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 ًّطٚ ّٔ عَ  : اس ّٓ ّٔ  عٔحء جألعذ(،أْ ٖٓ )جع" ٤ذسزٚ "قَ أ  "ػ٤ًِح"حٙ أذٞٙ ٝع
 ذطحٍ جُرحهَئح ك٢ ئقوحم جُكن ٝػ٤ِ   -        أعذًج ك٢ جُٔؼحسى ٝجُوطحٍ -   : ، كٌحٕ ًحٕ ُٚ ٖٓ جعٔٚ ٗق٤د          

 " ًش٣ٚ جُٔ٘ظشز ٤ًِع ؿحذحشٍ      ق٤ذسز     " أٗح جُز١ عٔط٢٘ أٓٚ : شسضؿض ك٢ خ٤رج                                   
 أعحٓس.....ئُخ[  -مشؿحّ  –جُـن٘لش  –جُٜضذش  –جُوغٞسز  –ق٤ذسز  –ج٤ُِع  –جألعذ  عْ:جضخؾحٛح... كٌحٕ ُألعذ ٓح ٣وشخ ٖٓ جُٔحتس ًحٗص جُؼشخ ضٌػش ٖٓ أعٔحء جألؽ٤حء جُط٢ ِٓكٞظس: ]   

 ًّ٘حٙ جُ٘ر٢" "أذح ضشجخ - : كُيت   ٣ٔغ ٞٛٝ ًٔ  أذٞ جُكغٖ  -   ".. هْ أذح ضشجخ ك٢ جُٔغؿذ هحتًًل: " حف ػٖ ظٜشٙ جُطشجخ ذ٤٘ٔح ًحٕ ٗحت
 ّ(.. جُخ ٠ سأعٚ جُذ٣ِٖ، ٝػ جُؾشف ٝجُٔؿذ ٝجُخِن ٝجُؼَٔ=  جُكغد – = ج٥ذحء ٝجألؾذجد ٝجُٔٞهٖ  )جُ٘غد   : َسث 

شز ٢ّ ػرذ ٓ٘حف ذٖ هقَ ٖ أذٞ هحُد ذٖ ػرذ جُٔطِد ذٖ ٛحؽْ ذ“ ← أتِٕ - ُٓ  :“ ذٖ ًًلخ ذٖ 
 هحُد" ٞ، ٤ً٘طٚ "أذ جعٔٚ ػرذ ٓ٘حف.        
 جُغ٤ذز خذ٣ؿس ٝضضٝؼ قط٠ جؽطذ ػٞدٙ ٝأػطحٙ ٖٓ ق٘حٗٚ ٝػطلٚ ،  ذؼذ ٝكحز ؾذًٙلَ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ← هرَ جُرؼػس.                 
  ٢٘ هش٣ؼ ؽ٤ثًح أًشٛٚ قط٠ سغحٙ جُ٘ر٢ هحتًل: "ٓح ٗحُص ٓ -ح ُِ٘ر٢ ٣ذكغ ػ٘ٚ أرٟ هش٣ؼ قط٠ ُو٠ سذًٚحٕ عذج ٤٘ٓؼً  ←ذؼذ جُرؼػس .                 

ح ٤ص فـ٤شجسذّ .. هحُد"، " ٓحش أذٞ                                 ًٔ  ".. ش ًر٤شج... كؿضجى هللا ػ٢٘ خ٤شج، ٝٗقش ، ًٝلِص ٣ط٤
ْٖ ٣ََؾحءُ "ٚ ٗضُص ك٤ ، خطًلفج ←ئعًلٓٚ هرَ ٝكحضٚ .         َٓ ِذ١  ْٜ َ٣ َ َّٖ َّللاَّ ٌِ َُ َٝ ْٖ أَْقرَْرَص  َٓ ِذ١  ْٜ َٞ َٝ  ئََِّٗي ََل ضَ ُٔ أَ  ُٛ ُْ ذحُ     "٣ٖذِ ٜطَ ػِ
ًَحُٗٞج " ك٘ضُص " ٝهللا ألعطـلشٕ ُي ٓح ُْ أُٗٚ ػ٘ي"ر٢هحٍ جُ٘ ←  ذؼذ ٝكحضٚ.          ْٞ َُ َٝ  َٖ ٤ ًِ ْؾِش ُٔ ِْ ُِ ـِْلُشٝج  ْٕ ٣َْغطَ ُ٘ٞج أَ َٓ َٖ آ جَُِّز٣ َٝ َِّ٘ر٢ِِّ  ُِ  َٕ ح ًَ ح  َٓ   

                         ٢ُِ ْٝ ُ َُْؿِك٤ْ أ ْْ أَْفَكحُخ ج ُٜ ْْ أََّٗ ُٜ َُ َٖ ح ضَر٤ََّ َٓ ْٖ ذَْؼِذ  ِٓ  " هُْشذ٠َ 
     حـ ٖٓ جُ٘حس، نَ كْ ك٢ مَ ٛٞ " كوحٍ ملسو هيلع هللا ىلص: ؟، كاٗٚ ًحٕ ٣كٞهي ٣ٝـند ُي هحٍ جُؼرحط: "ٓح أؿ٤٘ص ػٖ ػٔي                    

  ٣ـ٢ِ ٜٓ٘ح دٓحؿٚ(٣رِؾ ًؼر٤ٚ ٝ، ك٤َُؿؼَ ك٢ مكنحـ ٖٓ جُ٘حس  ٝك٢ سٝج٣س: ُؼِٚ ض٘لؼٚ ؽلحػط٢" )ٌُحٕ ك٢ جُذسى جألعلَ ٖٓ جُ٘حس َُٝٞل أٗح                                  
شز“  ←أيّ  -          ُٓ  [ ع٤ذٗح ػ٢ِ أٍٝ ٛحؽ٢ٔ ٖٓ أذ٣ٖٞ ٛحؽ٤٤ٖٔ ]: “ كحهٔس ذ٘ص أعذ ذٖ ٛحؽْ ذٖ ػرذ ٓ٘حف ذٖ هق٢ ذٖ ًًلخ ذٖ 

 “ جُغ٤ذز خذ٣ؿس“خِص ك٢ جإلعًلّ ذؼذ ٓشأز دجأٍٝ .       
 ٖٓ جألقحد٣ع، ٝسٝش ػ٘ٚ جٌُػ٤ش  ، ٝٛحؾشش ٓؼٚ، َٝلصٓطٚ ك٢ جٌُرش أقغ٘ص ئ٠ُ جُ٘ر٢ ٝق٘ص ػ٤ِٚ.       
   ُْ ٣ٌٖ أقذٌ ذؼذ أذ٢ هحُد ٚؿغ ك٤ٚ هحتًًل: "ئٗطٝجم، ٝٗضٍ ك٢ هرشٛح  ك٢ ه٤ٔقٚػ٘ذ ٝكحضٜح ًلٜ٘ح جُ٘ر٢ .       
ٕ ػ٤ِٜح مـطس جُ ؿؼصُ ط، ٝجم َِ جُؿ٘س، ئٗٔح أُرغطٜح ه٤ٔق٢ ُطٌُغ٠ ٖٓ قُ  ذ٢ ٜٓ٘ح أذشّ          َّٞ  ، ٝهحٍ: ورش"ك٢ ُكذٛح ٤ُُٜ
ّٓ  ًحٗص"ئٜٗح          ِ٘ؼّ ، ٝضُؾ ٝضُؾرِؼ٢٢ُ٘ ... ًحٗص ُطؿ٤غ فر٤حٜٗح أ ِٛ  ".. ًٝحٗص أ٢ٓ ، ٢٘ػْٜ ٝضُذ

 :كٌحكأٛح ػ٠ِ قغٖ ف٤٘ؼٜح  ،، ٝذشج ذرش قرًح ذكد   ِٓكٞظس: ذحدُٜح              
 ُٝٚ ئ٠ُ هرشٛح. ٗض       ه٤ٔقٚذطٌل٤ٜ٘ح ك٢ .     دهحُ ٢َٝلدٛح ئ٤ُٜح ٝأفـشْٛ "ػ٢ِ ذٖ أذذٌلحُس أقد أ .                  
شزػرذ جُٔطِد ذٖ ٛحؽْ ذٖ " ← أخذادِ -          ُٓ  :" ػرذ ٓ٘حف ذٖ هق٢ ذٖ ًًلخ ذٖ 
  : * عثذ انًطهة         

 ٖٓ ٣ػشخ  ٘ؿحس"ص ػٔشٝ ٖٓ ذ٢٘ جُ، أٓٚ "ع٠ِٔ ذ٘ أذٞٙ "ٛحؽْ" ٖٓ ٌٓس -ُورٚ ػرذ جُٔطِد -)ُؾ٤رس ًحٗص ذشأعٚ(س جُكٔذ" رَ ٤ْ جعٔٚ "ؽَ  .           
 ٣ػشخ ٝٛذٝء جُطرغ دٓحغس ُخِن أَٛ  ←، ٝأخز ٖٓ أٓٚ  ، ٜٓحسضْٜ ك٢ جُطؿحسز ٝجُٔؼحًٓلش كط٘س أَٛ ٌٓس ←أخز ٖٓ أذ٤ٚ  .           

           . ّ ؿحخ جُذػٞزػ٠ِ ٗلغٚ جُخٔش قشَّ ُٓ ٔ   ، ًٝحٕ   ح ٝؿشذًحجُكغحخ ٝذًلد جُؼشخ ؽشهً ح ذحُوشجءز ٝجٌُطحذس ٝ، ِٓ
ُٓطُِط٤ش ٝجُٞقٞػ ك٢ سؤٝط جُؿرحٍ  ضًٚحٕ كحتل جٌُشّ ٣شكغ ٖٓ ٓحتذ .               ح)ذؼذ إٔ سدٜٓح جُؿش٤ٕٔٛٞ ٝأُوٞج ك٤ٜأػحد قلش صٓضّ  -ِؼْ ه٤ش جُغٔحء()ع٢ٔ 

 طٚ ٝؽؿحػطٚ ػ٘ذ ؿضٝ أذشٛس ٌُِؼرس ػحّ جُل٤َٔقٌ – هرَ ؾًلءْٛ ػٖ ٌٓس ٝجعط٤ًلء ُخضجػس ػ٤ِٜح(جألع٤حف جُزٛر٤س ٝجُـضجُط٤ٖ جُزٛر٤ط٤ٖ                    

    ذشػح٣س جُ٘ر٢ُؼرذ هللا(  ح)ٌُٞٗٚ ؽو٤و٤طٚ ألذ٢ هحُد ٝفٝ ذؼذ ٝكحز ٝجُذ٣ٚ جُرش٣س  ًلحُطٚ ُخ٤ش ←أكنَ أػٔحُٚ ػ٠ِ جإلهًلم  .           
 :   * ْاشى        
 )ئ٠ُ ج٤ُٖٔ ٝجُؾحّ( ُؾطحء ٝجُق٤قسقِط٢ جعٖ ُوش٣ؼ .         ٝف٘غ غش٣ذًج ُِكؿ٤ؽ ٖٓ ٛؾْ جُخرضأٍٝ  د ذٜحؽْ ألٗٚوّ ٔشٝ، ُُ جعٔٚ ػَ .           
 ٖ ٓحُٚ جُخحؿ قط٠ ٣ؼٞدٝج ُرًلدْٛٓػ٠ِ جُكؿ٤ؽ  ، ًٝحٕ ٣ـذم ص ُٚ جُغوح٣س ٝجُشكحدزًحٗ.           
 )ؿضز ٛحؽْ(دُكٖ ك٢ ؿضز ٝ ، ٠ جُؾحّئُضٞك٢ ك٢ ئقذٟ سقًلش جُق٤ق .           
   : يُاف* عثذ        
 ٣ُِود "هٔش جُرطكحء" ُؿٔحٍ ٝؾٜٚ ًحٕ .          )ذحُشؿْ ٖٓ ًٕٞ ػرذ جُذجس ٛٞ جألًرش(ػ٠ِ هٞٓٚ )هق٢( عحد ك٢ ػٜذ أذ٤ٚ .           
  :   ي  * قُص         
 أػحدْٛ ئ٠ُ ٌٓسٝ ػٖ هٞٓٚ)ذكع( ق٢ هَ  ٚ، أٝ ألٗ ًحٕ جعٔٚ "ص٣ذج"، ُٝود ذوُق٢ ئٓح ُ٘ؾأضٚ ذؼ٤ذج ػٖ هٞٓٚ ذٌٔس.             

 س جُ٘ذٝز" ُٔ٘حهؾس جألٓٞس جُٜحٓسذ٠٘ ذٌٔس "دجأٍٝ ٖٓ .                                    جعطؼحد ٌٓس ٖٓ خضجػس.        
 .. جُخ ()سج٣س جُكشخجُِٞجء        ، ( ٓلطحـ جٌُؼرس=  )جُِغذجٗسُكؿحذس ج       ، )عوح٣س جُكؿ٤ؽ(جُغوح٣س      ، )ئهؼحّ جُكؿ٤ؽ(جُشكحدز   :أٍٝ ٖٓ عٖ.            

ؼًح()عُ هر٤ِس  زػؾش ط٢جغ٘ ؾٔغ هش٣ؼ ذؼذ ضلش٣وٜح ك٢ جُرًلد ٝؾؼِٜح.             ِّٔ ؿ ُٓ  ٢ٔ   
  :  الب* ك        
 ْٛءْٛ ذأعٔحء ضخ٤ق أػذجءٕٔٞ أذ٘حأٝ ألٕ جُؼشخ ًحٗٞج ٣غخ  ُكرٚ ُق٤ذ جًٌُل:  د ذًٌلخ ئٓح، ُُوّ  "ق٤ٌْ"جعٔٚ             

 ( سذحـ...(؟ كوحٍ: ئٗح ٗغ٢ٔ أذ٘حءٗح ألػذجت٘ح، ٝػر٤ذٗح ألٗلغ٘ح )ًًلخ، ُٜد، رتد، فخش( ٝضغٕٔٞ ػر٤ذًْ ذخ٤ش جألعٔحء )ٓشصٝم،ُعثَ أقذ جألػشجخ ُْ ضغٕٔٞ أذ٘حءًْ ذؾش جألعٔحء  )            

  :  جر  ــــيُ  *      
 : َٝلدٙأٖٓ  ، ٖٓ ُٝذ ئعٔحػ٤َ           
 خحُذ ذٖ ج٤ُُٞذ ←ٓخضّٝ  ←  ٣وظس -              

    جُ٘ر٢ ←هق٢   ←ًًلخ  -        )ٖٓ جُؼؾشز جُٔرؾش٣ٖ(، هِكس ذٖ ػر٤ذ هللا  أذٞ ذٌش جُقذ٣ن ←  ض٤ْٔ  -              
   : خٕتّإ -  

ًًح ذؼذ ذذس، ذشؿْ قرٚ جُؾذ٣ذ ُِ٘ر٢ ←  طانة.             ِٛي ٓؾش
ًٛح –، ٝٛحؾش هرَ جُلطف ذو٤َِ  ٛـ(8)ػحّ جُلطف  أٝ ٛـ(6)ْ ػحّ جُكذ٣ر٤س ِأع ←  عقيم.              جُؼرحط  ِعش ٣ٞٓثز ٓغ ػٔٚٝأُ ،  خشؼ ٣ّٞ ذذس ٌٓش

 قرًح ُٔح ٝ،  ٢٘ٓ، قرًح ُوشجذطي  هحٍ ُٚ جُ٘ر٢: "أقري قر٤ٖ –ئ٠ُ هِرٚ ًحٕ أهشخ أذ٘حء أذ٢ هحُد  –جُز١ كذجٙ ُؾذز قحؾطٚ                     
 ٤ُأخز  " ئ٠ُ جٌُٞكسجذ٘ٚ "ٓغِْ ذٖ ػو٤َ" أسعِٚ "جُكغ٤ٖ ذٖ ػ٢ِّ  – ضٞك٠ ك٢ خًلكس ٓؼح٣ٝس  –أػِْ ٖٓ قد ػ٢ٔ ُي"  صً٘                    
 ٛـ(69) هرَ ٓؼشًس ًشذًلءٝج٢ُ جٌُٞكس صٖٓ "٣ض٣ذ ذٖ ٓؼح٣ٝس" جُر٤ؼس كوطِٚ "ػرذ هللا ذٖ ص٣حد"  ُٚ                    

 "فَ ؾ٘حـ جذٖ  هحٍ ُٚ أذٞ هحُد  – ٗغرًح ٝأفٜحسج()ٖٓ أؽشف ٗغحء جُؼشخ عًلّ ٛٞ ٝصٝؾطٚ "أعٔحء ذ٘ص ػ٤ٔظ" أقذ جُغحذو٤ٖ ئ٠ُ جإل ← خعفر.        
   -و٢ ُٝخِو٢"ِخَ  ؽرٜصَ أ" ٢ ًحٕ ؽذ٣ذ جُؾرٚ ٣حُ٘ر - ، ٝفَ ػٖ ٣غحسٙ" ق٤ٖ سأٟ ػ٤ًِح ٣ق٢ِ ػٖ ٤ٔ٣ٖ جُ٘ر٢  ػٔي                   

 أعِْ جُ٘ؿحؽ٢ ٖٝٓ ضرؼٚ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ   ←ئ٠ُ جُكرؾس.  : ٛحؾش جُٜؿشض٤ٖ                   
   ٛـ(8)جعطؾٜذ ٣ّٞ ٓإضس  –أعْٜ خ٤رش ٖٓ ٝأػطحٙ جُ٘ر٢ ٛـ(7)خ٤رش ُكن ذحُ٘ر٢ ذؼذ كطف   ← جُٔذ٣٘سئ٠ُ .                            

ـــتٍ أتي ط ي  ـــــه  ع     انةــ 
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     حُ٘ر٢ ذ َٟ أُعشِ  –، ُْٝ ضغِْ ٓشجػحز ُضٝؾٜح  ٛر٤شز ذٖ ٝٛد" ٖٓ أػ٤حٕ هش٣ؼضضٝؾص " –"كحخطس ذ٘ص أذ٢ هحُد"  جعٜٔح ← ئأو ْاَ.       
  أعِٔص ٢ٛ ٝأَٝلدٛح  – ٣إرٝٙ أٝ ٣ٌزذٞٙٗقكطٚ أَل ٣خرش هٞٓٚ خٞكًح ػ٤ِٚ ٖٓ إٔ  (،عش١ ٖٓ قؿش ئعٔحػ٤َ: أٗٚ أ)جخطًلفٖٓ ذ٤طٜح              
ًًح ئ٠ُ ٗؿشجٕ ،  ٣ّٞ جُلطف                سًؼحش غٔحٕف٠ِ ػ٘ذٛح فًلز جُنك٠  –ف ٌٓس ٣ّٞ كط  أًشٜٓح جُ٘ر٢ –ٝكش صٝؾٜح ٓؾش

 "  ، ًٝحٕ جُ٘ر٢ هذ أٛذس دٓٚ ٣ّٞ جُلطف ٝأسجد أخٞٛح "ػ٢ِ ذٖ أذ٢ هحُد "جُكحسظ ذٖ ٛؾحّ" ذؼذ إٔ أؾحسضٚ ٝػلح ػٖ( )جخطًلف                         
ّّ  شِ شْ ٍ ُٜح جُ٘ر٢ "هذ أؾشٗح ٖٓ أؾّ كوحإٔ ٣وطِٚ كزٛرص ئ٠ُ جُ٘ر٢ ضؾط٢ٌ ػ٤ًِح ٝضُؿ٤ش"جُكحسظ ذٖ ٛؾحّ"              ّٓ ة ٛحٗ ٣ح أ ّٓ ، ٝأ  ص"َّ٘٘ح ٖٓ أ

 )ِٓكٞظس: ًحٕ ػ٤ًِح أفـش أذ٘حء أذ٢ هحُد جُزًٞس(    )أقذ أؽرحٙ جُ٘ر٢ ٖٓ ػرذ ٓ٘حف(ذٖ ػرذ جُٔطِد أذ٢ عل٤حٕ ذٖ جُكحسظ  صٝؾس ← ُخًاَح .       
 

 : في تيت انُثٕج 
َٔ كوحٍ جُ٘ر٢ ، ح أفحذص هش٣ؼ أصٓس ٝهكطً                 ،  ٢ هحُدذكزٛرٞج أل  )جألصٓس(؟ َكِ ُؼ٤ٔٚ قٔضز ٝجُؼرحط:" أَل ٗكَٔ غوَ أذ٢ هحُد ك٢ ٛزج جُ
   ثز ك٢ قٞج٢ُٓ، ٝأخز جُ٘ر٢ "ػ٤ًِح" ًٝحٕ ٣ٞ ج"... كأخز جُؼرحط "هحُرًح"، ٝأخز قٔضز "ؾؼلش، ٝخزٝج ٖٓ ؽثطْ ُْٜ "دػٞج ٢ُ ػو٤ًًل  كوحٍ           
ًٓ   ٢ ًحٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ أفـش ٖٓ جُ٘ر ، ػٔشٙ دعس ٖٓجُغح             حذكٞج٢ُ غًلغ٤ٖ ػح

 
 : قثم انثعثح *    

 ، ك٘ؾأ ٓٞقذج، ُْٝ ٣غؿذ ُقْ٘كشجّ ٣ؼرذج هللا ػ٠ِ د٣ٖ ئذشج٣ْ٤ٛؿِغٚ ٓؼٚ ٣ٝؼظٚ، ٣ٝزًشٙ ذٞؾٞد ئُٚ ٝجقذ، ٣ٝقكرٚ ئ٠ُ جُر٤ص جُ  ًحٕ -
ص ػ٤ِٚ ٖٓ ػطلٜح ٝق٘حٜٗح .. ًأٗٔح ًحٗتص ضٌتحك٠ء أٓتٚ "كحهٔتس ذ٘تص أعتذ" ػِت٠ ئقغتحٜٗح ُغ٤ذز خذ٣ؿس ضكرٚ قد جألّ ُُٞذٛح، كأؿذهًحٗص ج -

 ئَل جإلقغحٕ()َٛ ؾضجء جإلقغحٕ ٝٛٞ فـ٤ش  ُضٝؾٜح جُكر٤د 
 غرغ ع٤ٖ٘"ذ: "ػرذش هللا هرَ إٔ ٣ؼرذٙ أقذ ٖٓ ٛزٙ جألٓس  ٣ُكذِّظ ػٖ ٛزٙ جُلطشز ك٤وٍٞ ًحٕ  -

 
 : * عُذ انثعثح  

 عِْ ٖٓ جُقتر٤حٕ، "أ، كٌحٕ أٍٝ ٖٓ  ك٢ ض٤ٜثطٚ َلعطورحٍ ٗٞس جإلعًلّ ذ٤ٖ خ٤ش جُرش٣س ٝع٤ذز ٗغحء جُؼح٤ُٖٔ أغشٛحجُ٘رٞز ُ٘ؾأضٚ ك٢ ذ٤ص ًحٕ  -
 غ٤ٖ٘، ٝأعِٔص ٣ّٞ جُػًلغحء"ذُؼع جُ٘ر٢ ٣ّٞ جَل

، كوحٍ ُٚ: ".. ٣ح ػ٢ِ  إٔ ٣لؾ٢ عشٙ.."، كٌشٙ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلصظ أذح هحُدذّ ُغص ذوحٍك أٓشج قط٠ أق.."جإلعًلّ هحٍ:   ػ٘ذٓح ػشك ػ٤ِٚ جُ٘ر٢ -
،  َل"كوتحٍ: ،  ، كوحٍ ُٚ جُ٘ر٢ :" جرٛد كحعطؾش أذحى ، ًٝطْ ئعًلٓٚ ػٖ أذ٤ٚ ف ػ٢ِ ٝهذ ؽشـ هللا فذسٙ ُإلعًلّ، كأفر ئرج ُْ ضُغِْ كحًطْ"

 ألٕ هللا ُٔح خِو٢٘ ُْ ٣غطؾش أذ٢"
    ! َل ئ٠ُ خ٤ش كحُضٓٚ" ُْٝ ٣ُغِْ ُٛٞػي ئذْ ٗٚ ُْ ٣َ ئ"أٓح ذ٘ٚ ، هحٍ َل ق٤ٖ ػِْ أذٞ هحُد ذاعًلٓٚ -

  
 : * تعذ انثعثح 

ئرج غتحسش ػ٤ِتٚ جُؼتشخ هتحت٤ِٖ: ، ٣ٜٝذدٝٗٚ ذأْٜٗ ُتٖ ٣٘قتشٝٙ  ك٢ ذ٤ص جُغ٤ذز خذ٣ؿس ٣غحٝٓٞٗٚ ػ٠ِ ضشى ٛزج جُذ٣ٖػ٘ذٓح جؾطٔغ ذ٘ٞ ٛحؽْ  -
 ت٤ِٖ "٣ٌل٤ي جذٖ ػٔي" كغخشٝج ٓ٘ٚ هح "ٖٓ ٣٘قشى ٝهذ خحُلص أِٛي ٝػؾ٤شضي كوحّ ػ٢ِ ٝٛٞ فر٢ فـ٤ش هحتًل "أٗح أٗقشٙ"

 ( جُغخش٣س ٖٓ جُ٘ر٢ ←س٣ذ ذٜح ذحهَ )ًِٔس قن أ           

 ُْٝ ٣ذخش ٝعؼًح ك٢ ٗقشز د٣٘ٚ:،  ك٢ جُذػٞز ئ٠ُ هللا٣ٖٔ ُشعٍٞ هللا ًحٕ جُغحػذ جأل -
 ًحٕ ٖٓ رًحتٚ ٝكط٘طٚ ٣ذػٞ جُؾرحخ ٝأفكحخ جُؼوٍٞ ئ٠ُ جػط٘حم جُذ٣ٖ جُؿذ٣ذ..     

  جُـلحس١( ٓغ أذ٢ رسٞهلٚ )ٓ ، ٣ٝؼ٢ٔ ػ٘ٚ جُؼ٤ٕٞ قط٠ ٣ِو٠ جُ٘ر٢  ًحٕ ٣ك٢ٔ ٖٓ ؾحء ٓغِٔح قط٠ ٣رِؾ ٓأٓ٘ٚ.               
 ٝؿ٤شٙ ذوذس جعططحػطٚ، ٣ٝوذّ ُْٜ جُطؼحّ  سهْجُ٘ر٢ ك٢ دجس جألًحٕ ٣أض٢ ذحُشؾَ ٝجُشؾ٤ِٖ ئ٠ُ .               
 ٝضكَٔ جإل٣زجء  ، ػ٤ِْٜ ٓؼْٜ ٤ًل٤س جُقرش  ٍ ضكحٝسٙكطؼِْ ٖٓ خًل،  ُؼشك جإلعًلّ ػ٤َِْٜ ًحٕ ٣طٞف ٓغ جُ٘ر٢ ػ٠ِ جُورحت.               

 ذوِد ٓطٔثٖ َل ٣خحُرٚ خٞف أٝ قزس، ٤ًٝق ٣ٞجؾٚ جٌُلحس  ، ٤ًٝق ٣ذػٞ ئ٠ُ هللا ػ٠ِ ذق٤شز ٝجإلعحءز                
   د٣٘ٚ أٓٞس -ذارٕ ٖٓ جُ٘ر٢ -ْ ٖٓ أعِْ ْٜٓ٘كٌحٕ ٣ُؼِِّ ،  ، ٝدسط ضؼح٤ُٔٚ أقرٚ، ٝ ضؼِْ إٔ ٛزج جُذ٣ٖ َل ٣٘قشٙ ئَل ٖٓ ػشف هذسٙ.               

  ٖٓ جُرـحز ٝجُٔلغذ٣ٖ، ٤ًٝق ٣خِـ ك٢ جُذػٞز ئ٠ُ هللا ٣ٝكطحه ُ٘لغٚ  ٝٗٞج٤ٛٚ  ٝأٝجٓشٙ                

 ّٔصف : 
 ، قغٖ جُٞؾٚ ، )ضٔأل ٓح ذ٤ٖ ٌٓ٘ر٤ٚ( ، أذ٤ل جُؾؼش، ػظ٤ْ جُِك٤س ، أفِغ (ش)أعٔش، آدّ قَ أ٤َٓ ئ٠ُ جُوِ ( جُوق٤ش)٤ُظ ذحُط٣َٞ أٝ س ؼَ ذْ ًحٕ سَ            
   ًأٜٗٔح أُدٓؿطح  )َل ٣طر٤ٖ ػنذٙ ٖٓ عحػذٙ، مخْ ػنًلش جُضسجػ٤ٖ ٝجُغحه٤ٖ  ػش٣ل جٌُٔ٘ر٤ٖ، ٤ٔ٣َ ئ٠ُ جُغٔ٘س ك٢ ؿ٤ش ئكشجه ،  ٝجمف جُرؾحؽس           

  ، ، غْ أُوحٙ قَٔ ذحذًح ػ٘ذ جُكقٖ ضشط ذٚ ػٖ ٗلغٚ ٝهحضَ ذٚ قط٠ كطف هللا ػ٤ِْٜ ←ذ٣س ذحُـس )٣ّٞ خ٤رشٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ هٞز ؾغ ئدٓحؾح(                  
 ئَل هطِٚ أٝ أعشٙ جقحسع أقذ، أؽطٜش ػ٘ٚ أٗٚ ُْ ٣ ٕ ٣وِرٞج رُي جُرحخ كٔح جعططحػٞج(غٔح٤ٗس ٖٓ جُشؾحٍ أ ككحٍٝ            

  : زٔاخّ*       
          ٔح ذحُغ٤ذز ٓش٣ْ جُرطٍٞ  ←ألَٛ جألسك، جُرطٍٞ = جُٔ٘وطؼس ُِؼرحدز ًحٕ ٣ضٛٞ ٗٞسٛح ٢ٛٝ ضق٢ِ ألَٛ جُغٔحء ًٔح ضضٛٞ جُ٘ؿّٞ  ←= ج٤ُ٘ٔشز  )جُضٛشجءس: ٖٓ جُغ٤ذز كحه ًٜ  ػ٘ذ هللا(ضؾر

 )جخطًلف(سذؼٔحتس ٓػوحٍ ٖٓ كنس ، أٝ أ ) جُط٢ ضطكطْ ػ٤ِٜح جُغ٤ٞف(ط٤َّٔس دسع ع٤ذٗح ػ٢ِ جُكَ  ←  فذجهٜح  -
دّ أ، عتوحء ٓتٖ  ، ئٗتحء ُِـغت٤َ قؾتٞٛح ٤ُتق )ؾِتذ(أدّ ٝٓشضرس ٝٝعحتذ ٓتٖ ،  ح ذ٤ٚقط٠ ٣طـط )غٞخ ٖٓ هط٤لس(ًحٕ ػرحسز ػٖ خ٤ِٔس   ←ٛٔحؾٜحص -

 ، ٝؾِذ ًرؼ ضلطشؽٚ ، ٝؾشضحٕ ، ٝسقحءجٕ ، هذـ َ، ٓ٘خ)ؾِذ(
  :حياتًٓا          

 )ؾ٘رٜح( ، ٝضكَٔ هشذس جُٔحء قط٠ أغشش ك٢ ٗكشٛح ذجٛحًحٗص سم٢ هللا ػٜ٘ح ضخذّ أِٜٛح كٌحٗص ضذ٣ش جُشق٠ قط٠ ضوشقص ٣. 
ح ٖٓ جُغر٢ ٝجُـ٘حتْ ٣ؼحٜٝٗٔح ك٢ أػٔحٍ جُر٤ص .  ًٓ ح ئ٠ُ جُ٘ر٢ ٣غأَلٗٚ خحد ًٓ  كوحٍ ُٜٔح "أَل أخرشًٔح ذخ٤ش ٖٓ رُي.....ئرج أ٣ٝطٔح رٛرح ٣ٞ
 سذؼس ٝغًلغ٤ٖ رُي خ٤ش ٌُٔح ٖٓ خحدّ"، ًٝرشج أ ، ٝجقٔذج غًلغس ٝغًلغ٤ٖ ئ٠ُ كشجؽٌٔح كغركح غًلغس ٝغًلغ٤ٖ           

ح ؿحمرسجسأٟ جُ٘ر٢ .  ًٓ ح ك٢ جُٔغؿذ ، كٞؾذٙ ٗح كوحُص خشؼ ٓـحمرًح جُشقْ ذ٤ٜ٘ٔح()٣٘حؽذٛح  "، كغأٍ ػٖ صٝؾٜح هحتًل: "أ٣ٖ جذٖ ػٔي؟ ذ٘طٚ ٣ٞ ًٔ  ت
 أ٣ًح ٜٓ٘ٔح ػٖ عرد ؿنرٚ....!!( ٢ ِكٞظس: ُْ ٣غأٍ جُ٘ر)ٓ هْ أذح ضشجخ" ..، كأخز ٣ض٣َ ٓح ػ٤ِٚ ٖٓ ضشجخ هحتًًل: "هْ أذح ضشجخ. ٝجُطشجخ ػ٠ِ ظٜشٙ  
  ٖ جذئٕ ذ٢٘ ٛؾحّ " ( )خحف٤س ُِ٘ر٢ذ٘طٚ مشز إٔ ضٌٕٞ َلك٢ ق٤حضٜح خٞكًح ٖٓ ؿند أذ٤ٜح جُز١ ُْ ٣ورَ ُْ ٣طضٝؼ ػ٤ِٜح صٝؾس أخشٟ . 
  إٔ ٣ُطِن جذ٘ط٢ أذ٢ هحُد  َل آرٕ .. ئَل إٔ ٣ش٣ذ جذٖرٕ، غْ رٕ، غْ َل آكًل آذٖ أذ٢ هحُد.. ٣ٌ٘كٞج جذ٘طْٜ ػ٠ِّ عطأرٗٞج ك٢ جٕ ججُٔـ٤شز   
َُّ قًلَل َٝل أقذ٘طْٜ ...ج٣ٌٝ٘ف    ح... أٓح ئ٢ٗ َل أق ًٓ ّ قشج     )جُرخحس١(٣ٝإر٢٘٣ ٓح آرجٛح..."  ، ٌُٖٝ كحهٔس ذنؼسُ ٢٘ٓ ٣ُش٣ر٢٘ ٓح أسجذٜح ّشِ

 ػظ٤ٔط٤ٖ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ" ٣قِف ذٚ ذ٤ٖ كثط٤ٖ ، ُؼَ هللا "ئٕ جذ٢٘ ٛزج ع٤ذج : جُكغٖ .جُزًٞس:  - : ًْاؤأتُا        
 ًشذًلء..( دٓؾن، جُرو٤غ، ػغوًلٕ، جُوحٛشز،← )جخطًلف ، ٝجُشأط  ٝدكٖ جُؿغذ ذٌشذًلء،  : جعطؾٜذ ٣ّٞ ًشذًلء جُكغ٤ٖ .                             

          ضضٝؾص ع٤ذٗح ػٔش ذٖ جُخطحخ ←ز أّ ًِػّٞ جُغ٤ذ .       ٓذكٞٗس ذحُوحٛشز    ←٣٘د صجُغ٤ذز  . :جإلٗحظ -                  
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      أؽٜشٖٛ عطس ئ٠ُ غٔح٤ٗسٖٓ  ضضٝؼ  : ذؼذ جُغ٤ذز كحهٔس ، : 
 ، ٝأٗؿد ٜٓ٘ح "دمحم جألٝعو" ضضٝؾٜح ذٞف٤س ٖٓ خحُطٜح جُضٛشجء ← شذ٤غجُأُٓحٓس ذ٘ص أذ٢ جُؼحف٢ ذٖ .                
  ،  ؽذ٣ذ جُرأط،  ، ًحٕ سؾًل فحًُكح ٓط٤ؼًح هلل ٝسعُٞٚ ُٝذش ُٚ "دمحم ذٖ جُك٘ل٤س" ← (ٖٓ ذ٢٘ ق٤٘لس) َخُٞس ذ٘ص ئ٣ّحط.                
ح، ٣ٝطو٢ ذٚ ػظحتْ جألٓٞس، غحذص جُؿ٘حٕ ك٢                            ًٔ ح"عجُوطحٍ، ًحٕ أذٞٙ ٣كرٚ قرًح ؾ ًٓ    : ٓح ذحٍ أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ثَ ٣ٞ

 ، كٌحٕ ٣طو٢ ػ٤٘٤ٚ ذ٤ذ٣ٚ"ًٝ٘ص أٗح ٣ذ٣ٚ جُكشٝخ دٕٝ جُكغٖ ٝجُكغ٤ٖ؟ كوحٍ ألٜٗٔح ًحٗح ػ٤٘٤ٚ ٣وكٔي ك٢                          
  ٝذؼذ كنَ ٗغحء جُؼشخ ٗغرًح ٝفٜشج، ضضٝؾص ؾؼلش ذٖ أذ٢ هحُد ٝٛحؾشش ٓؼٚ ئ٠ُ جُكرؾس، أذ٘س ج ←أعٔحء ذ٘ص ػ٤ٔظ .                     

 ٚ ضضٝؾٜح ع٤ذٗح ػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚضضٝؾٜح أذٞ ذٌش جُقذ٣ن، ٝذؼذ ٝكحض ٛـ(8)حدٙ ك٢ ؿضٝز ٓإضس ٜجعطؾ                                           
 ، ػرذ جُشقٖٔ ، ؾؼلش، جُؼرحط ، ػٕٞ ػٔش، ٣ك٠٤،  ، أذٞ ذٌش، ػرذ هللا ، دمحم ذٖ جُك٘ل٤س دمحم جألٝعو:   جُزًٞس -:  ّئيٍ أتُا          
 ، أّ جُكغٖ ، سِٓس سه٤س  : إلٗحظج -                      

    : * يقاصذ زٔاخّ
 سػشذ٤ ، ٝخقِس أٓشأز ػرذ هللا ذٖ ؾكؼ()صٝجؾٚ ٖٓ ص٣٘د ذ٘ص خض٣ٔس ع٘س ٗر٣ٞس  ←ٓشأز فكحذ٢ ؾ٤َِ حً ئ٠ُ سػح٣س خحفسًلحُس ٖٓ ضكطحؼ  -
 ُؼػٔحٕ ذٖ ػلحٕ(ٝضض٣ٝؽ جذ٘طٚ كحهٔس ػ٤ًِح، ٝسه٤س ٝأّ ًِػّٞ  ، ؾٚ ٖٓ جُغ٤ذز ػحتؾس ٝجُغ٤ذز قلقس)صٝج ع٘س ٗر٣ٞس ٝخقِس ػشذ٤س ←غ٤ن جُقِس ذ٤ٖ جألهشجٕ ضٞ -
 ٗس ذ٘ص جُكحسظ(، ٤ٓٝٔٞ )صٝجؾٚ ٖٓ أّ قر٤رس سِٓس ذ٘ص أذ٢ عل٤حٕ ع٘س ٗر٣ٞس ←ضٞغ٤ن جُقًلش ذ٤ٖ ذ٢٘ ٛحؽْ ٝعحتش جُورحتَ جُؼشذ٤س  -

 :  حٜٓ٘ ، ذَ ًحٕ جُـشك ٔح ٣ذػ٢ جُٔغطؾشهٕٞجذطـحء جُٔطؼس ٝجُُٞذ كوو ً حؿحش جُقكحذس ُْ ٣ٌٖ جُـشك ٣ًٜ٘ٓػشز ص .   يالحظ :
                     ٗقشز جإلعًلّ ٝٗؾش جُذ٣ٖ                  -ش ذ٤ٖ جُورحتَ ٝضأ٤ُق جُوِٞخضٞغ٤ن جُقًل - ػذجد جُٔغ٤ِٖٔأضٌػ٤ش  -ق٤حء ع٘س سعٍٞ هللائ             

  ، ٝأهشذْٜ ػ٘ذ هللاخ٤ش خِن هللا ذؼذ سعٍٞ هللا ٝذؼذ جألٗر٤حء ٝجُشعَ ، كْٜ  قغٖ جُظٖ ذقكحذس سعٍٞ هللا ٖٓ جإل٣ٔحٕ.            
ُْٜ ٝٗػن ك٢ ضقشكحضْٜ                ، ٖٝٓ أخطأ كِٚ أؾش ٝجقذ أفحخ ْٜٓ٘ كِٚ أؾشجٕ كٖٔ،  ٝػ٤ِ٘ح إٔ َٗؿَِّ

 
 ّفضائه    : 
 أٍٝ ٖٓ أعِْ ٖٓ جُقر٤حٕ ، ُْٝ ٣غؿذ ُقْ٘ هو -                 ، ٝع٤ذز ٗغحء جُؼح٤ُٖٔ ش جُرش٣َّسٗؾأضٚ ك٢ ذ٤ص جُ٘رٞز ذ٤ٖ خ٤ -
 ٝجألٓحٗحش ألِٜٛح ق ػ٘ٚ ٤ُشد جُٞدجتغ، ٝضخَِّ  ٓنك٤ًح ذ٘لغٚ ذحش ك٢ كشجػ جُ٘ر٢ ←ٓٞهلٚ ٤ُِس جُٜؿشز  -
ت ٓتٖ ئُت٢َّ  ٜٓ٘تح أقتدّ غًلظ خقحٍ ألٕ ضٌٕٞ ٢ُ خقتِس  ػ٠ِ   ٠َ ُوذ أُػطِ  ":ػٖ ع٤ذٗح ػٔش –صٝجؾٚ ٖٓ جُغ٤ذز كحهٔس ذ٘ص ع٤ذ جُخِن  - ُٔ ش ُق

 ّٝ  ٝجُشج٣س ٣ّٞ خ٤رش" ، ك٤ٚ ٓح ٣كَ ُٚ، ٝعٌ٘حٙ جُٔغؿذ َل ٣كَ ٢ُ  ؾٚ جذ٘طٚ كحهٔسجُ٘ؼْ: ضض
 أقذ جُؼؾشز جُٔرؾش٣ٖ ذحُؿ٘س -                                     ٢ أقذ ًطّحخ جُٞق٢ ُِ٘ر -
 ٣ٖ ٝجألٗقحسجُٔإجخحز ذ٤ٖ جُٜٔحؾشخشز..." ػ٘ذ ..أٗص أخ٢ ك٢ جُذ٤ٗح ٝج٥ٓإجخحز جُ٘ر٢ ُٚ ". -
ْْ  "ٗقحسٟ ٗؿتشجٕ ُِٔرحِٛتس كوتحٍ    دػح جُ٘ر٢ )جُٔرحِٛس = جُذػحء ذحُِؼ٘س ػ٠ِ جٌُحرذ٤ٖ( ←َٛ جُٔرحِٛس جُخٔغس أأقذ  - ًُ أَْذَ٘تحَء َٝ ج َٗتذُْع أَْذَ٘حَءَٗتح  ْٞ َْ ضَؼَتحَُ كَوُت

 ْْ ًُ َِٗغحَء َٝ َِٗغحَءَٗح  ْٗلُغَ  َٝ أَ َٝ ْٗلَُغَ٘ح  أَ َْ كََْ٘ؿؼَتََٝ ت ِٜ َّْ َْٗرطَ ْْ غُ ِ َػَِت٠  َُّ  ٌُ َٖ  ْؼَ٘تسَ َّللاَّ تحِرذ٤ِ ٌَ ُْ كحقطنتٖ جُ٘رت٢ جُكغت٤ٖ ٝأختز ذ٤تذ جُكغتٖ، ٝٓؾتص جُضٛتشجء  ،"ج
ّٓ :" ٣ح ػطشض٢ ٝأَٛ ذ٤ط٢   خِلٜح ...كوحٍ ُْٜ جُ٘ر٢ّ  ٝٓؾ٠ ػ٢ِّ خِق ٝجُذٛح  ٘ٞج، كتإ هللا َل ٣تشد .. ئٗ٘ح خحسؾٕٞ ُِٔرحِٛتس، كتارج دػتٞش كتأ

ًٛتح ُتٞ عتأُٞج هللا ٝٗظش أعوق جُ٘قحسٟ ئ٢ُ٤ُ ٌُْٝ دػٞز"  ْٜ كطٞؾٚ ئ٠ُ هٞٓتٚ: "َل ضرتحِٛٞج دمحمج ٝٓتٖ ٓؼتٚ كطٌِٜتٞج... ئٗت٢ ألسٟ ٓؼتٚ ٝؾٞ
 ُْٝ ٣رحِٛٞج ٝأػطٞٙ جُؿض٣س ، كشؾغ جُوّٞ ٖٓ ق٤ع أضٞج  (ٚ)ٓطلن ػ٤ِإٔ ٣ُض٣َ جُؿرَ ٖٓ ٌٓحٗٚ ألصجُٚ" ضؼح٠ُ 

 ذًلد جُٔغ٤ِٖٔ ٝجُذكحع ػْٜ٘( ك٢ )ِٓكٞظس: جُؿض٣س= ٓح ٣ذكؼٚ أَٛ جٌُطحخ ٓوحذَ جإلهحٓس           

ُْر٤َْتصِ ػٖ أّ عِٔس: ك٢ ذ٤ط٢ ٗضُص " ←أقذ جُخٔغس أَٛ جُؼرحءز  - ََ ه ت ْٛ ُْ هُتّشْؾَظ أَ تـ ٌُ َد َػ٘ ِٛ ٤ُُِتزْ  ُ َُّ تح ٣ُِش٣تذُ ه َٔ ٤تـشجً  ئَِّٗ ِٜ ْْ ضَْط ًُ تَش ّٜ ٣َُط كأسعتَ ، " َٝ
ّٕ ٚ ٝٛٞ ٓؼْٜ ٚ كـطحْٛ ذتٝكحهٔس ٝجُكغٖ ٝجُكغ٤ٖ، ٝأٝهلْٜ غْ ؾحء ذشدج ئ٠ُ ػ٢ِّ  جُ٘ر٢ّ  كأرٛتد ػتْٜ٘ إَلء ْٛ أَٛ ذ٤طت٢ ـ ٛ  ٝهحٍ "جُِْٜ ئ

ّٜ جُشؾظ  ٓز١()جُطش كوحٍ أٗص ئ٠ُ خ٤ش"؟  ، ٝأٗح ٣ح سعٍٞ هللا"شْٛ ضط٤ًٜشج..." كوِص ، ٝه
 !!"، ٝئرج عٌص جذطذأ٢ٗ "ئ٢ٗ ً٘ص ئرج عأُطٚ أٗرأ٢ٗ ؟ هحٍ: قذ٣ػًح جُ٘ر٢ُي أًػش أفكحخ  ٓح : ُٔح ُعثَ  ←قذ٣ػًح  686 سٟٝ -
ّٓ  ئٗٚ ُؼٜذ جُ٘ر٢ّ  ، ٝذشأ جُ٘غٔس ٝجُز١ كِن جُكرس".  ←ُٚ  جُ٘ر٢ّ  قدُّ  -   )ٓغِْ(٣رـن٢٘ ئَل ٓ٘حكن"  ، َٝل ئٗٚ َل ٣كر٢٘ ئَل ٓإٖٓئ٢ُّ  ٢ّ جأل

 ٘ح ٗؼشف جُٔ٘حكو٤ٖ ذرـنْٜ ػ٤ًِح""ً ػٖ أذ٢ عؼ٤ذ جُخذس١.                 
  : "َٓٞلٙ " ٖٓ ً٘ص َٓٞلٙ كؼ٢ِ  ضلغ٤ش .                 

ْْ  "    ←أ٠ُٝ .  يٍ يعاَي "انًٕنٗ" :                             ًُ ََل ْٞ َٓ  ٢َ ِٛ ُْ جَُّ٘حُس ًُ ج َٝ
أْ ْْ  " ←جُ٘حفش .                   " )جُكذ٣ذ( َٓ ُٜ َُ ٠َُ ْٞ َٓ َٖ َل  ٌَحكِِش٣ ُْ َّٕ ج أَ َٝ ُ٘ٞج  َٓ َٖ ءج ٠َُ جَُِّز٣ ْٞ َٓ َّٕ هللاَ  َ َُِي ذِأ  " )دمحم( رَ

َٕ َٝ "  ←جُٞجسظ .  جألَْهَشذُٞ َٝ  ِٕ ذَج ُِ ج َٞ ُْ ح ضََشَى ج َّٔ ِٓ  ٢َُِ ج َٞ َٓ َِْ٘ح  ٍَّ َؾؼَ ٌُ َسجت٢ِ" ←جُؼقرس ٝجألَٛ .     " )جُ٘غحء(ُِ َٝ  ْٖ ِٓ  ٢َُِ ج َٞ َٔ ُْ ئ٢ِِّٗ ِخْلُص ج ـِْ٘ " ←ُقذ٣ن ج .   " )ٓش٣ْ(َٝ َّ َل ٣ُ ْٞ ٠ًُ َؽ٤ْثًح٣َ ْٞ َٓ  ْٖ ٠ًُ َػ ْٞ َٓ  )جُذخحٕ(" ٢ 

  ٝرُي سكؼًح ُوذس ع٤ذٗح  ← ًزُي ٗحفشٙ ٝق٤ٔٔٚ حأ١ ٖٓ ً٘ص ٗحفشٙ ٝق٤ٔٔٚ كإ ػ٤ًِ  = ٖ ً٘ص َٓٞلٙ كؼ٢ِ َٓٞلٙ"ػ٤ِٚ: "ٓ ذ٘حءً                
 ْ(خ)قذ٣ع ؿذ٣ش  ػ٘ذ جُقكحذس جُز٣ٖ جخطِلٞج ػ٤ِٚ ذؼذ ػٞدضٚ ٖٓ ج٤ُٖٔ ػ٢ِّ                           

 شداعتّ :   -
 جُلشم ذ٤ٖ جُؾؿحػس ٝجُطٜٞس:               

 هرَ إٔ ضٌٕٞ عًلٓس خطس  ←عًلٓس هِد.            هرَ إٔ ضٌٕٞ هٞز ؾغذ  ←  هٞز ػوَ .  : ِؾؿحػس َٖٓلذذ ُ                  
 قدػضز ؾحٙ ٝٓ٘ هرَ إٔ ضٌٕٞ ←   ػضز ئ٣ٔحٕ .    هرَ إٔ ضٌٕٞ ػظٔس ٗغد    ← ػظٔس ُخُِن.                                       

 ، ألٕ جُ٘ر٢ جعطخِلٚ ػ٠ِ أِٛٚ ى، ئَل ؿضٝز ضرٞ جُ٘ر٢ ؽٜذ ؾ٤ٔغ جُـضٝجش ٓغ. 
 ذؼذ١"[ ٕ َل ٗر٢ّ إٔٝ ٖٓ ٓٞع٠ ئَل ٢ ٓ٘ضُس ٛحس"أٓح ضشم٠ إٔ ض٘ضٍ ّٓ٘  ، كوحٍ ُٚ جُ٘ر٢  ، خشؼ ٝسجءٙ ؽح٤ًًح ُٚ ٓح ٣وحٍ ]ِٓكٞظس: ُٔح ضٌِْ جُ٘حط ك٢ ضشى جُ٘ر٢ ُٚ ٌُشج٤ٛس فكرطٚ                   

 هللا  ج سؾًل ٣لطف هللا ػ٠ِ ٣ذٙ ٣ُكدُّ : "ألػط٤ٖ جُشج٣س ؿذً  ، ٣ّٝٞ خ٤رش هحٍ  ِٞجء ك٢ ٓٞجهق ًػ٤شزجُ أػطحٙ جُ٘ر٢ّ . 
ٌَ  - ، ٣ٝكرُٚ هللا ٝسعُٞٚ ٝسعُٞٚ     ؟ ه٤َ ٛٞ ٣ؾط٢ٌ ػ٤٘٤ٚ، هحٍ: أسعِٞج  ػ٢ِّ  إٔ ٣ُؼطحٛح، كِٔح أفرف، عأٍ: أ٣ٖ٣شؾٞ  كرحش جُ٘حط ً
 ، ٝأػطحٙ جُشج٣س"ب ٚ ٝدػح ُٚ كرشك٢ ػ٤٘٤ ، كطلَ جُ٘ر٢ّ  ، كأض٠ ئ٤ُٚ  
َّٕ ئ٠ُ ٓرحسصز هوَلهحٍ  –ذوطحٍ ًحٕ ٓغ ؽؿحػطٚ ٝهٞضٚ َل ٣رذأ أقذًج .  َٞ  ، كإ جُذجػ٢ ئ٤ُٜح  ، كإ دُػ٤ص ئ٤ُٜح كأؾد ذ٘ٚ جُكغٖ "َل ضُذُػ
 )٤ٓص = ٜٓضّٝ(ٓقشٝع ، ٝجُرحؿ٢  ذحؽٍ   

 : ، كقحـ ست٤غْٜ ذٜشش ٓٞػظطٚ جُخٞجسؼ جُز٣ٖ ًحٗٞج ٣ٌلشٝٗٚ ←ئَل ٝهذ ذغطٜح هرَ رُي ذحُغًلّ ٝجُؼظس ٓح سكغ ٣ذٙ ذحُغ٤ق هو . 
 " !! هحضِٚ هللا ...ًحكشج ...ٓح أكوٚ "           
 حهًّ ٔيرٔءتّ :  -

   ػ٠ِ   أغ٘حء جُلط٘س أذ٠  ُٓ ِٜ ، أٝ ٣ُ  جشً ذِ ذْ ؾ٘ذٙ إٔ ٣وطِٞج   زٝج ٓحَل، جٝ ٣أخ ، أٝ ٣ٌؾلٞج عطشج ضٝج ػ٠ِ ؾش٣فؿ
   ٓٞهؼس جُؿَٔك٢ :   

                 ف٠ِ ػ٠ِ جُوط٠ِ ٖٓ جُؿحٗر٤ٖ.                     
 ج٥خشٖٓ جُؿحٗد  أذ٠ إٔ ضإخز ؿ٘حتْ أٝ عرح٣ح أٝ أعشٟ.                     

 (٠ِ ػشك جُ٘ر٢!قلحًظح ػ)كشعحٕ  ٓطٌ٘شجش ك٢ ص١ٖٓ جُ٘غٞز  00ذؼذ ٓٞهؼس جُؿَٔ ك٢ قشجعسأسعَ جُغ٤ذز ػحتؾس ئ٠ُ جُٔذ٣٘س .                     
                     . َٜ ٌُْ ئٗٔح أُٓشٗح إٔ ٌٗقّ  ّْ دػص ػ٤ِٚ ئقذٟ جألسجَٓ ذؼذ ٓٞهؼس جُؿَٔ، ك    ػٖ جُ٘غحء  ذٜح ذؼل سؾحُٚ كٜ٘شْٛ هحتًل: " ٣ٝك
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                      ٝ ّٖ ّٖ ػ ، أكًل ٌٗقُّ  ٓؾشًحش ٛ ٜ٘  ّٖ              " ؟ ٓغِٔحش ٝٛ
 

  ٖك٢ ٓؼشًس فل٤  : 
 ـ ُْٜ إٔ ٣ؾشذٞج ًٔح ٣ؾشخ ؾ٘ذٙ، كِٔح قَٔ ػ٤ِْٜ ٝأؾًلْٛ أذح ٔحءٝذ٤ٖ جُذ٤٘ٚ  ذ ٓؼح٣ٝسؾ٘قحٍ .       
  ٖٓ جألفٞخ ُٞ هِطْ : جُِْٜ "ئ٢ٗ أًشٙ إٔ ضٌٞٗٞج عرحذ٤ٖ ُٝؼح٤ٖٗ، ، ٜٗشْٛ هحتًًل: ٕٞ أَٛ جُؾحّرّ ُٔح عٔغ ذؼًنح ٖٓ أفكحذٚ ٣غُ .       
 ".. ، ٝجٛذْٛ ٖٓ مًلُْٜ قط٠ ٣ُؼشف جُكن ٖٓ جُرحهَ فِف رجش ذ٤٘٘ح ٝذ٤ْٜ٘أ، ٝ دٓحءٗح ٝدٓحءْٛ قوٖج        
   جُخٞجسؼٓغ : 

 ّٔ  .." ٕ خشؾٞج ػ٤ِ٘ح هحضِ٘حْٛئٕ ضٌِٔٞج قؿؿ٘حْٛ ، ٝئٔ٘حْٛ ، ٝ. ك٢ جُرذج٣س سكل هطحُْٜ هحتًل " ئٕ عٌطٞج ػ
 "ٓٞهؼس جُٜ٘شٝجٕ"هرَ ، ذؼذ ٓكحٝسضْٜ ِْٜ "ػرذ هللا ذٖ خرحخ ذٖ جألسش "ٝصٝؾطٚٝج ٣ؼ٤ػٕٞ ك٢ جألسك كغحدج ذوطأ. هحضِْٜ ق٤ٖ ذذ

َِؿْذؼذ إٔ هؼ٘ٚ .  َٓ   ًٝحٗٞج ؽشج ، أٝف٠ أضرحػٚ أَل ٣وحضِٞج جُخٞجسؼ ًٝحٗٞج هذ ًلَّشٝٙ ٝهحضِٞٙ ، )ٖٓ جُخٞجسؼ( " "ػرذ جُشقٖٔ ذٖ 
 أَل ٣وطِٞج أقذًج ْٜٓ٘ ؿ٤ش هحضِٚ، ٝأٓش  ٓخطث٤ٖ ٕ ًحٗٞجئٓؼح٣ٝس ٝؾ٘ذٙ ألٗٚ سآْٛ ٓخِق٤ٖ ٝػ٤ِٚ ٖٓ   

  
 : ِؤعهًّ ٔقضا -

   ؟ جُونحء، َٝل أدس١ ٓح  "٣ح سعٍٞ هللا ذؼػط٢٘ ئ٠ُ ج٤ُٖٔ ٝأٗح ؽحخ أهن٢ ك٤ْٜ ئ٠ُ ج٤ُٖٔ كوحٍ   ذؼػٚ جُ٘ر٢ُّ .     
 غ٤ٖ٘"جٖ ٓح ؽٌٌص ك٢ هنحء ذ٤، كٞجُز١ كِن جُكرس " كنشخ فذس١ غْ هحٍ "جُِْٜ جٛذ هِرٚ ٝغرص ُغحٗٚ      
 َٛ جُٔذ٣٘س ػ٢ِ"إٔ أهن٠ أػٖ ػرذ هللا ذٖ ٓغؼٞد "ً٘ح ٗطكذظ .     
 " .. أٓح ئٗٚ أػِْ ٖٓ ذو٠ ذحُغ٘س..ػٖ جُغ٤ذز ػحتؾس ".     
 " أهنحٗح ػ٢ِ  .. ػٖ ع٤ذٗح ػٔش ".     
  ،  ص٣ذ ذٖ غحذصٝأكشمْٜ  ، ْٛ ك٢ جُكن ػٔش، ٝأهنحْٛ ػ٢ِّ أسقْ أٓط٢ ذأٓط٢ أذٞ ذٌش، ٝأؽذُّ  " ػٖ جُ٘ر٢ .     

 ػر٤ذز ذٖ جُؿشجـ" أذٞ ، ٝأ٤ٖٓ ٛزٙ جألٓس ، ٌَُٝ أٓس أ٤ٖٓ ذٖ ًؼد ٢ّ ْٛ أذَ ؤٝأهش       
ٔ  : ؟ هِص أٓشش إٔ ضِؼ٢٘٘"٤ًق ذي ئرج  ذس١: هحٍ ٢ُ ػ٢ِّ قؿش جُٔػٖ .         ٢ َٝل ّ٘ ُؼَ جهحٍ: رُي؟ هحٍ: ٗؼْ، هِص: كٔحرج أف٘غ؟  ًحتٖأ

ّٓ  :هحٍ -٢٘ٓ ضرشأ        إٔ أُؼٖ ػ٤ًِح كوِص: ئٕ جأل٤ٓش أٓش٢ٗ إٔ ، ٤ٓشج ػ٠ِ ج٤ُٖٔ ًٝحٕ أ،  )أخٞ جُكؿحؼ(٣ٞعق جُػول٢   ذٖش٢ٗ دمحمكأ
 ! كٔح كطٖ ُٜح ئَل سؾَ"  .. ُؼ٘ٚ هللا ،ُؼ٘ٞٙ حأُؼٖ ػ٤ًِح ك      

 
 ّيٍ أقٕان : 
َٓ ج "٣ح قِٔس جُوشإٓ.. -   ،  ٝع٤ٌٕٞ أهٞجّ ٣كِٕٔٞ جُؼِْ َل ٣ؿحٝص ضشجه٤ْٜ ٚ..غْ ٝجكن ػِٔٚ ػِٔ ، ٖ ػِْ غْ ػَٔ ذٔح ػِْػِٔٞج ذٚ كاٗٔح جُؼحُْ 

 قط٠ إٔ جُشؾَ ٣ـند ػ٠ِ ؾ٤ِغٚ إٔ ِوًح ك٤رح٢ٛ ذؼنْٜ ذؼًنح ٣ؿِغٕٞ قَ  ، ٣ٝخحُق ػِْٜٔ ػِْٜٔ.. ٝضخحُق عش٣شضْٜ ػًل٤ٗطْٜ     
 ػٔحُْٜ ك٢ ٓؿحُغْٜ ضِي ئ٠ُ هللا"أُٝثي َل ضقؼذ أ ٣ؿِظ ئ٠ُ ؿ٤شٙ ٣ٝذػٚ..     
 كك٤حء ٝضٌشّ، كأٓح ٓح ًحٕ ػٖ ٓغأُس  ٖٓ جذطذجء ؟ هحٍ: ٓح ًحٕ ءٓح جُغخحُعثَ:  -
 " ٝجألدخ خ٤ش ٤ٓشجظ َٝل ٝقؾس أؽذ ٖٓ جُؼُؿد ... ٝجُؼوَ خ٤ش فحقد ... ِن خ٤ش هش٣ٖغٖ جُخُ ٝقُ  ... جُطٞك٤ن خ٤ش هحتذ"  -
 ؟ هحٍ: َل ٣٘حٍ ؽٜٞز  ح جُ٘وـ ك٢ جُِززهحُٞج ٝٓ - ، ٝجُ٘وـ ك٢ جُِزز ، ٝجُن٤ن ك٢ جُٔؼ٤ؾس جُٖٞٛ ك٢ جُؼرحدز ... ؾضجء جُٔؼق٤س"  -
قٚ ئَلقًلٍ    -  " ئ٣حٛح!! ؾحءٙ ٓح ٣ُ٘ـِّ
  ٣غطك٢ ٖٓ َل ٣ؼِْ ئرج عثَ ػٔح ، َٝل  ، َٝل ٣غطك٢ ٖٓ َل ٣ؼِْ إٔ ٣طؼِْ ٚئَل سذَّ  ّٕ َٞ ، َٝل ٣شؾُ  ٚأقذ ٌْٓ٘ ئَل رٗرَ  ّٖ : َل ٣خحكَ  خزٝج ػ٢٘"  -

 " ٣ؼِْ إٔ ٣وٍٞ هللا أػِْ َل           
 : : جقلع ػ٢٘ أسذؼًح ٝأسذؼًح ذ٘ٚ جُكغَٖلهحٍ  -

   ًشّ جٌُشّ قغٖ جُخِنأ، ٝ ٝقؼ جُٞقؾس جُؼُؿدأ، ٝ ًرش جُلوش جُكٔحهسأ، ٝ ؿ٠٘ جُـ٠٘ جُؼوَأ ← ٠جألسذؼس جألُٝ.    
 ئ٣حى ٝٓقحقرس جألقٔن كإ ٣ش٣ذ إٔ ٣٘لؼي ك٤نشى ← جألسذؼس جُػح٤ٗس.    

 شخ ػ٤ِي جُرؼ٤ذ ٣ٝرؼذ ػ٘ي جُوش٣دٓقحدهس جٌُزجخ كاٗٚ ٣وٝئ٣حى ٝ                                 
 ٣رؼذ ػ٘ي أقٞؼ ٓح ضٌٕٞ ئ٤ُٚٝئ٣حى ٝٓقحدهس جُرخ٤َ كاٗٚ                                  
 قحدهس جُلحؾش كاٗٚ ٣ر٤ؼي ذحُطحكٚٝئ٣حى ٝٓ                                 

، ٝؾِٞعتٚ ذؿحٗتد ُؽتش٣ف  ٣فٝرٛحذٜٔتح ئُت٠ جُوحمت٢ ُؽتشَ  ،ح ٜتُٝتْ ٣ٜر ح٣ٜرؼ، ُْٝ  ٞد١هقس دسػٚ جُط٢ ٝؾذٛح ك٢ جٌُٞكس ذؼذ فل٤ٖ ٓغ ٣ٜ -
" فتـشْٝٛ ٓتٖ ق٤تع أفتـشْٛ هللاأ٣وتٍٞ" ٝ  ٔؼص سعتٍٞ هللاَُٞل إٔ خقت٢ٔ ٣ٜتٞد١ َلعتط٣ٞص ٓؼتٚ كت٢ جُٔؿِتظ ٌُٝ٘ت٢ عت" ٝهُٞٚ: 

ذتٖ َل ضؿتٞص جُكغٖ ألٕ ؽٜحدز جَل، ٝسكل جُوحم٢ ؽٜحدز  ٖكوحٍ هُ٘رش، ُٝٝذٙ جُكغ )ؽتٜٞدٙ(ٝعإجٍ جُوحم٢ ُؽش٣ف أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػٖ ذ٤٘طٚ 
ؿ٘تس" ذج ؽترحخ أٛتَ ج٣ُوتٍٞ "جُكغتٖ ٝجُكغت٤ٖ عت٤ّ   ٗٚ عتٔغ جُ٘رت٢؟! أل سؾَ ٖٓ أَٛ جُؿ٘س َل ضؿٞص ؽٜحدضٚٝضؼؿد ع٤ذٗح ػ٢ِ "ذ٤ٚ، أل

أؽتٜذ إٔ ٛتزج ٛتٞ جُكتن  ... ٚ ٣ونت٢ ػ٤ِتٚ: أ٤ٓش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٣وذ٢٘ٓ ئ٠ُ هحم٤ٚ ٝهحم٤ ق٤٘ثز هحٍ ج٤ُٜٞد١ .. ٝقٌْ جُوحم٢ ذحُذسع ٤ُِٜٞد١
 .. " ٕ جُذسع دسػيأ، ٝ ٝأؽٜذ إٔ َل ئُٚ ئَل هللا ٝإٔ دمحمج سعٍٞ هللا

 
 ّتيعت : 
 : ضٔص ك٢ ظشٝف قشؾس ٝأٝهحش ػق٤رس ذغرد           

 حُع ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ػ٠ِ ٣ذ جُػٞجسٓوطَ جُخ٤ِلس جُػ.      
  ًٔح سكنٜح ًرحس جُقكحذس ذحُٔذ٣٘س )هِكس، جُضذ٤ش، ػرذ هللا هطِس ػػٔحٕ(  ٓش )ٖٓ جُػٞجس=جُر٤ؼس ك٢ ذحدٟء جأل سكل ع٤ذٗح ػ٢ِّ .      
 ذٖ ػٔش، عؼذ ذٖ أذ٢ ٝهحؿ.....ئُخ(ج       
 " ٛٞ جُز١ ٣ق٢ِ ذحُ٘حط ٣ٝذ٣ش ؽثٕٞ جُٔذ٣٘س جُـحكو٢ ذٖ قشخ ، ًٝحٕ صػ٤ْ جُػٞجس " ذوحء جُٔذ٣٘س ذًل أ٤ٓش ُٔذز خٔغس أ٣حّ.      

 خ٤ِلس ٖٓ ذ٤ْٜ٘، ذو٤حْٜٓ ذحخط٤حس  خ٤ِلس ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ جضٜذ٣ذ جُػٞجس ُِقكحذس ئٕ ُْ ٣خطحسٝ.           
ح جألٓش ق٤٘ثز هرَ ػ٢ِ                  ًٔ   ، ٝجألٓش ٣ططِد ٖٓ ٣ؿٔغ  ، ٝجُذُٝس جإلعًل٤ٓس ذًل خ٤ِلس ٤سجُلط٘س ًحٗص ػحض ألٕ ٓشؿ

 ٛـ 56جُخحٓظ ٖٓ ٓوطَ ػػٔحٕ ع٘س  ، ٝذ٣ٞغ ُٚ ك٢ ج٤ُّٞ ٛح ٝفلحءٛحء٣ٝؼ٤ذ ُألٓس ٛذجُؾَٔ ٣ٝٞقذ جُقق ٝ                
 

 ّخالفت : 
 : ٓٞهق جُقكحذس ٖٓ هطِس ػػٔحٕ ٝأقذجظ جُلط٘س *         

   ًحٗٞج َل َلف ٝآػؾشز ٝػذّ جُوقحؿ ٖٓ هطِس ػػٔحٕ جُز٣ٖ ذِؾ ػذدْٛ ع ٗطظحس ٝجُطش٣ّ غش جَلآ ←ذٖ أذ٢ هحُد  ع٤ذٗح ػ٢ِّ .      
 ٣ٖغ٤طشٕٝ ػ٠ِ جُٔذ٣٘س ألٕ ٓٞجؾٜطْٜ ك٢ رُي جُٞهص ُْ ضٌٖ ذحألٓش ج٤ُّٜ  ٣ُٕٞضج       
 ٝخشؾٞج ئ٠ُ جُرقشز هحُرٞج ذحُطكو٤ن ٝجُوقحؿ جُلٞس١ ٝٓكحُٝس جإلفًلـ ذ٤ٖ جُٔغ٤ِٖٔ  ←هِكس ٝجُضذ٤ش ٝجُغ٤ذز ػحتؾس .      
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 جُؿَٔ""ٓٞهؼس  ← )ٓؼوَ جُلط٘س(            
 
 
  ٤ٖ لّ ٓٞهؼس ِف  ←، أٝ هرَ ضغ٤ِٔٚ هطِس ػػٔحٕ هرَ جُوقحؿ ٖٓ هطِس ػػٔحٕ كل ئػطحء جُر٤ؼس ُؼ٢ِّ س ←ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ٢ عل٤حٕ .  
ّٔ  جُط٢     ًٝحد جُ٘قش إٔ ،  ٝجٗطؾحس جُلط٘س ذ٤ٖ ؾ٘ٞد ٓؼح٣ٝس ذٖ ع٤ٔس ضوطِٚ جُلثس جُرحؿ٤س(ج)٣ٝف  حس ذٖ ٣حعش"جٗطٜص ذحعطؾٜحد جُقكحذ٢ جُؿ٤َِ "ػ
 خشٝؼ جُخٞجسؼ ػ٠ِ ع٤ذٗح ػ٢ِ ُورُٞٚ  ←هِرًح ُِقِف أٓش ٓؼح٣ٝس ؾ٘ٞدٙ ذشكغ جُٔقحقق ػ٠ِ جُغ٤ٞف َُٞل  ٣طكون ُؿ٤ؼ ػ٢ِّ         
 س"٣ّ ٝسِ شُ " أٝ جُكَ ذحُخٞجسؼ"جء" ذحُؼشجم ُزج عٔٞج ٝسَ شُ ٝػٞدضْٜ ئ٠ُ "قَ جُقِف         
 (! س)أؿِد جُقكحذ ٝٓؼح٣ٝس جُخًلف ذ٤ٖ ػ٢ِّ  ك٢ غش جُك٤حدآ، ٝ ٖٓ جُقكحذس ٖٓ جػطضٍ جُلط٘س.  
 : يالحظ

 ٝجقذ ِٚ أؾشٕ ْٜٝٓ٘ ٖٓ أخطأ كجٖ أفحخ كِٚ أؾش، كْٜٔ٘ ٓ ؾطٜحدًُل، ألْٜٗ ًحٗٞج أًٛل  جًحٕ جؾطٜحدً  جخطًلف جُقكحذس 
   ّ؟؟ (ة)كٖٔ جُٔخط أقن ، ٝػ٢ِ   ٓؼح٣ٝس ًحٕ ػ٠ِ قن ←ٝٓؼح٣ٝس أغ٘حء جُلط٘س  جُخًلف ذ٤ٖ ػ٢ِ 

  أ١ ذؼذ قٞج٢ُ ٓحتس ػحّ ٖٓ ٝهٞػٜح()ذذء ًطحذس أقذجظ جُلط٘س ًحٕ ك٢ ػٜذ جُؼرحع٤٤ٖ  ئَل هللا ٓح قذظ َل ٣ؼِٔٚكو٤وس كجألقذجظ َل ٣٘رـ٢ جُخٞك ك٢ ٓػَ ضِي 

ّٜ  ػ٘ذٓح عثَ ػٖ ػ٢ِّ ػٖ ػٔش ذٖ ػرذ جُؼض٣ض  ]                 د ذٜح ُغحٜٗٓ٘ح ٣ذ١ كًل أُخَ ش هللا ٝػػٔحٕ ٝقشخ جُؿَٔ ٝفل٤ٖ؟ هحٍ: ضِي دٓحء هذ ه  [ ٢ّنِ

 
 ج عثًاٌ :* عسل ٔال

  ٤ٖٓٝضأذحُطش١ٝ قط٠ ٣غطو٤ْ ُٚ جألٓش  ُٚ ٖٓ ًرحس جُقكحذس، ذحُشؿْ ٖٓ ٗقف جُ٘حفك٤ٖ  ٕ ذؼنْٜ ًحٕ ٓكًل ُِ٘وذ ٝجُؾٌٟٞذحػطرحس أ      
 ٣لْٜ إٔ ٣ٌٕٞ سؾَ ع٤حعس ألٗٚ ًحٕ  سكل  ←" ك٢ أٓش١ ٢ّ ِٗ ذَ ، َٝل أػط٢ جُ جٖٛ ك٢ د٢٘٣" َل أُد جألٗقحس، ٝهٍٞ ع٤ذٗح ػ٢ِّ  هحػس      
   ..!َل ٖٓ خًلٍ جُٔقِكسجُذُٝس ٖٓ خًلٍ جُذ٣ٖ       
 

 : ْـ(63ج اآلخر ٖ)خًاد * يٕقعح اندًم
 ـ ذ٤ٖ جُ٘حط ٝجُٔطحُرس ذذّ ػػٔحٕخشٝؼ هِكس ٝجُضذ٤ش ٝجُغ٤ذز ػحتؾس ُإلفًل -
 ػ٠ِ ٣ذ أفكحخ جُلط٘س ؟" ٝهطِٚ ر٤صشعي ك٢ جُحضَ ذٜح ٝخرأش ػشط سعٍٞ هللا ضوٝهُٞٚ "ؾثص ذؼ ؼ٢ِّ ٗغكحخ هِكس ذؼذ ُوحتٚ ذج -
 " !!" ٝهطِٚ أقذ جفكحخ جُلط٘س ٗص ُٚ ظحُْأ٤ش ُٝطوحضِٖ ػ٤ًِح ٣ح صذ"  ٝضز٤ًشٙ ُٚ ذوٍٞ جُ٘ر٢  ٢ِّ ٗغكحخ جُضذ٤ش ذؼذ ُوحتٚ ذؼج -
 ذ٣٘س ك٢ أسذؼ٤ٖ كحسًعح ٖٓ جُ٘غحءػٞدز جُغ٤ذز ػحتؾس ئ٠ُ جُٔ -
 : ٗطحتؽ جُٔٞهؼس -

 ٖٓ أفكحخ جُؿَٔفكحخ ػ٢ِ ٝٗقلْٜ وشخ ٖٓ ػؾشز آَلف ٓغِْ ٗقلْٜ ٖٓ أك٤ٜح ٓح ٣ أٍٝ قشخ أ٤ِٛس ذ٤ٖ جُٔغ٤ِٖٔ هطَ.           
 ٝهق جُلطٞقحش جإلعًل٤ٓس.                            سعٍٞ هللا( ٢)قٞجس٣ّ ٓوطَ هِكس ٝجُضذ٤ش.           
 .. هٞز ئَل ذحهلل قٍٞ َٝل ! َٝل وطِٞج هطِس ػػٔحٕهطَ جُٔغِٕٔٞ أٗلغْٜ ُْٝ ٣ كوذ ..ػٞدز جُؼقر٤حش جُط٢ ؾحء جإلعًلّ ٤ُٔكٞٛح .           

 : انًٕقعحتعذ      
 ( جُذُٝس جإلعًل٤ٓس ًحٗص ك٢ قٞصضٚ ٓؼظْ أٗكحء )صعحٕ ٝكحسط ٝجُكؿحجحٕ ٝخشَٔ ٝجُركش٣ٖ ٝػُ  ٝج٤ُٖٔ ٝٓقش)جٌُٞكس ٝجُرقشز(  ك٢ جُؼشجم جٗطظْ جألٓش ُؼ٢ِّ  -

 ٣ٝسجُؿض٣شز جُؼشذ٤س ك٢ قٞصز ٓؼح ظِص جُؾحّ ٝذؼل أؾضجء -
 : ٝٓؼح٣ٝس جٗكقش جُ٘ضجع ذ٤ٖ ػ٢ِّ  -

 جُر٤ؼس أَٝل غْ ٣غِٔٚ هطِس ػػٔحٕ، ٝػ٠ِ ٓؼح٣ٝس ئػطحءٙ  ٗٚ ئٓحّ ض٘رـ٢ ُٚ جُطحػسأ ←    قؿس ػ٢ِّ .            
ٌَّٔ ..ٗٚ ٤ُظ ُِكشخ ذذٝذذج أهرَ جُوقحؿ ٖٓ هطِس ػػٔحٕ أٝ ضغ٤ِٔٚ  سكل ئػطحء جُر٤ؼس ُؼ٢ِّ  ← قؿس ٓؼح٣ٝس .              !ٞج جُغ٤قكك

 
 : ْـ( 63)صفر يٍ ف   يٕقعح ص  * 

، ٝجُطوت٠ جُؿٔؼتحٕ  هحفتذج جُؼتشجمٖٓ جُؾحّ كت٢ ٓتػِْٜ ، ٝخشؼ ٓؼح٣ٝس  ٛـ ك٢ ضغؼ٤ٖ أُق ؾ٘ذ١ ضوش٣رًح 56ئ٠ُ جُؾحّ ك٢ ؽٞجٍ  خشؼ ػ٢ِّ  -
 ..! ؽ٤ثًح أٍٝ جألٓش، ٌُٜٝ٘ح ُْ ضُؿذِ جُرؼٞظ ٝجُشعحتَ  ْ ضرحدٍٝض،  )ذ٤ٖ جُؾحّ ٝجُؼشجم( ٤ٖ"لِّ ك٢ "ِف 

ٕ ػ٤ًِتح ُتْ ٣رتحسص ٝسكتل ٓؼح٣ٝتس ُؼِٔتٚ أقوٖ دٓحء جُٔغ٤ِٖٔ ذذػٞز ٓؼح٣ٝس ُِٔرحسصز ٖٝٓ ٣٘قشٙ هللا ٣غطو٤ْ ُٚ جألٓتش،  ٓكحُٝس ع٤ذٗح ػ٢ِّ  -
 ئَل هطِٚ أٝ أعشٙأقذًج 

َّٔ ٝك٢ ج٤ُّٞ جُغحذغ  ، (ٛـ 57 فلشأٍٝ )٠ جُكشخ جُؼ٤٘لس ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ قَ سُ ذذأش  - َٔ ج)...٣ٝف  حس ذٖ ٣حعش ٖٓ ؾ٤ؼ ػ٢ِّ عوو ػ  س ضوطِٚ جُلثس جُرحؿ٤س(٤ّ ذٖ ُع
-  ّٔ ت ...قطٞجء جألٓٞس ٝضػر٤ص ؾ٘تٞدٙ "جس حس، ٝٓكحُٝس ٓؼح٣ٝجٗطؾحس جُلط٘س ذ٤ٖ ؾ٘ٞد ٓؼح٣ٝس ذؼذ عوٞه ػ ّٔ ج ٓتٖ ؾتحء ذتٚ ئُت٠ ٛ٘تح ..." حسً هطتَ ػ

ّٔ  هذئرج ًحٕ  "... ٝسد ع٤ذٗح ػ٢ِّ  َّٔ  كوذ هطَ جُ٘ر٢ُّ  ج ٖٓ ؾحء ذٚ ئ٠ُ ٛ٘ححسً هطَ ػ  قٔضز ٣ّٞ أقذ(جعطؾٜحد  ٣ش٣ذ  ) ٚ !! "ػ

 ٕ ٓؼح٣ٝس أٓش ؾ٘ٞدٙ ذشكغ جُٔقحقق كٞم جُغ٤ٞف هِرًح ُِقِف ٝقٌْ ًطحخ هللا ذ٤ٖ جُلش٣و٤ٖأَُٞل ٝؾ٘ٞدٙ  ًحد جُ٘قش إٔ ٣طكون ُؼ٢ِّ  -
 ،ٔٞجفتِس جُوطتحٍأٓتش ؾ٘تذٙ ذٝ" ..، ٓتح سكؼطٔتٞٙ ئَل خٞكًتح ٓتٖ جُٜض٣ٔتس أٗتح أػِتْ ذٌطتحخ هللا ٓت٣ٌٌِْٝ٘تْ ..  ُك٤ِس ٝهُٞتٚ "ج ى ع٤ذٗح ػ٢ِّ جدسئ -

َل كؼِ٘تح ذتي ٓتح ئئرج دُػ٤تص ئ٤ُتٚ ٝ ئُت٠ ًطتحخ هللا  دْ أِؾت.. ُورتٍٞ جُقتِف " ، ٝمـطْٜ ػ٠ِ ع٤ذٗح ػِت٢ّ  سكل هطِس ػػٔحٕ ٓٞجفِس جُوطحٍ
 كؼِ٘ح ذؼػٔحٕ ...!!"

ُؼرتذ هللا ذتٖ  خط٤حس ع٤ذٗح ػِت٢ّ جل هطِس ػػٔحٕ ، كوذ سك ٝهق جُوطحٍ ٝهرٍٞ جُطك٤ٌْ ٝئخط٤حس ٖٓ ٣ٔػِٚ ك٢ ٛزج جُطك٤ٌْ ػ٠ِ   أُسؿْ ع٤ذٗح ػ٢ِ   -
َل ٓتح  )كشهتس جُٔغت٤ِٖٔ(ج ئَل جُٞفتٍٞ ذتحألٓٞس ئُت٠ ٓتح ٣ش٣تذٕٝ ْٞ ٝأذَتٓٞعت٠ جَلؽتؼش١"  ٢خط٤تحس "أذتج، ٝأفتشٝج ػِت٠  ػرحط ٤ُٔػِٚ ك٢ جُطك٤ٌْ
 ك٤ٌْٝ ذٖ جُؼحؿ" ٤ُٔػِٚ ك٢ جُطٔشَ حس ٓؼح٣ٝس "ػَ خطجك٢ ق٤ٖ ،  ٝٓقِكس جُٔغ٤ِٖٔ ضوطن٤ٚ ٓقِكس ػ٢ِّ 

كتٕٞ "ذتحُخٞجسؼ" ٝهتحُٞج " َل قٌتْ ئَل هلل عتركحٗٚ ؼشَ ٣ُ ، كخشؾتٞج ػ٤ِتٚ ٝأفتركٞج  ٝهلٚ ُِوطحٍ ٝهرُٞٚ ُِطك٤ٌْ سكل جُرؼل ٖٓ ؾ٤ؼ ػ٢ِّ  -
 ٝس٣س"شُ أٝ ذحُكَ  ٞج "ذحُخٞجسؼّٔ ٝسجء ُزج عُ شُ ٝضؼح٠ُ" ٝػحدٝج ئ٠ُ جُؼشجم ئ٠ُ ذِذز قَ 

 ! ١ ٖٓ جُلش٣و٤ٖجٗطٜحء جُٔٞهؼس دٕٝ إٔ ٣طكون ك٤ٜح جُ٘قش جُؼغٌش١ أل -
      

  ضؼٜذ ك٤ٚ جُكٌٔحٕ ذٔح ٢ِ٣ : ←جُطك٤ٌْ ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ جُٔط٘حصػ٤ٖ  -
o ٍٝهق جُوطح   َ  ٖٓ جُطشك٤ٖ ػ٠ِ ٗلغٚ ٝٓحُٚ ٝأِٛٚ ، ٣ٝأٖٓ ً
o ٝ جُغ٘س إل٣ؿحد قَ ٣شم٢ ذٚ جُطشكحٕجُشؾٞع ئ٠ُ جٌُطحخ 
o  َجؾطٔحع جُك َٔ ذت٤ٖ جُؾتحّ ٝجُؼتشجم ذٝٓتس جُؿ٘تذٍ( ٓ٘طقتق جُٔغتحكس ذرِتذز أرسـ )ذٛتـ(  57ٖ ك٢ ؽٜش سٓنحٕ ٖٓ ٗلظ جُغت٘س ) ٤ٌ

 ُِرص ك٢ جألٓش
    : ؾطٔحعٕٞ ػٔح أعلش ػ٘ٚ ٛزج جَل، ٝجخطِق جُٔإسخ ، جؾطٔغ جُكٌٔحٕ ك٢ دٝٓس جُؿ٘ذٍ ؾطٔحعأٝجٕ جَلػ٘ذٓح ؾحء          

 لحْٛ ٝذو٠ جُخًلف ػ٠ِ ٓح ٛٞ ػ٤ِٚ، ٝسؾؼح دٕٝ ض ٣طلوح ػ٠ِ ؽ٠ء ُْ.  
 خط٤حس ٖٓ ٣شٝٗٚ أًٛل ُألٓشجس ك٢ ، ٝإٔ ٣ؼٞد جألٓش ؽٞسٟ ذ٤ٖ جُقكحذ ح٣ٝس ٝػ٢ِّ جضلوح ػ٠ِ خِغ ٓؼ.  



990 

 

 [ ٓٞع٠ جألؽؼش١ سٝج٣حش ؿ٤ش فك٤كس ، ٝؿلِس أذ٢ ًَ ٓح ه٤َ ػٖ ؿذس ػٔشٝ ذٖ جُؼحؿ ←ِٓكٞظس  ]                 

 
 
 
 َتائح انًٕقعح : 

 ٣ًح!!س، ْٜٓ٘ خٔغس ٝػؾشٕٝ ذذ أَٛ جُؼشجمأُلًح ٖٓ  16، ٝ أَٛ جُؾحّ أُلًح ٖٓ 06 أُق( 990-70)جخطًلفٓوطَ قٞج٢ُ عرؼ٤ٖ أُق ٓغِْ   
 !! ٝك٢ جُلطٞقحش جإلعًل٤ٓس ُْ ٣خغش جُٔغِٕٔٞ ٓػَ ٛزج جُؼذد أٝ هش٣رًح ٓ٘ٚ ك٢ ؾ٤ٔغ ٓؼحسًْٜ ٓ٘ز ػٜذ جُ٘ر٢ :  ِٓكٞظس                

 
 اٌ :ٔ  ر  ٓ  * يعركح انُ  

، أفتركٞج َل  ، ٝػٞدضْٜ ئ٠ُ "قتشٝسجء" ذتحُؼشجم ٤ٖلّ ِف  ؼشًسذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓؼح٣ٝس ك٢ ٓجُطك٤ٌْ ُورُٞٚ  ذؼذ خشٝؼ جُخٞجسؼ ػ٠ِ ع٤ذٗح ػ٢ِّ  -
َٝ  َٝل ذٔؼح٣ٝس ٣ؼطشكٕٞ ذؼ٢ِّ   " ٝسكؼٞج ؽؼحس "َل قٌْ ئَل هلل" ٢ّ رِ جُشجعِ  دٍ ْٛ ، ٝػ٤٘ٞج ػ٤ِْٜ "ػرذ هللا ذٖ 

" ٝسؿتتد إٔ ٣طلتتشؽ ، ٝئٕ خشؾتتٞج ػ٤ِ٘تتح هحضِ٘تتحْٛ ؿؿ٘تتحْٕٛ ضٌِٔتتٞج قئ، ٝ ْٜ ٓتتٖ جُرذج٣تتس "ئٕ عتتٌطٞج ػٔٔ٘تتحْٛٓٞهلتتٚ ٓتت٘ قتتذد عتت٤ذٗح ػِتت٢ّ  -
جٌُػ٤تش ٓتْٜ٘  ، ٝٗؿتف كت٢ ئه٘تحع ُٔكتحٝسضْٜ، ٝأسعَ ئُت٤ْٜ "ػرتذ هللا ذتٖ ػرتحط"  كوحّ ذٔكحٝسضْٜ أًػش ٖٓ ٓشز،  ْ ٝؽأ٣ْٜٝٗطشًُٜٔؼح٣ٝس 

 ذحُشؾٞع ػٖ أكٌحسْٛ
، ألٗتٚ أغ٘ت٠ ػِت٠  ٓشأضتٚ ًٝحٗتص قتحًٓل ٝؽتوٞج ذطٜ٘تحج" ٛتٞ ٝشّ جألسَ  ػرذ هللا ذتٖ خرَّتحخ ذتٖ"، ٝهطِٞج  ػٕٞ ك٢ جألسك كغحدج٣٤ؼٝج أٌُْٜ٘ ذذ -

، ٝهتحُرْٜ ذوطِتس ػرتذ هللا ذتٖ  قط٠ أض٠ جُٜ٘شٝجٕ كغٔغ ُْٜ د٣ًٝتح ًتذ١ٝ جُ٘ٔتَ ٓتٖ هتشجءز جُوتشإٓ ع٤ذٗح ػ٢ِّ عحس ئ٤ُْٜ  –ٝٓذقٚ  ع٤ذٗح ػ٢ِّ 
 ْ كوحُٞج : "ًِ٘ح ؽشًحء ك٢ هطِٚ"٤ُوطِٜ شّ خرَّحخ ذٖ جألسَ 

، ُٝتْ ٣طرتن  ، أعتلشش ػتٖ هطتَ جٌُػ٤تش ٓتٖ فتلٞف جُختٞجسؼ ٛـ ٝٗقتشٙ هللا ٗقتشج عتحقوًح 58ك٢ ٓؼشًس جُٜ٘شٝجٕ ع٘س  ػ٢ِّ  هحضِْٜ ع٤ذٗح -
أٓحٕ ٓغ "أذ٢ أ٣ٞخ جألٗقحس١" جُز١ ٗتحدجْٛ "ٓتٖ ؾتحء ٕ سكغ ُْٜ سج٣س أكشدج ذؼذ جُٜض٣ٔس جُغحقوس ٝرُي ذؼذ  ػؾشذنؼس ْٜٓ٘ ئَل قٞج٢ُ 
َل  ح، كاٗ ، ٖٝٓ خشؼ ٖٓ ٛزٙ جُؿٔحػس كٜٞ آٖٓ ، ٖٝٓ جٗقشف ئ٠ُ جُؼشجم كٜٞ آٖٓ ٖٓدخَ جُٔقش كٜٞ آ ، ٖٝٓ كٜٞ آٖٓ ئ٠ُ ٛزٙ جُشج٣س

 ٌُِٔتس عتٔؼٞٛح ٓتٖ صػت٤ْٜٔ ػ٘تذٓح متشخ عت٤ذٗح ػِت٢ّ ٝهذ جػطضٍ جٌُػ٤ش ٖٓ جُخٞجسؼ جُوطحٍ أغ٘تحء جُٔؼشًتس  –قحؾس ُ٘ح ك٢ علي دٓحتٌْ" 
كحٗغتكد قتٞج٢ُ جألُتق ئُت٠ جُ٘حس؟"  ؿ٘س أّ ئ٠ُجُٓح أدس١ ئ٠ُ "كوحٍ صػ٤ْٜٔ  "..٠ جُؿ٘سس ئُْ ذغ٤لٚ كوحٍ جُخحسؾ٢ "قرزج جُشٝقسؾًل ٜٓ٘

 ذ٣َّس"ًٔح أعلشش جُٔؼشًس ػٖ هطَ "ر١ جُػُ  –سج٣س أذ٢ أ٣ٞخ جألٗقحس١ !! ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ مؼق جُرق٤شز ٝج٤ُو٤ٖ 
 

ح كأضحٙ "رٝ جُخُ ٝٛٞ ٣وغْ هغذ٤٘ٔح ٗكٖ ػ٘ذ سعٍٞ هللا "٣َّس: ػٖ أذ٢ عؼ٤ذ جُخذس١ هحٍ ]رٝ جُػُذَ  ٝٓتٖ ٣ؼتذٍ ئٕ ُتْ : ٣ِٝتي! ()، كوتحٍ  ِذٍْػتجكوتحٍ: ٣تح سعتٍٞ هللا  "٤ٔت٢ِٔ جُطَ  زشَ ٣ِق َٞ ًٔ

ش أقتذًُْ فتًلضٚ ٓتغ فتًلضْٜ، دػتٚ كتإ ُتٚ أفتكحذًح ٣كِوت"(: ، كوتحٍ ) أمتشخ ػ٘وتٚتزٕ ُت٢ ك٤تٚ ٣تح سعتٍٞ هللا جػٔش ذٖ جُخطحخ: !! كوحٍ  ئٕ ُْ جػذٍ ششَ غِ ٝخَ  هذ ِخرصَ  ، أػذٍ

٣طْٜ سؾَ أعٞد ئقذٟ ػنذ٣ٚ ٓػَ غذ١ جُٔشأز أٝ ٓػتَ ٤ٓس ... آ، ٣ٔشهٕٞ ٖٓ جإلعًلّ ًٔح ٣ٔشم جُغْٜ ٖٓ جُش )ق٘حؾشْٛ(، ٣وشإٔٝ جُوشإٓ َل ٣ؿحٝص ضشجه٤ْٜ  حٓٚ ٓغ ف٤حْٜٓٝف٤

، ٝأؽتٜذ إٔ  ذٞ عؼ٤ذ: كأؽٜذ أ٢ٗ عٔؼص ٛزج ٓتٖ سعتٍٞ هللا كوحٍ أ ، ، ٣خشؾٕٞ ػ٠ِ ق٤ٖ كشهس ٖٓ جُ٘حط ضٜطض( == ضنطشخ ، ضذسدس ضذسدس )جُرَِنؼَس = هطؼس جُِكْجُرَِنؼَس 

ظَ  ذٖ أذ٢ هحُد هحضِْٜ ٝأٗح ٓؼٚ ػ٢ِّ  ِٔ ِؾذ كأض٠ ذٚ قط٠ ٗظشش ئ٤ُٚ ػ٠ِ ٗؼص سعٍٞ هللا ) ، كحٓش ذزُي جُشؾَ )ر١ جُػُذ٣َّس( كحُطُ ُٞ  ٓغِْ([) ( جُز١ ٗؼص"، ك

 
 :ًعركح انتعذ  -

 إٔ  ، كؼحد ئ٠ُ جٌُٞكس عحتًل هللا  ٖٓ ٓؼغٌشٙ، ئَل إٔ ؾ٘ذٙ خزُٞٙ ٝضغِِٞج ٓ٘غكر٤ٖ  سؾ٤ؾٚ ُِطٞؾٚ ُكشخ ٓؼح٣ٝ ع٤ذٗح ػ٢ِّ  أػذّ . 
 ؽرحٙ جُشؾحٍ!!أ٣٘وزٙ ٖٓ    
" ػِت٢ّ "، ٝجهطقتشش عت٤طشز عت٤ذٗح .. ًٔقتش ٝجُكؿتحص ٝجُت٤ٖٔ غت٤ذٗح ػِت٢ّ ُجعططحع ٓؼح٣ٝس جهططحع أؾضجء ًر٤شز ٖٓ جُذُٝس ًحٗتص ضحذؼتس . 

 ػ٠ِ 
  ووذًلد جُؼشجم ٝكحسط ك   

 
 

 : ُّيقتم عهي رضي هللا ع 
 !! ٝٓؼح٣ٝس ٝػٔشٝ ذٖ جُؼحؿ ألْٜٗ جػطوذٝج أْٜٗ عرد ذًلء جألٓس سٝج جُطخِـ ٖٓ ػ٢ِّ ، ٝهشّ  جؾطٔغ ػذد ٖٓ جُخٞجسؼ. 
 . ُٓ  ٝجٕ ك٢ ًحٗص هذ ٌُٗرص ٣ّٞ جُٜ٘شطحّ" هِ  ضذػ٠ " ٓشأز ٖٓ جُخٞجسؼ سجتؼس جُؿٔحٍج)ًٝحٕ هذ ػؾن  ْ ذوطَ ػ٢ِّ ِؿَ ضؼٜذ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ 
 ،  كٞجكوٜح هحتًل: ٛزج هِد ٖٓ َل ضش٣ذ جُؼ٤ؼ ٓغ صٝؾٜح، كخطرٜح ٝجؽطشهص إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓشٛح غًلغٔحتس دسْٛ ٝهطَ ػ٢ِ !!  أذ٤ٜح ٝأخ٤ٜح  
   ْٕ  ٝضؼٜذ  ، ٝص٣٘طٜح ٝص٣٘س أِٜٛح!!(، ٝئٕ هُطِص كٔح ػ٘ذ هللا خ٤ش ٖٓ جُذ٤ٗح  ى جُؼ٤ؼ ٓؼ٢أ٢ٜ٘٣ٝ ي ٝٗلغِ ٗلغَ  ؽل٤صَ  أفرصَ  كأؾحذطٚ هحتِس: ئ

      ُط٘ل٤تز جُخطتس فتًلز جُلؿتش ٣تّٞ ، ٝجضلوتٞج إٔ ٣ٌتٕٞ ٓٞػتذْٛ  ، ٝضؼٜذ ػٔشٝ ذٖ ذٌتش ذوطتَ ػٔتشٝ ذتٖ جُؼتحؿ ذٖ ػرذ هللا ذوطَ ٓؼح٣ٝس جُرَُشى
 ٛـ 00ع٘س  سٓنحٕ 97

 ٗؿح ٝجضخز ذؼذٛح جُٔوقٞسز ُِقًلز، ٝ ، كوذ أفحذٚ جُرَُشى ك٢ ئ٤ُطٚ كأٓح ٓؼح٣ٝس.        
 :، كقحس ٓػًل طَ ذذَل ٓ٘ٚجكس" ُِقًلز ٣ٜٞٓح ُٔشك أفحذٚ كوُ زكوذ أٗحخ فحقد ؽشهطٚ "خحسؾس ذٖ ق ح ػٔشٝ ذٖ جُؼحؿٝأٓ.        
 ! جكس"زٝأسجد هللا قشٝج ػٔ "أسدشُ          
       .  ُٓ   ،  ٛـ 00نحٕ ع٘س س99ٓ ٤ُِس جألقذ ، كوطِٚ ٝكحمص سٝقٚ ئ٠ُ ذحستٜح  ْ ذغ٤لٚ جُٔغّٔٞ ػ٤ًِح ك٢ سأعِٚؿَ ٝمشخ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ 
 ، جألٓش جُز١ ؾؼَ هرشٙ ٓؿَٜٞل: لص جُشٝج٣حش قٍٞ دك٘ٚ، ٝجخطِ ٝؿغِٚ جُكغٖ ٝجُكغ٤ٖ ٝػرذ هللا ذٖ ؾؼلش، ٝف٠ِ ػ٤ِٚ جُكغٖ        

o ٢َ  دُكٖ ذذجس جإلٓحسز ذحٌُٞكس ٤ًُل ِّٔ  ! ٌٓحٗٚ ُثًل ٣٘رؾٚ جُخٞجسؼ ، ٌُٖ ُػ
o  جُغ٤ذز كحهٔسٗوِٚ جذ٘ٚ جُكغٖ ئ٢ُ جُٔذ٣٘س ق٤ع دُكٖ ػ٘ذ هرش ! 
o َٔجُؿغذ ُق  َّ    ٓحَل كغشهٞٙ غْ دك٘ٞٙ ك٢ ؾرَ ه٢ء جُرؼ٤ش، ٝأخزٙ ؾٔحػس ظ٘ٞج أٗٚ ػ٠ِ ذؼ٤ش، كَن

 َل ع٘ذ ػ٠ِ ٛزج ! ٝهللا أػِْ[ ← ذحُ٘ؿق ذحُؼشجم ذؼل جُؾ٤ؼس إٔ هرش ع٤ذٗح ػ٢ِّ  حءدػجِٓكٞظس: ]                    

  
 : خسائر انفتُح 

 غ٘حٕ قٞجس١ سعٍٞ هللاجٝ،  غ٘حٕ ٖٓ جُخِلحء جُشجؽذ٣ٖجأسذؼس ٖٓ جُؼؾشز جُٔرؾش٣ٖ ذحُؿ٘س : ٜح سجـ مك٤ط.               
 ك٢ ٓؼحسًٜح جُؿَٔ ٝفل٤ٖ ٝجُٜ٘شٝجٕ ػ٠ِ ٣ذ ٓغ٤ِٖٔ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ فَلأسٝجـ ػؾشجش ج٥صٛوص أُ .          
 ٝهق جٗطؾحس جُذػٞز جإلعًل٤ٓس ُٞهق جُلطٞقحش جإلعًل٤ٓس .              
 ّ جُٔغ٤ِٖٔ ئ٠ُ ع٘س ٝؽ٤ؼس ٝخٞجسؼجٗوغح.              

 ..! تاهلل قٕج إال حٕل ٔال ٔال  ..                                        
 



996 

 

 انخٕارج : 
 

َٞ  ذذج٣س ظٜٞسْٛ ك٢ ػٜذ جُ٘ر٢  -    ز(شَ ٣ِق )هقس ر١ جُُخ
جء" ٝسَ شُ ، ٝضؿٔؼٞج ذوش٣س "قَ  جُطك٤ٌْ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓؼح٣ٝس٤ٖ ذغرد هرُٞٚ لّ ه٣ٞص ؽًٞطْٜ ك٢ ػٜذ ع٤ذٗح ػ٢ِ ق٤ٖ خشؾٞج ػ٤ِٚ ك٢ ٓؼشًس ِف  -

ٔس" ٗغرس ئ٠ُ ؽؼحسْٛ جُز١ سكؼٞٙ "َلشُ ٞج "ذحُخٞجسؼ" أٝ "جُكَ ّٔ ، كغُ  ذحُؼشجم ٌِّ ك ُٔ قٌْ ئَل هلل" )ػِن ػ٠ِ ٛزج جُؾتؼحس عت٤ذٗح  ٝس٣س" أٝ "جُ
 ذوُٞٚ: ًِٔس قن ٣شجد ذٜح ذحهَ( ػ٢ِّ 

شز ػرحدضْٜ ٝهشجءضْٜ ُِوشإٓ ضأغ٤ش خط٤ش ك٢ جعطوطحخ ذغطحء جُ٘حط قُْٜٞ )ػٖ ػرذ هللا ذتٖ ػٔتش قٌْ ئَل هلل" ٓغ ًػ ًحٕ سكؼْٜ ؽؼحس "َل -
 هّٞ ئرج جٗخذػ٘ح ذحهلل ُخذػ٘ح"( ٗكٖ "

ٗؾتش ، ٝ ، جعتططحػٞج ضؿ٤ٔتغ فتلٞكْٜ ، ُٝتْ ٣تُ٘ؽ ٓتْٜ٘ ئَل جُو٤ِتَ )قتٞج٢ُ ػؾتشز( هحضِْٜ عت٤ذٗح ػِت٢ كت٢ ٓٞهؼتس جُٜ٘تشٝجٕ ٝجٗطقتش ػِت٤ْٜ -
 رًلد جإلعًل٤ٓسأكٌحسْٛ ك٢ جُ

 
  يٍ صفاتٓى: -

 َل ٣ؾطذ عحػذْٛ ئَل أٝهحش جُلطٖ أ١ ←٣خشؾٕٞ ػ٠ِ ق٤ٖ كُشهس ٖٓ جُ٘حط .              
 أعٞد ئقذٟ ػنذ٣ٚ ٓػَ غذ١ جُٔشأز سؾَ) ػًلٓطْٜ( آ٣طْٜ .              
 ً٘ح٣س ػٖ فـش جُغٖ ←غحء جألع٘حٕ . قذُ              
 ك٢ جُلْٜ ُوِس جُؼًِْ٘ح٣س ػٖ عطك٤س  ←علٜحء جألقًلّ .              
 ، ٌُٝ٘ٚ ػحخ أػٔحُْٜ جُٔغ٤ثس ( أهٞجُُْْٜ ٣ؼد جُ٘ر٢ ) ←٣وُٕٞٞ ٖٓ هٍٞ خ٤ش جُرش٣س .              
 ً٘ح٣س ػٖ ًػشز جُؼرحدز ←٣وشإٔٝ جُوشإٓ َل ٣ُؿحٝص ق٘حؾشْٛ .              
 ، ٝضٌل٤شْٛ  ، ٝضؾذدْٛ ٓغ أٗلغْٜ ، ٝضكؿش أكٌحسْٛ ، ٝضطشف عًِْٜٞ هرؼًْٜ٘ح٣س ػٖ مًلُْٜ ُكذز  ←٣ٔشهٕٞ ٖٓ جُذ٣ٖ .              
 ر٢ "ذًٌلخ جُ٘حس..." ٝأٓش ذوطِْٜ، ُزج عٔحْٛ جُ٘ ، ٝهطِْٜ جُٔغ٤ِٖٔ ٝضشًْٜ أَٛ جألٝغحٕ جُ٘حط               
  ، ذَ ضلشهٞج ٝجٗوغٔٞج ػ٠ِ أٗلغْٜ ئ٠ُ جقذز ضؿٔؼْٜ، كِْ ٣غطط٤ؼٞج إٔ ٣ٌٞٗٞج ؾٔحػس أٝ دُٝس ٝج ؾؼَ هللا ذأعْٜ ذ٤ْٜ٘ ؽذ٣ذ.              
  ػ٤ش ٖٓ صػٔحتْٜ ػ٠ِ أ٣ذ١ أضرحػْٜ، ٝهطَ جٌُ ؾٔحػحش فـ٤شز ٣ٌلش ذؼنٜح ذؼًنح               
 
 

 يٍ أفكارْى: -
 ٝٓؼح٣ٝس ضٌل٤ش ع٤ذٗح ػ٢ِ ٝٓؼح٣ٝس ٝأفكحخ جُؿَٔ ًَٝ ٖٓ سم٠ ذحُكٌْ ذ٤ٖ ػ٢ِّ .    
 ٞدٙ ك٢ جُ٘حسش ٓشضٌد جٌُر٤شز ٝخِضٌل٤.    
 ، ُٝٞ أدٟ ئ٠ُ جُوطَ ٝؾٞخ جألٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش ذحُوٞز.    
 رحخ ذٖ جألسش ٝؾحس٣طٚ ٝؽن ذطٜ٘ح(ٝأهلحَل )هطِْٜ ػرذ هللا ذٖ خ َ جُٔخحُل٤ٖ ُشأ٣ْٜ سؾحَل ٝٗغحءً ئذحقس هط.    
 ، ٝأَٛ جُؼٜذ!! عطكِٞج دٓحء ٝأٓٞجٍ أَٛ جُزٓسج.    

 

 = ػرذٝج هللا ذؼوُْٜٞ!![، ٝأهٞجٍ ٝأكؼحٍ جُقكحذس ػ٘ذٓح هحعٞٛح ذؼوُْٜٞ  ٛزٙ جُلشهس أْٜٗ هذٓٞج "جُؼوَ ػ٠ِ جُ٘وَ" كشدٝج ٝسكنٞج جُغ٘س جُقك٤كس]ِٓكٞظس: عرد مًلٍ 


