ ابٔ عباؽ:  َٔ ٗأٚت ـٛا ا٘يَهَتـاَب ٖيت َبٝٔٓ ِٓـ َََٝجـاَم اٞيـَصٜ   ٘ َٜٚإشل ٖأَخَص ايًٞ
٬ًَٝ ٖدَب٦ل ًَُٓا ٖق َ٘ َث ٚلا َب َٚاؾلَتَط ِل  َٖ ٗ ٜٛض ََٚضا٤َ ٗظ   ٙ ٘  ٖدََٓبص ٚ َْٛ ُ ٫َٚ َت٘هت  َٕ  َيًِٓاٜؽ  ََـا َٜؿلـَتط ٚ ٫  طٚتـ٬ ابـٔ عبـاؽ:     ص َؼ 

ِل َٜ٘فَعًٗٛا َُا ٖي َُس ٚا َب ٕل ٜ شل َٕ ٖأ َٜٚ َشّبٛ ٛلا  َُا ٖأَت َٕ َب َٔ َٜ٘فَطس ٛ ِٔ اٞيَصٜ اٯ١ٜ. ٚقاٍ ابٔ عباؽ:غأهلِ ايٓيب ق٢ً اهلل  ص َتشلَػَب
ٚلٙ إٔ قس أخربٚٙ َ ا غأهلِ عٓ٘ف ٚاغتشُسٚا بـصيو  عًٝ٘ ٚغًِ عٔ ؾ٤ٞف دهتُٛٙ ٚأخربٚٙ بغريٙف ددطدٛا قس أَض

 31إيٝ٘ف ٚدطسٛا َا أٚتٛا َٔ نتُاِْٗ َا غأهلِ عٓ٘
 ٫ٜعٓٔ أسس بأْ٘ ًّو ؾ٦ٝٙا بايٓػب١ هللف ٭ٕ اهلل ًّو اإلْػإ َٚا ًّو ٖصا اإلْػإ: 

٘  َع٣ًٖط  َٚايًٞـ َٚا٘يٖأضلٜض  َٚاَت  َُا ً٘ٗو ايِػ  َ  َ٘ ٞل٤ََُٚيًٞـ  ٖٚٛ قازض ع٢ً ايتكطف ًَه٘ َا ٜؿا٤ 189ص ٖقَسٌٜط ٗهًٍََؿ
َٗاٜض ٖيآَٜاُت يٍَٗأَٚيٞ ا٘يٖأ٘يَباَب ط َٚايِٓ  ٌٜ ٝل ًٖاَف ايًٞ َٚاخلَت َٚا٘يٖأضلٜض  َٚاَت  َُا ًٜ٘ل ايِػ ِٕ َدٞ َخ ايـصٜٔ ٜٓعـطٕٚ إٍ   190ص ٜإ

قات ايـيت ت بـٍسٍ نـٌ    ايػُا٤ف ثِ ٜٓعطٕٚ إٍ ا٭ضضف دٝػتؿعطٕٚ عع١ُ اهلل ٗ اـًلف ثِ ٜٓعطٕٚ إٍ تبٍسٍ ا٭ٚ
ؾ٤ٞ َعٗاف دايكبض ٫ٜؿب٘ ايعٗطف ٚايعٗط ٫ٜؿب٘ ايعكطف ٚايعكطف ٫ٜؿـب٘ ايغـطٚبف ٚايغـطٚب ٫ٜؿـب٘ ظـ٬ّ      
                                                           

 نًِٗ َػتسضن٘ف ٗ ٚاؿانِ ََطلز ٜٚ٘ف ٚابٔ دطٜط ٚابٔ سامت أبٞ ٚابٔ تفػريُٜٗاف ٗ ٚايٓػا٥ٞ ٚايرتَصٟ َٚػًِف ايتفػريف ٗ ايبداضٟ ضٚاٙ ٖهصا31
 .د َطٜر بٔ إًو عبس سسٜح َٔ
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ايًٌٝ ايساَؼف ٚظ٬ّ ايًٌٝ ايساَؼ ٫ٜؿب٘ ؿعات اْب٬ز ايفذطف ٖٚهصا دإٕ اإلْػإ شات٘ ٫ٜبك٢ ثابتٙا ٚداَسٙاف 
فف ست٢ ٜ سضى نٌ ٖصٙ إعاٜا ٜٚػتؿعطٖا ثِ ٜعٌُ ع٢ً تٕٜٛط ْفػ٘ف ٭ٕ شيو نً٘ هعً٘ ٜتذسز ٜٚتعًِ ٜٚهتؿ

َٔ   طٖٚٛ ٜعزاز َع نٌ ٚق  َٔ ا٭ٚقات إّاْٙا باهلل. ٖٚصٙ زع٠ٛ يإلْػإ نٞ ٜكـبض َـٔ أٚيـٞ ا٭يبـاب:     اٞيـَصٜ
ََٚع٢ًٖ َٚٗقع ًٛزا  ًَا  َ٘ َقَٝا َٕ ايًٞـ ِل َٜصلٗنط ٚ ٜٗ َٕ د ٓ َٛب ًٜ٘ل ايِػ َدٞ َََٜٚتٖفٞهط ٚ َٚا٘يٖأضلٜضَخ َٚاَت  ٚاغتٓازٙا ع٢ً قاعس٠ إّاِْٗ صَُا

َٖـ طٜكٛيٕٛ: ََا َخًٖ٘كَ   ٌٜ ايِٓـاَض   طثِ ٜكٛيٕٛ:191ص ايِٓاٜض َعَصاَب ٖدَكَٓا غ بلَشاَْٖو َباَطًٙا َصاَضِبَٓا  ََٔ ت سلَخ َضِبَٓا ٜإِْٖو 
ٔل ٖأَْكاٝض ََ  ٌَ َُ ََا َيًٞعاَي َٚ   ٘ ِل  طضبِٗ:ٜٚػأيٕٛ 192صٖدٖكسل ٖأخلَعٜلَت ََٓ ٛا َبَطبٍَٗه ٕل آ ٕٜ ٖأ َّا ًٜ٘إ َ َٓاَزًٜا ٜ َٓاَزٟ َي َُعلَٓا  ِضِبَٓا ٜإَِْٓا َغ

َََع ا٘يٖأبلَطاٜض َٛٞدَٓا  ََٚت َٖٚنفٍَطل َعِٓا َغ٦ٍََٝاَتَٓا  ََِٓا َضِبَٓا ٖدا٘اَفطل ٖيَٓا ش ْ َٛبَٓا  دكس اغتذبٓا يًٓسا٤ ايصٟ ْازاْـا بـ٘ ايـٓيب    193ص ٖدآ
ََٚعسِتَٓا َع٢ًٖ طًٝٓا ايكطإٓف دآَٓا بأْ٘ ضغٛيوف ٚإٔ ايكطإٓ نتابو:ٖٚٛ ٜتًٛ ع ََا  َٚآَتَٓا  َّ َٖٚيات دلٜعَْا ض غ ًَٖو َضِبَٓا  ٛل َٜ 

١َََ ََُٝعاَز ت دلًَف  ٖيا ٜإِْٖو ا٘يَكَٝا  194ص ا٘ي
ِل طٜكٍٛ اهلل:  ٗ ِل َضّب  ٗ ٌَ طٚقاٍ هلِ:صٖداغلَتَذاَب ٖي َُ ٚل ٗأَْجـ٢ ٖأٍَْٞ ٖيا ٗأَنٝع  َع ٍََٔ َشٖنٝط ٖأ ٍََٓٗهِ   ٌٝ ََ ِ  َعا ٔ  َبعله ـٗه  ٍََـ

َٔ َبعلٝض َِٖ ََٔ َٚٗأخلٜطد ٛا َٖاَدط ٚا ٖداٞيَصٜ َٚٗأٚش ٚا َزَٜاٜض ًٗٛا َغَبًَٝٞ َدٞ ل َٚٗقَت ًٗٛا ِٕ َٖٚقاَت ٗ ِ ٖيٗأٖنفٍََط ٓل ِل َع ٜٗ ِل  لَغ٦ٍََٝاَت  ٗ  َٖٚيـٗأزلَخًِٖٓ
َٗا َت ََٔ َتذلٜطٟ َدِٓاُت ٔ شلَت ٙ  س ػل ٘  َعَٓس َٚايًٞـ  َ٘ ٔل َعَٓس ايًٞـ ٍََ َٛاًبا  َٗاض  َث َٛاَب ا٘يٖأْل  195ص ايِج
ًٖاَزطٜا قُسف ٚقٌ يًُ٪ٌَٓ: ٫ٜغطْهِ:صٖيا َٜغ ِطِْٖو ط َٔ ٖنٖفط ٚا َدٞ ا٘يَب تكًبِٗ ٗ ا٭َـٛاٍ ف  196ص َتٖكًٟب  اٞيَصٜ

ٌٌ  طٚإهاغبف ٚأؾهاٍ ايطداٙف دٗصا نً٘: ًَٝ ِِ  طقكـريف ٜكتكـط عًـ٢ سٝـاتِٗ ايـسْٝا:        صَََتاٌع ٖق عٓـسَا   صث ـ
َٗاز طىطدٕٛ َٔ ايسْٝاف غٝهٕٛ: َُ ََٚب٦لَؼ ا٘ي   ِ َِٓٗ ِل َد  ٖ َٚا  197ص ََ٘أ

ٜٖٔيـ ط َٔ َه ٛلا اٞيَصٜ ِل اِتٖك  ٗ َٗـاض         طٗ َكابٌ أٚي٦و ايصٜٔ   ٜتكٛا ضبِٗ:صَضِب َٗـا ا٘يٖأْل ََـٔ َتشلَت ِل َدِٓـاٌت َتذلـٜطٟ  ٗ ـ ٖي
ًٖ٘أبلَطاٜض َ٘ َخٝلٌط يٍَ ََا َعَٓس ايًٞـ َٚ  َ٘ ٔل َعَٓس ايًٞـ ٍََ َٗا ْ ع ٙيا  َٔ َدٝ  198ص َخاَيَسٜ

 ٗ  دأْ  إظا٤ د٦تٌ ٖٓاف د١٦ ٫تتكٞ اهللف ٚد١٦ تتكٞ اهللف ثِ إٔ اهلل ٜ عٗطى ع٢ً َكري ايف٦تٌ غٛا٤ ٗ ايـسْٝاف أٚ 
 .صٖيا َٜغ ِطِْٖو طاٯخط٠ف ٖٚصا َطدع٘ إٍ:

ٌٜ ا٘يَهَتاَب طٚست٢ ٫ًٜتبؼ عًٝو ا٭َطف دتكٍِٝ نٌ ؾدل َٔ أٌٖ ايهتاب بايهفطف ٜكٍٛ يو اهلل: ٖل ٔل ٖأ ََ  ِٕ َٜٚإ
َ٘ ٖيا  ٌَ َيًٞـ ِل َخاَؾَع ٜٗ ٝل ٍَ ٜإٖي ََا ٗأْٜع َٚ ِل  ٝلٗه ٍَ ٜإٖي ََا ٗأْٜع َٚ  َ٘ ٔ  َبايًٞـ ََ َُٔ ٜ ٪ل ًًَٝٙـا ٗأٖٚيــ  ٖي ًَُٓا ٖق َ٘ َث َٕ َبآَٜاَت ايًٞـ ِل  ٦َٖوَٜؿلَتط ٚ ٗ ـ  ٖي

ِل  ٖ ِل َعَٓس ٖأدلط  ٜٗ ِٕ َضبٍَ َ٘ ٜإ ٍ  199صا٘يَشَػاَب َغٜطٜع  ايًٞـ  ٚقس تعسزت ايطٚاٜات ف أغباب ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜـ١ف دكـسدكا
ابٔ عباؽ ٚدابط ٚقتاز٠: ْعي  ٗ ايٓذاؾٞ سٌ َات ٚق٢ً عًٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِف دكـاٍ إٓـادكٕٛ:    
إْ٘ ٜكًٞ ع٢ً ْكطاْٞ   ٜطٙ قطف ٚقاٍ ابٔ دطٜر ٚابٔ ظٜس: ْعي  ٗ عبساهلل بٔ غ٬ّ ٚأقشاب٘ف ٚقٌٝ: ْعيـ   

َـٔ ايـطّٚ نـاْٛا عًـ٢ زٜـٔ عٝػـ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ          ٗ أضبعٌ َٔ أٌٖ لطإف ٚاثٌٓ ٚث٬ثٌ َٔ اؿبؿ١ف ٚمثا١ْٝ
 دأغًُٛافٚقاٍ فاٖس: ْعي  ٗ َ٪َين أٌٖ ايهتاب نًِٗ.  

 ٖٚٞ ضٚاٜات َتكاضب١ َع بعهٗا َٔ سٝح دٖٛط َع٢ٓ اٯ١ٜف اييت تعٝسْا إٍ آٜتٌ غابكتٌ ُٖا: 
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َٕ آَٜاَتط ١َُٚ َٜتلًٗٛ ١َِٚ ٖقآ٥َ ٌٜ ا٘يَهَتاَب ٗأ ٖل ٔل ٖأ َٔ َٛا٤  ٝلػ ٛ٘ا َغ َٕ  ٖي ِل َٜػلـذ س ٚ  ٖ َٚ  ٌٜ ٝل َ٘ آَْا٤ ايًٞ َ٘    113صايًٛ َٕ َبايًٛـ ََٓ ـٛ ٜ ٪ل
ََ ٚلٖيـ٦َٖو  َٚٗأ َٕ َدٞ ا٘يَدٝلَطاَت  َٜٚ َػاٜضع ٛ ُ ٖٓهٜط  ٜٔ ا٘ي َٕ َع ٛل َٗ ٓل ََٜٚ َُعلط َٚف  َٕ َبا٘ي َ ط ٚ ََٜٚ٘أ ّٜ اٯَخٜط  ٛل ٌََٚا٘يَٝ  114صَٔ ايِكاَيَش

َـط٠ف   12دكـس مت شنـط إـ٪ٌَٓ     صإػًٌُ طَع  صإ٪ٌَٓ طٚقس ضأٜٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايػٛض٠ تٛسس ن١ًُ 
َطتٌ اقرتٕ دٝٗا ا٫غ٬ّ بايسٜٔف دكـاٍ ٗ ايـصنط ا٭ٍٚ    صاإلغ٬ّ طزٕٚ شنط إػًٌُف ٖٚصا َطدع٘ إٍ شنط 

ّ ط: َ٘ اإٜلغل٬ٖ َٔ َعَٓس ايًٛ ِٕ ائسٜ ٘  طٚقاٍ ٗ ايصنط ايجاْٞ:19صٜإ ٓل ََ  ٌَ ّٜ َزٜٓٙا ٖدًٖٔ ٜ ٘كَب ََٔ َٜبلَتٜ  ٖاٝلَط اإٜلغل٬ٖ  85صَٚ
ََٓ ٛا طتٓتٗٞ  ظٖطا٤ ايكطإٓ  بكٍٛ اهلل يًُ٪ٌَٓ عا١َ: َٔ آ َٗا اٞيَصٜ ايصٜٔ آَٓٛ غٛا٤ َٔ أتباع ايكـطإٓف أٚ  صَٜا ٖأّٜ

 طٚدـ٘ إيـِٝٗ خٕابـٙا ٚاسـسٙا:    َٔ أتباع أٌٖ ايهتاب ٗ أٟ ظَإ َٚهإ ف ٚقس دعٌ اهلل إ٪ٌَٓ قفٙا ٚاسسٙاف ٚ
ع٢ً َا ٜكٝبهِ َٔ ْفعف أٚ َٔ أش٣ف ٚقـس ٚقفـ  آٜـات ايػـٛض٠ عًـ٢ ايعسٜـس َـٔ أؾـهاٍ ايٓفـعف          صاقلَبط ٚا

ٚأؾهاٍ ا٭ش٣ ايصٟ أقاب إ٪ٌَٓ ايػابكٌف ٚغٛف ٜكٝب إ٪ٌَٓ اي٬سكٌ ٭ٕ خٕاب اهلل عـع ٚدـٌ اـري    
ََـٔ    َكتكط ع٢ً ظَٔ ٚاسسف أٚ ع٢ً بكع١ دغطاد١ٝ بعٝٓ ٗاف ٖٚٛ خٕاب َٛد٘ إٍ إْػإ نٌ ظَإ َٚهـإف ًٓـ٘ 

ٌَطٚقف٘ اهلل تعاٍ بكٛي٘: َُ ًَ٘عاٖي ١َُٙ يِّ ًَ٘ٓاٖى ٜإٞيا َضسل ََا ٖأضلَغ  107ا٭ْبٝا٤صَٚ
ٌَ ََْصٜطٙاطٚقٛي٘ ٗ ٚقف ايكطإٓ: َُ ًَ٘عاٖي َٕ َي َٙ َيَٝٗهٛ َٕ َع٢ًٖ َعبلَس ٍَ ا٘يٗفطلٖقا  1ايفطقإ صَتَباَضٖى اٞيَصٟ َِْع

ٌَطٚقٛي٘ دٌ ؾأْ٘: َُ ًَ٘عاٖي َٛ ٜإ٫ٞ َش٘نَط٣ َي  ٖ ٕل  َ٘ ٖأدلطٙا ٜإ ٝل ًٖ ِل َع   90ا٭ْعاّصٗقٌ ٫ٞ ٖأغلٖأٗيٗه
ٚقس أضتٓا ايػٛض٠ َعاٜا ايكربف ٚنٝف إٔ اهلل ٜهٕٛ َع ايكابطٜٔ ٗ قربِٖف ٚنٝف إٔ سهُـ١ اهلل تتذًـ٢ ٗ   

 ايكربف ٚايجُاض تغسٚ ٜاْع١ َع ايكرب عًٝٗا.
    :َِ َ٘ َٚغًٞ ٝل َ٘ َق٢ًٞ ايًٞ٘ َعًٖ ٍ  ايًٞ ٍَ : ٖقاٍ َضغ ٛ ٔل ٖأَْٝؼ ٖقا  َع

َٙ ايِؿ ٘  َبَعبلَس َٜٚإَشا ٖأَضاَز ايًٞ ٘  ا٘يع ٗكَٛب١ٖ َدٞ ايّسْلَٝا ف  ٌَ ٖي َٙ ا٘يَدٝلَط َعِذ ٘  َبَعبلَس َٞ  "ٜإَشا ٖأَضاَز ايًٞ َٛاَد َ٘ َسِت٢ ٜ ـ ٘  َبَصْلَب َلَػٖو َعٓل ِط ٖأ
َ٘ ١َََ َب َّ ا٘يَكَٝا ٛل  32صَٜ

َٔ ٖٓا ّهٔ اعتباض إٔ ايكرب َٔ ايٓعِ ايهرب٣ اييت عطدٗا اإلْػإ ف ٭ٕ ايكرب َكسٚضٙ إٔ ٜٛاغـٝ٘ ف ٚهعًـ٘   
 ٗ ساي١ اْهباط زٕٚ إٔ ٜفكس اتعاْ٘  . 

ٙ عًـ٢  ايكرب ضدٝل اإلْػإ ايكسِٜ ف ضدٝك٘ ايٛٗ ٗ َطاسٌ سٝات٘ إتكًبـ١ ف ٜٚػـتعٌ اإلْػـإ ايكـبٛض بكـرب     
 اؿٝا٠ دٗٛ عٓسَا ٜبً  َطس١ً َتكس١َ َٔ َطاسٌ ايٛعٞ ف دإْ٘ ٜبً  َطس١ً َتكس١َ َٔ َطاسٌ ايكرب .

ٚاإلْػإ ٜتسضز ٗ َعطد١ ايكرب ست٢ ٜبً  َطاسٌ َتكس١َ َٓ٘ ف ٜٚبً  َطس١ً ٜعكس دٝٗا ع٬ق١ ٚثٝك١ َع ايكرب 
 عٝـ ساي١ َٔ ايتكاحل ٚايتػا  َع ْفػ٘ . . اإلْػإ ايكبٛض ٖٛ قاٚض دٝس َع شات٘ بايسضد١ ا٭ٍٚ ف ٜٚ

ايع٬ق١ إرتغد١ َع ايكرب ٚايتشاٚض ٚايتكاحل َع ايصات ت٪ٌٖ قاسبٗا نـٞ ٜكـف ٚغـط ا٭َـٛض ف ٜٚهـٕٛ      
 َػٕٝطٙا ع٢ً اْفعا٫ت٘ ف ٚأٖٛا٥٘ ف ٚضزٚز ا٭دعاٍ اييت ٜٛادٗٗا . 
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٘ ف أٚ سٛي٘ ف إْ٘ قاض٨ َٚتأٌَ دٝس يهـٌ َـا   إْ٘ ٜعٝـ ساي١ َٔ ايػه١ٓٝ ٚا٫غتكطاض ٚايتأٌَ َتععٙا ٖا ٜكع َع
 ٜط٣ ٜٚػُع .

َُـ   ِل ٖد  ٖ ًٖـا ًَا ابلَت ٛل َ٘ ٜإَشا ٖأَسِب ٖق ِٕ ايًٞ َٜٚإ ًٖا٤َ ف  ِٜ ا٘يَب َََع َعٖع ِ  ا٘يَذَعا٤َ  ٘    ٜكٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : "َعٖع َٞ ٖدًٖـ ٔل َضَنـ
٘  ايّػدلٗط" ًٖ ٔل َغَدٖط ٖد ََ َٚ  33ائطَنا 

ٖـصٙ  صََٚقاَبط ٚا طايعباز٠ف نْٛ٘ اغتذاب١ ٭َط اهللف دكس ٚضز اـٕاب بكٝغ١ ا٭َطف ثِ: ٚايكرب ٖٓا ٜسخٌ باب
دعًٝو ٖٓا إٔ تكرب قربٙا ع٢ً قربى نـٞ  ف ايه١ًُ اييت أَط بٗا اهلل تعاٍ إ٪ٌَٓ تتُتع ٚتغتين بايعسٜس َٔ إعاْٞ

  ٗ ــاٍ  ــ٘ تعـ ــِٗ اهلل بكٛيـ ــٔ اًـ ــا تهـــٕٛ ٖـ ــابطف ٚسٝٓٗـ ــ١ ايكـ ــٞ إٍ زضدـ ــ١  تطتكـ ــصٙ  17اٯٜـ ــٔ ٖـ َـ
َٔطايػٛض٠: إٔ تكابطف ٜعين إٔ تكربف ثِ تكرب بإكـابط٠  صََٚقاَبط ٚا ططأت٢ أَط اهلل:صاقلَبط ٚا طدبعس:صايِكاَبٜطٜ

َ٘ َخٝلــطٙا طدعػــ٢ إٔ تهــطٙ أَــطٙاف ٫ٚتكــرب عًٝــ٘:قــربٙا عًــ٢ قــربى ستــ٢ ٫ٜٓفــص قــربىف  ٘  َدٝــ ٌَ ايًٛــ ََٜٚذلَعــ
بايسٚاّ ع٢ً ايعباز٠ف إٔ تععّف ٚتؿٍس ُٖتو ٚأْ  تٓتعط عباز٠ تًٛ أخط٣ صٕٗٛاََٚضاَبطثِ:ط: ص19ايٓػا٤صٖنَجريٙا

ٗ نٌ َا ّهٔ ي٘ إٔ ٜهٕٛ عباز٠ ف ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ تبك٢ َطابٕٙا ع١ُُٝٝف َٚعٜٓٛات َطدٛع١ ف ْٚؿاط ف ٚنـٌ  
َ٘طّٜٛ عٔ ّٜٛ تعزاز ثباتٙا ٗ ضباطو َػتعٝٓٙا باهللف ثِ: ٕ سٝاتهِف عٓسَا تعُـٌ عُـ٬ٙف   ٗ غا٥ط ؾ٪ٚصَٚاِتٗكٛا ايًٞـ

عًٝو إٔ تتكٞ اهلل ٗ عًُوف عٓسَا تكٍٛ ق٫ٙٛف عًٝو إٔ تتكٞ اهلل ٗ قٛيوف إٔ تهٕٛ زا٥ِ ايصنط يطبو ٗ نٌ 
َٕ طَا تكّٛ ب٘ف ٚتهٕٛ َسضنٙا بأْ٘ ٜطاىف دتهٕٛ َتكٝٙا ٗ ض٩ٜت٘ يو: ِل ت ٘فًَش ٛ ِل  طٚ: 200ص ٖيَعًٞٗه تعـين  صٖيَعًٞٗهـ

بأْهِ يٛ اغتذبتِ يهٌ أٚاَط اهللف د٬ ٜعين شيو أْهِ غتفًشٕٛف إ٫ٛ إشا ضٓهِ اهلل بط١ٓ ايف٬حف يعـٌ ايفـ٬ح   
ٜكٝبهِ بط١ٓ َٔ اهللف ٭ْهِ قس تٗٝأمت يف٬ح اهللف دإٕ ؾا٤ دًشتِف ٚإٕ ؾا٤ يبجتِ زٕٚ د٬ح. َجٌ ايـصٟ ٜـعضع   

ٚعٓس اؿكازف تٓؿب دٝـ٘ ْـاض ٚؼطقـ٘ نًـ٘ ٚؼًٝـ٘ إٍ ضَـازف        ظضعٙا ٜٚػتٛٗ يهٌ إتًٕبات ست٢ ًٜٕع ايعضعف
ٚن١ًُ ايف٬ٛح ٖٞ قطٜب١ َٔ ايف٬حف ٭ْ٘ ٜفًض ا٭ضض ست٢ ٜفًض باؿكازف ٚع٢ً قسض َا ٜبصٍ قكاض٣ دٗسٙ ٗ 

ٛغع٘ د٬ست٘ف دإْ٘ غري٣ َؿ١٦ٝ اهلل ْتاز دٗسٙ ٚنسٙ ٚد٬ست٘ف بٝس إٔ اهلل تعاٍ إٕ   ٜؿأ ي٘ اؿكازف ئ ٜهٕٛ ب
إٔ هين ؾ٦ٝٙا َُٗا بصيو َٔ دٗسف نصيو دإٕ اإلّإ ّهٔ ي٘ إٔ ٜٓتٗٞ بكاسب٘ إٍ ايهفطف ي٫ٛ ض١ٓ اهلل عػـٔ  

ِل  طاـا١ُف نُا إٔ ايهفط ّهٔ إٔ ٜٓتٗٞ بكاسب٘ إٍ اإلّإف ٚسػٔ اـا١ُ بط١ٓ اهلل دٌ ثٓـا٩ٙ.   أٟ إٔ صٖيَعًٞٗهـ
ِل طأدًض بط١ٓ ضبٞف ٚيهٔ ٕاشا: تعكس ا٭ٌَ ع٢ً اهللف ٚأْ  تكٍٛ: يعًٞ  ٖصٙ ؟ دإٕ ْعـطَت دٝٗـا بؿـ٤ٞ    صٖيَعًٞٗه

َٔ إَعإف ٚتفهطف غٝذًٛ يو بأْٗا ٕكـًشتوف ٖٚـٞ ػٍٓبـو َتاٖـات ا٫غـتهباضف ٚيعـٌ ٜبـح إيٝـو ؾـعٛضٙا          
ٚٚغاٚؽ َٔ ايؿٕٝإ بأْو إِا ظفطت بايف٬ح ْعري َا قُـ  بـ٘ َـٔ دٗـسف ٚبايتـايٞ دإْـو أٚدٝـ  اهلل سكـ٘         

وف دهإ يعاَٙا عًٝ٘ إٔ ٜعٕٝو سكوف ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜ شسخ ؾطخٙا ٗ بٓٝـ١ اإلّـإ يـسٜو َـع ا٭ٜـاّف      ٚعًٝ
ِل طٚيصيوف دكس غٍس اهلل َٓفص ايؿٕٝإ ٖصا إيٝو بـ: ف دتبك٢ زَٚـٙا عادـ١ إٍ ضٓـ١ اهلل نـٞ تبـاضى يـو       صٖيَعًٞٗه
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ز٠ َباضن١ بربنـ١ اهللف ٖـصٙ إباضنـ١ اإلهلٝـ١ ايـيت      عبازتوف ٭ٕ ايعباز٠ َُٗا انتًُ ف زٕٚ ض١ٓ اهلل ٫تهٕٛ عبا
 ػعًو تفًض ٗ عبازتو.
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  ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط  ايباب اـاَؼ عؿط

  بٕاْــ١ ايػــ٤ٛ    ايباب ايػازؽ عؿــط
  َغفط٠ ايًــ٘  ايباب ايػابــع عؿــط
  ايتٛنــٌ عًــ٢ ايًـــ٘  ايباب ايجاَــٔ عؿــط
  ٍَٓـ١ ايًــ٘  ايباب ايتاغــع عؿــط

  ععّ ا٭َــٛض     ايباب ايعؿطٕٚ
 
 



 

 آٍ عُطإ                                                                  ايتشًٌٝ ايطٚا٥ـــٞ  يػـــٛض٠ 
 

154 
 

 
 عبد الباقي يوسف 

  4664سورية     -مواليد  مدينة الحسـكة 
        

 مؤلفاتــه              
 

 في الروايــة: 
 
  4661 -دمشق  -مركز رام   -برويـــن   -4
  2004دمشق   -دار الينابيع  -ديـــــن   - 2
  2004دمشق  -دار الينابيع   -جسد وجســد   - 3
  2006بيروت   -دار المنارة   -روها ت   - 4
  2001دمشق    -دار كنعان   -خلف الجدار    - 5
 2040الكويت     -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -إمام الحكمة    - 6
  2042كركوك    -منظمة كتاب بال حدود   -أيضاً  اآلخرون  - 1
 2044أربيل   -مكتبة التفسير للنشر واإلعالن   -هولير حبيبتي   - 8
 2045أربيل   -مكتبة التفسير للنشر واالعالن   -هولير سدرة العشق   - 6
 

  في القصـــة:    
 

  4686دمشـق  -دار المجد  -سيمفونية الصمت   - 40
 4660دمشق  -دار المجد  -في دائرة العبث الحب   - 44
 4662دمشق  -دار الثقافة  -طقوس الذكرى   -42
 2004حلب  -مركز اإلنماء الحضاري  -كتاب الحب والخطيئة   - 43
  2006دمشق   -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -غيوم مـن الشرق   - 44
  2001دمشق   -منشورات اتحاد الكتاب العرب   -طريقـة للحياة    - 45
 

 في الدراسات:      
 

 2004بيروت   -دار المنارة   -فقــــــه المعرفــــــة   - 46
  2004حلب   -دارالرضوان  -إسالم ومسلمون وفقهاء    - 41
  2040الرياض   -سلسلة كتاب المجلة العربية -وزارة الثقافة واإلعالم   -عالم الكتابة القصصية للطفل   - 48
                                       -سلسلة كتاب المجلة العربية -وزارة الثقافة واإلعالم   -حساسية الروائي وذائقة المتلقي   - 46

  2042الرياض 
 2044أربيل   -االتحاد االسالمي الكردستاني   -االرتقاء في درجات تلقي معاني القرآن   - 20
 –منشورات جامعة الملك سعود   -مطوية   -النبوية  فضيلة العفو في السيرة  - 24

 2045الرياض        

 


