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َٝؿ١نٞ :  ث
ع٢ً أغسف األْبٝا٤  ٚايصال٠ ٚايطالّ زب ايعاملني، اذتُد هلل ايسمحٔ ايسسِٝ، بطِ اهلل)

غٛثاؽ ٚ غتاٜؿٞ ١ْبطا٠ٟٚ ب١ضز٠ٚاّ  (،ٚاملسضًني، ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني
بؤ اهلل تعايٞ ن١ٚا ٜاض١َتٞ زأٜ ب١ ١ٖيػإ ب١ْٛغ٠ٚ١ٟٓٝ ج١ْس ٚا١ٜ١ْنٞ َاَؤغتاٟ 

٠ٚالَٞ طَٛإ ٚ خؤؾ١ٜٚػتُإ )نا١َضإ ن١ضِٜ(ن١ٚا ي١ نٝتابٞ نؿف ايؿبٗات زا 
َٝٔ ٚ ؾٛب١ٗنإ ١٥زات٠ٚ١ ي١غ١ض )ال اي١ اال اهلل( ن١ٚا ٠ٚنٛ َطج١٦ٝناْٞ نؤٕ ٚ  ٥ٝػتا ز٠ًٜ

َٝو ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ١٥ ت١ٚاٚ  َٝطنطا٠ٚ ن١ٚا ١ٖضن١غ ١ٜ٠َٛٝ ف ظؤض١ٜٟٓ خ١يهٞ ب١ّ ؾ
َٝو  َٜٞ بؤ ١٥ّ قػا١ْؾٝإ ض١ْس زيًٝ َٞ ت١نفريٟ بهط ١٥ّ ن١غ١ َٛغًُا١ْ ١ٖضجٞ بها ْاب
َٝو ت١نفري ٠ٚ١َٓٝ ن١ٚا ز٠ٜططٕ ب١ز٠غتٝا٠ٚ١ْ ن١ٚا ز٠ٜه١ٕ ب١ ب١يط١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ن١غ  ز٠ٖ

َٞ )ال اي١ اال اهلل ( بؤ١ٜ َاَؤغتا خؤؾ١ٜٚػتُإ  َٜٞ ن١ٚا نٛفطٜـ بها َاز٠ّ ١٥ي ١ْنط
١ٖيػا٠ٚ ي١ض١ْس ١٥يك١ٜ١نسا ٠ٚالَٞ ١٥ّ ؾٛبٗا١ْ ١٥زات٠ٚ١ ب١ ب١يط١ ٚ ز٠يًٝٞ با٠ٚض 
َٜط١ٟ ٖٝسا١ٜتٞ بؤ ضؤؾٔ نطز٠ٚ١ٜٓ ٠ٚ ز٠َهٛتٞ  َٝهطاٚ بؤ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ٚا اهلل تعايٞ ض ث

َٜط١ٟ ؾ١٥١ٚ ن١غا١ْف ٥ ١ْناْسا ب١ب١ضز٠ٚاَٞ ٠ٚغتإٚ بؤ ٠ٚ١٥ٟ خ١يهٞ ٜطا١نا ن١ٚا ي١ ض
ب١ٖٝٛاٟ ٠ٚ١٥ٟ ظؤضتطٜٔ ن١ؽ ي١ ؾ١قا١َ ضاغت١ن١ٟ ٥ٝػالّ ٚ ت١ٚذٝس ب١زٚٚض بططٕ 

َٜعٟ ي١طَٛاْٞ  َٜٞ بؤ٠ٚ١٥ٟ ٥ُٝإ ٚ ٥ٝػال١َتٞ خؤٜٞ بجاض غٛز ي١ّ نٝتاب١ ْٛغطا٠ٚ ٠ٚضبطط
 .خطاث١ناضإ ٚ ١٥ًٖٞ ١ٖٚا 
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 ايسد ع٢ً َٔ شعِ عدّ تهؿري َٔ أد٣ بعض ٚادبات ايدٜٔ
 .ٚيٛ أت٢ مبا ٜٓايف ايتٛسٝد

 (غب١ٗ تهؿري َٔ ْطل ايػٗادتني)
(ِٞ  ٤(نؿس َٔ صدم زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف غ٤ٞ ٚنرب٘ يف غ

 : ١ٜن١ّؾٛب١ٟٗ 
َٝذ  َٞ : )ؾ صٌ اهلل  اهلل زضٍٛ قاتًِٗ ايرٜٔ إٔ حتككت إذا)حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب (١٥ي

 ذنسْا َا ع٢ً اَهٜٛزدٚ غب١ٗ هلؤال٤ إٔ ،ؾاعًِ ٖؤال٤ َٔ غسنا ٚأخـ عكٛال أصحعًٝ٘ ٚضًِ 
(باغٞ ٠ٚ١٥َإ بؤز٠نات ن١ٚا ١٥ط١ض تؤ ٖٚٞ ، ابهدتٛا مسعو ؾأصؼ غبِٗٗ أععِ َٔ ٖٚٞ

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ب١ج١ْط  ٠ٚ١٥٤ت بؤ ز٠ضن١ٚت ن١ ١٥ٚن١غا١ْٟ ث
ٖات ي١ط١يٝإ ٠ٚ ي١ْاٟٚ بطزٕ ٠ٚذٛنُٞ نٛفطٟ زا ب١غ١ضٜإ ١٥ّ جؤض٠ن١غا١ْ ظؤض 
َٝٔ ظٜط٠نرتبٕٛٚ ٠ٚ ؾرين١ن١ؾٝإ خ١فٝف تطب٠ٛ جا ١٥ّ  َٝػتا ب١ضاغيت ١٥ط١ض بً ي١َا١ْٟ ٥

١َُٝ ظؤض خاي١ ظؤض ططٜٓط١ , ١َٖٛٚجاضٟ عًُاناْٝـ ٥اَاش٠ ب١ٚ ٠ ز٠ز٠ٕ ؾرينٞ ظ٠َاْٞ ٥
َٝؿٛٚ ي١ناتٞ  َٝؿٛٚ ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚا١ْٟ ث َٜه١ ي١ؾرينٞ ظ٠َاْٞ ث ط١ٚض٠تط ٚ ْاي١باضتط
َٝػتا ي١ناتٞ ْاض٠ذ١تٝسا ؾريى  ْاض٠ذ١تٝسا إخالقٞ عٝباز٠تٝإ بؤ خٛا نطز٠ٚ ١٥َا١ْٟ ٥

َٝؿٛٚ ي١ناتٞ ْاخؤؾٝسا ٖاْاٜإ ت١ْٗا بؤ َٝػتا  بطز٠ٚٚ ,١٥ٚ  ١٥ن١ٕ ١٥ٚا١ْٟ ث ١٥َا١ْٟ ٥
َٝت ,  َٝو ز٠ب١ٕ ث١ْاز٠ططٜٔ ب١خٛاٟ تعايٞ إال خٛا ١ْب ي١ناتٞ ْاض٠ذ١تٝسا ٖاْا بؤ ١َٖٛٚؾت
َٝٓٔ ن١ ؾٛب١ٗن١ٜإ ظؤض ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ,  َٝػتا ؾٛب١ٜ١ٗى ١٥ٖ َٝت جا بعا١ْ ١٥َا١ْٟ ٥ ١٥ي

َٝت ٥اطازاضبري  َٞ خ١ي١تا٠ٚ ز٠ب َٝين ٠ٚظؤضٜؿٞ ث ب١اَلّ ت١بع١ٕ ن١ ط١ٚض١ٜ٠ خ١َيو ١٥خ١ي١ت
١َُٝ ز٠يٌٝ ٚ ب١يط١َإ  َٜو ١٥ط١ض ٥ َٝٛاظ َٟ ب١ٖٝض ؾ ي١ب١ض ز٠َٞ ب١يط١ ٚ ز٠يًٝسا خؤٟ ْاطط
َٝت٠ٚ١ ,ؾٛب١ٗن١ٜإ بطٜت١ٝ  َٝٓا ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ ن١ٚا ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٗناْٝا١ْ ثٛض١ٍ ز٠ب ٖ

( غ١ٜطن١ ١٥ٚا١ْٟ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ ال ايكسإٓ ؾِٝٗ ْصٍ ايرٜٔ إٕ ٜكٛيٕٛ ِأْٗ)
١َُٝ ن١ ٠َٛٝف ٥ ٠َٛٝ باغٝإ ١٥ن١ٕ ن١ قٛض٥إ ي١غ١ضٜإ زاب١ظ٠ٜٛ ب١ َٛؾطٜو زآٜإٚ ن١ ٥ ٥

َٝٔ خؤ ١٥َا١ْ خؤ ١ْٜإ ١٥ٚت )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا  َٜعٟ ١٥ٚا٠ٚ١ْ ١٥ي ١٥خ١ْ١ ض
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َٝهٞ تط ) َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ب١ضاغت صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايسضٍٛ ٜٚهربٕٛخاي ( ث
َٝػ١َب١ضٟ خٛا ١ٜ ب١زضؤٜإ ١٥خػت٠ٚ١ إعرتافٝإ ١٥١ْنطز ن١ ٠ٚ١٥ ْاظأْ ن١ ث

َٝػ١َب١ضٟ خٛا١ٜ , )  ٜٚهربٕٛ( ١٥ٚا١ْ بِطٚاٜإ ب١ِضؤشٟ زٚاٟ ١ْبٛٚ )ايبعح ٜٚٓهسٕٚث
( ١٥ٚإ بِطٚاٜإ ب١قٛض٥إ ١ْبٛٚ ١٥ٜاْٛت ١َ١٥ غٝرط٠ ١٥ّ ن١ال١َ ضشسا ٚجيعًْٛ٘ ايكسإٓ

١َُٝ ٚاتا ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا ١٥َطؤ ٖاٚاض ١٥ن١ْ١ غ١ٜطٟ خٛا ن١تؤ  ن١الَٞ خٛا ١ْٝ ,ب١اَلّ ٥
( َٔٝ َٝت تؤف َٛؾطٜهٞ ١٥ٚإ ١٥ي َٝٝإ ١٥ي َٝٔ ال اي١ اهلل إال إي٘ ال إٔ ْػٗد ٚحنٔث ١َُٝ ١٥ي ٥ )

 ْٚصدم( حمُسٜـ ض٠غٛيٞ خٛا١ٜ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( )اهلل ٍزضٛ ستُدا ٚإٔاال اهلل )
( بايبعح ْٚؤَٔ( ٠ٚ قٛض٥إ ب١ضاغت ١٥ظاْري , ١٥ظاْري ن١ٚا ن١الَٞ خٛا١ٜ )ايكسإٓ

َٜصٜـ ١٥ن١ٜٔ ٚ ب١ضؤشٚٚف ١٥بري ْٚصّٛ ْٚصًٞبطٚامشإ ب١ضؤشٟ زٚاٜـ ١ٜ١ٖ ) ْٛ)
١َُٝ ١٥خ١ْ١ ثاأل؟ أٚي٦و َجٌ جتعًْٛٓا ؾهٝـ) ٠َٛٝ ضؤٕ ٥ ١َُٝ ٠ٚى (٥ ٠َٛٝ ضؤٕ ٥  ١٥ٚإ ٥

َٝع٠ ي١ضٟٚٚ  ١٥ٚإ ذٝػاب ١٥ن١ٕ ٠ٚنٛ ١٥ّ َٛؾطٜها١ْ , ن١ٚات١ ؾٛب١ٜ١ٗنٞ ظؤض ب١ٖ
َٝو ١٥ط١ض عٝباز٠ت بؤ ظاضٚٚن١ف ٚ  َٝٔ ١ٖضغ ١َُٝ ١٥ي ١َُٝ غ١ٜطٟ به١ٜٔ ٥ ٖري٠ٚ٠ ١٥ط١ض ٥

١َُٝزا خٛاٟ تباضى  ٚتعايٞ غ١ٜطٟ خٛا بهات ١٥ٚ ن١غ١ َٛغًِٝ ١ْٝ ي١ّ ب٠ٚ١ْٚٛض٠ٟ ٥

( : َٜٞ ٠َٟٛٝ  1(ٰرٰذ يي  ىي مي خي حي جي١٥ف١ضَٛٚ ٚاتا :خٛاٟ تعايٞ ٥
َٝو ي١ْٝع١ُت١ ط١ٚض٠ناْٞ خٛاٟ ط١ٚض٠ زضٚغت نطز١ْ خًك١ ي١جٝاتٞ  زضٚغت نطز٠ٚ ١ٜن
َٝـ  ٠َٛٝ عٝباز٠ت به١ٕ ١ٖض١َٖٛٚتإ ظؤضب١ٟ ظؤضب١ٟ ظؤضتإ نافطٕ بعا١ْ ضٞ ث ٠ٚ١٥ٟ ٥

( َٜٞ ( ظؤضب١ٟ ظؤضٟ ١٥ٚ ٰذ يي  ىي ميخػت١ ضٞ خٛاٟ تعايٞ ١٥ف١ضَٛٚ
َٝؿتإ زا ١ٜ١ٖ ١ُٓٝ٥َٛ ٥ُٝاْساض٠  ١٥ّ خاي١ت١ ن١ خٛاٟ تعايٞ باغٞ  خ١يه١ نافط٠ ٚت
ز٠نات ي١ّ ٥ا١ٜت١زا بعا١ْ  ن١ًُٟٝ نافط ن١ باؽ ١٥نات ي١ ٥ا١ٜت١ن١ ن١ ظؤض٠ب١ٟ ظؤضٟ 
َٝت  ١َُٝ نافط ١٥بري خاي١ناْٞ نافطبٕٛٚ نا١ٜ١َ؟! ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب نافط٠ بعاْري ب١ضٞ ٥
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 ٍَ ١َُٝ ١٥ز١ْ٠ ثا ٠َٛٝ ٥ ١َُٝ ٚا ز٠ن١ٜٔ ٚ ٚا١٥ن١ٜٔ ٥ ٥ َٔٝ َٝػتا ز٠ي ٥اطازاضبري ١٥َا١ْٟ ٥
َٝهسا ٥ُٝاْٝؿُإ ب١ٚ ؾتا١ْ ١ٜ١ٖ !؟ َٞ ي١نات  َٛؾطٜه١نإ ضؤٕ ز٠ب

َٝت ب١تاٜب١تٞ ٥ َٝت ٥ُٝاْتإ ب١ٖ١َٛٚ زٜين ٥ٝػالّ ١ٖب ٠َٛٝ ز٠ب ٥ َٔٝ َٝٝإ ١٥ي ١َُٝ ث
٠َٜٛ ١ٜندٛا ث١ضغيت ي١غ١ضٟٚٚ ٠ٚ١َٜٚٛ١ٖ ت١ٚذٝس ١٥ط١ض  ٠َٛٝ ت١ٚذٝس ١ْب١ٕ ب١ض ٥

َٝهٞ ن١ به١ٕ ي١غ١ض ١٥ٚؾرين١ بٝٓان١ٟ ١َٖٟٛٚ ب١تاَي١ ١ٖض ض١ٝى  ٠َٜٛ ١ٖضؾت ١ْب١ٕ ب١ض
َٜص به١ٕ  ٠َٛٝ ١٥ٟ ن١ٕ ض ْٛ ض ضؤشٚٚ بططٕ ض  بٝٓا به١ٕ ي١غ١ض ١٥ٚؾرين١ ب١تاَي١ ن١ ٥
َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١ٖ َٝت ب١ ث َٝت ن١ ؾرينتإ نطز ٥ُٝاْتإ  ب١خٛا ١ٖب ب

٠َٛٝ ٥ٝؿ١ن١تإ  ٖاٚب١ؾتإ بؤ خٛا ث١ٜسانطز ي١ت١ٚذٝس ٚ عٝباز٠ت١زا ٠ٚ١٥ ١٥ٚنات١ ٥
َٝت٠ٚ١ , ١٥ٚ ؾٛب١ٜ١ٗ ؾٛب١ٟٗ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ َاَؤغتاٜإ ٚ زاعٝاْٞ  ٍَ ز٠ب ١َٖٟٛٚ ب١تا
َٜص ز٠نات تؤضؤٕ نافطٟ ز٠ن١ٜت ١٥ٚ  َٝت نان١ ٠ٚ١٥ ْٛ َٝت ز٠ي َٜت ث ١٥ٚغ١ضز١َ٠ؾ١ ٜاْٞ ز

١جٞ نطز٠ٚ ١٥ٚ َايٞ خٛاٟ ب٠ٛٝٓٝ ٠ٚ١٥ ٥اٚا ٥اٚا ,, ٠ٚ١٥ ب١ضؤش٠ٚٚ تؤضؤٕ ١َ١٥ ي١ط١ٍ ذ
َٜت : )  حت جت هب مب١٥بٛ جًٗسا ذٝػاب ز٠ن١ٜت , خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٛٚ

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت

٠َٛٝ ب١َيهٛ  2(مخ ن١ٚات١ ق١ظ١ٜن١ ي١غ١ضضٞ ٠ٚغتا٠ٚت٠ٚ١ ي١غ١ض ؾريى , ١ْى ٥
َٝػ١َب١ضحمُس )قٌ اهلل َٝػ١َب١ضإ  ١٥ط١ض ث ع١ًٝ ٚغًِ( ١ْى ١ٖض ١٥ٚ ب١َيهٛ ١ٖضضٞ ث

١ٜ١ٖ ١٥ط١ض ي١ط١ٍ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١٥عُاي١ قاذت١ ٚ ١٥ٚ ١َٖٛٚ عٝبازت١ٟ ن١ ١٥ٟ نا 
َٞ ب١الت٠ٚ١  َٝو بهات ١َٖٛٚ ٥ٝؿ١ناْٞ ب١تاأل ز٠بٝت٠ٚ١ الٟ خٛاٟ تعايٞ ن١ٚات١ ١َي ؾرين

َٝت تؤ ضؤٕ َٔ ز٠خ١ٜت١ ثاأل ١٥بٛ جٌٗ.  غ١ٜط١ْب
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 ٠ٚال١َن١ٟ :
َٝذ )حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب(  إذا ايسدٌ إٔ نًِٗ ايعًُا٤ بني خالف ال إٔ ؾادتٛاب) ١٥يٞ :ؾ

(  اإلضالّ يف ٜدخٌ مل ناؾس ؾإْ٘ غ٤ٞ يف ٚنرب٘ غ٤ٞ يفصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  اهلل زضٍٛ صدم
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ  َٞ ث َٝو بً َٝٛإ ظاْاٜاْسا ١٥ط١ض ن١غ َٝو ١ْٝ ي١ْ َٝت ٖٝض خٝالف َٝذ ١٥ي ؾ
َٝت  اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١فالٕ ؾت ضاغت ز٠نات ٚ ي١فال١ْ ؾتٝـ ضاغت ْانات ٚاتا بِطٚاٟ ١ٖب
َٞ ي١فالٕ ؾت ضاغت ْانا ب١زضؤٟ خبات٠ٚ١ ي١الٟ ١َٖٛٚ  َٝػ١َب١ض٠ ب١ؽ ٠ٚ١٥ْس٠ بً ن١ ث

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ١ٜ١ٖ ظاْاٜإ  َٝهسا بِطٚاؾٞ ب١ث ١٥ّ ن١غ١ نافط٠ ي١نات
َٝت ٚ تكسٜكٞ به١ٟ ١ٖضضٞ ٚت٠ٛ  َٞ ١ٖب خؤ ق١ضظ١ٜن١ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٝ ن١ بِطٚات ث
َٞ ٚاهلل َٔ بطاّ ب١َ١ ١ْٝ ٚ ب١َ١ ١ْٝ ٚ بِطٚاّ ب١َ١ ١ٜ١ٖ ٚ  )بهٌ َا أخرب( ١٥ٟ ١٥ط١ض بً

َٜٞ )ب١َ١ ١ٜ١ٖ  ٠ٚنٛ ٥ا١ٜت   زب رب يئ ىئ١ن١ ١٥ف١ضَٛٚ
َٜٓس٠ٚاض٠ ي١الٟ  3(مب ن١ٚات١ ١٥ٚ ؾٛب١ٜ١ٗ ط١ٚض١ٜ٠ الٟ خ١َيهٞ ضاغت١ خ١يو ١ْخٛ

َٜٓس٠ٚاض ض٠ٚاجٞ ظؤض ظؤض٠ ب١ؽ ي١الٟ  ييب عًُٝٞ ت١ٚذٝس ١ٖتا ي١الٟ ع١ٚاَٞ طا١ْخٛ
١َُٟٝ بؤ  َٜٞ خٛاٟ تعايٞ ٥ ١٥ًٖٞ ت١ٚذٝس ض جاٟ ي١الٟ عًُاناْٝإ ١َ١٥ ١ٖض خؤٟ ْاطط

َٞ ب١ٖ١َٛٚ عٝب از٠ت زضٚغت نطز٠ٚ ١٥ط١ض تؤ ٥ُٝاْت ب١ غ١ضج١ّ عكا٥ٝسٟ ٥ٝػالّ ١ٖب
َٜص ٚاجب ١ْٝ ذٛنُٞ نافط٠ ب١ ٥ٝتفاقٞ عًُْا  ب١  ْٛ َٞ َٞ ب١ت١ْٗا بً ؾ١ضا٥ٝعٞ ٥ٝػالّ ١ٖب
َٝؿ٠ٚ١ نان١ َٔ  َٝت١ ث َٞ نابطا ب َٝهسا ن١ تؤ بً نؤز٠ْطٞ ظاْاٜإ ٥ٝرت بؤ ب١الت٠ٚ١ غ١ٜط٠ ي١نات

َٝ ػ١َب١ضحمُس )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١ٜ١ٖ بِطٚاّ ب١قٛض٥إ ب١ضؤشٟ زٚاٜٞ َٔ بِطٚاّ ب١ ث
َٜص ز٠ن١ تؤضؤٕ ١٥ّ خ١ٜت١ ثاأل نافط ي١ّ زْٚٝا١ٜ زٚٚن١ؽ ظٜاتط ١ْٝ ١ٖض٠ٚى  ْٛ
َٝسا  َٝهٝرتَإ ١ْٝ ١ٖضزٚٚؾت١ن١ٟ ت ٥ا١ٜت١ن١ ف١ضَٜٛٚٞ ٜإ نافط٠ ٜإ ٥ُٝاْساض٠ ؾ١خك

َٝت ي١ٜ١ى ناتسا نٛفط بهات ٚ بطٚازا َٝت نٛفط١ْن١ٜت ٠ٚ ب َٝت ن١ بطٚازاضب َٝت , ز٠ب ضٜـ ب
َٞ ١ّٜ ؾتُإ ١ْٝٝ ب١َاْاٟ ن١ ؾ١خك١ى  إال تؤ نافطٟ ٜاْٞ ١ْٝ ي١غ١ض ١٥ّ ظ١َٓٝ٠زا غ
َٝسا١ٜ ب١ٚ  َٝت ٥ُٚٝاْٝؿٞ ت َٝسا ب بطٚازاض٠ ٚ ي١ّ ال٠ٚ نافط٠ ٜإ ؾ١خكٝهُإ ١ٜ١ٖ نٛفطٟ ت
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َٝط , ن١ نٛف َٝٔ ٥ُٝاْساض ١ْخ ١َُٝ ْاٟٚ بٓ َٝسابٛٚ ١٥ٚ ؾ١خك١ ض١ٝ َاْاٟ ٥ طٚ ٥ُٝاْٞ ت
َٝت ٠ٚ١٥  َٝسا ١ْب َٝت ٖٝض نٛفطٟ ت َٝت ٜإ ٥ُٝاْساض ب نافط٠ ٜإ ٥ُٝاْساض٠ ؟ نافط ز٠ب
َٝسا١ٜ١ٖ ,١ٖضزٚٚ ب١ؾ١ن١  َٝسا١ْٝ ٜإ نافط٠ ٚ ٥ُٝاْٞ ت ٥ُٝاْساض٠ ٠ٚ ٜإ نافط٠ ٚ ٥ُٝاْٞ ت

َٞ ب١خٛ ٍَ نافط ن١تؤ نافطبٟٛٚ با ٥ُٝاْٝؿت ب١ ١ٖب َٜت١ ثا ٕ با٠ٚضٟ ٜطاا ؾ١ز٠زض
ٕ ٜطإ ٥ٝٓهاضٟ ضؤشٟ قٝا١َت ١٥نات ؟ ؾ١ٜطاب١خٛا١ٜ١ٖ بٝد١ض٠ ب١ضز٠َٞ خؤتإ ؾ١

َٝػ١َب١ضاْٞ نطز٠ٚ ٜإ ٥ٝٓهاضٟ خٛا١ٜتٞ خٛاٟ ط١ٚض٠ٟ نطز٠ٚ ؟ ت١ْٗا غٛجس٠  ٥ٝٓهاضٟ ث
َٝت : )  آَٔ إذا ٚنريوبب١ ! ْاب١ّ ت١ٚاٚ.! ٥اي١ٚ جٛظ١ٝ٥ت١زا ١٥ ٚؾ١خك١ نافطب زٚاٟ ١٥ي

َٝت بِطٚاّ بعط٘ ٚدشد يكسإٓا ببعض َٝو بِطٚاٟ ب١قٛض٥إ ١ٜ١ٖ ب١ؽ ١٥ي ( باؾ١ ؾ١خك
َٞ ١ْٝ َكطع٘ب١ٚ ٥ا١ٜت١ ١ْٝ ذٛنُٞ ض١ٝ ؟ نٛفط٠ باؾ١ ١٥ٟ ١٥ط١ض ١٥ٚ  ٟ ١٥ٚ بِطٚاٟ ث

َٝت ت١ْٗا زاٚا ي١خٛا به١ٕ ) َٝت ن١ز٠ب  ىئ  نئ١َغ١ي١ٟ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت ب
َٞ ٥ُٝامنإ ب٠ٚ١ ١ْٝ ن١ ت١ْٗا زاٚا ي١خٛا  4(ىب نب مب زب رب يئ ض١ٝ ذٛن١ُن١ٟ بً

َٝطزضإٚ ) َٝػ١َب١ضإ بؤ٠ٚ١٥ ْ عًِٝٗ به١ٟ ٠ٚ١٥ ض٥٠ػٞ ١٥َط٠ ي١ْاٚ قٛض٥إ  ٜاْٞ ١َٖٛٚ ث
(قٛض٥إ بؤَإ باؽ ز٠نات قٛض٥إ خؤٟ ١َٖٟٛٚ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ايصال٠ ٚايطالّ

َٝت  َٝت ز٠ي   مث هت مت خت حت جت هب مب)ث١ضغت١ٝ ث

َٝط٠ غ١ضٟ ١َ١٥ن١ بطٜت١ٝ ي١ت١ٚذٝس ٚ ؾريى  5(جح مج حج ن١ٚات١ ي
 ٠َٜٛ َٞ ؾ١ٜطى بب١ٟ ب١ض َٜهٞ ب َٝت ت١ٚذٝس ن١ تؤ ؾرينت ث١ٜانطز ت١ٚذٝست ْاَٝين ٚاتا ز٠ب

َٝو ٥ٝكطاض ايصال٠ ٚدٛب ٚدشد بايتٛسٝد أقس نُٔ) َٝط٠زا باغٞ ٠ٚ١٥ ١٥نات ١ٖتا ١ٜن ( جاي
َٜص ٚاجب ١ْٝ ذٛنُٞ ْٛ َٞ َٜص  ب١ ت١ٚذٝس بهات ب١ؽ بً ْٛ َٞ َٞ بً نافط٠ ١٥ٟ ١٥ط١ض ١ٜن

 أقس أٚٚاجب١ ز٠ؾٞ نا ب١ؽ إقطاض ب١ ت١ٚذٝس ١ْنات ط١ٚض٠ تط٠ ٜإ ْا ؾرين١ن١ٟ ! )
َٜصٜـ ١ٜ١ٖ ٚايصال٠ بايتٛسٝد َٞ ٥ُٝامن ب١ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت ١ٜ١ٖ ٚ ب١ْٛ ( بً
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َٞ ظ٠نات ٚاجب ١ْٝ )ايصنا٠ ٚدٛب ٚدشد) ١َ١٥ ١َٖٟٛٚ ( ايصّٛ ٚدشد نً٘ س بٗراأق أٚ( بً
 َٞ َٝت٠ٚ١ ي١ب١ض فهط ٚ بؤضؤْٞ ١٥ٚ ن١غا١ْ تا ٥اغإ ب َٓٝ َٝذ )حمُس( ز٠ٜٗ من١ٜ١ْٛ ن١ ؾ
َٜص بها ٚ ضؤشٚٚ بططٟ ب١ؽ ٖاٚاضٟ غ١ٜطٟ خٛا بها  َٝو ْٛ َٝت ن١غ َٞ ن١ تؤ ز٠ي ضْٛه١ ْاب

َٜصز٠نات تؤضؤٕ نافطٟ ز٠ن١ٜت ١َ١٥ ١ٖي١ٜ١ ١٥ّ بؤض١ْٚٛ! )  أقس أٚضؤٕ نافط٠ ١َ١٥ ْٛ
َٝت ذ١د ٚاجب ١ْٝ اذتر ٚدشد ً٘ن بٗرا ( ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١َٛٚ ؾت١نإ ١ٜ١ٖ ب١ؽ ز٠ي

 اهلل أْصٍ يًشرصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب شَٔ يف أْاع ٜٓكد مل ٚملاذٛنُٞ ض١ٝ ؟ نافط٠ , )

 جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب:  سكِٗ يف

َٝو ٥ٝٓكٝازٜإ ت١بع١ٕ ٥ٝٓكٝاز  6(  جس مخ ٠ٚ١٥ ي١َ١غ١ي١ٟ ذ١جسا ناتٝو ن١غاْ
َٞ ٚاجب  َٝو ٚابً َٝت ١َ١٥ ٚاجب١ ن١ن١غ َٞ ٥ًٝتٝعاّ ب١ ٚجٛب١ٝتٞ ؾت١ن٠ٚ١ ن١بً ١َب١غت ث

َٝت  .١ْٝ ٠ٚ١٥ نافط ز٠ب
َٞ باإلمجاع نؿس ايبعح ٚدشد نً٘ بٗرا أقس َٚٔ) ( بطٚاٟ ب١ ١َٖٛٚؾت١نإ ١ٜ١ٖ ب١ؽ بً

َٝػ١َب١ضإ ظٜٓسٚٚب٠ٚ١ْٛ  ١ْٝ بِطٚاٟ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ب١َال٥ٝه١ ٠١ٖٟ ب١قٛض٥إ  ب١ث
َٝت٠ٚ١ ب١ إمجاع  ب١ٖ١َٛٚ زٜين ٥ٝػالّ ١ٜ١ٖ ب١ؽ بِطٚاٟ ب١ضؤشٟ زٚاٟ ١ْٝ ن١ ظٜٓسٚٚ ز٠ب

َٝت )( َاٍ ٚ َٚاي٘ دَ٘ ٚسٌ )نافط٠ , َٜين ذ١الٍ ١٥ب  ِّ ُّ:  تعاىل قاٍ نُاخٛ
 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
(خٛاٟ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّخٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥ف١ضَٟٛٚ ) 7(ىفيث  ىث

َٝػ١َب١ض٠ناْٞ ) َٝت ١٥ٚ ن١غا١ْٟ نافطٕ ب١ خٛا ب١ ث َُٝإ ز٠ي عًِٝٗ ط١ٚض٠ ي١ّ ٥ا١ٜت١زا ث
َٜٞ جٝاٚاظٟ خب١ْ١   زب رب يئ ىئ نئ مئ ()ايصال٠ ٚايطالّ ( ١٥ٜا١ْٚ
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َٝػ١َب١ض٠ناْٞ ) َٝٛإ خٛا ٚ ث ( ٥ُٝامنإ رت يب ىب نب مبْ

َٜو ١ٜ١ٖ  َٜو ١ْٝ )ب١ٖ١ْس  يت ىت نت مت  زتٚ ٥ُٝامنإ ب١ٖ١ْس
َٝط٠زا ىفيث  ىث نث مث زث رث َٜض١ن١ٜو بؤخؤٜإ بب٠ٚ١ٓٝ ي َٜت ض (١٥ٜا١ْٚ

َٝت ب١ذ١قت ١٥َا١ْ نافطٕ ) َٝٝإ ١٥ي ( يث  ىث نث مث١َ١٥ خٛاٟ تعايٞ ث
ب١ذ١قت ١٥َا١ْ نافطٕ , نافطٕ خؤ خٛاٟ ط١ٚض٠ ١ْٟ ٚت٠ٛ ١٥َا١ْ ٥ُٝاْٝإ ب١خٛا ١ْٝ ب١ 

َٝػ١َب١ض ١ْٝ ١٥ٚ ج َٝػ١َب١ضا١ْ ذٛنُٝإ ض١ٝ ث َٜو ي١ث َٞ ١ْٝ ن١ ١ْٖس ٛظ٥ٝت١ٜإ ٥ُٝإ ث
َٝٓاٜٚؿسا ج١ْط ١٥ن١ّ  َٞ َٔ بِطٚاّ ب١ٖ١َٛٚ زٜين ٥ٝػالّ ١ٜ١ٖ ي١ث َٝػتا تؤ بً ؟ نافط٠ , ٥
َٝت ب١غ١ بِطٚاّ ب١ َٛغا ١ْٝ ٖٝض  َٜٔ ٚ َاٍ ٚ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ب١قٛض٥اْٞ ٥ٝػالّ ب خٛ

ب١زضؤ خػتؤت٠ٚ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١الت٠ٚ١ غ١ٜط ٥ٝػتفاز٠ٟ ١ْٝ ٥ٝؿ١ن١ ضْٛه١ تؤ خٛات 
َٝت نافط ْا ق١ظ١ٜن١ ت١ْٗا ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠  َٞ ز٠ي َٜص ز٠نات ضؤشٚٚ ز٠ططٜٔ تؤضؤٕ ث َٝت ْٛ ١ْب
َٝت ١ٜى ب١ف ي١ب١ؾ١نإ ن١ظاْطا٠ٚ ي١زٜين  َٝت ١َٖٛٚ ٥ٝػالّ ٠ٚضبططٜٔ ْاب ١ْٝ ز٠ب

َٜٝٛػت ١ْٝ ٠ٚ١٥ْس٠ ٚاظذ١ تؤ نافط  ٥ٝػالّ ب١ ١٥ز١ًٜ ٚ ب١يط١  ١ٖتا ١٥ز١ًٜ ٚ ب١يط١ٟ ث
َٞ ي١نافطبْٛٚٞ ١٥ٚ ن١غ١ ضاب٠ٛغيت ٥ٝٓانطٟ ٠ٚ١٥ بها . َٞ ْاب  بٞ ث

َٝو خٛاٟ تعايٞ ببعض ٚنؿس ببعض آَٔ َٔ إٔ نتاب٘ يف صسح قد اهلل نإ ؾإذا) (  نات
َٝو  َٝت ١ٖضن١غ َُٝإ ١٥ي َٝت ب١ضْٚٚٞ ٚ ب٥١اؾهطاٜٞ ث َُٝإ ١٥ي ي١نتاب١ن١ٟ زٜاضٟ نطز٠ٚ ث

َٝػ١َب١ضا١ْ )ن١ٚا ٥ُٝاْٞ ب َٝت ي١ٚ ث َٜو ١ْب َٝت ٚ ب١ٖ١ْس َٜو ١ٖب  ايهاؾس ؾ١ٖ١ْٛٗس
( ٥اٜا ١٥ٚ ؾٛب١ٜ١ٗ ايػب١ٗ ٖرٙ شايتٚإٔ املطتشل َا ذنس (٠ٚ١٥ ب١ضاغيت نافط٠ )سكا

َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ َٛؾطٜها١ْٟ ١٥ٚضؤ ن١ زاٚا ز٠ن١ٕ ي١غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ ٜاعبسايكازض ٜا  ْاض٠ٚ
َٝت نافط ٥ُٝاْٞ ب١خٛا باهلل ؾٛب١ٗن١ٜإ ذضغٍٛ اهلل ٚايعٝا َٝٔ تؤضؤٕ ب١ٚا١ْ ز٠ي ٚمتإ ز٠ي

َٜهٝإ  ي١ بٔ باظ نطز ي١َٝكط ز٠ضباض٠ٟ  َٜت ١ٖتا ثطغٝاض َٜص ز٠نات ٚ ضؤشٚٚ ز٠طط ْٛ ٚ ١ٜ١ٖ
ّٜصٟ ز٠نطز ٚ ضؤشٟٚٚ ز٠ططت ٚ ذ١جٞ نطز٠ٚ ب١ؽ ٖاٚاضٟ ثٝاٚ  ١َ١٥ ٚتٝإ : باٚنِ ْٛ

َٝطٟ  َٝط بؤت ١ْٝ زاٚاٟ ضان١ناْٞ نطز٠ٚ باٚنِ َطز٠ٚ زاٚاٟ زٚعاٟ خ بؤ به١ّ ؟ ٚتٞ ١ْخ
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َٝطٟ بؤ به١ٟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ب١َٛؾطٜهٞ َطز٠ٚ .) أغسى ؾ٢ تٛسٝد هلل ضبشإ زٚعاٟ خ
َٞ نطز٠ٚ تؤف بؤت ١ْٝ زاٚاٟ ٚتعاىل (١٥١ْٚبٛا١ٜ زاٚاٟ ي١غ١ٜطٟ خٛا بها َاز٠ّ زاٚاٟ ي

َٝطٟ بؤ ١٥ٚ باٚن١ت به١ٟ ,)  ايرٟ تاب٘ن يف األسطا٤ أٌٖ بعض ذنسٖا اييت ٖٞ ٖٚرٙ خ
َٝذ )حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب( ي١ظ٠َاْٞ خؤٜسا ١٥ٚ ز٠ع٠ٛ . إيٝٓا أزضً٘ ( ت١بع١ٕ  ؾ

َٛباض٠ن١ٟ نطز نٝتابٞ ز٠ْاضز ٚ ضغا٥ًٝٞ ز٠ْاضز بؤ خ١َيهٞ ١٥ٚاْٝـ ض٠غا٥ًٝٝإ بؤ 
َٜص ١ٖبٛٚ ١ٜى ي١ٚ ؾٛبٗا١ْٟ ن١ ي١ٟٚ ٖات٠ٚٛ ي١ )١٥ذػا٠ٚ  َٝٛاْٝاْسا ٚتٛٚ ز٠ْاضز٠ٚ٠ ي١ْ

َٝذ (١٥ٚ ٖاٚ  َٝٔ تؤ ضؤٕ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜت ٜإ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ؾٛب١ٗن١ٜإ ْكٌ ز٠ن١ٕ ز٠ي ب١ٚ ؾ
)حمُس( ي١ناتٞ خؤٟ ن١ جٝٗازٟ نطز٠ٚ خ١َيهٞ ٥اطازاض نطزؤت٠ٚ١ ي١غ١ض ؾريى 

ي١تا١ْ ١٥ط١ض ثاب١ْس ١ْبٛٚا١ٜ ١٥ٚا قٝتايٞ ز٠نطزٕ ي١ْاٟٚ ز٠بطزٕ ٚ ٚا باَلٚب٠ٚ١ٜٛ ضالٚ
َٝذ )حمُس( ن١غ َٜص ز٠ن١ٕ ٚ ضؤشٚٚ ي١ْاٚ عاي١َٞ ٥ٝػالَٞ ؾ َٜٞ ١٥ٚاْٝـ ْٛ َٝو ز٠نٛش اْ

َٝٔ ث١ْاز٠ططٜٔ ب١خٛا  َٝت ١ٖتا ي١ عًُاٜاْٞ غ١ْٛف ٚاز٠ي َٝػتاؾٞ ي١ط١ٍ زاب ز٠ططٕ  ١ٖتا ٥
َٝساب٠ٛ ٠ٚ١٥ ذ١قٝك١تٞ  َٝسا ب٠ٛ غٝفاتٞ خ١ٚاضجيٞ ت َٝٔ ن١ٚا َتؿسٜس ب٠ٚٛ غًٟٛ ت ز٠ي

َٝت ي١ط١ َٞ ٜإ ز٠ب ٍ خٛا زا بٝت ب١ٖ١َٛٚ ٥ٝػالَٞ باَلٚنطز٠ٚ٠ , ب١خ١َيهٞ ١٥ي
َٝـ ٠ٚ١َٜٚٛ١ٖ ت١ٚذٝسٟ خٛاٟ تعايٞ ٜإ تؤ َٛغًُإ ْٝت با  ف١ضَاٜؿت١نا٠ٚ١ْٝ ي١ث

َٜص ٚ ضؤشٚٚف به١ٟ . ْٛ 
 

 َٞ َٝذ ز٠ي ( غ٤ٞ نٌ يفصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايسضٍٛ صدم َٔ إٔ تكس نٓت إذا : أٜطا ٜٚكاٍ)ؾ
َٝ َٟ ب١ٚ ؾ١خك١ٟ ن١ٚا ١٥ٚ ؾٛب١ٜ١ٗ ١٥ٖ َٞ ز٠ٚتط ين ١٥ط١ض تؤ إقطاض ز٠ن١ٜت ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ث

َٝهسا ) َٝػ١َب١ض بها )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ي١ٖ١َٛٚ ؾت َٞ ت١قسٜكٞ ث  ٚدشدن١ٚا ١ٖضن١غ
 ايبعح إال غ٤ٞ بهٌ أقس إذا ٚنريو ، باإلمجاع ٚاملاٍ ايدّ سالٍ ناؾس ؾٗٛ ايصال٠ ٚدٛب

 ْطل ٖٛقد يف املراٖب ختتًـ ال ٖٚٓا بايباقٞ ٚصدم زَطإ صّٛ ٚدٛب دشد يٛ ،ٚنريو
َٜت ١٥ط١ض تؤ إقطاضز٠ن١ٜت )قدَٓا نُا ايكسإٓ ب٘  صدم َٔ إٔ تكس نٓت إذا( ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚتط

َٝػ١َب١ض بها صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايسضٍٛ َٝو ت١قسٜكٞ ث ( ١٥ط١ض تؤ إقطاض ب٠ٚ١ ز٠ن١ٜت ١ٜن
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َٝهسا ب١اَلّ  َٝػ١َب١ضٟ خٛاٟ تؤ ضاغت ز٠ن١ٟ ي١ٖ١َٛٚ ؾت َٞ تؤ ث )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( بً
َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٜص ايصال٠ ٚدٛب ٚدشد ١٥ٚ ؾ١خك١ ضٞ بها ؟) ْٛ َٞ َٜص بها ٠ٚ١٥  ١٥ط١ض بً (٥ٝٓهاضٟ ْٛ

َٜٔ ٚ َايٞ ذ١الي١ ١٥ٚ ن١غ١ )  أقس إذا ٚنريوٚاجب ١ْٝ ٠ٚ١٥ ب١ إمجاع ١٥ٚ ن١غ١ نافط٠ خٛ
َٞ ظٜٓسٚٚب٠ٚ١ْٛ ١ْٝ ! )ايبعح إال غ٤ٞ بهٌ َٞ بها ب١ؽ بً  يٛ وٚنري( ١َٖٛٚ ؾيَت إقطاض ث

َٞ ضؤشٟٚٚ ض١َ٠ظإ زَطإ صّٛ ٚدٛب دشد َٞ ١ٜ١ٖ ب١ؽ بً َٝهٞ ٥ُٝإ ث ( ١َٖٛٚ ؾت
( ٖٝض يف املراٖب ختتًـ ال ٖٚٓا( بِطٚاٟ ب١ٖ١َٛٚؾت١نإ بها )بايباقٞ ٚصدمٚاجب ١ْٝ ! )

َٝو ي١ ١َظاٖٝيب ٥ٝػالَٞ إختٝالف ١ْٝ ١٥ٚ ؾ١خك١ نافط٠ , َاز٠ّ ٥ٝٓهاضٟ  ١َظ١ٖب
َٝو ي١ٚ ؾتا١ْ ز٠نات  (قٛض٥اْٝـ قدَٓا نُا ايكسإٓ ب٘ ْطل ٖٛقدإختالف ١ْٝ , )١ٜن

صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب ابه دا٤ ؾسٜط١ أععِ ٖٛ ايتٛسٝد إٔ ؾُع١َ١٥ًّٟٛ ف١ض٠َٚٛ , )
( جا َعًّٛ ٚ زٜاض٠ ي١الَإ ن١ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت ط١ٚضتطٜٔ ٚاجب١ ي١غ١ض 

َٝٓا١ٜٚتٞ )قٌ اهلل ع١ًٝ  َٝػ١َب١ض ٖ  ٚايصنا٠ ايصال٠ َٔ أععِ ٖٚٛٚغًِ( )ع١بس٠نإ ن١ ث
َٝت ١ٖظاض ٚاذتر ٚايصّٛ ( ب١ إتفاقٝـ ي١ٖ١َٜٛٚإ ط١ٚضتط٠ ٚاتا تؤ ١٥ط١ض ت١ٚذٝست ١ْب

َٞ , ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ ي١غ١ض ١٥غاغٞ ت١ٚذٝس٠ ,  َٜص ٚ ضؤشٚٚ ٚظ٠نات ٚ ذ١د به١ٟ قبٍٛ ْاب ْٛ
َٜصٟ نطز ٜإ َٜصٟ ١ْنطز ٚ ٥ٝٓهاضٟ ٚاجيب ْٛ ْٛ َٞ ضؤشٜٚٚإ ظ٠نات نطز  باؾ١ ١٥ط١ض تؤ بً

َٝت!  َٝت ١٥ٟ ١٥ق١ًن١ٟ ١٥ٟ ت١ٚذٝس٠ن١ٟ  ٠ٚ١٥ ١٥ٚالتط٠ ١٥ٚ نافط ز٠ب  نافط ز٠ب
صٌ اهلل  ايسضٍٛ ب٘ دا٤ َا بهٌ عٌُ ٚيٛ نؿس األَٛز ٖرٙ َٔ غ٦ٝا اإلْطإ دشد إذا ؾهٝـ)

( ٠ٚ١٥ ثطغٝاضن١ٜ١تٞ ! ؟ ٜهؿس ال نًِٗ ايسضٌ دٜٔ ٖٛ ايرٟ ايتٛسٝد دشد ٚإذاعًٝ٘ ٚضًِ 
َٞ ضؤشٚٚ ٚ ظ٠نإ  َٝػتا بامسإ نطز ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ نافطٕ ٠ٚ١٥ٟ بً ١َُٝ ب١ إتفام ٥ باؾ١ ٥
َٞ ١٥ٟ ١٥ط١ض ب١ت١ٚذٝس ١ْبٛٚ ؾرينٞ نطز  ٚاجب ١ْٝ با ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١َٛٚ ٥ٝػالَٝـ ١ٖب

( َٞ َٝت ٚ !ادتٌٗ ٖرا أعذب َا اهلل ضبشاْ٘ي١ٚ ت١ٚذٝس٠ ضؤٕ نافط ْاب ( بؤخؤٟ ز٠ي
َٝت َٜت ز٠ي ثانٞ بؤ خٛا ي١ج١ٖاي١تٞ ١٥َا١ْ ١٥ّ ج١ًٗ ض١ٝ ١٥ٚ خ١يه١  غ١ضغٛضَاْٞ ز

 ١ٜ١ٖتٞ .
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 َٞ َٝذ ز٠ي ( سٓٝؿ١ بين قاتًٛاصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  اهلل زضٍٛ أصشاب ٖؤال٤ : أٜطا ٜٚكاٍ)ؾ
َٝٓٝت٠ٚ١ ي١غ١ض نافطبْٛٚٞ تاضٜهٞ  َٝذ )حمُس ( من١ْٛ ١٥ٖ َٞ ز٠ٚتطٟ ٠ٚ ؾ ١ٖض٠ٚ٠ٖا ث

١٥قرابٞ ضغٍٛ اهلل )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١)ب١ْٞ ت١ٚذٝس ١َ١٥ من١ْٛنا١ْٝتٞ : 
َٝؿسا )ايٓيب صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع أضًُٛا ٚقد) 8ذٓٝف١ٜاْسا(  ِٖٚ(َٛغًُاْٝـ بٕٛٚ ي١ث

(ٚابٛٚ ٜٚصًٕٛ ٜٚؤذْٕٛ صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ
١َٜٓن١ٜإ زٜاض٠ ٚاتا ؾا١ٜتَٛٚاْٝإ  َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ؾٛ َٝٓا ب١خٛا ٚ ب١ث ٖ١٥

َٜصٜإ ١٥نطز ) ( ي١ٚا١ٜ١ْ ْيب َط١ًُٝ إٕ ٜكٛيٕٛ َّهإ قاٍ ؾإٕٚغًِ( ٚ ٜاْطٝإ ١٥زا ٚ ْٛ
َٝػ١َب١ض٠  ََََََََََََََََََََٝت ٥اخط ١٥ٚا١ْ جٝاٚاظبٕٛٚ ١٥َا١ْ ١٥ٜاْٛت َٛغ١َ١ًٝ ث َٝت بً َٝو ي١ٚال٠ٚ ب ١ٜن

 ! 
َٝػتا ؾٝذ ض٠زٟ  َٝػ١َب١ضا١ٜتٞ ي١ ٥ ؾٛب١ٗن١ٜإ ١٥زا , ١٥َإ ضٝإ نطز ! ٚاتا ذ١قٞ ث

َٝػ١َب١ض حمُسٜإ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١غ١تا غ١ت ١ْغ١ْس٠ٚ٠ ب١يهٛ زاٜإ ب١  ث
َٝػ١َب١ض٠ !  )  ٖٛ ٖرا : قًٓاَٛغ١َ١ًٝف ٚاتا ؾ١ضٜهٝإ نطز ٚتٝإ َٛغ١َ١ًٝف ث

َََََََََََََََََََٝػتا املطًٛب  زؾع َٔ نإ إذا١٥ٜه١ٜٔ ب١ ب١يط١ ي١غ١ض خؤتإ غ١ٜطبه١ٕ )( ١ٜ١َ١٥ ن١ٚا ٥
َٝت١  صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زتب١ إىل زدال َٝو ب١ضظبهات٠ٚ١ بٝط١ٜ١ْ ( ١٥ط١ض ؾ١خك

َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ) َٞ ٚدَ٘ َاي٘ ٚسٌ نؿس١َْعٍ ٚ ث١ًٚ ثا١ٜٟ ث ( نافط ز٠ب
( َٞ َٜين ذ١الٍ ز٠ب ( ٠ٚ١٥ ب١ إعرتايف خؤتإ ايصال٠ ٚال ايػٗادتإ تٓؿع٘ ٚملَاٍ ٚ خٛ

َٜصٚ ضؤش٠ٚٚناْٝإ ) َٝت ٠ٚ ١ْ ْٛ َٞ ز٠ط١ٜ١ْ  أٚ مشطإ زؾع مبٔ ؾهٝـ١ْؾا١ٖز٠ن١ٟ غٛزٟ ث
َٝع٠ ١٥ّ ب١يط١ٜ١ ٚاألزض ايطُاٚات دباز زتب١ إىل ْبٝا أٚ صشابٝا أٚ ٜٛضـ ( ظؤض ب١ٖ

٠َٛٝ ضاظٟ ١٥بٔ  ن١ضاظٟ ْري َٛغ١َ١ًٝ ض٠زا٠ٚ١ْن١ٟ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ باؾ١ ١٥ٟ ضؤٕ ٥
َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ضاظٜٔ ٥ا ١٥ّ ْاٚا١ْ مشػإ ٚ ٜٛغف  َٜت١ ضٜعٟ ث خبط
٠َٛٝ ضاظٜٔ  زٚٚن١ؽ بٕٛٚ ١٥ث١ضغرتإ ي١ظ٠َاْٞ )حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب( ضؤٕ ٥
َٜعٟ ١٥ٚ خٛا١ٜٟ ن١  َٜت١ ض َٝهٝرت ي١خمًٛقات خبط َٝػ١َب١ضٜو ٜإ ١ٖضن١غ قراب١ٝى ٜإ ث

                                                 
5

 ب بٕٛٚ.نراج١َاع١تٞ َٛغ١َ١ًٜ١ٟ  : 
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َٝهٞ ب١ز٠غت١ ١٥ٚ خٛا١ٜٟ ٥امسا١ْنا ٕ ٚ ظ٠ٟٚ زضٚغت نطز٠ٚ ١٥ٚ خٛا١ٜٟ ن١ ١َٖٛٚ ؾت
َٝو ي١ب١ضز٠َٝسا ١ْٝ إال ظ٠ي١ًٝ ضؤٕ تؤ ١َ١٥ ١٥ن١ٟ! ١َ١٥ عك١ًٝ ؟! ٜاْٞ تؤ  ن١ ٖٝض ؾت
َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( نافط  َٝو خب١ٜٓ١ ١َضت١ب١ ٚ ث١ًٟ ث َٞ ١٥ط١ض ن١غ ١٥ط١ض  بً

َٜص ٚ ضؤشٚٚف بها َٞ باْٛ َٞ  ١٥ب ١٥ٟ ١٥ط١ض بٝد١ٜت١ ١َضت١ب١ ٚ ث١ًٟ خٛا٠ٚ ! ٠ٚ١٥ ب١ب

َٝت )  لك  خك : غأْ٘ أععِ َا اهلل ضبشإزٚٚزيٞ ٚ طَٛإ ٚ ب١ت١٥١نٝسٟ نافط ١٥ب

َٜٓه١ٚت١ٟ ت١ٚذٝس  9(هل مل خل حل جل مك َٝو ؾٛ خٛاٟ ط١ٚض٠ ن١ ١٥ط١ض ن١غ
َٜت َؤض ي١زيٞ ١٥زا . َٜٔ ١ٖٚا ١ْٚفػٞ خؤٟ به١ٚ َٞ ٚ ؾٛ  ١ْب

 
( ١٥ٚ بايٓاززضٞ اهلل عٓ٘  طايب أبٞ بٔ عًٞ سسقِٗ ايرٜٔ : أٜطا ٜٚكاٍمن١ٜ١ْٛنٞ تط :)

َٝو ١ٖبٕٛٚ طان١غا١ْٟ ن١ٚا عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ  يب ١٥ٚاْٞ غٛتاْسٟ خؤتإ ١٥ظأْ نؤ١َي
َٝٝإ ن١  ٚتٝإ عًٞ خٛا١ٜ ! عًٞ ٜإ خػت١ ضٜعٟ خٛا٠ٚ ٥ُٝاَٞ عًٞ ١ٖيػا٠ٚ١ٜ ي

( ١َٖٜٛٚإ باْط١ؾ١ٟ ٥ٝػالَٝإ ١٥نطز ٠ٚ اإلضالّ ٜدعٕٛ نًِٗنافطبٕٛٚ ٠ٚ غٛتاْسْٞ )
 ِٖٖٚريٜإ ٥ٝػالّ بٛٚ )ظا١ًَٝتٝهٞ تط ١ْبٕٛٚ ١ٜٖٛزٟ ٚ ١ْقطاْٞ ١ْبٕٛٚ ب١ذٝػاب 

َٜٞ عًٞ بٕٛٚ ) زضٞ اهلل عٓ٘ عًٞ أصشاب َٔ  َٔ ايعًِ ٚتعًُٛا( ١٥ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ ٖاٚض
َٝطببٕٛٚ )ايصشاب١  ٜٛضـ يف عتكاداال َجٌ عًٞ يف اعتكدٚا ٚيهٔ(٠ٚ ي١ق١ذاب٠ٚ١ عًِٝ ف
َٝػتا ٚأَجاهلُا ٚمشطإ َٞ ضؤٕ ٥ َٝذ ١٥ي ( ب١اَلّ ٥ُٝاْٝإ بؤ عًٞ باغٞ ظ٠َاْٞ خؤٟ ١٥نا ؾ

َٞ ١٥َػايٞ ١٥ٚإ ١٥ٚإ  َٜٞ ي١غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ ١٥ي َٞ ١٥نط ٜٛغف ٚ مشػإ ن١ٚا زاٚاٜإ ي
 (؟ ٚنؿسِٖ قتًِٗ ع٢ً ايصشاب١ أمجع ؾهٝـعًٞ ٜإ خػت١ ضٜعٟ ١٥ٚا١ْ ٠ٚنٛ ١٥ٚإ )

َٜٔ !؟  َٞ ١٥ٚا١ْ نافط بٔ ٚ ٠ٚ بهٛشض ضؤٕ قراب١ ١َٖٛٚ إمجاعٝإ نطز ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ب
٠َٛٝ ضا٥ٝتإ ٚا١ٜ ٚ طَٛإ ١٥ب١ٕ ن١ٚا  ؟ املطًُني ٜهؿسٕٚ ايصشاب١ إٔ أتعٕٓٛ) ( ٜاْٞ ٥

َٜص ٚ ضؤشٚٚ ٚ  قراب١ َٛغًُإ نافط ١٥نا !؟ ن١ٚات١ ١٥َا١ْ َٛغًُإ ١ْبٕٛٚ با ْٛ
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َٞ با ي١غ١ض ز٠غيت قراب١ف عًُٝإ ٠ٚضططتيَب َاز٠ّ عًٞ ٜإ خػت١  ؾ١ٖاتس٠تٝؿٝإ ١ٖب
َٜعٟ خٛا٠ٚ ٚايعٝا ( تاجٝـ ٠ٚى ١٥ٚاْٝرت ٜطس ال ٚأَجاي٘ تاز يف االعتكاد إٔ أتعٕٓٛباهلل)ذض

َٜه١ ٠ٚنٛ ٜٛغف ٚ مشػإ ن١باغٞ ١٥نات ن١ٚا ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ث١ضغرتإٚ  َٝهطاٚ زاٚا ي
َٝذ )حمُس(زا ) َٞ ٜطس ال ٚأَجاي٘ تاز يف االعتكاد إٔ أتعٕٓٛي١ظ٠َاْٞ ؾ ( ٥ا١ٜ إعتكازتإ ٚاب

َٜت١ ٚغا َٜٞ ٠ٚ ١٥نط َٞ ١٥نط ٠َٛٝ ٚ خٛازا ١َ١٥ ظٜاْٞ ١ْٝ !؟  ط٘ن١ ٠ٚ١٥ زاٚاٟ ي َٝٛإ ٥ ي١ْ
َٞ طا( ١٥ط١ض إعتكازت ي١ عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ  ؟ ٜهؿس طايب أبٞ بٔ عًٞ يف ٚاالعتكاد) يب ٚاب

َٜعٟ خٛا ١َ١٥ نافط ١٥ َٞ ! ب١ؽ نابطا ي١تاد ٚ مشػإ ٚ ٜٛغف١ن١ ن١ٚا بٝط١ٜٓٝت١ ض ب
َٞ ط١ٜؿيت ض٠زا٠ٚ١ْن١ ضؤ١ْ غ١ٜطبه١ قراب١ ب١  َٞ !؟ ت َٞ نافط ْاب َٝٝإ ١ٖب إعتكازٟ ث
َٜعٟ خٛا٠ٚ  إمجعاع ١٥ٚا١ْٜإ نافط نطز٠ٚ ٠ٚ ي١ْاٜٚإ بطزٕ ن١ ٥ُٝاَٞ عًٞ ٜإ خػت١ ض

َٜعٟ خٛا  ٠ٚ ضؤٕ نافط ْابٔ .١٥ٟ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ٥ا١٥َا١ْ ٜٛغف ٚ تاد ٚ مشػإ خب١ٓ ض
 بين شَإ يف َٚصس املػسب ًَهٛا ايرٜٔ ايكداح عبٝد بٓٛ : أٜطا ٜٚكاٍمن١ٜ١ْٛنٞ تط )

َٜٞ 297( ت١بع١ٕ ي١ظ٠َاْٞ عباغ١ٝناْسا غاي١ناْٞ )ايعباع َٝٝإ ١٥ٚتط (عٛب١ٜس١ٜنإ ن١ ث
َٜٞ فاطُٝ٘فا َٝٝإ بٛتط َٞ ث نإ ضْٛه١ ١٥قًٞ ١٥َا١ْ عًُا طُٝ٘نإ ١َ١٥ ١ٖي١ٜ١ ْاب

َٝٔ ١٥قًٝإ  َٜو ١٥ي َٝٔ ١ٖض ١٥قًٝإ ١ٜٖٛز ٚ ْكطا١ٜ ١ْٖس َٜو ١٥ي باغٝإ نطزٕٚٚ ١ْٖس
َٜت٠ٚ١ بؤ ع١يٞ نٛضٟ ١٥بٞ  يب )ض٠ظاٟ خٛاٟ طاجمٛغ١ ١٥َا١ْ زضؤ ١٥ن١ٕ ١ْغ١بٝإ ْاط١ض

َٞ ( زضؤ١ٜ ٚ بٖٛاتا١ْ ْاٜٚإ ي١خؤٜإ ْا٠ٚ فا َٞ ب ت٠ٚ١ ٚا باَلٚ بؤنإ ي١ْاٚ خ١يهسا طُٝ٘ي
 بٓٛيب ٚ ي٠ٚ١ْ١ٟ ١٥ٚأْ ١٥َا١ْ )طاؾٝع١ٕ ٚاتا زؤغيت عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ  ن١ٚا ١٥َا١ْ

 املػسب ًَهٛا ايرٜٕٔ نطز ٜاْٞ )طُٝا( ن١ٖ١غتإ تأغٝػٞ ز٠ٚي١ٟ ب١ْاٚ فاايكداح عبٝد
َٜسا َٚصس َٜط ز٠غتا ٚ ز٠غ١التساض بٕٛٚ ي١ٚ ي١ظ٠َاْٞ (َػطٜب ٚ َكطٜإ ن١ٚت١ ٍش

 ) َٞ َٞ ب ع١باغ١ٝناْسا ١ٖتا٠ٚنٛ )قالح ايسٜٔ ١٥ٜٛبٞ( ي١ْاٟٚ بطزٕ )ض٠مح١تٞ خٛاٟ ي
( ١َٖٜٛٚإ ي١غ١ض ظاض٠نٞ ٚاٜإ ز٠ٚت اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ نًِٗ)

( اإلضالّ ٜٚدعٕٖٛريزا ٚابٕٛٚ ١٥ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل( )ظاي١ ذٛنُٞ 
( جَٛع١ ٚ مجاع١تٝؿٝإ ١٥نطز ٚادتُاع١ ادتُع١ ٜٚصًَٕٛٝؿٝإ ١٥نطز )إزعاٟ ٥ٝػال
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َٝو َٛخاي١ف١تٞ ؾ١ضٜع١تٞ ؾٝ٘ حنٔ َا دٕٚ أغٝا٤ يف ايػسٜع١ شتايؿ١ أظٗسٚا ؾًُا) ( نات
١َُٝ ١٥ٚضؤ باغٞ ١٥ن١ٜٔ ن١ ت١ٚذٝس٠ ٜاْٞ ١٥ٚإ  خٛاٜإ نطز ن١َرت ي٠ٚ١ٟ ن١ ٥
َٞ نافطبٕٛٚ ب١ إمجاعٞ ١٥ًٖٞ غ١ْٛ ٚ مجاع١ٟ  ي١ٚؾتا١ْٟ ن١ نطزبٜٛٚإ ن١ٚا ث
١٥ٚظ٠َا١ْ ن١ ١٥ٚ ز٠ٚي١ت١ٜإ ب١ )زاض اذتطب( زاْا ٥اطازاضبٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ عٝرب٠ت ب١ 

ن١نا١ْ ب١ذٛن١ُن١ٜ١ ي١ٚالت١زا ١٥ط١ض ٚالت١ن١ ٚالتٞ ز٠غ١التساضٟ ٠ٚ غ١ضؤ
َٜت )زاض  َٞ ز٠ٚتط َٝت ٠ٚ١٥ ث َٝسا ب ذٛنُطا١ْٝن١ٟ نٛفط بٛٚ ١٥ٚ ز٠ٚي١ت١ با َٛغًُاْٝؿٞ ت
َٜو ق١ٚيٞ تط ١ٜ١ٖ ب١اَلّ  اذتطب( ١َ١٥ ق١ٚيٞ ق١ذٝر١ ي١الٟ عًُْا  ١ٖضض١ْس٠ ١ْٖس

تٞ ع١باغٝسا عًُْا   ٜإ غ١ضج١ّ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١َ١٥ ق١ٚيٞ ق١ذٝر١ ٠ٚ١٥بٛٚ ي١خ١الف١
ز٠ٚي١ت١ٜإ نافط نطزٚٚ ْاٜٚإ ْا )زاض اذتطب( ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ إيػاٟ ؾ١ضٜع١تٝإ نطز٠ٚ٠ 

 نؿسِٖ ع٢ً ايعًُا٤ أمجعي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ت١نايٝفٝإ ١ٖيططت٠ٚ١ ١ْٖسٜو ي١ت١نايٝف )
َٞ ي١ْاٟٚ بطزٕ )قالح ايسٜٔ ١٥ٜٛبٞٚقتاهلِ  بالد بالدِٖ ٚإٔ( ) (٠ٚ١٥ بٛٚ ي١زٚاٜؿسا ن

َٝٔ ب١)قالح ايسٜٔ سسب َٝػتا ١٥ٚ ب١ْاٚ غ١ي١فٝا١ْ ١٥ٚ َٛضج٦ٝا١ْ  ضٞ بً (ز٠ٟ ٥
 َٞ َٝو ن١ ١٥ٚا١ْٟ ي١ٚإ بطز ن١ ب١ذٝػاب ١٥ٚا١ْ ز٠ٚي١تٞ ٥ٝػالَٔ ! ١٥ب ١٥ٜٛبٞ(! نات

َٝ َٝٔ خٛاضجئ قالح ايسٜٔ خ١ٚاضجي١ ي١ ز٠ٚي١تٞ أَري املُْٛري عٛب َٞ بً َٞ ١٥ب َٞ بً س ضٝإ ث
 َٜٔ َٞ عكٌ ز َٝهٞ ب َٜٞ ن١غاْ َٞ ز َٝٔ ! َٔ غ١ٜطّ ي َٞ ٚابً اهلل نٛضٟ قساح ٚ مجاع١ت١ن١ٟ ١٥ب
َٞ عكًٞ ط١ٜؿتؤت١ ١٥ٚ ز٠ض٠ج١ٜ١  َٝٔ ١٥ط١ض ثاثا بٛٚ ب١ض٥٠ٝػُإ ٠ٚ١٥ ٠ٚيٞ أَطَا١ْ ب ١٥ي
عًُاْٞ ٠ٚيٞ أَطَا١ْ ن١ٚات١ ١٥بٛا١ٜ قالح ايسٜٔ زاْٝؿتبٛا١ٜ ب١ز٠َٝا٠ٚ١ْ بٝٛتا١ٜ ٠ٚ١٥ 

 ٚغصاِٖ( ٚالت١ن١ٜاْٞ نطز ب١ بٛالتٞ ذ١ضب )سسب بالد بالدِٖ ٚإٔأَطَا١ْ ) ٠ٚيٞ
َٜطضٓطٝإ زا . املطًُني بًدإ َٔ بأٜدِٜٗ َا اضتٓكرٚا ست٢ املطًُٕٛ ( ١ٖضض١ٝنٝإ ي١ ش

َٝطاْٞ نافط  َٝػتاف ز٠ٚي١تٞ ٥ َٝٓا ٠ٚ ي١ْاٜٚإ بطزٕ بؤ١ٜ ٥ بٛٚ َٛغًُاْإ اذتُسهلل ز٠ضٜإ ٖ
١َُٜٝإ قالح ايسٜين خؤف ْ َٝت ١٥َا١ْ ضٕٛٚ ز٠ٚي١تٞ ٥ اٟٚ ٠ٚ نٛضزٟ خؤف ْاٟٚ ٚ ز٠ي

 ي١ْاٚ بطز ي١ناتٞ خؤٜسا.
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صٌ  ايسضٍٛ ٚتهرٜب ايػسى بني مجعٛا َّهأ إال ٜهؿسٚا مل األٚيٕٛ نإ إذا : أٜطا ٜٚكاٍ) 
 نٌ يف ايعًُا٤ ذنسٙ ايرٟ ايباب َع٢ٓ ؾُا ذيو ٚغري ايبعح ٚإْهاز ٚايكسإٓاهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

َٜٞ إضالَ٘ بعد ٜهؿس املطًِ ٖٚٛ " املستد سهِ باب " َرٖب َٞ ٜإ ١٥ٚتط ( ١ٖض٠ٖٚا ث
َٝؿٛٚ بؤ١ٜ نافطبٕٛٚ  َٝطٟ بٔ ٚاهلل ١٥ٚا١ْٟ ث ١َٖٟٛٚ ض٠زا١ٜ٠ٚ١ْ بؤ١٥ٚ جؤض٠ ن١غا١ْ ف

َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ((نؤٜإ نطزٜت٠ٚ١ ي١ب١ض تهرضْٛه١ ؾرين١ن١  ي١ط١ٍ  ٜيب ث
َٝػ١َب١ضٜإ ٚتٛ ٠ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( تؤ زضؤ ١٥ن١ٟ ٜإ ٥ٝٓهاضٟ قٛض٥اْٝإ ٠ٚ١٥ٟ ب١ ث

َٝت ) َٞ ١٥ط١ض ٚاب َٝط ٚا١ْٝ ١٥ي  َع٢ٓ ؾُانطز٠ٚ بؤ١ٜ نافط نطإٚ ي١ب١ض ١َ١٥ب٠ٚٛ ! ١ْخ
(باؾ١ ي١ نٝتابٞ فكٗٞ ١َٖٛٚ " املستد سهِ باب " َرٖب نٌ يف ايعًُا٤ ذنسٙ ايرٟ ايباب

َٝهسا ٖات٠ٛ )باب ذهِ املطتس( َاْ اٟ ض١ٝ !؟ ي١ذٛنُٞ َطتس٠زا قػ١ٜإ نطز٠ٚ ١َظ١ٖب
َٝت ١٥ط١ض  َٝو ٠ٚ١٥ بريٚبا٠ٚضٟ ب َٝت ١٥ط١ض ن١غ َٝو ٠ٚ١٥ بهات ٜإ ٠ٚ١٥ بً ١٥ط١ض ن١غ
 َٞ َٝت ٠ٚ١٥ نافط بٛٚ ٠ٚ١٥ َطتس بٛٚ خؤ ١٥ٚ ن١غ١ ١ْٖات٠ٛ بً َٝو ؾو ٚ طَٛاْٞ ١ٖب ن١غ

َٝت ١٥ٚ ن َٝػ١َب١ض زضؤ ١٥نات )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( بؤمن١ْٛ ١٥ي ١غ١ٟ جرس ٚ ٥ٝٓهاضٟ ث
َٞ , ٥اٜا ي١ذٛنُٞ َطتس زا ن١ ي١ نٝتاب١ فك١ٝٗناْسا ٖات٠ٚٛ ي١ثاٍ  َٜص بهات نافط ١٥ب ْٛ
َٞ ! )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  َٝػ١َب١ض ١ْب ٠ٚ١٥ٜإ ْٛغطا٠ٚ ب١ٚ ١َضج١ ن١ بِطٚاؾٞ ب١ث
َٞ نٛا ؾيت ٚ َٞ ٥ٝٓحا نافط ١٥ب ا ١٥ٖٚا١ٜ ٜاخٛز ب١ٚ ١َضج١ٟ ن١ٚا بِطٚاٟ ب١قٛض٥إ ١ْب

َٝت  ٖات٠ٚٛ ١ٖض١ٜى ي١ٚؾتا١ْ خؤٟ ضٜس١ٜ٠نٞ غ١ضب١خؤٕ با بِطٚات ب١ٖ١َٛٚ زٜٔ ١ٖب
َٝت  َٞ بً ٚتت بِطٚاّ ب١ٚ ٥ا١ٜت١ٟ قٛض٥إ ١ْٝ نافط ١٥بٞ با بِطٚات ب١ٖ١َٛٚ قٛض٥إ ١ٖب

َٜص ١ْٝ نافط ١٥بٞ ض جاٟ تؤ زشا١ٜتٞ ت١ٚذٝس ١ٜٚندٛا ث١ضغيت به١ٜت )  ٖٚٛبِطٚاّ ب١ْٛ
َٞ ١ٜ ؟ ١٥ٚن١غ١ٜ١ ن١ٚا َٛغًُا١ْ زٚاتط نافطب٠ٛ , )َ٘إضال بعد ٜهؿس املطًِ  ثِ( َطتس ن
( ١ٖض١ٜى ي١ٚ جؤضا١ْ ١ٖتا َٚاي٘ ايسدٌ دّ ٜهؿس ٚحيٌ َٓٗا ْٛع نٌ ، نجري٠ أْٛاعا ذنسٚا

َٝذ  444عًُْا  ١٥ف١ضَٕٛٚ ْعٜه١ٟ  َٝت١ ٖؤٟ ضٜس٠ ن١ ؾ ؾت باغهطا٠ٚ ي١ق١ٍٚ ٚ فعٌ ن١ ١٥ب
َٝٓا٠ٚ ي١ ١٥ق١ً )حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب( ض٠مح١تٞ  َٞ ز٠ زا١ْٟ ي١ٚا١ْ ٖ َٞ ب خٛاٟ ي

َٝٓا٠ٚ ٠ٚ ٥اطازاض بٔ ١٥ّ  قض االضال١٥ّق١ًنإ ن١ْاٟٚ ْا٠ٚ ْٛا ز٠ خايٞ ٖ



 
17 

١َٓٝض٠ٚا١ْٟ ٥ٝػالّ ت١ْٗا ز٠ خاٍ ١ْٝ ب١يهٛ ظؤض٠ ب١ؽ ١٥ٚ ز٠ خاي١ ظؤض ط١ٚض٠ ٚ  ١ٖي٠ٛؾ
َٞ ٜ ط٘زٜاضٕ ن١ ي١غ١ضٟٚٚ ١َٖٜٛٚا٠ٚ١ْ ؾرينٞ ْٛغ٠ٛٝ ز٠ّٚٚ ٚغا ١ّ ١٥ٚ ن١غ١ٟ نافط غ

( ١ٖتا ١٥ط١ض تؤ ي١ ؾعًٗا َٔ عٓد ٜطري٠ أغٝا٤ ذنسٚا ٢ إِْٗستنافط ١ْنا ١ٖتا زٚاٜٞ ,,, )
َٜو ؾتٝإ ْٛغ٠ٛٝ تؤ ت١غ١ٚضٟ  بابٞ ضٜس٠ غ١ٜط به١ٟ ١٥قٛايٞ عًُا ضٝإ ْٛغ٠ٛٝ ١ْٖس

١ٜ٠َٛٝ زشٟ نافط ٠ٚغتا١ْٚت٠ٚ١  َٝت١ ٖؤٟ نافطبٕٛٚ عًُْا  ٥اب١ٚ ؾ زشٟ ْان١ٟ ن١ ٠ٚ١٥ بب
َٝهٝـ ٠ٚغتا٠ٚت٠ٚ١ ن١ نٛفط بها ١ٖتا ي١ٚا١ْ ي١الٟ ب١تاٜب١تٞ ي١الٟ ذ١ْف١ٝنإ  ن١غ
َٞ نافط ١٥بٞ ,  َٞ َػٝحس ث َٝٔ ١٥ط١ض ب١ َػحس بً ١٥ط١ض تؤ غ١ٜطبه١ٟ قػ١ٜإ ١ٜ١ٖ ١٥ي
َػحس ٜاْٞ َعط١ٚت َػٝحس ٚاتا نٛضت نطز٠ٚ١ْ ْاٟٚ َعط١ٚت ب١بضٛى زاْاْٞ ْاٟٚ 

َٞ َٞ نافط  َعط١ٚ)إغِ تكػري( ٠ٚى بً ١ٜ٠َٛٝ باغٞ به١ٟ ١٥ي َعط١ٚتؤنؤن١ ١٥ٖٚا ٚ ب١ٚؾ
١َُٝ باغٞ ١٥ن١ٜٔ   ١٥بٞ ١٥ّ باب١تا١ْ باؽ نطا٠ٚ ي١الٟ عًُْا  ١ٖض ظؤض ي٠ٚ١ ن١َرت٠ ن١ ٥

ٕ غٝطان١ ١َغ١ي١ن١ ١٥قًٞ ١َٖٛٚ ٥كٛي١نا١ْ ن١ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغت١ٝ ١٥ٖا 
َٝهسا٠ٚ ٜاْٞ زشا١ٜتٞ نطزْٞ ت ١ٚذٝس ب١ نٛفط ْاظأْ بؤ١ٜ ١٥ّ ضؤٕ غ١ضٟ ي١ّ خ١يه١ ت

َٝٓا٠ٚ١ٜ )  املصح ٚد٘ ع٢ً ٜرنسٖا أٚ قًب٘ دٕٚ بًطاْ٘ ٜرنسٖا ن١ًُ َج١ٌَٖٛٚ ب١يطا١ْٟ ٖ
َٞ ب١ؽ ب١ظَاْٞ خؤ . ٚايًعب ( ١ٖتا ٠ٚ١٥ٜإ باغهطز٠ٚ ٚتٝإ ١٥ط١ض ١٥ط١ض ن١ي١ٜ١ُٝى بً

َٞ َٞ ٜإ ١ٖض ب١غٛبع١ت باغٞ بها با ق١ْاع١تٝؿٞ ث َٝت ٠ٚ١٥ نافط  زيٝؿٞ ي١ط١يٝسا ١ْب ١ْب
َٞ ٜإ  َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( بً َٝػتا تؤ قػ١ٜ١ى ب١خٛا ٜإ ب١ ث َٞ , ٜاْٞ ٥ ١٥ب
َٝو ي٠ٚ١ٟ ن١ ي١زٜين ٥ٝػالّ ظاْطا٠ٚ ن١ ١َ١٥ ز١ٜٓ ي١فع١ًناْٞ  ب١قٛض٥إ ٜإ ب١ ١ٖض ؾت

 َٞ َٞ تؤ ث َٞ ٠ٚ١٥ٟ ب١زيٝـ ب َٞ ب١ب َٝه٠ٚ١ْٓٝ١ ب َٞ ٚ ب١ ث نافط ١٥بٞ ١٥ط١ض ب١غ١ض ظاض٠نٞ ب
 ض جاٟ تؤ باغٞ ١٥ق١ًنإ به١ٟ ن١ ت١ٚذٝس٠ ٚاتا خماي١ف١ٟ به١ٟ .
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( ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا خٛاٟ تعايٞ ي١ذ١قٞ ١٥ٚاْسا ٚت١ٜٛتٞ ؾِٝٗ اهلل قاٍ ايرٜٔ : أٜطا ٜٚكاٍ)

 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىنَْٛافٝك١نإ )
َٜٓسٜإ مه جه  ين ىن) 14(ىي ( َْٛافٝك١نإ نٛفطٜإ نطز ب١ز٠ّ زٚاتط غٛ

َٝػ١َب١ض )قٌ  َٝطٚاْٝين ث َٝت١ ٖؤٟ ن١ّ ت ١٥خٛاضز ١٥ٜاْٛت ٚاهلل ؾيت ٚاَإ ١ْٚت٠ٛ ن١ٚا بب
َٝػ١َب١ض ْاض٠ذ١ت بها ٜاخٛز قراب١  َٞ ١٥ٚؾت١ٟ ن١ٚا ث اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٜإ ٖٞ قراب١ ب

َٝهسا ن١ ٚتٜٛا١ْ خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٟٛٚ ) ١َُٝ ؾيت ٚاَإ ١ْٚت٠ٛ ي١نات  جه  ين ىن٥
َٜٓسٜإ ١٥خٛامه َٝهسا ٚتٜٛا١ْ خٛاٟ ( غٛ ضز ب١قٛض٥إ ٚاهلل ؾيت ٚاَإ ١ْٚت٠ٛ ن١ ي١نات

( َٜٞ ( يكس ٚاهلل  ب١حتكٝل ٚتٜٛا١ْ ٚاتا خٛاٟ حي جي يه ىهط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٛٚ

َٝط ٚتٜٛا١ْ )  حي جيط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٟٛٚ ١٥ٚا١ْ زضؤ ١٥ن١ٕ ن١ ٚاٜإ ١ْٚت٠ٛ ١ْخ
( خٛاٟ ط١ٚض٠ ١ٜنػ١ض ت١نفريٟ نطزٕ ي١زٚاٟ ٥ٝػال١َن١ٜإ ىي مي خي

 َع به١ًُ نؿسِٖ اهلل مسعت أَافطبٕٛٚ ب١ٚ ن١ي١ٜ١ُٝ ن١ٚات١ ب١ن١ي١ٜ١ُٝى نافطبٛٚ )نا
َٞ ١ْٝ خٛاٟ َعِٗ ٚجياٖدٕٚصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  اهلل زضٍٛ شَٔ يف نِْٛٗ َٜت ي َٞ تؤ طٛ ( ١٥ي

َٝػ١َب١ضزإ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  َٝهسا ١٥ٚا١ْ ي١ظ٠َاْٞ ث تعايٞ ١٥ٚاْٞ نافط نطز ي١نات
( ي١ط١يٝسا ذ١د . ٜٚٛسدٕٚ ٚحيذٕٛ ٜٚصنٕٛ َع٘ ٜٚصًٕٛا جٝٗاز ١٥ن١ٕ )١ٖتا  ي١ط١يٝس

٠َٜٛ ب١اَلّ ن١ي١ٜ١ُٝنٝإ ض٠ظض ٖات١ ز٠ض٠ٚ٠ ١ٖتا  ١٥ن١ٕ ٚ ي١ط١يٝسا ت١ٚذٝس ١٥ب١ٕ ب١ض
َٝٔ ٚاهلل ٟ ١َْإ ٚت٠ٛ خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٟٛٚ ٚاهلل ٟ ٚتٛتا١ْ ٚ  َٜٓسٜإ خٛاضز ن١ ١٥ي غٛ

َٞ ٚضٜا بٞ با نابطا نافطٜـ بٕٛٚ ي١زٚاٟ  ٥ٝػال١َن١تا٠ٚ١ْ , ن١ٚات١ نافطبٕٛٚ ١٥ب
َٝط ١ٖض ٚا١ٜ . َٞ ٚا١ْٝ ١ْخ َٜٓسٜـ خبٛا بً  غٛ

َٜٞ ؾِٝٗ اهلل قاٍ ايرٜٔ ٚنريو) َٜهٝرت خٛاٟ تعايٞ ز٠باض٠ٟ َْٛافك٠ٚ١ٓٝ ز٠ف١ضَٛٚ ( ٠ٚ جاض
َٝٔ ١٥َا١ْ ي َٜو ي١ عًُا ١٥ي ٖريزا ظا١ ي١ٚا١ْٟ ن١ٚا نٛفطٜإ نطز ي١ٚا١ْٟ ن١ ٠ٚنٛ ١ْٖس
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َٜصٜإ نطز٠ٚ ذ١جٝإ نطز٠ٚ ٚ ظ٠ناتٝإ زا٠ٚ.  َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ْٛ ي١ط١ٍ ث
َٜٞ : غ١ٜطٟ ١٥ٚ قرابا١ْ به١ ن١ ي١ط١ٍ  َٝذ االغالّ ١٥ف١ضَٛٚ َٜٓسا ؾ َٜو ؾٛ ١ٖتا ي١ٖ١ْس
َٝهٝإ نطز ب١ غٛبع١ت١ن١ٜإ نافط بٕٛٚ  َٝػ١َب١ضزا بٕٛٚ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( غٛبع١ت ث

َٝ   يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نتت )١٥ي
 نت) 11(يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
َٝٔ ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ ىت َٞ به١ٟ ز٠ضباض٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚتٜٛا١ْ ١٥ي (١٥ط١ض ثطغٝاضٜإ ي

َٝػ١َب١ضٜإ ٚت )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( تطغٓؤى ٚ زا٥ِٝ بطغ١ٝ  ١ٖي١ٟ ن١ نطزٜٚإ ن١ ب١ ث
ٚ غو بطغٞ ٚ ج١بأْ ١َ١٥ٜإ ٚ زا٥ِٝ ي١ب١ضز٠َٞ زٚشَٓسا تطغٓؤن١ ٠ٚ زضؤظ١ْ زضؤظْٔ 

َٝهسا ي١زيٝاْسا ١ْبٛٚ  ب١ طايت٠ٚ١ ٚت ١٥ّ ن١يُٝاتا١ْ ن١ ي١ز٠َٝاْسا ٖات١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ي١نات
َٝه١ْري ٚ طايت ١٥ّ قػا١ْٜإ نطز )  زث رث يت  ىت نت١ٖض٠ٚنٛ ث

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث
 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك
َٟ ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ  خٛاٟ تعايٞ ١٥ف١ضَٟٛٚ ١٥ط١ض ثطغٝاضٜإ 12(زي ري َٞ بهط ي

 ١َُٝ ١َُٝ غٛبع١متإ نطز ٚ ب١طايت٠ٚ١ ٚاَإ ٚت ٥ ٥ َٔٝ ن١يُٝاتا١ْٟ ن١ٚا ٚتٝإ ١٥ي
١َُٝ ي١زملاْسا ١ْبٛٚ ب١ق١ْاع١تٞ خؤَإ ١ْبٛٚ ١٥ٚؾتا١ْ ١ٖض٠ٚنٛ  ب١ضاغتُٝإ ١ْبٛٚ ٥

َٞ خٛاٟ تعايٞ َٞ ٜإ بً ٚ  طايت١ ٚ ط١َ١ قػ١نامنإ نطز٠ٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٟٛٚ تؤ ث
َٞ به١ٕ  ٠َٛٝ طايت١ٟ ث َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٖٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ ٥ا١ٜت١ناْٞ خٛا ٚ ث
٠َٛٝ ب١حتكٝل نافطبٕٛٚ ي١زٚاٟ ٥ُٝا١ْن١تإ خؤ  ٠ٚ١َٓٝ ٥ َٜو ١َٖ ! ٖٝض بٝاْٛٚ إعرتاظاض
َٞ بٛضزٕ  ٠َٛٝ به١ٜٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ١ْٖس٠تإ زاٚاٟ ي َٜو ي٥١ ١َُٝ ع١فٟٛٚ ١ْٖس ١٥ط١ض ٥

ٚاٟ ت١ٚب١ ١٥نات ٥ٝدالقٞ ت١ٚب١ٟ نطز٠ٚ ي١ ط١ضاْس٠ٚ٠ن١ٜسا ٠ٚ١٥ ١٥ٚ نؤ١َي١ٟ ١٥نا زا
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١َُٝ غعاٜإ ١٥ز٠ٜٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َٛجطِٜ ٚ غت١َهاضٕ  َٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ٥ ١ٜ٠َٛٝ ْاط١ض ب١ٚ ؾ
( ١٥َا١ْٟ ن١ خٛاٟ اِْٗإمي بعد نؿسٚا اِْٗ اهلل صسح ايرٟ ؾٗؤال٤ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ نافطٕ  )

صٌ اهلل  اهلل زضٍٛ َع ِٖٚاِْٗ إمي بعد نؿسٚاط بٕٛٚ ي١زاٚاٟ )تعايٞ ف١ضَٟٛٚ ١٥َا١ْ ناف
َٜٞ ؟ ) عًٝ٘ ٚضًِ َٝػ١َب١ضزا بٕٛٚ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ (ي١نٛ  غص٠ٚ يف(١٥ٚا١ْ ي١ط١ٍ ث

َٜطازا )تبٛى ا أِْٗ ذنسٚ ن١ًُ قايٛا(ي١ غ١ظ٠ٟٚ ت١بٛى ٖات٠ٚ١ٓ ١٥ٚ قػا١ْٜإ نطز ي١ض
١َُٝ املصح ٚد٘ ع٢ً قايٖٛا ١َ١٥َإ ب١ طايت١ ٚت٠ٛ ١َ١٥َإ ب١ ق١ْاع١ت ١ْٚت٠ٛ ( ٚتٝإ ٥

 ٜٚصًٕٛ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ أْاضا املطًُني َٔ تهؿسٕٚ قٛهلِ ٖٞ ايػب١ٗ ٖرٙ ؾتأٌَ)
َٞ ١٥ط١ض تؤ ي١ّ ؾٛب١ٜٗإ . األٚزام ٖرٙ يف َا أْؿع َٔ ؾإْ٘ ابٗادٛ تأٌَ ثِ ٜٚصَٕٛٛ ( ١٥ي

َٝسٟ  َٝو ي١ َٛغًُاْإ نافط ١٥ن١ٕ ن١ ؾاٖ ٠َٛٝ ن١غاْ ٚضز بٝت٠ٚ١ ق١ٚي١ن١ٜإ ١ٜ١َ١٥ ٥
َٜص ١٥ن١ٕ ٚ  َٝٓٔ ب١ )ال اي١ اال اهلل حمُس( ٚ ب١ حمُس ضغٍٛ اهلل )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ْٛ ٖ١٥

َٞ ١َ١٥ ب١ غٛزتطٜٔ  ب١ضؤشٚٚ ١٥بٔ ,٥ٝٓحا غ١ٜطٟ ٠ٚال١َن١ف به١ ن١ بؤّ باغهطزٟ ١٥ي
َٝعتطٜٔ ؾٛب١ٟٗ ١٥ٚاْٞ  َٞ ٚاتا ب١ٖ َٝذ ٚاز٠ي ؾت١ ن١ ي١ْاٚ ١٥ّ نؿف ايؿبٗات١ ْٛغ١َٛٝ ؾ
َٞ ١٥ّ باب١ت١  َٝت ظؤض ٥اغإ ب َٝعتطٜٔ ٠ٚالَٝؿٞ زا٠ٚ١ْٚ ن١ٚات١ ب١الٜت٠ٚ١ ز٠ب َٝٓا ٚ ب١ٖ ٖ

 َٞ َٝت َٛؾطٜو ب َٞ ٜاخٛز ز٠ب َٝت َٛذٝس ب َٝو ي١زْٚٝازا ٜإ ز٠ب ١ض ١٥ّ ُْٝا١ْ ي١غن١غ
َٝه٠ٚ١ ١٥ط١ض ١ٖضزٚٚنٝإ بٛٚ ٠ٚ١٥ ب١َٛؾطٜو ذٝػاب١ خٛاٟ  َٝت ث ظ١ٜٚ٠زا ١ٖضزٚٚنٞ ب

( : َٜٞ ٜاْٞ ٥ُٝاْٞ  13(ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٛٚ
َٝاْسا ١ٜ١ٖ ب١اَلّ ؾرينٝإ ١ٜ١ٖ ٚ ١٥ض١ٓ خا١ْٟ َٛؾطٜه٠ٚ١ٓٝ ٠ٚ١٥ٟ ؾريى ٚ  باغهطز ت

َٝت  َٝت ب١ ٥ُٝاْساض ذٝػاب ْاب َٝسا ب َٞ ٖٝض ٥ُٝاْٞ ت َٝت ْاب َٝسا ب َٝهٞ خايٝكٞ ت َٝت ٥ُٝاْ ١٥ب
َٜٔ بؤ ١٥ٚن١غا١ْٟ  ١َُٝ ي١ٚ ٚاقٝع١زا بط١ض َٝػتا ٥ َٝت  ٥ٝٓحا ٥ُٝاْساض٠ , ٥ َٝسا ب َٝهٞ ت ؾرين
َٞ ١٥ٚ ن١غ١ بِطٚاٟ  َٞ ن١َ١ ب١ضاغيت ١٥ب َٜه١ !؟ ١ٖتا بً َٝهٞ خايكٞ ١ٜ١ٖ ض١ْس ن١ٚا ٥ُٝاْ

َٞ ي١ظٜٓسٚإ  َٝو ١ْب َٝو ٚ ٖٝض ن١غ َٜضه١ ب١ٖٝض ؾت َٜباظ ٚ ي١ٖٝض ض ٚ َطزٚٚإ ي١ٖٝض ض
َٝت ي١عٝباز٠تٝسا  َٝو ت١ْٗا ٥ُٝاْٞ ب١ خٛاٟ تباضى ٚتعايٞ ١ٖب ي١ٖٝض جؤض٠ ذٝعب ٚال١ْٜ
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َٜص بؤ خٛا ١٥نات ضؤشٚٚ بؤ خٛاٟ ط١ٚض٠  ٖاٚاض بؤ خٛا ١٥نات ١ْظض بؤ خٛا ١٥نات ْٛ
َٜت ذ١د بؤ خٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥نات عَٛط٠ بؤ خٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥نات أعُا يٞ ق١ييب ٚ ١٥طط

َٝت  َٓٝ َٝت ذٛنُطاْٞ خٛاٟ تباضى ٚتعايٞ بػ١مل جٛاضح ١َٖٟٛٚ بؤ خٛا ز٠نا ب١ت١ْٗا ٠ٚ ١٥ب
َٜهٔ ١٥َطؤ!؟  َٞ ب١ ذٛنُطاْٞ ٥ٝٓػا١ْنإ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ٥ا١٥ٚ ن١غا١ْ ض١ْس َٝت نافط ب ١٥ب
َٜص ١٥نا ٚ ضؤشٚٚ  َٝت ْٛ َٝت ظؤض ن١َٔ ١ٜ١َ١٥ َٛذٝسٟ خايل غ١ٜطٟ ١َ١٥ ن١٥١ي ١ٖتا بً

َٜ َٜص٠ن١ت غٛزٟ ١َْا ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥طط َٞ ت١ٚاٚ ْٛ َٜص ١٥نات ٚعًُا١ْٝ ! ٥ ت ْٛ
َٜص٠ن١تٞ ١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠  ذ١د ١٥نات ٚ عًُا١ْٝ ١َ١٥ ٖٝض غٛزٟ ١ْٝ عًُا١ْٝت١ن١ ْٛ

ٕ ٚا١ٜ بِطٚاٟ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ٚ غٛجس٠ٟ ١ْبطز غٝطابِطٚاٟ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ٚ عًُا١ْٝ ٠ٚنٛ 
َٝت ١٥ّ ٠ٚال َٞ غٝطا١َ ٜاْٞ ب١الت٠ٚ١ ظؤض ٥اغإ ب ٕ بِطٚاٟ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ٜاخٛز ْا ؟! ب١ي

 مب خب)ظٜاتط ي١تؤ با٠ٚضٟ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ١٥ٟ ٖؤٟ ؾرين١ن١ٟ ض١ٝ ٖؤٟ نٛفط٠ن١ٟ 

َٞ ١ْنطز   14(حت جت هب َٞ ب١ج َٝهطز ١٥َط٠ن١ٟ خٛاٟ ج  .خٛا ١٥َطٟ ث
َٝت ٚضٜابري باب١ت١ن١ ٠ٚ١٥ ١ْٝ بِطٚاٟ ب١خٛا١ٜ ١َ١٥ بؤ١ٜ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب

َٝدٝـ ط١ٚض٠تطٜٔ ض٠زٟ زا٠ٚ١ْ ف١ضَٟٛٚ )  ابٗادٛ تأٌَ ثِط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٜٗا١ْ ٚ ؾ
( ١٥َطؤ ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٟٗ خ١يو ١ٜ١َ١٥ , ي١ّ ؾٛب١ٜ١ٗ األٚزام ٖرٙ يف َا أْؿع َٔ ؾإْ٘

 ٠َٜٛ َٝب٠ٛ ن١ٚا ن١ي١ُٟٝ تهفريٜإ نطز٠ٚ ب١ز َُٜإ ي ١َُٝ ظؤض طٛ ن١ي١ُٟٝ تهفري ٖات٠ٛ ن١ٚا ٥
َٞ َٝٓٔ ١َغ١ي١ٟ تهفري ٚا١ْٝ ١َغ١ي١ٟ تهفري ١َغ١ي١ٜ١ن١ ن١ٚا  ظ١َ ٚ خ١يهٞ ث ١٥تطغ

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( باغٞ نطز٠ٚ  خٛاٟ ط١ٚض٠ ي١قٛض٥اْسا باغٞ نطز٠ٚ ث
َٝسا١ٜ ب١زاخ٠ٚ١ َاَؤغتاٜاْٞ  ٠ٚ قراب١ ٚتابعري باغٝإ نطز٠ٚ ٠ٚ ١َٖٛٚ نٝتابٞ فكٗٞ ت

٠ٚ١َٜٓ غ١ض ١٥ٚ ن َٝب١ فك١ٟٝٗ خؤٜإ ب١تاٜب١تٞ ١٥ٚ نٝتاب١ٟ ن١ ؾافعٞ ١َظ١ٖب بابط١ض ت
٠ٚ١َٜٓ بعأْ  َٜٞ بِطؤ ي١بابٞ تهفري ٚ ي١بابٞ ضٜس٠زا خبٛ َٜٓط ي١نٛي١ٝناْٞ ب١ْاٚ ؾ١ضٜع١ ز٠خٛ
َٜٓٝت بؤ نطزٚت١ ب١ْٗ١َ١د ٠ٚ١٥تا  ضٞ ْٛغطا٠ٚ باؾ١ ١٥ط١ض بِطٚات ب١َ١ ١ْٝ بؤضٞ ١٥خيٛ

َٝذ حمُسٟ  َٝط٠ ؾ َٝهطز ن١ بابٞ ي١بابٞ ضٜس٠زا ْٛغطا٠ٚ  ٠ٚنٛ ي نٛضٟ عبسايٖٛاب ٥اَاش٠ٟ ث
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َٝت  َٝت ١٥ٚ ن١غ١ٟ ٚابً َٝت ١٥ي ضٜس٠ ي١ٖ١َٛٚ نٝتاب١ فك١ٝٗناْسا ١ٜ١ٖ بِطؤ بعا١ْ ضٞ ١٥ي
َٝه١ ي١بابٞ فكٗٞ  نافط٠ ١٥ٚن١غ١ٟ ٚابهات نافط٠ ١٥زٟ ٠ٚ١٥ تهفري ١ْٝ خؤٟ ! ٠ٚ١٥ باب

١َُٝ ي١غ١ ض زٚٚقاعٝس١ٜ٠ ٥ُٝإ ٥ٝػالَٞ ب١يهٛ ١٥قًٞ ز١ٜٓن١َإ تهفري ١٥قًٞ زٜين ٥
َٝت َٝو ن١ٚا ١٥ٚ ٥ُٝا١ْٟ ١ْب َٝو طا٠ٚنافطبٕٛٚ ب١   ب١خٛا ٠ٚ نافطنطزْٞ ن١غ غٛت ٠ٚن١غ

َٝسا١ٜ ٠ٚ١٥ طان١ٚا ٥ُٝاْٞ ب١ٚ  َٝت ن١ٚات١ ي١ٖ١ضزٚٚ ١٥ق١ًن١زا تهفريٟ ت غٛت١ ١ٖب
١٥قًٞ ز١ٜٓن١َا١ْ با١٥ٖٚا ١ْبري ٠ٚنٛ ١٥َطؤ ب١زاخ٠ٚ١ ن١ عًُاْٞ ٚ يريايٞ ١ٖتا زٚاٜٞ 
َٝت  َٝػتا ١٥َطٜها ١٥ي َٝه٠ٚ١ شٜا١ْ ن١ زضؤف ١٥ن١ٕ ز٠ٚ٠ض٠ ط١ض ضاغت ١٥ن١ٕ بعامن ٥ ,, ث

ًَٝٝت َٔ ٥اظاز ٠َٜٛ بعامن ٥اظازٟ ٚ ٥اظازٟ بؤ ْاٖ مب ٚ قٛض٥إ ذ١زٜػ١ن١ٟ خؤّ بب١ّ ب١ض
َٞ بهات !  َٞ ب١ج َٝو ١٥تٛاْٞ ي١ّ ظ١ٜٚ٠زا ي١ب١ضز٠ّ ١٥َطٜهازا قٛض٥إ ٚ ذ١زٜػٞ ج ٚالت
َٝو ز٠تٛاْٞ ١٥ٚ ؾ١ضٜع١ت١ٟ ن١ٚا خٛاٟ زٜٓا٠ٚ ب١تاٜب١تٝـ ي١َ١غ١ي١ٟ تهفري ٚ  ٚالت

َٝ ي١َ١غ١ي١ٟ  َٞ نطزْٞ ذسٚزٟ ؾ١ضٜع١ت زا بعامن ز٠ٖ َٞ ب١ج َٝت ١ٜى ن١ؽ ي١غ١ض ج ً
َٞ بهات ! ن١ٚات١ زضؤ ١٥نات ١َغ١ي١ن١ بطٜت١ٝ ي١خؤ غ١ثاْسٕ  َٞ ب١ج ١٥ّ ظ١ٜٚ٠زا ج
بطٜت١ٝ ي١ اذتٝالٍ ٥اظازٟ ب١ؽ بؤ خؤٟ ١ٜ١ٖ بؤ غ١ٜطٟ خؤٟ ١ْٝ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ي١زٜين 
٥ٝػالَسا ١َغ١ي١ٟ ٥اظازٟ ١ْٝ ي١زٜين ٥ٝػالَسا زٚٚؾتُإ ١ٜ١ٖ ٜإ نافطٟ ٜإ 

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ي١غ١ض ٥ُٝاْساضٟ ١٥ط َٝت ٚ ث ١ض ز٠ٚي١تٞ ٥ٝػالّ ١ٖب
َٝهطز٠ٚ ) َٝت ١٥ٖٚا ١٥نات ن١ خٛا ١٥َطٟ ث  ىت نت مت زتذٛنِ ب

َٝت نان١ ٥ٝػالّ  15(مثزث رث يت جا با ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١َال ٚ ب١ْاٚ زعات بً
َٝساٜ َٝسا١ٜ ب١اَلّ ب١ذ١م ت َٝسا ١ْٝ ب١ضٟ ٚاهلل نان١ تْٛسٚ تٝصٟ ت ١ ١٥ٚ تْٛسٚ تْٛسض٠ٟٚ ت

َٝسا١ٜ ن١ٚا خٛاٟ تعايٞ ف١ض١َٜٚٛتٞ َاز٠ّ تؤ ٥اٟٚ َٔ ١٥خؤٜت ١ٖٚاٟ َٔ  تٝص١ٜ ت
َٜت١ٚ خٛاٟ  َٞ غ١ضت ثإ بهط ١ٖي١٦َصٟ َٔ تؤّ زضٚغت نطز٠ٚ ب١قػ١ٟ َٔ ْان١ٜت ١٥ب

َٝت ) َٝػ١َب١ض٠ن١ٟ ز٠ي خٛاٟ ط١ٚض٠  16(حص مستعايٞ ٚاٟ زاْا٠ٚ ٚاف ب١ ث
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َٝ ػ١َب١ض٠ن١ٟ ب١ض١ٜٝ ي١َٛؾطنري ٜاْٞ ضٞ ب١ض١ٜٝ غٛض٠تٞ بطْا  ٟ ْاضز خٛا ب١ض١ٜٝ ث
َٝٔ باٟٚ  َٝو ١ْٝ ي١قٛض٥اْسا ْاٚ بطْا  ١ٜ ٜإ ١٥ٚ غٛض٠ت١ ١ٖيطط٠ٚ١ٜٓ بً نان١ !؟ ١٥ٟ غٛض٠ت

َٝه٠ٚ١ شٜإ )اغتػفطاهلل( ٚايعٝا َٝٔ ث َٝٔ خٛا ذ١ْٝ نان١ ١٥ٚؾت١ ! ٠ٚنٛ ١٥ٚإ ١٥ي َٞ بً باهلل ١٥ب
٠َٛٝ غ١ضتإ نطز٠ٚ ب١قٛضزا ٚا ٥اطاتإ ي١خؤتإ ١ٖي١ٟ نطز٠ٚ ن١ٚا بطْا   ٟ ْاضز٠ٚ ْا ٚاهلل ٥

٠َٜٛ ْاب١ٕ جا  ١َْا٠ٚ نافطبٕٛٚ ب١ٚز١ٜٟٓ خٛاٟ تعايٞ  ن١ف١ضَا١ْناْٞ خٛاٟ تعايٞ ب١ض
َٞ ضاغت١ ! ) َٜت بعاْري ن  17(حي جي ٰه مه جه هن منضؤشٟ قٝا١َت ز

َٜٔٓ َٝت نان١ ٚاهلل َاَؤغتاٜإ ١ٜ١ٖ ١ٖض تْٛس ض٠ٟٚ ١٥ْٛ َٞ ز٠ب َُٜإ ي ١َغ١ي١ن١  ٜإ طٛ

َٜٞ ) طٌبطٜت١ٝ ي١ذ١م ٚبا ب١ّ  18(ممخم حم جم هل ملخٛاٟ تعايٞ ١٥ف١ضَٛٚ
ٍ ١ٜ١ٖ ض٠ف ٚ غجٞ ١ٜ١ٖ ذ١م ٚ ْاذ١م ١ٜ١ٖ خٛا ث١ضغيت ضالب١ْٛض٠ٚ٠ض٠زا اال ذ١م ٚ 

َٝت  طً٘ٚ اهلل ث١ضغيت ٚ ؾٜٛٓه١ٚتين زٜين ٥ٝػالّ ذ١ق١ ١ٖض١َٖٛٚ ١٥ٚاْٝرت با ٜإ ١٥ب
َٞ ْان١ٜت إقطاض ب١َ١ به١ٜت ٥ٝٓحا ٥ُٝاْساض ٠َٜٟٛ بب١ٜت ٜإ إقطاضٟ ث َٝت ب١ض ٟ ٠ٚ ١٥ب

نافطٟ با إزعاٟ ٥ٝػال١َتٝـ به١ٟ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ ١َٖٟٛٚ ي١غ١ض ١ٜ١َ١٥ ١َ١٥ ظؤض 
َٜصتطٜٔ ؾٛب١ٜٗا١ْ  َٝت زض َٜٞ باب١تٞ تهفري جا ١٥ي َٞ ز٠ٚتط ططٜٓط١ ١َ١٥ ١٥ّ باب١ت١ٜ١ ن١ث

َٝت ٜاْٞ ١ٖتا باغٞ به١ٜت ١ٖض ن ١َ١ ٠ٚط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛبٗاتٞ ٠ٚض٠ز٠ن١ؾٞ ظؤض ١٥خا١ْٜ
١٥ٚ ق١ٜ١َٚ١ ب١تاٜب١تٝـ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ضٟٚٚ نطزؤت٠ٚ١ ز٠ع٠ٟٛ ؾٝذ حمُسٟ نٛضٟ 
َٞ ق١ض١ْ ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٟٗ ١٥ٚ خ١يه١  َٝػتا ٠ٚ١٥ غ عبسايٖٛاب ي١ٚ نات٠ٚ١ تا٠ٚنٛ ٥
َٜص ن١ضٟ نٛؾت٠ٛ ضؤشٚٚ  َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب َٛغًُاْٞ نٛؾت٠ٛ ! ْٛ ١ٜ٠ٚ١٥ ٚاهلل ؾ

٠َٜٛ غ١ٜطٟ ططٟ نٛ َٝٔ ١٥ٚ ي١ٚ ؾت٠ٛ ٠ٚ١٥ٟ بِطٚاٟ ب١قٛض٥إ ١ٜ١ٖ نٛؾت١ٜٛتٞ ١٥ٖٚا ز٠ي
نطز٠ٚ تؤ إعرتاف ب١ ت١ٚذٝس ٚ )ال اي١ اال اهلل( ْان١ٜت تؤ ١٥ضٝت ؾريى ١٥ن١ٜت ي١ )ال اي١ 
 َٞ َٜص ٚ ١ْضؤشٚٚ ١ْعٝباز٠ت ٖٝضت ي َٜت ١ْ ْٛ َٞ قبٍٛ ١٥نط اال اهلل (زا ضؤٕ تؤ ٠ٚ١٥ت ي

َٜت ١٥ّ  َٝػتاف ١ٖض ب١ز٠ٚا١َ باب١تٞ ْاؾطٜٔ نطزْٞ عًُاٟ قبٍٛ ْانط باب١ت١ف تا٠ٚنٛ ٥
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ز٠ع٠ٟٛ ت١ٚذٝس ٠ٚ ز٠ع٠ٟٛ دمسٟ ب١تاٜب١تٞ ن١ٚا خ١يو نافط ١٥ن١ٕ خ١يو نافط ١٥ن١ٕ 
َٝؿ١ْطٞ ١٥ٚ  ب١ذ١م نافطٟ ١٥ن١ٕ خؤ ب١ب١تاٍ نافطٟ ْان١ٕ جا ي١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ٚا ي١ث

َٝذ حمُسٟ نٛضٟ ع بسايٖٛابٝإ ١٥زا٠ٚ١ٜ )ض٠مح١تٞ خٛاٟ ن١غا١ْٕ ن١ٚا ض٠زٟ ز٠ع٠ٟٛ ؾ
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ  َٞ ( غًُٝاْٞ نٛضٟ غٛذِٝ بٛٚ دمسٟ ي١ط١ٚضتطٜٔ زٚٚش١َٓناْٞ ؾ َٞ ب ي
َٝهسا ناغ١ظٟ ْٛغٞ بؤ ظؤضب١ٟ ؾاضٚ  عبسايٖٛاب ب٠ٚٛ ي١دمسزا ١٥ٚ ز٠ع١ٜ٠ٟٛ ١ٖض ت

َٝط١ْٚ ٠ ن١ٚا ؾاضؤضه١نإ ن١ٚا حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب خ١يو نافط ١٥نات ي١ٚا١ْف ز٠ط
إبٔ عفايكٞ ذػا٥ٞ ١٥ٜٚـ ضغا٥ًٝٞ ْاضز٠ٚ ْاضز١ٜٚٚتٞ بؤ إبٔ َعُط ١٥ٚٚا١ْ ن١ٚا حمُسٟ 
نٛضٟ عبسايٖٛاب خ١يو نافط ١٥نا ١َٛ٥تٞ ٥ٝػالَٞ نافط ١٥نا ١ٖض٠ٖٚا ن١غاْٝرتٜـ ظؤض 
َٝػتاف ٥ٝٓحا ضؤٕ ض٠ز ي١َ١ بس٠ٚ١ٜٓ٠ ي١خٝاليٞ ١ْق١ن١زا بؤَإ ز٠ضن١ٚت  ١ٖتا ٥

 ١ْطا٠ٚناْٞ ي١ّ جؤض٠ تؤ١َتا١ْ :ض٠زا٠ٚ١ْ ٖٚ خطٛاط٢
 

 : ١ْٖطاٟٚ ١ٜن١ّ 
َٝو ي١ّ ز١ٜٓ  َٝو ن١ٚا تكسٜكٞ ؾت ن١ٚا ؾٝذ باغٞ إمجاعٞ نطز ب١ إمجاع ٖات٠ٛ ١ٖضن١غ

( ب١ إمجاع ١َ١٥ ٖات٠ٛ أال إٕ َٔ صدم بػ٤ٞ ٖرا دٜٔ أْهس غ٤ٞ اخس أْ٘ ٜهؿسبها  )
َٝو ي١عًُْا  إعرتاف ب١َ١ ١٥نات إمجاعٞ ي١غ١ض٠  َٝو ي١ّ ١َٖٛٚ ن١غ ١٥ط١ض تؤ بِطٚات ب١ؾت

َٞ نافط ١ْٝ ١٥ٚ ن١غ١  !  َٞ بً َٝت ٠ٚ١٥ نافطٜت ,١٥تٛاْ َٝهٞ تطٟ ١ْب َٞ بِطٚات ب١ؾت ز١ٜٓ ١ٖب
َٝٓا٠ٚ بؤمن١ْٛ ) َٝط نافط٠ بؤ١َ١٥ف ض١ْس من١ٜ١ْٛنٞ ٖ أَٔ ببعض ايهتاب ٚدشد ١ْخ

َٜو ي١قٛض٥إ ١ٜ١ٖ ٠ٚ ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١ْسٜهٝرتبعط٘ ؾإْ٘ ناؾس ١ْٝ ١َ١٥  ( ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١ْس
َٞ ْاط١ٜ١ْٞ )إٔ َٔ أقط بايتٛذٝس  نافط٠ ١٥ٚ ٥ُٝا١ْٟ ن١ٜ١ٖ١ٜ١تٞ ب١ٚ ب١ؾ١ غٛزٟ ث

َٜص ٚاجب ١ْٝ نافط٠ ٠ ؾإْ٘ ناؾسٚجرس ٚجٛب ايكال َٝت ْٛ ( با  إقطاض ب١ت١ٚذٝس بها ب١اَلّ بً
َٝت ت١ٚذٝس ت١ٚاٚ إٔ َٔ أقس بايتٛسٝد ٚايصال٠ ٚدشد ٚدٛب شنا٠ ؾإْ٘ ناؾس) ( با بً

َٝت ت١ َٝت ظ٠نات ٚاجب ١ْٝ نافط٠ ١٥ب َٜصٜـ بهات ب١ؽ بً ْٗا ٖاٚاضٟ خٛا به١ٜت ْٛ
َٝٓا٠ٚ )  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ٥ٚ١٥ُّا١ٜت١ؾٞ ٖ
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 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب  زب
َٝسا١ْٝ ب١ذ١ق١ت ١٥َا١ْ نافطٕ  19(يث  ىث نث مث زث رث ٖٝض طَٛاْٞ ت

َٝٔ )ال اي١ اال اهلل( ب١ضؤ ٠َٛٝ ز٠ي ٥ َٔٝ َٝٝإ ١٥ي ١َُٝ ث َٜص١٥ن١ٕ ٥ٝٓحا ١٥ٚنات١ ٥ شٚٚ ١٥بٔ ٚ ْٛ
٠َٛٝ ت١ٚذٝسٟ خٛاتإ ١ْنطز ١٥ٟ َٛؾطٜه١نإ ١٥ٟ ١٥ٚا١ْٟ خؤتإ ْا٠ٚ قؤيف  ب١اَلّ ٥
َٝهٔ ن١ٚا ي١ْاذ١ٟ تعن١ٝٝ ي١ْاذ١ٟٝ ضقا٥ٝل زاٚا ي١غ١ٜطٟ  َٜـ ٚ ب١ذػاب ن١غاْ ٚز٠ضٚ

ِ(١ْ خٛا ١٥ن١ٕ ٚاهلل ١ْ )ال اي١ اال اهلل ( ٚ ١ْ حمُس ضغٍٛ اهلل ن١تإ)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغً
َٞ ْاط١ٜين ي١ب١ض ١ٖيتإ ٠ٚؾاْس٠ٚ٠ ب١ٖاٚاضنطزْٞ  َٜص ٚ ضؤش٠ٚن١تإ ٖٝض غٛزتإ ث ْٛ

 غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ .
 

 ١ْٖطاٟٚ ز٠ّٚٚ :
  َٞ َٝو ١ٖب َٝو با٠ٚضٟ ب١ٖ١َٛٚ ؾت ض٠زا٠ٚ١ْن١ٟ ب١ قٝاغٞ ١٥ٚال١ٜ بامسإ نطز ١٥ط١ض ن١غ

َٞ ٜاخٛز ْا !؟١٥َا١ْ ن١ ي١زٚاٟ َٞ نافط ١٥ب َٜص ١ْب َٜٔ ١٥ٟ ١٥ط١ض  ب١ؽ ب١ْٛ ت١ٚذٝس٠ٚ٠ ز
َٝت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ب١٥١ٚالتط نافط٠  َٓٝ َٞ ١٥ٟ ١٥ط١ض ت١ٚذٝس ١ٖيب٠ٛؾ بِطٚاٟ ب١ت١ٚذٝس ١ْب

 ١َ١٥ف ١ْٖطاٟٚ ز٠ّٚٚ .
 : ّ١ٜ َٞ  ١ْٖطاٟٚ غ

َٝٓا٠ٚ١ٜٓ ي١ْٚ١ق١ٟ ن١ي١ب١ضز٠َاْسا بٛٚ من١ْٟٛ ظؤضٟ بؤ  ض٠زا٠ٚ١ْ ب١ من١ْٛ من١ْٟٛ بؤ ٖ
َٝذ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ١٥ي َٝٓا٠ٚ١ٜٓ ؾ َٜص ١٥ن١ٕ ٚ ضؤشٚٚ ١٥ططٕ ب١اَلّ عًُْا  ٖ َٝٔ )ال اي١ اال اهلل( ٚ ْٛ

َٜص ٚ ضؤشٚٚ ٚ )ال اي١ اال اهلل (١َْعٞ ١ْنطزٕ ن١ٚا نافطٟ به١ٕ  نافطٟ نطزٕٚٚ ٠ٚ ١٥ّ ْٛ
َٜصٜإ ١٥نطز ٚ  َٜٓه١ٚتٛاْٞ َٛغ١َ١ًٟٝ زضؤظٕ ْٛ من١ْٛنإ : بين ذٓٝف١ ؾٛ

َٝٓا ٖاتٔ ٚ َٛغ١َ١ًٜٝا َٝػ١َب١ضزا )قٌ ؾا١ٜتَٛٚاْٝؿٝإ ١٥ٖ َٝهطز ي١ط١ٍ ث ٕ ب١ؾساضٟ ث
َٞ بها  َٝػ١َب١ضا١ٜتٝسا نافطٜإ نطزٕ ز٠ٟ ١٥ط١ض خٛا١ٜتٞ ب١ؾساضٟ ث اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١ ث

َٝٝإ زاٚا نطز٠ٚ   ي١ط١ٍ عبسايكازضٟ ط١ٜالْٞ ن١ٚا ي
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يٝب ١ٖبٛٚ ن١ٚا خٛا١ٜ طامن١ٜ١ْٛنٞ تط ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا ٥ُٝاْٝإ ب١ عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ  
َٜصٜإ ١٥نطز ٚ ضؤشٚؾٝإ  ذٚايعٝا َٝهسا ن١ ١٥قرابٞ عًٞ بٕٛٚ ٚ ْٛ باهلل نافط نطإ ي١نات

َٝػتاف ب١ عًٞ  ٥ َٞ َٝٓطإ ن١ٚات١ ز٠ب ١٥ططت ٚ جٝٗازٜؿٝإ ١٥نطز نافط نطإ ٚ ١ٖتا غٛت
َٜٞ تريؤضغت ! ضْٛه١ ١٥ٚاْٞ غٛتاْس تْٛسض٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ ٠ٚذؿٞ طانٛضٟ ١٥بٞ   يٝب بٛتط

َٞ ٥ٝٓػإ َٜت١ٝ ضؤٕ ١٥ب َٜٞ ٚاتا!! عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ  ط١ض َٝٓط يٝب ي١ب١ض ق١باذ١تٞ طابػٛت
َٞ ٠ٚ١٥ْس٠ ضقٞ ١ٖيػا  َٝٔ خٛا١ٜ ن١ خٛا خٛا١ٜ ١ْى عًٞ خٛا ب ٥ٝؿ١ن١ٜإ ن١ ب١ عًٞ ١٥ي
َٝٓا٠ٚ ي١ عٛبٝس١ٜنإ ز٠ٚي١ٟ بين عٛبٝس  ١٥ٚاْٞ غٛتاْس , ١ٖض٠ٖٚا من١ٜ١ْٛنٞ تطٟ ٖ

َٝٔ ي٠ٚ١ْ١ٟ عًٞ نٛضٟ يٝبري ١ٖتا ْاٟٚ خؤٜإ ْا٠ٚ طا١٥بٞ  ١٥َا١ْ زضؤ١٥ن١ٕ ن١ٚا ١٥ي
َٞ  ط٢ُفا َٞ ١٥َا١ْ جمٛؽ بٕٛٚ ١ٜ١ٖ ١٥ي ١٥َا١ْ جٝاٚاظٟ ١ٜ١ٖ ي١ْ١غ١ب١ن١ٜاْس ١ٜ١ٖ ١٥ي

يٝب ١ْبٕٛٚ ٠ٚ طا١٥َا١ْ ١ٜٖٛز ٚ ْكاضابٕٛٚ ب١اَلّ ب١ت٥١هٝس ي٠ٚ١ْ١ٟ عًٞ نٛضٟ ١٥بٞ 
١٥َا١ْ نٛفطٟ ٠ٚ طٓ٘بٕٛٚ ي١باؾطٖ٘ري٠ٚ٠ ١٥َا١ْ ضاظا إزعاٟ ٠ٚ١٥ٜإ ١٥نطز ٠ٚ ي١

َٜٞ ١٥٠ٚٚا١ْ ب١ إمجاعٞ عًُْا  ٟ ستطٝا َٝذ االغالّ )ابٔ ايت١ُٝٝ( ٚا ز٠ف١ضَٛٚ ٕ ١ٖبٛٚ ؾ
١٥ٚ غ١ضز١َ٠ نافطنطإ ن١ز٠ٚي١تٝؿٝإ ١ٖبٛٚ ١ٖتا ٠ٚنٛ ٚمتإ قالح ايسٜٔ ١٥ٜٛبٞ 
َٝٓا٠ٚ١ٜ أبٛابٞ فك٘  َٞ ( ز٠ٚي١ت١ن١ٜٞ ضٚٚخاْسٕ , من١ْٟٛ تطٟ ٖ َٞ ب )ض٠مح١تٞ خٛاٟ ي

١ٜى ي١ باب١ناْٞ فك٘ بطٜت١ٝ ي١بابٞ ضٜس٠ ي١باب١زا عًُْا  باؽ ي١ٚؾتا١ْزا ز٠نا ن١ ٚمتإ 
َٝو بها ٠ٚ١٥ٟ ؾهٞ  َٞ ٠ٚ١٥ٟ ؾت َٝو بً ٥ٝٓػإ ب١ٖ١يططا٠ٚ ي١زٜٔ ذٝػاب ١٥نا ٠ٚ١٥ٟ ؾت
 ٠ٚ َٞ َٞ ٜإ ؾو ٚ طَٛإ ب َٞ  ٜإ فعًٞ ب َٞ ٜاخٛز ق١ٚيٞ ب َٞ إعتكازٟ ب َٞ ٚ طَٛاْٞ ١ٖب ١ٖب

١َُٝ باغٞ ١٥ن١ٜٔ ن١ ت١ٚذٝس٠ , ؾيت ٚاٜإ باغهط َٝػتا ٥ َٜه١ ي٠ٚ١ٟ ٥ ز٠ٚ ن١ظؤض ن١َرت
َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  ١ٖض٠ٖٚا باغٞ َْٛافٝك١ناْٞ نطز ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا ي١ظ٠َاْٞ ث

َٝٓا٠ٚ )  يق ىق  يف ىف يثطايت١ٜإ ب١قراب١ نطز٠ٚ ١٥ٚ ٥ا١ٜت١ٟ ٖ
١َُٝ  24(يل ىل  مل يك ىك مك لك اك خؤ١٥ٚا١ْ ١ْٜإ ٚت ٥

١َُٝ بِطٚاَإ ب١ قٛض٥إ ٚ ب١ٖ١ؾت ٚ ج١ْ١ٖ١ّ ٚ بِطٚاَإ ب١ت١ ٚذٝس ١ْٝ ١ْٜإ ٚت ٥
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َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ  َٜصٜإ ١٥نطز ٚ ضؤشٚٚؾٝإ ١٥ططت ي١ط١ٍ ث ١٥ٚؾتا١ْ ١ْٝ ْٛ
 ٚغًِ( ي١جٝٗاز ز٠ٖات٠ٚ١ٓ ! ب١ن١ي١ٜ١ُٝى نافطبٕٛٚ .

 
 :َََََََََََََََََََََٞ َٝذ)قاحل (١٥ي  ؾ

( ٚايتٛسٝد ايػسى َطأي١ يف املػبٗني غبٗات ع٢ً ايسد ٜٛاصٌ اهلل زمح٘ ايػٝذ شاٍ َا)
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ض٠ز ١٥زات٠ٚ١ ي١ؾٛب١ٗناْٝإ )  إىل ؾاْت٠ٚ١٥٢ٗتا ب١ب١ضز٠ٚاّ ؾ

 ال إٔ غٗد َٔ إٕ قٛهلِ ٖٚٞ أال ، ٚأخطسٖا غبِٗٗ أععِ َٔ ٖٞ اييت ايعع١ُٝ ايػب١ٗ ٖرٙ
 َا ؾعٌ ٚيٛ ٜهؿس ال ؾإْ٘ ، األعُاٍ ٚأد٣ ٚسر ٚصاّ ٚص٢ً اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘

َٝت ؾٛب١ٗن١ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ايسد٠ أْٛاع َٔ ؾعٌ َٝذ تًدٝكٞ باب١ت١ن١ ١٥نات ٚ ١٥ي ( ؾ
َٜص بها ٚ ضؤشٚٚ بططٟ ٚذ١د بها  َٝٝيت )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل ( ْٛ َٝو ٚتب ١ٖضن١غ

َٞ َٞ بهات نافط ْاب َٞ ب١ج ١٥ط١ض ١ٖضضٞ نطز١ٜ٠ٚ٠ى بها ٚ ١ٖضضٞ  ١٥عُاي١ناْٝرت ج
َٝط )  َجٌ يٝطٛا إِْٗؾ األٚيٕٛ املػسنٕٛ ِٖٚ ايكسإٓ ؾِٝٗ ْصٍ ايرٜٔ أَاقػ١ٜ١ى بها ! ١ْخ

 ال ؾِٗ ، اإلضالّ يف ٜدخًٛا ٚمل ، اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٚا مل ؾِٗ ، ٖؤال٤
( ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ي١ت١ٚاٚن١ضٟ ؾٛب١ٗن١ٜإ بايكسإٓ ٚال باإلضالّ ٚال بايسضٍٛ ٚال باهلل ٜؤَٕٓٛ

َٝٔ ١٥ٚا١ْٟ ن١ خٛاٟ ط١ٚض٠ نافطٟ نطزٕٚٚ ب١َٛؾطٜهٞ زاْإٚ ١٥ٚا١ْ بِطٚاٜإ ب١خٛا  ١٥ي
١َُٝ بِطٚاَإ ب١ٚا١ْ  ٚ ب١ضؤشٟ زٚاٟ ٚ ب١قٛض٥إ ٚ ب١ٚا١ْ ١ْب٠ٚٛ بؤ١ٜ نافطبٕٛٚ خؤ ٥

 اهلل ٜٚرنسٕٚ ٜٚصنٕٛ ٚحيذٕٛ ٜٚصَٕٛٛ ٜٚصًٕٛ بايبعح اإلميإ ؾأظٗسٚا ٖؤال٤ أَا١ٜ١ٖ )
َٜؿ١نإ زا١٥ْٝؿٔ ١ٖظاضجاض ٚ ض١ْسٜٔ ١ٖظاضجاض غبرإ اهلل نجريا ( ١٥ٖا قؤيف ٚ ز٠ضٚ

 ايػب١ٗ ٖرٙ عٓد اهلل زمح٘ ؾايػٝذبه١ٕ ٚ ٠ٚ١٥ به١ٕ ٠ٚ١٥ٚ به١ٕ ٖٝض غٛزٟ ١ْٝ ١َ١٥ )
َٜبطط٠ بؤ . غبِٗٗ أععِ َٔ إْٗاؾابٗا دتٛ مسعو أصؼ : قاٍ خاص١ َٝت طٛ َٝذ ١٥ي ( ؾ

َٜٓسناضٟ ت١ٚذٝس ١٥ط١ض  ٠ٚال١َن١ٟ ضْٛه١ ١َ١٥ ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٜٗا١ْ , باؾ١ ١٥ط١ض خٛ
٠َٛٝ بؤٜإ ضؤؾ١ٕ  َٝٛاظ٠ بؤ خ١َيهٞ باؽ بهات ب١ٚ ؾ َٜت١ ْاٚ خ١َيهٞ ١٥ٖٚا ب١ٚؾ به١ٚ

َِٝ ٚا١ٜ إ ؾْا  اهلل ظؤضب١ٟ خ١َيهٞ ب٥١ٝعْٞ خٛا ٖٝسا١ٜت ٠ٚضز٠ط ١َٜٓ بهات٠ٚ١ َٔ ث طٕ ز
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َٜت٠ٚ١ ي١خ١َيهٞ  َٞ ١٥ّ ؾت١ ١٥ؾاض َٝع٠ ن غ١ض ذ١قٝك١ت ب١يٞ ٚا١ٜ ضْٛه١ ض٠ز٠ن١ٟ ظؤضب١ٖ
َٞ َٔ ْاتٛامن عًُْا  غْٛ  ب١ْاٚ زٚعات١نإ  زاع١ٝ ٚ خؤٟ ب١ط١ٚض٠تطٜٔ ن١ؽ ١٥ظاْٞ ١٥ي

َٝٝا١ْ ضؤٕ نافطٟ ْان١ٟ . َٞ خٛا غ  ١ْقطاْٞ نافطبه١ّ ٥اخط ٠ٚ١٥ َٛقٝب١ت ١ْٝ ! جابً
 
 

 ايػب١ٗ ٖرٙ ع٢ً ايسد
َٝٛاظ ( : ١َُٗ ٚدٛٙ ضبع١ َٔ ايػب١ٗ ٖرٙ ع٢ً ايػٝذ زد ثِ) َٞ ب١ذ١ٚت ؾ َٝذ)قاحل(١٥ي ؾ

َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب :  ي١ ذ١ٚت ض٠ٚ٠ٚٚ ٖات٠ٚٛ ١٥ٚ ؾٛب١ٜ١ٟٗ ض٠زنطزؤت٠ٚ١ ؾ
 
 ( اآلخس ببعطٗا ٚنؿس ايػسع١ٝ األسهاّ ببعض آَٔ َٔ نؿس :: األٍٚ ايٛد٘)
 ٠ٚجٗٞ ١ٜن١ّ : 
َٝو بادتُٝع ناؾس ؾٗٛ اآلخس ببعطٗا ٚنؿس ايػسع١ٝ األسهاّ ببعض آَٔ َٔ أْ٘) ( ١ٖضن١غ

َٞ ي١الٟ ١َٖٛٚ  َٜو ١ْب َٞ ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١ْس َٜو ي١ذٛن١ُ ؾ١ضع١ٝنإ ١ٖب ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١ْس
 َٞ َٜو ي١ز١ٜٓن١ ١ٖب عًُْا  ٚ ب١ إمجاع ١َ١٥ نافط٠ ب١ٖ١َٛٚ ز١ٜٓن١ با ٥ُٝاْٞ ب١ٖ١ْس

َٞ ذٝػاب ( ٚاتا تؤ بادتُٝع ناؾس) َٜهٞ ١ْب َٝت ٥ُٚٝاْت ب١ٖ١ْس َٜهٞ ١ٖب ٥ُٝاْت ب١ٖ١ْس
َٝٔ نافطٟ ب١ٖ١َٟٛٚ  َٝط ١٥ي َٝسا١ٜ ؟! ١ْخ َٝهٞ زٚٚال١ْٜت ت َٜٞ ٚاهلل تؤ ؾ١خك ز٠نط

( ١ٜ١ٖ َٞ َٜٞ ن١ ٥ُٝاْت ث َٞ قبٍٛ ْانط  ب٘ دا٤ت ايرٟ ايتٛسٝد أْهسٚا ٖٚؤال٠ٚ١٥٤ؾت ي
َٝٔ ٜاضغٍٛ اهلل )قٌ اهلل ايسضٌ ع١ًٝ ٚغًِ ( ٚ ٜا عبسايكازض ١٥َا١ْ ٥ٝٓهاضٟ ( ١٥َا١ْ ن١ ١٥ي

َٝٞ ٖاتٕٛٚ ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا  َٝػ١َب١ضإ ث ١٥ٚ ز٠ع٠ٟٛ ت١ٚذٝس٠ٜإ نطز٠ٚ ن١ ١َٖٛٚ ث
َٝػ١َب١ضإ  عًُاْٞ ٚ ق١َٚٞ ٚ يٝربايري ١٥َا١ْ ٥ٝٓهاضٟ ١٥ٚ ز٠ع٠ٜٛإ نطز٠ٚ ن١ ١َٖٛٚ ث

َٞ ٥ٝٓػإ ت١غًُٝٞ ٠ٚجٗٞ بؤ خٛا بها ١ْى بؤ َٝٞ ٖاتٕٛٚ ن١ ١٥ب َٝهٝرت ) ث  اهلل إؾساد ٖٚٛؾت
( ٚايصاذتني األٚيٝا٤ َٔ غريٙ َع٘ أغسنٛا ٚإمنا بايعباد٠ اهلل ٜؿسدٚا مل ؾٗؤال٤ ، بايعباد٠

١٥َا١ْ ١ْٖاتٕٛٚ ي١ط١ٍ خٛاٟ ط١ٚض٠زا خٛا ث١ضغتدي ب١ت١ْٗا ٖاتٕٛٚ ؾيت ن١ٜإ ي١ط١يٞ 
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١٥َطؤ ١َٖا١ْ زاْا٠ٚ ١٥ٚيٝا ٚ قاذتٝٓٝإ زاْا٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ؾرينٞ َعاقط ٠ٚ١٥ٟ ن١ 
 ٜكبٌ ال ؾاإلضالّعًُا١ْٝت ٚ ١٥ذهاَٞ ب١ؾ١ضٜإ زاْا٠ٚ ي١ط١ٍ ز١ٜٓن١ٟ خٛاٟ تعايٞ زا )

( ٥ٝػالّ قبٛيٞ ٠ٚ١٥ْانا ثاضض١ ثاضض١ٟ به١ٟ خٛاٟ تعايٞ ي١قٛض٥اْسا ايتذص١٥
( َٜٞ َٞ ٠ٚضبططٟ ١ْى  21(خت حت جت  هب١٥ف١ضَٛٚ ١َٖٛٚ ٥ٝػالّ ١٥ب

َٝهٞ ٠ٚض١ْططٟ ) َٝهٞ ٠ٚضبططٟ ٚ ب١ؾ ( ايتٛسٝد اإلضالّ ٚأععِ ، ايتؿسق١ ٚالب١ؾ
( ايسضٌ مجٝع دع٠ٛ ٖٚٛط١ٚض٠تطٜٔ ب١ؾٞ ٥ٝػالّ بطٜت١ٝ ي١ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت )

َٝػ١َب١ضإ بؤ٠ٚ١٥ ٖاتٕٛٚ ن١ عٝباز٠ت ٜإ  َٝػ١َب١ضا١ْ ١َٖٛٚ ث باْط١ٚاظٟ ١َٖٛٚ ث
َٞ زٚعانطزٕ ٜإ خؤ ت١غًِٝ نطزٕ بؤ ١٥ذهاَٞ ؾ١ضعٞ ١َٖٟٛٚ بؤ خٛاٟ تعايٞ  ب

 يؿالٕ اإلْطإ ٜٓرز إٔ بأع ال ٚقايٛا ، ايعباد٠ تٛسٝد ٖٚٛ غ٤ٞ أععِ دشدٚا ٖٚؤال٤)
 ٜٓؿع ٚايٛيٞ ، ٚيٞ ألْ٘( ٚتٜٛا١ْ ق١ٜٓا ١٥ط١ض ١ْظضنا بؤ فالٕ ثٝاٚ ضاى )يؿالٕ ٜٚربح
( ١ٖض٠ٚنٛ ضؤٕ َٛؾطٜه١ناْٞ غ١ض٠تا ١٥ّ . األٚيني املػسنني ؾعٌ َجٌ ٖٛ مما ٜٚطس

َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٥ٝؿا١ْٜإ ١٥نطز  َٝو ي١ٚ َٛؾطٜها١ْٟ ظ٠َاْٞ ث َٝهسا ٖٝض ١ٜن ي١نات
َٝػ١َب١ض )إمساعٌٝ( ١ْٜٛت٠ٛ  َٝػ١َب١ض ١ْٝ ! ٜإ ث َٝػ١َب١ض )إبطاِٖٝ ( ث ٚغًِ( ١ْٟ ٚت٠ٛ ث
ن١عب١ ن١عب١ ١ْٝ ١ْٟ ٚت٠ٛ خٛا َين زضٚغت ١ْنطز٠ٚ  ١٥ٚا١ْ ٥ُٝاْٝإ ب١ٚا١ْ ١َٖٛ 

َٝطاتٝإ نطز٠ٚ ظٚملٝإ ١ٖبٛٚ ذ١جٝإ نطز٠ٚ ق١ز٠ق١ٜإ  َٝطٚ خ نطز٠ٚ  ضؤشٜٚإ ططت٠ٛ خ
 البطز٠ٚ .

 
 ( : ببعض ٚنؿس ببعض آَٔ َٔ شَإ نٌ يف ايعًُا٤ تهؿري : ايجاْٞ ايٛد٘)

 ٠ٚجٗٞ ز٠ّٚٚ :
 ٜهؿسٕٚ شَإ نٌ يف ايعًُا٤ إٔ ع٢ً تدٍ اإلضالَٞ ايتازٜذ يف ٚقا٥ع اهلل زمح٘ ايػٝذ ذنس)

َٜهؿتٝإ باغهطز٠ٚ ز٠ي١ًٝ ي١غ١ض ( ببعض ٚنؿس ببعض آَٔ َٔ ي١تاضخيٞ ٥ٝػالَٞ ١ْٖس
َٜو  َٝهسا ت١نفريٟ ١٥ٚ ن١غ١ٜإ نطز٠ٚٚ ن٥١ُٝاْٞ ب١ٖ١ْس ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا عًُْا  ي١ٖ١َٛٚ نات
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َٜهٝرت ١ْٝ ي١ٚا١ْ )  قاتًٛا بعدِٖ َٚٔ ايصشاب١ إٔ َٓٗاي١نٝتابسا ١ٜ١ٖ ٥ُٚٝاْٞ ب١ٖ١ْس
 أٚ ايػسى َٔ غ٦ٝا ؾعًٛا ملا يهٔ حيذٕٛٚ ٜٚصَٕٛٛ ٜٚصًٕٛ بايػٗادتني ٜتعاٖسٕٚ ايرٜٔ

( ق١ذاب١نإ قٝتايٝإ ي١ط١ٍ دشدٚا غ٦ٝا َٔ ايدٜٔ قاتًِٖٛ ٚاضتشًٛا دَا٤ِٖ
َٝٓا٠ٚ )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل(ٜإ ٚت٠ٛ  ١٥ٚن١غا١ْزا نطز٠ٚ ن١ٚا ؾا١ٜتَٛٚاْٝؿٝإ ٖ
َٜصٜإ نطز٠ٚ ٠ٚ ضؤشٜٚٚإ ططت٠ٛ ٚذ١جٝإ نطز٠ٚ ب١الّ ن١ؾرينٝإ نطز٠ٚ ٚ  ْٛ ٚ

َٜو ناض٠ناْٝإ ب١زٜاض ن١ٚت٠ٛ ن١ٚا  ؾرينٝإ ن١ٖاٚب١ؾٝإ بؤ خٛا نطز٠ٚ ٠ٚ ي١ٖ١ْس
َٜص ز٠ناٚ ؾا١ٜتَٛٚإ  ١٥دماَسا٠ٚ قٝتايٝإ ي١ط١يسا نطزٕٚٚ ٠ٚ١٥ ١ْخيٛاضز٠ٚ ٠ٚ١٥ ْٛ

َٝين.:  ز٠ٖ
 :١ٜن١ّ

ي١ٚا١ْ بين ذٓٝف١ ن١بامسإ نطز  (اهلل زضٍٛ َط١ًُٝ إٔ اعتكدٚا سٓٝؿ١ بٓٛ : أٚال) 
َٝػ١َب١ضٟ خٛا١ٜ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  إعتكازٜإ ٚابٛ ن١ٚا َٛغ١َ١ًٟٝ زضؤظٕ ٖاٚؾاْٞ ث

َٝػ١َب١ضا١ٜتٞ ) (  صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب ٚؾا٠ بعد ايصنا٠ ٚدٛب دشدٚا ٚايرٜٔي١ث
َٝو بريٚبا٠ٚضٟ ٚاٜا َٞ ق١ذاب١ ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا جرس ٚ ٥ٝٓهاضٟ ظ٠ناتٝإ نطز ١ٖض ن١غ ٕ ١ٖب

َٞ ١٥بٛ بهط ي١غ١ضظَاْٞ ١٥ٚإ  َٝسإٚٚ ٚ ت١نفريٜإ نطزٕٚٚ ن١ٚات١ ث١ْا ب١خٛا ١٥ب ي
َٞ ق١ٜٓا خ١يو  َٞ ١٥ٟ بؤ ١٥بٛبهط زا١ْْٝؿت ي١َ١ز١ٜٓ بً ت١نفريٟ ٚ خ١ٚاضٜخ ٚ إضٖابٞ ب

. َٔٝ َٝٔ با بًٝ َٞ بؤخؤٜٞ ضٞ ز٠ي  با ذٛض ب
 ز٠ّٚٚ : 

( ي١ظ٠َاْٞ ٥ُٝاْٞ ع١يٞ اهلل ٖٛ عًٝا إٕ قايٛا ايرٜٔ ايػال٠ نؿسٚازضٞ اهلل عٓ٘  عًٞ عٗد يف)
١٥ٚا١ْٜإ نافط نطز ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ تْٛس ض٠ٚبٕٛٚ ي١ضٝسا تْٛسض٠ٟٚ ضاغت١ق١ٓٝ ٠ٚ١٥ٟ 
َٝت ي١قاذتري ٚ ي١  َٞ ت١ٚذٝس٠ن١ٟ خٛا البسات ٚ ب تؤ ي١ ت١ٚذٝس البس٠ ٜاخٛز نابطا ب

ٛاٟ تعايٞ ٠ٚ ١٥َا١ْ غٛالتٔ ٚ تْٛسض٠ٜٚٔ ١٥ٚيٝا ٚ ي١زاض ٚ ب١ضز ١٥َا١ْ خبات١ ٥اغيت خ
 ٜٚصًٕٛ اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚأِْٗ  َع اهلل ٖٛ عًٝا إٕ قايٛا)

َٜصٜإ ١٥نطز ٚ ب١ضؤشٚٚ ٜٚصَٕٛٛ ( ١٥َا١ْ )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل(ٜإ ١٥ٚت ٚ ْٛ
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 يهٔي١غ١ضباظطاٟ ٥ُٝاَٞ ع١يٞ زا بٕٛٚ )( ١ٖتا زضٞ اهلل عٓ٘ عًٞ دٓد يف ِٖٚ)١٥بٕٛٚ 
َٝو ن١ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ ع أَِْٗزضٞ اهلل عٓ٘  عًٞ سسقِٗ ايػًٛ أظٗسٚا ملا (نات

َٝهسا ذ٠ٚ١٥ٜإ ز٠ضخػت ن١ ع١يٞ خٛا١ٜ ٚايعٝا باهلل ١َٖٜٛٚاْٞ غٛتاْس ي١نات
َٝٓا )  نؿسِٖ األي١ٖٝٛ يف سل ي٘ غدصا إٔ اعتكدٚا ملا سسقِٗ ٚيهٓ٘ؾا١ٜتَٛٚاْٝؿٝإ ١٥ٖ

َٝو ن١ إعتكازٜإ ٚابٛٚ ن١ ع١يٝإ خػت١ ضٜعٟ خٛا٠ٚ ٠ٚ١٥ بٛٚ . بايٓاز ٚسسقِٗ (نات
 ١٥ٚاْٞ غٛتاْسٚ ي١ْاٟٚ بطزٕ .

: ّ١ٜ َٞ  غ
( ي١ظ٠َاْٞ ع١باغ١ٝناْسا عٛبٝس١ٜنإ ايعبٝدٜني ؾسق١ ظٗست ايعباضٝني عٗد يف) 

٠ٚ١َٜٓ بؤالٟ إمساع١ًٝٝنإ )( ن١ اإلمساع١ًٝٝ ايػٝع١ طا٥ؿ١ ِٖٚز٠ضن١تٕٛٚ ) ِْٗ أل١٥ط١ض
 مسٛا ٚيريو( خؤٜإ ١٥زا١ٜ ثاٍ ١٥ٚإ )دعؿس بٔ ستُد بٔ إمساعٌٝ إىل ٜٓتطبٕٛ

َٞ ٜععُٕٛ ؾاط١ُ ذز١ٜ َٔ أِْٗ ٜصعُِْٕٛٗ أل ايؿاط١ُٝ ٚمسٛا باإلمساع١ًٝٝ َٝذ ١٥ي ( ؾ
َٝط زضؤ١ٜ ٚ بٛخات١ٓ ١٥ٚا١ْ ي١ ْػًٞ ع١يٞ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ي١تاضخيسا ١ْض١غجا٠ٚ ب١يهٛ ١ْخ

() َٞ َٞ ب  ايٝٗٛد َٔ َّهأ اذتكٝك١ ٚيف ، ايؿاطُٕٝٛ هلِ ٜكاٍ ٚيريو ْري )ض٠ظاٟ خٛاٟ ي
( ١٥يٞ ١٥ٚا١ْ ١ٜٖٛز بٕٛٚ ٠ٚنٛ ٚمت إختالف ١ٜ١ٖ ي١ ١ْغ١بٝإ ١ٜ١ٖ ز٠يٞ اإلضالّ أظٗسٚا

١ٜٖٛزٕ ١ٜ١ٖ ز٠يٞ ١ْقاضإ ١ٜ١ٖ ز٠يٞ فاضؽ ٚ ١َجٛغٔ ططٜٓط ١ٜ٠ٚ١٥ ي٠ٚ١ْ١ٟ 
َٝٔ فا نإطُٝ٘فا  نؿسٜات َِٓٗ ظٗس ٚيهٜٔٔ ) ط١ُْ٘ٝبٕٛٚ ١٥ٚإ زضؤ ١٥ن١ٕ زضؤ١ٜ بً

َٝٝاْسا ب٠ٚٛ ي١ . ايعبٝدٟ اذتانِ َجٌ األي١ٖٝٛ سهاَِٗ ادع٢ ايٓٗا١ٜ ٚيف ( ١ٖتا ت
ذان١ُناْٝإ ي١غ١ضؤن١ناْٝإ إزعاٜٞ خٛا١ٜتٞ نطز ي١ٚا١ْ ذانُٞ عبٝسٟ ن١ ب١ إمجاع 

 ٚالت١ن١ٜإ ب١ ٚالتٞ نٛفط ٚ زاض اذتطب ي١ق١ي١َسضا .ي١ال١ٜٕ عًُْا  َٛغًُاْإ نافطنطإ 
 ٜٚصَٕٛٛ ، اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ ِٖٚ سٓٝؿ١ بين قاتًٛا ؾايصشاب١)

َٜت٠ٚ١ ٚ باغٞ ٠ٚ١٥ ١٥نات ٠ٚ١٥ نؿسِٖٚ ْيب َط١ًُٝ إٔ ادعٛا ملا يهٔ ٚحيذٕٛ َٝذ ١٥ط١ض ( ؾ
َٝهسا بين ذ١ْٝف١  َٜصٜـ ١٥ن١ٕ ٠ٚ ب١ضؤشٚٚف قراب١ ي١نات ْٛ ٚ َٔٓٝ ؾا١ٜتَٛٚاْٝـ ١٥ٖ

َٝػ١َب١ض٠ نافطٜإ نطز  َٝػ١َب١ضزا ث َٝٔ َٛغ١َ١ًٝ ي١ط١ٍ ث ١٥بٔ ٠ٚ ذ١جٝـ ١٥ن١ٕ ١٥ي
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 ٜصًٞ نإ ٚإٕ نؿس ؾكد ْيب أْ٘ستُد صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  بعد غدص يف اعتكد َٔ ألٕ)
َٝػتاٜٚصّٛ َٞ ٠ٚض٠ َٔ ١ٖض ٥ َٜصٜـ بها ٚ ب١ضؤشٚٚ ب َٝو  ( باْٛ َٝػتا ١ٜن ٥ َِٝ ب١ٚ ن١غا١ْ ١٥ي

َٝػ١َب١ض حمُس )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١ٜ١ٖ ب١ؽ  َٝػ١َب١ض٠ ٠ٚ بطٚاّ ب١ ث َٞ ٠ٚ١٥ ث َٞ بً ب
َٞ نان١ ٥اخط ٠ٚ١٥ بِطٚاٟ  َٝػ١َب١ض٠ نافطٟ ز٠نا ٜإ ْا ؟! ١٥ٟ بؤ ْاي فالٕ ن١ؽ ث

َٝػ١َب١ض ١ٜ١ٖ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( تؤ ضؤٕ نافطٟ ١٥ن١ٟ ! )  املطًُٕٛ هِس ٚيريوب١ث
( ١٥َطؤ عًُاٟ ٥ٝػالّ ١َٖٛٚ ايكادٜاْٞ أمحد ْب٠ٛ ٜدعٕٛ ايرٜٔ ايكادٜا١ْٝ بهؿس ايّٝٛ

َٝٔ ١٥محس قازٜاْٞ  نؤى ْري ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا قازٜا١ْنإ نافطٕ ! ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ي
َٝػ١َب١ض٠ ٚايعٝا َٝو نؿس ايٓيب َستب١ إىل زدال زؾع َٔ نإ ؾإذاباهلل )ذث ( ١٥ط١ض ن١غ

َٝو  َٞ )ن١غ َٝػ١َب١ض٠ٚ٠ نافط ب  زب َستب١ إىل زدال زؾع َٔ ٜهؿس ال ؾهٝـخبات١ ٥اغيت ث
َٜٞ ايعاملني َٝو خب١ٜت١ ١َضت١ب١ ٚ ضٜعٟ خٛاٟ تعايٞ ٠ٚ ضؤٕ نافط ْانط ( ١٥ٟ ١٥ط١ض ن١غ

( ٠ٚنٛ ؟ ذيو ٚغري ٚاالضتػاث١ ٚايدعا٤ ٚايٓرز نايربح ايعباد٠ َٔ أْٛاعا ي٘ ٚصسف)
(٠ٚنٛ ذٛنُطا١ْٝت تؤ ذيو ٚغريبؤ نطزٕ ٚ ٖاْابؤ بطزٕ )غ١ضبطٜٔ ٚ ١ْظضنطزٕ ٚ زعا 

َٝٓٝت ٚ بضٝت١ غ١ض ذهَٛطا١ْٝتٞ ب١ؾ١ض٠نإ ١٥ٚ ع١بسا١ْ  َٝب َٝت ذٛنُطا١ْٝتٞ خٛا ٚاظ ي ب
َٞ زيٞ  َٜص بها ٚ با ب١ضؤشٚٚف ب به١ٜت ب١خٛا ي١َ١غ١ي١ٟ ذٛنُطا١ْٝتسا ١َٖإ ؾت١ با ْٛ

َٜص ٚ ضؤش٠ٚٚ با خؤف ١ْنا )  يف ْاع ٜٚٛضـ ٚمشطإ تادا زؾع ُان ايػٝذ ٚقٍٛب١ٚ ْٛ
َٝو بٕٛٚ )ايٓاع ؾِٝٗ غال شَاْ٘ َٞ ن١غاْ  ؾِٝٗ غال( ٥ا١٥ّ ْاٚا١ْ تاد ٚ مشػإ ٚ ٜٛغف ١٥ي
( خ١يهٞ ٖاٚاضٜإ بؤ ١٥نطزٕ عٝباز٠تٝإ بؤ ١٥نطزٕ ب١ذٛج١ٟ أٚيٝا٤ أِْٗ  عذ١ ايٓاع

 ٚابٔ اذتالز طسٜك١ ع٢ً ِٖٚ ٚخٛازم غعٛذات ٚهل٠ٚ١٥ِٟ ١٥ٚا١ْ ١٥ٚيٝاٟ خٛاٟ ط١ٚض٠ٕ )
غٛت بٕٛٚ ي١غ١ضت١ٝن١ٜسا ١ٖتا اطات خٛاضٜكٝإ ١ٖبٛٚ ١٥َا١ْ ذ( ١٥َا١ْ ؾعٛ. عسبٞ

َٞ ي١غ١ض   ٜك١ٟ ذالد ٚ إبٔ عطبٞ بٕٛٚ ١٥َا١ْ .سطثٝاٚ ضانٝـ ١ْبٕٛٚ ١٥ي
َٝؿٛٚ ١َال٥ٝه١  َٝؿٛٚ نافط ٚ َٛؾطٜه١ناْٞ ث َٜت باغٞ به١ّ ١٥ٚا١ْٟ ث َٝو ١ٜ١ٖ ١َ١٥ٚ خاي

َٝػ١َب١ضإ, ث ٝاٚضانإ ! ن١ٖٝض طَٛإ ١ْبٛٚ ي١ قاذت١ٝتٞ ١٥َا١ْ , ب١ؽ ١٥َا١ْٟ ن١ ,ث
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َٜت ٠ٚ١٥ ذ١الد ٚ ٠ٚ١٥ إبٔ عطبٞ ٠ٚ١٥ مشػا١ْ ٠ٚ١٥ ٜٛغف١ ٜاخٛز ٠ٚ١٥ٟ  َٝػتا باؽ ز٠نط ٥
َٜباظ٠ ١َٖٛٚ ٥ٝٓػاْٞ خطاث ٚ َٝػتا ٠ٚ١٥ ٜاغا١ٜ ٜاخٛز ض  غٛت بٕٛٚ ١٥َا١ْ .اط٥

 
 (اهلل عكدٚا بابا يف نتب ايؿك٘ مسٛٙ باب ايسد٠ :ايٛد٘ ايجايح : إٔ ايعًُا٤ زمحِٗ )

َٞ ١ّٜ ٠ٚجٗٞ   : غ
 ْٛاقض ؾٝ٘ ٚذنسٚا ، ايسد٠ باب مسٛٙ ايؿك٘ نتب يف بابا عكدٚا اهلل زمحِٗ ايعًُا٤ إٔ)

 أٚاعتكدٖا ؾعًٗا َٔ إٔ سهُٛا ٚيهٔ ايٓاع أعني يف صػري٠ تهٕٛ قد أغٝا٤ ٚذنسٚا ، اإلضالّ
(عًُْا  . ذنسمت ؾُٝا ايسد٠ سصٍٛ حيصسٚا ٚمل ، اهلل ٜٚعبد ٜٚصّٛ ٜصًٞ أْ٘ َع ٜهؿس

ي١بابٞ ضٜس٠زا ٠ٚ١٥تا ض١ْس٠ٖا ؾتٝإ باؽ نطز٠ٚٚ ن١ض١ْس ن١َٝؿ١ ي١ب١ض ضاٟٚ خ١يهٞ 
َٞ ٜاخٛز ١٥ٚؾت١ بها ذٛنُٝإ زا٠ٚ  ب١نافطٜإ ظا٠ْٛٝ ٠ٚ١٥ٟ ن١غ١ٟ ن١ٚا ١٥ٚ ؾت١ بً

َٜص بها ٚ  َٞ ٚ عٝباز٠تٞ خٛاٟ تعايٞ ب١نافطبْٛٚٞ ١٥ٚجؤض٠ ن١غا١ْ ١٥ط١ض ض ْٛ ب١ضؤشٚٚ ب
َٝٔ ٚاهلل ضٜس٠ ت١ْٗا ١ٖض  ٠َٛٝ باؽ ز٠ن١ٕ بً ف بها ٠ٚ ١٥ٚإ ١ْٖاتٕٛٚ ٠ٚ١٥ باؽ به١ٕ ن١ ٥
 َٞ َٞ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ب١ضؤشٟ قٝا١َت ١ْب َٝػ١َب١ض ١ْب ٠ٚ١٥ْس١ٜ٠ ٚاتا ٥ُٝاْت ب١ ث

َٞ ي١ط١ٍ ١٥َا١ْزا تؤ نافط ١٥بٞ ! ٚاهلل با ٥ُٝ َٞ ب١قٛض٥إ ١ْب اْت ب١ٖ١َٛٚ ١٥َا١ْ ١ٖب
َٜص٠ن١ ١ْبٛٚ تؤ نافط ز٠بٞ ٠ٚ١٥تا ي١ ايباب ضٜس٠ ضٝإ ٚت٠ٛ ٠ٚنٛ  ٥ُٝاْت ب١ؽ ب١ْٛ

 بامسإ نطز .
 
 ( اِْٗأبطًت إضالَِٗ ٚإمي ابهايٛد٘ ايسابع : سهِ اهلل بهؿس أْاع يكٛهلِ ن١ًُ تهًُٛا )

 ٠ٚجٗٞ ضٛاض٠ّ :
( خٛاٟ ط١ٚض٠ اِْٗٚإمي إضالَِٗ أبطًتا بٗا تهًُٛ ن١ًُ يكٛهلِ أْاع بهؿس سهِ اهلل إٔ)

َٝو ن١ٚا قػ١ٜ١نٝإ نطز زٜٔ ٚ ٥ُٝاْٞ ١٥ٚاْٞ  ذٛنُٞ زا ب١نافطبْٛٚٞ ن١غاْ
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ )
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َٞ   22(  ىي َٜٓس ز٠خؤٕ ب١خٛاٟ تعايٞ ن١ٚا ١٥ٚؾت١ٜإ ١ْٚت٠ٛ خٛاٟ تعايٞ ١٥ي غٛ
َٞ ٚتٜٛا١ْ ٠ٚ١٥ ١٥ٚإ نافط بٕٛٚ ي١زٚاٟ ٥ٝػال١َن١ٜا٠ٚ١ْ )  ِْٛٗن َع به١ًُ ؾهؿسِٖب١ي

َٝػ١َب١ضزا بٕٛٚ )قٌ اهلل ع١ًٝ . ٚجياٖدٕٚ ٜصًٕٛ اهلل زضٍٛ َع (ي١ط١ٍ خٛزٟ ث
َٜصٜإ ١٥نطز ٚ جٝٗازٜإ ١٥نطز  ٥ٝٓحا نافطٜؿٞ نطزٕ . ٚغًِ(ْٛ

 
 (: ايٛد٘ ارتاَظ : تهؿري اهلل أْاضا بطبب نالّ قايٛٙ ع٢ً ٚد٘ املصاح ٚايًعب) 

َٝٓح١ّ :  ٠ٚجٗٞ ث
َٝهٞ نافط ٚايًعب املصاح ٚد٘ ع٢ً قايٛٙ نالّ بطبب أْاضا نؿس اهلل إٔ) ( خٛاٟ تعايٞ ن١غاْ

ؾت١ن١ٜإ ٚت٠ٛ ي١زيٝا٠ٚ١ْ نطز ن١ب١غٛبع١ت٠ٚ١ ؾت١ن١ٜإ ٚت٠ٛ ٚ ب١طايت١ ٚ ط١ث٠ٚ١ 
 نت( ي١ؾ٥١ين ١٥ٚإ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ٟ ْاضز٠ خٛاض٠ٚ٠ )َّهغأ يف ٚأْص١ٍْٖاتؤت١ ز٠ض٠ٚ٠ )
 ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت
َٝٝإ بجطغٞ   23(اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ١٥ط١ض ي

 َٞ َٝٝإ بً َٝٔ غٛبع١متإ نطزٚ ب١طايت١ ٚ ط١مثإ بٛٚ ب١ضاغتُإ ١ْبٛٚ تؤ ث بؤ ٚاتإ ٚت ١٥ي
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( طايت١ ٚ ط١َ١ ز٠ن١ٕ  ب١ خٛا ٚ ٥ا١ٜت١ناْٞ خٛا ٚ ث

٠ٚ١َٓٝ نافطبٕٛٚ ي١زٚاٟ ٥ُٝا١ْن١تا٠ٚ١ْ ) َٜو ١َٖ  ٜصًٕٛ أِْٗ َعنافطبٕٛٚ ٚ ٖٝض إعتعاض
َٜصٜإ ١٥نطز ي١ط١ٍ تبٛى غص٠ٚ يفَع ايسضٍٛ صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  غصٚا ٚقد ْٛ )

َٝو ضؤٜؿذي ٚ  َٝػ١َب١ضٜؿسا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( غ١ظ٠ٟٚ ت١بٛٚنٝإ نطز ن١ نات ث
أِْٗ   ٜٓؿعِٗ ٚمل اِْٗإمي بعد نؿسٚا ايه١ًُ ٖرٙ قايٛا ملا يهٔغ١ظ٠ٚن١ ١ْبٛٚ ٚ ٖات٠ٚ١ٓ )

َٞ ١ْط١ٜاْسٕ ١٥َا١ْ .. ٚجياٖدٕٚ ٜٚصَٕٛٛ ٜصًٕٛ َٜهٞ ث  ( ٖٝض غٛز
 ٚاضحابٗا دٛ ٚيهٔ ايػب٘ أععِ َٔ أْٗا اذتكٝك١ ٚيف ايػب١ٗ ٖرٙ إبطاٍ ؾٝٗا ايٛدٛٙ ؾٗرٙ)

َٞ ي١ذ١قٝك١تسا ١٥ّ ؾٛب١ٜٗإ ي١ط١ٚض٠تطٜٔ . اذتُد ٚهلل ( ١٥ّ ٠ٚجٗا١ْٟ ن١ باغٞ نطز ١٥ي
                                                 

22
 74:سورة انتوبت ايت : 
23

 66-65:سورة انتوبت ايت : 
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َٝٛاظ٠ ن١ ض٠زَإ زا١ْٚ ٠ ب١ضاغتٝٞ ١٥ٚا١ْ ٖٝضٝإ ب١ز٠غت٠ٚ١ ١َْا ؾٛب١ٗناْٝا١ْ ٥ا ب١ّ ؾ
. 

 
 تصدٜك٘ ٚعدّ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب تهرٜب ٜتطُٔ األٚيني غسى إٔ : ايطادع ايٛد٘)
:    ) 

 ٠ٚجٗٞ ؾ١ؾ١ّ :
ايسضٍٛ صٌ اهلل  ٜٚهربٕٛ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ ال ايكسإٓ ؾِٝٗ ْصٍ ايرٜٔ إٕ قٛهلِ إٕ)

 ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ْػٗد ٚحنٔ ضشسا ٚجيعًْٛ٘ ايكسإٓ ٜٚهربٕٛ ايبعح ٜٚٓهسٕٚعًٝ٘ ٚضًِ 
( أٚي٦و َجٌ جتعًْٛٓا ؾهٝـ ْٚصّٛ ْٚصًٞ بايبعح ْٚؤَٔ ايكسإٓ ْٚصدم اهلل زضٍٛ ستُدا

َٝػ١َب١ض ١ْب٠ٛ )قٌ اهلل  َٝٔ ١٥ٚا١ْ بِطٚاٜإ ب١ضؤشٟ ظٜٓسٚٚ ب٠ٚ١ْٚٛ ١ْب٠ٚٛ ب١ث َُٝإ ١٥ي ث
١َُٝ ١َٖٛٚ ١٥ن١ٜٔ ضؤٕ ع١ًٝ ٚغًِ (ب١قٛض٥إ ١ْب٠ٚٛ  َٝٓا٠ٚ ٥ ١٥ٚا١ْ ؾا١ٜتَٛٚاْٝإ ١ْٖ

١َُٝ ١٥خ١ْ١ ثاٍ ١٥ٚإ )  ؾٗٛ غ٤ٞ يف ٚنرب٘ غ٤ٞ يف اهلل صدم إذا ايسدٌ إٔ عٓ٘ جياب٥
َٜو به١ٟ ٚ اإلضالّ عٔ َستد ناؾس ( ١٥ط١ض تؤ با٠ٚضت ١ٖبٞ ب١خٛا ٚ با٠ٚضت ب١ٖ١ْس

َٞ ؾو نافطٚ َطت١ز٠ ١٥ٚ َٜهٝرت ١ْن١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ب َٞ  ب١ٖ١ْس ن١غ١ ١٥ٚ  ٥ُٝا١ْؾت غٛزت ث
َٝٓا٠ٚ ) َٝت ن١ ٥ُٝاْت ٖ  بايتٛسٝد أقس ٚنُٔ بعط٘ ٚدشد ايكسإٓ ببعض آَٔ نُْٔاط١ٜ١ْ

 ، اذتر ٚدشد نً٘ س بٗراأق أٚ ايصّٛ ٚدشد نً٘ س بٗراأق أٚ ايصنا٠ ٚدٛب ٚدشد ٚايصال٠
َٝط٠زا ٥اطازاضبٔ ت١بع١ٕ ( . اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗد نإ ٚإٕ ١٥ي

َٞ ٥اطازاضبري ؾريى ظؤض٠  ز٠ضٚاظ٠ٟ  َٜٞ ؾرينٞ ١٥َطؤ ض١ٝ ١٥ب ١٥َؿتا١ْٟ ن١باؽ ز٠نط
ؾريى ظؤض ظؤض ١ٜى ي١ٚا١ْٟ ١٥َطؤ ز٠ٜبٝٓري ضٚٚنطز١ْ ذٛنُٞ ع١ملا١ْٝت ٚ ضٚٚنطز١ْ 
َٜص ٚضؤشٚٚ  َٝػ١َب١ضٟ خٛا  ٚ ْٛ ذٛنُٞ ب١ؾ١ض٠ نابطا ب١ذٝػابٞ خؤٟ ز٠يٞ خٛا ٚ ث

ٞ زٜٔ ٚ ٥ُٝاْت بؤ ز٠نا ي١ٚالؾ٠ٚ١ إذتهاّ ز٠نا بؤ غ١ٜطٟ ؾ١ضٜع١تٞ خٛاٟ تاع١ت باغ
َٞ با إزعاٟ ٥ٝػال١َتٝـ  َٝٞ نافط ز٠ب َٝه١ ي١جؤض٠ناْٞ نٛفط ٚ ؾريى ٚ ث ط١ٚض٠ ١٥ٚف ١ٜن
بها ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥َطؤ ب١زاخ٠ٚ١ إْتُانطزٕ بؤ عًُا١ْٝت بؤالٟ يٝرباي١ٝت ٚ ١٥ٚضؤثا ٚ 
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َٞ  ١٥َطٜها ١ٖض١ٜى ي١ٚا١ْ زٜٔ ٚ َٞ ١َ١٥ ١َي ٥ُٝاْت ١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ ب١الت٠ٚ١ غ١ٜط ١ْب
َٞ ب٠ٚ١ ضؤٕ ١٥ٚ خ١يه١ نافط ز٠ن١ٟ ؟! خٛا نافطٟ نطز٠ٚ جٌ  ضؤٕ ١٥ٚ خ١يه١ نافط ز٠ب

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّٚعًٞ خٛاٟ ط١ٚض٠ خؤٟ ز٠ف١ضَٟٛٚ )
غ١ٜطٟ ٥ٝػالَٞ ١ٖيبصاضز ٜاخٛ ْا ! ١ٖيٞ بصاضز   24(زب رب يئ ىئ نئ

َٞ قبٍٛ ْانا خؤٟ نافط نطز ب١ْكٞ قٛض٥إ ي١ خ١غاض٠مت١ْسا١ْ ي١ضؤشٟ  ٥ٞ خٛاٟ ط١ٚض٠ ي
َٝٔ فالٕ ٚ فالٕ  ١َُٝ  ١٥ي ٍَ ٚت١ض٠ن١ٟ ٥ َٜت١ ثا َٜٔ ١٥ٚؾتإ  باؽ ١٥ن١ٜٔ ١٥زض قٝا١َتسا ن١ز

َٝػ١َب١ضٚا ز َٞ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ْايٞ ق١ٚيٞ ت١نفرئٜ ْايٞ قٛض٥إ ٚاز٠يٞ ْايٞ ث ٠ي
َٝه٠ٚ١ شٜا٠ٚ١ْ ب١ْاٟٚ ١ٜنرتٟ قبٍٛ نطزٕ  قراب١ ٚ أمجاعٞ ١٥ًٖٞ ع١ًُٝ ب١ْاٟٚ ث
َٝٓا  زٜٔ ٚقٛض٥إ ٚف١ضَٛٚز٠ناْٝإ  ب١ْاٟٚ ١َز١ْٝ٠ت٠ٚ١ ٜاْٞ ١٥َا١ْٜإ ١ٖض ١َٖٛٚ ٖ

َٜسا ٖٝض إعتباضٜإ بؤ زا١ْْا .  ١َٖٛٚ فط
 
 ( ٚدٛب اذتر ٚإٕ ْطل بايػٗادتني :ايٛد٘ ايطابع : نؿس َٔ دشد )

 ٠ٚجٗٞ ذ١ٚت١ّ :
 ٜٚصًٞ اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗد نإ ٚإٕ نؿس اذتر ٚدٛب دشد َٔ إٔ)

َٞ ١ٜ ٜٚصّٛ َٜٞ ي َٝهُإ طٛ َٞ ١ٜ خ١يهاْ َٞ ٥اطاتإ ي َٞ ذ١د ٚاجب ١ْٝ نافط ١٥ب ( ١٥ط١ض بً
َٝت١ ١ٖٚيريٜـ ْاٜه١ّ ٥ٞ  َٞ ٚاهلل ذ١د ب َٜص ٚ ضؤشٚت  قبٍٛ ١ْٝ ٚ نافطٟ ١٥ي ٚاهلل تؤ ْٛ

َٜعطاضٟ ي١ ن١عب١  ٠ٚى ١٥بٛ جٌٗ ضْٛه١ ١٥بٛ جٌٗ ١٥ٚ قػ١ٜ١ٟ ١ْنطز ١٥بٛ جٌٗ ثاض
َٝو ن١باضإ  َٜع بٛٚ الٜإ خ١ضٜو بٛٚ ؾ١ضبه١ٕ ي١غ١ضٟ نات نطز  ذحط االغٛز ٠ٚ١٥ْس٠ ب١ض

حا نافط بٛٚ تؤ ن١عب١ٟ ضٚٚخاْس ٚ ذحط االغٛز ن١ٚت٠ٛ بٝٓاٟ ن١عب١ٜإ نطز٠ٚ٠ ٥ٝٓ
نافطٟ ٚ ي١٥١بٛ جٌٗ نافطتطٟ ٚا ١٥ظاْٞ خٛا َٛذتاجٞ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ خٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥ٟٚ 
َٞ ١٥ز٠بٞ ز٠ن١ٟ ي١ط١ٍ  ذ١د ز٠نا ٚ ٠ٚ١٥ٟ ذ١د ْانا َٛذتاجٞ ن١ؽ ١ْٝ ٠ٚ١٥ْس٠ ب
َٞ َٔ ثاض٠ بس٠ّ ب١ٚ ع١ض٠با١ْ تؤ ١٥ضٞ عٝباز٠تٞ خٛا ز٠ن١ٟ  خٛاٟ تعايٞ زا ٜإ ز٠ي
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َٝين  غ١فط٠ ٚ ١٥ٜه١ٜت ٚ ظ٠يًٝٞ بؤ خٛا ١٥ْٜٛين ظ٠ًًٜٝٞ ْان١ٟ بؤ خٛاٟ تعايٞ ًَت ١٥ؾه

 مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حبخٛاٟ تعايٞ ٠ٚنٛ خؤٟ ف١ض١َٜٛتٞ )

  من زن رن مم ام يل : تعاىل قاٍ) 25(جس مخ جخ مح جح مج حج

١ٜن١ّ َاٍ ن١ ي١غ١ض ١٥ّ ظ١ٜٝٚ٠ زاْطا بؤ عٝباز٠تٞ  26(ٰى ين ىن نن
َٜه١ ي١ْا٠ٚناْٞ ١َنه١ خٛاٟ ط١ٚض٠ ن١عب١ بٛٚ ن١ ي١َ١نه١ زاْطا ج َٞ ببه١ ْاٚ َٝطزا ز٠ي ا ي

َٝهٞ ٠ٚنٛ ١٥بط١ٖ٠ ؾ١ضز٠نا ي١ط١ٍ ن١عب١زا  َٞ ًَٗٛضاْٞ ب١ظاْس٠ٚٚ ١ٜن ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ي

َٜين ٰى ين ىنخٛاٟ تعايٞ ضٜػٛاٟ نطز ) َٜٓهٞ َٛباض٠نا١ٜٝٚ ٚ ؾٛ (ؾٛ
َٜصنطزٕ ١َٖ ٛٚ ٖٝسا١ٜت١ ٠ٚ١٥تا ٖٝسا١ٜتٞ ١ََٖٛٚإ ١٥زا ن١ضٚٚبه١ٜٓ١ ١٥ٟٚ بؤ ْٛ

َٝػتا ب١ؾهًٝـ  َٝو ١َٖٛٚ َٛغًُاْٞ نطز ب١ٜ١ى ١٥ط١ض ضٞ ٥ َٛغًُإ ١٥نات ب١ٜ١ى َاي
َٝهٞ تٝا ١ْٝ خ١يهٞ ال١ٜى ١َٖٟٛٚ بها  َٞ ب١زاخ٠ٚ١ ب١الّ زْٚٝا ١َٖٟٛٚ ١ٖيػٞ ن١غ ب
َٝهسا ١٥تٛاْٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚالت١ بها ب١ٚ  َٞ ي١ٚالت َٝو زضٚغت ز٠ب َٝػتا ذٝعب ب١ٜ١ى ف١ضَٛٚ ٥

َٞ ذٝعب١ٟ خؤٜٞ ن١ضٞ خ َٜٞ ٠ٚ١٥ٟ بً ٛاٟ تعايٞ ب١ٚ َاي١ ١َٖٛٚ َٛغًُاْٞ ضٚٚنطز٠ ١٥ٚ

( َٜٞ َٞ ضٚٚبهات١ ١٥ٚ  مت خت حت  جت هب مب خب حب:  قٛي٘ إىلَٛغًُامن ١٥ب

َٞ بؤ خٛا ذ١جٞ َايٞ   27(جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت ي١غ١ض خ١يه١ٝ ١٥ب
َٞ ب١زٜين خٛاٟ ط١ض٠ٚ ٠ٚ  َٝو نافط ب َٞ ٠ٚ ١٥ط١ض ن١غ َٝو تٛاْاٟ ١ٖب خٛا به١ٕ ١ٖضن١غ

َٞ جرسٟ ١٥ٚ ذ١ج١ بها طَٛاْٞ ١ْ ٜها ١٥٠ٚٚ ذ١ج١ ١ْنا بطٚاٟ ب١ٚ ذ١ج١ ١ْب
 َٞ َٞ ١ٖب َٞ ١ٖتا ي١عًُاٜإ ز٠ف١ضَٟٛٚ ١٥ط١ض ذ١د ١ْنا بابطٚاؾٞ ث ي١ذ١ج١ن١زا ١ٖب

 َٔ إٔ ع٢ً اآلٜات ؾديت( )جس مخ جخ مح جح مج حجَاز٠ّ بتٛاْٞ ٚ ١ْٜها )
 عباد٠ ٚأداش ايتٛسٝد دشد مبٔ ؾهٝـ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗد نإ ٚإٕ نؿس اذتر ٚدٛب دشد
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َٝتٛٚ ٚ ٥ٝٓهاضٟ ١ٜندٛا ث١ضغيت . ايكبٛز َٝين ب َٝت با ؾا١ٜتَٛٚاْٝـ ب َٝو ب (   ١٥ط١ض ن١غ
. َٞ َٝهت بؤ خٛا ب َٞ بطا ٚاتا با ١َٖٛٚ ؾت َٝٔ ١ٜندٛا ث١ضغيت با خ١يو باف ت  بها ن١ ١٥ي

 
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ز٠ف١ضَٟٛٚ :)  تعاىل اهلل سه٢ َا أٜطا ذيو ع٢ً ايديٌٝ َٚٔؾ

 ىه مه جه ين ىن : ملٛض٢ قايٛا أِْٗ ٚصالسِٗ عًُِٗ َع إضسا٥ٌٝ بين عٔ
َٝؿٛتطزا بامسإ نطز ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛاٟ تعايٞ   28(  جييه ي١ٚ ب١يطا١ْ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ن١ ي١ث

َٝهسا ن١ َٛغًُإ بٕٛٚ ن١ٚا عًُٝإ ١ٖبٛٚ  َٜت٠ٚ١ بؤَإ ي١نات َٝط ي١ ب١ْٞ ٥ٝػطا٥ٌٝ ز٠ط
 ىه مه جه ين ىن( ب١َٛغاٜإ ٚت )ملٛض٢ قايٛا أِْٗ) ن١ٚا ضان١ناض بٕٛٚ

َٞ ي١ز٠غيت فريع١ٕٚ ٚ ١٥ث١ض٠ٚ١ْ بؤالٟ يه (ت١بع١ٕ ي١ٚنات١ٟ ن١ ضظطاضٜإ ز٠ب
 َٟٛٝ َٝو ١٥بٝٓري خ١ضٜهٞ بتج١ضغتري ط١٥ٛٚبطٟ ٚ بؤ الٟ ن ض ي١ٟٚ غ١ٜط١٥ن١ٕ ق١َٚ

َٝٔ )ع١ًٝ  َٝػ١َب١ض َٛغا ١٥ي َٞ ب١ ث َٝٞ باف ز٠ب َٜط١ٜإ ث ( ٠ ٚايطالّايكال١٥ٚاْٝـ ١٥ّ ض
َٝهٞ ٥اٚاَإ ضط١٥٘ٚإ ضؤٕ ١٥ٚ بتا١ْٜإ زاتاؾ٠ٛٝٚ ١٥ٜه١ْ١ ٚا َٝٛإ خؤٜإ ٚ خٛازا ؾت ي١ْ

 : ايصشاب١ َٔ أْاع ٚقٍٛ( )يه ىه مه جه ين ىنبؤ زضٚغت به١  )
َٝو ي١ ق١ذاب١ ب١  29(أْٛاط ذات يٓا ادعٌ َٝت٠ٚ١ ن١ ن١غاْ َٓٝ ١ٖض٠ٖٚا من١ٜ١ْٛنٝرت ١٥ٖ

َُٝإ بؤ ز٠غت ْٝؿإ به١ ن١ٚا ض١ن١نامنإ  َٝػ١َب١ضٜإ ٚت )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( زض٠خت ث
َٞ ٠ٚى ضؤٕ ١٥ٚ ق١َٚ١ ١٥ٚ زاضٚ زض٠ختا١ْٜإ ز٠غت  َٝسا ١ٖيٛاغري ن١ٚا ب١ض٠ن١تاٟٚ ب ث

َٞ تؤ ْٝؿإ نطز٠ٚ ٚاتا َٛؾطٜه١نإ إعتٝكازٜا ٕ ب١ٚزاضا١ْ ٚا١ٜ ن١ٚا ب١ض٠ن١تاٟٚ ز٠ب
َٝهٞ ٥ا٠ٖٚاَإ بؤ ز٠غت ْٝؿإ به١ )  قٍٛ َجٌ ٖرا إٔايٓب٢ صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ؾشًـؾت

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ  34(  جييه ىه مه جه ين ىن ملٛض٢ إضسا٥ٌٝ بين ث
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١َٜٟٓ ق١َٚٞ بين ٥ٝػطا١ًٝ٥ ن١  َٜٓسٟ خٛاضز ن١ٚا ف١ضَٟٛٚٚ ١َ١٥ ٖاٚ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ (غٛ
١٥ٚإ ٚتٝإ خٛا١ٜنُإ بؤ ز٠غت ْٝؿإ به١ ١ٖض٠ٚنٛ ١٥ٚإ ضؤٕ ١ٖٜا١ْ ت١بع١ٕ ن١ 

َٝذ ز٠يٞ ) َٝو أٜطا ذيو ع٢ً ايديٌٝ َٚٔؾ ( ٚاتا ب١يط١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ١ٖضن١غ
َٞ نطز ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ن١غ١ ي٥١ٝػالّ ١ٖي٠ٛ َٞ ب١ج ١َٓٝض١ٜ٠ٚ٠نٞ ٥ٝػالَٞ ٚت ٜاخٛز ج ؾ

َٞ َٛغًُإ  َٞ ضْٛه١ ١٥ب َٝت٠ٚ١ ٠ٚ نافط ١٥ب َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ )ال اي١ اال اهلل ( ن١ٟ ١ٖيس٠ٚ٠ؾ ز٠ض
َٞ ن١ٚا ١٥ٚ  َٞ ٥اطازاضب َٜت١ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ ١٥ب َٞ ن١ ب١َ١ضج١ناْٞ ز ٥اطازاضٟ خؤٜٞ ب

َٝ َٓٝ َٝت٠ٚ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝػال١َٟ ١ٖي٠ٚ١ٓؾ َٓٝ َٝهٝـ ي١ٚا١ْٟ ن١ٚا ٥ٝػالّ ١ٖيس٠ٚؾ ت٠ٚ١ ١ٜن
َٝذ ي١ّ باغ١زا باغٞ ٠ٚ١٥َإ بؤ ١٥نا ٚ ز٠يٞ  ن١ٚا ؾ١ٜطى ث١ٜسا به١ٟ بؤ خٛاٟ تعايٞ .ؾ
َٝٓا٠ٚ ي١ بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ٚ  ز٠يٌٝ ي١غ١ض ١َ١٥ ٚ ب١يط١ ي١غ١ض ١َ١٥ زٚٚ ب١يط١ٟ ٖ

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ  (.ق١ذاب١ناْٞ ث
 

 (َٔ ٚقع َٔ املطًُني يف ْٛع َٔ ايػسى دٗال ثِ تاب) 
 

َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ز٠ف١ضَٟٛٚ ) ( غ١ضدمٞ بس٠ٕ غب١ٗ يًُػسنني ٚيهٔؾ
ن١ي١ُٟٝ َٛؾطٜهري ٚاتا ٖاٚب١ف ث١ٜساناضإ ٜاْٞ ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا َٛؾطٜو بٕٛٚ ١َب١غيت 

َٜص ز٠ن١ٕ  َٜـ  ٚ ي١ٚ ن١غا١ٜ١ْ  ن١ٚا ْٛ ن١ ضؤشٚٚ ز٠ططٕ ن١ٚا ذ١د ي١ٚ قؤيف ٚ ز٠ضٚ
ز٠ن١ٕ ن١ عٝباز٠تٞ خٛا ز٠ن١ٕ ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا ٖاٚاض ز٠ن١ٕ ٜاضغٍٛ اهلل ٜا عبسايكازض 
َٝذ خ١يو زٚٚ  َٞ َٛؾطٜو ضْٛه١ ي١الٟ ؾ َٝٝإ ١٥ي َٝذ بٔ ضاغت١ٚخؤ ث ٥اطازاضٟ ظاضا٠ٟٚ ؾ

١ ن١غ١ ١ٖضٚا١ٜ خؤٟ ي١زٜين ٥ٝػالَسا خ١يو زٚٚن١غ١ ظٜاتط ١ْٝ ٜإ َٛذٝس٠ َٛغًُٝ
َٝو بٞ ٜإ نابطا خٛا  َٞ ٚ ١ٖض ؾت َٝو ب خٛا ث١ضغت١ ٖٝض غ١ٜطٟ خٛا ْاث١ضغيت ١ٖضن١غ
َٝهٝرت ز٠ث١ضغيت ي١ط١يٝسا ٠ٚ١٥ َٛؾطٜه١ ١٥ٚ ن١غ١ َٛذٝس ١ْٝ ٜاْٞ  ز٠ث١ضغيت ٚ ؾت
 ٚ َٜٞ ١٥ط١ض تؤ خٛات ث١ضغت ٚ ٚتت ٜاضغٍٛ اهلل ٠ٚ١٥ ب١خٛا ث١ضغت ذٝػاب ْانط

َٜٞ بؤ١ٜ ١٥ب َٞ)ب١َٛؾطٜو ذٝػاب ١٥نط َٝذ ١٥ي ( يًُػسنني ٚيهٔٝٓري ضاغت١ٚخؤ ؾ
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( َٔٝ ( ي١ّ ضريؤن١ٟ ن١بامسإ ايكص١ ٖرٙ عٓدٕ بٗا ٜديَٛٛؾطنري ؾٛب١ٜ١ٗنٝإ ١ٜ١ٖ ١٥ي
( ٜاْٞ ١٥ٚ ضريؤن١ٟ ن١بامسإ بريو ٜهؿسٚا مل إضسا٥ٌٝ بين إٕ : ٜكٛيٕٛ أِْٗ ٖٚٞنطز )

َٝٔ ٥اخط ١٥ٚإ خؤ نافط ١ْبٕٛٚ  ١ٖض٠ٖٚا ضريؤن١ن١ٟ نطز ضريؤنٞ بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ١٥ي
َٝٔ نافطبٕٛٚ )أْٛاط ذات) َٝٔ ١٥ٚ ق١ذابا١ْ خؤ نافط ١ْبٕٛٚ ن١ؽ ١ْٝ بً  ٚنريو(١٥ي

( ٥ا١ٜ نافط بٕٛٚ . ٜهؿسٚا مل 31(أْٛاط ذات يٓا ادعٌصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ) يًٓيب قايٛا ايرٜٔ
َٝهسا ن١ ١٥ٚإ ٚاؾٝإ ٚت٠ٛ ن١ضٞ نافط ١ْبٕٛٚ خؤ   !!؟؟ ١َ١٥ ؾٛب١ٗن١ٜا١ْ ٚاتا ي١نات

صٌ  ايٓيب ضأيٛا ايرٜٔ ٚنريو ٜؿعًٛا مل إضسا٥ٌٝ بين إٕ : تكٍٛ إٔ ؾادتٛاب*٠ٚالَٞ ١َ١٥ )
َٝه١ ٜؿعًٛااهلل عًٝ٘ ٚضًِ مل  ( ١َ١٥ ١ٖض ق١ٍٚ بٛٚ ١ٖض قػ١ بٛٚ ق١ٚي١ن١ بؤ نطزْٞ ؾت

َٝػتا ق١ٚملإ ١ٜ١ٖ  َٝو ١ْٝ ب١خؤٟ نابطا ن١ نافط بها ٥ َٝٔ ق١ٍٚ بٛٚ ق١ٚي ن١ ١٥ي
َٝت١ ؾ١خك١ن١ نافط  ١٥نا ق١ٚملإ ١ٜ١ٖ ؾ١خك١ن١ نافط ْانا ب١يهٛ ١٥ٚ ق١ٚي١ ١٥تط١ٜ١ْ

َٜٔ ب١خٛا ١٥زا خٛزٟ ١٥ٚ ق١ٚي١  َٝو فٝع١ًن١ نافطت ١٥نا ضؤٕ من١ْٛ نابطا١ٜى جٛ فٝعً
نافطٟ نطز ٠ٚ١٥ جٜٛين زا ٠ٚ١٥ ١ٜنػ١ض نافط بٛٚ تاظ٠ ٥ُٝا١ْن١ٟ ١ٖي٠ٛؾا٠ٚ١ٜ ب١ؽ 

َٜهِ بؤ ز٠غت ْٝؿإ ب َٞ زاض َٞ نافطبيَب ١٥ط١ض نابطا١ٜى بً َٝو ١ْٝ ث ه١ با ٚابه١ّ ١َ١٥ ق١ٚي
َٞ ١ٖض٠ٖٚا ضريؤنٞ بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ١َٖإ ؾت١ ) َٝٞ نافط ز٠ب  ىنفع١ًن١ نطا نابطان١ ث

َٞ نطز٠ٚ٠ٟ  32(  جييه ىه مه جه ين ٚاتا قػ١ٜ١ن١ٜإ نطز٠ٚ ب١ؽ قػ١ن١ ز٠ب
( َٞ َٝذ ١٥ي َٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ غ١ٜطبه١ٕ ٠ٚال١َن١ٟ ؾ ١ْٜإ نطز٠ٚ (١٥َإ ٜؿعًٛا ملب١زٚازا ب

 ؾعًٛا يٛ إضسا٥ٌٝ بين إٔ خالف ٚال ٜؿعًٛاصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ مل  ايٓيب ضأيٛا ايرٜٔ ٚنريو)
َٝٛإ عًُاٜإ ١٥ط١ض بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ناض٠ن١ٜإ بهطزا١ٜ يهؿسٚا ذيو ( ٖٝض خٝالف ١ْٝ ي١ْ

َٝو زابتاؾٞ ٚ ٠ٚى الت َٚٓات ٚ عٛظا ٖاٚاضٜإ بؤ به١ٟ  تؤ زاٚاّ بؤ  نافط ز٠بٕٛٚ بت
( َٞ صٌ اهلل  ايٓيب اَِٖه إٔ ايرٜٔ خالف ال ٚنريوي١خٛا به١ ب١نطزْٞ ناض٠ن١ نافط ز٠ب

(خٝالفٝـ .املطًٛب ٖٛ ٖٚرا يهؿسٚا َٜ٘ه بعد أْٛاط ذات ٚاخترٚا ٜطٝعٛٙ مل يٛعًٝ٘ ٚضًِ 
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َٝػ١َب١ضٜإ ٚت )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( َٝػ١َب١ض ي ١ْٝ ي٠ٚ١ٟ ١٥ٚا١ْٟ ب١ ث ١زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ث
٠َٛٝ ٠ٚنٛ بين ٥ٝػطا٥ٝتإ ٚت ١٥ط١ض  )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(٥اطازاضٟ نطز٠ٚ١ْ ف١ضَٟٛٚ ٥
َٝط٠زا  بٝاْهطزبا١ٜ ١٥ط١ض ١٥ٚ ق١ذابا١ْ ١٥ٚؾت١ٜإ بهطزا١ٜ ١٥ٚنات١ نافط ز٠بٕٛٚ . جا ي

١َُٝزا غ١ٜط به١ٕ  َٝهٞ ظؤض ططٜٓط ١ٜ١ٖ ي١ٚاقٝعٞ ٥ نإ ي١ٚاقٝعٞ خؤَا٠ٚ١ْ خ١يه١خاي
ن١ٚت١ْٛت١ ْاٚ ٥ٝؿ١نا٠ٚ١ْ ن١ٚت١ْٛت١ ْاٚ خٛزٟ ٥ٝؿ١نا٠ٚ١ْ ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا زعاتٞ 
َٝط١ٜؿتٕٛٚ ن١٥١ٚإ نافطْري ١٥ٟ نٞ نافط٠ ! ٚاتا ١٥ط١ض نابطا ١ٖيػٞ ب١نطزْٞ  طَٛطا ٚا ت

ََٞ ن١ٚات١ نافط ١ٖض ١ْٝ ث١ْا ١٥ططٜٔ ب١خٛاٟ تعايٞ  .  ناض٠ن١ف ٚ نافط ١ْب
 
 

َٝذ)قاحل( ١٥يٞ :  ؾ
(ب١يط١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض اإلضالّ ْٛاقض َٔ ْاقطا ازتهب َٔ إٔ ع٢ً األدي١ َٔ أٟ)

َٞ نطز ي١ٚا١ْٟ ن١ ٥ٝػالّ  َٞ ب١ج ١َٓٝض١ٜ٠ٚ٠٠نٞ ٥ٝػالَٞ نطز ٜاخٛز ج َٝو ١ٖي٠ٛؾ ن١غ
َٝت٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غيت ١ٜ١ٖ ب١زي٠ٚ١  َٓٝ َٝت٠ٚ١ ت١بع١ٕ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ٥ٝػالّ ١ٖيس٠ٚ٠ؾ َٓٝ ١ٖيس٠ٚ٠ؾ

ث٠ٜٛ١غت١ ب١نطز٠ٚ٠ٚ٠ ٠ٚ ث٠ٜٛ١غيت ١ٜ١ٖ ب١ؾو ٚ طٛاَا٠ٚ١ْ  ١ْى ث٠ٜٛ١غت١ ب١ظَا٠ٚ١ْ 
َٝٔ ذ١اليٞ بها  َٝٔ إال ي١زيسا ١٥ؾت١ جرٛز بها ٚاجبات١نإ ٥ٝٓهاضٟ بها ٜإ بً ت١ْٗا بً
َٝط نافطبٕٛٚ ب١زٍ ١ٜ١ٖ ب١ظَاْٝـ ١ٜ١ٖ  َٞ نافط بٕٛٚ ١ْخ ي١زيسا ت١ْٗا ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ب

١َٓٝض٠ٚا١ْ ظؤضٕ نتيب فك١ زا نطزاضٜـ ١ٜ١ٖ ب١ؾو ٚ طَٛاْٝـ ١ٜ١ٖ جا  ١٥ّ ١ٖي٠ٛؾ
َٝذ  َٝطٕ ؾ ١َٓٝض٠ٚ٠ عًُْا  ٜإ ز٠ٜصَ ي١بابٞ ١٥ذهاَٞ ضٜس٠زا ظٜاز ي١ ضٛاضغ١ت ١ٖي٠ٛؾ
َٝٓا٠ٚ ١َ١٥ ط١ض٠ٚناْٝا١ْ ١٥ٚا١ْٕ ن١ٚا إمجاعٝإ  حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ن١ ز٠ٟ ٖ

١َٓٝض٠ٚا١ْ ١٥دماّ بس َٝو ي١ّ ١ٖي٠ٛؾ ا ٠ٚ١٥ ٜهفط نافط ي١غ١ض٠ ١٥ف١ضَٟٛٚ ١٥ط١ض ١ٖضن١غ
( َٞ َٝو بؤ ١٥ٚ اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗد نإ ٚيٛز٠ب َٝط٠زا طَٛاْ َٝت )ال اي١ اال اهلل( ٥ٝٓحا ي ( با بؿً

َٜص ١٥نا ٚ  َٞ )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل(ْٛ َٞ نان١ ٠ٚ١٥ ١٥ي َٞ ١٥ي خ١يه١ زضٚغت ز٠ب
١َُٝ بامسإ نطز ي١ؾٛب١ٗناْٝرتزا با ١َٖٛ ٥ ! َٞ ٟٚ بها با ١َٖٛٚ قٛض٥اْٞ ب١ضؤشٚٚ ١٥ب

َٝت نان١  َٝتٛٚ بً َٞ َٛؾه١ًٝ ٠ٚ١٥ ١ْٝ تؤ ب َٜص ٚاجب ١ْٝ نافط ١٥ب َٝت ْٛ َٞ ب١ؽ بً ي١ب١ض ب
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َٜٞ ٚ قٛض٥اْٞ ي١ب١ض٠ بطٚاٟ ب١قٝا١َت ١ٜ١ٖ ١َٖٛٚ َٛؾطٜه١نإ  َٜص ١٥نا ٚ ضؤشٚٚ ١٥طط ْٛ
 إىل ٜٚصّٛ ٜٚصًٞبِطٚاٜإ ب١خٛاٟ تعايٞ ١ٖب٠ٚٛ ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا َٛؾطٜو ٚ نافطبٕٛٚ )

 إهلا هلِ جيعٌ إٔ َٛض٢ َٔ طًبٛا سني إضسا٥ٌٝ بين عٔ اهلل قص٘ َا ، األعُاٍ َٔ ذيو غري
َٞ )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ املػسنني نآهل١ ( ١َ١٥ ضريؤنٞ بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ١٥ط١ض  بً

َٞ ١ٖضضٞ ناضٚنطز٠ٚ٠ناْٝـ ١ٜ١ٖ بٝها ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خٛاٟ  َٜص بها ٚ ب١ضؤشٚٚف ب اهلل(ْٛ
َٝو زاٚاٜإ ي١ َٛغا نطز ) تعايٞ  إهلا هلِ جيعٌ إٔبؤٟ باغهطزٜٔ ي١ بين ٥ٝػطا٥ٌٝ ن١ نات
 ذات هلِ جيعٌ إٔصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ستُد ايٓيب َٔ طًبٛا ايرٜٔ ٚقص١,  املػسنني نآهل١
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل  (أْٛاط َٜت ي١ق١َٚٞ َٛغا ٚ ث ١٥ّ  زٚٚ ضريؤن١ ن١ باؽ ز٠نط

١َُٝ ضٚٚ  َٝت٠ٚ١ بؤ١ٜ ٥ َٓٝ ع١ًٝ ٚغًِ( ز٠ي١ًٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚ١٥ ز١ٜٓن١ت ١ٖيس٠ٚ٠ؾ
١٥ن١ٜٓ١ َٛغًُاْاْٞ خؤَإ ١٥ٚا١ْٟ ن١ٚا ب١ذ١م َٛغًُأْ ٥اطازاضبٔ ٚ خ١يهٞ 

َٞ بط١ٕ  ثاؾاْٝـ ؾ١ضّ ١َن١ٕ ي١ٚ خ١يه١ ٚال ب١ َٛزا١ْ١ٖ ٥اطازاضبه٠ٚ١ْ١ ي١باب١ت١نإ ت
َٝػ١َب١ضٟ  َٝٔ ضؤٕ ث َٝٝإ بً ي١ط١ٍ خ١يهسا بطؤٕ ب١ذ١قٝكت ي١ط١ٍ خ١يه١ن١زا بطؤٕ ٚ ث
٠َٛٝ ٚاتإ ٚت  خٛا )قب اهلل ع١ًٝ ٚغًِ (َٛزا١ْ١ٖٟ ي١ط١ٍ ١٥ٚ خ١يه١زا ١ْنطز بًٞ  ٚال ٥

ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ (١ْٜٛت با زيٝإ خؤ ق١ضٜب ايعٗسٜـ بٕٛٚ ب٥١ٝػالّ )ٚاتا تاظ٠ ٖاتب١ْٚٛ 
َٜٞ ٜاْٞ نٛفطٟ  َِٝٓ جاضٟ با َا١ٜ٠ٚى ي١ط١يٝاْسا بطؤّ  ١٥َطؤ ظؤض ي١ٚؾتا١ْ ١٥نط ١ْؾه
َٝهسا ن١ ١٥ٚا١ْ ب١ٚ ق١ٚي١ف  َٜٞ قػ١ ْانا ٚ َٛزا١ْ١ٖ ١٥نا ١َ١٥ ي١نات ق١ضٜح ١٥نط

َٞ )قٌ اهلل عًٝ َٝٝإ ١٥ي َٝػ١َب١ض ث ١ ٚغًِ(. نافط١ْبٕٛٚ ضْٛه١ ٥ٝؿ١ن١ٜإ ١ْنطز٠ٚ ث
َٝو  ١٥َطؤ ب١ْاٟٚ ذٝه٠ٚ١ُ غ١ٜطبه١ ذٝه١ُت ض١ٝ َٔ ظؤض جاض ١٥ثطغِ ي١خ١يهٞ نات
َٝٔ ذٝه١ُ ض١ٝ !؟ ١٥ط١ض ذٝه١ُت بطٜت١ٝ ي١  َٞ ١٥ي َٝٔ نان١ با ٥ٝؿ١ن١ت با ب١ذٝه١ُ ب ١٥ي
َٝط ذٝه١ُت  َٜطٜٔ !! ١ْخ ض٥٠ٞ َٔ ٚ تؤ ض١ٝ٥٠نإ جٝاٚاظٕ ١٥نات١ ناّ ذٝه١ُت ١ٖيبص

 خئ حئ جئ ييٚ غ١ْٓٛ ذٝه١ُت بطٜت١ٝ ي١ عًِٝ ٚ ي١ز٠يٌٝ )بطٜت١ٝ ي١ قٛض٥إ 
باذته١ُ ٚاتا ب٥١ٝػالَٞ ضاغت١ق١ٓٝ ب١ز٠يٌٝ ب١ب١يط١  33(حبجب هئ  مئ
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َٜطا١ٜ  َٜط٠ٟ خؤٜٞ جا ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ٚ ض ب١قٛض٥إ ٚ غ١ْٓٛ ١ْى ي١خؤَا٠ٚ١ْ ١ٖض ن١ؽ ب١طٛ
 َٚٛ١ٖ َٞ َٝهٞ ب١ْاٚ ٥ٝػالَٞ زضٚغت ز٠ب َٜت١ ب١ض بؤ َٛزا١ْ١ٖ نطزْٞ خ١يهٞ ذٝعب ١٥طط

َٝؿ١ ١ْٝ  باغ١ضثؤؾٝؿٞ َٝت١ ْاٚخؤ٠ٚ١ٜ ن َٓٝ َٝو ١٥ٖ َٞ  ؾت َٞ با ؾرينٝؿٞ ١ٖب ب١غ١ض٠ٚ٠ ١ْب
َٝؿ١ ١ْٝ ب١ال٠ٚ١ٜ بؤ ٠ٚ١٥ٟ خ١يو نؤ  ٜاْٞ ي١ط١ٚض٠ ٚ بضٛنٞ طْٛا١ٖنإ با ١ٖٜيَب ن
بهات٠ٚ١ زٜين ٥ٝػالّ ٠ٚ١٥ ١ْٝ خ١يو نؤبه١ٜت٠ٚ١ بطٜت١ٝ ي١ ثاى ٚ ثٛخت١ٜٞ ٚاهلل ٟ نان١ 

َٞ خؤؾ١ ١ْى ١ٖض ٖ ١َٟٛٚ ي١غ١ض ١٥ّ ظ١َٓٝ٠زا خٛاٟ تعايٞ ١ٜى ن١غٞ َٛذٝسٟ ث
( َٜٞ َٞ ٚ ب١ذٝػابٞ تؤ ب١َٛغًُإ ْاٟٚ ب١ضٜٞ ٠ٚ١٥ٟ ْاٚ  مث زث  رثَٛؾطٜو ب

َٝػ١َب١ض حمُس ٚ َٛغا )ايهسميني ايٓبٝني ٚإٔ) 34(ىثنث ( عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ( ٚاتا ث
( غ١ٜطن١ َٛزا١ْ١ٖٜإ ي١ط١ٍ خ١يهٞ خؤٜاْسا ١ْنطز٠ٚ ٚاتا غسنا ٚاعترباٙ ذيو أْهسا)

َٝط ٚاٜإ ١ْٚت٠ٛ ٚ ١ْٜاْهطز٠ٚ ن١ َٞ ١ْخ َٝٔ ق١ٜٓا باقػ١ ١ْن١ٜٔ ٠ٚ١ْنٛ زيٝإ بؿه ٚا بً
 أِْٗ َع ؾعًٛٙ يٛ امل١ً َٔ خيسدِٗ غسنا ٚاعترباٙ( ٥ٝٓهاضٜإ نطز )ذيو أْهساب١يهٛ )
َٝهسا ١٥ٚإ بطٚاؾٝإ ب١ٖ١ضزٚٚ َعُٗا ٚجياٖدٕٚ ايهسميني بايٓبٝني ٜؤَٕٓٛ ( ي١نات

َٝػ١َب١ض٠ن١ ١ٖبٛٚ ٥ُٝاْٝإ ب١  َََََََََََََََََََٝػ١َب١ض٠ن١ٜإ ١ٖب٠ٚٛ ٠ٚ جٝٗازجٝؿٝإ ي١ط١يسا ث ث
َٜت إعرتااالضتدالٍ ٖرا ع٢ً اعرتاضا ايػٝذ أٚزد ثِنطزٕٚٚ ) َٝذ ز ي١غ١ض ١٥ٚ  ٝوض( ؾ

َٜت )  إهلا هلِ جيعٌ إٔ َٛض٢ َٔ طًبٛا ايرٜٔ إضسا٥ٌٝ بين إٔ ٖٚٛاالغتسالي١ٟ ١٥ٚإ ز٠طط
 مل أْٛاط ذات هلِ جيعٌ إٔصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ستُد َٔ طًبٛا ايرٜٔ ٚنريو, ٜهؿسٚا مل

َٝت )ٜهؿسٚا  ايؿسٜكني بإٔ االعرتاض ٖرا عٔ ٚأداب( ١٥ّ ؾٛب١ٜٗإ ب١تاٍ ١٥نات٠ٚ١ ٚ ١٥ي
َٝػ١َب١ض٠ن١ قاال َا ٜٓؿرا مل َٞ ٜإ ١ْنطز ن١ ١ٖضزٚٚ ث َٞ ب١ج (١ٖضزٚٚ ف١ضٜك١ن١ ج

 ا ْٗامل ٚيهٔبٝاْهطزبا١ٜ نافط ز٠بٕٛٚ )(١٥ط١ض يهؿسا ؾعال ٚي٥ٛٓٝهاضٜإ نطز ١ْٜاْهطز ٥ٝرت )
َٞ نطاٚ بؤٜإ عٓ٘ ٚاْتٗٛا جتٓبٛٙ نؿس أْ٘ هلُا ٚبني ذيو عٔ َٝو ن١ ١ْٖٝإ ي ( ٚاتا نات

َٝٝإ  َٝٞ ٠ٚ ٖؤؾٝاضب٠ٚ١ْٚٛ ,١٥َا١ْٟ ١٥َطؤ ْا ث ب١ٜإ نطا ن١ ١َ١٥ نٛفط٠ زٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي
َٝٔ ١ٖض  َٝٔ ١َي َٝٝإ ١٥ي َٞ ١َن١ ١ٖض ظٜاتط ١٥نات ث َٝت ٥ٝٓحا ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾتسا بً ظٜاتط ١٥ي
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َٞ نافط٠ ٜاْٞ !! ) َٝٔ ْا نان١ نافط ١ْٝ ٠ٚ١٥ ٥ٝرت ْاظامن ن  َٔ ايػاٖد ٚستٌزعاتٞ طَٛطا ١٥ي
َٜٝٛػت١ ي١ٖ١ضزٚٚ ضريؤن١ن١ غ١ٜطٟ به١ٜٔ ٠ٚ١٥ ايكصتني ( بعاْري ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث

َٞ ضٞ )  اهلل إال إي٘ ال إٔ ٜػٗد نإٚإٕ  نؿس ايػسى ؾعٌ َٔ إٔب١يط١ن١َا١ْ بعاْري ١٥ي
َٞ . ايصاذت١ األعُاٍ ٜٚعٌُ باألْبٝا٤ ٜٚؤَٔ َٜت١ ؾريى َٛؾطٜو ١٥ب َٝو به١ٚ ( ٜاْٞ ١ٖضن١غ

َٜص بها ٚ باضؤشٚٚ  َٝت )ال اي١ اال اهلل حمُس ضغٍٛ اهلل قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( باْٛ َٞ با بً نافط ١٥ب
َٝت ب١َٛؾطٜو ب١يه َٜٞ ١َ١٥ َاْعٞ ْانا ن١ٚا ن١ٚتؤت١ْاٚ ؾريى ١ْٚب  ٛ َٛؾطٜه١ .بطط

َٝت ب١َٛؾطٜو ١٥ط١ض  َٞ ١٥ب َٝٔ با ١ْظاْٝـ ب ١َ١٥ ظؤضططٜٓط باب١تٞ ١ْظاْٞ ٚ ١ْظإ ١٥ي
َٝيَن خٛاٟ تعايٞ ع١ظابٝؿٞ ١٥زا ٠ٚنٛ خؤٜٞ  َٞ ١٥غ بؤٟ ب١ٜإ نطا ٠ٚ١٥ إْتكاَٝؿٞ ي
َٞ ذ١م ٚ ١ْٜعاْٝيب )أَط ايٞ اهلل(ب١ؽ َٛؾطٜه١ ي١الٟ  ف١ض١َٜٚٛتٞ ١٥ط١ض ب١ٜإ ١ْنطاب

١َُٝ ي  ١ضؤشٟ قٝا١َتسا خٛاٟ تعايٞ تاقٞ ز٠نات٠ٚ١ ١٥ط١ض ز٠ضضٛٚ  ١٥ط١ضْا بؤ زؤظ٠ر.٥
 

( َٞ َٝذ )حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب(١٥ي ( ١٥ّ قك١ٜ١ غٛزٟ ٠ٚ١٥َإ تؿٝد ايكص١ ٖرٙ ٚيهٔؾ
َٞ ز٠ط١ٜ١ْٞ بعاْري ض١ٝ ؟! ) ( ٥ٝٓػاْٞ ايػسى َٔ أْٛاع يف ٜكع قد ايعامل بٌ املطًِ إٔث

َٜت١ ْاٚؾرين٠ٚ١ )َٛغًُإ ١ْى ١ٖض ع١ٚاّ  َٞ بٗا  ٜدزٟ الب١يهٛ عاملٝـ ز٠ن١ٚ (  ن١ْاٜعاْ
١َُٝ غٛز ي١ّ زٚٚضريؤن١ به١ٜٔ ٚايتشسش ايتعًِ ؾتؿٝد) َٜٝٛػت١ ي١غ١ضَإ ٥ ( ن١ٚات١ ث

َٜعٜٔ ي١ ؾريى ) َٞ بجاض َٝطبه١ٜٔ ٚ خؤَإ ي َٜٝٛػت١ ي١غ١ض خؤَإ خؤَإ ف  إٔ َٚعسؾ١ث
َٝو جاؾُٗٓاٙ ايتٛسٝد : ادتٗاٍ قٍٛ َٞ نان١ (  نات َٝو ن١باغٞ ت١ٚذٝسٟ بؤ ١٥ن١ٜت ١٥ي ًٖٝ

( َٞ َُٝإ بً َٜٝٛػت ْانا ث َٝطٟ بٜٛٚٔ ث ١َُٝ ١ٜندٛا ث١ضغتُٝإ ظا٠ْٛٝ ٚ ف  أنرب َٔ ٖرا أ٥ٕ
١ًَٝناْٞ ايػٝطإ َٚهاٜد ادتٌٗ ١ْ ن١ اغٝط( ١َ١٥ ي١ط١ٚض٠تطٜٔ ١ْظا١ْٓٝ ٠ٚ ي١فطٚ ف

َٝذ )قاحل اٍ ايؿٝذ( باغٞ زضٚغيت ز٠نا بؤ َٛغًُاْإ ن١ ١٥ٚ قػ١ٜ١ به١ٕ ت١بع١ٕ  َٝط٠ ؾ ي
َٝو ن١ نتاب  َٝٝا٢ْ ٚت نات َٝذ بٕٛٚ خؤٜٞ ث َٜو قٛتابٞ ؾ َٞ ١ْٖس ٠ٚ١٥َإ بؤ ١٥نا ١٥ي
َٝت٠ٚ١ ١٥ٚاْٝـ ٚتبٜٛٚإ  َٝٝإ بً َٞ ٚتبٕٛٚ ٜٚػتبٟٛٚ جاضٜهٝرت ٚ زٚٚجاضٜرت ث ايتٛذٝسٟ ث

َٞ ي١ َٞ بً َٞ ط١ٜؿتٜٛٚٔ تؤ نٝتابٝهٞ تطَإ ث ١َُٝ تٛذٝس ت َٝذ ٥ فك١زا ي١ ذ١زٜػسا ٜا ؾ
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َٝٔ ايتٛذٝس ) َٞ ١٥ٚن١غا١ْٟ ن١ ١٥ي ( ادتٌٗ أنرب َٔ ٖرا إٔ ؾُٗٓاٙ ايتٛسٝد!.١٥ٜٚـ ١٥ي
َٞ ١ٖتا َطزٕ ي١ط١ٍ ١٥ٚت١ٚذٝس٠ بطؤٜٞ ضْٛه١ ب١ضاغت١ٝن١ٟ  َٜين ١٥ب َٞ ١ٖض بٝدٛ ١٥ب
َٞ ت١ٚذٝس ١٥ٚ ع١َ١ي١ ثٛض١ي١ ٚ  َٞ ب١ب َٝهٝرتت ١ٖب ١٥ط١ض ت١ٚذٝست ١ْبٛٚ ١ٖض ع١َ١ي

َٜت )خٛاٟ ط ( ٜدزٟال ٖٚٛ نؿس بهالّ تهًِ إذا اجملتٗد املطًِ إٔ أٜطا ٚتؿٝد١ٚض٠ ٠ٚضٟ ْاطط
َٝو إجتٗازٟ نطز ي١ ع١َ١يٞ قاذت١زا )عًُاٜإ  ٠ٚ١٥ف ١٥ط١ٜ١ْٞ ن١ ١٥ط١ض َٛغًُاْ
َٞ ( ٠ٚ ط١ٚض٠تطٜٔ ْكٝـ ي١غ١ض ت١ٚذٝس٠ بؤ١ٜ  ز٠ف١ضَٟٛٚ إجتٗاز ١ْٝ ١٥ط١ض ْل ١ٖب

َٞ ١٥عُايٞ قاذت١ بهات  ١َب١غيت إجتٗاز ي١ ت١ٚذٝس ١ْٝ َٝط٠زا ١َب١غيت  ث إجتٗاز ي
ضْٛه١ ١٥َا١ْ َٛجتٗٝس بٕٛٚ ي١ٚؾت١زا ٜاْٞ ١٥ٚإ ٜٚػتٝإ ظٜاتط عٝباز٠ت به١ٕ ١٥ٚ 
ناض٠ خب١ْ١ ب١ض ز٠َٝإ بؤ ٠ٚ١٥ٟ عٝباز٠ت ظٜاز به١ٕ , ي١ دت١ٟٓ زا١ُٝ٥ ثطغٝاضٜو نطا٠ٚ 

َٝ ػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ١٥ٚ عًُاٜا١ْٟ ن١ٚا ٖاتٕٛٚ ن١ٚا زاٚا نطزْٝإ ي١ ث
َٝت١  َٜو ٜإ زٚٚ  ض٢ُٓٚغًِ(ٜإ ب١ جا٥ٝع ظا٠ْٛٝ ٥ا١ٜ ١َ١٥ ١٥ض َٝٔ ١٥جط إجتٗاز٠ٚ٠ بً

َٝسا ٖات٠ٚٛ ١٥َا١ْ  َٝٔ ي١ٚؾتا١ْٟ ن١ٚا ْكٛقٞ ت ١٥جطٜإ ١ٜ١ٖ  ؟! ٠ٚالّ ١٥ز٠ٚ١ْ٠ ٚ ١٥ي
َٜٞ َٛي١خ١قٞ ٠ٚال١َن١ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ َٝسا إجتٗاز ْانط َٜٞ ت ١ْٜٞ ن١ ضؤٕ إجتٗاز ز٠نط

( َٜٞ  ٚتؿٝد١٥ٚن١غ١ َاز٠ّ )ٚقع يف ايؿطى ٚقع ؾطى ع١ًٝ( إجتٗاز ي١ٚ ١َغ١ي١زا ْانط
( ٜاْٞ نابطا ْاظاْٞ ذيو ع٢ً ؾٓبٜ٘دزٟ ال ٖٚٛ نؿس بهالّ تهًِ إذا اجملتٗد املطًِ إٔ أٜطا

َٝو بها عٝباز٠ت١ن١ٟ نٛفط بٛٚ ب١الّ ١ْٜس٠ظاْٞ ٥اطازاض  َٝو بها ٚ ؾت ١ٖٚيٞ زا عٝباز٠ت
َٝٞ ٚتطا ١َ١٥ ؾرين١ ) َٞ ت١ٚب١ٟ نطز ضاعت٘ َٔ ٚتابنطا٠ٚ١ٜ ي١غ١ض ١َ١٥ ث ( ز٠غت ب١ج

َٞ ١٥ٟ ١٥ط١ض نطزٟ ٠ٚ١٥ نافط ز٠بٞ )ٜهؿس ال ؾإْ٘ٚ ٥ٝؿ١ن١ٟ ١ْنطز )  نُا( ١َ١٥ نافط ْاب
َٝط٠ ناباغٞ عامل ز٠نا  ايٓيب صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضأيٛا ٚايرٜٔ إضسا٥ٌٝ بٓٛ ؾعٌ ( ٜإ ي

( َٞ َٝو ١٥ي َٜٞ ايعامل بٌ املطًِ إٔ تؿٝد ايكص١ ٖرٙ ٚيهٔنات َٝٓط ( ٥ا١ٜ عامل خمفٛض ز٠ضز٠ٖ
َٝذ عًٞ  َٝط٠زا ؾ َٞ ي َٝط خمفٛض ْاب باغٞ ٠ٚ١٥َإ بؤ ز٠نا  خطسي١ٚ باب١ت١ ١ْخ

َٝٔ عامل ٚاتا الٟ خٛا عامل١ ١٥ط١ض ْا جا١ًٖٝ ٠ٚ١٥ عامل ١ْٝ جا١ًٖٝ  ي١نٝتاب١ن١ٜسا ١٥ط١ض بً
١َُٝغ َٝٔ عامل١ ب١ فك١ٗ عامل١ ب١ عًَٛٞ ٥اي١ . باب١تٞ عامل ١٥ط١ض ٥ ١ٜط  به١ٜٔ ١٥تٛاْري بً
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ب١ؽ عامل ١ْٝ ب١ت١ٚذٝس جا١ًٖٝ ب١ت١ٚذٝس ظؤضب١ٟ ظؤضٜإ ٚإ ٜاْٞ ي١ذمٛ ٚ ي١ق١ضفسا 
َٜٓسؤت٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ ١٥ظاْٞ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ  ي١فك١ٗزا نٝتاب١ناْٞ ؾافعٞ ١َٖٟٛٚ خٛ

َٝسا ب١ؽ نٝتاب١ناْٞ ١٥ًٖٞ ذمٛ ق١ضيف َٛتاي١ع١ نطز٠ٚ عامل  ٚ ؾاض٠ظا ٚ َٛجتٗٝس٠ ت
َٝػتا  ٜاْٞ  َٝؿ١ ٚ َٛؾه١ًَٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ ي١ت١ٚذٝس ْاظاْٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ط١ٚض٠تطٜٔ ن
ظؤضب١ٟ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ن١ٚت١ْٛت١ ْاٚؾرين٠ٚ١ ث١ْا ١٥ططٜٔ ب١خٛا ١ٖتا نٝتابٝؿٝإ 

َٞ (ايبٗاْٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ زاْا٠ٚ ١٥يغٛاٖد اذتل يف دٛاش االضتػاخ بطٝد ارتًل ز٠ضنطز٠ٚ )
َٝػ١َب١ض بها )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  َٝذ غٛيُٝاْٞ نٛضٟ مسرإ ي١ زضٚغت ٥ٝٓػإ زاٚا ي١ث ؾ

َٜطاٟ ضاغت ١ْٝ ٠ٚ١٥ تٛؾٞ  َٞ ٠ٚ١٥ نٛفط٠ ١٥ق١ًٕ ي١غ١ض ض عًُاٜاْٞ دمسٟ نافطٟ ١٥نا ١٥ي
َٝهسا ب١الّ  َٞ ي١ؾت ؾريى ٚنٛفطب٠ٛ ١٥ٚنابطا١ٜ ططٜٓط ١ٜ٠ٚ١٥ بعاْٞ با نابطاف عامل ب

َٞ ؾ١خك١ن١ ٜهؿس مل يٛ إٔ أٜطا ٚتؿٝدزا عامل ١ْٝ  )ي١ت١ٚذٝس٠ن١ (١٥ط١ض نافطٜـ ١ْب
 َٞٝ ٠ٚنٛ ٚمتإ ن١غ١ن١ نافط ١ْٝ زاٚاٟ نطز٠ٚ ب١ؽ ١ْٜهطز٠ٚ نافط ١ْب٠ٛ ب١الّ ي

زضٍٛ اهلل صٌ اهلل عًٝ٘  ؾعٌ نُا غدٜدا تػًٝعا ايهالّ عًٝ٘ ٜػًغ ؾإْ٘ضاْا٠ٚغتري )
َٜت٠ٚ١ ١٥ّ ٚضًِ َٝهت ٚت (ب١تْٛسٟ ٠ٚالَٞ ١٥زض َٜت٠ٚ١ ن١تؤ ٖا ؾت ن١غ١ ٥اطازاض ١٥نط

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ  ١٥ط١ض بٝه١ٟ ؾرين١ ١٥ط١ض بٝه١ٟ نٛفط٠ ٠ٚنٛ ضؤٕ ث
َٝهتإ ٚت ب١ق١ذاب١ناْٞ ٚت ٠ٚنٛ ضؤٕ ٖا٠ٚي١ناْٞ َٛغا ب١َٛغاٜإ  ٠َٛٝ ؾت ٚغًِ(ٚتٞ ٥

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  ي٠ٚ١الَٞ تطزا ن١ ٚت خٛا١ٜنُإ بؤ زابين  ٜإ ث
َٝٝإ ٚت٠ٛ )َاؾْا  اهلل ٚؾ٦ت(١ٜنػ١ض ٚت١ٜٛتٞ )أجعًتين اال٠ ْسا(َٔ ١٥ن١ٕ ب١ؾطٜهٞ خٛا  ث
َٞ زٚٚ جاض١ٜٝ ؾٝعطٜإ  َٞ ث١ضْانا ١ٖتا ١٥ط١ض َٓسايٝـ قػ١ٟ نطزب ٖا بعا١ْ ت
َٝٝا١ٜ ١٥ظاْٞ  َٜهُإ ت َٝػ١َب١ض َٝهٝإ ٚتٞ )ٚفٝٓا ْبٝٞ ٜعًِ َا يف غس(ث َٜٓس٠ٚ٠ ١ٜن ١٥خٛ

َٝٝإ ضا٠ٚ١ْغتا ب َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي ١ٜاْٞ ضٞ ضٚٚز٠زا غٝب ١٥ظاْٞ ث
َٝٔ ١٥ٚقػ١ٜ١ ١َن٠ٚ١ْ١ ١٥َطؤ ١ٖظاض ٚ ١ٜى  َٞ ١٥ٚا١ْ َٓسائ ١ٜنػ١ض ٚتٞ ْا ٠ٚ١٥ ١َي بً
َٞ نافط تؤ خ١ٚاضجيٞ ! ٜاْٞ  َٜٞ ن١ؽ ب١ن١ؽ ١ْٝ ١ٖض نافطٜـ ١ْٝ ١٥ط١ض بً ؾريى ١٥نط
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َٞ ث١ْا ١٥ططٜٔ ب١خٛا  َٞ خٛاضٜخ ب َٝػ١َب١ضٟ خٛا ) قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(١٥ب َٝػتا ث ٥
 ب١قػ١ٟ ١٥ٚإ .

 
: َٞ َٝذ )قاحل (ز٠ي  ؾ

َٝسا١ٜ:ؾٛا٥د ؾٝٗا ايكص١ ٖرٙ) َٜهٞ ت  (١٥ّ ضريؤنا١ْٟ ن١ٚا بامسإ نطز ض١ْس غٛز
 

 ١ٜن١ّ
 
( بايهؿاز ٚايتػب٘ ايتكًٝد طسٜل عٔ املطًُني إىل ٜدب قد ٚأْ٘ ايػسى َٔ اذترز : األٚىل*)

َٜط١ٟ الغاٜٞ نطز٠ٚ١ْ ٚ خؤْٛاْسٕ  َٜت١ ْاَٚا٠ٚ١ْ ي١ض ٚاتا ٥اطازاضٟ ؾريى بري ز
 أْٛاط ذات يٓا ادعٌ) 35(  جييه ىه مه جه ين ىنب١نافط٠نا٠ٚ١ْ ٠ٚنٛ )

َٝط٠زا ٥اطازاضنطز١ٜ٠ٚ١ْ ٚاتا ايهؿاز زتازا٠ َٔ ايتشرٜس ذيو ؾؿٞ (أْٛاط ذات هلِ نُا ( ي
َٜط١ٟ ١٥ٚإ بطؤٜٔ ٚ الغاٜٞ ١٥ٚإ به٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚنٛ نافط٠نإ  ن١ ١٥َطؤ ظؤضؾت  ي١غ١ض ض

َٞ ن١ٚتٕٛٚ ن١ ي١غ١ض  َٝػتا ط١ٚض٠تطٜٔ ؾت ن١ٚا ب١ْاٚ ٥ٝػال١َٝنإ ت ١٥بٝٓري ٥اٚا١ٜ ٥
َٜط١ٟ نٛفاض ١٥ضؤٕ إْتدابات ٚ زميٛنطات١ٝت ٚ ث١ضي١َإ ٚي١ط١ٍ ١٥ٚاْسا ٚ جماضاتٞ ١٥ٚإ  ض

َٜو ي١ط١ٍ ١٥ٚإ ١٥ٚإ ضٞ به١ٕ ١٥ٚاْٝـ ١٥ َٝػ١َب١ض ف١ضَٟٛٚ )قٌ ١٥ن١ٕ ض ٜه٠ٚ١ْ١ ث
َٝه٠ٚ١  َٜط١ٟ ١٥ٚإ ١ٖتا ١٥ط١ض خؤٜإ خب١ْ١ ْاٚ نْٛٞ بعٕ َؿه اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(١٥ضؤٕ ي١ض
١َُٝ غ١ٜطٟ نافطٜٔ ٚ ٥اناضٟ خ١يهٞ  ٥ َٞ ١٥ٚاْٝـ ١٥ض١ٓ ْا٠ٚ١ٜٚ , ٥ٓٝحا تؤ غ١ٜطن١ ْاب

َٝٔ ٚاهلل ١َز١ْٝ٠ت١ ٚ  ذ١قطا١ْٝت١ يٝرباي١ت١ ٚ زميٛنطات ١َُٝ خٛاٟ به١ٜٔ ٚ بً ١ٝ ,,,ْا ٥
تعايٞ ب١ع١بسٟ خؤٟ زضٚغيت نطزٜٚٚٔ ٠ٚذٞ ْاضز٠ٚ ي١ زٚٚؾت ظٜاتط ١ْٝ ٜإ ٠ٚذ١ٝٝ 
َٝهطزبٛٚ  َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( خٛاٟ ط١ٚض٠ ضٞ  ١٥َطٟ ث ٜإ ١ٖٚا١ٜ ث
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ز٠غت بطط٠ ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا ٠ٚذٝت بؤ نطا٠ٚ ٚال ١٥ط١ض  36(مبخب  حب جب هئ)
َٞ ٚا١ْن١ٜ ٔ ! ١َ١٥ ١َٖٟٛٚ بريٚبؤض١ْٚٛ بريٚبؤضٕٛٚ ظ٠ضبٞ غفط به١ ٚا١ْن١ٜٔ ٚا ز٠ب

بؤض١ْٚٛناْٞ خؤَإ َت١ّٗ به١ تؤ ٠ٚض٠ ْكت ب١ز٠غت١ٜ٠ٚ١ ١٥َطؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ْل ٚ 
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ز٠ضٚا غ١ٜطز٠ن١ٟ تؤ١َتٞ  ي١غ١ض ف١ضَاٜؿت١ناْٞ ث

َٜت١ ثاٍ ١َ١٥ ٚا١ٜ ٚا١ٜ ! ب١ؽ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ٥اناضٚ بؤض١ْٚٛناْٞ خؤٜإ  خطاثٞ ز٠ض
َٝػ١َب١ضإ  َٝو ن١ ث َٝؿٛٚ به١ نات ٠َٛٝ غ١ٜطٟ َٛؾط١ٜن١ناْٞ ث ١٥ضؤٕ ١ٜ٠ٚ١٥ باؾ١ ! ٥
َٝػ١َب١ضٜإ ١ْظا٠ْٛٝ ب١  َٜٔ ق١ٚيٞ ب١ؾ١ض به١ٜٚٔ ب١ ث ١َُٝ ؾٛ ٖاتٕٛٚ ٚتٜٛا١ْ ضؤٕ ٥

٠َٛٝ زض ٠َٛٝ خٛاٟ ط١ٚض٠ ٠ٚذٞ بؤ١ْنطزٕٚٚ ٥ ؤ١٥ن١ٕ ب١ؾ١ض ٚ ٥ٝٓػاْٝإ ظا٠ْٛٝ ١٥ٜاْٛت ٥
َٜٔ ق١ٚيٞ ب١ؾ١ضبه١ٜٔ ت١بع١ٕ ض١ْسٜٔ جاض ٥ٝؿاض٠متإ  ١َُٝ ؾٛ ٠َٛٝ ب١ؾ١ضٕ ضؤٕ ٥ ٥
َٜين به١ٜٚت  َٞ تؤ ي١غ١ضت ٚاجب١ ؾٛ َٝػ١َب١ض ٖات با ب١ؾ١ضٜـ ب ب٠ٚ١ زاٚ ٚتَٛا١ْ ن١ ث
ََََََََََََََََََٝػ١َب١ض خٛا ٠ٚذٞ بؤ نطز٠ٚ با  َٝط َاز٠ّ ث َٞ ١ْخ َٞ ١َال٥ٝه١ ب ١٥ٚإ ١٥ٜاْٛت ١٥ب

َٜين ب َٜين به١ٜٚت ب١الّ ق١ٚيٞ خ١يهٞ ٚاجب ١ْٝ ي١غ١ضت ؾٛ ١ؾ١ضٜـ ٚاجب١ ي١غ١ضت ؾٛ
َٜين ق١ٚيٞ ب١ؾ١ض به١ّٚ ن١ضٞ ١٥َا١ْٟ  َٞ َٔ ضؤٕ ؾٛ به١ٜٚٞ ٠ٚ١٥تا نافطٜٔ خؤٟ ١٥ي
١٥َطؤ ب١ق١ز ١٥ٚإ ن١َٝو ١٥قًٝإ ١ْٝ ٥اطازاضب١ ١َب١غتُإ ١ْٝ ي٠ٚ١ٟ ٥اقًبٕٛٚ 

َٝػ١َب١ضبٕٛٚ ي١قػ١ن١ٜاْسا َٛؾطٜه١نإ نافطبٛ ٕٚ ب١ٚ قػ١ٟ نطزٜإ ضْٛه١ ١٥ٚا١ْ ث
َٜٓٝإ به١ٜٚٔ ١٥ٟ  َٞ ؾٛ ١٥ٚإ ١٥ط١ض ب١ؾ١ض بْٛا١ٜ ٚف١ًٜ١غٛف بْٛٚا١ٜ ١َ١٥ ضاغت١ ْاب
َٜين َٔ  ١٥ٚا١ْٟ ١٥َطؤ ن١ٚا ب١ؾ١ضٕ باؾ١ َٓٝـ ب١ؾ١ضّ َٓٝـ قػ١ ١٥ن١ّ بؤ ؾٛ

َٜٔ ب١ؾ١ض ْا َٜهٝرت به١ٕٚ ْاٚاهلل ؾٛ َٜٔ ب١ؾ١ض َٞ ؾٛ َٜٔ ق١ٚيٞ ْان١ٕٚ ١٥ب ن١ّٚ ١٥ط١ض ؾٛ
َٞ خؤؾيَب ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ١ٖضن١َغو بؤخؤٟ  َٜٔ ق١ٚيٞ خؤّ ١٥ن١ّٚ ضِٝ ث ب١ؾ١ض به١ّٚٚ ؾٛ
١َُٝ ٠ٚذٞ َإ ١ٜ١ٖ  َٝو بؤخؤٟ ١ْٝ ٥ ١َُٝ ١ٖضن١غ َٞ خؤؾيَب با ٠ٚ١٥ بها ب١ؽ ٥ ضٞ ث

 جغ مع  جع مظ حط مض خضي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي١زٚٚؾت ظٜاتط ١ْٝ )
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َٜٔ تؤ ١ْن١ٚتٔ ب١قػ١ٟ 37(جفمغ َٜٔ ١ٖٚاٟ خؤٜإ  ١٥ط١ض  ؾٛ تؤٜإ ١ْنطز ٠ٚ١٥ ؾٛ
( ذيو عٔ تٓذِ اييت ايؿنت َٔ ٚايتشرٜس ايهؿاز زتازا٠ َٔ ايتشرٜس ذيو ؾؿٞن١ٚتٕٛٚ )

َٝٓٝت٠ٚ١ ) َٞ ضٚٚز٠زا جا ي١ٚا١ْ من١ْٛ ١٥ٖ  ذيو َٜٚٔاْٞ ١٥ٚفٝتٓا١ْٟ ن١ٚا ي٠ٚ١ ٚاقٝع ز٠ب
(ث١ضغتين ١٥ٚ ق١بطا١ْ إيٝٗا ايٓاع ٜدعٕٛ ٚصازٚاا بٗا ٚؾتٓٛ أسدثٖٛا اييت ايكبٛز عباد٠

َٝٓا٠ٚ ٠ٚتٛؾٞ فٝت١ٓ بٕٛٚ ب١ ٚا ٟ ٠ٚ١َ١٥ تٛؾٞ نٛفط ٚ ؾريى بٕٛٚ ضط٘ن١ٚا زاٜإ ٖ
١َٓٝ غ١ض١٥ٚق١بطا١ْ ٚبٝج١ضغذي )  ايصال٠ عًٝ٘ ٚارت٠ًٌٚٝخ١يهٝـ باْط١ٚاظ ز٠ن١ٕ ب

َٝها ايػسى إْهاز بطبب ايٓاز يف ٚأيكٞ ٚأٚذٟ بٝدٙ األصٓاّ نطس ايرٟ ٚايطالّ ( ي١نات
َٝػ١َب١ض إبطاِٖٝ ز٠بٝٓري ن١خؤتإ ١٥ظأْ ب١ز٠غيت خؤٜٞ ق١ْ١َهاْٞ ؾهاْس ع١ظ١ٜت  ث
زضا ي١غ١ض ١٥ّ ١َغ١٦ي١ٜ١ ٠ٚ خطا١ٜ ْاٚ ٥اطط٠ٚ٠ خٛاٜٞ ط١ٚض٠ ١ْٜػٛتاْس ب١غ١ب١بٞ 
٥ٝٓهاضٟ ؾرين٠ٚ١ بٛٚ ب١ٖؤٟ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ١٥ٜٛت ٠ٚ١٥ ؾرين١ ٥ٝٓهاضٟ ي١خ١يه١ن١ ١٥نطز 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذغ١ض٠ضاٟ ٠ٚ١٥ف ١٥ٜٛت )
خٛا١ٜ خؤّ ٚ َٓساي١نامن ي١ ث١ضغتين ١٥قٓاّ ب١زٚٚض بطط٠  38(  نئمئ زئ رئ

َٜت١غ١ض  جا ٥اطازاضب١ ١َب١غتُإ ي١ ١٥قٓاّ ت١ْٗا ١ْٝ٠ٚ١٥ ن١ ظؤض جاض ١٥ٚ ض٠خ١ٓ ز٠نط
 َٔٝ َٝٔ نان١ ١٥َا١ْ ب١ؽ ب١ت١ْٗا ١ٖض ١٥ي ١٥ٚن١غا١ْٟ ن١ٚا زاٚاٟ عكٝس٠ٟ ثاى ١٥ن١ٕ ١٥ي

ؤٟ ١٥ط١ض ؾريى ت١ْٗا ي١ ق١بط ث١ضغتٓسا نؤبه٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚ١٥ ١ٖي١ٜ١ ق١بط ١َث١ضغت١ خ
َٞ نافط ١٥بٞ ٠ٚ ي١قٛض٥اْسا ١٥ّ باب١ت١ ظؤض ظؤض باغهطا٠ٚ  ب١يٞ ق١بط ث١ضغذي ؾرين١ ث
١َ١٥ ؾرينٞ َتكسَري ب٠ٛ ب١الّ ؾرينٝرتٜـ جؤض ٚ ب١ؾٞ ظؤضٟ ١ٜ١ٖ خؤ ث١ضغذي 

ضغذي ضٜباظ ث١ضغذي خؤض ٚ ؾ١خل ث١ضغذي ظٜٓسٚٚ ث١ضغذي َطزٚٚ ث١ضغذي ١َٗٓد ث١
َاْط ث١ضغذي ١ٖضضٞ تؤ بٝج١ضغيت غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ غ١ٜطٟ خٛا ٥ٝرت ٠ٚ١٥ ؾرين١ جا 

( َٞ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذن١ ١٥ي
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١َُٝ ١٥ٚ ٚاتا١ٜ  39(  نئمئ َٝهٞ ظؤضٜإ طَٛطاٜٞ نطز٠ٚ , ٥ خٛا١ٜ ث١ضغتين ١٥ّ بتا١ْ ن١غاْ
َٜت خ١يو به١ٜٔ ب١ٚاتاٟ ١٥َطؤ ١َٖإ ؾت ١ٜ١ٖ ١٥قٓا١َن اْٞ ١٥َطؤ ضري ١٥َطؤ ْا

َٞ ٜا عبسايكازض ْا ب١يهٛ  َٝو زضٚغت بها بطٚا بً بؤمن١ْٛ بؤ عبسايكازضٟ ط١ٜالْٞ ق١ْ١َ
َٝت١ غ١ض ق١بط٠ن١ٟ ٠ٚ ذ١تا ٠ٚ١٥ف زضٚغت ب٠ٚٛ ٥اطازاضب١ َٔ بؤ خؤّ ؾا١ٜتٞ  ١٥ض

َٝدٝإ زضٚغت نطز٠ٚ ب١خ١ٜايٞ َُٝاْٞ ضمسٞ ناى ١٥مح١زٟ ؾ نابطا  ٠ٚ١٥ّ بؤمن١ْٛ ي١ غً
َٝد١ ناى ١٥مح١ز ٖاٚاض بؤتؤ  َٞ ٠ٚ١٥ ناى ١٥مح١زٟ ؾ ١ٖيٞ ٚاغ٠ٛٝ ن١غ١ٜطٟ ز٠نا ز٠ي
١َُٝ ضَٚٚإ ١ْٝ ! ١ْفػٞ ؾت١ ٜاخٛز ْا ! ١َٖإ  َٞ به١ ٜإ زاٚا به١ ي١خٛا ٥ ض٠محإ ث
ذايت١ خؤ ١٥ظاْٞ ١٥ٚ ضمس١ زْٚٝاٟ زضٚغت ١ْنطز٠ٚ ١٥ٚ ز٠يٞ ضؤذ١ن١ٟ ٥اطاٟ ي١َٓ١ ٠ٚ 

َٝهٞ زضٚغت نطز٠ٚ ١٥ٚبا زاٚا ي١خٛ ا بها بؤَٔ ٥ٞ نابطاٟ َٛؾطنٝـ ١ٖضٚاٟ ٚت٠ٛ ن١بت
١ٜ٠َٛٝنٞ فطاٚإ ْابٝين ب١يهٛ ي١ط١ٍ  ١َٖإ ذايت ب٠ٚٛ ب١الّ ١٥ّ ؾت١ ١٥َطؤ ب١ؾ
َٝو زاْٝؿتٕٛٚ  َٝو ١ٖٕ خا٠ْٚٞ طَٛطاٜري ي١ْاٚ ج١َاع١ت ضؤذ١ناْسا قػ١٥١نا ١ٖتا ن١غاْ

َٞ ٖات ٚاهلل َٝٔ ٖات ن َٝٞ ١٥ي َٝػ١َب١ض ٖات )قٌ اي٘ ع١ًٝ ٚغًِ ( نٞ ١ٖيس٠غت١ٓ غ١ضث  ث
ٖات عبسايكازض ٖات نٛفط ي١غ١ض نٛفط ؾريى ي١غ١ض ؾريى تؤ ضٛظاْٞ ١َ١٥ ٖات!! غٝبت 
َٞ ١ٜ ! ؾيت  ٚا ١ْٝ خٛاٟ تعايٞ باغٞ َطزٚامنإ بؤ ١٥نا ١٥ف١ضَٟٛٚ ١٥ٚإ ٥اطاٜإ  ث

( ٠َٛٝ ١ْٝ َٞ ( خؤٟ تايؿت١ٓ َٔ ٚايطالّ ايصال٠ عًٝ٘ ْؿط٘ ع٢ً خافي٥١ طغا تٛٚؾٞ فٝت١ٓ ب
َٞ ث١ْا بططٟ ب١خٛاٟ تعايٞ ) ( ٜاْٞ َٔ ؾطى ايؿت١ٓ َٔ ذزٜت٘ ع٢ً ٚخاف١ٖتا َطزٕ ز٠ب

َٞ )داٌٖ ٜكٍٛ نٝـ إذاي١ؾريى ١٥تطغا )  ميهٔ ايتٛسٝد إٕ(باؾ١ ١٥ط١ض نابطا١ٜى ي١ٚال٠ٚ ب
َٝطٟ بري )دقا٥ل مخظ يف تعًُ٘ َٝٓخ ز٠ق١زا ١٥تٛاْري ف  عٓدٙ ٚاملِٗ( ٚال ت١ٚذٝس ي١ ث
( ب١ضاغيت َٔ ْكسّ ي١ّ ٜكٛيٕٛ نُا ايٛاقع ٚؾك٘ اذتهاّ يف ٚايهالّ ايطٝاض١ أَٛز يف ايبشح

َٝذ اَٛضٟ غٝاغ١ ٚ ن١الّ ي١ ذهاّ ١ٖض  َٝذ قاحل فٛظإ ١٥ٜها باؾ١ ؾ ؾ١ضذ١ ١ٜ١ٖ ن١ ؾ
َٝو ب١قػ١ٟ ذانُٝو به١ٟ ن١ ب١زميٛنطات١ٝت تؤ  ١ْفػٞ ؾت ي١ ؾريى ب١ؾساضٟ ْانا نات

٠َٜٛ ١َ١٥ ؾريى ١ْٝ ! قػ١ نطزٕ ي١غ١ض ١َ١٥ ١ٖض ي١٥١قًٞ ١َغ١ي١ن١ ١ْٝ !  ب١ضٜت ب١ض
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َٞ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ب١زٜين خٛا  َٞ ذهاَٞ َٛغًُإ ب ٜاْٞ ٥اطازاضبٔ ١٥ط١ض ١٥ّ ١َب١غيت ث
 َٞ َٞ ذٛناَٞ ١٥ّ ظ٠َا١ْ ب ذٛنِ ١٥ن١ٕ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض غ١ضٚ ي١غ١ض ضاٚ ١٥ط١ض ١َب١غتت ث

طز٠ٚ ب١ٜ١نسا ب١ ٥ٛٚمم١ ٟ َترٝس٠ ١٥ضؤٕ ن١ي١ط١ٍ ١٥ٚضٚثا ٚ ١٥َطٜهازا با٠ٚؾٝإ ن
َٝٓطا  َٟ ْاز٠ٕ َٛغًُاْإ خٛاٟ ز٠نطز غ١ت جاض ز٠غٛت ب١َ١جًٝػيب ١٥َٔ ١٥ضؤٕ طٛ

َٞ ١َ١٥ ن١ٟ ضاغت١ ١٥ٚنات١   َٝو ب ََٜٓ َٞ ي١ٖ١ضؾٛ َٞ ي١نٛضزغتإ ب َٞ ي١ؾٝؿإ ب ي١بؤضَا ب
( َٞ َٞ ٥اطازاضبري ٚ ؾت١نإ ضٕٚٚ به٠ٚ١ٜٓ١   ,١٥ي ( ايطٝاض١ أَٛز يف يبشحا عٓدٙ ٚامل١٥ِٗب

َٝو باغٞ ت١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت ي١ضٚٚاْط١ٟ  َٜو ١ٖٕ نات َٞ ٥اطازاضبري ن١ٚا ١ْٖس ١٥ب
َٜت٠ٚ١ تػاٌٖ  َٜٓسض َٜٞ  عٝبازات ت١ْٗا بؤ خٛا بط١ض َٞ ت١ْٗا زاٚا ي١خٛا بهط ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ز٠ب

٠نا ظؤض ١٥ْٜٛٓٔ ضاغت١ ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ١َغ١ي١ٕ ت١َ١ؾا ز٠ن١ٟ نابطا١ٜى باغٞ عًُا١ْٝت ز
١َُٝف ي١ط١يٝإ ٚ ٠ٚ غ١تا غ١تٝـ ي١ط١يٝإ  ظؤض ب١خػيت ٚ خؤيٞ ذ١قٞ خؤٟ ١٥زاتٞ ٥
َٜـ ٚ ق١بط ث١ضغذي ف١ضاَؤف  عًُا١ْٝت نٛفط٠ ٚ ت١ٚاٚ ب١الّ نابطا جاْيب قؤيف ٚ ز٠ضٚ
٠َٛٝف  َٝٛاْٝإ ب١ٖ١َإ ؾ َٞ تؤ ف١ضم ٚ جٝاٚاظٟ به١ٟ ي١ْ ز٠نا ي١ط١ٍ ١٥ٚا١ْ بطاز٠ض٠ ْاب

َٝو تؤ باغ َٝو نات َٞ ال١ْٜٞ غٝاغ١ت ف١ضَؤف به١ٟ جا نات ٞ عٝباز٠تٞ قبٛض ز٠ن١ٟ ْاب
( َٞ  ، ٜكٛيٕٛ نُا ايٛاقع ٚؾك٘ اذتهاّ يف ٚايهالّ ايطٝاض١ أَٛز يف ايبشح عٓدٙ ٚامل١٥ِٗي
َٞ ١٥ط١ض . ايدٜٔ يف ايتؿك٘ عٔ ٍ بٗا ٚاالْػػا تٗاٚحتًٝال ايدٚي١ٝ ايٛقا٥ع زصد َٚعٓاٙ (  ١٥ي

َٝتٛٚ تؤ خٛٚب١ز٠ٜت١ َٝين ي١ت١ٚذٝس  ب زْٚٝا ٚ غٝاغ١ت ٚ ١٥ٚباب١تا١ْ ٚاظ ي١ّ ١َغ١ي١ ب
 َٞٝ ١َُٟٝ َٛغًُإ خٛاٟ ط١ٚض٠ ث َٝٔ ١َ١٥ ضاغت به٠ٚ١ٜٓ١ ٥ َٝؿ١نٞ ١٥ي َٟ ث ١َُٝ جاض َٝين ٥ ب

َٞ ١َٖٛٚ ٥ٝػالّ ٠ٚضبططٜٞ زٜين ٥ٝػالّ  44(خت حت جت  هبٚتٜٛٚٔ ) ١٥ب
َٝو ١ْٝ ي٥١ٝػالَسا عٝباز١ٜ٠, عكٝس١ٜ٠, غٝاغ١ٜ١, َٛعا١َي١ٜ١ ٜاْٞ ١َٖٛٚ ؾت١ن ا١ْ ؾت

َٞ ن١ٚات١ ١٥ّ ٥ٝػال١َ ت١ٚاٚ ١ْٝ ن١ٚات١ باغهطزٕ  َٝط ١٥ط١ضٚاب َٝسا ١ْٝ ١ْخ َٞ ٚاقٝعٞ تؤت بً
َٝػ١َب١ضإ ٖاتٕٛٚ ) َٞ ١ٖض ١ٜن١جماض ث عًِٝٗ ايصال٠ ي١غٝاغ١ت ١ٜ٠ٚ١٥ تؤ ب١خ١يهٞ بً

َطزٚاْٝإ زا٠ٚ (َباؾطٟ باغٞ ؾرينٞ عٝباز٠ٟ قبٛض ٚ غٝاغ١ٚ ظٜٓسٚٚإ ٚ ٚايطالّ
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َٝػ١َب١ضإ خٛاٟ ط١ٚض٠  41(ىب نب  ٚتٜٛا١ْ ) ن١خٛاٟ ط١ٚض٠ ْاضزْٚٚٞ ث
غٛٚت١نإ ت١ْٗا َطز٠ٚٚنإ ْري ن١ نابطا طاغٛٚت١نإ طابج١ضغذي ٚ زٚٚضبه٠ٚ١ْٚ١ ي١ 

َٝهٞ بؤ زضٚغت نطز٠ٚ  َٝـ ١َٖٜٛٚا٠ٚ١ْ طاضؤت١ غ١ضٟ ٚ بت غٛٚت١ ظٜٓس٠ٚٚنإ ي١ ث
َٝػ١َب١ض إبطاِٖٝ غ١ٜطبه١ ي١ط َٝسا َٛذاز٠غ١ٟ نطز ي١ط١ٍ ث غٛٚتٞ ظ٠َاْٞ خؤٜسا طا١ٍ ن

َٝػ١َب١ضٟ َٛغا  42(يكىك  مك لكب١ظٜٓس١ٜٚٚتٞ ) َْٛاق١ؾ١ٟ ي١ط١يسا ز٠نا ٜإ ث
َٝػ١َب١ض حمُس )قٌ اهلل ع١ًٝ  َٞ زا ١٥ٜها ي١ط١ٍ فريع١ْٚسا ١٥ٜها ٜإ ث ي١ط١ٍ ن

َٞ َٞ زا ١٥ٜها ي١ط١ٍ ١٥ٚ نابطا١ٜٟ ن١ عُطٟ نٛضٟ ؾاّ ن١ ث ز٠ٚتطا ١٥بٛ  ٚغًِ(ي١ط١ٍ ن
َٝسإ ١ْٝ ٠ٚ١٥  َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ف١ضَٟٛٚ ١٥بٛ جٌٗ ١٥ٟ ٠ٚ١٥ ي اذتهِ ث
َٜهدػتين ث٠ٜٛ١ْسٟ خ١ي١نٞ  ١َغ١ي١ٟ غٝاغٞ ١ْٝ ١٥ٚ باب١ت١ ! غٝاغ١ت ٚاتا ض
١َُٟٝ َٛغًُإ ب١ؾ١ضعٞ خٛا بطٚا ي١الٟ غ١ٜطٟ َٛغًُاْإ  َٜو بطؤٜٞ ي١الٟ ٥ َٝٛاظ ب١ؾ

َٞ ب١ٖ١ٚا ٚ ٥اض َٞ ٠ٚ١٥ غٝاغ١ٜ١نٞ ١٥ب َٜباظٟ خٛا ب ٠ظٚٚ بطٚا ١َ١٥ غٝاغ١ت١  ١٥ن١ض ب١ض
َٜباظٟ  َٜباظٟغٝطاؾ١ضع١ٝٝ ١٥ط١ض ب١ض َٞ ٠ٚ١٥ ض َٜباظٟ خ١يهٞ ب َٞ ١٥ط١ض ب١ض  ١ْٝ,غٝطا ْٞ ب

َٝهٞ ١ٜ١ٖ ب١ْاٟٚ )ايػٝاغ١  َٝذ االغالّ نٝتاب ن١ٚات١ باغهطزٕ ي١ّ باب١ت١ ٠ٚ١٥تا ؾ
ُْٝإ ١ٜ١ٖ باغهطزٕ ي١غٝاغ١تٞ غٝطااغ١ٟ ايؿطع١ٝ( ن١ٚات١ غٝاغ١ٟ ؾ١ضعٞ ٚ غٝ

١ٜ١َُٝ ١٥ٜٚـ ١ٖض ي١ت١ٚذٝس٠ ضْٛه١ خٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥ٚ  ؾ١ضعٞ خٛزٟ ز١ٜٓن١ٟ ٥
َٞ نطزٕ ْاضز٠ٚ ١ْى ١ٖيططتٔ ي١ث١ضؤ١ٜنٞ غ١ٚظزا ٜإ بؤ  َٞ ب١ج قٛض٥ا١ْٟ بؤ ج
َٞ ٥اخط َٞ َطز٠ٚٚنإ بعأْ خٛاٟ ط١ٚض٠ ٥اٚا ز٠ي َٜين بضٞ ب١ َطزٚٚ بً  َطز٠ٚٚناْٞ خبٛ

َٞ ب٠ٚ١ٜٚٛ ٚ ت١ٚاٚ ٠ٚ١٥ بؤ ظٜٓس٠ٚٚنا١ْ   جل مك)َطز٠ٚنإ تاظ٠ بؤض١ٝتٞ ! ١٥ٚ ي
 . 43(حم جم هل مل خل حل
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َٞ ٚايهًٝات ٚاملعاٖد املدازع يف ايتٛسٝد َكسزات ٜٓتكد َٔ َِٚٓٗ) َٞ ١ٜ١ٖ ١٥ض َٝذ ١٥ي (ؾ
َٝبا١ْٟ ي١ ٚالتٞ غعٛزٜا نطا٠ٚ ب١ نٝتابٞ ت١ٚذٝس ْكسٟ ز٠نا ١٥ط١ض ْكس٠ن١ ذ١م  ١٥ٚ نٝت

َٞ ١َُٝ بضري ط١ًٜٞ ي١ٚ ن١غ١ به١ٜٔ ٠ٚ ب١ت١٥١نٝس  ب ي١غ١ض غ١ضٚ ي١غ١ض ضاٚ بؤضٞ ٥
َٝػتا طؤضا٠ٚ ١٥ط١ض تؤ غ١ٜطٟ َكطضاتٞ ت١ٚذٝس به١ٟ ث١ْا١٥ططٜٔ  َٝيب ت١ٚذٝس ٥ نت
ب١خٛاٟ تعايٞ ٠ٚى ١٥ٚ ت١ٚذٝس٠ خايل ٚ ثاى ٚجٛا١ْ ١ْٝ ن١ي١قٛض٥اْسا ١ٜ١ٖ ٠ٚ 

َٝ َٝػتا ١ٖض ي١غعٛزٜا ؾا١ٜزٜـ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ َكطضات١نإ بٗ ٓٔ ٚ غ١ٜطٜإ به١ٕ !  ٥
َٝذ غعس َٝه١الٟٚ ن١ٚا ي١ جسز٠ ١ٜ١ٖ  غجس٣ي١ؾ ٜإ ثطغٞ غ١باض٠ت ب١جاَٝع١ٜ١نٞ ت

 َٞ َٜو ن١ َٗسٟ ٥ٝػالّ ب َٜٞ ٥اخط ختٛا طْٛاٙ ١ْٝ ذٝحاظ َٜٓط َٝسا ١٥خٛ ١ْظ٠ض١ٜٟٝ زاضٜٚين ت
َٜٞ بالٚ َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ت١ٚذٝسٟ ي١ٚ نطز٠ٚ٠ ثاؾإ ي١زٚاٟ ١٥ٚ ن١ ث

َٜٞ ٚ زٜػا٠ٚ١ْ ت١ٚذٝس جتسٜس ز٠نات٠ٚ١  َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ز ب١ض١ْسٖا ق١ضٕ ؾ
١َُٝ ١٥قًُإ ٥از٠ّ ١ْٝ ٚ  َٜٞ ٚاهلل ٥ َٜٓط َٝسا خبٛ تاظ٠ ب١تاظ٠ ١ْظ٠ض٠ض١ٜٟٝ زاضٜٚين ت

َٜٞ تا٠ٚنٛ ١٥َطٜها  َٜٓط َٝه١ ! زٚاٜٞ ب٠ٛ ب١ميٕٛ ي١ب١ضضٞ ز٠خٛ َُٝإ ١٥قًُإ َٝهطؤب ي
َٜٞ ١٥ط١ض   َٜت٠ٚ١ َػ٦ٛئ ١٥ٚ عاملا١ْ ي١ٚ َٞ ١٥ٚؾتا١ْ بؿاضزض َٞ !١َ١٥ ذ١ق١ ْاب ضاظٟ ب

َٞ ب١ضاغت١ٝن١ٟ ) َٞ ي َٞ ز٠ْط ب َٝو ب  داعٞ ال : ٜٚكٍٛ(  )ايػٝطإ االخسصذ١م ١ٖضن١غ
 ٜتعًُٛا إٔ ايطالب ٚبإَهإ ؾطس٠ ٚأٚالد َطًُٕٛ ايٓاع ، ايتٛسٝد َكسزات يف ايهجاؾ١ هلرٙ

َٝو ض٠خ١ٓ ي١َا١ْ ايؿازؽ اِْٖٗرٜ آخس إىل . . االدتُاع١ٝ ايب١٦ٝ َٔ ايتٛسٝد َٝذ نات ( ؾ
َٞ طريا٠ٚ ٠ٚبعاْري ١٥َا١ْ ضٝإ ٚت٠ٛ ٠ٚ  َٝٔ ن١ٚا ض٠خ١ٜٓإ ي َٜٞ بعاْري ١٥َا١ْ ن ز٠طط

َٞ ذ١م ٚبا َٝو ١ٖض ذ١ق١ ٚ  ط١٥ٌب َِٝ ١َٖٛٚ ن١غ ي١قػ١ناْٝسا جٝابه٠ٚ١ٜٓ١ َٔ ْاي
َٝو با َٞ غ١ٜطبه١ٜٔ نا١َذ١م بٛٚ ٠ٚ١٥ ذ١ق١ نا١َٟ ق ط١ًَٖ٘ٛٚن١غ ػ١ن١ٟ ْا ١٥ب

َٝذ غعس ن١ٚاٟ ٚتٞ ١َيٝو طٌ با َٞ ت١بع١ٕ ؾ بٛٚ ٠ٚ١٥ ب١تاي١ ن١غٝـ ١ْٝ َعكّٛ ب
َٝهٞ ٚاٟ نطز٠ٚ ١ٜنػ١ض ي١٦ٖ١ٟ نٝباض زاٜاْب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠ )  ٚاسدا ضأيت ٚيٛعبساهلل ؾت

( ١٥ط١ض تؤ ي١ٚا١ْ صشٝح ظٛاب أدابو َا ايتٛسٝد يف َطأي١ أبطط عٔ ٖؤال٤ َٔ
 ايرٜٔ أعينثطغٝاضبه١ٟ ي٥١اغاْرتٜٔ ١َغ١٦ي١ ي١ت١ٚذٝس ْاتٛاْٞ ٠ٚالَت بسات٠ٚ١ )
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َٞ ١َب١غتِ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ قػ١ز٠نا ١َ١٥ف ب١ع١َُٛ ؟! ْاٚاهلل . املكاي١ ٖرٙ ٜكٛيٕٛ ( ١٥ي
بري  ب١عُّٛ ١ْٝ ْاٚاهلل ن١ؽ ١ٜ١ٖ اذتُسهلل باؾرتٜٔ عًُٝٞ ١ٜ١ٖ ٥اطازاضٟ ١٥ّ خاال١ْ

َٜعَإ  ١َُٝ ع١بسٟ خٛأٜ ض ١َُٝ ع١بسٟ عًُْا  ِْٝ ٥ َٜعَإ ١ٜ١ٖ بؤ عًُْا  ب١الّ ٥ ١َُٝ ض ٥
َٞ فالٕ ٚ فالٕ خ١تٞ غٛض٠  َٞ عكٌ ١ٜ١ٖ ١٥ي ١ٜ١ٖ بؤ عًُْا  ٠ٚخيت غٛض ١ْٝ ٠ٚنٛ ظؤض ب
َِٝ ي١ ضاٚبؤض١ْٚٛناْٝاْسا قراب١ ١ٜ١ٖ  قراب١ خ١تٞ غٛض ١ْٝ ي١باب١تٞ َعك١َٝٛتسا ز٠ي

ضؤٜؿت٠ٛ ٠ٚ١٥ بٛٚ َٛغاٟ ١٥ؾع١ضٟ عبساهلل  ٟ نٛضٟ َػعٛز ي١َ١غ١ي١ٜ١نٞ  ب١ٖ١ي١ زا
َٝو ٠ٚالّ ١٥زات٠ٚ١ ٠ٚ ١٥ضٔ بؤالٟ عبساهلل  َٞ بؤالٟ ١٥بٛ َٛغا ب٠ٚ١الَ َرياتسا خ١يو ١٥ض
َٝهٞ تط ٠ٚالّ ١٥زات٠ٚ١ ن١ ٖٞ ١٥بٛٚ َٛغا ١ٖي١ٜ١ ن١ض٠ٚ١ٓ بؤالٟ  نٛضٟ َػعٛز ب٠ٚ١الَ

َٝٔ ١٥ف١ضَٟٛٚ باؾ١ َ َٞ ١٥ي ١َٜٓ الٟ َٔ , ن١ٚات١ ث از٠ّ ١٥ٚ عامل١ ي١ْاٚتإ ١ٜ١ٖ بؤز
ق١ذاب١ َعكّٛ ١ْٝ خ١تٞ غٛض ١ْٝ ي١ باب١تٞ بؤض١ْٚٛناْٝإ ض جاٟ عًُْا  ١٥ّ ظ٠َا١ْ 

َُٝاَٞ َايٝو قاعٝس٠ جٛا١ْن١ٟ بؤ زاضؾتٜٛٚٔ ) َٝؿٛتط ٠ٚنٛ ٥ ُّ َأَسٍد ٜاخٛز ١٥ٚا١ْٟ ث ُن
َُٜسدُّ ِإيَّا َص َٚ  ِ٘ ِِٛي ِٔ َق َِ ََٖرا اِيَكِبِسُِٜؤَخُر  َٞ  44(اِسَب  َٞ ب١ج ب١الّ ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ّ قػ١ٜ١ ج

َٜت ١َ١٥ ت١ْٗا ي١غ١ض ٠ٚض٠ق١ٜ١ ث١ْا١٥ططٜٔ  ب١خٛا قٛض٥ا١ْن١َإ بؤت١ ذ١ضف  ْانط
٠َٛٝ ق١ٚيٞ عًُاٜإ ب١ٖ١َإ  ي١غ١ض ٠ٚض٠ق١ ْا١ٜت١ ٚاقٝع٠ٚ١ ذ١زٜػ١ناْٝـ ب١ٖ١َإ ؾ

٠َٛٝ ب١زاخ٠ٚ١ ظؤض ب١زاخ٠ٚ١ ٜاخٛز تعكٛب ١ٜ١ٖ َٝت٠ٚ١  ؾ ٠ٚنٛ ب١ب١غا ١ٖض قػ١ ١٥ي
َٝت ) َٝت ٚ ضٞ ْاي َٞ بعاْٞ ضٞ ز٠ي َٝت بعاْٞ ض١ٝ !١٥ب  ٚيْٛاظاْٞ َاْان١ٟ ض١ٝ نان١ تؤ ز٠ب

 ايرٜٔ أعين ، صشٝح ظٛاب أدابو َا ايتٛسٝد يف َطأي١ أبطط عٔ ٖؤال٤ َٔ ٚاسدا ضأيت
 ( .. املكاي١ ٖرٙ ٜكٛيٕٛ
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   ز٠ّٚٚ
 

( ٜدزٟال ٖٚٛ دٌٗ عٔ ايهؿس به١ًُ ْطل َٔ إٔ عع١ُٝ ؾا٥د٠ ٖٚٞ : ايجا١ْٝ ٚايؿا٥د٠ *)
َٝو ن١ي١ٜ١ُٝنٞ نٛفط بها  فا٥ٝس٠ٟ ز٠ّٚٚ ن١ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٖضن١غ
َٞ ١ْى ب١خٛزٟ ن١ي١ُٝن١ خؤٜٞ ١٥َا  ن١ي١ُٝ نٛفط٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١فٝعٌ بٝها نافط ز٠ب
َٝػتا جاًٖٝٞ ٚاَإ ١ٜ١ٖ  ٥ , َٞ َٞ ٠ٚ١٥ نافط١٥ب ١٥ط١ض ب١خٛزٟ ن١ي١ُٝن١ نافطب

َٞ نابطا جٜٛٔ ب١خٛا ث١ْا١٥ططٜٔ ب١خٛا جا١ًٖٝ ب١ ٥َٛٛض ٟ ت١ٚذٝس ٚ ؾريى ٚ نٛفط ١٥ي
َٞ عك١ًٝن١  َٞ تؤ غ١ٜطٟ ١٥ّ ب َٝػ١َب١ضٜـ بسا )قٌ اهلل ٚغًِ( َاز٠ّ جا١ًٖٝ نافط ْاب ٚ ث
َٝذ االغالّ بٔ  َٝٔ تؤ نافط بٟٛٚ ب١ٚقػ١ٟ تؤ نطزت خؤت نافطبٟٛٚ ؾ َٞ ١٥ي ١َ١٥ ث

َٞ ٠ٚ١٥ ن١غ١ٟ ايت١ُٝٝ ١٥ف١ضَٟٛٚ : )ي١حمُسٟ نٛضٟ غر٠ٚ١ُْٛ إمجاع ١ْقٌ  ز٠نا ١٥ي
َٞ ١٥ٜٚـ  َٝػ١َب١ضبسا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ (نافط٠ ٠ٚ١٥ؾهٞ ي١نافطبْٛٚٞ  ١ٖب َٜٔ ب١ ث جٛ

١َُٝ ضاْا٠ٚغتري ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ٚاهلل ت١ْبٝٗٞ بس٠ٜين ضْٛه١ تؤ ضؤٕ  45نافط٠ ( ضْٛه١ ٥
هلل(تؤ ٚتت َٛغًُإ بٟٛٚ ضؤٕ ٖاتٝت١ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َٟ ؟! ب١ )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ ا

َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( َٛضؾٝسٟ ١َٓ ٠ٚ ضْٚٚه١ض٠ٚ٠ٟ  ي١ اهلل ط١ٚض٠تط ١ْٝ ٠ٚ ث
َٝػ١َب١ضٟ خٛا١ٜ )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(١٥بٞ ب١ط١ٚض٠ ٚ ب١  َععِ ١٥ٚ ز١ٜٟٓ ١َٓ ٠ٚ ث

ََََََََََََََََََََٞ ١٥ز٠ٟ ١َ١٥ ج١ٌٖ ١ْٝ ١َ١٥ نٛفط٠ ْا َٜين ث زٚاٟ ي١قط٘ ي١زيتسا ضاٜبططٜٞ تؤ جٛ
َٝؿ٠ٚ١ ١ٖض١ْضٜٛت١ ْاٚ ٥ٝػالّ ن١ٚات١ ١ٖض١ْت ظا٠ْٛٝ خٛا  ٥ُٝا١ْن١ت ن١ٚات١ تؤ ي١ث
َٝٔ ج١ًٖٞ ١ٜ١ٖ ! ٥اٜا جاٌٖٝ ب١)ال اي١ اال اهلل (َٛغًُا١ْ؟! ١ْٚاهلل  َٞ ١ٜ تا بً َٝػ١َب١ض ن ٚث

١ٚات١ زٚٚؾت ضٚٚز٠زا ١ٖضزٚٚنٝإ تاي١ ٜإ ١ٖض١ْٖاتٜٛٚت١ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ نَٛغًُإ ١ْٝ 
َٝػتا تؤ بضؤض٠ ْا٠ٚ١ٜٚ ذٝعبٞ ٜاخ َٝو ٥ ٛز ٖاتٜٛت ٚ ٥ٝػال١َن١ت ؾهاْس٠ٚ ١ٖضذٝعب

َٝط٠زا  َٞ ١َب١غتُإ ي عًُاْٞ ث١ْا ١٥ططٜٔ ب١خٛا ٥ٝٓػإ ن١ض٠ٛ ْاٚ عًُا١ْٝت٠ٚ١ نافط ١٥ب
َٝٓاٚ ١٥ز٠ٟ  من١ٜ١ْٛ  ن١تؤ ضٜٛت١ ْاٚ ذٝعب١ن١ ض٥٠ٝػ١ن١ٜت ال ط١ٚض١ٜ٠ خؤتٞ ي١ث
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َٞ ب١نٛؾت ٚقٛضبإ ز٠باؾ١ ٠ٚض٠  َٞ ١٥ن١ٕ!  بعا١ْ ضٝت ي َٞ بس٠ بعا١ْ ضٝت ي َٝهٞ ث َٜٓ جٛ
َٝٔ تؤ جاًٖٝٞ ٚ ١ْتعا٠ْٛٝ ١٥ٟ ضؤٕ ٖاتٜٛت١ ْاٚ ذٝعب٠ٚ١ جاًٖٝيب ب١  َٝت ١٥ي َٜٞ ث ١٥نط
َٞ نابطا  ض٥٠ٝػ١ن١ ضؤٕ ٖاتٜٛت١ ْاٚ ذٝعب١ن٠ٚ١ ن١ٚات١ تؤ ظؤض جاًٖٝٞ ظؤض ٠ٚنٛ ١٥ي

َٝو ج َٜصٟ َاي١ن١ٟ خؤٜٞ ن١غ َٜسض َٝػ١َب١ضبسا )قٌ اهلل ط١َص٠تط٠ ي١ طٛ َٜٔ ب١خٛا ٚ ب١ث ٛ
َٞ ٚاهلل نافط ١ْب٠ٛ ٠ٚ١٥ عًُْا  ١٥ف١ضَٕٛٚ ١ْى نابطا نافط٠ ب١يهٛ ٠ٚ١٥ؾٞ  ع١ًٝ ٚغًِ(بً

َٜٓس٠ض٠ن١ نافط٠ ١٥ٜٚـ نافط٠ ) َٞ ي٠ٚ١ٟ جٛ  ايهؿس به١ًُ ْطل َٔ إٔؾو ٚ طَٛاْٝؿٞ ١ٖب
( ١َ١٥ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١بامسإ ٜهؿس ال ؾإْ٘ ضاعت٘ َٔ ٚتاب ْب٘ ثِ ٜدزٟ ال ٖٚٛ دٌٗ عٔ

َٝو ٚ ثاؾإ فع١ًن١ٟ ١ْنطز٠ٚ ٥اطازاض  َٞ ق١ٚي١ن١ ب٠ٛ فعً نطز ٜاْٞ ب١ق١ٚي١ن١ نافط ْاب
( َٞ  عًٝ٘ َٛض٢ َع إضسا٥ٌٝ بين قص١ بديٌٝنطا٠ٚ١ٜ ٚ ٥ٝؿ١ن١ف ١ْنا ٠ٚ١٥ نافط ْاب

 ذٜٔبه يهٔ بريو ٜهؿس ال ؾٗٛصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   ايٓيب َع ايصشاب١ ٚبعض ايطالّ
 ( ١٥ٚ نافط١ْب١ْٚٛ ب١زٚٚ ١َضج١ :: ايػسطني
(ب١ْ١ظاْري ١َ١٥ٟ . ٜتعُد ٚمل دٌٗ عٔ ايهالّ ٖرا قاٍ ٜهٕٛ إٔ : األٍٚ ايػسط*١ٜن١ّ )

 ٚت٠ٛ ٠ٚ ناضٟ ب١ن١ال١َن١ٟ ١ْنطز٣٠ٚ .
( ٚاظ . نؿس أْ٘ ي٘ تبني إذا ايػ٤ٞ ٖرا ٜٚرتى ضاعت٘ َٔ ٜتٛب إٔ : ايجاْٞ ايػسط*ز٠ّٚٚ)

َٞ .ي١ٚ ناضنطزٕ ب١ٚ  َٝين ١ْ٠ٜٚها ١َ١٥ نافط ْاب َٝين ٚ ٚاظ ي١قػ١ن١ف بٗ  قػ١ٜ١ ٚ ب
َٝٔ ق١ذاب١  ٠ٚ١َٓٝ بً َٝؿ١َإ ي١غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜى من١ّْٛ بؤ بٗ ب١الّ ١٥ط١ض نطزٟ ١٥َطؤ ن
َٝج١ضٟ نطز٠ٚ ضؤشٚٚ  َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١غ١ضٟ ت ؾرينٞ نطز٠ٚ ٚ ث

َٜ َٞ ط١ض َٝٔ زضؤشٚٚ َاْط ٚ زَٚٚاْط ق١ٜٓا ي ٠ٚ١َٓٝ ١٥ي ٔ ١َ١٥ جا١ًٖٝ ١ٜى من١ّْٛ بؤ ب
َٝػ١َب١ض بطز )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( خؤ ٠ٚ١٥ف فٝعٌ بٛٚ  ذ١َٖا١ْ  ٚاهلل َعا غحس٠ٟ بؤ ث

َٝو ن١ ١َ١٥ٟ نطز٠ٚ ١َ١٥ ١ٖتا ظ١َ٠ْٞ  ذنطزٜؿٞ بؤ نافط ١ْبٛٚ , ٚمتإ ن١ َعا نات
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ (زضٚغت ب٠ٛ غحس بطزٕ ٠ٚن َٜعططتٔ  ث ٛ ت١ذ١ٝٝ ٚ ض

١ٜى ب٠ٚٛ ي١ٚا١ْٟ غ١ض١َؾكٞ ق١ذاب١نإ ب٠ٚٛ ي١ظاْٝين ذ١الٍ  ذ١ْى ٠ٚى عٝباز٠ َعا
َٜٓإ ٚ ٥َٛٛضٟ  َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ْاضز١ٜٚٚتٞ بؤ بؤ ؾٛ ٚ ذ١ضا١َنإ ث
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َٜع٠ ٥اطاٟ ي١ت١ٚذٝس ٚ ؾريى ١ْٝ ! ١َ١٥  َٞ ْاضز٠ٚ ضؤٕ ١٥ّ ق١ذاب١ ب١ض ت١ٚذٝسٟ ث
َٜع ضؤٕ ي١ضٚاْط١ٟ  َٜٞ ٠ٚنٛ ض َٜع ٚ َٛضذ١ت٠ٚ١ ن١ بٝين بؤ ثاثا ٚ ق١ؾ١نإ غحس٠ ١٥بط ض

بؤ ٥از٠ّ غحس٠ بطا٠ٚ ضؤٕ بؤ ٜٛغف غحس٠ بطا خؤ ١َ١٥ غحس٠ٟ عٝباز٠ ١ْٝ غحس٠ٟ 
َٝػتا  َٜت ٜاْٞ ١٥ط١ض ٥ َٞ برب َٝو ْاب عٝباز٠ ب١ إتفاقٞ ١َٖٛٚ عًُْا  نافط٠ بؤٖٝض ن١غ

َٝو غحس١ٜ٠نٞ عٝباز٠ت بؤ ٥از٠ َٞ غحس٠ٟ ١ٖضن١غ َٜت نافط ١٥ب َٜت ٜإ بؤخات١ّ ب١ض ّ ب١ض
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )أهلل ع١ًٝ ٚغًِ (ف١ضَٟٛٚ ١َ١٥ ب١تاٍ ب٠ٚ١ٜٚٛ ١َ١٥ غ١ْذ  َٜع بٛٚ ث ض
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل  ب٠ٚ١ٜٚٛ بؤ١ٜ عًُْا  ٜإ ١٥ف١ضَٕٛٚ ١ٖتا ١٥ٚنات١ ١َ١٥ ١ٖبٛٚ ث

١َُٝ ٥ٝٓحا َٜع  ع١ًٝ ٚغًِ( ف١ضَٟٛٚ ١َ١٥ زضٚغت ١ْٝ ي١الٟ ٥ ٥ا١ٜ ١٥ط١ض ب١ غ١جس٠ٟ ض
َٝٔ ت١ٚاٚ نافط ي١زٚاٟ ١َ١٥ ضْٛه١  َٜو ١٥ي َٜت ١َ١٥ خٝالف١ ي١الٟ عًُْا  ١ْٖس غحس٠ برب
َٜو  َٞ ب١الّ ١ْٖس َٝو ببا ٠ٚ١٥ نافط ز٠ب َٜع غحس٠ بؤن١غ َٝو ب١ض ت١ٚاٚ ١٥َط٠ن١ ظاْطا٠ٚ ن١غ

َٝؿ١ٜ١  َََََََََََََََََََٞ ٚ ي١ؾرينٞ أقػط٠ ١٥ّ ن َٝٔ نافط ْاب َٝٛإ عًُْا  زا  ١٥ط١ض ١٥ي خٝالف١ٝ ي١ْ
َٞ نابطا , ز٠يٌٝ ٚ ب١يط١ ١ْٝ ن١ٚا  َٞ خٝالف نافط ١٥ب َٜعبٛٚ , ١٥َا عٝباز٠ ب١ب ق١ظ١ٜن١ ض
َٝت ١٥ٟ  َٞ ز٠ْط بٛٚب َٝػ١َب١ضٟ )خٛا قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ب َٞ ث ق١ذاب١ ؾرينٝإ نطزب

َٝػ١َب١ض ٥ٝؿٞ ض١ٝ !؟   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي)ث
ب١ٜاْٞ ؾريى ٚ ت١ٚذٝس٠ ضؤٕ ب١ٜاْٞ ْانا  ط١ٚض٠تطٜٔ ب١ٜإ 46(ٌّ

١َُٝ ١ْٝ ي١ب١ض خاتطٟ  َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝٚغًِ(خؤ٠ٚنٛ َاَؤغتا ٥ا١ٜٝٓناْٞ الٟ ٥ ث
 َٞ َٝع٠ض٠ن١ٟ َٝٓب١ض٠ن١ٟ ٚ َعط١ٚت١ خؤؾ١ن١ٟ ١ٖظاضٚ ١ٜى ؾرينٝـ بً جب١ن١ٟ ٚ َ

به١ّ ٥اٜا ق١ٜٓا َٛؾه١ًٝ ١ْٝ  ي١ب١ض َٛض١ن١ّ ب١خٛا ْاْرباّٚ ١٥ن١ٕ ط١ض ١٥ٚ قػ١ 
َٜو ٚاٟ نطز٠ٚ ! ) َٝػ١َب١ض َٝػ١َب١ض ٚاز٠نا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٖٝض ث عًِٝٗ ايصال٠ ث

 (.ٚايطالّ
َٞ ْاط١ٜين ب١ّ زٚٚ ١َضج١ ن١ قاي٘ ايرٟ ايهالّ ٜطسٙ ال ؾٗرا) ( ١٥ٚ ن١ال١َ ظٜاْٞ ث

(١َ١٥ ٠ٚالَٞ ٠ٚالَٞ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ ضبكت اييت غبٗتِٗ عٔ دٛاب ٖٚراثاؾط١ظب٠ٚ١ٜٚٛ )
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َٝج١ضٟ نطز ) ن١ صٌ اهلل  ستُد ٚأصشاب ، ٜهؿسٚا مل إضسا٥ٌٝ بين إٕ ٜكٛيٕٛأِْٗ  ٖٚٞت
َٝٔ ٠ٚ١٥ؾٝإ ٚت خؤ ايه١ًُ بٗرٙ ٜهؿسٚا ملعًٝ٘ ٚضًِ  ( ؾٛب١ٗن١ٜإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ي

 دٌٗ عٔ قايٖٛا ِْٗأل ٜهؿسٚا مل إِْٗ هلِ ْكٍٛنافطٜـ ١ْبٕٛٚ ٠ٚال١َن١ٟ ٠ٚ١٥ بٛٚ )
َٞ عصٚدٌ اهلل إىل ٚتابٛا ٚتسنٖٛا ْٚبٗٛا ( ب١ْ١ظاْري ٚتٝإ جا ٥اطازاضب١ ١٥ّ ج١ًٖ١ ْاب

َٝط عًُْا  ١٥ف١ضَٕٛٚ ب١ج١ٌٖ ؾرينٞ  َٞ ١ْخ َٝٔ ؾرينٞ أنرب ب١ج١ٌٖ نطا َٛؾطٜو ْاب بً
َٝت٠ٚ١  َٓٝ َٞ ب١ؽ ١٥َ َٞ ٜإ جاٌٖٝ ١ْب َٞ جاٌٖٝ ب أنرب نطا ١٥ٚن١غ١ َٛؾطٜو ١٥ب

َٜت ٜاخٛز ْا ٥ٚ١٥ا١ٜتا١ْٟ ن١ٚا  َٜٔ )غ١ض٠ٚ١٥ٟ غعاز٠زض َٝٓط  مظ حط مضب١ناض ز٠ٖ
 اهلل إىل ٚتابٛا ٚتسنٖٛا ْٚبٗٛا٠ٚ١٥ بؤ ع١ظابسإ ٚغعان١ٜ١تٞ ) 47(جغ  مع جع

 تصػٕٛ ٚال ٚايصاذتني ايكبٛز دعا٤ ع٢ً ٚتصسٕٚ ٚايٓٗاز بايًٌٝ ؾتٓبٕٗٛ أْتِ أَاعصٚدٌ 
َٜٝإ. ٚعٓادا تهربا يهِ ٜكاٍ ملا أمساعهِ َٞ   طٛ َٝٝإ بً َٞ  (١٥َطؤ ٚا١ٜ ١ٖظاضٚ ١ٜنحاض ث ث

 َٞ َٜٔ ٠ٚ زٜفاعٝإ ي َٜٔ ي١غ١ضٜإ ب٠ٚ١الّ ز َٜت ْان١ٕ جا زٚعاتٞ طَٛطاناْٝـ ز ١ْٝ ٚ ب١طٛ
 ز٠ن١ٕ .

ّ١ٜ َٞ  غ
 

( ّ١ٜ َٞ ( غٛز ٚفا٥ٝس٠ٟ ايهؿس به١ًُ ٜهؿس مل َٔ إٔ ايكص١ ٖرٙ تؿٝد : ايجايج١ ٚايؿا٥د٠*غ
َٞ ب١ٚ ن١ي١ٜ١ُٝ ) َٞ ١ّٜ ١ٜ٠ٚ١٥ نابطا ١٥ط١ض نافط ١ْب ( َع٘ ٜتطاٌٖ ال ؾإْ٘ دٗال قاهلا إذاغ

نافط١ْبٛٚ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١بامسإ نطز ب١الّ ٥ا١ٜ َتػاٌٖٝ ٚ ١ْضّ ز٠بري ي١ط١يٝسا ٚ 
َٝط ) َٜٔ ؟! ١ْخ َٞ ز٠ط١ض  غًغ نُا اإلْهاز يف عًٝ٘ ٜػًغ بٌَٛزا١ْ١ٖٟ ي١ط١ٍ ز٠ن١ٜٔ ٚ ي

َٝػ١َب١ض َٛغا ١٥ٚ قػ١ٜ١ٟ نطز ٚ قَٛ٘ ع٢ً ايطالّ عًٝ٘ َٛض٢ ( ١ٖض٠ٚنٛ ضؤٕ ث
َٝٔ ١٥ٟ اهلل ! ١٥ٚ قػ١ ط١ٚض١ٜ٠ٟ  ٠َٛٝ ٚاتإ نطز ن١ٚا خٛا١ٜنتإ بؤ زابٓ ف١ضَٟٛٚ ٥

 َٔ املكاي١ ٖرٙ قايٛا ايرٜٔ أصشاب٘ ع٢ًستُد صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  غًغ ٚنُاي١ط١يسا نطزٕ)
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َٝػ١َب١ض حمُس )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ . َٓ٘ ٚاذترز ذيو الدتٓاب ٚايتشرٜس ايصدس باب ( ث
َٝػ َٝٓٔ .(١َٖإ قػ١ٟ ث  ١َب١ض َٛغاٟ نطز٠ٚ٠ بؤ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا ٚاظ ب

 
 

 (ٜٓاقطٗا مبا أت٢ ٚيٛ اهلل إال إي٘ ال بكٍٛ االنتؿا٤ شعِ َٔ ع٢ً ايسد)
 

 :ز٠ّٚٚ*ؾٛب١ٟٗ 
( َٞ َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ١٥ي صٌ اهلل عًٝ٘  ايٓيب إٕ ٜكٛيٕٛ أخس٣ غب١ٗ ٚهلِؾ

( 48( اهلل إال إي٘ ال قاٍ بعدَا أقتًت٘ ) : ٚقاٍ اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٔ قتٌ أضا١َ ع٢ً أْهسٚضًِ 
َٝهسا ي١ضٜعٟ َٛؾطنري بٛٚ ن١ٖات ٚ ٚتٞ  َٜهٞ نٛؾت ن١ي١نات َٝو ن١ ٥ٛغا١َ ثٝاٚ َٝٔ نات ١٥ي
َٝػ١َب١ضٟ خٛا)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ٚتٞ ي١زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٚتٞ  )ال اي١ اال اهلل( ١٥ٜٚـ نٛؾيت ث

َٝٔ )ال  ١َُٝ ١٥ي ١َُٝ ب١َٛؾطٜو ١٥ظأْ ١َ١٥ف )ال اي١ اال اهلل(تؤنٛؾتت ! ٥ اي١ اال اهلل(ضؤٕ ٥
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ض٠مح١تٞ  َٝه١ ي١ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٗناْٝإ ي١ظ٠َاْٞ ؾ ١ٜن

َٝهٞ نٛؾت٠ٛ ٚت١ٜٛتٞ   َٝٔ ١٥ٚ ن١غاْ َٝػتاف ١ٜ٠ٚ١٥ ١ْقسٟ ز٠ن١ٕ ١٥ي َٞ تا٠ٚنٛ ٥ َٞ ب خٛاٟ ي
َٜص ١٥ن١ٕ ضؤشٚٚ ١٥ططٕ ظ٠ناتٝإ زا ٠ٚ ذ١جٝإ نطز٠ٚ  )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل( ْٛ

َٜت٠ٚ١  َٞ ضاغت١ ١٥َا١ْ ١٥عُائ ب١الّ ؾريى ١٥َا١ْ ١٥غط ٚ ت١ٚافٝإ نطز٠ٚ ١٥ٜٚـ ١٥ي
٠َٛٝ ْا  ست٢ ايٓاع أقاتٌ إٔ أَستصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ) قٛي٘ ٚنريو١ْٝ ن١ٚات١ ) قضي١الٟ ٥

١ٖض٠ٖٚا ١٥ّ ذ١زٜػا١ْ  (. قاهلا عُٔ ايهـ يف أخس ٚأسادٜح 49(اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٛا
َٝػ١َب١ضٟ خٛا ) قٌ اهلل ع١ًٝ  ٠ٚ١َٓٝ ي١غ١ض ت١ضٜك١ٟ َٛضج١٦ٝ ن١ ن١ ث ٖ١٥
َٝط ١ٖض٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٝ  َٝت )ال اي١ اال اهلل( ١ٖض٠ٚ١٥ْس٠ ؟! ١ْخ َٝو بً ٚغًِ(ف١ضَٟٛٚ ١ٖضن١غ
َٝين ٖٞ  َٝو ١٥ٖ َٝو ٚ ذ١زٜػ ٥اخط تؤ ٥ا١ٜتت ١ٜ١ٖ ٠ٚ ذ١زٜػت ١ٜ١ٖ بؤ ٥ا١ٜت

َٝػ١َب١ضٟ خٛا َٞ ق١تع  ث )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( باقٞ ٥ا١ٜت ٚ ذ١زٜػ١ناْٝرت ١َٖٟٛٚ ي
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 َٞ َٝو ن١ ١٥ي َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( نات ١٥ن١ٟ ْاٜه١ٟ ب١ت١فػري بؤ ١َ١٥ ث
َٝت )ال  َٝهسا به١ّ ي١ْاٟٚ ب١ضّ اال ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ي َٝهطا٠ٚ ؾ١ض ي١ط١ٍ ١َٖٛٚ ن١غ َٔ ١٥َطّ ث

َٜص بها ٚ ظ٠نات بسا ١٥ٟ باؾ١ بؤضٞ باغٞ ٠ٚ١٥ف اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل (٥ٝٓحا ْٛ
َٜص ٚ ظ٠ناتٝؿٞ ١ْنطز٠ٚ  ْان١ٟ ت١ْٗا ي١غ١ض )ال اي١ اال اهلل(ن١ ضاز٠ٚ٠غتٝت ٠ٚ١٥ باغٞ ْٛ
 َٞ َٜص ٚ ظ٠نات١ن١ الز٠ب١ٟ ! ١٥ي ي١قرٝرٞ بٛخاضٟ ٚ َٛغًُٝؿسا١ٜ ١٥ٚ ذ١زٜػ١ ١٥ٟ بؤ ْٛ

َٞ )ال اي١ اال اهلل ( ت١ٚاٚ ! َٞ حمُس ايطغٍٛ  ٠ٚ١٥ٟ بً َٞ )ال اي١ اال اهلل( ْاي باؾ١ ٠ٚض٠ نابطا ١٥ي
َٜصٜـ ١٥نا ٚ ظ٠ناتٝـ ١٥زا  َٞ )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل(ْٛ َٞ, باؾ١ ١٥ي َٞ !؟ ْاب اهلل ١٥ب
َٞ ٥اخط َاْاٟ )ال اي١ اال اهلل(١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ُٝاْٝـ  َٞ ضؤشٟ قٝا١َت ذ١م ١ْٝ  ١٥ب ب١ؽ ز٠ي

َٝين  َٞ تؤ َٛغًُاْٞ ! ب١ضؤشٟ زٚاٜٞ بٗ َٞ ٥ُٝاْت ب١ ضؤشٟ زٚاٜٞ ١ْب ن١ؽ ١ٜ١ٖ ي١ عًُْا  بً
َٞ بعاْٞ )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ١٥  ٥ٞ خؤ ي١ ج١ًَٟٛ )َٔ قاٍ ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ١٥ٟ تٝا ١ْٝ ١٥ب
َٞ ٥ُٝا١ْ  َٜت١ خؤٜٞ ن١ ٥ُٝا١ْ ٚ ٚاجب١ ي١غ١ضت ن١ٚا ز٠ب َٜت١ خؤٜٞ ١٥ٚؾتا١ْ ١٥طط ١٥طط

َٝين ٜاخٛ ز ع١َ١ٍ ب١ٚؾتا١ْف به١ٟ ٠ٚ١٥تا ي١بابٞ ع١َ١يسا ٚت١ٜٛتٞ ب١ٚؾتا١ْف بٗ
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ  َٜص به١ٕ ٚ ظ٠ناتٝـ بس٠ٕ  ي١ذ١زٜػ١ن١زا ث ْٛ َٞ ١٥ب
 َٞ َٜصٟ ١ْنطزب ١َٓٝ ي١ق١ذاب١نإ ْٛ َٝػ١َب١ضزا ١ٜى ن١غِ بؤ ب (ٚاٟ ف١ضَٛٚ ي١ظ٠َاْٞ ث

١َٓٝ !؟ ١ْى ٠ٚنٛ َتأخطٜٔ تػاٚيٝ َٞ ١ٜى ن١غِ بؤ ب َٞ ١ٖب إ نطز١ٜٝ ٚاهلل َاز٠ّ ٥ُٝاْٞ ث
ْٝـ با٠ٚضٟ ب١ ١٥َط٠ن١ٟ خٛا ١ٖبٛٚ ن١ٚتٞ غ١جس٠ بب١ خؤ ٜطاق١ٜٓان١ ٥ٞ خؤ ؾ١

َٝط ضاى ٥ُٝاْٞ  َٞ َٔ ٥ٝٓهاضٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ٚ جرٛزٟ ٠ٚ١٥ ١ْنطز ١ْخ ٠ٚ١٥ ١ْبٛٚ ن١ٚا بً
َٞ ١ٖبٛٚ َْٛاق١ؾ١ٟ خٛاٟ ط١ٚض٠ٟ نطز ٚ ٚتٞ َٔ ضؤٕ غٛجس١ٜ٠ى بب١ّ َٔ ي٥١اططٚ  ث

١ٟ ١ْنطزٚ ٚ أبا ٚ إغتهباضٟ نطز ١٥ٚ ي١قٛض ب١فٝعًه١ نافطبٛٚ ن١ فٝع١ًن١ٟ ١ْنطز ٥ٝؿ١ن

َٝػتا ١َٖٟٛٚ ٥اٚا ١ْٝ ! بؤ ْاٜه١ٟ ٥از٠ٟ   54(حت جت هب مب خب) ١٥َا١ْٟ ٥
َٞ ي١ج١ْ١ٖ١ّ  َٞ ز٠تطغ ١٥ط١ض بِطٚات ب١ّ خٛا١ٜ ١ٜ١ٖ بِطٚات ب١ضؤشٟ زٚاٜٞ ١ٜ١ٖ ي
َٜص٠ ْان١ٟ ١ٖتا ٥ُٝاْٝؿت ب١ٖ١ؾت ٚ  ١٥تطغٞ ذ١ظت ي١ب١ٖ١ؾت١ ضؤٕ تؤ ١٥ٚ ْٛ
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َٞ تؤ ن َٝت١ ٖؤٟ ج١ْ١ٖ١ّ ١ٖب َٞ ١ْن١ٟ ١٥ٚ ١٥َط٠ٟ ن١ ز٠ب َٞ ب١ج َٝهطا ج ١ ١٥َطت ث
ٕ ب١ت١ٚاٟٚ ٜطا١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ ٥ٝػالّ ب١ْ١نطزْٞ ١٥ٚ ١٥َط٠ تؤ نافط ز٠بٞ خؤ ؾ١

١٥َطٟ ب١ب١ٖ١ؾت ٚ ج١ْ١ٖ١ّ ١ٖبٛٚ ي١ْاٚ ب١ٖ١ؾتسا ٖاتؤت١ ز٠ض٠ٚ٠ ي١َٔ ٚ تؤ ظٜاتط 
ت٠ٚ١ خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضَٟٛٚ ٥ُٝاْٞ ب١ب١ٖ١ؾت ١ٜ١ٖ ي١ب١ٖ١ؾيت خٛاضز٠ٚ ٚ خٛاضز١ٜٚ

َََََََََََََََََََٞ ٥اطازاضبري ٚ ؾٛب١ٟٗ َٛضج١٦ٝ ظؤضٕ  51(مغ جغ مع جع)  1344جا ١٥َا١ْ ١٥ب
َٝػتاف  ي١ْاٚ خ١يهسا ١ٖضظؤض ث١ض٠ٟ غ١ْس٠ٚ ب١ض١ْس٠ٖا ٖؤناض بؤت١ ٖؤٟ  غاي١ ٠ٚ ٥

َٞ ع١َ١يٝ َٝت٠ٚ١ فهط٠ٟ ضٞ ٚاهلل ب١ؽ تؤ إعتكازت ١ٖب َٞ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ فهط١ٜ٠ بالٚبب ؿت ١ْب
غٛتاْٞ ١٥ّ ظ٠َا١ْ ن١ب١ن١ٜفٞ طاق١ٜٓان١ بؤ١ٜ ١٥َا١ْ بٕٛ ب١ط١ٚض٠تطٜٔ زٜفاع ن١ض ي١

َٝٔ ٚيٞ اَط ز٠غ١التساضٟ ضالخؤٜإ نٛفطٚ ؾريى ٚ َٜٓٔ ب١ْاٟٚ ٠ٚ١٥ف ْاٜٚإ بٓ ي١ت بٓٛ
َٞ عكٌ  َٛغًُاْإ ١٥ٚ إعرتاف ب١ ٥ٝػال١َن١ٟ تؤ ْانا ز٠غ١التساضٟ ضٞ !  بؤخؤت ب

 ز٠ن١ٟ .
َٝذ )ثاؾإ ٥ َٞ ؾ  ؾعٌ َا ؾعٌ ٚيٛ ٜكتٌ ٚال ٜهؿس ال قاهلا َٔ إٔ ادت١ًٗ ٖؤال٤ َٚساد١ي

. ٠ٚ َٜٞ َٞ )ال اي١ اال اهلل(ت١ٚاٚ ١ْنافط ١٥نط (١َب١غيت ١٥ٚ جاٖٝال١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ نابطا ب١ؽ بً
َٜٞ ٠ٚ ١ٖضض١ٝنٝـ ز٠نا بابٝها .  ١ْ ١٥نٛشض

َٝذ ادتٗاٍ املػسنني هلؤال٤ ؾٝكاٍ) َٜهٝرت ؾ َٝهسا (غ١ٜطن١ جاض حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب ي١نات
 َٞ َٞ بً جاًٖٝٝؿٔ ٚ َٛؾطٜهٝؿٔ ب١َٛؾطٜو ْاٟٚ بطزٕ َٓع ١ْبٛٚ ١٥ٚ ج١ًٖ١ ي٠ٚ١ٟ ث

( َٜٞ َٝت خػت ٥اب١ٚ َٛؾطٜه١ جاٖٝال١ْ ١٥ٚتط  إٔ َعًَّٛٛؾطٜو ب١يهٛ َٛؾطٜهؿٞ ث
إ (١َٖٛٚتإ ١٥ظأْ ٠ٚ ١َ١٥ ي١الٟ ١َٖٛٚتصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاتٌ ايٝٗٛد اهلل زضٍٛ

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١ط١ٍ ١ٜٖٛز ؾ١ضٟ نطز  ظاْطا٠ٚ بؤ ١َٖٛال١ٜى ث
باؾ١ ١ٜٖٛز ١ْٜس٠ٚت بِطٚاّ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ب١ضٟ ٚاهلل ١٥ٜاْٛت بطٚاَإ ب١خٛا ١ٜ١ٖ ١ٖتا 

(نطزْٞ ب١ غ١با١ٜ  نطزْٞ اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٕٛ ِٖٚ ٚضباِٖخؤٜإ ب١َٛغًُإ ١٥ظاْٞ )
َٝه َٞ ١٥قال١ْٟ ن١ ب١ع١بس ي١نات ٠ٚ١َٓٝ غ١ض ١٥ٚ ب ايٛسد٠ سا ن١ ز٠ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( با ب
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َٜعٕ ٚ  ايدٜٓا ١َُٝ َٛغًُاْإ ب١ض َٝٔ )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚنٛ ٥ باؽ ١٥ن١ٕ ١ٜٖٛز ٚ ْكطا ١٥ي
َٞ ذٛض١َتٝؿٔ ب١يهٛ )ؾط ايرب١ٜٝ(خطاثطتري زضٚغتهطإٚ  َٜعٕ ٚ ب َٞ ض ب١ذٛض١َتٔ ْاٚاهلل ب

 مم خم حم جم يل ىل مل خلي١غ١ض ١٥ّ ظ١َٓٝ٠ ب١ْكٞ قٛض٥إ )
 ١٥ٟ قٛضب١غ١ض ١٥ٚ ن١غ١ٟ نافطٟ 52(جه ين ىن من خنحن جن يم ىم

َٞ )ال اي١ اال اهلل( ) صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب أصشاب ٚإْٔانا خؤٟ نافط٠ ١ٖظاضجاضٜـ بً
 ٜٚدعٕٛ ٜٚصًٕٛ اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔاال اهلل  إي٘ ال إٔ ٜػٗدٕٚ ِٖٚ سٓٝؿ١ بين قاتًٛا

َٜصٜإ ١٥نطز ٚ اإلضالّ َٝو ١٥ٚا١ْ ْٛ ( ٜاْٞ غ١ٜطن١ ق١َٚٞ َٛغ١َ١ًٟٝ ن١ظاب بٕٛٚ نات
ب١ضؤشٚٚف ١٥بٕٛٚ ٚ )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل(ؾٝإ ١٥ٚت ٥ٝٓحا ق١ذاب١ ض١ْٛ 
غ١ضٜإ ٚ قتٌ ٚ عاَٝإ نطزٕ ب١عامل ٚ جاًٖٝٝا٠ٚ١ْ ١َٖٜٛٚا٠ٚ١ْ ١ْٜاْٛت ٚاهلل ت١نفريٟ 

ًٞ نٝباض ؾريى ٚ ت١ٚذٝس َٛعري ٚ غ١ٜط َٛعري ز٠يًُٝإ ١ْٝ َٛعري ٠ٚنٛ ١٥َطؤ َػا٥ٝ
َٝٛإ َٛعري ٚغ١ٜط َٛعري  َٝٛاْٝإ ١ٜى ٥ا١ٜت١َإ ١ْٝ جٝاٚاظٟ بها ي١ْ جٝاٚاظٟ بها ي١ْ

َٝت١ عٝربٟ غ١ض ٠ٚض٠ق١  َٞ به١ٜٔ ١٥ٚا ز٠ب  جغ مع جع)ب١يهٛ ١٥ط١ض ٥ا١ٜت١نإ ٚاي
َٞ ي١ٚ 53(خف حف جف مغ ٠ طَٛطاتط٠ ن١ ٥ا١ٜت١ن١ ب١عاّ باغٞ ١َٖٟٛٚ ١٥نا ن

َٝهسا ١٥قرابٞ ضغٍٛ اإلضالّ ٜٚدعٕٛ ٜٚصًٕٛ اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔبٝحط١ ا زاٚا بها ) (ي١نات
َٝٝإ زإ ) بايٓاض(عًٞ  طايب أبٞ عًٞ بٔ سسقِٗ ايرٜٔ ٚنريواهلل )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي

َٜص ٚ ضؤشٜٚٚإ ١٥ططت ٚ ي١غ١ضباظط١ٟ عًٞ نٛضٟاطنٛضٟ ١٥بٞ   يب غٛتاْسْٞ ب٥١اطط ْٛ
 ايبعح أْهس َٔ إٔ َكسٕٚ ادت١ًٗ ٖٚؤال٤يب بٕٛٚ ٠ٚ َٓاقط٠ٟ ١٥ٜٚؿٝإ ز٠نطز )اط١٥بٞ 

َٝو ٚقتٌ نؿس (١َٖٛٚ ١٥ظأْ ١٥ٚ جاٖٝال١ْ ن١ٚا إقطاض ز٠ن١ٕ ب١ّ ضاغتٝا١ْ ن١ ١ٖضن١غ
َٜٞ با  َٞ قبٍٛ ْانط َٜصٚ ضؤشٚٚف بها ي إْهاضٟ ٠ٚ١٥بها ن١ٚا ضؤشٟ قٝا١َت ١ْٝ با ١ٖظاض ْٛ

َٞ )ال اي١ اال اهلل(   ١ٖظاضجاضٜـ بً
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َٝو ١ٜى  (.اهلل إال إي٘ ال قاٍ ٚيٛ ٚقتٌ نؿس اإلضالّ أزنإ َٔ غ٦ٝا دشد َٔ ٚإٔ) ١ٖضن١غ
َٝت )ال اي١ اال اهلل( َٜٞ  با بؿً َٞ ١٥زض  .ي١ضٚٚن١ٓناْٞ ٥ٝػالّ ٥ٝٓهاضٟ بها نافط٠ ٠ٚي

 دٜٔ أصٌ ٖٛ ايرٟ ايتٛسٝد دشد إذا ٚتٓؿع٘ ايؿسٚع َٔ غ٦ٝا دشد إذا تٓؿع٘ ال ؾهٝـ)
َٝتٛٚ ت١ٚذٝس جرسبها  )ال اي١ اال اهلل( ن١؟ ٚزأض٘ ايسضٌ ٚا ( ٜاْٞ غ١ٜطبه١ ٚاهلل ١٥ط١ض ب

َٞ َٝذ ١٥ي َٝهطا٠ٚ ن١ٚا ؾريى ١ْن١ٜٔ ؾ  ايؿسٚع َٔ غ٦ٝا دشد إذا تٓؿع٘ ال ؾهٝـ)١٥َطَإ ث
َٜص ٚاجب ١ْٝ )ايتٛسٝد دشد إذا ٚتٓؿع٘ ْٛ َٞ َٞ ١٥ٚ ن١غ١ٟ بً  ال(ب١ إتٝفاقٞ عًُْا   ١٥ي
(عًُْا  تٓؿع٘ ال(باؾ١ ١َ١٥ ضؤٕ ٚا١ٜ تؤ ت١ٚذٝسٜـ ٥ٝٓهاضٟ به١ٟ ٚاهلل ي١ٜٚـ )تٓؿع٘

َٞ نافط٠ بابِطٚاٟ ب١ٖ١َٛٚ ؾت١ناْٝرت  َٜص ١ْب َٝٔ ١٥ٚ ن١غ١ٟ با٠ٚضٟ ب١ْٛ ب١ إتٝفام ١٥ي
َٝط٠زا ت١ٚذٝس ن١ ي١ٚ  َٞ )ال اي١ اال اهلل(١٥ٟ باؾ١ ضؤٕ ي َٞ بً َٞ ْاط١ٜ١ْ َٞ غٛزٟ ث ١ٖب

( ! َٞ َٞ ز٠ط١ٜ١ْ َٝت ٚاهلل غٛزٟ ث َٝت٠ٚ١ بً َٓٝ َٜه١ ٥ٝٓهاضٟ بها ١ٖي٠ٛٝؾ  أعدا٤ ٚيهٔط١ٚض٠تط
 أعدا٤( غ١ٜطٟ ١٥ّ ن١ي١ٜ١ُٝ به١ٕ ٚ غ١ض٠دمٞ بس٠ٕ ). األسادٜح َع٢ٓ ؾُٗٛا َا اهلل
َٞ تؤ ١ْضّ ٚ ْٝاْٞ ب١َاْاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚا اهلل َٞ تؤ َٛزا١ْ١ٖ ١ْن١ٟ ١٥ب (١ٜ٠ٚ١٥ ذ١م ١٥ب

 َٞ َٝذ زٚٚشَٓاْٞ خٛا ي١ّ ذ١زٜػا١ْ ت َٞ ؾ َٞ ٚا١ْن١ٟ ٠ٚ١٥تا ١٥ي َٞ ١ْي ذ١قٝك١تٞ ث
َََََََََََََََََََٝذ ؾ١ضذٞ ز٠نا .١ْط١ٜؿتٕٛٚ ذ١زٜػ١نإ  َٜت ؾ  َاْاٜإ ٚا١ْٝ ٥ٝٓحا ز

 
( ذ١زٜػٞ ٥ٛغا١َ ٥ٛغا١َ نابطا١ٜنٞ اإلضالّ ادع٢ زدال قتٌ ؾإْ٘ أضا١َ سدٜح ؾأَا *)

(٥ٛغا١َ ٚاٟ َٚاي٘ دَ٘ ع٢ً خٛؾا إال ادعاٙ َا أْ٘ ظٔ أْ٘ بطببنٛؾت إزعاٟ ٥ٝػالّ ١٥نا )
اي١ اال اهلل( بؤ١ٜ نٛؾيت ٚاتا ي١الٟ ٥ٛغا١َ َٛؾطٜه١ ١٥ٚ ز٠ظاْٞ ١َ١٥ ي١تطغا ٚت١ٜٛتٞ )ال 

َٝط١ٜؿتبٛٚ  ن١غ١ ٠ٚ نٛؾيت ٠ٚ ي١ب١ض تطؽ ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل( ٚتٞ ضظطاضّ ز٠بٞ ٚا ت
َٞ ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل( تا٠ٚنٛ ب١ َاْاٟ ١٥ّ ن١ي١ٜ١ُٝ  َٜين ذ١الٍ ١ْب تا٠ٚنٛ َاٍ ٚ خٛ

َٞ ط١ٜؿت ) َٜٝٞ ٥ٛغا١َ ٚا ت َٜعض َٝهٝـ ٥ٝػالَٞ اإلضالّ أظٗس إذا دٌٚايسبجاض ( ٠ٚن١غ
َٜت ن١ عٓ٘ ايهـ ٚدبز٠ضخػت بؤتؤ ) َٞ بط١ض َٞ تؤ ي ١َُٝ ٚا١ٜ ز٠ب ( ي١زٜين ٥ٝػالَٞ ٥

َٞ بٛٚ ٚاٟ ٚت ٠ٚ١٥ ي١  َٜت ي ٥ٝٓحا  ( ذيو خيايؿ٘ َا َٓ٘ ٜتبني ست٢ٖريزا َٛغًُا١ْ )اظطٛ
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َٜٞ )ال  َٞ ١٥زض َٜصٟ ١ْنطز ت١ٚاٚ ي َٜص ١٥نا ١٥ط١ض ْٛ َٜص ٖات ْٛ َٜٔ بعاْري ناتٞ ْٛ َٞ ز٠ط١ض ي
َٝت  َٞ ١ْى ١ٖتا غ١ض بِطٚا ١ٖتا ض١ْسٜٔ غاٍ تؤ بً َٞ ْاط١ٜ١ْ اي١ اال اهلل (ن١ٟ غٛزٟ ث

َٜصٜـ ١ْنا ١٥ٖٚا ١ْب٠ٚٛ ٠ٚ١٥ َٜص ١ٜ١ٖ ق١ٜٓا َٛغًُا١ْ باْٛ تا ١ْٚاهلل َاز٠ّ ٥ُٝاْٞ ب١ْٛ
 َٞ َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ث َٞ ط١ٜؿت٠ٛ ي١باب١ت١ن١ ٠ٚ ث ٥ٛغا١َ ١٥ٖٚا ت
َٝت بططا١ٜ مباْعاْٝبا ضاغت ز٠نا ٜإ ْا  ف١ضَٛٚ  ١٥١ْبٛا١ٜ ٚاتبهطزا١ٜ تؤ ١٥بٛا١ٜ ي
َٜط  َٝو ي١ش َٞ غاي َٜٞ  ١٥ي َٝو زاز١َ٠ظض َٞ ن١ٜ١ن َٜط تاقٝهطز٠ٚ١ْ, ت١ؾب١ٝ ١ْب بضٛبا١ٜ ش

َٝط٠ َٛضاق١ب١زا ١٥َ ٠ٚ١َٓٝٓٝ  تؤ ي َٞ ١٥غ َٝت٠ٚ١ بعاْري ضؤ١ْ ١٥ط١ض ْا زا١َظضاْس١ْن١ٟ ي َٓٝ
َٞ بها  َٞ ب١ج َٞ ج َٞ )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل( ١٥ب َٝو نابطا ١٥ي غ١ٜطٟ ٥ٝػالّ به١ نات
َٜٔ ١٥ٖٚا  َٞ ْاط١ض َٞ بهات ١٥ط١ض ١ْٜهطز ي َٞ ب١ج ١٥ضنإ ٚ ٚاجبات َٚػت١ذباتٞ ٥ٝػالّ ج

َٜت ١٥ٖٚا ب٥١اغاْٞ بِطٚات بؤ١ٜ بِطٚا ب٥١اغا َٞ ْاط١ض ْٞ ي١الٟ ز٠غ١التساضٟ َٛغًُإ ي
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ف١ضَٟٛٚ )  إي٘ ال ٜكٛيٛا ست٢ ايٓاع أقاتٌ إٔ أَست)ث

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني : ذيو يف اهلل ٚأْصٍ) 54(اهلل إال

ي١ ذ١قٞ ١٥ّ ( خٛاٟ ط١ٚض٠ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ٟ ْاضز٠ خٛاض٠ٚ٠ . ؾتجبتٛا أٟ) 55(جب
٠َٛٝ ض١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ ي١ْاٚ ظ٠ٜٚسا جٝٗازتإ نطز  ضٚٚزا٠ٚزا ف١ضَٟٛٚ ١٥ٟ بطٚازاضإ ١٥ط١ض ٥
 َٞ ٠َٛٝ ٥اطازاضبٔ ٚ ٚضٜابٔ بعأْ ضٞ ١٥ن١ٕ ٚ ضٞ ْان١ٕ بعأْ ن َٝٓاٟٚ خٛاٟ تعايٞ زا ٥ ي١ث

َٞ ْانٛشٕ ) (ٜاْٞ ي١غ١ض بري ٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بٔ ؾتجبتٛا(   ٜاْٞ ).جب١٥نٛشٕ ٚ ن
َٞ  . ن١ٚا َٞ ْاز٠ٕ ٚاتا ؾت١ن١ ب١ٖ١ض١َ٠نٞ ١ْب َٞ ١٥ز٠ٕ ٚ ي١ن  بعأْ ي١ن

 
( َٞ َٝذ ١٥ي (ن١ٚات١ ٥ا١ٜت١ن١ ي١غ١ضَاْٞ ٚايتجبت عٓ٘ ايهـ جيب أْ٘ ع٢ً تدٍ ؾاآل١ٜؾ

 خيايـ َا ذيو بعد َٓ٘ تبني ؾإٕٚاجب نطز٠ٚ ن١ٚا ٚضٜابري ن١ ب١ضاَب١ض٠ن١َإ ض١ٝ )
٠ٚضؤؾٔ ب٠ٚ١ٜٛ ن١ ١٥ٚ نابطا١ٜ زضؤ ز٠نا ي١ط١ٍ )ال (١٥ط١ض بؤَإ ب١ٜإ بٛٚ قتٌ اإلضالّ
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( َٜٞ  ٜهٔ مل قاهلا إذا ٜكتٌ ال نإ ٚيٛ ( ؾتبٝٓٛا ) : يكٛي٘اي١ اال اهلل(ن١زا ١٥ٚنات١ ١٥نٛشض
َٝت )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ ١٥ّ ؾ١خك١ . َع٢ٓ يًتجبت َٜٞ ن١ ١٥ي َٝط٠زا باغٞ ١٥ط١ض ١ْنٛشض ( ي

َُٝ َٞ ْانا ٥ َٞ ب١ج َٞ )زٚاتط ناض٠نإ ج ( ٣ ي١غ١ض به١ٜٔ ١٥ٚنات١ َاْا بؤ تجبت١ف ز٠ب
َٞ ت٘تجب َٝت٠ٚ١ ٜاْٞ خٛاٟ ط١ٚض٠ ن١ ز٠ي َٓٝ َٝو ي١جٝٗاز ٚ تبٝٓٛا) ن١ ْاَ ( ٜاْٞ ضٞ ن١ ن١غ

َٞ )ال اي١ اال اهلل( ٜإ ٥ا١ٜتٞ تطَإ ١ٜ١ٖ   َٝو ١٥ي  مب  خب حب)ي١ؾ١ضزا ١٥بٝين  ن١غ

َٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ تا٠ٚنٛ بعاْٞ ٚ  56(مت خت حت جت هب َٞ ١َي ٚاٟ ث
َٞ ضاغت ز٠نا ٜاخٛز ْا ١٥ط١ض ضاغيت  َٜٞ ؟! بؤ ٠ٚ١٥ٟ بعاْ تبري به١ٟ بؤضٞ تيب ٕ ز٠نط
َٞ بٝاْهٛشٜٞ َاز٠ّ ٚتٞ )ال  َٝط٠ ١ْٖٞ ١ْٝ ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا ب١عاّ ْاب َٜٞ ن١ٚات١ ي ١ْنطز ز٠نٛشض

َٞ َٞ ! ْا ب١يهٛ خٛاٟ تعايٞ ٚتٞ ز٠ب تبري به١ٟ تبٝٓٝـ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ بعاْٞ  اي١ اال اهلل( ْاب
ب١ضز٠ٚا١َ ي١غ١ض ١٥ٚ عٗس٠ ن١ زاٜٞ ضْٛه١ )ال اي١ اال اهلل( عٗس٠ ي١ط١ٍ خٛازا ١َٖٛٚ 

( َٞ َٜو تؤ ١٥ي َٝٛاض َْا َع٢ًَب١ٜاْٞ ٚ ٥ ِِٗدَى ََٚأ ََا اِضَتَطِعُت َع َِٚعِدَى  َٔ ي١غ١ض عٗس٠ن١ٟ   57(َٚ
تؤّ ن١ عٗس٠ن١ؾٞ َٛغًُاْبِ ١٥ٟ ٠ٚعس٠ن١ ض١ٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا تؤ ٠ٚعست زا٠ٚ مبد١ٜت١ 
َٞ ب١غ١ض  ب١ٖ١ؾت ٚ خؤمت ْٝؿإ بس٠ٟ خٛا١ٜ َٔ َٛغًُاْبّٛ ت١غًِٝ ب١تؤ بّٛٚ ضٞ ١٥ي
ضاٚ زاٚاف ١٥ن١ّ تؤ ي١ذ١قٞ َٓسا ١٥ٚ ثازاؾتِ بس٠ٜت٠ٚ١ ن١ٚا بؤت زاْاٜٚٔ ٠ٚ١٥ عٗس ٚ 

٠ن١ٜ١ جا ظؤض ن١ؽ ١ٜ١ٖ ١٥ًٜٞ ٚ ْاظاْٞ َاْاٟ ن١ي١ُٝن١ ض١ٝ ب١زاخ٠ٚ١ جا ن١ٚات١ ٠ٚعس
َٞ بهؤي٠ٚ١ٓٝ بعاْري ضٞ ز٠نا . َٞ ي  نابطا ن١ ١َ١٥ٟ ٚت ١٥ب

( ذ١زٜػ١ن١ ٚ من١ْٟٛ ١٥ّ ذ١زٜػا١ْ ذنسْاٙ َا َعٓاٙ ٚأَجاي٘ اآلخس اذتدٜح ٚنريو)
 َٔٓٝ َٝػتا ذ١زٜػٝرتَإ ١ٜ١ٖ َطج١٦ٝنإ ْاٜٗ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥( َٞ ُ٘ ستُدا ١٥ي َّ َ٘ ِإالَّ اي ِٔ قاٍ ال ِإي ََ

 َّ٘ ُ٘ ع٢ً اي َِٚسطاُب  ، ُ٘ َُ ََٚد  ُ٘ َّ َاُي ِ٘ ، َسُس َّ ِٕ اي ِٔ ُدٚ َِ ُِٜعَبُد  ََٚنَؿَس ِبُا   ، َّ٘ ٍُ اي زضٛ
َٞ ب٠ٚ١ٟ ن١ 58(تعاىل َٞ )ال اي١ اال هلل( ٠ٚنافط ب ١َضجٞ ز٠َٚٚٞ ذ١زٜػ١ن١ ٠ٚ١٥ٟ بً

َٜٞ ١٥ب َٞ َٔ بِطٚاّ ب١ٖٝض ي١غ١ٜطٟ خٛا ز٠ث١ضغرت َٞ َٔ نافطّ ث َٝو ١ْٝ خؤت طاَٞ  بً غٛت
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َٜٓت ذ١ضاّ  َٞ َاٍ ٚ خٜٛين , ن١ٚات١ ن١ٟ َاٍ ٚ خٛ َٝٝإ ٥ٝٓحا ذ١ضاّ ز٠ب تربْا  به١ٟ ي
َٞ تؤ تربْا  ف به١ٟ ي١   َٝط ب١يهٛ ز٠ب َٞ ١ٖض ب١)ال اي١ اال اهلل (!  ١ْخ َٞ طاز٠ب غٛتإ ٠ٚ ١٥ب

َٜٞ بعاْٞ ضاغت ز٠ن١ٟ ي١ط١ٍ ٚت١ن١زا ١٥ٟ إغتتاب١ بؤضٞ زاْطا٠ٚ  ت١َاؾاٟ ذايت بهط
َٜت١ نٛفطٟ عكا٥ٝس٠ٚ١ٜ ٜإ  َٝو ن١٥١ن١ٚ ي١نتاب١ فك١ٝٗنإ زاٚاٟ ت١ٚب١ نطزٕ ي١ن١غ
َٜص ْانا ٠ٚ١٥تا عًُْا  اَاَٞ ؾافٝعٞ ض٥٠ٝإ ٚا١ٜ ن١  نٛفطٟ ق١ٚيٞ ٜإ نٛفطٟ فٝعًٞ ْٛ

َٜ َٞ ْاط١ض َٞ ي َٞ ١ٖبٞ  ٚ نافط ْاب َٞ نابطا ٥ُٝاْٞ ث َٞ ١٥ي َٞ ت١ٚب١ٟ ي َٞ ١٥ب ٞ بِطٚا  ١٥ي
َٜهٞ  َٝذ االغالّ ض٠ز َٜٞ ٠ٚي١ٚ ي١الٟ ١٥ٚ ب١َٛغًُا١ْٝتٞ ١٥ضٚا ؾ َٜٞ ط١ضْا بهٛشض زاٚابهط

َٞ ١َ١٥ غ١ٜط٠ ٚ قاعٝس١ٜ٠نٞ با  طً٘تْٛسٟ ١٥ّ بؤض١ْٛ ١٥زات٠ٚ١ ي١ جمُٛع فتاٟٚ ١٥ي
َٝت ٚاهلل َٛغًُاْٞ ! ٥اخط  َٜطٟ ٚ بؿً َٜٞ ٚ نٛؾذي ١ٖيبص ١َ١٥ ي١عكًسا ١ْٝ نابطا بهٛشض

َٞ ٚاهلل نان١ تؤ َٛغًُاْٞ ٚ بؤ ب١ٖ١ؾت بطؤ  َٜص ْان١ّ تؤ بً َٞ مبهٛش٠ ٚ ْٛ نابطا١ٜى بً
َٜٞ ٚ ظٜٓا٠١ٜنٞ نطز٠ٚ نابطا ظاْٞ حمك١ْ١ ٚ  َٝو غ١ٜط ز٠نط َٜٞ ١َ١٥ ضؤٕ ٠ٚنٛ ن١غ ْانط

َٜصٟ ي١غ١ض ١٥ن١ٜٔ ٜإ نابطا نابطا١ٜنٞ نٛؾت٠ٛ ب١ع ْٛ ٚ َٜٞ ١َسٟ زٚاٜٞ ب١ضز٠باضإ ز٠نط
َٝػ١َب١ضٟ  خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  ٚ ١٥ؾعاْٞ ن١ٚا ١ٖي١ٟ نطز٠ٚ ٥ُٝاْٞ ب١خٛا ٚ ث
َٝت١ ٖؤٟ  َٜٞ ٚ ظ٠نات ١٥زا زٚاٟ ١٥ّ نٛؾت١ٟٓ ١٥ب َٜص ١٥نا ٚ ضؤشٚٚ ١٥طط ١ٖب٠ٛ ْٚٛ
َٜص ١٥بٞ ب١ن١فاض٠ت بؤٜٞ !  ن١فاض٠ت بؤٜٞ ب١ْكٞ ذ١زٜؼ ب١ؽ ٥اٜا نٛؾتين تاضٜو ْٛ

َٞ ب١ن١فاض٠ت بؤٜٞ ب َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ْاب َٜص ٠ٚنٛ ث ١يهٛ تاضٜهٞ ْٛ
إمجاعٞ ق١ذاب١ٟ  59(ايعٗد ايرٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ايصال٠ ؾُٔ تسنٗا ؾكد نؿسف١ض١َٜٚٛتٞ )

َٞ خٝالف ٠ٚنٛ ٥ُٝاَٞ حمُسٟ نٛضٟ ْكطٟ َطٚظٟ ي١نٝتابٞ  تععِٝ تازى ي١غ١ض٠ ب١ب
 زا باؽ ز٠نا.ايصال٠
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َٞ ٚايتٛسٝد اإلضالّ أظٗس َٔ إٔ : ذنسْاٙ َا َعٓاٙ ٚأَجاي٘ اآلخس اذتدٜح ٚنريو) (١ٖضن١غ
 َعٓاٙ ٚأَجاي٘ اآلخس اذتدٜح نريو ٚ ٚايتٛسٝد اإلضالّ أظٗس َٔ أ١ٜٕندٛاث١ضغيت ز٠ضخا )

(١٥ط١ض بؤَإ ز٠ضن١ٚت ن١ٚا ١ٖيٞ ٠ٚؾاْس٠ٚ٠ ٚايتٛسٝد اإلضالّ أظٗس َٔ إٔ : ذنسْاٙ َا
( َٜٞ َٞ قبٍٛ ْانط  قاٍ ايرٟاهلل صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  زضٍٛ إٔ ٖرا ع٢ً ٚايدي٠ٚ١٥ٌٝ ١٥ٚنات١ ي

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ  64(! ؟ اهلل إال إي٘ ال قاٍ بعدَا أقتًت٘ ): ز٠يٌٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ث
 إٔ أَست:  ٚقاٍٚغًِ( ب١ ٥ٛغا١َٟ ٚت تؤ نٛؾتت ي١زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل( )

َٝهطا٠ٚ ن١ٚا ي١خ١يهٞ بس٠ّ بٝاْهٛشّ  61(اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٛا ست٢ ايٓاع أقاتٌ ١٥َطّ ث
َٝبطا ب١  َٝٔ)ال اي١ اال اهلل( ب١َاْا ٚ ْا٠ٚضؤن١ن١ٟ ت  ط٢ٖٓري ٚ باظاي١ْاٜٚإ ب١ضّ ١ٖتا ١٥ي

َٞ بط١ٕ َاْاٟ ض١ٝ ) َٝذ ف١ض١َٜٚٛتٞ ن١ٚا ارتٛازز يف قاٍ ايرٟ ١٥ّٖٛ ن١ي١ٜ١ُٝ ت ( ؾ
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ )ز٠  يكٝتُِٖٛ أُٜٓاضباض٠ٟ خ١ٚضاٜخ ف١ض١َٜٚٛتٞ )ث

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( باغٞ  62(عاد قتٌ ألقتًِٓٗ أدزنتِٗ ي٦ٔ ، ؾاقتًِٖٛ ث
َٝٝاْس٠ٕ ٚ بٝاْهٛشٕ ب١خؤّ بٝإ  َٜٞ بٝٓٝتإ ي خ١ٚاضٜخ ١٥نا ١٥ف١ضَٟٛٚ ٥ا١٥ٚا١ْ ي١نٛ
َٜين ق١تٌ ٚ عاَٝإ ز٠ن١ّ ٠ٚى ق١َٚٞ عاز ٠ٚنٛ ضؤٕ عاز ب١ٜ١نحاض  بِٝٓ ي١ٖ١ضؾٛ

َٝهطا ن١غٞ ١َْا٠ٚ١ٜ   الٜبكٞ ١َٓ اذسا عًُْا  ز٠ف١ضَٟٛٚ )قتال١َٖٟٛٚ ي١ْاٚ بطإ ب١ت
َٝت٠ٚ١ )إؾاض ًَٝ خٛاٟ تعايٞ  63(حم جم هل مل خل٠ إىل قٛىل اتعاىل: (١ٜى ن١غٞ ١ْٖ

َٝؿت٠ٚ١ !؟ ْا  َٞ ن١ي١ْاٟٚ بطزٕ ن١غٞ ٖ ي١قٛض٥اْٞ ثريؤظزا ن١باغٞ ق١َٚٞ عاز ز٠نا ١٥ي
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ف١ضَٟٛٚ بٝاْبِٝٓ زٚا  ب١يهٛ زٚا بطاٟٚ نطزٕ ث

َٞ )بطاٜٚإ ١٥ن َٝط٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ي ( ضؤٕ ق١َٚٞ عاز عاد قتٌ ألقت١ًِّٗٓ  ١َبػت١ن١ ي
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ  َٝهطا ن١غٝإ ١َْا٠ٚ١ْ ١٥ٖٚا خ١ٚاضٜخ ي١ْاٚ ١٥ب١ّ ؾ ي١ْاٚ بطإ ب١ت

َٝين )  ايٓاع أنجس َٔ نِْٛٗ َععبسايٖٛاب إغتؿٗاز٠نا ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا ١٥ّ ذ١زٜػ١َإ بؤ ١٥ٖ
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َٝو بٕٛٚ ن١ٚا ظؤضتطٜٔ عٝباز٠تٝإ (١ََٖٛٚإ َتأنٝسٜٔ . عباد٠ ن١ٚا خ١ٚاضٜخ ن١غاْ
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(خؤٜٞ ١٥ٖا )ال اي١ اال اهلل( ن١ٜإ  ١ٖب٠ٚٛ ب١ؾا١ٜتٞ ث

َٜص٠ن١ٜإ ضؤش٠ٚٚن١ٜإ ظ٠نات١ن١ٜإ ٚقٛض٥ا١ْن١ٜإ ٖٝض غٛزٟ ١ْبٛٚ )  إٕ ست٢ ٝالٚتًْٗٛ
ٜطٟ ١٥ٚإ ٚغ١ٜطٟ خؤٜاْٝإ ١٥نطز ( ق١ذاب١ ن١غ١عٓدِٖ أْؿطِٗ حيكسٕٚ ايصشاب١

١َُٟٝ ن١ٟ  ١َُٝ ز٠ٜه١ٜٔ ي١ط١ٍ ٖٞ ١٥ٚإ ١َط١ض خٛا قبٛيٞ بها ٖٞ ٥ َٜص٠ٟ ٥ ْٛ ٠ٚ١٥
 َٞ َٝو بٕٛٚ ي١غ١ض عٝباز٠ت ١ٖتا بً َٜص٠ ض١ْس ؾ١خك َٜص٠ ٖٞ ١٥ٚإ َاؾْا  اهلل ْٛ ْٛ

َٝساطريبٕٛٚ ) َٝطبٕٛٚ ٚ قٛتابٞ ق١ايصشاب١ َٔ ايعًِ تعًُٛا ِٖٚث ذاب١ بٕٛٚ (ي١ق١ذاب١ ف
َٞ ١ْط١ٜاْسٕ )اهلل إال إي٘ ال تٓؿعِٗ)فًِ   ٚال ايعباد٠ نجس٠ ٚال( ١٥ٚ )ال اي١ اال اهلل(غٛزٟ ث
(ن١ َٛخاي١ف١ٟ ؾ١ضٜع١ٜإ نطز ٖٝض غٛزٟ . ايػسٜع١ شتايؿ١ َِٓٗ ظٗس ملا اإلضالّ ادعا٤

َٝهٝؿسا  َٞ ي١نات َٞ ١٥ّ ٚاقٝع١ ١٥ظاْ َٝو ١َ١٥ ١٥ظاْ َٞ ط١ٜاْسٕ ! خؤ ١َٖٛٚ ن١غ َٞ ث ١٥ب
ٚضٜابري ن١ٚا  خ١ٚاضٜخ ي١الٟ ١٥ًٖٞ عًِٝ زٚٚ ض٥٠ٝإ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ ن١ٚا ٥ا١ٜ نافط بٕٛٚ 
َٝط ١٥ٚا١ْ نافط ١ْبٕٛٚ ١٥ٚا١ْ  َٞ ١ْخ َٜو ي١٥١ًٖٞ عًِٝ ١٥ي ٜاخٛز نافط ١ْبٕٛٚ ١ْٖس
َٝٛإ ١٥ّ زٚٚ بؤض١ْٚٛزا  َٝؿ١ ي١ْ َٞ با نافطبٕٛٚ ٥ٝٓحا ن َٜهٝـ ١٥ي ١٥ًٖٞ بٝسعٔ ١ْٖس

َٝذ االغالّ إبٔ ت١ُٝٝ نافطٜإ ْانا ٠ٚ ٥ُٝاَٞ عًٝـ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض غ ١ٜطٟ به١ٟ خٛزٟ ؾ
نافطٜإ ْانا ١ٖؾ١ ي١ عًُْا  ب١ز٠الي١تٞ ١٥ٚ ذ١زٜػا١ْٟ ن١ٚا ز٠ف١ضَٟٛٚ )ميطقٕٛ َٔ 

ٜاْٞ ز٠ضضٕٛٚ ي١زٜٔ نافطبٕٛٚ , ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا ١َٖٛٚ  64ايسٜٔ َطٚم ايػِٗ ايط١َٝ(
َٝو به١ٟ ي١الٟ ١٥ٚإ  َٝساطري١ٜٝ ي١غ١ض عٝباز٠ ! ١ٖتا طْٛاٖ َتفٝكٔ ن١ٚا خ١ٚاضٜخ ١٥ٚ ث

 نافط ١٥بٞ طْٛاٖٝإ ١٥١ْنطز .
 
 
( ١ٖض٠ٖٚا ضؤٕ بامسإ نطز سٓٝؿ١ بين ايصشاب١ ٚقتاٍ ايٝٗٛد قتاٍ َٔ ذنسْاٙ َا نريو)

َٝػ١َب١ ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١ٜ١ٖٛزٟ زا ن١ ز٠ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( ن١ٚا ث
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١ٖضٖٚا ق١ذاب١ بين ذٓٝف١ٜإ ي١ْاٚبطز ٚ يٝاْسا ب١ٖ١َٜٛٚا٠ٚ١ْ ٖٝض ١٥ٚ )ال اي١ اال اهلل( 
َٜص ٚ ضؤش٠ٚٚ غٛزٟ ب١ٚإ ١ْط١ٜاْس )  بين ٜػصٚ إٔصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  أزاد ٚنريوٚ ْٛ

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ايصنا٠ َٓعٛا ِٗأْ زدٌ أخربٙ ملا املصطًل ( ث
َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ  صطًلَ(ق١ذاب١ٜ١نٞ ْاضز بؤ بين  َٝو ن١ٚا ١٥ٖاتٔ بؤالٟ ث نات

 ١َُٝ َٝهطز ٚتٝإ ٥ ٚغًِ( ٚ ٠ٚفسٜإ ١٥ْاضز بؤالٟ ن١ َٛغًُإ بٔ ٚ زاٚاٟ ظ٠ناتٝإ ي
َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ن١ٚا ظ٠نات١ نؤبهات٠ٚ١  َٝهٞ ْاضز ث ظ٠ناتت ١٥ز٠ٜين ؾ١خك

َٜط َٝو ١ْض٠ٛ ْاٜٚا٠ٚ١ْ ١ٖض ي١ض َٝت ؾ١خك١ن١ تطغا ن١نات َٞ ب َٝهِ ي ا ط١ضا٠ٚ١ٜ ٚتٞ ١ْبا ؾت
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( َٞ ٚت ١َْعٞ ظ٠ناتٝإ يٝهطزّٚٚ ظ٠نات١ن١ٜإ  ب١ث
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ج١ٜؿٞ  َٝهٝـ ث ١ْزا ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ّ قػ١ٟ نطز نات

َٝٝإ بسا ١٥ٚاْٝـ ج١ٜؿ١ن١ ١٥بٝٓٔ ١٥ٚاْٝـ ٥ َٝٔ بؤضٞ ٥اَاز٠نطز ن١ٚا بطٚات ي ١ي
١َُٝ ٥اطاَإ ي١ٖٝض ١ْٝ ن١ؽ ١ْٖات٠ٚٛ  ٠َٛٝ بؤ ٚاهلل ظ٠ناتإ ١ْزا ٚاهلل ٥ َٝساْٞ ٥ ٖاتٕٛٚ بؤي
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٜٚػيت غ١ظ٠ٟٚ بين  َٝو ث َٝٔ نات َٞ ١٥ي َُٝإ ضابط١ٜ١ْ ث

(ٜاْٞ اهلل أْصٍ ست٢ ايصنا٠ َٓعٛا أِْٗ زدٌ أخربٙ ملا املصطًل بين ٜػصٚ إٔبها ) ٘صطًكَ
َٝيت  َٝٓا ٚتب َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٚاظٟ ٖ َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ث ث
 َٞ َٜص٠ن١ غٛزٜإ ث ْٛ!  َ َٞ ز٠ط١ٜ١ْٞ َٜٔ )ال اي١ اال اهلل(ن١ غٛزٜإ ث َٝٝإ ط١ض ق١ٜٓا ي
َٝٝإ بسا ١ٖتا٠ٚنٛ  َٞ باظ٠ناتٝـ ١ْز٠ٕ ! ج١ٜؿٞ ٥اَاز٠ نطز ب١ض٠ٚ ضٜٚٚإ ي ز٠ط١ٜ١ْ

 جي يه ىه مه جه ين ىنضن١ٚت ٚ خٛاٟ تعايٞ ٥ا١ٜتٞ ْاضز٠خٛاض٠ٚ٠ )ز٠
١٥ٟ بطٚازاضإ  65(ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

٠َٛٝ ٚضزبب٠ٚ١ٓ ي١خؤتا٠ٚ١ْ جاضٟ ب١قػ١ٟ  َٝٓإ ٥ َٝهٞ بؤٖ َٝو ٖات ١ٖٚاي ١٥ط١ض فاغك
َٝو ْاض٠ذ١ت به١ٕ ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا عًُٝتإ  ١َن١ٕ بعأْ ؾت١ن١ ٚا١ٜ ٜاخٛز ْا ١ْنا ن١غاْ

َٝٝا َٞ ي ٕ بس٠ٕ ٚ تٛٚؾٞ ْاض٠ذ١تٞ بدي زٚاٜـ ث١ؾُٝإ بب٠ٚ١ٓ ناضا ٥اناٟ ي١ٖٝخ ١ْٝ ١ٖب
َٝط٠زا غ١ٜط به١ ) َٞ َٔ ٚاّ ١ْٚت٠ٛ ١٥ي  ناذبا ايسدٌ ٚنإٚاهلل ظ٠ناتت ١ْزا٠ٚ ١٥ٜٚـ بً
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صٌ  أزاد ٚنريونابطا زضؤٜٞ نطز ي١غ١ضٜإ جا ١َٚظعٞ ؾا١ٜز ج١ٝ ي١ّ قػ١ٜ١ ) 66(عًِٝٗ
َٝهسا ١٥ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل حمُس ايطغٍٛ اهلل( املصطًل بين ٜػصٚ إٔاهلل عًٝ٘ ٚضًِ  (  ي١نات

َٜصٜإ ١٥نطز ٚ ضؤشٜٚٚإ ١٥ططت ١ٖض ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ي١ٟ ظ٠نات١ف ١٥بٛ بهط  )ض٠ظاٟ  ْٛ
َٞ زإ ٠ٚ ٖٝض غٛزٜهٝإ ي١  َٝو بين ذٓٝف١ ظ٠ناتٝإ ١ْزا ب١ ١٥بٛ بهط ي َٞ ( نات َٞ ب خٛاٟ ي

َٜصنطزٕ ١ْبٝين )ٚتين )ال اي١ اال اهلل( ٚ ضؤ  ايٓيب َساد إٔ ع٢ً ٜدٍ ٖرا ؾهٌشٚٚ ططتٔ ٚ ْٛ
َٝٓاٜا٠ٚ١ْ ي١ٚ ذ١زٜػا١ْ . َا ذنسْاٙ األسادٜح يفصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ( ١ٖضضٞ ١٥ٚإ ٖ

 َٞ ضٚٚمنإ نطز٠ٚ٠ ن١ٚا َاْان١ٟ ض١ٝ با ي١ َاْاٟ ١٥ٚ ٥ا١ٜت ٚ ذ١زٜػا١ْ ب١ٖ١ي١ ت
 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّٟٚ )١ْط١ٜٔ زٚا١ٜ تؤ غ١ٜطن١ خٛاٟ تعايٞ ز٠ف١ضَٛ

١٥ط١ض جٛإ غ١ٜطٟ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ به١ٜٔ  67(زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
َٝٔ خ١يهٞ ب١ؽ ١َ١٥ ي١ْاٚ قٛض٥ا١ْن١زا  َٝٔ ١٥ي ب١زاخ٠ٚ١ ٚاهلل ٟ ١َٖٛٚ جاضٜو ٠ٚ١٥  ١٥ي
َٝٓٔ ٥ا١ٜت١ن١ غ١ضحي١ ٚ  َٞ ْانا ي١ٚاقٝعسا ٠ٚب١غ١ض خؤؾٝاْسا ْاٖ َٞ ب١ج َٝت٠ٚ١ٚ ج َٜٓ ١٥خيٛ

َٜٞ تؤ خاغريٟ ٚ نافطٟ ق١ٚيٞ خٛاٟ تعايٞ ١ٜ غ١ٜ َٝت قبٍٛ ْانط طٟ ٥ٝػالَت ١ٖيبصاضز ي
١ٖتا ١ٖتا١ٜ ي١ج١ْ١ٖ١َٞ ٥ٝرت بؤ ْاتطغٞ بؤ زٚا١ٜ ت١َاؾا ١٥ن١ٟ ي١ٚاقٝعسا تؤ عًُاْٞ 
َٜو ٚ ب١ضْا١ٜ١َنٞ زضٚغت نطاٚت ١ٖيبصاضز٠ٚ ٜاخٛز ٖاٚاضٟ  تؤ زميٛنطاتٞ ٚ ١ٖضض ْاٚ

َٝػ١َب١ضإ ٚ ثٝاٚضانإ ١٥ن١ٟ    حئ جئ  يي ىي ني مي زي ٱ)ث
  68(مت خت حت جت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ

َٜت٠ٚ١ . َٜٞ زيٝإ ١٥نط َٜٞ ن١باغٞ غ١ٜطٟ خٛا ١٥نط َٜت زيٝإ زا ١٥خط  ن١باغٞ خٛا ١٥نط
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: َٞ َٝذ )قاحل( ١٥ي  ؾ
 ايكبٛز عباد٠ إٔ ٜٚصعُٕٛ اإلضالّ ٜدعٕٛ ايرٜٔ ايكبٛز عباد املػسنني غب٘ َٔ غب١ٗ ٖرٙ)

 َٔ ختسز ٚال تطس ال أَٛز ٖرٙ إٔ - ايهسبات يتؿسٜر ايػا٥بني ٚدعا٤ باألَٛات ٚاالضتػاث١
١٥يٞ ١َ١٥ ؾٛب١ٜ١ٗن١ ي١ؾٛب١ٗناْٞ َٛؾطنري (اهلل إال إي٘ ال ٜكٍٛ صاسبٗا داّ َا ، اإلضالّ

١َُٝ ٥اَاش٠ ب١ن١ي١ُٟٝ املؿطنري ١٥ز٠ٜٔ ي١نٝتاب١ن١زا ن١ٚا ١َب١غيت ي١  ٠ٚ زا٥ُٝٔ ٥
َٞ ١ٜ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ١٥َطؤ ن١ َٜص ١٥ن١ٕ ٚ ضؤشٚٚ ١٥ططٕ ٚ عٝباز٠ت ١٥ن١ٕ املؿطنري ن ٚا ْٛ

َٞ ١٥نا بدي ب١َٛؾطٜو بؤ١ٜ  ب١الّ ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا ٖاٚاضٟ غ١ٜطٟ خٛا ١٥ن١ٕ ١َ١٥ ٚاٜإ ي
( َٞ َٝط٠زا ١٥ي َٝذ ي َٞ ) (املػسنني غب٘ َٔؾ ( ايكبٛز عباد١ٖتا ب٠ٚ١ف ضاْا٠ٚغيَت ١٥ي

ٜاْٞ خٛا ١٥ث١ضغذي ٚ ق١بطٜـ بؤ١٥َا١ْ َٛؾطٜهٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥َا١ْ ق١بط ث١ضغذي 
َٝٔ نان١ ٠ٚ١٥ ن١ٚتؤت١ اإلضالّ ٜدعٕٛ اير١٥ٜٔث١ضغذي ) (٠ٚنٛ ٚمت ١٥َا١ْ ظؤض ن١ؽ ١٥ي

َٞ ن١ٚت٠ٛ ! ق١ذٝح ٚا١ٜ  ؾرين٠ٚ١ َٛؾطٜو ١ْٝ ضاغت١ ١ٖي١ٟ نطز٠ٚ ب١الّ ب١ج١ٌٖ ت
َٜت١ ؾريى ٠ٚ١٥ َٛذٝس ١ْٝ ب١ت١٥١نٝس  ي١الٟ ١٥ًٖٞ غ١ْٛ ٚ مجاع١ ١٥ٚ ن١غ١ٟ به١ٚ

َٛ( َٞ  ٜدعٕٛ ايرٜٔذٝس ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ٚا ؾريى ْانا ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ َٛؾطٜه١ بؤ١ٜ ١٥ي
(١٥َا١ْ إزعاٟ ٥ٝػالّ ١٥ن١ٕ ي١غ١ض ٥ٝػالَٞ ضاغت١ق١ٓٝ ْري ضْٛه١ ٥ٝػالَٞ اإلضالّ

 ايكبٛز عباد٠ إٔ ٜٚصعُٕٛضاغت١ق١ٓٝ زٚٚض٠ ي١ؾريى ٚ زٚٚض٠ نٛفطبؤ خٛاٟ تعايٞ )
َٝٔ تطس ال أَٛز ٖرٙ إٔ - ايهسبات يتؿسٜر نيايػا٥ب ٚدعا٤ باألَٛات ٚاالضتػاث١ ( ٜاْٞ ٚا ١٥ي

ن١ع١بسا١ٜتٞ نطزٕ بؤ ق١بط٠نإ ٚ ٖاْابؤ بطزْٝإ ٚ ٖاٚاض بؤ نطزْٝإ زاٚاٟ غا٥بري جا 
 ٚ َٞ َٞ ١َ١٥ ١٥ط١ض ي١الٟ ب َٞ ١٥ط١ض ي١الٟ ١ْب َٝهٞ ظٜٓسٚٚ ب َٞ ٜاخٛز ن١غ غا٥ٝب َطزٚٚ ب

َٝؿ١ٟ ١ْٝ َٞ بها ٠ٚ١٥ زضٚغت١ ٚ ن َٝطت بؤبها ي١الٟ  زاٚاٟ ي َٞ به١ٟ زٚعاٟ خ ن١ٚا زاٚاٟ ي
(١٥يٞ ١٥َا١ْ تطس ال أَٛز ٖرٙ إٔ - ايهسبات يتؿسٜرخٛاٟ تعايٞ ب١الّ بؤ َطزٚٚإ ْا  )

َٞ ب٥١ٝػال١َن١ ب٥١ُٝا١ْن١ ب١)ال اي١ اال اهلل(ن١ ) َٝهٔ ن١ٚا ظ٠ض٠ ْاط١ٜ١ْ  َٔ ختسز ٚالؾت
١َُٝ ْانات١ ز٠ض٠ٚ٠ )اإلضالّ َٞ اهلل إال إي٘ ال ٜكٍٛ صاسبٗا داّ َا( ي١ ٥ٝػالّ ٥ (َاز٠ّ نابطا بً

َٞ ! ١َ١٥ ١ٖي١ٜ١ ز٠يًٝٝإ ١ٜ٠ٚ١٥  َٞ ْاط١ٜ١ْ َٝو ظ٠ض٠ٟ ث )ال اي١ اال اهلل(ت١ٚاٚ ٖٝض ؾت
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 زدال قتٌ ملا عُٓٗا اهلل زضٞ شٜد بٔ أضا١َ ع٢ً أْهسصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب إٔ بديٌٝ)
َٝٔ ٠ٚ١٥تااإلضالّ أظٗس املػسنني َٔ َٜٞ  (  ١٥ي َٝو بهٛش ٥ٛغا١َ ن١ ٜٚػيت ن١غ

َٝهطز  َٝػ١َب١ض)قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٥ٝٓهاضٟ ي َٝو ن١ٚتٞ )ال ي١ اال اهلل(ث ي١َٛؾطٜه١نإ نات
َٞ ٚت )  ؾأْهس ايكتٌ َٔ يٝطًِ قاهلا إمنا أْ٘ ظاْا ذيو بعد أضا١َ ؾكتً٘ اهلل إال إي٘ ال ٚقاٍث

(٥ٛغا١َ ٚتٞ بؤ١ٜ نٛؾت١َٛ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زضؤ١٥نا  صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب عًٝ٘
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(  ٜٚػت١ٜٛتٞ خؤٟ ي١َطزٕ بجاضٜعٟ بؤ١ٜ َٔ نٛؾتِ ث
َٝو  َٝهطز ٚتٞ َاز٠ّ ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل(بؤ نٛؾتت ! ١َ١٥ ١٥ن١ْ١ ب١يط١ ١ٖض ن١غ ٥ٝٓهاضٟ ي

َٞ )ال اي١ اال اهلل( ت١ٚاٚ ٖات١ زا٥ري٠ٟ ٥ٝػال َٝت َٛؾطٜو ! ١َ١٥ بً َٞ بً َٞ ث ٠ٚ١َ ٥ٝرت تؤ ْاب
َٞ )ال  ١َُٝ غ١ٜط به١ٜٔ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ بً َٝط١ٜؿت١ٓ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ جاضٟ با ٥ ١ٖي١ٜ١ ١٥ّ ت
١َُٝ ض٠ضاٟٚ زٚٚ  ٥ َٞ اي١ اال اهلل( ٠ٚ١٥ ضٚٚن١ؾٞ بؤَإ ز٠ضن١ٚت ن١ٚا ٥ُٝاْساض٠ ب١الّ ١٥ب

 خايٞ ططٜٓط به١ٜٔ :
َٜص ١٥نا ضؤشٚ ٚ *خايٞ ١ٜن١ّ :  بعاْري َٛمت١غ َٞ ب١ ٚاجباتٞ )ال اي١ اال اهلل( ْٛ ٝو ١٥ب

َٜٞ ظ٠نات ١٥زا ذ١د ز٠نا ١٥َا١ْ ١٥نا ٜاخٛز ْا ! .  ١٥طط
َٜٞ  ي١زٚاٜسا ١٥ط١ض  َٞ ب١زٜٓانط ١َٓٝض١ٜ٠ٚ٠نٞ ٥ٝػالَٞ ي *خايٞ ز٠ّٚٚ :بعاْري ٖٝض ١ٖي٠ٛؾ

َٝت ٜاضغٍٛ اهلل ٖاٚاض ٠ٚ١٥ ١ٖيٞ ٠ٚؾ َٞ )ال اي١ اال اهلل(زٚاٟ بً اْس٠ٚ٠ ١٥ط١ض ٚتٞ )ال اي١ اال بً
َٝؿإ  اهلل( زٚاتط ٚتٞ ٜاعبسايكازضٟ ط١ٜالْٞ ٖاٚاض  ٠ٚ١٥ ١ٖي٠ٛٝؾاْس٠ٚ٠ ١ٖض٠ٚى ضؤٕ ي١ث
ي١ق١َٚٞ ْٛذسا ١٥ٜاْٛت ن١ ثٝاٚ ضان١ناْٞ خؤٜإ باْط ١٥نطز خٛاٟ تعايٞ ْٛذٞ ْاضز 

َٝػ١َب١ضٜؿسا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ن١ ثٝاٚض ان١ناْٞ خؤٜإ )ع١ًٝ ايػالّ(٠ٚ ي١ظ٠َاْٞ ث
َٝػ١َب١ضٟ ْاضز )قٌ اهلل ع١ًٝ  باْط ١٥نطز ٠ٚنٛ ٖٛب١ٍ ٚ الت ٚ َٓات عٛظا خٛاٟ ط١ٚض٠ ث
َٝو ي١زاٟٚ )ال اي١ اال اهلل(ٖاٚاض  َٝٔ ١٥ط١ض ١ٖضن١غ ١َُٝف ي١ّ ظ٠َا١ْٟ خؤَاْسا ١٥ي ٚغًِ( ٥

َٜٞ ٜإ ت١ٚنًٞ ي١غ١ ض بهات١ غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ ٚ ١ْظضٟ بؤ بها ٜاخٛز ٖاْاٟ بؤ ب١ض
َٞ ب١تاٍ ١٥نات٠ٚ١  بب١غيت ي١غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ ١٥َا١ْ ١َٖٟٛٚ ؾرين١ٚ ٥ُٝا١ْن١ٟ ي
َٝو  َٞ غ١ٜطٟ به١ٜٔ نات َٝين بؤ١ٜ ١٥ب َٞ ْاط١ٜ١ْٞ ٚ ٥ٝػتفاز٠ٟ )ال اي١ اال اهلل (ْاَ غٛزٟ ث
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َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ٥ٝٓهاضٟ نطز٠ٚ ي٥١ٛغا١َ  خؤ ٥ٝٓهاضٟ ١ٖتا  ث
ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ تؤ جاضٟ ي١غ١ضٟ ضاب٠ٛغتاٜتا١ٜ مباْعاْٝبا١ٜ ٥ا١ٜ خايٞ ١ٖتاٜٞ ١ْٝ ٥ٝٓهاض

َٞ ز٠نا ن١ٚاجبات نطز١ْ ٠ٚ ز٠َٚٚؿٝإ ْانات ن١ ١ْنطزْٞ ؾريى ٚ نٛفط  َٞ ب١ج ١ٜن١ّ ج
 َطًِ ؾٗٛ اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٔ إٔ ع٢ً ايكص١ ا بٗرٙؾاضتدي٥ٛٝػال١َ ٜإ ْا ) قط٢ٚ ١ْٚا

( إغتسايٝإ نطز١ٜٝ ب١ّ ضريؤن١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ األنرب ايػسى أْٛاع َٔ ٜٓاقطٗا َا ؾعٌ ٚيٛ
َٝو بها ي٠ٚ١ٟ ٥ٝػال١َن١ؾٞ  َٞ )ال اي١ اال اهلل ( ٠ٚ١٥ َٛغًُا١ْ ١٥ط١ض ١ٖضؾت َٝو بً ن١غ
َٜهاْٞ ١٥َطؤ  ١َٓٝ غ١ض باب١ت١ ْٛ َٝٓٝت٠ٚ١ ي١٥١ْٛاعٞ ؾرينٞ ط١ٚض٠ف ! جا ب ١ٖيس٠ٚ٠ؾ

نافط٠ بؤضٞ خ١يهٞ نافط ١٥ن١ٟ ! ٚا ب١زاخ٠ٚ١ ٜاْٞ ظؤض جاض خ١يهٞ ١٥ثطغٔ فالٕ بؤ 
َٝت )ال اي١ اال  َٝت بً َٝو ب ١َُٝ خ١يو نافط ١٥ن١ٜٔ نابطا خؤٜٞ خؤٟ نافط ١٥نا ن١غ ٥ َٞ ١٥ظاْ
َٞ خٛا  َٞ خٛا ظٚملٞ نطز٠ٚ ي٥١افط٠ت خٛا ظٚملٞ نطز٠ٚ ي١باب١تٞ َريات بً اهلل( زٚا١ٜف بً

٠َٛٝ َا ٠ٚ١ٜ ١٥نات١ ١٥ٚن١غ١ ١َ١٥ ظٚملٞ نطز٠ٚ ب١ذٛنِ ض٠ٚا١ٜتٞ  ١َ١٥ ن١ٟ ٥ٝػالَٞ ث
َٝػتا ١٥ّ باب١تا١ْ ظؤض با٠ٚ ي١ْاٚ ب١ْاٚ ضؤؾ١ٓبرياْٞ  ٥ٝػال١َن١ٟ ١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ ٥ٝٓحا ٥
َٝؿٛٚ ب٠ٛ ٠ٚ١٥  َٝهٞ ث ١َُٝ ثاب١ْس ْري ب١قٛض٥ا٠ٚ١ْ ١َ١٥ بؤنات ١٥َطؤزا عًٞ ١٥غاؽ ن١ ٥

١ بؤٜٞ ١ٖض٠ٚنٛ بؤخؤٜٞ ز١ٜٓن١ٟ ١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ ١ٖظاضجاضٜـ بًٞ )ال اي١ اال اهلل(غٛزٟ ْٝ
َٝؿٛٚ ن١ ٖاٚاضٜإ ١٥نطز٠ غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ خٛا ب١َٛؾطٜهٞ زاْإ ب١ٖ١َإ  ١٥ٚا١ْٟ ث
َٞ  ٠ٚ١٥ ز١ٜٓن١ت  َٝت ض٠ٚا ب ٠َٛٝ ذٛنُطاْٞ زاٚا ي١غ١ٜطٟ خٛاٟ تباضى ٚتعايٞ به١ٜت ٚ ث ؾ
١ٖي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ ١٥ٚنات١ ٜإ ْكس ٚ ض٠خ١ٓ ي١خٛاٟ تعايٞ بططٜٞ خٛاٟ تعايٞ ز٠ف١ضَٟٛٚ 

َٝسا١ٜ !  69(خلحل جل مك) َٞ ١٥ٚ ذٛن١ُٟ ظٚملٞ ت تؤف بطؤٟ ١ْقس ي١خٛا بططٜٞ ٚ بً
( ٠ٚ١٥ْس٠ األنرب ايػسى أْٛاع َٔ ٜٓاقطٗا َا ؾعٌ ٚيٛ َط١٥ًِٚنات١ ٠ٚ١٥ ١ْٝ )

َٜٝإ به١ٟ ) َٜٞ ْاظاْٞ غ١ٜطٟ نٛ َٝطزض ١َٓٝض٠ٚ٠ٜإ ١ٜ١ٖ ْاشَ  ايكص١ ا بٗرٙؾاضتدي١ٖٛي٠ٛؾ
(١َ١٥ األنرب ايػسى أْٛاع َٔ ٜٓاقطٗا َا ؾعٌ ٚيٛ َطًِ ؾٗٛ اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٔ إٔ ع٢ً

 ايٓاع أقاتٌ إٔ أَست : صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب بكٍٛ أٜطا اضتديٛا ٚنريوؾٛب١ٗن١ٜا١ْ )
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 41:سورة انزعذ ايت : 
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 ع٢ً ّبهٚسطا عكٗا إال ٚأَٛاهلِ دَا٤ِٖ َين عصُٛا قايٖٛا ؾإذا اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٛا ست٢
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ف١ض١َٜٚٛتٞ  :  74(  عصٚدٌ اهلل َٝٓٔ ث َٜٔ ١َ١٥ ز٠ٖ ز

 َٔٝ َٝهطا٠ٚ ن١ٚا ؾ١ض ي١ط١ٍ خ١يهٞ به١ّ ٚ بٝاْهٛشّ ٚي١ْاٜٚإ ب١ضّ ١ٖتا ١٥ي َٔ ١٥َطّ ث
 ٠ٚ َٞ َٜعضا٠ٚ إال ب١ذ١قٞ ٥ٝػالّ ١ْب َٜٔ ٚ َايٝإ ثاض )ال  اي١ اال اهلل(١٥ط١ض ٚتٝإ ٠ٚ١٥ خٛ

خٛا١ٜ , ١َ١٥ ١٥ن١ْ١ ز٠يٌٝ ب١ؽ َٛج١ضز ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ٚتين )ال  ذٝػابٞ ١٥ٚإ ي١غ١ض
 َٞ َٜعضاٚ ز٠ب َٜٓٝإ ثاض َٜع٠ض٠ َاٍ ٚ خٛ  غ بٗرٙتًؿ َٔ إٔ ع٢ً ديٌٝ ؾٗرا قايٛا)اي١ اال اهلل( ثاض

َٜٝٞ  )ٜكتٌ ال ايه١ًُ َٝو ئ ن١ي١ُٜٝٞ ٚت ْانٛشض  ٚيٛ(١َ١٥ ز٠ي١ًٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١ٖضن١غ
 َا اهلل يػري ايعبادات ٚصسف ٚاألضسس١ األَٛات َع ايعباد٠ يف ايػسى أْٛاع َٔ ؾعٌ َا ؾعٌ
( ١ٖضض١ٝى بها ي١٥١ْٛاعٞ ؾريى ١َ١٥ َٛؾطٜو ١ْٝ ٚ نافط . اهلل إال إي٘ ال ٜكٍٛ أْ٘ داّ

١ْٝ  جا ٖاٚاضٟ َطزٚإ بها ٜاخٛز ق١ضيف عٝباز٠ت بها بؤ غ١ٜطٟ خٛاٟ تعايٞ  ٜاخٛز 
ٚغ١ْٛت قبٍٛ بها ٠ٚ ب١ال٠ٚ١ٜ جا٥ٝع بٞ ١٥ّ ؾتا١ْ ٠ٚنٛ ٚمتإ ذٛنُطاْٞ غ١ٜطٟ قٛض٥إ 

 زمبا ادتاٌٖ مسعٗا إذا خطري٠ غب١ٗ ٖٚٞ ، غبٗتِٗ ساصٌ ٖرا اهلل إال إي٘ ال ٜكٍٛ أْ٘ داّ َا)
 غري يف يهٔ ايصشٝش١ باألسادٜح االضتدالٍ ٖٚٛ خادع بطال٤ طًٖٛاا أِْٗ ضُٝ ال عًٝ٘ تسٚز

١َ١٥ ز٠ن١ْ١ ز٠يٌٝ ١َ١٥ ؾٛب١ٜ١ٗ ز٠يٌٝ ١ْٝ ي١ضاغتٝسا ؾٛب١ٜ١ٗنٞ ظؤض  (َٛضعٗا
 َٞ َٞ ١٥ي َٞ ب َٜٞ ي َٞ ٥ٝٓػاْٞ ١ْظإ ١َ١٥ٟ طٛ َٝج١ضز٠ب خ١ت١ض٠ٜؿ١ ي١غ١ض ٥ٝٓػاْٞ ١ْظإ ت
َٝٗات٠ٚٛ ط١ض تؤ بًٞ َطتس٠ ٜإ نافط٠ ١٥ٟ  َٝػتا ظؤضب١ٟ ظؤضٟ خ١يو ٚاٜٞ ي ضاغت ١٥نا ٥

َٝػ١َب١ضٟ خٛا  )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ز٠ف١ضَٟٛٚ )َٔ قاٍ ال اي١ اال اهلل ١٥ٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ث
َٜٞ ٜاْٞ ٖٝض َاْاٚ  زخٌ ادت١ٓ (؟! ٚا١٥ظأْ )ال اي١ اال اهلل( ن١ي١ٜ١ُٝن١ ب١ؽ ب١ظَإ ١٥ٚتط
َٝهٞ ١ْٝ ١َ١٥ ط١ٚض٠تطٜٔ ؾٛب١ٜ١ٗ ن١ٚا زضٚغت ب٠ٚٛ ت١ْٗا١ْت بؤ١٥ٚن١غا١ْف  ْا٠ٚضؤن

خ٠ٚ١ زٜين َطج١٦ٜٝإ بالٚ نطزٜت٠ٚ١ ٠ٚ ض٠ْطٝإ ن١ٚا ْاٜٚإ ي١خؤْا٠ٚ غ١ي١يف ٜاْٞ ب١زا
( َٞ  عٔ اهلل زمح٘ ايػٝذ أداب ٚقدنطز٠ٚ ب١ض٠ْطٞ عكٝس٠ٟ غ١ي١يف ب١زاخ٠ٚ١ ,ثاؾإ ١٥ي
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َٞ : زتًُٗا أدٛب١ بطت١ ايػب١ٗ ٖرٙ َٞ ب َٝذ حمُسٟ نٛضٟ عبسايٖٛاب)ض٠مح١تٞ خٛاٟ ي (ؾ
 (١٥ّٚ ؾٛبٗا١ْٟ ١٥ٚاْٞ ض٠ز نطز٠ٚ٠ ب١ ؾ١ف ٠ٚالّ :

 : َٞ ١ٜن١ّ * ٠ٚال
َٝٝإ اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٕٛ أْاضا قاتٌصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   ايٓيب إٔ : األٍٚ ادتٛاب) ١َُٝ ث ٥ )

َٝهسا نطز   َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ(ؾ١ضٟ ي١ط١ٍ ن١غاْ َٝٔ غ١ٜطبه١ٕ ث ١٥ي
َٝٔ ي١ٚا١ٜ١ْ  َٝٔ ضؤٕ ٠ٚنٛؾتين ٚ ي١ْاٟٚ بطزٕ ن١٥١ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( ١٥ٚا١ْ ن َُٝإ بً ث

( َٔٝ  ؾكات١٥ٌٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( خؤ نافط٠ناْٞ قٛضٜـ ١ْٜإ ز٠ٚت )ال اي١ اال اهلل( ١٥ي
(١٥ٟ ي١ط١ٍ ١ٜٖٛز ؾ١ضٟ ١ْنطز ن١ ١٥ؾٝإ ١٥ٚت )ال اي١ اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٕٛ ِٖٚ ايٝٗٛد

 إي٘ ال ٜكٛيٕٛ ِٖٚ سٓٝؿ١ بين ايصشاب١ ٚقاتٌاال اهلل( ٥ا١ٜ )ال اي١ اال اهلل(ب١ت١ْٗا ناف١ٝ ! )
َٝو ن١ ذ(ق١ذاب١ف ١٥ٚا١ْٟ ي١ بين ذٓٝف١زا ١٥ٚا١ْٟ ي١ط١ٍ َٛغ١َ١ًٟٝ ن١اهلل إال اب نات

َٜصٜإ ١٥نطز ب١ذٝػابٞ خؤٜإ َٛغًُإ بٕٛٚ ١٥ٚا١ْ خؤ  )ال اي١ اال اهلل(ٜإ ز٠ٚت ٠ٚ ْٛ
َٝو ن١ٚا ١٥ّ ن١ي١ٜ١ُٝ ( ب١الّ ايه١ًُ ٖرٙ ٜٓايف َِٓٗ َا ظٗس ملا١٥ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( ) نات

َٞ ب١زٜهطا ٠ٚ١٥  ١َٓٝض٠ٚ٠ٜإ ي ن١ )ال اي١ اال اهلل (١ٜ ي١ب١ضاَب١ض ١َ١٥زا ض١ْس٠ٖا ١ٖي٠ٛؾ
 َٔ َاْع١ تهٔ ٚمل ايه١ًُ ٖرٙ تٓؿعِٗ ٚملق١ذاب١ ي١ٚا١ْٟ زإ ٚ قٝتايٞ ي١ط١ٍ نطزٕ )

َٞ ١ْط١ٜاْسٕ ٠ٚ ١ْب٠ٛ َاْع ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا ي. قتًِٗ َٜت .( ١٥ّ ن١ي١ٜ١ُٝ غٛزٟ ث  ١ْاٜٚإ ب١ض
 

 : *٠ٚالَٞ ز٠ّٚٚ
( بٝاْٞ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ٜٔ ن١ٚا ١٥ّ ن١غا١ْ خؤٜإ ٖؤال٤ تٓاقض بٝإ يف : ايجاْٞ ٚادتٛاب)

٠ٚ١َٓٝ ضؤٕ؟! )  أْهس أٚ ٚاذتر ايصنا٠ أٚ ايصال٠ أْهس َٔ ٜكٛيٕٛ ِْٗألخؤٜإ ١ٖيس٠ٚ٠ؾ
َٜص بها ٜإ ظ٠ناتعٓدِٖ ٜهؿس ٚايٓػٛز ايبعح ٜاخٛز ذ١د ٜإ  ( ١٥ٚ ن١غ١ٟ ٥ٝٓهاضٟ ْٛ

َٞ )ال  َٝو ١ٖظاض جاضٜـ بً َٝٔ ٠ٚضٕ ١٥ط١ض ن١غ َٝٝإ ز٠ي َٜٔ ث ٥ٝٓهاضٟ ظٜٓسٚٚ ب٠ٚ١ْٛ بها ز
َٜصٟ نطز نافط٠ التإ ٜاخٛز ْا ؟! َٞ ١٥ٟ ١٥ط١ض  اي١ اال هلل( ب١ؽ ٥ٝٓهاضٟ ْٛ َٝٔ ب١ي ١٥ي

َٞ , ١٥ٟ ١٥ط١ض ذ١جٞ نطز ؟! ب١يٞ , ١٥ٟ ٥ٝٓهاضٟ  ٥ٝٓهاضٟ ظ٠ناتٞ نطز ؟! ب١ي
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سٚٚب٠ٚ١ْٟٚٛ نطز ؟! ب١يٞ نافط٠ , ١٥ٟ باؾ١ ٥ٝٓهاضٟ ١٥َا١ْ ط١ٚض٠تط٠ ٜإ ٥ٝٓهاضٟ ظٜٓ
ن١ٚات١ ١َ١٥   (.عٓدِٖ ٜهؿس ال ؾإْ٘ ايتٛسٝد أْهس َٔ ٚأَات١ٚذٝس ٚ ١ٜندٛا ث١ضغيت )

َٞ ب١ؽ ٥ٝٓهاضٟ  قٛض٘تٓا ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝٓهاضٟ ت١ٚذٝس بها ي١ي١الٟ ١٥ٚإ ١َ١٥ نافط ْاب
١َُٟٝ ١٥ٌٖ غ١ْٛ ٚ مجاع١  ١٥ٚؾتا١ْ بها ن١بامسإ نطز ب١يٞ نافطٟ ز٠ن١ٕ , ب١الّ ي١الٟ ٥
َٞ ب١الّ ت١ٚذٝس ١ٜٚندٛا ث١ضغيت ي١غ١ضٟٚٚ  ب١ٚا١ْٟ بامسإ نطز نافط ١٥ب

 ٚا٠ٚ١ْ .بٛٚ ي١ قٛض١َٖٜٛٚا١ٜ٠ٚ١ْ ن١ٚات١ ١َ١٥ تٓا
 

ّ١ٜ َٞ  :*٠ٚالَٞ غ
 اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٔ إٔ ؾُٗٛا نُا يٝظ شٜد بٔ أضا١َ سدٜح َع٢ٓ إٔ : ايجايح ٚادتٛاب) 

َٞ ٚايهؿس ايػسى ؾعٌ ٚيٛ َطًُا ٜهٕٛ ( ذ١زٜػٞ ٥ٛغا١َ َاْان١ٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ١٥ٚإ ي
َٞ )ال اي١ اال اهلل(٥ٝرت َٛغًُا١ْ جا ضٞ  َٝو بً َٝط١ٜؿتٕٛٚ ١ٖض ن١غ ز٠نا با بٝها ي١ؾريى ٚ ت

 َديٍٛ خيايـ َا َٓ٘ ٜعٗس ست٢ عٓ٘ ايهـ ٚدب اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٔ إٔ َعٓاٙ ٚإمنانٛفط )
َٝت )ال اي١ اال اهلل(ٚاجب١ ٥ٝرت تؤ ٚاظٟ . غسى أٚ نؿس َٔ ايه١ًُ ٖرٙ َٝو ن١ بً (ن١ٚات١ ن١غ

َٝض١ٚا١ْٟ ١٥ٚ  َٜٞ ن١ٚا ث َٞ ز٠ض ١٥ن١ٚ َٝين ١ٖتا ٠ٚ١٥ٟ ي َٞ بٗ َاْاٟ )ال اي١ اال اهلل(١ٜ ي
َٝو نٛفط ٚ ؾرينٞ  َٞ نٛفط ٚ ؾريى بها ب١ؽ ٥ٝٓػإ نات ن١بطٜت١ٝ ي٠ٚ١ٟ ن١ٚا ٥ٝٓػإ ْاب
 َٞ َٜٞ ط١ض ت١ٚب١ٟ ١ْنطز , ١٥ب َٞ ي١ْاٚ ب١ض َٜٞ ١٥ط١ضْا ١٥ب َٞ إغتتاب١ بهط نطز ١٥ٚ نات١ ١٥ب

َٝ َٜصٟ ١ْنطز ٠ٚ١٥تا ث َٜص ١٥نا ١٥ط١ض ْٛ ػ١َب١ضٟ خٛا)قٌ غ١ٜط به١ٜٔ بعاْري ن١غ١ن١ ْٛ
 إٔ ٜػٗدٚا ست٢ ايٓاع أقاتٌ إٔ أَستاهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١ذ١زٜػٞ ق١ذٝرسا ز٠ف١ضَٟٛٚ )

 ، ذيو ؾعًٛا ؾإذا ، ايصنا٠ ٜؤتٛاٚ ، ايصال٠ ٜٚكُٝٛا ، اهلل زضٍٛ ستُدا ٚإٔ ، اهلل إال إي٘ ال
باؾ١ ١٥ط١ض   71(تعاىل اهلل ع٢ً ٚسطابِٗ ، اإلضالّ عل إال ، ٚأَٛاهلِ دَا٤ِٖ َين عصُٛا

َٜص٠نإ  ١َُٝ ي١غ١ضٟ ضاز٠ٚ٠غتري ١ٖتا ناتٞ ْٛ َٜص ١ْنا ! ٜاْٞ نابطا ١ٖض َٛغًُإ بٛٚ ! ٥ ْٛ
َٞ ١ْط١ٜاْسٟ ٜإ  َٝٔ )ال اي١ اال اهلل(ن١ت غٛزٟ ث َٜص ْان١ّ ١٥ي َٜصٟ ١ْنطز ٚتٞ ْٛ ١٥ط١ض ْٛ
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َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ َٜص ز٠ن١ٟ ٜاخٛز ي١ْاٚت ١٥ب١ٜٔ ب١ْكٞ ذ١زٜؼ ث ْٛ 
 ٚغًِ(.

 : *٠ٚالَٞ ضٛاض٠ّ 
 جي يه ىه مه جه ين ىن :قاٍ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل إٔ : ايسابع ٚادتٛاب)

َٞ ) 72(حي  َٔ بػإٔ ايتجبت ٜعين بايتبني ٚتعاىل ضبشاْ٘ ؾأَس١٥ّ ٥ا١ٜت١ ضٞ ز٠ط١ٜ١ْ
َٞ ضاب٠ٛغيت ي١غ١ضٟ ت١٥١نٝسٟ اهلل إال إي٘ ال قاٍ َٝو ٚتٞ )ال اي١ اال اهلل( تؤ ١٥ب (١ٖض ن١غ

َٞ  ب١ت١٥١نٝس )ال اي١ اال اهلل (ن١ ب١ضاغيت ٚت١ٜٛتٞ غ١ٜطٟ نطز٠ٚ٠ناْٞ زٚاٟ  به١ٜت٠ٚ١ بعاْ
َٝين ب١زٚاٟ )ال اي١  ١َٓٝض٠ٚ٠ٟ ١ْٝ بعاْري ٚاجبات ١٥ٖ )ال اي١ اال اهلل( ز٠ن١ٜٔ بعاْري ١ٖي٠ٛؾ

( َٞ (غٛزٟ . قاهلا إذا ٜكتٌ ال نإ ايتجبت إذا ؾا٥د٠ ؾُااال اهلل(ن٠ٚ١ٜ١ ضْٛه١ ١٥ط١ض ٚا١ْب
َٝطٚأْ ٚ ت١٥١نٝس به٠ٚ١ْ١ بعأْ ١َ١٥ ض َاْا١ٜنٞ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض  تجبت١٥٘ٚ تبري ٚ  ض١ٝ ت

َٝط ١٥ٚ ن١غ١ٟ  َٞ ١٥ط١ض ١ٖضض١ٝى ز٠نا با بٝهات ١ْخ َٝها ن١ ١٥ي َٜٝٞ ي١نات ن١غ١ن١ ١ْنٛشض
١َُٝ تبري ٚ   ٥ َٞ َٞ ١٥ب َٝٓا  تجبت٢ن١ ٠ٚ١٥ ١٥ي ي١غ١ض به١ٜٔ بعاْري ي١زٚاٟ ٠ٚ١٥ ٚاجباتٞ ٖ

١َٓٝض٠ٚ٠ٟ ١ْنطز ١٥ٚنات١ تؤ ضاز٠ٚ٠غيت ي١غ١ض ١ْنٛؾتين ب١زٚاٟ ) ال اي١ اال اهلل(ٜإ ١ٖي٠ٛؾ
َٞ ١ْنطز ١ٖض٠ٖٚا  َٞ ب١ج َٞ ١ْنطز ٚاجباتٞ ج َٞ ب١ج ب١الّ ١٥ط١ض ١٥ٚا١ْٟ ج
َٜٞ ٠ٚ١٥ َاْاٟ  َٝٓا ي١زاٟٚ ٚتين )ال اي١ اال اهلل( ٠ٚ١٥ ١٥ٚنات١ ١٥نٛشض ١َٓٝض٠ٚ٠ٟ ٖ ١ٖي٠ٛؾ

 هب مب  خب حب١ن١  ٥ا١ٜت١ن١ خؤٜٞ ز٠ف١ضَٟٛٚ )ن١ ٠ٚ ب١َاْاٟ ت١بٝٓتجبت٘

َٜٞ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ٚا غ١الَتإ   73(مت خت حت جت اهلل تعايٞ ١٥ف١ضَٛٚ

٠َٛٝف خؤتإ ٚابٕٛٚ ) َٝٔ نافط ضْٛه١ ٥ َٞ ١َي َٞ ز٠نا ث  مس خس حسي

َٞ ٥اطازاضبري بعاْري ي١زٚاٟ ١َ١٥ ٠ٚ حص َٝؿٛتط ٚابٕٛٚ , ب١الّ ١٥ب ٠َٛٝف ث (ضْٛه١ ٥
َٞ ال اي١ اال اهلل ٥ٝرت  ١َ١٥ف بؤ ١ٖتا ١ٖتاٜٞ ١ْٝ َٞ بها ٜاخٛز بً َٝهُإ ي نابطا١ٜى غ١الَ

                                                 
72

 6:سورة انحجزاث ايت : 
73

 74:سورة انُساء ايت :  



 
75 

َٝطٜٔ ٚ تبري ٚ  َٝٔ َٛغًُا١ْ ضاٚ ١ْط ١ْن١ٜٔ ي١زٚاٟ ٠ٚ١٥زا ن١ ٖات٠ٚٛ  تجبتت١ٚاٚ بً
َٞ غ١ٜط به١ٜٔ . َٝط ب١يهٛ ١٥ب  ١ْخ

 
َٝٓحِ   : *٠ٚالَٞ ث

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قًٞ ( ارتٛازز بكتٌ أَسصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب إٔ : ارتاَظ ٚادتٛاب) ث
 اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١٥َطٟ نطز ب١ نٛؾتين خ١ٚاضٜخ .

 خٛاضد ١٥ّ ن١غا١ْ بٕٛٚ :
َٝو ظٜاتط عٝباز٠تٝإ ٚٚزعا اهلل َٔ ٚخٛؾا عباد٠ ايٓاع أغد َٔ ِٖٚ) ( ي١ٖ١َٛٚ ن١غ

(١٥َا١ْ تابعٝٞ ايصشاب١ ع٢ً تتًُرٚا ِٖ ب١ٌٖب٠ٚٛ ي١ خٛا تطغإٚ ٠ٚضعٝإ ١ٖب٠ٚٛ )
َٝسا ١ْب٠ٚٛ قٛتابٞ ق١ذاب١نإ بٕٛٚ  )بٕٛٚ ق١ذاب١   ملا بكتًِٗ أَس ٖرا َٚعخٛاضجٝإ ت

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قًٞ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( اإلضالّ َع تتٓاؾ٢ أغٝا٤ ؾعًٛا (ي١ط١ٍ ٠ٚ١٥ؾسا ث
َٞ ن١ باغٞ نطز٠ٚٚ ) َٝساب َٝو ١٥ّ غٝفتا١ْٜإ ت  ؾعًٛا ملا١٥َطٟ نطز٠ٚ ب١نٛؾتٓٝإ ب١َ١ضج

َٜهٝإ ١٥دماّ زا٠ٚ ن١ ي١ط١ٍ ٥ٝػالَسا ْاطٛدمٞ )اإلضالّ َع تتٓاؾ٢ أغٝا٤  ِٖٚ( ض١ٕ ناض
َٜع٠ض اهلل إال إي٘ ال ٜكٛيٕٛ (١٥ؾٝإ ٚت )ال اي١ اال اهلل( ١٥ط١ض )ال اي١ اال اهلل(١ٜن١ ب١ت١ْٗا ثاض

َٝػ١َب١ض )قًٞ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١٥َطٟ ١٥١ْنطز ب١ نٛؾتٓٝإ )  ِٖٚبا١ٜ ي١ طٝإ َٚايٝإ ث
َٝو ظٜاتط عٝباز٠تٝإ . يًكسإٓ ٚتال٠ٚ ال٠ٚص عباد٠ ايٓاع أغد َٝهسا ي١ٖ١َٛٚ ن١غ (ي١نات

َٜٓس٠ٚ١ْٟ قٛض٥إ . َٜص ٚ ي١خٛ َٝع ٚ ظؤضتط ب٠ٚٛ ي١ْٛ  ب١ٖ
 

 : *٠ٚالَٞ ؾ١ؾ١ّ 
 قب١ًٝ ِٖٚن١٥١َا١ْ ) َصطًل( ضريؤنٞ ب١ْٞ املصطًل بين قص١ : ايطادع ٚادتٛاب)

(١٥َا١ْ ٖات١ٓ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ ٚ َٛغًُإ بٕٛٚ ي١زٚاٟ غ١ظ٠ٟٚ ب١ْٞ اإلضالّ يف دخًٛا
َٝػ١َب١ض بٛٚ َصطًل  َٝعاْٞ ث َٞ (ن١ خ َٞ ب ب١ٖؤٟ جٜٛط٠ٚ١ٜ٠ )ض٠ظا ٚ ض٠مح١تٞ خٛاٟ ي

َٝػ١َب١ض )قًٞ اهلل ع١ًٝ  َٝعاْٞ ث َٝو ن١ بٛٚ ب١ خ )قًٞ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( نضٞ ذاضؽ نات
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ن١ٚتب٠ٚٛ ز٠غتٝإ  َصطًلطز ن١ ي١ ب١ْٞ ٚغًِ( ج١َاع١ت ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْٜإ ٥اظاز ن
 اذتُسهلل ١٥ّ ق١َٚ١ َٛغًُإ بٕٛٚ زٚاٟ .

َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ي١ط١ٍ ذاض ن١ٚت١ قػ١ نطزٕ زٚاٟ نطز  ٜجدازٚاتط ث
َٜٞ ب١الّ   َٝطٕ ط١ضا٠ٚ١ٜ ق١ذاب١ٟ ْاضز ن١ٚا بطٚا ظ٠نات١ ن١ ٠ٚضبطط ن١ٚا ظ٠نات بٓ
ق١ذاب١ن١ تطغا ط١ضا٠ٚ١ٜ ٚاٟ ظاْٞ ١٥ٚإ ز٠ٜهٛشٕ ٚ ي١ْاٟٚ ز٠ب١ٕ ٖات٠ٚ١ ب١ 
َٝػ١َب١ض)قًٞ اهلل  َٝػ١َب١ضٟ ٚت )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ن١ٚا ١٥ٚإ ظ٠ناتٝإ ١ْزا٠ٚ , ث ث

َٝهسا ١٥ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( ب١الّ ع َٝٝإ بسا ي١نات َٝت ي ١ًٝ ٚغًِ( ج١ٜؿٞ ٥اَاز٠ نطز بض
َٝٔ )ال اي١ اال اهلل( ت١ْٗا ١٥ّ ق١ذاب١  َٝٔ ْاي َٝٔ بً ظ٠ناتٝإ ١ْزا ١َ١٥ باب١ت١ن١ٜ١ . ٠ٚ١ْنٛ ب

 جه ين ىنٚتٞ ظ٠نات ْاز٠ٕ ن١ضٞ ٚا١ْبٛٚ زٚاتط ٥ا١ٜت ٖات١ خٛاض٠ٚ٠ ف١ضَٟٛٚ )
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

َٝطٚاْري ز٠ضباض٠ٟ ١٥ّ باب١ت١  74(ٍّ ١َ١٥ ٚا١ْبٛٚ ٠ٚ خٛاٟ تعايٞ زاٚاٟ نطز ن١ٚا ت
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ي١ط١ٍ ق١ذاب١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١ْض١ٓ  زضٚغت به١ٕ ث
 َٔٝ َٝو ن١ٚا ناض٠ن١ٜإ ٚا١ْٝ ن١ٚا ظ٠ناتٝإ ١ْزا٠ٚ ١ْض٠ٛ بؤالٜإ تا٠ٚنٛ ١٥ٚإ بً غ١ضق١َٚ

َٞ بس٠ٕ .  َٜٝإ ز٠نطز ن١ٚا ظ٠نات١ن١ٟ ث َٝض١ٚا٠ٚ١ْٟ ضا٠ٚض  ْاٜس٠ٜٔ ب١يهٛ ب١ث
َٝط٠زا باب١تٞ ؾا١ٜز ي١ّ باب١ت١ ١ٜ٠ٚ١٥ )  املصدمايٓيب صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  إيِٝٗ ٚأزضٌجاي

 ( .ايصنا٠ دتبا١ٜ
َٞ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ٚا ق١ز٠قات  َٝط٠زا ١َ١٥ ز٠ط١ٜ١ْ ن١ي١ُٟٝ املكسٜل ي١ظَاْٞ ع١ض٠بٝسا ي

ز٠نات٠ٚ١ ١٥ط١ض ٚتطا َكسٜل قس٠ن١ٟ ؾ١ز٠ٟ ي١غ١ض بٛٚ ي١غ١ض زاي١ن١ف ٠ٚ١٥ نؤ
 َٞ َٜٞ ب١ؽ ١٥ٜٚرت عا١ًَٝن١ٜ١ ن١ ١٥ض َٞ ٠ٚضز٠طري خا٠ْٚٞ َاي١ن١ٜ١ ن١ ظ٠نات١ن١ٟ ي

 ظ٠نات١ن١ نؤز٠نات٠ٚ١ .
( َٞ (١٥ٚن١غ١ٟ ْاضز ن١ٚا ايصنا٠ دتبا١ٜ املصدمايٓيب صٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  إيِٝٗ ٚأزضٌن١ ز٠ي

َٞ ظ٠نات نؤبهات٠ٚ١ ) َٝهطزبٛٚ ن١ٚا بض ( ب١الّ ١ْضٛٚ بؤالٜإ إيِٝٗ ٜرٖب مل ٚيه١٥َ٘ٓطٟ ث
                                                 

74
 6:سورة انحجزاث ايت : 



 
51 

( ١ْضٛٚ بؤالٜإ ٚ ٖات٠ٚ١ ٚتٞ ٍ إِْٗ َٓعٛا شنا٠ٚقاصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب إىل زدع بٌ)
َٝػ١َب١ضٟ خٛا )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ( ١٥ٚإ ظ٠نات١ن١ٜإ ١ْزاَٞ ! ) صٌ  ايٓيب ؾ١٥ِٟٗ ث

َٝػ١َب١ض )قٌ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ٜٚػيت ؾ١ضٜإ ي١ط١يسا بها .ٝ٘ ٚضًِ بػصِٖٚاهلل عً  ( ث
  حي جي يه ىه مه جه ين ىنخٛاٟ تعايٞ ١٥ّ ٥ا١ٜت١ٟ ْاضز٠ خٛاض٠ٚ٠ )

١٥ٟ بطٚازاضإ ١٥ط١ض  75(ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
٠َٛٝ ١ٖٚاي١ن١ قبٍٛ ١َن١ٕ ١ٖتا بعأْ ١٥ٚ  َٝٓإ ي١غ١ض٠تا زا ٥ َٝهٞ بؤ ٖ َٝو ٖات ١ٖٚاي فاغك

 ىي مي خي( بعأْ ٚا١ٜ ٜإ ْا ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ )حيٚاي١ ضاغت١ ٜاخٛز ْا )١ٖ
َٞ ن١ٚاٜإ ٚت٠ٛ )يي َٞ ب َٞ ٠ٚ١٥ٟ ٥اطاتإ ي َٝو بس٠ٕ ب١ب ٠َٛٝ ي١ق١َٚ  ٰذ( ١ْنا ٥
َٝٔ خؤظط١ ٚاَإ ١ْنطزبا١ٜ .ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٠َٛٝ ث١ؾُٝإ بب٠ٚ١ٓ ٚ بً ٥) 

َٝػ١َب١ضٟ ( خايٞ ؾا١ٜز ٚقتاهلِ بػصِٖٚ ِٖصٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ؾايٓيب) ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ٚا ث
َٝٝإ بسا قٝتايٝإ ي١ط١يسا بها )  ال ٜكٛيٕٛ ِٖٚخٛا )قًٞ اهلل ع١ًٝ ٚغًِ ( ٜٚػيت بطٚات ي

َٝٝإ اهلل إال إي٘ َٝهسا ١٥ٜاْٛت )ال اي١ اال اهلل( ن١ٚات١ )ال اي١ اال اهلل( َاْع ١ْٝ بؤ٠ٚ١٥ٟ ي (ي١نات
َٜٞ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظ٠ناتٝإ ١ْزا .  بسض

َٞ ط١ٜؿت ن١ٚا ١٥ٚإ ١َْعٞ ظ٠ناتٝإ نطز٠ٚ )ايصنا٠ َٓعٛا ٘ أِْٗبًػ ملا ؟ ملاذا)  ؾُٓع(ن١ ث
(ن١ٚات١ ١َْع نطزْٞ ظ٠نات ي١ط١ٍ )ال اي١ اال اهلل(زشٚاض٠ اهلل إال إي٘ ال قٍٛ َع ٜتٓاؾ٢ ايصنا٠

َٞ بٝس٠ٟ  ) َٝت ن١ تؤ ٚتت )ال اي١ اال اهلل( ضؤٕ ظ٠نات ْاز٠ٟ ١٥ب  أدٛب١ ًَدص ٖراٚ ْاب
َٝذ حمُسٟ نٛضٟ . ارتطري٠ ايػب١ٗ ٖرٙ عٔ اهلل زمح٘ ايػٝذ َٞ ١َ١٥ ثٛخت١ٟ ٠ٚالَٞ ؾ (١٥ي

عبسايٖٛاب بٛٚ بؤ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ ن١ ظؤض ١َتطغٝساض٠ ي١غ١ض ظؤض جاٌٖٝ ١٥ضٚات ٚ 
َٞ )ال اي١ اال اهلل (تؤ  َٝو بً َٞ ضاغت١ َاز٠ّ ن١غ َٜٞ ب١غ١ضٜاْسا قبٛيٝؿٞ ١٥نا ١٥ي َٝس٠ث١ض ت

!. َٞ َٞ بً َٞ ٖٝضٞ ث   ْاب
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١َُٝ ١٥ّ ؾٛب١ٜ١ٗ باؽ به١ٜٔ جٛاب ظؤض٠ ١ٜى ي١ٚا١ْ ؾ١ ٕ خؤ١ٜتٞ , ٥اٜا ٜطا١٥ط١ض ٥
َٞ ٚت١ٜٛتٞ ب١الّ ١٥َطٟ ٜطاؾ١ َِٝ )ال اي١ اال اهلل( ب١ي َٜو ي١ضؤشإ ٚت١ٜٛتٞ َٔ ْاي ٕ ضؤش

َٝهطا ن١ٚا غٛجس١ٜ٠ى ببات ن١ضٞ ٚتٞ ْاٜب١ّ ٠ٚ١٥ ؾ١ ٕ )ال اي١ اال اهلل(ن١ٟ ٜطاث
َٞ َٔ ي١ خٛا ١٥تطغِ ٠ٚ ي١خٛاتطغا١ْن١ؾٞ ب١َ١ ٜطا١ٖ١ي٠ٛؾاْس٠ٚ٠ ١ٖتا ؾ ٕ ١٥ي

 ١ٖي٠ٛؾا٠ٚ١ٜ ضاغت ْانات ١٥ط١ض ي١ خٛا برتغابا١ٜ ب١قػ١ٟ خٛاٟ ز٠نطز  .
 

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني


