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اذتمغ هلل ؽب العاملني، باؽئ ارتتئق أمجعني، باعس  اثبياساو ملاملؾفس ني،    

ق وبنا أبي القافسم امليسؾ ى ستمسغ ملع سى      ثم اليتة ملالقتم ع ى فاغبا ملحياب

أهسسب با سسط الؾاسسيني الؾسساهؾر  اثبسسؾاؽ املن خسسيني، فسساما ص ا سس  اهلل   اثؽٍسسني،      

ملال عن  الغائم  اثبغر  ع سى أعسغائ م  ي رسوم السغر ، ملة حسوو ملةقسوا  ة بساهلل        

 الع ي العظام.

 املكز١َ

َراَطلدِلاْددِنَُالا ّطدد :احرسس  القؾيباسس  ال ؾ سس   
ًَل صَخلِي ٍُ   عملائسؾ أؽبعس  هلااغارس ) ملهلاليسؾا)) ملهلاةفس قا) ) ملهلاذتخس  ع سى         ا 

 اليؾا) املق قام).

ال عسسؾع ع سسى )ؾاحسسب ال مسساو ملادؽمسساع  ي أبسسوا  ال  ا)سسب  

ل سسب )سسب)  )  سسغظ، ملاملضسساوؾ السسا رواو  سسا املب)نسسوحل ملامل  سسغملحل   اذتاسساة ملالسسا 

 فا ا  ي و ب ااغار  )  اهلل تعاي.عت اووحل 

اذتخ  الا     الؾكوحل  لا ا   الوىسوو  ي اذتقسائق املا افاـرقاس      ش

ملحغابا ط ملعغلط ملبعثسط ل ؾفسب  ٍساف   ي فسائؾ     ململأهم ا ملووع ارتالق وب امسط 
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 )قائب أىوو الغر .

حل و سسب ااغارسس  )سس  امل  سسغ، بال عسسب، هسسي و سسب    هسسي  

خاىب، ف ماػا بؾ سب ااغارس  )س  اهلل تعساي )سا ع)نسا )  سغر  بال عسب مل)سا هسي           ل 

حل اذتخ    النبملحل العقائغرس  قسغ ة ت سوحل عق اس  قؾعاس  عائمساق،        ملووا ػلك؟ مل

 !ف ب هنالك أبوا  أصؾى )  اذتخ  ملهب هي كافا  مل)ب)ؽن ؟

 سرساق    لغسسو، ملتساؽغتي،  ٍساف   ي كوبسسط تؾبو   سف قس ي     سحت ا سي     

ملهو  ـج بني املسن خني العق سي ملالنق سي   )ياحثسط كمسا رقس ضغم املسن           اصتقااق،

املنؾقي القاافي لتف غةو ع ى بعض )قائ ط أمل لذؽماع  ي بعض )ؾاليط، كما 

كالغةلس  اةل ـا)اس  ملعةلس      ،اثىسولا   ساع مسغ ع سى السغةةمل امل نوعس  املنؾقاس         

 سساو أمل ادمسساؽة ملمسسيط ػلسسك، ملهسسو )سسن   ع مسسي      اةق َسساو ملعةلسس  ال نياسسط ملاد  

 باثفال )ع تؾعامط حبواعث ملقيً تووا ا  تؾبور .

تَم  ال  اب فيوةق ملحبوثاق أهم ا: ٍسؾملؽة و سب ااغارس  )س       

اهلل تعسساي   )ؾح سس  العط لسس  امليقاسس ، ملل سسغؽوامل الع اسسا، مل  القَسسارا املقسس خغث       

 .ملاملواقف اليعي 

 .ار  ال  ورنا  ملالن وعر ملأرَاق: ااغ

كمسسا تؾسسؾ   ي أبسسوا  اذتخسس  ملاثعلسس  مل)ن سسا: اثعلسس  العق اسس  ملالعقتئاسس      

   پالنتينگاا ملالع ماسس  ملال خؾرياسس ، ملأبسسوا  أصسسؾى )ثسسب ؽهسساحل بافسس او ملبظؾرسس      

 الؾملبومل امل ؾوؽ ملالؼكاو اليناعي ملف ق   الؼه  ملاثػهاحل اثصؾى.

 

ؾاوع اثفافا    ت قسا القسؾيحل ال سؾرم مل  )يساعؽ     اع مغ اليخ  ع ى امل

اذتغر ،  ٍاف   ي بعض املياعؽ ال ت)ا  ملالع ما  ػامل الي   مبخسوؽ اليخس ،   
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ع ى )ن   ال غبؾ   القؾيحل ال ؾرم ملال   ؾ فاط  س  بن ب كيا س  بط اع مغأ ٍاف   ي 

 ملاف نؾا  يراتط ملعةةتط ارت ا .

 ايتُٗٝز

ًَلك ابط ال ؾرم:  قاو اهلل العظام   صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  .)1هلاِْنَُالا ّّصِ

ٔٔ ١ِّٝ ايعأٖض ٚايباط  ايهٕٛ يف َعاري١ِ ثٓا٥

ًَل :ؼا احر  القؾيبا  ال ؾ  هحل   صَخلِي ٍُ اَطلا  َ تعغض )  احرسامل   اِْنَُالا ّّصِ

ملهنسا  س   الظاهؾة الغةلس  الواٍسخ  املقيسوع ادت اس  املعنسى  ي أبعسغ اذتسغملع، ل نض سا        

خت سسـحل حبسسؾاق )سس  اثفسسؾاؽ ملالغسسوا)ض ملاملعسسابي ملاليؾسسوحل، كمسسا     س     اؽقسس  امل   سس امل

تق غعي ال ثا ال ثا وغاق )  اليخوث ال ت)ا  ملال ق ا  ملال  ق ا  ملاةو ماعا  

 ملالن قا  ملال اؽغتا  ملغاها.

حل كاف  )ا ص قط اهلل تعاي   عامل ال  ور ، ك اف  يراتسط  أملالغؾرب   اث)ؾ 

 عاملي ال نؾرع ملادصياؽ، ت ماضـ ب ؼا الثنسائي املسـر  امل  سؾع )س  ملٍسوش      امل ي    

 الظاهؾ ملعمق الياو :

هسو الظساهؾ بن قسط املظ سؾ لغساا ل نسط ملؽاو اساهؾا املنسؾ           س  )ثتق س  فسهلالنوؽ)

الظاهؾ بن قط غت ـحل حبؾاق )س  اذتقسائق ملاثفسؾاؽ السا مل ريسب الينسؾ  ة  ي وسـو        

 بقاط )ن ا فقط.

بط   مغة ا سوؽا لنسا غسا)ضص    إهلالـ) ) الؼ، بعانط ذتظ  ب خظ  ف ملكؼلك

)ي مص زت ووص ح ى اص   ت اثقواو فاط  ي أكثؾ )  عنسؾة مل)سع ػلسك مل رزع سم )سا      

 هو كن ط ملووهؾا  ة بإماؽامل هي   ملاقع ا فؾخا  مل حل بغمل عماق  ع ما .

بسسب ملكسسؼلك كسسب مسسيو: اثؽ  ملاملاسساا ملاثمسسخاؽ، ملالنسسمك ملالقمسسؾ       
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ملالع سم ؽغسم    ;لقخاب ملاذتخؾ ملاملغؽ، ف   ا خت ـحل   باون ا أفؾاؽاق ة تن  يملا

تؾوؽا املؼهب   ع م الؼؽة ملاث)واج ملادتانامل الوؽاثاس  ملال اـرساو ملال اماساو، مل    

رقف ح ى اححل  ة ع ى الع ي  اثملي )  )سا ة ر نساهى )س  عؽوسامل الوىسوو  ي      

 أعما  ت ك اذتقائق.

 ٖض ايزْٝا ٚاآلخض٠ ٚباطُٓٗاايعًّٛ األصبع: ظا

لملاحر  ال ؾ س :   ًْ د ُْ دَرةِل َِ ِْ لا َِ لَؾد ًْ د ُْ جَْيدالَو لاْْلََياةِلادلَّ ََ ِ ٌّ َٔنلَػاًِْرال ٍُ َحْؿيَ
ٍستعاق أؽبعس ،   أحل ل ع سم  أتنا  ي ػلك بنخو )ؼهب  ػ رق نيط )ن ا  )1هلََغفِئُنَل

ع م  س  هي: أملالع وم  ،حل الينؾ ة رع موحل  ة بعض  حغى ت ك اثٍت  فقط مل

ملع سم   س  ع .ملع سم اساهؾ اذتاساة احصسؾة     س ج .ملع سم باون سا   س ب .ااهؾ اذتااة الغباا

 باون ا.

ملالينؾ رع موحل بعض ااهؾ اذتااة الغباا فقط مل احل هل) ) ال يعاَا    قولسط  

جَْيا :تعساي  لاْْلََياةِلادلَّ ََ ِ ٌّ َٔنلَػاًِْرال ٍُ  فست رع مسوحل )س  باون سا مساماق كمسا ة       َحْؿيَ

َٔنلَػاًِْرال :ملقولسط  ،رع موحل )  احصؾة ماماق ة )  ااهؾها ملة )  باون سا  ٍُ َحْؿيَ
ََل ِ ٌّ... .(رقاب ط )ا لو قاو: هلاواهؾ اذتااة الغباا أمل كب ااهؾ حااة الغباا 

ًَل :ملعوعاق  ي احر  النؾر   ٍُصدَخلِي اَطلا  َ حل اساهؾ  أبنسا صتسغ   إف اِْنَُالا ّّصِ

حل ر سغرنا اهلل تعساي  ي اليسؾا) املقس قام، ملل س ض      أعاو بس احر  ملاٍذ وغاق ملهو الغ

ملؽاو هسؼا الظسساهؾ ت مسس  العنسسؾامل )سس  اذتقسسائق ملالسسغقائق ملال ؾسسائف ملاليخسسوث،  

 ملفننا   هؼا ال  اب  ي بعض )ا تاقؾ )ن ا.
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 الفصل األول 

 بحىث عن الهداية   

 صراط املستقيماهدنا  ال
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 03  صؾب احلاصل حمال فؽقف يطؾب ادممن اهلداية؟
 

 

 

 

 البحث األول:

 ٜطًب املؤَٔ اهلزا١ٜ؟ طًب احلاصٌ حماٍ فهٝف

حل حتيساب اذتاىسب    قغ رثاؽ عنغ ال سغبؾ   احرس  النسؾر   تقسااو هسام ملهسو       

)ا و ب اذتاىب ف غو بب قغ رقساو بافس خال ط )س  امل   ست  ي حيسولط،      أمل ،ستاو

)ا  ػا كنت أ ،بك  ػا كنت واهتق باملقأل  ىذ أحل تقوو ل مع م: ع ِّمين املقأل إف

اق ق أحل تقوو: ع لمنا ا،  ة زتاؿاق أمل زتا)  ق أمل توؽرس ق أمل مسيط   عاملاق ب ا فت ريذ حق

حل تقوو ل ؾياسب عسادتين أمل  فسعر لنس ائي،     أػلك، ملكؼلك  ػا كنت )ؾرَاق ىذ 

أ)ا  ػا كنت ىخاذ ادتقسم )عسافى فساحل )س  ال غسو احل تقسوو ل ؾياسب: عسادتين أمل         

تقسوو: أؽكطسيين    فعر لن ائي، ملكؼلك  ػا كنت صاؽج القااؽة أمل الؾائؾة ىذض احل 

أمل أعصط ين، ملة ريذ ػلك باليغاه   ػا كنست عاصسب الؾسائؾة أمل القسااؽة، فؾ سب      

حل الؾ ب اذتقاقي ستاو مللو ىغؽ فإمنا أاذتاىب لغو بب هو ستاو )  امل   ت مبعنى 

 هو ىوؽة و ب مللاك بواقع الؾ ب ملحقاق ط.

اليس وامل،   مل  احر  النؾر   الا بقؾأها كب روم ع سى اثقسب عنسؾ )سؾامل      

 :حل السؼ، رسغعو ب سؼا السغعاو    إملال ثا رقؾأها   النوافب ملغاهسا )سؾاؽاق كسثاة وسغاق، فس     

ًَل ٍُصخَلِي اَطلا  َ لسو كساحل هسو ال سافؾ ليسذ )نسط مل)س  الَساوض عس  اد)ا)س             اِْنَُالا ّّصِ

حل أ)ثتق، ل   كاف رقؾأها ملر  وهسا ملرسغعو ب سا امل  سغ،  ي اليسؾا) املقس قام؟ ػلسك        

املسسب)  بأىسسوو السسغر  بسسغوش بال وحاسسغ مل)سسؾملؽاق بالعسسغو ملالنيسسوة ملاد)ا)سس     حل امل سسؾمل  
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ململىوةق ل معاع هو ) غ، ل يؾا) املق قام الي  ، ف اف رغعو هسؼا ادبقساحل ملرقسأو    

 حل ر غرط  ي اليؾا) املق قام؟أ)  اهلل تعاي ب

حل هؼا الغعاو رغعو بط ملهؼا احر  رقؾأها ح ى اثمللااو بب ملح ى اثئم   بب 

ملععااهم حقاقي مللاك زتؾع لق ق  لقاحل أمل ىسوؽة ععساو! فمسا     ملؽفولط اهلل 

حل أهو  ػاق )عنى هؼا الؾ ب الؼ، ظتسب ع انسا هلملع سى مجاسع املقس مني ملاملسب)نني)       

 !ب ؾؽا كب روم   الي وامل ارتمك؟ ملكاف     حب املعَ  ؟

 هنالك  واب  أملي )عؾملف  عس  هسؼا القسباو مل وابس  ثاباس  ػكؾهسا السيعض،       

لقسساحل الؾملارسسامل    اأصسسؾى افسس نؾقنا   بعَسس   أؽبعسس بسس  ملقسسغ صؾسسؾمل باليسساو أوو  

أووبس ،   فس   ف ي س    ،كؾاق ليعَس ا النؾر  ، مللعب الياح  ظتغ   اف قؾاو أملفع ػط

 ووهؾر  ؽئاقا  مل)يار  أرَاق: اثووب  )  احا ملكب هؼا 

١ًٓ املبك١ٝشأٚال  : طًب اهلزا١ٜ يف َضس١ً ايِع

ًَلاْحل    صَخلِي ٍُ اَطلا  َ هو ععاو ملو سب ل  غارس       ِنَُالا ّّصِ

)ؾح   العط ل  امليقا ، ملاملؾاع و سب الغ و)س  ملاةفس مؾاؽر    اليقساو ع سى اليسؾا)       

)ا امليقا  فغا حاى   لسؼا  أ ،ب ا اذتاى  إاملق قام مللاك ال تم ع  العط ل  احملغث  ف

 اح اوت  ي و ب ملععاو مل ذتاش، ملتوٍاذ ػلك:

حل ااغارسس  كقسسائؾ شت وقسسامل اهلل تعسساي )سس  السسؾؿ  ملالعمسسؾ ملالووسسوع ك سسط،  سسا    

أ)سؾاق ملاحسغاق   رنس لب  ف سي كن سؾ املساو امل خسغؽع السؼ، اساهؾا        ،حت اج  ي ادفاٍ  يباق فآبساق 

بست ملاقسف ت ؾ سع  ي    أل نط   ملاقعط )ا ة رعسغ ملعتيسى )س  القؾسؾامل  ػ عسؾض ع اسك مل      

مل)ااا وغرغة ر يوؽها القاػج أ)سؾاق ملاحسغاق   سغاق ملة     الن ؾ   كب ذتظ  قؾؾامل وغرغة

ملادبقساحل امل  سغى بال عسب  ي اليسؾا) املقس قام ملاملسب)  بال عسب بساهلل ملؽفسولط           ;غا

بسط فسايقى ع سى اد ساحل بعسغ مس ؾ       أملأبياائط ملأملىاائط، قغ ة ريقى كؼلك ملقغ ة رع م 
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 بعغ ذتظ . م بب بعغ فاع  بب ح ىأمل ح ى بعغ أفيو  بب ح ى بعغ رو

بنا كثااق )ا صتسغ النسضً املسب)  رقسقط فسقوواق )سغملؽراق          ملرن غ لؼلك: 

  ا) خاحل )اون هلملؽموة ملاص تل أمل ؽبسا أمل غسا    سأعاػبا اهلل مل راكم   سثابا  ملاحغة  

ػلسسك) أمل )نيسسب أمل مسس ؾة أمل مسس وة أمل بسسـملة أمل غسسا ػلسسك، مل)سسا قيسس  ب عسسم بسس   

َِل :باعوؽا )ن م بيعاسغة  لِشئْ ْٔ َ اهُلَو  َٔ د َْ َتدَؽل رِْضلَواتٍّ
َ
لإََِللاأل ََلَ َْ َ

لأ ُّ ٍِّ الَوىَِه َٓ ِ َِاهُلة ال ََرَذْؿ
ل ََ ِيد َرُولاىَْلدِْٔملاذٍّ ٌَ َٓدلذٍّ َِمل ليَيْ ُّ ْن ْولَتْْتُ

َ
ْدلأ َٓ ٍِْولَؾيَيِّْليَيْ َرِولاىََْكِْبلإِنلََتْ ٍَ لَن ُّ َريُ ٍَ َذ

لَحخَل ًْ ُٓ َِالفَاكُْطِصلاىَْلَطَصلىََؿيٍّ ِ ٔاْلةِآيَاح ةُ ُرونَلَنذٍّ  .)1هلَفهٍّ

حل ريقسى  أبسط ة ٍسماحل أبسغاق ل مسب)  فسابقاق مل  اذتساو اذتاٍسؾة،        أملػلسك رعسين   

)ب)نسساق   )قسس قيب اثرسسام ملاثعسسوام.. فافسس غعى ػلسسك ٍسسؾملؽة السسغعاو بسسب ملادذتسساش   

ًَل :حل بقوو ملب ؾؽأبالغعاو ب ٍُصدخَلِي اَطلا  َ حقسب الووسط    سملالسا تعسين      اِْنَُالا ّّصِ

ال خظسسامل احتاسس   ي اليسسؾا) املقسس قام كمسسا هسسغر نا  لاسسط   املاٍسسي   اهسسغبا    ساثملو   

 ملاذتاٍؾ، أ، أؿعطم لنا هؼا النعم  ال ربى.

ْْددِنَُالفطسسي قؿوسلطسسطط  قسساو  ػلسسك هسسو ىسسؾرذ كسستم اد)سسام العقسس ؾ،  مل ا
ًَل ْصَخلِي ٍُ ْ اَطلا  ٍطسي    ررـقووز: أؿعطمس لؿنرا تروسفطاقؿكؿ الهسؼط، بطسطط أؿوؿعسنرسا ؿ   قؿاور:  ،ا ّّصِ فطسي )را

 .)2هلأؿرعا)طنرا حر عى بزؾطاعركؿ كؿؼرلطكؿ فطي )زقس رقفيربم أؿعسمراؽمبرا...

 مل  القَا  ال الا  أكرب العربة ملالغةل  ع ى ػلك:

 قص١ ايكاضٞ ايشٟ َات ضُريٙ بعز اإلعزاَات!

بسسط ػامل )سسؾة كسساحل ع سسى ملمسسك القسس ؾ   أفقسسغ بقسسب أحسسغ القَسساة املعاىسسؾر   

حل ريسستض اث)سسؾ فا سسا، ملقسسغ حسساملو أحل أ  لسسامل عغرسسغة رنيغسسي ل خسس ، ملكابسست لغرسسط )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .176 ) فوؽة اثعؾاع: 1هل

 .: ٌ44ت قا اد)ام العق ؾ،  )2هل



 06    اهدكا الناط ادستؼقم

ر م سس ا قيسسب القسس ؾ، مل  لا سس  القسس ؾ أكمسسب ع سسى عخسسب )ؾالعسس   حسسغى امل  سسامل  

عؾى امل سفض ملقساعغا   أحل ػلك النضً رق خق ادعغام فوقلع ع اط ملأملتوىب  ي 

 لاوى ط ل خ امل املعنا  لان لؼ حبق امل  م ح م ادعغام.

غغ ػلك الاوم  ي )   امل ؾ)  مل  الؾؾرسق ملأبسا      قوو القاٍي: فافؾملر

بسين تعخ ست   أالؾائؾة افرتوعت )ا قؾأتط   امل ف عس  ػلسك النسضً فاك نس ت     

بط كاحل ظتب ع يع الرتر  أكثؾ ملعؽاف  القَا  ب أحلم ملتسؾملض  ػ بسغمل   أ  اختاػ القؾاؽ مل

ع سى أحل  لي بعض النقا) غا ملاٍسخ  الغةلس  ملحباوس   ي حتقاسق أكثسؾ، فعـ)ست       

بين أعسسغمل السس   ا   اث)سسؾ ملتوق سست   اذت سسم، أأبسسؾ  فسسوؽ ملىسسولي  ي ) سس  بسس

 ،حل حتوضلوا امل ف  ي قا ن يصؾ لاعاغ النظؾ فاطأفإ)ا  ،بين افخب ح ميإلؼلك ف

ملال سستم  س   ل سسنين ;حل تن ظؾملبسسي ؽرثمسسا أؽوسسع ثعاسسغ النظسسؾ فاسسط )سس  وغرسسغأ)سسا  مل

نسغ ت بالـرساؽة مل)س  ثسم أعمساو      ملرسا ل س وو بقسات عنسغ)ا ملىس ت ملاب      س  ل قاٍسي 

 بط أعغم! ملعنغ)ا ؽوعت فألت عنط فقالوا  ،اذت 

ملاب ملوغابي ربؽقين ثم ؾ وور   ململ  ،رقوو القاٍي: يملين ػلك بنغة

 ،ملل   ملمبؾملؽ الـ)  بغأ ىومل الووغاحل غتيو ملغت ست  ،ر نأ لي وعام ملة مؾاب

غاها ٍغط ع يع املقسبملو  مل   ح ،ثم تؾاكمت ع يع امل  امل   قَارا كثاة شت    

ملل سسنين مل أكسس  )ق نعسساق عا)سساق فسساؿعاع الَسسغط ملص سست أحل أفقسسغ   ،ثملقلسسع بادعسسغام

.. فؾابسع..   . فثالس  .ثسم ملقلعست ع سى ح سم  عسغام ثساحلن كسؼلك        ،املنيب فوقلعست 

مله ؼا اف مؾ اذتاو ملأبا أملقلع بَغط مغرغ )  بعض القوى الثوؽرس ، ملل س  )س     

 غا اق نا  تام.

أوسغ   )  ساتي حسوالي عنسؾر  ح مساق       س  ملأبا أف سؾ  س  ٍي: ملاححلرقوو القا

حل أملؽغم فغاحس  اث)سؾ  ة   ! ب م كابوا رق خقوبط بال عب أم ة!أبادعغام ة أع م 

بط قغ )امل عا)اق ب  ؾؽ هؼا ادتسؾائم  أملوغابي مل رعغ ريؾظ   ملو ي ح ى اننت 



 07  لـؽن حّساسني جدًا جتاه ُحسن أو سوء العاقبـة
 ي عزنسؾ )عنساؽ    ململ أعغ أف نعؾ ملصـامل الَما  ة بن ب عابؾ ة ريسب ح سى  

   .تأباب ٍما،   القَا  اثملي

حل النضً  ػا أغسواا  ب ساك فوقسع      إأقوو: ملكؼلك حاو املعاىي كاف  ف

ثسم  ػا ت سؾؽ    ،حل ٍسماا رببيسط بنسغة   إوؾ   الـبا أمل عمب قوم لو) ة مسذ اهلل فس 

بط قغ رعوع لساخرتش  أ)نط العمب ؿاو قيخط بال غؽر  ثم رـر  لط الناؾاحل عم ط ح ى 

 القامامل ملٍماا اميط ميو باث)وامل!

بسط   أملو اث)سؾ لع سط    إم  فملكؼلك الؾموة ملالؾبا ملالغاي  ملال  م  ملالنما

 :ة ر سساع رنسسام ال اسسب  ػا اوسسرتش ت سسك القسسام  ل نسسط مبسسؾملؽ السسـ)  ر خسسوو  ي     

ٔنَل ٍُ لََللَحْؿيَ ََ ي ِ لكُئُِبلاذٍّ للََعَ ُ لملر وحل  س    )1هلَنَذ َِملَحْعتَُؽلاَّللٍّ ََ ِ َلُزيّ ٍَ َذ
َ
أ

يِِّلفََرآهُلَخَصًِا ٍَ ُٔءلَخ لُش  خوو  ي ك    )  النؾ ملت غا ماك  ط الن قا  فا )2هلََلُ

أواؽبسسا اهلل  سحل رعسساه  ة   )قسس نقع القسسامامل    أامل خقضسسغ فسسرتاا ة ر سساع   نسسط  

  س. مل راكم )  ػلك

 ١ـجتاٙ ُسغٔ أٚ ع٤ٛ ايعاقب شيٓهٔ سّغاعني دزا

حل ب سوحل   غارس  اذتقافسا   ساا حزقس  العاقيس        أمل)  ػلسك بعسؾع ٍسؾملؽة    

ؾع اةف يسسخاب أبسسغاق     ابنسسا، فسسإحل  حل ة بسسؾك   ي زتسسأملفسسووها ة مسسسذ اهلل مل

)سا   اد ساحل ملأىسوو السغر  فست ظتسغ،       أاةف يخاب بافع   اثىسوو ملال قسط،   

اةف يخاب أبغاق بب ة بغ )  قاسام السغلاب ملالعط لس  ال ا)س  ل غ و)س  ملالسا ت وقسف        

ًَلفاما ت وقف ع ى ادذتاش   الغعاو بس ْصَخلِي ٍُ ْ اَطلا  ِنَُالا ّّصِ ْْ  .ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .59فوؽة الؾملم:  )1هل

 .8فوؽة فاوؾ: ) 2هل
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ررا تروعابز تزبس عر ؿيع ملراقفيربس تروسبر طي ررا )روسلؿا،ر ملؽع   ععاو روم عؾف :  ملقغ

َزؾعبطي )را )رنرعس رنطي ملر محلس )رنرعس رنطا رسا لؿسمس ررنس ؿعسنطسي )رسا      حراور طير اله طي  محلس أؿعسؾؿاس رنطا را لؿمس رر

لغعاو عظام عظام  ي أبعسغ اذتسغملع   ملهؼا ا  )1هلأؿعسؾؿاس رنطي فؿ ؿا ؿ ؽرقؿير طي )ط ر النعاؽم

حل الغباا أرام )عغملعة ملاحصؾة بت حغملع كماق ملكا اق إملهو عني الواقع ملاذتقاق  ف

ملو  ق، ف و ع ع ادبقاحل ب ب ميو )س : اث)سواو الؾائ س  ملالثسؾملامل امل نوعس       

ملالينني ملالينامل ملالع م الوفا ملالن ؾة ملالؾراف  ملكؾم احمل سغ ملالعنساة القورس     

بط ة رن عط )ا حيب ع اط أبغاق  ػ الغباا إف ،ل نط فقغ حزق  العاقي  ، ػلكملغا

كَْرُبل :تنقَي بقؾع 
َ
لأ َٔ ُْ ْول

َ
لأ ِحلاْْلََّصِ ٍْ َ لََك اَؾثِلإَِلٍّ ْمُرلا صٍّ

َ
الأ ٌَ َوٌِدَلمل )2هلَو
َذاٌبلَييِدديٌغل ِلَؾدد ملبسسالع ك لسسو حسسؾم ادبقسساحل كسسب مسسيو ملاب  سسي  ;)3هلَوَرآئِدّد

اَواُتل قسسؾ ملال اقسس  ثسسم ؽؿ  بسسسبسساث)ؾا  ملاثعسسغاو ملال ٍَ دد الا صٍّ َٓ َجٍِّددٍثلَؾرُْهدد
رُْضل

َ
اٌنلَوَجٍِّدُثلملا ٍؾضا ػلسك مساماق )ساعام )يساا هسو       )4هلَواأل لَوَريْدَد ٌٌ فَدَرْو

الَاُُدٔالحاس    )5هلَُؿِيمٍل لَجَزاءلةٍَِد ْخُُيٍ
َ
ةِلأ َِلكُرٍّ ٌّ ًل ُٓ َ ل  ِِفَ َْ ُ

الأ ٌٍّ لَجْفٌسل ًُ ََللَتْؿيَ
ئُنَل ٍَ  .)6هلَحْؿ

 : طًب اهلزا١ٜ إىل ايزصدات ايعًٝاشاثاْٝ

ًَلحل املؾاع بس   ٍُصدخَلِي داَطلا  َ ااغارس   ي السغؽوامل    اِْنَُالا ّّصِ

الع اسسا )سس  املعؾفسس  ملالسسوؽ  ملال قسسوى ملالؾاعسس ، ملػلسسك ثبسسط قسسغ ملؽع   العغرسسغ )سس        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .194ٌ :يياش امل  خغ)  /159ٌ :ك اب املـاؽ )1هل
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 .17فوؽة  بؾاهام:  )3هل

 .133فوؽ يو عمؾاحل:  )4هل

 .89وؽة الواقع : ) ف5هل
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 09  لـؽن دم حركة دائؿة كحو الؽامل
 ،مل مسيط ػلسسك الؾملارسامل ت قسا اليسؾا) املقس قام بسسهلاملعؾف ) أمل هلالؾؾرسق  ي املعؾفس ) أ       

مل  ؽملارس    )1هلالؾؾرسق مل)عؾفس  اد)سام    :ف ي ت قا القمي عس  اد)سام اليساع     

ـع ملرورسبع، ملرهزمرسا ىطسؾراوؿاحلم ىطسؾرا)ك فطسي السغغبسارا              :أصؾى هزسور الؾهؾمرسقز  ملؿسى )رعسؾمفؿس ط ال هسطط عرس

فؿ زسور الفإم)رسامز الفمر فسؾزمل ز الؾهاعرس ط، )رس س      ملرىطؾرا)ك فطي الفآصطؾرةط فؿأؿ)عا اليؽؾراـ) الهؼط، فطي السغغبسارا  

عرؾرفؿطز فطي الغغبسارا ملراقف رغرى بط زسغرااز )رسؾع عر ؿسى اليؽسؾرا)ط الهسؼط، هزسور وطقسسؾز ور رسنعمر فطسي الفسآصطؾرةط،           

 .)2هلى فطي براؽم ور رنعمرملر)ر س لؿمس ررعسؾمففطز فطي الغغبسارا ؿرلهتز قؿغر)زطز عر م اليؽؾرا)ط فطي الفآصطؾرةط فؿ رؾرعع

) حقاقسس  تنسس ا ا  ػامل )ؾاتسسب، ملكسسؼلك ال قسسوى ملالسسوؽ ،      ملهل

ف ب )ؾتي  ع اسا ف سي ىسؾا) )قس قام      ،ملالؾاع  أرَاق هي اثصؾى أبوا  مل)ؾاتب

ملرفزسغع فرسيطابر الفعزخسسبط بطمرعسؾمفؿس ط السنع فكم،       :ملقغ ملؽع )س  ملىسارا اد)سام اليساقؾ     

ًس  ملؿى ؽراحر ط النع فكم بطيطخع ط ال ع فومرضم، ملراوفـ بس ؽراحر ؿ الفيرغرحلم بطإموسمرامم الفقؿ فسبط،   ملرترضر ه

ًس  ملؿى  موسمرامم الفقؿ فبط بطقط هس ط الفضرؾؿسأ   هلاملعوز الفعط فسمم )رعسؾمفؿسـ  الفخريعساؽ    كمسا قاسب:    )3هلملرترضر ه

  تنا  ي العقب النظسؾ، ملال  سورض رسؾتيط    ملاملعؾف ملريصرؾز الفعط فمم تر فورضز الفأ)طؾم  لؿاسطط)

حل النسال    أبالعقب العم ي، مل)  الواٍذ اص تع )ؾاتب )عؾفس  اهلل تعساي كمسا    

 ت ورَ م أ)وؽهم  لاط ع ى عؽوامل مل)ؾاتب أرَاق.

 يٓهٔ يف سضن١ را١ُ٥ حنٛ ايهُاٍ

حل أحل ر وحل   حؾكس  عائمس  ضتسو ال مساو مل    أحلض ع ى املب)  أملػلك ك ط رعين 

ملرؾتقي )  )ؾتي  )  )ؾاتب اليسؾا) املقس قام  ي )ؾتيس  أصسؾى رو)ساق باسوم       ريعغ 

حل ر خوو ػلك  ي هاوك   السن ك كمسا عت ساج    أملػلك رق غعي  ،ملفاع  بقاع 

 ي ؽقابسس  )قسس مؾة لسسغؽوامل القسسؾب السسا عتظسسى ب سسا ادبقسساحل مل)ؾاتسسب املعؾفسس         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .28ٌ 1ج :ت قا القمي )1هل

 .32ٌ :)عابي اثصياؽ )2هل

 .284ٌ :حتف العقوو )3هل
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غر  أمل النسساب ملال قسوى ملحسغملع الؾاعسس  السا ر ماسـ ب سسا، مل ة فقسغ ظتسغ ؽوسسب الس       

ادتسسا)عي أمل الؾياسسب ملامل نسسغل ب قسسط بعسسغ فسسرتة وور سس  ملهسسو ملاقسسف ع سسى ب سسك      

املق وى املعؾ  الؼ، كاحل ع اط قيب فسن  أمل سسك فسنوامل )سثتق أمل بسن ك عؽوس        

هسسؼا  ػا مل ر سسغهوؽ ملٍسسعط مبسسؾملؽ اثرسسام     ،ال قسسوى أمل اةل سسـام السسغرين ملالؾاعسس   

 امل شت    .ملب والي اة) خابامل اداا  ع اط   ستؾ

 خطض ايرتادع ايضٚسٞ ع٢ً طايب ايعًِ

حل والب الع م عنغ)ا رأتي  ي اذتسوؿة الع ماس  رسأتي بيس او     أملامل  ت ل نظؾ 

ة بظا لط ملبؾملش   ابا  ملؽغي  واؽف    أحل ر خوو  ي مللي )  أمللااو اهلل، ملل  ض 

الع سسوم ملبرتاكسسم ابنسغاةمل اذتاسساة ملباةبنسغاو بسسيعض    س   ملمبسؾملؽ السسـ)  س    بعَس م 

ااا)نا  أرَاق،  غا ر قغ أؿلؿقط ملىس اوا مساماق فنساماق ملرعسوع ملهسو ة رق نسعؾ كمسا        

رنيغي لؼة املناواة عنغ)ا ري ي ىستة ال اسب أمل ح سى   ىس واتط الاو)اس ، أمل ظتسغ       

بب قغ صتغ اليعض ر وؽ) ماماق فنساماق   ،ب قط ة رق نعؾ عمق ارتوع )  اهلل تعاي

مل يصسؾ مل ػا بسط رقس مؾ   )قساة الغايس  ملالنمامس  ملقسغ ة          غاي  هسؼا ملػا  بعسؼؽ أ  

 .غت و روم )  أرا)ط  ة ملهو زترتش اؼا ال ياة أمل ت ك، أعاػبا اهلل )  ػلك

حل ر سوحل حقافساق وسغاق لساك فقسط  ساا اليقساو        أحل ع ى ادبقاحل  ملاذتاىب: 

ط حل ر خسسؼضؽ   ابسس أع سسى ب سسك املقسس وى اد سسابي القسسابق بسسب ملحقافسساق وسسغاق ع سسى     

 .حل تـعاع )عؾف ط باهلل ملؽف ط ملأملىاائ م ملت وفضعأملر عمضق مل

 ّاــَعٜٓٛٚ ؽٛاخص ايتكزّ َعضفّٝا

ملكما صتغ   الغؽاف  اذتوؿملر  أمل املغؽفا  ٍابؾاق ت ماـ عرربراز )ؾاحسبز النمسو   

حل رَسع املسؾو   أبسط ظتسب   إملال قغم )  اليف اثملو  ي الثابي  ي العامؾ مله سؼا، ف 

 اق ملٍابؾاق )عنوراق أرَاق.لن قط ٍابؾاق )عؾفا



 20  شواخص التؼدم معرفقًا ومعـويــاً 
ملالَابط املعؾ  هو: )ا     قاال )غصتتسط ملشتؾواتسط، فمس  مواصيسط     

حل رؾالع رو)ااق ع ى اثقب ير  ملؽملار  ملاحسغة   أىسوو السغر  ب سغبؾ مل )عساحل      أ)ثتق 

 ملت  ؾ ملاع ياؽ، مل  نط اختاػ هل)ؾية العقوو) )يغؽاق أفافااق لط.

كب روم: ف م )سؾةق اف خَسؾ ؽقابس  اهلل    حل رؾاقب ب قط أملالَابط املعنو،: 

)  و س    ستعاي ع اط   هؼا الاوم؟ ملهب اؿعاع )  اهلل تعاي صوفاق؟ ملهب اؿعاع لط  

 حزيضاق؟  سأصؾى 

حل اذتسساةمل املعنورسس  هسسي كسسالـئيق إفسس ،ملاةفسس مؾاؽ ع سسى ػلسسك ىسسعب وسسغاق

فسسؾرع  اةب سسستمل ف خ سساج  ي ؽقابسسس  عائمسس  )قسسس مؾة مل ي ععسساو )قسسس مؾ )بكسسسغ     

ًَلداِْنَُالا ّطِل:بسس  ٍُصدَخلِي حل أىسب ااغارس  ملحسغملث ا كساحل )س  اهلل      أف مسا   َراَطلا 

ة  ب ا ة ت وحل  ة ب ؾف )نسط ملوسوعا ملكؾ)سط    إف ؼلك عؽوات ا مل)ؾاتي ا ف ،تعاي

أؿبرى ال هطز أؿحلس رزخسسؾم،ر   :حل فعي العيغ لؼلك ٍؾملؽ،  ػ ملؽع ع  أبي عيغ اهلل أ

وظ فريرياق ملرورعربر لطـ سبؽ فرسيربظ مرسؾسحاق ملرورعرسبر لطـ سبؽ       يرابظ فؿخرعربر لطـ بؽ مريسالفأؿمساراور  ملها بطأؿفس

مرؾسشن عط فمساق ملرورعرسبر لطـ سبؽ عط فسمن برابساق براوطقساق عرؾرفؿسطز )رس س عرؾرفؿسطز ملرور م ؿسطز )رس س ور م ؿسطز ػرا ؿ             

لوَل :ملقسسغ وسسؾمل فسسن ط تعسساي ع سسى )1هلملربرخسسس ز ؽرفزسسووز ال هسسطط  ََ ِيدد لاذٍّ ُ َيزِيددُنلاَّللٍّ
ًنى ُْ َخَنْوال ْْ ف  ما اه غرت  ي )ؾتي ظ ملعؽوس ظ ملبسو ن ؿاع  اهلل تعساي ملؽفعسك      )2هلا

 ي بو ن مل)ؾتي ظ ملعؽو ظ أصسؾى، فسإػا عؾفست قامس  هسؼا النعمس  ادتغرسغة ملمس ؾت ا         

 بالقوو ملالعمب ملبؼلت و غاق أكرب ؿاع  اهلل أكثؾ فأكثؾ.

ًَللاِْنَُا :بنا عنغ)ا ب سؾؽ   صَخلِي ٍُ اَطلا  َ حل أبنسا بؾ سب،  ٍساف   ي    إف ا ّّصِ

  ض اهلل تعاي ع انا بغ و)  ااغار  ل يؾا) املق قام، ااغار   ي السغؽوامل الع اسا   

حل بؾتقي رو)اق باسوم   )سغاؽج ال مساو الؾملحسي     أ)  ااغار  ل يؾا) املق قام مل ي 
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 ملالقمو الن قي ملالقؾب  ي اهلل تعاي أكثؾ فأكثؾ.

بنا عؾفنا ال ؼة الؾملحا  العظمى الا عتظى ب ا أمللاساو اهلل ملهسم   السغؽوامل    أمللو 

ملر نسف عس     ،الع اا )  القسؾب  ي اهلل ملاملعؾفس ، ةف يسغؾبا أب قسنا  ي أبعسغ اذتسغملع      

ب سم لسسو  أتيسسوؽملا  ،ػلسك  حل ادبقساحل لاق نسسعؾ ال َسااو  ػا ملقسسف أ)سام أحسسغ أمللاساو اهلل     

ؿ)سا  م أمل هسؼا العسامل أمل ػلسك ارتؾاسب أمل هسؼا املسـاؽ  أمل        حل وساؽكم أمل  أاك ن  م فخأة 

بط رنظؾ )سثتق بسالعني   أاليقاو أمل ارتاعم هو مللي )  أمللااو اهلل  ؾ، ال ؾا)امل ع ى رغرط، مل

رع سم،   هلؽٍسواحل اهلل ع اسط)   بط رع م ع م املنارا ملاليترا كما كاحل فس ماحل احملمسغ،  أالربؿصا  مل

أة حتقسوحل حانمسؼظ    ،ات م مل)قساكم مل)يساكم  بط رقسؾأ   وياسن م كسب )ؾاحسب حاس     أمل

 ب َااو كيا؟ ملأة تنعؾملحل لط بإكياؽ مل عظام )نقؾع النظا؟

حل أحسسغ )سس  أب سسم لسسو كنسسف ل سسم الغؾسساو )سسثتق فخسسأة فووسسغ    أملتيسسوؽملا 

تعؾفسوحل   املقسخغ أمل املغؽفس  أمل اذتقسانا ، عنسسغ)ا رقسيؽذ تزقسيؽذ )عسط القسسماملامل        

فأرسس  هسسـة   ;واسساؽقمسساؽ ملاثو ملاثمسسخاؽ ملاثملالنسسمك ملالقمسسؾ ملاثؽ  ملادتيسسا 

 !ؽملحا  عنا   تعرتر م ملأب م تناهغملحل ػلك املنظؾ؟

 : طًب اهلزا١ٜ ايته١ٜٝٓٛشثايجا

ًَلبنا عنغ)ا ب ؾؽ    ٍُصدَخلِي اَطلا  َ بنسا بؾ سب   إف اِْنَُالا ّّصِ

بنسا بعسغ اةه سغاو     بؼلك )  اهلل تعاي ااغار  ال  ورنا  بعغ ااغار  ال نسؾرعا ، أ،  

 ي وؾرسسق اذتسسق ملعااسسـا عسس  الياوسسب مل ي الواوسسب ملاذتسسؾام ملااسسغى ملالَسستو،   

 حل ر  َب الؾب ع انا بااغار  ال  ورنا  أرَاق.أبؾ ب 

 َٔ جتًٝات اهلزا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ، ايتٛفٝل، عهػ اخلشالٕ

 مل)ن ا ال وفاق الؼ، رقاب ط ارتؼةحل. ،مل  اامل ملل  غار  ال  ورنا  )عاحلن

 حل ااغار  ع ى ققمني: توٍاذ ػلك: مل
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  ؽاوة الؾؾرق. 

 اةرياو  ي املقيوع. 

فقغ رقألك أعمى ع  الؾؾرق ف قوو لط )سثتق:   لسط ضتسو السامني ثسم ملاىسب       

مله سؼا ف سؼا هسو  ؽاوة ل ؾؾرسق، ملقسغ       ;املقا مبقغاؽ ألف صؾوة ثم اضتؾع رقساؽاق 

 عقك باغا ح ى توى ط  ي املقيوع.

دبقاحل حباو   ي كت الققمني )  ااغار ، ملالققم اثملو قغ حتقق بإؽفساو  ملا

فيمخسؾع ملوسسوع   الؾفسب مل بسـاو ال  سب ملبسالقؾيحل ال سؾرم ملك مسامل املعيسو)ني        

باننسا ت سوحل قسغ     ،القؾيحل ال ؾرم ملب   اليتغ  ملاليخا   القسخاعر  ملفسائؾ اثحاعرس    

ملل   هب ر  سي ػلسك ل سي     ،ؾؾرقعلت اذتخ  ع انا ملوؾى ادبتغ النوعي مل ؽاوة ال

أة  !ب وحل )  أمللااو اهلل؟ بب هب ر  ي ثحل ر  غ، بؼلك أكثؾ النال؟ ملادتسواب كست  

حل أكثؾبسسا مل رقسسؾأ اليسسخا   القسسخاعر  ك سس ا وسسواو عمسسؾا ب سسغبؾ مل )عسساحل؟ ملأة  أتسسؾملحل 

حل تؾملحل أكثؾبا مل رقؾأ ب   اليتغ  بغق  ملاف اعاب؟ بسب أة تسؾملحل أكثؾبسا مل رقسؾأ القسؾي     

حل هؼا ال  ب هي أعظم ال  ب املقغفس   أبنا بؼع  بأال ؾرم ب ييؾ ملت  م؟ ملاػا؟ فمع 

حل فا ا ) ساتاذ النخساش   السغباا مل) ساتاذ ال ستش   احصسؾة،       أع ى ادوت  ملبب)  ب

)ع ػلك قغ عَي ع انا عنؾملحل فن  أمل سقسوحل أمل فس وحل ملضتس  مل بقؾأهسا ة لعسغم      

تبنغاو ب سوا)ه اذتاساة السغباا: )س  اذتَسوؽ   زتسالك       قغؽتنا ع ى القؾاوة )ثتق بب ل

 ي  ، ي الـرساؽامل املؾولس  غسا الَسؾملؽر      ، ي )ناهغة الربا)  ال   ـروباس   ،اليؾالني

مل ي النسسوم غسسا الَسسؾملؽ، ملالقسس ؾامل   ،ال قسس ع   احملافسسب أمل النسسواؽ  أمل اثفسسوا  

  ي غا ػلك! ،الرتفا ا 

 أععِ ايهتب املكزع١؟ ملاسا ْٓؾػٌ باهلٛاَؿ، ْٚتٓاع٢

ف ماػا  ػاق برت  بؼو الوقت ع ى أعظم ادتسواهؾ الؾباباس  لنننسغب بغسا امل سم      

هسسب ثبنسسا    !هسسب ثبنسسا ة بع سسم؟ كسست    !بسسب ح سسى بال وافسسط )سس  اث)سسوؽ؟ ملسساػا؟     
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هب ثحل اليغائب الا ت وضمل ع انا قؾاوة القؾيحل ملالن   ملاليخا    !ماكلوحل؟.. كت

ب اٍؾؾاؽر  لو مل بننغب ب ا اخم العغمل ع انا )سثتق ملاح سب   ملال غبؾ فا ا هي بغائ

بتعبا ملف ك ع)اوبا؟ أمل هسب ثبنسا لسو ابنسغ نا ب سا ثعى ػلسك  ي ت نضسم عظا)نسا         

حل القساؽئ  أبنا بع م ب ملقؾع أرغرنا ملفقأ أعاننا؟ كت ثم كت، ملكما هو ملاٍذ، بب 

 ،ر سوحل اثفَسب ملاثكمسب   ل قؾيحل ملالن   ملاليخا   ب غبضؾ ملتييضؾ ملت  لؾ ملاع ياؽ 

ملر سوحل هسو اثقسؾب ثحل عتظسى      ،ملر وحل هسو اذتسائـ ع سى امل ؾ)سامل )س  أوؾاف سا      

 باث)  ملاذت ظ ملال قغم ملاةؿعهاؽ.  

صتغ أكثؾبا )عؾٍساق عس  اةب يساب، مللسو فساع ني رو)اساق، ع سى         س   ػاق س  ف ماػا

 القؾيحل ملالسن   ملاليسخا   ملحتسف العقسوو ملأىسوو ال سا  ملاةح خساج ملمسي  ا؟        

 ة ل ضؼةحل ملف ب ال وفاق، ملال وفاسق هسو ااغارس      س  )عظمنا   سادتواب )ا ػلك  

حل  نخنساا    أال  ورنا  الا رغملؽ اذتغر  عن ا اححل ملبؾ ب )  اهلل تعساي بإذتساش   

ًَل :ععائنا بإىؾاؽ  ػ ب ؾؽ ثمض ب ؾؽ الغعاو ٍُصدَخلِي داَطلا  َ أ، هغارس ق   اِْنَُالا ّّصِ

 حتب ملتؾٍى  ٍاف  ل  غار  مبخؾع  ؽاوة الؾؾرق. ت ورنا  بال وفاق ملا

 إؽاص٠ يفك٘ صٚا١ٜ اإلَاّ ايصارم 

 احتا   ماؽامل عغرغة ل معابي القابق : مل  ؽملار  اد)ام الياع  

ـزملمم الؾهؾمرسقم         قاو:  قؿاور ررـقسووز أؿؽسمطسغسبرا  ملؿسى اليؽسؾرا)ط الفمزقسس رقطامم، أؿؽسمطسغسبرا لطـ س

)رخريع طكؿ ملرالفمزير ِّس م  ملؿسى عطرنطسكؿ ملرالفمرسابطعم )طس س أؿحلس بر عيطسعر أؿهسوراوربرسا فؿنرعسؾؿسبر أؿملس          الفمزبرعؽ،  ملؿى

 .)1هلبرأفصزؼر بطآؽرائطنرا فؿنر س طكؿ

 مساؽة ل  غارس  مبعنسى  ؽاوة     أؿؽسمطغسبرا  ملؿسى اليؽسؾرا)ط الفمزقسس رقطامم    :فقولط 

 الؾؾرق.
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 25  الشقخ ادػقد  والرؤيا ادذهؾة
 مساؽة ل ع لس  امليقاس  ملالغ و)س  ع سى       ـزملمم الؾهؾمرسقم أؿؽسمطغسبرا لطـ س  :ملقولط 

 الؾهؾمرقم الفمزبرعؽ،  ملؿى )رخريع طسكؿ ملرالفمزير ِّس م  ملؿسى عطرنطسكؿ     :ااغار  ملقغ ر وحل قولط 

حل ستيس  اهلل  أ ماؽة ل مؾاتب ال ن ا ا  ل ع اا ملادؽماع اا )ؾة بعغ أصؾى بظؾاق  ي 

ملاحل الي وغ  ي عرنط عؽوامل ملأبوا ، ف ـمل)ط )قسامل    تعاي ػامل )ؾاتب ة ) ناها 

 ل   ا)ب ملاليعوع ملالرتقي عائماق ملأبغاق. ف أ)ب

ملرالفمرسسابطعم )طسس س أؿحلس بر عيطسسعر أؿهسوراوربرسسا فؿنرعسؾؿسسبر أؿملس برأفصزسسؼر بطآؽرائطنرسسا  :مللعسسب قولسسط 

ل س  ة عس  وسرب     فا ا املؿابطعم :قولط   ماؽة ل  غار  ال  ورنا  لظ وؽ فؿنر س طكؿ

 بب )ع ح ظ اةص ااؽ ملهو املقمى بال وفاق فابط )ابع اق َائي مللاك ع لااق.

 مللع نا ب يضب ال تم ع  هؼا الؾملار  ملبظائؾها ةحقاق بإػحل اهلل تعاي.

 ٚايضؤٜا املش١ًٖ  ايؾٝذ املفٝز

مللنض م بقي  م اة ت نف وابيساق )س  ااغارس  ال  ورناس  ادااس  ملال وفاسق       

 ابي:الؾب

)س  أعظسم ع مساو ادفستم بسب لع سط كساحل           ف قغ كساحل النساط امل اسغ    

ؿ)ابط اثفقط اثع م ملكاحل ؿعام الناع    ملق ط، ملػامل لا   ماهغ   املنام القاغة 

تسغصب ع اسط ملهسي يصسؼة باسغر ا ال سؾ  ني اذتقس  ملاذتقسني          فاوم  الـهؾاو 

 ع لم ما ال قط!هلى وامل اهلل ع ا ما أمجعني) ثم قالت لط: را ماط 

ملهسسو )نسسؼهب اسسؼا الؾارسسا مل)سس خا   تأملر سس ا  ػ )سسا   افسس اقظ النسساط امل اسسغ

ال قسسط؟   احل رع لسسم اذتقسس  ملاذتقسسني  حل تؾ سسب )نسسط بَسسع  الؾفسسوو أ)عنسسى 

ثم ػهب ىياحاق  ي املقخغ السؼ، كساحل رسغؽضل     ،حائؾاق )   ؾاق  ملابض الناط امل اغ

مل ػا  ،ملبانمسا هسو )ننسغب )سع الؾستب ملالنسال       ،فاط الع ماو   )نؾقس  ال سؾظ بيغسغاع   

بإحسسغى الع ورسسامل املعؾملفسسامل )سس  أهسسم اثفسسؾ ال اوماسس  ملهسسي هلفاومسس  بنسست الناىسسؾ)  
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تغصب ع اط ملباغها مللغاها اليغااحل ستمغ ملع ي هلالنؾرف الؾٍسي ملالقساغ املؾتَسى)    

ي فقام ملاف قي  ا حب املة، كوب ا ا)ؾأة فاٍ   )  أفؾة فاٍس   مسؾر   مل)س  أح ساع ع س     

ـض النساط امل اسغ  ملالـهؾاو  )س     ، فقالت لط: را ماط ع م ما ال قط! ملهنا اه 

حل أملكساحل ػلسك هسو القسيب        ،أعماقط ملع   ط العرربة  ػ عؾع ال أملرب الواٍذ لؾاراا

حل أحل ر ع سسغ تؾبا  مسسا ع سسى أفَسسب ملوسسط ملأبقيسسوو حقسس  مل  ر قي سس ما النسساط امل اسسغ

 .مله ؼا كاحل ،م ملاثعب ملاملعؾف ريؼو قياؽى و غا لايـغا   مساو الع 

،  ملالنساهغ هسسو   ااغارسس  ال  ورناس  ادااسس  السسا عفعست النسساط امل اسسغ   

حل ر قيسب تؾباس  و  سني ىسغار      أملهو املؾوع ملاثف اػ ال يا ملالؼ، ة رعقب عاعة 

حل رزؾوع اث)ؾ  ي أحغ تت)اسؼا بسب كساحل ر  سي ادؽوسا       أبب كاحل )ق َى القاعغة 

ملل س  اهلل هسغاا بالؾارسا اليساعق ، هغارس  ت ورناس         ،أحغ تت)ؼتسط   ي أحغ تت)ؼة

 لاعؾع اثىوب ملاثفَب لط ملل ولغر  ملل ناع  ع ى )ؾ ال اؽرط.

ملل ن سسا  ػا وابقسست  ،حل الؾارسسا   حسسغ ػات سسا لاقسست حخسس   مل)سس  الواٍسسذ 

القواعغ العا)س  اليسخاخ  كابست )س  املينؽسؾامل، مل ػا كساحل تعياهسا و اساق ملاٍسخاق          

 .)1هل  املبرغاملكابت )

 ايع١ًُٝ َصارٜل اهلزا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ يطالب احلٛط٠َٔ 

 ،ملضت  بأحوج )سا ب سوحل  ي ااغارس  ال  ورناس  مبض  سف )ؾاح س ا ملأبواع سا       

حل أحغكم واو  ي اذتوؿة الع ما  فاح  ى بسط أحسغ   أمللا َذ ػلك أكثؾ تيوؽملا لو 

غرل لسط ك سب املؾالعس     الع ماو اثبؾاؽ ملاح َنط ملأهس مض بسط ملبسؾ)  لسط عؽملفسط ملهرنسس      

بط ر وحل حانمؼظ  س   إملاملؼاكؾة ملاملياحث  ملعؾضفط ع ى ث   )  اثىغقاو الياذتني، ف

ل نط لو عصسب اذتسوؿة ف سم ر س مض      ،حظي ب ؼا اذتظ ملالنياب )  ااغار  ال  ورنا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

هلفقط الؾاى عؽاف  فق ا  ملأىسولا    عسغم حخاس  اثحستم ع سى ٍسوو ال  ساب ملالقسن           :ؽاوع )1هل

 .ل مبلف ملالعقب ملالع م)



 27  ولؾؽسبة والتّجار
بط أحغ ثم بغأ ؽح   ال خؾب  ملارتؾأ   الغؽاف  عنغ هؼا أمل ػا  ملاليغاق  )ع هؼا 

صؾسسأ كسسثااق ملأٍسسا  كسسثااق )سس   أبسسط أفقسسغ ر  نسسف بعسسغ ؿ)سس    ،ا ػلسسكأمل ػا  ملغسس

حظواسسط بالسسغؽل عنسسغ هسسؼا لقسسنني عملحل ػلسسك احصسسؾ اثع سسم اثتقسسى اثفَسسب أمل  

 باليغاق  )ع ث   كابت  ؾا بعاغاق ع  ادتاعة بغو احل تعانط ع ى ب قط.

 ٚيًهغب١ ٚايتّذاص

 ال خسساؽة أمل بسط تساؽة ريسسؼو قيساؽى و سغا      إملكسؼلك ال ساوؾ أمل ال افسسب ف  

ملتساؽة   ،أمل رنخذ حاناق عملحل يصسؾ  ،اةف ثماؽ ل نط ة روفق   )قاتط ال خاؽر  أبغاق

أصؾى ت وحل  اؽتط )ياؽك  ملت  ذ لط أبواب الؾؿ  )س  حاس  عت قسب مل)س  حاس       

ة عت قب مل ػا بط عتيب ع ى هللقؾامل)  اؽر  مل ت   ختؾؾ ع ى بالط، أمل رقساضض  

من مل)غبؾ أمل رَع أ)ا)ط ب قياب  اي مؾر اق باوخساق أمل  اهلل لط )غرؾ أعماو ػكيٍّ م 

  سسغ لسسط ل  عسسؾع ع سسى أمنسسا) وغرسسغة )سس  ال خسساؽة أمل ع سسى أوسسؾاع أصسسؾى تسسغرؾ     

 .العم اامل ال خاؽر  ب ب حؾفا  ملعق  مل بغا  مل) اؽة

 .مله ؼا اث)ؾ   كاف  زتاةمل اذتااة

هلل تعسساي عائمسساق حل بي  سسب  ي اأمللسسؼلك ك سسط مللغسساا أرَسساق  سسا فسساأتي كسساحل ع انسسا  

ًَل :قسائ ني  ٍُصدخَلِي اَطلا  َ فسإػا ععوبسا اهلل تعساي حقساق ملبيسغ  ملابقؾسا         ،اِْنَُالا ّّصِ

حل اهلل ب ؾ سط ملكؾ)سط فساغا    إملبإذتاش مل ىؾاؽ ململفضؾنا فساعامل ال سوحل ملأئمس  السوؽى فس     

فوو حالنا حبق  حالسط، أمل رنق نسا )س  صتساش  ي صتساش أعظسم مل)س  صسا  ي صسا أكسرب           

    )  )ؾاحب ااغار   ي )ؾح   أمسى ملأع ى، مل)ا ػلك ع ى اهلل بعـرـ.مل)  )ؾح

 اهلزا١ٜ يف ايكضاٜا املغتشزث١: شصابعا

ًَلحل املؾاع )     ٍُصدَخلِي اَطلا  َ و سب ااغارس       اِْنَُالا ّّصِ

القَارا املق خغث  اثعم )  ال خ ِّاامل امل خسغعة مل ع لقسامل اليسؾا)، مبعنسى و سب      
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اغارسسس   ي اليسسسؾا) املقسسس قام   املوٍسسسوعامل املقسسس خغث  ملامليسسساعرق امل خسسسغعة   ا

حل املسؾاع باحرسس   أحل هنالسك ىسؾاوامل أصسؾى مل   أملبظائؾهسا  سا فساأتي، مللساك املسسؾاع     

حل اليسسؾا) ملاحسسغ ة ر عسسغضع ملة ر  سسؾضؽ ف سسو ك سسي   أااغارسس   لا سسا; ملػلسسك ليغاهسس   

 )نخيؾ بال ؾع.

القسسؾيحل ال سسؾرم مل ررسسؾمع فاسسط اليسسؾا) بيسساغ     حلأحل ال  يسسع رقوعبسسا  ي  ملالغؾرسسب 

بط  ػا أؽاع مجع )ا ملقسع   )قابسب اليسؾا)، عيضسؾ عنسط بالقغسيزب، )ثسب         بب  ،ادتمع أبغاق

ًْلَؾدَلقولط تعاي:  َقلةُِسد تَُولَذخََفرٍّ ٔاْلا صَّ ٔهُلَوََللحَتٍّتُِؿ الفَاحٍّتُِؿ ًٍ اِِطلُمْصخَلِي َذالِِصَ َْ ل نٍّ
َ
َوأ

ثحل اليسسؾا)  ي اهلل تعسساي ملاحسسغ مل منسسا لسسط ) ع قسسامل مل)يسساعرق    ملػلسسك  )1هلَشدديِييِِّل

ملع سى    ) عغعة فإبؾاهام النيب ىسؾا)  ي اهلل مل)وفسى ملعاقسى ملفسائؾ اثبياساو     

كسسب )سسن م ىسسؾا)  ي اهلل تعسساي ملكسسؼلك كسسب  ؽأفسس م السسنيب امليسسؾ ى ستمسسغ 

 .ملاحغ )  اثئم  

نسغ   يسؾا) املقس قام ع  حل ر سغرنا ل أبنا بؾ ب )س  اهلل تعساي    ملب  م  أصؾى: 

حل ادبقاحل كثااق )ا رواوط حتغرامل )يار  أ)واو   كب )وٍو  )ق خغث، ػلك 

ملت سوحل أ)ا)سسط صاساؽامل ىسسعي  ح سسى رس خا   اليسسؾا) املقس قام السسؼ، رؾٍسسى اهلل     

فرارـ وحلز فطسي ـأ)ع طسكؿ فط سنرس ك     أؿترابطي وريسؾرئطابز فؿقؿاور: ررا )زخرمعغز  :تعاي بط؟ مللؼا ملؽع

ـق فتز فؿمرا الفمرضسؾرجز )طنس را؟ فؿقؿاور: كط رابز ال هسطط فطاسطط برارساحلز )رسا قؿسيس ؿـ مس )طس س صراسسؾن ملرصريرسؾز )رسا          

ـسوم )ر س ملرلطارسطز )طس س وريعساؽن فؿعرمطسبر بطغراسسؾماط       برعسغرـكمس ملرحز فمز )را براسنرـ مس ملرهزور الف ؿيسبز لؿاسكر بطالف ر

ٍرس هطز ال هسطز ملرهزسور حريسسبز ال هسطط الفمرس طنيز ملرهزسور           قؿيرمرطز ال هطز ملر)ر م  الف رمركر الف زسغرى فطسي غؿاسسؾماط أؿ

 .)2هلالؼؽكفؾز الفخر طامز ملرهزور اليؽؾراـ) الفمزقس رقطامز...
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 29  صؾب اهلداية طـد كل فتــة
 

 ١ ـطًب اهلزا١ٜ عٓز نٌ فتٓ

ف ي كب ف ن  او ماعا  أمل فاافا  أمل قابوبا  أمل عنائؾر  أمل حـبا  أمل غاهسا  

حل رغعو اهلل تعاي لا غرط أحل ريخ  ع  اليؾا) املق قام فا ا ملع اط أبقاحل ع ى اد

ًَل :ؽاقفا ا ) ؾؽ ي اليؾا) املق قام  صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  .اِْنَُالا ّّصِ

 ٚيف أثٓا٤ االدتٗار ٚاالعتٓباط

حل رسغعو اهلل تعساي   أحل اجمل  غ ملهو )ننغب بعم ا  اةف نيا) ع اسط   بب بقوو 

حل او  ساعا قسغ ريساب ملقسغ غتؾسا فسإػا       إاملق قام   او  اعا فس  ل ي ر غرط ل يؾا)

حل ر غرسط ل يسواب   اذت سم أمل   )عنسى احرس  أمل      أ س  ملبإذتساش  س  و ب )  اهلل تعاي

حل إالؾملار  ملفقط حغرث ا أمل   ملوط ادتمع اليسائب بسني السؾملار ني أمل مسيط ػلسك، فس      

لفَلرقوو: اهلل تعاي   ََملِؾَتادِيلَخّّنِ
َ
اِعلإَِذالَدََعِنلِإَوَذالَشأ َٔةَلادلٍّ ِجيُبلَدْؾ

ُ
لكَرِيٌبلأ إِّّنِ

ليَرُْشُنونَل ًْ ُٓ ٔاْلِِبلىََؿيٍّ ُِ ٌِ ٔاْلَِللَوْْلُْؤ  .)1هلفَيْيَْصَخِجيُت

 يٓتشنض آ١ٜ )ايصَِّضاَط( عٓز نٌ سزخ َٚٛقف

اَطلحل ظتعب كب )نضا هؼا احر  ال ؾ   أملهنا ببكغ ع ى ٍؾملؽة  َ اِْنَُالا ّّصِ
ًَل ٍُصددَخلِي حل ت خسسوو  ي وسسـو )سس  حااتسسط   كسسب )وقسسف   أبيسسب عاناسسط عمل)سساق مل  ا 

ملحرسسغرث مل)قسس خغض مللسسغى كسسب ف سسؾة ملتسسغبؾ ملافسس نيا) ملاو  سساع، ف  مسسا عسس ض لسسط    

ملعؾ  أ)ؾ أمل )ن    أمل ف ؾة اف خَؾ فوؽاق هؼا احرس  ال ؾ س  ملع لسق ق يسط بساهلل      

ا تعساي  حل ااغارس  باسغ  أ  قسؾاؽة ب قسط مل)س  وغرسغ بس      س   )سؾة أصسؾى   س   تعساي ملأػعس   

فاؾ ب )نسط بابقؾسا  ااغارس  ل يسؾا) املقس قام، مل ػا فعسب ادبقساحل ػلسك بيسغ           

 سب ؾ سط ملكؾ)سط     سحل اهلل وب امسط فوع ر غرط  إمل ػعاحل ملابقؾع ق يط  ي اهلل تعاي ف

ل يؾا) املق قام   كب )قأل  مللغى كسب )وقسف )سع افس خماعط لقسائؾ النسؾمل)       
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 غاؽف  الع ماو ملميط ػلك.الظاهؾر  املع ربة، كاف  ؾاغ الوفع مل)

ملقغ ملؽعمل أععا  ) عغعة   و ب ال قغرغ اداي ك ما عسؾ  أ)سؾ مسائك    

حل رقسؾأ  أبس  ملحاعث ستاضؾ، مل)ن ا )ا ملؽع ع  اد)ام ىساحب العيسؾ ملالـ)ساحل    

 :ادبقاحل  ػا حتاضؾ   أ)ؾن

ترقفسؾرـأ  : قساو   قساين عس  ىساحب اث)سؾ    احمل،ؽ اذت معسغ ع  ستمعسغ بس  ست  

 ؿ عرنسسؾر )رسؾعاملظ ملرأؿقؿ وسطز ثر ؿاثرس ك ملرعزملبرسطز )رسؾعةك ثزسمع ترقفسؾرـأ الفقؿسغسؽر عرنسسؾاق ثزسمع ترـقسووز هرسؼرا              الف ؿاتطخر

الغغعراور ثر ؿاثاق: ال ه زمع  مبؽي أؿفس رضطاز ؿ لطعط فمطسكؿ بطعراقطيرس ط الفسـأ)زوؽم ملرأؿفس رنطساز ؿ لطخزقسس م اؿنؽسي       

لفمرخسسؼزملؽم ال ه زسمع  محلس كؿساحلر الفسأؿ)سؾز الفـ  ؿسابطيغ )طمعسا قؿسغس بطاؾؿستس بطالفيرؾركؿس ط          بطكؿ فطسي الفمرسأف)زووم ملرا  

فرطز أؿعسخراؿزاز ملربروراعطرطط ملرحز هتس بطالف ؿؾرا)ر ط أؿرعا)زطز ملرلؿارالطاطط فؿضطؾس لطير ال ه زمع فطاطط صطارؾرةق ترؾزعغ مرمزو

ملؽاق ال ه زسسمع  م)عسسا أؿ)سسسؾص فؿسسآترمطؾز ملر م)عسسا بر سسسيص فؿسسأؿبس ر مي ال ه زسسمع  مبؽسسي   ػرـلولقسسا ملرترقفعرسسضز أؿرعا)رسسطز فزسسؾز

 أؿفس رضطاز ؿ بطؾرحسمر طكؿ صطارؾرةق فطي عرافطار ظ 

َسمطؾز حراورس ق  محلس كؿساحلر عرسغرعز الفقطؾفعرس ط ؿرملسوساق       ثزمع ترقفيطضز عر ؿى قطؾفعر ظ )ط ر القغيسخر ط تز

 .)1هل محلس كؿاحلر فؿؾسعاق لؿا تر فعربس ملربطالفعر فكمفؿ زور اففعربس ملر

 املعاْٞ األصبع، َتها١ًَ غري َتُاْع١

حل هؼا اثووب  ملاملعابي اثؽبسع ملاملعسابي ملاثووبس  احتاس ، لاقست )س         ثم 

قياب )ابع  ادتمع بب هي )  قياب )ابع  ارت سو،  ػ ة تَساع بسني كسب ت سك املعسابي       

حل رغعى اةبيؾاع عس   أحل ادوت  ست لم  ة   ا بب حل تؾاع بأمجعأفت  م او   

املعنى اثصا ف غبؾ ملتأ)ب  ػ ة ملوط لؼلك بعغ كوبط ت قااق بامليغا  ملاهلل العسامل  

 ملفاأتي بإػحل اهلل ملوط ل قور  النموو فاب ظؾ.
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 30  دوائر اهلداية دم الؼضايا ادستحدثة

 

 

 

 

 

 ووالية الفقيه الصراط ادلستقيم يف احلكومة الدينية

 شزث١رٚا٥ض اهلزا١ٜ يف ايكضاٜا املغت

حل ااغار  لغى )واو س  القَسارا املقس خغث  اثعسم )س  امليساعرق امل خسغعة         

ملامل ؾعامل املق خغة لجح ام املع و)  مل)  اثح ام احمل م   ل مواٍاع امل خسغعة،  

 اي ػامل عملائؾ عغرغة:

 الغائؾة اثملي: عائؾة اثح ام.

 الغائؾة الثابا : عائؾة املوٍوعامل.

 اثعل  ملاذتخ  ملالرباهني. الغائؾة الثالث : عائؾة

 الغائؾة الؾابع : عائؾة النظؾرامل العا) .

 الغائؾة ارتا)ق : عائؾة القااعة ادفت)ا .

 الغائؾة القاعف : عائؾة املواقف.

 اهلزا١ٜ يف األسهاّ )1

مل  س  ال مثاسب لجح سام بسسسهلح م املعسا)تمل القساحب ) ملهلح سم القسسؾق  ا        

ملح م ال عا)ب بعم س  هلاليا  سور ) أمل املؾابساة     ملحق ارت و) ملهلح م الق ب الؾحام)

 ب ا، مله ؼا مله م وؾاق  ا ر قع لاق وعب اثلوع )  اثح ام.
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 اهلزا١ٜ يف املٛضٛعات )2

كما     ال مثاب ل موٍسوعامل بالؾراٍسامل الؾملحاس  املضرتعس  ملتنسضاً      

املوٍو    بعض أبواع ا ملكسؼلك تنسضاً ملاقسع هلاملعسا)تمل النسي ا ) ااؾ)اس        

 لا اف خغثت ع ى مي   اةبرتبت.ا

داَطل :حلإملع ى بؾا  أملفع مل)ع قؾع النظؾ ع  قاغ املق خغث  فس  َ اْدِنَُالا ّّصِ
ًَل ٍُصخَلِي ب سا حت ساج  ي هغارس  )س  اهلل تعساي      إقغ رؾاع ب ا ااغارس    املوٍسوعامل، ف   ا 

غؽمز لؿ زسمس  الفمز رقؿس حل إفم  املوٍسوعامل )سثتق الغ سو ملال قيسا ملاليسؾا) الوفسط بان مسا فس        

فاليسسؾا) الوفسسط بسسني الغ سسو    )1هل)رسساؽم ص ملرالفمز رسسأؿصؽؾز عرسسنس زمس ؿراهطسسقص ملرال هسساؿممز لؿ زسسمس لؿسساحطقص   

بسط )س    أملال قيا هو اليؾا) املق قام الؼ، بؾ سب )س  اهلل تعساي احل ر سغرنا  لاسط، أ،      

حل إف  م فس مل)عسؾ   )ياعرقط مل) ؾعاتط، ملكؼلك ملةر  أ)ا املب)نني ملاثئمس  املاسا)ني  

 حل ر غرنا  لاط.أالوةر  ملاملعؾف  ىؾا) )ق قام بغعوا الؾب الؾحام 

مللنَسسؾب بعسسض اث)ث سس  ااا)سس  )سس  أ)ث سس  اذتاوسس   ي السسغعاو بااغارسس   ي   

 اليؾا) املق قام   املوٍوعامل:

العواقسب   حل الـملاج، حقب تعيا أحغ الع ماو، رعغض )غا)ؾة كربى زت ول إف

حل أ ي حغ كيا، فقغ رنخذ ملقغ ة رنخذ ملقغ رقسعغ ملقسغ رنسقى، مل)س  الواٍسذ      

         حل عتقِّسسق عسس  الـملوسس  أ سملاملسسؾأة  ػا أؽاعمل    سالسستؿم ع سسى الؾوسسب  ػا أؽاع السسـملاج    

حل )نيسست  ملعسس  صيوىسساات ا اثصتقاس  ملعسس  أفسسؾت ا مل)ني  سسا  ػ   سملحتقِّسسق عنسسط    سس 

حل هنسا  بقسي  غسا )َسموب  )س  ارتؾسأ       إأحلض ف ـملج فس القوو صؾا، فإػا حقلق ملاوم

بسب مل)ثالاس  ثسم بعسغ      ،حل بعسض النقساو تيسغمل ىساذت      ملهي زتاو املغا)ؾة اجمل ول   ػ 
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الـملاج ب رتة تس غا أمل قسغ ة تس غا بسب تيسغمل ع سى حقاق  سا كاذتس  بنسع ، ملكسؼلك           

قسغ   حل )  تنا كافس  ال خقاقسامل  ي حقس  أصتقسط ملافس قا)  عرنسط      إحاو الؾواو ف

رن نف عنط غا ػلك أمل قغ رنق ب ةحقاق فا غا بـاملر  )ائ  ملمثابني عؽو ، ف  نسا  

هسسغبا رسسا ؽب  ي ابالَسيط )سسوو  اذتاوس  اثكسسرب ل  مقسسك بالسغعاو بسسالقوو )سثتق:     

اليؾا) املق قام   اص ااؽ الـملو  الياذت  الا ت وحل عوباق لي ع ى عرين ملعباا، 

 ملة تنقاين   عباا، أمل عرين.

بعغ غوؽاق  ػ قغ ر وحل الؾوب ملاملسؾأة )عساق   أبب اث)ؾ أملفع )  ػلك ملاذتاو  

ىاذتني ملريقااحل كؼلك ملل ن ما رؾؿقاحل بأملةع أمؾاؽ فت ر وحل ؿملاو ما )ي خ  

حل أحل رغؽ  ػلك قيب الـملاج؟ ف  نا ت خ ى أكثسؾ ٍسؾملؽة   أأبغاق ملل   أبضى لذبقاحل 

حل ر غرسط   هسؼا   أط وؾرقساق  ي ادتنس  مل  حل ظتعسب ؿملاوس  أر ذض ادبقاحل ع ى اهلل تعساي بس  

حل كساحل السـملاج ب سا هسو الؾؾرسق املوىطسب ف ا سغ        إاملوقف  ي الؾؾرق املوىب  لا ا فس 

 ق يط ضتوها ملرقوقط  لا ا مل ة ف اَؾب ع ى ق يط مللايؾع ؽأرط.

هسو اةب مساو لجحسـاب    ف ب اثفَسب لسيعض املقس مني امل واوسغر  بسالغؾب      

املض   س  ملاملنساؽك    اةب ضابسامل ملػلسك ل سسي ت سوحل اسم )واقسع قااعرس    ت سسك         

حل ريسسسب  لا سسسا اليسسس ارن  ملامل ؾؾفسسسوحل )سسس  الا سسسوع ملاملقسسساخاني   أاثحسسسـاب بسسسغو 

بانما   )قابب ػلك،  ػا ملىب املق موحل  نوهم بالعغاو لذفتم ملاملق مني؟فانخ

قؾاؽامل لياحل املق مني أمل ررخزولسوحل ع سى اثقسب عملحل     ب م فاغفعوحل با اا اختاػإف

  !اختاػ قؾاؽامل )عاعر  لذفتم ملاملق مني؟

حل    سسك هسسي حخسس  بعسسض اثوسسؾاع، ملل سس  تقاب سس ا حخسس  يصسسؾر  ملهسسي  ف

بسط ة غت سو )س     أاةطتؾا)   أحـاب م ة غت سو )س  )قاؽبس  بعسض املن سؾامل أملةق، مل     

 بو  تأراغ ملتقور  ام ثابااق.
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حل املقسأل  عاص س    ىسغؾرامل بساب ال سـاحم ثحل اسا       أض يصسؾ: بس  ملرقوو بع

و امل تؾوضذ الغصوو ملو امل تؾوضذ العغم، مل ظتاباامل ملف ياامل، ملالقباو هسو  

فمسا   سملاملترني )  املق مني رواو وحل ػلسك هنالسك     سبط عنغ )واو   ه ؼا )وقف   

 !هو اليؾا) املق قام ملالقؾاؽ اذت ام   ػلك؟

 يف ايكضاٜا اخلطري٠ؽضٚط عال١َ املٛقف 

حل القَا  هي )  النبملحل العا) ، مللاقت مأباق مضيااق  مللعب اثىذ هو 

 صاىاق، لؼلك فابط ة بغ )  ثتث أ)وؽ:

اف نسساؽة أهسسب ارتسسربة )سس  ػمل، ال  سساوة ملالع سسم ملاملعؾفسس  ملىسسوةق       

 ل  نضاً املوٍوعي لجهم ملامل م   باب ال ـاحم.

 ط ادتا)ع ل نؾائط.اةف مؼاحل )  ال قا 

،     ؿ)  اثئمس    حل اطتؾا) اةمضاٌ ملالؼ، رغو ع اط أمل ربرغا 

رأػحل ملثب ع سي بس  رقؾسني     ف احل  ف ك اذت و)  كاحل )نوواق بإػحل اد)ام 

 ملة رأػحل حصؾر .

 :  رع مغ ع ى أؽكاحل ثتث  ،ػحل ال قاط كمنوؽة أهب ارتربة حل  ثم 

نسسضً ملمسساك  ط الن قسسا  مل)سسغى قسسوة    أملةق: املعؾفسس  اذتيسسا   بسسغصائب ال 

مضيسا ط )سس  عسغ) ا؟ مل)سسغى فساؾؾة مسس واتط أمل قوتسط الغَسسيا  ع اسط أمل العسسغم؟      

 مل)غى وزينط أمل مخاع ط؟ مل)غى ح م ط أمل ت وضؽا؟  ي غا ػلك.

ثاباسساق: املعؾفسس  النسسا)   بوٍسسع اذت و)سس  ملصيسسائً هسسبةو اذت لسسام أمل أمللمسسك        

 فؾاع هلالظاهؾ اةب ماو )ن م أمل ارت ي امل قي).ملوؾرق  م   ال عاوي )ع أ)ثاو هبةو اث

ثالثاق: املعؾف  بالوٍع العام ملادحاو  املقس وعي  بوٍسع اجمل مسع ملاذتاوسامل     

 ملالَؾملؽامل الا ة     اختاػ أ، قؾاؽ  ة مبعؾف  ا ت ياتق.
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فسسإػا كسساحل ال قاسسط ادتسسا)ع ل نسسؾائط ملارتسسيا الثقسس  املسسبع  ستاؾسساق بسسالظؾملع       

 ؼاتا  احب   الؼكؾ لـم الؾوو   لا ما، بب ظتب ملووباق ك ائااق ػلك.املوٍوعا  ملال

حل ر وحل ػلك موؽى بني الع ماو )  و   ملبني أهب اذتب ملالعقسغ )س    أ 

أهسسالي ت سسك السسيتع )سس  املض يسسني اثك سساو )سس  و سس  أصسسؾى، فسسإحل أ) سس  او مسساع م  

اىسب اةو مساعي، مل للسا    مجاعاق ف و املؾ وب، مل ة فعرب السوكتو أمل عسرب ملفسائط ال و   

لك ى او ما  ث   )ن م حبا  ريغ  كوحل 
َ
ملقسغ فيس نا ال ستم     ًُٓلَِليْلىلةَلٔرَلًلشُلُْلرُلمْلأ

 .)1هلع  ػلك   ك اب هلموؽى ال ق او ملالقااعامل ادفت)ا )

حل رقس مؾ   الغؽافس  اذتوؿملرس  أمل ال سغؽرك     أف و عاؽ اث)ؾ   ؽوب السغر  بسني   

حل ر قسسنضم )نيسسياق أحل ر واسسف   الغمللسس    )وقسسع ) سسم أمل أملبسسني  ،ملال سسألاف ملال خقاسسق

ر مسسا أهسسم؟ مل)سسا هسسو اليسسؾا) املقسس قام السسؼ، روىسس ط  ي املقا)سسامل القسسا)ا    أؽفاعسساق، ف

بب )ا هو اليؾا) املقس قام السؼ، ر  سب لسط      ،ملاثوؾ العظام مل ي أع ى عؽوامل ادتن 

 بني ارتااؽر ؟ القاام بواا  ط النؾعا  ع ى أحق  ملوط، ) 

حل ر ؾؽؽ ادبقاحل هؼا الؾ سب ملرسغعو بإذتساش بسال  قسائتق      أه نا ت خ ى أهما  

ًَل صَخلِي ٍُ اَطلا  َ اْدِنَُال س:)  باب ال  قا بامليسغا     سملالؼ، رعين   اِْنَُالا ّّصِ
ًَل صَخلِي ٍُ اَطلا  َ   كب حاعث  ملأ)ؾم )قس خغؽ ملقَسا ظ حاعثس ، ملهسي السا أ)ؾبسا        ا ّّصِ

ملرأؿ)عا الفخروراعطثز الفوراقطعرـ  فؿاؽسوطعزوا فطا را  ملؿى ؽزملراةط حرسغطرثطنرا فؿسإمبع زمس حزخع طسي    :اق بسفا ا أرَ

لنعؾع بالؾوو   لا م اليؾا) املقس قام   ت سك اث)سوؽ     )2هل عر ؿاسـ مس ملرأؿبرا حزخعـ  ال هط

 .بإػحل اهلل تعاي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

عسس  هلحسسغملع ملةرسس  ال قاسسط عنسسغ اد)سسام     )ؾكسسـ اد)سسام النسسااؿ، ل   يسساب رؾاوسسع: عؽافسس) 1هل

 6403) ع ى الؾابط: النااؿ، 

 .140ٌ 27ج :ملفائب الناع  )2هل
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 اهلزا١ٜ يف احلذر ٚيف َضس١ً االعتٓباط )3

ًَلحل أا كم صَخلِي ٍُ اَطلا  َ قغ رؾاع ب ا ااغار    )ؾح   اةف نيا)  اِْنَُالا ّّصِ

لجح سسسام بالنقسسسي  ل مخ  سسسغ، ملل مق سسسغ   )ؾح  سسسط، فسسساحل اذت سسسم املق  نرسسسف    

باةو  اع قسغ ر سوحل ىسائياق ف سو )س  )يساعرق اليسؾا) املقس قام أمل ة فست، مل)س            

أمل )عسؼؽؽة ل س  كوب سا )عسؼؽؽة     حل اذتخ  ع ى اذت م النؾعي هسي )نخؽسـة   أالواٍذ 

لغى ارتؾأ بعسغ افس  ؾاغ الوفسع أ)سؾ )غسارؾ ثيوتساق ل  غارس  ل يسؾا) املقس قام فاسط،           

فؾ ب ااغار  ه نا هو و ب ل  قغرغ ل ي بؾى اثح ام النؾعا  كمسا هسي ملكمسا    

 ىغؽمل )  الناؽ  اثقغل ة ل ي بيب  ي املعؼؽؽ فقط.

)ؾح س  اةفس نيا)   ٍسم  اليخس      ملفاأتي ال تم ع  عائسؾة اذتخس  مل    

ع  أبوا  اثعل  ملاذتخ    ال يب اثصسا )س  ال  ساب بسإػحل اهلل تعساي ف نعؾسف       

 عناحل ال تم  ي عائؾتي النظؾرامل العا)  ملالقااعة ادفت)ا .

 اهلزا١ٜ يف را٥ض٠ ايٓعضٜات ايعا١َ )4

ظؾر ; ػلسك   حل )  الواٍذ ال ؾ  ال يا بني اذت م باملعنى املع وع ملبني الن

حل اذت سسم النسسؾعي هسسو عيسساؽة عسس  الووسسوب ملاةفسس خياب ملاذتؾ)سس  ملال ؾاهسس        أ

ملادباحسس   ٍسساف   ي اثح سسام الوٍسسعا ، فسسؼلك هسسو ستسسوؽ اليخسس    ع سسم ال قسسط 

)سسا النظؾرسس  ف  خسسغث عسس   أملالسسؼ، رسسغملؽ عم اسساق حسسوو فقسسط اثحسسواو النضيسسا ،  

أمل رسيين ع اسط أمل رسغملؽ       ادواؽ العسام ملاثفسال أمل املسن   ال  سي السؼ، رن  خزسطز      

 ف  ط، امل  لفز أمل ال خمعز أمل اث)  أمل الغملل  ملاذت و) .

فمثتق: ملووب اليستة ح سم ملحؾ)س  مسؾب ارتمسؾ ح سم، ملهسي أح سام         

لنَسسؾب  س      املقابسسب س    ها)سس  وسسغاق بظسسؾاق مليسساذت ا أمل ) افسسغها اليالغسس ، ملل سس     
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 ا) :امنوػوني ها)ني ل نظؾر  ادفت)ا    بعض النبملحل الع

 ٚال١ٜ ايفكٝ٘ أٚ ايفكٗا٤ أٚ ٚال١ٜ األ١َ؟

بظؾر  ملةر  ال قاط أمل ملةر  ال ق او ال نخاـرس  أمل ال ع اقاس ،    

حل ت سوحل ل  قاسط ملةرس     أأمل ع ى الع ك )  ػلك ك ط: بظؾر  ملةر  اث)  )  عملحل 

ا ع سسى حل ك لسسا )ن سسا  وسساؽ عسسام عتسسغع ا سساا اث)سس  مل)قسسات   إ  النسسبملحل العا)سس ، فسس 

ب سا  أاص تع ألواب ا ملا اهات ا مللاك ح ماق قائماق بنضً )  يحاع امل   ني كمسا  

اث)س  ملاذت و)س  ملهسو ادوساؽ العسام       سأمل ع سى ع قسط     ساثفال الؼ، تيس ين ع اسط   

بنسا بؾ سب )س  اهلل    إاةفرتاتاخي الؼ، رؾفم )قاؽ اث)س    عؽملب اذتاساة، ملهنسا ف   

  ؾاغ الوفسسع   اك نسساع النظؾرسس  العا)سس       تعسساي ااغارسس   ي القسسغاع عنسسغ افسس    

حل النظؾرس  العا)س  هسي ح سم      حل تقسوو:  أهلالوةر )   اث)  أمل ع سى اث)س ، مللسك    

 ملنيؾمع  ي اذت م ال ؾع، ارتاٌ.بوعي عام ع ك اذت م ا

 األقٛاٍ يف ٚال١ٜ ايفكٝ٘

 حل ؽاملل اثقواو   ملةر  ال قاط هي:  

حل الوةرس     قاط، ملهؼا ؽأ، )نس وؽ ع مساو النساع ، مل   ة ملةر  )ؾ ق  ل  س  أ

هي لعغملو املب)نني أمل ثهب اذتب ملالعقغ أمل لج) ، أمل ة ملةرس  ثحسغ ع سى أحسغ     

 ، ع ى اص تع   احؽاو.)2هل، كما هو اثىب)1هلأبغاق

 حل ل  قاط الوةر  املؾ ق ، ع ى عؽوامل   حغملعها.  س ب

حل أمجعسوا ف سو مل ة كساحل املؾوسع هسو      إحل الوةر  املؾ ق  هسي ل  ق ساو فس     س  ج

 ؽأ، أكثؾر  م، ملاحل ملةر  م تنخاـر .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . أ، غا املعيوم )1هل

 مل)  ر يغى فإمنا هو زتؾع تيؾرف أعماو فاخ اج لؾٍا )  ر يؾع   حق م. )2هل
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ب ا ل  ق او ل ن ا تع اقاس  مبعنسى كوب سا )ع هقس  ع سى ؽٍسى النسال، ملػلسك           س  ع

حل القاٍي املنيوب )  قطيرب اد)سام ح مسط بافسؼ    إبظا قاٍي ال خ ام ع ى القوو بط ف

حقسب ؽأ،   سهل  ؿ)س  اذتَسوؽ أمل     )ا قاٍسي ال خ سام  أمللاك ل نال بييط أمل عـلط، 

  ؿ)  الغاي  أرَاق حا  عخسـ السيعض عس  تيسوضؽا ؿ)س  الغايس  )سع ملوسوع          سيصؾ  

)سا  ػا مل بنسرتو ا   أأعل  النيب العا)   ػا امرتونا فاط مسؾمل) القاٍسي املعؾملفس ،    

حل الؾوو   لاط ووعي مللساك  إملحتقاق ػلك   )ظابط) ف سف يوؽا ف ب، كما قالوا  

بسط  ػا ح سم بان مسا     ؽٍي امل ضاىماحل بط ىذض امسا الؾوسو   لاسط، ثسم     ق ؾراق فإػا 

 فقغ قاو مجعص بن وػ ح مط ملقاو مجعص ب ع اقط أرَاق ع ى ؽٍاهما.

مسؾ) قيسب اذت سم ملبعسغا أمل      سقاٍسي ال خ سام     سحل ؽٍاهما بط   ملاذتاىب: 

بسط كمسا    هو مؾ) قي ط فقط ثم  ػا ح م ب ؼ، ع ى الؾأرني، مل)سوو  النساهغ هسو    

حل ب وػ ح مط بعغ  ثيومل اذتق لط   القَاو )ع هق ع ى ؽٍا امل ضاىمني بط ثم حل أ

ػلك )ع هق أرَاق ع ى ؽٍاهما حقب ؽأ، مجع، ف ؼلك ظتسؾ، تيسورؾ الوةرس     

حل ملةر  ال قاط أمل ملةرس  ال ق ساو   أ ي  ال ع اقا  ل  قاط، فقغ ػهب القاغ الوالغ 

النسال كابست لسط أمل     )3هلأمل ب سم  )2هلؽٍي بسط  فإػا )1هلهلملهي شت اؽزا) تع اقا  غا )نخضـة

ام الوةر  )اعام ؽٍا النال )ق مؾاق أ)سا  ػا مل رسؾ ر النسال بال ق ساو حسغملثاق أمل      

 بقاوش فت ملةر  ام ع ا م.

بط ة ظتوؿ ل  قاط أمل ال ق او فؾ  أب قس م بسالقوة ع سى النسال     أملهؼا رعين 

ي ع  املن ؾ فقط مللاك  فقا) بب ملاوي م،   ؿ)  الغاي ، اث)ؾ باملعؾملع ملالن 

اذت و)  مل قا)  اذت م ادفت)ي أمل ح ى  عماو الوةر    )قساحامل )عانس  ح سى    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ). حغملع ملةر  ال قاط   ف ؾ اد)ام النااؿ،هل عؽاف  ) رؾاوع1هل

 ال قاط. )2هل

 ل ق او.) ا3هل



 39  )وٓية الػؼقه( طـد طرضفا طذ كتاب اهلل تعاىل
  ػا أ) ن م ػلك )اعام مل رؾ ر ب م النال.

 )ٚال١ٜ ايفكٝ٘( عٓز عضضٗا ع٢ً نتاب اهلل تعاىل

ملة بؾرغ   هؼا امليخ  املواؿب  بني هسؼا اثقسواو ملستاكمس  أعلس  كسب )ن سا،       

ظتسب   سأمل )ؾ قاق   سحل الؾملارامل امل عاؽٍ  أزتؾع ادماؽة امليغئا   ي أحل )  الثابت بب 

قساو: مسعست    اذتؾع  أؿروب ب  : عؾٍ ا ع ى ال  اب العـرـ ملقغ ملؽع   ال ا 

وظ )رسؾسعزملعص  ملؿسى الف ط رسابط ملرالقغسنع ط ملرـكسبغ حرسغطر ظ لؿسا         ـكسبغ مرسيس  ررـقووز:   عيغ اهلل أبا

  .)1هلكط رابر ال هطط فؿ زور ؿزصسؾزعص رزورافطقز

  عس  أبسي عيسغ اهلل    ا،ابس م أؿبطي عزمراسؾن، ع  هنام ب  اذت سم ملغسام  ع  مل

بطمطنشى فؿقؿاور: أؿرغ را النعالز )را وراورـكمس عرنؽي رزورافطقز كط رابر ال هسطط   صرؾؿبر النعيطيغ قؿاور: 

  .)2هلالطفز كط رابر ال هطط فؿ ؿمس أؿـق فطزفؿأؿبرا ـق ف زطز ملر)را وراورـكمس رزضر

 : عيسغ اهلل  أبسو ع  ستمعغ ب  )ق م قاو: قساو  ملكما ملؽع   ت قا العاامي: 

  ررا )زخرمعغز )را وراور ؿ فطي ؽمملرارر ظ )ط س برؾٍّ أؿملس فؿاوطؾن رزورافطقز الفـقؾسيحلر فؿضزؼس بططط، ملر)را وراور ؿ فطسي

   .)3هلفؿاوطؾن رزضرالطفز الفـقؾسيحلر فؿ ؿا ترأفصزؼس بططط ؽمملرارر ظ )ط س برؾٍّ أؿملس

لؿا تزيرغؽ س عر ؿاسنرا  ملهسا   :ملعر س فرغطرؾن قؿاور: قؿاور أؿبزو ورعس ؿؾن ملرأؿبزو عريسغط ال هطط 

ف سسؼا الؾملارسسامل )ؾ قسس  غسسا صاىسس    ،)4هل بطمرسسا رزورافطسسقز كط رسسابر ال هسسطط ملرفزسسنع ؿ بريطاؽسسطط   

  عاؽٍني، مل ا ملؽع   امل عاؽٍني:بارتربر  امل

فؿمرسا ملرؽرعر عر ؿساسـ مس )طسس س    :ملػكسؾ النساط اليسغمل : قسوو اد)سسام الؾٍسا      

ٍزسوهزمرا عر ؿسى كط رسابط ال هسطط فؿمرسا كؿساحلر فطسي كط رسابط ال هسطط )روسوزسوعاق            صريرؾررس م )زضس ر ط ؿاس م فؿاعسؾم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .69ٌ 1ج :ال ا  )1هل

 .69ٌ 1ج :ال ا  )2هل

 .8ٌ 1ج :ت قا العاامي )3هل

 .9ٌ 1ج :ت قا العاامي )4هل



 41    اهدكا الناط ادستؼقم

ٍزسواز عر ؿسى        حر ؿالقا أؿملس حرؾرا)اق فؿاتعيطعزوا )را ملرافؿقر الف ط رابر ملر)را لؿسمس ررـ س س فطسي الف ط رسابط فؿاعسؾم

فؿمرا كؿاحلر فطي القغنع ط )روسوزوعاق )رنس ماضاق عرنسطز بر سير حرسؾرامن ملر)رسأف)زوؽاق بطسطط     فزنر م ؽرفزووم ال هطط 

 .)1هل... عر س ؽرفزووم ال هطط 

لقسسنغ   ىسسوؽة فسسإػا كسساحل حسساو الؾملارسسامل هسسو هسسؼا مل حل كابسست ىسسخاخ  ا   

ال عاؽ  فقط كما هو )ق َى الؾملار  اثصاة أمل )ؾ قاق ح ى لو مل ر س  تعساؽ    

بسسب كابسست قسسغ ملىسس  نا ؽملارسس  ملاحسسغة )سسثتق، كمسسا هسسو )ق َسسى  وسست  الؾملارسسامل     

فما بالك بالنظؾرامل؟ ملعنسغ وسؾش بظؾرس  مسوؽى ال ق ساو ملبظؾرس  ملةرس          )2هلاثملي

للنسوؽى )وافقس  لقولسط تعساي:     ال قاط ع سى ال  ساب العـرسـ صتسغ بظؾرس  ا      ًْ ُْ ْمدُر
َ
َوأ

ًْل ُٓ َِ ْ  )4هلملبظؾر  الوةر  شتال  ، أفت ر وحل ال  اب هو املؾوع حانمؼظ؟ )3هلُشَٔرىلةَي

 ٚال١ٜ ايفكٝ٘ ايتٓذٝظ١ٜ أٚ ايتعًٝك١ٝ

بنا عنغ وؾش بظؾر  الوةر  ال ع اقا  ملال نخاـر  ع ى اةىوو ملالقواعغ  ثم 

بط ة ملةر  ثحغ ع سى أحسغ   أصتع اثىب  ػ اثىب العا) ، صتغ احل الوةر  هي 

ف سم   )سا املعيسو)وحل   أ)ا اهلل تعاي فوةر ط ػاتا  ثبط املالسك اذتقاقسي مل  أأبغاق هل

هلالنسسال )قسس ؾوحل  :ملفسسائط ال سساض ملة مسسك   ملةرسس  م) ملالقاعسسغة العا)سس  هسسي

ع سسى أ)سسواام ملأب قسس م ملحقسسوق م) فمسسغؽعي الوةرسس  ال نخاـرسس  ع سسى النسسال هسسو  

حل رقس ِّؾوا ع سى أب قس م    أ)ا ال ع اقا  فع ى اثىب  ػ ل نسال  أاملؾالؿب بالغلاب، مل

حل ػلسك )س  فسؾمل  فس ؾن  م ع سى      إ)  ورمرع النؾائط باذتسغملع السا رقؾؽملب سا، فس    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .20ٌ 2ج :عاوحل أصياؽ الؾٍا )1هل

 !فؾاوع ،ي نا ال تم ع  اثصؼ ملالؾع   ػلك   )ياح  ال قط) ف2هل

 .38وؽة النوؽى: ) ف3هل

هلمسوؽى ال ق ساو    :ياب اثصؼ ملالؾع ملادمس او ع سى ػلسك ملادتسواب عنسط وؾحنساا   ك ساب       ) ت 4هل

 ملالقااعامل ادفت)ا ).
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أب قسس م، ملقسسغ فيسس نا ال سستم عسس  ػلسسك مل)سسا قسسغ رسسوؽع ع اسسط ملاثووبسس    ك سساب  

 هلموؽى ال ق او ملالقااعامل ادفت)ا ) فؾاوع.

قوو: ػهب ال ثا )س  ال ق ساو  ي عسغم  وسؾاو اذتسغملع   ؿ)س  الغايس         بب ب

 ف اف باثعم )  ػلك. ف أ)ب. مل حل  وؾاوها صاٌ باد)ام 

 فُا ٖٛ ايصضاط املغتكِٝ يف سيو؟

حل ال قاسط  ػا ت سؾغ ةفس نيا) النظؾرس  العا)س        ملبات القيساغ مل)وٍسع النساهغ:    

ب سا تع اقاس    أ قاط الواحغ أمل جملمو  ال ق ساو مل ل نؾرع  املقغف    ملةر  ال قاط ملكوب ا ل 

حل رقس عني بساهلل تعساي دؽمساعا  ي اليسؾا) املقس قام ملهسو        أحل ع اسط أملةق  إأمل تنخاـر  فس 

ملةرسس  ال قاسسط أمل عسسغ) ا، ملع سسى تقسسغرؾها ف سسب هسسي ل  قاسسط أمل ل  ق سساو؟ ثسسم هسسب هسسي   

حل أملاملواقسف املقسيق  مل  حل ر سؾؽغ ػهنسط )س  القسوابق املعؾفاس       أتنخاـر  أمل تع اقا ؟ ملع اسط  

حل عتمب يؽاوا ع سى  أرزق طك قااعا لغى عؽاف  فقط احرامل ملالؾملارامل ملرق ق م اا، ة 

ًَل:ال  اب ملالقن  فإػا أص ً الغعاو بسس  ٍُصدخَلِي داَطلا  َ حل أكساحل أحسؾى بس    اِْنَُالا ّّصِ

 رؾمغا الؾب ال ؾرم  لاط.

ا   الؾملارس ،  ) كمس حل هلاليؾا)) رعين هلالؾؾرسق مل)عؾفس  اد)سام     ملقغ فيق 

ف سسب ملةرسس  ال قاسسط هسسي الؾؾرسسق  ي ؽٍسسا اهلل تعسساي؟ أم مسسوؽى ال ق سساو ال ع اقاسس  أمل     

 ال نخاـر ؟ أمل عغم الوةر  )ؾ قاق؟

 احله١َٛ ايٛط١ٝٓ أٚ ايز١ٜٝٓ املغتبز٠ أٚ ايؾٛص١ٜ؟

ب سسا أرَسساق  سسا    إالنظؾرسس  القسس ام    اذت و)سس  الغرناسس ، ف     

 ي اهلل تعسسساي    اسسسام اليسسسواب عنسسسغ افسسس  ؾاغ الوفسسسع     تقسسس غعي اةل خسسساو 

 اف نياو ا )  اثعل  النؾعا ، ملػلك ثحل احؽاو الؾئاقا  ) عغعة:

)سسا ػهسسب  لاسسط عسسغع )سس  اثعسساام )سس  حؾ)سس   قا)سس  اذت و)سس     
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 :حل هسؼا املقسام صساٌ باد)سام ملافس نغملا  ي ؽملارسامل )ثسب       أالغرنا    ؿ)  الغاي  مل

ـكبغ ؽراررس ظ تزؾسفؿسعز قؿيسسبر قطارسامم الفقؿسائطمم فؿيرساحطيز را وؿساـغوملص        قؿاور:  ي عريسغط ال هطط أؿبط ع 

ـع ملروربع حل اثعلس  علست ع سى حؾ)س      أملغا ػلك، بب قالوا ب )1هلرزعسيرغز )ط س عزملحلم ال هطط عر

  قا)  اذتغملع هلملهي  حغى مبملحل اذت و) ) ؿ)  الغاي  ف اف باذت و) ؟

حل ف ياامل اذت و)  الغرناس ، مل حل كابست   أحل املق  اع )  الؾملارامل أا: بملقالو

)ق قام  ىاذت  فؾٍاق، هي أكثؾ )  حا  اجملمو  )   ظتاباات ا لاك فقط ب خساا  

بسط اذتسق   أعووات ا الق يا  ع ى عا)  النال  ػ ة رق قاغوحل )ؾض اذتق هلع ى فؾ  

حل هسؼا اذت و)س    أ  حل تنضاً اذت و)  ادفست)ا  ىسخاذ) بسب ح سى لسو فسؾ       مل

حل الؾملارسسامل النسسؾر   حؾض)سست  أالغرناسس    هسسؼا اذتقيسس  الـ)ناسس  كابسست باوخسس ،  ة   

حل  اذت م الغرين   ؿ)  الغاي  بنخو القَا  اذتقاقا  بظؾاق ل خ مس  العا)س  ملهسي:    

ف ذ هؼا الياب ربع،  ي تق ط ح و)امل بافم الغر  ع ى ؽقاب النال ملا م م 

حل ػلك ة رنس ع ل خسورـ  قا)س  ح و)س       عمض اثغ ب، ملام بنعاؽامل عرنا    اث

حل هلاذت مسس ) ة رسسغملؽ أعرناسس  ح سسى افسس ثناوش; ملػلسسك بظسسؾاق لقاعسسغة فسس ض القسسابوحل مل   

. ف سسؼا هسسو السسؾأ، اثملو، ملاليسسغرب السسؼ، رؾؾحسسط  )سسغاؽها اذت سسم ملوسسوعاق ملعسسغ)اق 

 .)2هلأىخاب هؼا الؾأ، هو هلاذت و)  الوونا )

)سا ع سى ضتسو اةفس خياب أمل        الغرنا  )ؾ وب  حل  قا)  الغملل 

 ع ى ضتو الوووب، مل  رقغؽ ع ا ا، ملاص  ف أىخاب هؼا الؾأ،  ي )غؽف ني:

املغؽفسسس  اثملي: احل اذت و)سسس  الغرناسسس  ظتسسسب احل ت سسسوحل مسسسوؽر  فاخسسسؾم 

بط )س   أملبعض اثعتم  ي   اةف يغاع بافم الغر ، بب ػهب القاغ الوالغ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .295ٌ 8ج :ال ا  )1هل

)سا بنخسو    كما اؽتسأى عسغع )س  ال ق ساو أؽوخاس  ػلسك   العسؾا  مللينساحل مل)سا  ي ػلسك، ملػلسك            ) 2هل

 لعام   القَا  اذتقاقا .القَا  ارتاؽوا  أمل مليناهم ا
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ػا اف يغ بساث)ؾ فسقط عس  العغالس  ملؿالست ملةر سط ململوسب        حل ال قاط  أال يائؾ مل

 .)1هلع ى املق مني  فقاوط

حل اذت و)سس  الغرناسس  هسسي ح و)سس  افسس يغاعر ، ف  خسساكم     ملغؽفسس  الثاباسس :  ا

املق م أمل الناعي هلأمل اليوػ، أمل املقاخي أمل الا سوع،، مله سؼا   فسائؾ اثعرساحل)     

 احل ر عب )ا رؾتأرط فواو أؽٍى النال أم ة.

 ٖٛ ايصضاط املغتكِٝ يف سيو؟فُا 

حل أرس    مل)وٍع الناهغ لاك اححل احملاكمس  بسني هسؼا اثقسواو، بسب النساهغ       

ب ا ترت  تسأثاامل عماقس  ململافسع  وسغاق ع سى      إملاحغة )  هؼا النظؾرامل اصرتباها ف

)يائؾ عا)  الناع  هلأمل القن  أمل غاهم) ة   هؼا اذتقي  الـ)نا  ارتاى  بسب ع سغ   

 هو اليؾا) املق قام )ن ا  ػاق؟ اب الـ)  املق قي ي أرَاق، فما ي أعما  زتاه

حل اليؾا) املق قام هو هلالؾؾرق) ملهو هلالغر ) ف ب  قا)  اذت م أملقغ فيق 

الغرين )  الغر ؟ أمل هو ع ى النقاض )  أح ا)ط؟ ملهب هسو الؾؾرسق  ي )ؾٍساة    

 اهلل تعاي؟ أمل ابط ع ى النقاض )  ػلك؟

 كٝار٠ اإلعال١َٝاهلزا١ٜ يف را٥ض٠ اي )5

أقؾب  سع ى الع ك )  ػلك  س  حل القااعة هي أقؾب الؾؾ   ي ادتنض  أمل هي  

ىطنس ؿاحلم )ط س ـأ)ع طي  مػرا ىر ؿخرا ىر ؿخرتس ـأ)ع طي  :الؾؾ   ي الناؽ، ملقغ ملؽع   اذتغر 

الفـ قؿ رسساوز :  قطاسسبر: ررسسا ؽرفزسسوور ال هسسطط ملر)رسس س هزسسمس؟ قؿسساور  ملر مػرا فؿقرسسغرا فؿقرسسغرملس ـأ)ع طسسي

دثِلََللملقغ قاو تعساي:   )2هلملرالفـأ)رؾراوز ٌَ ًثليَْنُؾَٔنلإََِللانلٍّدارِلَوَيدَْٔملاىْلَِيا ٍٍّ ِ ئ
َ
لأ ًْ ُْ َِا وََجَؿيْ

ونَل لفِْؿدَولمل  املقابسب:   )3هليَُِّصُ ًْ ِٓد َِدالإَِْلْ وَْخيْ
َ
ْمرَُِدالَوأ

َ
ُْٓنوَنلةِأ ًثلَح ٍٍّ ِ ئ

َ
لأ ًْ ُْ َِا وََجَؿيْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مشك   أفق الينؾر ). هلأ)ا املب)نني  ك اب: رؾاوع )1هل

 .50ٌ :حتف العقوو )2هل

 .41فوؽة القيً:  )3هل
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ََلاْْلَْْيَاِتلِإَو ٔالنَلَالََعةِِني َاةِلَوََكُُ ََلةِلِإَويَخاءلا زٍّ  . )1هلكَاَملا طٍّ

  س أؿبطسي ورعس ؿسؾن   عف ؼا ع  القاعة، ملا)ا ع  النال فالؾملارامل كثاة مل)ن ا: 

ـع ملرورسبع         :قؿاور فؿقؿسغس  )ر س أؿىسغرى  ملؿى براوطقن فؿقؿغس عريرغراز فؿإمحلس كؿساحلر النعساوطقز رزسبرعؽ، عرس م ال هسطط عرس

 .)2هلعريرغر ال هطر ملر محلس كؿاحلر النعاوطقز رزبرعؽ، عر م النعاسؾؿاحلم فؿقؿغس عريرغر النعاسؾؿاحلر

فرافرس ؿ الفعطيرساعط ملرأؿؽسكؿساحلر الفيط ؿساعط     حل ب يسع  أفإػا أؽعبا هلاليسؾا) املقس قام) فع انسا    

يطاؽنير ملرىر فورةؿ الفمزؾسفرس طنير ملرعط سسؾرةؿ صطارسؾرةط ؽربؽ    ملرأؿبسورابر الفإم راحلم ملرـأ)رنراور الؾعحسمر م ملرفز ؿالؿ ؿ النع

أؿئطمعسس ط الف زسسغرى ملر)ريرسسابطاذم السسغغورى ملرأؿعس ؿسسامم ال غقؿسسى ملرػرملم، ملهسسو ىسسؾا)  الفعرسسالؿمطنير...

السسغععسورةط النغ رسسى ملرـأمللطسسي الفخطخرسسى ملركؿ سسسفط الفسسورؽرى ملرملرؽرثرسس ط الفأؿبسيطارسساوط ملرالفمرثرسسبم الفسسأؿعس ؿى ملر    

 )3هلالفخزقسنرى ملرحزخر م ال هطط عر ؿى أؿهسسبم السغغبسارا ملرالفسآصطؾرةط ملرالفسـأمللؿى ملرؽرحسمرسـ  ال هسطط ملربرؾركؿاتزسط       

 ثم )  بعغهم ملكتاهم املؾاوع وا)عي النؾائط. ملهم اثئم  اثو اؽ 

حل هلالقسساعة) هسسم واسسف ملافسسع وسسغاق، ملالقاسساعة ػامل )قسس ورامل ) نوعسس     ثسسم 

 ػ ت قع ل نمب قساعة السغملو ملاثحسـاب ملاملنظمسامل ملادتمعاسامل ملاذتسوؿامل        شت    

 ملادتا)عامل ملغاها.

 ايضقاب١ ع٢ً ايكار٠ ٚاحلهاّ فضٜض١ إهل١ٝ

حل ت سسؾ  اث)سس  ملادتماعسسامل أحل )سس  أهسسم الواويسسامل إملع سسى ٍسسوو ػلسسك فسس

حل القائسغ مل حل  إملالنعوب ملاثفؾاع أكرب الؾقاب  ع ى القاعة مبض  سف )قس ورات م، فس   

حل  حل صؾؾ الققو) املسغملض، ملاةضتسؾاع كسيا وسغاق;  ػ     أعاعةق ملؽعاق تقااق  ة فؾ  

نَصدداَنلَْلَْعددَ لالقسسغؽة وياع  سسا الؾغاسساحل ملقسسغ قسساو تعسساي:  لاْْلِ ملقسساو وسسب  )4هلإِنٍّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .73فوؽة اثبيااو:  )1هل

 .434ٌ 6ج :ال ا  )2هل

 .610ٌ 2ج :)  ة عتَؾا ال قاط )3هل

 .6فوؽة الع ق:  )4هل
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لكٌَْٔملَظاُئنَلامسط:  ًْ ُْ ْٔالةِِّلةَْول َٔاَض حَ

َ
 .)1هلأ

القؾعاس  بسنً   ؽغسم عيسم ط    مل ػا كاحل أ)سا املسب)نني ملفساغ املوحسغر      

... فؿإمبؽي لؿقستز فطي بر فقطي بط ؿسوس م أؿحلس ـأصسؾطسار ملر لؿسا    ال  اب مل) واتؾ الؾملارامل رقوو: 

 ي)ر ز ػرلطكؿ )ط س فطعس طي  ملها أؿحلس رر ف طير ال هطز )ط س بر فقطي )را هزور أؿ)س ؿـك بططط )طنؽي فؿإمبعمرا أؿبرا ملر أؿبسس زمس 

بٍّ لؿا ؽربع غؿاسؾزاز ررمس طـك )طنعا )را لؿا برمس طـك )طس س أؿبسـ قطسنرا ملر أؿصسؾرورنرسا )طمعسا     عريطاغص )رمسـ وـكوحلر لطؾر

َعس ؿالؿ ط بطالف زسغرى ملر أؿعسؾؿابرسا الفيريطسارةؿ برعسسغر             ـكنعا فطاطط  ملؿسى )رسا ىرس ؿخسنرا عر ؿاسسطط فؿأؿبسسغرلؿنرا برعسسغر ال

 !فما بالك بالغا؟ )2هل الفعرمرى...

نسسامل بسسط ىسس وامل اهلل ع اسسط )عيسسوم عسس  ارتؾسسأ; لخرسسامل الياؽ   أالواٍسسذ مل)سس  

ملاثبياساو   ملالؾملارامل امل واتؾامل ع ى عيسم  الؾفسوو ملاثئمس  ملفاومس  الـهسؾاو      

حل العيم  )  اهلل كقسائؾ )سا )نخسط ملأعؾساا     إمجاعاق، مللؼا عيضؾ بسهللقت   ب قي...) ف

لانلٍّاِسل ََ ٌِ َمل ٍُ لَحْؿِط ْٔلمل )3هلَواَّللَّ َ ًْلَشديْ ًالَو  ِٓد لإَِْلْ َُ لحَدرَْز نلذَيٍّخَِْاَكلىََلْنلنِنتٍّ
َ
ََللأ

َِدالَُِطدًْيالكَيِيًَلل لََللََتُِنل َدَملَؾيَيْ ًٍّ اِتلُث ٍَ ٍَ ْ ذَْرَِاَكلِهْؿَفلاْْلَيَاةِلوَِهْؿَفلا 
َ  )4هلإِذاًلألٍّ

باثعلس  القؾعاس ،   ملقسغ ك ساا     ملها أؿحلس رر ف طير ال هسطز )طس س بر فقطسي...   :اؼا أكلغا )  وغرغ بس

)ا قاو لا وحل حخ  ع ى كاف  اذت ام الؼر  ة ر م عوحل بالعيسم    مل)ع ػلك قاو 

 اهلل )  أب ق م )ا هو ا) ك بط )ن م.   ل  مقؾعاق ململ 

مل)سس  هنسسا كابسست الؾقابسس  ع سسى القسساعة ملاذت سسام فؾرَسس   ااسس  ثحل باسسغهم        

 قي  م فسا وحل )ظ مساق   حل )قس إ)قغؽامل العياع ملاليتع، مل ػا مل ر عب النال ػلك ف

ملرلؿسا تر سؾزـكسوا الفسأؿ)سؾر بطسالفمرعسؾزملعط ملرالنع سسير عرس م        :قاعاق كما قساو الؾفسوو اثعظسم    
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 .67ائغة: فوؽة امل )3هل

 .75س 7 فوؽة ادفؾاو:  )4هل



 46    اهدكا الناط ادستؼقم

 .)1هل الفمزنس ؿؾم فؿازورلِّير ال هطز أؿ)سؾرـكمس مطؾراؽرـكمس ثزمع ترغسعزوحلر فؿ ؿا رزقس رخرابز لؿـ م

ى كساحل بسغوش )س  اذتساكم     حل القائغ ادفت)ي، ع ى أ، )قس و  مل)  الؾياعي 

كافسس   سبنس ب  سسن   مل) ثسف      ساث)سو، ملىسوةق  ي اذتساكم الوهسسابي، رقس ضغم       

بسط رقس ضغم وؾقساق )ي  سؾة   ال َس اب       الؾؾ  دٍ او النسؾعا  ع سى قؾاؽاتسط بسب     

ملال نورم املغناواقي ادتماعي بب قغ ر ق ذ ح ى بقتش ال ؾا)امل الا ريسؾنع ا  

 بن ب أمل يصؾ. لط بؾاب ط أمل الا غت  ق ا

مللنَؾب لؼلك )ثتق رعغ )  أؽمل  اث)ث   املعيضؾة ع  عمسق صؾسوؽة ال   سع    

بؾعاو الغر  ل  ؾرك ععائم الق ؾ  الغرنا  مل ح سام القيَس  ع سى ق سوب اليقسؾاو      

 )  عا)  النال:

 سغٔ ايصباح يف اَرباطٛص١ٜ ايضعب ٚايزٖا٤ ٚغطا٤ ايؾضع١ٝ!

اذتاع، عنؾ املساتع، ملبالَسيط )س      فقغ ا ؾ   ال اؽرط مل  ب ارامل القؾحل

حل رقسام عمللس  ف اس     أافس ؾا    سس  كما رسؾاا أتياعسط   سم، قائغ  فت)ي باؽؿ  1080العام 

حتغضمل اة)رباووؽرامل ال ربى ملاذت و)امل القور  احملاؾس  ب سا هلال ساوماني   )يسؾ     

ملص  سساو بسسين العيسسال ملالقسستوق  ملالسسـب اني ملاثرسسوباني ملارتسسواؽؿ)اني ملح سسى        

حل هسسؼا الغمللسس  ال  اسس  افسس ؾاعت حتسسغ، كافسس  هسسؼا السسغملو   أ) ملالغؾرسسب اليسس اياني

 ملاف مؾمل )ع ػلك فرتة وور   وغاق!!

)بفق  هؼا الغملل  هو حق  اليياش ملالؼ، كاحل )  الؾائ س  ادمساعا اس    

ملالؼ، هاوؾ )  )يؾ هلال اوماس )  ي  رسؾاحل ملبسؼو و سوعاق كسربى لننسؾ        )2هلالنـاؽر 

حل قسام بغؽافس  )عمقس     أ... ملبعسغ   ملأى  احل ملغاهسا  ععوتط   بتع الغر م ملفاؽل

ثملٍا  اليتع ادفت)ا  توىب  ي افرتاتاخاامل )ؼه   ) لن ط )  تأفساك عمللس    
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 تغعو  ي  )ا)  بـاؽ امليؾ ى لغر  اهلل. )2هل



 47  قؾعة أدوت وآكؼالب العسؽري
 اف مؾمل )غة قؾبني )  الـ) !!

 قًع١ أملٛت ٚاالْكالب ايعغهضٟ

حل غت اؽ بقع  وغؾافاس  ستيضسن  أ)سام واسوو     أبط ة بغ أ  اليغار  قاعا ال   ا 

 ،ملقغ توىب  ي أحل أفَب )نؾق  هي القطست  امليناس ق ع سى أعسالي ادتيساو     اثعغاو، 

مل)  هنا بغأ ؽح   اليخ ، )يامؾة ملعرب ث   )  صطارسؾة أتياعسط،  ي أحل توىسب  ي    

ومل  ػ كابت ت ك الق ع  عياؽة ع  حيس  )ناسع )سيين    مزأحل أفَب ق ع  هي ق ع  ألؿ

و  فسؾذ اليخسؾ ململ ر س     ع ى أعالي وياو الربؿ ع سى اؽت سا  فس   يةع قسغم فس     

    الوىوو  لا ا  ة عرب وؾرسق وي سي ٍساق )نخسغؽن ىسعب املؾتقسى  سا رَسؾؾ         

واوو اثعغاو  ػا أؽاعملا ) امج  الق ع   ي احل ريعغملا بيعوب  ملكسأفؾاع ملبسيطو   

 ضتو الق ع ، ملكاحل )  الق ب حانمؼظ اىؾااعهم بالنياو ملالق ام املقمو)  ملغاها.

ب سا كابست تنسؾع )س  ادت س       أق عس ،  ي وسواؽ ػلسك،    ملكاحل أهم )سا  اسـ ال  

ارت  ا  الا ة ريب  لا ا اثعغاو، ع ى ملاعظ صيب   اؿ ل ـؽاع    سغ  ي ثتثسني   

)اب ووةق ملثتث  أ)ااو عؾٍاق، ف احل هؼا الواع، مبثابس  اذتغرقس  ارت  اس  السا عسغض      

غمل الق عس  )س  ادت س     ف احل الق ع  بالغؼاو  ي ملقت غا ستغملع فاما  ػا حاىسؾ العس  

 اث)ا)ا  ملقؾع عن ا وؾرق اد)غاع.

ملهنسا مل  العسام    ;حل اا ف لاباق مل)ال اقأملل  ض )ن    الق ع  كابت ت م    

م ملٍع حقس  اليسياش صؾس  تقَسي ب قس ب زتموعس  )س  ونسوعا ملٍسياوط          1090

اثمغاو  ي الق ع  حتت عناملر  م ى: فيعَس م عا)سب ملبعَس م تساوؾ ملبعَس م      

ح ى أحاووا بأملٍا  الق ع  صزسرباق ملعؾفسوا بقسا) القسوة ملالَسعف       ، ؼا)قافؾ مله

ململٍسسع صؾسس  عقاقسس  ل قاسسام بسسابقتب    ،ثسسم تقسس ب حقسس  اليسسياش بن قسسط ل ق عسس    

ملقسغ صتسذ اةبقستب العقس ؾ، صتاحساق       ،عق ؾ، ع سى )ال  سا ملحاكم سا القسابق    
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  )ي ؾاق  ػ مل ر   ر وقسع أحسغ )س  فس احل الق عس  أبسغاق ػلسك، مله سؼا فساؾؾ حقس          

 . ى ق ع  أملومل ملىاؽ فاغها املؾ قاليياش ع

ّٓع١!  ايػصب املكزؼ! صرا٤ ايؾضع١ٝ ع٢ً ايغضق١ املك

ملل  : ملهنا تيغأ )ؾح   ال  ياك ملامل ؾ ملالغهاو دغسواو اليقسؾاو مل ح سام    

القاؾؾة ع ا م، فقغ اف غعى اليياش حاكم الق ع  القابق ملعفسع لسط )ي غساق قسغؽا     

ل ق ع  الا اغ يسي ا )نسط! ملل س  ملساػا؟ ملهسب ظتسوؿ        ثتث  يةع عرناؽ ػهيب كثم 

حل تسغفع املساو ليساحيط    أالغيب عنوة؟ ثم هب رييذ املاو املغيوب حتةق مبخؾع 

ملل ن سسا )ق َسساامل القاافسس   !ح سسى  ػا كسساحل ؽافَسساق ل  سسؾة الياسسع باثفسسال؟ كسست 

 حل ال ربرسسؾامل النسسؾعا  وسساهـة: اثهسسم ملامل سسم العق سسي    املغ  سس  بغسستع السسغر   ػ  

حل )س  الستؿم  عؾساو    إملالنؾعي اق َى القاؾؾة ع ى الق ع ! ملل س  مل)سع ػلسك فس    

 بط ) نؾ  )قغل ملؽ ! أ)ي  ن ملال  ا كي رؾمأحل عا)  النال  ي 

ملػلك )ا رؼكلؾبا مبا فع ط ارتواؽج  ػ بقؾملا بؾ  ا)ؾأة )ق م  حا)ب بت ملؽ  

 ملتقوى ملل ن م اح اووا   أكب عؾة بغملحل  ػحل ىاحيط!

 إصٖاب ٚقغ٠ٛ َع ايتًفع بضرا٤ ايزٜٔ!اخلٛاصز: 

بانمسسا هسسم  فقسسغ ملؽع   ال سساؽرط: هل حل ارتاؽوسس  السسا صؾوسست ع سسى ع سسي  

 لاسط ال سؾامل، فقسالوا لسط:      رقاملحل فإػا هم بؾوب رقو  ا)ؾأتط ع ى محاؽ لط، فعسربملا 

 الب؟ قساو: أقسوو  ؟ قاو: أبا ؽوب )ب) ، قالوا: فما تقوو   ع ي ب  أبي و)  أبت

؟ قساو: أبسا عيسغ    ا باهلل ملؽفولط. قالوا: فما امسسك ب)نني ملأملو املق مني   اب بط أ)ا امل

ملفس م، فقسالوا   رملالسطد   اهلل ب  صياب ب  اةؽمل، ىساحب ؽفسوو اهلل ىس ى اهلل ع اسط     

لط: أفـعنا  ؟ قاو: بعم، قالوا: ة ؽمل  ع اك، حغثنا ع  أباك حبغر  مسعسط )س    

، أبسط قساو:   بعم، حغثين ع  ؽفوو اهلل قاو:  .ؽفوو اهلل، لعب اهلل أحل رن عنا بط



 49  اخلوارج: إرهاب وقسوة مع التؾػع برداء الدين!
ف  وحل ف ن  بعغ،،  ومل فا سا ق سب الؾوسب كمسا  سومل بغبسط،  قسي )ب)نسا ملريسيذ          

: اسؼا اذتسغر  فسألنا ، ملاهلل لنق  نسك ق  س  )سا ق  ناهسا أحسغا، فأصسؼملا          ا. فقالوكافؾاق

ؽويس   ، ح ى بـلوا حتت طتسب فقسقؾت   )1هلملك ض وا ثم أقي وا بط ملبا)ؾأتط ملهي حي ى ) مض

)ن ا فأصؼها بعَ م فقؼف ا   فاط، فقاو لط أحغهم بغا حبٍّ، أمل بغا مثس ، أك   سا؟   

فق  ط، قساو لسط    هب الؼ) ث فألقاها )  فاط، ثم اصرت) بعَ م فا ط فَؾب بط صنـرؾاق

ؽ ، ف قي الؾوب ىاحب ارتنـرؾ فأؽٍساا  بعض أىخابط:  حل هؼا )  ال قاع   اث

عيغ اهلل ب  صياب ػلسك، قساو: لسم  كنس م ىساعقني فامسا       )  صنـرؾا، ف ما ؽأى )ن م 

فسستم مل بسسي ملسسب)  ملقسسغ أؽى، )سسا ع سسيع )سسن م بسسأل، ململاهلل )سسا أحسسغثت حسسغثا   اد 

 أ)ن موبي ملق  م ة ؽمل  ع اك!!

فخسسااملا بسسط ملبا)ؾأتسسط، فأٍسسخعوا ع سسى مسس ا الن سسؾ، ع سسى ػلسسك ارتنـرسسؾ،  

 منسا أبسا ا)سؾأة، أ)سا ت ضقسوحل      فقالست:  فؼحبوا فقاو ع)ط   املاو، ثم أقي وا  ي ا)ؾأتط 

؟ قاو: فيقؾملا بؾن ا، ملق  وا ثتث  بقوة فا م أم فناحل قغ ىخيت السنيب ع اسط   اهلل

اليتة ملالقتم. في   ع اضساق صسربهم، فيعس   لسا م اذتساؽث بس  )سؾضة، لانظسؾ فامسا          

)ؾ، ف مسا اب  سى  لسا م    ب غط )  ق ب عيغ اهلل ب  صياب ملالنقوة، ملر  ب  لاسط بساث  

لاقائ  م، صؾووا  لاط فق  وا، فقاو النال: را أ)ا املسب)نني، تسغ  هسبةو القسوم     

ملؽاوبسسا غت  وبنسسا   عاالنسسا ملأ)والنسسا، فسسؾ بنسسا  لسسا م، فسسإػا فؾغنسسا )سسن م ب َسسنا  ي  

 .)2هلعغملبا )  أهب النام...)

 حل ف قسس   الؾغسساة ملاملقسس يغر  ملاذت سسام بافسسم السسغر  ع سسى )سسؾع ال سساؽرط هسسي  

ململاحسغة ملهسي: )يساعؽة اذتقسو  ملق سب الن سول ملصنسق املعاؽٍس          ف ق   ) خسغة  

 ملكمض اثفواا بافم الغر  ملحتت عياوة النؾعا !
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 ملرز ؿيؽسسسسسؾملحلر بطسسسسسأؿحل ـق ط سسسسستر مل بعمسسسسسا  
 

 قؿ ر سسسسسوا بطسسسسسكؿ ال ع سسسسسيار ملرال ع  سسسسسات  
 

مله ؼا صتغ اثلقاب ملالعناملر  ع ى )ؾ ال اؽرط: اذتاكم بأ)ؾ اهلل، املع يسم  

، اسسب اهلل، مللسسي اهلل، ؾ بسساهلل، قائسسغ اث)سس ، ص ا سس  الؾفسسوو  بسساهلل، املق نيسس

 صاعم اذتؾ)ني النؾر ني مله ؼا.

 !شاعرتاتٝذ١ٝ االغتٝاالت ايٓٛع١ٝ، ٚايؾضع١ٝ أٜضا

ملعوعاق ع ى بغو: ملل ي ر ؾل حقس  اليسياش ععسائم ح و) سط ملر  قسب      

ؽغسم   سملوسغ   بط  )ـرغاق )  النؾعا ، عرمرغر  ي افرتاتاخا  فؾرغة   ال اؽرط، حا  

حل   غ  ي صاؽج الق ع  )ع ملووع عملل  قورس  ستاؾس  بسط    أبط ة   نط أ سحياب  ق ع ط  

لسؼلك اب  سؾ صؾس  )ؼه س         ،ملهي ع  ك )  ادتاسوو ملادتنسوع )سا ة قطيرسب لسط بسط      

فاع ا  ا ملبقاو  ا   الوقست ب قسط، ملارتؾس  هسي هلاةغ اساةمل النوعاس  ال سربى)        

لنياب اثمغاو ع ى فنوحل الق ساو كمسا غسؾل فسا م     حا  عؽضب زتموع   اـة )  ا

عا)ساق كمسا ت ع سط قسوى اةفس يغاع السغرين        سؽملش ادت اع املقسغل ملالنسو   ي ادتنس      

كسسغاعه ملالقاعسسغة ملغاهمسسا ملعا)سساق كمسسا تع لسسم )نسسط مل)سس  أ)ثالسسط شتؾؾسسوا الغسسؾب    

اةفسسرتاتاخاوحل، ثسسم كسساحل ريعسسث م ضتسسو اثهسسغاع ال سسربى ل قَسساو ع ا سسا بعم اسس      

ب خاؽرس  بوعاسس  ة تز  ل سط  ة أقسسب ال  سسالاف املم نس ، ملهسسي صقساؽة هسسؼا ال سسغائي     ا

 ملق  ط ملة غا!.

مله ؼا بع  بعض فغائااط فاغ الوا الوؿرؾ الق خوقي بظام امل ك، ملكسؼلك  

حل ؿعمساو ادؽهساب   أاغ الوا ارت ا   العيافسي املقرتمسغ ملالؾامسغ!! مل)س  الواٍسذ      

ام  لغى اتياع م  ػا صتخوا   اغ اساو أعظسم   ر  قيوحل مؾعا  كياة مل)يغاقا  عظ

 مضياامل اثعغاو )  الغملو اثصؾى.
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 ايؾضع١ٝ يًُغتبّز عرب بٛاب١ َكاصع١ ايصًٝبٝني!

ملل سس  هلالنسسؾعا ) ملهلالقغافسس ) ة ت  قسسب عنسسغ أكثسسؾ النسسال مبثسسب ػلسسك، بسسب   

يا  حل ر خوو القائغ  ي ؽ)ـ أمل أفسؾوؽة   ستاؽبس  اةفس عماؽ هلالقسوى اليس ا     أت  قب ب

حانؼا ) مله ؼا صؾلسط حقس  اليسياش ةغ اساو قائسغ قسوامل اةحس تو لياست املقسغل          

 ملهو امل ك هلكوبؾاع) الؼ، كاحل ر قافم )ع ؽر ناؽع ق ب اثفغ، ؿعا)  الي اياني.

بسسط أؽفسسب اثسسنني )سس  فغائااسسط  ي باسست املقسسغل ف ـراسسا بسسـ،ض   أملرنقسسب ال سساؽرط 

بالقغل ملالؾهيابا  ملكساحل ر خققساحل    الؾهياحل ملبقاا هنالك ملغة ف   أم ؾ ر ظاهؾاحل

فؾاق ع ى أملٍا  اليتع ملر ققؾاحل اثصياؽ ع  حؾك  امل ك كسوبؾاع ملرؾاقيابسط عس     

ثم بعغ هؼا املغة الؾور   اك ن ا بقؾ  ٍعف كوبؾاع اث)نا   ػ عؾفا بعسض   ،كثب

ب مسسا كمنسسا    ثسسم  ،)واعاسسغ صؾملوسسط ملعصولسسط ملعسسغع اذتؾافسسامل حولسسط ملكا ا  سسا 

  حغى الق ك ملفاعغهما ع ى ػلك كوب ما ؽاهيني )عسؾملفني    وؾرق عوعتط  

ت ك املنؾق ، ملعنسغ)ا وساو امل سك ؽاكيساق ع سى حيسابط )سع حؾضافسط تقسغم أحسغهما           

ملباسسغا ؽفسسال   ي امل سسك ملحاسس  كسساحل ادتنسسوع رعؾفوب مسسا باليسستش ملالؾهينسس  مل        

   س   ئيال سسغا سحل )سسغض كسسوبؾاع رسسغا  لاسسط وعنسسط الؾاهسسب     أر عؾٍسسوا امسسا ثسسم مبخسسؾع  

فق ب كوبؾاع ع ى  ثؾ ػلك، ملقسغ ق سب    ،ثم وعنط احصؾ بؾعنامل أصؾى ،صاىؾتط

 ادتنوع أحغ امل امجني ملاع قب احصؾ فوؽاق.

حل ت يوضؽملا كم هو )غى النؾعا  الا عتيب ع ا ا )  اف ؾا  ق ب أملل م 

 قائغ الي اياني الؼر  كابوا أفوأ حاةق عنغ املق مني )  الي ارن  اححل!!

 اعتبزٍ ايٓاؼ َغتبزّا بطاغ١ٝ آخض؟نٝف 

ملبؼلك ملبغا ػلك ملبإؽفالط الغعاة  ي أوؾاع اليتع اف ؾا  بنسؾ السغعوة   

ادمساعا اسس     رسسؾاحل ملالنسسام ملغاهمسسا، ملقسسغ فسساؾؾ أتياعسسط ع سسى وسسيك ملتسسوحل    
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ملموو ملؽملعباؽ مل)ناوق ملافع    صوؿف احل ملفاؽل ملغاها ) خسغراق القستوق    

   عمق      م.

حل النسال هسم السؼر  أعسابوهم ع سى بقسط فس ؾ  م          سمللاك بغؾرب  س   ملالغؾرب

حل النخساة ملارتستٌ   أملتوفع  ح و)  م ملا كابوا رؾملبط )  ا م الق خوقاني ف وهموا 

   اةبَواو حتت ؽار  )ق يغ يصؾ ر   ع بؾعاو ادت اع ملاليؾول  ملال  وة ملاذتما !

ؾا)سامل أػه ست   حل اىسؾنع لن قسط ك  أبب ب   )  ) سؾ القائسغ حقس  اليسياش     

أتياعط ملوع   م ر خولوحل  ي ع)زى مليةمل كآةمل الؾبومل عتؾؽك م كا مسا رنساو  ػ   

 بط اد)ام اثعظم ملالقائغ اثكرب املؾفب )  القماو دبقاػ الينؾر !!أملثقوا ب

 اخلزع١ ايهرب٣: اجل١ٓ ايفضرٚؼ ع٢ً األصض!

ى ملكؾا)س   ملكاحل )  مج   حطار ط ملصزغرعسط السا ملوسغها اثتيسا  )عخسـة كسرب      

حل اقنع م بأحل هلادتن ) هي باغا رغصب فا سا )س  رنساو ملغتسؾج )ن سا )س        أعظمى هي 

حل كسسابوا غت سساؽملحل بعسسض النسسياب اثقورسساو ل خناسسغهم    أب سسم بعسسغ  أرنسساو! ملػلسسك  

ك سسغائاني، كسسابوا رقو)سسوحل بغارسس ق بغقسساب ثع)غسس  م مبجهسسا مبيسساعئ ادمساعا اسس        

ثم عنسغ)ا كسابوا    ،وحاغ  ي اهلل تعاي مل...ب ا الؾؾرق ال النـاؽر  ملقطام ا اليوفا  مل

ب سم كسابوا رزقسؾضملحل    أظتغملبط )بهتق عا)اق كابوا رنخؼملحل لط فتح م اث)َى ملهسو  

حل رؾفسب اثحاساو   أبسط   نسط   أحل حق  اليياش ملماط ادتيب   ك ) اتاذ ادتن  ملألط 

ة  لا ا لقاعامل أمل أرام ثم رؾوع م  ي الغباا )  وغرسغ!، ملػلسك كسغلاب قؾعسي     

 ،بسسط السسولي اداسسي ملالقائسسغ الؾبسسابي ملالؾفسسوو القسسمامل، أرؾقسسى  لاسسط النسسك ع سسى 

ملعنغ)ا كابوا ر مقوحل فاط الغهن  العظمى ملالنو  ادتساؽع كسابوا ررعغطملبسط بسؼلك     

ثم رأصؼملبسط  ي  حسغى الياسومل الَسضم  املعسغة لسؼلك فس  اق ملهنالسك رقسقوبط            

ادحقسال ثسم رنق وبسط  ي     ح ى رغاب عس   )1هلٍم  الؾعام بعض اذتناه املضغؽ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املبؽصني.كما قالط بعض  س) لؼا ام  ؾملا بسهلاذتنامني) 1هل
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هلادتن  املوعوعة) ملكابت هلادتن  املوعوعة) هي امل ؾ اثعظم الؼ، صؾسط لسط حقس     

فقغ كاحل قغ اص ساؽ أؽٍساق كسياة وسغاق ملافس ضغم أفَسب املسـاؽعني         ;اليياش وورتق

ليناع  ؽملٍ  غنضاو   غار  الؾملع  ملادتماو كما مق وغاملو ؽائع  اذتقس  مللع سط   

عؽؽاق، كمسسا بنسسى لسط امل نغفسسوحل قيسسؾاق   غارسس  الؾملعسس  ملادتمسساو  بثسؾ فا سسا وسسواهؾ مل 

حل غتغضؽ كا)تق رنقب  ي هؼا ادتن  السا كابست   أملكاحل ال غائي املق ني بعغ  ،ملالي او

تقؾش فا ا بعض اذتوؽرامل ادبقا  أرَاق! ملعنسغ)ا كساحل رعسوع ال سغائي  ي السوعي      

ؽرسسامل رـعبسسط ػهسسوةق  )سس  وغرسسغ كسساحل رسسؼهب  ػ رسسؾى ب قسسط   ادتنسس  ملكابسست اذتو    

باىؾخابط هنا ملهنا  ثم، مل  فرتامل ستغعة ستقوب  بغقس ، كس  رَسع    وعا)سط     

ق اتق )  ػلك املضغؽ حبا  ة رقس عاغ ملعاسط عا)ساق مل ة ف ع سط كساحل رسغؽ  اذتقاقس         

ثم بعغ فاعامل )  ال خسوو   ادتنس  ملال سنعم     ،ؽغم  تقاحل الينع  مل ح ام ال غبا

ع  لط   الؾعام شتغؽاق أقوى لاغاسب عس  السوعي فانق وبسط  ي     بأبوا  بعام ا ك ض رَ

ثم رؼهيوحل بط  ي ماط ادتيب الؼ، رأ)ؾا  ػا أؽاع الؼهاب  ي ادتنس    ،املنـو القابق

 ثم ريعثوبط   ) م  اب خاؽر ! ،بأحل رقاتب   فياب اهلل ح ى رق ب

 ايتاصٜذ ٜعٝز ْفغ٘

ا صتسسغ اححل )سسثتق فؾقسساق مله سسؼ ;مللسسو بأمسس او أصسسؾى ،ملال سساؽرط رعاسسغ ب قسسط

ب سسم )وىسسولوحل حبيسسب القسسماو   أٍسسال ، كمسسغعي الاماباسس ، ريسسوؽملحل ةتيسساع م    

ب ؾا)امل ملهما  ر يوؽها اليقؾاو حقاقا ق، )ق  اغر  )  هلالقسخؾ اثفسوع) تساؽة    

مل)  هلالؾراٍامل الؾملحا ) تاؽة مل)  هلال نورم املغناواقي) ثالث  مل)  بعض هلاذتاب 

ادت ) صا)ق  مله ؼا، ملقغ فيس نا ال ستم عس  ػلسك      الع ما ) ؽابع  مل)  هلتقضا

   ك اب هل)ناما الَتو مل)ياع  اةضتؾاع) فؾاوع.

بعسسم لقسسغ مسس ك بعسسض املسسبؽصني   ىسسخ  الؾملارسس  القسسابق ، ل سس  الظسساهؾ 

ىخ  ا مبا بع سغا )س  عهساو حقس  اليسياش ملمبسا بع سغا )س  وؾرق سط اليسوفا  ملمبسا            
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 بع غا )  زتمب فاتط. 

ب ا كابت ع ى )سؾض  أغ ) ملهلال ؾا)امل املـملضؽة) ة مك   حل هلارتإملع ى أ، ف

ال اؽرط  حغى أهم أف خ  الؾغاة املق يغر  امل   عني بؾعاو السغر  دغسواو اليقسؾاو    

ملة بعسسين باليقسسؾاو ادت سساو  ػ اليقسساو  تسسؾتيط بسسالن ك ملالعقسسب ة        ،ملاملقسساكني

ل اـراو أمل الؾب أمل اانغف  بالع م، مللعب أف اػاق   ادتا)ع  أمل اذتوؿة أمل عاملاق   ا

أمل ال  قسس   ملالعؾفسساحل، ر سسوحل بقسساؾاق تنؾ سسي ع اسسط ارـتسسغز  امل قنسس  ملاذتطارسسب احمل مسس     

فازق طك قااعا لجئم  الؼر  رغعوحل  ي الناؽ ملهو ر يوؽهم )س  فساعامل اثصاساؽ!    

ًَلال  م ؽبعنا  لاك ال خأبا فس صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  أ)ني ؽب العاملني. اِْنَُالا ّّصِ

 اهلزا١ٜ يف را٥ض٠ املٛاقف  )6

حل ادبقسساحل ر سسوحل بسسأ)كض اذتاوسس   ي هغارسس  اهلل تعسساي ملتقسسغرغا   كافسس   إفسس

 املواقف اليعي  صاى  امليار  )ن ا. 

 املٛقف َٔ احلهَٛات املغتبز٠ اجلا٥ض٠

مل)  أهم املواقف الا تربؿ فا سا اثهماس  اليالغس  ل  غارس  ادااس  امليامسؾة،       

و)امل ادتائؾة ملالؼ، رزعغض ع ى ا) غاع ال اؽرط )  أىسعب املواقسف   املوقف )  اذت 

حل اذت و)سامل املقس يغة ع  سك اث)سواو      ػلك  ، حل مل ر   اثىعب ع ى ادوت 

ملاملناىب ملالواسائف ملادعستم كمسا ع  سك مج سوؽاق عؾرَساق )س  الغوغساو السؼر           

خقط بسست حل تقسسأحل مبقسسغملؽها إحل )سس  رقسسف أ)ا) سسا فسسأرنعقسسوحل )سسع كسسب بسساعق، كمسسا 

ب م قغ رق  وبط بقتش النؾعا  ملبافم ادفتم احملمغ، إؽمح ، بب ملفو  ػلك ف

 اثىاب:

 ملرز ؿيؽسسسسسسؾملحلر بطسسسسسسأؿحل ـق ط سسسسسستر مل بعمسسسسسسا 
 

 قؿ ر سسسسسوا بطسسسسسكؿ ال ع سسسسسيار ملرال ع  سسسسسات    
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حل عتؾ)سوا )س  رن ساهم    أف م     وحل العيى الغ اظ  ملادتـؽة اذت وة! مل    وحل 

عيساؽامل، )س  املنسرب ملاحملسؾاب ملال سغؽرك ملال سألاف، أمل القس ؾ        ع  املن ؾ مللو بأبقط ال

 ملاذتَؾ ملال خاؽة بب ملأ، بو  )  أبوا  املناؽك    اذتااة العا)   ي غا ػلك.

حل رياب اثكثؾ بالؾعب ح ى )س  زتسؾع الس   ا      أحل )  الؾياعي إلؼلك ف

 )قاؽع  اذتاكم ادتائؾ.

 َعارالت ٚأسهاّ يف ايعالق١ باحلهاّ

ٍسوو ػلسك كساحل )س  الَسؾملؽ، ادمساؽة  ي بعسض القواعسغ العا)س           ملع ى 

 الظامل.  سملاثح ام ااا)  الا حت م )عاعل  املظ وم 

ملاذتسسغر  )ووسسط ل افسس  الؾسستب ال سسؾام ملالع مسساو ملاثفاٍسسب ملل افسس  املسسثق ني  

حل ا) خسساحل إملاثويسساو ملامل نغفسسني ملاليسسخ اني ملادتسسا)عاني مللعا)سس  النسسال أرَسساق، فسس     

ثق ني ملعا)  النال )ع اذت ام الظ م  ملالق ؾامل املق يغة عقا مغرغ مل)سا  الع ماو ملامل

نللا دًلأكثؾ )  فقط   هؼا اة) خاحل اليعب فقغ قاو تعاي: 
َ
َخِصدَبلانلٍّداُسلأ

َ
أ

لََللُحْفخََُِٔنل ًْ ُْ ٍِّالَو ٌَ ٔالآ ُ نلَحُلٔ 
َ
ٔالأ ُك ًْلفَيَيَْؿيَللُحْْتَ ِٓ ِ لٌَِلَرتْي ََ ِي ٍِّالاذٍّ لَوىََلْنلَذَخ ََ ِيد لاذٍّ ُ لاَّللٍّ ٍَّ ٍَ

لاىََْكذِبُِيَل ٍَّ ٍَ ٔالَوَْلَْؿيَ حل ر ظساهؾملا ع سى فسيط    أبب ب   اث)ؾ بالنال  ي عؽو   )1هلَضَنكُ

ؽفوو اهلل ملأعظم صتئق اهلل   ػلك العيؾ ) ق خني بقتش النسؾعا  ال اػبس  السا    

ؾرذ أٍ اها أ)ثاو هلعمؾمل ب  فعغ ملمي  ب  ؽبعسي) ملأٍسؾاب م ح سى ملؽع ب  سوى مس     

 : هلصؾج ع  حغضا فق ب بقاف وغضا).بط  القاٍي: 

 املعًّٛ أق٣ٛ َٔ ايعامل را٥ُّا ـ 1

حل املظ وم أقوى )  الظامل عائماق مل حل بغا الظامل )ن يؾاق;   

رروسمز الفمرظفـ ومم عر ؿى الظهالطمم أؿمرسغغ )طس س ررسوسمم    ػلك احل فوق ما اهلل تعاي تعاي ملقغ ملؽع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .3س  1فوؽة العن يومل:  )1هل
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 .)1هلالطمم عر ؿى الفمرظفـ وممالظه

)رسسا )طسس س )رظف طمرسس ظ أؿمرسسغع )طسس س )رظف طمرسس ظ لؿسسا ررخطسسغز قؿسساور:  ملعرسس س أؿبطسسي عريسسسغط ال هسسطط 

ـع ملروربع  .)2هلىراحطيز را عر ؿاس را عروسباق  ملها ال هطر عر

ـع ملروربع أؿملسحرقؿاور:  ملعر س أؿبطي عريسغط ال هطط  ى  ملؿى بريطسيٍّ )طس س أؿبسيطارائطسطط     محلع ال هطر عر

فطي )رمس ؿ ؿ ط وريعاؽن )ط ر الفخريعاؽمر ر أؿحلم ائستط هرؼرا الفخريعاؽر فؿـقبس لؿطز  مبعنطي لؿسمس أؿفسس رعسمط فكؿ عر ؿسى    

مرظفـ سو)طنير;  فر فكط الغؽ)راوط ملراتؽضراػط الفأؿ)سوراوم ملر مبعمرا افسس رعسمر ف زكؿ لط رـ سفع عرنؽسي أؿىسسوراملر الف    

 .)3هلفؿإمبؽي لؿمس أؿعر س ـا ؿا)ر ر زمس ملر محلس كؿابزوا ـك هاؽاق

َرسسؾر عر طسسيع بسسس ر الفخزقرسساس م  قؿسساور:  ملعرسس س أؿبطسسي ورعس ؿسسؾن   الفورفؿسساـة  لؿمعسسا حر

َرسؾرتسطز  حطسنير   ٍرمعنطي  ملؿى ىرغسؽماط ثزمع قؿاور: ررا بزنريع ـأملىطاكؿ بطمرا أؿملسىرابطي بططط أؿبطي  حر

الفورفؿاـة ملربطمرا ػركؿؾر أؿحلع أؿبرااز أؿملسىرسااز بطسطط، قؿساور: ررسا بزنرسيع  مرعسا ؿ ملرـا فسمر )رس س لؿسا ررخطسغز عر ؿاسسكؿ            

 .)4هلبراىطؾاق  ملها ال هطر

 بغِٗ عكٛب١ غضٜب١ ملٔ ص٢َ اإلَاّ احلغني 

ؾمل بس   حل بعض الظ م  )  واه رـرسغ ملبس  ؿرساع ملعمس     ملقغ واو   ال اؽرط 

حل  حل رنؾب املساو، ملالظساهؾ   أبق م فخاو بانط ملبني  فعغ ؽ)ى اد)ام اذتقني 

ع سسى اثؽ  ملقسسغ غؾسست ع)سسااا    القَسسا  كابسست حسسني فسسقط فسساغ النسس غاو 

الؾاهؾة بغبط الـاكسي ملكساحل ع سى ملمسك ال قساو ويساؽ القسماملامل ملاثؽ  فخساوا         

مسؾب املساو، فسغعا     فؾ)اا ػلك ال عني بق م فخاو بانط ملبسني  ،أحغهم مباو لانؾب

 هلال  م أٍمطمط). :قائتق ع اط اد)ام اذتقني 
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 57  ـ التزير لؾحاكم الظامل، من الؽبائر 2
بعض اثععا  فؾعاحل )سا تقس خاب ملبعَس ا رسبصؾا اهلل تعساي ثوسبن، ل س ض        مل

ًْلالغعاو ة ستال  رق خاب لقولط تعساي:   ْشدخَِجْبلىَُسد
َ
لادُْؾدِٔ لأ ًُ  )1هلَوكَاَللَربَُّسد

لاسط ادوابس ، فساب  ي مبسؾ  غؾرسب      ملكاحل هؼا الغعاو ع ى ػلك الظسامل  سا أفسؾعت     

بط كاحل رياذ  ا رق نعؾا )  اذتؾاؽة النغرغة   بؾنط مل)عغتط مل سا ر م  سط )س     أح ى 

ب سم   الربملعة النغرغ   ا ؾا، ملكساحل السربع   ا سؾا ملاذتسؾض   بؾنسط )س  النسغة ح سى         

كسسابوا رَسسعوحل السسث   ع سسى بؾنسسط ملرقسس ؾوحل ع سسى بؾنسسط املسسؾاملش ململ ر سس  رن  سسع )ن سسا   

نيو! كما كابوا رَعوحل ص ف ا ؾا امليؾ ى ملمجؾامل السنااحل امل وقسغة ح سى ر ساع     ب

 ا ؾا عترت  ملل   مل)ع ػلك كاحل الربع القاؽل ع ى مغتط ة ر غا أبغاق!

 ٍاف   ي ػلك فقغ كاحل ربتى بقورق كثا وغاق، ملالقورق هنا رسؾاع بسط املساو    

أمضاٌ ملهو )سع ػلسك    )ع اذت اب  ـملواق، ف احل رنؾب مبقغاؽ )ا رنؾبط سق 

رياذ هلافقوبي! اه  ين العؾه!) ملكاحل ة ظتغرط مساماق! ملكساحل رنسؾب ملرنسؾب     

 ملرنؾب ح ى ابقغض بؾنط ملاب خؾ كما رنقغض اليعا! ف ؼا )عاعل  )  املعاعةمل.

 ايتربٜض يًشانِ ايعامل، َٔ ايهبا٥ض ـ 2

أمسغض  حل ال ربرؾ ل ظسامل ملاذتساكم املقس يغ، حسؾام بسب هسو )س           

حل بعسسض النسسال عرؽرجر ع سسى اصسس ت  اثعسسؼاؽ ل ظسسامل بسسغو اةب يسساؽ إاحملؾ)سسامل، فسس

فإػا ؽأى عاملاق فخ  ثبط بؾق باذتق ملب ى عس  املن سؾ أمل )ب)نساق حزسيك      ،ل مظ وم

ثبط عافع ع  ات) ظ )  ات)امل النال، بؾضؽ ل ظسامل ملاعسرت  ع سى املظ سوم لسو      

)!! أمل بسالقوو:  صاچه بال  خ  الغاؽوس  هل مبقغاؽ أحل اذتق ع اط أمل الع ب ع اط، مل

بط قسغ صسالف القسابوحل    إحل الؼ، رقاؽ  الظامل مللو بن ي ع  املن ؾ ملأ)ؾ باملعؾملع ف 

 ملعؾض  ب قط ل قخ  ملاثػى ف و الؼ، قغ ح ؾ قربا باغرط فماػا ت وقعوحل )نضا!
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ُ٘ ُُ ًِ َِٜع  ِٔ ََ  ِ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًَّ ََّط اي ِ٘ َع ُِ ًِ ِٔ َعَشَص َظاِيُّا ِبُع ََ 

حل اهلل تعاي قغ أعغض العقوب  مل  رعؼؽ الظامل بظ مط،   السغباا   ملالغؾرب 

)ر س عرؼرؽر اؿالطماق بطـظ فمطسطط  بط قاو: أ قيب احصؾة، فقغ ملؽع ع  أبي عيغ اهلل 

 ؿسى  فر هطؿ ال هطز عر ؿاسسطط )رس س ررظف طمزسطز فؿسإمحلس عرعرسا لؿسمس ررقسس رخطبس لؿسطز ملرلؿسمس ررسأفوزؾساز ال هسطز عر           

حل رق ط اهلل ع اط )س   أفاثثؾ الوٍعي مل  رعؼؽ الظامل   ا مط هو  )1هلـا ؿا)ر ططط

بسط ة  إرظ مط وـاو صؼةبط ل مظ وم مل عسؼاؽا الظسامل   ا مسط، ملفسو  ػلسك ف     

حل أوؾ املظ وم عظام ملػلسك جملسؾع ابسط    أرعؾاط اهلل أوؾاق ؽغم ملقوعط )ظ و)اق )ع 

 أعؼؽ ااملاق رو)اق )ا   ا مط!

ـعملر )ر م اؽستر ؿبر أؿحرغاق :قاو    ستمعغب وع ؾع  مل وربع بطـظ فمن برعر ر ال هطز عر

 .)2هلعر ؿاسطط )ر س ررظف طمزطز بطمطثس ططط أؿملس عر ؿى ملزلفغطاط أؿملس عر ؿى عرقطيططط )ط س برعسغطاط

 ف ؼا ح م )  اثح ام )ع بعض يثاؽا الوٍعا .

 اآلثاص األخض١ٜٚ إلعا١ْ ايعامل -3

)ا ملؽع   اذتغر  النؾرف عمسا هسو )  سوب ع سى اليساب       

 ملرعر ؿى الفيرابط الؾعابطعم )ر ف زوبص ثر ؿاثز كؿ طمراملظ:   :الؾابع )  أبواب و نم فقغ ملؽع

 س ػروع ال هسطز )رس  أؿػروع ال هطز )ر س أؿهرساحلر الفإمفسس ؿامر، أؿػروع ال هسطز )رس س أؿهرساحلر أؿهسسبر الفيراسستط، أؿ       

 .)3هل أؿعراحلر الظهالطمطنير عر ؿى ـا فمط ممس لط فمرضسـ وقطني

حل هسسؼا اليسساب الؾابسسع شتيسسً لسسغصوو هسسؼا الؾوائسسف  أملالظسساهؾ )سس  اذتسسغر   

)س  أعساحل    س   . 3 )  أهاحل أهسب الياست   س2 .)  أهاحل ادفتم س1 :الثتث   ي الناؽ
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 59  الـَّارِ َمْن َمَدَح ُسْؾَطاكًا َجائِرًا َكاَن َقِريـَُه إىَِل 
   )واقع و نم!  الظاملني ع ى ا م م ل مض وقني، ف م مجاعاق   )وقع ملاحغ )

َّأص ُ٘ ٔإَي٢ اي َٓ َٕ َقٔضٜ ًَِطاّْا َدا٥ِضّا نَا َََزَح ُع  ِٔ ََ 

قؿساور: )رس س    :بب ملفو  ػلك ملؽع   أ)الي اليغمل :   )ناهي السنيب  

َرعر لؿطز وؿمرعاق فطاطط كؿاحلر قؿؾمرنرطز  ملؿى النعاؽم َرعس   .)رغرشر فز فؾؿاباق ورائطؾاق ملرترضر هفر ملرتر

ـع ملرورسبع:    ملرقؿاور ل: قؿاور ال هطز عرس ًُ دُس ٍَصٍّ ٔالَذَخ د ٍُ لَػيَ ََ ِيد ٔالإََِللاذٍّ ُِد َوَللحَْرَن
 .)1هلانلٍّارُل

  .)ر س عروع ورائطؾاق عر ؿى وروسؽن كؿاحلر قؿؾمر ر هرا)راحلر فطي ور رنعمر :ملرقؿاور 

ـرور بطسسطط )ر ؿسسـك  )رسس س ترسسورلهى صزيزسسو)ر ؿ اؿسسالطمن أؿملس أؿعرسساحلر عر ؿاس رسسا ثزسسمع  :ملقسساو  برسس

  .الفمروسملط قؿاور لؿطز: أؿبسنطؾس بط ؿعسنر ط ال هطط ملربراؽم ور رنعمر ملربطمسكر الفمريطاز

أؿلؿا ملر)ر س عر هقر فروسواق براس ر ررسغر،س فزس فؾؿاحلن ورسائطؾن ورعرسبر ال هسطز ػرلطسكؿ        :ملرقاو 

اؽم ـووـلطز فريسعزوحلر ػطؽراعساق رزقرس هـط عر ؿاسسطط فطسي برساؽم ور رسنعمر       القعوس)ؿ رروسمر الفقطارا)ر ط ثزعسيراباق )ط ر النع

 .ملربطمسكر الفمريطاز

 .)2هلملب ى ع   واب  ال افقني  ي وعا) م

ـع ملرورسبع       ملع  أبي عريسغط ال هطط  ٍِرْضدادِلفطسي قؿسوسوم ال هسطط عرس ْ لَربٍّدَملَْلِا   إِنٍّ

 ف ؼا قاعغة )  القواعغ. .)3هللؿا ررخزوؿزهرا عريسغص بطمرظف طمر ظقؿنسؾؿؾرةك عر ؿى اليؽؾرا)ط  :قؿاور

 َٔ أنرب ايهبا٥ض إضفا٤ ايؾضع١ٝ ع٢ً احلانِ اجلا٥ض -4

حل )  أكرب ال يائؾ مل)  أمغ احملؾ)امل  ٍس او النسؾعا  ع سى      

حل اذت و)سسامل املقسس يغة الظاملسس  ملع سسى )سسؾ ال سساؽرط كابسست    اذت سسام الظه ؿمسس .. ػلسسك 
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 61    اهدكا الناط ادستؼقم

ق ذ   ا م ا ل نال بقتش النؾعا  السؼ، تق خيس ط )س  ال  نس  ملالققاقسني      ت 

ع مساو   كافس  املسؼاهب    ملالؾهياحل ملاثحياؽ ملؽواو السغر  القسن  أمل النساع ، أ، ال   

 ملاثعراحل.

فقؾؽحوا النظؾ  ي كاف  اذت و)امل ادتائؾة عرب ال اؽرط ف ب  سغملحل ح و)س    

 ص ت )  الع ماو )  أعواحل الظ م ؟

 إىل ايظٖضٟ ْارص٠ َٔ اإلَاّ ايغذار  صعاي١

حل الـهؾ، كاحل ملاحسغاق )س  أع سم ع مساو العيسؾ      أملر  انا منوػواق ع ى ػلك 

ملكاحل )عؾملفاق بالقغل ملالوؽ  ملكاحل عظام املنـل  وغاق عنغ الع ماو كما عنسغ عا)س    

ملل نط حتوضو  ي ملاحسغ )س  أهسم أؽكساحل ارت ا س  اث)سو، ادتسائؾ ملكساحل )س            ،النال

أمسغ ادرستم ب  ياقسط     العظامس  عنسغ النسال حباس  يمل اد)سام القسخاع       امل اب  

بط أحؾج )وقع ارتتفس  النسؾعا   ػ أفسغو عيساوة النسؾعا  ع سى        ع ى النال، بب 

بط كاحل )  أع م ع ماو عيؾا  حل مل ر   اثع م ملر  ي أارتتف  اث)ور ، ملػلك 

ال هطط بطمرا أؿىرذع )طس س برسغربطكؿ ملرأؿوؿساور     فؿقؿغس أؿثسقؿ ؿ سكؿ بطعرمز :طعن  قوو اد)ام القخاع

)ط س عزمزؾم ؿ ملرقؿا)رتس عر ؿاسكؿ حزخر ز ال هسطط بطمرسا حرمع ؿسكؿ )طس س كط رابطسطط ملرفؿقه رسكؿ فطاسطط )طس س عطرنطسطط          

  . ملرعرؾعفؿكؿ )ط س فزنع ط بريطاؽطط )زخرمعغظ 

ط ؽفال  باعؽة غؾريس   ل  حل ر  ب اد)ام القخاعأبب ب   اث)ؾ  ي عؽو  

  )َسسا)ان ا ت نسسف عسس  عمسسق املأفسساة عنسسغ)ا رسسغصب الع مسساو   فسس ك اذت سسام    

 ملرربؽملحل ل خ ام أعماام ملا م م ملووؽهم.

  ك ابسط ل ـهسؾ، ستسؼؽؽاق لسط عس        فقغ ك ب اد)سام ع سي بس  اذتقسني     

ا ؿ )طس ر الف طس ر م   كؿ ؿابرا ال هطز ملر مرععظام عقاب اهلل لط ع ى  عاب ط الظ م  ع ى ا م م: 

ملرؽرحطمركؿ )طس ر النعساؽم فؿقؿسغس أؿىسسيرخستر بطخرساون ررنسيرغطسي لطمرس س عرؾرفؿسكؿ بط رسا أؿحلس ررؾسحرمرسكؿ فؿقؿسغس            



 60  رسالة كادرة من اإلمام السجاد  إىل الزهري
أؿثسقؿ ؿ سكؿ بطعرمز ال هطط بطمرا أؿىرذع )ط س برغربطكؿ ملر أؿوؿاور )ط س عزمزؾم ؿ ملر قؿا)رتس عر ؿاسكؿ حزخر ز ال هسطط  

 .)ط س كط رابططط ملر فؿقه ركؿ فطاطط )ط س عطرنططط ملر عرؾعفؿكؿ )ط س فزنع ط بريطاؽطط )زخرمعغظ  بطمرا حرمع ؿكؿ

فؿؾر ر لؿكؿ فطي ـكبؽ بطعسمر ظ أؿبسعرمر بط را عر ؿاسسكؿ ملر فطسي ـكسبؽ حزخعس ظ احسس ر ع بط رسا عر ؿاسسكؿ        

َرى  ملها ابس ر ؿى مز فؾر ؿ فطي ػرلطكؿ  َس ؿطز عر ؿاسسكؿ فؿقؿساور   الف ؿؾس ر فؿمرا قؿ لملر أؿبسغرى فطاطط فؿ َْ ِ ىَدِ
لَؾذاِِبل ََشِنينٌل لإِنٍّ ًْ لَزَفْرُت َْ ِ لَوىَِ ًْ زِيَنٍُُّس

َ
لأَل ًْ فؿابسـظؾس أؿ،غ ؽروزبن ترـ وحلز غؿسغاق   َشَهْرُت

حزخرخططط عر ؿاسسكؿ    مػرا ملرقؿ فتر براس ر ررغر،م ال هطط فؿقرأؿلؿكؿ عر س بطعرمططط عر ؿاسكؿ كؿاسفر ؽرعراس ر را ملرعر س

َراس ر را؟  كؿاسفر قؿ

ٍطااق )طنسكؿ بطال عقفيطام هراس راملر هراس راملر  ملرلؿا ترخسقرير ع ال هطر قؿابط قا )طنسكؿ بطال ععسؼطرؾم ملرلؿا ؽرا

ٍِّاِسلَوَللحَللؿاسكر كؿؼرلطكؿ أؿصرؼر عر ؿى الفعز ؿمراوط فطي كط رابططط  مػس قؿاور  ل ِي ُّ ٍِّ ُّلََلُيَّيِنُ َُٔ ٍُ   .ْسُخ

ملراعس ؿسسمس أؿحلع أؿعسبرسسى )رسسا كؿ رمسسستر ملر أؿصرسسفع )رسسا احس رمر فسستر أؿحلس يبرقسسستر ملرحسنرسس ؿ الظهسسالطمم 

ملرفرسس ع فتر لؿسسطز وؿؾمرسسقر الفغرسسيؽ بطسسغزبزوؽ ؿ )طنسسسطز حطسسنير عربرسسوسملر ملر مورابر طسسكؿ لؿسسطز حطسسنير عزعطاسستر فؿمرسسا   

ثسمطسكؿ غؿسغاق )رسعر الفضروربرس ط ملرأؿحلس تزقسسأؿور عرمعسا أؿصرسؼسملر بطإمعرابر طسكؿ         أؿصسورفؿنطي أؿحلس ترـ وحلر تريزسووز بطإم 

عر ؿى ـا فمم الظه ؿمر ط  مبعكؿ أؿصرؼسملر )را لؿاسكر لؿكؿ )طمع س أؿعسؾؿا ؿ ملرعربروسملر )طمع س لؿمس ررسؾزعع عر ؿسى   

 .)ر س حراعع ال هطر أؿحرغظ حرقلاق ملرلؿمس ترؾزعع براوط قا حطنير أؿعسبرا ؿ ملرأؿحسيريستر

أؿملرلؿساسكر بطغزعرائطسطط  مرعسا ؿ حطسنير عرعرسا ؿ ورعرـ سو ؿ ـقؾفيساق أؿعراؽزملا بطسكؿ          :ثم قاو 

ٍرس ؿالؿ ط ممس عراعطاساق         ؽرحرى )رظؿالطمط ممس ملر وطقسؾاق ررعسيزؾزملحلر عر ؿاسسكؿ  ملؿسى بر ؿاررساهزمس ملر فزس هماق  ملؿسى 

 زمس رزغسصطـ وحلر بطكؿ النعكه عر ؿسى الفعز ؿمرساوط ملر ررقف رساعزملحلر بطسكؿ ـقـ سوبر       ملؿى غؿاؽ ممس فرالط اق فريطا ؿ

ًغ ملزؿرؽرائط ممس ملر لؿا أؿقفورى أؿعسورابط ممس  ملهسا عزملحلر )رسا بر ؿغسستر )طس س      الفخز عاوم  ملؿاس ممس فؿ ؿمس رريسـ  س أؿصر

ا)ع ط  ملؿاس ممس فؿمرا أؿقؿبع )را أؿعسؾؿوس ؿ فطسي قؿسغسؽم )رسا     مىس ؿاشم فؿقراعطهطمس ملر اصس ط ؿاعط الفضراىع ط ملر الفعر

 .)1هلأؿصرؼزملا )طنسكؿ ملر )را أؿرسقرؾر )را عرمرؾزملا لؿكؿ   كؿنرفط )را صرؾعبزوا عر ؿاسكؿ...
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عقاقسس  ػامل عةةمل بالغسس  وسسغاق مللنقسس ط العغفسسامل    ملعيسساؽامل اد)سسام

 ع ى بعَ ا فقط: 

ى )رسسا كؿ رمسسستر ملرأؿصرسسفع )رسسا احس رمر فسستر أؿحلس يبرقسسستر ملرحسنرسس ؿ      ملراعس ؿسسمس أؿحلع أؿعسبرسس  س    أ

 فخ ى هؼا املقغاؽ حؾام مل ثم مل)عيا . الظهالطمم...

ورعرـ و ؿ ـقؾفياق أؿعراؽزملا بطكؿ ؽرحرى )رظؿسالطمط ممس ملر وطقسسؾاق ررعسيزسؾزملحلر عر ؿاسسكؿ  ملؿسى       س  ب

ٍر ؿالؿ ط ممس ملػلسك ثحل اذت سام الظ مس  ة   سن م عساعة الظ سم        بر ؿارراهزمس ملر فز هماق  ملؿى 

  ة ) ق خني بقتش النؾعا  الا  نخ ا ام الع ماو )قابب بعض حؾام الغباا!

ملهسو أغسؾب  ػ رظ سؾ )نسط      رزغسصطـ وحلر بطكؿ النعكه عر ؿسى الفعز ؿمرساوط   :قولط  س  ج

كسابوا رؾملبسط )سع    حل الع مساو  ػ  أحل الـهؾ، كساحل أكسرب أمل )س  أكسرب ع مساو عيسؾا ح سى        أ

؟ أم )سسع  حل اذتسسق )سسع )سس ؟ )سسع أهسسب الياسستأاذتسساكم اث)سسو، كسسابوا رنسس وحل   

حل أالنخؾة امل عوبس    القسؾيحل؟ بسب لع س م كسابوا غتسغعوحل بسط ح سى لا ساع غتاسب  لسا م            

اث)ورني ع ى حق ثحل )ثب الـهسؾ، )ع سم! مل)سا أعظسم )سا رنس ل ط ػلسك )س   حسؾاج          

بن قسط   أعظم )ا م ل ط )   حؾاج لذ)ام القخاع دتي   اذتق ملأعتم ال قى بب )ا 

 املقؾح . سح ى ك ب لط هؼا الؾفال  املبمل  

ًغ ملزؿرؽرائط مسمس ملرلؿسا أؿقفسورى أؿعسسورابط ممس  ملهسا عزملحلر )رسا         :قولط س   ع فؿ ؿمس رريسـ  س أؿصرس

ملالسسؼ، رسسغو   )1هل ط  ملؿسساس ممسملراصس ط ؿسساعط الفضراىعسس ط ملرالفعرا)عسس   بر ؿغسسستر )طسس س  مىسسس ؿاشم فؿقرسساعطهطمس 

ب سم أقسوى )س  فسائؾ أعسواب م      أقوى ععائم الظ م هم الع مساو مل أحل أبوٍوش ع ى 

 كاف  )  ٍيا) ملقاعة ملؽافاو ملواوو ململؿؽاو مل)قبمللني.

 يًغًطإ شتظٓيفا أسارٜح غضٜب١ ٚضعٗا ضز األ١ُ٥ 

ط )نسط    ال تم )ع الـهؾ، ملعمق تأمل مللعب القؾ   تنغضع اد)ام القخاع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ل ـهؾ،   امل خق. ؽاوع عام ؽفال ط  )1هل
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  بط كاحل قغ بؾ    وعب اثحاعر  ٍغ أ)ا املب)نني ملفاومس  الـهسؾاو  أرعوع  ي 

هلملهسسؼا لعمسسؾ، )سس  العخائسسب) مل  ملٍسسع اثحاعرسس  السسا ت سسؾل ععسسائم اذت سسم 

حل الـهسؾ، كساحل )ثسب أبسي هؾرسؾة      أحل ابس  أبسي اذتغرسغ ىسؾش بس     أاث)و، ادتائؾ ح ى 

ملاص تق سا ملوع س ا ع سى     ملاملغاة بس  مسعي  ملعمسؾمل العساٌ   ملٍسع اثحاعرس       

 .لقاحل ؽفوو اهلل 

فقسساو  ،ملفاومسس  وسسؾ  بسساب ع سسي  فقسسغ ؽملىهل!) الـهسسؾ، بسسأحلض ؽفسسوو ال لسسط  

ـض ملوبض فإحل مساو   اما: أة تي ااحل؟ قاو ع ي فق ت: را ؽفوو ال لط  بضما أب قنا باغ ال لط ع

ْزَثَل أحل ريعثنا بعثنا، فابيؾع النيب ملهو رقوو:
َ
نَْصاُنلأ ٍءلَجَنًَلللَوََكَنلاْْلِ  .)1هلََشْ

حل عتوضو ال َا    ي ؽػر س   أملال ؼب ملالغوب ملاٍذ باض  ملقغ أؽاع الـهؾ، 

عنسغ)ا    حل الؾفووأحل مل   نط  ب اؽها )  أى  ا  ػ كاحل النال رع موحل أبعغ 

ابـو قولط تعساي:   َٓ لَؾيَيْ ََلةِلَواْضَعِِبْ ْْيََملةِا طٍّ َ
ُمْرلأ

ْ
كساحل  سؾ ع سى با  مسا      )2هلَوأ

لِْلُددْذَِْبل :ة مثاباسس  أمسس ؾ أمل تقسع  ملر  سسو ع سسا م قولسط تعسساي  ملسغ  ُ دداليُرِيددُنلاَّللٍّ ٍَ إِجٍّ
ًِْٓيا لَتْع ًْ َِرُك ّٓ َْْولاْْلَيِْجلَوُيَع َ

لا رِّْجَسلأ ًُ ب سم هسم   ألا ؾل   أػهاحل النسال   َؾُِس

ْْدَولاْْلَل :حلأمل  أهب اليات َ
لا درِّْجَسلأ ًُ لِْلُدْذَِْبلَؾدُِس ُ اليُرِيُنلاَّللٍّ ٍَ يْدِجلإِجٍّ

ًِْٓيا لَتْع ًْ َِرُك ّٓ ة رؾاع ب ا  ة هسم! ف ؾسو  الـهسؾ، لوٍسع هسؼا اذتسغر         )4)هل3هلَوُيَع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .54فوؽة ال  ف:  )1هل

 .132وؽة وط: ) ف2هل

 .33فوؽة اثحـاب:  )3هل

ذتافظ اذتق ابي هلاذتن ي) قاو: أصرببا اذتاكم الوالغ هلبإفناعا املؼكوؽ) عس  أبسي اذتمسؾاو صساعم     ) ؽملى ا4هل

َلةِلَواْضدَعِِبْلَؾيَيْٓدا :  بضط مللا بـلت هؼا احر :النيب  ْْيََملةِا طٍّ َ
ُمْرلأ

ْ
رسأتي   . كساحل السنيب   َوأ

اليُرِيدباب ع ي ملفاوم  كب ىتة فاقوو: اليتة ؽمح سم اهلل   لا درِّْجَسلإٍٍُِّ ًُ ُنلاَّلُللِْلُدْذَِْبلَخدُِْس
لَتْعِْٓياًل ًْ َِرُك ّٓ َْْولاْْلَيِْجلَويَُع َ

 .  )382س ٌ 1ٌ381ج :مواهغ ال نـرب س ملها)نطهل. أ

 «                                             .هس) 4ت قا ت قا القؾيحل/ ع ي ب  ابؾاهام القمي هلمل القؾحل  
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 )نسسط  ) ثسساق ني عسس  اليسستة ملريسسوضؽ ابـعسساج السسنيب     لايسسوؽهما 

 ململى ط لط بأبط أكثؾ ميو وغةق!

بط تؾقى   عغائط ملكؼبط ملتغلاقسط ملحقسغا ح سى ملٍسع     أملاثغؾب )  ػلك 

 اذتغر  ال الي:  

كما ؽملى الـهؾ، ع  عائن  أبض ا قالت: كنت رو)اق عنغ ؽفسوو ال لسط فخساو    

العيال ملع ي فقاو ؽفوو ال لط: را عائن  هؼاحل  وتساحل ع سى غسا عرسين!! ملػلسك      

 )ا مل رق ط  ة أبغض النواىب ملأمغهم حقغاق ملصيثاق مل) ؾاق ملعباوة.

َساق  ػ  ف ؼا ك ط )  و   مل)  و   أصسؾى كساحل ر سؼب   اة ساا احصسؾ أر     

كاحل )  أكاػرب الـهؾ، ملثوب أحل ر يك ع ى النال ملغت ف )  حغضة كسؾاها  م  

حو )ؾملاحل رقوو: هلملكاحل ع ي ب  اذتقني )  أفَب أهب با سط ملأحقسن م واعس ،    

  م  ي )ؾملاحل ملابنط عيغ امل ك)!!ملأحي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

َلملقولط:  » يََملةِا طٍّ ْْ َ
ُمْرلأ

ْ
لَؾيَيْٓداَوأ فسإحل اهلل أ)سؾا أحل غتسً أه سط عملحل النسال لساع م        ةِلَواْضَعِِبْ

عنسغ اهلل )نـلس  صاىس  لاقست ل نسال  ػ أ)سؾهم )سع النسال عا)س  ثسم            النال أحل ثهب ستمسغ  

ظتيو كب روم عنغ ىتة ال خسؾ ح سى    أ)ؾهم صاى  ف ما أبـو اهلل هؼا احر  كاحل ؽفوو اهلل 

 القستم ع سا م ملؽمحس  اهلل ملبؾكاتسط    فاقوو:  ملاذتقني رأتي باب ع ي ملفاوم  ملاذتق  

ملع اسسك القسستم رسسا ؽفسسوو اهلل ملؽمحسس  اهلل     : فاقسسوو ع سسي ملفاومسس  ملاذتقسس  ملاذتقسسني   

داليُرِيدُنلاَّلُلللاليستة اليستة رسؾمح م اهلل:     :ثسم رأصسؼ بعَساعتي اليساب ملرقسوو      .ملبؾكاتط إٍٍُِّ
َْْولاْْلَيْل َ

لا رِّْجَسلأ ًُ ًْلَتْعِْٓياًلِْلُْذَِْبلَخُِْس َِرُك ّٓ ف م رـو ر عب ػلك كب روم  ػا م غ املغرنس     ِجلَويَُع

 أبا أم غ بط ر عب ػلك. ح ى فاؽ  الغبااز ملقاو أبو اذتمؾاو صاعم النيب 

)ضس   )ؾبسا )سع اث  أػا    هسؼا احرس  قساو صيضسنا اهلل ب سؼا ارتيوىساض         :مل  العاوحل ع  الؾضٍا  

 ي باب ع يض ملفاومس    ظتيو  )  ف احل ؽفوو اهلل   عملحل اثبإقا)  اليضتة ثم صيضنا )

اليستة   :م ؾ   كبض روم عنغ حَوؽ كبض ىتة سك )ؾضامل فاقسوو أبعغ بـملو هؼا احر  تقع  

كؾ)نسا ب سا ملصيضسنا )س      أبيااو مبثب هؼا ال ؾا)  الا حغاق )  ػؽاؽ، اثأكؾم اهلل أؽمح م اهلل مل)ا 

 هب با  م.أعملحل مجاع 
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حل اذتق هو )سع هسؼا اذت و)س     أالنال ر يوؽ  حل ال ثا )   

أمل ت ك، ة ل  َ اب ادعت)ي فخقب بب ثب م ظتسغملحل اذت و)سامل قساعؽة ع سى     

حتناغ املترني )  النسال   النسواؽ  ملفسا م الع مساو ملأفساتؼة ادتا)عسامل ململوسوا        

 اجمل مع، ف اف ت وحل اذت و)  ع ى باوب!

مل ة ل سساحل فؾعسسوحل   ،حل هلاذتسسق) ة رعسسؾع بسسؼلك أملل سس  ػلسسك غ  سس  عسس    

ملاذتخاج مله  ؾ ملف الني مل)وفولاين، )  فاعة احملقني ملو اع  أهب اذتق، ملكساحل  

 ملاملظ و)وحل ع ى باوب! ملاد)ام القخاع  النيب بوش مل)وفى 

بع مسسائ م   سحل النسسال كاسسف خت لسسوا       أحل بنسسا  مسساؽة صاو سس   ي   أملر  سسي 

  الؾساهؾة ملاضتساؿملا   ملع  اليَع ع  فاغ اثملىااو أ)ا املب)نني  سململو ائ م  

      ي ىف الؾغاة بب ملماؽ  كثا )ن م   العسغملاحل القسافؾ ٍسغ فساغ اثملىسااو أمل      

مل عتؾكسسوا فسساكناق حسسني هخسسم اثعسسغاو الغاىسسيوحل ع سسى عاؽ ابنسس     سع سسى اثقسسب     سسس

،  ملأحؾقوا اليساب مللؾمسوا صسغض فساغة بقساو العساملني        الؾفوو ملبَع ط

 اا ادتياو الؾملافي ملتي ي اا العاوحل ع)اق:مل)ا أعظم ا )  فاوع  كربى ت  ـ 
 

 قسسسسساو فسسسسس امص ق سسسسستز رسسسسسا فسسسسس ماحلز 
 

 هسسسسب عص سسسسوا ململ رسسسسك افسسسس مؼاحلز    
 

ـرةط ادتيسسسسسسسسسسسسسسسسسساؽم  فؿقؿسسسسسسساور  م، ملعطسسسسسسس
 

 مل)سسسسا ع سسسسى الـهسسسسؾاوط )سسسس  سسسسسسساؽم 
 

 لسسسسسسسسس ن ا ةػملس ملؽاور اليسسسسسسسسسسسسسسسسابط 
 

 ؽعارسسسسسس ق ل قسسسسسسرتم ملاذتخسسسسسسسسسسسسسسسابط   
 

 ا عيسسسسسؾافمزسسسسسؼ ؽرأؿملهسسسسسا عيسسسسسؾمله
 

 كسسسساعمل بن قسسسسي أحل عسسسسوملر حقسسسسؾا 
 

 بسسسسساعمل أرسسسسسا فَسسسسسـ  أفنغرنسسسسسسسسسسسسسسي
 

 فقسسسسغ ملؽبسسسسي أفقؿـؾسسسسسسسسسسسسوا ورنطانطسسسسي  
 

 فؿأفسسسسقؿؾؿت بنسسسستز ااسسسسغى ملا حـبرسسسسا
 

 ورنطاسسسسسسسسسسنر ا ػا ؿ املقسسسسسمرى )زخسقطسسسسسنا   
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َسسسسسسؾرمز النسسسسساؽز بطيرسسسسساب عراؽمهسسسسسسسسسسا     أتز
 

 مليرسسسسسـ  النزسسسسسسسسسسسسسسسوؽم ع سسسسسى )ناؽمهسسسسسا 
 

 بسسسسسابز بسسسسسيبم الؾمحسسسسسسسسسسسسس ف ابز سسسسساملب
 

 ملبسسسسابز أبسسسسوابط صتسسسساةط اث)سسسسسسسسسسسسسسس    
 

 

 بسسسب بابز سسسا بسسسسسسسابز الع سسسيم اثع سسسى   
 

 فسسسثرمر ملوسسسطز ال سسسسسسسسسسسسسسسسطط قسسسغ  ؿ ؿسسسى     
 

 )اكف رقرسسسسسيزوا بالنسسسسساؽم غؿسسسسسار العسسسسسسسسسساؽم 
 

 

 مل)سسسس  ملؽائطسسسسطط عسسسسؼابز النسسسسسسسسسسسسسساؽم    
 

 سسسسسسسساؽر ة)سسسا أوس رسسسبر القسسسومر فسسسإحل النسس
 

 تزؾف طسسسـأ بسسسوؽر ال سسسسسسسسسسسسسسسسطط ورسسسبر ملعسسست  
 

 فسسساحسمؾعملط العسسسنيز ملعاسسسسسس ز املعؾفسسس ف   
 

 تزؼسؽرعز بالسغ)عم عر سى ت سك اليط ؿسسسسسس ف     
 

 ملة رزـرسسسبز حزمسسسسؾرةؿ العراسسسسسسسسس م فطسسسوى  
 

 بطسساضز القزسساوعط رسسومر رزنسنرسسؾز السسسسسسس طوا     
 

 غراهرسسسسسسساملل قسسسسساا)ط ؽربرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ك ىر
 

 فطسسي )رقسسسمرعم الغرهسسسسسسسسسسؾم فؿمرسسا أؿمسسسخراهرا  
 

 ملاثؿثرسسسؾز اليرسسساقطي كؿمطثسسسسسسسسسسسسسبم السسسغز)سـ  م
 

ـرهسسسسؾراوط أؿقفسسسورى السسسسخزخر م   َزسسسغط ال    عر
 

 مل)سس  فرسسوراعط )ر نط رسسا افسسسوعر ال َسسسسسسسا    
 

 رسسسا فسسساعغر ال سسسسسسسسطز اد)سسسامر املؾتَسسسى 
 

ـز برعسسبم القرسسافط فطسسي ور     نسيراس رسسسسسسساململركسس
 

 أترسسسى بطـ سسسبم )رسسسا أؿترسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى عر ا سسسا  
 

 مللؿقسسسسستز أؿعسؽم، صريرسسسسؾر املطقسمرسسسسسسسسسسسسساؽم  
 

ـرابرسسس ؿ اثفسسسسسسسسسسسؾاؽر     فرسسسبس ىرسسسغسؽرهرا صط
 

 ملفطسسي ورسسيطنيم املؿخسسسغط )سسا رزسسغس)طي اذتؿنرسسا   
 

 ملهرسسبس لؿ زسسمر  صس سساوز أ)سسسسسسسسسسسؾن قسسغ فنسسا  
 

 اؽز ملالغط)سرسسسسسسسسسسسسسسساوزملاليسسسسابز ملادتطسسسسغر 
 

 مزسسس زوعز ىطسسسغس ن )رسسسا بط رسسسا صر ؿسسسسسسسسسسسسسساوز 
 

 قسسسسساو فسسسسس امص ق سسسسستز رسسسسسا فسسسسس ماحلز 
 

 هسسسسب عص سسسسوا ململ رسسسسك افسسسس مؼاحلز    
 

 لؿقؿسسسغس ورنرسسسىس ادتؿسسسسابطي عر ؿسسسى ورنطانط سسسسا   
 

 فؿابسسسسغركؿتط ادتطيرسسساوز )طسسس س حرنطانطسسسسسسسسسسسس ا   
 

 لنريطسسسسسيأؿهر ؿسسسسسؼرا رزيسسسسسسنرعز بطابسنرسسسسسسسسسسسس ط ا 
 

 حطؾسىشسسا ع سسى امـل سسكط فؿارسسسسسسا لط فعرخرسسبط    
 

 أؿتزمسنرسسسسسسسعز املؿ فؾزملبرسسسسسسسـ  املؿقفؾزملحرسسسسسسسسسسسط  
 

َطاخرسسسسسسسسس ف     عرسس م اليز ؿسسا صروسفقسسا )طسس ر ال ؿ
 

 ملاهللط ررنسيرغطسسسسسي لؿ رسسسسسا تريس طسسسسسي عر)رسسسسسسسسسسسا
 

 )رسسسا عرا)رسسستط اثؿؽس ز ملعراؽرملط القرسسسمراوس  
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ـمهرسسسسا أبطاسسسسس   سسسسسسس را القرسسسسا)طي لط ؿقفسسسسغط عط
 

َرسسسسسسسا)ط را ملػطوم اذتؿسسسسسسسسسسسسسسسسسا)طي   مللطاهس ط
 

َطسسس فعم لؿسسساسكر ررنسخريطسسسؾس     لؿسسسس ط ر كؿقسسسسؾر ال
 

ـن )زقف رسسسسسغطؽس  ـمرسسسسس   ة بطيطمسيرسسسسسسسسسسسسسسامم عر
 

ـركطارسسسسسس ف ٍسسسسسسسـ عم ال   مػس ؽر ز تط فسسسسسسكؿ اثؿ
 

 ؽرؿمررسسسس ك )رسسسسسا )طثسـ  رسسسسسا ؽرؿمررسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ف  
 

ادتسؾائم املؾملعس  مل ر عسب النسال مساماق  )سا دتسػت ملصسوع أمل         مل)ع كسب ت سك   

النعالز عريطاغز  :لؾمع   )او أمل )نيب أمل ميط ػلك، ملقغ قاو فاغ الن غاو 

الغغبسارا ملر الغؽر ز لؿعطقص عر ؿى أؿلفقطنر ط ممس ررخزوـووبرطز )را عرؽعملس )رعرارطنز زمس فؿسإمػرا )زخؽيزسوا بطالفير ؿساوط    

 .)1هلرعابزوحلرقؿبع الغع

 َغري٠ عًِ ٚدٗار  ايغٝز احلهِٝ

ملأصسسسااق لنَسسسؾب )سسسثتق )سسس  ال سسساؽرط القؾرسسسب رَسسس ض بسسسالعطيرؾ ملالسسسغؽملل      

حسسغ أكسسرب )ؾاوسسع ال ق اسسغ العظسسام السسؼر  تيسسغضملا ل خ و)سسامل    أملالسسغةةمل، عسس  

ادتائؾة الظامل  ملعفعوا ٍؾري  ػلك غالا  وغاق، ملل  ض ػلك مل رزثسنط م عس  )واىس      

حل النسال  أة ادت اعر  لعنؾامل القنني ؽغم كاف  الَغووامل املؾعيس ، ملؽغسم   املقا

 خت لوا عن م   أحؾج ال خظامل، لاعاغ ال اؽرط ب قط.

ملفوع صتغ   هسؼا ال قؾسامل )س  ال ساؽرط املعاىسؾ أمنوػوساق )نسؾقاق )س          

السوكتو   عيسؾ الغايس  رنؾسق بعمسق املأفساة   صسؼةحل اثكثسؾ ح سى ل مؾوسسع          

ا قسساؽ  اذت سسام الظ مسس  ململاو  سسم مبسسؾض اذتسسق ململ رسسنخ م اسسم ململ اثع سسى  ػا )سس

 رؾٍط لياو  م.

كاحل )  وتئسع الع مساو    ،املؾوع اثع ى   ؿ)ابط  القاغ ستق  اذت ام

عا)ساق)   25م هلملكاحل عمؾا يبسؼا   1914اجملاهغر  )نؼ فين عمؾا املي ؾة ف ي عام 

ثسسوؽة السسا قاعهسسا ع مسساو مسساؽ    ثسسوؽة النسسعاي  بالييسسؾة ٍسسغ ادب  اسسـ، ملهسسي ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .245ٌ :ف العقووحت )1هل
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الغر  ملع ى ؽأف م القاغ ستمغ فعاغ اذتيوبي ملالقاغ ع سي السغا)اع ملالقساغ عيسغ     

 الؾؿا  اذت و ملالقاغ ) غ، اذتاغؽ، ملغاهم. 

ملقسغ قسساع هسسبةو الع مسساو النسسعب العؾاقسسي ملقات سس  اةب  اسسـ مل)سسنع م )سس   

هسسؼا  عصسسوو العسسؾا  ملعاؽمل )عسساؽ  ٍسساؽر    )نؾقسس  النسسعاي ، ملاف نسس غ   

  ثوؽة العنؾر  بقااعة   املعاؽ  عغع )  الع ماو، ثم ماؽ  القاغ اذت ام

ثسم مساط النسؾرع  اةىس  ابي ملالنساط ستمسغ         املاؿا ستمسغ تقسي النسااؿ،   

وواع ادتـائؾ، ملالناط عيغ الؾٍا يو الناط ؽاٍي ملالنساط وسواع ادتسواهؾ،    

 ملالناط ) غ، ارتاليي ملغاهم.

٢ّٓ ايؾٝ  ٛعٝني، ٚاحلهِٝ ٜٛادٗ٘ بصالب١عبز ايهضِٜ ٜتب

عسوؿ، تينضسى عيسغ ال سؾرم قافسم فاافس         14ملبعسغ ابقستب    1958مل  عام 

تَسسؾب السسغر    اليسسمام  ػ حتسسالف )سسع اذتسسـب النسساوعي ملفسس ذ لسسط اجملسساو بسسب      

عؾسسائ م أع سسى املناىسسب   الغمللسس  ملفسسضؾ اسسم كافسس  اة) اباسسامل   املاح َسسن م مل

حل عتوام  ي ؽقم ىسعب عت سم النسعب    أ ملاث)واو ملادعتم ملغا ػلك )ق  غفاق

ك ط، )نؾ قاق )س  ف قس   صؾقساو  ػ أؽاع عفسع ال افسغ باثفقسغ حاس  أؽاع )واو س          

ال ااؽ القو)ي الؼ، رقوعا مجاو عيغ الناىؾ، بال ااؽ النساوعي السؼ، ة رقساؽحل بسط     

   اةضتؾاع ملال قاع )  عغة و امل.)  حا

 ماو اؼا املضؾط ب سب قسوة   ملفائؾ الع  ملعنغ ػا  تيغى القاغ اذت ام

ملػلسسك ع سسى السسؾغم )سس  وسسوض الؾعسسب اذتسساكم  ػ كسسابوا النسساوعاوحل رقسسخ وحل )سس    

رعاؽٍس م بالنسواؽ  ملرق  سسوحل املعاؽٍسني بسغم بسساؽع ب أراسغ )س  عسسرب ال سؾرم قافسسم        

 :مضيااق، فاىغؽ ف واا املعؾملف 
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 هلبقم اهلل الؾمح  الؾحام

ؾ مل ذتسساع، أمل تسسؾملر  ة ظتسسوؿ ادب مسساو ل خسسـب النسساوعي، فسسإحل ػلسسك ك سس  

ل   ؾ ملادذتاع. أعاػكم اهلل ملمجاع املق مني )  ػلسك، ملؿاعكسم   ابساق ملتقس اماق.     

 ملالقتم ع ا م ملؽمح  اهلل ملبؾكاتط.

 ستق  الؾياويائي اذت ام 

 م)15/2/1959. ملقغ ملافق ػلك 1379معياحل  17

)سن م    ف سواا مل   ملفاؽ  الع ماو اثعتم  ي تأراغ القاغ ستق  اذت ام 

يرامل اهلل العظام القاغ عيغ اااع، النااؿ، ملالقساغ ستمسوع النساهؾملع، ملالقساغ     

)سساؿا ) سسغ، النسسااؿ، ملالقسساغ أبسسو القافسسم ارتسسوئي ملالقسساغ عيسسغ اهلل النسسااؿ،    

ملالنسساط عيسسغ ال سسؾرم الـصتسسابي ملالقسساغ وسسواع ال ربرسسـ، مل النسساط عيسسغ ال سسؾرم        

 . )ؾتَى يو رافني ادتـائؾ، ملالقاغ ستمغ ع ي الؾيؾيائي ملالناط

 اْتكاّ ايغًطات ٚايؾٝٛعٝني َٔ ايغٝز احلهِٝ ٚاملتزٜٓني

 سمل  )قابسسب ػلسسك ملغسساا أو سسق النسساوعاوحل محسستمل تقسسقاؾا : فاافسسا      

 ف ؾر  ؽهاي  ٍغ ؽواو الغر  ملامل غرنني، ملكاحل )  ػلك: سمجاهار   ساو ماعا  

 بط ؽوعا  ملخت ف.أحل هلالغر  أفاوحل النعوب) ملأماعوا   اثوواو أب م   س أ

بسسب ملأكثسسؾ )سس  ػلسسك: فقسسغ عممسسوا ع سسى كافسس  كسسواعؽهم ململفسسائب        س    ب

بسسط رعاسسق تقسسغم اجمل مسسع)! مل)سس    حل هلكسسب ) سسغر  ف سسو زتسسؾم) ملالقسسيب هل أ عت) سسم 

بسط رقس خق الق سب بأبنسع     أحل ) ؾعة هلاجملؾم) ت قع  ي عؽو  اذت م ع اسط ب أالواٍذ 

حل أ)قس وا بسيعض املعاؽٍسني    أاليوؽ، كما كابوا ر ع سوحل ػلسك بال عسب!  ػ ت سؾؽ     

ثسم   ،ملؽبؾوا  حغى ؽو اط  ي فااؽة ملؽو ط اثصؾى  ي فااؽة أصؾى حبياو قورس  

مل  )ظاهؾامل ىاصي  )ؾعي  تنؾ ق القااؽتاحل بقسؾع  كسياة   ا ساهني ) َساعر      
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ل سسي رسسؾى النسسال بسسأمض أعاسسن م كاسسف رننسسؾؾ امل سسغر  املعسساؽ   ي مسسؾؾر  بسسأفخع 

 الناوعا !اليوؽ جملؾع ابط عاؽ  

بسط ب س  )س     أ، ح سى   ملحؾضكوا ادت    ملالغوغساو ٍسغ القساغ اذت سام     س  ج

ملقاح  م أحل ىاحب عكاحل زتساملؽ ملنسـو القساغ ستقس  اذت سام، كساحل عنسغ)ا غتسؾج         

القاغ )  عاؽا رؾفع ىومل املؼرا  بأباماغ الناوعاني، ح ى  ػا اقسرتب القساغ )س     

اعس  )انساب ع  سق، ملكساحل     بسط )س  مج  أعكابط ؽفع ىوتط: ع  قي ع  قسي! مبعنسى   

ػلك هو  ت ا) م املع لب مل  ة غتَع لعيغ ال ؾرم! ملكساحل )س  مج س  مسعاؽات م:     

أ،: )  مل ري ق ل نساوعاني مللعيسغ    )!ع  قي، ملاذتياو )وووعة يصفاگململفما هل

 ال ؾرم ف و بعثي، ملاذتياو واهـة ل ي تقخ ط   النواؽ !

مل قسغ  الؾعسب اذتساكم     مل ػا ؽوع م  ي السوؽاو ملعنس م   ت سك اثوسواو    

بسط لسوةهم ةل  مست النساوعا      أع ى العؾا  ك ط لعؾف م قام  ادت اع ملاجملاهغر  مل

 !العؾا  ملعمع ادذتاع ملال قاع بأبنع ىزورؽما، بتعر ع ي ملاذتقني 

حل وستب اذتسوؿة الع ماس  كسابوا ة     أملب غت اذتالس  )س  النسغة  ي عؽوس       س  ع

حل أم مل ي املقسسساوغ فسسسؾاعى  ػ كسسساحل   سسس   ر خسسسؾأملحل ع سسسى ارتسسسؾملج  ي عؽملفسسس  

 ت امج م   كب ذتظ  مجاعامل املقامل)  النعيا !

)  الؾتب ملعوائ س م رعانسوحل   ؽعسب ملق سق  ػ كساحل عت مسب        اقملكاحل كثا

حل ت خسسم ع سسا م   باسسوت م قسسوامل املقامل)سس  النسسعيا  ملتق سساعهم  ي     أ  كسسب لا سس   

 اجمل وو أمل تق   م ؽأفاق!

 ٛط٠ ايع١ًُٝ ٜٚطاصر ايعًُا٤سظب ايبعح ٜٛاد٘ احل

قام حـب اليع ، ملب ضؾاط مل)قسابغة أفسااعا، بسابقتب     1968مل  العام 

عقسس ؾ، ملأ)قسس وا أؿ)ضسس  اذت سسم   العسسؾا  بسسالعنف ملادؽهسساب ملقسسا)وا مبؾسساؽعة     



 70  ادرجعقة العؾقا تستعرض قوهتا اجلامهرية
الع ماو مل)تحق  املب)نني، بب بً قؾاؽ ىاعؽ ع  القاساعتني القؾؾرس  ملالقو)اس       

القَاو ع ى املؾوعا  الغرناس  ثب سا العقيس  ال سربى     م ع ى ٍؾملؽة 1969باقاحل  4

 . )1هلأ)ام أهغاف م

ملقغ أقسغ)ت القس ؾامل ادتسائؾة ع سى تقس ا أعسغاع كسياة )س  و يس  الع سوم           

حل أىسس  م  رؾابسسي ملكابسست عناىسسؾ اث)سس   أي ارسسؾاحل ) سسؼؽعني بسس الغرناسس  ملالع مسساو 

القسخوحل، ملكساحل   تغاهم املغاؽل الغرنا  ملتع قب الؾستب ملالع مساو ملتقسوق م  ي    

ؽبعسني فقؾسع ؿراؽتسط ملؽوسع     حانؼا    كؾبتو لـرساؽة اث   القاغ ستق  اذت ام

ؽفاسسع املقسس وى   ي النخسسف اح خاوسسا ع سسى ػلسسك، ملقسسغ أؽفسس ت القسس ؾامل ملفسسغاق  

 ملت غئ ط ملكاحل   الوفغ حؾعاحل ال  ؾرا.    ملقاب   القاغ اذت ام

 املضدع١ٝ ايعًٝا تغتعضض قٛتٗا اجلُاٖري١ٜ

 ي بغغاع لاق عؾ  قوة املؾوعا  الغرناس  الع اسا     القاغ اذت ام ثم فافؾ

  .ملمجاهار  ا

ي بغسسغاع حبخسس   حل القسساغ اذت سسام فسسافؾ  قسساو حسسؾعاحل ال  سسؾرا   )ؼكؾاتسسط: هل

لاسط الوفسوع )س  كسب      وساومل   املؾ  ملكاحل رقيغ عؾ  القوة الا ر م ع ب سا، ملفعستق  

ر  )  قيب الؾئاك صاوي م ب  خس  قافسا    ) احل ملعنغ)ا ؿاؽا اثناحل )  املقبمللني )وفغ

 .)2هلفؾاج ال وؽ، ع  ؽواو الغر  ملال ف ع  )تحق  اةصؾر )راهم اد  )ؾالياق

 ايغًطات تعتكٌ ايعًُا٤ ٚحتاصض املضدع األع٢ً

ملاححل لنن قب  ي الووط احصؾ لج)ؾ، فقغ اف ع ت اذت و)  )قؾحا  هـر س   

كمسا    ت)س  القساغ ) سغ، اذت سام    ات مت فا سا صتسب املؾوسع اثع سى، ملهسو الع     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؽاوع )ؼكؾامل حؾعاحل ال  ؾرا. )1هل

 .19ٌ :)ؼكؾامل حؾعاحل ال  ؾرا )2هل
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بال خقسك ملأ)سؾمل     ات مت القاغ العم ير  اهلل الن اغ القاغ حقس  النسااؿ،  

بإلقاو القيض ع ا ما فأ) ن م اع قاو القاغ العم ملعؼبوا   فخ  بعقوبس  بسأبوا    

ب م كابوا رغقوحل ابسؾاق وور س  باملؾؾقس       أبوعاق! ملكاحل )ن ا  44)  ال عؼرب ب غت 

رط هلبني اثا ؾ ملاثىيع) ح ى تن ؼ  ي عاصب اثىيع أمل تن قؾ! مللؿـ سمس  أىابع رغ

حل ت يوؽملا العؼاب الؾهاب ملاثمل النغرغ الؼ، رع يؾ القخني   ت ك السغقائق  أ

أبواعساق كسثاة )ن سا   ك ساب      ملح ى  ي أرام أمل أفاباع! ملقغ ػكؾ القاغ الوالسغ  

 ؾفاا ملالقتم).هلاليااغ  ادتغرغة لعامل اد احل ملاذتؾر  ملال

ملل س  قسوامل    ،حل ر سؾب ) ض اساق  أفقغ أ) نط   ملا)ا القاغ ) غ، اذت ام

ملقؾعت عنط املاو ملال  ؾبساو    اث)  ووقت )نـو املؾوع اثع ى القاغ اذت ام

بعم صؾوت بعض  ;مل)ع ػلك ك ط مل صتغ النال عتؾكوحل فاكناق ،ل رتة )  الـ) 

ال اف قس موا بعسسغ ػلسك! ملبقسسي   املظساهؾامل ملعؾ ست اثفسسوا  ل سرتة، ملل سس  النس    

 ملحغا! ملل   ػلك ك ط مل رثنط ع  عـ)ط أبغاق.  القاغ اذت ام

قا)س     ملبقسي القساغ اذت سام    ،حل ت ك اثرسام ابقَست   مل)وو  الناهغ: 

ملؽ)سسى ال سساؽرطز النسساوعانير ملاليعثسسانير ب عناتسسط      ،مسساشت    مسسساو الع سسم ملادت سساع   

م مسسؾ اب قسسام مللسسو بعسسغ )َسسي القسسنني ملأىسسيخوا )سسثتق ل ؾغسساة السسؼ، رنسس قم اهلل )سسن 

 محلع ال هسسطر رزمس مسسبز الظهسسالطمر :  قسساو السسنضيبحل هلاهلل   سسب ملة ر مسسب)  ػ إملاثعسسوام فسس

حر عسسى ررـقسسوور قؿسسغس أؿهسمر ؿنطسسي ثزسسمع ررأفصزسسؼزاز أؿصسسسؼرةق ؽرابطارسس ق،  محلع ال هسسطر حرمطسسغر بر فقرسسطز عطنسسسغر هر ؿسسا ط   

ٍُِيَلذَل :الظهالطمطنير فؿقؿاور َ لاىْؿا  ِلَرّبِ ُنلَّلِلٍّ ٍْ ٔالَولاْْلَ ٍُ لَػيَ ََ ِي  )2هل )1هل ُلِعَؽلداةُِرلاىَْلِْٔملاذٍّ

ٍِرَْضادِلمل ْ لَربٍَّملَْلِا   .)3هلإِنٍّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .45عام: ) فوؽة اثب1هل

 .315ٌ :أعتم الغر  )2هل

 .14: ) فوؽة ال خؾ3هل



 73  ن أطوان الظؾؿة أو من أكصار ادظؾومني!مستؼبؾؽم بليديؽم: إما م
 ملال اؽرط رعاغ ب قط ملباف مؾاؽ...

َغتكبًهِ بأٜزٜهِ: إَا َٔ أعٛإ ايع١ًُ أٚ َٔ أْصاص 

 املعًَٛني!

ؾام وواو فطينض عمسؾكم القاع)س ، ملقسغ    ملك  م أصوتي اثفاٍب ملأبنائي ال 

ت وحل عنؾامل القنني بإػحل اهلل، ف واو وحل ح و)امل وائؾة   أ، ب غ عن م فاط 

فاحقسسموا أ)سسؾكم: ف سسب    ،ملف نسس غملحل قسسؾاؽامل ااملسس  )سس  اذت و)سسامل امل عاقيسس     

تؾرغملحل عرؾر  اذتااة الغباا أم تؾرغملحل ؽٍا اهلل ملاحصؾة! ملهب تؾرغملحل عسـاق ؿائستق   

زتغاق صالغاق؟ ملهب تأ)ؾملحل باملعؾملع ملتن وحل ع  املن سؾ أمل ت وبسوحل )س     أمل تؾ يوحل 

 أعواحل الظ م  ملأبياؽ املق يغر ؟  

ل) ما كاحل ف ؼكؾملا قولط تعساي:   ًُ دُس ٍَصٍّ ٔاْلَذَخ د ٍُ لَػيَ ََ ِيد ٔاْلإََِللاذٍّ ُِد َوََللحَْرَن
ٍِرَْضادِلمل )1هلانلٍّارُل ْ لَربٍَّملَْلِا   هسطز عر ؿسى الفعز ؿمرساوط أؿلهسا     ملر)رسا أؿصرسؼر ال   :ملقولسط   إِنٍّ

ـضاق بط ؿسسا   :ملقولسسط  )2هلرزقؿسساؽغملا عر ؿسسى كطظهسس ط اؿسسالطمن ملرلؿسسا فرسسغربط )رظفـ سسومن   )رسس س أؿؽراعر عطسس

ـؽ   فزسس فؾؿاحلن ملركؿثسسسؾرةق بط ؿسسا  مصسسسوراحلن ملرهراسيرسس ق بط ؿسسا )رسساون فؿ فارنس رقطسسبس )طسس س ػزوؽ )رعراىطسسي ال هسسطط  ملؿسسى عطسس

 .)3هلوؿاعر ططط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .113) فوؽة هوع: 1هل

 .49ٌ: ب   اليتغ  )2هل

 .376ٌ: حتف العقوو )3هل
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 املًشل

ـغهسؾم،ؽ ررعطـظطز:  كط رابز اد)ام القخاع ى وامل اهلل ع اط  ملؿى )زخرمعغط بس م )زقس طمن ال

        كؿ ؿابرا ال هطز ملر مرعا ؿ )ط ر الف ط ر م ملرؽرحطمرسكؿ )طس ر النعساؽم فؿقؿسغس أؿىسسيرخستر بطخرساون ررنسيرغطسي

 ؿ سكؿ بطعرمز ال هطط بطمرا أؿىرسذع )طس س برسغربطكؿ ملرأؿوؿساور )طس س      لطمر س عرؾرفؿكؿ بط را أؿحلس ررؾسحرمركؿ فؿقؿغس أؿثسقؿ

عزمزسسؾم ؿ ملرقؿا)رسستس عر ؿاسسسكؿ حزخرسس ز ال هسسطط بطمرسسا حرمع ؿسسكؿ )طسس س كط رابطسسطط ملرفؿقه رسسكؿ فطاسسطط )طسس س عطرنطسسطط    

بط ا عر ؿاسكؿ ملرفطي ـكبؽ  فؿؾر ر لؿكؿ فطي ـكبؽ بطعسمر ظ أؿبسعرمر ملرعرؾعفؿكؿ )ط س فزنع ط بريطاؽطط )زخرمعغظ 

َرى  ملهسا ابس ر ؿسى مزس فؾر ؿ فطسي ػرلطسكؿ ملرأؿبسسغرى فطاسطط         حزخع ظ احس ر ع بط را عر ؿاسكؿ الف ؿؾس ر، فؿمرا قؿ

َس ؿطز عر ؿاسكؿ فؿقؿاور  فؿسابسـظؾس   لؿمط س مر ؿؾستزمس لؿأؿؿمرغربعـ مس ملرلؿمط س كؿ ؿؾستزمس  محلع عرؼابطي لؿنرسغطرغص فؿ

ؽروزبن ترـ وحلز غؿغاق  مػرا ملرقؿ فتر براس ر ررغر،م ال هطط فؿقرأؿلؿكؿ عر س بطعرمططط عر ؿاسكؿ كؿاسفر ؽرعراس ر رسا   أؿ،غ

َراس ر راملرعر س حزخرخط  .طط عر ؿاسكؿ كؿاسفر قؿ

ٍطااق )طنسكؿ بطال عقفيطام هراس  راملر هراس راملر ملرلؿا ترخسقرير ع ال هطر قؿابط قا )طنسكؿ بطال ععسؼطرؾم ملرلؿا ؽرا

لؿاسكر كؿؼرلطكؿ أؿصرؼر عر ؿى الفعز ؿمراوط فطي كط رابططط  مػس قؿاور لؿ زيراؽنزنعسطز لط نعسالم ملرة تر ف زمزوبرسطز ملراعس ؿسمس     

أؿحلع أؿعسبرى )را كؿ رمستر ملرأؿصرفع )را احس رمر فتر أؿحلس يبرقستر ملرحسنر ؿ الظهسالطمم ملرفرس ع فتر لؿسطز وؿؾمرسقر     

بطغزبزوؽ ؿ )طنسطز حطنير عربروسملر ملر مورابر طكؿ لؿطز حطسنير عزعطاستر فؿمرسا أؿصسسورفؿنطي أؿحلس ترـ سوحلر تريزسووز        الفغريؽ

بطإمثسمطكؿ غؿغاق )رسعر الفضروربرس ط ملرأؿحلس تزقسسأؿور عرمعسا أؿصرسؼسملر بطإمعرابر طسكؿ عر ؿسى ـا فسمم الظه ؿمرس ط  مبعسكؿ           

عسؾؿا ؿ ملرعربروسملر )طمع س لؿمس ررؾزعع عر ؿى أؿحرغظ حرقلاق ملرلؿمس ترؾزعع براوط قا أؿصرؼسملر )را لؿاسكر لؿكؿ )طمع س أؿ

 .أؿحسيريستر )ر س حراعع ال هطرحطنير أؿعسبرا ؿ ملر

أؿملرلؿاسكر بطغزعرائطسطط  مرعسا ؿ حطسنير عرعرسا ؿ ورعرـ سو ؿ ـقؾفيساق أؿعراؽزملا بطسكؿ ؽرحرسى )رظؿسالطمط ممس          

ٍرس ؿالؿ ط ممس عراعطاساق  ملؿسى غؿساؽ ممس فرسالط اق        ملروطقسؾاق ررعسيزؾزملحلر  عر ؿاسكؿ  ملؿى بر ؿارراهزمس ملرفزس هماق  ملؿسى 

فريطا ؿ زمس رزغسصطـ وحلر بطكؿ النعكه عر ؿى الفعز ؿمراوط ملرررقف راعزملحلر بطكؿ ـقـ وبر الفخز عساوم  ملؿساس ممس فؿ ؿسمس    

ًغ ملزؿرؽرائط مسمس ملرلؿسا أؿقفسورى أؿعسس       ورابط ممس  ملهسا عزملحلر )رسا بر ؿغسستر )طس س  مىسس ؿاشم فؿقرساعطهطمس      رريسـ  س أؿصر



 75  ادؾحق
ملراصس ط ؿاعط الفضراىع ط ملرالفعرا)ع ط  ملؿاس ممس فؿمرا أؿقؿبع )را أؿعسؾؿوس ؿ فطسي قؿسغسؽم )رسا أؿصرسؼزملا )طنسسكؿ ملر)رسا       

 .فؿ ؿاسفر )را صرؾعبزوا عر ؿاسكؿأؿرسقرؾر )را عرمرؾزملا لؿكؿ 

قطكؿ فؿإمبعطز لؿا ررنسـظؾز لؿ را غؿاسؾز ؿ ملرحرافطيس را حطقرابر ؽروزسبن )رقسسمزوون ملرابسـظسؾس    فؿابسـظؾس لطنر ف

كؿاسفر مز فؾز ؿ لطمر س غؿؼعا ؿ بطنطعرمططط ىرغطااق ملركؿيطااق فؿمرا أؿصسسورفؿنطي أؿحلس ترـ سوحلر كؿمرسا قؿساور ال هسطز      

  ثزسوا الف ط سابر ررأفصزسؼزملحلر عرسؾر ر هسؼرا الفسأؿعسبى      فطي كط رابطسطط فؿضر ؿسفر )طس س برعسسغطهطمس صر فسفص ملرؽم     

ملرررـقوـلوحلر فرازغس ؿؾز لؿنا  مبعكؿ لؿقستر فطي عراؽم )زقؿامن أؿبستر فطي عراؽن قؿغس يػربرتس بطؾرحطاسبن فؿمرسا برقؿساوز    

تريسقؿسى  مرس س ررمزسوملز ملر  الفمرؾسوط برعسغر ـقؾربرائططط ـووبرى لطمر س كؿاحلر فطي الغغبسارا عر ؿى ملروربن ررا بزبسلر لط

 .ػزبزوبزطز )ط س برعسغطاط

احسؼرؽس فؿقؿغس بزيؽمستر ملربراعطؽس فؿقؿغس ـأوؽ فتر  مبعكؿ تزعرا)طبز )ر س لؿا ررخس ربز ملر محلع الهؼط، ررخس ؿـظ 

ـس فؿقؿغس عربرا )طنسكؿ فر ؿؾص برعطاغص ملرعراملم ػربسيركؿ فؿقؿغس عرصر  ؿطز فزقفمص مرغطرغص ملرلؿسا  عر ؿاسكؿ لؿا ررغسـ بز ترخر ع

ترخسقربس أؿبؽي أؿؽرعسملز تروسبطاضركؿ ملرترعسنطا ؿسكؿ ملرترعسساطار ؿ لؿ طنؽسي أؿؽرعسملز أؿحلس ررسنسعرهر ال هسطز )رسا قؿسغس        

ـربر )طس س عطرنطسكؿ ملرػركؿسؾسملز قؿسوسور ال هسطط ترعرسالؿى فطسي كط رابطسطط          فؿاملر )ط س ؽرأفرطكؿ ملرررؾزعع  ملؿاسكؿ )را عر

َرسى )طس س أؿفسسنرابطكؿ ملرأؿقفؾرابطسكط            كِّؾس فؿإمحلع السؼؽكفؾى ملرػر ترنس ؿسعز الفمزسبس)طنطنير أؿغؿ ؿ فستر ػطكفسؾر )رس س )ر

َربر ابسـظؾس هربم ابس زـ وا بطمطثسبم )را ابس ز طاتر أؿمس هربس ملرقؿعزوا فطي )طثسسبم   ملربرقطاتر برعسغرهزمس كؿقؿؾسحلن أؿعس

ؾراهزمس ػركؿؾسملر صراسؾاق عر طمزسواز ملرعر طمسستر مرساسماق ور مـ سواز برسبس حرظطاستر       )را ملرقؿعستر فطاطط أؿمس هربس تر

بطمرسسا حرسسبع )طسس س حرالطسسكؿ فطسسي ىزسسغزملؽم الفعرا)عسس ط ملركؿ ه ؿ زسسمس بطسسكؿ  مػس ىرسساؽزملا ررقف رسسغزملحلر بطؾرأفرطسسكؿ    

وا ملرلؿساسكر ػرلطسكؿ عطنسسغر ؿ ملرلؿ طس س     ملرررعسمرـ وحلر بطأؿ)سؾم ؿ  محلس أؿحس ؿ فتر أؿحر وسوا ملر محلس حرؾع)سستر حرؾع)زس   

أؿاف رؾرهزمس عر ؿاسكؿ ؽرغفير ز زمس فطامرا لؿغررسكؿ ػرهرابز عز ؿمرائط ممس ملرغؿ ؿيرـ  الفخر سسبم عر ؿاسسكؿ ملرعر ؿساس ممس    

ملرالفغطسؾعةط   ملرحزبغ الؾؽئرافر ط ملروؿ ؿبز الغغبسارا )طنسكؿ ملر)طنس زمس أؿ )را ترؾرى )را أؿبسستر فطاسطط )طس ر الفخر سسبم    

ملر)را النعالز فطاطط )ط ر الفير ؿاوط ملرالف ط سنرس ط قؿسغط ابس ر ؿاسس ر زمس ملرفؿ رنسس ر زمس بطالنغسغزبم عرس س )ر ؿافطسيط ممس )طمعسا         

ؽرأؿملسا فؿ راقؿتس بزـ وفز زمس  ملؿى أؿحلس رريسـ غزسوا )طس ر الفعط فسمم )رسا بر ؿغسستر أؿملس رزسغسؽمـكوا بطسطط )طثسسبر الهسؼط،          
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ا ملرلؿسكؿ  عسؽركفتر فؿورقؿعزوا )طنسكؿ فطي برخسؾن لؿا رزغسؽرـ  عزمسـقطز ملرفطي بر ؿاوظ لؿا رزقفغرؽز قؿغسؽزاز فؿال هسطز لؿنرس  أؿ

 .ملرهزور الفمزقس رعراحلز

أؿ)عا برعسغز فؿأؿعسؾم س عر س ـكبؽ )را أؿبستر فطاطط حر عى تر فخرقر بطاليعالطخطنير الهؼطر ر عزفطنزوا فطي 

الط ممس لؿاىطقؿ ق بزـؾوبز زمس بطـظ زوؽمهطمس لؿاسكر براسنر زمس ملربراس ر ال هطط حطخرابص ملرلؿا تر ف طنز زمز السغغبسارا  أؿفسمر

ملرلؿا رز ف رنزوحلر بط را ؽرغطيزوا فؿـؾ طيزوا فؿمرا لؿيطثزوا أؿحلس لؿخطـقسوا فؿسإمػرا كؿابرستط السغغبسارا تريسـ س ز )طس س )طثس طسكؿ        

َزسوؽم أؿور طسكؿ فؿ ؿاسسفر ررقسس ؿمز الفخرسغرثز       هرؼرا الفمريس ؿ  ر )رعر كطيرؾم فطنؽكؿ ملرؽزفزوظم عط فمطسكؿ ملرحز

فطي فطنؽطط الفخراهطبز فطي عط فمططط الفمرأفـفوحلز فطي ؽرأفرطسطط الفمرسغسصزووز فطسي عرقف طسطط  مبعسا لط هسطط ملر مبعسا  ملؿاسسطط         

الفمزقس رعس ربز برنسـ و  ملؿى ال هطط برثعنرسا ملر)رسا برسؾرى فطاسكؿ      ؽاوطعزوحلر عر ؿى )ر م الفمزعروعوز ملرعطنسغر )ر م

ملربرخس رقطبز عطنسغر ال هطط )زيطاير رنرا بطكؿ فؿابسـظؾس كؿاسفر مز فؾز ؿ لطمر س غؿؼعا ؿ بطنطعرمططط ىرغطااق ملركؿيطااق 

ملركؿاسسفر ىطسارابر زكؿ لط طقسسورةط )رس س     ورعر ؿكؿ بطغطرنططط فطي النعسالم ورمطا قسا     ملركؿاسفر  معسظؿا)زكؿ لطمر س

ورعر ؿكؿ بط طقسورتططط فطي النعالم فر طااق ملركؿاسفر ـقؾسبزكؿ أؿملس بزعسسغز ؿ )طمعس س أؿ)رسؾر ؿ أؿحلس ترـ سوحلر )طنسسطز      

)را ـقمستز لط هطط  قؿؾمرياق ػرلطا قا )را لؿكؿ لؿا ترنس ريططز )ط س برعسقر طكؿ ملرترقس رقطابز )ط س عرثسؾرتطكؿ فؿ رـقوور ملرال هطط

ملراحطسسغاق أؿحساراسسستز بطسسطط لؿسسطز عطرنسساق أؿملس أؿ)رسستغ لؿسسطز فطاسسطط براوط قسسا فؿ رسسؼرا مزسس فؾز ؿ )رسس م افسسس رخسمر ؿكؿ )رسسا 

أؿصسورفؿنطي أؿحلس ترـ وحلر كؿمر س قؿاور ال هطز ترعرالؿى فطي كط رابططط أؿٍاعزوا اليعتةؿ ملراتعيرعزوا النعس رواملط  

ٍرسعس ر را فؿنرخسمرسغز ال هسطر الهسؼط،     فؿقروسعر رر ف قؿوسحلر غؿاػا افس رخسمر ؿكؿ كط رابرطز ملرافس روسعرعركؿ عط فمرطز فؿأؿ

 .)1هلعرافؿابرا )طمعا ابس ر ؿا ؿ بططط ملرالقع ؿامز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .277س  274ٌ :حتف العقوو )1هل
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 ١ـاهلزا١ٜ ايؾٗٛر١ٜ بعز اهلزا١ٜ ايعًُٝ :شخاَغا

اهلل تعساي    حل و سب ااغارس  )س       :فيق ال تم ع  مسي    

ًَلقولنا  ٍُصخَلِي اَطلا  َ  منا هو و ب ل خاىب، صاى  مل حل هؼا الؾ سب     اِْنَُالا ّّصِ

لاَّلّلِلهسسؼا القسسوؽة وسساو بعسسغ ال يسسؾرذ بادػعسساحل بسساهلل تعسساي ملبيسس امل مجالسسط   ًِ بِْصدد
ًِل لا درٍِّخي َِ ٍْدُنلَّلّلِلملحبمسغا ملالثنساو ع اسط     ا رٍّْْحَ ك س ا  ملب وبسط املؾبسي ل عسوامل     اْْلَ

ٍُِيَل َ لاىَْؿا  ِْٔملبسط تعساي )السك اسا     أملبعغ ال يؾرذ باد احل بساحصؾة مل  رَّبِ َميِدِمليَد
َِل ًَل :ثم بعغ كب ت ك اةعرتافامل تقوو ادّلِي ٍُصخَلِي اَطلا  َ أف اك ػلسك   اِْنَُالا ّّصِ

 و ياق ل خاىب؟

 ف و: )1هل)ا ادتواب احصؾأملقغ أوينا ع  ػلك بأووب  عغرغة مل

، )2هلالنس وعر    سملااغار  الق ياس      ،العق ا  س  ع ى ققمني: ااغار  الع ما    حل ااغار

فا وحل )  )ياعرق احر  النؾر   الغعاو بااغار  الق ياس  ملالنس وعر  بعسغ حيسوو     

 الع ما  ملالعق ا ، ملتوٍاذ ػلك:

الع ماسس  تع مسسغ ع سسى السسرباهني ملاثؽقسسام ادتافسس  ملع سسى       سحل ااغارسس  العق اسس       

بسغض  حل املم س  ة أادتا)غة، ملػلك كربهاحل  بؾساو السغملؽ أمل ال ق قسب دثيسامل     املعاعةمل 

لط )  صالق هو ملاوب الوووع بالؼامل مل ة ل ـم أحغهما، ملهؼا الرباهني ت اغ الع سم  

)سا  أط ر عا)ب )ع اذتقائق كما هي مل)ع )نؾقس  العقسب فقسط،    إبل   الع م واعض بؾيعط ف

 اعب الووغابي، فقغ رع قسغ ادبقساحل بووسوع اهلل    بط )نؾقط احملي  ملالعاو   ملال إالق ب ف

تعاي ملقغ ر ع ق ـليغطز بسط فاق نسعؾ ستي سط   أعمسا  كاابسط ملررض طسق ق يسط عنسغ ػكسؾ امسسط           

ِلتعاي، قاو تعساي:   ّ لُختًّالَّلّلِ َشنَّ
َ
ٔاْلأ ُِ ٌَ لآ ََ ِي )رسا   :أ)سا املسب)نني      ملقساو   )3هلَواذٍّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ك.ملهو ادتواب ارتا) )1هل

 ملهي لغى ال خقاق أؽبع أبوا ، ف غبؾ. )2هل

 .165فوؽة اليقؾة:  )3هل
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ملررس ؿكؿ لؿا تزغسؽمـكسطز الفعزازسوحلز   ع  )عناا أواب   ملعنغ)ا فأو )1هلـكنستز أؿعسيزغز ؽربضاق لؿمس أؿؽراز

 .فطي )زنراهرغرةط الفأؿبسيراؽم ملرلؿ ط س ؽرأؿتسطز الفـقـ وبز بطخرقؿائطقم الفإم راحلم

ملر َذ ال اؽ  بني لغ  العقب ملالع م )س  و س  ملبسني لغس  الق سب ملالعاو س        

 عغرغة )ن ا )ثاو هلالَااف ):ملاحملي  ملالن وع )  و   أصؾى،   أ)ث   

 )ايضٝاف١( بني يػ١ األصقاّ ٚيػ١ ايكًب

حل اف َاف  الغؾباو بب ح ى اثقؾباو مبنؾق الق سب ملاذتسب فَسا   ملكمساو     إف

ب سسا  ملؽبسسذ مل)غسسنم ملقسسوة، ل ن سسا مبنؾسسق العقسسب ملاثؽقسسام صقسساؽة   صقسساؽة:  ػ   

قس غؽو م  ي  صقاؽة   الوقت ملصقاؽة   املاو هل ة فام  رق َساف احصسؾر  لا  

حل )  كاحل )  ػمل، الغصب احملغملع الؼ، رغؾي إتواا ط أمل قَاو حوائخط )ثتق!) ف

حل اف َساف ط لخصسؾر    إبال اع ب قامل )عان ط أمل  ػا كاحل رعابي )  عخـ م ؾ،، ف

عمب صاوا مبقاال اثؽقام ادتا)غة ملال  ؾ املاع، اليؾع، ل نسط مبقاسال العقسب    

 ماعا  قامس  )س  أمسسى القسام ملكمساو )س  أفَسب        ملالعاو   ملاحملي  ملالومائ  اةو

ملقسغ مساهغ ال سثاملحل   الغسؾب ال سثا )س         ،أبواعط ملهو الؾىساغ ملالسؾبذ اثكاسغ   

ع مسسي  ساملساعرني السؼر  ر ؾهسوحل الَساوع ثب سم رقاقسسوحل اث)سوؽ مبقاسال عق سي           

 ىؾع ملر عا) وحل ب غ  اثؽقام فقط.

ع سسى حقسسب )سسا أعى  لاسسط  ملكسؼلك اةع قسساع بسساهلل تعسساي فقسسغ ر سسوحل )ع قسسغاق بسسط 

الغلاب ادتاعض ادتا)غ، ملقغ ررتقى اع قاعا لاق نسعؾ هامنس  اهلل تعساي ملحَسوؽا ملكوبسط      

ًْل الُنُِخ ٌَ ل ََ ْح
َ
لأ ًْ َؿُس ٌَ ل َٔ ُْ ِيٌطلمل )2هلَو لٌَِلَوَرائًِِٓلُّمَّ ُ  ملأر  هؼا )  ػا ؟  )3هلَواَّللٍّ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .95ٌ 1ج :ال ا  )1هل

 .4فوؽة اذتغرغ:  )2هل

 .20فوؽة الربملج: ) 3هل
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 !شساٖال شساِعضا شسافٝا  ايعال١َ االَٝين

ائع ملوورب ملل س : لنضس م مبثساو ؽائسع )عسرب ملقيس   اسـة        ملاذتغر  ع  ػلك ؽ

 ػ مل ر س    )ز اعمساق ملراؿساحل بسأ)ا املسب)نني      فقسغ كساحل    )  العت)  اث)اين 

   رع قغ بط فخقب بب كاحل العامق اذتقاقي لط، ملكاحل ػلك هسو الياعس  لسط لاقسخق     

بسط كساحل     أاسط ح سى   كاف  ) ؼامل ادتقغ )  ؾغاق ل   اب  ملال خقاق عنسط ىس وامل اهلل ع   

  الاسوم ملال ا س   ة فساع ني أمل ثتثس       سحقسب املنقسوو عنسط      سال ثا )س  اثرسام ة رنسام     

 فاع  تقؾرياق   اةف نقاظ ملال خقاق ملال  اب  مل)ا  ي ػلك. 21ملرقَي 

فقسسغ بقسسب بعسسض   ملالقيسس  ال الاسس  تعسسرب عسس  )سسغى ستي سسط لقسساغ اثملىسسااو   

أرسام كساحل   و سؾاحل،      او ؿرساؽة العت)س  اث)ساين   بط قؾضؽ مجع )س  الوو س  أاثكاؽم 

 ملكاحل )ع م ؽاعملع هل)غضاش)    رعؾع عمق ستي  العت)  اث)اين ث)ا ال ائنسامل  

ف خؾكسسوا مجاعسساق  ي )نـلسسط ملعنسسغ)ا اقرتبسسوا )سس  ؿقسسا  السسغاؽ قسساو اسسم املسسغاش هسسب  

ؽاكَساق  ي   تؾرغملحل أفعسب مساماق ر قسغ )عسط العت)س  ؽؿاب سط ملهاي سط املع سوعة ملغتسؾج         

النسساؽ  كالسسؼاهب! قسسالوا: لسسسطمر؟ قسساو: لطقسسؾض ؽائسسع عظسسام فأكنسس ط ل سسم بسسؼلك،    

قسالوا: أفعسب )سا مسمت! فؾفسع ىسوتط النسخي )ننسغاق أمسعاؽاق             !ملبؾؾرق  )ي  ؾة

صاؽوساق )سس     )سساينمل ػا ب سم ر اوسسأملحل بالعت)س  اث   فَسائب أ)سا املسسب)نني   

ؾاق حافاساق ملقسغ أبنسغض  ي ت سك املسغائذ      )نـلط )قؾعاق ضتو )يغؽ اليومل ػاهتق حافس 

 كما رننغع اذتغرغ  ي املغناواك!

حاس  مسغضاز    بسط العامسق حقساق لج)سا      قاو ام الؾاعملع: أملوغ  كاسف  

املسسغرذ  لاسسط بسست اص اسساؽ ح سسى ػهسسب عمسسا كسساحل رعم سسط ملصسسؾج )قسسؾعاق ضتسسو )يسسغؽ    

 اليومل الؼ، ريغش بؼكؾ اذتياب!!

ياسس  مسس وعر  رنسسيض )ع سسا الق سسب باذتسسب    ااغارسس  ققسسماحل: ق   ،.. مله سسؼا



 81    اهدكا الناط ادستؼقم

ملر موج بالعنق، ملعق ا  ع ما  تي ذ لقؾع النسك بسالاقني ملدفخسام املعابسغر ،     

ل ن ا  ػا مجغمل ع ى هؼا املق وى بقات أؽقا)اق زتؾعة ملهااكسب ) قنس  ملل ن سا بست     

 ؽملش أمل عاو   أمل هاام.

ًَلمله ؼا ب  وا ملبسغعوا   ٍُصدَخلِي اَطلا  َ ؾ، املسوي وسب امسسط    لطازس  اِْنَُالا ّّصِ

 ق وبرنا اليؾا)ؿ ملؽملع رط ملمجالؿط بعغ احل ؽأمل عقوـلنا ىوابا رط ملىخ رط.

 َٓطكتا ايكًب ٚايعكٌ، َٚا حتتضٓاْ٘

ملبعياؽة أصؾى: هنالك )نؾق احل   ادبقاحل حت َ  كسب )ن مسا ف قس   )س      

 ارتيائً ملاملواى امل ملالقغؽامل ملهما: )نؾق  الق ب مل)نؾق  العقب.

ق سسب ف خ َسس  فامسسا حت َسس : ادتسسػت ملالنسسخاع ، ملادتسسوع     فأ)سسا )نؾقسس  ال 

 ملاليضب، ملاذتب ملاليغض، ملأ)ا )نؾق  العقب ف خ َ  الع م ملاملعؾف .

فسهلادتػت ملالنخاع ) رؾتيؾاحل بقوة الق ب ملٍسع ط ملؽباوس  ادتسأو ملعسغ) ا     

حل أحل ال سثا )س  النسال رع سم )سثتق بس      إمللاق ا )  اث)وؽ الع ما  ال عق اس  اليسؾف  فس   

  نط  رؼااا ل نسط )سع ػلسك غتساع )س  النسوم   حخسؾة ملاحسغة )سع املاست            املات ة

ملػلك لَعف ق يط ملفاؾؾة القوة امل ضا   ع اط، ملال ثا )ن م غتاع )س  السؼهاب   

بسط ة رقسقط، بسب    أ ي املقربة لاتق أمل غتاع )س  املنسي ع سى اذتيسب ح سى مل حل ع سم       

 غا ػلك. بعَ م رعابي )  ؽهاب الؾائؾة أمل املناوق العالا  أمل

ب مسسا رؾتيؾسساحل بسسالن ك ملالق سسب، ة املسسط    إملكسسؼلك هلادتسسوع ملاليضسسب) ف 

حل ال سثا )س  النسال رقؾسع بثسواب احصسؾة ملب عسورض اهلل تعساي لسط          إملالعقب، ف

أٍعافاق )َاع    حل هو واعر ملأعؾى، ل نط )ع ػلسك ريضسب باليسغق  ملالعؾساو     

ك ملالـكساة ملؽعض  ملالربؽ ملادحقاحل، بب قغ ريضسب ح سى بسأعاو الواوسب )س  ارتمس      

 املظامل ملال  اؽامل ملالن ق  الواوي .



 80  تعارض مدركات العؼل مع أحاسقس الؼؾب
حل فازعوع  بسب )سع   أملبالع ك: ال ثا )  النال وواع كؾرم ة ثبط رع م ب

بط فا  قؾ  ػا بؼو ملأعؾسى ل نسط )سع ػلسك ظتسوع ملرعؾسي ملػلسك ثحل ويعسط         أع مط ب

 ال ؾم ملثحل ق يط وواع.

 تعاصض َزصنات ايعكٌ َع أساعٝػ ايكًب

حل كثااق )س  النسال رنيعس  عس  اذتسب      إهلاذتب ملاليغض) فملفو  ػلك ك ط: 

  أعمالط ملتيؾفاتط أكثؾ  ا رنيع  ع  اثح سام العق اس ، أمل رنيعس  عس  السيغض      

 أكثؾ  ا رنـوؾ ع  أح ام العقب ملاملغؽكامل النظؾر .

حل )سغؽكامل العقسب   إبب قغ رغصب ػلك   باب ال عاؽ  أمل ال ـاحم أرَساق فس  

أحافسساك الق سسب، ملقسسغ ت سسوحل الغ يسس  تسساؽة ل عقسسب    قسسغ ت عسساؽ  أمل ت سسـاحم )سسع  

بط كثااق )ا رقع بعسض اثمسضاٌ   غسؾام ا)سؾأة عت سم      أملأصؾى ل ق ب; أة تؾى 

بسط كسثااق )سا     عق ط بَؾملؽة اةب عاع عن ا ل   ق يط رأفؾا ملرق عيغا؟ أمل الع ك  ػ 

ط بسب  رنقيض ق يط )  مضً )ا ل   حقاباتط العق ا  تغفعط ل  قؾب  لاط ملال وعع لس 

 مل واع ط ملاةبقااع لط؟

حل ااغارس  تساؽة ت سوحل عق اس  )ي ناس  ع سى        ع سى ػلسك:    ملى وة القسوو بنساوش  

حل تت)سك مسغاع الق سب كسي عتس ض      أاثعل  النظؾر  ملالرباهني العق اس  الع ماس  عملحل   

ملررض طق، ملأصسؾى ت سوحل ق ياس  ت م سك ق يسط ملت سا  )نساعؾا ملت  اعسب )ع سا كافس            

 النوؽ ملااغى ملت موج باذتب ملاد احل.وواضتط ح ى كأب ا تنيض ب

لملقغ قاو تعساي:   ُّ ٍُّد
َ
لأ ًْ ُٓ َ ل  َ ليَتََتُيٍّ لَخَّتٍّ ًْ ِٓ ُُفِص

َ
فَاِقلَوِِفلأ ِْ َِالِِفلا ِ لآيَاح ًْ ِٓ َشُُنِي

حل الع سم هسو   أبسط تعساي مل رقسب هلفسنع م م يراتنسا) )سع       أملالتفست ل نظسؾ    )1هلاْْلَقَّل

حل الؾارس  هسي فسو  ػلسك     أرتستع،  ة  القؾع املؾابق ل واقع الؼ، ة عت مب )عسط ا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .53وؽة في ت: ير  ) ف1هل
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ملػلسسك ثبسسط قسسغ رع سسم النسسضً بآرسسامل اهلل ع مسساق بظؾرسساق، ملقسسغ رؾاهسسا بسسأم عاناسسط       

هلالياىؾتني) ملقغ رؾاها بعني ق يط، ملهؼا هي الغؽو  الع اسا )س  ااغارس  مللسؼا قساو      

عزازسوحلز فطسي )زنرساهرغرةط    لؿا تزغسؽمـكسطز الف مل )1هل)را ـكنستز أؿعسيزغز ؽربضاق لؿمس أؿؽراز :أ)ا املب)نني 

 .الفأؿبسيراؽم ملرلؿ ط س ؽرأؿتسطز الفـقـ وبز بطخرقؿائطقم الفإم راحلم

ًْلمللعب املؾاع )   ِٓ ؽار  الق ب، ة الييؾ اجملؾع عس  ؽارس  الق سب     َشُُنِي

ًْلبط ق اب القام   حل مل ر   عغ  ا، مللعب إف ِٓ ُُفِص
َ
حل أتيس ذ قؾرنس  ع سى     َوِِفلأ

لق ب ة الياىؾة  ػ )ا   الن ك ة رزؾى بالعني الياىؾة، ملقسغ ر سوحل   املؾاع: ؽار  ا

 !املؾاع: اث)ؾاحل )عاق فاما أ) نا فاط مل ة فؾار  الق ب صاى ، ف غبؾ

 ألٜٚػ ايكضْٞ باجل١ٓ ؽٗار٠ ايضعٍٛ 

مل  حاةمل أملرك القؾبي الؾائع  أكرب النسواهغ ع سى ػلسك ملأكسرب العطيرسؾ      

 أرَاق:

بادتن ،  ي) )  القتئب الؼر  بنضؾهم ؽفوو اهلل فقغ كاحل هلأملرك القؾب

كساحل ر سؾؽ   )سواو  مس ى ملع سى ؽاملل       حل السنيب اثعظسم   أحل الغؾرسب   بب 

اثمسس اع النسس اعة لسسط بادتنسس ، ح سسى تَسسافؾمل ؽملارسس  ػلسسك عنسسغ العا)سس  ملارتاىسس ،  

بط )  أهب  مللع ط )  القتئب الؼر  أمجعت العا)  ملارتاى  ع ى وتل  مأب م مل

أؽاع أحل رينع )ؾوعاسامل ملأعمسغة هغارس      مللعب القؾض   ػلك احل النيب  ادتن ،

كربى ملمواهغ ىغ  عظمى ة     ثحغ )س  النسال أحل رن ؾهسا، ع سى حقلاباس       

بط ارت ا س  اثملو بعسغ الؾفسوو ململىساط ململاؽث ع مسط، ح سى       أمل أ)ا املب)نني 

مسك بساذتق   ىسغش أملل    ػا )ا اص  ف النسال ملوساؽ امليؾ سوحل ٍسغ أ)سا املس قني      

 ف مت اذتخ  ع ى ادتماع.
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 83  شفادة الرسول  ٕويس الؼرين باجلـة
 ملواو   )ن  ى املقاو   أحواو الؾواو:

 .)1هلهلأملرك القؾبي: ب  ذ الؾاو، أحغ الـهضاع الثمابا ، قالط ال َب ب  ماػاحل، ىط

: ع يض ب  ستمضغ ب  ق اي ، قاو: فزمب أبسو ستمضسغ ال َسب بس  مساػاحل      )2هلمل  كه

ملهسؾم بس  حاضساحل ملأملرسك القؾبسي ملعسا)ؾ بس          ع  الـهضاع الثمابا  فقاو: الؾباع ب  صاثم

 .)3هلؿهضاعا أتقااو)  مل)  أىخابط، ملكابوا عيغ قاك، ملكابوا )ع ع يض 

ململ ريسخيط.   ملقاو: هلملكساحل أملرسك )س  صاساؽ ال سابعني، مل رسؾر السنيبض        

أبنسؾملا بؾوسب )س  ـأ)سا رقساو لسط: أملرسك        ػامل روم ثىسخابط:   فقاو النيبض 

:  ثسسمض ق سسب بيسس لني    )4هل...  ي أحل قسساوباعسس  مل)َسسؾالقؾبسسي، فإبضسسط رنسس ع ملثسسب ؽ 

 . الؾوال  )ع ع يض ب  أبي والب

:   أملائب ال  اب: ... قاو أبسو اذتقس  )وفسى بس  وع سؾ       ملفاط أرَاق

          ػا كاحل رسوم القاا)س  بساعى )نساعظ: أرس  حسواؽ،ض ستمضسغ بس  عيسغ اهلل    السؼر  مل

 قغاع، ملأبو ػؽ.رنقَوا الع غ مل)َوا ع اط؟ فاقوم ف ماحل، ملامل

         ملىسسسيض  ثسسسمض رنسسساع، املنسسساع،: أرسسس  حسسسواؽ،ض ع سسسيض بسسس  أبسسسي والسسسب     

        ؟ فاقسسوم عمسسؾمل بسس  اذتمسسق، ملستمضسسغ بسس  أبسسي ب سسؾ، مل)اسسثم ال مضسساؽ ؽفسسوو اهلل 

 س )وي بين أفغ س ملأملرك القؾبي.

 .)5هل ؟...ثمض رناع، املناع،: أر  حواؽ،ض اذتق  

 )  أ)ثاو هؼا الؾملارامل. يوو الظ  املع رب مؾعاقملقاو: هلمل)َى   ال وائغ ح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .24ٌ 8جارتتى :  )1هل

 ) ؽواو ال ني.2هل

 .112س  111ٌ 2ج :)ن  ى املقاو   أحواو الؾواو )3هل

 أ، ال ني. )4هل

 .113س  112ٌ 2ج :)ن  ى املقاو   أحواو الؾواو )5هل
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مل  حوامي القاضغ الغا)اع ع ى كه: هؼا الؾملار  رعوضو ع ا ا   اؽت ا  )نـلس   

هبةو امل خوضؽر  القابقني املقؾضبني; ملقوو بعسض مس غاو امل سأصضؾر    حوامسي ىسط:      

 .)1هلعؽرت) حلض   وؾرق ا ع يض ب  ف اماحل ملهو زت وو، ة تعورب ع اط كما قغ 

بسسط صسسا أ ملوسساو   )قسس ؾؾفامل املعسسالي: هلـأملرسسك القؾبسسيض: عسس  السسنيب  

ال ابعني أمل: )  صا ال ابعني أملرك القؾبيض. ملاف ن غ )ع أ)ا املسب)نني   ىس لني.   

 .ملهو )  الـهضاع الثمابا . ملهو )  حواؽ،ض أ)ا املب)نني 

 .)2هلاا ملؿهغا، ملعتا)قاو املا)قابي: أتض ق ال ؾرقاحل ع ى ملثاق  الؾوب، ملتقو

 ٜٚػ!أل ايضعٍٛ عُض ٜبًؼ عالّ 

بط أملىسى )س  رقسمع مس اعتط لسط بادتنس ،       أبط  ملقغ ب   )   ماعة النيب 

ملقسغ مسا  ػلسك     ،ثملرسك   حل ري   فتم السنيب أحل ري غط فت)ط  حل ؽيا، أ، أب

باحل ح و) ط اؽتقى املنرب ػامل أحل عمؾ ب  ارتؾاب أملٍا  عؾؾا ملػا  ىا ط، ح ى 

حل ري غسسوا فسست)ط  ي  أرؾ سسب  بسسط مسسسع الؾفسسوو   أملأع سس  ل نسسال عسس    رسسوم 

حل أبت أعؽك سط فساقؾأا )سين القضس م"      "را عمؾ  :هلقاو لعمؾ :بط أملرك!!، ملقغ بقب 

في   عمؾ ) ابط بال وف  فخعب رؾ يط   املوفم لع لسط أحل عتس  ح سى ملقسع  لاسط هسو       

عنسط اب سؾملا ػلسك    ملأىخاب لط ملهو )  أحقن م هام  ملاؽثض سم حساةق، ف مسا فسأو     

 :فؿ طسمر؟ قسالوا   :ملقالوا: را أ)ا املب)نني تقأو ع  ؽوب ة رقسأو عنسط )ث سك! قساو    

ػا  أحبض  لسيض! ثسم    :ثبضط عنغبا )غموؽ   عق ط ملؽمبا عي  بط اليضيااحل! قاو عمؾ

أملععسين  لاسك ؽفسال  ملهسو رقسؾأ       حلض ؽفسوو اهلل   رسا أملرسك    :ملقف ع اط فقساو 

أبضسسك تنسس ع ملثسسب ؽباعسس  مل)َسسؾ فضضسسؾ أملرسسك فسساوغاق  ع اسسك القضسس م، ملقسسغ أصرببسسي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .114ٌ 2ج :)ن  ى املقاو   أحواو الؾواو )1هل

 .42ٌ: )ق ؾؾفامل املعالي أمل )ن ضب املقاو ملاثقواو   ع م الؾواو )2هل
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 .)1هلمل)   وورتق )ا تؾقى لط ع)ع )

 ملهنا )تحظامل:  

حل ري غسسط أ سع سسى فسسؾ  ىسسخ  الؾملارسس      سأ)سسؾ عمسسؾ     حل السسنيب  اثملي: 

حل أملرك هو ؽوب أفت)ط ثملرك، كي تقع اذتخ  ع اط ملع ى كاف  )  ر يضعط،   

ثحل أملرقساق كساحل )س      ذتق )ع ع سي  حل اأاذتق ملادتن ، ملبؼلك ر خ ى بوٍوش 

 بط ق ب بني رغرط   ى لني.أأمغ املغافعني عنط ح ى 

حل عمؾ كاحل رؾرغ بؼلك ملأمياهط  ٍ او النؾعا  ع ى ح و) ط كي  الثابا : 

لنضيسا  عظامس     بط أىيذ ملفاط  بتغ فتم ؽفسوو اهلل  أرؾى النال بؼلك 

 )  أهب ادتن !

كي ر  ؾب )س  ال ستم )سع عمسؾ ملادتسواب      حل أملرقاق أواو القخوع  الثالث : 

 .)2هلملعنغ)ا اٍؾؾ أواب مبا أ  اذتخ  ع اط أكثؾ ،ع اط

       حل ري غسسسوا فسسستم  أحل عمسسسؾ عنسسسغ)ا و سسسب )سسس  النسسسال   إحسسساو، فسسس  ملع سسسى أ،

حل أملرقساق )غمسوؽ   أبس  س  )ق غؾبني س ثملرك، أوابط بعض )  رعؾفوحل أملرقاق  ؾفووال

 ملر تعيوحل بط كنأب م )ع كب زتنوحل!بط رعي  بط الييااحل أ  عق ط زتنوحل، مل

فت)ط جملنوحل!  ملػلك كاحل )ثاؽ اةف غؾاب أكثؾ  ػ كاف ري   الؾفوو 

 بب كاف ر  م بؼلك اه ما)اق كيااق ملر ؾضؽ الؾ ب ع ى زتا)اع شت    ؟

 ملاسا تعاٖض أٜٚػ باجلٕٓٛ؟

حل أحل املرسك القؾبسي كساحل قسغ تظساهؾ بسادتنوحل فسؾاؽاق )س           ملالؼ، افس ظ ؾا:  

ع سى   س  ملكمسا فسيق   س  اط عمؾ بعض الوةرسامل ملالسغملو، فقسغ كساحل عمسؾ حؾريساق      رزول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .243س  242ٌ 1ج :زتمع الؾواو )1هل

لسغلاب قسوو أملرسك   ب سك الؾملارس  هل)سا       حل هلأ)ا املسب)نني) هسي )س   ٍساف  النقضساظ، ملا     أملالظاهؾ  )2هل

 لقات أػى )ثب )ا لقات )  عمؾ).
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ال   سسع ب يسسال النسسؾعا  السسا كسساحل ر  قسسغها بنسسغة  ثسسؾ )واو  سسط ليسساب )غرنسس  ع سسم  

 محلع ال هسسطر السسا أػعسس  ارتاىسس  ملالعا)سس  بسسس ملل اومسس  الـهسسؾاو  ؽفسسوو اهلل 

ٍرساهر   ٍرسى لطؾم َربط فؿاوطمر ؿ ملر ررؾس َربز لطغر ملكساحل )س  الؾسؾ : )سا فسيق، مل)س         )1هلالؿارغس

الؾؾ  أرَاق: ستاملل  اىؾااع اثعستم ملاثملتساع )س  املعسؾملفني بالقسغل ملاليستش       

حل ألا وبوا أ)ؾاو ع ى السيتع )س  قطير سط، مللسؼلك و سب )س  فس ماحل احملمسغ، )سثتق          

لط ملا قؿيطب، مللع ط مل ت س    ر وحل حاكماق ع ى املغائ ، مللوة  ػحل اد)ام ع ي 

حل ر وةهسا أ)ثساو أبسو    أحل ر سوي أملرسك أ)سؾةق كمسا مل ت س  امليس خ          أ خ    املي

حل الؾؾرقسس  الوحاسسغة السسا ؽيهسسا باوعسس  ل  سسؾاؽ )سس  اة)سسؾة     أػؽ، مللعسسب املقسس ظ ؾ  

 ملال ولا  هو ال ظاهؾ بادتنوحل.

بط بعغ  املؿ )ؾح   ارتؾؾ، اف عاع أملرك القؾبسي،  أملالؼ، رغو ع ى ػلك 

ف ؼا هسو املقس ظ ؾ    ،)  الؾؿاب  ملامل اب  ملؽواح  العقب عق ط فخأة ملؽوع كما كاحل

 بالنظؾ اليغمل، ملاهلل العامل.

  ى لني ح ى ق ب بني رغرط  حل أملرقاق ابَم  ي واه أ)ا املب)نني  ثم 

 م اغاق فناهغاق.

ملقغ واو   زتمع الؾواو ع  ال ني: هلملؽملى اذتقني ب  اذتقني القمضسي عس    

     كنسسا )سسع  :عغ بسس  اؾرسسف عسس  اثىسسي  بسس  بياتسس  قسساوع سسي بسس  اذتقسس  العزؾبرسسي عسس  فسس

أر  عام املائ  لقسغ ع سغ   :  بي لني فيارعط تقع  ملتقعوحل ؽوتق ثم قاو ع ي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  26ٌ 2ج :عاوحل أصياؽ الؾٍا  )1هل

.  بضما هي بَع  )نضي، رؾريين )ا أؽاب ا، ملرسبػرين )سا يػاهسا   قاو:   كما واو   اليضاؽ، أحلض النيبض 

 أغَسي ا أغَسيين   فاوم  بَع  )نضي، فمس  قاو:   . ملأحلض النيبض158ٌ 6ج :ىخاذ اليضاؽ،

رسا فاومس !   قساو:    ملؽملى   كنسـ العمضساو أرَساق أحلض ؽفسوو اهلل     .210ٌ 4ج :ىخاذ اليضاؽ،

 .111ٌ 12ج :كنـ العمضاو  حلض اهلل لاغَب لغَيك، ملرؾٍى لؾٍا 
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فخساو ؽوسب ع اسط قيساو      :قاو .أحل ريارعين   هؼا الاوم )ائ  ؽوب  ليع ؽفوو اهلل 

 ؟ا تيسارعين ع ى )س : ىوع ) ق لغاق بقا ني قاو: أبقط رغ  أبارعك، قاو ع ي 

أبسسا أملرسسك  :قسساو .؟)سس  أبسست:  ع سسى بسسؼو ) خسس  ب قسسي عملبسسك، قسساو  :قسساو

 .)1هلفيارعط ف م رـو رقاتب بني رغرط ح ى ـق ب ـفووغ   الؾضوال ) :قاو .القؾبي

حل ال ثا )  النسال رسؾكض ملؽاو النس ؾة أمل الؾرافس  بسب       مل)وو  الناهغ: 

عبسى  أحل  عتيب ع ى ؽراف  عاعر ، بب حل أحل رياع كب عرنط جملؾع أبط قغ ة  ابع )   

 مساؽة رنسا ب سسا اذتساكم ادتسسائؾ  ي السيعض ت  سسي لسارتاكض ضتوهسسا، ملػلسك ع سسى       

لانلٍّدارُل:الؾغم )  ع مط بسس  ًُ دُس صٍّ ٍَ ٔاْلَذَخ د ٍُ لَػيَ ََ ِيد ٔاْلإََِللاذٍّ ُِ ملبقسوو   )2هلَوََللحَْرَن

أؿرس ر أؿعسوراحلز الظه ؿمر ط ملر)ر س لؿسا ر لؿ زسمس     مػرا كؿاحلر رروسمز الفقطارا)ر ط براعرى )زنراعظ :ؽفوو اهلل 

ملالقسسيب   هسسؼا  )3هلعرملراةق أؿملس ؽربرسسطؿ كطاقسساق أؿملس )رسسغع لؿ زسسمس )رسسغعةؿ قؿ ؿسسمن فؿاحسنزسسؾزملهزمس )رعر زسسمس 

حل ااغارسس  مل تسس م   )سس  ق يسسط ململ ت خسساملؿ حسسغملع العقسسب    اةبسسـة  ارتؾسسا هسسو  

 النظؾ، ادتا)غ ادتاعض.

  اة اا املقابسب، رسؾفض الؾرافس  ملرسغفع مثنساق غالاساق وسغاق         ملأملرك القؾبي،

لقاو ػلك أة ملهو ال ظاهؾ بسادتنوحل ل سرتة وور س  وسغاق، ملال ظساهؾ بسادتنوحل ىسعب        

 وغاق وغاق لوو ني:

ـض )ا     ط ادبقاحل     هو )ساو   سبب اثعـ )ؾ قاق لغى اليعض   سحل )  أع

ح سسى بن قسسط ثوسسب )سساو ملو سسط،   حل ال سسثا رَسسخي ب سسب مسسيو ملو سسط، بسسب صتسسغ 

ملادتنوحل ر يط بادبقاحل  ي أفس ب السغؽوامل ملر قسغا او ماعاساق )ساو ملو سط عا)ساق،        

مل)  )نضا رق عغ اؼا ال َخا  العظمى ثوب ال ؾاؽ بغرنط؟ أمل تؾاا ر ع سب مبض  سف   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .242ٌ 1ج :زتمع الؾواو )1هل

 .113فوؽة هوع:  )2هل

 .155ٌ :وا)ع اثصياؽ )3هل
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 اثعؼاؽ لاربؽ تقي ط ل غصوو   ف ك عرواحل القتوني.

مسب مسا  وسغاق، صاىس   ػا كساحل ل سرتة       حل ب ك ال ظساهؾ بسادتنوحل ع    

حل ة رغ سب عس  عملؽا كممثسب    أحل ر ق  ال مثاب ملأوور   كقن  أمل أكثؾ  ػ ظتب ع اط 

 ف ؼا ك ط )  و  . ،أبغاق مل ة اف َذ أ)ؾا

َّٛا١َ(! 24ٜعبز اهلل   عاع١ َتٛاص١ً ثِ ٜؾهٛ َٔ )عني ْ

غارس   مل)  و   أصؾى: ملكناهغ يصؾ ع ى )  احا  اصرتا  بوؽ اد احل ملاا

حل أحسغ   بسط قسغ وساو   ال ساؽرط:     إ)نؾق  الق ب ح ى ريا ) اضماق حبب اهلل تعاي، ف

الؾواو الؼر  مسعوا عس  أملرسك كسثااق، مسغض الؾحساو  ي بستعا لسااا عس  قسؾب،          

بسط     باحل ا وؽ عق سط، ملعنسغ)ا ملىسب  ي )نؾق سط ملفسأو عنسط قسالوا        أملكاحل ػلك 

نسغتق ب سا فساب ظؾ ح سى رن ا سا ل نسط       فوىسب )سع ىستة ال خسؾ فووسغا )ن      ،املقخغ

ل نسط افس مؾ  ي    ،حل فسان  ب أملوغا ابنغب بال عقاب ح ى مؾمل  النمك، فظس   

ثسسم افسس مؾ  ،ثسسم ىسستها ململىسسب تعقايات سسا ملاثػكسساؽ بيسستة العيسسؾ ،ػاحل الظ سسؾأ

ل نسط   ،بسط فانيسؾع  ي )نـلسط لطاز ؾسؾ    أ)واىتق ح ى ى ى املغؾب، ف وهم الـائسؾ  

     افس مؾ ح سى فخسؾ الاسوم الثسابي! ثسمض        سملهنا الغؾرب حقساق    سثم   ،اف مؾ ح ى العناو

بط هوض)ت عانا أملرك لغقائق  رقوو الؾامل،:  سمللعب ػلك كاحل )ع و و  النمك  س 

)عغملعة ثم قام فـعاق ) أملاق )  ابقؾاعط ع  العياعة ملقاو: هلال  م ابي أعوػ بك )  

 24قس عاؼ )س  بسوم عقسائق بعسغ      بسط ر  عنين بوعا)  مل)  بؾ  ة رنيع)! مل)عنى ػلسك  

فسساع  عيسساعة ملرع ربهسسا عانسساق بوعا)سس ! ملرع سسرب ؽغي سسط  ي الؾعسسام بعسسغ هسسؼا اد)قسسا    

 الؾورب )  فامامل بؾنط الؼ، ة رنيع!.

ملة بع م كم رو)اق كاحل أملرك ع ى هؼا اذتاو، مللع  ا كابت )وافم عتاا سا  

حل ادبقساحل ر خمسب ادتسو     أبالعياعة ب ؼا الؾؾرق  ثرسام أمل أفساباع  ػ )س  املعسؾملع     
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رو)اق ملقغ ري   بعَ م القيعني رو)اق، بعسم ة   نسط    40ملاذتؾ)احل )  الؾعام ح ى 

حل بعض النال    مساهغباهم عسؾحل ع سى    أحتمب العؾه أكثؾ )  ثتث  أرام، كما 

 .)2)هل1هل)قامل)  النوم لثتث  أرام بب رتمق  أرام كا)  

 ػضاب!ملاسا تهٕٛ عبار٠ بعضِٗ ْكضّا نٓكض اي

حل أحل ادتااحل مبثب هؼا العياعة ملهؼا اةبقؾا   ا ة   س    مل)وو  الناهغ: 

)سا العسامل بساهلل فقسط     أر وحل )يعثط  ة الق ب املم  ا   اباق ملحياق هلل ملهغارس  ملبسوؽاق،   

بسك قسغ تسؾاا ريس ي ح سى ىستتط الواويس  ملػهنسط         إحل  س ج ق يسط باذتسب ف   أ)  عملحل 

بط قغ ري ا ا )قؾعاق لتب تمل )ن ا ح ى ت وحل   بب ،)ن ت  ي النؾ  أمل الغؾب

براسنرسا   قؿساور:   س أؿبطسي ورعس ؿسؾن   عس  ،هلبقؾاق كنقؾ الغؾاب) كمسا قساو ؽفسوو اهلل    

ورالطكص فطي الفمرقسخطغط  مػس عرصربر ؽروزسبص فؿقؿسامر رزيرس ِّي فؿ ؿسمس رزس طمع ؽزـكوعرسطز        ؽرفزووز ال هطط 

قؿؾر كؿنرقفؾم الفغزؾرابط لؿمط س )رساملر هرسؼرا ملرهر ؿسؼرا ىرس ؿاتزطز لؿارمزسوتر ع      : برملرلؿا فزخزوعراز، فؿقؿاور 

 .)3هلعر ؿى غؿاسؾم عطرنطي

ف ؼا هو فاؽ  ااغار  العق ا  الا ة تيع   ة ع سى أعاو الواا س  النسؾعا     

ملمبقغاؽ أعائ ا فقط، ع  ااغار  الق يا  السا تؾت سع بادبقساحل  ي )يساعؽ املتئ س       

ونَلؾبني الؼر  املق اَرلََللَحْفُْتُ َٓ   .)4هليَُصّتُِدَٔنلا يٍّيَْولَوانلٍّ

 مللنا )  النواهغ ع ى ػلك ال ثا:

كابست تيس ي ملاق س ق ع سى ؽو ا سا       فاليغرق  ال ربى فاوم  الـهسؾاو  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 القاغ حق  النااؿ،. مل)ن م ير  اهلل امل  ؾ الن اغ )1هل

فاع  لاى كاسف حساو أملرسك، أمل ابسط أؽىسغ )عسط مضيساق         24مللعب الؾامل، اف قام هو ت ك الس )2هل

 ملتناملبا ع ى ؽىغا، أمل ابط ك ما بام ق اتق ملأفا  ملوغا )ننغتق بالعياعة.

 .268ٌ 3ج :ال ا  )3هل

 .20فوؽة اثبيااو:  )4هل
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ملػلك )ؼهب حقاق  ،حل قغ)ا ا توؽ) ا )  كثؾة العياعةأفرتامل وور   وغاق ح ى ملؽع 

ؽ)احل )  كثؾة الوقوع  ة  ػا اف مؾ ػلك ل رتة وور س  وسغاق،   حل الؾو ني ة ت و  ػ 

)را كؿاحلر فطي هرسؼطاط الفـأ)عس ط أؿعسيرسغر )طس س فؿاوطمرس ؿ      هلقر ز الفيريسؾم،غ  ػ قاو: اذت مل   ؽملى ػلك

 1هل)كؿابرتس ترـقومز حر عى ترورؽعمر قؿغر)راهرا(. 

ح ى صاويط اذتسق  ب قط املياؽك    العياعة  ملقغ أو غ الؾفوو اثعظم 

َُزنْلَالَؾيَيَْملاىُْلْرآَنلىِتَْشَقللّلظَلتعاي بقولط: 
َ
الأ ٌَ2هل(. 

رؾاسب القسخوع ح سى ىساؽمل   وي  سط الث نسامل،        ملكاحل فاغ القساوغر   

ًض   القسن  أكثسؾ )س  )سؾة!         ب ا )  كثؾت ا ملتنا)ا ا كاحل رسأ)ؾ أملاثغؾب  كسي تقس

ٍطسعم فزس     كؿساحلر لطسأؿبطي  قساو:    فع  اد)ام اليساقؾ  كؿساحلر  خزوعطاط يثرساؽص براتطمرس ك ملر  فطسي )روس

 .  )3هلررقفؾؿعز را فطي القعنر ط )رؾعتراس م فطي ـكبؽ )رؾعةظ صرمسكر ثر طنراملظ فؿقزمؽير ػرا الثع طنراملط لطؼرلطكؿ

حل )نؾق العاقب العامل )س  حاس  ع مسط ملعق سط اجملسؾع غت  سف        ملى وة القوو: 

عامق الوااحل، بب قغ ة رسغؽ  العاقسب )نؾسق اثحيساب ملفسؾض      ع  )نؾق احملبض امل ام ال

ب سا ة تقسوم ع سى )نؾسق الع سم ملحسغا بسب        إ)سا اذتاساة ف  أال ثا )  تيسؾفامل احملسيني، مل  

ت وقف ع ى )نؾق اذتب كؼلك، بب ال ماو كسب ال مساو ملالقسعاعة كسب القسعاعة قسغ       

 القابوحل).ت وحل )ؾت ن  بال عا)ب مبنؾق يصؾ فو  )نؾق هلالعغو) ملهلالع م) ملهل

 بني َٓطل ايعكٌ ٚايكإْٛ َٚٓطل ايكًب ٚاحملب١

حل الـملوسس  اسا ع سسى السسـملج حقسسو  ملبسسالع ك،  إمللنَسؾب لسسؼلك )سسثتق: فسس 

ملل   لو تعا)ب كب )ن ما )ع احصؾ مبنؾق اذتق اجملؾع ململ رؾت عا باذتاساة الـملواس    

ما )  )نؾق هلالعغو) ملهلالقابوحل)  ي )نؾق هلادحقاحل) ملهلاذتب)، ل خولت حاات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .341ٌ 3ج :)ناقب يو ابي والب  )1هل

 .2س  1 ط:وؽة و) ف2هل

 .167ٌ 4ج :)ناقب يو ابي والب  )3هل
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 ة قَساو السووؾ كسب     سحقسب املنس وؽ     سحل حسق الـملوس  ة ر عسغى     إ ي وخام، فس 

أؽبعسس  أمسس ؾ )سسؾة، ملة ظتسسب ع ا سسا الؾسسيط ملة غقسسب املتبسسك ملة ح سسى  ؽٍسسا    

و   ما هلمللو ماومل كاحل اسا أصسؼ اثوسؾة ع سى ادؽٍسا ) ملل س  تيسوؽملا حاساةق         

ااة بت حسب ملة  حقساحل   ب ا ح ؿملوا  تي ين ع ى هؼا الؾؾرق  القابوبا  الياؽ) ! 

 منا اذتااة القعاغة تيس ين ع سى    ;بب قغ ت وحل وخاماق عا)اق ،ملة عاو   ملة ت اعب

)نؾق فسو  )نؾسق هلالواويسامل) ملهلاذتقسو  اجملسؾعة)  ػ تيس ين ع سى )نؾسق املعامسؾة          

 باملعؾملع ملال َخا  ملادرثاؽ ملالن ق  ملالع و ملالي ذ ملغا ػلك.

 ب٘!ٜبٝع راصٙ يٝطبع نتا األَٝين 

بعغ و وع )ؾرسؾة افس مؾمل فسنني      حل العت)  اث)اين مللقغ بق ت )ؾة: 

        ثسم حبس  عمس  رؾيعسط ل نسط مل ظتسغ أحسغاق        ،وور  ، أكمب تألاف ك ساب هلالغسغرؾ)  

ملالنسياب   م )  ال خساؽ  ط  عر قابق )رحل رأ ػ كاحل )  امل رت   س  ملػلك غؾرب حقاق س

لغااب) ع  )نؾق اذتسب اليساع  ث)سا    ل نط هلا ،ملالنقاو لؾيع هؼا ال  اب ارتالغ

 ملالغؾ    أملحاو املاعة ملاثؽقام ملاذتقابامل الَاق .   ال ائنامل

حل رياع با سط السؼ،   ألؼلك قؾضؽ  ،كاحل ؽوتق )  وؾاؿ يصؾ  ملل   اث)اين

بسط مل ر س  لسط    أمله ؼا كاحل بال عسب  ػ بسا  با سط ؽغسم      رق   فاط لاؾيع بط ال  اب!

حل رزعوؽٍسط أحسغ، ملويسع اجمل سغامل العنسؾ   اثلسوع       أى )ق   غاا ملة كاحل رزؾ س 

  .)  النقط، بثم  اليات ك ط، ف احل هؼا القؽ ؾ ارتالغ

حل هؼا املنؾق هلباع الغاؽ النضيسا  لؾياعس  ك ساب) لساك )نؾسق اذتقسابامل        

املاعر  ادتا)غة بب قغ ة ر وحل )نؾق ال قط أرَاق  ػ لاك ػلك بواوب  ة  ػا ابغؽج 

و،  ا عت ساج  ي علاسب، ل نسط )نؾسق السوةو ارتسالً ملاذتسبض العماسق           عنواحل ثاب

 الياع  ث)ا ال ائنامل ع اط اليتة ملالقتم. 
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حل )نؾق ال قسط هسو )نؾسق العقسب السؼ، رنسؾع ع سى كسب قَسا  )س  ؿاملرس              

الواوب ملاذتؾام ملال ـاحم مل)ؾوخاتط، ملقغ رؾوسع  ي اثىسوو العم اس  السا قسغ      

  .ملػلك ع ك )نؾق الق ب ملاذتب ملالورلؿط ملاااام ،متق َي الرباوة   املقا

حل )نؾق اذتق ادتا)غ ملال قط ملالعقب ة رووسب ع اسك الن قس      مل)  ػلك )ثتق: 

ع ى اثؽحام اليعغاو كما ة رووب ع اك  قؾاو الَساف ملة اليسؼو أكثسؾ )س  ارتمسك      

وافسساة بسسط ة رعسسؾع مسسعاؽاق أمسسسى )سس  مسسعاؽ املإ)سسا )نؾسسق اذتسسب ملالق سسب فأ ،ملالـكسساة

بط املنؾق الؼ، عتم سك ع سى أحل تزقسغضم كسب )سا ع سك ع سى ويسق )س  ػهسب            ملادرثاؽ، 

ِيل مب)نني أمل مل  حتب مل حل كنت بأحوج )ا ت وحل  لاط، قاو تعساي:   لَواذٍّ َشنَّ
َ
ٔاْلأ ُِ ٌَ لآ ََ

ٍِدَُيلاىَْ دمل )1هلَّلّلِلُختًّال داءلَواىََْكِػ ٍّ اءلَوا َّضٍّ ٍّ ليُِفُِلَٔنلِِفلا َّسٍّ ََ ِي لاذٍّ َِ يَْغلَواىَْؿداذَُِيلَؾد
ْدِصنُِيَل ٍُ ْ لا  لُُيِبَّ َلكُدِنَرلَؾيَيْدِّلمل )2هلانلٍّاِسلَواَّللَّ ٌَ لَو َِلَشَؿخِِّ ٌّ ل ِْلُِفِْقلذُولَشَؿٍث

لَبْؿَنل ُ الَشيَْجَؿُولاَّللٍّ َْ الآحَا ٌَ ل لَجْفًصالإَِلٍّ ُ لََلليَُسيُِّفلاَّللٍّ ُ الآحَاهُلاَّللٍّ ٍٍّ لفَيْيُِفِْقلمِ ُّ رِزْكُ
ليَُّْسًل  .)3هلاُؾَّْسٍ

 ؟ٌٖ ْغتؾعض نٌ حلع١ إؽضاف إَاّ ايعصض ٚايظَإ 

 حل امل  غ، بااغارس  الق ياس  رق نسعؾ   كسب ذتظس  ملعنسغ كسب بظسؾة          ش

ملهمق  ململقس  ملصؾسؾة ملصؾسوة، ملبنؾامسؾ ملوسوعا، عسنير اهلل النسااؾة   ص قسط،         

ملأبسغاق لسؼا   بط عتك ب ؼا الؾقاب  عائمساق  أ ،ملهي تنؾع ع ى كاف  تيؾفاتط ملحتاط ب ا

أمللساك   ،حل ريسغؽ )نسط ) سؾملا   أحل ريغؽ )نسط ستسؾم كمسا رقس يعغ     أ س  عؾفاق س  رق خاب

 هو النااؾ لط ملثفعالط )يامؾة!  مللي اهلل اثعظم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .165فوؽة اليقؾة:  )1هل

 .134فوؽة يو عمؾاحل: ) 2هل

7) فوؽة الؾت : 3هل
. 



 93  هل كستشعر كل حلظة إرشاف إمام العن والزمان ؟
حل فطخبع أعمالنسا رؾفسع كسب اثسنني ملسساك  ي مللسي العيسؾ        أمل)  املعؾملع 

ط ملػلسسك مل حل كسساحل فاسسط اذتسسافـ القسسو، ل مسسب)  ل سسي رؾاقسسب أعمالسس   ،ملالـ)سساحل 

بسط، ملس  اه سغى بااغارس  الق ياس ، لاق نسعؾ       إملل   اث)ؾ أعظم )س  ػلسك ف   ،كاف 

 بط، بإػحل اهلل تعاي لط، ملبأفعالط ذتظ  ب خظ .   حاو  اد)ام

مل ػا ملى نا  ي هؼا املقسام، تؾقلانسا عس  )يساع املتئ س  ال سؾملباني، ملكساحل        

، فسؾج مللاسط اثعظسم     حل   ض ع انا  لط ال وحل ب عخاسب أحانمؼظ اث)ب أكرب فأكرب ب

مللساك ػلسك    ;  ال رتة القؾري  القاع)س   سبإػحل اهلل تعاي   سمل)  رغؽ،؟ ف ع ط ر وحل  

ملاث)سب   )1هل)  باب ال وقات ليؾتبط ملحؾ) سط، بسب هسو )س  بساب القَسا  النسؾوا        

لؿاس ؿس ظ    محلع ال هطر ترعرالؿى رزيس طذز لؿطز أؿ)سؾراز فطي :ملالؾواو مل)ا ػلك ع ى اهلل بعـرـ ملقغ ملؽع

   فاع ). أ)ؾا اهلل تعاي بط ري ذ هل :بط ملؽعأملقغ بقب بعض الع ماو  )2هل ملراحطغرة

حل ر سسغرنا  ي اليسسؾا)  أحل بسسغعوا اهلل تعسساي عمل)سساق ملأبسسغاق    أمله سسؼا.. ع انسسا  

 .بط القماع القؾرب اجملاب الرب الؾحام ..  املق قام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ملغاها.  ) كما علت ع اط الؾفال  ل ناط امل اغ 1هل

 .435ٌ : عتم الوؽى )2هل
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  البحث الثاين:

 ٞ فعٌ ايعبز؟ٌٖ اهلزا١ٜ فعٌ اهلل قغضّا أٚ ٖ

ًَلقاو اهلل العظام   ك ابط ال ؾرم:  صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  .)1هلاِْنَُالا ّّصِ

القباو الؼ، أؽض  ال سثا )س  اليساحثني   ع سم ال ستم ملال  قس   ع سى )سؾض         

حل ااغار  هب هي فعب اهلل تعاي ت ورناق أم هي فعب العيغ؟ مل ػا كابست   ال اؽرط هو 

  !أمل هي فع ط ققؾاق؟ فعب العيغ ف ب هي فع ط ووعاق

 أقغاّ عطاٜا اهلل تعاىل

حل عؾارسا اهلل مل)نخسط ل عيساع     حل حتقاق ػلك ري ين ع ى )قغ)  ها)س  ملهسي:    

 ع ى ثتث  أققام:

حل ت سوحل  أأ، )س  غسا    )2هل)ا  نخط اهلل تعاي لعيغا )  عملحل توفط )نام ط 

حل أملاص ااؽ، ملػلك كنعمس  الووسوع  ػ ملهي سا اهلل لنسا )س  غسا       ل عيغ )نام  فاط أمل  ؽاعة 

ر سسوحل لنسسا )سس  اث)سسؾ مسسيو، ملكسسؼلك بعسسض اليسس امل ملامل  سسامل اثصسسؾى، كالسسؼكاو  

حل بعسض النسال    ملاليتعة، ملالنخاع  ملادتػت، ملاليضسب ملال سؾم ملمسيط ػلسك; حاس       

 ث .رولغ ػكااق أمل مخاعاق أمل كؾ اق بؾيعط أمل الع ك، ملػلك بنخو الع   احملغ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .6فوؽة ال احت :  )1هل

 ، )نام  العيغ.) أ2هل



 95  أقسام ططايا اهلل تعاىل
ثم تنققسم اليس امل  ي )سا ة ت سوحل دؽاعة ل عيسغ )غص اس    أىس ط ملة          

عؽواتط مل)ؾاتيط ح ى   )ؾح   ع  ط امليقا  مل)ا ر وحل لط ال غاا   أىسب اليس   أمل   

امل    أمل   بعض عؽوات ا، ملالؾوو ملالقيسؾ ملادتمساو ملالقسيذ )س  قياسب اثملو،      

بسط مل حل كساحل   إف ،الثسابي بنس ب عسام    )ا الي امل الن قابا  فمس  قياسب  أبن ب عام، 

حل السيعض غسا قساعؽ    أ)  اليعب وغاق تغااها ل ن ا تيقسى   نس ، بعسم قسغ رقساو بس      

 ملحتقاق ػلك   )يخ  هلالناك  ). ،ع ى تغاا بعض )  اتط

بب ووعاق،  فت   ِّ ط ققؾاق )1هل)ا  نخط اهلل تعاي لعيغا ب وضفط  ؽاعتط 

ملػلك  حل ماو ملفعى ملوغض ملاو  غ، ملػلك بظا الع م النظؾ، اةك قسابي، ملهسو   

حل الع سم )وكسوو أ)سؾا  ي    إ)ا عسغا ال ؾسؾ، مل)سا عسغا )ؾ سق اثمللاسامل الاقاناس ، فس        

 مفسواو أكساحل تع لمسط بغؽافس  أ     سبغؽوس  أمل أصسؾى     سادبقاحل فإحل فعى ملتع م عر طسم   

بسط ريقسى وساهتق،    إلك، مل حل مل رقعر ململ ر ع م فغا ػ م ؾب  أ ماع ياؽ أ مت  ا أ

 . )ا الع م ال غبي بادفاٍ  اداا ، فناعؽ شت ً باثبيااو ملاثملىااوملأ

)ا ر وحل )ـظتاق )  اث)ؾر ، فقغ ر وحل بقعي ادبقاحل مل ؽاعتط ملقغ  

 ة ر وحل ملػلك بظا الؾراف  ملالؾؿ  ملاحمليوبا :  

 

فالؾراف  كثااق )ا ريسب  لا سا ادبقساحل بالقسعي، ملل ن سا قسغ تيسب ل سيعض         

بغملحل أ، بو  )  أبوا  القعي بب قغ تؾاا ر ؾض )ن ا ل ن ا تؾاؽعا ح ى تق خم ع اط 

 حااتط ملتوقعط   مياك ا وائعاق أمل ) ؾهاق! ملقغ اق قاو الناعؾ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أ،  ؽاعة العيغ. )1هل
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 أؿتر سسسسسسسسسسسطز ارتطتفؿسسسسسسسسسسسسسسسـ  )زنقسسسسسسسسساعرةق  
 

 اسسسسسسسسسسسسسطط تزخرسسسسسسسسسسسسسسؾؽؽز أؿػرسسسسسسسسسسسسالؿ ا  لؿ 
 

 ملرلؿسسسسسسسم ترسسسسسسسسـك تريسسسسسـ ذز  مللسسسسسا لؿسسسسسسطز   
 

 ملرلؿسسسسسسسسم ررسسسسسسسـك رريـ سسسسسسذز  مللسسسسسا لؿ سسسسسا  
 

ملبسسالع ك )سس  ػلسسك )رسس   سسغا رقسسيب كافسس  اثفسسياب الظاهؾرسس  لايسسب  ي  

لؾساؽئ غسسا اص اساؽ، أمل ح سسى ثحل    ،الؾرافس  الغباورسس  ملل س  ة ت خقسسق لسط أ)نا سسط   

 حل عتقق أحت)ط أمل ملهو ع ى بعغ صؾوامل )ن ا!أ   لاط قيب ) ك املومل فاؽ

 

السؾؽؿس ز ؽمؿسقؿساحلم ؽمؿس ص ترؾفـ يزسطز ملرؽمؿس ص ررؾفـ يزسكؿ      :ملكؼلك الؾؿ ، ملقسغ ملؽع 

فمنط )ا هو بالقعي بالـؽاع  ملال خاؽة ملغاهما، مل)نط  )1هلفؿإمحلس لؿمس ترأفتططط أؿترا ؿ...

ريب لذبقاحل )   ؽث أمل هي  غا ) وقع  أمل غا  )ا لاك هو بالقعي كما فاما

حل اثؽؿا  تسوؿ  بسني الؾ سوعني فمس  بسام      أػلك، ملػلك دت امل عغرغة )ن سا:  

 بان ما تعغاا ؽؿقط.

بروس)رسسـ  الفغرسسغراةط )رنزسسو)ر ك ترؾفسسؾزعز السسؾؽؿس ر    :ملقسسغ ملؽع عسس  اد)سسام اليسساع   

ملرهزسور برسوسمز ـكسبؽ )رنسسمزومن  محلع ال هسطر تريرساؽر ؿ ملرترعرسالؿى ررقفقطسمز          ملرتزير ِّؾز ال هوسحلر ملرتزقؿيؽخزطز ملرتزغراؽسؾزاز 

ملرقؿساور   )2هلالفأؿؽسؿرا ر )را برساس ر ـوـ سو م الف ؿخسسؾم  ملؿسى ـوـ سو م النعسمسكم فؿإمرعساـكمس ملرتط فسكؿ النعوس)رس ؿ         

ٍرا  ـع ملرورسبع   الؾؽ ْمراًلفطي قؿوسوم ال هطط عر
َ
ٍاِتلأ َلّصِ ٍُ ْ الفمر ؿائط ؿسـ  تزقؿقؽسمز    :قؿساور  ،فَا 

أؿؽسؿرا ر برنطي يعرمر )را براس ر ـوـ و م الف ؿخسؾم  ملؿى ـوـ و م النعسمسكم فؿمرس س ررنرسامز فطامرسا براسنر زمرسا ررنرسامز       

حل املؾاع بو  )  الؾؿ  ملهو الؼ، قغ رقمى بؾؿ  ال َسب  أملالظاهؾ  ،)3هلعر س ؽمؿسقططط

 وم هو الؼ، رؾ ب ادبقاحل ح سى رغؽكسط مل حل فسؾض )نسط،     )قابب الؾؿ  احمل وم، ملاحمل

ملال َسسب ؽؿ  وعسسب لسسط اهلل تعسساي أفسسياباق غسسا )اعرسس  كيسس   السسؾحم ملالاقظسس  بسسني    
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 97  الؽادم: اهلداية فعل اهلل، وٓ يؿؽــا هداية من أراد اهلل ضاللته
ـمـلوا السؾؽؿس ر بطاليعسغرقؿ ط    :الؾ وعني ملاليسغق ، ملقسغ ملؽع   مل حل كابست هنسا     )1هلافسس رنس

 ملووا ااهؾر  أمل )اعر  أرَاق ل أثاات ا.

 

بسط ة رقسعى  لا سا    أمجلاق ؽغسم   ملكؼلك احمليوبا  فقغ تؾى )  عتيط النال حياق

بط رقيضب لاخيسط النسال   أبب قغ ة ر  ؾ فا ا أبغاق، ملقغ تؾى )  ر ؾهط النال ؽغم 

اثملو:  ،حل املتئ س  تَسخك   )وٍسعني     :كب اثفياب، ملقغ ملؽع )ا )َسموبط 

 ،ؼلوا هلملة ر سسوحل  ة )سسا رنسساو السسؾب)حل رسسأحل رعسسـ عيسسغاق ملأؽاع النسسال أ ػا أؽاع اهلل 

ـضملا هلملة ر سسوحل  ة )سسا رؾرسسغ أحل رسسؼو عيسسغاق ملأؽاع النسسال أالثسسابي:  ػا أؽاع اهلل  حل رعسس

 .الؾب تعاي)

 ايهايف: اهلزا١ٜ فعٌ اهلل، ٚال ميهٓٓا ٖزا١ٜ َٔ أصار اهلل ضاليت٘

)ا ااغار ، ف ب هي )  النمط غا اةص ااؽ،؟ أمل هي )  السنمط الثسابي   أمل

 !اةص ااؽ،؟ أم هي )  النمط الثال  املـر  املنو  )ن ما؟

حل ااغار  غا اص ااؽر  أبغاق بب هي فعسب اهلل ققسؾاق ملػلسك    أػهب اليعض  ي 

 اف ناعاق  ي عغع )  الؾملارامل مللنق يؾ ه نا ع ى ملاحغة )ن ا: 

)زخرمعغط بس م  مفسسمراعطابر عرس س   عطغعةك )ط س أؿىسخرابطنرا عر س أؿحسمرغر بس م )زخرمعغط بس م عطاقرى عر س 

 :قؿساور أؿبزسو عريسسغط ال هسطط      : مفسمراعطابر القعؾعاجم عر م ابس م )زقس ؿاحلر عر س ثرابطتط بس م فرعطاغظ قؿساور 

         أؿحلع  ررا ثرابطتز )را لؿـ مس ملرلط نعالم ـك ووا عر م النعسالم ملرلؿسا ترسغسعزوا أؿحرسغاق  ملؿسى أؿ)سسؾمـكمس فؿسور ال هسطط لؿسوس

ٍرسس ؿالؿ رطز )رسسا  ٍطسسنير اوس رمرعزسسوا عر ؿسسى أؿحلس رر سسسغزملا عريسسسغاق رزؾمرسسغز ال هسسطز  أؿهسسسبر القعسسمراملراملط ملرأؿهسسسبر الفأؿؽر

ٍطسنير اوس رمرعزسوا عر ؿسى أؿحلس           افس رؾؿاعزوا عر ؿسى أؿحلس رر سسغزملاز ملرلؿسوس أؿحلع أؿهسسبر القعسمراملراملط ملرأؿهسسبر الفأؿؽر

َط ووا عريسغاق رز َطس وواز ـك وسوا عرس م النعسالم ملرلؿسا ررـقسووز أؿحرسغص         رز ؾمرغز ال هطز هطغرارر رطز )را افسس رؾؿاعزوا أؿحلس رز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .3ٌ 4ج :ال ا  )1هل



 98    اهدكا الناط ادستؼقم

عرمؽي ملرأؿصطي ملرابس ز عرمؽي ملرورساؽم، فؿسإمحلع ال هسطر  مػرا أؿؽراعر بطعريسسغظ صراسسؾاق وؿاعسبر ؽزملحرسطز فؿ ؿسا ررقسسمرعز          

   .)1هل ؿؾاق  ملها أؿبس ؿؾراز ثزمع ررقفؼطعز ال هطز فطي قؿ فيططط كؿ طمر ق ررخسمرعز بط را أؿ)سؾراز)رعسؾزملفاق  ملها عرؾرفؿطز ملرلؿا )زنس

ملقيب ارتو    حت اب هسؼا الؾملارس  بنسا  مساؽة ها)س   ي حقاقس  )  احاس         

 بوعا  ها)  ت ع ق بناك   النال ملبا اه م العام   اذتااة ملهي:

 اتاملٛاقف املتٓٛع١ َٔ ٖشٙ ايضٚاٜ

حل )واقسسف النسسال  سساا أ)ثسساو هسسؼا الؾملارسس ، ت سسوؿ  بسسني ثسستث أبسسوا  )سس      

 املواقف:

*

فسوأ  أ)وقف املق ق م بب امل واكب بب امل ضاػو، ملامل ضساػو   

حل السيعض ظتسغ     أفسوأ حساةق )س  املق قس م; ػلسك      أحاةق )س  امل واكسب ملامل واكسب    

ل قاعقسسط عسس  الننسسا) ملالعمسسب ملعسس  ال ي اسس  ملااغارسس     أ)ثسساو هسسؼا الؾملارسس  تربرسسؾاق 

)سا السيعض احصسؾ    أ، ملادؽماع ملبيؾة الغر  ملأه ط ملالغفا  ع  أهب اليات 

ف ساك بامل قسساعك امل ضسساػو بسسب هسسو املق قسس م السسؼ، صسساضم الاسسأل ع سسى ؿملارسسا ق يسسط  

فاف ق م لج)ؾ الواقع أمل الؼ، عسغض كسب ػلسك )س  القَساو القافسؾ ملالقسغؽ الستؿم         

َرسبز  :لقاهؾ، مل)  ػلك )ا فقضؾ بط هؼا ال ؾرق )  النال أحاعرس  اةب ظساؽ كسس   ا أؿفف

 ػ ة رؾملحل   )عنساا  ة القس وحل ملادتمسوع ملاةب ظساؽ      )2هلأؿعسمراوم ـأ)ع طي ابس طظؿاؽز الف ؿؾرجم

حل املن ظسؾ اذتقاقسي هسو )س  رزعسغض ملرقس عغ ملرن ظسؾ بقولسط ملعم سط          أالق يب فقط، )ع 

 تسسؾى )سس  رن ظسؾ غائيسساق عـرسسـاق ع اسسط كأ)ضسط أمل أبنسسط رقسس عغ أب سس    ملق يسط ملفسس وكط; أة 

 اةف عغاع لاق قي ط أفَب اةف قياو؟
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 99  الرواياتادواقف ادتـوطة من هذه 
 

*

حل رقسمع   )وقسف اةق خسا)ي ملالثسوؽ، امل  سوؽ، السؼ، )سا        

بؾملار  )  أ)ثاو هؼا  ة مل غا رؾ)ا ا بالَعف أمل رَؾب ب ا فوؽاق عسؾ  اذتسائط   

 رق  ـأ ب ا أرَاق. س ة مسذ اهلل س أمل ح ى

 ملكنت قغ مجعين زت ك بأحغ الع ماو: 

   !!حل ب ؼب ال ا  ملبظائؾا )  كثا )  الؾملاراملأفقاو لي: ظتب 

 فق ت: )ثب )اػا؟ 

 فقاو: )ثب )ا ملؽع   ال ا   ا ااهؾا ال خقام.

ئطمزنرسا   مػرا قؿسامر قؿا قاو:  أقوو: لع ط رقيغ بظا )ا ملؽع ع  اد)ام الياقؾ 

ٍرعر ال هطز ررغراز عر ؿى ؽزوزمللم الفعطيراعط فؿخرمرعر بط را عزـقولؿ زمس ملر كؿمر ؿتس بططط أؿحس ؿا)ز زمس  .)1هلملر

الفمز رخرابغوحلر فطي ال هطط رروسمر الفقطارا)ر ط عر ؿى أؿؽس م ؿربرؾسورغرةظ  :ملقاو ؽفوو اهلل 

َسؾراور فطي اطبؽ عرؾسمططط عر س ررمطانططط، ٍسسورـأ    صر ملركط ف را ررغررسطط ررمطنيص، ملزوزوهز زمس أؿمرغغ براراٍساق ملرأؿ

ـملؿ ط ممس ـكسبغ )ر ؿسكظ )زقؿسؾعبظ ملرـكسبغ بريطسيٍّ )زؾسفرسبن ررـقسووز            )ط ر النعمسكم الؾهالطعرس ط ررغسسيطـؾ زمس بطمرنسس

  .)2هلالنعالز )ر س هربزلؿاوط فؿازقؿاوز هربزلؿاوط الفمز رخرابغوحلر فطي ال هطط

 كاف؟   :فق ت لط: مل)اػا تينع بالقؾيحل ال ؾرم؟ قاو

الق سست: وسسوهؾ املَسسموحل ب قسسط ملؽع فاسسط بظسسا:  ٍَيَددُملَضددفًّ ْ وََجدداءلَربَّددَملَوا 
ا ًْلمل )3هلَضفًّ ِٓ يِْني

َ
َْٔقلأ ِلفَ ةٌلمل )4هليَُنلاَّللٍّ ٍِِذلٍُّاِِضَ ٌَ ْٔ ٔهٌليَ دالَُداِػَرةٌل  وُُج َٓ ِ ؟ )5هلإََِللَرّب
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 011    اهدكا الناط ادستؼقم

   !عمب؟ف خا ملقاو: مل)ا ال

ىَديَْسل:حل احرسامل حتمسب ع سى اجملساؿ بقؾرنس  فسائؾ احرسامل كسس         ق ت: كما 
ءٌل ٍِرْيِِّلََشْ ملبقؾرن  القواعغ العق ا  املق لم ، كؼلك أ)ثاو هؼا الؾملارامل فما  )1هلَن

 تقولط   احرامل ق     الؾملارامل!

*

قسف الياحس  عس     الوفسط، ملهسو )و   سهو )وقسف اليسؾا)     

اذتقاق  ملاملنيف غسا امل قسؾض  السؼ، ة عت سم بعخ س  ملة ريسغ، ؽأرساق بغسا ؽملرضس ،          

ملهو املوقف الؼ، ر ي ذ مجاع احرسامل ال ؾ س  ملالؾملارسامل النسؾر   ملرقس عؾ       

شت  سسسف القواعسسسغ اثىسسسولا  ملال ق اسسس ، ملريخسسس  عسسس  ملوسسسوا ادتمسسسع ملاحملا)سسسب    

النعسسالم )رسسا عرسسؾرفف زمس )رعرسسابطير كؿ ؿا)طنرسسا  محلع كؿ ؿا)رنرسسا     أؿبسسس زمس أؿففقؿسسطز  :اليسسخاخ ،  ػ قسسغ ملؽع 

قؿساور حرسغطر ص ترغسؽمرسطط     :ململؽع ع  أبي عيغ اهلل  )2هللؿارنسيرؾمعز عر ؿى فريسعطنير ملروس اق

)طنرسا،  صراسؾص )ط س أؿلففظ ترؾسملمرطط ملرلؿا ررـ وحلز الؾعوزبز )طسنسـ مس فؿقطا ساق حر عسى ررعسسؾمعر )رعرساؽمرضر كؿ ؿا     

   .)3هلملر محلع الف ؿ طمر ؿ )ط س كؿ ؿا)طنرا لؿ رنسيرؾمعز عر ؿى فريسعطنير ملروس اق لؿنرا )ط س ورمطاعط را الفمرضسؾرجز

 ١ـٚدٛٙ اجلٛاب عُا ظاٖضٙ قغض١ٜ اهلزاٜ

 حل تؼكؾ:أمل)  الوووا الا     

 سساب فقسسغ ملؽع عسس   عسسؾ  هسسؼا الؾملارسسامل ملأمسسياه ا ع سسى ال     

 محلع عر ؿى ـكبؽ حرقٍّ حرقطاقؿ ق ملر عر ؿى ـكبؽ ىرسورابظ بزسوؽاق فؿمرسا ملرافؿسقر كط رسابر       :ؽفوو اهلل 
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 010  وجوه اجلواب طام ضاهره قرسية اهلدايـة
 ململؽع أرَساق عس  أبسي عيسغ اهلل      ،)1هلال هطط فؿضزسؼزملاز ملر )رسا صرسالؿفر كط رسابر ال هسطط فؿسغرعزواز      

: ملقاو اد)سام اليساع     ،)2هليحلر فؿ زور ؿزصسؾزعص)را لؿمس رزورافطقس )ط ر الفخرغطر ط الفـقؾسقاو: 

       ٍزوهزمرا عر ؿى كط رسابط ال هسطط فؿمرسا ملرافؿسقر كط رسابر ال هسطط  مػرا ملرؽرعر عر ؿاسـ مس حرغطرثراحلم )زضس ر ط ؿاحلم فؿاعسؾم

ٍزسوهزمرا  فؿضزؼزملاز ملر)را صرالؿفر كط رابر ال هسطط فؿسؾزعغملاز فؿسإمحلس لؿسمس ترخطسغزملهزمرا فطسي كط رسابط ال هس         طط فؿاعسؾم

   .)3هلعر ؿى أؿصسيراؽم الفعرا)ع ط فؿمرا ملرافؿقر أؿصسيراؽرهزمس فؿؼرؽزملاز ملر)را صرالؿفر أؿصسيراؽرهزمس فؿضزؼزملاز

ملعنغ عؾ  هسؼا الؾائ س  )س  الؾملارسامل ع سى ال  ساب صتسغها شتال س  بظاهؾهسا          

ِْٔؾَؼثِلاْْلََصَِثِلادُْعلإَِِللَشيِللقولط تعساي:   ٍَ ْ ثِلَوا  ٍَ لُحتَيُِّ َٔنلمل )4هليِولَرّبَِملةِاْْلِْه ََ ِي اذٍّ
ِلَخِصديتًا لَوَكَِفلةِداَّللٍّ َ لاَّللٍّ َخًنالإَِلٍّ

َ
َْٔنلأ لَوََللََيَْش ُّ َُْٔ ِلَويَْخَش حاس  ملؽع   )5هلرَِشاََلِتلاَّللٍّ

َذالةََلَغٌلفا ما اث)ؾ بالغعوة ملاذتض ع ى ال ي ا ، ملكؼلك:  ٍِّاِسلَوِْلَُِذُرواْلةِدِّللَْ ىِّي
ْْلَداِبل

َ
ٔاْلاأل ْو ُد

ُ
َرلأ نٍّ لَواِخٌنلَوِْلَذٍّ لإََِلٌ َٔ ُْ ال ٍَ جٍّ

َ
ٔاْلأ ٍُ دالَؾيَيْدَململ )6هلَوِْلَْؿيَ ٍَ ْٔالفَإِجٍّ ىٍّد َٔ فَدإِْنلحَ

ٍُتُِيُل ْ ـع ملوب:  )7هلاْْلَََلُغلا  ٔالا رٍُّشَٔللفَإِْنلحَلملقولط ع ِظيُؿ
َ
لَوأ َ ٔالاَّللٍّ ِظيُؿ

َ
دالكُْولأ ٍَ ْٔالفَإِجٍّ ىٍّ َٔ

لاْْلَدََلُغل لا رٍُّشدِٔللإَِلٍّ داللََعَ ٌَ َْٓخدُنوالَو ٔهُلَت ًْلِإَوْنلحُِعيُؿد الُْحِّيْدُخ ٌَ ل ًْ الُْحَِّولوََؾيَيُْس ٌَ َؾيَيِّْل
ٍُتُِيُل ْ ٍَُِهرِلمل )8هلا  ْ لا  َِ لَؾ َّ ْؿُروِفلَواُْ ٍَ ْ ُمْرلةِا 

ْ
 .)1هلَوأ
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نسال مل بسؼاؽهم ملأ)سؾهم    ملووب الغعوة مل بستغ ؽفساةمل اهلل ل    ف ؼا )  و  ط

)عسؾملع أعظسم )س      ملأ،غ ،بإواع  اهلل تعساي، ملأ)سؾهم بساملعؾملع ملب سا م عس  املن سؾ      

شتال   ل   ساب ملوسب    ت ك الؾملارامل الغعوة ل  وحاغ ملالنيوة ملاد)ا) ، ملحا  كابت

مل ة ل سـم وؾح سا ؽأفساق     ،مح  ا ع ى بعض احملا)ب مل حل كابت ع ى صستع ااهؾهسا  

 اذتمب ع ى صتع الظاهؾ ل قؾرن  القؾعا . ملة ملوط لط )ع  ) احل

مل)  و   أصؾى: ظتب عؾ  هؼا الؾملارامل ع ى ال  اب )  حا  توهم 

حل هسؼا الؾملارس  ملأمسياه ا هسي ىسغؾى كربرسامل يرسامل         ققؾر  ااغار  ملالَستو  ػ  

دالكؾ   قغ ر وهم )ن ا ادترب، ملادتواب عن ا هو ادتسواب عن سا، قساو تعساي:      ٌَ َو
لَرَمل لاَّللٍّ ٍَّ يَْجلَوىَِس ٌَ يَْجلإِذْلَر ٌَ ارُِؾدٔنَلمل )2هلَر لا زٍّ َُ ْد َْ ْمل

َ
لأ ُّ لحَْزرَُؾَُٔد ًْ ُدُخ

َ
أ
َ
 )3هلأ

ُلمل نليََشاءلاَّللٍّ
َ
لأ التََشاُؤوَنلإَِلٍّ ٌَ  .)4هلَو

لا زٍّارُِؾٔنَل :بنا لقنا الـاؽعني بب ملااهؾ هؼا احرامل  َُ ْ َْ
   بب ملأقسوىال ٌَ َو

يَْجلإِذْل ٌَ لَرَملَر لاَّللٍّ ٍَّ يَْجلَوىَِس ٌَ ل   ملوط اذتب بالؾولا  السؼ، هسو ىسؾرذ احرس       ،َر

ُل :اثصاة نليََشداءلاَّللٍّ
َ
لأ دالتََشداُؤوَنلإَِلٍّ ٌَ حل اهلل تعساي أعؾابسا القسغؽة ملادؽاعة      ػ  َو

 ،ملاملنام  فن عب اثمااو ب ا، ملل  ض )نام نا ؽغسم ػلسك هسي حتست هامن سط وسب امسسط       

حل رقس ي ا أىستق، ل نسط فسيخابط ملق َساامل      أورناق )نام نا ع  الن سوػ مللسط   حل  نع ت أف ط 

بسسط )نخنسسا القسسغؽة ع سسى الؾاعسس  ملاملعيسسا  ملأعؾابسسا  اة) خسساحل ة ر عسسب ػلسسك عسساعة أ، 

ادؽاعة فسسإػا أوعنسسا كسساحل بإؽاعتنسسا مل ػا عيسسانا كسساحل بإؽاعتنسسا أرَسساق ل سس  ػلسسك ك سسط حتسست 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .17ماحل: فوؽة لق )1هل

 .17ثب او: ) فوؽة ا2هل

 .64واقع : ) فوؽة ال3هل

 .30فوؽة ادبقاحل:  )4هل



 013  ايـةوجوه اجلواب طام ضاهره قرسية اهلد
 فاؾؾتط ف و ماو ملنع.

حل  ؽاعتسط وسب   أأ)ثساو هسؼا احرسامل ملالؾملارسامل بس       والغملقغ ملوضط القاغ ال

دَليُدرِدِلامسط هي: هلع ى حقب )ا قؾؽا )  القوابني) فمثتق   قولط تعاي:  ٍَ َذ
لََيَْؿْولَضْنَرهُلَهّيًِلالَخرًَجدال ُّ نليُِضيٍّ

َ
َليُرِْدلأ ٌَ لَضْنَرهُل إِِلْشََلِملَو ٌْ ليَْْشَ ُّ ِنيَ ْٓ نلَح

َ
لأ اَّللَّ

ؿٍّل اليَطٍّ ٍَ جٍّ
َ
اءَنأ ٍَ حل ر غرط حبقب )ا قؾؽا )  القسن   أبط  حل أؽاع أاملؾاع  ،)1هلُنلِِفلا صٍّ

َْْخددَنْوالفمسس  فسس ك فسسياب ااغارسس  ملأفسس م ب قسسط هلل هسسغاا    لا ََ ِيدد لاذٍّ ُ َوَيزِيددُنلاَّللٍّ
ًنى ُْ
هؼا   الـراعة ملأ)سا   اثىسب    ،)2هلداِْلَاِتل ٔاْلا طٍّ ٍِيُد ٔاْلوََؾ ُِد ٌَ لآ ََ ِيد لاذٍّ إِنٍّ
ًْل ِٓ ِني ْٓ ًْللَح ِٓ ِ اُ ٍَ لبِإِي ًْ ُٓ ًْلفتحظ )وقع باو القسييا      ،)3هلَربَّ ِٓ ِ داُ ٍَ ملاث)سؾ     بِإِي

ٍطسنير اوس رمرعزسوا عر ؿسى أؿحلس       الؾملار  كؼلك:  فؿور ال هطط لؿوس أؿحلع أؿهسسبر القعسمراملراملط ملرأؿهسسبر الفأؿؽر

ٍر ؿالؿ رطز )را افس رؾؿاعزوا عر ؿ ى أؿحلس رر سسغزملاز ملرلؿسوس أؿحلع أؿهسسبر القعسمراملراملط     رر سغزملا عريسغاق رزؾمرغز ال هطز 

َطس ووا عريسسغاق رزؾمرسغز ال هسطز هطغرارر رسطز )رسا افسس رؾؿاعزوا أؿحلس            ٍطسنير اوس رمرعزسوا عر ؿسى أؿحلس رز ملرأؿهسبر الفأؿؽر

َط وواز... ٍر ؿالؿ رطزفس رز حل )  أكثسؾ   أ، حبقب )ا قؾؽ )  القن ، مل)ن ا:  رزؾمرغز ال هطز 

املعاىسسي ؽاحل ع سسى ق يسسط فسساضتؾع ملٍسسب ملأٍسسب ملؽمبسسا ك سسؾ، مل)سس  أكثسسؾ )سس     )سس 

 الؾاعامل كاحل ػلك فيياق اغار ط بنخو الع   املعغضة.

ش

وؾش هؼا الؾملارسامل; ملػلسك لذمس او القسنغ، فا سا، فسإحل        

بعسض ؽملات سا زت سولني    هؼا الؾملار  زت ول  كما ىؾش بط العت)س  اجمل قسي، ل سوحل    

 ،ملبعَ م )نسرت ، ملل س  هسؼا الووسط قسغ رسؾعض ب واتؾهسا ادمجسالي أمل املَسموبي         

 !ف أ)ب
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ب سسا قَسسا  صاؽواسس  مللاقسست حقاقاسس ، مل)سس   أمح سس ا ع سسى  

 ب ا كابت ىاعؽة تقا .أملووا كوب ا صاؽوا  



قسوو: هلمل  س  ادتمسع بان سا بووسوا:        )سؾية الع   قاو العت)س  اجمل قسي  

فسإب م ذتؾىس م    ،محب أصياؽ الن سي ع سى ال قاس  ملاةتقساو ع سى النساع        :س اثملو

ع سسى هغارسس  ارت سسق ملعصسسوام   هسسؼا اث)سسؾ كسسابوا ر قسسوحل أب قسس م   امل السسك،      

، َؾؽ العظام ع سا م ملع سى أئمس  م    ملعت خوحل ع ى املضال ني مبا رعوع بط ال

كما كاحل )  أ)ؾ هنسام بس  اذت سم ملأٍسؾابط، فن سوهم عس  ػلسك ملأؿالسوا ال سوهم          

السسؼ، ىسساؽ فسسييا ذتؾىسس م   ػلسسك )سس  قسسغؽت م ع سسى هغارسس  ارت سسق بامليالغسس           

ملاةه مام   اةح خاج فا ا، بأحل ااغار  مبعنى ادرياو  ي املؾ وب )  قيسب اهلل  

ع اسسط  اهلل امليسس خ    وسسربهم ع سسى اص اسساؽ اذتسسق ل سساحل قسساعؽاق   تعسساي، مللسسو ع سسم  

ملل عب، فسإػا مل ر عسب اهلل ػلسك ملنافاتسط ل    اسف ملغسا ػلسك )س  امليساحل، ف سم           

ت عؾٍوحل أب م ل م الك، )ع عغم قغؽت م ع اط، ملقسغ )نسع اهلل بياسط ىس وامل اهلل     

ْخَتتَْجلع اط )  ػلك ملقاو: 
َ
لأ َْ ٌَ ِْٓنيل أ)ا  ا اؽ اذتق فإمنا ظتسب  مل )1هلإٍَُِّملَللَت

)ع عغم ال قا ، )ع أبط قغ تيني الؾمغ )س  الغسي ملعست اذتخس  ع سا م مبسا ؽأملا )س         

فَب اثئم  ملع م م ململؽع سم ملكمساام، ملفخسوؽ ص  سائ م ادتسائؾر  ملبغسا م،       

ملاب نسسؾمل اثصيسساؽ الغالسس  ع سسى اذتسسق باسسن م، ملر  سسي ػلسسك اسسغار  م  حل كسسابوا       

 .)2هلم  حل كابوا ) عن ني)قاب ني، ملدعام اذتخ  ع ا 
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 .243ٌ 2ج :)ؾية العقوو   مؾش أصياؽ يو الؾفوو  )2هل



 015  وجوه اجلواب طام ضاهره قرسية اهلدايـة
 

 بوووا:    مل    تأراغ كتم العت)  اجمل قي

حل ك مسس  هلالنسسال)   )يسسؾ ذ الؾملارسسامل، كمسسا هسسو )ق َسسى حتقاسسق   )ن سسا: 

بعسسض اثعسستم، رسسؾاع بسسط أهسسب العا)سس ، ة عا)سس  النسسال ملة )سسا رنسسمب ال  سساؽ         

حل   أهسب  أعس  السغعوة ب سم، ع سى      ملاملقاخاني ملالا سوع، فاسغو ختيساً ال سفض    

العا)  صيوىا ق مللاقت  ة ال قا   ػ كاحل املؼهب الؾمسي هو )ؼهب أهب العا)  

ملكابست ععسوة أهسب العا)س  ل  نساع       ملكابوا ع ى عغاو مغرغ )ع أهب الياست  

 تعغ وؾ   فاافا  صؾاة.

ؾاع حل املس أحل هلاث)ؾ)   هلهؼا اث)ؾ) اساهؾ    إمل)ن ا: ملؽملع ك م  هلأ)ؾكم) ف

)ا هلأ)ؾكم) ف و ىؾرذ   ػلك  ػ ة رقساو هلأ)سؾكم)  ة   )قابسب    أبط أ)ؾ ال ناع مل

 العا)  ململ صتغ  وت  أ)ؾكم   )قابب ال  اؽ )ثتق. 

ملهنا  ملووا ملستا)ب عغرغة اؼا الؾملار  ملأ)ثااا، ػكؾها العت)  اجمل قسي  

 !فؾاوع ،واب ثؾاا   )ؾية العقوو

 



 016    اهدكا الناط ادستؼقم



 017  وجوه اجلواب طام ضاهره قرسية اهلدايـة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني        

 بحج عن )الصراط(

 اهدنا  الصراط املستقيم
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 019  من البصائر: )الناط ادستؼقم( هدف أو وسقؾة؟
 

 

 

 

 

ًَلقاو اهلل العظام   ك ابط ال ؾرم:  صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  .)1هلاِْنَُالا ّّصِ

 َٔ ايبصا٥ض: )ايصضاط املغتكِٝ( ٖزف أٚ ٚع١ًٝ؟

قسغ رزواورسسط امل سغبضؾ   هسسؼا احرسس  ال ؾ س ، ب قسسااو هسسام عس  الووسسط   قولسسط     

اَطلتعاي:  َ ًَلاِْنَُالا ّّصِ صَخلِي ٍُ حل اليؾا) هو الؾؾرسق ملالؾؾرسق )قيسوع    أ)ع  ا 

لغسساا، ملػمل الؾؾرسسق هسسو املقيسسوع لؼاتسسط، ملبعيسساؽة أصسسؾى: الؾؾرسسق )قغ)سس  ملػمل     

حل أحل تزؾ ب ااغار  ل  غع ملالغارس  بسغو   أاملقغ)  هو املؾ وب لؼاتط، ف احل اثملي 

) مل حل ىسذ  هلو ب ااغار  ل ؾؾرق ملاملقغ)س   :حل هؼا الؾ بإتؾ ب ل مقغ)   لا ا ف

 !ل نط ة ر وحل  ة ب خاا الغار  ملااغع ملػ، الؾؾرق

 اجلٛاب: األقغاّ ثالث١

ملهسو:   ،مل    ادتواب ع  ػلك بووط عقاق ري ين ع ى )يخ  )ينو، هام

حل املعسسؾملع هسسو تققسسام اث)سسوؽ  ي )قغ)سس  مل ي ػ، املقغ)سس ، ملالسسؼ، ر يسسوؽا        

 ي ملوسوع ققسم ثالس  ملهسو     حل املن ي   حقاقا ، ل   ال خقاق رقوعبا أاليعض هو 

)ا كاحل )قغ)  ملػا املقغ)    الوقت ب قط أ، )ا كاحل )ؾ وباق لن قط مل)ؾ وبساق لغساا   

مل)ا كاحل هغفاق ململفا     الوقت ػاتط، ملوؾرقاق ملغارس  ملهسغفاق )عساق مجاعساق، ملع اسط      

 ف  وحل اثققام ثتث :
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 001    اهدكا الناط ادستؼقم
 

املقغ)ا  أمل الؾؾرقا ، ملػلك كنيب القضس م  )ا هو ) مخؽض   و    :

مللؼا لسو أ) نسط الؾسااحل ل قسؾذ      ،بط ة )وٍوعا  فاط أبغاقإل يعوع ع ى القؾذ ف

بآل  أمل الق ـ  لاط باملظ   فؾٍساق بسغملحل )بملبس  ؿائسغة أمل )َساع امل فس يا  لؿمسا كساحل         

 ل قض م حانمؼظ قام  أبغاق.

و ) مخؽض   و   الغائا  أ، )ا كاحل )ؾ وبساق لؼاتسط ة ملقغ)ا سط    )ا ه 

لنيو يصؾ هلمل حل أ)   أحل رقع )قغ)س  أرَساق ل نسط ملقسع )سوؽع الؾ سب بظسؾاق ل خ س          

بط )ؾ وب لؼاتط إف ،اثملي باثفال) ملػلك كاد احل بوووع اهلل تعاي ململحغابا ط

لؼا قساو تعساي:   بسط )ؾ سوب ب قسي مللس    إفخ ى لو مل رؾععط ػلك ع  املعيسا  ف  إِنٍّ
َليََشداء ٍَ ِ الُدوَنلَذ َِمل  ٌَ َكلةِِّلَوَيْ فُِرل نليُْْشَ

َ
لََللَحْ فُِرلأ حل أبعسم ة مسك      ،)1هلاَّللٍّ

حل اد احل بسط  أاملب)  باهلل )ع  نيط )عاىاط أفَب )  املب)  فقط، ل  ض القيغ هو 

رظ ؾ ال سؾ   تعاي )ؾ وب ب قي بب هو أمسى الغارامل ملاثهغاع; ملبؼلك أرَاق 

بسسني مضيسسني كتهمسسا غتسسغم النسسال ملر خنسسب أ)ثسساو الؾمسسوة ملالغسسه ملارتسسغا         

ملال غلاك ملالظ م ملادرؼاو، ل   أحغهما رب)  باهلل ملؽفولط ملاحصسؾ ر  سؾ ب مسا    

حل املب)  امل قي العا)ب أفَب )  ال افؾ غا العا)ب بت مسك، مللساك ػلسك )س      إف

دْوليَْصدَخِٔيلظساؽ الع سم ملالعقسب  ػ    )نظاؽ السمزق م املق ِّم فقط بسب ح سى )س  )ن    َْ

ددٔنَل ٍُ لََللَحْؿيَ ََ ِيدد ددَٔنلَواذٍّ ٍُ لَحْؿيَ ََ ِيدد ؟ فمسس  رع سسم قسسوابني الؾياعسس  ملال اـرسساو  )2هلاذٍّ

ملال امااو ملرعمب ب ا أمؾع    رعمسب ب سا )س  عملحل ع سم بست مسك، بسب العا)سب         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .116او: فوؽة النق )1هل

 .9فوؽة الـ)ؾ:  )2هل



 000  ء  طذ اإلمام الصادقوجه أفضؾقة الزهرا
 العامل ب ا ع  او  اع أفَب )  العا)ب العامل ع  تق اغ.

)سسا هسسو وسسا)ع ل خ سس ني بسسأحل ر سسوحل )ؾ وبسساق لؼاتسسط مل)ؾ وبسساق لغسساا،  

ملػلك  منا ر وحل  ػا كابست   ػاتسط )يس خ  ) ـ)س  ملكساحل أرَساق )قغ)س  لغارس  ػامل         

)ي خ  ) ـ)  أهم أمل ح ى )قاملر  لط   اثهما ، فا وحل هغفاق )  و   ململفسا    

ملهسو ملفسا   ثبسط )قغ)س      )  و   أصؾى ف و هسغع ثبسط حا)سب ل ميس خ  بؼاتسط      

 ل وىوو  ي غار  أصؾى، مللنمثب لؼلك مبثالني:

حل الع م )ؾ وب لؼاتط كما هو )ؾ سوب لغساا  ػ الع سم    إتع لم الع م ف 

هلكع سسم العقائسسغ ملال قسسط ملاثىسسوو، ملع سسم الؾسسب ملاانغفسس ، ملع سسم ال اماسساو       

العامل أمؾع )س  ادتاهسب ح سى  ػا    ملال اـراو) كماوص ملفَا     حغ ػاتط مللؼا كاحل 

بسط  أكاحل العامل )ثتق )قخوباق   وا)وؽة حتت اثؽ  حبا  ة رزن  ع بع مط أبغاق  ة 

   حغ ػاتط أمؾع )  ادتاهب مل حل كاحل و اقاق.

 ع٢ً اإلَاّ ايصارم  ٚد٘ أفض١ًٝ ايظٖضا٤ 

ع سى اثئمس     ملهؼا )ا ر قؾ بط أفَ ا  )ثسب القساغة اليسغرق  الـهسؾاو     

ملفسسائؾ ارتتئسسق ؽغسسم أحل ق  سس ا   عمسسؾ السسوؽملع ملهسسي ػامل مثسسابي     اثو سساؽ

عنؾة فن  حاو عملحل ال ثا ال ثا وغاق )  عؾاوات ا ل ينؾر  ف اف ت سوحل أفَسب   

 )ثتق ملقغ ويعقت ع و)ط الغباا؟  )  اد)ام الياع  

 حل القام  قام احل: قام  ػاتا  ملغار ، ملاثمضاٌ ملادتواب ملاٍذ ملهو: 

حل السؼهب أفَسب   أت  اٍب بقطارمط ا الؼاتاس  أملةق ملبالسؼامل، أة تسؾى     س   اثمااو كما س



 002    اهدكا الناط ادستؼقم

ملأمسسؾع )سس  ال َسس  ملهمسسا أمسسؾع )سس  السسرتاب،   حسسغ ػملات سسا؟ ملكسسؼلك اد)سسام  

السسؼ، كسساحل )َسسؾ غاق )غ سسوةق   ـا ؿسسم املؾسسا)ا ملبؾسسوحل القسسخوحل       ال سساام 

 اق؟ كت ثم كت.عا)اق ف ب أبقً ػلك )  قام ط مام 14ب ا ب غت  لقنوامل قاب 



ملأ)سسا  حل حسسبض ؽفسسوو اهلل  أبسسط كسسؼلك; أة تسسؾى   إاذتسسبض، ف 

لط املوٍوعا    حسغ ػاتسط هلمل حل كابست     ملفائؾ اثبيااو ملاثئم   املب)نني 

َزسؾغ )رعر رسا      حزسبغ عر طسيؽ    :  اذتسغر  لط الؾؾرقا  أرَساق) مللسؼا ملؽع    حرقرسنر ك لؿسا تر

   .)1هلفراؽمر ك...

ِّ نٝف ٜهٕٛ  ًِ ١ْ٦َِّ ُسبُّ َع َٗا َع َََع ١َْٓ َيا َتُضضُّ   ؟َسَغ

حل هسؼا غسا )عقسوو فأوابسط     أملقغ اعرت  أحغ الؾتب ع ى أحسغ الع مساو بس   

 العامل قائتق: أفألك فبالني فأوب عن ما ملف عؾع ملوط اذتقاق  بوٍوش!  

 :قاوقاو: ت َب! ف

 حزسبغ عر طسيؽ   القباو اثملو: أة تع قغ بالنق اثملو )  اذتغر  ملهسو  

 .بط قسغ ملؽعمل الؾملارسامل )س  ك سب ال سؾرقني بسؼلك      إفقاو الؾالب: بعم ف ؟حرقرنر ك

َزسسسكؿ  ملهسسسا  :قسسساو لع سسسي  بسسسط أهلبسسسب ملؽع  لؿسسسا رزخطيغسسسكؿ  ملهسسسا )زسسسبس)ط ص ملرلؿسسسا رزيسغط

ٍرسسؾربستز صراسنزسسومر الفمزسسبس)ط م بطقرسساس طي هرسسؼرا عر ؿسسى أؿحلس     لؿسسوس  :ملقسساو  )2هل)زنرسسافطقص...

َرنطي، ملرلؿوس ىريريستز الغغبسارا بطخرمعاتط را عر ؿسى الفمزنرسافطقم عر ؿسى أؿحلس رزخطيعنطسي )رسا       َرنطي )را أؿبسغر رزيسغط

َرى عر ؿى لطقراحلم النعيطيؽ الفـأ)ؽيؽ َطير فؿابسقؿ أؿبعسطز قؿساور ررسا عر طسيغ لؿسا        أؿحريعنطي; ملرػرلطكؿ أؿبعطز ـق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .86ٌ 4ج :عوالي الخلا )1هل

 .319ٌ 2ج :ملفائب الناع  )2هل



 003  وٓ يعـي ذلك اإلغراء بادعصقة أبداً 
َزكؿ )زبس)ط ص ملرلؿا رزخطيغكؿ )زنرافطقص حقن  كمسا   حل حبض ع ي أفت مك    )2هل))1هلرزيسغط

َزؾغ )رعر را فراؽمر ك :حل حبض ؽفوو اهلل حقن ، ملل   ادم او   النق الثابيأ  ؟ لؿا تر

ل تعسساي: فقسساو العسسامل:  ػاق أوسسب ع سسى القسسباو الثسسابي: أمل رقسسب اهلل    إِنٍّ
ّيَِ اتِل لا صٍّ َِاِتليُْذِْْْبَ  ؟)3هلاْْلََص

بعسم! فقساو العسامل:  ػاق حسب ع سي حقسن  بسنً الؾملارسامل          :فقاو الؾالسب 

ددّيَِ اتِلف سسؼا هسسي اليسسغؾى، مل  لا صٍّ َِاِتليُددْذِْْْبَ لاْْلََصدد بسسنً احرسس  ف سسؼا   إِنٍّ

 ال ربى، فأر  ملوط اةعرتا !

 أبزّاٚال ٜعين سيو اإلغضا٤ باملعص١ٝ 

حل أحل ػلك ل ؼلك، ملة رعين ػلك  غؾاو النال باملعاىي  ػ كمسا   أقوو: مل

حل اهلل  ػ أ، ملكمسسا  اةفسس غ اؽ  خسسو السسؼبوب ف سسؼلك حسسب الؾفسسوو ملاحو  

اع رب اةف غ اؽ )احااق ل ؼبوب مل ر   )نخعاق ام بسؼلك ع سى املعيسا  ف سؼلك     

 )احااق ل ؼبوب.   ػا اع رب حبض الؾفوو ملاحو

بط ررت  أثؾاق ملٍعااق ع ى احمليس  فمس    أحل الؼبب ت م  صؾوؽتط   أى بعم ريق

حل تز قسسغا ػبزوبزسسط امل  الاسسـ  ستي سسط هلل تعسساي  أبسسط رزضنسسى إرسسؼبب ثسسم رسسؼبب ثسسم رسسؼبب ف 

فا سسوحل   ابسسط )قسس عاؽاق ة )قسس قؾاق، بسسب ح سسى )سس    ،ملاث)سسا  ملالؾفسسوو 

احلن فثالس  فؾابسع ح سى رز قسغا     رؼبب الؼبب الواحغ فت رق  ان ض بط  ػ قغ ظتسؾضا  ي ثس  

حل الؼبب الواحغ  ا رسرت  أثسؾاق ع سى احمليس  ملال ع سق الق سيب          ابط ملالعااػ باهلل، بب 

حل )سس  بظسسؾ  ي املسسؾأة اثونياسس  ة أملال  سسؾ، ملالن قسسي ملالؾملحسسي بقؿسسغرؽا مللسسؼا صتسسغ 

حل ؽغي سط   اليستة مل)ناوساة السؾب ملحَسوؽ ق يسط   اليستة رقسبض أمل         إمسذ اهلل فس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .477ب   اليتغ  ٌ )1هل

 توٍاخا  )نا.اٍاف   )ا بني القوفني )2هل

 .114فوؽة هوع:  )3هل



 004    اهدكا الناط ادستؼقم

عغم ملقغ تق ـ ىوؽت ا  ي ػهنط ملهو ملفط اليتة أمل السغعاو أمل الـرساؽة ف قس يط    رن

 صنوعط باملؾضة، مل)ا أعظم ت ك )  صقاؽة!

 ترعسيطسسسي ادملسسسط ملرأبسسسستر تزظف مسسسؾز حزيعسسسطز    
 

   القاسسسسسسال بسسسسسسغرعز ستسسسسسساوصهسسسسسسؼا  
 

 لؿسسسسوس كسسسساحلر حزيغسسسسكؿ ىرسسسساعطقاق ثؿوؿعس رسسسسطز 
 

 اسسسسعز حلع الفمزخطسسسسبع لطمرسسسس س رزخطسسسسبغ )زؾط   
 

   كسسسسسسبؽ رسسسسسسومن ري سسسسسسغركؿ بنعمسسسسسس ظ  
 

 )نسسسسسطز ملأبسسسسستر لنسسسسس ؾم ػا ؿ )َسسسسساعز  
 

 

ملقغ في نا ال ستم حسوو ػلسك ملحسوو أىسب ادمس او ملادتسواب   ك ساب         

 !فؾاوع ،هلمعا  )  بوؽ فاوم )

حل الع م ملاذتب، كب )ن ا )ؾ وب لؼاتط ملسا فا مسا )س     أمل)وو  الناهغ هو 

دَٔنلو تعساي:  النؾع الؼاتي ملاملؾ وبا  الؼاتا  ملقغ قا ٍُ لَحْؿيَ ََ ِيد دْوليَْصدَخِٔيلاذٍّ َْ

ٔنَل ٍُ لََللَحْؿيَ ََ ِي ِلمل )1هلَواذٍّ ّ لُختًّالَّلّلِ َشنَّ
َ
ٔاْلأ ُِ ٌَ لآ ََ ِي  )3هلهربم الغؽر ز  ملها الفخزسبغ مل )2هلاذٍّ

حل حسب اهلل وؾرسق  ي  واع سط أرَساق مل ي  نسب      إب ما )ؾ وباحل وؾرقااق أرَاق فأكما 

حل حيضسط وؾرسق دت س  أصسؾى ملهسي ستسو ػبوبسط أرَساق،         أا فسيق  )عاىاط، كما ا ؾ  س 

كمسا   س   3 .بط وؾرق  ي ستسو السؼبوب املاٍسا    أكما  س2 .ػمل قام  ػاتا  س1فاذتب  ػاق: 

بسسط ع سسى قسسغؽ احمليسس  تسسـعاع   إبسسط وؾرسسق )نسسخع لتل سسـام بالؾاعسسامل ملالعيسساعامل; ف  أ

 ادواع  ملاملوعة.  

ؾضج لا والسف لان سق ع سى    ادتسا)عي رسغؽل لا ضس   حل الؾالسب  إملكؼلك الع م ف

عاالط، ف ع لمط )ؾ وب ملكماو ملفَا   كما هسو )قغ)س  لغارس  أصسؾى ملهسي ىرسوحل       

 )او الووط ملح ظ الن ك ملادب ا  ع ى اثهب ملالعااو.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .9وؽة الـ)ؾ: ) ف1هل

 .165ؽة اليقؾة: ) فو2هل

 .79ٌ 8ج :ال ا  )3هل



 005  وجه جديد لؽون الثواب طذ كػس ادم لزيارة احلسني
 

بب مل  س  ال مثاسب لسؼلك مبثساو عسؾ  )عسؾملع ملهسو السؾكض كؾراٍس  )س            

)س  امليس خ   ػ بسط عتسافظ املسؾو ع سى ىسخ ط        بط )ؾ وب لؼاتط ملسا فاسط   إالؾراٍامل ف

ادتقغر  ملالن قا  ملالعق ا  أرَاق ف و )ؾ وب ب قي مبا هو هو هلأ، املي خ  كا)نس   

بسط  إفاط) فسإػا ؽكسض با ساا املغؽفس  أمل ادتا)عس  كسي ريسب  لا سا   املوعسغ احملسغع ف          

 ر وحل )ؾ وباق غاراق أرَاق.

 احلغني  ٚد٘ دزٜز يهٕٛ ايجٛاب ع٢ً ْفػ املؾٞ يظٜاص٠

حل اثوسؾ  أملبؼلك تنخبض عقغة )عؾملف  ملمي   وؾح ا ىاحب ال  ار  ملهي 

ر وحل ع سى ػ، املقغ)س  ثبسط املسأ)وؽ بسط ملاملؾ سوب ملحا)سب امليس خ ، ملع اسط فست           

)عنى ثحل ربورؾ ادبقاحل ع ى املقغ)  ثب ا ة )ي خ  فا ا أبسغاق، ملع اسط: ف اسف    

حل املنسي  إ)سثتق؟ فس   اد)سام اذتقسني    ب قؽؾ اثوؾ العظام املؼكوؽ ل مني لـرساؽة 

حل صسا اثعمساو أمحـهسا أمل )س  بساب      أبط  )ا )  باب أوؾرقي )قغ)ي، فأواب: ب

 ال  َب اداي احملض ملاليؾع.

ملل   ال خقاق غا ػلك ملهو رع مسغ ع سى هسؼا املقغ)س  السا أمسؾبا  لا سا،        

ت سوحل فاسط    حل )  اثمااو )ا هو وا)ع ل خ س ني: الؾؾرقاس  ملاملوٍسوعا ،  ػ   أملهي 

بط )قغ)  ث)ؾ يصؾ فاط املي خ  أرَاق كما فيق )  )ثساو  أ  حغ ػاتط املي خ  كما 

بسط )س  و س ظ    إهسو كسؼلك، ف   الع م ملاذتب هلل، ملاملني لـراؽة اد)سام اذتقسني   

)قغ)  ل ـراؽة فالغار  هسي الـرساؽة ملهسي ااسغع ملهسي اذتا)سب ل ميس خ ، ملل س          

حل املؾ سسوب لسساك فقسسط هلاملنسسي لـرسساؽة  بسسط )ؾ سسوب لؼاتسسط أ، إمل)سس  و سس  أصسسؾى ف

حل أ) فإػا فسؾ   ) بب املؾ وب أرَاق هلاملني   وؾرق ؿراؽة اد)ام اد)ام 

حل فا سا  إحل  نسي صؾسوامل )سع هلاملنضسار ) فس     أمضياق ة رق ؾاع الـراؽة ملأ) نط فقسط  



 006    اهدكا الناط ادستؼقم

، ملهسسؼا وسسواب يصسسؾ بَسسا ط  ي أووبسس  أصسسؾى ػكؾباهسسا   ػلسسك   )1هلالثسسواب أرَسساق

 هؼا ادتواب )ع اثصؼ ملالؾع فاط )وكوو لؼلك املوو . امليخ . ملحتقاق

بسسط )ؾ سسوب لن قسسط   إملهلاليسسؾا) املقسس قام) هسسو )سس  هسسؼا الققسسم الثالسس  ف     

مل)ؾ وب لغاا، ملهسو غارس  ملهسغع ملهسو   الوقست ب قسط ملفسا  ، ملهسو اذتا)سب          

بط وؾرق ل وىوو  ي )ا فاط امليس خ ، فساف م رسا )س  ؽعسا       أل مي خ  بؼاتط كما 

 .اهلل ملاغ نم!

 َعاْٞ ايصضاط املغتكِٝ

 ملرظ ؾ ػلك أكثؾ بال غبؾ   املعابي الا ػكؾمل ل يؾا) املق قام ملاملعابي ملهي:

 أٚاّل: ايكضإٓ ايهضِٜ

فقؾتط بط بعض الؾملارسامل فقسغ   حل القؾيحل ال ؾرم هو اليؾا) املق قام، كما  

ـق فستز: ررسا أؿ)طسار    فؿ قؿساور: عرصر فستز عر ؿسى أؿ)طسام الفمزسبس)طنطنير       اثعوؽ ملؽع ع  اذتاؽث

، ملر مػرا صرؾروسنرسا )طس س عطنسسغط ؿ    )2هلالفمزبس)طنطنير،  مبعا  مػرا ـكنعا عطنسغر ؿ فرمطعسنرا الهؼط، برنزغغ بطسطط عطرنرنرسا  

أؿ ملر قؿسسسغس : $ فرسسسمطعسنرا أؿمسسسساراور )زضس ر ط ؿسسس ق )رغسمزوفرسسس ق، ةؿ برسسسغسؽم، )رسسسا هطسسسير؟! قؿسسساور    

 .)3هل#فؿعرـ وهرا؟!

 ـق فتز: برعرمس.قؿاور: 

ررـقسسووز: أؿترسسابطي وريسؾرئطاسسبز فؿقؿسساور: ررسسا    فرسسمطعستز ؽرفزسسوور ال هسسطط  : $ قؿسساور

 )زخرمعغز، فر رـ وحلز فطي ـأ)ع طكؿ فط سنر ك. ـق فتز: فؿمرا الفمرضسؾرجز )طنس را؟ 

ا برعسسغرـكمس، ملرحز فسمز   فؿقؿاور: كط رابز ال هطط، فطاطط براراحلز )را قؿيس ؿـ مس )ط س صريرسؾن، ملرصريرسؾز )رس   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 زتؾع ال وحل )ع املنار  ملالـراؽة )ع م.ح ى  حل مل رقيغ الـراؽة، بب قيغ  )1هل

 أ، )  بيائذ مل ؽماعامل مل)واعظ ملحط ؿم ملتؾغاب   الثواب ملتؾهاب )  العقاب. )2هل

 عب املؾاع: بغيي م ارتتف ، أمل ب خؾر م ع ى ت قا ك اب اهلل ملتأملر ط بغا ع م ملة هغى.) ل3هل



 007  ثاكقًا: إكبقاء وادرسؾون وإئؿة ادقامني
ـسوم، )رسس س ملرلطارسسطز )طسس س وريعسساؽن فؿعرمطسسبر بطغراسسسؾماط قؿيرسسمرطز   )رسسا براسسسنرـ مس، ملرهزسسور الف ؿيسسسبز لؿسساسكر بطسسالف ر

ٍرس هطز ال هسطز، ملرهزسور حريسسبز ال هسطط الفمرس طنيز، ملرهزسور          )1هلال هطز ، ملر)ر م الف رمركر الف زغرى فطسي غؿاسسؾماط أؿ

ـمرغزطز الفأؿهسوراوز، ملرةؿ تر فيطكز بططط الفأؿلفقطنرـ ، الؼؽكفؾز الف خر طامز، ملرهزور اليؽؾراـ) الفمزقس رقطامز، ةؿ تز

َطي عرخرائطيزطز، ملرةؿ ررنسيرعز )طنسطز الفعز ؿمراوز.  ملرةؿ ررضس ؿقز عر ؿى الؾععؽ، ملرةؿ ترنسقؿ

ٍِْؿِٰالاإُُِّلأؿحلس قؿساـلوا:  هزور الهؼط، لؿمس تز طنعطز الفخط غ  مػس فرسمطعر سطز   ْٓدِنيللَؾَجتاًللكُْرآُاًللَش لَح
)ر س قؿاور بطسطط ىرسغر ر، ملر )رس س عرمطسبر بطسطط ـأوطسؾر، ملر)رس م اعس ريرسمر بطسطط هزسغط،ر  ملؿسى             )2هلا رَّْشنِللإََِلل

ـز الهؼط،  ـمر لَبدُْيِلىطؾرا)ظ )زقس رقطامن، هزور الف ط رابز الفعر َْ ٌِد تِيِّلاْْلَاِظدُول
ْ
لََلليَأ َْ ٌِد ليََنيْدِّلَوََلل

لَخِهيٍملَْحِينٍل َْ ٌِ يْفِِّلَتْْنِيٌول ََ
3هل(4هل(. 

بسط املقيسغ ملالغارس  كمسا هسو )ؾ سوب       إ)ؾ وب لؼاتسط ف  سالقؾيحل ال ؾرم   سبط  إف

حل تستملة القسؾيحل   حسغ ػات سا اسا      أبسط الؾؾرسق  ي اهلل تعساي، مللسؼلك  سغ      إلغاا ف

حل العمب بط لسط ثسواب يصسؾ،    إغ ػلك فالثواب، ملكؼلك ح ظط أمل النظؾ  لاط، ثم بع

بط )  و س  ثالثس    أبط )  و   أصؾى )قغ)  ل عمب كما أف تملتط فا ا املي خ  كما 

 )قؾؽب  ي اهلل تعاي.

 : األْبٝا٤ ٚاملضعًٕٛ ٚاأل١ُ٥ املٝاَنيشثاْٝا

   .هم اليؾا) املق قام حل اثبيااو ملاثئم   

قولسسط   ت قسسا هسسؼا احرسس   أ)سسا اثبياسساو فقسسغ ملؽع عسس  اد)سسام اليسساع  

عرس س قؿسوسوم ال هسطط:     الفعراعامطيغ: عر س )زخرمعغط بس م )زقس طمن، قؿاور: فرأؿلفتز أؿبرسا عريسسغط ال هسطط    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

م اهلل كسثااق )سن م   الؾباسع العؾبسي،     كالظ م  العا) ني بالظ م ملاةف يغاع، ملقغ ؽأرنسا كاسف قيس    )1هل

 ملالياقي   الؾؾرق بإػحل اهلل تعاي.

 .2س 1فوؽة ادت :  )2هل

 .42فوؽة في ت:  )3هل

 .16س  15ٌ 1ج :الربهاحل   ت قا القؾيحل )4هل
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ََللَشتْؿاًللاكَلَوىََلْنلآحَيِْٰل رٰاِّنللٌِ ٍَ ْ ًَللَواىُْلْرآنَللا   رزثرنعسى ر الف ط رسابط  فؿاتطخرس ـ : فؿقؿساور  ،اىَْؿِؼي

:  محلع ال هسطر )رس ع عر ؿسيع بط ؿاتطخرس ط الف ط رسابطد )طس س        ال هطط ؽرفزووز ملرقؿاور: قؿاور وز،الفقؿوس فطا را

ـم الفعرؾسوم، فطا را:    كؿنس

ًِل لا رٍِّخي َِ ِلا رٍّْْحٰ لاَّللُّ ًِ ِإَوذٰالَذَندرَْتلَربٍّدَملِِفلد: فطا رار ررـقووز اله طي الفآررـ  بِْص
ْٔا لُجُفٔراًللاىُْلْرآِنلوَْخَنهُلَوىٍّ ًْ ْدةٰارِِْ

َ
لأ  .لََعٰ

ٍُِيَل َ لاىْٰؿا  ِلرَّبِ ٍُْنلَّلِلُّ  عرعسورى أؿهسبم الفخرنع ط، حطنير مر ؿؾزملا ال هطر حزقس ر الثعورابط. َواَْْلَ

َِل ٌٰا ِِملئَِْملادّلِي قؿاور وريسؾرئطابز: )را قؿالؿ را )زقس طمص قؿطو  مةه ىرغعقؿطز ال هطز ملرأؿهسسبز   َو

 املراتططط.  فرمر

إِيُّاَكلَجْؿُتنُل  .ٌز الفعطيراعرةط َربز ِإَويُّاَكلنَْصَخؿُِيُل مصستؿ الفعطيراعز  بططط وؿ ؿبر )را أؿفف

 حرورائطخر زمس.  

ًَل ْصَخلِي ٍُ ْ اَطلا  ٰ ِنَُالا ّّصِ ْْ ِ  .عر ؿاس ممس ال هطز أؿبسعرمر الهؼطر ر ملرهزمز الفأؿبسيطاراوط، ىطؾرا)ؿ ا

ْل ٍَ ْ َعالِّنير) النعيراؽرى عر ؿاس ممس ُضِٔبلَدْْيِلا   .)1هل #.الفار زوعز ملرهلملرغؿاسؾم ال

 .)2هلبرخس ز ملرال هطط اليؽؾراـ) الفمزقس رقطامز: فقغ ملؽع عن م )ا اثئم  أمل

 َٚعضفت٘ ثايجّا: أَري املؤَٓني 

مسسا ملؽع   ك )3هلملر)رعسؾمفؿ زسسطز هزسسور أؿ)طسساز الفمزسسبس)طنطنير  هلاليسسؾا) املقسس قام)حل  

ىسؾا)    ملع ى )قغ)  م أ)سا املسب)نني    الؾملار ، فن ك اثبيااو ملاثئم 

 ، ملهسم )ؾ وبسوحل لسؼات م كمسا هسم     )4هل الفأؿعطلهساوط عر ؿسى ال هسطط...   ت م )ق قام ف م بؼا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ).115ٌ 1ج :مل   هلالربهاحل   ت قا القؾيحل / 22ٌ 1ج :ت قا العاامي )1هل

 .66ٌ 2ج :ت قا القمي )2هل

 .32ٌ :ي اثصياؽ)عاب )3هل

 .578ٌ 4ج :ال ا  )4هل



 009  رابعًا: حّب حمؿد وآله
حل بطسسؾض الوالسسغر  بسسني    )ؾ وبسسوحل ثب سسم املقؾؽبسسوحل  ي اهلل تعسساي، ملروٍسسذ ػلسسك       

 س  كافؾر  فإػا كابا )ب)نني كابست لربهمسا و  ساحل: أ    )ق خب ململاوب ح ى  ػا كابا

حا  كابوا  ملمبا هما ملالغاحل )ب)ناحل، ملاثبيااو ملاثئم   س  ب .مبا هما ملالغاحل

ملفائط ال اض ملوب م ؾهم ملو ب ؽٍاهم )  هؼا ادت   كما ملوب مس ؾهم  

 ل وب م الؾؾ   ي اهلل تعاي.

ك كاحل قسوو املعيسوم   ملفائؾ املعيو)ني هلاليؾا) املق قام) لؼل ملثبط 

ب ا بأمجع ا ىؾا) )قس قام; مللسؼلك كساحل )سا فسنضط      إحخ  ملفع ط ملتقؾرؾا أرَاق، ف

، ملقسغ أملٍسخنا   ك ساب هلاذتخس      )1هلملاوب ادتيسا  )ثسب )سا فؾٍسط اهلل     النيب 

حل ػامل املعيسوم ملب قسسط هسي حخسس  ة قولسط ملفع سسط ملتقؾرسسؾا     )عابا سا مل)يسساعرق ا)  

 فقط فؾاوع ملوط تيورؾ ػلك هنالك.

كمسساو بسسب هسسي )سس  أمسسسى  حل ب سسك )عؾفسس  أ)سسا املسسب)نني  ملاذتاىسسب: 

حل كب )  اؿعاع مبقا)اتط ملفَائ ط مل)ناقيط ملع و)ط مل)واق سط  أال ماةمل مللؼلك صتغ 

)عؾفسس ق اؿعاع كمسساةق مل)نـلسس ق عنسسغ اهلل تعسساي مللسسغر م أرَسساق، مل)عؾف سسط، )سس  و سس      

 أصؾى، وؾرق  ي )عؾف  اهلل تعاي مل)قؾبض   لاط.

  : سّب حمُز ٚآي٘شصابعا

كمسسا ملؽع عسس  ابسس  عيسسال قولسسط   ت قسسا احرسس  هلحسسب ستمسسغ مليلسسط) فخسسي م 

 وؾرقي كما أملٍخنا ػلك أرَاق. س)وٍوعي 

ًَلقاو اهلل العظام   ك ابط ال ؾرم:  ٍُصدخَلِي داَطلا  َ ملقساو وسب    )2هلاْدِنَُالا ّّصِ

ٔهُلامسط:  الفَداحٍّتُِؿ ًٍ اِِطلُمْصدخَلِي دَذالِِصَ َْ ل نٍّ
َ
  )قابسب اليسؾا) املقس قام تقسع     مل )3هلَوأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ) ؽاوع هلاملعاؽرض ملال وؽر ) ملغاها.1هل

 .6فوؽة ال احت :  )2هل

 .153فوؽة اثبعام:  )3هل
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ًْلَؾَلَشيِييِِّلالقيب كما فيق  ػ رقوو تعاي )ثتق:  َقلةُِس تَُولَذخََفرٍّ ٔاْلا صَّ  .َوََللحَتٍّتُِؿ

ًثليَْنُؾَٔنلإََِللمل)  أهم فيب الَتو )ا ػكؾا تعاي بقولسط:   ٍٍّ ِ ئ
َ
لأ ًْ ُْ َِا وََجَؿيْ

ونَل ثِلََلليَُِّصُ ٌَ لللانلٍّارِلَوَئَْملاىْلَِيا ََ ِ ٌّ ًل ُْ ثِل ٌَ ًَِثلَوَئَْملاىْلَِيا جَْيالىَْؿ ِذهِلادلَّ َْ لِِفل ًْ ُْ َِا تَْتْؿ
َ
َوأ

ِٔخُيَل ْلُت ٍَ ْ  .)1هلا 

 َٔ بصا٥ض ايٓٛص يف آ١ٜ ايصضاط املغتكِٝ

حل  عنغ بياة قؾيبا  ها)    ير  اليسؾا) املقس قام فنقسوو:     أصااقمللن وقف 

هسؼا احرسس  ال ؾ س  رتيوىسسا  ا    ) سؾعة هلاليسسؾا)) حت سب )وقعسساق مسغرغ اثهماسس      

ملفؾاعت ا ملعاضـهسا ع سى فسائؾ امل سؾعامل املَساؽع  ملاملنساب  ، مل)س  ت سك امل سؾعامل          

 ).هلالؾؾرق) فاحل اليؾا) كما فقؾملا رعين هلالؾؾرق

 ملاسا )ايصضاط( ٚيٝػ )ايطضٜل(؟

حل الؾؾرق ) سؾعة  أملل   ملاػا مل رقب وب امسط هلاهغبا الؾؾرق املق قام) )ع 

   الغةل  ملاملعنى؟ملاٍخ  و اض

بنسسا فن  نسسف إعنسسغ)ا ب سسغبؾ ملب   لسسؾ   اثفسسياب ملالع سسب احمل م سس  احتاسس  فمل

وابياق )    اامل عظم  القؾيحل ال ؾرم ملبعض أفؾاؽ  عخاؿا   اب قساو ال  مسامل،   

بنخو )ؼهب، مل  ننا ه نا ادماؽة  ي بعض )ا غتؾسؾ باليساو )س  الع سب املؾؾملحس       

 :ع ى فاح  اليخ  ملال خ اب

 َٔ ايبطٕٛ شٚنٓظا شتاصخيٝا ش)ايصضاط( حتٌُ إصثا

أملةق: ثحل ك م  هلاليسؾا)) حتمسب  ؽثساق تاؽغتاساق ملتقس يؾ  كنسـاق )س  اليؾسوحل         

 ملاملَا)ني ملالغةةمل.

ثابااق: ثحل ك م  هلاليؾا)) حتاط ب ا هال  )س  ادب سام، حباس  ت نافسب )سع      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .42س  41يً: ) فوؽة الق1هل



 020  الؾغويون: الناط يعـي: البؾع وآزدراد!
 تع ق ) ؾعة هل هغبا) ب ا، عا)اق.

حل اليؾا) أنضى اا )  ل ظ ا ملة مجع اا،  ا رق نم )نط ثالثاق: ثب ا ة )ث

 ػاتطاغطز الوحغة ملال  ؾع.

 ملتوٍاذ ػلك: 

 ايًػٜٕٛٛ: ايصضاط ٜعين: ايبًع ٚاالطرصار!

حل ارتـر  ال اؽغتي املعؾ  الؼ، ر  نـا هلاليؾا)) ر َذ عرب  لقاو بظسؾة    س1

ع سى ٍسوو ع سم فقسط     فؾرع  ع ى )ا ػكؾا ال غورسوحل   ) سؾعة اليسؾا) مل)ناقنس ط     

 ال غ ، فقغ ػكؾملا:

هلفؾ): فرؾم)ؿ الؾعامر ملالنيور، بطالف ؿقسؾم، فرسؾرواق ملفرسؾرواباق: بر طعرسط، ملافسس رؾروؿط      

ملاؿسعرؽرعرا: ابس ر ؿعرط، ملرلؿا ررخزوؿز فؾر); ملابسقرؾر)ؿ النعيسوز فطي حر فقطط: فساؽر فطاسطط فساسؾاق فس س قا.     

عزسوم، ملراليعساعز ـلغرس ك. ملالقؽسؾسملاـ): اثؿـكسوو; عرس م القؽسارافطيؽ.        ملاملطقسؾرـ) ملالسسمرقسؾرـ): اليز ف 

ملالقغؾاوطيغ ملالقؽؾسملرـ): الهؼط، ررقس رؾمـ) ـكبع مريسوظ رريس ر طعزطز. ملرقؿساور ال ِّخسارسابطيغ: ؽروزسبص فطسؾسوطمص     

ثربم: لؿا ترـ س س حز فسواق ف زقسس رؾر)ؿ،    ملفرؾسوؿمص رريس ر طعز ـكبؽ مريسوظ، ملرهزور )ط ر اةفسرتا)... ملرفطي الفمر

ملرلؿسسا )زسسؾضاق ف زعسقسسى، )طسس س قؿسسوسلط ممس: أؿعسقؿاسسستز النعسسيسور  مػا أؿؿرلف رسسط )طسس س فطاسسك لسسسمرؾاؽتطط كؿمرسسا رزقؿسساوز  

أؿمس ؿاستز الؾعوزبر  مػا أؿؿل ط عرمعا ررنسـ واز. ملرؽروزبص فطؾسوطاطك ملفزؾر)ك ملفرسؾرواحلص: وراؽسغز ال هقفسمم.    

ملرفؿؾرلص فزؾر)ك ملفرؾرواحلص: كأؿبط ررقس رؾمـ) ادتؾس،. ملرفراسفص فزؾا)ك ملفزؾاوطيؼ: قؿاوطعص ررمزسؾض فطسي   

َعؾري ط كأؿبط ررقس رؾمـ) ـكبع مريسوظ رر ف ر ممزط  .ال

ٍطسسذز، ملاليؽسسؾا) ـلغرسس ك فطسسي القؽسسؾرا)ط، ملراليعسساعط أؿع سسى  ملالقؽسسؾاـ): القعسسيطابز الفورا

ع ، مل محل كؿابرسستط القؽسسنيز هطسسير اثؿىسسب، ملقؾأؿهسسا ررعسـقسسوبز بطالقؽسسنيم،    لطمر ؿسساحلم السسسمزَاؽر

ٍطذم; ملرقؿاور ورؾمرؾص:  ملر)رعسنرى الفآرر ط ثريؽ سنا عر ؿى املطنس اج الفورا

 أؿ)از املب)ننير عر ؿى ىطؾا)ظ، ...  مػا اعسورجع املؿواؽمعز )زقس رقطام
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حطغرتز را )روسؽمعةك. قؿساور الف ؿسؾعاوز: ملربر ؿسؾص )طس س بر فعرنسسرب      ملاملؿواؽمعز: الؾوؾز ز  مي الفمراوط، ملرا

رياؽؾملحل القؽنير،  مػا كؿابرتس )زقؿغؽ)ر ق ثزمع وراورملس برعسغرهرا وؿساوص أؿمل قؿساعص أؿمل غؿساس ص أؿمل صرساوص،     

َرسعز فطاسطط لطقرسابركؿ فطسي حرنر طسكؿ فؿارنسؾؿيطسقز          بطسطط اليعسوسملز،   ىراعشا ملرػرلطكؿ أؿحل الؾهساور حرسؾسعص تر

فؿقؿ ؿيرتط القؽنيز ىرساعشا ىزسوؽرتر را ىزسوؽرةؿ الؾهساوط، ملرافسس رضر ووهرا لطارـ سوحلر الفمرضسسؾمجز ملراحطسغشا         

كؿمرا افس رضر ووا ادمعسغام، فؿمط س ػرلطكؿ قؿوسـل زمز اليؽؾرا)ؿ ملرالقؽسؾرا)ؿ، قؿساور: ملرهطسير بطاليعساعؽ     

 .  )1هلـلغرـ  ـقؾررسهن...)

ب سم فقسؾملا القسؾا)    ;حل اليسؾا) هسي باثىسب القسؾا) ثسم      أو رسؾملحل  ف بة

باةب ت  ملاةؿعؽاع كما رقاو فؾ) الؾعام  ػا ب عط ملافرتوت الؾعام  ػا اؿعؽتسط،  

 ملمسي الؾؾرق ىؾاواق ثبط ري  ع فال ط أمل ثحل فال ط ري  عط!

قسساو الؾاغسسب   ) ؾعاتسسط: هلالقؽسسسؾراـ): الؾلؾرسسق املق قسس ب، أىسس ط )سسس :       

تز الؾعامر ملؿؽعتسط: اب  ع سط، فقاسب: فطسؾرا)ك، تيسوضؽا أبسط ري  عسط فسال ط، أمل         فرؾروف

ري  ع فال ط، أة تؾى أبط قاب: ق ب أؽٍا عامل ا، ملق  ت أؽ  واه س ا، ملع سى   

 النضظؾر  قاو أبو عام:

ـسحلم ررنس ربغ فراكطيزطس)    .)2هلؽرعر سطز ال اا  برعسغر)را كاحلر حطقفير ق ... ؽعراهرا ملر)راوز السمز

بسط  ػا  إحل الؾاكب ع ى وواع أمل   فااؽة )قسؾع  )سثتق ف   أقوو: الووط فاط:

حل القسااؽة تي  سع اثؽ  لقسؾع  واض سا )س       أبسط غتاسب  لاسط    إبظؾ أ)ا)سط  ي اثؽ  ف 

حل النااؾ )  بعاغ أمل )  عبض  ػا ؽأى الؾاكب أمل املامي   الؾؾرسق ري عسغ    حت ط، أمل 

 حل الؾؾرق قغ اب  عط!أق نعؾ ؽملرغاق ؽملرغاق ح ى غت  ي ف أبط ر

حل اب ت  الؾعام ر َسم  )سؾملؽاق ل ؾعسام )س  ال سم      أملبعياؽة أصؾى: كما 

بط رؼهب فاط إ، كؼلك القائؾ   الؾؾرق فئط ي اذت ق ملاذتنخؾة ملاملؾرا ملاص  ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  353ٌ 7ج :لقاحل العؾب )1هل

 .388ٌ :) ؾعامل الؾاغب اةى  ابي )ع )تحظامل العا) ي )2هل



 023  الناط كؾؿة من اإلرث اإلبراهقؿي -ادـاقشة: أ
 حل غت  ي.أ ي 

ملقاو   )عخم )قاراك ال غ : هلفؾ): القني ملالؾاو ملالؾاو أىسبص ىسخاذ   

غؿاي    )رؾض ملػرهاب. )  ػلك: فرؾروفت الؾلعام،  ػا بر طعس ط; ثبعسط  ملاحغ، رغوغ ع ى 

 مػا فزؾم)ؿ غاب. ملبعضز أهب الع م رقوو: القؽؾا) )ن قؼ )س  ػلسك، ثحلع السؼاهبر    

 .)1هلفاط رغاب غاي ؿ الؾعام السمزق رؾر))

 ايصضاط ن١ًُ َٔ اإلصخ اإلبضاُٖٝٞ  -املٓاقؾ١: أ

ليسخاذ ملاحل اليسؾا) لساك )س  )ساعة فسؾ) ملة       حل ػلك لاك باأملل   الظاهؾ 

تسـعؽعا! فسؼلك ت  لسف ملاٍسذ     احل )عناا ابط رقسرت) املساؽة ملري  ع سا أمل املساؽة تقسرتوط مل     

 حغفي ة علاب ع اط ملهو )يينض ع ى زتؾع تقاؽب اذتؾملع   ال  م ني. ملاو  اع

حل  حل هلاليؾا)) هي ) ؾعة )   ؽث اثعرساحل ادبؾاهاماس  مل   ملاليخاذ هو: 

 م  كابت زت ول  لغى قسؾره  ػ ٍساعت كمسا ٍساعت ال سثا )س  )عسامل        هؼا ال 

ب ا هي! بب بؾقوها أ، ملحا  ملوغملها قؾري  )  فؾ) توهموا  عراب   بؾاهام

حل ال  ابس    القسؾيحل ال سؾرم هسي باليساع ملل ننسا       أبالقني أرَاق! ملع سى السؾغم )س     

   اع غؾرب.ب ا باثىب فني! ملهو اوأصتغهم رَعوحل فاناق فوق ا  ماؽة  ي 

هلملرهطسير   :ب سا أبسً ع سى    )2هلحل بعض ال غسورني أملر  انا علاتق ع ى )ا ػكؾباا 

بطاليعاعؽ ـلغرـ  ـقسؾررسهن اثؿملضلسني اله طسي ورساور بط رسا الف ط رسابز، قؿساور: ملرعرا)عسـ  الفعرسؾربط ترخسعرـ  رسا           

 كما واو   لقاحل العؾب. )3هلفطانشا)

)ثب ػلك، كما في ناا   ك اب هلحخا  ملالظاهؾ حخا  بقب صرباو ال غ    
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ب م إ)ؾافاب الثقامل املع مغة)، ملر وحل بؾق العؾب ل ياع بالقسني توهمساق )سن م فس    

بسسط أحل هلاليسؾا)) هسسو هلالقسؾا)) )سسع   أحاس  مل ظتسسغملها باليساع   لغسس  م توهمسسوا   

 او  اع عق ي   أ)ؾ بق ي ستض.

ٍُلحل اليؾا)   أملع ى ػلك فالظاهؾ  اَطلا  َ ًَلاِْنَُالا ّّصِ قسغ ػكسؾ ثب سا     صخَلِي

 س  فامسا تنسا   سس  ف نا )ع اط ملع ى بيانا مليلط القتمهل) ؾعة واومل   الغراب  ادبؾاهاما  

هو اليؾا) املقس قام السؼ،    حل ادفتم الؼ، واو بط الؾفوو امليؾ ى ستمغ أ ي 

هسو   حل ىؾا) اهلل تعاي ع ى ا) سغاع تساؽرط الينسؾ   أمل أؽمغ  لاط أبو اثبيااو  بؾاهام 

ىسسؾا) ملاحسسغ )قسس قام   أىسسولط ملأفقسسط ملقواعسسغا مل حل كسساحل  سسا ر  ا)سسب   أح ا)سسط  

كُدْولملت اىا ط. مللع ط     اف نيا) ػلك )  بعض احرامل اثصسؾى كقولسط تعساي:    
لَخِِيًفا ًَ ِيٍَّثلإِةَْراِْي ٌّ ال ًٍ ْصخَلِيٍملدِيًِالرَِي ٌَّ اٍطل لإََِللِِصَ َناِّنلَرّّبِ َْ ااهؾهسا  مل حل كاحل  )1هلإٍُِِّّنل

 !املعنى ة ال  ظ صاى  ملة ال  ظ ملاملعنى، ف غبؾ

 ايصضاط فٝ٘ ْٛع إبٗاّ، فٓاعب )أٖزْا( ـ ب

حل فاسط،   يصؾ ةص ااؽ ك مس  هلاليسؾا)) ملهسي     )  ػلك رظ ؾ ملوط اح ماومل

حل فاسط  أكما ا ؾ )  اليخ  ال غو، احبف، بوعاق )  اةب ام   ب ك ال  سظ كمسا   

اح سساج  ي )ؾمسسغ )سس  القسسماو  ػ ة رعسسؾع النسسال    بوعسساق )سس  اةب سسام   ػاتسسط لسسؼا 

اليسسؾا) املقسس قام عسساعة  ة بؾفسسب )يعسسوثني )سس  قيسسب اهلل تعسساي فاح سساج اليسسؾا)    

اداسسي  ي هغارسس  ؽباباسس ، فيسسؼلك ر سسوحل عسسامل ادثيسسامل قسسغ وسسابق عسسامل الثيسسومل    

حل اليؾا)   ل ظط    سط قسؾره ف سؼلك هسو     أبط كما أملر وحل فاط  ماؽة ص ا   ي 

      ٌ  :)يغاقط ملووهؾا فاح اج  ي اةف عاب  باهلل تعساي بسالقوو بيسغ  مل صست

إِيٍّاَكلَجْؿتُُنلوإِيٍّاَكلنَْصخَؿُُِيللل ًَ ٍُصخَلِي اَطلا  َ ًْللاِْنَُالا ّّصِ ِٓ َُؿٍَجلَؾيَدي
َ
لأ ََ ِي اَطلاذٍّ ِِصَ
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اىُِّيَل لَوََللا ضٍّ ًْ ِٓ ٍَ ُضِٔبلَؾيَي  .َيْيِلا 

 ضٜلال َج٢ٓ يًصضاط، عهػ ايط ـ ز

حل اليؾا) ة )ثنى لط )  ل ظط ملة مجع، ع ك الؾؾرق ملالقياب، مللؼا صتسغ   

حل القؾيحل ال ؾرم مل رأمل ب ثنا  أمل مجسع ل يسؾا) أبسغاق بسب حاس  ملوسب         سملكما فيق   س

لحل رؼكؾ )قابتق ل يؾا) مل رؼكؾ اليؾاوامل )ثتق بب ػكؾ القسيب، قساو تعساي:    أ نٍّ
َ
َوأ

الفَل ًٍ اِِطلُمْصخَلِي َذالِِصَ ًْلَؾَلَشيِييِِّلَْ َقلةُِس تَُولَذخََفرٍّ ٔاْلا صَّ ٔهُلَوََللحَتٍّتُِؿ  .)1هلاحٍّتُِؿ

حل أحل اليسسؾا) ملاحسسغ ملة   سس   ملػلسسك رقسس يؾ  عةلسس  أصسسؾى أرَسساق ملهسسي  

حل اهلل تعساي هلأحسغ) ة مسؾرك لسط كسؼلك      أت وحل هنا  ىسؾاوامل )قس قام ! ف مسا    

ػاتاضسط ال  سؾع ملالوحسغة!     حل اليسؾا) أة ثسابي لسط! ف أب سا ت اسغ      )2هلهلاليؾا)) ملاحسغ 

حل )َسموبط  إملػلك هو )ا ربكغ حغر  ال ؾق  الناوا  )  بني ثتث ملفيعني فؾق  ف

 حل رعَغ مبثب هؼا احر  القؾيبا  ال ؾ  .أ    

 ١ـايصضاط أعِ َٔ ايطضٜل ٚايػاٜ ـر

حل الؾؾرق رقع   )قابب ػ، الؾؾرق أمل الغارس  أمل ااسغع ملهسي هلاملغرنس ) أمل      

بط رعم الؾؾرق ملػا الؾؾرق مجاعاق، مللعب ػلسك  إ، ع ك اليؾا) فهلالقعاعة) )ثتق

)  النواعؽ أمل الغؾائب ملػلك ثحل هلل ثنائاامل) امل َساعة   ملاقع سا، أمسساو ) يارنس      

ب سا ثنائاس  ) َساعة  ػ املقغ)س  مبسا هسي )قغ)س         إأرَاق، فمثتق هلاملقغ)  ملػمل املقغ)س ) ف 

ؼلك ملٍسع ل سب )ن مسا افسم أمل ىس        )غارؾة لؼ، املقغ)  مبسا هسو ػمل املقغ)س ، مللس    

)سسا ػملهسسا فوٍسسع لسسط عنسسواحل الغارسس  أمل ااسسغع أمل ػمل  أفوٍسسع عنسسواحل املقغ)سس  اسسا مل 

بسط ة رؾ سق   إاملقغ) ، ملكؼلك ثنائا  اةب ـاعي مل)ننأ اةب ـا  كاثؽبع  ملالـملوا  ف
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 026    اهدكا الناط ادستؼقم

ع ى أحغهما ملىف احصؾ، ملهؼا هسي القاعسغة العا)س    الثنائاسامل مل)ن سا املقسام       

ار  مللنا وؾرق  ي الغار  فالغارس  هسي )عؾفس  اهلل تعساي ملالؾؾرسق  لا سا هسو        حل لنا غإف

ال   ؾ ملال غبؾ   القؾيحل ال ؾرم )ثتق، ملل   اليؾا) لع ط اةف ثناو الوحاغ السؼ،  

حل القسؾيحل  إرؾ ق ع ى الؾؾرق ملع ى ػ، الؾؾرق أرَاق ف ب )ن ما ىؾا) )ق قام فس 

  اهلل تعساي ملعغلسط ملؽمح سط ىسؾا)     ال ؾرم )سثتق ىسؾا) )قس قام مل)عؾفس  ملحغاباس     

بن قسط هسو    حل اثملو وؾرسق  ي الثسابي، ملاد)سام املعيسوم     أ)قس قام أرَساق )سع    

حل حيسط أرَساق ىسؾا) )قس قام     أحل )عؾف ط ىؾا) )قس قام كمسا   أىؾا) )ق قام كما 

حل املعؾف  تقع وؾرقاق  ي احملي  ملقغ ريسذ  أحل اثصار  هما   ووو اثملو مل)ع أ)ع 

 الع ك أرَاق.

ملقسسسغ علسسست ع سسسى ػلسسسك الؾملارسسسامل أرَسسساق، فقسسسغ ملؽع   تعؾرسسسف اليسسسؾا)  

 املق قام:

فسالؾؾرق  ي )عؾفس  اد)سام ىسؾا)، مل)عؾف سط       )1هلالؾؾرق مل)عؾفس  اد)سام   س

 بط لاك )  العؾف الياابي.أحل الظاهؾ إهي ىؾا); ف

 .)2هلىطؾرا)ؿ الفأؿبسيطاراوط، ملرهزمز الهؼطر ر أؿبسعرمر ال هطز عر ؿاس ممس س

 : ملقاو اد)ام الياع   

 .)3هلبرخس ز ملرال هطط اليؽؾراـ) الفمزقس رقطامز س

 بط: كما قاب 

 هلحب ستمغ مليلط). س

بأب ق م ىؾا) )ق قام ملحسي م ىسؾا) )قس قام مل)عسؾف  م      ف م 
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 ;ىؾا) )ق قام ملىؾاو م ملىسؾا) اثبياساو ملالؾؾرسق  لسا م ىسؾا) )قس قام      

حل أ اساؽ ) سؾعة اليسؾا)، ملالسا   س       ملػلك )س  اثفسؾاؽ احمل م س    ملوسط اص    

بسسط رعسسم الؾؾرسسق ملػا  بسسط ة رنسسي  ا   ػلسسك  ة هلالسسغر ) ب قسسط، حاسس    بقسسوو 

 الؾؾرق أرَاق!
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 029  دـ الناط أطم من الطريق والغايـة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالج          

 بحج عن )االستقامة(         

 اهدنا  الصراط املستقيم
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 030  ستؼقممن بصائر الـور دم آية الناط اد
 

 

 

 

 

 َٔ بصا٥ض ايٓٛص يف آ١ٜ ايصضاط املغتكِٝ

حل تقسس وقف الياحسس  أاحرسس  ال ؾ سس  السسا رنيغسسي   الييسسائؾ ادتوهؾرسس    )سس 

وورتق، اف  ناع القؾض   اص ااؽ ) ؾعة هلاملقس قام) كوىسف ل يسؾا) ملعةةت سا     

بسط كساحل )س     أحل ت  نـها هؼا امل سؾعة القؾيباس  ال ؾ س ، ػلسك     أملاملَا)ني الا     

امل سؾعة )س     حل رقاو )ثتق هلأهغبا اليسؾا) القسورم أمل القسائم) ف مساػا اص اساؽ     أاملم   

 تياؽرف باب اةف  عاو؟

 احملتُالت يف َع٢ٓ املغتكِٝ

لعسسب بعسسض القسسؾض   ػلسسك رنخ سسي بافسس عؾا  احملسس متمل   ت قسسا ) سسؾعة   

 هلاملق قام) فاحل احمل متمل بغملاق حقب النظؾ القاىؾ هي ثتث :

ؾع، فمسثتق افس قؾض ر اسغ    حل باب اةفس  عاو قسغ رسأتي لا اسغ )عنسى اجملس        

بط رقس عمب عساعة ملرسؾاع بسط      بط و ب القؾاؽ ملاةف قؾاؽ بب أبط ة رؾاع بط إ)عنى قؾع ف

 بط قؾع بال عب، كما قاو الناعؾ:أ

 فؿأؿلفقؿتس عريراهرا ملرافس رقؿؾعملس بط را النعسورى 
 

 كؿمرسسسا قؿسسسؾع عراسنشسسسا بطادمررسسسابط الفمزقرسسسافطؾز     
 

ؼا املعنى )س  هلاملقس قام) أ، كساحل املسؾاع )نسط هسو ب سك        ملل   لو كاحل املؾاع ه
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حل إفعب اجملؾع، ل احل )  غا املربضؽ ارتؾملج ع  ىاغ  اجملؾع  ي باب اةف  عاو، فس 

حل هؼا ال ياؽرف  منا ملٍعت ل غو ع ى )عنى  ٍا  ؿائسغاق ع سى )سا    أالقاعغة هي 

ع اثىسب، ع سى   ت اغا )اعة ال  م  اثى ا ، ملارتؾملج عن ا  ي  ؽاعة اجملؾع صست 

 بط ق اب بب باعؽ  ػ بغؽ اف عماو اةف  عاو   )عنى اجملؾع.أ

حل باب اةفس  عاو قسغ رسأتي لا اسغ )عنسى املؾاملعس ، فمسثتق تقسوو:           

حل اجملسسيو بيسساغ  اةفسس  عاو ه نسسا  منسسا هسسو لا اسسغ املؾاملعسس     إهلأعؽتسسط فافسس غاؽ)، فسس 

ل نسط   )،أعؽتط فسغاؽ هل :حل رقاوأا فع  رط، ملكاحل )  املم   ملال خاؽب ملاةب عاو عمض

بط ة إف ،هلأؽح ط فافرتاش) :ر وحل حانمؼظ صالااق ع  ب    املؾاملع ، ملكؼلك تقوو

بط واملعك   أبط و ب الؾاح  كما هو اثىب   باب اةف  عاو بب املؾاع أرؾاع بط 

 .اةفرتاح  ملابقاع لك ملاف خاب

ًَلعيا   احر  النسؾر   بسس  حل الووط   ال  فقغ رقاو  ٍُصدَخلِي اَطلا  َ هسو   ا ّّصِ

بسط هسو ملوسوعز عط لس       ادماؽة  ي وني  املؾاملع    اليسؾا) ململوسط اةفس قا)  فاسط مل    

حل هنسا  ع لس  ةفس قا)     أفسؼلك ر اسغ    ،فاع ا  لسط،  ػ تقسوو )سثتق: اقم سط فافس قام     

بؼاتسسط بسسب هسسو  اليسسؾا) هسسي السسا ب سسا كسساحل اليسسؾا) )قسس قاماق ف سساك هسسو )قسس قاماق 

)ق قام ب عب فاعب ملهو اهلل تعاي ف أبسط قاسب أهسغبا اليسؾا) السؼ، أقم سط رسا ؽبنسا         

بسط  ػا كساحل ارتسالق وسب     إفأف قام، ملكسأحلض ػلسك رقس يؾ  ال ع اسب   لسـملم  تياعسط ف      

حل ع انسا حانمسؼظ املؾاملعس     أحلض )س  الؾياعسي   إامسط هو الؼ، أقام اليسؾا) فافس قام فس   

ْْدَنىل :ليؾا) املقس قام ملاةبقااع ملاملنيو ع ى ا َ
ِِّٓلأ لوَْج ِهتًّاللََعَ ٌُ ٍِِْشل َلَح ٍَ َذ

َ
أ

ْصَخلِيمٍل ٌَّ اٍطل لِِصَ ٍِِْشلَشِٔيًّاللََعَ َلَح ٌٍّ َ
 .)1هلأ
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حل ػلسسك ر نسساغم )سسع و سسب ااغارسس    ىسسغؽ احرسس  ال ؾ سس   ػ تقسسوو:      بسسب 

ًَل صَخلِي ٍُ اَطلا  َ فافس قام   حل اليؾا) هو الؼ، أقا)سط اهلل تعساي   فخا   اِْنَُالا ّّصِ

حل بؾ ب )  اهلل تعاي ااغار   لاسط;  ػ لساك مبقسغملؽبا    أحل )  التؿم إب ع ط تعاي ف

حل بق  نف حقائق أفعاو اهلل تعاي ملكا اات ا ملأغؾاٍس ا ملحسغملعها  ة )نسط وسب     أ

بسسط حاسس  كسساحل وسسب امسسسط هسسو السسؼ، أقسسام اليسسؾا) ع سسى كا اسس  صاىسس    إامسسسط، ف

حل بؾ ب )نط ااغار   ي أحل ع انا إع ا ا فملثهغاع ستغعة ملبَوابط )عان  فاف قام 

 ة عسرب اثبياساو ملالؾفسب ملاثملىسااو;  ػ ة      س  وياعاساق  س  ػلسك ك سط ملالسا ة ت سوحل    

اتياو )يامؾ باننا ملبني  لط اثؽ  ملالقماو، ر  سب لنسا    س  ملكما هو ملاٍذ س  رووغ

  رَاش ػلك  ة عرب الؾفب ملاثملىااو.

حل بسساب اةفسس  عاو رسسأتي ل غةلسس  ع سسى و سسب ال عسسب، ملهسسؼا هسسو     

بسط و سب غ ؾابسط    أاثىب فاط ملاملوٍسو  لسط، فمسثتق تقسوو:  فس غر ؿؾر اهلل تعساي أ،       

لؼبيسسط أمل افسس ضؾج السسؼهب )سس  املعسسغحل أ، و سسب صؾملوسسط، مل حل كسساحل قسسغ رسسؾاع بسسط  

  صؾاج الؼهب )نط.

رقاو بابط ة )عنسى ل ؾٍسط   احرس  ال ؾ س   ػ اليسؾا)      ملل   هؼا املعنى قغ 

لاك  ا رؾ ب القاام ملالقوام، بب هو  ا روىف بالقورم أمل القائم، بعسم روىسف   

بسسط ادبقسساحل باع يسساؽا )سسغؽمكاق مسساعؾاق  ػ رقسساو:  بقسساحل )قسس قام فقسسغ رسسؾاع بسسط اجملسسؾع   

ا) ; كمسا تقسوو:   مل)عنى القورم، ملقغ رؾاع بط ابسط والسب ل قاسام ملالثيسامل ملاةفس ق     

ملمسسضً )قسس عمطؾ أ، والسسب    ، بقسساحل )قسس ثمطؾ أ، والسسب ل ثمسسؾة ملاةفسس ثماؽ    

لذعماؽ ملالعمؾاحل، ملمسؾك  )قس ضؾمو  ل سؼهب أ، واليس  رتؾملوسط، ملػلسك ثحل       

بط رؾ سب كسؼا، أ)سا اليسؾا) ف سو غسا )سغؽ         أادبقاحل )غؽم  ماعؾ فايغ  ع اط 
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وام ملاةفس قا)  كسي روىسف    بط والب ل قاسام ملالقس  أملة ماعؾ لؼا ة ريذ ملى ط ب

 بابط )ق قام بؾ ب مل ؽاعة ملمعوؽ )نط.

 !إرصاى يْ٘٘ ال أٚصف ايصضاط باملغتكِٝ َع 

ملل  ض النظسؾ ال ساحً رقوعبسا  ي ىسخ  ملىسف اليسؾا) باملقس قام مل ؽاعة        

املعنى اثملضلي املوٍو  لط لياب اةف  عاو )نط، ملػلك ثحل اليؾا) املقس قام ـفقؽسؾ   

 فيق ب  قاامل:  الؾملارامل ملكما 

 .)1هلبرخس ز ملرال هطط اليؽؾراـ) الفمزقس رقطامز :اثملو: قاو اد)ام الياع  

 كما   ؽملار  أصؾى. )2هلالؾؾرق مل)عؾف  اد)امالثابي: 

 ال هسطز  أؿبسعرسمر  الهسؼطر ر  ملرهزسمز  الفأؿبسيطارساوط،  ىطسؾرا)ؿ  الفمزقسس رقطامر  ا)ؿاطهسغطبرا اليؽؾالثال : 

 حقب ؽملار  ثالث : )3هلعر ؿاس ممس

  : ألٕ املضار ب٘ املعصَٕٛٛ شأٚال

ملكسسسؼلك الؾفسسسب  )سسسا املعنسسسى اثملو ل يسسسؾا) ملهسسسو اثئمسسس  اثو سسساؽ  أف

حل )س  الواٍسذ ىسخ  بقسي  اةفس قا)  مبعنسى و سب        إ، فس ى وامل اهلل ع سا م  ملاثبيااو

ِدَلّجِؿْل :الثيامل ملالقاام  لا م، ملػلك ثحل كب بعم  فم  اهلل ٌّ دالةُِسدًل ٌَ لَو ََ ٍِد دٍثلفَ ٍَ
ًْلَشيْ ًالكَيِيَلًلملقاو تعاي:  )4هلاَّلّلِل ِٓ لإَِْلْ َُ لحَرَْز نلذَيٍّخَِْاَكلىََلْنلنِنتٍّ

َ
ََْٔللأ َ حل إفس  )5هلَو 

أىب ملووع املم   )س  اهلل تعساي، ملالؾفسوو ملاثئمس  )س  املم نسامل ملاملض وقسامل هلل        

ب سا   نس  مللاقست    إف حل اتيافط بي اتط )  اهلل تعساي أرَساق  أتعاي كما هو بغر ي، كما 
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 ).115ٌ 1ج :مل   هلالربهاحل   ت قا القؾيحل / 22ٌ 1ج :ت قا العاامي )3هل
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 035  ثاكقًا: ٕن الطريق، كؽل خمؾوق، مدِرك شاطر
بواويسس  الووسسوع، ملبعيسساؽة أصسسؾى: ة هسسي ملاويسس  الووسسوع ملة هسسي )سس  ػاتسسي بسساب      

حل )ؾ ق ػاتي باب الربهاحل ست ساج ل  اعسب   أالربهاحل لا وحل ثيوت ا لؼر ا ٍؾملؽراق، ع ى 

 حباو  ػرط  لاط فاووغ بوووعا ف و ست اج  ي وعبن مللو بالوافؾ .

يْددَجلبسب رقسسوو تعسساي:   ٌَ ددالَر ٌَ لَرَمللَو لاَّللٍّ ٍَّ يْددَجلَوىَِسدد ٌَ ددالمل )1هلإِذْلَر ٌَ َو
ُل نليََشاءلاَّللٍّ

َ
لأ  .)2هلتََشاُؤوَنلإَِلٍّ

رؾ يسسوحل الثيسسامل ع سسى   حل الؾفسسب ملاثبياسساو ملاثملىسسااو   ملاذتاىسسب: 

اْددِنَُال :الؾؾرسسق ملاةفسس قا)  ع سسى السسغر  القسسورم )سس  اهلل تعسساي، ملعنسسغ)ا بقسسوو
ًَل ٍُصخَلِي اَطلا  َ أهسغبا  ي اثئمس  ملاثبياساو     سحقسب هسؼا املعنسى اثملو      سرؾاع بسط    ا ّّصِ

السسؼر  هسسم اليسسؾا) املقسس قام  ي اهلل تعسساي أ، السسؼر  هسسم ىسسؾا)  ملالؾفسسب 

)ق قام مبنام  اهلل تعاي ملباف خاب ط لؾ ي م  ػ و يوا )نط اةف قا)  ملالثيسامل ع سى   

وسب امسسط ف سؼا     يصؾ هلعرنسط)  يصؾ مل وت ن اليؾا) املق قام الؼ، رؾاع بط   ت قان

 هلملهو هم) ىؾا) ملػا  هلملهو عرن م) ىؾا)، ملهما وولااق )وىتحل هلل تعاي.

 : ألٕ ايطضٜل، نهٌ خمًٛم، َزٔصى ؽاعضشثاْٝا

حل أ)ا املعنى الثابي: ملهو هلالؾؾرق) ملالثال  هو هلىؾا) اثبياساو) فقسغ ر سوهم    أمل

عنسسى اذتقاقسسي   ال عسسيا باملقسس قام عسس  الؾؾرسسق ب قسسط هلأمل عسس  اليسسؾا)) )سسع  ؽاعة امل       

لتف  عاو  ا ة      ػ ة معوؽ ل ؾؾرق ملة  عؽا  كي رؾ سب الثيسامل ملاةفس قا) ،    

 ملع اط فت ستال  ظتب احل ر قؾ ػلك ب قاحل اذتاو ة ب قاحل القاو.

حل كسب مسيو مساعؾ )سغؽ      أملل   ػلك غا ىسخاذ; ملػلسك ثحل )س  الثابست     

ٍءلإَِلٍّليَُصّتُِحلِبَلقاو تعاي:  َِلََشْ ٌّ لَاَنلِإَونل ُّ ًْلإٍُِّد ُٓ دَٔنلتَْصديِيَد ُٓ ٍَْنهِلَوىَِسدَلَلٍّلَتْفَل
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الَدُفًٔرا ًٍ حل اهلل تعساي ررقطسمزنا ضتس  بالقيسوؽ     أملامل  ت   احر  ملالياؽظ أرَساق   )1هلَخيِي

ًْلملادت ب  ُٓ َُٓٔنلتَْصديِيَد بسط  أحل املسؾاع )س  تقسياخ م    أكسي ة بقسوو بس    َوىَِسَلَلٍّلَتْفَل

حل كب ميو رقسيذ ل نسك    : س  )ا )َموبط س  او! فاقوو وب امسطبط ب قاحل اذتأزتاؿ أ، 

)سا  ػا كساحل املسؾاع ال قسياذ ب قساحل اذتساو ف سو زتساؿ ة غمسو  فاسط ملة           أأبت ة ت  م! 

 زتاو لتف ن اؽ ع اط فت )عنى ل قؾرعنا بابنا ة ب قط!  

دكما رغو ع ى معوؽها قولط تعساي:   لا صٍّ اَُدَثللََعَ ٌَ َ
َِالاأْل اَواِتلإٍُِّدالَؾَرْهد ٍَ

دال ًٌ لَاَنلَػئُ ُّ نَصداُنلإٍُِّد الاْْلِ َٓ الوََْحَيَ َٓ ٌِِْ ل ََ ْشَفْل
َ
الَوأ َٓ َِ ٍِيْ نلَُيْ

َ
لأ َبُْيَ

َ
َتاِللفَأ رِْضلَواْْلِ

َ
َواأْل

ًَٔلل ُٓ َِاملهي ااهؾة )  حاس  ) سؾعة    )2هلَج   املقيسوع;  ػ ة رعسؾ     َؾَرْهد

ىسيغط )سثتق،   أحل أالنيو ع ى غا املغؽ  الناعؾ فست رقساو عؾٍست ع سى اذتسائط      

َبُْيَلكما هي ىؾعتط )  حرا  ) ؾعتي 
َ
ََلمل فَأ ْشَفْل

َ
 .َوأ

بسسط العاقسسب ملاملسسغؽ   أملهسسؼا اذتقسسائق القؾيباسس  تقمسسع غسسؾملؽ ادبقسساحل  ػ ر يسسوؽ    

َِدال :بط أفَب املض وقامل! مللؼا صتغا تعاي رقوو   يرس  أصسؾى  أالوحاغ مل ٌْ َوىََلدْنلَنرٍّ
لِِفل ًْ ُْ للةَِّنلآَدَملوََْحَيَِْا َْ د ٍٍّ لَنرِدٍْيلّمِ للََعَ ًْ ُْ ديَِْا يِّتَاِتلَوفَضٍّ لاىعٍّ ََ ِ ٌّ ًل ُْ ِلَواْْلَْدرِلَوَرزَْرَِا اىَِْبّ

يَْلَِالَتْفِضيَلًل ََ
فادبقاحل لاك أفَب صتئق اهلل كما ر وهمسط ال سثاملحل بسب هنسا       )3هل

يَْلَِالتَلأفَب )نط مللؼا قاو تعاي:  ََ ل َْ ٍٍّ لَنرٍِْيلّمِ ًْللََعَ ُْ يَِْا مللاك ع سى   ْفِضيَلًلَوفَضٍّ

 ادتماع ملال ب.

ملع اط: فالؾؾرق ملاليؾا) )غؽ  ماعؾ رؾ سب )س  اهلل تعساي الثيسامل ع سى      

 القوا)ا  ملالقاا)ا  ملاةف قا) !
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 َاسا ٜعين إ ٜطًب ايصضاُط االعتكا١َ؟

 حل رؾ ب اليؾاـ) اةف قا) ؟ مل)ا هو ملوط ػلك؟أملل   )اػا رعين 

عسؾا  ملكسب   قت ػاتا  لط بب هسي )س  اث  ادتواب: أملةق: ثحل اةف قا)  لا

 بط حباو   ي وعب.إ)ا كاحل كؼلك ف

ثاباسسساق: فسسسجحل اةفسسس قا)  لاقسسست هسسسي اةفسسس واو ملالقسسسا ع سسسى صسسسط )قسسس قام 

حل هسسؼا هسسو املعنسسى اثمللسسي أمل الظسساهؾ، أمل املسساع، لتفسس قا) ;  ػ قسسغ  بالَسسؾملؽة، بسسب 

لإََِلل :ر وحل اليؾا) املق قام هو امل عؾج أمل امل موج أمل اذتناف دَناِّنلَرّّبِ َْ كُدْولإٍُِّدِّنل
لَخِِيًفا ًَ ِيٍَّثلإِةَْراِْي ٌّ ال ًٍ ْصخَلِيٍملدِيًِالرَِي ٌَّ اٍطل ف سو املائسب عس  فسياب املنسؾكني أ،       )1هلِِصَ

باملعنى اذتقي املع وع، ملل نط املق قام باملعنى اذتقاقي احصؾ املننسوع، ملحاس  كابست    

ى، قسس  كسثا )س  اثحاسساحل، ملىسعي  املؾت    اةفس قا)  بساملعنى احصسسؾ اثعمسق، غا)َسس ق   

لؼلك اف غعت تأكغ و ي ا )  اهلل تعساي مل فاٍس  ا يبساق فسآحل مل)وق ساق فموقسف ملحاعثس         

 فخاعث  ملهؼا حقاق    غار  اثهما  مل)ـرغ توٍاخ ا:

 َعاْٞ االعتكا١َ

حل اةف قا)  مبعنى اةف واو ملالقا ع سى ارتسط املقس قام هلبساملعنى املع سوع)       

بسس  لسسؼات ا بسسب قسسغ ت سسوحل هسسي ارتؾسسأ ملالَسستو بعانسسط ملر سسوحل ااسسغى    لاقسست )ؾ و

ملالؾماع   اةف قا)  مبعنى يصؾ بسب مبعسابي أصسؾى أؽبعس  ملهسي اةفس قا)  ب خساا        

 الغار ، ملال اعب، ملاملوٍو ، ملالقابب.

 أٚاّل: االعتكا١َ بًشاظ ايػا١ٜ

 مللنم غ لؼلك مبثالني )  عامل ال  ور :
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حل هسسؼا النسسو  )سس  اليسسواؽرط قام سسط   إاليسسواؽرط الؼكاسس ، فسس  

بسط ر  يسع ااسغع هلملهسو الؾسائؾامل اذتؾباس  السسمزغاة ع سى السيتع) ب سب           أاذتقاقا    

 ذتسساش مل ىسسؾاؽ فم مسسا غاضسسؾمل الؾسسائؾة اذتؾباسس  )قسساؽها ملتعؾوسست ملاؽت عسست أمل      

اليساؽملظ السؼكي   حل افس قا)   أبط ر ضيع ب ك املقاؽ امل عؾج، ملهسؼا رعسين   إاطت َت ف

حل افس قا) ط ملاقعساق هسي   فساا با ساا ااسغع        لاقت   فاا   صط )ق قام بسب  

 فم ما اف قام اف قام مل) ما اضتؾع اضتؾع.

حل اةف قا)  مبعنى اةف واو لاقت هغفاق ملة )ؾ وباق لؼاتسط بسب  منسا قامس       ملالقؾ 

ـرلقساق    الؾؾرق هي باةرياو  ي املقيغ ملالغار  فخانمؼظ ر وحل وؾرق اق مل ة كساحل )َس ل  مل)زن

حل ر سوحل ) عؾوساق   أحل روىب ل  غع فقسغ ظتسب   أمل)ر اه ق، ملع اط: فؾؾرقا  الؾؾرق هي ب

حانمؼظ فا وحل هو املق قام حقاق مل حل كاحل غا )قس قام باملقاسال املساع، الظساهؾ، ل وبسط      

 حل ر وحل )ق قاماق باملعنى املع وع ثبط املوىب ل  غع.أ) عؾواق، ملقغ ظتب 

الؾؾ  ادتي ا  الَاق  امل عؾو  املنخؾف  امل  ور  السا تقس غرؾ    

حل املقس قام بساملعنى املع سوع    أباف غاؽة ادتيب ملت عؾج ب عؾوط، ملهنا بن غ بوٍسوش  

أ، القا   صط )ق ون هو غا املق قام ملاقعاق  ػ بط اات  ملالَستو ملالقسقو)     

حل املقس قام بساملعنى اذتقاقسسي هسو اةضتسسؾاع    إالع ك فسسأفس ب السواع، القسسخاق، ملبس   

 باضتؾاع ادتيب ملاةل واو )ع ال واواتط.

َُا َراَص ايغض يف ايتعبري بـ ُِٝج  َُٜزُٚص َس

عر طيؼ )رعر الفخرقؽ ملرالفخرسقغ )رسعر عر طسيٍّ    : مل)  هنا ب  م بعض القؾض   قولط 



 039  ٕن طؾقًا  َصَؿت وَسَؽن إذ وجبا وََنَض وَكَطق إذ لَِزما
ال عسيا   ملعسغم  حاثمسا عاؽ مل رسغملؽ يا بسس بسب املسؼهب هسو ال عس     )1هلررغزملؽز حراسثزمرسا عراؽر 

بط رواىب فاا )عسط   صسط   أبط  ني )عط ع ى صط )ق قام أمل أباملع وع كالقوو ب

حل الغارسس  هسسي السسسمطت  ملاملقاسسال فقسسغ تق َسسي  )قسس قام أمل مسسيط ػلسسك، ملالقسسؾ هسسو 

 الغملؽاحل ملقغ تق َي اةف قا)  باملعنى املع وع.

  هلع سسي ىسس وامل اهلل ع اسسط) حاسس   ملهسسؼا هسسو السسؼ، مل ر  مسسط ارتسسواؽج )سس 

حل  ني ع ى صسط )قس قام ملرسؾفض هلال خ سام) ) مسا      أبط كاحل ظتب ع اط أتوهموا 

ب سس  اث)سسؾ، كمسسا غ سسب ادت سساو )سس  أفسستف م  ػ اعرتٍسسوا ع سسى ىسس ذ اذتغرياسس ،  

حل ااسغى هلملهسو ؽٍسا اهلل تعساي) قسغ ة ر سوحل   ػلسك، فمسثتق: قسغ          أغاف ني ع  

ـكوبزوا ذتؾك  ملقغ ر وحل   ادتموع ملالق وحل ملقغ ملؽع ر وحل اليؾا) املق قام   ا

فقغ ت وحل الثوؽة هي اليؾا) املق قام كمسا ىسنع أبسو اثحسؾاؽ      )2هلأؿحس ؿالر بزازوتطـ مس

ملقسغ ت سوحل ااغبس  هسي اليسؾا) املقس قام كمسا ىسنع القسيط            ملفاغ النس غاو 

 ملقغ ت وحل املعاهغة أمل ح ى ال خالف. اثكرب 

ليؾا) املق قام ب خساا الغارس  ة ر ؾسابق بالَسؾملؽة )سع      حل اأمل)  هنا ر أكغ 

 اليؾا) املق قام ب خاا ب ك ى   اةف قا)  اذتقا  الظاهؾر .

ََْطل إس َئظَا ألٕ عًّٝا  َٗض ٚ َْ َُت َٚعهَٔ إس ٚدبا ٚ  َص

بسط ىسمت  ػ ملوسب     حاس    مل)  هنا ب  م أرَاق القؾض   عظمس  ع سي   

كسساحل   قمسس  اليؾولسس  ملالنسسخاع    بسسطأاليسسمت ملبؾسسق  ػ ملوسسب النؾسسق، ملبعسسؾع   

ملالنسموظ ملال قس ام ث)سؾ اهلل تعساي ملالؾٍسا بقَسائط ملاليسرب ع سى بتئسط  ػ مسس غ          

حل أبسط كساحل مبقسغملؽا    أململ رقات  م )ع  هخوم اثعغاو ع ى اليغرق  الـهؾاو 
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فسؼلك ثبسط هلقاضغتسط     ،رـلـو بنااب م ملظتنغو أبؾاام كما ونغو أفتف م )س  قيسب  

 قغ ملؽع:ملىا  )  أصاط) ف

َعؾمرؾم قؿاور حرغعثرنطي )زوفرسى بسس ز ورعس ؿسؾن      :عر س عطاقرى بس م الفمزقس ر ؿاعط أؿبطي )زوفرى ال

لؿاسكر كؿساحلر أؿ)طساز الفمزسبس)طنطنير     فتز لطأؿبطي عريسغط ال هطط أؿقؿاور ـق      كؿاتطسبر الفورىطساع ط ملرؽرفزسووز ال هسطط 

 :فؿأؿوفؾر ر وؿومر قا ثزسمع قؿساور   :قؿاور ؟مز زوعص ملرالفمر ؿائط ؿـ  الفمزقؿؾعبزوحلر  الفمزمس طي عر ؿاسطط ملروريسؾرئطابز

ـرور بطؾرفزووم ال هسطط   ـرلؿستط الفورىطساعـ  )طس س      ررا أؿبرا الفخرقر م قؿغس كؿاحلر )را ـق فتر ملرلؿ ط س حطنير بر الفسأؿ)سؾز بر

ـرور بطسطط وريس  فؿقؿساور   ،ؾرئطاسبز )رسعر ـأ)رنرساوط ال هسطط تريرساؽر ؿ ملرترعرسالؿى )طس ر الفمر ؿائط ؿس ط        عطنسغط ال هطط كط راباق )زقرخع قا بر

َرس را )طنعسا ملرتزنسس مغربرا بطسغرففعطكؿ  مرعاهرسا       :وريسؾرئطابز ررا )زخرمعغز )زؾس بطإمصسؾراجم )ر س عطنسغر ؿ  ملها ملرىطاعكؿ لطارقفيط

ٍرا)طناق لؿ را بطسإمصسؾراجم )رس س كؿساحلر فطسي الفيراسستط )رسا صر ؿسا         فؿأؿ)رؾر النعيطسيغ   س،  ررعسنطي عر طاضاق  س   ملؿاسطط 

 .مرا براس ر القؽ سؾم ملرالفيرابطملرفؿاوطمرـ  فطا عر طاضاق 

ررا )زخرمعسغز ؽربغسكؿ رزقفؾمئزسكؿ القعس ؿامر ملرررـقسووز هرسؼرا كط رسابز )رسا ـكنسستز           :فؿقؿاور وريسؾرئطابز

وفتز عر ؿاسسكؿ ملرمرس مغسملز بطسطط عر ؿاسسكؿ ملرأؿمسس رغسملز بطسطط عر ؿاسسكؿ )ر ؿسائط ؿ طي         عر مغسملز  ملؿاسكؿ ملرمرسؾر 

ررا وريسؾرئطاسبز   :فؿقؿاور ،فؿاؽسترعرغرملس )ر ؿاىطبز النعيطيؽ  :قؿاور .ملركؿ ؿى بطي ررا )زخرمعغز مر ماغاق

ـع ملروربع ملربرؾع هراملط الف ط رسابر ؽربؽي هزور القع ؿامز ملر)طنسطز القع ؿامز ملر ملؿاسطط ررعزوعز القع ؿا  ،مز ىرغر ر عر

اقفؾرأفاز فؿقؿؾرأؿاز حرؾسفساق حرؾسفساق    :فؿقؿاور لؿطز ،فؿغرفؿعرطز  ملؿاسطط ملرأؿ)رؾراز بطغرففعططط  ملؿى أؿ)طام الفمزبس)طنطنير 

عر ؿسيع ملرأؿ)رابر زسطز ملرقؿسغس بر هغسستز     ررا عر طيغ هرؼرا عر سغز ؽربؽي تريراؽر ؿ ملرترعرالؿى  ملؿسيع ملرمرسؾسـوطز    :فؿقؿاور

ملرأؿبرسسا أؿمسسس رغز لؿسسكؿ بطسسأؿبطي ملرـأ)ؽسسي أؿبسسستر بطالفير ؿسساغم   :فؿقؿسساور عر طسسيؼ  ،ملربريرسسخستز ملرأؿععرسسستز

 ،ملرالنعيطاخر ط ملرال عيسغطرقم عر ؿى )را ـق فتر ملرررنس رغز لؿكؿ بططط فرمسعطي ملربريرؾم، ملرلؿخسمطي ملرعر)طي

 .عر ؿى ػرلطكؿ )ط ر النعاهطغطر رملرأؿبرا لؿـ مرا  :يسؾرئطابز فؿقؿاور ور

ٍرمطنستر لط هسطط ملرلطسير    :فؿقؿاور ؽرفزووز ال هطط  ررا عر طيغ أؿصرؼسملر ملرىطاع طي ملرعرؾرفف ر را ملر

ٍرسمرابز را ملر    :فؿقؿاور عر طيؼ  ،الفورفؿاور بطمرا فطا را عر ؿسى ال هسطط   برعرمس بطأؿبطي أؿبستر ملرـأ)ؽسي عر ؿسيع 

ررسا عر طسيغ  مبؽسي ـأؽمرسغز أؿحلس ـأمسس مغر       :فؿقؿاور ؽرفزووز ال هسطط   ،عروسبطي ملرتروسفطاقطي عر ؿى أؿعرائط را



 040  ٕن طؾقًا  َصَؿت وَسَؽن إذ وجبا وََنَض وَكَطق إذ لَِزما
 :فؿقؿساور النعيطسيغ    .برعرمس أؿمس مغس :فؿقؿاور عر طيؼ  ،عر ؿاسكؿ بطمزورافؿاتطي بط را رروسمر الفقطارا)ر ط

ٍطسسؾراحلم )رعر زمرسسا الفمر ؿائط ؿسسـ        محلع وريسؾرئطاسسبر ملر)طا ؿا ئطاسسبر فطامرسسا براسنطسسي ملربراسنرسسكؿ الفسسآحلر ملرهزمرسسا حرا

فؿقؿساور برعرسمس لطارنسس رغزملا ملرأؿبرسا بطسأؿبطي أؿبسستر ملرـأ)ؽسي ـأمسس مغزهزمس          ،الفمزقؿؾعبزوحلر لطـأمس مغرهزمس عر ؿاسسكؿ 

 .فؿأؿمس رغرهزمس ؽرفزووز ال هطط 

ـع ملرورسبع أؿحلس      عر ؿاسطط النعيطيغ بطأؿ)سؾم وريسؾرئطابر ملركؿاحلر فطامرا امس رؾر)ؿ  فطامرا أؿ)رسؾر ال هسطز عرس

ررا عر طيغ تر طي بطمرا فطا را )ط س )زورالؿاةط )ر س ملرالؿسى ال هسطر ملرؽرفزسولؿطز ملرالفيرسؾراورةط ملرالفعرسغراملرةط       :قؿاور لؿطز

نس زمس عر ؿى اليعيسؾم )طنسكؿ ملرعر ؿى كؿظفمم الفغرساسظط ملرعر ؿسى   لطمر س عراعرى ال هطر ملرؽرفزولؿطز ملرالفيرؾراورةط )ط

 .برعرمس ررا ؽرفزوور ال هطط : اورفؿقؿ .ػرهرابط حرقِّي ملرغؿيسبط صزمزقطكؿ ملرابس ط را ط حزؾس)ر طكؿ

تز ملرالهسسؼط، فؿ ؿسسقر الفخريعسس ؿ ملربرسسؾرأؿ النعقرسسمر ؿ لؿقؿسسغس فرسسمطعس  :فؿقؿسساور أؿ)طسساز الفمزسسبس)طنطنير 

ررسا )زخرمعسغز عرؾؽففسطز أؿبعسطز رزنس ر رسـك الفخزؾس)رسـ  ملرهطسير حزؾس)رسـ  ال هسطط           :ررـقسووز لط نعيطسيؽ   وريسؾرئطابر 

َربر لطخسار زطز )ط س ؽرأففطسطط بطسغرمن عريطساطظ    ملرحزؾس)رـ  ؽرفزووم ال هطط  قؿساور أؿ)طساز    ،ملرعر ؿى أؿحلس تزضس

فؿ ممسستز الف ؿ طمرس ؿ )طس ر الفسأؿ)طنيم وريسؾرئطاسبر حر عسى فرسقؿؾفتز         فؿيرعطقفتز حطسنير  :الفمزبس)طنطنير 

ٍطساتز ملر محلم ابس ر ر ؿستط الفخزؾس)رسـ  ملرعزؾِّ ؿستط القغسنر ز         :عر ؿى ملروس مي ملرـق فستز  برعرسمس قؿيط فستز ملرؽر

َطسسيرتس لطخسار طسسي )طسس س ؽرأففطسسي بطسسغرمن    ـؽ ر الف ط رسسابز ملرهزسسغؽ)رتط الف ؿعسيرسسـ  ملرصز عريطسساطظ ىرسسابطؾاق ملر)زسس

 .برغاق حر عى أؿقفغرمر عر ؿاسكؿ)زخس رقطياق أؿ

فؿاوطمر ؿ ملرالفخرقر ر ملرالفخزقراس ر ملرأؿعس ؿمر زمس )طثسبر )رسا أؿعس ؿسمر    عرعرا ؽرفزووز ال هطط   ثزمر

ػرهرسبظ لؿسمس ترمرقعسطز     فؿضز طمرستط الفورىطساعـ  بطضرسوراتطامر )طس س     ،فؿقؿاـلوا )طثسبر قؿوسلطسطط  ،أؿ)طار الفمزبس)طنطنير

بطأؿبطي أؿبسستر ملرـأ)ؽسي    :فؿـق فتز لطأؿبطي الفخرقر م  .النعاؽز ملرعزفطعرتس  ملؿى أؿ)طام الفمزبس)طنطنير 

أؿ كؿساحلر فطسي    :فؿـق فستز  .فزنر ز ال هطط ملرفزسنر ز ؽرفزسولططط   :فؿقؿاور ؟أؿ لؿا ترؼسـكؾز )را كؿاحلر فطي الفورىطاع ط

برعرسمس ملرال هسطط مرساسماق مرساسماق      :فؿقؿساور  ؟ثغيز زمس ملرصط ؿاـف زمس عر ؿى أؿ)طام الفمزسبس)طنطنير  الفورىطاع ط ترور

ـع ملرورسبع  ْٔىت :ملرحرؾسفاق حرؾسفاق أؿ )را فرمطعستر قؿوسور ال هطط عر ٍَ ْ لا  لُُْْحِ َُ ْ َْ َوَُْسُخدُبلٌدالللإٍُِّال
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لََشْل لَوُُكٍّ ًْ ُْ ٔالَوآذاَر ُم ْخَطيْللكَنٍّ
َ
تُِيٍلٍءلأ ٌُ  ملرال هطط لؿقؿغس قؿاور ؽرفزسووز ال هسطط    ِاهُلِِفلإٌِاٍمل

أؿ لؿاسكر قؿغس فؿ ممس زمرا )را ترقؿغع)ستز بططط  ملؿاسـ مرا ملرقؿيط ف زمرااز فؿقؿالؿا  لطأؿ)طام الفمزبس)طنطنير ملرفؿاوطمر ؿ 

  .)1هلبر ؿى ملرىريرؾسبرا عر ؿى )را فراوربرا ملرغؿااؿنرا

مل)سسا  ،اليسسرب املسسؾض ع سسى ال اوعسس  العظمسسى   ;أ)وؽاق باليسسرب)سس  ػاق كسساحل 

حل ريرب املؾو ع سى ااخسوم ع سى ؿملو سط أ)ا)سط ف اسف  ػا كابست الـملوس          أأىعب 

؟ ملكاف  ػا كاحل الـملج أفغ اهلل الغالب ملقاتب عمؾمل ب  ملعض ملعرع  ؽفوو اهلل 

 مل)ؾحب ملالقاعؽ ع ى بقف اثعغاو بق اق؟ 

ملع  )ن  ى واع ط هلل    ابط   حل كب ػلك ر نف ع  أع ى عؽوامل

تعاي ملع  أعظم ملأؽمل  عؽوامل اةف قا)  اذتقاقا  ع سى وؾرسق ؽٍسا ارتسالق     

ف ابت اةف قا)  ه نا تعين بالَيط ع ك )  وم اةف قا)   ;ملحتياب ؽٍاا

اليغائي لغى اليقؾاو الؼر  ر يوؽملها   اثاؽت ا حؾباق واحن ، مللسا   بعسغها   

 )ا ر وحل!

حل ختَسسع أماسس  ملالنسسخاع  قسسام أفافسسا  ل ن سسا مجاعسساق ظتسسب    حل الغسساة ملاذت

لسهلاذت م ) ململنام  امليغأ اثع ى وب ملعت ملل غار  اثمسى، ملب عيا يصؾ هي قسام  

  ٍافا  أمل بقيا .

ملب عيا يصسؾ: الغساة ع سى أىسب السغر  هسي اثفسيق ؽتيس  )س  الغساة ع سى            

ملسسب)نني ل اومسس  مللسسؼلك قسساو أ)سسا ا  ،اثمسسضاٌ ) مسسا ب غسست )نسسـل  م ملؽتيسس  م 

هلستمسغاق   :حلأحل رق مؾ ىسومل النس اعة بس   أبط  ػا أؽاعمل أ)ا )َموبط  الـهؾاو 

ؽفوو اهلل) ريغش ع ى املسآػحل أبسغ السغهؾ، ف  يسرب.. ملكابست هسي ؽملحسي فسغاها         

 عامل  بؼلك، ل ن ما أؽاعا  بتغنا ت ك اذتقائق املؾة عرب هؼا الؾؾرق ملاذتواؽ.
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 043  الـحو وادـطق أو الػؼه؟
ماس  أكثسؾ عنسغ ال سغبؾ   الؾملارس  ال الاس ،       ملت َذ القام  النقسيا  ل غساة ملاذت  

ملامل ع سق   الغاتسني شت  سف،     )1هلغؿاسؾرـة الفمرؾسأؿةط ـك فؾص ملر غؿاسؾرـة الؾعوزبم  م راحلصفقغ ملؽع: 

حل غاة الؾوب ع ى ا)ؾأتط مبا ريوحل عرن ا ملعؾٍ ا   احل، ملغاة املسؾأة  أملاملقيوع 

بسط ك سؾ    ٍغ )سا أباحسط اهلل لسط، ك سؾ أ،     ع ى ؿملو ا مبا ت  خؾ )عط قوت ا الغَيا  

 بالقابوحل اداي.

 ايٓشٛ ٚاملٓطل أٚ ايفك٘؟

حل ؽوسسب السسغر  قسسغ رننسسغب   مل)سس  اث)ث سس  ع سسى اةفسس قا)  ب خسساا الغارسس :  

بسط قسغ توغسب فا سا مبسا ٍساضع       أبغؽاف  النخو ملاليؾع ملاملنؾق ملغاها ثم ر  نسف  

ملوٍسوعا  مل)س  احلاس   ي    ع اط ااغع اثمسى ملأصؾو ا )س  و س  الؾؾرقاس   ي ا   

حل ريخذ املقاؽ ملرغاؽؾا ب خاا الغار  ملهي ع م ال قط الؼ، أاةف قتلا  ف نا ع اط 

كابسست كسسب ت سسك املقسسغ)امل زتسسؾع وؾرسسق ةفسس نؾا  اثعلسس  ملتؾورع سسا   عم اسس         

 اةف نيا) ل خ م النؾعي ال  ي ال ؾعي اداي.

 ايفك٘ أٚ ايعكا٥ز؟

م أمل العامل لو ؽأى ملفؾةق   عؽملل ال قسط  حل والب الع  ملاثملٍذ )  ػلك 

حل ريسسخذ املقسساؽ فسسارت  ح سسى  أحل ع اسسط إملاثىسسوو ملبسسغؽةق   عؽملل العقائسسغ، فسس 

تسسغؽرك ارتسساؽج لا  سسؾغ ذت سسظ عقائسسغ النسسال ملىسسغض ااخمسسامل الثقافاسس  ملال  ؾرسس    

 ملالعقغر  ملؽعض الني امل امل موو    اجمل مع رو)اق بعغ رو)اق أكثؾ فأكثؾ.

اليسؾا) املقس قام لساك بالَسؾملؽة   احل رقس مؾ   تسغؽرك       ملػلك رعين احل 

ال قسط ملاثىسسوو، بسسب قسسغ ر سسوحل كسسؼلك، ملقسسغ ر سسوحل   تؾك مسسا، ملقسسغ ر سسوحل    

 تنياف ادت غ ملتنورعط.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .491ٌ :ب   اليتغ  )1هل



 044    اهدكا الناط ادستؼقم

مل)  هنسا بيسب  ي قاعسغة ها)س  هسي ال ايسب   النسـا  املم سغ ع سى ا) سغاع           

ب هو ال غاا ملال خغرسغ  ال اؽرط بني اذتغاث  ملاثىال ،  ػ كثااق )ا رقأو: هب اثى

حل ب ينى أىال  ادتمسوع ملالقس وحل؟   أأمل اثىب هو الق وحل ملال خماغ؟ ملهب ع انا 

: أبسط  )1هلأم أىال  اةبؾت  ملاذتؾك  ملالن و ؟ ملادتواب املنيثق )  )يغأ هلالغارس ) 

َِدال :ملقسغ قساو   ،كت، فت هسؼا ملة ػا !، بسب اثىسب هسو هلاذت مس )      َوىََلدْنلآحَيْ
اَنلاْْلِل ٍَ لىُْل َ لاَّللٍّ َلَزَفدَرلفَدإِنٍّ ٌَ اليَْشُهُرلنِلَْفِصِّلَو ٍَ َليَْشُهْرلفَإِجٍّ ٌَ ِلَو ِنلاْشُهْرلَّلِلٍّ

َ
َثلأ ٍَ ْه

لَْحِينٌل دْْيًالَنرِدًْيامل )2هلَيِّنٌّ ََ ل وىِتَ
ُ
دَثلَذَلدْنلأ ٍَ َليُدْؤَتلاْْلِْه ٌَ فقسغ تق َسي    )3هلَو

هسم بقسيب   اذت م  الا تعين ملٍع اثمااو   )واٍسع ا، مل)ن سا عسغم تَسااع اث    

باملاٍسسي أمل  ال نسسي  بسسامل م، ال خغرسسغ ملالعيسسؾب  ملقسسغ تق َسسي الؾوعاسس  ملال نسسي 

 بيعض قامط ملأفالايط.

حل تيقسى )يسؾاق ع سى اةفس مؾاؽ       أملب  م : فإحل اليؾا) املق قام ة رعين 

 ب ك الغؽب القابق ح ى:  

 ػا تغسسامل اثهسسغاع الوفسسؾى أمل احباسس  بظسسؾاق ملق َسساامل بسساب ال سسـاحم    س   أ

لؿسا ـقؾسبرس ؿ بطالنعورافطسبم    بسط  إؽ هغفك القابق هو اذتاوـ اثكرب ع  ااغع اثعظم ففيا

ٍرؾعملس بطالف ؿؾرائطضم  .  )4هل مػرا أؿ

 أمل اك ن ت أهغافاق أعظم.   س ب

أمل باحلر لك اف خال  الوىوو  ي ااغع املننسوع ف ساحل الستؿم تيسخاذ      س  ج

 العخـ ع  ااغع اثملو.املقاؽ با اا هغع يصؾ رعوضٍك عما حؾ) ط لغى 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أ، الغارسسس  اليسسسخاخ  اثهسسسم، مللسسساك الغارسسس  الياو سسس  أمل اليسسسخاخ  املؾووحسسس ، ملاثصاتسسساحل   )1هل

 تربؽ الوفا  ).ة عن ا بسهلالغار  ؾ )ؼ)و) احل ملهما ال  احل رعيض

 .12) فوؽة لقماحل: 2هل

 .269) فوؽة اليقؾة: 3هل

 .475ٌ :ب   اليتغ  )4هل



 045  ثاكقًا: آستؼامة بؾحاظ الػاطل
 

 : االعتكا١َ بًشاظ ايفاعٌشثاْٝا

ملقغ ر وحل املغاؽ   اةفس قا)  ملاةضتسؾاع هسو هلال اعسب) ة هلالعمسب ب قسط)       

حل هلالعمب) قغ رن ِّب تاؽة صط اةفس قا)  ملأصسؾى صسط اةضتسؾاع  ػا     أملهؼا رعين 

 )ا ملقع بالَغ )   ؽاعة ال اعب الؼ،  لاط رؾوع اث)ؾ مل)نام ط.

  ٜػضب يػضب فاط١ُ ٕ اهللإ

َرسبط     :مل)  أبؾؿ ملأهم النمساػج ع سى ػلسك قولسط      َرسبز لطغر  محلع ال هسطر ررغس

ٍرسساهرا  ٍرسسى لطؾم ٍرساهرا ملرررقسسسضرـط لطقرسسضرؾط را  مل )1هلفؿاوطمرس ؿ ملرررؾس ٍرسى ال هسسطز ترعرسسالؿى لطؾم  )2هلررؾس

صسسؾ افسس غؾاب السسيعض عنسسغ)ا بن قسسب  ي )ثسساو ي اعنسسغملػلسسك ر َسسذ واسسغاق ملرنسسغفع 

حل هلالعمب امليساش) كسارتؾملج   إأقؾب  ي اثف ام ملهو هلؽٍا الوالغر  أمل فضؾ ما) ف

 ي الناؽ  أمل القو  قغ ر خوو  ي عمب ستؾم  ػا كساحل فاسط  رسؼاوش ثحسغ الوالسغر       

 ملقغ ر وحل ملاوياق  ػا كاحل تؾكط القيب    رؼائ ما كؼلك.

مساق )سغاؽ حقسن ا    حل اليؾا) املق قام   اثعمساو ة رسغملؽ عائ  أملبؼلك رظ ؾ 

ملقيخ ا مل)ي خ  ا مل) قغت ا أمل ص وها )  ػلك ك ط، بب قغ رسغملؽ )سغاؽ النقسي     

 ي ال اعب مل ي ؽٍاا مل)نام ط أمل فسضؾط ملكؾاه سط، ملهنسا ر خ سى لنسا أكثسؾ عمسق        

ٍرسى ال هسطز  مل عر طيؼ )رعر الفخرقؽ ملرالفخرسقغ )رسعر عر طسيٍّ ررسغزملؽز حراسثزمرسا عراؽر     )عنى اذتغرثني   ررؾس

ٍراهرا ملرررقسضرـط لطقرضرؾط را  :ر وحل  ػ ترعرالؿى لطؾم

 اذتق )ع ع ي رغملؽ حاثما عاؽ ع ي. س أ

 كما ر وحل ع ي )ع اذتق رغملؽ )عط حاثما عاؽ. س ب

 ملر وحل ؽٍى اهلل )رتتياق ع ى ؽٍى فاوم . س ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .427ٌ :اث)الي )1هل

 .134ٌ 46ج :حباؽ اثبواؽ )2هل



 046    اهدكا الناط ادستؼقم

 ملفضؾط ةحقاق لقضؾ ا. س ع

ب أحسغ كسؼلك  ػ   ف اك املغاؽ ملاملت  ملاملقاال هو العمب فقط مل ة ل احل ك

رغملؽ ؽٍا اهلل )غاؽ اليتة ملاليوم ملاذت  ملبظائؾها ملرغملؽ فضؾط )غاؽ الغيسب  

ملالقؾق  ملمؾب ارتمؾ ملأمياه ا، )  أ، أحغ ىغؽ ػلك ع ى عؽوامل   )ؾاتب 

حل ؽٍسسا اهلل  هسسي  اثمسسضاٌ ملاثعمسساو، ل سس  ارتيايسس  السسا   فاومسس   

أعمااسا اليساذت  مل ة ل ساحل     حل ؽٍسا اهلل رسغملؽ )سغاؽ    رغملؽ )غاؽ ؽٍاها ململ رقسب  

 .)1هلحل ؽٍا اهلل رغملؽ )غاؽ عم ط الياحلإحل كب أحغ ف ال ضياً أميط بال غو  ػ 

 ٚاألعُاٍ ايصاحل١ ال ُتكبٌ إال بايتٛسٝز ٚايٛال١ٜ

حل اثعمساو  أملربكغ ػلك أرَاق احرامل ال ؾ   ملاثحاعر  النؾر   الغالس  ع سى   

 ملالوةرسس  ثهسسب با سسط  ي ملالؾفسسوو اليسساذت  ة تقيسسب  ة باد سساحل بسساهلل تعسسا 

حل اب قابط  ي املوحضغ أمل املق م أمل املوالي ملىسغملؽا )نسط   أحل العمب ىاحل  ة أفؾغم 

دالهو )ت  القيوو، أة تؾى قولط تعساي:   ٌَ َكلةِِّلَوَيْ فِدُرل نليُْْشَ
َ
لََللَحْ فُِرلأ لاَّللٍّ إِنٍّ

َليََشداء ٍَ ِ َِالإََِللمل )2هلُدوَنلَذ َِمل  ٌْ َتداءلَوكَدِن َْ ل َِداهُ دٍولفََجَؿيْ ٍَ لَخ َْ ٌِد ٔال ٍِيُد دالَؾ ٌَ ل
ُِرًٔرا ٌٍّمل )3هللَُِطًْيا ًْ ُٓ َ لانلٍّارِلَوىََلََتَِنل  ََ ٌِ ْشَفِول

َ
رِْكلاأل َِافِلَُِيلِِفلادلٍّ ٍُ ْ لا  )ع  )4هلإِنٍّ

اب م قغ رعم وحل أعماةق ىاذت  كسثاة مل أ ٍَ د لا صٍّ ََ ٌِ ل رٍّ ََ ال ٍَ جٍّ
َ
ِلفََهأ َليُْْشِْكلةِاَّللٍّ ٌَ ءلَو

دََكٍنلَشدِديقٍل ٌَ ِْٓٔيلةِِّلا ّرِيُحلِِفل ْولَت
َ
لأ ْْيُ لاىعٍّ ُّ فَدََللَوَرّبِدَملََلل :ملقساو  )5هلَذَخْخَعُف

الكََضيَْجل ٍٍّ لَخرًَجالّمِ ًْ ِٓ ُُفِص
َ
لََللََيُِنواْلِِفلأ ًٍّ لُث ًْ ُٓ َِ ْ الَشَجَرلةَي ٍَ َٔكلذِي ٍُ لُُيَّهِ َ َُِٔنلَخَّتٍّ ٌِ يُْؤ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ف غبؾ. ،ملل خغر  ملوط يصؾ )1هل

 .48فوؽة النقاو:  )2هل

 .23وؽة ال ؾقاحل: ) ف3هل

 .145ؽة النقاو: ) فو4هل

 .31ة اذت : ) فوؽ5هل



 047  وإطامل الصاحلة ٓ ُتؼبل إٓ بالتوحقد والوٓية
ا ًٍ ٔاْلتَْصيِي ٍُ ِ ل :ملقاو )1هلَويَُصّي ًْ ٍْدُجلَؾيَديُْس ٍَ تْ

َ
لَوأ ًْ َُِس لدِيد ًْ يُْجلىَُس ٍَ ْز

َ
اْْلََْٔملأ

ًِا لاِْلْشََلَملدِي ًُ َِّتلَورَِهيُجلىَُس ٍَ فيغملحل اد احل بإ)ا)  أ)ا املب)نني ملاثئمس    )2هلُِْؿ

 ة رؾٍى اهلل ادفتم عرناق )  أحغ. )  بناط 

ف سسو مل رق س ا مل ر  سسذ مل حل   )3هلـقوـلسوا لؿسسا  ملؿسطر  ملهسسا ال هسطز تز ف طخزسوا     :ملقساو  

 .)4هلأؿفس طمس ترقس ؿمس أؿفس طمس رزبستطكؿ ال هطز أؿوسؾر ؿ )رؾعتراس م :عمب الياذتامل ملقاو 

 ملقاو الناعؾ )ق يقاق املَموحل )  احرامل ملالؾملارامل القابق  ملغاها:
 

 لسسو أحلض عيسسغاق أتسسى باليسساذتاملط غسسغاق    
 

 ململعض كسسسسبض بسسسسيبنض )ؾفسسسسسسسسبن ململلسسسسي    
 

 ام )سسا ىسسام ىسسوضا)اق بسست ٍخسسسسؾملىسس
 

 ملقسسسام )سسسا قسسسام قوضا)سسساق بسسسسسست )سسسسسسسس ب 
 

 ملح ض )ا ح ض )  فسؾ ن مل)س  فسن    
 

 ملوسساع بالياسست حسساعظ غسسسسسسا )ن عسسب 
 

 ملوسسساؽ   ادتسسسوض ة رسسسأمل،  ي أحسسسغظ  
 

 ملغسساٌ   اليخسسؾ )أ)وبسساق )سس  الي سسب 
 

 ر قسسو الا سسا)ى )سس  السسغرياج ك ل سسمز    
 

 قسسسسسسسسبملرزؾعسسسم ادتسسسائعني السسسربض بالع   
 

 ملعسسسساو   النسسسسال يةفسسسساق )بلل سسسس ق   
 

 عاؽن )  الؼبب )عيسو)اق )س  السسـلب    
 

 )سسا كسساحل   اذتنسسؾ عنسسغ اهلل )زن  عسساق    
 

  للسسسسا حبسسسسبض أ)سسسسا املسسسسب)نني ع سسسسسي     
 

 

بعم، رثايط اهلل تعاي ع ى أعمالط اليساذت ،   السغباا، بالنس ؾة أمل املساو أمل     

 الؾراف  أمل غا ػلك.

 ل واه وحل باذتق؟ ة رقاو: كثا )  النا

 ػ رقاو: ادتاهب القاىؾ رعاع ا) خابسط رسوم القاا)س  فسإحل صتسذ افس خق ادتنس         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .65النقاو:  ) فوؽة1هل

 .3املائغة: ) فوؽة 2هل

 .55ٌ 1ج :)ناقب يو أبي والب  )3هل

 .386ٌ 20ج :حباؽ اثبواؽ )4هل



 048    اهدكا الناط ادستؼقم

 مل حل عابغ اف خق العقاب كما أؽاع.

حل اةب  سسا  رسسوم القاا)سس ، باثعمسساو اليسساذت ، ) وقسسف ع سسى    ملاذتاىسسب: 

بسسط ة زتسساو ةفسس غؾاب عسسغم قيسسوو  أملكمسسا  اد سساحل بسساهلل ملالؾفسسوو ملاثئمسس   

هلعسس  ع سسم ملعمسسغ أمل عسس  تقيسسا)   فؾ بسساهلل أمل املن سسؾ لؾفسسوو اهللأعمساو ال سسا 

هلع  ع م ملعمسغ    كؼلك ة زتاو ةف غؾاب عغم قيوو أعماو املن ؾ لجئم 

 أمل ع  تقيا).

عؽافس    ملقغ في نا ال تم ع  ػلك   ك اب هلمعا  )  بسوؽ فاومس    

 ) فؾاوع.ع  القام  الؼاتا  حملي  فاوم  الـهؾاو 

 ٖٛ املكٝاؼ، ال املصاحل ٚاملفاعزصضا املايو 

حل هلؽٍا املالك) هو املقاال   ىخ   ملرن غ لؼلك ك ط املثاو احتي: ملهو 

العمب ملكوبط )ياحاق وائـاق أمل كوبسط بساوتق ستؾ)ساق، فسالؾؾرق املقس قام،  ػا كنست         

) سسكظ ل غسسا، هسسو اذتؾكسس  ع سسى حقسسب ؽٍسساا، ملالؾؾرسسق املنخسسؾع هسسو اذتؾكسس        

ق َسائاامل ويعساق، فمسثتق: لسو عص ست عاؽ      املػلك   عائؾة التاملق ووي  لقضؾط، 

الغا فأواؿ لك ادت ول   هؼا الغؾف  أمل ت ك الـاملرس  وساؿ لسك ػلسك مل ػا حظسؾ      

ع اك ػلك حؾم، فاث)ؾ )نو) بؾٍساا ملفسضؾط ة بامليس خ  ملامل قسغة القسائم ني      

اثمجسب    ل وبسط  حل   ك   هسؼا الـاملرس  أمل السؾك   أبك، ف و كابت )ي خ ك   

 مض ل وبط )نؾفاق ع ى حغرقس  غنضساو )سثتق، ل س ض املالسك مل رسؾ         لملاثكثؾ ت ؾظتاق 

بسسط حسسؾام ثبسسط غيسسب ملتيسسؾع   ) سسك الغسسا بسسغملحل ؽٍسساا، فاملسسغاؽ     إبسسؼلك ف

اةف قا)  ع ى واعة النؾ  ملالعقب ملالعغو، هو ع سى ؽٍسا املالسك مللساك املسغاؽ      

حل عت سب اذتسؾام أمل   أ، بعم ة     ل مالسك  ع ى املي خ  ملامل قغة   امل ع هق أىتق

 .رووب اذتتو )  قيب ب قط
 



 049  ثالثًا: آستؼامة بؾحاظ ادوضوع
 

 : االعتكا١َ بًشاظ املٛضٛعشثايجا

حل املوٍو  قغ ر غا فا غا )عط اذت م ملر غا )عط )يغا  اةف قا)  ع سى  إف

 واعة النؾ ، مللنَؾب لؼلك أ)ث  :

باعسط )  اٍستق، ملالع سك    بط عتسؾم حانمسؼظ   إاملعغملع  ػا ىاؽ ) اتق أمل )وؿملباق، ف س  أ

بالع ك، ف و كاحل الياض )ثتق ريا  بالعغع واؿ باسع باَس ظ واسغة بياَس ني ؽعرمس ني، مللسو       

ىاؽ بعسغ ػلسك )وؿملبساق حسؾم ػلسك، فسالؾؾرق املقس قام هسو اذتؾ)س  تساؽة ملادتسواؿ أصسؾى             

 حقب تغاضؾ عزؾع الي غ   املوٍو ، مللاك صؾأ ثاب اق ملاحغاق ) يتق ة ر ـحـش.

ا حتوضلت بعض اثذتاحل املق ضغ)    املغائذ أمل املؾاثي  ي أذتاحل أهسب   ػس   ب

بط )  الغناو  حل اق يقوها ملأكثؾملا )ن ا ملهخؾها الؾملاعرغ حبا  عغض عؾفاق أال قو  ب

ملأذتاحل أهب ال قو  ملاجملوحل، حؾم قؾاوة املغائذ ملاملؾاثي ب ا، ملبسالع ك  ػا كساحل   

فساق مل)س  أذتساحل أهسب ال قسو  ثسم فسقط عس          ووؽص أمل ذت ص )  اثذتاحل )  الغناو عؾ

 كوبط كؼلك فؾٍاق، واؿ.

يلسس  ال سس و، ف سسو كابسست يلسس  )سس  احةمل كسسسهلالقا)ي ؾ) )سسثتق ) عسسغعة       س     ج

مل حل أ) س  بيسب    مؼظ يلس  اسو ف  سوحل كاذتافسوب السؼ،     اةف عماةمل ف اقت حان

لوحسس  النسسؾؾب  فاسسط ملال عسسب بسسط ل نسسط ثبسسط ) عسسغع اةفسس ضغا)امل ف سساك يلسس  اسسو 

اخسسوؿ باعسسط ملمسسؾااا، ل سس  هلالقسسا)ي ؾ) أمل غسساا لسسو عخسسض مبسسؾملؽ الـ)سساحل           ف

اةف عماةمل ال  ور  حبا  عغض يل  او، حزؾم اف عمالط، ف اقت اةفس قا)  ع سى   

 واعة النؾ  ب خؾ ط أبغاق ملة ب خ ا ط عائماق.

 : االعتكا١َ بًشاظ ايكابٌشصابعا

  هؼا اث)ؾ أمل اضتؾافط، فقسغ تسغملؽ   ملالقابب أرَاق لط املغص ا  ال ا)    اف قا)

اةف قا)  )غاؽا فا وحل الؾؾرسق املقس قام ب خساا قابسبن )سا وؾرسقر ٍستو ملاضتسؾاع         
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 ملؿرف ملر وحل بالنقي  لقابب يصؾ وؾرق هغى ملىتش:  

لؿسسا تزعسـؾسسوا الفخط فمرسس ؿ غؿاسسسؾر أؿهس ط رسسا فؿ رظف طمزوهرسسا ملرلؿسسا     :فمسسثتق: ملؽع   اذتسسغر  

 ملعسغوص  تساؽة ملحرقرس ص   ملا سمص  اذت م  قيساذص فإعؾاو  )1هل را فؿ رظف طمزوهزم...ترمسنرعزوهرا أؿهس ؿ

 .تاؽة أصؾى

 بشٍ ايعًِ يػري أًٖ٘ ٚنتُاْ٘ عٔ أًٖ٘

مل)نساقي م هسو ىسؾا) )قس قام      )ثاو يصسؾ: ػكسؾ فَسائب أهسب الياست      

 سعملحل مسسك، ملل سس  لسسو كسساحل القابسسب  سس  ة ر خمسسب ػكسسؾ بعسسض )قا)سسات م ملكسساحل    

 سعس  السغر  أمل رس ض مر ة مسسذ اهلل       سة مسذ اهلل   سؾمل لط رؾتغض  لو ػك سلَعف ب قط  

حل ػكؾ إالؾفوو أمل اد)ام بال ؼب   ععوى اتياف م ب  ك ال َائب ملاملقا)امل، ف

 ت ك املقا)امل لؼلك النضً ر وحل ستؾ)اق حانمؼظ.

بس)ط ص ا)سس رخر ر   محلع أؿ)سؾربرا ىرعسبص )زقس ريسعربص لؿا ررخسمطـ سطز  ملهسا عريسسغص )زس     :مللؼلك ملؽع

 .)2هلال هطز قؿ فيرطز لط فإم راحلم ملر لؿا ررعطي حرغطرثرنرا  ملها ىزغزملؽص أؿ)طانر ك ملر أؿحس ؿامص ؽرؿمرنر ك

ململؽعمل أحاعر  عغرغة   ػمؽ بؼو الع م ملاعؾائط أمل ػكسؾ فَسائ  م ملس  ة    

كساحل  حل ك مساحل ال َسائب عنسط حسؾام  ػا     إر خم  ا، ملاث)ؾ بالع ك فام  ر خمب فس 

)  عائؾة الواوب ال  ائي أمل فؾ  فاما لو مل رؼكؾها ةبغثؾمل، ملػلك   بعض 

 !ف غبؾ ،املؾاتب أمل املياعرق  ا ة مك فاط

 ملتغوض ع ى أحغ الؾؾفني أمل ك ا ما اثحاعر  ال الا :

بص فر طامر ك أؿملس  محلع حرغطرثرنرا ىرعسبص )زقس ريسعربص لؿا ررخس رمطـ طز  ملها ىزغزملؽص )زنطارةك أؿملس ـقـ و

 .)3هلأؿصس ؿا ص حرقرنر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .336ٌ :أعتم الغر  )1هل

 .280ٌ :ب   اليتغ  )2هل

 .408ٌ 1ج :ال ا  )3هل
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صرالطـؾوا النعالر بطمرسا ررعسؾمـفسوحلر ملرعرعزسوهزمس )طمعسا رزنس طسؾزملحلر ملرلؿسا ترخسمطـ سوهزمس عر ؿسى         مل

أؿبسـ قطـ مس ملرعر ؿاسنرسا،  محلع أؿ)سؾربرسا ىرسعسبص )زقس ريسسعربص لؿسا ررخس رمطـ سطز  ملهسا )ر ؿسكك )زقؿسؾعبص أؿملس بريطسيؼ           

   .)1هلفربص أؿملس عريسغص قؿغط ا)س رخر ر ال هطز قؿ فيرطز لط فإم راحلم)زؾس

أؿ)را ملرال هطط  محلع أؿحربع أؿىسسخرابطي  ملؿسيع أؿملسؽرعز زسمس ملرأؿففقؿ ز زسمس ملرأؿكفس رمز زمس لطخرسغطرثطنرا،       مل

الفخرغطر ر رزنسقربز  ملؿاسنرا ملررزسؾسملرى   ملر محلع أؿفسورأؿهزمس عطنسغط، حرالقا ملرأؿ)سقؿ ر زمس  ملؿيع الهؼط،  مػرا فرمطعر

، عرنعا فؿ ؿمس ررعسقط فطز ملرلؿمس ررقفير فطز قؿ فيزطز امسمرأؿؿع )طنسطز ملرورخرغراز ملركؿ ؿؾر بطمر س عراحلر بطسطط ملرهزسور لؿسا ررسغسؽم    

   .)2هل)ط س ملرلؿارر طنرا لؿعربع الفخرغطر ر )ط س عطنسغطبرا صرؾرجر ملر ملؿاسنرا ـأفسنطغر فؿارـ وحلز بطؼرلطكؿ صراؽمواق

 ػزكطؾر ال عقطاعـ  رروس)ساق عطنسسغر عر طسيؽ بسس م الفخزقرساس م       :قؿاور ملعر س ورعس ؿؾن عر س أؿبطاطط 

براسنر زمرسا   فؿقؿاور ملرال هطط لؿوس عر طمر أؿبزو ػرؽٍّ )را فطي قؿ فبط فر فمراحلر لؿقؿ ر ؿطز ملرلؿقؿغس يصرى ؽرفزسووز ال هسطط   

 .نغـ مس بطقرائطؾم الفضر فقما اؿفؿمر

 محلع عط فمر الفعرالطمم ىرعسبص )زقس ريسعربص لؿا ررخس رمطـ طز  ملهسا بريطسيؼ )زؾسفرسبص أؿملس )ر ؿسكك )زقؿسؾعبص      

طز أؿملس عريسغص )زبس)ط ص ا)س رخر ر ال هطز قؿ فيرطز لط فإم راحلم. قؿاور: ملر مبعمرسا ىرساؽر فرس فمراحلز )طس ر الفعز ؿمرساوط لطأؿبعس      

   .)3هلد  ملؿاسنرا ا)سؾزاص )طنعا أؿهسبر الفيراستط فؿ طؼرلطكؿ برقريرطز ربرقريزطز

الملقاو تعاي:  ٌَ ٌَِلَبْؿِنل َنىل ُٓ ْ َِاِتلَوا  ِ لاْْلَّي ََ ٌِ َُزنْلَال
َ
الأ ٌَ َٔنل ٍُ ليَْسُخ ََ ِي لاذٍّ إِنٍّ
لَوَييْل لاَّللَّ ًُ ُٓ ُِ وىََِِمليَيَؿ

ُ
ٍِّاِسلِِفلاىِْهَخاِبلأ ٍِّاهُل ِي ُِٔنَلةَيٍّ ِؾ لا َلٍّ ًُ ُٓ ُِ  .)4هلَؿ

ب سا تساؽة ت سوحل ب خساا ال اعسب      إحغى أهم )قاراك ال قا  ف مل)  هنا بعؾع 

ب سا قسغ   أملأصؾى ت وحل ب خاا القابب، ف ي )  القَارا ارتاؽوا  ة اذتقاقا  مبعنى 

ت وحل   اؾع )ا مللنضً )ا ملاويس ق ملقسغ ت سوحل ستؾ)س  لنسضً يصسؾ أمل لسن ك        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .624ٌ 2ج :ارتياو )1هل

 .537ٌ :بيائؾ الغؽوامل )2هل

 .25ٌ :بيائؾ الغؽوامل )3هل

 .159ؾة: ق) فوؽة الي4هل
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بعسسض اثعسستم  ي تققسسام ا  ي اثح سسام    النسسضً   اسسؾع يصسسؾ، بسسب ػهسسب   

 .)1هلارتمق  ملاحل تنظلؾ فاط بعض يصؾ

ـموز بطططململؽع  ٍرؾزملؽرةظ ملرىراحطيز را أؿعس ؿمز بط را حطنير ترنس .)2هلال عقطاعـ  فطي ـكبؽ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 م الن اغ ع  ال قا  ملكتم الناط اةبياؽ، عن ا.) ؽاوع كت1هل

 .217ٌ 2ج :ال ا  )2هل
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 الفصل الرابع

 بحج عن أنىاع األدلة والحجج        

 اهدنا  الصراط املستقيم
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 055  من البصائر: صرق اهلداية متعددة خمتؾػة باختالف الشاكؾة
 

 

 

 

 

ًَل ك ابط ال ؾرم: قاو اهلل العظام   صَخلِي ٍُ اَطلا  َ  .)1هلاِْنَُالا ّّصِ

 َٔ ايبصا٥ض: طضم اهلزا١ٜ َتعزر٠ خمتًف١ باختالف ايؾان١ً

 ي اليؾا) املق قام تاؽة تق نغ  ي الربهاحل العق ي، ملأصؾى  ي   حل ااغار 

اذتخسس  العقتئاسسس ، ملثالثسسس   ي السسسغلاب الع مسسي ملالؾراٍسسسي، ملؽابعسسس   ي الؾؾرسسسق   

يب، ملهنسسا  )يسساعؽ أصسسؾى ل  غارسس  مل)وىسستمل مل)سسغاصب ملوسسؾ  فيسس نا   ال خسسؾر

اذتسسغر  عن سسا   ك سساب هل)سسغصب  ي ع سسم العقائسسغ)، ملاذتسسغر  ه نسسا رسسغملؽ حسسوو 

الؾؾرق الثابي )  الؾسؾ  اثؽبعس  اثملي،  ٍساف   ي بعسض الؾسؾ  اثصسؾى غسا        

 املع وعة   الع وم امل غاملل .

بسط ة عتسغع   إر غرط  ي اليسؾا) املقس قام ف  حل أملالعيغ عنغ)ا رقأو )  ؽبط ملباؽئط 

حل اهلل تعساي قسغ   إ)ا الؾؾرسق فس  أ  و يط وؾرق ااغار  بب رؾ ب ػامل ااغار  )نط تعاي، 

رؾمغ عيغا  ي فيب ستي سط ملمسؾائع عرنسط مل)ؾاتسب ؽٍساا ملقؾبسط، عسرب أرس  ملاحسغة )س            

 .الؾؾ  القابق  أمل غاها  ا قغ ة رغصب   أ، تيناف )نؾقي أمل ف ق ي

حل رقس ك الؾسؾ  السا    أحل ع سى امل  سف   إهؼا )  و   مل)  و   أصسؾى: فس  

ت ناغم )ع ماك  ط الن قا  ملتؾكاي ط العق ا  فقغ ة ظتغرسط  ة بؾهساحل العقسب ملقسغ ة     

 .تن عط  ة حخ  الع م ملقغ ة روى ط  ة ف و  وؾرق العقتو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .6) فوؽة ال احت : 1هل
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أْٛاع األري١ إىل اهلل تعاىل
)1هل

 ايزيٌٝ ايعكًٞ ـ : أ

عق ي رؾاع بط: اثعلس  العق اس  احملَس  السا رسغؽك ا العقسب بن قسط )س          ملالغلاب ال

غا توقف ع ى ع م أمل  ؾب  أمل غا ػلسك، ملػلسك بظسا )سا )ثض نسا بسط )س  اةفس غةو         

حل ف قسس   عسسسامل اد) سساحل ملكافسسس  اذتسسسواعث   أمبثسسب بؾسسستحل السسغملؽ ملال ق قسسسب ع سسسى   

حل أب امسسط افس ناعاق  ي   ملاملض وقامل تق نغ   ملووعها  ي اليابع الواوب الووسوع وس  

حل املسؾوضذ   تؾوضذ أحغ وؾ  املم   امل قامل، النقي  ل ؾؾفني، بسغملحل )سؾوضذ ستساو، مل   

 حل كاحل   ناق اح اج  ي يصؾ مله ؼا فإحل ملى ت الق ق    ي ملاوسب الووسوع بالسؼامل    

حل ة رووغ شت و  أىتق; ملػلك ثحل ح سم ال سب هسو ح سم     أف و املؾ وب مل ة ل ـم 

بسط  أحل كب ح ق  )  ح قسامل ف قس   املم نسامل الؾولاس  حت ساج  ي ع س  مل      أاححاع ملكما 

لوةها ملا ملوغمل ف ؼلك كب الق ق   امل  وب  )  ح قاملظ   ن ظ فاب سا مجاع سا   نس ك    

حل ررتكب الواوب )    نسامل  ػ الن اخس  ت يسع اصسك املقسغ)امل) فسإحل مل       أهل ػ ة     

 ا بأكم  ا مللـم احل ة ر وحل أ، )ن سا  ر   اا ىابع ملاوب الوووع بالؼامل، لـم عغ)

 مل ا بؾاا أمل ة بؾاا )وووعاق، ملال الي باوب بالَؾملؽة فاملقغم )ث ط.

ملل  ض الربهاحل العق سي عساعةق عقاسق ملعماسق، مللعسب أكثسؾ النسال ة رغؽكوبسط أمل         

ب م ة رق ؾاعوحل ادواب  ع ى أر  مي   توؽع ع اط، لسؼلك فس ذ اهلل   إ ب م  حل اعؽكوا ف

 .س )وؽع اليخ  سثبواب ثمنا) أصؾى )  اةف غةو مل)ن ا الغلاب العقتئي تعاي ا

 ايزيٌٝ ايعكال٥ٞ ـ ب

ملالغلاب العقتئي رؾاع بسط: )سا ؽأى العقستو مبسا هسم عقستو وؾرقا سط  ي الواقسع         

حل كام ا ط الظنا  النوعاس  عس  الواقسع ت  سي علساتق ع اسط )س         أب م اؽتأملا أمبعنى  ،بوعاق

 اةف ناع   ػلك  ي علاب عق ي قؾعي، ملاث)ث   ع ى ػلك كثاة: غا حاو   ي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ) مل ي فائؾ أىوو الغر .1هل
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مل)ن سسا: حخاسس  الظسسواهؾ كظسساهؾ اثملا)سسؾ ملاسساهؾ العمو)سسامل ملاملؾ قسسامل       

حل حااة العقتو تيس ين ع ا سا   كافس  مسبملحل )عامس م مل)عساعهم، )سع        إملغاها، ف

حل ع ا سا  ب ا لاقت وؾقاق قؾعا  بظؾاق ةح ماو ارتتع فا ا، ل   العقتو رع مسغمل أ

 باع ياؽها انوباق غالي  املؾابق  لواقع )ؾاعامل امل   مني.

 حل الثقامل قغ غتؾموحل بب قغ ر ؼبوحل.أمل)ن ا: حخا  صرب الثق ، )ع 

بط )ا أكثؾ صؾأهم أمل)ن ا: حخا  قوو أهب ارتربة، كالؾياب ملاحملا)ي، )ع 

 ملؿل  م.

  غا ػلك.مل)ن ا: حخا  الاغ فاحل العقتو رؾملب ا عاعة ا)اؽة امل ك..  ي

حل العقتو رق خموحل   املضساوؾ ملامل السك ملة ر خسؾؿملحل عن سا; ملػلسك       بب 

اف ناعاق  ي زتؾع وؾ  انا  قغ ختؾأ ف سوقع م   أمسغ امل السك ملامل افسغ; أة تسؾى      

حل ال خسساؽ رق خمسسوحل دتسس  اليخسساؽ ملرقؾعسسوحل ال اسسا  ملالق سساؽ ملرؾكيسسوحل مسس ى أ)سثتق  

حل أب سا ح سى )سع قؾعا  سا ة   س        عاس  بسب   املضاوؾ، ثوب ال سوؿ بأؽبساش غسا قؾ   

ت افا شتاوؾ  ؿها  اثؽملاش ملالن ول ملؽمبا بأبنسع الؾسؾ :   أعمسا  اليخساؽ أمل     

 بني أبااب الَواؽ، ملامل رتفامل؟

 حل )ع مغهم   ػلك ك ط ع ى انوحل بوعا  بقت)  الؾؾرق، ملة غا. 

 ٞـايزيٌٝ ايعًُٞ ٚايزيٌٝ ايتذضٜب ـ رـ  ز

 مسي فسااع بسط: السغلاب الؾراٍسي السؼ، تيس ين ع اسط الع سوم          )ا السغلاب الع أمل

 .القؾعا  كاانغف  ملاذتقاب ملميط ػلك

)ا الغلاب ال خؾريب ف و: املع مغ ع ى ال خؾب  ملالا ة تن ب   أحقس   أمل

حل أال سسؾمل   ة افسس قؾاوش باقيسساق، ملػلسسك كع سسم الؾسسب ملمسسي ط، مل)سس  الواٍسسذ      

اىسسؾااع قاعسسغة ك اسس  عا)سس  )ن سسا  ة  ػا ب سسا  سسا ة   سس  إال خسساؽب مل حل ت سساثؾمل ف
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ـأؽوعسسست  ي اةفسسس قؾاو املع هسسسب، ملاةفسسس قؾاو املع هسسسب ققسسسماحل: اسسسين ملقؾعسسسي،  

 ، فاضؾج ع  عائؾة ال خؾب  احملَ .)1هل ي ح م العقب س   ملاقعط س ملكتهما رؾوع

حل  حل هلااغار ) ة ت وقف ع سى السغلاب العق سي فقسط، بسب       ملى وة القوو: 

 نال ري وحل  ي اذتقائق مل ي اليؾا) املق قام عرب الؾؾ  العقتئا .ال ثا )  ال

 سذ١ٝ األري١ ايعكال١ٝ٥ يف أصٍٛ ايزٜٔ

ملقسسسغ اص  سسسف اثعسسستم   ػلسسسك فقسسسغ ػهسسسب املنسسس وؽ، ملاععسسسي ع اسسسط  

حل أحل أىوو الغر  ة ريذ فا ا  ة ال مقك بالرباهني الاقانا  ملأادمجا ،  ي 

ائؾة أىوو الغر ، ملل   املض اؽ هسو اةك  ساو   الظنوحل املع ربة لاقت حبخ    ع

ف   أقسواو    بياؽ،ب ا، كما ػهب  لاط بعض ال ق او، ملقغ بقب الناط اث

   املقأل  فؾاوع.

 يف طضٜك٘ إىل اهلل تعاىل ايفًٝغٛف املعاصض 

ملقسسغ كسساحل السسغلاب العقتئسسي هسسو السسؼ، قسساع ال سسثا )سس  الع مسساو ملال تفسس      

هلل تعسساي، بعسسغ )ووسسامل ال نسس اك ال سسربى السسا عيسس ت ب سسم أمل  ملامل  سسؾر   ي ا

) السؼ، أللسف ك ابساق    پالنتينگ باجمل مع، ملكاحل )  أمللمك ال ا قوع املعاىؾ هلألور  

حا  اف غو ع سى   (God and Other Minds)بافم هلاهلل ملاثػهاحل اثصؾى): 

ي، بغلاب )ي  ؾ عغم اذتاو     ثيامل ملووع اهلل تعاي،  ي الغلاب الربهابي القؾع

عقتئي، ملعلا ط املي  ؾ رع مغ ع ى فؾ  )  فؾمل  ال  ق   ال ضييا  الا تيخ  

ع  العتق  بني ف قس   السغر  ملاذتافسوب هلال مياسوتؾ)، ملهسؼا ال سؾ  هسو املقسمى         

 بسهلف ق   الؼه ) ملالؼ، )  )قائ ط )قأل  هلاثػهاحل اثصؾى).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 حل ل عقب هؼر  النوعني )  اثح ام، صتفاق ل من وؽ.أملقغ حققنا   ست ط  ) القؾعي أمل الظين،1هل
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 ٘ـآخض إىل ايً فًغف١ ايشٖٔ ٚاحلاعٛب ٚايشنا٤ ايصٓاعٞ، طضٜل

 ملتوٍاذ كت)ط ملاف غةلط بإظتاؿ:

حل ال  قسس   ع سسى ققسسمني: ال  قسس   العا)سس  أمل املؾ قسس  ملال  قسس   املَسساف ،   

ملال  قس   املَساف  هسي     )1هلملال  ق   العا)  هي ال  ق   املع وعة )نسؼ )مسامل القسنني   

أبوا  عغرغة ت ؾعت )  ال  ق   ثم اف ق ت باليخس  ح سى ىساؽ كسب )ن سا ع مساق       

ائماق بن قسط، ملػلسك )ثسب: ف قس   السغر ، ف قس   الع سم، ف قس   ال س ، ف قس             ق

ال اؽرط، ف قس   القاافس ، ف قس   اةو مسا  ، ف قس   اذتقسو ، ف قس   املنؾسق،         

 ف ق   الؾراٍاامل ملح ى ف ق   ال  ق  .

مل)  ت ك الع سوم ملاملياحس : هلف قس   السؼه ) ملالسا تنس ب الوفساط بسني         

اسسوتؾ) مل)سس  أهسسم )قسسائب هسسؼا الع سسم )قسسأل  هلالسسؼكاو    ال  قسس   ملاذتافسسوب هلال مي

 اليناعي) مل)  أهم )ياحثط )قأل  هلاثػهاحل اثصؾى).

مل  هلاذتافسسوب) ريخسس  عسس  بسسوعني )سس  السسؼكاو: السسؼكاو القسسو، ملالسسؼكاو   

 الَعاف:

حل رقسس عمب كسسأعاة ) ؾسسوؽة أبسسط   سس  أملالسسؼكاو الَسسعاف ل خافسسوب رعسسين  

بـ)سسامل حؾكسس  السسؼه  الينسسؾ، ملل سس   ملؾالعسس  أػهسساحل النسسال ملال عسسؾع ع سسى )ا ا 

 .الؼكاو الَعاف لاك ػهناق   حغ ػاتط

بط،  ػا علت بؾزت ط بن ب )  ا)ب، قسغ  أ)ا الؼكاو القو، ل خافوب فاعين أ

حل ال مياوتؾ ظتسؾ،  أملالؼكاو الَعاف رعين  ;حتوو  ي ػه  حقاقي كأػهاحل الينؾ

 رعقسب ملة رنسعؾ ملة   )عاعةمل ع ما  عقاقس  بؾؾرقس  )ا ابا اس  ل نسط ة رسغؽ  ملة     

حل ظتسؾ، ال عسيا عس  ػلسك ك سط ب غس  اثؽقسام          أعتك ملة ر  م، مل حل كساحل   س    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مبا هو )وووع. وع) ملهي الا تيخ  ع  أحواو املوو1هل
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حل اذتافسوب ريسب  ي   أبسط رعسين   إ)ا الؼكاو اليناعي القسو، ف أاذتافوب امل ؾوؽ، 

 عؽو  )  ال ؾوؽ حبا  رغؽ  ملر  م ملرنعؾ!

ل ائق  ي عؽوس   بب ب   ال ؾوؽ   أ)ؾ ىناع  الؾملبوتامل ػامل الؼكاو اليناعي ا

حل اةحتاع اثملؽملبي م ب دتن  صاى  لقس ض قسوابني ململٍسع تنسؾرعامل تسنظم ملتَسيط       أ

ب سسم  حاسساة الؾملبوتسسامل ملعتق  سسا بالنسسال ملاذتسسغ املقسسموش بسسط )سس  تؾسسورؾ ػكائ سسا، بسسب  

حل ت سآ)ؾ ع سى الينسؾ ل سي     أب سا   س     ختوفوا )  ب وغ ا عؽو  هائ   )  الؼكاو حباس   

تقؾؽ القَاو ع ى اذتااة الينؾر    ال ؾة اثؽٍا  عا)اق! لسؼلك  حل أتق عيغهم )ثتق! أمل 

حلض )  ادلـا)ي ىنع هلؿؽ ال سغ)ا)   كسب ؽملبسومل ح سى  ػا أحسك       كاحل )  القوابني: 

حل ر خسؾا ػاتاساق! ملل س  مل)سع ػلسك ة تسـاو       أبسط   نسط بَسغؾ  ؿؽ    إىاحيط بارتؾؾ )نط ف

السربا) ) ل ق  نسف وسؾ   بؾساو     حل تؾوؽ الؾملبوتامل أب قس ا هلأ،  أشتاملف م قائم  )  

 ) عوو ت ك اثؿاؽ ف قاؾؾ )  ثمض ع ى اثؽ  ك  ا!!

ملقسسغ اص  سسف فتفسس   السسؼه  ملفتفسس   اذتافسسوب    ) اباسس  الوىسسوو  ي  

ملقسغ اع قسغ    ;)  احمل متمل س  عنغ اليعض ع ى اثقب س  هؼا املؾح   امل ؾوؽة، ل نط

بسط ة   س    أ س  الؼه  ملال غ   ال ا قوع املعاىؾ امل ضيً   ف ق  سهلواحل فطؾو)  

حل ريسسب  ي )ؾح سس  السسؼه  العاقسسب ملال سساهم  أل خافسسوب ) مسسا تؾسسوؽمل  ) اباتسسط 

 ملاملغؽ  ملالناعؾ.

ٕ يو أ ش، فهشيو تزصى قطعاشٕ يًػري سٖٓاأ شنُا تزصى قطعا

 !شخايكا

حل لط ػهناق مللط أحافاك مل)نساعؾ  أحل كب ملاحغ )نا رغؽ   مل)وو  الناهغ: 

بسط )ووسوع حسيض مللساك و ساؿ حافسوب ظتسؾ،        أحساةمل ػهناس ، مل  ملف ماق ملال  اتاق مل

عم اسسسامل ػهناسسس  زتسسسؾعة عملحل ف سسسم أمل مسسسعوؽ كمسسسا ظتؾر سسسا اذتافسسسوب ػمل ال  سسسم   
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الَسعاف! فسسؼلك ملاٍسذ ملبسسغر ي لسغى كسسب ملاحسسغ )نسا، ملل سس  )ساػا عسس  أػهسساحل      

احصؾر ؟ هسب هسم )ث نسا عا)ساق؟ أم هسم زتسؾع أو سـة حافسوب ) ؾسوؽ ملؽملبوتسامل           

حل النال الؼر   نسوحل   النساؽ    أل ن م لاقوا بينؾ؟ )  قاو ب حتاكي ىنع الينؾ

 هم )ث نا عا)اق؟ ف ع  م زتؾع حافوب )رب)  ملؽملبومل ) ؾوؽ؟

بنسا ة بقس ؾاع  قا)س  السغلاب الربهسسابي أمل الؾراٍسي ع سى ػلسك! مللسو أقمنسسا          

حل رعسسرت  ع اسسط باعرتاٍسسامل عقاقسس  حقسسب )عسساعةمل حقسساب     أالسسغلاب ث) سس   

   حل هؼا اليسغرق ملػا  املع سم ملهسؼا املسؾأة     أنا )ع ػلك )ق نعوحل باةح ماةمل! ملل ن

ملهسؼا الؾ سب مل... هسم بنسؾ اسم ػهس ص ملا ن فساهمص ملمساعؾص مللاقسوا           س  الـملو  )سثتق  س

لينسؾ، ل نسط   ؽوتق يلااق أمل ا)ؾأة ؽملبوتاس  ػامل ػكساو ىسناعي ) ؾسوؽ رنسيط السؼه  ا      

 لاك بؼه  بنؾ، أبغاق!

 ٕ مل تتغًح بزيٌٝ فًغفٞاإلميإ باهلل أَض عكال٥ٞ، ٚإ

ملبقؾسس  اةب قسساو )سس  حبسس  السسؼه  اليسسناعي ملالسسؼكاو امل ؾسسوؽ  ي امليخسس      

 ػ رقوو:  ;، )  هنا بالَيطپالنتينگ ال  ق ي ع  ملووع اهلل تعاي، تيغأ، لغى 

حل املسب)  ة عت ساج     ابسط بساهلل تعساي  ي أحل رقسام بسؾاهني ف قس ا  قؾعاس  ع سسى           هل

حل ظتاب ع سى شت  سف ادمس اةمل ع سى هسؼا اثعلس        أاق ع ى حل ر وحل قاعؽأػلك أمل 

حل رن ي اةح ماةمل العق ا  املعاؽٍ  حقسب حقساب اةح مساةمل،    أملقاعؽاق ع ى 

 ابط باهلل تعاي هو أ)ؾ )عقوو ملعقتئي مل)ؾمم   لاط مل حل كاحل غسا )قس ذ    حل  بب 

حل أ م بس حل املسب)نني رؾممنسوحل   قسؾاؽة أب قس    أبغلاب عق ي ف قس ي قؾعسي، ملر  سي    

حل النال احصؾر  هم بنؾ أب م رؾممنوحل   قؾاؽة أب ق م بأام صالقاق ) عالااق كما 

حل أػهاحل احصؾر  هي أػهاحل بنؾر  مللاقت ػكاو أمللاقوا زتؾع ؽملبوتامل ىناعا  مل

ىناعااق! ملة عت اووحل     ساب م هسؼا  ي  قا)س  أ، علاسب، مل)سع ػلسك   ساب م اهلل        
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 ..).)وؽث لتوممناحل.باملقغاؽ ال ا  عقتئي مل

حل اع قاع النسال بووسوع اثػهساحل اثصسؾى، غسا أػهساب م،       أكما هلملرقوو: 

لاك أ)ؾاق ة )عقوةق ملة )نؾقااق، كؼلك اع قاعهم بووسوع اهلل تعساي لساك أ)سؾاق ة     

)عقوةق ع ى الؾغم )  عغم ا) ت  بعَ م الغلاب ع سى ػلسك أمل عسغم ا)س تك م     

 .)م  فاطعلاتق قؾعااق ة ع   ارتغ

حل اف غةلنا املنؾقي هو ه ؼا: لو كساحل اع قساع،    بعياؽة أصؾى: هلملرقوو: 

بوووع فائؾ اثػهاحل )عقوةق ل ساحل اع قساع، بووسوع اهلل )عقسوةق، ل س ض اع قساع،       

 .)بوووع فائؾ اثػهاحل )عقوو، فاع قاع، بوووع اهلل تعاي أرَاق )عقوو

نال أػهاباق ملبع قسغ   الوقست   حل ثىغقائنا ملفائؾ الأبنا بع قغ ب ملاذتاىب: 

حل صتاسب بنس ب افس غةلي    أبنسا ة بقس ؾاع   أحل اذتافسوب ة ػهس  لسط، )سع     أب قط بس 

حل السؼكاو اليسناعي قسغ رؾتقسي     أؽراٍي ع مي ع ى الني   الا رؾؾح ا القائ وحل ب

حل ريب  ي )ق وى ال  م ملالنعوؽ ملادعؽا ، ملالنسي   هسي:  ػا مل بقس ؾع    أ ي 

الظسساهؾ، بسسني حتؾكسسامل ادبقسساحل ملتيسسؾفاتط ملبسسني حتؾكسسامل  حل بسسؼع  )سس  ال نسسابط أ

بنسسا ة إحل الؾملبسسومل ػمل ػهسس  ملمسسعوؽ مل عؽا ، ف أالؾملبسسومل امل ؾسسوؽ ملتيسسؾفاتط، بسس 

حل بؼع  )  ال نابط الظاهؾ، بني حؾكاتنا ملتيؾفاتنا ملبني حؾكسامل فسائؾ   أبق ؾاع 

حل أبس حل اسم ػهنساق ملمسعوؽاق مل عؽاكساق! ملل ننسا )سع ػلسك بع قسغ         أالنال ملتيؾفات م، 

تناب نا )ع ال مياوتؾ ملالؾملبومل ىوؽ، ملهو ها ب بت ؽملش، ملل   تنساب نا )سع   

 فائؾ النال ملاقعي ملهو ها ب )عط الؾملش!

حل هؼا الغلاب ملبظائؾا عقتئي )يين ع ى ال نظا ملتنقاذ املنسا)  إملكما تؾى ف

بط ر ؾؾ   لاط اةح ماو )  حا  هو هو، ل نسط )سع ػلسك رسيين     أملميط ػلك، كما 

 ب حاات م ع اط بب ة ظتغملحل أعبى زتاو ل رتعرغ فاط! النال ك
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 َضدع ناف١ األري١ إىل األٚيٝات فهٝف حتتاز ٖٞ إىل ريٌٝ؟

حل ػلك بو  )  أبوا   حل بعرب ع  ػلك مبيؾ خامل املنؾق فنقوو: أمل  ننا 

اذتغفاامل ملهي )  أىناع الاقاناامل، ملل نسك ة   نسك  قا)س  السغلاب ع ا سا  ػ      

ب ع سى حغفسك! ملل س  ػلسك ؽغسم ػلسك هسو حخس  لسك مل حل مل          كاف تقام الغلا

 حل حت   بط ع ى الغا.أتق ؾع 

حل ػلك هسو )ق َسى    كما     ال عيا ع  ػلك ب غ  قؾيبا  ملكت)ا  ملهي: 

 هلال ؾؾة) اداا  أمل فقب هو )ا رغؽكط هلالووغاحل) بن قط.

  ف ؼا القَا  هي )  ف ق   القَارا ال ؾؾر  الا قاافسات ا )ع سا ملهسي )س    

الع وم الَؾملؽر  الا ة      قا)  الربهاحل ع ا ا ملػلسك ثحل كسب السرباهني تعسوع     

 لا ا ملة تعوع هي  ي بؾهاحل; مل ة ل ـم ال ق قب   بؾاهني الع م ملاملعؾف  ملل سـم  

 كما حزقق   ع م املنؾق. س)  ثرمض ادت ب املؾ ق 

اناس ، مل    )ا هي حغفا  قؾعا  أمل هسي  حل أ)ثاو هؼا القَارا  ملاذتاىب: 

بسط ة   س  اةفس غةو ب سا ع سى الغسا ملة السغفا  عن سا بسرباهني          إك  ا اليوؽتني ف

حل اليوؽة الثابا  هي ست م   ل ضتع مل)ع ػلك صتغ كاف  العقتو أاف غةلا ، كما 

 رق نغملحل  لا ا ملرع مغملحل ع ا ا ملرع ربملب ا حخ  بت كتم.

اث)سسوؽ العقائغرسس   ة )سس   ف سسؼا هسسي كسسربى بنسسائ م   عا)سس  قَسساراهم مللاقسست 

 ) ؾعامل هؼا القَارا العقتئا  املق لم . ف ؼا  ػاق بعض اذتغر  ع  اذتخ  العقتئا .

 طضم أخض٣ غري َعٗٛر٠، تٛصٌ إىل اهلل تعاىل

حل اثعلسس   ي اهلل تعسساي مل ي كافسس  النسسبملحل  إملل سس ، مل)سس  و سس  أصسسؾى، فسس 

بسب هسي وسؾ  كسثاة وسغاق ة       العقغر ، ة تنخيؾ   ت ك اثؽبع  بب ملة العنؾة،

رنغؽج أكثؾها حتت أ،  واؽ )نؾقي )عؾملع ملة رقع ٍسم  أ، تيسناف )ع سوع،    
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أمل  ي  ملل نط )ع ػلك وؾرسق )وىسب  ي اهلل تعساي أمل  ي الؾفسوو امليسؾ ى      

 اثئم  اثو اؽ ى وامل اهلل ع ا م أمجعني أمل  ي فائؾ حقائق أىوو الغر .

ا  ثمسضاٌ )س  أعرساحل شت   س  مل)س  بستع       مللنؼكؾ مواهغ حا  ملأ)ث   حقاق

 شت     اه غملا  ي اذتق ملل   بؾؾ  غا ) وقع .

 ايٝٗٛرٟ األَضٜهٞ ايشٟ أعًِ إس قضأ آٜات ايكضإٓ ضز ايٝٗٛر!

أملةق: هل فسسس ا ـ افسسس  ؾ)، ملهسسسو ر سسسوع، )سسس  أ)ؾر سسسا حاىسسسب ع سسسى مسسس اعة  

م ملتنساع عسرب   الي الوؽرول   احعاب، ملقغ بنسأ   أفسؾة ر وعرس  عؾرقس  ملل نسط أفس       

حل ر سؾا ادفستم   أحل رنس   الع سك هلأ،   أوؾرق  غا )ع وعة باملؾضة، ملبقيبظ كاحل رنيغي 

 أكثؾ) ل نط أف م بن ك القيب الؼ، قغ ريغض ال ثا )  أبناو و غتط ع  ادفتم!

بط ف ذ ػامل روم القؾيحل ال ؾرم ف ووا بآر  قافا  ٍسغ   ملالقيب    فت)ط هو 

لالا وع  ػ رقوو تعساي:   ََ ِيد دَٔدلَواذٍّ ُٓ ٔاْلاْْلَ ُِد ٌَ لآ ََ ِيد لانلٍّداِسلَؾدَناَوةًلىِّنٍّ َشدنٍّ
َ
لأ ََلَِجدَننٍّ

ْل ٔا ُك ْْشَ
َ
ْصدَهَُِثلَوَبدآُؤْواْلةَِ َضدٍبل :ملبآر  أصؾى أعنف )1هلأ ٍَ ْ لاّذِىٍُّثلَوا  ًُ ِٓ َوُِضِبَْجلَؾيَيْ

ِل ٔاْليَْسُفُروَنلةِآيَاِتلاَّللٍّ لَاُُ ًْ ُٓ جٍّ
َ
ِلذَ َِملةِأ لاَّللٍّ ََ ِ داللٌّ ٍَ ِ لذَ ِدَملة َويَْلخُئَُنلانلٍّيِّيَُِيلةَِ ْْيِلاْْلَدّقِ

ٔاْلَحْؿخَُنونَل َاُُ ٔاْلوٍّ حل ادبقاحل بؾيعط رن ؾ    ر امجط بعنسف ملعتسطل )س     أمل)ع  ،)2هلَؾَط

كساحل ػلسك هسو اليوابس   ي      س  ع سى الع سك   س  بسط أمأبط ملربكغ ع ى مغة عغاملتط لسط،  ة  

رسق ااسغى ملال ستش! فقسغ افس وق  ط احرس  اثملي       هغار ط ملهو النوؽ الؼ، أٍساو لسط وؾ  

ملتقاوو )ع ب قط حقاق ملاػا بعساع، املسب)نني؟ ملهسب ضتس  ع سى حسق   ػلسك أمل باوسب؟         

لاّذِىٍّدُثل :بط كاف رقوو القسؾيحل ال سؾرم  أكما اف وق  ط احر  الثابا  مل ًُ ِٓ َوُِضَِبدْجلَؾيَديْ
ْصَهَِثُل ٍَ ْ ة العامل؟ ملقاعا ػلك   ؽح س  تاؽغتاس    حل الا وع اححل أقوراو مل)  فاعأ)ع  َوا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .82فوؽة املائغة:  )1هل

 .61ة اليقؾة: ) فوؽ2هل
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حل الا وع بال عسب كسابوا ع سى )سؾض ال ساؽرط أػةو قسغ ٍسؾبت ع سا م الؼلس           أوور   لاخغ 

ملاملسب)نني أمسغ    ملاملق ن ، ملأب م كابوا رق  سوحل أبياسائ م، ملأب سم عساعملا الؾفسوو      

كني ب م حتسال وا ح سى )سع املنسؾ    أبوووا كثاة، مل العغاو ملتآ)ؾملا ع ى ؽفوو اهلل 

  ىسسف ملاحسسغ ثب سسم  ب سسم )سسع الؾفسسوو أ)سسع أحل امل سسؾمل    ٍسسغ الؾفسسوو

مجاعاق روحغملحل اهلل تعاي. فؼلك كاحل )نؾ ق حبثط لايب  ي ووهؾ اذتقاق  ح سى كساحل   

 أحل أع    فت)ط.

 ملاسا نإ ايٝٗٛر َٓبٛسٜٔ ٚأسي١ ع٢ً َّض ايتاصٜذ؟

)  القوة الظاهؾر  أقوو: الا وع )نيوػملحل ملأػل  اححل أرَاق ؽغم كب )ا ام 

الَاؽب ، مللؼا تؾاهم رع مغملحل ع ى امل ؾ ملاذتا   ملال سغلاك   عؾرسؾ شتؾؾسات م،    

ب م رع مغملحل أكسرب اةع مساع ع سى ادتسنك    فقساع النسال )س  و س  ملع سى          أكما 

ملػلسسك عسسرب اىسسؾااع فَسسائخ م  ،ادرقسسا  بامل سساتاذ اةو ماعاسس  )سس  و سس  أصسسؾى 

ب م عتؾموبسط أمسغ   إفا : فأ)ا )  ة غتَع اسم فس  اثصتقا  ل مؾرؾ أهغاف م القاا

حل اجملساو )  سوش لسط    إبط فافغ أصتقااق، ملأ)ا )س  غتَسع اسم فس    أال خؾام ) ؼؽعني ب

لا عب )ا رناو )  قيائذ اثعماو بب ر وبوحل هم الؼر    غملحل لسط الؾؾرسق لسؼلك    

 النال.بب ر اموحل لط )ا عت اج )  أبوا  امل افغ، ملهؼا ى   اثػةو اذتقؾاو )  

حل تـعاع كؾاها  النعوب ملاث)م ام مبسؾملؽ القسنني أكثسؾ فسأكثؾ ب اخس       أملامل وقع 

فوو اف ضغا) م ل ق ؾ  ملستاملةمل القاؾؾة ع ى العامل بالؾبسا ملالق سؾ ملامل سؾ، مل)س      

اثعل  ع ى ػلك اع ماعهم ع سى حسق السنقض هلال ا سو) ملنسع ال يسورت ع سى أ، قسؾاؽ         

حل تنق سب  أب  قؾني أمل )سا أمسيط، بسب السؼ، ب وقعسط هسو        بقابي   اث)م امل خغة ر ع ق 

ع ا م أكرب قوة عاعم  ام ملهي الوةرامل امل خغة كما ابق يت ع ا م أكرب قسوة عاعمس    

اسسم فسسابقاق ملهسسي بؾرؾاباسسا، ملالقسسيب أرَسساق )سسبا)ؾات م املقسس مؾة ح سسى ٍسسغ أفسسااعهم   
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ها العقس ؾر   ملالا كاحل )  أبؾؿ )ظاهؾها  قق م ع سى أ)ؾر سا لقسؾق  بعسض أفسؾاؽ     

حل أ)اكسسا ت ابسست   السسغفا  عسس   فسسؾائاب ملالا سسوع ت اباسساق )سسؼهتق مل ي    أارتؾسساة ؽغسسم 

أقيسسى اذتسسغملع، ملقسسغ ب غسست صؾسسوؽة ووافاقسس م  ي عؽوسس  اٍسسؾؾمل القسس ؾامل        

 اث)ؾر ا  ةع قاام، ملة رـاو بعض ووافاق م اححل   القخوحل اث)ؾر ا !

 ُاٍ بٛسا إلي٘ ايهٕٛ!ايبٛسٟ ايٝاباْٞ ايشٟ اعًِ إس اعتٓهض إٖ

ثاباسساق: هلكاتقسسو)ي فسسوععمل)، ملهسسو بسسوػ، رابسسابي، ملقسسغ أفسس م بؾؾرسسق غسسا 

حل )س  الغؾرسب    ملهسي   ،بط اف وق  ط هؼا ال  ؾة املبؽق  رو)اق )اأ)ع وع يصؾ، ملهو 

بسط   مل ر  مض باذتغر  ع   لط ال وحل بب  س  فاما لغر م )  ال  ب ملال عالام س  حل بوػاأ

حل أ ػلك! ملهنا ف لسؾ كاتقسو)ي )سع ب قسط: كاسف   س        ب ى أتياعط ع  ارتو   

حل رن سى عس  ارتسو    ال ستم     أر مب بوػا اذتغر  ع  ادلط؟ بب كاف ريذ لسط  

حل ادلسسط هسسو ارتسسالق السسؾاؿ  املسسنعم ع انسسا بسسألواحل السسنعم؟  أعنسسط ملعسس  تعالامسسط؟ )سسع 

 حل بعؾع ملاػا ص قنا مل)اػا أؽاع )نا؟ أحل ب عؾع ع اط ملأأف اك )  الواوب 

كابت هؼا الو)َ  ال  ؾرس  هسي السا قاعتسط   ؽح س  )َسنا  أملىس  ط  ي        مل

اع نا  ادفتم الؼ، ملوغا أكثؾ اثعراحل عقتبا  ملت ياتق   اذتسغر  عس  صسالق    

 ال وحل وب امسط.

 املغٝشٞ ايفضْغٞ ايشٟ أعًِ إس ؽضب نأؼ ايؾاٟ يف اجملًػ!

هلفوب ني سسو)  ثالثساق: هلملاؽتسوحل كؾبافسي)، ملهسو )قسساخي )س  فؾبقسا )س  قؾرس         

)  باؽرك ملكساحل ) ضييساق   هنغفس  الؾاعرسو      ع ى )قؾب  سقني ألف كا و )رتاق

ملال  ؾباو، ملقغ فافؾ  ي و ؾاحل ملعمسب   )ؾساؽ ) ؾيبساع فسن  كا) س  ثسم أ)َسى        

 ثتث فنني ) عاقغاق كمرتوم   عغع )  املعاهغ ال خاؽر .

احل هسو كسأل مسا،    ملكاحل املغصب  ي هغار ط أ)ؾاق )  منط يصؾ عا)ساق  ػ كس  
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بط أىاب أػلك  ملاحغ فقط!! ل نط كاحل كأل ما،   )أ  اد)ام اذتقني 

مبؾ  عَاو ملقغ أم غض )ؾٍط ملاؿعاعمل ية)ط ؽغم العتج امل ثف الؼ، كساحل  

ب م اٍسؾؾملا دوسؾاو عم اس  وؾاحاس  لسط، ل نسط ؽغسم ػلسك اؿعاع         أر  قاا ح ى 

 ملٍعط فوواق ع ى فوو.

بط تنوض  ل مناؽك    زت ك عسـاو   و ملاؽتوحل، مل  روم )  أرام ستؾم، رقو

رقسام ع سى )قؾبس  )سس  عاؽا، لساى )ساػا رقولسوحل ملكاسف هسسي         لذ)سام اذتقسني   

ملعفعسسط النسسو  ملال َسسوو ل سسي رنسساؽ    اجمل سسك    ،زتسسالك العسسـاو عنسسغ النسساع  

 سمل)سا أعظسم )نـلس  صغضا)سط       سس  ملعنغ)ا و ك قغضم لط أحغ صغضام اد)ام اذتقني 

ملاؽتوى النا،، ملفخسأة ملعست   ػهنسط ف سؾة اٍساومل لسط عؽب        أصؼ ،كألر ما،

لغرسط،    حل رن اط حبؾ)  اد)سام اذتقسني  أحل رؾ ب )  اهلل تعاي أااغار ، ملهي 

مله سؼا   ;حل رؾرط )عخسـة و اس  ملاٍسخ  بنس ائط العاوسب )س  هسؼا املسؾ  املسبمل         أمل

)س  )نا)سط   مؾب النا، ب ؼا الناض  املياؽك  ملػهب  ي )نـلط ملبسام ملعنسغ)ا افس اقظ    

 ملوغ العخب العخاب  ػ ابط كاحل قغ م ي عا)اق!!

مله ؼا أف م ملتناع بربك  مل)اض ف ؾة ملعت عنغ ؽم  ظ )  كألن مسا،    

 ! زت ك أبي اثحؾاؽ

 يًٗزا١ٜ ٖٞ األٚعع؟  ملاسا ناْت بٛاب١ اإلَاّ احلغني

هسي   حل بواب  اد)ام اذتقني   سمللاك بالغؾرب   سحل الغؾرب   ملهنا بقوو: 

رب بوابامل ااغار  ل نال ملأملفع ا ع ى )ؾض ال اؽرط، ملهي اليوابس  املسووؾة بإوساؽ    أك

هلالعاو  ) ملامل موو  بسهلاةحقال باملناوؾة الووغابا ) ملهلال أمل لعظسام )سا وسؾى    

ع اط ى وامل اهلل ع اسط )س  امليسائب ملالؾؿارسا ملارتؾسوب)، ملع سى السؾغم )س  احل         

حل أكثسؾ )س  ر  سغ، فإمنسا     أملعؾفس   ة  هسي بوابس  الع سم ملا    بواب  اد)ام اليساع   
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ر  سسغ، عسسرب بوابسس  العاو سس  اذتقسسانا  امل أوخسس  ادتاامسس ، مللسسؼا امسس  ؾ هلك نسسا فسس    

عر س أؿبطي عريسغط  مللؼا ملؽع ،ل   ف ان  اذتقني أملفع مل  دت  اليخاؽ أفؾ )النخاة مل

 :قؿساور    بسس م عر طسيٍّ  ررا أؿبرا عزمرساؽرةؿ أؿبسنطسغسبطي فطسي الفخزقرساس م      :قؿاور لطيهل :ال هطط 

فؿور ال هطط )را ؿملفتز ـأبسنطغزاز ملررريس طي حر عى فرسمطعستز  : قؿاور .فؿأؿبسنرغستزطز فؿير ؿى ثزمع أؿبسنرغستزطز فؿير ؿى

  .الفيز ؿاور )ط ر الغعاؽم

ؾاق مطعس  ررا برا عزمراؽرةؿ )ر س أؿبسنرغر فطي الفخزقراس م بس م عر طي :ٍّ فؿقؿاور :قؿاور

فؿأؿبس ؿى صرمسقطنير فؿ ؿطز الفخرنعـ  ملر)رس س أؿبسنرسغر فطسي الفخزقرساس م مطسعسؾاق فؿسأؿبس ؿى ثر ؿساثطنير فؿ ؿسطز الفخرنعسـ           

ملر)ر س أؿبسنرغر فطي الفخزقرساس م مطسعسؾاق فؿسأؿبس ؿى عطنسسؾمر ر فؿ ؿسطز الفخرنعسـ  ملر)رس س أؿبسنرسغر فطسي الفخزقرساس م           

فؿ ؿطز الفخرنعـ  ملر)ر س أؿبسنرغر فطي الفخزقراس م مطعسؾاق فؿأؿبس ؿى ملراحطغاق فؿ ؿطز الفخرنعـ   مطعسؾاق فؿأؿبس ؿى عرنرؾرةق

ملر)ر س أؿبسنرغر فطي الفخزقراس م مطعسؾاق فؿير ؿى فؿ ؿطز الفخرنعـ  ملر)ر س أؿبسنرغر فطي الفخزقراس م مطعسؾاق فؿ ريرساكؿى  

 .)1هل)فؿ ؿطز الفخرنعـ 

بنسعائؾا    ى   احل أكثؾ النال هسو اد)سام اذتقسني    حل الؼ، عتافظ ع بب 

ملزتالقسسسط ملحقسسسانااتط مل)نسسسابؾا، بسسسب لقسسسغ اه سسسغى املترسسسني   اانسسسغ ملابغملباقسسساا   

 )ن ا املني ع ى ادتمؾ ملال ؾيا.ملالياكق احل ملغاها بربك  النعائؾ اذتقانا  مل

 بط ة تووسغ و س  عةلس  ف قس ا    العاو س  تسربه       أملػلك ك ط ع ى الؾغم )  

بسسط   سس  تنسس اب قاسسال )نؾقسسي )سس  النسسعائؾ أمل )سس  امليسسائب     أملة  ،ع سسى اذتقلاباسس  

هسم اليسؾا)     حل الؾفوو ملأهب با ط حل ادفتم هو الغر  القورم ملأل وىوو  ي 

ملل ن ا هلااغار  الؾبابا ) السا ة تنخيسؾ   اثوسؾ املنؾقاس  ملاةفس غةةمل       ;املق قام

ليَددنْلال  قسس ا  قسساو تعسساي:  اٍطلَواَّللَّ ددَليََشدداءلإََِللِِصَ ٌَ ْٓددِنيل ددَلَِملَوَي ُؾٔلإََِللَدارِلا صٍّ
ْصخَلِيمٍل ٌَّملقاو اد)ام الياع   )2هل :      فط عـ  أؿمساراور لؿاسكر لط فعطيرساعط فطا رسا ىزسنسعص الفمرعسؾمفؿسـ
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َرسبز ملرالنعسوسمز ملرالفارقؿظؿسس ـ     ٍرسا ملرالفغر ي ت يسساب لع نسا بوفسق   حبس  يصسؾ       )1هلملرالفخر سسبز ملرالؾؽ

 ال تم ع  هؼا اذتغر  ملالووط فاط بإػحل اهلل تعاي.

َسبم بس م مراػراحلر عر س ىر فوراحلر بس م ررخسارى عر س )رنسيزوؽم بس م حرساؿممن   كما ملؽع عر م الف ؿ

ـلسطز   مبؽسي برسااؿؾسملز قؿوس)ساق فؿـق فستز لؿ زسمس  محلع ال هسطر ورسبع ور ؿا        ـق فتز لطأؿبطي عريسغط ال هسطط   :قؿاور

ـغ ملرأؿكفسسؾرمز )طسس س أؿحلس رزعسسسؾرعر بطضر فقطسسطط برسسبم الفعطيرسساعز رزعسؾرـفسسوحلر بطال هسسطط؟ فؿقؿسساور    : أؿورسسبغ ملرأؿعرسس

ؽرحطمركؿ ال هطز2هل(. 

 ايطضم إىل اهلل بعزر أْفاؼ اخلال٥ل

حل كسب   حل هلالؾؾ   ي اهلل تعاي بعغع أب سال ارتتئسق) ملاملسؾاع:    أملقغ ام  ؾ 

بط حاعث رغو ع ى ستغثسط اثؿلسي،   إ و  ف و علاب ع ى اهلل تعاي فبر ؿك ر ن قط شت

ملست اج رغو ع ى الغين بالؼامل، مل    رغو ع سى الواوسب، مل)ع سوو رسغو ع سى      

حل كب شت و  قغ ظتغ وؾرقط  ي اهلل تعاي بنخسون غت  سف عس      حل املؾاع: أالعط ل ، كما 

 امل عاو. الؾؾرق الؼ، ملىب عربا فائؾ املض وقامل  ي الؾب ال يا

حل ة بقخ  أب قنا   فخ  اثعل  املنؾقا  أحل ع انا  ملالعربة )  ػلك ك ط: 

حل بقسسوم بعم اسس  أحل ب  سسم النسسال ع سسى قسسغؽ عقسسوام ملأملال  قسس ا  فقسسط بسسب ع انسسا 

تؾماغ ل اف  الؾؾ  العق ا  ملالعقتئا  ملالع ماس  ملال خؾرياس  ملغاهسا  سا ة عتيسى      

 لغى أؽباب ىناع  املنؾق ملال تم ملال  ق  .)  الؾؾ  الا قغ ة ت وحل )ألوف  

مل)ن ا: )ا أمؾبا  لاط )  اف ثماؽ وؾرق العاو   اذتقانا ، ملبأؽمل  الؾؾ ، 

حل ة بقسس ضف بقسسؾاوة قسساؽئ، أمل )سسغائذ أاغارسس  النسسال، مل  هسسؼا اليسسؾا) ع انسسا 

حل هلل   ص قط مبملباق ملقسغ قسغضؽ   إماعؾ، أمل )ؾاثي ؽاعملع، أمل معاة )  النعائؾ، ف

حل بَاضق ملفاعاق أ غار  وؾقاق كثاة ) وقع  ملغا ) وقع ، ف اك )  اليخاذ أبغاق ل 
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حل ضتسؾم السغعوة ملالسغعاة )س  وسؾ   ي      أحل بغ سق بابساق ف خسط اهلل، أمل    أ) ضغا اهلل، أمل 

اليؾا) املق قام وع  ا اهلل )  اش بياة ل  ثا )  ادتاه ني مل حل مل ر   ريغمل لنا 

 أبغاق. س )نؾقااق س غار أ، ؽبط ووهؾ، بان ا ملبني اا

 محلع ال هسسطر  مػرا أؿؽراعر بطعريسسسغظ صراسسسؾاق وؿاعسسبر ؽزملحرسسطز فؿ ؿسسا ررقسسسمرعز      :ملقسسغ ملؽع   اذتسسغر  

 .)1هلؾراز)رعسؾزملفاق  ملها عرؾرفؿطز ملر لؿا )زنس ؿؾاق  ملها أؿبس ؿؾراز ثزمع ررقفؼطعز ال هطز فطي قؿ فيططط كؿ طمر ق ررخسمرعز بط را أؿ)س

ـع ملر ورسبع  مػرا أؿؽراعر بطعريسسغظ صراسسؾاق      قؿساور:   ململؽع عر س أؿبطي عريسغط ال هطط   محلع ال هسطر عرس

غظ بر ؿتر فطي قؿ فيططط بز ف ر ق )ط س بزوؽن ملرفؿ رذر )رقرا)طعر قؿ فيططط ملرملركهبر بططط )ر ؿ اق رزقرغؽعزاز ملر مػرا أؿؽراعر بطعريسس 

َط وطز فزوواق بر ؿتر فطي قؿ فيططط ثزسمع تر ؿسا    .بز ف ر ق فروسعراور ملرفرغع )رقرا)طعر قؿ فيططط ملرملركهبر بططط مراسؾؿاباق رز

ل :هرؼطاط الفآرر ؿ ُّ ْنليُِضديٍّ
َ
ليُدرِْدلأ َْ د ٌَ ْشدَلِملَو لَضْنَرهُل إِْلِ ٌْ ليَْْشَ ُّ ِنيَ ْٓ ْنلَح

َ
لأ ُ ليُرِدِلاَّللٍّ َْ ٍَ َذ

ٍٍُّ
َ
ٍاءِلََيَْؿْولَضْنَرهُلَهّيِلاًلَخرَجاًلَنأ ُنلِِفلا صٍّ ؿٍّ  .)3هل)2هلاليَطٍّ

 .مؾش اذتغر  ملبااحل ملو ط بإػحل اهلل تعاي )4هلملفاأتي 

 املغٝشٞ ايفًٝغٛف ايشٟ أعًِ إس صأ٣ ْٗر ايبالغ١!

م ملالسؼ، بنسأ     1953املولسوع عسام    سؽابعساق: هلالسغك وؽ ستمسغ ل ن املفس )      

عس  ملةرس    أفؾة كاثولا اس  ملحيسب ع سى مس اعة الي سالوؽرك   ال  قس   )س  وا)       

باوروؽ ، ملع ى املاوقس ا ملالسغك وؽاة   ال  قس   أرَساق )س  وا)عس  هلملاتساك)          

بط عنسغ)ا ػهسب ل خا)عس  اؽتسغ عس  املقساخا  ملأىسيذ         هلت قال) رقوو الغك وؽ: 

ملكساحل السو)اض السؼ، عفعسط ل يخس  عس         س  ل نط اع نق ادفتم بعسغ ػلسك   س  ) خغاق

 :اذتقاق  مل)  ثم  عتحل  فت)ط، أ)ؾاحل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .165ٌ 1ج :ال ا  )1هل

 .125فوؽة اثبعام:  )2هل

 .166ٌ 1ج :ال ا  )3هل

 حتت عنواحل هلملهي )ا عتب بالؾولا ). )4هل
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حل النسسمولا  ة أملو: رقسسوو هلاعخيسس ين   ادفسستم مشولا سسط)! مل)سسع   اث

حل ال سثا )س     تي ذ علساتق حبقسب ع سم املنؾسق  ػ هسي أعسم )س  املسغعي، بسب          

حل اثعراحل ة مأحل اا بنبملحل املعساو ملأ)سوؽ   أالنال رؾاها بقؾ  ٍعف ملرغعي 

بالسؼامل  حل هؼا القَسا   أ،  ة )1هلالعياع ملالقااف  ملاةق ياع ملاذتقو  ملأمياه ا

 كابت املغصب  ي هغار ط!

 الثابي: املغصب الثابي ل ناعط مل فت)ط هو هلب   اليتغ ) لذ)ام ع ي 

 ػ رقوو: هلاعخي ين   اد)ام ع سي مضيسا ط القاافسا  ملاةو ماعاس  ملالعؾفاباس )      

 ملالا   ت   ىخائف ب   اليتغ  ملغاا.

حل ك مس    بب  ،ارتتئق حل الؾؾ   ي اهلل تعاي هي بعغع أب الأمله ؼا بؾى 

ملاحغة قغ ت  ي اغار  ؽوب قغ ر خوو  ي عر ؿمن   أ)  كما حغث ل قساؽ  السؼ،   

ِنلمسع ملهو ر ق ق ادتغاؽ   ق سب ال اسب الي سام لاقسؾ ، قولؿسط تعساي:       
ْ
ليَدأ ًْ  َد

َ
أ

ِل لِذِْكرِلاَّللٍّ ًْ ُٓ نلََتَْشَؽلكُئُُب
َ
ٔالأ ُِ ٌَ لآ ََ ي ِ ـضتسط احرس  ملهسو ع سى ا     )2هل ِنٍّ دتسغاؽ ملقساو:   ف 

 فؾوع ملتاب ملىاؽ )  الياذتني. ،ب ى قغ يحل لي أحل غتنع ق يب لؼكؾ اهلل

 ٚاحلذر ٚايرباٖنياألري١  را٥ض٠أْٛاع ٚرٚا٥ض أخض٣ َٔ 

تن ب أرَاق ادتواب القاعل عس   مس او و سب     عائؾة اذتخ  ملالرباهنيحل  

ًَل :  قولط تعاياذتاىب  صَخلِي ٍُ اَطلا  َ حل امل  سغ،  أ ى هسؼا   ػ رؾاع ع اِْنَُالا ّّصِ

أمل املـرسسغ )سس    ال يسسؾا) املقسس قام رؾ سسب )سس  اهلل تعسساي هغار سسط  ي اذتخسس  ع ا سس    

اذتخسس  أمل حخخسساق أقسسوى،  ٍسساف   ي )سسا ر َسسذ   هسسؼا اليخسس  )سس  تنسسو  عملائسسؾ  

 اذتخ  ملت ثؾها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 الع وم ادبقابا ) ل مبلف. ؽاوع هلأف م  )1هل

 .16اذتغرغ:  ) فوؽة2هل
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حل ادبقساحل حباوس   ي هغارس  اهلل تعساي لسط كسي رقسع ع سى          ملتوٍاذ ػلسك:  

املوىس    ي ـليساب الواقسع ملػامل اذتقاقس  ملب سك اث)سؾ;       اذتخ  اليخاخ  املن خ  

 ملػلك ثحل اثققام ثتث :

 ايفاصم بني ايربٖإ ٚاجلزٍ ٚاملػايط١

 فقغ ر وحل الغلاب ىخاخاق ملاملق غروض ع اط ىخاخاق أرَاق. س أ

 ملقغ ر وحل الغلاب باوتق ملاملق غروض ع اط ىخاخاق. س ب

 ملقغ ر وحل كتهما باوتق. س ج

  .املقمى   ع م املنؾق بالربهاحل ملاثملو: هو

 .ملالثابي: هو املقمى بادتغو

 ملالثال : هو املقمى باملغالؾ    )ياح  اليناعامل ارتمك.

حل وسسوهؾ ال سساؽ  بسسني اليسسناعامل السسثتث هسسو مبسسا ػكسسؾ، مللسساك   ملاملقيسسوع 

حل النقسي  بان سا هسي ال يسار  أمل )س  ملوسط حقاقس ق أمل         ال تم ع  ادوؾاع ملعغ)سط أمل  

ٔالةِِّلاْْلَقٍّلكستوفعاق  ٔالةِاْْلَاِظِولِْلُْنِخُض ُ كمسا لساك   ال عؾر سامل ال ناس       )1هلوََجاَد 

ل ب )ن ا ملالا قغ ت سوحل ب سا اليسناع  املنؾقاس  أملفسع  سا ػكؾبساا أمل أٍساق بظسا          

ختياً الربهاحل )ثتق هلباملقغ)امل الاقانا  الا تن   بن ق ا رقاناق يصؾ) كما لاك   

 تقامل   ادتغو ملاملغالؾ . اح ماو تعغع ادو

ملع ى أ، فمسوو  حتقاسق ػلسك ملقيولسط أمل ؽفَسط هسو )ياحس  املنؾسق،  منسا          

حل أال سستم   وسسوهؾ ف قسس   هسسؼا اليسسناعامل السسثتث، فامسسا بسسؾى، عنسسغ)ا ضتسساملو 

حل أحل )س  العقتئسي   أبؾوع  ي الوؽاو لنغصب   عقب ملاٍع ع م املنؾسق لن  نسف   

 رؾى ػلك ال ققام الثتثيض:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .5فوؽة غافؾ:  )1هل



 073  استدٓل اإلمام  طذ ادؾحد: لؼد َسؾُِؿوا َوَططِْبُتْم، أو اْسَتَوْيُتْم!
عسسض اثعلسس  هسسي أعلسس  ىسسخاخ  )قسس وفا  لنسسؾمل)  حسسغى اثمسس او   حل بإفسس

ب ا ف ام  )  حا  )اعت ا ف وىسب  ي  أاثؽبع  )ثتق )  باحا  العط ل  اليوؽر  كما 

حل أ)سا املغالؾس  فادتسغرؾ    أحل رقسمى الربهساحل، مل  أاذتقاقا  كما هي، ف ؼا هو ادتغرؾ بس 

وم  )  حاس  املساعة أرَساق    توٍع ع ى اثعل  الققام  ال اقغة لنؾائط ادب اج ملارتا

حل أملى ت  ي ارتؾسأ احملسض ف سؼا السغلاب هسو املغالؾس  هلأمل هسو أع سى عؽوات سا)          أب

مللسو     سملبعض اثعل  فقام )  حا  مؾائط اةفس غةو ملالغلا اس  ل نسط روىسب      

 ي الواقسع ةع مساعا ع سى )قسغ)امل )قس م  لغرسط مل حل كابست باو س           سبظؾ القسا)ع   

 وحل )وى   ل واقع ف ؼا هو ادتغو هلحيؾاق أمل   ىسوؽتط  حل تأملاقعاق ل ن ا ىاعع 

 !ف غبؾ ،الؾاقا )

حل ر سغرنا  ي اليسؾا) املقس قام      أبنا بؾ ب )  اهلل تعساي   مل)وو  الناهغ 

حل رؾمغبا ل رباهني اليخاخ  املوى    ي الن سائ   أ)ؾاحب اةف غةو ملاةح خاج ب

 الق ام  أرَاق.

ِِ!ع٢ً املًشز: ي  اعتزالٍ اإلَاّ ُِٜت َٛ ِِ، أٚ اِعَت ََٚعِطِبُت ُُٛا  ًِ  كز َع

تؾياقسي هسام    حسغى أهسم افس غةةتنا       سمللن وقف ه نا عنغ )ثاو كت)سي   

 ع ى امل خغر  ملع ى )غالؾ  بعَ م لؾعض هؼا الغلاب، ثم ادتواب ع  املغالؾ :

ع سسى بعسسض أكسسابؾ امل خسسغر  بربهسساحل      فقسسغ افسس غو اد)سسام اليسساع     

اؽة، ثم واو بعغ أكثؾ )  ألف فن  أحغ ال تف   لايسوغ  اح ماةمل الؾبذ ملارتق

ػلك الربهاحل   ىاغ  أصؾى ام  ؾمل بسسهلبؾهاحل بافس او) ملوساو )س  بعسغا بعسض       

هلمل حل مل رؾ لع ع ى  امل خغر  لاناقه ؽهابط مل)  ثرمع اف غةور اد)ام الياع  

) ثسم بسؼكؾ   حل ووهؾ اف غةو باف او رعوع ةفس غةو ىساع  أهسب الياست     أ

 عض اثووب  الغا)غ  ع ى )ناقن  أمللمك امل خغر :ب
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 :اف غةو اد)ام الياع  

فقسسغ ملؽع   ال سساؽرط: هلعطسسغعةك )طسس س أؿىسسسخرابطنرا... قؿسساور: ـكنسسستز أؿبرسسا ملرابسسس ز أؿبطسسي      

ترسؾرملسحلر هرسؼرا    :الفعروسوراوط ملرعريسغز ال هطط بس ز الفمزقؿ هعم فطي الفمرقسخطغط الفخرسؾرامم فؿقؿساور ابسس ز الفمزقؿ هسعم    

ٍطعم الؾهوراعط )را )طنس زمس أؿحرغص ـأملوطبز لؿطز افسسمر الفإمبسقرسابطاع ط  ملهسا     ؟الفضر فقر ملرأؿملس)رأؿ بطارغطاط  ملؿى )روس

اـقوحلر فؿأؿ)عسا الفيرس   س  ررعسنطي أؿبرا عريسغط ال هسطط ورعس ؿسؾر بسس ر )زخرمعسغظ     س  !ػرلطكؿ النعاسطز الفخرالطكز

 .ملربر رائطمز فؿؾرعرا ص

 فؿقؿاور لؿطز ابس ز أؿبطي الفعروسوراوط: ملركؿاسفر أؿملسوريستر هرؼرا الطافسمر لط رؼرا النعاسطم عزملحلر هربزلؿاوط؟  

 لطأؿبؽي ؽرأؿرستز عطنسغراز )را لؿمس أؿؽراز عطنسغرهزمس!  :قؿاور

  .ـق فتر فطاطط )طنسطزلؿا بزغع )ط م اصس طيراؽم )را  :فؿقؿاور لؿطز ابس ز أؿبطي الفعروسوراوط

 لؿا تر فعربس فؿإمبؽي أؿصراعز أؿحلس رز فقطغر عر ؿاسكؿ )را فطي ررغط ؿ!   :قؿاور: فؿقؿاور لؿطز ابس ز الفمزقؿ هعم

َسعزفر ؽرأفرزكؿ عطنسغط، فطي  محس ؿالطكؿ  مرعااز  فؿقؿاور: لؿاسكر ػرا ؽرأفرركؿ ملرلؿ ط س ترضراعز أؿحلس رر

  فتر!  الفمرخربع الهؼط، ملرىر

فؿقؿاور ابس ز الفمزقؿ هعم: أؿ)عا  مػرا ترورهعمستر عر ؿيع هرؼرا فؿـقمس  ملؿاسطط ملرترخر هسظف )رسا افسس رؾؿعستر )طس ر     

ـعلؿبم ملرلؿا ترثسنطي عطنرابركؿ  ملؿى افس طؾسفراون فؿازقر ِّمركؿ  ملؿى عطقؿاون   .ملرفطمسطز )را لؿكؿ أؿملس عر ؿاسكؿال

 ز أؿبطي الفعروسوراوط ملربرقطاستز أؿبرسا ملرابسس ز الفمزقؿ هسعم ورالطقرساس م فؿ ؿمعسا ؽرورسعر  ملؿاسنرسا         قؿاور: فؿقؿامر ابس

ابس ز أؿبطي الفعروسوراوط قؿاور: ملررس ؿكؿ ررا ابس ر الفمزقؿ هعم )را هرؼرا بطيرنرسؾن ملر  محلس كؿساحلر فطسي السغغبسارا ؽزملحرسابطيؼ      

 ملركؿاسفر ػرلطكؿ؟   :رر رؾرملعشز  مػرا مراور براوطناق فؿ زور هرؼرا! فؿقؿاور لؿطزرر رخرقعغز  مػرا مراور اؿاهطؾاق ملر

 محلس ررـ س م الفسأؿ)سؾز   قؿاور: ور ؿقستز  ملؿاسطط فؿ ؿمعا لؿمس رريسقر عطنسسغراز غؿاسسؾم، ابس رسغرأؿبطي فؿقؿساور:     

بر الؾهسسوراعط، فؿقؿسسغس فرسس طمزوا عر ؿسسى )رسسا ررـقسسووز هربزلؿسساوط ملرهزسسور عر ؿسسى )رسسا ررـقوـلسسوحلر، ررعسنطسسي أؿهسسس 

 ! ملرعرؾطيس زمس ملر محلس ررـ  م الفأؿ)سؾز عر ؿى )را ترـقوـلوحلر ملرلؿاسكر كؿمرا ترـقوـلوحلر فؿقؿغط افس روررس زمس ملرهزمس

وظ ررـقوـلسسوحلر )رسسا قؿسسوسلطي   وظ برـقسسووز ملرأؿ،ع مرسسيس فؿـق فسستز لؿسسطز: ررؾسحرمزسسكؿ ال هسسطز ملرأؿ،ع مرسسيس  

  ملها ملراحطغص؟ ملرقؿوسـل زمس 
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فؿقؿاور ملركؿاسفر ررـ وحلز قؿوسـلكؿ ملرقؿوسـل زمس ملراحطغاق ملرهزمس ررـقوـلوحلر  محلع لؿ زمس )رعرساعاق ملرثرورابساق   

ـسعزمزوحلر أؿحلع القعمراور صرسؾرابص   ملرعطقؿاباق ملرررغطرنزوحلر بطأؿحلع فطي القعمراوط  ملؿ اق ملرأؿبع را عزمسؾراحلص ملرأؿبس زمس تر

 .)1هلا را أؿحرغ...لؿاسكر فط

 صٖإ باعهاٍ

 ثم واو هلباف او) ملىاغ هؼا اةف غةو بعياؽة أصؾى فقاو مبا حاى ط:

 حل ي)نسستر بسساهلل ملكسساحل اهلل )ووسسوعاق، فقسسا وحل وسسـاا  ارت سسوع   ادتنسس ، سسس 1

 .ستغملع ملهؼا ؽبذ ة

 حل مل تسسب)  بسساهلل ملكسساحل اهلل )ووسسوعاق، فقسسا وحل وسسـاا  ارت سسوع          س    2

 ستغملعة. قاؽة ةو نم، ملهؼا ص

 حل ي)نتر باهلل ملكساحل اهلل غسا )ووسوع، ف س  تزخسـى ع سى ػلسك، ملهسؼا         س   3

 صقاؽة ستغملعة.

 حل مل تب)  باهلل ملكاحل اهلل غا )وووع، ف   تزعاقب ل نسك فس  وحل قسغ    س   4

 عنت حااتك، ملهؼا ؽبذ ستغملع).

 ت)ا السؾبذ الس   مل ػا ملٍعنا الؾهاحل   وغملو، فا َذ لنا أحل اد احل رعؾانا 

 )سسا ارتقساؽة السست    حسني أحل عسسغم اد ساحل رعؾانسا     ،ستسغملع أمل صقساؽة عاعرسس  وسغاق   

 ستغملعة أمل ؽحباق عاعراق فقط.

 

 صقاؽة غا ) م  ؽبذ غا ستغملع   ادتن  

 غا ) م ؽبذ صقاؽة ةستغملعة   الناؽ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .74ٌ 1ج :ال ا  )1هل
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حل ادبقاحل  ػا ي)  باهلل تعساي ملباملعساع ملالثسواب ملالعقساب ملكساحل اهلل       بب بقوو: 

حل السغباا زتسؾع    ستسغملع  ػ   )وووعاق مللط ؽفب ملثواب ملعقاب، فأواعرطز ؽربطسذر السؾبضذر الست   

فنوامل )عغملعة أ)سا احصسؾة ف سي ع سغ ع سى )قساح  )ترسني القسنني بسب امل اساؽامل بسب            

ملرفطا رسا )رسا لؿسا عرساس ص ؽرأؿملس ملرلؿسا      حل بعام سا:  أة ر ناهى )  القسنني، كمسا    الرتلاوبامل بب )ا

برساؽن  بسط غتقسؾ احصسؾة ملري  سى بسس     إمل ػا ك سؾ ف  ،)1هلـأػزحلص فرمطعرتس ملرلؿا صرؾؿؾر عر ؿى قؿ فبط برنرؾن

َريططط ََللمل )2هلفرخرؾرهرا وريعاؽزهرا لطغر لَوا صٍّ ًْ ِٓ ِ ْخَِاك
َ
ْيََلُللِِفلأ

َ
   .)3هلِشُوليُْصَدتُٔنَلإِذِلاأْل

 تطٜٛض صٖإ باعهاٍ

 حل ي)  ادبقاحل بساهلل ملاحصسؾة ملاملعساع     سملهؼا تؾورؾ ةف غةو باف او   سملل    

كمسا   سة طتقسؾ    سكم سغرنني    سبنسا   إملالثواب ملالعقاب ململ ر   اهلل تعاي فؾٍاق )ووسوعاق ف 

ط رعساه حااتسط) بسب    بس أماماق، ملة رؾبذ املن ؾ مساماق هلملهسو السؼ، مسساا      ستوهم باف او  

بيقى ضت  الؾاحبني ملػلك ثحل املب)نني امل  ـ)ني هم عمو)اق أفعغ حاةق )س  غاهسم )س     

 ،ال  ؾة العياة; ملػلك ثحل احملؾ)امل  منا حؾ)ت مل افغ ملاقعا  ملأٍؾاؽ حقاقاس  فا سا  

فاملب)  امل غر  ر خنب مؾب ارتمؾ ملأكب ذتم ارتنـرؾ ملالـبا )ثتق ملغا املسب)  ة رسؾى   

حل ارتمسسؾة تَسسؾ العقسسب ملاليسسغحل ملت قسسيب   أياق ل خني سسا، ملقسسغ ثيسست   الع سسم أرَسساق فسسي

حل الـبسا ر سغم العوائسب ملرسغ)ؾ     أال ثا )  اث)ؾا  ارتؾؾة ملكؼلك ذتم ارتنـرسؾ، كمسا   

 اجملمعامل ملر قيب   زتموع  )  أصؾؾ اث)ؾا  كالق  ك ملالقاتحل ملغاهما.

 َٔ أضضاص ؽضب اخلُض

ك )سسا ػكسسؾا بعسسض اليسساحثني عسس  أٍسسؾاؽ ارتمسسؾة مللنسسؼكؾ كنمسسوػج ع سسى ػلسس

اهلل غسا   حلأ  ؾمـفس لا َذ لنا احل املب)  امل  سـم أفَسب حساةق بال عسب )س  غساا مل حل       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .295ٌ 1ج :)  ة عتَؾا ال قاط )1هل

 .247ٌ :ب   اليتغ  )2هل

 .71فوؽة غافؾ:  )3هل
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 أملهام! حل اثعراحلأمل)وووع 

 اآلثاص ايصش١ٝ يًدُض٠ ع٢ً املز٣ ايكصري

ال سأثا القس يب ع سى املسط مل)قساؽامل ال واىسب العيسيا ،  سا رسبع،  ي           س  1

 ع ى  اذت م ع ى اث)وؽ.  عاق  القغؽة

 عغم القغؽة ع ى تنقاق حؾكامل ادتقم )ثب املني أمل القااعة. س2

 ال  عثم   ال تم.  س 5 ىعوب  الرتكاـ.   س 4  اةٍؾؾاب. س 3

صتقسسي ملالعقتئسسي،  ػ قسسغ ر قسسؾ املضمسسوؽ القسسوابني   تؾاوسسع السسؾاع  اثسسس 6

 .ملرقؾ  أمل رؾت ب ادتؾائم كاةغ ياب )ثتق

ادفؾاع   ارتمؾ قغ ربع،  ي ىعوبامل   ال ن ك، ملالغايوب  حل أكما س   7

 .ملاملومل ب اخ  ادفؾا)   ال خوو

 اآلثاص ايصش١ٝ يف املز٣ ايطٌٜٛ

 تنا املبفقامل الوونا  ل يخ    الوةرامل امل خغة  ي أحل ارتمؾ:  

 ربثؾ ع ى النقا  الغ)اغي ملقغ ربع،  ي اب مامط، كما ربع،  ي: س1

 بطو   ال   ا. س 3      الؼاكؾة.ىعوبامل  س 2

 تغااامل   املـاج ملالق و  كاةك ماب. س 4

 ؿراعة شتاوؾ اع تو عَ   الق ب. س 5

 اٍؾؾابامل   بيَامل الق ب. س 6

 الق    الغ)اغا . س 8   اؽت ا  ٍغط الغم.س  7

تغاامل عهنا    ال يغ،  ا قغ رقوع   بعض اذتاةمل  ي حغملث فنسب  س   9

 يغ.  ال 
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 تنمع ال يغ. س11   ال  اب ال يغ ال خولي. س 10

 ال  اب الين ؾرال. س13   فؾواحل ال يغ.س 12

 فؾواحل اذت ق.س 15    فؾواحل ال م.س 14

 فؾواحل الثغ،. س 17  فؾواحل املؾ،و.س 16

 ٍعاع و اؿ املناع   ا رـرغ )  اح مالا   ىاب  النضً بساث)ؾا   س   18

 .)1هل)ثب ال  ابامل الؾئ )

حل )  أٍؾاؽ تناملو ارتموؽ: ال  اب الين ؾرال ملفؾواحل الؾئ   اىب: ملاذت

بط ربع،  ي ٍعف   الس   ا ملؿرساعة شتساوؾ  ىساب  عَس   الق سب       أملاذت ق، كما 

ملاؽت ا  ٍغط السغم ملالقس    الغ)اغاس  ملبسطو مسغرغ   الس   ا ملفسؾواحل املسؾ،و         

يسغ ملفسؾواحل   ملفؾواحل الثغى كمسا رسبع،  ي ال  ساب ال يسغ ال خسولي ملتنسمع ال       

 حل املب)  امل  ـم مبنأى ع  ػلك ك ط.إال يغ ملٍعف و اؿ املناع ، مل  املقابب ف

حل املب)  امل  سـم أفسعغ )س     أحل اةف قؾاو ملال خؾب  رغةبنا ع ى  ملاذتاىب: 

حل اليسسغ  ملالوفسساو النـاهسس  ملحسسب اثهسسب ملالسسوو      إغسساا   أفسسؾتط ملزت معسسط فسس   

ملاليسسوم ملغاهسسا  سسا أ)سسؾ بسسط النسساؽ   مل)وافسساة ادتسساؽ ملالقؾرسسب ملاليعاسسغ ملاليسستة  

 اثقغل ك  ا عوا)ب فعاعة ملفتم ملتقغم ملؽفاا ملأ)  ملومأبان .

 ة رقاو: رووغ   املب)نني ال ثا )  ال قؾاو ملاملؾٍى؟

 ػ رقاو: ملكسؼلك رووسغ   ال  ساؽ ال سثا )س  ال قسؾاو ملاملؾٍسى! ف مسا           

حل أني!، مل منا ال تم هسو    ال  اؽ أغنااو ملفقؾاو ملع ماو ملو او ف ؼلك   املب)ن

املب)  )  حا    ابط ملال ـا)سط ب خنسب املعاىسي ملب عسب الؾاعسامل ؽابسذص، ع سك        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

)  )وقع ادتـرؾة بت، وب ملىخ ، )قال  بعنواحل هلارتمؾ.. فزسمض رزنسؾب ملعقسب رزقس ب ملىسخ        )1هل

 .تؼهب) )ع تيؾع
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حل املسب)  ثوممنابسط بساحصؾة     ال افؾ )  حا  ك ؾا ملعياابط، ملأقب )سا   اث)سؾ   

ملادتن  ملالثواب العظام، أقغؽ ع سى حتمسب امليسائب ملالنسواؿو )س  ال سافؾ مللسؼلك        

   سك ااسغملو الن قسي ملالؾمأبانس  ملالقس ان   ػ       سوسامل   ابسط    ع ى حقب عؽ ستؾاا  

حل أرسؾى كسسب ػلسسك بعسسني اهلل، ع سسك ال سسافؾ السؼ، ة رسسب)  بسسط وسسب امسسسط، كمسسا   

بسط ة فس واحل   إال افؾ  ػا تعؾ  أبوا أمل أصوا أمل ابنط ذتاعث )سبمل أملعى حبااتسط، ف  

)سا  أقسغا ب ائاساق،   بسط ف ألط ملة )قس نغ ر  سأ ع اسط  ػ رسؾاا قسغ حتسوعو  ي عسغمن ستسض مل        

بط رؾى حيايسط قسغ اب قسب  ي عسامل أؽحسب ملأملفسع ملأمجسب ملأفَسب فؿ طسم           إاملب)  ف

 حـحل ع اط فاع  أمل أرا)اق اومأحل بعظام لؾف اهلل تعاي فاعامل ملأفاباع. 

 ملعوعاق  ي بؾهاحل باف او بقوو:

 دٖٛض فهض٠ صٖإ باعهاٍ

ر قي سس ا العقسسب  لقسغ ىسساغ بافسس او )عاعلسس  ارتقسساؽة ملالسسؾبذ القسسابق  بيسساغ  

بط أعصب ت ك املعاعل    عائؾة املؾاهن : ملػلك  كما لو  املعاىؾ بن ب أكرب، ملهي 

فؾٍنا ملووع ح يس  فسيا  ل ضاسوو ملمساهغبا اذتيساحل اثبساض هسو ال سائـ   كافس           

املقابقامل املاٍا  مللن ؾٍ ا )ائ  فيا ، ململوغبا اذتيساحل اثفسوع هسو ارتافسؾ       

% )س  املقسابقامل   99لو ملوغبا اذتياحل اثبساض فساؿ      كب املقابقامل املاٍا ، بب

% )ن ا، ملاححل  ػا أؽعمل الؾهساحل ع سى ال سائـ      1املاٍا  ملاذتياحل اثفوع فاؿ   

بسسك تسسؾاه  ع سسى   القسسيا  القسساعم، فع سسى أ، حيسساحل تسسؾاه ؟  حل )سس  الواٍسسذ     

حل ر سوحل اثفسوع هسو    أبسط عقستق عت مسب    أاذتياحل اثباض، ملػلك ع ى السؾغم )س    

حل تسؾاه   أاحل الؾابذ هؼا املؾة، ملل   العقستو بادمجسا  رسؾملحل )س  القس اه       اذتي

% )ن سا)  90% )  املسواؽع أمل ح سى     99ع ى اذتياحل اثفوع هلارتافؾ عائماق أمل   

 ملرؾملحل )  اذت م  ملاملنؾق احل تؾاه  ع ى اذتياحل ال ائـ عائماق أمل غالياق.
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و مبسسا هسسم عقسستو حل العقسسب مل حل اح مسسب الع سسك، ل سس  العقسست ملاذتاىسسب: 

 ر غوحل اح ماو ارتتع ملرع ربملحل اذتخ    اق  او أثؾ ال خاؽب الناوخ  القابق .

بنا إملكؼلك عا)اق ؽهابنا ع ى ملووع ارتالق عا)اق، مل حل كاحل بياغ  أصؾى، ف

 حل ؽاهنا ع ى ملووعا ململووع الثواب ملالعقاب ملكاحل )وووعاق كاحل الثواب العظسام  

عطغةق، مل ػا ؽاهنا ع سى عسغم ملوسوعا ملعسغم ادتنس  ملالنساؽ       مبا ة ر ناهى مغةق مل)غةق مل

حل إملكاحل )وووعاق كساحل ارتقساؽة هائ س  )ؼه س ، مل  املقابسب لسو مل ر س  )ووسوعاق فس         

حل املب)  هسو السؾابذ ح سى    أبط فابذ حااتط احملغملعة، ملقغ فيق أال افؾ غار  اث)ؾ 

) ابس ق مل)يسغاقا ق      هؼا اذتااة  ػ ر خنب القؾق  ملالغه ملالـبا ملغا ػلك فاسـعاع 

 لغى النال كما فاخظى باليخ  ملالقت)  ملغا ػلك!

حل خت سساؽا: ؽهسساحل السسؾبذ الت) نسساهي أمل ؽهسساحل  أفسسأ، الؾهسسابني ظتسسب ع اسسك  

 الؾبذ احملغملع وغاق؟

 ْكز بعض احلزاثٜٛني يضٖإ باعهاٍ

ملل سس  بعسسض اذتسسغاثورني )سس  املتحسسغة امل   قسس ني، هسساوم هسسؼا الربهسساحل      

 وتق )  اثفال!بط ملاع ربا ٍعا اق هناق با بَؾاملة بب اف  ـأ

بين عنغ)ا ةحظت ادم اةمل ملوغمل )غى ٍع  ا ملهنام  ا أملالغؾرب 

  امل وفؾ  ف اف ب ا قوع ع مابي!حل ريغؽ )  والب  أمبا ة رنيغي 

قسسساو بعَسسس م: هلر سسسرت  الؾهسسساحل أحل ادلسسسط اذتقاقسسسي هسسسو بيسسسوؽة ادلسسسط    

هنا ختاب أحل ادلط اذتقاقي هسو ع سك ػلسك     ادبؾاهامي الؼ، ظتاؿ، أتياعط.   ننا

عا)سساق: فقسسغ رقسسوم ع سسى فسسياب القسسضؾر  بسسـج بسساملب)نني بسسط   ادتخسسام ملوسسـاو غسسا  

املب)نني بط بادتن . أمل قغ ر وحل ادلط اذتقاقي هو  لط ال  سؾة املالثاقسا  ملالسا تقسوو     

 بأحل احا  تأكب أؽملاش املب)نني بعغ )وت م).
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 حسسغى الؾسسؾ  السسا بسسؾع ب سسا ع سسى الؾهسساحل ت سسوحل      ملقسساو: هلالؾهسساحل املعسساكك 

بافرتا   لط يصؾ   ستب  لط باف او هل لط املقاخا ). ادلط احصسؾ رعاقسب هسبةو السؼر      

رب)نسسوحل بووسسوعا )سس  عملحل علاسسب ملظتسسـ، )سس  فسسواهم!! ةحسسظ أحل هسسؼا ال ؾٍسسا  ة    

  ت سسرت  )قسسيقاق أحل ادصتاسسب أمل القسسؾيحل أمل )سسا مسساب  م )سس  ال  سسب املقغفسس  لاقسست )سس 

 )يغؽ  اي، فقغ ر وحل ادلط قغ أبـام بالَيط ةص ياؽ )غى فؼاو  الينؾ.

   

 صقاؽة غا ) م  صقاؽة ة ستغملعة   الناؽ 

 ؽبذ غا ) م ؽبذ غا ستغملع   ادتن  

رغ ملة تقب ع ى ملوسوع  حتت هؼا اةفرتاٍامل، ملالا تق مغ بأعل  عق ا  ة تـ

ادلط الؼ، ر رتٍط باف او، بؾى أحل القاناؽرو رعؾسي امل خسغر  ؽحبساق   كست اذتسال ني      

كاحل اهلل )وووعاق أمل ة، بانما صتغ املب)نني   صقاؽة   اذتال ني. مبا أحل اح مالاس   أفواو 

اع رسوفؾ  ملووع اداني هلادلط هنا مل لط باف او) ) قاملر  باةح ماةمل، رظ سؾ أحل ادذتس  

 ال ؾى  اثكرب ل ؾبذ، ملهؼا رق ب حخ  باف او ؽأفاق ع ى عقب).

 اجلٛاب: استُاٍ عكٛب١ املطٝع غري عكال٥ٞ!

حل ب ك ؽهساحل بافس او رقس يؾ  ادتسواب عنسط       ملادتواب ملاٍذ ملبغر ي بب 

حل رعاقسب اهلل هلامل سرت ) عيساعا السؼر  رب)نسوحل بسط       أبوٍوش، ملػلسك ثحل اح مساو   

ملاملعاؽٍني بادتن ، هو ى ؾ لسغى العقستو، ملهسو مل حل كساحل      حل رثاب املن ؾر  لطأمل

بط لاك بعقتئي أبغاق بب ة  سغ عساقتق   حااتسط العم اس  رنقسا       أاح ماةق عق ااق  ة 

حل ادتنسسغ،   أفمسسثتق: هسسب  سسغ عسساقتق رقسسوو: بسس ;)سسع )ثسسب هسسؼا اةح مسساو ااسسه

غرؾ ملال سسـم بسسأملا)ؾا أمل املواسسف   النسسؾك   ػا أوسسا  املسس ،ادتسساه  ػا أوسسا  الَسسابط
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حل رعاقيسسط املقسسبملو أمسسغ أبسسط )سس  احمل مسسب إملب سسؼ ال ع امسسامل ك سس ا كمسسا و يسست )نسسط ف

بسسط  ػا عيسسى املسسغرؾ أالعقسساب ملرقسسخنط ملرعؼبسسط، ع سسى فسسياب القسسضؾر  )سسثتق!!، مل 

بسط  إملع)ؾ مؾك ط مل    اتط، أمل صالف قسؾاؽامل ادتساه ملأفقسغ صؾؾسط العقس ؾر  ف     

 وع  نخط تؾقا  كربى   النؾك  أمل ادتاه!حانمؼظ فاقؾؽبزط  لاط أكثؾ ملف

حل هؼا اةح ماو مل حل كاحل عقتق   ناق، ل نط عقتئااق ى ؾ، ملهب ر  سـم   

هؼا ال ا قوع مبق َى كت)ط؟ فمثتق  ػا ملوسغ هسؼا ال ا قسوع مسؾوي املسؾملؽ      

بسط )س    أرأ)ؾا بالوقوع عنغ ادمساؽة اذتمسؾاو ف سب رعيساط ملرعاؽٍسط ) سؼؽؽعاق ب      

)ا  ػا أوع ط ململق ت عنغ أعؾابي هغر  ؽائع هل!) أين  ػا عيا ط رغؽ،هل!) ف ع 

ادماؽة ٍؾبين بااؾاملة الغ اظ  ع ى أمض ؽافي ملقاعبي  ي القخ  املظ سم مل   

 أمغ أبوا  ال عؼربهل!). 

حل فا سا   ب) مل حل هنالك غابس  تقسع   ملفسط ب سغتني هلأ مل    أ)ثاو يصؾ: تيوضؽ 

عربهسسا ملرقس يوبط كافس  أ)والسط ثسسم     عيساب  )س  اثمسؾاؽ رع سغملحل ع سسى كسب )س   سؾض       

حل هنا  وؾرقاق يصؾ ل وىوو  ي الي غة هلب) ملهو وؾرق ي) ،  رق  وبط مؾ ق   ، مل

حل أف سسب  سسغ عسساقتق رع سسك الؾهسساحل ملرقسسوو فأفسس ك وؾرسسق الغابسس   ػ )سس  احمل مسسب 

حل عت َوبين ملر ؾ)وبي ثم ر يوبين كب أ)واام؟ مل)س   أهبةو اثمؾاؽ  ػا ؽأملبي 

حل ت سامجين النسؾو  هلاملعؾملفس  بالنـاهس )     أ ػا فس  ت الؾؾرسق اح)س      بينأاحمل مب 

 ملتق يين ح ى ثاابي ثم تق  ين مؾ ق   ؟

حل العقتو رؾاهنوحل ع ى صااؽ الؾؾرق اح)  مل حل اح مب عقستق  أ)  اليغر ي 

ب سم  أحل ر خوو النؾو  اثصااؽ هلملهسم حتست ؽقابس  ىساؽ) ) فخسأة  ي أمسؾاؽ!! مل      أ

حل أق الغابس  ارتؾسؾ جملسؾع ػلسك اةح مساو العق سي السواهي هل       ررعزغغملحل )  رقس ك وؾرس  

اثمؾاؽ فخأة ر خولوحل  ي أصااؽ عنا  لط ملر ؾ)وبسط) )س  القس  او بسب )س  أكثسؾ       
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 الق  او ف اه  ملرؾملحل ت  اا أمغ اثف اؽ ت اه ق!

عسس  هسسؼا  س   لسسغى ال سسغبؾ س   ملهنسسا  مسسي امل أصسسؾى ة تقسسب ٍسسع اق ملهنامسس 

حل أحسغاها: ملهسو    لربهاحل، ملبنا  ي ادتسواب عس    الني   الا أملؽعمل ع ى هؼا ا

 بط زتؾع )ثتق.أهؼا الربهاحل ة رن ي ملووع مؾرك هلل ملة رثيت 

حل كب بؾهاحل  منا ر   ب الربهنس  ع سى )سا هسو   حسغملع )ق َساا        ملادتواب: 

ثسم الربهساحل اليافس الي      ملة ر   ب اثكثؾ )  ػلك، ف ؼا الربهساحل اليساعقي  

 حل الينساو ع اسط هسو اثفس م    أاح ماو ملووع  لط صالق ل  وحل مل  منا ر   ب أىب )ثتق

ـضو، ملارتؾساب فاسط )ووسط ملس  رنسك               اثفَب بست مسك، ملهسو ع سى تقسغرؾ ال نس

تعاي ملة رؾمسم  لجعلس  كربهساحل  بؾساو السغملؽ ملال ق قسب فؾٍساق، فنقسوو لسط           ملووعا

 سحقسيما )َسى     سحانمؼظ: ل   هؼا الؾهاحل هو الؾهاحل الؾابذ ملػا  الؾهساحل هسو ارتافسؾ     

ة ر   ب اثكثؾ )  ػلك أ، ة ر   ب مبخؾعا  ثيامل عغم  سبياغ ط اذتالا    سملل نط  

ملووع مؾرك ل ياؽ، ملعغم ال ث اس  )سثتق،  ة  ػا وسؾى تؾسورؾا، كمسا ة ر   سب       

بسب ػلسك عت ساج  ي ت مسام أمل ٍسمائم )س  أعلس  أصسؾى،          ،حل اهلل زتؾع )سثتق أ ثيامل 

ت  قؾ  ي  قا)  العغرغ )  الرباهني ع ى أىسب ملووعهسا   ملػلك ك اف  اذتقائق الا 

تاؽة ثم ع ى ت اىاب حقائق ا، ملبسؼلك تنسغفع بعسض ادمس اةمل اثصسؾى ع سى       

 هؼا الربهاحل، ملة حاو  لذوال  باف عؾاٍ ا )ع اثووب  ع ا ا.
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 اخلامتة

ُ٘اايكاعز٠ ايعا١َ:  ُٜعضف أًٖ  ملكٝاؼ )احلل(، ٚب٘ 

 غة العا)  هي ت ك السا أمساؽ  لا سا  )سام املس قني      حل القاعأ)  املعؾملع 

فؿساعسؾمعط الفخرسقع   ملقساو أرَساق:    ،)1هلابسـظؾ  ملؿى )را قؿاور ملرلؿا تنظؾ  ملؿى )رس  قؿساور  بقولط: 

ل خاؽث اامغابي الؼ، أعهنط كثؾة اةص تع   أىخاب اد)ام  )2هلترعسؾمعس أؿهس ؿطز

 العيضاع الؼر  ابؾيعت ع ى ويساه م يثساؽ   ب م )  أملالؼر  كاحل ر ماـ بعَ م ب

: القخوع ملكساحل ال سثا )سن م أهسب تعيضسغ ملت خضسغ ملتَسؾض ، فقساو لسط اد)سام           

فؿإمبعكؿ ا)سؾزاص )ر فيزولص عر ؿاسكؿ،       ملرؾمل، لنا ال ساؽرط ت يساب اذتسواؽ بسني اد)سام 

فطسي بر ؿسؾن    مزبس)طنطنير عر طيٍّ هلعرصربر الفخراؽمثز الف رمسغرابطيغ عر ؿى أؿ)طام الفملبني اذتاؽث  ػ: 

)ط ر النؽاعر ط ملرـكنستز فطا ممس فؿخرعربر الفخراؽمثز رر عمطسغز فطسي )طنسسار ططط ملرررضسسيطـط الفسأؿؽس ر بطمطخسخرنطسطط       

ـملؿ ك ملركؿابرتس لؿطز )طنسطز ملركؿاحلر )رؾمرَاق، فؿأؿقفيربر عر ؿاسطط أؿ)طاز الفمزبس)طنطنير   .)رنس

  فر ترخطغز ؿ ررا حراؽمثز؟كؿاسفؿقؿاور: 

صس طيرسامز أؿىسسخرابطكؿ   فؿقؿاور: براور الغعهسؾز ررا أؿ)طار الفمزسبس)طنطنير )طنؽسي ملرؿراعربطسي أؿملربساق غؿ طا قسا ا     

 .بطيرابطكؿ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .438ٌ :غؾؽ اذت م ملعؽؽ ال  م )1هل

 .3ٌ :اث)الي )2هل
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 ملرفطامر صزيزو)ر ز زمس؟قؿاور: 

ملر)زقف ريطسغظ ترساون ملر)طس س     قؿاور: فطاكؿ ملرفطي الثع ؿاثر ط )ط س قؿيس طكؿ فؿمط س )ز فؾم)ظ )طنس زمس غؿساون 

 )ز رؾرعؽعظ )زؾسترابظ لؿا ررغسؽم، أؿرزقفغطمز أؿمس رزخسخطمز  

حرقسسسيزكؿ ررسسا أؿصرسسا هرمسسسغراحلر أؿلؿسسا  محلع صراسسسؾر مطسساعر طي السسنعمرـط الفأؿملسفرسسـط  ملؿسساس ممس فؿقؿسساور: 

 .ررؾسوطعز الفغرالطي ملربط ممس رر فخرقز ال عالطي

ثز: لؿوس كؿنر فتر فطغرا ؿ أؿبطي ملرـأ)ؽي الؾعرس ر عر س ـقـ وبطنرا ملرورعر ف رنرسا فطسي   فؿقؿاور لؿطز الفخراؽم

 .عر ؿى بريطارةظ )ط س أؿ)سؾمبرا ػرلطكؿ

قؿغس ؿ فؿإمبعكؿ ا)سؾزاص )ر فيزولص عر ؿاسكؿ  محلع عطر ر ال هطط لؿا رزعسؾرعز بطالؾؽوراوم بربس بطآرر ط قؿاور: 

لفخرقع ترعسؾمعس أؿهس ؿطز، ررا حراؽمثز  محلع الفخرقع أؿحسقر ز الفخرغطر ط ملراليعساعط ر بطسطط   الفخرقؽ فؿاعسؾمعط ا

)زخراهطسسغص ملربطسسالفخرقؽ ـأصسيطسسؾز ؿ فؿسسأؿؽسعطنطي فرسسمسعركؿ ثزسسمع صريؽسسؾس بطسسطط )رسس س كؿابرسستس لؿسسطز حريرسسابر ك )طسس س  

ملرىرغطرـقطز الفأؿملعوز قؿغس ىرغعقف زطز ملريعرمز براس ر الؾغملشم  أؿىسخرابطكؿ أؿلؿا  مبؽي عريسغز ال هطط ملرأؿصزو ؽرفزولططط

 .)1هل ملرالفخرقرغط...

 محلع عطر ر ال هطط لؿا رزعسؾرعز بطالؾؽوراوم بربس بطآرر ط الفخرسقؽ فؿساعسؾمعط    :ملالقؾ   قولط 

اذتسق   حل اثمسضاٌ رقاعمسوحل مبسغى اقرتاب سم )س        ملاٍذ ملهو $الفخرقع ترعسؾمعس أؿهس ؿطز

حل اذتق حق إملت اع  م )عط ملابقااعهم لط فسهلاذتق) هو املقاال مللاك هلالنضً) ف

)ا النسضً فقسغ ر سوحل ع سى حسق ملقسغ ة ر سوحل، فع اسك احل ت ضسؼ )س            أ)ؾ قاق مل

صزسؼط الفخط فمرس ؿ    :اذتق )قاافاق ل قاام احصسؾر  مللساك الع سك، مللسؼلك أرَساق ملؽع     

ب سا  إحل اذتسق مل حل كساحل   فسم اجملنسوحل هسو كسادتوهؾة ف      إفس  )2هلملرلؿوس )ط س أؿففورااط الفمرخرابطنيم

ٍرسسالهـ  الفمزسسبس)ط م فؿخراسثزمرسسا ملرورسسغر أؿحرسسغزـكمس مل ،حل اب  ع  سسا ال سستب وسسوهؾة مل الفخط فمرسسـ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .625ٌ :اث)الي )1هل

 .160ٌ :)يياش النؾرع  )2هل
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 .)2هلاوفـ يزوا الفعط فمر ملرلؿوس بطاليؽنيم :ململؽع أرَاق ،)1هلٍراله رطز فؿ فارأفصزؼسهرا

ُٜعضف احلل!ملكٝاؼ )أٌٖ احلأَ ايبصا٥ض:   ل(، ٚبِٗ 

حل أملػلك ك ط ىخاذ ملع ى حقب )ق َسى القاعسغة، ملل س  الغؾرسب امل  ست      

القؾيحل ال ؾرم   يرس  اليسؾا) املقس قام عنسغ)ا أؽاع تعؾر سط، عرسغرو عس  تعؾر سط بسالقام          

بسط  أحل رعسؾع اليسؾا) املقس قام ب   أملاملثزبز الع اا ملاملياعئ  ي تعؾر ط باثمسضاٌ، فيسغو   

بسسط هلالعسسغو ملادحقسساحل ملاليسستة ملاليسساام) ملمسسيط ػلسسك، عؾضفسسط    أأمل هلالسسغر  القسسورم) 

داىُِّيَلبسس  لَوََللا ضٍّ ًْ ِٓ ٍَ ُضِٔبلَؾيَي ًْلَيْيِلا  ِٓ َُؿٍَجلَؾيَي
َ
لأ ََ ِي اَطلاذٍّ ف اسف ملوسط    )3هلِِصَ

 ادتمع؟ مل)ا هو القؾ   ػلك؟

حل هسسؼا هسسو اةفسس ثناو )سس  ت سسك القاعسسغة ملالسسؼ، ربكسسغ      ملادتسسواب هسسو: 

حل القاعسغة هسي )سا ػكسؾ ملل س  رقس ثنى )س  ػلسك         إقاعسغةؿ العا)س ، فس   الوقت ب قط ال

قمسس  القمسس    الؾ سساؽة ملالنـاهسس  ملالع سسم ملاملعؾفسس  ملالقسسا       ،أمسسضاٌ هسسم قمسس   

) )  كسب عبسك   ملالق و  ملارت ق القورم ملالق ب الق ام، ملهم هلاملعيو)وحل 

ملؽوك ملصتك ملصؾأ ملصؾب ملؽرب ملمي  ، ملهم املؾ ؾملحل )  السؾوك العم سي   

ب سسم ة ختؾسسؾ   بسساام أمسسياش املعاىسسي ملة ملفسساملل    أملالق سسيب ح سسى   ملال  سسؾ،

لا درِّْجَسلاليغملؽ ملهم الؼر  قاو عن م تعساي:   ًُ لِْلُْذَِْبلَؾدُِس ُ اليُرِيُنلاَّللٍّ ٍَ إِجٍّ
ًِْٓيا لَتْع ًْ َِرُك ّٓ َْْولاْْلَيِْجلَوُيَع َ

 .)4هلأ

خساا  حل اذتسق هسو ب   أف بةو هم )قاراك اذتق ملاليغ ، ملال ؾ  بان ما هو 

املؾابرقا ، ملاليسغ  ملهسو ب خساا املؾابطقاس ، فسإػا ةحظست هلال  مس  اليسائي ) )س           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .167ٌ 8ج :ال ا  )1هل

 .70ٌ 4ج :عوالي الخلا )2هل

 .7 احت : ) فوؽة ال3هل

 .33حـاب: ) فوؽة اث4هل
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ب ا )ؾابرق  لط ح سى   ب ا )ؾابطق  ل واقع كابت ىغقاق مل ػا ةحظ  ا )  حا   حا  

 ل أبض ا اثىب ملالواقع ال ؾ  كابت حقاق.

ًَلمللؼلك ك ط قاو تعساي:   ٍُصدخَلِي داَطلا  َ ِلل اِْنَُالا ّّصِ اَطلاذٍّ َُؿٍدَجلِِصَ
َ
لأ ََ يد

داىُِّيَل لَوََللا ضٍّ ًْ ِٓ ٍَ ُضِٔبلَؾيَي لَيْيِلا  ًْ ِٓ فاليسؾا) املقس قام  ػا أؽعمل اك نسافط     )1هلَؾيَي

فع اك باليخ  ع  القمم القا)ق  السا  قضسغا ملعس  اثمسضاٌ النمسوػواني السؼر        

ًْل :حل تيخ  ع أحل ع اك  أ،  ،عت َنوبط ِٓ َُؿٍَجلَؾيَي
َ
لأ ََ ِي  ....اذٍّ

لتيسسؾش ير سساحل أصؾرسساحل بنضوىسس م ال ؾ سس  ملهمسسا:  ملهسسبةو ددَليُِعددِؽلاَّللٍّ ٌَ َو
َناءل َٓ د يلَُِيلَوا شَّ دّنِ لانلٍّيِّيِدَُيلَوا ّطِ ََ ِد ٌّ لَؾيَديًِْٓل لاَّللَّ ًَ جَْؿد

َ
لأ ََ ِيد دَؽلاذٍّ ٌَ ْوىََِِمل

ُ
َوا رٍُّشَٔللفَأ

وىََِِملرَذِيًلا
ُ
لأ ََ اِْلَُِيلوََخُص يًلالَواذُْنْرلِِفلاىِْهَخداِبلإِلمل )2هلَوا طٍّ لَاَنلِضدّنِ ُّ لإٍُِّد ًَ ةْدَراِْي

لَاَنلُُمْيًَطالَوََكَنلرَُشًَٔللٍُّيِيًّدامل )3هلٍُّيِيًّا ُّ َواذُْندْرلمل )4هلَواذُْنْرلِِفلاىِْهخَاِبلُمََٔسلإٍُِّ
َْٔؾِنلَوََكَنلرَُشًَٔللٍُّيِيًّا ْ لَاَنلَضادَِقلا  ُّ اِخيَولإٍُِّ ٍَ لاىِْهَخداِبلَواذُْنْرلِِفلمل )5هلِِفلاىِْهخَاِبلإِْش

يًلالٍُّيِيًّا لَاَنلِضّنِ ُّ ل ي أحل رقسوو:   )6هلإِدْرِيَسلإٍُِّ ََ ِد ٌّ لَؾيَديًِْٓل ُ لاَّللٍّ ًَ جَْؿد
َ
لأ ََ ِي ْوىََِِملاذٍّ

ُ
أ

دنَل َْ ل َْ د ٍٍّ ائِيَولَوِم لِإَوْْسَ ًَ لَوٌَِلذُّرِيٍّثِلإِةَْراِْي ٌٍ َؽلُُٔ ٌَ لَْحَيَِْال َْ ٍٍّ َِالحْلانلٍّيِّيَُِيلٌَِلذُّرِيٍّثِلآَدَملَوِم
ًنالَوبُِسيًّا والُشجٍّ رَّ ََ لآيَاُتلا رٍّْْحََل ًْ ِٓ  .)7هلَواْجخَيَيَِْالإِذَالُتخََْللَؾيَيْ

١ّٜ املعصَٛني  ايغض ََزأص  صغِ ٚدٛر ايعكٌ يف 

حل ادبقسساحل بعق سسط امل سسأؽوذ بسسني اذت مسس  ملبسسني    ملفسسؾض القسسؾض   ػلسسك ك سسط:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .7س  6 : ) فوؽة ال احت1هل

 .69و: ) فوؽة النقا2هل

 .41: ) فوؽة )ؾرم3هل

 .51 ؽة )ؾرم:) فو4هل

 .54) فوؽة )ؾرم: 5هل

 .56) فوؽة )ؾرم: 6هل

 .58) فوؽة )ؾرم: 7هل
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و)سس  القسسوة الغَسسيا  اثهسسواو ملالنسس وامل، ملامل ؼبسسؼب بسسني بسسوؽ الييسساة ملبسسني ح  

ملبواؿ  املاعر ، ملاملض  ف )  حا  القوة ملالَعف باص تع اذتاةمل ملالؾسواؽئ  

حل ريسب  ي هلالسغر ) بن قسط  ة لتملحسغ، )س       أملباص تع اثمسضاٌ، ة   نسط   

حل عائسسؾة املقسس قتمل العق اسس  ستسسغملعة وسسغاق فسست   نسسط  ة )عؾفسس   أ، ع سسى )1هلالؾوسساو

  فقسسط، ملر سسوحل فامسسا عسسغاها )قسسؾش اثصؾسساو ) سسؾعامل ملووابسسب ق ا سس  )سس  السسغر

 ال ربى ملالـةمل العظمى.

ًِٓل :لؼلك وعب اهلل )قاال اذتق ملالياوب هو لَؾيَيْ ُ لاَّللٍّ ًَ جَْؿ
َ
لأ ََ ِي ْوىََِِملاذٍّ

ُ
أ

لِإَوْْسَل ًَ ٌَِلُذّرِيٍّثِلإِةَْراِْي لَو ٌٍ َؽلُُٔ ٌَ َِال لَْحَيْ َْ ٍٍّ ٌَِلُذّرِيٍّثِلآَدَملَوِم لانلٍّيِّيَُِيل ََ ِ لٌّ َْ د ٍٍّ ائِيَولَوِم
ًنالَوُبِسيًّدا والُشدجٍّ درَّ ََ لآيَاُتلا درٍّْْحََل ًْ ِٓ َِالإَِذالُتخََْللَؾيَيْ َِالَواْجَخيَيْ َنْح َْ
ملقساو:   )2هل

اّىُِيَل لَوََللا ضٍّ ًْ ِٓ ٍَ ُضِٔبلَؾيَي لَيْيِلا  ًْ ِٓ َُؿٍَجلَؾيَي
َ
لأ ََ ِي اَطلاذٍّ  .ِِصَ

 

ع سى ستمسغ ملالسط الؾاسيني      حل اذتمغ هلل ؽب العاملني ملىس ى اهلل أمليصؾ ععوابا 

 .الؾاهؾر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ) مل  بعض أبعاعا ملووابيط.1هل

 .58) فوؽة )ؾرم: ير  2هل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ٓ كَ ّ 
َ ِٓ ّس ا كأِّ ََ ال َّ كُس َلُككاّل ّ ُمَد َّ

َصكلِّ لََعَ َهكمِّ ََ كّكَ   ْٓ
َ
ّيِّ َ ََ ََ  ََ ّتك اللهمَّ َصلِّ لََعَ ُحجَّ

 َٓ ْٓ ككّل اللِّككَااّ  ّ  ا ّْ َاِّ ََ ّس آلَرٓ ككَاّل  ككأِّ ّيأككّل ال َّ
َ
أ َ َصككلِّ لََعَ لََعّ ككّك ََ ككٓ  َ َ ّْ ككّل  ّْ ّلَأِّ َٓ

َ
َكككِّّلي َ ََ  ِرََشككّك 

َركٓس َفَركَك  ََ َ  ّيكّل  َْ ٓ  آ َْ ّذي  ّك آلَب ِرََشّك الَّ ّْ  َكِّ
رّي لََعَ ّْ

َ ِٓ ا ََ َركٓس  )1هلآلَكٓاَثّك  ََ ٓ  ّيكّل  ّْ كٓم ُُ كٓ  َمٓ  َْ  )2هلََ
  ّ ّْ ّىّهَ كِّ آاََأكِّ  َلجٓ

لََعَ ََ ّخأكّل 
َ
لََعَ َ ََ َ َركَك َصكىَّا اع َلَىٓأكّل  ََ كِّ  َخَطَك  َْ ََ  َِ ك كِّ َلَىَتكَٓش َسٓ َْ آلُغكَكّل 

كّ   َْ لََعَ  ََ ُس آآُصَطََف  ٓهَكاّ  ِّبَّٓش ُمَد َّ ِّّلَ َت الزَّ ََ ى  يَقّت آلُكٓ َ سِّ ّتّل الصِّ لََعَ َهسَّ ََ َضَِّ  َلَ ِك 
َ
َ

 
َ
َ ََ َم  ََ ٓد

َ
َ ََ ََتَّ 

َ
َ ََ ٓكَ َل 

َ
َ ََ َضَل  َٓ

َ
َلَىٓأّل َ ََ َلّة  ّل آلَ َ ّْ ٓ  آَيِّ ّْ ٓأََش آصَطَرٓأََش  ِّ َصىَّ َْ َك  ََ َٓ

َ
َ ََ ٓكَ َ 

. ََ ٓ  َخٓىّر ّْ  ََ ّت ّخرَيَ ََ  ََ ّْ ٓصّرَأِّ
َ
َ  ٓ ّْ َاُس 

َ
 لََعَ َ

ّلكٓم 
َ
َ ََ كّسَهِّ اللهكمَّ  َْ

َ
ِّ كَِّد 

ََ ََ ََل  ََ َت ّاَكَسّدَهِّ  َُ ِّ ََل ّ َ ََ َت ّلَتَسّدَهِّ  َُ َصلِّ َلَىٓأّل َصََلًة ََل َغِّ  )3هلََ
ٓدّآض ّيّل آلَبِّّلَل 

َ
َ ََ ٓلَساَ َ .ّيّل آلدَقَّ 

َ
ٓذّلٓل ّيّل َ

َ
َ ََ ّلَأَِّ َ   َٓ

َ
ّدٓل ّيّل َ

َ
َ ََ 

 ٓ ّ ِّ كَز
جٓ َُ ّْ ُخكُذ 

ٓ
ذ َُ آهَتٓىَنكِّ ّنَّكٓ   ََ َركّت َككَىّرّل  ََ َكا ُْ َي ّإََل  ٓصَىًت ُتَمدِّ َُ ََبَٓنُل  ََ ّصّل اللهمَّ ََبَٓنَنِّ  ََ 

ككُ   ُُيَكَّ ككّت ُاُراّلككّل ّإلَ  )4هلََ َُ ّد
ٓ
ككِّ لََعَ َتذ ّلنَّ

َ
َ ََ ّهككٓم  اَّلٓهّتَنككِّّ  َلككٓ  ّ  ّفىِّ ََ اَّلٓهّتَهككِّّد ّ  َلَِّلّتككّل  ََ ٓأككّل 

ٓتّصَأّتّل. َْ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .)مر ؿؾرهل )1هل

 .)ملر )ر س أؿبرا فؿقؿغسهل )2هل

ـعهل )3هل  .)أؿعط

 . )ملرررمسـ  زهل )4هل
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ككٓ   ّْ ككِّ َ َنككُِّل ّيككّل َكككَتًت  َْ   ُ َخككرٓيَ ََ ُدَلككَِّ ُ   ََ َتككُل  َ ُٓ َل ََ َتككُل  ََ
ٓ
ََ َهككٓا َلَنككِّ َلَ كُنٓ  َلَىٓأَنككِّ ّيّكَضككُِّ   ْٓ ا ََ

ٓرُباَلك َْ ََ آهَتٓل َصكََلَتَنِّ ّيكّل  ٓازًا ّلٓنَسَ   ََ  ََ  ََ ّت َ ُٓ ِّيًِّ َل ٓ كَاجَ ُْ َنكِّ ّيكّل  َْ ََ ُدَلِّ ٓغُركاَلًة  َْ كِّ ّيكّل  ََ ُذُُنََبَ ًت 
ٓلّبكٓل ّإَلٓأَنكِّ ّ َ 

َ
َ ََ ًت  ٓرّضكأَّ َْ َنكِّ ّيكّل  جَ َّ َاَاا ََ كًت  ٓكّرأَّ َْ َنكِّ ّيكّل  َْ ا ُُهُ ََ ٓبُ اَلًت  َْ ٓلَزاَلَنِّ ّيّل 

َ
آهَتٓل َ ََ ََ ٓهّهك

آ ُظٓك ّإ  ََ  ََ ِّ ّإَلٓأ ََبَ آلَبٓل َتَقكُّ ََ َّ آلَكّكمّي 
ُ
كَت ّلٓنكَسَ  َّ َْ ِّ آلَكَكا َلٓأَنِّ َ ّظَكًة َلّاأَ ًت نَٓسَتٓكّ ُل ِّبَ
كًِّ  ُْ ّيَأكّمّ َل

ََ ّككّل 
ٓ
ََ آّلكّل ّيَكذ ّ َصكىَّا اع َلَىٓأكّل 

َّ َهكمِّ كٓ  َاكٓا ّْ آككّرَنِّ 
ََ كاّدَ   جُ ّْ  ِّ

َهِّ َلنَّ َٓ ّك ََل ََتٓ
ٓلَاَم 

َ
َ ِّ َُ  َيٓتَمُ 

َ
غًِّ ََل َفَ ذ ّْ ًِّ َهّنيئًِّ َكِّ ُْ َّ ّ  َل ُّ ا  . الكَّ
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