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ُنٖ ٗ٘نجهٔ كن٢ ْٓننضَٜ ٛنيث ثُؼنٌٛ نٛننْ ٌٓٞٗنجس ثإل٣ٔنجٕ ثُٚنٞك٢ ٝمٚٞٙنن٤جصٚ إٕ ًنجٕ ثُٔلٜنّٞ ثُؼننجّ 

ُإل٣ٔجٕ ٤ٙـز ٓقوهر ٖٓ ٤ٙؾ ثإلؽجدز ٖٓ هذَ ثُؼوَ ثإلْٗج٢ٗ ػ٠ِ ّؤثٍ ثُذوث٣جس ٝثُٜ٘ج٣جس ٝثُٞؽنٞه ٝثُل٘نج   

أٝ إكٌثٍث ُٞنًٌٝثس ف٣ٞ٤نز ٝٓوضٞن٤جس ثؽضٔجػ٤نز  أٝ صِذ٤نز ُ٘نوث  ثُْنٔج . كؾ٤ٔنغ صِني ثُو٘جػنجس أٝ ثُٔوجًدنجس 

ُٔلّٜٞ ثإل٣ٔجٕ دٞؽنٞه هنٟٞ مجًهنز ٓذوػنز ٌُِنٕٞ ٝٓضقٌٔنز دٔٚن٤ٌٙ صنوٍ ًنَ ٜٓ٘نج  ػِن٠ ثُنٌؿْ ٓنٖ ثمض كٜنج 

٢ دٜننج فجؽننز ثٌُننجةٖ ثُذٖنن١ٌ ٝص٘ٞػٜننج  ػِنن٠ فو٤وننز ٓٞٝننٞػ٤ز أٝ ػِنن٠ ؽجٗننخ أّجّنن٢ ٓننٖ صِنني ثُقو٤وننز  ٝٗؼ٘نن

 ثُْٔضٌٔر إ٠ُ ىُي ثُٔلّٜٞ ٓج هثّ ُـَ ثُٞؽٞه ٝث٤ٌُٚٔ هجةٔج.

ٌُّ٘٘ننج ٗننٌّٝ كنن٢ دوث٣ننز ٛننيث ثُؼننٌٛ إٔ ٗضٞهننق ػ٘ننو ثُٔلٜننّٞ ثُضٞثٝننؼ٢ ُإل٣ٔننجٕ  ٝٛننٞ ثُٔلٜننّٞ ثُننو٢٘٣ 

ّٕ ثُضٚٞف ثإلّ ٢ٓ هو ٖٗأ كن٢ ًفنْ ثُنو٣ٖ  ُٝنْ ٣ٌنٖ ىث أٙنٍٞ ٟذ٤ؼ٤نز أٝ كِْنل٤ز   ٝثإلّ ٢ٓ دًٚٞر أهم ن

ّٕ ثُٔلّٜٞ ثإلّ ٢ٓ ُإل٣ٔجٕ  ًٔج ػَٔ  ٝإٕ صـّيٟ إعٌ ٖٗٞةٚ ٖٓ ًٝثكو عوجك٤ز ٝكِْل٤ز ٝثؽضٔجػ٤ز. ٖٝٓ ثُٔؼِّٞ أ

ػ٠ِ صقو٣وٙ ػِٔج  ثُو٣ٖ ٖٓ ٓل٣ٌْٖ ٝٓقوع٤ٖ ٝكوٜج  ٝٓض٤ٌِٖٔ ػ٠ِ ثصلنجم د٤نْٜ٘ صنجًر ٝثمنض ف صنجًر أمنٌٟ  

ٗجس هو ثؽضٜنو ًنَ ك٣ٌنن ٓنْٜ٘ كن٢ إٗٔج ٣ضٌَٖ ٖٓ ع عز ٌٓٞٗجس ًة٤ْ٤ز ٢ٛ ثُو٘ج ّٞ ػز ٝثُٖٜجهر ٝثُؼَٔ  ٢ٛٝ ٌٓ

 د٤جٕ مٚجةٜٚج ٝصل٤َٚ ثُوٍٞ ك٢ ٓقوهثصٜج ٝههجةوٜج. 

كجُو٘جػز ٢ٛ ثػضوجه ٣ضومَ ك٢ ص٣ٌٞ٘ٚ ثُؼوَ ٝث٤ٌُٔٞ ٝثُٞؽوثٕ ػ٠ِ ٗقٞ ٓج ٝدووً ٖٓ ثُضلجٝس أٝ ثُضْج١ٝ 

٣ُٞنو ثُٔنٌ  ػِن٠ ثُل نٌر »ثُٔنأعًٞ إٕنجًر إُن٠ ىُني ٖٝٓ ثُضنٞثًط أٝ ثكًضْنجح دجُضٌد٤نز ٝثُنضؼِْ. ٝكن٢ ثُقنو٣ظ 

ٌثٗٚ أٝ ٣ّٔؾْجٗٚ ّٚ هثٗٚ أٝ ٣٘ ّٞ «ٝأدٞثٙ ٣ٜ
1

ج ك٢ ٛيث ثنعٌ ٖٓ إٕجًر إ٠ُ ظجٌٛر ثُضٞثًط دجُضو٤ِو ٝٓج  ّٔ . ٝدجٌُؿْ ٓ

ّٕ ثُٔقنّوع٤ٖ ٝثُلوٜنج  هنو ًًنَٝث ػِن٠ ٓذنوأ ثُضِون٤ٖ كن٢  صْضضذؼٚ ٓنٖ صـ٤٤نخ إلًثهر ثُقنوط ثُ٘جٕنب ٓنٖ ثُُٞنوثٕ كنئ

ُضٖ٘تز  ٝثػضذٌٝث ثكٗو٤جه ٝثكصذجع م٤ٌ ٝٔجٕ ُض٤ٌّل ثإل٣ٔجٕ ك٢ ثُؼوٍٞ ٝثُ٘لنُٞ  ٝؽؼِنٞث ٓنٖ ٓلٜنّٞ ثُْنّ٘ز ث

مٌٝؽننج ٝف٤ننوث ػننٖ ثُٚننٌثٟ ثُْن٤ٌ ػِنن٠ ثُننوًح ٗلْننٚ ٓؼضذنن٣ٌٖ ًننَ ثؽضٜننجه كنن٢ ثكػضوننجه ٝننٌدج ٓننٖ ثكدضننوثع ٝ

 ثُْٔضو٤ْ.

ُِٝؾنننوٍ ثُٔ٘ وننن٢ ٝثُذقننظ ػنننٖ ثنّنننذجح ٝصنٞننغ ثُو٘جػنننز ػ٘نننو ثُٔضٌِٔنن٤ٖ ٝثُل ّنننلز ُِٔنننٜ٘ؼ ثُؼو ٗنن٢ 

ٝثُْٔذذجس  ٝػٖ ثُؼِز ثن٠ُٝ  ٝػٖ ٝثؽخ ثُٞؽٞه ديثصنٚ  ٌٝٓٔنٖ ثُٞؽنٞه دـ٤نٌٙ  ٝػنٖ ثُؾنٌٞٛ ثُلنٌه  ٝػنٖ 

ثُؼننٌٛ ٝثُؾننٌٞٛ  ٝثُوننوّ ٝثُقننوٝط  ٝػننٖ ثُقًٌننز ٝثُْننٌٕٞ  ٝؿ٤ننٌ ىُنني ٓننٖ ثُٔوننٞكس ثُلِْننل٤ز ٝثنه٤ْننز 

مجٝننٞث كنن٢ صقو٣نو ثُننيثس ٝثُٚنلجس  ٝكنن٢ صٚنًٞ ثُؼ هننز د٤ٜ٘ٔننج  ث٣ٌُجٝن٤ز ٝٝؽننٞٙ ثكّنضوكٍ ثُٔ٘ و٤ننز  ًٔنج 
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ٝأك٠ٞ دْٜ ثُنٞٛ إ٠ُ ٗضجةؼ ٓنضِلز ٝصٔغّ س ٓضوجدِز ٝٓض٘جهٞز ك ص لب أٝثً ثُق٤ٌر  ٝك صٌه ٙنُٞز ثُٖني  

ّٖ ُٜج ثُ٘لُٞ  كأٝق٠ ّذ٤َ ثإل٣ٔجٕ ػ٘وْٛ أًغٌ ٝػًٞر ٝد٤جٗٚ إٔو ّ صؼو٤وث.  ٝك ص ٔت

  ثُو٣ٖ ٢ٛ إػ ٕ ٝصِلّظ دٞفوث٤ٗز ثإلُنٚ ًّٝنجُز ًّنُٞٚ  ٣ٌٝلن٢ ك٤ٜنج ثُضٚن٣ٌـ ٝثُٖٜجهر ك٢ ٓ٘ظًٞ ػِٔج

ُِوكُز ػ٠ِ ثإل٣ٔجٕ  ٝثُؼذٌر ك٤ٜج دجُظجٌٛ  ٝك ف٤ِز دؼو ىُي ٓغ ثُٔ٘جكو٤ٖ  كذٔؾٌه ثُضِلّظ دجُٖٜجهر ٣ؼْٚ ثٌُٔ  

ّٕ أفٌجْٜٓ صؾ١ٌ ػِن٠ ثُظنجٌٛ هٓٚ ٝػٌٝٚ ٝٓجُٚ. ٝثُٖٔجً إ٤ُْٜ دؼِٔج  ثُو٣ٖ ٛ٘ج ْٛ ثُلوٜج  ثُي٣ٖ ٣ؼضٌكٕٞ دأ

 ّٕ ّٕ ثُٔوجٙو ٝث٤ُّ٘جس ك ص٘وًػ ك٢ هٝثةٌ ثٛضٔجْٜٓ  ٝك صوغ صقنش ٟجةِنز صِني ثنفٌنجّ ن ٖٓ أػٔجٍ ثُؾٞثًؿ  ٝأ

ّْ ك٢ ثُٖنٜجهر دٜنيث ثُٔؼ٘ن٠ ًٜٞٗنج ٕنٜجهر أٓنجّ ثُـ٤نٌ هٕٝ ًذ٤نٌ  هللا أػِْ دنجة٘ز ثنػ٤ٖ ٝدٔج صنل٢ ثُٚوًٝ. كجُٜٔ

ّٕ ثُٔؼضذٌ ك٢ ثإل٣ٔجٕ ٛٞ فًٌز ثُِْجٕ ٤ُِٝ إفْثٛضٔجّ دٌٜٞٗج ٕٜجهر أ جُ ثُٞن٤ٌٔ ٝٓنج ٣٘نضؤ ٓجّ ثُيثس ًٔج أ

 ك٢ ثُٞؽوثٕ.

نج  ّٓ ُِٝؼَٔ ػ٘و ػِٔج  ثُلوٚ ٝثٌُ ّ هٚز ٓغ ثإل٣ٔجٕ  كْٜٔ٘ ٖٓ أفٌْ ثُؼ هز د٤ٜ٘ٔج  ٖٝٓ د٤ْٜ٘ ٖٓ ٗلجٛنج  أ

ًذ٤ٌ ثػضذجً ُٔوجٙوٛج ٝٓـج٣ٍٜج  ٝثصنيٝٛج  ثُٔقٌٕٔٞ كوو صٌْٔٞث دأػ٤جٕ ثنػٔجٍ ٝإٌٔجُٜج ٤ٛٝتجصٜج هٕٝ إ٣  

نج ثُ٘نجكٕٞ ٓنْٜ٘ كونو أعذضنٞث  ّٓ ٓؼ٤جً ٣ٍجهر ٝٗوٚجٕ ك٢ ٤ًٙو ثإل٣ٔجٕ  ًٝدٔج ثػضذٌٛج دؼْٜٞ ه٤َُ إعذجس ٝٗل٢ ٝأ

ّٕ ثإل٣ٔجٕ  ٝٞث أٌٓٛج ُِؼ٘ج٣ز ثإل٤ُٜز  ِّّٝٔٞث دأ ّٞ ؽٞثٍ ثإل٣ٔجٕ دٔؼٍَ ػٖ ثُؼَٔ ٝأًؽؤٝث ثُ٘ظٌ ك٢ ثٌُذجةٌ  ٝك

ٖ ث٣َُجهر ٝثُ٘وٚجٕ  ٝدأّٗٚ ًٖٛ ثُٞؽٞه أٝ ثُؼوّ. ٌٝٛيث صٞن٤ن هثةنٌر ثإل٣ٔنجٕ ٝصضّْنغ دنجمض ف ٍث٣ٝنز دٔ٘أٟ ػ

 .ثُ٘ظٌ  ٝصنضِق ٛيٙ دجمض ف ثُوٝثػ٢ ٝثُقجؽجس ٝثٌُثٖٛ ٖٓ ٕؤٕٝ ثُق٤جر

ّٕ ثُٚنٞك٤ّز هنو ًنجٗٞث ٓنو٤ًًٖ ٌُنَ صِني ثُٔؼنج٢ٗ ثُضن٢ ًجٗنش صنوًٝ كن٢ كِني ثإل٣ٔنجٕ  ٝإٕ ُنْ  ٝك ٌٓث  ك٢ أ

٣ٌٞٗٞث ٣ٌٓوٜٞٗج دؼ٤ٖ ثٌُٝج ككضوجًٛج إُن٠ ثُؼٔنن ثُٞؽنوث٢ٗ ثُٔ ِنٞح  ٝٝنؼق ثّنضؾجدضٜج ُنِؾنجس ثُٞن٤ٌٔ  

م ٓٞن ٌح. كنجػضذٌٝث صِني ثُٔلنج٤ْٛ  َّ ُٝضِذّْٜج أ٣ٞج دجُٖٔجؿَ ث٤ٗ٥ز ٝثٌُٚثػجس ثُٔيٛذ٤ز ك٢ ٓق٠٤ ه٢٘٣ ٓٔن

صوو٣ٌْٛ ٓلج٤ْٛ أَٛ ثُظجٌٛ ٖٓ ثُٔنؤ٤ٖ٘ٓ  ثإل٣ٔج٤ٗز ٓٔغِّز ك٢ أفْٖ ثنفٞثٍ نه٠ٗ هًؽجس ثإل٣ٔجٕ  أٝ ٢ٛ ك٢ 

ّٕ أٛنَ ثُذنجٟٖ ٛنْ ثُٔؤِٛنٕٞ  ٝٛؤك  هجٌٕٙٝ ك٢ ٗظنٌْٛ ػنٖ ثُ٘لنجى إُن٠ فو٤ونز ثإل٣ٔنجٕ ٝؽنٌٞٛٙ  ٝثػضونوٝث أ

 ٚ ثإل٣ٔجٕ نّْٜٗ مجٙز أَٛ هللا.إلهًثى ً٘

ػٔ  أٝ ؽوك ػو٤ِج  ٝإٗٔنج ٛنٞ كِِٚٞك٤ز إىٕ صًْٚٞٛ ثُنجٗ ُإل٣ٔجٕ. ك٤ِِ ثإل٣ٔجٕ ك٢ صوو٣ٌْٛ هٞك أٝ 

صؾٌدز ًٝف٤ّز ٝأىٝثم ٝؽوث٤ّٗز. ٝهو ثٗ ِوٞث ك٢ صقو٣وْٛ ُٜنيث ثُضٚنًٞ ٓنٖ ٓلٜنّٞ ثإلفْنجٕ ثُنٞثًه كن٢ ثُقنو٣ظ 

ٝٛنيث ثُضٚنًٞ ثإل٣ٔنج٢ٗ ٣ؼضذنٌ ػ٘نوْٛ « إٔ صؼذو هللا ًأّٗني صنٌثٙ كنجٕ ُنْ صٌنٖ صنٌثٙ كئّٗنٚ ٣نٌثى»ثُ٘ذ١ٞ ثُي١ ٓلجهٙ 



 

  

                

 

 

ّّنِ ػِن٠ أًه٠ هًؽز ُٔج ٣ٞٔ٘ٚ ٖٓ ف ًٞٞ ٓضذجهٍ د٤ٖ ثُؼجدنو ٝثُٔؼذنٞه. ٝٛنٞ دن  ٓنٌث  فٞنًٞ ٝؽنوث٢ٗ ٓؤ

 ػ هز ًٝفج٤ٗز ٓغ ثُٔ ِن  ٣ٝؼضذٌ ًَ ٖٓ ىُي ثُقًٞٞ ٝصِي ثُؼ هز ٓو٤جّج ُِضلجَٝ ك٢ هًؽجس ثإل٣ٔجٕ. 

ز ُوو ثّضؼجٛ ثُٚٞك٤ز ػٖ ٜٓ٘ؼ ثُضِو٤ٖ ٜٝٓ٘ؼ ثكّضوكٍ دٜٔ٘ؼ ثُضؾٌدنز  ٝكٞنِٞث ثُٔؼجٗنجر ػِن٠ ثُٔؾجهُن

ٝثُٖٜجهر ثُِلظ٤ز ٝثُ وُٞ ث٤ٌُِٖز  كجّضذؼوٝث ديُي ثُٔؼ ٠ ثًُٞثع٢ ٝثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُوجةْ ػ٠ِ ّّ٘ز ثُضو٤ِو ٝثكصّذنجع  

ّٕ ثإل٣ٔجٕ ٓ٘جٟٚ ثُوِخ ٝثٌُٝؿ. ًٝجٕ ثُوثػ٢ إ٠ُ مٞٛ ؿٔنجً  ًٝثٛ٘ٞث ػ٠ِ ّذٌ أؿٞثً ثُذجٟٖ ثهض٘جػج ْٜٓ٘ دأ

دكنَي َفضكن٠ ٣َأْص٤َِنَي ث٤َُوِن٤ٖ»دوُٞٚ صؼنج٠ُ ثُضؾٌدز ٛٞ ثُذقظ ػٖ ث٤ُو٤ٖ ك٢ ثإل٣ٔجٕ صٔغّ   ًَ ثْػذُنْو  َٝ»
2

. ُٝنْ ٣ٌنٖ دِنٞؽ 

ٌٓصذز ث٤ُو٤ٖ دجنٌٓ ث٤ُّٜٖ  إى ٣ٞثؽٚ ثُٔؤٖٓ ك٢ ّذ٤َ إهًثًٚ ثُؼو٣و ٖٓ ثُؼوذجس فض٠ ٣ضوًػ ك٤نٚ ٓنٖ ػِنْ ث٤ُون٤ٖ 

٠ ثُضٞف٤نو ثُني١ ٣ضؾْنو ك٤نٚ إ٠ُ ػ٤ٖ ث٤ُو٤ٖ إ٠ُ فن ث٤ُو٤ٖ  كئىث ه٤ّٜ ُٚ إٔ ٣ؾضجٍ صِي ثٌُٔثفنَ أهًى إىثى ٓؼ٘ن

كؼِْ ث٤ُو٤ٖ ػ٠ِ ٓٞؽخ ثٙ  فْٜ ٓج ًجٕ دٌٖٟ ثُذٌٛنجٕ ٝػن٤ٖ ث٤ُون٤ٖ ٓنج ًنجٕ دقٌنْ ثُذ٤نجٕ »ؽٌٞٛ ثإل٣ٔجٕ. 

ٝفن ث٤ُو٤ٖ ٓج ًجٕ د٘ؼش ثُؼ٤جٕ كؼِْ ث٤ُو٤ٖ نًدجح ثُؼوٍٞ ٝػ٤ٖ ث٤ُو٤ٖ نٙقجح ثُؼِّٞ ٝفن ث٤ُو٤ٖ نٙنقجح 

«ثُٔؼجًف
3
  . 

٘و ثُٚٞك٤ز ٙوهج إك إىث ًجٗش ٗجدؼز ٖٓ ٕـجف ثُوِنخ ٝػن٤ٖ ثُٞؽنوثٕ ًأٜٗنج دنٞؿ كٌِٔز ثُضٞف٤و ك صٌٕٞ ػ

هٞٛج ٝك٘نٞث كن٢ ٓؼ٘جٛنج فضن٠ ًنأّْٜٗ فن٤ٖ  ّٝ ثٌُٝؿ أٝ ٙٞس ث٤ٌُٔٞ  ٝك صٌنٕٞ ػ٘نوْٛ فونج إك إىث ػجٕنٞٛج ٝصني

ّٕ  ٣٘ وٕٞ دٜج ٣ْٔؼٜٞٗج ٖٓ ثُيثس ثإل٤ُٜز أٝ ص٘ ن دٜج ػ٠ِ أُْ٘ضْٜ  ٝفض٠ هجٍ أفوْٛ ك٢ ٌٕؿ ٓؼ٠٘ ثُضٞف٤نو إ

ّٕ ثكهضٚنجً ػِن٠ ٓؾنٌه ثُنضِلظ دؼذنجًر ثُضٞف٤نو  هللا ٛٞ ثُي١ ٣ّٞفو ٗلْٚ ػ٠ِ ُْجٕ ػذوٙ. دَ ىٛخ دؼٞنْٜ إُن٠ أ

هٕٝ ثُضقون دٔـَثٛج ٝثُضِذِ دنوككصٜج ٛنٞ إعذنجس ُِنيثس دنئٍث  ثُننجُن ّٝنوٟٞ كن٢ ٗون٤ٜ ثُضٞف٤نو أ١ ثُٖنٌى. 

ّٝفو ًدٚ صؼج٠ُ كوو أعذش ٗلْٚ  ٖٝٓ أعذش ٗلْٚ كوو أص٠ دجٌُٖى ثػِْ إٔ ثُؼذو إىث »٣وٍٞ ثُق ػ ك٢ ٛيث ثُٔؼ5٠٘ 

«ثُنل٢ ٝإّٗٔج هللا صؼج٠ُ ٛٞ ثُي١ ّٝفو ٗلْٚ ػ٠ِ ُْجٕ ٖٓ ٕج  ٖٓ مِوٚ
4
. 

صِي صؾٌدز ثُضٞف٤و ك٢ أ٠ّٔ ٌٓثصذٜج ك٢ ٗظٌ ثُٚٞك٤ز  ٝػ٠ِ ثُٔؤٖٓ ثُقو٤و٢ ُذِنٞؽ صِني ثٌُٔصذنز ثؽض٤نجٍ 

ٝصٜي٣ذٜج ٝصٚل٤ضٜج ٝصن٤ِٜٚج ٖٓ ٙلجصٜج ثُٔيٓٞٓز ٝإٍثفز ثُقؾخ ػٜ٘ج  ٌٓثفَ ٖٓ ثُٔؼجٗجر ك٢ ٓؾجٛور ثُ٘لِ

َّ ٓنٖ أدِنؾ ثُ٘ٚنٞٗ  ٝثُضٌه٢ دٜج هًؽجس صؤِٜٛج ُضِو٢ّ ثُٖٔ٘ ٝثُٔٞثٛخ ثإل٤ُٜز ٝثُضق٢ِ دجنم م ثٌُدج٤ٗز. ُٝؼ

ج فنّوثه ً٘نش ثع٘ن٢ ػٖنٌ ػجٓن»ثُٚٞك٤ز ثُض٢ ًٙٞس ُ٘ج صِي ثُٔؼجٗجر ٗ٘ أد٢ ٣َ٣نو ثُذْن ج٢ٓ ثُني١ ٣ونٍٞ ك٤ن5ٚ 

ٗل٢ْ أُو٤نش دٜنج كن٢ ًنًٞ ث٣ٌُجٝنز ٝأفٌهضٜنج د٘نجً ثُٔؾجٛنور ٝٝٝنؼضٜج ػِن٠ ّن٘وثٕ ثُٔيٓنز ٌٟٝهضٜنج دٔ ٌهنز 
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ثُٔ ٓز فض٠ ؽؼِش ٜٓ٘ج ٌٓآر  ًٝ٘ش مِٔ ٤ّٖ٘ ٌٓآر ٗل٢ْ أٙوِٜج هثةٔج دأٗٞثع ٖٓ ثُؼذجهثس ٝثُضونٟٞ  ّٝن٘ز 

ذٌ ٝثُؼؾنخ ٝث٣ٌُنج  ٝثكػضٔنجه ػِن٠ ثُ جػنجس أٗظٌ ك٤ٜج دؼ٤ٖ ثكػضذجً ٝهو ٗظٌس كئىث ك٢ ّٝ ٢ ٍٗجً ٖٓ ثٌُ

ٝثُ٘ظنٌ دؼن٤ٖ ثكًص٤نجؿ إُن٠ ثنػٔنجٍ كؼِٔنش مٔنِ ّن٤ٖ٘ فضن٠ ثٗو نغ ىُني ثَُٗنجً ٝثػض٘ونش ثإلّن ّ ٓنٖ ؽو٣ننو 

ٝٗظٌس إ٠ُ ثُنِن كٌأ٣ضْٜ ٓٞص٠ كٌذٌس ػِن٤ْٜ أًدنغ صٌذ٤نٌثس ًٝؽؼنش ٓنٖ ؽ٘نجٍصْٜ ؽ٤ٔؼنج ٝٝٙنِش إُن٠ هللا 

«ثُنِنندؼٕٞ هللا ٝفوٙ ٓنٖ ؿ٤نٌ ّٝنجٟز ٓنٖ 
5
أّنٔج  هللا ثُضْنؼز »ًٔنج ٣ونٍٞ ثُقن ػ كن٢ ٝٙنق صِني ثُٔؼجٗنجر   

«ٝثُضْؼ٤ٖ ص٤ٌٚ أٝٙجكج ُِؼذو ثُْجُي ٝٛٞ دؼو ك٢ ثُِْٞى ؿ٤ٌ ٝثَٙ
6
. 

ٝإىث ٓج ًجٗش ثُضؾٌدز دقغج ٝثّضٌٖجكج ٝٓؼجٗجر  كئٜٗج دجًٌُٞٝر ْٓنؤ٤ُٝز ٝك ٣ٌٔنٖ صقٔنَ صِني ثُْٔنؤ٤ُٝز 

ِّّ ػ٠ِ ثإلًثهر  ٤ُِٝ إ٣ٔجٗج ِّذ٤ج ٓؤّْج ػ٠ِ إك دئًثهر ه٣ٞز. ٝ د٘ج  ػ٠ِ ىُي كجإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ٛٞ إ٣ٔجٕ ٓؤ

ٓؾٌه ثُضِو٢. إّٗٚ إ٣ٔجٕ ث٣ٌُٔو ُٝيُي ص٠ْٔ ثُٚٞك٢ ك٢ دقغٚ ػنٖ ثإل٣ٔنجٕ ٝٓؼجٗجصنٚ كن٢ ٓؾجٛنور ثُن٘لِ ّٝنؼ٤ٚ 

ػ٘نو ثُٚنٞك٤ز ٝإىث ٓنج ًنجٗٞث هنو إ٠ُ دِٞؽ ث٤ُون٤ٖ دج٣ٌُٔنو. كنجإلًثهر ٛن٢ كن٢ فو٤ونز ثنٓنٌ ٓ٘ ِنن صؾٌدنز ثإل٣ٔنجٕ 

ّٕ ىُي ثُٔوجّ ك ٍ ٓوجّ ك٢ ثُ ٣ٌن ثُٚٞك٢ كئ ّٝ ٣ضقون إك دجُؼَّ ػ٠ِ ثإله ع ػنٖ  صٞثٝؼٞث ػ٠ِ ثػضذجً ثُضٞدز أ

 ِّٞى ّجُق ٝثّضوذجٍ ف٤جر ؽو٣ور ٝىُي ثُؼَّ ٛٞ ك٢ فو٤وضٚ ػ٤ٖ صِي ثإلًثهر. 

َٕ »ٓنٖ هُٞنٚ صؼنج5٠ُ  كذؼو إٔ ػٌٛ ثُو١ٌ٤ٖ ْٓض٘وٙ كن٢ ثّنض٘ذجٟ ٓٚن ِـ ثإلًثهر َٖ ٣َنْوُػٞ ِه ثُكنِي٣ ٌُ كَ صَْ ن َٝ

ْؽَُٜٚ  َٝ  َٕ ٣ٌُِوٝ ُ٢ِّ ٣ ِٖ َُْؼ ث َٝ َوثِر  ـَ ُْ ُْ دِج دٜك ًَ»
7
أعذش إٔ ثإلًثهر ٢ٛ دو  ٣ٌٟنن ثُْنج٤ٌُٖ ٝأٍٝ َُٓ٘نز ثُوجٙنو٣ٖ إُن٠ هللا  

هر دننو  ٣ٌٟننن ثإلًث» صؼننج٠ُ  ٕٝننٌؿ ٓذننًٌثس صِنني ثن٣ُٞٝننز ٓ٘ و٤ننج ٝهػٜٔننج ٓننٖ ؽٜننز ثكٕننضوجم ثُِـنن١ٞ كوننج5ٍ

ّٕ ثإلًثهر ٓووٓز ًَ أٌٓ  ٤ش ٛيٙ ثُٚلز إًثهر ن ّٔ ٍ َُٓ٘ز ثُوجٙو٣ٖ إ٠ُ هللا صؼج٠ُ ٝإّٗٔج ّ ّٝ ثُْج٤ٌُٖ ٢ٛٝ ثّْ ن

ٍ ثنٌٓ ُٖٔ ِّي ٣ٌٟن هللا ػَ ٝؽَ ٢ّٔ إًثهر صٖذّٜج دجُوٚو ك٢  ّٝ كٔج ُْ ٣ٌه ثُؼذو ٤ٕتج ُْ ٣لؼِٚ كِٔج ًجٕ ٛيث أ

ّٕ ثُؼنجُْ ٓنٖ ُنٚ ػِنْ نٗنٚ ٓنٖ ثنّنٔج  ثنًٓٞ ثُي١ ٛٞ ٓووٓضٜج ٝث٣ٌُٔ و ػ٠ِ ٓٞؽخ ثكٕضوجم ٖٓ ُٚ إًثهر ًٔج أ

«ثُٖٔضوز
8
. 
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 ّٕ ف ثُوٖنن١ٌ٤ ثإلًثهر دضننٌى ٓننج ػ٤ِننٚ ثُؼننجهر ٝٛننٞ ثُٔؼ٘نن٠ ثُنني١ ثٙنن ِـ ػ٤ِننٚ ٕنن٤ٞك ثُٚننٞك٤ز ن ٌّ ٝهننو ػنن

ػنجس ثُن٘لِ ثإله ع ػٖ ّجُق ثُؼجهثس ٣ْضوػ٢ ثُضقِن٢ دٚنلز ثُؼنَّ ٝثإلٙنٌثً ٝثُضٚن٤ْٔ ٝثُْن٤ ٌر ػِن٠ َٗ

كأًغٌ ثُٖٔج٣ل هجُٞث ثإلًثهر صٌى ٓج ػ٤ِٚ ثُؼجهر ٝػجهر ثُ٘نجُ كن٢ ثُـجُنخ ثُضؼن٣ٌؼ كن٢ »٤ٓٝٞكصٜج ٣وٍٞ ك٢ ىُي5 

أٟٝجٕ ثُـلِز ٝثًٌُٕٞ إ٠ُ ثصّذجع ثُٖٜٞر ٝثإلم ه إ٠ُ ٓج هػش إ٤ُٚ ث٤ُ٘ٔز ٝث٣ٌُٔو ِْٓ٘ل ػٖ ٛيٙ ثُؾِٔز كٚنجً 

٤ٔش صِي ثُقجُز إًثهر ٢ٛٝ مٌٝػ ػٖ ثُؼجهر كئىٕ صٌى ثُؼجهر أٓجًر مٌٝؽٚ أٓجًر ٝهكُز ػ٠ِ ّٙقز ثإلًثهر كْ

«ثإلًثهر كأٓج فو٤وضٜج ك٢ٜ ٜٗٞٛ ثُوِخ ك٢ ِٟخ ثُقن ّذقجٗٚ ُٜٝيث ٣وجٍ إٜٗج ُٞػز صٜٕٞ ًَ ًٝػز
9
. 

ًٔج ثٛضْ ثُو١ٌ٤ٖ ديًٌ ٓؼجٗجر ث٣ٌُٔنو ٝصلٚن٤َ ثُونٍٞ كن٢ ٙنلجس ث٣ٌُٔنو٣ٖ كإٔنجً إُن٠ ٓنج ك٤ٜنج ٓنٖ هكةنَ 

ِنن٠ هننٞر ثإلًثهر كنن٢ ّننِٞى ثُ ٣ٌننن إُنن٠ هللا  إى دٜننج ٣ٞثؽننٚ ثُٚننٞك٢ ٓننج ٣ؼضننٌٛ ّننذ٤ِٚ ٓننٖ ٓضجػننخ ٝدننٌث٤ٖٛ ػ

ٝث٣ٌُٔو ك ٣لضٌ آٗج  ث٤َُِ ٝثُٜ٘نجً كٜنٞ كن٢ ثُظنجٌٛ »ٖٝٓجم ٣ٝضـِخ ػ٠ِ ٓج ٣ؼج٤ٗٚ ٖٓ ٓؼجٗجر ٌٝٓجدوثس ك٤و5ٍٞ 

ننَ ثُٔٚننجػخ ًًٝننخ د٘ؼننش ثُٔؾجٛننوثس ٝكنن٢ ثُذننجٟٖ دٞٙننق ثٌُٔجدننوثس كننجًم ثُلننٌثٓ ٝكٍّ ثكٌٗٔننجٓ ٝ ّٔ صق

«ثُٔضجػخ ٝػنجُؼ ثنمن م ٝٓنجًُ ثُٖٔنجم ٝػنجٗن ثنٛنٞثٍ ٝكنجًم ثنٕنٌجٍ
10

  عنْ ٣ْضٌّنَ كن٢ ىًنٌ ٙنلجس 

ٓننٖ ٙننلجس ث٣ٌُٔننو٣ٖ ثُضقذننخ إ٤ُننٚ دجُ٘ٞثكننَ ٝثُنِننٞٗ كنن٢ ٗٚنن٤قز ثنٓننز ٝثنٗننِ دننجُنِٞر »ث٣ٌُٔننو٣ٖ ك٤ونن5ٍٞ 

ٝديٍ ثُٔؾٜٞه ك٢ ٓقذٞدنٚ ٝثُضؼنٌٛ ٌُنَ ّنذخ  ٝثُٚذٌ ػ٠ِ ٓوجّجر ثنفٌجّ ٝثإل٣غجً نٌٓٙ ٝثُق٤ج  ٖٓ ٗظٌٙ

«٣َٞٙ إ٤ُٚ ٝثُو٘جػز دجُنٍٔٞ ٝػوّ ثُوٌثً دجُوِخ إ٠ُ إٔ ٣َٚ إ٠ُ ثٌُح
11
 . 

ّٕ ث٣ٌُٔنو ٛنٞ ٓنٖ ك إًثهر ُنٚ ٝٓنٖ ك  ٝهو إٌَٔ ػ٠ِ ثُذؼٜ ثػضذجً ثُٚنٞك٤ز ثإلًثهر كن٢ صنٌى ثإلًثهر  ٝأ

ّٖ ثإلٌٕجٍ ٣ٌصلغ إ ىث ٓج ٤َّٓٗج د٤ٖ أفٞثٍ ث٣ٌُٔنو كن٢ دوث٣نز ثُ ٣ٌنن ٝأفٞثُنٚ ٣ضن٠ِ ػٖ إًثهصٚ ك ٣ٌٕٞ ٣ٌٓوث. ٌُ

ك٢ ٜٗج٣ضٚ كٌِٔج صووّ ث٣ٌُٔو ك٢ ِّٞى ثُ ٣ٌن ثّضؼجٛ ػٖ إًثهصٚ ثُٖن٤ٚز دجإلًثهر ثإل٤ُٜز ٝأٝنق٠ ٖٓنٔٞك 

ِٞى دجُؼ٘ج٣ز ثٌُدج٤ٗز ٝأٙذـ ٌٓثهث هلل دؼو إٔ ًجٕ ٣ٌٓوث. ٝهو أدٌٍ ثُو١ٌ٤ٖ ٛيث ثُلٌم د٤ٖ ثُذوث٣ز ٝثُٜ٘ج٣ز ك٢ ّن

نج ثُلنٌم دن٤ٖ ث٣ٌُٔنو ٝثُٔنٌثه كٌنَ ٣ٌٓنو ػِن٠ ثُقو٤ونز »ثُ ٣ٌن ًٔج أٝٝـ ثُؼ هز د٤ٖ ث٣ٌُٔو ٝثٌُٔثه كونج5ٍ  ّٓ كأ

ٌٓثه إى ُٞ ُْ ٣ٌٖ ٌٓثهث هلل ػَ ٝؽَ دجٕ ٣ٌ٣وٙ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٓوث إى ك ٣ٌٕٞ إك ٓج أًثهٙ هللا صؼج٠ُ  ًَٝ ٓنٌثه ٣ٌٓنو 

ّٖ ثُوّٞ كٌهٞث د٤ٖ ث٣ٌُٔو ٝثٌُٔثه كج٣ٌُٔو ػ٘وْٛ ٛٞ ثُٔذضنوٟ نٗٚ إىث أًثهٙ ثُقن ّذقجٗٚ دجُن٤ٙٞٚز ٝكّوٚ ٌُٝ .

ٝثٌُٔثه ٛٞ ثُٔ٘ض٠ٜ ٝث٣ٌُٔو ثُي١ ٗٚخ دؼ٤ٖ ثُضؼخ ٝثُو٢ ك٢ ٓوجّجر ثُٖٔجم ٝثٌُٔثه ثُي١ ًل٢ دجنٌٓ ٖٓ ؿ٤ٌ 

ِٔؾجٛنوثس ٖٓوز كج٣ٌُٔو ٓضؼٖ ٝثٌُٔثه ٌٓكٞم دٚ ٌٓكٚ ّٝ٘ز هللا صؼج٠ُ ٓغ ثُوجٙنو٣ٖ ٓنضِلنز كنأًغٌْٛ ٣ٞكونٕٞ ُ

                                                           
9
 ثُٔٚوً ٗلْٚ. 

10
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عْ ٣ِٕٚٞ دؼو ٓوجّجر ثُِض٤ج ٝثُض٢ إ٠ُ ٢ّ٘ ثُٔؼج٢ُ ًٝغ٤ٌ ٓنْٜ٘ ٣ٌجٕنلٕٞ كن٢ ثكدضنوث  دؾ٤ِنَ ثُٔؼنج٢ٗ ٣ٝٚنِٕٞ 

ّٕ أًغننٌْٛ ٣ننٌهٕٝ ثُنن٠ ثُٔؾجٛننوثس دؼننو ٛننيٙ ثنًكننجم  إُنن٠ ٓننج ُننْ ٣ٚننَ إ٤ُننٚ ًغ٤ننٌ ٓننٖ أٙننقجح ث٣ٌُجٝننجس إك أ

«٤ُْضٞك٠ ْٜٓ٘ ٓج كجصْٜ ٖٓ أفٌجّ أَٛ ث٣ٌُجٝز.
12
 

ثُ٘٘ هكةَ ٝثٝقز ػ٠ِ فًٞٞ ثإلًثهر ك٢ ثُضؾٌدز ثُٚٞك٤ز ٝصل٤٘و ُٔج ٕجع فٍٞ ثُٚٞك٤ز ٓنٖ  كل٢ ٛيث

ِّخ ُٜج ٝٗؼش ُْٜ دجكّضْ ّ ٝثُن٘ٞع كِإلًثهر كن٢ صؾنجًدْٜ ثٌُٝف٤نز فٞنًٞ ْٓنضٌٔ ك صٌنجه ص نٌأ ػ٤ِنٚ إك 

ٔؾجٍ ُنإلًثهر ثإل٤ُٜنز كضنَهثه دٜنج فجُز ٝثفور ٖٓ فجكس ثُـ٤جح ٢ٛٝ صِي ثُقجُز ثُض٢ صضٌى ك٤ٜج ثإلًثهر ثُيثص٤ز ثُ

هٞر ٝٙ دز ٝثًصلجػنج ّٝنٔٞث كضؾنو دنيُي ٣ٌٟوٜنج إُن٠ ثُٜوث٣نز. ٝهنو أهًى ٓقٔنو إهذنجٍ ٛنيٙ ثُقو٤ونز ٝأهنجّ ػِن٠ 

أّجّٜج كِْلضٚ ثُٚٞك٤ز كن٢ صٌد٤نز ثُنيثس ٝصو٣ٞضٜنج ػنٖ ٣ٌٟنن ٝنذ٠ ثُن٘لِ ٝثُْن٤ ٌر ػِن٠ ٗٞثٍػٜنج ٝصأ٤ِٜٛنج 

ٓ٘ٞٛننج دوننوًثس ثُننيثس ثإلْٗننج٤ٗز « أّننٌثً ثُننيثس»ز ٣وننٍٞ إهذننجٍ كنن٢ ه٣ٞثٗننٚ صننو٣ًؾ٤ج ُ ٝنن  ع دج٤ُ٘جدننز ثإل٤ُٜنن

 ٝٓؼضذٌث إ٣جٛج أَٙ ٗظجّ ثٌُٕٞ ٝهثػ٤ج إ٠ُ صٜي٣ذٜج ٝص٤ٔ٘ضٜج ٝصٌد٤ضٜج ػ٠ِ ثُض ِغ إ٠ُ ثُٔغَ ثُؼ٤ِج5

 ٤ٌٛـَ ثنًـٞثٕ ٓـٖ آعجًٛـج

 ًَ ٓج صذٌٚ ٖٓ أٌّثًٛج

 ٜجـأُق ًٕٞ ٓنضق ك٢ ىثصـ

 صـٜجؿ٤ـٌٛـج ٣غـذش ٓـٖ إعذج

 صذضـِـ٢ كـ٢ ٗلْـٜج هـٞصــٜـج

ُضٌٟ ٖٓ ٗلْٜج هـوًصٜج
13
 

ٝٓٔج ٣ْضنِ٘ ٖٓ صؾٌدز ثُذقظ ػنٖ ث٤ُون٤ٖ ٝٓنٖ ثإلًثهر ٝثُضٚن٤ْٔ ػِن٠ ًٖنق ؽنٌٞٛ ثإل٣ٔنجٕ ٝفو٤وضنٚ 

نَ ْٓنؤ٤ُٝز ثُضؾٌدنز ٣ؼضذنٌ كن٢ فن ّٔ ً ٝإًثهر ثكٗؼضنجم. كضق ٌّ و صق٢ِ ثُٚٞك٢ ك٢ ّؼ٤ٚ إ٠ُ هللا دجَُ٘ٝع إُن٠ ثُضقن

ّٕ ثُذؼننو ثُننيثص٢ كنن٢ ٓٔجًّننز  ٣ّننز كنن٢ ثُضؼنج٢ٟ ٓننغ ٓوُٞننز ثإل٣ٔننجٕ ًٔنج أ ٌّ ىثصنٚ إهننٌثًث دج٤ٟ٘ننج دٜننجٓٔ ًذ٤نٌ ٓننٖ ثُق

ثُضؾٌدز ٣ْضوػ٢ صٞكٌ ىُي ثُٜجٓٔ  إى دوٝٗٚ ٣ٚذـ ثإل٣ٔجٕ ٓؼ ٠ ؽجٓوث ٝٓؾٌهث ٖٓ ثُٔؼ٠٘. ٝؿ٢٘ ػٖ ثُذ٤جٕ 

ّٕ ثُيثص٤نز كن٢ منٞٛ ثُضؾٌدنز ٛن٢ صؾْن٤ْ ُِق٣ٌنز ثُلٌه٣نز ثُٔل ٞن٤ز إُن٠ ثُغنٌث  ٝثُض٘نٞع كن٢ ثُنٌمٟ ٝثُٔٞثهننق أ

ّٕ ثُ ٣ٌن إ٠ُ هللا ٢ٛ ك٢ ثُقو٤ونز ٌٟثةنن صضؼنوه دضؼنوه أٗلنِ ثُن ةنن. ٝهنو ٝٙنق  ُٝيُي أؽٔغ ثُٚٞك٤ز ػ٠ِ أ
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٣ق٠٤ دٖ ٓؼجى ثٌُث١ٍ
14
إىث ًأ٣ش ثٌُؽَ ٣ؼَٔ ثُ ٤ذجس كنجػِْ إٔ ٣ٌٟونٚ ثُضونٟٞ »ٛيٙ ثُ ٌثةن ثُٔضؼوهر دو5ُٚٞ  

٣ننجس هللا كننجػِْ أّٗننٚ ػِنن٠ ٣ٌٟننن ثندننوثٍ ٝإىث ًأ٣ضننٚ ٣قننوط دنن ك  هللا كننجػِْ أّٗننٚ ػِنن٠ ٣ٌٟننن ٝإىث ًأ٣ضننٚ ٣قننوط د 

«ثُٔقذ٤ٖ ٝإىث ًأ٣ضٚ ػجًلج ػ٠ِ ىًٌ هللا كجػِْ أّٗٚ ػ٠ِ ٣ٌٟن ثُؼجًك٤ٖ
15
. 

نن٘ ُٜننج ثُؼِٔننج   ّٚ ٣ّننز مجٙنن٤ّز ٛجٓننز ٓننٖ مٚننجة٘ ثإل٣ٔننجٕ ثُٚننٞك٢ ٝكٍٓننز ٓننٖ ُٞثٍٓننٚ. ٝهننو م ٌّ كجُق

ثُٚٞك٢ ُٝٔوجٓجصٚ ٝأفٞثُٚ كٚٞك ك٢ ٓؤُلجصْٜ  ٌٕفٞث ك٤ٜج ٓؼج٤ٜٗج ٝهككصٜج ٝأعٌٛج كن٢ ٝثُٔ٘ظٌٕٝ ُِ ٣ٌن 

ص٤ٌَٖ صؾٌدز ثإل٣ٔجٕ. كذجإلٝجكز إ٠ُ ٟذ٤ؼز ثُضؼّوه ٝثُض٘ٞع ك٢ ثُضؾٌدز  ُٔج صضْْ دٚ ٖٓ ٟنجدغ فٔن٤ْ ٝٓنٖ أدؼنجه 

٣ز  ثػضذٌ ثُٚٞك٤ز ىُي ثُٔلٜنّٞ ٛنٞ ىثص٤ز ٝٛٞ ٓج ٣ٔغَ ك٢ فو ىثصٚ ف٤َث ٛجٓج ُِضؼج٢ٟ ٝثُضلجػَ ٓغ ٓلّٜٞ ثُقٌ

ّٕ فو٤ونز ثُق٣ٌنز كن٢ ًٔنجٍ ثُؼذٞه٣نز كنئىث ٙنوهش هلل صؼنج٠ُ »ٗض٤ؾز فض٤ٔز ٌُٔجٍ ثُؼذٞه٣ز. ٣وٍٞ ثُو5١ٌ٤ٖ  ثػِنْ أ

ّٕ ثُؼذنو ٣ْنِْ ُنٚ إٔ ٣نِنغ ٝهضنج ػنيثً ثُؼذٞه٣نز ٣ٝق٤نو  نج ٓنٖ صنّْٞٛ أ ّٓ ػذٞه٣ضٚ مِٚش ػٖ ًّم ثنؿ٤نجً ف٣ٌضنٚ كأ

«٢ٜ٘ ٝٛٞ ٤ٔ٣َ ك٢ هثً ثُض٤ٌِق كيُي ثْٗ ك ٖٓ ثُو٣ٖدِقظٚ ػٖ فو ثنٌٓ ٝثُ
16
. 

ً ٖٓ ثُقجؽز إ٠ُ مِوٚ ًِٝٔج ثًضِٔش صِي ثُؼذٞه٣ز ثًضِٔش صِي ثُق٣ٌنز ٝأٙنذـ ثُؼذنو ّن٤و  ٌّ كجُؼذٞه٣ز هلل صق

ٗلْنٚ ؿ٤ننٌ مجٝننغ ُْنِ جٕ ثنؿ٤ننجً ُٝننٌم ثنٕنن٤ج  صْنض١ٞ ػ٘ننوٙ ثُقننٞثهط ٝثُٔضـ٤نٌثس ٣ٌٝضْننخ ٓ٘جػننز ٗلْنن٤ز 

ثُضذٌ ٝثُضٌثح ٝصضٔجعَ ثنكٌثؿ ٝثنصٌثؿ ك٤ضْج٠ٓ ػ٤ِٜج ؽ٤ٔؼج ٣ٝ٘ؼضن ٖٓ ًدوضٜج ٝىُي ٛٞ ٓؼ٠٘ ٣ضْجٟٝ أٓجٜٓج 

إٔ ك ٣ٌننٕٞ ثُؼذنو صقنش ًّم ثُٔنِٞهننجس ٝك ٣ؾن١ٌ ػ٤ِنٚ ّننِ جٕ ثٌُٔٞٗنجس ٝػ ٓنز ٙننقضٚ »ثُق٣ٌنز. كجُق٣ٌنز 

هللا ػ٘ٚ ٌٍُّٞ هللا ٠ِٙ ّوٟٞ ثُض٤٤َٔ ػٖ هِذٚ د٤ٖ ثن٤ٕج  ك٤ضْجٟٝ ػ٘وٙ أم جً ثنػٌثٛ هجٍ فجًعز ٢ًٝ 

«هللا ػ٤ِٚ 5ِّْٝ ػَكش ٗل٢ْ ػٖ ثُو٤ٗج كجّض١ٞ ػ٘و١ فؾٌٛج ٝىٛذٜج
17
. 

ُْٝ ٣ٌٖ ٓلّٜٞ ثُق٣ٌز ػ٘و ثُٚٞك٤ز ٓوًٚٞث ػ٠ِ ٛيث ثُٔؼ٘ن٠ ٝك ٓ٘قٚنٌث كن٢ ىُني ثُٞٝنغ ثُ٘نجؽْ ػنٖ 

ٓضنجع ثُنو٤ٗج ٝثُضـِنخ  ًٔجٍ ثُؼذٞه٣ز ٝثُٔضٔغَ ك٢ ثُضقًٌ ٖٓ ثُقجؽنز إُن٠ ثُٔنِٞهنجس ٝثٌُجة٘نجس ٝكن٢ ثَُٛنو كن٢

ػ٠ِ أٛٞث  ثُ٘لِ ٝٗٞثٍع ثُيثس ٝثُضنِ٘ ٖٓ ٌٕٟٝ ثُٞٝغ ثُذ١ٌٖ ٝه٤ٞه ثُٞثهنغ ثكؽضٔنجػ٢ ٝٛنٞ ٓنج ٣قونن 

ُْٜ د  ٣ًخ ثكًصوج  إ٠ُ هًؽجس ػ٤ِج ٖٓ ثُضقًٌ ٝثكٗؼضجم. ٝإٗٔج ثًض٠ْ ٓلّٜٞ ثُق٣ٌز أدؼجهث أمٌٟ صَٚ إ٠ُ 

 فو ثُضقًٌ ٖٓ ٖٓجم ثُؼذٞه٣ز ىثصٜج. 
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ّٕ ثُٚٞك٢ ػ٘و دِٞؿٚ ثٌُٔجٍ ك٢ ثُؼذٞه٣ز ُْ ٣ؼو ٣ٖؼٌ دضقَٔ صٌج٤ُلٜج ٝدٔؼجٗجر ٖٓنجهٜج ٝٓضجػذٜنج دنَ ىُي أ

صٚذـ ُو٣ٚ ٟذ٤ؼنز عج٤ٗنز ٣ْٝنٌث دؼنو ػْنٌ ك٤ضقنًٌ دنيُي ٓنٖ ثُؼ٘نج  ٝثٌُِلنز ٣ٝضنيٝم ٟؼنْ ثُق٣ٌنز كن٢ ٓٔجًّنز 

ٚنَ إُن٠ ٙن٣ٌـ ثُق٣ٌنز ٝػ٤ِني ٓنٖ إّٗني ك ص»ثُٖؼجةٌ ٣ٝقِ دجُْؼجهر ك٢ ثُضٞثَٙ ٓغ ثُٔؼذٞه. ٣وٍٞ ثُؾ٤٘نو5 

«فو٤وز ػذٞه٣ضنٚ دو٤نز
18
ٓنٖ أًثه إٔ ٣نيٝم ٟؼنْ ثُق٣ٌنز ٣ْٝنض٣ٌـ ٓنٖ ثُؼذٞه٣نز ك٤ِ ٜنٌ »٣ٝونٍٞ دٖنٌ ثُقنجك5٢  

«ث٣ٌٌُْر د٤٘ٚ ٝد٤ٖ هللا صؼج٠ُ
19
إىث ثّنضٞك٠ ثُؼذنو »ًٔج ػذٌ ثُق٤ْٖ دٖ ًٓ٘ٚٞ ثُق ػ ػٖ ٛيث ثُٔؼ٠٘ دوُٞن5ٚ  

صؼنخ ثُؼذٞه٣نز ك٤ضٌّنْ دجُؼذٞه٣نز دن  ػ٘نج  ٝك ًِلنز ٝىُني ٓونجّ ثنٗذ٤نج  ٓوجٓجس ثُؼذٞه٣نز ًِٜنج ٣ٚن٤ٌ فنٌث ٓنٖ 

«ٝثُٚو٣و٤ٖ
20
. 

ً ثُ٘لْن٢ كن٢ ٓؾنجٍ ثُؼذنجهر دنَ صؾنجٍٝٝٙ إُن٠ ثكؽضٜنجه كن٢  ٌّ ّٕ ثُٚٞك٤ز ُنْ ٣ٌضلنٞث دٜنيث ثُقنو ٓنٖ ثُضقن إكّ أ

ك٢ إٌٔجُٜج ثُٔقّ٘ ز ٝإُن٠ ٓٔجًّز ثُ وُٞ ثُو٤٘٣ز ٣ٝ٘وًػ ك٢ ٛيث ث٤ُْجم ٤ِْٜٓ إ٠ُ ثُضقًٌ ٖٓ ثٌُّّٞ ثُو٤٘٣ز 

صق٣ٌٌ ثُ وِ ثُو٢٘٣ ٓٔج ثًض٘لٚ ٖٓ ًصجدز ٝؽٔٞه ٤ٖٛٝٔ ػ٤ِنٚ ٓنٖ ٓظنجٌٛ ٕن٤ٌِز ٝفًٌنجس آ٤ُنز كجؽضٜنوٝث كن٢ 

إعٌثةٚ دجُٔوه ثٌُٝف٢ ٝإف٤جةٚ ٕٝق٘ٚ دجُٔـج١ٍ ٝثُوككس ث٣ٌَُٓز. ٝهو ثصنني ىُني ثُٔنو ثُضقن١ًٌ ػ٘نو دؼٞنْٜ 

 وُٞ ثُنجٙز ثُٔؼذٌر ػٔنج ٣ؼجٗٞٗنٚ ٓنٖ ٓٞثؽ٤نو كن٢ صٔنغِّْٜ ُضؾٌدنز إٌٔجك أمٌٟ صٔغِش ك٢ ثدضٌجًْٛ ُذؼٜ ثُ

ننَ دؼٞننْٜ ث٥مننٌ صؼذ٤ننٌث ٓـننج٣ٌث ػننٖ إًثهصٜننْ ثُضقننًٌ دئّننوجٟ ثُّٞننجة٠ ٝثُضٌننج٤ُق نٜٗننج  ّٞ ثإل٣ٔننجٕ كنن٢ فنن٤ٖ ك

أٝقش صٔغَ ك٢ ٌٓفِز ٓضووٓز ٖٓ ٌٓثفَ صؾٌدضْٜ هًؽز ٖٓ ثإل٣ٔجٕ هٕٝ ثُض٢ ٟٔقنٞث إُن٠ صقو٤وٜنج نّٜٗنج كن٢ 

ًْٛ ػ ٓز ػ٠ِ إ٣ٔجٕ ثُٔقؾٞد٤ٖ كأٙذقش صٌَٖ ػجةوج ُْٜ ػنٖ ثُٞٙنٍٞ إُن٠ ثُٔذضـن٠ ثُٔنأٍٓٞ ّٝٝن٤ ج ثػضذج

 فجؽَث ُْٜ ػٖ ثُل٘ج  ك٢ ثُقن. 

ّٕ ثُٚٞك٤ز ُْ ٣ٌثٛ٘ٞث ك٢ ثُضّٖٜو ػِن٠ ثنُلنجظ ٝثُؼذنجًثس  ٝك ًثٛ٘نٞث كن٢ ثُ ونِ  ُوو ّذوش ثإلٕجًر إ٠ُ أ

نِٞث ػِن٠ ًنَ ثُو٢٘٣ ػ٠ِ ثنٌٕجٍ ٝث٤ُٜت ّٞ جس  ُْٝ ٣قٌٔٞث ثُظجٌٛ ك٢ ثإل٣ٔنجٕ ًـ٤نٌْٛ ٓنٖ ًؽنجٍ ثُنو٣ٖ  دنَ ك

ىُي ٙلج  ث٣ٌٌُْر ّٝ ٓز ثُذجٟٖ كووٓٞث ث٤ُ٘ز ػ٠ِ ثُْنِٞى ٝثُؼٔنَ. ًٝكٞنٞث كن٢ إ٣ٔنجْٜٗ ثإلػن ٕ  ٝكٞنِٞث 

ِنٞث كن٢ ثٌُضٔجٕ  ًٝأٝث ك٢ ثإلػ ٕ ؿًٌٝث ٣ًٝج   ٝإىث ٓج ثٝ ٌٝث إ٠ُ ثإلػ ٕ أػِ٘نٞث من ف ٓنج ًضٔنٞث  ّٔ ٝصق

ىُي أه٠ْ ثُٔ ٓز. كج٣ٌُج  ٓلْور ُإل٣ٔجٕ ٝدٌٜػ ٣ٍٝق ص٘جٍ دٚ ثُو٤ٗج ْٝٛ ٣ٌ٣نوٕٝ ٝؽنٚ هللا. كونجٝٓٞث دنيُي آكنز 

                                                           
18
 ثُٔٚوً ٗلْٚ. 

19
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ًذٌٟ ٖٓ آكجس ثُضنو٣ٖ ؿجُذنج ٓنج أٙنجدش ثُٔضٌِٔن٤ٖ دجّنْ ثُنو٣ٖ ٝثُٔضظنج٣ٌٖٛ دجكٗضٔنج  إ٤ُنٚ ٝثُٖٔنض٣ٌٖ دنٚ عٔ٘نج 

 دنْج.

ثإل٣ٔجٕ ٝثػضذنٌٝٙ ه٤ٔنز ًذنٌٟ ص٘ٞن١ٞ صقضٜنج ٓؾٔٞػنز ٓنٖ ثُون٤ْ ٌٛيث ًثٖٛ ثُٚٞك٤ز ػ٠ِ ثإلم ٗ ك٢ 

صضٚوًٛج ه٤ٔضجٕ ًة٤ْ٤ّضجٕ أٝكٛٔج ه٤ٔز ثُٚوم ٢ٛٝ ه٤ٔز ك صؼ٤ٌ دٔج كؿ ُِذٌٚ أٝ ٝهٌ ك٢ ثُْٔغ ٝإٗٔج صونوً 

ٙ ػننٖ ثنؿننٌثٛ ٝثنٛننٞث  ٌٝٓثهذننز ثُنن٘لِ كنن٢ مِؾجصٜننج  َّ دْنن ٓز ث٤ُ٘ننز ٟٜٝننجًر ثُوِننخ ٝٗوننج  ثُْنن٣ٌٌر ٝثُض٘نن

 ػٜج ٤ٓٝٞكصٜج ٝؽؼِٜج مجُٚز ُٞؽٚ ثُٔؼذٞه. ٝٗٞثٍ

ج ثُو٤ٔز ثُغج٤ٗز ك٢ٜ ك٢ ثُٔوجدَ ثُغوز دجهلل ٝثُض٤ِْْ ٤ُٖٔتضٚ ٝص١ٞٞ٘ صقضٜج ه٤ْ أمنٌٟ ٜٓ٘نج ثُٚنذٌ ػِن٠  ّٓ ٝأ

ّٕ هللا ٓغ ثُٚجد٣ٌٖ. كل٢ ثُٚذٌ صو٣ٞز ُِيثس ٝإعذجس ُٜنج ًٝنذـ ُؾٔنجؿ ثُ٘نَٝثس ٝثٗؼضنجم ٓنٖ  ثٌُٔجًٙ ٝثُذِٟٞ ن

نٖ ٓنٖ ثُ نٞثًا ٝثُٔنؤعٌّثس  ٝهنو أهًى ِّ جٕ ثُِي ّٚ ر ٝثنُْ ٝٙٔٞه أٓجّ ثَُٜثس ٝعذجس إٍث  ثُٔضـ٤ٌثس ٝصق

ّٕ ٓنٖ ُنْ ٣ْنض غ ثُنضقٌْ كن٢ ىثصنٚ ًنجٕ  ّٕ ثُضقون دٔوجّ ثُٚذٌ ٣ل٢ٞ دجُٔؤٖٓ إ٠ُ ثُضقٌْ ك٢ ثُنيثس ن ثُٚٞك٤ّز أ

ٓننٖ ثكٗؼضننجم. ٝهننو ٙننًٞ ػٌٝننز ُننضقٌْ ثنؿ٤ننجً ك٤ننٚ ُِٝنٞننٞع إلًثهصٜننْ ُٝننيُي ٣ؼضذننٌ ىُنني ثُننضقٌْ ٝننٌدج 

ثُل٤ِْٞف ثُٚٞك٢ ٓقٔو إهذجٍ ثُٔؤٖٓ ثُٚجدٌ دجُؾَٔ ثُٚذًٞ ثُي١ ٣قَٔ أعوجُنٚ ٙنجٓضج كن٢ ؿ٤نٌ ٝٞٝنج  أٝ 

 صٖي إ٠ُ إٔ ٣َٚ إ٠ُ ٓوٚوٙ ك٢ عذجس ٝثمض٤جٍ ٣وٍٞ ك٢ ىُي5

 ؽَٔ ٗـلْـي صٌدـٞ دجُؼـِـق

 ـ٢ إدــــج  ٝػـــ٘ـجه ٝٙـِـقـكــ

 ًٝـٖ ثُقـٌ ٝهــوٛـج دَٓــجّ

ٖٓ ف٤ٜٞ صذِـٖ أػ٠ِ ٓوجّ
21
 

ٖٝٓ أْٛ ٙلجس ثُٚذٌ ٗل٢ ثُنٞف ٝثكّضٌجٗز. كجُضٞف٤و ثُٔ ِن كن٢ ٗظنٌ إهذنجٍ ٛنٞ ثُْنذ٤َ ثُٞف٤نو ثُني١ 

 ٣وًأ ثُٔنجٝف ػٖ ثُ٘لِ ثُذ٣ٌٖز ٣ٝ٘ل٢ ػٜ٘ج ثكّضٌجٗز ٝثُن٘ٞع ٝثُٔيُز ٣وٍٞ ك٢ ىُي5 

 ًـَ ٓـٖ دجُقن أف٠٤ ٗلْـٚ

 ٤ُِ ُِذجٟـَ ٣قـ٢٘ ًأّـٚ

 ثُنـٞف ٓ٘ٚ أدـوث ٤ُِ ٣وٗـٞ

٤ُِ ؿ٤ٌ هللا ٣ن٠ٖ أفوث
22
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ٝثُٚذٌ ٙذٌ ػ٠ِ ثُقجؽجس ٝػ٠ِ ٓضجع ثُو٤ٗج ٕٜٝٞثصٜج ٝثُٔؤٖٓ ثُقن ٛٞ ٖٓ ك ٣ٞؼق أٓجّ ثُقجؽز 

ّٕ ثُيثس صٞؼق دجُْؤثٍ ٖٝٓ هُٞٚ ك٢ ىُي5  ٣ٝضٌكّغ ػٖ ثُْٔأُز ن

 ك صٌّ ك٢ ثنًٛ ًٍهج دجُذٌج 

 ك صـٌػ ثُٔج  ٓـٖ ػ٤ٖ ىًـــج 

 ٠ـن١َ أٓـجّ ثُٔٚ ـلثفيً ثُ

 ٣ّٞ ٣ؾـَٟ ًَ ّجع ٓج ٝكـــ٠

 ؽــجٛــــو ثن٣ـجّ ٝهللا ثّضـؼـــٖ

ٓج  ٝؽٚ ثُِٔز ثُذ٤ٞج  ٖٙ
23
 

ُِٕٞ»ٝصوضٌٕ دو٤ٔز ثُٚذٌ ه٤ٔز ثُضًَٞ ػٔ  دوُٞٚ صؼج٠ُ  ًِّ َٞ ضَ ُٔ ًكَ ثُ َٞ ٤َِْضَ ِٚ كَ َػ٤َِْ َٝ»
24

  ٝثُضًَٞ ٛٞ ؿج٣ز ثُغوز 

ٛيث ثُٔوجّ ك٢ ٙنًٞر ث٤ُٔنش دن٤ٖ ٣نو١ ثُـجّنَ ٝك ٣ؼ٘ن٢ ثُضًٞنَ ك٤ٔنج  ٝٓ٘ضٜجٛج فض٠ ًٙٞ دؼْٜٞ ثُٚٞك٢ ك٢

٣ؼ٤٘ٚ ثُضؾٌه ٖٓ ًَ ػَّ ّٝؼ٢  كِٞ ًجٕ ىُني ٛنٞ ثُٔوٚنو ُٔنج ػنجٓ ثن٤ُٝنج  ٓنٖ ثُٚنٞك٤ز ٝك ػٔنٌٝث ٝإٗٔنج 

ثُضًَٞ ه٤ٔز ٗل٤ْز ٤ُْٝش ه٤ٔز ػ٤ِٔز أٝ ّن٤ًِٞز  ٝٛن٢ ص٣َنو ثُٔنؤٖٓ هنٞر ٝػَٓنج ٝعونز دجُـ٤نخ ٟٝٔأ٤ٗ٘نز إٍث  

ِّ ثُٚٞك٢ دجنٓجٕ ُْٝ ٣ؼو ٣ضَػَع ُٚ أٓجّ ثُ ٞثًم ث ُقوعجٕ ٝصوِخ ثَُٓجٕ  كئىث ًجٗش ثُٔٚجةٌ د٤و ثُذجًا أف

 ٝثُلٞثؽغ ٤ًجٕ.

ْْ »ٖٝٓ صِي ثُو٤ْ أ٣ٞج ه٤ٔز ثٌُٝج ٢ٛٝ ه٤ٔز ٓضذجهُز د٤ٖ هللا ٝثُؼذو ثّض٘جهث إ٠ُ هُٞٚ صؼج5٠ُ  ُْٜ٘ ٢َ هللاُ َػ ِٝ ًَ

ْٚ٘ ٞث َػ ُٝ ًَ َٝ»
25
ك٢ ه٤ٔنز ثٌُٝنج ٛنٞ ثُني١ ؽؼنَ ثُٚنٞك٤ز ٣نضِلنٕٞ كن٢ ثػضذنجًٙ ٓوجٓنج أٝ فنجك عنْ ٝٛيث ثُضذجهٍ  

ّٕ ٓذضوأٙ ٌٓضْخ ٖٓ ثُؼذو ٝٓ٘ضٜجٙ إٗؼجّ ٝٛذز ٖٓ هللا. ٝثٌُٝنج  ثّضوٌ ًأ٣ْٜ ك٤ٚ ػ٠ِ ًٞٗٚ د٤ٖ ٛيث ٝىثى ٝػ٠ِ أ

ثُٚنٞك٢ أدن٢  ٛٞ ثُوذٍٞ دضوو٣ٌ ثإلُٚ ك٢ ثٌُْث  ٝثٌُٞث  ٝػوّ ثكػضٌثٛ ػ٠ِ فٌٔٚ ٝهٞجةٚ. ٝهو ١ًٝ ػنٖ

ثٌُٝننج ػِنن٠ هْنن٤ٖٔ ًٝننج دننٚ ًٝٝننج ػ٘ننٚ كجٌُٝننج دننٚ ٓننودٌث ٝثٌُٝننج ػ٘ننٚ ك٤ٔننج »ػذننو هللا دننٖ مل٤ننق هُٞنن5ٚ 

«٣و٢ٞ
26

ّٕ ثُْن٠ ػ٠ِ ثُٔوجه٣ٌ ٛنٞ ثػضنٌثٛ  . كجٌُٝج ٛٞ إىٕ ٖٓ أْٛ ثُٖٞثٛو ػ٠ِ ثإلم ٗ ك٢ ثإل٣ٔجٕ ن

ر ثُٔقٔو٣نز ٓنج ٣نوػْ ٓنٞهلْٜ ٛنيث ٝكّن٤ٔج ػ٠ِ ث٤ُٖٔتز ثإل٤ُٜز ٝهو ٝؽو ثُٚٞك٤ز ك٢ ثُقو٣ظ ثُ٘ذ١ٞ ٝك٢ ثُْن٤ٌ

«ىثم ٟؼْ ثإل٣ٔجٕ ٖٓ ٢ًٝ دجهلل ًدج»ًٝيُي ه5ُٚٞ « أّجُي ثٌُٝج دؼو ثُوٞج »هُٞٚ ػ٤ِٚ ثُْ 5ّ 
27
. 
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ٖٝٓ أٙوم ٕٞثٛو ثإلم ٗ ك٢ ثإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ أّٗٚ ُْ ٣ٌنٖ إ٣ٔنجٕ ٙنلوز دن٤ٖ ثُؼجدنو ٝثُٔؼذنٞه أ١ إ٣ٔجٗنج 

دٚ ثُؼجدو ًؿذز ك٢ ثُغٞثح ٝمٞكج ٖٓ ثُؼوجح ٝإٗٔج ٛٞ إ٣ٔنجٕ ٓؾنٌه ٓنٖ ثُننٞف ٝثٌُؽنج   ٌٖٟٓٝج دٔوجدَ ٣ِضَّ

ّْ كن٢ ٕنؤٕٝ ث٥منٌر دجُؾ٘نز ٝثُ٘نجً نّٜٗنج صلٚنَ  ٝٓضٔقٜ ُقخ ثُيثس ثإل٤ُٜز ٝثُٖٞم ُِوجةٜج  كجُٚٞك٢ ك ٣ٜنض

ٍ ٓنٖ ػذن ّٝ ٌ ػنٖ ٛنيث ثُٔؼ٘ن٠ كن٢ د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ٓؼذٞهٙ ٝصقٌٓنٚ ثُْنؼجهر دوٌدنٚ ٖٝٓنجٛوصٚ ٝصؼضذنٌ ًثدؼنز ثُؼو٣ٝنز أ

 هُٜٞج5

  أفذّـي فذ٤ّٖ فــــخ ثُٜـٟٞ

 ٝفــــذج نٗـــي أٛــــــَ ُـيثى

 كأٓـج ثُـي١ ٛٞ فـخ ثُٜـٟٞ

 كٖــِـ٢ ديًــٌى ػٖٔ ّـٞثًج

 ٝأٓـج ثُي١ أٗــش أٛـــَ ُـٚ

كٌٖلي ٢ُ ثُقؾخ فض٠ أًثًج
28
 

ه نغ ثُٚنٞك٤ز ٌٓثفنَ أمنٌٟ ٓنٖ ُْٝ صٌٖ ثُٖٔجٛور أٝ ثٌُم٣نز كن٢ ثإل٣ٔنجٕ ثُٚنٞك٢ ٛن٢ ؿج٣نز ثُٔ٘ن٠ دنَ 

ثُقخ ثإل٢ُٜ ىٛذٞث ك٤ٜج إ٠ُ فّو ثُل٘ج  ك٢ ثُيثس ثإل٤ُٜز كًٚٞٙ دؼْٜٞ ثصقنجهث ٝفِنٞك ٝٙنًٞٙ دؼٞنْٜ ث٥منٌ 

 ٝفور ٝؽٞه. ٣وٍٞ ثُق ػ5

 أٗج ٖٓ أٟٛٞ ٖٝٓ أٟٛٞ أٗج

 ٖ ًٝفجٕ فِِ٘ج دوٗجٗق

 كئىث أدٚـٌصـ٢٘ أدٚــٌصــٚ

ٚ أدٌٚص٘جـٝإىث أدٌٚص
29
 

 ث ث٤ُْجم ٗل5ًْٚٔج أٖٗو ك٢ ٛي

 َٓؽش ًٝفي ك٢ ًٝف٢ ًٔج

 صَٔػ ثُنٌٔر دجُٔج  ثَُكٍ

 كــئىث ْٓـــي ٕـــ٢  ْٓــــ٢٘

كئىث أٗش أٗج ك٢ ًَ فــجٍ
30
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ٝهو دِؾ دؼٜ ثُٚٞك٤ز ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ٓلّٜٞ ثُٔقذز ٕأٝث أك٠ٞ دْٜ إ٠ُ ٤ٙجؿز ٗظ٣ٌز ك٢ ٝفور ثُٞؽٞه 

ٝىٛخ ث٤ُٖل ثنًذٌ ٓق٢٤ ثُو٣ٖ ثدٖ ػٌد٢ إُن٠ ثػضذنجً ثُنيثس  ثػضذٌٝث ك٤ٜج ثُقن ٝثُنِن ٝؽ٤ٜٖ ُقو٤وز ٝثفور.

 ٝؽؼِٚ ٙلز ٖٓ ٙلجصٜج كأهْْ دٜج ك٢ إٔؼجًٙ هجة 5« ٟٛٞ»ثإل٤ُٜز 

 ٝفن ثُٜٟٞ ُٞك ثُٜٟٞ ٓج ػذو ثُٜٟٞ

ُِٝٔقذننز ػ٘ننو ثُٚننٞك٤ز هًؽننجس ٣ضٌهّنن٠ ك٤ٜننج ث٣ٌُٔننو ٓننٖ ثُٖننٞم إُنن٠ ثُٔؼذننٞه كنن٢ ٌٓفِننز أُٝنن٠ إُنن٠ ثُقننخ 

ّ  » ٝثُؼذو ثّض٘جهث إ٠ُ هُٞٚ صؼج5٠ُ ثُٔضذجهٍ د٤ٖ هللا ْٞ َف ٣َنأْص٢ِ هللّاُ دِوَن ْٞ َْ ِٚ كَ ْْ َػٖ ِه٣ِ٘ ٌُ ٘ ِٓ صَوك  ٌْ َ٣ ٖ َٓ ُْ٘ٞث  َٓ َٖ آ َج ثُكِي٣ ٣َج أ٣َُّٜ

٣ُِقذَُُّٞٗٚ  َٝ  ْْ ُ «٣ُِقذُّٜ
31
ٓنٖ أفنخ ُونج  هللا صؼنج٠ُ أفنخ هللا » ٝإ٠ُ ٓج ًٝثٙ أدٞ ٣ٌٌٛر ٖٓ هٍٞ ثٌٍُّٞ ػ٤ِنٚ ثُْن 5ّ 

«ْ ٣قخ ُوج  هللا صؼج٠ُ ُْ ٣قخ هللا صؼج٠ُ ُوج ُٙوج ٙ ٖٝٓ ُ
32
ٝٓقذز هللا ُؼذوٙ صضؾ٠ِ ك٤ٔنج ٣ل٤ٞنٚ ػ٤ِنٚ ٓنٖ ٗؼٔنٚ  

ٝٓ٘٘ٚ ٖٝٓ ػ ج٣ج ٝٛذجس ٣ْٔٞ دٜج ثُؼذو ػٖ ٝٝؼٚ ثُذ١ٌٖ ٣ٝٚذـ دٜج ٕجٛوث ػ٠ِ هللا أٓجّ مِوٚ ٝػ ٓز ػ٠ِ 

ك ٣نَثٍ ثُؼذنو » ي إ٠ُ ثُقو٣ظ ثُووّن٣ٌٟ5٢ن ثُٜوٟ دٔج ٣ظٌٜ ػ٠ِ ٣و٣ٚ ٖٓ ًٌثٓجس. ٝهو ثّض٘و ثُٚٞك٤ز ك٢ ىُ

٣ضوٌح إ٢ُّ دجُ٘ٞثكَ فض٠ أفذّٚ كئىث أفذذضٚ ً٘ش ّٔؼٚ ثُي١ ٣ْٔغ دٚ ٝدٌٚٙ ثُي١ ٣ذٌٚ دٚ ُْٝجٗٚ ثُي١ ٣ضٌِّْ دٚ 

«٣ٝوٙ ثُض٢ ٣ذ ٔ دٜج
33
. 

٤ًنق ٝص٢ِ صِي ثُوًؽز ك٢ ثُٔقذز هًؽز عجُغز ٣ٌٖ٘ ك٤ٜج ثُٚنٞك٢ ثُٔقذنز ثإل٤ُٜنز دن٤ٖ ثُؼذنجه ٣ٝؼِٜٔنْ ك٤ٜنج 

٣ضقجدٕٞ ك٢ هللا ٣ٝض مٕٞ ك٢ ٌٓثػجر فوٝهٙ  ك٤قخ دؼْٜٞ دؼٞج ٝصْٞه ثُٔٞهر د٤ْٜ٘ ك٤ضؾنجٍٕٝٝ ػنٖ ٙنجفخ 

م ٤تز أٝ صو٤ٌٚ كضٔق٠ ثُٞـ٤٘ز ٖٓ ٙوًْٝٛ ٣ٝضْجٕٓٞ ػٖ أؿٌثٛ ثُو٤ٗج ٝفجؽجصٜنج ٝثُْنٌ كن٢ ىُني صنومَ 

ْٜ دٞ ّٚ ك٣ضٚ. كوو ؽج  ك٢ ثُقو٣ظ ثُ٘ذن١ٞ ػنٖ ثُؼ٘ج٣ز ثإل٤ُٜز دٌٖ٘ ثُٔقذز ػٖ ٣ٌٟن ٖٓ أًٌْٜٓ هللا دٔقذضٚ ٝم

ّٕ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ هج5ٍ  َّ ثُؼذو هجٍ ُؾذ٣ٌَ ٣ج ؽذ٣ٌَ إ٢ّٗ أفّخ ك ٗج »أد٢ ٣ٌٌٛر أ َّ ٝؽ إىث أفّخ هللا ػ

ّٕ هللا صؼج٠ُ هو أفنّخ ك ٗنج كنأفذّٞٙ ك٤قذّنٚ أٛنَ ثُْنٔج  عنْ ٣ٞنغ ُنٚ  كأفذّٚ ك٤قذّٚ ؽذ٣ٌَ عْ ٣٘جه١ ك٢ أَٛ ثُْٔج  إ

«ٍٞ ك٢ ثنًٛثُو
34
 . 
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ٝٓغ ىُي كجُٚٞك٤ز ٣ؼضذٌٕٝ ثإل٣ٔجٕ أٌٓث ٖٓجػج د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُذٌٖ ٝػٌ٘ٚث ٓضؾّيًث ك٢ ٤ًجْٜٗ نّْٜٗ ؽذِنٞث 

دٞٙ دجُل ٌر ٓ٘ي ثُٖ٘أر ثن٠ُٝ ٝإعنٌ ثُنِنن ٓذجٕنٌر  ٝٛنْ ٣ْنض٘وٕٝ كن٢ ثػضونجهْٛ ٛنيث إُن٠ آ٣نز ثُؼٜنو5  ٌّ ػ٤ِٚ ٝصٖ

« ٖ ِٓ دَُّي  ًَ إِْى أََمَي  ْْ هَنجُُْٞث دََِن٠َٝ ٌُ دِّ ٌَ نَش دِن ْْ ْْ أََُ ِٜ ن ِْ ْْ َػَِن٠ أَٗلُ نََٜوُٛ ْٕ أَ َٝ  ْْ ٣كنضَُٜ ًِّ ْْ ُى ِٛ ًِ ٖ ظُُٜٞ ِٓ  َّ «د٢َِ٘ آَه
35

. كٜنيث ثُؼٜنو 

ثُي١ أميٙ هللا ػ٠ِ د٢٘ آهّ هو ٤ْٗٚ ثإلْٗجٕ ُٔج ًثٕ ػ٠ِ ؽٌٞٛٙ ٓنٖ أهًثٕ ثُٔنجهر فضن٠ ثفضؾنخ ًٝث  ّنؾٞكٜج 

ٝأٛٞث   كٌجٕ كدو ٖٓ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثُضنِ٘ ٖٓ أٌّ صِي ثُو٤ٞه ٝصن٤ِ٘ ٝؿجح  ُٝٔج صؾجىح ًٝفٚ ٖٓ َٗػجس 

ىُي ثُؾٌٞٛ ٖٓ ثُٖٞثةخ ثُض٢ مجُ ضٚ ًٝكغ ثُقؾخ ثُض٢ ثًض٘لضٚ ٤ُؼٞه ٓنٖ ؽو٣نو إُن٠ ّنجُق ػٜنوٙ ٝإُن٠ ثُٖ٘نأر 

ِن٠ دِنًٞر ثن٠ُٝ ثُض٢ دٌثٙ هللا ػ٤ِٜج ٝإ٠ُ ثُل ٌر ثُض٢ ؽذَ ػ٤ِٜج ك٤ْضؼ٤و ىُي ثُؼٜنو ٣ٝؼٔنَ ػِن٠ ثُٞكنج  دنٚ ٝػ

ًّو ثُٚٞك٤ز ٛيث ثُؼٜو ٝػٍَٝث ٓؼ٘جٙ دجُقو٣ظ ثُ٘ذن5١ٞ  ٓنج ٓنٖ ُٓٞنٞه »ٓلّٜٞ ثإل٣ٔجٕ ك٢ ًٝفٚ ٖٓ ؽو٣و. ٝهو أ

«إك ٣ُٝٞو ػ٠ِ ثُل ٌر كأدٞثٙ ٣ٜٞهثٗٚ أٝ ٣ٌ٘ٚثٗٚ أٝ ٣ٔؾْجٗٚ
36
 . 

إٕ ًجٗنش ٌٛيث ثػضذٌ ثُٚٞك٤ز ثإل٣ٔجٕ أٌٓث ٓضأٙ  ك٢ ثُل ٌر ثُذٖن٣ٌز ٝفظّنج ُؾ٤ٔنغ ثُذٖنٌ ك٤نٚ ٗٚن٤خ ٝ

ز إ٠ُ أمٌٟ. كّٞؼٞث ديُي هثةٌر ثإل٣ٔجٕ إ٠ُ أهٚجٛج ُضَٖٔ ػذجه  ّٓ صِي ثُقظٞظ ٓضلجٝصز ٖٓ ٕن٘ ٥مٌ ٖٝٓ أ

هللا ؽ٤ٔؼج هٕٝ ص٤٤َٔ ٝؽؼِٞث ٜٓ٘ج ًثد ز إْٗج٤ٗز صضقوٟ ثُلٞثٙنَ ٝثُقنوٝه. ُٝنْ ٣ٌنٖ هثكؼٜنْ إُن٠ صِني ثُضّٞنؼز 

ُوٟ ّجةٌ ثُلٌم ٝثُٔيثٛخ ٝإٕ ًجٕ ُٜنْ ٓنٖ هثكنغ إُن٠  موٓز ٓٚجُـ آ٤ٗز ٝأؿٌثٛ ه٣ٞ٤ٗز ًٔج ًجٕ ثُٖإٔ ؿجُذج

ىُي كٜٞ ك ٣ؼوٝ صقو٤ن ثنمنٞر ثإلْٗنج٤ٗز كن٢ هللا ٓٔنج ؽؼِٜنْ أًغنٌ صْنجٓقج ٓنٖ ؿ٤نٌْٛ ٓنٖ ًؽنجٍ ثُنو٣ٖ ٝأًغنٌ 

صؾجٍٝث ُِلٌٝم ٝثكمض كجس ث٤ٌُِٖز د٤ٖ ثنه٣جٕ ٝصِي ٗض٤ؾز ٟذ٤ؼ٤ز ُضًْٚٞٛ ُٔلّٜٞ ثإل٣ٔجٕ دجػضذنجًٙ ؽنٌٞٛث 

 ٤ُِ ٓظجٌٛ أٝ ًّٞٓج. ٝٓـَٟ ٝ

 ّٕ ٝهو ثصٞـ ٓذوأ ثُضْجٓـ ُو٣ْٜ ؽ٤ِج ك٢ ّؼ٤ْٜ إ٠ُ صؾجٍٝ ٓظجٌٛ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثٌُٖثةغ ٝثنه٣جٕ كجػضونوٝث أ

ًّجكس ثنٗذ٤ج  ػ٠ِ ثمض كٜج ْٓضّٔور ٖٓ ٌٖٓجر ٝثفور ٢ٛ ٌٖٓجر ثإل٣ٔنجٕ ٝٛن٢ ثُضن٢ ثٙن ِقٞث ػ٤ِٜنج دنجًُ٘ٞ 

ٍ ٓج مِن هللا  ٝهو صَِْْ ىُي ثًُ٘ٞ ٝصؾْوس صِي ثُقو٤وز كن٢ ثُٔقٔو١ أٝ ثُقو٤وز ثُٔقٔو٣ز ٢ٛٝ ك٢ ٗ ّٝ ظٌْٛ أ

ٙننًٞ ثنٗذ٤ننج  ٝكنن٢ ًّننجكصْٜ فضنن٠ صٔغننَ ىُنني ثُ٘ننًٞ ٝصٖننٌِش صِنني ثُقو٤وننز كنن٢ ٕننن٘ ثُ٘ذنن٢ ٓقٔننو. كجإل٣ٔننجٕ 

ثُٚٞك٢ إىٕ فو٤وز ٖٓضًٌز د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثنه٣جٕ ٝثَُِٔ ٝثُ٘قَ ٝإٕ ًجٗش صِي ثُقو٤ونز ػِن٠ هًؽنجس ٓضلجٝصنز ٓنٖ 

 ظًٜٞ ٝثُضؾ٢ِ فض٠ دِـش ثنٝػ ك٢ صؾ٤ِٜج ٓغ ثٌُّجُز ثُٔقٔو٣ز. ثُ
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ٝهو ٌٕؿ ثُق ػ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز ك٢ ًضجدٚ "ثُ ٞث٤ّٖ" ٝكٚنَ ثُونٍٞ ك٤ٜنج كن٢ ٟجّن٤ٖ ثُْنٌثػ كؾنج  ك٤نٚ ٓنج 

ِٟ ٌّثػ ٓنٖ ٗنًٞ ثُـ٤نخ دنوث ٝػنجه ٝؽنجٍٝ ثُْنٌثػ ّٝنجه هٔنٌ صؾِن٠ ٓنٖ دن٤ٖ ثنهٔنجً دٌؽنٚ كن٢ كِني »5٢ِ٣ 

٤ّنج ُض٤ٌٔ٘نٚ ػ٘ننو هٌدنٚ. ٕنٌؿ ٙنوًٙ ًٝكنغ هننوًٙ ثنّنٌثً ّنٔجٙ ثُ ٌّ ضننٚ ٝف٤ٌّٓنج ُؼظنْ ٗؼضنٚ ٝٓ ّٔ ٤ّنج ُؾٔنغ ٛ ّٓ قنن أ

ٝأٝؽخ أٌٓٙ كأظٌٜ دوًٙ ِٟغ دنوًٙ ٓنٖ ؿٔجٓنز ث٤ُٔجٓنز ٝإٔنٌهش ْٕٔنٚ ٓنٖ ٗجف٤نز صٜجٓنز ٝأٝنج  ّنٌثؽٚ ٓنٖ 

كنأمذٌ ٝأٗنيً  ٓؼوٕ ثٌٌُثٓز ٓج أمذٌ إكّ ػٖ د٤ٌٚصٚ ٝك أٌٓ دْ٘ضٚ إكّ ػٖ فن ٤ٌّصٚ فٞنٌ كأفٞنٌ ٝأدٚنٌ

 َٖ كقوه. ٓج أدٌٚٙ أفو ػ٠ِ ثُضقو٤ن ّٟٞ ثُٚو٣ن نّٗٚ هثكؼٚ عْ ًثكؼنٚ ٓنج ػٌكنٚ ػنجًف إك ؽٜنَ ٝٙنلٚ )ثُكنِي٣

 ْْ ُٛ َٝ َُْقنك  َٕ ث ٞ ُٔ ضُ ٌْ َ٤َُ ْْ ُْٜ٘ ِّٓ ٣ٌِوجً  ٕك كَ إِ َٝ  ْْ َٕ أَْدَ٘ج ُٛ ٌِكُٞ ج ٣َْؼ َٔ ًَ ٌِكَُُٞٗٚ  ٌِضَجَح ٣َْؼ ُْ ُْ ث (..... آص٤ََْ٘جُٛ َٕ ٞ ُٔ .....«٣َْؼَِ
37
. 

أٗٞثً ثُ٘ذٞر ٓنٖ ٗنًٞٙ دنٌٍس ٝأٗنٞثًْٛ ٓنٖ ٗنًٞٙ ظٜنٌس ُٝن٤ِ كن٢ ثنٗنٞثً ٗنًٞ أٗنًٞ »عْ ٣ٌهف هجة 5 

ٝأظٌٜ ٖٓ ًٗٞ ٙجفخ ثٌٌُّ ٛٔضٚ ّذوش ثُْٜٔ ٝثّٔٚ ّذن ثُوِْ نّٗٚ ًجٕ هذَ ثنْٓ.....  ثُؼِّٞ ًِٜج ه ٌر ٓنٖ 

«دقٌٙ ثُقٌْ ًِٜج ؿٌكز ٖٓ ٌٜٗٙ ثنٍٓجٕ ًِٜج ّجػز ٓنٖ هٛنٌٙ
38

ٍ صؼن٤ٖ ٓنٖ صؼ٤٘نجس  ّٝ . كنجًُ٘ٞ ثُٔقٔنو١ ٛنٞ أ

 ثُيثس ثإل٤ُٜز ٝٓ٘ٚ ٖٗأس ّجةٌ ثُٔنِٞهجس ُٝٞكٙ ُٔج ًجٕ ًٕٞ ٝك ٝؽٞه ُٝيُي ًجٕ فؾز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُنِن.

ٝثإلْٗجٕ ك٢ ٗظٌ ٟجةلز ٖٓ ثُٚٞك٤ز ٝك٤ّٔج ثُوجة٤ِٖ ْٜٓ٘ دٞفور ثُٞؽٞه ٓغَ ثُٖن٤ل ثنًذنٌ ٓق٤ن٢ ثُنو٣ٖ 

ّضٚ ثُٚٞك٤ز ٓغَ ثُو١ٞٗٞ ٝؽ ٍ ثُو٣ٖ ث٢ٌُٓٝ ٛٞ ًجةٖ ٓؤٖٓ فضن٠ ٝإٕ ُنْ صذِـنٚ دٖ ػٌد٢ ٝأدٌٍ أػ ّ ٓوً

ّٕ ثُنِنن ًِنٚ كن٢ ٗظنٌْٛ ٛنٞ  ثٌُّجكس ًٝجٕ ٖٓ ػذور ثُ٘جً ٝثنٝعجٕ  دَ فض٠ ٝإٕ ًجٕ ٖٓ ثُؾجفو٣ٖ. ٝىُي ن

َّ ُٚنلجصٚ  كٜنٞ مِنن ٓ نجدن إلًثهصنٚ ْٓنضؾ٤خ ُٖٔن٤تضٚ  ٝٓنج هثٓنش صِني ثُٖٔن٤تز ّنج ٣ًز كن٢ ًٙٞر ُِقن ٝصؾن

ّٕ ثٌُنَ ك ٣لضنأ ْٓنذقج دقٔنوٙ  َّ ٓذغٞعج ك٢ ٓظجٌٛ ثُٞؽٞه ًِٚ ٝإ ّٕ ٓذوأ ثإل٣ٔجٕ ٣ظ ثٌُٕٞ ٝفجٌٝر ك٢ ثُٞؽٞه كئ

ّٕ ثُٞؽٞه ك ثٗلٚجّ ُٚ ػٖ ىُي ثُٔذوأ نّٗٚ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ٌّ ثُنِن ٝؿج٣ضٚ.   دَ إ

ُني ػٚن٤جٕ إدِن٤ِ إى كؼ٤ٚجٕ ثنٌٓ ػ٘وْٛ هنو ٣ٌنٕٞ كن٢ فنو ىثصنٚ مٞنٞػج ُِٖٔن٤تز ٝٓنغِْٜ ثنػِن٠ كن٢ ى

ٍ ثُٔٞفو٣ٖ  ٝثػضذٌ ٓٞهلٚ كضٞر  إى أد٠ ثإلٌٕثى دجهلل ك٢ ػٚن٤جٗٚ نٓنٌٙ  ّٝ ثػضذٌٙ دؼٜ ثُٚٞك٤ز ٓغَ ثُق ػ أ

دجُْؾٞه نهّ. ٝثػضذٌ ثُق ػ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓٔ ٜٗؼ ٜٗؾٚ ٖٓ ثُٔضٚٞكز ىُي ثُؼ٤ٚجٕ صٞق٤ز ك٢ ّذ٤َ إػ   ًِٔنز 

جٕ ٝثُٔؼضووثس دؼ٤ٖ ثُضْجٓـ كضؼنّوه صِني ثُٔؼضونوثس كن٢ ٗظنٌْٛ ٛنٞ ثُضٞف٤و. ًٔج ٗظٌ ثُٚٞك٤ز إ٠ُ ثمض ف ثنه٣

ًٔج صؾ٠ِ دجّنْ « ثُٜجه١»ٗض٤ؾز فض٤ٔز ُضؼّوه ثُٚلجس ٝثنّٔج  ثإل٤ُٜز ثُٔضؾ٤ِز ك٢ ثٌُٕٞ  كوو صؾ٠ِ ثُقن دجّْ 

ج »كجهلل هو ىًٌ ك٢ ٓقٌْ ص٣َِ٘ٚ أّٗٚ « ثَُٔٞ» َٖ َ٣ ْٖ َٓ ِْٜو١  َ٣ َٝ ج   َٖ َ٣ ْٖ َٓ  َُّ ِٞ ُ٣»
39

ؼ ِّش دؼٜ أّٔجةٚ ُْٝ   ُٝٞ ص

                                                           
37
   ٟج٤ّٖ ثٌُْثػ.يالطىاسيثُق ػ )ثُق٤ْٖ دٖ ًٓ٘ٚٞ(   

38
 ثُٔٚوً ٗلْٚ. 
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صضقون ك٢ ًٙٞر ٖٓ ًٙٞ ثُٞؽٞه ُٔج ًجٕ صؾ٤ِٚ ك٢ ثُنِن ًجٓ . كجهلل إىٕ ٛٞ ثُٔؼذٞه ثُقو٤و٢ ك٢ ًَ ٓج ٣ؼذو 

 ٜٓٔج ثمضِلش ثُٔؼذٞهثس ٤ٌٚٓٝ ؽ٤ٔغ ثُؼجدو٣ٖ إ٠ُ ثُ٘ؾجر ٝثُن ٗ. ٣وٍٞ ٓق٢٤ ثُو٣ٖ دٖ ػٌد5٢

 ُوو ٙجً هِذ٢ هجد  ًَ ًٙٞر

 ٛذجٕكٌٔػ٠ ُـَكٕ ٝه٣ٌ ٌُ

 ٝد٤ـش نٝعجٕ ًٝؼـذز ٟجةــق

 ٝأُٞثؿ صًٞثر ٝٓٚقق هٌإٓ

 أه٣ٖ دو٣ٖ ثُقخ أ٠ٗ صٞؽٜش

ًًجةذٚ كجُقخ ه٢٘٣ ٝإ٣ٔج٢ٗ
40 

ننِٞث ػ٤ِٜٔننج فننجٍ  ّٞ ّٕ ثُٚننٞك٤ز ُننْ ٣ٌضلننٞث دجُٖننٜجهص٤ٖ صؼذ٤ننٌث ػننٖ ثإل٣ٔننجٕ ٝىُنني نّٜٗننْ ك إٔننٌٗج ّننجُلج إُنن٠ أ

ٞ ٕٜٞه ثُقن دؼن٤ٖ ثُذٚن٤ٌر ٜٝٓٔنج ثمضِلنش ػذنجًثصْٜ كن٢ ٝٙنق ىُني ثُٖٜٞه صقو٤وج ٤ُِو٤ٖ. ٝثُٖٜٞه ػ٘وْٛ ٛ

ثُٖٜٞه كٌجٗش ك٘ج  ٝثصقجهث ػ٘و ثُذْ ج٢ٓ  ٝفِٞك ػ٘نو ثُقن ػ  ٝهٌدنج أٝ ٝٙنٞك ػ٘نو ثُـَثُن٢ ٝٝفنور ٝؽنٞه 

ع ثُضؾجًح ثُٚٞك٤ز ٝدجمض ف هًؽجصٜنج ًٍٝٓٞٛنج إّٗٔنج  ّٞ َّ صِي ثُٔٚ ِقجس ثُٔٞف٤ز دض٘ ً ّٕ ػ٘و ثدٖ ػٌد٢  كئ

ضٌى ؽ٤ٔؼٜج ك٢ ثُوكُز ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٖٓضٌى ٛٞ ثُقًٞٞ ثإلُٜن٢ كن٢ ٝؽنوثٕ ثُٚنٞك٢ فٞنًٞث ٣ْنض٢ُٞ ػِن٠ صٖ

ّٔق٢ ٕؼًٞٙ ٣ٝ٘ضل٢ إفْجّٚ ديثصٚ ٣ٝـ٤خ ػٔج ّنٟٞ ثُٔؼذنٞه ٝك ٣ٖنٜو كن٢ ؽ٤ٔغ ٓوثًًٚ ثُٞثػ٤ ز ٝثُ ٝثػ٤ز ك٤

ثُٞؽننٞه إكّ ٝؽٜننٚ ٝك ٣ننٌٟ كنن٢ ؽ٤ٔننغ ثُٔنِٞهننجس إك ٙننلز ٓننٖ ٙننلجصٚ ٝصؾ٤ِننج ٓننٖ صؾ٤ِجصننٚ. إّٜٗننج ُقظننز ًٖننق 

٢ِ دأم هٚ ٝٙنلجصٚ ثُقؾجح ػٖ ػ٤ٖ ثُذ٤ٌٚر ُٝقظز ثُٔؼٌكز دجهلل ٝصِو٢ّ ٓ٘٘ٚ ٝػ ج٣جٙ ٝٛوث٣ضٚ ًٝفٔضٚ ٝثُضق

 ٝصِي ٢ٛ ثُـج٣ز ثُوٟٚٞ ٖٓ ثُضٞف٤و. 

كٜيث ثُـَث٢ُ ٣قنوع٘ج ػنٖ ثُضٞف٤نو ٌٝٓثصذنٚ كن٢ ًضنجح ثإلف٤نج  ٝدؼنو ٕنٌفٚ ٌُِٔثصنخ ثُنغ ط ثنُٝن٠ ٣ون5ٍٞ 

ٝثٌُثدؼز أك ٣ٌٟ ك٢ ثُٞؽٞه إك ٝثفوث ٢ٛٝ ٖٓنجٛور ثُٚنو٣و٤ٖ ٝصْن٤ٔٚ ثُٚنٞك٤ز ثُل٘نج  كن٢ ثُضٞف٤نو نٗنٚ ٓنٖ »

إك ٝثفوث ك  ٣ٌٟ ٗلْٚ أ٣ٞنج ٝإىث ُنْ ٣نٌ ٗلْنٚ ٌُٞٗنٚ ْٓنضـٌهج دجُضٞف٤نو ًنجٕ كج٤ٗنج ػنٖ ٗلْنٚ كن٢ ف٤ظ ك ٣ٌٟ 

«صٞف٤وٙ دٔؼ٠٘ أّٗٚ ك٢٘ ػٖ ًم٣ز ٗلْٚ ٝثُنِن ٝٛيٙ ٢ٛ ثُـج٣نز ثُوٚنٟٞ كن٢ ثُضٞف٤نو
41

ّٕ ٓنج  . ٣ٝنٌٟ ثُـَثُن٢ أ

ٖ ثٌَُٓ ُِوكُز ػٔج ٣ٖؼٌ ٙوً ػٖ ثُٚٞك٤ز ٖٓ ٕ قجس ػ٘و دِٞؿْٜ ٌٓصذز ثُٖٜٞه ك ٣ؼوٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٝدج ٓ

ثُؼجًكٕٞ دؼو ثُؼٌٝػ إ٠ُ ّٔج  ثُقو٤وز ثصلوٞث ػ٠ِ أّٜٗنْ ُنْ ٣نٌٝث »دٚ ثُٚٞك٢ ػ٘و ثّضـٌثهٚ ك٢ ثُضٞف٤و ك٤و5ٍٞ 

                                                           
40
 45-24ٛـ  ٗ  4242  ٟذؼز د٤ٌٝس  تزجواى األشىاقثدٖ ػٌد٢ )ٓق٢٤ ثُو٣ٖ(   
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ك٢ ثُٞؽٞه إكّ ثُٞثفو ثُقنن ٌُٝنٖ ٓنْٜ٘ ٓنٖ ًنجٕ ُنٚ ٛنيٙ ثُقجُنز ػٌكجٗنج ػ٤ِٔنج ٝٓنْٜ٘ ٓنٖ ٙنجً ُنٚ ىٝهنج ٝفنجك 

ّضـٌهٞث دجُلٌهث٤ٗز ثُٔقٞز كِْ ٣ذن ػ٘وْٛ إكّ هللا كٌٌْٝث ٌٌّث ٝهغ هٝٗٚ ِّ جٕ ٝثٗضلش ػْٜ٘ ثٌُغٌر دج٤ٌُِز ٝث

ػوُْٜٞ كوجٍ دؼْٜٞ أٗج ثُقن ٝهجٍ ث٥مٌ ّذقج٢ٗ ٓج أػظْ ٕأ٢ٗ ٝهجٍ ث٥مٌ ٓج ك٢ ثُؾذز إك هللا ًٝ ّ ثُؼٖنجم 

«ك٢ فجٍ ثٌٌُْ ٣ ٟٞ ٝك ٣ق٠ٌ
42
. 

ّٕ فجٍ ثُل٘ج  ٢ٛ ثُذٞثدز ثُض٢ أكٞش دجُٚٞك٤ز إ ٠ُ منٞٛ صؾٌدنز ثُضٞف٤نو ػنٖ ٣ٌٟنن ثُنيٝم ٝثُؼٌكنجٕ  إ

ّٕ دؼٜ مّٚٞ ثُٚٞك٤ز ٖٓ ػِٔنج  ثُْن٘ز هنو أكجٝنٞث  ٝهو ٝٙق ُ٘ج دؼْٜٞ صِي ثُضؾٌدز ًٔج كؼَ ثُـَث٢ُ دَ إ

ج كؼَ ثُٚٞك٤ز أٗلْْٜ. ٣وٍٞ ٤ٕل ثإلّن ّ ثدنٖ ص٤ٔ٤نز5  ّٔ ٝهنو ٣ؼنٌٛ »ك٢ صق٤َِ صؾٌدز ثُل٘ج  ك٢ ثُضٞف٤و دأدِؾ ٓ

ر ثّض٤   ثُٞؽو ٝثُيًٌ ػ٤ِٚ ٖٓ ثُقجٍ ٓنج ٣ـ٤نخ ُذؼٜ ثُؼجًك٤ٖ  ّٞ ك٢ ٓوجّ ثُل٘ج  ٝثُؾٔغ ٝثكٙ  ّ ٝثٌٌُْ دو

ك٤ٚ ػٖ ٗلْٚ ٝؿ٤ٌٙ ك٤ـ٤نخ دٔؼذنٞهٙ ػنٖ ػذجهصنٚ ٝدٔؼٌٝكنٚ ػنٖ ٓؼٌكضنٚ ٝدٔنيًًٞٙ ػنٖ ىًنٌٙ ٝدٔٞؽنٞهٙ ػنٖ 

ّٕ ًؽن  ًنجٕ ٣قن خ آمنٌ كنأُو٠ ٝؽٞهٙ  ٝٓغَ ٛيث هنو ٣ؼنٌٛ ُنذؼٜ ثُٔقذن٤ٖ ُنذؼٜ ثُٔنِنٞه٤ٖ ًٔنج ٣نيًٌٕٝ أ

ثُٔقذٞح ٗلْٚ ك٢ ث٤ُْ ٝأُو٠ ثُٔقخ ٗلْٚ مِلٚ كوجٍ ُٚ أٗج ٝهؼش كٔج ثُي١ أٝهؼي ؟ كوج5ٍ ؿذش دي ػ٢٘ كظ٘٘نش 

 أّٗي أ٢ّٗ. ٣ٖٝ٘و5ٕٝ

 ًم ثَُؽجػ ًٝهش ثُنٌٔ

 ٌـٚ ثنٓـجدـ  كضٖـٝصٖجً

 كٌأٗـٔج مٔـٌ ٝك هــــوؿ

 ٌــوؿ ٝك مٔــٔج هـًٝأٗـ

«ٝٛيث ثُقجٍ ٣ؼٌٛ ٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُْج٤ٌُٖ
43
  

»٣ٝوننٍٞ ثُٖنن٤ل ثدننٖ ص٤ٔ٤ننز كنن٢ ّنن٤جم آمننٌ ٓقِنن  ُننذؼٜ إٔننؼجً ثُٚننٞك٤ز كنن٢ ٓوننجّ ثُضٞف٤ننو5  
44

ننج هننٍٞ  ّٓ ٝأ

ثُٖجػٌ ك٢ ٕؼ5ٌٙ أٗج ٖٓ أٟٛٞ ٖٝٓ أٟٛٞ أٗج ٝه5ُٚٞ إىث ً٘ش ٠ِ٤ُ ٠ِ٤ُٝ أٗج كٜنيث إٗٔنج أًثه دنٚ ثُٖنجػٌ ثكصقنجه 

  ٣ٝنذـٜ ٓنج ٣ذـٞنٚ  ٣ٝونٍٞ ٓغِٔنج ثُٞٝؼ٢ ًجصقجه أفو ثُٔضقجد٤ٖ دنج٥مٌ ثُني١ ٣قنخ أفنوٛٔج ٓنج ٣قنخ ث٥منٌ

٣وٍٞ  ٣ٝلؼَ ٓغِٔج ٣لؼَ  ٝٛٞ صٖجدٚ ٝصٔجعَ ك ثصقجه ثُؼ٤ٖ دجُؼ٤ٖ إىث ًجٕ هو ثّضـٌم كن٢ ٓقذٞدنٚ فضن٠ ك٘ن٢ دنٚ 

 ػٖ ًم٣ز ٗلْٚ ًوٍٞ ث٥م5ٌ

 «كظ٘٘ش أّٗي أ٢ٗ ؿذش دي ػ٢٘
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٢ ؽجٗننخ ثُقننن كئّٗننٚ كٜننيٙ ثُقننجٍ صؼضنن١ٌ ًغ٤ننٌث ٓننٖ أٛننَ ثُٔقذننز ٝثإلًثهر كنن»٣ٝننٌهف ثدننٖ ص٤ٔ٤ننز هننجة 5 

٣ـ٤نننخ دٔقذٞدنننٚ ػنننٖ فذنننٚ ٝػنننٖ ٗلْنننٚ ٝدٔٞؽنننٞهٙ ػنننٖ ٝؽنننٞهٙ كننن  ٣ٖنننؼٌ ف٤٘تننني دنننجُض٤٤َٔ ٝك دٞؽنننٞهٙ كونننو 

٣ونننٍٞ كنننن٢ ٛننننيٙ ثُقنننج5ٍ أٗننننج ثُقننننن أٝ ّننننذقج٢ٗ أٝ ٓنننج كنننن٢ ثُؾذننننز إك هللا ٝٗقننننٞ ىُننني ٝٛننننٞ ّننننٌٌثٕ دٞؽننننو 

«ثُٔقذز
45
  

هه٤ونج ٣قن٠٤ دٔنضِنق أدؼنجهٙ ٝأٟنٞثًٙ  ٣ٝٚق ثدٖ ه٤ْ ثُؾ٣ٍٞنز صؾٌدنز ثُل٘نج  كن٢ ثُضٞف٤نو ثُٚنٞك٢ ٝٙنلج

ثُل٘ج  ثُي١ ٤ٖ٣ٌ إ٤ُٚ ثُوّٞ ٣ٝؼِٕٔٞ ػ٤ِٚ إٔ صيٛخ ثُٔقوعجس ك٢ ٕٜٞه ثُؼذو ٝصـ٤خ ك٢ أكن ثُؼنوّ ًٔنج »ك٤و5ٍٞ 

ًجٗش هذَ إٔ صٞؽو ٝدو٢ ثُقن صؼج٠ُ ًٔج ُْ ٣ٍَ عْ صـ٤خ ًٙٞر ثُٖٔجٛو ًّٝٔٚ أ٣ٞج ك  ٣ذو٠ ُنٚ ٙنًٞر ٝك 

ك  ٣ذو٠ ُٚ ٕٜٞه ٤ٚ٣ٌٝ ثُقن ٛٞ ثُي١ ٣ٖجٛو ٗلْٚ د٘لْٚ ًٔج ًجٕ ثنٌٓ هذَ إ٣ؾجه  ًّْ عْ ٣ـ٤خ ٕٜٞهٙ أ٣ٞج

«ثٌُٔٞٗجس ٝفو٤وضٚ إٔ ٣ل٠٘ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٣ٝذو٠ ٖٓ ُْ ٣ٍَ
46
. 

ّٕ ثُقًٞٞ ثإل٢ُٜ ٣ْضٌٔ كن٢  ّٖ ثُٖٜٞه ػ٘و ثُٚٞك٤ز ك ٣وق ػ٘و ٕٜٞه ثُقن ك٢ ىثصٚ ك٢ فجٍ ثُل٘ج   ن ٌُ

صٚ إ٠ُ فجٍ ثُذوج  ًٝؽٞػٚ إ٠ُ فجٍ ثُٚقٞ دؼنو ثُٔقنٞ ك٤ٚنـ ٕنٜٞهث ُِقنن ٤ًجٕ ثُٚٞك٢ ٝك٢ ٝػ٤ٚ ػ٘و ػٞه

ك٢ صؾ٤ِجصٚ ػذٌ ثُٔٞؽٞهثس ٝثٌُجة٘جس كٜنٞ ػ٘نوْٛ ٝثفنو كن٢ ثُٖنٜٞه ٝثفنو كن٢ ثُٞؽنٞه ػِن٠ ثُنٌؿْ ٓنٖ ثٌُغنٌر 

ِن  ثُظجٌٛر أ١ أّْٜٗ ٣ٖجٛوٕٝ ثُٞفور ك٢ ثٌُغٌر كئىث ثٌُنَ ٝثفنو كن٢ صونو٣ٌْٛ. ٣ونٍٞ ٕنجًؿ ثُٔٞثهنق ُِ٘لن١ٌ ٓق

إّٗي إىث ٗظٌس إ٠ُ أ١ ٕن٘ ٓقُْٞ أٝ ٓؼوٍٞ أٝ ؿ٤ٌ ىُي كْٞف صٌٟ »ػِّٞ ثُوٌح ٖٓ هللا ػ٘و ثُٚٞك٤ز5 

هللا ك٤ٚ ًم٣ز أد٤ٖ ٖٓ ث٢ُٖ  ٗلْٚ ٝثُوًؽجس ك٢ ىُي ٓضلجٝصنز كنذؼٜ ثُٚنٞك٤ز ٣وُٞن5ٕٞ إّٜٗنْ ك ٣نٌٕٝ ٕن٤تج إك 

هللا دؼوٙ ٝآمنٌٕٝ ٣وُٞن5ٕٞ إّٜٗنْ ك ٣نٌٕٝ ٕن٤تج إك ٣ٌٕٝٝ هللا هذِٚ ٝدؼْٜٞ ٣و5ٍٞ إّْٜٗ ك ٣ٌٕٝ ٤ٕتج إك ٣ٌٕٝٝ 

«٣ٌٕٝٝ هللا ٓؼٚ ٣ٝوٍٞ ؿ5ٌْٛ٤ ٓج ًأ٣٘ج ٤ٕتج ؿ٤ٌ هللا
47
 . 

ٌٝٛيث كجإل٣ٔجٕ ٣ـوٝ ٛ٘ج ٓؼٌكز دجهلل ٝإفْجّج دقًٞٞٙ كن٢ ث٤ٌُنجٕ ٝكن٢ ثٌُنٕٞ ٝصنِونج دأم هنٚ ثُٔقٔنٞهر 

ك٘ج ثٕ أفوٛٔج ىٝه٢ ٝث٥مٌ مِون٢ كجُنيٝه٢ »ج٢ٗ دؼو ثُل٘ج  ػٖ أم م ثُ٘لِ ثُٔيٓٞٓز. كجُل٘ج  ًٔج ٣وٍٞ ثُؾٌؽ

ٛنٞ ػنوّ ثإلفْنجُ دؼنجُْ ثُِٔني ٝثٌُِٔنٞس دجكّنضـٌثم كنن٢ ػظٔنز ثُذنجًا ٖٝٓنجٛور ثُقنن ٝثُنِون٢ ٛنٞ ّننوٟٞ 

«أٝٙجكٚ ثُٔيٓٞٓز ٝثّضذوثُٜج دجنٝٙجف ثُٔقٔٞهر 
48
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ّٕ ثإل٣ٔجٕ ػ٘و ثُٚٞك٤ز ٛٞ صؾٌدز ثُذقظ ػٖ ث٤ُو  « ثُقنن» ٤ٖ ك٢ ثُضٞف٤و ٝٛٞ ػ٘وْٛ صٞف٤وىًٌٗج ّجُلج أ

جُ  »ٝثُقن ٛنٞ ثّنْ ٓنٖ أّنٔج  هللا ثُقْن٠٘ ٝٙنلز ٓنٖ ٙنلجصٚ صؼنج٠ُ ُٝنيُي ٣ؾنٍٞ ُِؼذنو هػٞصنٚ دٜنج  َٔ ن ّْ ِ ثن هلِلَ َٝ

٠َ٘ كَجْهُػُٞٙ دَِٜج  ْْ «ثُُق
49

. إّٗٚ صٞف٤و ُِيثس ٖٓ م ٍ ٙلز ٖٓ ثُٚلجس. ٌُٖٝ ُٔجىث ثمضجً ثُٚنٞك٤ز كن٢ صٞف٤نوْٛ 

ٌّ ٛيث ثكّْ  ّٕ ّن هٕٝ ؿ٤ٌٙ ٝكِٞٞٙ ػ٠ِ ّجةٌ ثنّٔج  ؟ ُٝٔجىث ؿوس صِي ثُٚنلز أع٤نٌر ػ٘نوْٛ ؟ ك ٣ًنخ كن٢ أ

ثمض٤جًْٛ ُيُي ثكّْ ًجٖٓ ك٢ هككصٚ ٝٓؼج٤ٗٚ نّْٜٗ هو ٝؽوٝث ك٤ٜنج ٓنج ٣٘جّنخ أٛنوثكْٜ ٝٓوجٙنوْٛ ٝٓنج ٣ض نجدن 

 ٝكْٜٜٔ ٝصًْٚٞٛ ُٔذوأ ثُضٞف٤و. 

ٍ ٝؽٚ ٖٓ ٝؽٞٙ صٔغِّْٜ ُٔؼ٠٘ ّٝ ٛٞ ثػضذجًٙ ٌٓثهكج ُٔؼ٠٘ ثُقو٤وز ثُض٢ ك ٣ٖٞدٜج ٝٛنْ ٝك « ثُقن» ُٝؼَ أ

ٝفونن ثُٔؼٌكنز دنجهلل « ث٤ُون٤ٖ»٣ٍق ٝك ٣نجُ ٜنج ٕنّي أٝ ٣ًنخ. أ١ صِني ثُقو٤ونز ثُضن٢ إىث أهًًٜنج ثُٔنؤٖٓ أهًى 

دكنَي َفضكن٠ ٣َأْص٤َِنَي ث٤َُوِن٤ٖ » ٝٛيث ك٢ ٗظٌْٛ ٓؼ٠٘ هُٞٚ صؼج5٠ُ  ًَ «ٝثْػذُْو 
50

ْ ػِن٠ صقو٤نن ثُٔؼٌكنز . إٗنٚ صٞف٤نو هنجة

ػِن٠ فنّو صؼذ٤نٌ ثُـَثُن٢ كن٢ " ثُٔ٘وني ٓنٖ ثُٞن ٍ". ُِٝقنن ػ٘نوْٛ « ثُؼِْ ثُِنو٢ٗ»ٝ« ثُؼِْ ث٤ُو٢٘٤»ث٤ُو٤٘٤ز أٝ 

هكُز عج٤ٗز ٝٝؽٚ عجٕ ٖٓ ٝؽٞٙ ثُضٔغَ ُٔذوأ ثُضٞف٤و  إّٗٚ ثإل٣ٔجٕ دٞؽٞه ثُقن ثُٔوجدَ ُٔؼ٠٘ ثُذجَٟ ثُٔضؾْْ كن٢ 

ًَٝٝ »ٓضجع ثُو٤ٗج ٝثُـًٌٝ دٜج  ٌُ ن ـُ ضَنجُع ثُ َٓ ٤َْٗج إِكك  ج ثُُو َٓ»
51

  ٝكن٢ ثُن٘لِ ثنٓنجًر دجُْنٞ  دَ٘ٝثصٜنج ٝأٛٞثةٜنج  إّٜٗنج 

ًٛج ٣ٌٓوٝ ثُق ػ ك٢ ًٙٞر ًِخ ٢ٖٔ٣ ًٝث ٙ.  ّٞ  ثُو٤ٗج ثُض٢ ٙ

ه ثُٚٞك٤ز ٖٓ ًَ ىُي ك٢ ًِّْٜٞ ُ ٣ٌن  ٌّ كَٛنوٝث كن٢ ثُنو٤ٗج ٍٝٛنوٝث كن٢ « ثُقنن » ٝديُي ٗلْٜ ُٔجىث صؾ

ث دننٚ كّننضوذجٍ أٗننٞثً ثَُٛننو ٝؽجٛننوٝث ث ّٞ دؼننو « ثُقننن»ُنن٘لِ كنن٢ هللا فننن ؽٜننجهٙ صٚننل٤ز ُِذننجٟٖ ٝصٌه٤ننز ُننٚ ّٝننٔ

ثُضنِ٘ ٖٓ ظِٔجس ثُذجَٟ  ٝهو صٌهٞث ك٢ ىُي هًؽجس ٝصذٞمٝث ٓوجٓجس ٝصوِّذٞث ك٢ أفٞثٍ أكٞش دْٜ إُن٠ ك٘نج  

ثُنٚ إكّ هللا ػ٘نوْٛ ك٘نج  ثُيثس ػٖ ًَ ٓج ّٟٞ ثُقن ٝفووٞث ديُي ٓؼ٠٘ ثُٖٜجهر كن٢ ثُٖنٜٞه كٌجٗنش ٕنٜجهر إٔ ك 

ك٢ ٕٜٞه إٔ ك ٝؽٞه إك هلل. ُِقن إىٕ ك٢ ثُضٞف٤و ثُٚٞك٢ ٝؽٜجٕ ٖٓ ٝؽٞٙ ثُوكُز ٝفو٤وضجٕ أّج٤ّّضجٕ أػٌح 

ػٜ٘ٔج ثُٚٞك٤ز ٝٙوػٞث دٜٔج ػِ٘ج ٝٛٔج ث٤ُون٤ٖ ثُقنن ٝثُٞؽنٞه ثُقنن أٝ فو٤ونز ث٤ُون٤ٖ ٝفو٤ونز ثُٞؽنٞه ًٝثٓنٞث 

 دٜٔج ػذٌ ثُضؾٌدز ثٌُٝف٤ز ٝثُيٝه٤ز. ثُٞهٞف ػ٤ِٜٔج ٝإعذجصٜٔج ٝثُضقون 
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ٌُٖٝ أك ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُِقن ػ٘وْٛ هكُز عجُغز ٤٘ٔٝز ٛيٙ ثٌُٔر ٝؿ٤ٌ ٓؼِ٘ز ؿجُذج إكّ ك٢ دؼٜ ثُقنجكس 

ٝٛنن٢ هكُننز صْضٖننق ٓننٖ دؼننٜ ٓٞثهننق ثُٚننٞك٤ز ّٝننًِْٜٞ ٝصذننوٝ ىثس أٙننٍٞ ه٣ٞ٤ٗننز ٝثؽضٔجػ٤ننز ٝإٕ صٔجٛننش 

ض٤ٖ ثُْننجدوض٤ٖ ٝثُ٘ننجدؼض٤ٖ ٓننٖ أٙننٍٞ ه٤٘٣ننز ٝٓننج ًٝثة٤ننز؟ أكنن  ٣ٌننٕٞ دجٗٚننٜجًٛج كنن٢ ٙنن٤ْٔ ثُضؾٌدننز ٓننغ ثُننوكُ

كنن٢ ثُْنن٤جم ثكؽضٔننجػ٢ ثُنني١ ٖٗننأ ك٤ننٚ ثُضٚننٞف أٝ ثُذ٤تننز ثُضج٣ًن٤ننز ثُضنن٢ ٗٔننج ك٤ٜننج ٝثٗضٖننٌ ٛننٞ ثُقننن « ثُقننن»

ثكؽضٔننجػ٢ ثُْنن٤ِخ أٝ ثُٔـضٚننخ ٝثُنني١ ٝهؼننش ثكّضؼجٝننز ػ٘ننٚ دننجُقن ثُْننٌٓو١ ؟ ٝٛ٘ننج صٌننٕٞ هكُننز ثُقننن 

٢ صوجدَ ٝصٞجه ٓغ ثُق٤ق ٝثُؤغ ٝثُظِْ ثكؽضٔجػ٢ ث٠ُِْٔ ؿجُذج دجّْ ثُو٣ٖ ك٢ صِي ثُؼًٚٞ. ُٝيُي ثن٤ِٙز ك

ًثّ ثُٚٞك٤ز ٝثَُٛجه ٖٓ هذِْٜ ًكغ صِي ثُٔظِٔز دجّْ ثُو٣ٖ ىثصٚ. كجُْٔأُز إىٕ ك صنِٞ ٖٓ صٖذظ دٔذنوأ ثّنضٌهثه 

 ثُقن ٖٓ هللا دؼو إٔ ؽقوٙ ثإلْٗجٕ.

 ع ثُٚنٞك٤ز كن٢ ْٓنجًْٛ ثُضؼذنو١ دٔٞثهنق ىثس أدؼنجه ثؽضٔجػ٤نز ٤ّٝجّن٤ز ٝٓٔنج ٣ؤًنو ٛنيث ثُٔؼ٘ن٠ ثٝن  

ٝصومِْٜ ك٢ ٓ٘جّذجس ػو٣ور ك٢ ثُؼ هجس د٤ٖ ثُقٌجّ ًٝػج٣جْٛ ٓٔج ؽؼَ ثُِْ ز ثُوجةٔز صٜجدْٜ ٝصوث٣ًْٜ ٝصْضٔو 

ث٣ًٌَُٔنز  ثٌُٖػ٤ز ْٜٓ٘ إٕ َُّ ثنٌٓ ٝصْضل٤و ٖٓ أهٝثًْٛ ٝموٓجصْٜ ثكؽضٔجػ٤ز كن٢ ٍٓنٖ ُنْ صٌنٖ ك٤نٚ ثُْنِ ز

هجهًر ػ٠ِ ٓو ٗلٞىٛج ػ٠ِ ًجَٓ ثنهج٤ُْ ثُنجٝؼز ٤ُْجهصْٜ. كٌَ ٛيٙ ثُٔؼ ٤جس صلّ٘و ٓج ٕجع ػنٖ أٛنَ ثُضٚنٞف 

ٖٓ ثٗلٚجٍ ٝػَُز ػٖ ف٤جر ثُ٘جُ ٝهٞج٣ج ثُٔؾضٔغ ٖٝٓ ثّضـٌثم ك٢ صؾجًدْٜ ثٌُٝف٤ز ثُٔغج٤ُنز ثّنضـٌثهج فٌنْ 

 ػ٤ِْٜ ٜٗجة٤ج دجكؿضٌثح ػٖ ٓق٤ ْٜ. 

ّٕ ُوكُنننز ثُقنننن كننن٢ ّنن٤جهٜج ثكؽضٔنننجػ٢ أدؼنننجهث أم ه٤ننز ػننن ٝر ػِننن٠ أدؼجهٛنننج ٛننيث ٝك ٓنننٌث   أ٣ٞنننج كنن٢ أ

ًنَ ٓظنجٌٛ ثكٗقنٌثف ثُنِون٢ ٓنٖ ًنيح ٣ًٝنج  ٝؿنًٌٝ « ثُقنن»ثكّضقوجه٤ز. كجُٚٞك٤ز هو فنجًدٞث كن٢ ّنذ٤َ 

ن ًٝذ٣ٌج  ٝصَُق ٟٝٔغ ِٝٙق ٝثهػج  ٝفْو ٝؿَ ًٌٝث٤ٛز ٝدـٞج  ٌٓثػجر ُقوٞم هللا ٝفٌٙج ػِن٠ ثُضنِن

 «. ثُقن»دأم م 

ُْٝ ٣ٌٖ ثإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ٓؾٌه ثػضوجه ٛوكٚ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُِّْٔٔجس ٝثػضذجً أّٗٚ ٤ُِ ك٢ ثإلٌٓنجٕ أفْنٖ 

ٓٔج ًجٕ  ٌُّٝ٘ٚ إ٣ٔجٕ ٣ضٞكٌ ػ٠ِ ؽجٗخ ًذ٤ٌ ٖٓ ثُق٣ٞ٤ز ٝثُقٌثى ٝثكؽضٜجه ٝثإلدوثع ٖٝٗنوثٕ ثٌُٔنجٍ كجإل٣ٔنجٕ 

٣ننن ثُٔؤه٣ننز إُنن٠ صقو٤ننن ثٌُٔننجكس ثإلْٗننج٤ٗز ٝىُنني ٓننٖ ػننور ٝؽننٞٙ أُٜٝننج صقو٤ننن كنن٢ ثُضؾٌدننز ثُٚننٞك٤ز ٛننٞ ثُ ٌ

ث٤ُْ ٌر ػ٠ِ ثُيثس ٝثُضقًٌ ٖٓ ه٤ٞه ثُٞؽٞه ثُٔجه١ ٌٕٟٝٝٚ ْٝٓضَِٓجصٚ ٝثُضقٌْ ك٢ ثُ٘لِ دجُضٌد٤ز دٞثّ ز 

ضقِن٢ ثُٔؾجٛوثس ٝث٣ٌُجٝجس فٌٙج ػ٠ِ ٟٜجًر ثُوِخ ّٝٔٞ ثُنٌٝؿ ٝآمٌٛنج دِنٞؽ ٌٓصذنز ثإلْٗنجٕ ثإلُٜن٢ ثُٔ

دجُٚننلجس ثٌُدج٤ٗننز ٝٛننٞ ثإلْٗننجٕ ثُنني١ ثٙنن ِقٞث ػ٤ِننٚ دجإلْٗننجٕ ثٌُجٓننَ ٝثؽضٜننوٝث كنن٢ د٤ننجٕ مٚننجُٚ ٝٝظجةلننٚ 



 

   

                

 

 

ثإلْٗجٕ ثٌُجَٓ ك٢ ٓؼٌكز »ِٝٙضٚ دجهلل ٝٓٞهؼٚ ٖٓ ثُٞؽٞه ٝٛٞ ٓج كَٚ ثُوٍٞ ك٤ٚ ػذو ث٣ٌٌُْ أُؾ٢ِ٤ ك٢ ًضجدٚ 

 «. ثنٝثمٌ ٝثنٝثةَ

 ّٔ و٣ّنز أٗٔٞىؽنج ٌُِٔنجٍ ثُٖٔ٘نٞه ك كون٠ دٚنلضٜج ٓنغ  أػِن٠ كن٢ ثُنو٣ٖ ٝهو ثصني ثُٚٞك٤ز ٖٓ ثُٖن٤ّٚز ثُٔق

ٝثنم م ٝإٗٔج كػضوجهْٛ أ٣ٞج أّٜٗج ثُٖن٤ٚز ثُضن٢ ثًضٔنَ ك٤ٜنج ثُ٘نًٞ ثنٍُن٢ ثُٔضِْْنَ ػذنٌ ثٌُّنَ ٝثنٗذ٤نج  

ْ فض٠ صؾْْ ك٢ صِي ثُٖن٤ٚز ك٢ أًَٔ ًٙٞر. ْٝٛ ٣ٌَٕٓٝ ديُي ثًُ٘ٞ إ٠ُ ثُقو٤وز ثُٔقٔو٣ز ثُضن٢ ٛن٢ ػ٘نوٛ

ٍ ٓج مِن هللا ك٢ ثنٍٍ ٝهو ثّضوُٞث ػ٠ِ ىُي دجُقو٣ظ ثُ٘ذ5١ٞ  ّٝ ً٘ش ٗذ٤نج ٝآهّ »ثٌُِٔز ثإل٤ُٜز أٝ ثُؼوَ ث٢ٌُِ ٝأ

«د٤ٖ ثُٔج  ٝثُ ٤ٖ
52

. ٖٝٓ أؽَ صِي ثُقو٤وز أٝؽو هللا ثٌُجة٘نجس كظِنش ّنج٣ًز كن٢ ثُٞؽنٞه ًِنٚ ٝفجكظنز ُنٚ ػِن٠ 

ّٕ ىُي ثًُ٘ٞ أٝ صِني ثُقو ّٕ ثُوٝثّ. ٝثػضوو ثُٚٞك٤ز أ ٤ونز هنو ثّنضٌٔ صِْْنِٜج دؼنو ٝكنجر ثُ٘ذن٢ كن٢ ٕنن٘ ثُن٢ُٞ ن

 ثن٤ُٝج  ك٢ ثػضوجهْٛ ْٛ ًٝعز ثنٗذ٤ج . 

ٌٝٛيث ٣ٌٖٔ ك٢ ٗظٌْٛ إٔ صضؾ٠ِ ثُٚلجس ثإل٤ُٜز ك٢ ث٢ُُٞ ًٔج صؾِش ك٢ ثُ٘ذ٢ ك٤ٌٕٞ ٓنٌآر ُإلُنٚ ٝم٤ِلنز 

ّٕ »ُٚ ك٢ ثنًٛ ٝىثى ٛٞ ثإلْٗجٕ ثٌُجَٓ ثُي١ ٣ٚلٚ ثُؾ٢ِ٤ دو5ُٚٞ  ثإلْٗنجٕ ثٌُجٓنَ ْٗننز ثُقنن صؼنج٠ُ  ثػِْ أ

ًٔج أمذٌ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ف٤ظ هج5ٍ مِن هللا آهّ ػ٠ِ ًٙٞر ثٌُفٔنجٕ ٝكن٢ فنو٣ظ آمنٌ مِنن هللا آهّ ػِن٠ 

 ّٕ ًٙٞصٚ  ٝىُي إٔ هللا صؼنج٠ُ فن٢ ػِن٤ْ هنجهً ّن٤ٔغ دٚن٤ٌ ٓنضٌِْ ًٝنيُي ثإلْٗنجٕ فن٢ ػِن٤ْ ثُل......عنْ ثػِنْ أ

ثنّنٔج  ثُيثص٤نز ٝثُٚنلجس ثإل٤ُٜنز ثّنضقوجم ثنٙنجُز ٝثُِٔني دقٌنْ ثُٔوضٞن٠  ثإلْٗجٕ ثٌُجٓنَ ٛنٞ ثُني١ ٣ْنضقن

ثُيثص٢ كجٗٚ ثُٔؼذٌ ػٖ فو٤وضٚ دضِي ثُؼذجًثس ٝثُٖٔجً إ٠ُ ُ ٤لضٚ دضِي ثإلٕجًثس ٤ُِٝ ُٜج ْٓض٘و ك٢ ثُٞؽنٞه إكّ 

٣ٌٔ٘نٚ إٔ ٣نٌٟ ٙنًٞر  ثإلْٗجٕ ثٌُجَٓ. كٔغجُٚ ُِقن ٓغجٍ ثٌُٔآر ثُض٢ ك ٣ٌٟ ثُٖن٘ ًٙٞصٚ إك ك٤ٜنج ٝإك كن 

ّٕ هللا صؼج٠ُ أٝؽنخ ػِن٠ ٗلْنٚ أكّ صنٌٟ  ٗلْٚ إك دٌٔآر ثكّْ هللا كٜٞ ٌٓآصٚ. ٝثإلْٗجٕ ثٌُجَٓ أ٣ٞج ٌٓآر ثُقن كئ

«أّٔجمٙ ٝٙلجصٚ إكّ ك٢ ثإلْٗجٕ ثٌُجَٓ
53
. 

ّٕ هللا هو مِن ثُؼجُْ ٤ُضؾ٠ِ ك٤ٚ ٣ٌٟٝ ك٤ٚ ًٙٞصٚ. كيُي ٛٞ ٌّ ثُنِنن ُٝؼنَ ثُقن  ػ ٛنٞ ٣ٌٟٝ ثُٚٞك٤ز أ

صؾِّن٠ »أٍٝ ٖٓ ػذٌ ػٖ ٛيٙ ثُؼو٤ور ك٢ صج٣ًل ثُضٚٞف ثإلّ ٢ٓ إى ؽٌٟ ػ٠ِ ُْنجٗٚ كن٢ "ثُ ٞثّن٤ٖ" هُٞن5ٚ 

ثُقن ُ٘لْٚ ك٢ ثنٍٍ هذَ إٔ ٣نِن ثُنِن ٝهذَ إٔ ٣ؼِْ ثُنِن ٝؽٌٟ ُٚ كن٢ فٞنٌر أفو٣ّضنٚ ٓنغ ٗلْنٚ فنو٣ظ ك 

جٕ ثُقنن ٝك ٕن٢  ٓؼنٚ ٗظنٌ إُن٠ ىثصنٚ ً ّ ك٤ٚ ٝك فٌٝف ٕٝجٛو ّنذقجس ىثصنٚ كن٢ ىثصنٚ. ٝكن٢ ثنٍٍ ف٤نظ ًن

كأفذٜج ٝأع٠٘ ػ٠ِ ٗلْٚ كٌجٕ ٛيث صؾ٤ِج ُيثصٚ ك٢ ىثصٚ ك٢ ًٙٞر ثُٔقذز ثَُٔ٘ٛز ػٖ ًَ ٝٙق ًَٝ فو ًٝجٗش 

ٛيٙ ثُٔقذز ػِز ثُٞؽٞه ٝثُْذخ ك٢ ثٌُغٌر ثُٞؽٞه٣ز. عْ ٕج  ثُقن ّذقجٗٚ إٔ ٣ٌٟ ىُني ثُقنخ ثُنيثص٢ ٓنجع  كن٢ 
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ٜج ك٘ظٌ ك٢ ثنٍٍ ٝثمٌػ ٖٓ ثُؼوّ ًٙٞر ٓنٖ ٗلْنٚ ُٜنج ًنَ ٙنلجصٚ ٝأّنٔجةٚ ًٙٞر مجًؽ٤ز ٣ٖجٛوٛج ٣ٝنجٟذ

٢ٛٝ آهّ ثُي١ ؽؼِٚ هللا ًٙٞصٚ أدو ثُوٌٛ. ُٝٔج مِن هللا آهّ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ػظٔٚ ٝٓؾوٙ ٝثمضجًٙ ُ٘لْنٚ ًٝنجٕ 

«ٖٓ ف٤ظ ظًٜٞ ثُقن دًٚٞصٚ ك٤ٚ ٝدٚ ٛٞ ٛٞ
54
 ًٔج أٖٗو5  

 ّذقجٕ ٖٓ أظٌٜ ٗجّٞصٚ

 صٚ ثُغجهـخـٌ ّــ٘ج كٛـٞـّـ

 عــْ دـــوث ُنِوٚ ظجٛـــٌث

 ك٢ ًٙٞر ث٥ًَ ٝثُٖجًح

 فضـ٠ ُوـو ػج٣ـ٘ٚ مـِــوٚ

ًِقظز ثُقجؽخ دجُقجؽخ
55
 

ّٖ ٛيث ثُضؾ٢ِ ُْ ٣ضقون ك٢ أ١ّ ٓنِٞم ٓغِٔج  كٌَ ٓنِٞم ٛٞ ٓظٌٜ ٖٓ ثُٔظجٌٛ ثُض٢ ٣ضؾ٠ِ ك٤ٜج ثُنجُن  ٌُ

ج  ػ٤ِٚ ثػضذنٌ ثُٚنٞك٤ز ثإلْٗنجٕ ػجُٔنج ٙنـ٤ٌث كن٢ صقون ك٢ ثإلْٗجٕ ٝىُي ٓؼ٠٘ مِن هللا آهّ ػ٠ِ ًٙٞصٚ ٝد٘

ٓوجدَ ثُؼجُْ ثٌُذ٤ٌ ًٔج ثػضذٌٙ ث٤ُٖل ثنًذٌ ٓق٢٤ ثُو٣ٖ دٖ ػٌد٢ دٔغجدز إْٗجٕ ثُؼن٤ٖ ُٝنيُي ّن٢ٔ إْٗنجٗج. ٌُنٖ 

ٛنيث ثإلْٗنجٕ هننو أفجٟنش دننٚ ٝؿِلضنٚ دؼنو ثُنِننن ٝٛذٟٞنٚ إُنن٠ ثنًٛ فؾنخ ثُٔنجهر ٝك ٣ٌٔ٘ننٚ ًكؼٜنج ٝصنِنن٤٘ 

دِْٞى ٣ٌٟن ثإل٣ٔجٕ ٝثُضٌه٢ ك٤ٚ إ٠ُ إٔ ٣ذِؾ هًؽز ثُٞك٣ز ٝثُو ذ٤ز ٣ٝـوٝ ديُي إْٗنجٗج ًنجٓ  ؽٌٞٛٙ ٜٓ٘ج إك 

٣ٝٚذـ ٌٓآر ُِٚلجس ثإل٤ُٜز. ٝإٔجً ٤ٕٞك ثُٚٞك٤ز إ٠ُ ثُقٌٞثس ثُنِٔ ثُضن٢ ٣ضٌهن٠ ك٤ٜنج ثُٚنٞك٢ ٤ُٚنذـ 

 إ٠ُ هللا. إْٗجٗج ًجٓ  ٢ٛٝ فٌٞثس ٣ٌٕٞ أهٗجٛج أهٌح إ٠ُ ثُٞؽٞه د٤٘ٔج ٣ٌٕٞ أهٚجٛج أهٌح 

كجإلْٗجٕ ثٌُجَٓ ٛٞ ػِز ٝؽٞه ثُؼنجُْ نّٗنٚ ثٌُنجةٖ ثُني١ صضقونن ك٤نٚ ثُـج٣نز ٓنٖ ثُنِنن ٝٛن٢ صؾِن٢ ثُٚنلجس 

ثإل٤ُٜز ك٢ أًَٔ ًٙٞر ًٝم٣ز ثُقن ُيثصٚ ك٢ ٌٓآصٚ ٝديُي ٣ـوٝ ىُي ثإلْٗنجٕ ؽنو٣ٌث دن كنز هللا ػِن٠ ثنًٛ  

ً ًّننجُز ثإل٣ٔننجٕ كنن٢ ثٌُننٕٞ ٝدجُّٞننجٟز دنن٤ٖ هللا ٝٓؤصٔ٘ننج ػِنن٠ ثُٞؽننٞه ٝفجكظننج ُننٚ  ٝٓٞنن ِؼج دضننأ٤ٖٓ ثّننضٌٔث

ٝثُنِن ٣ٜو٣ْٜ ٣ٌٕٝوْٛ إ٠ُ ّذ٤ِٚ. كذؼو ك٘ج  ىُني ثإلْٗنجٕ ػنٖ ىثصنٚ ٝٙنلجصٚ ٣ؼنٞه إُن٠ ثُذونج  دنجهلل ٣ٝؾٔنغ كن٢ 

 ٕنٚٚ د٤ٖ ػج٢ُٔ ثُظجٌٛ ٝثُذجٟٖ ٣وٍٞ ثُْٔضٌٖم 5ٌِْٕٞ٤ٗ 

ثُظجٌٛ ٝٙنلجس ثُذنجٟٖ ٜٓ٘نج كضضٔغنَ  ٝك ٣ٌَٔ ُِٚٞك٢ ثُضقون دجُٚلجس ثإل٤ُٜز فض٠ ٣ؾٔغ د٤ٖ ٙلجس»

ك٤ٚ ثُٞفور ٝثٌُغٌر ٝثُقو٤وز ٝث٣ٌُٖؼز كئّٗٚ ك ٣ٌل٢ إٔ ٣ل٠٘ ػٖ ًَ ٓج ٛٞ ٙلز ُِنِن ٖٓ ؿ٤ٌ إٔ ٣ذو٠ دجُق٤نجر 

ثإل٤ُٜز ثندو٣ز ًٔج ٢ٛ ٓضؾ٤ِز ك٢ آعجً هللا ػَ ٝؽنَ. ٝثُذونج  دنجهلل دؼنو ثُل٘نج  ػنٖ ثُن٘لِ ػ ٓنز ثإلْٗنجٕ ثٌُجٓنَ 
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إ٠ُ هللا كقْخ  أ١ ك ٣ل٠٘ ػٖ ثٌُغٌر ٣ٝذو٠ دجُٞفنور كقْنخ  دنَ ٣ْن٤ٌ إُن٠ هللا ٓنغ هللا ٝدنجهلل أ١ ثُي١ ك ٤ْ٣ٌ 

٣ذو٠ ػ٠ِ ثُوٝثّ ك٢ فجُز ثُٞفور. كئىث ٓج ًؽغ إ٠ُ ػجُْ ثُظجٌٛ ثُي١ ٓ٘ٚ ثدضوأ ًؽغ ٓغ هللا ًٝجٕ ك٢ ٗلْٚ ٓؾ٢ِ 

ٕنؼجًٙ ٝثُقو٤ونز هعنجًٙ نّٗنٚ ٣ٌؽنغ إُن٠  ُِٞفور ك٢ ثٌُغٌر. ٝكن٢ فًٌنز ثُ٘نٍَٝ أٝ ثٌُؽنٞع ٛنيٙ ٣ؾؼنَ ثُٖن٣ٌؼز

«ثُنِن ك٤ظٌٜ ثُقن ُْٜ ٣ٝوّٞ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ دٔج ٣وض٤ٞٚ ٝثؽخ ثٌُٖع
56
. 

ّٕ ثُقخ ٛٞ  ّٕ ه٣ْٜ٘ ٛٞ ه٣ٖ ثُقخ ٝأ ّٕ ؽٌٞٛ ثإل٣ٔجٕ ػ٘و ثُٚٞك٤ز ٛٞ ثُٔقذز ٝأ ُؼِّٚ هو ثصٞـ ٓٔج ِّق أ

ىٕ ػِز ثُٞؽٞه ُٝيُي ًجٕ ٓضؾيًث ك٢ ثُل ٌر ثإلْٗج٤ٗز ٓ٘ي ثنٍٍ ػِز ثُٞؽٞه ّٝذذٚ. كجإل٣ٔجٕ دٜيث ثُٔؼ٠٘ ٛٞ إ

ٝٓ٘ي إٔ دٌث هللا ثُن٤ِوز. ٝٛيث ثُضًٚٞ ثُٚٞك٢ ُإل٣ٔجٕ دجػضذجًٙ ؿج٣ز ثُٞؽٞه ّٝذذٚ ٣ْ٘ؾْ أ٣ٔنج ثْٗنؾجّ ٓنغ ٓنج 

َِ إِكك ٤َُِْؼذُن»ىًٌ ك٢ ثُوٌثٕ فٍٞ ثُٜوف ٝثُـج٣ز ٓنٖ ثُنِنن5  ن ْٗ ثإِل َٝ ٖك  نج َمَِْونُش ثُِؾن َٓ «ُوَٕٝٝ
57

  كجُؼذنجهر ٛن٢ ؿج٣نز 

ثُنِن ٝػِضٚ ٝهو فَِ ثُٚٞك٤ز ٛيث ثُٔؼ٠٘ ٝػِٔٞث ػ٠ِ إعٌثةٚ دأٌٟثف ٖٓ عوجكضْٜ ثُلِْل٤ز ٝدٔج ثِٟؼٞث ػ٤ِٚ ثٝ 

 ثهضذْٞٙ ٖٓ آًث  ثنك ٤ٟٗٞز ثُٔقوعز. 

ٌّ ثّنضٌٔثًٙ ٝصٞثٙنِٚ أ٣ٞنج  ٝٛنٞ ثُٞنجٖٓ ُن كنز هللا ّٖ ثإل٣ٔجٕ ٤ُِ ػِز ثُٞؽٞه كقْخ دَ ٛٞ ّن كن٢  ٌُ

ثنًٛ ٝهننو ثٝنن ِغ ثنه ننجح ٓننٖ ثن٤ُٝننج  دٌّننجُز ثكّننضن ف ٛننيٙ ٝٛنن٢ ًّننجُز صضٞننٖٔ ثُو٤ننجّ دٜٔٔضنن٤ٖ 

ٓضٌجِٓض٤ٖ  أٝكٛٔج ثُْنٌٜ ػِن٠ ّن ٓز ثإل٣ٔنجٕ ٝدوجةنٚ كن٢ ثُنو٤ٗج  ٝثُغج٤ٗنز ٝٛن٢ دٔغجدنز ثُ٘ض٤ؾنز ثُقض٤ٔنز ُِٜٔٔنز 

ثإل٣ٔنجٕ ٓنوثٙ ٣ٝٚنَ ثُٞؽنٞه إُن٠ أهٚنجٙ  ثن٠ُٝ ٝصضٔغَ ك٢ فلظ ثٌُٕٞ ٝٝٔجٕ ثّضٌٔثً ثُٞؽٞه. ٝػ٘نوٓج ٣ذِنؾ

صو٢ٞ ثُؼ٘ج٣ز ثإل٤ُٜز دظًٜٞ مجصْ ثن٤ُٝج  ٕنجٛوث ػِن٠ ثًضٔنجٍ ثُٞك٣نز ًٝػج٣نز ثُٞؽنٞه ًٔنج ًنجٕ منجصْ ثنٗذ٤نج  

ٕجٛوث ػ٠ِ ثًضٔجٍ ثُ٘ذٞر ٝدوث٣نز ثُنِنن. ٝٛنيث ثُننجصْ ٛنٞ كن٢ فو٤وضنٚ ٙنًٞر ثإلْٗنجٕ ثٌُجٓنَ ثُٔٞن ِغ دٌّنجُز 

 ُنِن ٝثُقجَٓ نٓجٗز ثكّضن ف دجُقلجظ ػ٠ِ ؽٌٞٛ ثإل٣ٔجٕ ّٝ ٓز ثٌُٕٞ ٖٓ ثُلْجه. ثُّٞجٟز د٤ٖ ثُقّن ٝث

ٌٝٛيث ٣نض ٍّ ثإل٣ٔنجٕ ٝثُٞؽنٞه ٣ٝضٌنجٓ ٕ ٓغِٔنج ٣نض ٍّ ثُنٌٝؿ ثُؾْنو ٣ٝضٌنجٓ ٕ إى ك هنٞثّ نفنوٛٔج إكّ 

ةنٚ. كٞؽنٞه ثٌُنٕٞ ًٛن٤ٖ دج٥مٌ ّٞث  ك٢ دوث٣ز ثُنِن أٝ ك٢ ٌٓفِز ثّضٞثةٚ ٝثّضٌٔثًٙ أٝ ك٢ ٟنًٞ ٜٗج٣ضنٚ ٝك٘ج

ٝؽٞه ثإل٣ٔجٕ  ٝدوجمٙ ٤ًٖٛ دوجةٚ  ٝك٘جمٙ ٤ًٖٛ ك٘جةٚ أ٣ٞج. ُٝيُي ثدضٌٌ ثُٖن٤ل ثنًذنٌ ٓق٤ن٢ ثُنو٣ٖ دنٖ ػٌدن٢ 

ُِنضْ ًٙٞث ع عج  صٔغَّ أٝكٛج مضٔج ُِٞك٣ز ثُؼجٓز ٣ٞن ِغ دنٚ ثُٜٔنو١ كن٢ ٕنن٘ ثُ٘ذن٢ّ ػ٤ْن٠ ٝصٔغّنَ ثُغج٤ٗنز 

جًر ُـ٤ٌٙ ًٟٝٞث ُ٘لْنٚ ٝصٔغّنَ ثُغجُغنز مضٔنج عجُغنج أّنٔجٙ منضْ ثنٝكه ٝؽؼِنٚ مضٔج مجٙج ُِٞك٣ز ثُٔقٔو٣ز ْٗذٚ ص
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مجٙج دجٌُٔفِز ثنم٤ٌر ٢ٛٝ ٌٓفِز ثٗو جع ثإل٣ٔجٕ ٝثٗوٌثٛ ثُؾِ٘ ثُذ١ٌٖ ٝك٘نج  ثٌُنٕٞ.
58
ٝكن٢ ىُني أًذنٌ  

ّٕ ثُٚٞك٤ز ُْ ٣ٌٞٗٞث ٣ضًٕٚٞٝ ثُٞؽٞه مجًػ هثةٌر ثإل٣ٔجٕ دَ إّٜٗنْ ُنْ ٣ٌٞٗنٞث ٣ضٚنًٞ ثإل٣ٔنجٕ  ٕٝه٤َُ ػ٠ِ أ

 دٔؼٍَ ػٖ فو٤وز ثُٞؽٞه.

 

ّٕ ُإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ٌٓٞٗجس ٝمٚجة٘ ص٤ٔنَٙ ػنٖ ثُضٔنغ س ثنمنٌٟ ُإل٣ٔنجٕ ٝكن٢ ٓووٓنز  ٝٙلٞر ثُوٍٞ إ

صِي ثُنٚجة٘ ٝث٤َُٔٔثس ًٞٗٚ إ٣ٔجٗج ىٝه٤ج ٣ؼ٤ٖٚ ثُٚٞك٢ ك٢ ف٤جصٚ ًَ ُقظز ٣ْٝضٖؼٌ ٖٓ م ُنٚ ثُقٞنًٞ 

ك٢ ّجةٌ ٓظجٌٛ ثُٞؽٞه ٖٓ فُٞٚ. ٝٛٞ إ٣ٔجٕ ػ٠ِ هًؽز ػ٤ِج ٖٓ ثٌُٝفج٤ٗز ٝثُضْنج٢ٓ ثإل٢ُٜ ثُوثةْ ك٢ ٤ًجٗٚ ٝ

ػٖ ثنؿنٌثٛ ثُو٣ٞ٤ٗنز ٝص ٤ٜنٌ ثُذنجٟٖ ٝثُ ٔنٞؿ إُن٠ صقو٤نن ثُٔغنَ ثنػِن٠ ثنم هن٢ كن٢ ثكػضونجه ٝثُْنِٞى. 

. كِنْ ٣ٌنٖ كجإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ٓوًّز ُِضٌد٤ز ثنم ه٤ز ٝصٜي٣خ ثُ٘لنُٞ ػِن٠ ثُٚنوم ٝثإلمن ٗ ٌٝٗنٌثٕ ثُنيثس

ثٌُٙنن٤و ثنم هنن٢ ثُنني١ أٗضؾننٚ ثُٚننٞك٤ز ٓننٖ هذ٤ننَ ثنمنن م ثُ٘ظ٣ٌننز ثُضنن٢ ٗظّننٌ ُٜننج ثنم ه٤ننٕٞ ٓننٖ ثُٔلٌنن٣ٌٖ 

ٝثُل ّلز دَ إّْٜٗ هو صٞكّونٞث إُن٠ ٝٝنغ ٓ٘ظٞٓنز ٓنٖ ثنمن م ثُؼ٤ِٔنز ٗجدؼنز ٓنٖ ثُضؾٌدنز ٝثُٔٔجًّنز ٝثُٔؼٌكنز 

ثٍ ٝصوِذجس ٣ٝؼض٣ٌٜج ٖٓ ٗوجة٘ ٝٓج دئٌٓجٜٗج إٔ صقووٚ ػٖ ثُوه٤وز دنلج٣ج ثُ٘لِ ثُذ٣ٌٖز ٝٓج ٣ ٌأ ػ٤ِٜج ٖٓ أفٞ

 ٣ٌٟن ثُضو٣ْٞ ٝثُضٜي٣خ ٖٓ ًٔجكس. 

ٖٝٓ صِي ثُنٚجة٘ ثُض٢ ٣ض٤َٔ دٜج ثإل٣ٔنجٕ ثُٚنٞك٢ أّٗنٚ ُنْ ٣ٌنٖ إ٣ٔنجٕ ثصّذنجع ٝمٞنٞع ٝصْن٤ِْ  دنَ ًنجٕ 

ُْ ٝثُِير ٝثُ ٔأ٤ٗ٘ز ٝثُق٤ٌر  إ٣ٔجٗج ْٓؤٝك ٣ذ٤٘ٚ ثُٚٞك٢ د٘لْٚ ػٖ ٣ٌٟن ثُضؾٌدز ٝثُٔؼجٗجر ٣ٝضوِخ ك٤ٚ د٤ٖ ثن

٣ٝنٞٛ ؿٔجًٙ دئًثهر ه٣ٞز صيَُ ُٚ ثُؼوذنجس ٝصو٤نٚ ٙنٌٝف ثَُٓنجٕ ٝصٌْنذٚ ٓ٘جػنز ىثص٤نز صؾؼِنٚ ك ٣نٖن٠ كن٢ 

ثُقن ُٞٓز كةْ. إى ٣ٞق٢ دضِي ثإلًثهر ٤ّو ٗلْنٚ ٓضقٌٔنج كن٢ ىثصنٚ ًثدن٠ ثُؾنأٓ نٗنٚ هنو ك٘ن٢ دئًثهصنٚ صِني كن٢ 

٣ض٤ٔنَ دضِني ثإلًثهر ٝثُْٔنؤ٤ُٝز ثُضن٢ صلٞن٢ إُن٠ هػنْ ٕنٚن٤ز ثإلْٗنجٕ كن٢  ثإلًثهر ثإل٤ُٜز. كجإل٣ٔنجٕ ثُٚنٞك٢

ٓٞثؽٜز ٓؼِٞز ثُٞؽٞه ٝثُض٢ صنٍٞ ُإلْٗجٕ ثإلهوثّ ػ٠ِ إهجٓنز ػ هنجس ٕنٚن٤ز ٓنغ هللا هٕٝ ٝثّن ز ٝإّنوجٟ 

 .ًَ ثُقٞثؽَ ثُض٢ صلِٚٚ ػ٘ٚ  ٓجه٣ز ًجٗش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ز  ٝصِي ٓـجٌٓر ًذٌٟ ك ٣ووّ ػ٤ِٜج ثُٔؤٖٓ ثُضو٤ِو١

ُٝنننيُي ًنننجٕ ثإل٣ٔنننجٕ ثُٚنننٞك٢ إ٣ٔجٗنننج فنننٌث ٣٘قنننٞ ٗقنننٞ ثكؽضٜنننجه كننن٢ ثكػضونننجه ٝثُضؼذنننو ٣ْٝنننض٘ذ٠ ٓنننٖ 

ٓلٜنننّٞ ثُؼذٞه٣نننز هلل ٓؼ٘ننن٠ ثُق٣ٌنننز ٝك ٣نننًٌٖ ُٔؾنننٌه ثكصذنننجع أٝ ٣و٘نننغ دنننجُضِو٤ٖ. ٝهنننو أهٟ دنننٚ ىُننني ثُضقنننًٌ 

ثس ثُٔنضِلنننز ٝأكٞننن٠ دنننٚ ىُننني ثكؽضٜنننجه إُننن٠ ٝنننٌح ٓنننٖ ثإلدنننوثع أٝنننق٠ ٓؼنننٚ إ٣ٔجٗنننج ٓضْنننجٓقج ٓنننغ ثُٔؼضونننو

ٝٓقضٞنن٘ج ُإلْٗننج٤ٗز ؽٔؼننج  ٓؤُلننج دنن٤ٖ ثُوِننٞح ٝٓٞفننوث ُٜننج كنن٢ ٓقذننز هللا ٝكنن٢ ٓقذضٜننج ُذؼٞننٜج دؼٞننج كنن٢ 
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نننز  ّٓ ّٕ ثُذٖنننٌ أ هللا. إّٗنننٚ إ٣ٔنننجٕ ٣ّٞفنننو ٝك ٣لنننٌم ٣ٝضؾنننجٍٝ ًنننَ ثُقنننوٝه ٝك ٣ْنننضغ٢٘ أفنننوث ٓنننٖ هثةنننٌر ثإل٣ٔنننجٕ ن

 ّٕ ٓٚننن ِـ ثٌُلنننٌ أٝ ثُضٌل٤نننٌ هنننو ص٤ٔنننَ دـ٤جدنننٚ  ٝثفنننور ٛننن٢ ػ٤نننجٍ هللا  ٝك ٝؽنننٞه ٌُنننجكٌ كننن٢ ٌِٓٔنننز هللا دنننَ إ

 ػٖ ثُٔوٝٗز ثُٚٞك٤ز ثُٔضٔقٞز ُإل٣ٔجٕ.

ٝثإلُٚ ثُي١ ٣ؤٖٓ دٚ ثُٚٞك٤ز ٛٞ إُٚ ثُقن ٝثُن٤ٌ ٝثٌُفٔز ٝثُٔقذز ٝإُٚ ثُؾٔجٍ ٝثُؾن ٍ ٝثٌُٔنجٍ. ٝصِني 

ع ٣ٝ ٔقنٕٞ إُن٠ ٢ٛ ثُٚلجس ٝثنّٔج  ثُض٢ كض٘ٞث دٜنج ٝؽؼِنٞث ٜٓ٘نج ٓنغِْٜ ثنػِن٠ كنجُقن ٛنٞ ٛنوكْٜ دن  ٓ٘نجٍ

ّٕ ّنذ٤ِٚ ٛنٞ ثُٚنٌثٟ ثُْٔنضو٤ْ  ثُضٔج٢ٛ ٓؼٚ نّٗٚ ٛٞ ثُٔٞؽٞه ػ٠ِ ثُقو٤وز ٝٓج ّٞثٙ ٓظجٌٛ كج٤ٗنز كٓقجُنز  ٝن

ٌّ ٤ُِ ُٚ ٝؽنٞه ٓٞٝنٞػ٢ كن٢ ػنجُْ  ّٕ ثُٖ ٝٓج ػوثٙ دجَٟ ٝدٜضجٕ. ْٝٛ ٣ؤٕٓ٘ٞ دأّٗٚ م٤ٌ ٝك ٣لؼَ إكّ ثُن٤ٌ ٝأ

إلْٗجٕ ٝؽنٞهٙ كن٢ ػنجُْ ثُظنجٌٛ دجُضوجدنَ ٝثُضٞنجه إى صؼنٌف ثنٕن٤ج  ثُنِن ٝإّٗٔج ٛٞ ػوّ ٝؽٞه ثُن٤ٌ ٣ٝضْٞٛ ث

دأٝوثهٛج. ٝثُٚ ثُٚٞك٤ز ٛٞ ثُٚ ٝهٝه ًف٤ْ دؼذجهٙ ٣ـلٌ ُْٜ ىٗٞدْٜ ٣ٝق٤ ْٜ دؼ٘ج٣ضٚ ٣ٝؾٞه ػ٤ِْٜ د٘ؼٔٚ ٝآكةنٚ 

أفنّخ ٝٛٞ ه٣ٌخ ْٜٓ٘ دَ أهٌح إ٤ُْٜ ٖٓ فذَ ث٣ًُٞو ٣ؾ٤خ هػٞر ثُوثػ٢ إىث هػنجٙ. ٝٛنٞ إُنٚ ؽنٌٞٛٙ فنخ نٗنٚ 

ىثصٚ ك٢ ثنٍٍ ٝأًثه إٔ ٣ٌٟ ٗلْٚ ك٢ ًٙٞر صضؾ٠ِ ك٤ٜج ٙلجصٚ ٝأّٔجمٙ كٌجٗنش صِني ثُٚنًٞر آهّ. كؼِنز ٝؽنٞه 

ثُنِن إىٕ ٢ٛ ثُقخ ُٝيُي صظَ ثُٔقذز ّج٣ًز ك٢ ثُٞؽٞه ًِٚ ٝٝجٓ٘ز كّنضٌٔثًٙ ٝٓٔغِنز ُِؼ هنز دن٤ٖ ثُننجُن 

ؽٔنجٍ ٝهنو صؾِن٠ ىُني ثُؾٔنجٍ كن٢ ًنَ ٓظٜنٌ ٓنٖ ٝثُٔنِٞم. ٝإُٚ ثُٚٞك٤ز إُٚ ٓذنوع ُِؾٔنجٍ نّٗنٚ كن٢ فنو ىثصنٚ 

 ٓظجٌٛ ثُٞؽٞه.

ُونننو ًجٗنننش صِننني ثُٚنننلجس ثإل٤ُٜنننز دٔغجدنننز ثُوننن٤ْ ثُضننن٢ آٓنننٖ دٜنننج ثُٚنننٞك٤ز ٝٗجٝنننِٞث ٓنننٖ أؽنننَ صقو٤وٜنننج  

نّٜٗنننْ ًأٝث ك٤ٜنننج ٓنننغِْٜ ثنػِننن٠ ثُٔضؾْنننْ كننن٢ ثٌُٔنننجٍ ثإلُٜننن٢ ثُننني١ ٣ٖنننضَٔ ػِننن٠ ًنننَ صِننني ثُٚنننلجس. كٚنننلز 

دنننَ أًٔنننَ فضننن٠ ٓنننٖ ٙنننلز ثُؾننن ٍ. ٝثإل٣ٔنننجٕ ثُٚنننٞك٢ ٛنننٞ ثُ ٣ٌنننن  ثٌُٔنننجٍ ٛننن٢ ػ٘نننوْٛ أًٔنننَ ثُٚنننلجس

ّٕ ٛنننيث ثُٔنننؤٖٓ ك  ثُٔؤه٣نننز دنننجُٔؤٖٓ إُننن٠ ثُضقونننن دنننيُي ثٌُٔنننجٍ ٝدٔنننج ثٕنننضَٔ ػ٤ِنننٚ ٓنننٖ ٙنننلجس إ٤ُٜنننز. إكّ أ

٣ضْننن٠٘ ُنننٚ إٔ ٣ٚنننذـ إْٗنننجٗج ًنننجٓ  إكّ دؼنننو ك٘جةنننٚ ػنننٖ ىثصنننٚ ثُذٖننن٣ٌز ٝػٞهصنننٚ إُننن٠ ؽنننٌٞٛٙ ثإلُٜننن٢. ٝإّىثى 

ثُٔؼٌكنننز ٝث٤ُوننن٤ٖ. ٝهنننو ػذّنننٌ ثُٚنننٞك٤ز ػنننٖ ىُننني ثُٔونننجّ دضؼذ٤نننٌثس ٕنننض٠ ٜٓ٘نننج ثُونننٌح  ٣ذِنننؾ ثُٚنننٞك٢ ٓونننجّ

ٝثُٞٙننٍٞ ٜٝٓ٘ننج ثكصقننجه ٝثُقِننٍٞ ٝثُٞفننور كٜننَ ٣ؼ٘نن٢ ىُنني أّٜٗننْ هننو ص٘ننجٍُٞث ػننٖ ػو٤ننور ثُض٣َ٘ننٚ ّٝننو ٞث 

 ك٢ كل ثُضٖذ٤ٚ؟

ٖ ًنَ ٓنج ٙنوً ُوو فٌٗ ٙٞك٤ز ثكصقجه ٝثُقٍِٞ ٝثُٞفور ػ٠ِ ٗلن٢ ػو٤نور ثُضٖنذ٤ٚ ػنْٜ٘ ػِن٠ ثُنٌؿْ ٓن

ّٕ صِني ثنهنٞثٍ هنو ٙنوًس ػنْٜ٘ كن٢ فنجكس ثُٞؽنو ٝثُْنٌٌ فضن٠ إىث  ج ٣نوٍ ػِن٠ أ ّٔ ػْٜ٘ ٖٓ أهٞثٍ صٞف٢ دٜج ٓ

ًّوٝث ٓذوأ ثُض٣َ٘ٚ ُِيثس ثإل٤ُٜنز. كٜنيث ثُقن ػ ثُني١ هنج5ٍ ٓنج كن٢ ثُؾذنز إك » ٙجًٝث إ٠ُ فجُز ثُٚقٞ أٌٌٗٝٛج ٝأ
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 فِٞكً ٝثصقجهثٝظ٘ٞث دـــ٢ 

ٝهِذ٢ ٖٓ ّٟٞ ثُضٞف٤و مجٍ
59
 

إٕ هللا ك صقنن٠٤ دننٚ ثُوِننٞح ٝك صوًًننٚ ثندٚننجً ٝك صْٔننٌٚ ثنٓننجًٖ ٝك صق٣ٞننٚ ثُؾٜننجس ٝك »ًٔننج ٣ونن5ٍٞ 

٣ضًٚٞ ك٢ ثنٝٛجّ ٝك ٣ضنج٣َ ُِلٌٌ ٝك ٣ومَ صقش ٤ًق ٝك ٣٘ؼنش دجُٖنٌؿ ٝثُٞٙنق ٝك صضقنٌى ٝك صْنٌٖ 

«٤ًق صؼ٤ٔٝك صض٘لِ إك ٝٛٞ ٓؼي كجٗظٌ 
60
  

ٓؼذٌث ػٖ فجٍ ثصقنجهٙ ٓنغ ثُنيثس ثإل٤ُٜنز « أٗج ٢ٛ»ٝٛيث ثُٖجػٌ ثُٚٞك٢ ػٌٔ دٖ ثُلجًٛ ٣ٚوع دو5ُٚٞ 

 ٣ٝضذٌأ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ ٖٓ ػو٤ور ثُقٍِٞ ك٤و5ٍٞ

 ٓض٠ فِش ػٖ ه٢ُٞ أٗج ٢ٛ أٝ أهَ

ٝفجٕج ُٔغ٢ِ إٜٗج ك٢ فِش
61
  

ّٕ ٓوُٞز ثكصقجه ٤ُِ ك٤ٜج ْٓجُ دٔذوأ ثُض٣َ٘ٚ ٓغِٔج ٛٞ ثُٖإٔ دجُْ٘ذز إ٠ُ ٓوُٞز ثُقٍِٞ. كضٌثٙ  كٜٞ ٣ٌٟ أ

 ٣وٍٞ ك٢ فجٍ ثُؾٔغ ٓغ ثُيثس ثإل٤ُٜز5 

 ٝٝٙل٢ إىث ُْ صوع دجع٤ٖ٘ ٝٙلٜج

 ٤ٛٝـتـضٜج إى ٝثفـــو ٗقـــٖ ٤ٛتـض٢

 كئٕ هػ٤ش ً٘ش ثُٔؾ٤خ ٝإٕ أًٖ

 ٓ٘ــجهٟ أؽجدــش ٓــٖ هػج٢ٗ ُٝذش

 ٝإٕ ٗ وش ً٘ش ثُٔ٘جؽ٠ ًيثى إٕ

 ــٔج ٢ٛ هٚـشهٚٚش فــو٣ـغج إّٗ 

 كوـو ًكؼـش صـج  ثُٔنجٟـخ د٤ـ٘ـ٘ج

 ٝك٢ ًكؼٜج ػٖ كٌهز ثُلٌم ًكؼض٢

 عْ ٣ٖ٘و ك٢ فجٍ ك٘جةٚ ك٢ ثُضٞف٤و ٓج 5٢ِ٣ 

 ك  فـ٢ إك ٓـٖ ف٤جصـ٢ ف٤ـجصـٚ

 ٟٝــٞع ٌٓثه١ ًَ ٗلِ ٣ٌٓور
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 ٝك هجةــَ إك دِلـظـ٢ ٓقــــوط

 ٝك ٗجظــــٌ إك د٘جظــــٌ ٓوِـض٢

 ؼ٢ ّـجٓــغٝك ٓ٘ٚش إك دْٔ

 ٝك دجٟـٔ إك دأٍُـــــ٢ ٕٝوص٢

 ٝك ٗجٟن ؿ١ٌ٤ ٝك ٗجظٌ ٝك

٤ّٔغ ّٞثة٢ ٖٓ ؽ٤ٔغ ثُن٤ِوز
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ّٕ ثُٞؽٞه ثُقو٤و٢  ّٕ ثُقن ٝثُنِن ٝؽٜجٕ ُقو٤وز ٝثفور ٣ؤًو ك٢ ٤ّجم آمٌ أ ٝفض٠ ثدٖ ػٌد٢ ثُي١ ٣ؼضذٌ أ

ّٕ ثُنِن ٛٞ ٓؾٌه ظَ ُِقنن كن  ٝؽنٞه إىٕ إك هلل  كٖنٜجه ر إٔ ك إُنٚ إك هللا صؼ٘ن٢ كن٢ ٗظنٌ ثُٖن٤ل ٛٞ ُِقن  ٝأ

 .ثنًذٌ ك ٓٞؽٞه إك هللا ٝديُي ص٘ضل٢ ٕذٜز صٔج٢ٛ ثإلُٚ ثُوو٣ْ دجٌُٕٞ ثُقجهط ٝصوغ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ػو٤ور ثُض٣َ٘ٚ

٤ُْٝش ٛيٙ ٢ٛ ثنٓغِز ثُٞف٤ور ثُض٢ ٣ضذٌأ ك٤ٜج ًذجً ثُٚٞك٤ز ٖٓ صٜٔنز ثُضٖنذ٤ٚ ٝثُضؾْن٤ْ ُِنيثس ثإل٤ُٜنز أٝ 

 ك٢ صٔجٍػ ثُ ٛٞس ٝثُ٘جّٞس أٝ صٔج٢ٛ ثُقن ٓغ ثُنِن ك٢ ثُٞهش ثُي١ ًجٗش ك٤ٚ أهٞثُْٜ ٝص٣ٌٚقجصْٜ ثكػضوجه

ثُْجُلز صل٤و ػٌِ ىُي. ٝك ٓنٌث  كن٢ أّٜٗنْ هنو ًنجٗٞث ٙنجهه٤ٖ كن٢ ًن  ثُقنجُض٤ٖ كونو ًنجٗٞث كن٢ ثنُٝن٠ مجٝنؼ٤ٖ 

ّٕ ثُومٍٞ ك٢ ػ هز ٕن٤ٚز ٓغ ثُيثس ثإل٤ُٜز ػنٖ ٣ٌٟنن ثُٔقذنز ٣ضؼنيً إٗؾنجٍٙ ٓنغ  ُٔ٘ ن ثُضؾٌدز ثٌُٝف٤ز ن

ثُٔذجُـز ك٢ ثُض٣َ٘ٚ  ًٔج أّٗٚ ٣َ٣َ د ذ٤ؼضٚ ثُقٞثؽَ ٝثُقوٝه ػ٠ِ ْٓنضٟٞ ثُنٞػ٢ ٝثإلفْنجُ ػِن٠ ثنهنَ ٝىثى 

ٓج ٣ْٔٞٗٚ دجُقو٤وز. ًٝجٗٞث ك٢ ثُغج٤ٗز ِٓض٤َٖٓ دٔذنجها ثُٖن٣ٌؼز ٝٓنج صٞنؼٚ ٓنٖ كٞثٙنَ ٝػ هنجس دن٤ٖ ثُننجُن 

ّٞٛ ٓذنوأ ٝثُٔنِٞم ك ٖٓ دجح ثُضو٤ز كن ّٕ ٍٝثٍ صِني ثُلٞثٙنَ دنئٟ م ٣ون ٢ ًنَ ثنفنٞثٍ ٝإّٗٔنج ثػضونجهث ٓنْٜ٘ دنأ

ثُضؼذّو ٖٓ أّجّٚ  ٝفٌٙج ْٜٓ٘ دٔٞؽخ ىُي ػ٠ِ ثُذوج  ك٢ هثةٌر ثكٗضٔج  إ٠ُ ٓيٛخ ثُْن٘ز. ٝهنو أػنجْٜٗ ػِٔنج  

 ُضٔجُ ثُؼيً ُْٜ إٕ صؼيً ٝؽٞهٛج.ثُْ٘ز أٗلْْٜ ػ٠ِ إ٣ؾجه ثُٔنجًػ ثٌُٖػ٤ز نهٞثُْٜ ٝث

كٔٞهق ثُٚٞك٤ز ٖٓ ثُيثس ثإل٤ُٜز ٣ؾجك٢ ثُٔٞهق ثُٔذجُؾ ك٢ ثُض٣َ٘ٚ ىُي ثُٔٞهق ثُي١ ػذٌّ ػ٘ٚ ثُٔضٌِٕٔٞ 

دٌَٖ مجٗ ٝهوٓٞث ك٤ٚ ثُٖن٤ٚز ثإل٤ُٜز صوو٣ٔج ك٢ ٜٗج٣ز ثُضؾ٣ٌو ٝثّنضؼِٔٞث ك٤نٚ أهٝثس ثُ٘لن٢ أًغنٌ ٓنٖ أهٝثس 

كِْ ٣ؼو ه٣ٌذج ٖٓ ٓنِٞهجصٚ ًٔج ٝٙق ٗلْٚ. ثإلعذجس كجّضقجٍ ػ٠ِ ثُؼوَ صًٚٞٙ ٝصؼيً ػ٠ِ ثٌُٝؿ ثّضقٞجًٙ 

ّٕ ىُي ثُٔٞهق ثُٔذجُؾ ك٢ ثُض٣َ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ْض٤ْـٚ أٛنَ ثُْن٘ز أٗلْنْٜ كجُْٔنِْ ثُؼنجه١ ُنٚ صٚنًٞ ٓنج ُنجُونٚ  ًٔج أ

٣ٝقِ دٚ ه٣ٌذج ٓ٘ٚ ٣ٝوًى ٙلجصٚ ٣ٝؼظْ أّٔج ٙ ٣ٝ٘جؽ٤ٚ ٣ٝ ٔـ فض٠ إ٠ُ ًم٣ضٚ. ٝإىث ٓج صقوط ثُٚٞك٤ز ػنٖ 

ٝفور ٝؽٞه كئّْٜٗ ُْ ٣يٛذٞث ك٤ٜج إ٠ُ ػو٤ور ثُضؾ٤ْْ أٝ ثػضذجً هللا ٛنٞ ثُؼنجُْ ٝإّٗٔنج ػذنٌٝث ػنٖ ثصقجه أٝ فٍِٞ أٝ 

فننجكس ٗلْنن٤ز ػننجدٌر ٝٛنن٢ فننجكس ٕننٜٞه ٤ُْٝننش فننجكس ٝؽننٞه دننو٤َُ ٗلنن٤ْٜ ُٜننج دؼننو ٍٝثُٜننج. ٝد٘ننج  ػِنن٠ ىُنني 
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ّٕ هللا ٤ُِ ثُؼجُْ ٝٓغ ىُي كٜٞ ٤ُِ ٓ٘لٚن  ػ٘نٚ كن  ٛنْ ٓنٖ هػن جر ثُض٣َ٘نٚ ثُٔلنٌٟ ثُٔٞنج٢ٛ كجُٚٞك٤ز ٣ٌٕٝ أ

ّٕ ٛننيث  ُِؼننوّ ٝك ٛننْ ٓننٖ هػننجر ثُضٖننذ٤ٚ ثُٖٔنن٠ ثُنني١ صوننٍٞ دننٚ ثُٔؾْننٔز أٝ ثُو٣ٌٛننز ٝثُ ذ٤ؼ٤ننٕٞ ٓننٖ ثُل ّننلز ن

 ثكصؾجٙ أٝ ىثى ٖٓ ٕأٗٚ إٔ ٣ؤه١ إ٠ُ ػٌِ ثٌُٔثه ٓ٘ٚ أ١ إ٠ُ ثُ٘ل٢ ٖٓ ف٤ظ ٣ٌثه ثإلعذجس.

ٖ ثُٖن٣ٌؼز. كٔنٖ ثُٔؼنٌٝف ػنْٜ٘ أّٜٗنْ ٓنغ ٖٝٓ م٤ٙٞٚجس ثإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ٓٞهق ثُٚنٞك٤ز ثُننجٗ ٓن

ص٣ٌٚقْٜ دجُضَثْٜٓ دٜج ٣ؼضذٌٜٝٗج ٌٓٞٗج ٖٓ ٌٓٞٗجس ثُٞؽٞه ثُظجٌٛ ٣ٝؾؼِٕٞ ثُقو٤وز ك٢ ٓوجدِٜج دجػضذجًٛج ٖٓ 

ٌٓٞٗنجس ثُذنجٟٖ ًٝنجٗٞث كنن٢ ثُـجُنخ ٣قنجُٕٝٞ ثُضٞك٤ننن د٤ٜ٘ٔنج ٝإٕ كٞنَ دؼٞنْٜ ثُقو٤وننز ػِن٠ ثُٖن٣ٌؼز ٌُٝننّْٜ٘ 

ّٕ ثُٖ ٣ٌؼز ٓومَ ١ًٌٝٝ إ٠ُ دِٞؽ ثُقو٤وز ٝٓؼ٠٘ ىُي أّٜٗج كن٢ ٗظنٌْٛ ٤ُْنش ؿج٣نز كن٢ فنو ٣ؼضووٕٝ ػٔٞٓج أ

ىثصٜج ٝإّٗٔج ٢ٛ ٤ِّٝز ٣ِْي دٜج ث٣ٌُٔو ٣ٌٟوٚ إ٠ُ هللا. ًٔج ًنجٕ ُِٚنٞك٤ز ٝك ٣نَثٍ صٚنًْٞٛ ثُننجٗ ُٚنجفخ 

ثُ٘ذنٞر ثٌُّجُز. كٜنٞ ػ٘نوْٛ كن٢ ظنجٌٛٙ ًّنٍٞ ٝٗذن٢ ٝكن٢ دجٟ٘نٚ ُٝن٢ ٝثُٞك٣نز كن٢ ٕنٚن٤ضٚ أًكنغ هًؽنز ٓنٖ 

ًَّ ثُٚٞك٤ز ثٛضٔجْٜٓ ػ٠ِ ٕنٚٚ ثُو١ٞ٤ٗ دووً ٓج ًًَٝث ػ٠ِ فو٤وضٚ ثُْنٌٓو٣ز. كٜنٞ فذ٤نخ  ٝثٌُّجُز. ُْٝ ٣ٌ

هللا ٝأ٠ُٝ ثُقوجةن ثُٚجهًر ػ٘ٚ ك٢ ػجُْ ثُنِنن ٝٛنٞ ّنٌ ثُٞؽنٞه ٝػِضنٚ. ٣ٝؼضذنٌٕٝ ّنؼ٤ْٜ إُن٠ صٔغّنَ صؾٌدضنٚ 

 ثإل٤ُٜز.ثٌُٝف٤ز ٝثكصقجه دقو٤وضٚ ؽٌْث ٣ؼ٤ٌٝٗٚ ُِوٌح ٖٓ ثُيثس 

ّٕ ثإل٣ٔجٕ ثُٚٞك٢ ُٚ ٖٓ ثٌُٔٞٗجس ٝثُن٤ٙٞٚجس ٓنج ٣ض٤ٔنَ دنٚ ػنٖ ؿ٤نٌٙ ٓنٖ  ٣ٝؾٍٞ ُ٘ج ثُوٍٞ إؽٔجك دأ

ّٕ ثٌُْ ك٢ ٛيث ثُض٤َّٔ ٣ٌٖٔ ثُذقظ ػ٘ٚ ك٢ ثُظنٌٝف ثُضج٣ًن٤نز  صٔغ س ثإل٣ٔجٕ ُوٟ ّجةٌ ثُٔيثٛخ ثإلّ ٤ٓز ٝأ

ًٙ. ٝهو ًجٕ ٛيث ثإل٣ٔنجٕ ٓنٖ ثُغنٌث  دٌٔنجٕ ًذ٤نٌ إى ٝثكؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ثُض٢ ػٌف ك٤ٜج ثُضٚٞف ٖٗأصٚ ٝص ٞ

نج صنٞكٌ ػ٤ِنٚ ٓنٖ مٚنجة٘ ؽجٓؼنز ٝٓٞفنور كٜنٞ إ٣ٔنجٕ ىٝ أدؼنجه ًٝف٤نز صنجًر  ّٔ ًجٕ ٓضؼوه ثندؼجه ػ٠ِ ثٌُؿْ ٓ

ٝكِْل٤ز صجًر أمٌٟ ًٔج أّٗٚ هو َٜٗ أ٣ٞج ٖٓ ثإلًط ثُنو٢٘٣ ثُٖٔنٌه٢ ثُٖٔنضٌى ٝأٌٓ٘نٚ إٔ ٣ٚنٞؽ ٓنٖ ًنَ ىُني 

ٌننٌث ىث أدؼننجه ٤ًٗٞننز ٝإْٗننج٤ٗز ٣ْننضؾ٤خ ُض ِؼننجس ثُننٌٝؿ ُٝ٘ننوث  ثُٞنن٤ٌٔ ُٜٝننجؽِ ثُؼوننَ كنن٢ صٚننًٞث إ٣ٔج٤ٗننج ٓذض

 فٌٙٚ ػ٠ِ صل٤ٌْ ثُٞؽٞه.
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