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حٛذهخء - 7

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ
ُب١ ُالف حٛخْٜ ٯلظٚ رظلْٰٔ هزخدس حهلل هض ٩ؿٚ حٛظٮ خ٤ٜٔخ ٢ٟ 

    :أؿ٨ٜخ ٠ٗخ ٓخٙ عزلخ٦٣

   

   [56: حٛزحسٯخص] ٢ٟ٩ ٤٧خ ٗخ١ أ٩ٙ أٟش ،
ٯ٪حؿ٦ حٛٔخسة ٛ٘ظخد حهلل هض ٩ؿٚ ٧٪ أٟش حهلل ٤ٜٛخط أؿ٠و٢ٰ رخٛوزخدس، ٓخٙ 

    : طوـخ٬ٛ

   
    

    [21:  حٛزٔشس]، ٩حٛوزخدص ال ط٘٪١ 
: طلٰلش ٩ال ٟٔز٪ٛش اال ارح ٩ؿذ ٨ُٰخ ششؿخ١

اخالص ح٤ٰٛش هلل هض ٩ؿٚ، رؤ١ ٯ٤٪٭ ح٠ٛخٜ٪ّ روزخدط٦ اسػخء : أ٠٨ٛ٩خ
  : حهلل هض ٩ؿٚ ٩حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٳؿش حٳخش٩٭، ٓخٙ طوخ٬ٛ

   
   

     [5:حٛز٤ٰش ]

حٛلخؽ ُال١ أ٩ ِٜٛشؿش أ٩ ٛـٜذ : حٱٯش، ٢ٟ٩ ٤٧خ ٣وٜٞ خـؤ ٢ٟ كؾ ٰٛٔخٙ
. ح٠ٛخٙ أ٩ سٯخًء ٩ع٠وش

 : ، ٠ٗخ ٓخٙ حهلل ؿٚ ٩هالٟظخروش ح٤ٛزٮ : ٩حٛششؽ حٛؼخ٣ٮ

      
    
   
       

، ٢ٟ٩ ٤٧خ ٣وٜٞ خـؤ حٛزٯ٢ ٯِوٜ٪١ أٟ٪سًح ه٬ٜ ؿ٨ش حٛوزخدس  [21:  حٳكضحد]

، ٟؼٚ حٛزٯ٢ ٯز٧ز٪١ ا٬ٛ ًخس كشحء ٩ؿزٚ ػ٪س هزخدس، أ٩ ٛٞ ٯِو٨ٜخ ح٤ٛزٮ 
ٯضٯذ١٩ ُٮ هذد حٛلظ٬ ح٠ٛشٟٮ ُٮ حٛـ٠خس ٓشرش هلل، أ٩ ٯظوذ١٩ ؿزٚ 
هشُش أ٩ ٯخظظ٪١ ٟ٘خ٣ًخ خخطًخ ٜٛ٪ٓ٪ٍ ٨ُٰخ، أ٩ ٠ٜٛزٰض ر٠ضدِٛش، أ٩ 

.  ٜٛذهخء ٨ُٰخ، ٟوظٔذٯ٢ أ١ رٖٛ ح٠ٛ٘خ١ أُؼٚ ٢ٟ ًٰش٥ ٩أٗؼش أؿشًح
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 ٩ا١ ٠ٟخ ٯو٢ٰ ح٠ٛشء ه٬ٜ طلْٰٔ ٧زح حٛششؽ دسحعش عٰشس ح٤ٛزٮ 
٩خظ٪طًخ ُٮ كـظ٦، ٣٩لشًح ٛ٘٪١ رٗش حهلل هض ٩ؿٚ ٩دهخث٦ ٩حٛظؼشم 

ر٢ٰ ٯذٯ٦ ٢ٟ أؿٚ حِٛ٪حثذ حٛظٮ ششم حٛلؾ ٢ٟ أؿ٨ٜخ ٠ٗخ ُٮ حٛلذٯغ حٛلغ٢ 

أّب عؼً اٌطٛاف ثبٌج١ذ ٚث١ٓ اٌصفب ٚاٌّشٚح ٚسِٟ ):  ٓخٙأ١ ح٤ٛزٮ 
٩ٗخ١ ٢ٟ أ٣٪حم رٗش . [أخشؿ٦ أر٪دح٩د ٩حٛظشٟز٭](اٌغّبس إللبِخ روش اهلل

حهلل هض ٩ؿٚ حٛذهخء ٩حٛظ٪ؿ٦ رخٛـٜذ ٛشد حٛوخ٢ٰ٠ٛ، ٛزح سًزض أ١ أ٣ز٦ 

 دهخ ٨ُٰخ، ٩أ١ أرٗش روغ ٟخ ه٬ٜ روغ ح٠ٛ٪حؿ٢ حٛظٮ ٩سد أ١ ح٤ٛزٮ 

:  ُٮ طٜٖ ح٠ٛ٪حؿ٢س٩٭ ٢ٟ أدهٰظ٦ 
.   ه٤ذ حٛظٜزٰش رخٛلؾ:اٌّٛطٓ األٚي

 ٗخ١ ارح ُشى ٢ٟ طٜزٰظ٦ عؤٙ حهلل ُِٮ كذٯغ خضٯ٠ش ر٢ ػخرض أ١ ح٤ٛزٮ 
أخشؿ٦ حٛشخُوٮ ُٮ طوخ٬ٛ ٌِٟشط٦ ٩سػ٪ح٦٣ ٩حعظوخر٥ رشك٠ظ٦ ٢ٟ ح٤ٛخس، 

حٳٝ ٩حٛذحسٓـ٤ٮ ٩حٛز٨ٰٔٮ ٩حٛلذٯغ ػوَٰ، ُٮ اع٤خد٥ طخٛق ر٢ ٟل٠ذ ر٢ 
٩كخ٧ش ٗالٝ أك٠ذ ُٮ س٩حٯش كشد أ١ :  ٓخٙ حر٢ ط٠ٰٰش.صحثذس ٧٩٪ ػوَٰ

. ٢ٟ ؿ٤ظ صٯخدس حٛ٘الٝ ال رؤط ر٦- ٯو٤ٮ حٛظٜزٰش–حٛذهخء  صٯخدس
.   ه٤ذ دخ٪ٙ ٟ٘ش:اٌّٛطٓ اٌضبٟٔ

 ٗخ١ ارح دخٚ س٫٩ حإلٟخٝ أك٠ذ رغ٤ذ طلٰق ه٢ حر٢ ه٠ش أ١ ح٤ٛزٮ 
أخشؿ٦ أك٠ذ ](اٌٍُٙ ال رغؼً ِٕب٠بٔب ثٙب ؽزٝ رخشعٕب ِٕٙب): ٟ٘ش ٓخٙ

. [٩حٛز٨ٰٔٮ رغ٤ذ طلٰق
.  ه٤ذ دخ٪ٙ ح٠ٛغـذ:اٌّٛطٓ اٌضبٌش

 دهخء خخص رذخ٪ٙ ٟغـذ ٟ٘ش رغ٤ذ طلٰق، ٩ٛٞ ٯئػش ه٢ ح٤ٛزٮ 

:  ٓخ٢٘ٛ٩ٙ ٩سد ه٦٤ أدهٰش ه٤ذ دخ٪ٙ ح٠ٛغخؿذ روخٟش، ٢ٟ رٖٛ أ١ ح٤ٛزٮ 
اٌٍُٙ افزؼ ٌٟ أثٛاة سؽّزه ٚارا خشط : ارا دخً أؽذوُ اٌّغغذ ف١ٍمً)

٩ُٮ س٩حٯش أ٦٣ ٓخٙ ُٮ . ، أخشؿ٦ ٟغٜٞ(اٌٍُٙ أٟ أعؤٌه ِٓ فضٍه: ف١ٍمً

اٌٍُٙ افزؼ ٌٟ أثٛاة :  صُ ١ٌمًف١ٍغٍُ ػٍٝ إٌجٟ ): حٛذخ٪ٙ

 ٗخ١ ٯٔ٪ٙ  ٩ُٮ حٛلذٯغ حٱخش أ١ سع٪ٙ حهلل  .[أخشؿ٦ أر٪دح٩د](سؽّزه
أػٛر ثبهلل اٌؼظ١ُ ٚثٛعٙٗ اٌىش٠ُ ٚعٍطبٔٗ اٌمذ٠ُ ِٓ ): ارح دخٚ ح٠ٛغـذ

ؽفظ ِٕٟ عبئش : فبرا لبي رٌه لبي اٌش١طبْ: اٌش١طبْ اٌشع١ُ، لبي
. [أخشؿ٦ أر٪ دح٩د رغ٤ذ ؿٰذ](ا١ٌَٛ

. (حٛ٘وزش) ه٤ذ سإٯش حٛزٰض :اٌّٛطٓ اٌشاثغ
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اٌٍُٙ أٔذ اٌغالَ ِٕٚه اٌغالَ ؽ١ٕب سثٕب ):  أ٦٣ ٓخ٩ٙسد ه٢ ح٤ٛزٮ 
، ٧٩زح حٛلذٯغ ٩ا١ ٗخ١ ٦ُٰ سح٩ ٟـ٨٪ٙ ٢٘ٛ ػزض ه٢ ه٠ش ٢ٟ (ثبٌغالَ

. ُو٦ٜ

اٌٍُٙ صد ٘زا اٌج١ذ رشش٠فًب ٚرؼظ١ًّب ٚرىش٠ًّب ): ٠ٗخ ٩سد ه٦٤ ٓ٪٦ٛ
ِٚٙبثخ ٚصد ِٓ ششفٗ ٚوشِٗ ٚػظّٗ ِّٓ ؽغٗ أٚ اػزّشٖ رشش٠فًب 

. [أخشؿ٦ حٛشخُوٮ ٟشعاًل](ٚرىش٠ًّب ٚرؼظ١ًّب ٚثشًا

:  ُٮ حٛـ٪حٍ:اٌّٛطٓ اٌخبِظ

٠ٟخ ال شٖ ٦ُٰ أ١ حٛـ٪حٍ ٢ٟ ٟ٪حؿ٢ حٛذهخء، ٢٘ٛ ٛٞ ٯشد أدهٰش 
ٟخظ٪طش ُٮ حٛـ٪حٍ رلٰغ ٯخظض ٟؼاًل ٛ٘ٚ ش٪ؽ دهخء خخص ر٦، 

. اال أ٦٣ ٩سد حٛزٗش ُٮ حٛـ٪حٍ ُٮ ٟ٪ػو٢ٰ

اٌٍُٙ ا٠ّبًٔب ): ه٤ذ رذء حٛـ٪حٍ، ُٔذ ٩سد أ٦٣ روذ حٛظ٘زٰش ٯٔ٪ٙ: حٳ٩ٙ

أخشؿ٦ حٛز٨ٰٔٮ ٩حر٢ أرٮ شٰزش ](ثه ٚرصذ٠مًب ثىزبثه ٚارجبػًب ٌغٕخ ٔج١ه 
. [٩كغ٦٤ حٛز٧زٮ

 ٗخ١ ر٢ٰ حٛش٢ٗ ح٠ٰٛخ٣ٮ ٩حٛلـش حٳع٪د، ُ٪سد أ١ ح٤ٛزٮ : ٩حٛؼخ٣ٮ
. (سر٤خ آط٤خ ُٮ حٛذ٣ٰخ كغ٤ش ٩ُٮ حٱخشس كغ٤ش ٤ٓ٩خ هزحد ح٤ٛخس): ٯٔ٪ٙ

. أخشؿ٦ حر٢ خضٯ٠ش ٩حر٢ كزخ١

 ٓخٙ ٩س٫٩ حر٢ ٟخؿ٦ رغ٤ذ ػوَٰ ٢ٟ كذٯغ أرٮ ٧شٯشس أ١ ح٤ٛزٮ 
اٌٍُٙ أٟ أعؤٌه : ٚوً ثٗ عجؼْٛ أٌف ٍِه فّٓ لبي): ه٢ حٛش٢ٗ ح٠ٰٛخ٣ٮ

اٌؼفٛ ٚاٌؼبف١خ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، سثٕب آرٕب فٟ اٌذ١ٔب ؽغٕخ ٚفٟ ا٢خشح 
ِٓ طبف ثبٌج١ذ عجؼًب ٚال ): ، ٩ٓخٙ(ؽغٕخ ٚلٕب ػزاة إٌبس لبٌٛا آ١ِٓ

٠زىٍُ اال ثغجؾبْ اهلل ٚاٌؾّذ ٚال اٌٗ اال اهلل ٚاهلل أوجش ٚال ؽٛي ٚاللٛح اال 
ثبهلل ِؾ١ذ ػٕٗ ػشش ع١ئبد ٚوزجذ ٌٗ ػشش ؽغٕبد ٚسفغ ٌٗ ثٙب ػشش 

٩ػوَ اع٤خد٥ حر٢ كـــش ُٮ  (2958)أخشؿـ٦ حر٢ ٟخؿ٦ ](دسعبد
[. 2/248حٛظٜخٰض 

:  ه٤ذ حٛظِخ ٩ح٠ٛش٩س:اٌّٛطٓ اٌغبدط

 :  خشط اٌٝ اٌصفب فٍّب دٔب ِٓ اٌصفب لشأإٌجٟ أ١ )أخشؽ ٟغٜٞ 
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     [158:  اٌجمشح] أثذأ ثّب ثذأ ،
اهلل ثٗ، فجذأ ثبٌصفب فشلٝ ػ١ٍٗ ؽزٝ سأٜ اٌج١ذ فبعزمجً اٌمجٍخ فٛؽذ اهلل 

ال اٌٗ اال اهلل ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ، ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ٚ٘ٛ : ٚوجشٖ ٚلبي
ال اٌٗ اال اهلل ٚؽذٖ، أٔغض ٚػذٖ، ٚٔصش ػجذٖ : ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش، ٚلبي

ٚ٘ضَ األؽضاة ٚؽذٖ، صُ دػب ث١ٓ رٌه، لبي ِضً ٘زا صالس ِشاد صُ ٔضي 
٩س٩ح٥ أر٪دح٩د . (ففؼً ػٍٝ اٌّشٚح وّب فؼً ػٍٝ اٌصفب: اٌٝ اٌّشٚح لبي

ال اٌٗ اال : )٩س٩ح٥ أك٠ذ رِٜق. (ٌٗ اٌٍّه ٚ ٌٗ اٌؾّذ ٠ؾ١ٟ ١ّ٠ٚذ): ٩صحد
اهلل أٔغض ٚػذٖ، ٚصذق ػجذٖ، ٚغٍت األؽضاة ٚؽذٖ، صُ دػب صُ سعغ اٌٝ 

 ٠ٛخ ُشى ٢ٟ ؿ٪ح٦ُ ٩ُٮ كذٯغ أرٮ ٧شٯشس أ١ ح٤ٛزٮ . (٘زا اٌىالَ صُ ٔضي
أط٬ حٛظِخ ُوال ه٦ٰٜ كظ٬ ٣لش ا٬ٛ حٛزٰض ٩سُن ٯذ٥ ُـوٚ ٯل٠ذ حهلل ٩ٯذه٪ 

.  ٟخ شخء حهلل أ١ ٯذه٪

 دهخء خخص أػ٤خء حٳش٪حؽ، اال أ٦٣ ٩سد ه٢ ٩ٛٞ ٯئػش ه٢ ح٤ٛزٮ 
سة أغفش ٚاسؽُ ): روغ حٛظلخرش أ٨٣ٞ ٗخ٣٪ح ٯٔ٪ٛ٪١ ُٮ روغ عو٨ٰٞ

أخشؿ٦ ه٢ حر٢ ٟغو٪د ٟ٪ٓ٪ًُخ حر٢ ](ٚاػف ػّب رؼٍُ أه أٔذ األػض األوشَ
 ٩٩سد ٟشُ٪هًخ ه٤ذ حٛـزشح٣ٮ 5/95 ٩حٛز٨ٰٔٮ 10/371 4/68٩أرٮ شٰزش 

[. رغ٤ذ ٦ُٰ ٰٛغ ر٢ أرٮ عٰٜٞ ػوَٰ (869)ُٮ حٛذهخء 
:  ه٤ذ ششد صٟضٝ:اٌّٛطٓ اٌغبثغ

ٟخء صٟضٝ ٠ٛخ ششد ):  ٓخُٙٔذ ؿخء ُٮ كذٯغ حر٢ هزخط أ١ ح٤ٛزٮ 
([. 1218)أخشؿ٦ ٟغٜٞ ](٦ٛ

ح٨ٜٛٞ ا٣ٮ أعؤٖٛ ه٠ًٜخ ): ٩س٩٭ ه٢ حر٢ هزخط أ٦٣ ٗخ١ ارح ششد ٓخٙ

ِبء : )ٓخٙ سع٪ٙ حهلل : ٩ٓخٙ. (٣خُوًخ ٩سصًٓخ ٩حعوًخ ٩شِخء ٢ٟ ٗٚ دحء
صِضَ ٌّب ششة ٌٗ، اْ ششثزٗ رغشفٟ ثٗ شفبن اهلل، ٚاْ ششثزٗ ٌشجؼه 
أشجؼه اهلل، ٚاْ ششثزٗ ٌمطغ ظّؤن لطؼٗ اهلل، ٟٚ٘ ٘ضِخ عجش٠ً ٚعم١ب 

طلٰق :  ٩ٓخ1/473ٙ ٩حٛلخٗٞ 2/288أخشؿ٦ حٛذحسٓـ٤ٮ ](اهلل اعّبػ١ً
. [حإلع٤خد ا١ عٜٞ ٢ٟ حٛـخس٩د٭ ٩ٛٞ ٯخشؿخ٥

:  ه٤ذ ح٠ٛظٜضٝ:اٌّٛطٓ اٌضبِٓ
 :٩سد ُٮ حٛذهخء ه٤ذ ح٠ٜٛظضٝ كذٯؼخ١ ػوِٰخ١

 ٟ٘ش ح٣ـٜٔض ُشأٯض ٠ٛخ ُظق سع٪ٙ حهلل : "ٓخٙ هزذحٛشك٢٠ ر٢ طِ٪ح١

 ٓذ خشؽ ٢ٟ حٛ٘وزش ٧٪ ٩أطلخر٦ ٩ٓذ حعظ٠ٜ٪ح حٛزٰض ٢ٟ حٛزخد سع٪ٙ حهلل 
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٩ُٮ ".  ٩عـٞ٨ا٬ٛ حٛلـٰٞ ٩ٓذ ٩ػو٪ح خذ٩د٧ٞ ه٬ٜ حٛزٰض ٩سع٪ٙ حهلل 
كظ٬ : ؿِض ٟن هزذحهلل ٓخٙ: "كذٯغ ه٠ش٩ر٢ شوٰذ ه٢ أر٦ٰ ه٢ ؿذ٥ ٓخٙ

حعظٜٞ حٛلـش ُٔخٝ ر٢ٰ حٛش٢ٗ ٩حٛزخد ُ٪ػن طذس٥ ٩رسحه٦ٰ ٦ِٰٗ٩ ٧٘زح 

ُلخ٧ش ٧ز٥ ".  ٯِو٧٦ٜ٘زح سأٯض سع٪ٙ حهلل : ٩رغـ٠٨خ رغـًخ ٩ٓخٙ
. حٳكخدٯغ حٛؼوِٰش أ١ رٖٛ ٗخ١ ٯ٪ٝ ُظق ٟ٘ش

:   ُٮ هشُش:اٌّٛطٓ اٌزبعغ

 روشُخص ُشُن ٯذٯ٦ ٯذه٪ ٤ٗض سدٯَ ح٤ٛزٮ : ٓخٙ أعخٟش ر٢ صٯذ
٠ُخٛض ر٦ ٣خٓظ٦ ُغٔؾ خـخ٨ٟخ ُظ٤خ٩ٙ حٛخـخٝ ربكذ٫ ٯذٯ٦ ٧٩٪ سحُن 

 ثؼشفخ فغؼً ٚلف سعٛي اهلل ): ٩ه٤ذ أك٠ذ رغ٤ذ ٦ُٰ ػوَ. حٳخش٫
٠ذػٛ ٘ىزا ٚعؼً ظٙش وف١ٗ ِّب ٠ٍٟ ٚعٙٗ ٚسفؼّٙب فٛق رٕذٚئ١ٗ ٚأعفً 

 ٠َٛ وبْ أوضش دػبء سعٛي اهلل ): ٩ه٤ذ أك٠ذ رغ٤ذ كغ٢ ٌٰٛش٥. (ِٕىج١ٗ
ػشفخ ال اٌٗ اال اهلل ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ث١ذٖ اٌخ١ش ٚ٘ٛ 

سأٯض سع٪ٙ : ، ٩ه٤ذ حٛز٨ٰٔٮ ٢ٟ كذٯغ حر٢ هزخط(ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش

٩ه٤ذ حٛظشٟز٭ أ١ .  ٯذه٪ روشُش ٯذح٥ ا٬ٛ طذس٥ ٗخعظـوخٝ ح٠ٛغ٢ٰ٘حهلل 

أفضً اٌذػبء دػبء ٠َٛ ػشفخ ٚأفضً ِب لٍذ أٔب ):  ٓخٙسع٪ٙ حهلل 
ٚإٌج١ْٛ لجٍٟ ال اٌٗ اال اهلل ٚؽذ ال شش٠ه ٌٗ ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ٚؽذٖ 

. (ٚ٘ٛ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش

 ُٮ كـش ٗخ١ ٠ُٰخ دهخ ر٦ سع٪ٙ حهلل : ٩ه٤ذ حٛـزشح٣ٮ ربع٤خد ػوَٰ
اٌٍُٙ أه رغّغ والِٟ ٚرؼٍُ ِىبٟٔ، ٚرؼٍُ عشٞ ٚػال١ٔزٟ، ال ): حٛ٪دحم

٠خفٝ ػ١ٍه شٟء ِٓ أِشٞ، أٔب اٌجبئظ اٌفم١ش اٌّغزغ١ش اٌّغزغ١ش، 
اٌّشفك اٌّمش اٌّؼزشف ثزٔجٗ، أعؤٌه ِغؤٌخ اٌّغى١ٓ، ٚأثزًٙ ا١ٌه 
اثزٙبي اٌّزٔت اٌز١ًٌ، ٚأدػٛ دػبء اٌخبئف اٌضش٠ش، ِٓ خضؼذ ٌه 

سلجزٗ، ٚفبضذ ٌه ػ١ٕبٖ، ٚري عغذٖ ٚسغُ ٌه أٔفٗ، اٌٍُٙ ال رغؼٍٕٟ 
ثذػبئه شم١ًب، ٚوٓ ثٟ سإٚفًب سؽ١ًّب ٠ب خ١ش اٌّغئ١ٌٚٓ ٠ٚب خ١ش 

. (اٌّؼط١ٓ

أوضش دػبئٟ ٚدػبء ):  ٓخ٩ٙس٫٩ حٛز٨ٰٔٮ رغ٤ذ ػوَٰ أ١ سع٪ٙ حهلل 
ال اٌٗ اال اهلل ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ، ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ : األٔج١بء لجٍٟ ثؼشفخ

ٚ٘ٛ ػٍٝ شٟء لذ٠ش، اٌٍُٙ اعؼً فٟ لٍجٟ ٔٛسًا، ٚفٟ عّؼٟ ٔٛسًا، ٚفٟ 
ثصشٞ ٔٛسًا، اٌٍُٙ اششػ ٌٟ صذسٞ، ٠ٚغش ٌٟ أِشٞ، ٚأػٛر ثه ِٓ 
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ٚعٛاط اٌصذس ٚشزبد األِش ٚفزٕخ اٌمجش، اٌٍُٙ أٟ أػٛر ثه ِٓ شش ِب 
. (٠ٍظ فٟ إٌٙبس، ٚشش ِب رٙت ثٗ اٌش٠بػ ِٚٓ شش ثٛائك اٌذ٘ش

 ٯ٪ٝ هشُش أٗؼش ٟخ دهخ ح٤ٛزٮ : ٩س٩٭ ه٢ هٜٮ رغ٤ذ ػوَٰ أ٦٣ ٓخٙ
اٌٍُٙ ٌه اٌؾّذ وبٌزٞ ٔمٛي ٚخ١شًا ِّب ٔمٛي، اٌٍُٙ ٌه ): ُٮ ح٠ٛ٪َٓ

صالرٟ ٚٔغىٟ ِٚؾ١بٞ ِّٚبرٟ ٚا١ٌه ِآثٟ ٌه سة لشآٟٔ، اٌٍُٙ أٟ 
أػٛر ثه ِٓ ػزاة اٌمجش ٚٚعٛعخ اٌصذس ٚشزبد األِش، اٌٍُٙ أٟ أػٛر 

٩ُٮ ع٤ذ٥  (3515)أخشؿــ٦ حٛظشٟـز٭ ](ثه ِٓ شش ِب رغٟء ثٗ اٌش٠ؼ
ٰٛظ اع٤خد٥ رخٛٔ٪٭، ٩أخشؿ٦ حر٢ : حٰٛٔظ ر٢ حٛشرٰن حٳعذ٭ ٩ٓخٙ حٛظشٟز٭

خضٯ٠ش ٩ٓخٙ أخشؿظ٦ ٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ػخرظًخ ٢ٟ ؿ٨ش ح٤ٛٔٚ ٳ٦٣ ٢ٟ حٳٟش 
. [ح٠ٛزخف

٩س٫٩ أك٠ذ ر٢ ٤ٰٟن ه٢ حر٢ هزخط رغ٤ذ سؿخ٦ٛ ػٔخص أ٦٣ سأ٫ سع٪ٙ 

رٗش٥ ُٮ ح٠ٛـخٛذ .  هشٰش هشُش سحُوًخ ٯذٯ٦ ُٰش٫ ٟخ طلض ارـ٦حهلل 
. ٩35614ٟخظظش حإلطلخٍ  (1242)حٛوخٰٛش 

:  ُٮ ٟضدِٛش:اٌّٛطٓ اٌؼبشش

 ٗخ١ ٯزٗش حهلل ُٮ ٟضدِٛش روذ ػزض ُٮ حٛلذٯغ حٛظلٰق أ١ ح٤ٛزٮ 

 صٍٝ اٌفغش أْ إٌجٟ )٩ ؿخء ُٮ كذٯغ ؿخرش . طالس حِٛـش كظ٬ ٯغِش
فبعزمجً اٌمجٍخ فذػبٖ ٚوجشٖ ٍٍٚ٘ٗ ٚٚؽذٖ فٍُ : ؽ١ٓ رج١ٓ ٌٗ اٌصجؼ لبي

أخشؿ٦ ٟغٜٞ ](٠ضي ٚالفًب ؽزٝ أعفش عذًا فذفغ لجً أْ رطٍغ اٌشّظ
(1214 .])

: ٩ؿخء ُٮ كذٯغ ػوَٰ أ١ حهلل ٯزخ٧ٮ رؤ٧ٚ هشُش ٟالث٘ظ٦ ٯٔ٪ٙ
ح٣لش٩ح ا٬ٛ هزخد٭ شوؼًخ ًزشًح أٓزٜ٪ح ٯؼشر٪١ اّٛٮ ٢ٟ ٗٚ ُؾ ه٠ْٰ، )

ُؤش٨ذٗٞ أ٣ٮ ٓذ أؿزض دهخء٧ٞ ٩شِوض سًزظ٨ٞ ٧٩٩زض ٟغٰج٨ٞ ٠ٛلغ٨٤ٞ، 
٩أهـٰض ٟلغ٨٤ٞ ؿ٠ٰن ٟخ عؤٛ٪٣ٮ ًٰش حٛظزوخص حٛظٮ ر٨٤ٰٞ، ُبرح أُخع 

ٯخ ٟالث٘ظٮ، : حٛٔ٪ٝ ا٬ٛ ؿ٠ن ٩٩ِٓ٪ح ٩هخد٩ح ُٮ حٛشًزش ٩حٛـٜذ ا٬ٛ حهلل ٓخٙ
هزخد٭ ٩ِٓ٪ح ُوخد٩ح ُٮ حٛشًزش ٩حٛـٜذ ُؤش٨ذٗٞ أ٣ٮ ٓذ أؿزض دهخء٧ٞ 
٩شِوض سًزظ٨ٞ ٧٩٩زض ٟغٰج٨ٞ ٠ٛلغ٨٤ٞ ٩أهـٰض ٟلغ٨٤ٞ ؿ٠ٰن ٟخ 

 ٩ُٮ 7/140أخشؿ٦ أر٪ ٯوٜٮ  (عؤٛ٪٣ٮ ٩ِٜٗض ه٨٤ٞ حٛظزوخص حٛظٮ ر٨٤ٰٞ
. اع٤خد٥ طخٛق ح٠ٛش٭ ٩ٯضٯذ حٛشٓخشٮ ػوِٰخ١

:  ه٤ذ حٛـ٠شحص:اٌّٛطٓ اٌؾبدٞ ػشش
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٩رٖٛ ه٤ذ حٛـ٠شس حٛظٌش٫ ٩حٛ٪عـ٬ أٯخٝ حٛظششٯْ روذ أ١ ٯش٨ٰٟخ 
٩ٯظٔذٝ ٰٜٓاًل رلٰغ ٯزظوذ ه٢ حٛلـشس، ٩ال ٯذه٪ ه٤ذ ؿ٠شس حٛؤزش حٛ٘زش٫، 

. ال ُٮ ٯ٪ٝ حٛوٰذ ٩ال ُٮ أٯخٝ حٛظششٯْ

 وبْ اْ سعٛي اهلل ): ٠ٗخ س٫٩ رٖٛ حر٢ ه٠ش سػٮ حهلل ه٠٨٤خ ٓخٙ
ارا سِٝ اٌغّشح اٌزٟ رٍٟ ِغغذ ِٕٝ ٠ش١ِٙب ثغجغ ؽص١بد ٠ىجش وٍّب 

سِٝ ثؾصبح صُ رمذَ أِبِٙب فٛلف ِغزمجً اٌمجٍخ سافؼًب ٠ذ٠ٗ ٠ذػٛ، ٚوبْ 
٠ط١ً اٌٛلٛف، صُ ٠ؤرٟ اٌغّشح اٌضب١ٔخ ف١ش١ِٙب ثغجغ ؽص١بد ٠ىجش وٍّب 

سِٝ ثؾصبح، صُ ٠ٕؾذس راد ا١ٌغبس ِّب ٠ٍٟ اٌٛادٞ ف١مف ِغزمجً اٌمجٍخ 
سافؼًب ٠ذ٠ٗ ٠ذػٛ، صُ ٠ؤرٟ اٌغّشح اٌزٟ ػٕذ اٌؼمجخ ف١ش١ِٙب ثغجغ ؽص١بد 

أخشؿ٦ حٛزخخس٭ ](٠ىجش ػٕذ وً ؽصبح صُ ٠ٕصشف ٚال ٠مف ػٕذ٘ب
(1753 .])

 ه٬ٜ دهخء سر٦ ُٮ أًٜذ ٟ٪حؿ٢ ٠ٟ٩خ عزْ ٯظز٢ّٰ ٤ٛخ كشص ح٤ٛزٮ 
حٛلؾ، ٩ٰٛوٜٞ رؤ١ حٛذهخء ٢ٟ ُؼخثٚ حٛلؾ ٩ع٦٤٤، ُال ٯلغ٢ رخ٠ٛغٜٞ طش٦ٗ، 

. ٢٘ٛ ٛ٪ طش٦ٗ ُب١ كـ٦ طلٰق ٟـضة
٧زح ٩أعؤٙ حهلل ٜٛـ٠ٰن كـًخ ٟٔز٪اًل ٩ر٣زًخ ٌِٟ٪سًح، ٩ه٪دًح ك٠ٰذًح ٩دهخًء 

. ٟٔز٪اًل، ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ ٩ٟضدِٛش - 8

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ
ُب١ ٢ٟ حٛوزخدحص حٛظٮ ٯظٔشد ر٨خ حٛلـخؽ ا٬ٛ سر٨ٞ ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ 
٩ٟضدِٛش أٯخٝ ح٤٠ٛخعٖ، ٩رٖٛ أ١ حٛلـخؽ ح٠ٛظ٠ظو٢ٰ روذ أدحث٨ٞ ٜٛو٠شس 
ٯلٜ٪١ ٢ٟ  اكشح٨ٟٞ ا٬ٛ ٯ٪ٝ حٛؼخ٢ٟ ٯ٪ٝ حٛظش٩ٯش، ُٰٜزغ٪١ اكشح٨ٟٞ 

٩ٯ٨ٜ٪١ ٩ٯخشؿ٪١ ا٬ٛ ٬٤ٟ، ٩أٟخ حٛٔخس١ ٩ح٠ِٛشد ُب٦٣ ٯز٬ٔ ه٬ٜ اكشح٦ٟ، 
ُبرح ؿخء حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٢ٟ ٢ٟ ر٭ حٛلـش خشؽ حٛلخؽ ا٬ٛ ٬٤ٟ ٩ٯٰٔٞ ر٨خ 

 ُوٚ ٩ٯظٜٮ ر٨خ حٛظٜ٪حص حٛخ٠ظ ٯٔظش رال ؿ٠ن ٩ٯزٰض ر٨خ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  رٖٛ كظ٬ ٛ٪ ٗخ١ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٢ٟ ٯ٪ٝ ؿ٠وش

٩ٯلشٝ ح٠ٛظ٠ظن ٛلـ٦ ٢ٟ أ٭ ٟ٘خ١، ٩ال ٯشظشؽ أ١ ٯ٘٪١ اكشح٦ٟ ه٤ذ 

 فؤؽٍٍٕب ؽزٝ عبء ٠َٛ اٌزش٠ٚخ لذِٕب ِغ إٌجٟ ): حٛ٘وزش، ٓخٙ ؿخرش
[.  أخشؿ٦ ٟغٜٞ ](ٚعؼٍٕب ِىخ ثظٙش إٍٍٔ٘ب ثبٌؾظ

٩طالس حٛلـخؽ ُٮ ٬٤ٟ أُؼٚ ٢ٟ طالط٨ٞ ُٮ ٟغـذ ٟ٘ش حٛلشحٝ؛ 

.  ، ٩خٰش ح٨ٛذ٭ ٧ذٯ٦ٳ٦٣ ُوٚ ح٤ٛزٮ 
٩ح٠ٛزٰض ُٮ ٬٤ٟ ُٮ ٧ز٥ حٰٜٜٛش ع٤ش ٩ٰٛظ ر٪حؿذ، ٢٠ُ طش٦ٗ ُال شٮء 

.  ه٦ٰٜ، ٩ٓذ ك٬٘ حإلؿ٠خم ه٬ٜ رٖٛ ؿ٠خهش
٩ٯـٜظ ر٬٤٠ كظ٬ طـٜن حٛش٠ظ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛظخعن، ُبرح ؿٜوض حٛش٠ظ 
٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛظخعن ُب٦٣ ٯذُن ٢ٟ ٬٤ٟ ا٬ٛ هشُش ٯٜزٮ ُٮ أػ٤خء حٛـشٯْ ٩ا١ 

. ٗزش ُال رؤط
٩ارح  ًشرض حٛش٠ظ ٢ٟ ٯ٪ٝ هشُش خشؽ ا٬ٛ ٟضدِٛش ٟٜزًٰخ ه٦ٰٜ حٛغ٤ٰ٘ش 

٢ٟ أ٭ ؿشٯْ، ٩ٰٛظ ٢ٟ ح٤٠ٛخعٖ ٓؼخء حٛلخؿش ُٮ ٧زح حٛـشٯْ، ٩ال 
ٯظٜٮ ح٠ٌٛشد ٩حٛوشخء اال ر٠ضدِٛش، ُٰـ٠ن ر٠٨٤ٰخ ٩ٯٔظش حٛوشخء، 

 ٩حٛظالس أ٩ٙ ه٠ٚ ٯزذأ ر٦ ٓزٚ كؾ حٛشكٚ ٩ط٤ضٯٚ حٛوِش، ٩ٓذ ٰٓٚ ٤ٜٛزٮ 
حٛظالس أٟخٟٖ، ٩ٛٞ ٯظٚ اال : ٯخ سع٪ٙ حهلل حٛظالس، ُٔخٙ: ُٮ حٛـشٯْ

.  ر٠ضدِٛش
.  ٩ال ٯٜٔؾ حٛلظ٬ اال ُٮ حٛظزخف

٩ال ٯششم ٜٛوزذ أ١ ٯظٜٮ ٣خُٜش ٓزٚ طالس ح٠ٌٛشد ٩ال روذ طالس 
٢ٟ٩ ط٬ٜ ح٠ٌٛشد . حٛوشخء ٩ال ر٠٨٤ٰخ، ٩حٳ٬ٛ٩ أ١ ٯ٤خٝ ٩ال ٯظٜٮ رخٰٜٛٚ
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ٓزٚ ٟضدِٛش ُب٦٣ ٯـ٪ص ٩طظق طالط٦، ٦٤٘ٛ خالٍ حٛغ٤ش، ٟخ ٛٞ ٯخش 
خش٩ؽ حٛ٪ٓض حالخظٰخس٭ ٛظالس حٛوشخء ٧٩٪ ٣ظَ حٰٜٛٚ ُب٦٣ ٯظٜٮ 

.  ك٤ٰجز
ُٰزٰض حٛلخؽ ر٠ضدِٛش كظ٬ ٯـٜن حِٛـش ُٰظٜٮ حٛظزق، ٩حٛغ٤ش أ١ 

ٯوـ٨ٜخ ُٮ أ٩ٙ ٩ٓظ٨خ، ػٞ ٯزٗش حهلل ُٮ ٟضدِٛش روذ طالس حِٛـش كظ٬ ٯغِش، 

 ؽزٝ طٍغ اٌفغش اضطغغ سعٛي اهلل ػٞ ): ٓخٙ ؿخرش سػٮ حهلل ه٦٤
فصٍٝ اٌفغش ؽ١ٓ رج١ٓ ٌٗ اٌصجؼ ثؤراْ ٚالبِخ، صُ سوت اٌمصٛاء ؽزٝ 
أرٝ اٌّشؼش اٌؾشاَ فبعزمجً اٌمجٍخ فذػبٖ ٚوجشٖ ٍٍٚ٘ٗ ٚٚؽذٖ فٍُ ٠ضي 

(. ٚالفًب ؽزٝ أعفش عذًا فذفغ لجً أْ رطٍغ اٌشّظ

٩ٟضدِٛش كذ٩د٧خ ٟوٜ٪ٟش، ٩ٓذ ٩ُْ حهلل ٧ز٥ حٛذ٩ٛش ح٠ٛزخسٗش ٛزٰخ١ كذ٩د 
.  ٟضدِٛش ر٪ػن هالٟخص ٩حػلش، ُو٬ٜ حٛلـخؽ أ١ ٯالكل٪٧خ

٩ُٮ أ٭ ٟ٘خ١ رخص حٛلخؽ ُٮ ٟضدِٛش ؿخص ٦ٛ رٖٛ ٩ٟضدِٛش ٨ٜٗخ طغ٬٠ 
، ٩ُٮ (اٌّضدٌفخ ِٛلف): ح٠ٛشوش حٛلشحٝ ٩طغ٬٠ ؿ٠وًخ، ٩ُٮ حٛغ٢٤

، ٩٩سد ُٮ حٛلذٯغ (ٚلفذ ٘ب ٕ٘ب ثغّغ ٚعّغ وٍٙب ِٛلف): حٛظلٰق
٧٩٪ ٩حد ر٢ٰ ٟضدِٛش ٬٤ٟ٩، ٩س٫٩ أر٪ ٯو٬ٜ  (ٚاسفؼٛا ػٓ ثطٓ ِؾغش)

ح٣لش٩ح ا٬ٛ هزخد٭ : أ١ حهلل ٯزخ٧ٮ رؤ٧ٚ هشُش ٟالث٘ظ٦ ٯٔ٪ٙ)رغ٤ذ ػوَٰ 
شوؼًخ ًزشًح أٓزٜ٪ح ٯؼشر٪١ اَٛٮ ٢ٟ ٗٚ ُؾ ه٠ْٰ، ُؤش٨ذٗٞ أ٣ٮ ٓذ أؿزض 

دهخء٧ٞ ٩شِوض سًزظ٨ٞ ٧٩٩زض ٟغٰج٨ٞ ٠ٛلغ٨٤ٞ ٩أهـٰض ٟلغ٨٤ٞ ؿ٠ٰن 
ٟخ عؤٛ٪٣ٮ ًٰش حٛظزوخص حٛظٮ ر٨٤ٰٞ، ُبرح أُخع حٛٔ٪ٝ ا٬ٛ ؿ٠ن ٩٩ِٓ٪ح 

ٯخ ٟالث٘ظٮ هزخد٭ ٩ِٓ٪ح ُوخد٩ح : ٩هخد٩ح ُٮ حٛشًزش ٩حٛـٜذ ا٬ٛ حهلل ٓخٙ
ُٮ حٛشًزش ٩حٛـٜذ، ُؤش٨ذٗٞ أ٣ٮ ٓذ أؿزض دهخء٧ٞ ٩شِوض سًزظ٨ٞ 

٧٩٩زض ٟغٰج٨ٞ ٠ٛلغ٨٤ٞ ٩أهـٰض ٟلغ٨٤ٞ ؿ٠ٰن ٟخ عؤٛ٪٣ٮ ٩ِٜٗض ه٨٤ٞ 
.  (حٛظزوخص حٛظٮ ر٨٤ٰٞ

 ٯلشص ٩حٛزٗش ٩حٛذهخء ُٮ حٛلؾ ٢ٟ ُؼخثٚ حٛلؾ حٛظٮ ٗخ١ ح٤ٛزٮ 
.  ه٨ٰٜخ، ُال ٯلغ٢ رخ٠ٛغٜٞ طش٦ٗ، ٢٘ٛ٩ ٛ٪ طش٦ٗ ُب١ كـ٦ طلٰق ٟـضة

٩حٛ٪ٓ٪ٍ ر٠ضدِٛش ٢ٟ ٩حؿزخص حٛلؾ، ٩ه٤ذ حٛـ٨٠٪س أ١ ٧زح حٛ٪حؿذ 
ٯ٤ذُن رخٛزٔخء ُٮ ٟضدِٛش ٛللش روذ ٤ٟظظَ حٰٜٛٚ؛ ٳ١ حٛوزشس ُٮ حٛشٮء 

ٯظلْٔ حٛ٪حؿذ رخ٤ٛض٩ٙ ُٮ ٟضدِٛش ٩ٛ٪ ٜٛللش ٢ٟ أ٩ٙ : ٩ٓخٙ ٟخٖٛ. رٌخٛز٦

 ا٠٣خ سخض ٜٛؼوِش رخٛز٧خد ا٬ٛ ٩ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪س أ٬ٛ٩؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ . حٰٜٛٚ
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٬٤ٟ رخٰٜٛٚ، ٩ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٢ٟ ٧زح حِٜٛق أ٦٣ روذ ص٩حٙ شٮء ٗؼٰش ٦٤ٟ، ٩ال 

 رخٛـٜ٪ط ُٮ ٯظلْٔ رٖٛ اال رخ٤ٛظَ، ٟن أ١ حٳ٬ٛ٩ حالٓظذحء رخ٤ٛزٮ 
.  ٟضدِٛش كظ٬ طغِش

٩ٯظلْٔ حٛ٪حؿذ رخ٠ٛ٘غ ُٮ ٟضدِٛش ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٤ٞ حإل٣غخ١؛ ٳ١ ح٤ٛ٪ٝ ٰٛظ 
ٟوظزشًح ُٮ رحط٦، ٢ٟ٩  حػـش٥ حٛغٰش ٜٛخش٩ؽ ٢ٟ ٟضدِٛش ٓزٚ ٤ٟظظَ 

.  حٰٜٛٚ ُو٦ٰٜ أ١ ٯو٪د، ُبرح هخد ا٨ٰٛخ ٓزٚ ؿٜ٪م حٛش٠ظ ُال كشؽ ه٦ٰٜ

٩ال رؤط أ١ ٯظٔذٝ حٛؼوِش ٩ح٤ٛغخء ٢ٟ٩ ٯلظخؿ٪١ ا٦ٰٛ ٢ٟ حٛو٠خٙ 

 ِّٓ لذَ إٌجٟ أ٣خ ):  ُوٚ رٖٛ، ٓخٙ حر٢ هزخط٩حٛغخث٢ٰٔ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 

 ٌغٛدح ثبٌذفغ ِٓ ِضدٌفخ ِٓ اٌّضدٌفخ فٟ ضؼفخ أٍ٘ٗ، ٚلذ أرْ إٌجٟ 
(.  لجً ؽطّخ إٌبط

٢ٟ٩ طٔذٝ ؿخص ٦ٛ أ١ ٯظٜٮ حِٛـش ٯ٪ٝ حٛوٰذ ُٮ ٬٤ٟ أ٩ ُٮ ٟ٘ش أ٩ ُٮ 
.  أ٭ ٟ٘خ١

٩ٯـ٪ص حٛشٟٮ ر٠ـشد ٓذ٩ٝ ح٠ٛشء ا٬ٛ ٬٤ٟ، ٩ٛ٪ ٓذٝ ٓزٚ أرح١ حِٛـش 
.  ه٬ٜ حٛظلٰق

أْ ): ٩ح٠ٛغظلذ أ١ ٯغشم حٛلخؽ ه٤ذ رٜ٪٦ً ٛ٪حد٭ ٟلغش، ٓخٙ ؿخرش

٩ال كشؽ ه٬ٜ ح٠ٛشء أ١ ٯز٧ذ  ( ٌّب أرٝ ثطٓ ِؾغش ؽشن ل١ٍاًلإٌجٟ 
.  ٢ٟ ٟضدِٛش ا٬ٛ ٬٤ٟ رـشٯْ ال ٯ٠ش ر٪حد٭ ٟلغش

٩ٯٜزٮ ُٮ ر٧خر٦ ا٬ٛ ٬٤ٟ كظ٬ ٯشٟٮ حٛـ٠شس ُل٤ٰزحٕ ٯزذأ رخٛظ٘زٰش، 
٩روذ سٟٮ حٛـ٠خس ٯزرق ػٞ ٯلْٜ أ٩ ٯٔظش، ٩رخٛشٟٮ ٩حٛلْٜ ٯلظٚ 

٩ٰٓٚ ٯلظٚ . حٛظلٜٚ حٳ٩ٙ حٛز٭ ٯـ٪ص ٟو٦ ٗٚ شٮء اال ٟخ ٯظوْٜ رخ٤ٛغخء
.  رٖٛ رخٛشٟٮ ٩كذ٥

ُبرح ُشى ٢ٟ رٖٛ ر٧ذ ا٬ٛ ٟ٘ش ُـخٍ ؿ٪حٍ حإلُخػش رؼٰخر٦ ال 
ربكشح٦ٟ، ٩ال ٯشٟٚ ُٮ حٳش٪حؽ حٛؼالػش حٳ٬ٛ٩ ٢ٟ ٧زح حٛـ٪حٍ، ٩ال 

ٯؼـزن ٢ٟ ؿخٍ ربكشح٦ٟ ر٪ػن ٩عؾ سدحث٦ طلض ٗظ٦ِ ح٬٤٠ٰٛ ٟن سد 
ؿش٦ُٰ ُ٪ّ ٗظ٦ِ حٰٛغش٫ رلٰغ طز٬ٔ ٗظ٦ِ ح٬٤٠ٰٛ ٟ٘ش٪ُش؛ ٳ١ ٧زح خخص 

رـ٪حٍ حٛٔذ٩ٝ ٩حٛو٠شس، ٩حٳ٬ٛ٩ رخ٠ٛشء أ١ ٯـ٪ٍ ٟخشًٰخ، ُب١ ٗخ١ 

 ؿخٍ سحٗزًخ ه٬ٜ ٟوز٩سًح ؿخٍ سحٗزًخ أ٩ ٟل٠٪اًل، ٩ٓذ ػزض أ١ ح٤ٛزٮ 
.  روٰش ٯغظٜٞ حٛش٢ٗ ر٠لـ٢ ٩ٯ٘زش
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. ٩ٯششم ٦ٛ أ١ ٯؤٟش رخ٠ٛوش٩ٍ. ٩ٯـ٪ص ٛإل٣غخ١ أ١ ٯظٜ٘ٞ ُٮ حٛـ٪حٍ

 سؿاًل ٯٔ٪د سؿاًل رخٰؾ ٩َٯ٬٨َ٤ْ ه٢ ٟؼخٯٔش ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ، ُٔذ سأ٫ ح٤ٛزٮ 
ػٞ ٯظٜٮ سٗوظٮ حٛـ٪حٍ ٩ٛ٪ ٗخ١ رٖٛ ُٮ أ٩ٓخص ح٨٤ٛٮ . ٓذ٥ رٰذٕ: ُٔخٙ

 ٓخٙ رٖٛ ٛوخثشش ه٬ٜ حٛظلٰق، ٩حٛلخثغ ال طـ٪ٍ رخٛزٰض؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩ٛ٪ طشطذ ه٬ٜ طؤخٰش ؿ٪حٍ حٛلؾ كزغ٨خ ٤ٟ٩ن سُٔظ٨خ ٠ٗخ ُٮ كذٯغ 

.  طِٰش
.  ٩ال ٯـذ حٛـ٪حٍ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ دخٚ ح٠ٛغـذ

٩ارح شٖ ُٮ هذد حٛـ٪حٍ ُب٦٣ ٯوظ٠ذ ه٬ٜ حٛوذد حٳٓٚ، ُبرح ُشى ٢ٟ 
.  ؿ٪ح٦ُ طلٜٚ حٛظلٜٚ حٳٗزش ٩ ؿخص ٦ٛ ٗٚ شٮء كظ٬ ٟخ ٯظوْٜ رخ٤ٛغخء

٩ٯـ٪ص أ١ ٯٔذٝ روغ ٧ز٥ حٳُوخٙ ه٬ٜ روغ ٩روذ حٛـ٪حٍ ٯغظلذ 
٠ٜٛشء أ١ ٯو٪د ٬٤٠ٛ ُٰظٜٮ ٨ُٰخ حٛل٨ش ا١ ط٢٘٠ ٩ٯـٜظ ُٮ ٬٤ٟ ؿ٠ٰن 

أٯخٝ حٛظششٯْ، ٩حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ ٰٛخٛٮ أٯخٝ حٛظششٯْ ٩حؿذ؛ 

 سخض ٜٛوزخط ر٢ هزذح٠ٛـٜذ أ١ ٯزٰض ر٠٘ش ٰٛخٛٮ ٬٤ٟ ٢ٟ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩طخظٰض حٛشخظش رخٛوزخط ٛوزس٥ دٰٛٚ ه٬ٜ أ٦٣ ال : أؿٚ عٔخٯظ٦، ٓخٛ٪ح

٤٧٩خٕ س٩حٯش ه٢ أك٠ذ ٩ه٨ٰٜخ أٗؼش حٛل٤ِٰٰش رؤ١ . سخظش ٢٠ٛ ال هزس ٦ٛ
.  ٩حٳ٩ٙ أٓ٪٫. ح٠ٛزٰض ٰٛظ ر٪حؿذ

٢ٟ٩ طشٕ ح٠ٛزٰض ُٮ ؿ٠ٰن حٰٜٛخٛٮ ٩ؿذ ه٦ٰٜ دٝ ه٤ذ ؿخثِش ٢ٟ أ٧ٚ 
٢ٟ طشٕ ٢ٟ : "٩ٓذ ٓخٙ حر٢ هزخط. حٛوٜٞ، ٩ه٤ذ آخشٯ٢ ٯظظذّ رشٮء

".  ٣غ٦٘ شٰجًخ ُب٦٣ ٯشٯْ دًٟخ
٩حٛوزشس رخ٠ٛزٰض رؤٗؼش حٰٜٛٚ، ٢٠ُ ؿٜظ ُٮ ٬٤ٟ أٗؼش حٰٜٛٚ ٢ٟ أ٦ٛ٩ أ٩ 

آخش٥ ُٔذ أد٫ حٛ٪حؿذ، ٢ٟ٩ ٛٞ ٯـذ ٟ٘خ٣ًخ ٤ٟخعزًخ ٦ٛ ُٮ ٬٤ٟ ٩ٛ٪ رؤؿشس 
٩ٰٛظ ٢ٟ . ٟوظخدس ُب٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ ٧زح حٛ٪حؿذ ٠ٗخ عٔؾ ه٢ أ٧ٚ حٛغٔخٯش

ح٤٠ٛخعذ ؿٜ٪ط ح٤ٛخط ُٮ حٛـشٓخص ٩خظ٪طًخ ح٤ٛغخء ٩ٰٓٚ ٯٜض٦ٟ حٛـٜ٪ط 
.  ُٮ أٓشد ٟ٘خ١ ٯٜٮ ٬٤ٟ ٩ال شٮء ه٦ٰٜ

٩ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ حٛ٪حؿذ ٯ٘٪١ ُٮ ٰٜٛش حٛلخد٭ هشش ٩حٛؼخ٣ٮ هشش ه٬ٜ 
حٛـ٠ٰن، ٢ٟ٩ أكذ أ١ ٯظوـٚ ُب٦٣ ٯـ٪ص ٦ٛ ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٣ٮ هشش ٢ٟ ش٨ش 

ر٭ حٛلـش أ١ ٯٌخدس ٬٤ٟ ٓزٚ ًش٩د حٛش٠ظ، ٤ُِٰش ٟخ ر٢ٰ حٛض٩حٙ 
    : ٩حٌٛش٩د روذ سٟٮ حٛـ٠شس، ٓخٙ طوخ٬ٛ
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     [203: حٛزٔشس] ٢ٟ٩ أدس٦ٗ ،
حٌٛش٩د ٧٩٪ ُٮ ٬٤ٟ ٩ؿذ ه٦ٰٜ ح٠ٛزٰض ٰٜٛش حٛؼخٛغ هشش ٩حٛشٟٮ ٢ٟ حٌٛذ 

٢ٟ : "ٛٲٯش حٛغخرٔش ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء خالًُخ ٛزوغ حٛل٤ِٰش، ٓخٙ حر٢ ه٠ش
".  أدس٦ٗ ح٠ٛغخء ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٣ٮ ُٰٜٔٞ ا٬ٛ حٌٛذ كظ٬ ٯ٤ِش ٟن ح٤ٛخط

٩حٳ٬ٛ٩ أ١ ٯظٜٮ ح٠ٛشء ُٮ أٯخٝ حٛظششٯْ ُٮ ٬٤ٟ ٓظشًح رال ؿ٠ن، 
.  ٩ال ٯغظلذ ٦ٛ حٛز٧خد ٠ٜٛغـذ حٛلشحٝ ٩ٛ٪ ٛظالس حٛـ٠وش

٩ٯغظلذ حٛظ٘زٰش هٔذ حٛظٜ٪حص ٢ٟ طالس حٛل٨ش ٯ٪ٝ ح٤ٛلش ا٬ٛ 
هظش آخش أٯخٝ حٛظششٯْ، ٠ٗخ ٯغظلذ حٛظ٘زٰش ح٠ٛـْٜ ُٮ حٳع٪حّ 

.  ٩حٛـشٓخص
٩ٯلغ٢ رخ٠ٛشء أ١ ٯغظٌٚ ٩ٓظ٦ رخٛزٗش ٩حالعظ٠خم ٜٛخـذ ٩ح٠ٛ٪حهق، 

٩ٯـ٪ص ٦ٛ ٟضح٩ٛش حٛظـخسس ٩اؿخسس ٣ِغ٦ ٩ه٠ٚ حٛظ٤خثن ٩حٛلشٍ ع٪حء ُٮ 
ٗخ١ ر٩ ح٠ٛـخص ٩ه٘خف ٟظـش : ٬٤ٟ أ٩ ُٮ كخٛش حإلكشحٝ، ٓخٙ حر٢ هزخط

 : ح٤ٛخط ُٮ حٛـخ٧ٰٜش، ٠ُٜخ ؿخء حإلعالٝ طلشؽ  ح٤ٛخط ٤ُضٙ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

    
        

.   ٯو٤ٮ ُٮ ٟ٪حعٞ حٛلؾ[198:  حٛزٔشس]
٩ٛ٪ خشؽ حإل٣غخ١ ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٣ٮ هشش ٢ٟ ٬٤ٟ ٓزٚ ًش٩د حٛش٠ظ 

 ا٠٣خ ٩أدس٦ٗ حٌٛش٩د خخسؽ ٬٤ٟ ٩ٛ٪ ُٮ ٟ٘ش ؿخص ٦ٛ حٛظوـٚ، ٩ح٤ٛزٮ 
خشؽ ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخٛغ هشش ٠ٛخ صحٛض حٛش٠ظ س٬ٟ ػٞ ر٧ذ ا٬ٛ ح٠ٛلظذ 
ُظ٬ٜ حٛل٨ش ٩حٛوظش ٩ح٠ٌٛشد ٩حٛوشخء ُخػــن ٰٜٓاًل ػٞ ٩حدم ٩ط٬ٜ 

.  حِٛـش ٩عخُش

 ٛٞ ٯ٤ض٦ٛ ٩حٛز٧خد ٠ٜٛلظذ ٰٛظ رغ٤ش ه٬ٜ حٛظلٰق؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  ه٬ٜ ؿ٨ش حٛظوزذ

٩ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ ٩ٟضدِٛش ال ٯذخ٦ٜ حٛظ٪ٰٗٚ ٩ال ح٤ٰٛخرش؛ رٚ ٯـذ ه٬ٜ 
حٛلخؽ ر٤ِغ٦، ٢ٟ٩ ح٠ٛلشٟخص حٛظ٨خ١٩ رخ٠ٛزٰض ٟن حٛٔذسس ه٦ٰٜ، ُال ٯـ٪ص 

ٛإل٣غخ١ أ١ ٯظش٦ٗ ٧٩٪ ٓخدس ه٦ٰٜ ٩ٛ٪ ٗخ١ ٛذٯ٦ أه٠خٙ ُٮ رٜذ٥، ُب١ 
ٟٔظ٪د ح٠ٛشء ٢ٟ حٛلؾ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٳؿش حٳخش٩٭ ٩ٰٛظ ٟٔظ٪د٥ أ١ 

.  ٯٜلْ رزٟظ٦ حإلػٞ رظشٕ ٩حؿزخص حٛلؾ ٗخ٠ٛزٰض



 56  هزخدحص حٛلؾ

أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ أ١ ٯٰغش ٤ٛخ عزٚ ؿخهظ٦ ٩ؿشّ هزخدط٦، ٩أعؤ٦ٛ 
عزلخ٦٣ أ١ ٯظٔزٚ ٢ٟ حٛـ٠ٰن هزخدط٨ٞ ٩أ١ ٯوِ٪ ه٢ صالط٨ٞ، ٩ط٬ٜ حهلل 

. ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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سٟٮ حٛـ٠خس - 9

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ
ُب١ ٢ٟ ُؼٚ حهلل هض ٩ؿٚ أ١ ؿوٚ ٤ٟخعٖ حٛلؾ هزخدحص ٯظٔشد ر٨خ 
حٛوزذ ا٬ٛ سر٦ هض ٩ؿٚ، ٢ٟ٩ رٖٛ سٟٮ حٛـ٠خس، ٧٩٪ ٤ٟغٖ ٢ٟ ٤ٟخعٖ 
كؾ رٰض حهلل حٛلشحٝ، ٩٩حؿذ ٢ٟ ٩حؿزخط٦ ٯلشٝ طش٦ٗ، ٢ٟ٩ طش٦ٗ ٣خعًٰخ 

.  ؿزش٥ رذٝ، ٢ٟ٩ طش٦ٗ ٟظو٠ذًح ُو٦ٰٜ حٛظ٪رش ٩ررق شخس
٩حٛلخؽ ٯشٟٮ ٯ٪ٝ حٛوٰذ ؿ٠شس حٛؤزش رغزن كظٰخص، ٩ؿ٠شس حٛؤزش 

.  أٓشد حٛـ٠شحص ا٬ٛ ٟ٘ش، ٧٩ٮ كذ ٨٣خٯش ٬٤ٟ
٩حٛـ٠شس ٧ٮ ٟـظ٠ن حٛلظ٬، ٩حٛ٪حؿذ سٟٮ كظ٬ حٛـ٠خس ُٮ ٧زح 
ح٠ٛـظ٠ن، ٩ٰٛظ حٛ٪حؿذ اطخرش حٛو٠٪د حٛشخخض، ُب١ حٛلظخس ٛ٪ سٟض 

حٛشخخض ػٞ خشؿض ٩ٛٞ طٔن ُٮ حٛل٪ع ٛٞ ٯوظذ ر٨خ ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء؛ 
ٳ١ حٛشخخض ا٠٣خ ٩ػن هالٟش ٜٛـ٠شس ٩ٰٛظ ٟ٪ػن حٛشٟٮ، ٩حٛوزشس ُٮ 

رٖٛ رٌخٛذ حٛل٢  ه٬ٜ حٛظلٰق، ٩ٓذ ٩سد أ١ أ٩ٙ ٢ٟ رذأ رخٛشٟٮ ٧٪ 

أّب ):  ٓخٙ، ٩ُٮ حٛغ٢٤ أ١ ح٤ٛزٮ ارشح٧ٰٞ ه٦ٰٜ حٛغالٝ، ٩ٓذ ُو٦ٜ ح٤ٛزٮ 
.  (عؼً سِٟ اٌغّبس ٚاٌغؼٟ ث١ٓ اٌصفب ٚاٌّشٚح إللبِخ روش اهلل

٩كظ٬ حٛـ٠خس ٯٜٔؾ ٢ٟ أ٭ ٟ٘خ١، ٩حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ أ٦٣ الرذ أ١ ٯ٘٪١ 

٩حٳ٬ٛ٩ أ١ .  ا٠٣خ س٬ٟ رخٛلظ٢ٟ٬ حٛلظ٬ ٠٨ٟخ ٗخ١ ٛ٪٦٣؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
ط٘٪١ حٛلظخس ٟؼٚ كظخس حٛخزٍ، ُظ٘٪١ رلـٞ كزش حٛزخٓالء، أٓٚ ٢ٟ أ٠٣ٜش 
حٛخ٤ظش، أٗزش ٢ٟ كزش حٛل٠ض ٩د١٩ حٛز٤ذّ، ٩ٗخ١ حر٢ ه٠ش ٯشٟٮ ر٠ؼٚ 

٩ٛ٪ س٬ٟ رؤٗزش ٦٤ٟ أ٩ أطٌش ٦٤ٟ ٰٜٓاًل أؿضأ٥؛ ٳ١ ح٠ٛٔذحس . روش ح٤ٌٛٞ
ح٠ٛزٗ٪س ه٬ٜ عزٰٚ حالعظلزخد ال ه٬ٜ عزٰٚ حٛ٪ؿ٪د، ٢ٟ٩ ٤٧خ ٣وٜٞ هذٝ 

ٟشش٩هٰش حٛشٟٮ رخٛلزحء أ٩ حٛش٠غٰش أ٩ حٳسدٯش، ٩ال ٯلغ٢ أ١ ٯؤخز ح٠ٛشء 
كظ٬ ٗزٰشًح ٛجاًل ٯئر٭ ًٰش٥ ه٬ٜ ُشع هذٝ ٩ٓ٪ه٨خ ُٮ ح٠ٛش٬ٟ ٟن 

٩ٓ٪ه٨خ ه٬ٜ ًٰش٥ ٢ٟ ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ، ٩حٳ٬ٛ٩ أخز كـخسس طٌٰشس ٢ٟ 
حٳسع، ٢٘ٛ ٛ٪ أخز كظخس ٗزٰشس ُ٘غش٧خ ؿخص رٖٛ ٟخ ٛٞ ٯئد ط٘غٰش٧خ 

.  ا٬ٛ ػشس رخٛلخؽ أ٩ ًٰش٥
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٩ٯـ٪ص أ١ ٯـ٠ن كظ٬ ٗٚ ٯ٪ٝ ُٮ ٣ِظ حٰٛ٪ٝ حٛز٭ عٰشٟٮ ٦ُٰ، ٩ال 
ٯـذ ٛٔـ٨خ ٰٜٛش ٟضدِٛش ال ٢ٟ ٟضدِٛش ٩ال ٢ٟ ًٰش٧خ، ُٰـ٪ص حٛظٔخؽ 

 روغ حٛلظ٬ ٢ٟ ٬٤ٟ ٢ٟ٩ ٟضدِٛش ٢ٟ٩ أ٭ ٟ٘خ١، ٩ٓذ ٛٔؾ ح٤ٛزٮ 
.  كظخ٥ ُٮ حٛـشٯْ ر٢ٰ ٬٤ٟ ٩ٟضدِٛش ٩روغ كظخ٥ ٢ٟ ٬٤ٟ

٩ُٮ . ٯشٟٮ حٛلخؽ ؿ٠شس حٛؤزش حٛ٘زش٫ رغزن كظٰخص ُٮ ٯ٪ٝ حٛوٰذ
حٰٛ٪ٝ حٛلخد٭ هشش ٯشٟٮ حٛلخؽ ربكذ٫ ٩هششٯ٢ كظخس، ٯشٟٮ حٛـ٠شس 

حٛظٌش٫ رغزن كظٰخص، ٩حٛـ٠شس حٛ٪عـ٬ رغزن كظٰخص ٩حٛـ٠شس 
٩ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٣ٮ هشش أ٩عؾ أٯخٝ . حٳخٰشس ؿ٠شس حٛؤزش رغزن كظٰخص

حٛظششٯْ ٯشٟٮ حٛلخؽ ربكذ٫ ٩هششٯ٢ كظخس ٠ٗخ س٬ٟ ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛغخرْ 
٦ٛ، ٩ا١ خشؽ ٢ٟ ٬٤ٟ ٓزٚ ًش٩د حٛش٠ظ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛؼخ٣ٮ هشش عٔؾ ه٦٤ 

سٟٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخٛغ هشش، ُٰ٘٪١ ٟـ٠٪م حٛلظ٬ حٛظٮ عٰش٨ٰٟخ طغوًخ 
٩أسرو٢ٰ كظخس، ٩ا١ أدس٦ٗ ًش٩د حٛش٠ظ ُٮ ٬٤ٟ ٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯشٟٮ 
حٛـ٠شحص حٛؼالع ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛؼخٛغ هشش ربكذ٫ ٩هششٯ٢ كظخس ٠ٗخ س٬ٟ 

. ُٮ حٰٛ٪٢ٰٟ حٛغخر٢ٰٔ، ُٰ٘٪١ ٟـ٠٪م ٟخ سٟخ٥ عزو٢ٰ كظخس
٢ٟ٩ ؿٜظ ُٮ ٬٤ٟ حٰٛ٪ٝ حٛشحرن هشش ال ٯـذ ه٦ٰٜ سٟٮ ٩ال ٯششم 

٦ٛ  .
٩سٟٮ عزن كظٰخص ُٮ ٗٚ ؿ٠شس ششؽ ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء، ُال 

 س٬ٟ رغزن، ٯـضة حٛلخؽ أ١ ٯٔظظش ه٬ٜ عض كظٰخص؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩ر٧ذ أك٠ذ ُٮ س٩حٯش ا٬ٛ أ١ حٛغخروش ع٤ش ٩ٰٛغض ششؿًخ؛ ٛٔ٪ٙ عوذ ر٢ 

 روؼ٤خ سؿو٤خ ٢ٟ حٛلـش ٟن سع٪ٙ حهلل : "أرٮ ٩ٓخص سػٮ حهلل ه٦٤
سٰٟض رغض ُٜٞ ٯوذ روؼ٤خ ه٬ٜ : سٰٟض رغزن ٩روؼ٤خ ٯٔ٪ٙ: ٯٔ٪ٙ

، ٧٩زح حٛلذٯغ ٢ٟ س٩حٯش ٟـخ٧ذ ه٢ عوذ، ٩ٟشحعٰٚ ٟـخ٧ذ ه٦٤ "روغ
.  ٓ٪ٯش؛ ٳ٦٣ ا٠٣خ ٯغٔؾ حٛؼٔخص ٠ٗخ ٓخٙ رٖٛ حٳث٠ش

٩حٳ٬ٛ٩ هذٝ حٛشٟٮ رلـش ٓذ سٟٮ ر٦ خش٩ؿًخ ٢ٟ خالٍ ٢ٟ ٤ٟن ٢ٟ 
. رٖٛ

٩ال رؤط رؤخز حٛلظ٬ ٢ٟ ٤ٟـٔش حٛـ٠شحص ارح ٗخ١ روٰذًح ه٢ ح٠ٛش٬ٟ، 
٩ال رؤط رششحء كظ٬ ٰٛشٟٮ ر٦ ُٮ حٛـ٠شحص ٛوذٝ ح٠ٛخ٣ن ٢ٟ رٖٛ ٩ٳ١ 

 أٟش ًٰش٥ رخٛظٔخؽ حٛلظ٬ ٠ٟخ ٯذٙ ه٬ٜ أ١ ح٤ٰٛخرش طذخٚ ُٮ ٛٔؾ ح٤ٛزٮ 
.  حٛلظ٬
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٩الرذ أ١ ٯشٟٮ حٛلخؽ رخٛلـخسس، ُال ٯِ٘ٮ ٟـشد ٩ػن حٛلظخس ُٮ 
ح٠ٛش٬ٟ، ٩ٗزٖٛ ال ٯِ٘ٮ ه٤ذ حٛـ٨٠٪س ؿشف حٛلـخسس ُٮ ح٠ٛش٬ٟ؛ ٳ١ 

.  حٛششم ا٠٣خ ٩سد رخٛشٟٮ
٩الرذ ٢ٟ حعظشوخس ح٤ٰٛش ه٤ذ حٛشٟٮ، ٠ٗخ الرذ ٢ٟ طِشٯْ حٛلظ٬ رلٰغ 

.  ٯشٟٮ ٗٚ كظخس ٩كذ٧خ
٩ٯشظشؽ ُٮ حٛشٟٮ أٯؼًخ حٛظشطٰذ ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء؛ ٳ٦٣ ُوٚ ح٤ٛزٮ 

 ٞرلٰغ ٯشطذ حٛـ٠شحص، ُٜ٪ ٓذٝ ؿ٠شس ه٬ٜ ؿ٠شس ُب٦٣ ال ٯوظذ رظٔذٯ ،
٩ٯغظلذ أ١ ٯ٘٪١ سٟٮ حٰٛ٪ٝ حٛ٪حكذ ٟظ٪حًٰٛخ، ُٰزذأ . سٟٮ حٛـ٠شس ح٠ٛظؤخشس

.  رخٛظٌش٫ ػٞ حٛ٪عـ٬ ػٞ  حٛؤزش ٟظ٪حًٰٛخ ٩ال ٯـذ رٖٛ ه٤ذ حٛـ٨٠٪س
٩ٯ٪ٝ حٛوٰذ طش٬ٟ ؿ٠شس حٛؤزش ُٔؾ، ٩ٯـ٪ص س٨ٰٟخ ٢ٟ روذ ٤ٟظظَ ٰٜٛش 

 أسعٚ أٝ ع٠ٜش ٰٜٛش ح٤ٛلش ُشٟض ٓزٚ حِٛـش ػٞ ٟؼض ح٤ٛلش؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  ٩ٯـ٪ص س٨ٰٟخ روذ حٛل٨ش ٩روذ حٛوظش أٯؼًخ. ُؤُخػض

٩ُٮ حٰٛ٪ٝ حٛلخد٭ هشش ٩حٛؼخ٣ٮ هشش ٩حٛؼخٛغ هشش ٯش٫ ؿ٨٠٪س 
حٛو٠ٜخء أ٦٣ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ روذ ص٩حٙ حٛش٠ظ ٩ٓض أرح١ حٛل٨ش؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 

 ٗخ١ ٯ٤ظلش حٛض٩حٙ ٩ٛٞ ٯٌخدس كظ٬ س٬ٟ روذ حٛض٩حٙ ُٮ ٯ٪ٝ ح٤ِٛش، ٠ٟخ 
٤ٗخ ٣ظل٢ٰ ُبرح : "ٯذٙ ه٬ٜ أ١ حٛض٩حٙ ٟئػش ُٮ ٩ٓض حٛشٟٮ، ٩ٓخٙ حر٢ ه٠ش

٩ر٧ذ . ، ٬٨٣٩ ه٠ش ٩حر٦٤ ه٢ حٛشٟٮ ٓزٚ حٛض٩حٙ"صحٛض حٛش٠ظ س٤ٰٟخ
هـخء ٩ؿخ٩٩ط ا٬ٛ ؿ٪حص٥ ٓزٚ حٛض٩حٙ ٰٓخعًخ ه٬ٜ ٯ٪ٝ ح٤ٛلش، ٩ٳ١ حٛشٟٮ 

ٯـذ ُٮ أٯخٝ حٛظششٯْ ٩ٟخ ٓزٚ حٛض٩حٙ ٯظذّ ه٦ٰٜ أ٦٣ ٢ٟ أٯخٝ حٛظششٯْ، 

٩ر٧ذ أك٠ذ ُٮ س٩حٯش ا٬ٛ أ٦٣ ٯـ٪ص رٖٛ ُٮ .  ٛٞ ٯ٦٤ ه٩٦٤ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  ٯ٪ٝ ح٤ِٛش ُٔؾ

٩ا١ س٬ٟ ٓزٚ ًش٩د حٛش٠ظ أؿضأ رخإلؿ٠خم، ٢ٟ٩ س٬ٟ رخٰٜٛٚ أؿضأ 
٩ٯشٟٮ رخٰٜٛٚ ه٢ حٰٛ٪ٝ حٛغخرْ ٦ٛ ٠ٛخ س٫٩ حٛزخخس٭ ُٮ . ه٬ٜ حٛظلٰق

ال : س١ِذ ثؼذ ِب أِغ١ذ فمبي):  عؤ٦ٛ سؿٚ ُٔخٙطلٰل٦ أ١ ح٤ٛزٮ 

، ٩ٓذ سخض ٩ح٠ٛغخء ٯظذّ ه٬ٜ حٰٜٛٚ، ٩ٛٞ ٯغظِغش ح٤ٛزٮ  (ؽشط
.  ٜٛشهخس رخٛشٟٮ ٰٛاًل

٩ٯش٫ ؿ٠خهش ٢ٟ حٛو٠ٜخء أ٦٣ ٯـ٪ص ٜٛلخؽ أ١ ٯئخش سٟٮ ٯ٪ٝ ا٬ٛ ٟخ 
روذ٥، ٩ٯـ٪ص أ١ ٯئخش حٛشٟٮ ٦ٜٗ ا٬ٛ آخش أٯخٝ حٛظششٯْ ٩ال ُذٯش ه٦ٰٜ ٟن 
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 ٗ٪٦٣ طشٕ حٛغ٤ش؛ ٳ١ حٛشٟٮ ٟظوْٜ رؤٯخٝ حٛظششٯْ، ٩ُٮ حٛغ٢٤ أ١ ح٤ٛزٮ 
.  سخض ٜٛشهخس أ١ ٯشٟ٪ح ٯ٪ٝ ح٤ٛلش ػٞ ٯشٟ٪١ ٢ٟ روذ حٌٛذ ٰٛ٪٢ٰٟ

 ٤٧٩خٕ ِٰٰٗخص ٛ٪س٩د حٛـ٠شحص حٛؼالع ه٬ٜ ؿ٨خص ٟو٤ٰش؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
ُوٚ رٖٛ، ٢٘ٛ حٳ٬ٛ٩ رخٛلخؽ أ١ ٯشحهٮ طـ٤ذ حٛضكخٝ ر٠خ ٯغظـٰن، ٩ٓذ 

أؿ٠ن حٛو٠ٜخء ه٬ٜ أ١ سٟٮ حٛـ٠شس ٢ٟ أ٭ ؿ٨ش ٟـضة، ٩ٯغظلذ حٛظ٘زٰش 
ٟن سٟٮ ٗٚ كظخس رذ١٩ طغ٠ٰش ٩ال ك٠ذ، ٩ٯغظلذ روذ سٟٮ حٛـ٠شس 
حٛظٌش٫ ٩حٛ٪عـ٬ حالرظوخد ه٠٨٤خ ٩حٛ٪ٓ٪ٍ ٜٛذهخء رشُن حٳٯذ٭، ٩ال 

.  ٯغظلذ رٖٛ ه٤ذ حٛـ٠شس حٛ٘زش٫، ٢ٟ٩ طشٕ رٖٛ ُال شٮء ه٦ٰٜ

.  ٩رشٟٮ ؿ٠شس حٛؤزش ٯ٪ٝ حٛوٰذ ٯظ٪َٓ حٛلخؽ ه٢ حٛظٜزٰش ٩ٯزذأ رخٛظ٘زٰش

٩ارح ٗخ١ حٛلخؽ ٟوز٩سًح رلزظ أ٩ ٟشع أ٩ طٌش ُب٦٣ ٯ٪ٗٚ كخؿًخ 
آخش رخٛشٟٮ ه٦٤ ٩ال ٯشظشؽ أ١ ٯٜظٔؾ ح٠ٛوز٩س كظخ٥ ر٤ِغ٦، ٩ال أ١ ٯؼن 

٩ٯـ٪ص ٜٛ٪ٰٗٚ أخز أؿشس ه٢ رٖٛ، ٠ٗخ ٯـ٪ص ٦ٛ أ١ . حٛلظ٬ ُٮ ٯذ حٛ٪ٰٗٚ
ٯشٟٮ كظخ٥ ٩كظ٬ ٢ٟ ٦ٜٗ٩ ُٮ ٟ٪َٓ ٩حكذ، ٢٘ٛ ٯشٟٮ ه٢ ٣ِغ٦ أ٩اًل 

. ه٬ٜ حٛظلٰق

٩ٯـ٪ص حٛشٟٮ ٢ٟ حٛذ٩س حٛؼخ٣ٮ ٩ٰٛظ ٤٧خٕ أد٬٣ كشؽ ُٮ حٛشٟٮ ٦٤ٟ، 
٩ٗزح ٛ٪ أٰٓٞ أد٩حس أخش٫، ٠ٗخ ٯـ٪ص ٛإل٣غخ١ أ١ ٯشٟٮ ٧٩٪ سحٗذ دحرظ٦ 

 حٛشٟٮ ٧٩٪ ه٬ٜ سحكٜظ٦، ٩ارح ٗخ٣ض أ٩ عٰخسط٦، ُٔذ ػزض ه٢ ح٤ٛزٮ 
ح٠ٛشأس طخش٬ ه٬ٜ ك٨ٜ٠خ أ٩ ه٬ٜ ٣ِغ٨خ ٢ٟ ٩ؽء حٛلـخؽ أ٩ ٢ٟ حٛظ٘شَ 

.  ٩ًٜذ ه٬ٜ ك٨٤خ ٩ٓ٪م رٖٛ ُب٨٣خ ط٪ٗٚ ٢ٟ ٯشٟٮ ه٨٤خ
٩ارح س٬ٟ حٛلخؽ ٯ٪ٝ ح٤ٛلش ٩كْٜ أ٩ ٓظش ُب٦٣ ٯظلٜٚ رزٖٛ حٛظلٜٚ 

حٳ٩ٙ ه٤ذ حٛـ٨٠٪س، ُٰـ٪ص ٦ٛ ٛزظ ح٠ٛخٰؾ ٩طٌـٰش حٛشأط ٩حٛـٰذ ه٬ٜ 
حٛظلٰق اال ٟخ ٯظوْٜ رخ٤ٛغخء، ٩ٓخٙ روؼ٨ٞ ٯِ٘ٮ حٛشٟٮ ُٮ كظ٪ٙ 

.  حٛظلٜٚ حٳ٩ٙ
٩ٯلغ٢ حٛظلشص ه٤ذ سٟٮ ؿ٠شس حٛؤزش ٢ٟ حٛذ٩س  حٳسػٮ؛ ٳ١ 

.  ك٪ػ٨خ ٣ظَ دحثشس ٩ٰٛظ دحثشس ٗخٟٜش
٩ال ٯلغ٢ رخٛلخؽ أ١ ٯضٯذ ُٮ هذد حٛلظ٬ حٛز٭ ٯشٟٮ ر٦ حٛـ٠شس، 
٢ٟ٩ ٩ٗٚ ًٰش٥ رشٟٮ حٛـ٠شس ُب٦٣ ال ٯـ٪ٍ ؿ٪حٍ حٛ٪دحم، ٩ال ٯغخُش 
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كظ٬ ٯظؤٗذ أ١ حٛ٪ٰٗٚ ٓذ س٬ٟ ه٦٤ ُٮ ٯ٪ٝ ح٤ِٛش، ٩ال ٯظلٜٚ كظ٬ ٯظؤٗذ أ١ 
.  حٛ٪ٰٗٚ س٬ٟ ه٦٤ ُٮ ٯ٪ٝ حٛوٰذ

أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ أ١ ٯزخسٕ ُٮ أ٩ٓخص حٛلـٰؾ العظٌال٨ٛخ ُٮ ؿخهش 
حهلل ٩هزخدط٦ ٠ٗخ أعؤ٦ٛ عزلخ٦٣ أ١ ٯـوٚ حٛلـٰؾ ٤ٟظل٢ٰ٠ ُٮ س٨ٰٟٞ ال 

. ٯئر٭ روؼ٨ٞ روؼًخ، ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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حٛزرق - 10

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ
ُب١ ٢ٟ حٛوزخدحص ح٠ٛظؤٜش رخٛلؾ ررق ح٨ٛذ٭، ُب١ ح٠ٛغٜٞ ارح كؾ ٟظ٠ظوًخ 
أ٩ ٓخس٣ًخ ٩ؿذ ه٦ٰٜ ح٨ٛذ٭ ٛـ٠و٦ ر٢ٰ حٛلؾ ٩حٛو٠شس ُٮ عـِشس ٩حكذس، ٓخٙ 

     : طوخ٬ٛ

    

   [196:  حٛزٔشس ] رخالٍ ح٠ِٛشد ُب٦٣ ال
.  ٯـذ ه٦ٰٜ ح٨ٛذ٭، ٩ا١ أ٧ذ٫ ُلغ٢

 س٬ٟ ؿ٠شس حٛؤزش ٯ٪ٝ ح٤ٛلش ػٞ ح٣ظشٍ ا٬ٛ ح٤٠ٛلش ُزرق ٩ح٤ٛزٮ 
روغ ٧ذٯ٦ ٩أ٣خد هًٰٜخ ُٮ ررق رخ٦ٰٓ، ُب١ ٗخ١ ح٠ٛشء ٯوشٍ أ٦٣ ارح ررق 
ح٨ٛذ٭ عٰظش٦ُ ٢٠ٛ ٯؤ٦ٜٗ ُخٳ٬ٛ٩ ر٦ أ١ ٯزرق ر٤ِغ٦، ٩ا١ ٗخ١ عٰزرل٦ 

٩ٯظش٦ٗ ٠ٟخ ٯغزذ حٳر٫ ٠ٜٛغ٢ٰ٠ٜ ُخٳ٬ٛ٩ ر٦ أ١ ٯ٪ٗٚ ٢ٟ ٯزرل٦ ٩ٯِش٦ٓ 
ٟظ٬ ٟخ ٗخ١ ٟئ٤ًٟخ، ٢ٟ٩ ُؼٚ حهلل هض ٩ؿٚ ه٬ٜ ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ أ١ ٧ٰؤ ٨ٛٞ 
حٛششٗخص ح٠ٛظخظظش حٛظٮ ه٨ٰٜخ اششحٍ ٢ٟ حٛـ٨خص حٛل٘٪ٰٟش ٩طٔ٪ٝ 

.  رظ٪صٯو٦ ه٬ٜ ٟغظل٦ٰٔ
٩حٛغ٤ش أ١ ط٤لش حإلرٚ ُٮ أعِٚ حٛشٓزش ٠ٟخ ٯٜٮ حٛظذس ٧٩ٮ ٓخث٠ش، 
٩ٯغظلذ ررق ح٤ٌٛٞ ُٮ أه٬ٜ حٛشٓزش ٧٩ٮ ٟؼــوش، ٩ٯغظلذ ط٪ؿ٦ٰ 

.  حٛزرٰلش ا٬ٛ حٛٔزٜش ٩ٯٔ٪ٙ رغٞ حهلل ٩حهلل أٗزش ٩ٟخ ٩سد ٢ٟ حٳرٗخس
٩٩ٓض ٣لش ح٨ٛذ٭ ٯ٪ٝ حٛوٰذ ٩أٯخٝ حٛظششٯْ ه٬ٜ حٛظلٰق؛ ٳ٦٣ ٛٞ ٯٔٚ 
٨ٛخ أٯخٝ حٛظششٯْ اال ٛ٪ؿ٪د حٜٛلٞ ٨ُٰخ ٠ٟخ ٯذٙ ه٬ٜ أ٨٣خ ٩ٓض ٜٛزرق ٧٩زح 

٩ٰٓٚ ٩ٓض ح٨ٛذ٭ ٯ٪ٝ حٛوٰذ ٩ٯ٪ٟخ١ روذ٥ ٧٩زح ٟز٧ذ ٟخٖٛ . ٟز٧ذ حٛشخُوٮ
٩حٳ٬ٛ٩ حٛزرق ٨٣خسًح خش٩ؿًخ ٢ٟ خالٍ ٢ٟ ٓظش حٛزرق ه٬ٜ . ٩أك٠ذ
٩حٳ٬ٛ٩ أ١ ٯٔغ٨٠خ ُٮ حِٛٔشحء ٩أ١ ال ٯوـٮ حٛـضحس رؤؿشط٦ شٰجًخ . ح٨٤ٛخس
٩كشٝ ٟ٘ش ٦ٜٗ . ٩ال ٯـ٪ص رٰن شٮء ٢ٟ ح٨ٛذ٭، ٩ٯـ٪ص حٳٗٚ ٨٤ٟخ. ٨٤ٟخ

وً ِٕٝ ِٕؾش ٚوً فغبط ِىخ : )ٟلٚ ٛـ٪حص ررق ح٨ٛذ٭؛ ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
.  س٩ح٥ أر٪ دح٩د ٩ال ٯظق أ١ ٯزرق ح٨ٛذ٭ خخسؽ كشٝ ٟ٘ش (ِٕؾش ٚطش٠ك
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٩ال ٯـذ ٩ٓ٪ٍ ح٨ٛذ٭ ُٮ هشُش، ٩حٳُؼٚ ُٮ ح٨ٛذ٭ حإلرٚ ػٞ حٛزٔش 
ػٞ ح٤ٌٛٞ ػٞ ششٕ ُٮ رذ٣ش، ػٞ ششٕ ُٮ رٔشس، ٩حٛؼؤ١ أُؼٚ ٢ٟ ح٠ٛخهض، 

.  ٠ٜٗ٩خ ٗخ٣ض أع٢٠ ٨ُ٪ أُؼٚ
٩الرذ أ١ ٯ٘٪١ حٛلٰ٪ح١ ح٠ٛزر٪ف ُٮ ح٨ٛذ٭ ٓذ رٜي حٛغ٢ ح٠ٛوظزش ٧٩٪ 
عظش أش٨ش ٢ٟ حٛؼخ١ ٧٩٪ حٛـزم، ٩ع٤ش ٢ٟ ح٠ٛخهض ٧٩٪ حٛؼ٤ٮ، ٩ع٤ظخ١ 

.  ُٮ حٛزٔش ٩خ٠ظ ع٢ٰ٤ ٛإلرٚ
: ٩ال ٯـضة ُٮ ح٨ٛذ٭ اال ر٠ٰ٨ش حٳ٣وخٝ، ٓخٙ طوخ٬ٛ

+   
    

   "[34: حٛلؾ  .]
٩ال طـضة حٛشخس اال ه٢  ٩حكذ ُٔؾ، ُٜ٪ كؾ حإل٣غخ١ رؤ٧ٚ رٰظ٦ ٛ٪ؿذ 

٩ٯـ٪ص أ١ ٯشظشٕ عزوش . ه٢ ٗٚ ٩حكذ ٧ذ٭ ٟغظٔٚ ُال ط٨ِٰ٘ٞ شخس ٩حكذس
.  ُٮ رذ٣ش أ٩ رٔشس ه٬ٜ ٓ٪ٙ حٛـ٨٠٪س

٩الرذ أ١ ٯ٘٪١ ح٨ٛذ٭ ع٠ًٰٜخ ٢ٟ حٛوٰ٪د، ُال ٯـ٪ص ررق حٛو٪سحء حٛز٢ٰ 
ه٪س٧خ، ٩ال ح٠ٛشٯؼش حٛز٢ٰ ٟشػ٨خ، ٩ال حٛوشؿخء حٛز٢ٰ ػٜو٨خ، ٩ال 

حٛوـِخء حٛظٮ ال ط٤ٔٮ، ٢ٟ٩ ٤٧خ أٟش رخعظششحٍ حٛو٢ٰ ٩حٳر١، ٩ٯـ٪ص ررق 
طٌٰشس حٳر١ خٜٔش، ٩ٟخ ال ر٣ذ ٦ٛ خٜٔش، ٩ٯـضة ررق حٛخظٮ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 

ػل٬ ر٦   .
٩ح٨ٛذ٭ ال ٯزرل٦ اال ٟغٜٞ ٳ١ ح٨ٛذ٭ ٯزرق ُٮ حٛلشٝ ٩حٛلشٝ ال ٯذخ٦ٜ 

 اال ح٠ٛغ٠ٜ٪١، ٩ٯـ٪ص سٗ٪د رذ١ ح٨ٛذ٭ ٓزٚ ررل٨خ، ُٔذ أٟش ح٤ٛزٮ 

 ٓذ عخّ ٧ذٯ٦ ٟو٦ ٢ٟ ح٠ٛذٯ٤ش ٩ٛزٖٛ كؾ ٓخس٣ًخ، ٩ٯـ٪ص رشٗ٪ر٨خ، ٩ح٤ٛزٮ 
.  ششحء ح٨ٛذ٭ ٢ٟ حٛـشٯْ ٢ٟ٩ ٟ٘ش

ُبرح عخّ ح٨ٛذ٭ ششم ٦ٛ أ١ ٯٜٔذ٥ ر٪ػن ٓالدس ه٦ٰٜ ٩أ١ ٯشوش حإلرٚ 
رـشك٨خ ُٮ ع٤خ٨ٟخ ٰٛوشٍ أ٨٣خ ٧ذ٭ ُال ُٯظوشع ٨ٛخ، ٩ارح ٩ػن ه٬ٜ 

.  ك٨ش٧خ ٗغخء أ٩ ٣ل٪٥ ششم أ١ ٯظظذّ ر٦
٩ٯـ٪ص ٜٛشؿٚ أ١ ٯزرق ح٨ٛذ٭ ه٢ ٣غخث٦ ٢ٟ ًٰش أٟش٢٧؛ ٛلذٯغ 

ِب : دخً ػ١ٍٕب ٠َٛ إٌؾش ثٍؾُ ثمش فمٍذ): هخثشش سػٮ حهلل ه٨٤خ ٓخٛض

(.   ػٓ أصٚاعٗ اٌجمشٔؾش سعٛي اهلل : ٘زا؟ لبي

.   أٟش هًٰٜخ رز٩ٖٛٯلغ٢ أ١ ٯظظذّ رـٜذ ح٨ٛذ٭ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩ٯـ٪ص ٜٛلخؽ أ١ ٯؤٗٚ ٢ٟ ٛلٞ ٧ذٯ٦ ٩أ١ ٯ٨ذ٭ ٦٤ٟ، ٩ٗخ١ ُٮ حٛوظش 

 ُٮ حٳ٩ٙ ٯلشٝ حدخخس ٛل٪ٝ حٳػخكٮ روذ ػالػش أٯخٝ ػٞ سخض ح٤ٛزٮ 
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: ، ُخٛغ٤ش حٳٗٚ ٨٤ٟخ، ٓخٙ طوخ٬ٛ(وٍٛا ٚرضٚدٚا): رٖٛ ٩ٓخٙ
+ "  .

٩ٯـ٪ص طٔذٯٞ ررق ح٨ٛذ٭ ه٬ٜ حٛشٟٮ ٠ٗخ ٯـ٪ص طؤخٰش٥ ه٢ حٛلْٜ؛ ٳ١ 

ؽٍمذ : ال ؽشط، ٚلبي آخش: رثؾذ لجً أْ أسِٟ فمبي: )سؿاًل ٓخٙ ٤ٜٛزٮ 
.  خالًُخ ٛزوغ ح٨ِٔٛخء[ ٟظِْ ه٦ٰٜ](ال ؽشط: لجً أْ أرثؼ فمبي

٩ٛ٪ ه٢ٰ ٧ذٯًخ ٜٛزرق ُ٪ٛذ ُب٦٣ ٯزرق ٩ٛذ٥ طزوًخ ٦ٛ، ٩ال ٯششد ٢ٟ ٛز٨٤خ 
اال حِٛخػٚ ه٢ ٩ٛذ٧خ ٦ٛ٩ أ١ ٯـض ط٪٨ُخ ٩٩رش٧خ ارح ٗخ١ أ٣ِن ٨ٛخ، ٩ارح 
عخّ ح٨ٛذ٭ ُوـذ ُٮ حٛـشٯْ ٣لش٥ ُٮ ٟ٪ػو٦ ٩ع٠ق ِٜٛٔشحء رخٳخز 

 ٦٤ٟ، ٩ال ٯـ٪ص ٦ٛ ٩ال ٛشُٔظ٦ أ١ ٯؤخز٩ح ٦٤ٟ شٰجًخ، ٩ُٮ حٛغ٢٤ أ١ ح٤ٛزٮ 
أؾشٖ صُ أغّظ لالئذٖ فٟ دِٗ صُ ): عجٚ ه٠خ هـذ ٢ٟ ح٨ٛذ٭ ٓخٙ

ا١ : )٩ُٮ طلٰق ٟغٜٞ (اضشة ثٙب صفؾخ ػٕمٗ صُ خً ث١ٕٗ ٚث١ٓ إٌبط
ػطت ِٕٙب شٟء فخش١ذ ػ١ٍٙب فبٔؾش٘ب صُ اغّظ ٔؼٍٙب فٟ دِٙب صُ 

(.  اضشة ثٗ صفؾزٙب ٚال رطؼّٙب أٔذ ٚال أؽذ ِٓ أً٘ سفمزه
.  ٩ٛ٪ ًظذ شخس أ٩ عش٨ٓخ ُب٨٣خ ال طـضة ُٮ ح٨ٛذ٭

٩ٯـ٪ص ِٜٛٔشحء حٳخز ٢ٟ ٛل٪ٝ ح٨ٛذ٭ ارح دُن ا٨ٰٛٞ أ٩ أر١ ٨ٛٞ طخكز٦ 
.  ُٮ حٳخز ٦٤ٟ، أ٩ ٩ؿذ ٢ٟ حٛٔشحث٢ حٛلخٰٛش ٟخ ٯذٙ ه٬ٜ ؿ٪حص حٳخز ٦٤ٟ

٩ٛ٪ ٣زس ٧ذٯًخ ٟـًٜٔخ ٛٞ ٯـضث٦ أٓٚ ٢ٟ شخس أ٩ عزن رذ٣ش أ٩ رٔشس؛ ٳ١ 
.  ح٠ٛـْٜ ُٮ ح٤ٛز٩س ٯل٠ٚ ه٬ٜ ح٠ٛو٨٪د حٛششهٮ

٩ح٨ٛذ٭ ا٠٣خ ٯـذ ه٬ٜ حٛلخؽ ارح ٗخ١ ٓذ ؿ٠ن ر٢ٰ حٛلؾ ٩حٛو٠شس ُٮ 
٩ٛ٪ . أش٨ش حٛلؾ ٢ٟ حٛغ٤ش ٣ِغ٨خ ٩ٛٞ ٯشؿن ا٬ٛ رٜذ٥ ر٠٨٤ٰخ ه٬ٜ حٛظلٰق

حهظ٠ش ه٢ شخض ٩كؾ ه٢ آخش ُٮ ٧ز٥ حٳش٨ش ٩ٛٞ ٯشؿن ر٠٨٤ٰخ ُب٦٣ 
.  ٟظ٠ظن ٯـذ ه٦ٰٜ ح٨ٛذ٭

.  ٢ٟ٩ كؾ ِٟشدًح ٩روذ حِٛشحى ٢ٟ حٛلؾ حهظ٠ش ُب٦٣ ال ٯـذ ه٦ٰٜ ح٨ٛذ٭
٩ال ٯـضة ه٢ ح٨ٛذ٭ دُن ػ٦٤٠ ِٜٛٔشحء؛ ٳ١ حهلل ٓذ أ٩ؿذ حٛزرق، ُال 

.  ٯـ٪ص ٤ٛخ أ١ ٣غظوٰغ ه٦٤ رو٠ٚ آخش ٛٞ ٯذٙ دٰٛٚ ه٬ٜ أ٦٣ ٯِ٘ٮ ه٦٤
٢ٟ٩ هـض ه٢ ح٨ٛذ٭ ُب٦٣ ٯظ٪ٝ هششس أٯخٝ، ػالػش ُٮ حٛلؾ ٩ٯِؼٚ 

أ١ ط٘٪١ حٛغخدط ٩حٛغخرن ٩حٛؼخ٢ٟ، ٩ٯـ٪ص أ١ ٯظ٪ٝ ٯ٪ٝ هشُش ٩أٯخٝ 
: حٛظششٯْ ٛوذٝ ٩ؿ٪د ح٨ٛذ٭، ٩ٯظ٪ٝ عزوش روذ حٛلؾ ٓخٙ طوخ٬ٛ

+    
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"[196: حٛزٔشس] ٩ٯئخز ٢ٟ ٧ز٥ حٱٯش أ١ ،
ال ٯـذ ه٨ٰٜٞ - ٧٩ٞ أ٧ٚ حٛلشٝ ه٬ٜ حٛظلٰق–كخػش٭ ح٠ٛغـذ حٛلشحٝ 

.  ح٨ٛذ٭ ٩ٛ٪ حهظ٠ش٩ح ػٞ كـ٪ح ُٮ أش٨ش حٛلؾ ٢ٟ حٛوخٝ ٣ِغ٦
٩ٯشخسٕ ح٠ٛغ٠ٜ٪١ ُٮ رٜذح٨٣ٞ كـخؽ رٰض حهلل حٛلشحٝ ُٮ هزخدس حٛزرق، 

ُظششم حٳػلٰش طزرق روذ طالس حٛوٰذ، ٧٩ٮ ع٤ش ٟئٗذس ال طـذ اال رخ٤ٛزس 
ِٓ أساد أْ ٠ضؾٟ فال ٠ؤخز ): ه٬ٜ حٛظلٰق خالًُخ ٜٛل٤ِٰش، ٩ُٮ حٛلذٯغ
، ُوْٜ حٳػلٰش رخإلسحدس، (ِٓ شؼشٖ ٚال ثششرٗ ش١ئًب ارا دخً اٌؼشش

.  ٩حٛ٪حؿذ ال ٯوْٜ ر٨خ
٩ررق حٳػلٰش أُؼٚ ٢ٟ حٛظذٓش رؼ٨٤٠خ، ٩ٯؤٗٚ ح٠ٛغٜٞ روغ أػلٰظ٦ 

٩ٯ٨ذ٭ روؼ٨خ ٩ٯظظذّ رزوؼ٨خ، ٩ٯـ٪ص أ١ ٯ٨ذ٭ ٨٤ٟخ ٌٰٛش ح٠ٛغٜٞ  
٩ٯـ٪ص حالكظِخف رٜل٪ٝ حٳػخكٮ ُٮ حٛؼالؿخص أ٩ روذ طٔذٯذ٧خ ٩ٛ٪ ُ٪ّ 

.  ػالػش أٯخٝ ه٬ٜ حٛظلٰق
٢ٟ٩ أسحد أ١ ٯؼلٮ ُال ٯؤخز ٢ٟ شوش٥ ٩ال رششط٦ ُٮ هشش ر٭ 

.  حٛلـش شٰجًخ ٜٛلذٯغ حٛغخرْ، ٩ٛ٪ أخز ٛٞ ٯ٤٠و٦ رٖٛ ٢ٟ حٳػلٰش
٩ٯشظشؽ ُٮ حٳػلٰش ٢ٟ حٛشش٩ؽ ُٮ حٛغ٢ ٩حٛظِخص ٟؼٚ ٟخ رٗش٣خ 

 ٯلخُق ه٬ٜ حٳػلٰش ُٮ ٗٚ ٢ٟ حٛشش٩ؽ ُٮ ح٨ٛذ٭، ٩ٓذ ٗخ١ ح٤ٛزٮ 
٩ٗخ١ . ع٤ش، ٩ٯزرق شخس ه٢ ٟل٠ذ ٩آ٦ٛ، ٩شخس ه٢٠ ٛٞ ٯؼق ٢ٟ أٟظ٦

 ٯؼلٮ رخٛشخس ه٦٤ ٩ه٢ أ٧ٚ رٰظ٦، ُٰؤٜٗ٪١ حٛشؿٚ ُٮ ه٨ذ ح٤ٛزٮ 
.  ٩ٯـو٠٪١

٩ا١ طوذدص رٰ٪ص حٛشؿٚ حٛ٪حكذ ؿخص أ١ ٯزرق ه٢ حٛـ٠ٰن أػلٰش 
٩ٯ٘ظِٮ ه٤ذ حٛزرق رخٛظغ٠ٰش . ٩حكذس، ٩ا١ ررق أٗؼش روذد٧خ ٨ُ٪ أُؼٚ

٩حٛظ٘زٰش ٩ال ٯـ٨ش ر٤ٰظ٦، ٩ٯـ٪ص ٗغش هلٞ حٳػلٰش، ٢٘ٛ الرذ أ١ ط٘٪١ 
٩الرذ أ١ ط٘٪١ حٳػلٰش ٠ٟٜ٪ٗش ٜٛزحرق أ٩ . حٳػلٰش ٢ٟ ر٠ٰ٨ش  حٳ٣وخٝ

٩ؿش٫ ٢ٟ حٛخالٍ ُٮ . ٩الرذ ٢ٟ ٣ٰش حٛظؼلٰش ه٤ذ حٛزرق. ٟؤر٣٩ًخ ٦ٛ ٨ُٰخ
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حٳٯخٝ حٛظٮ ٯـ٪ص ررل٨خ ٦ُٰ ٟؼٚ ٟخ ؿش٫ ُٮ ح٨ٛذ٭، ٩حٛظ٪حد ؿ٪حص 
ررل٨خ ا٬ٛ  ًش٩د حٛش٠ظ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٛؼخٛغ هشش ٢ٟ ر٭ حٛلـش، ٩ٯـ٪ص 
أ١ طزرق ٰٛخٛٮ أٯخٝ حٛظششٯْ ه٬ٜ حٛظلٰق ٩حٳ٬ٛ٩ حالٓظظخس ه٬ٜ ح٨٤ٛخس 

.  خش٩ؿًخ ٢ٟ حٛخالٍ
٩الرذ أ١ ٯ٘٪١ حٛزحرق ٟغ٠ًٜخ ٠ٰٟضًح ٩أ١ ط٘٪١ حٱٛش ٠ٟخ ٯـ٪ص حٛزرق ر٦ 

٠ٟخ ٯ٨٤ش حٛذٝ ًٰش حٳكِخس ٩حٳع٤خ١ ٩ٯ٤ظلش روذ ررل٨خ كظ٬ طغ٢٘ 
.  أهؼخإ٧خ

٧زح ٩أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ أ١ ٯظٔزٚ ٢ٟ حٛـ٠ٰن طخٛق أه٠خ٨ٛٞ، ٩أ١ 
ٯـضٙ ٨ٛٞ حٛؼ٪حد ه٨ٰٜخ، ٩أ١ ٯزخسٕ ٨ُٰخ، ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ 

. ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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حٛلْٜ ٩حٛظٔظٰش - 11

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ
ُب١ ح٠ٛلشٝ ٨٤ٟٮ ه٢ كْٜ شوش٥ أ٩ طٔظٰش٥ ٓزٚ ٩ٓظ٦، ُبرح ؿخء ٩ٓض 

رٖٛ طٔشد رخٛلْٜ ٩حٛظٔظٰش ا٬ٛ حهلل طوخ٬ٛ ُ٘خ١ هزخدس ٢ٟ هزخدحص حٛلؾ 
٩حٛو٠شس، ٩ح٠ٛشء ه٤ذٟخ ٯٔذٝ ٠ٛ٘ش اٟخ أ١ ٯ٘٪١ ٟوظ٠شًح ٩ك٤ٰجز ٯلْٜ أ٩ 

 ٓظش ُٮ ه٠شط٦ ٯٔظش روذ حٛغوٮ ٩حٛـ٪حٍ، ٩ٓذ ػزض أ١ ح٤ٛزٮ 
ر٠شٔض، أٟخ ارح ٓذٝ ح٠ٛظ٠ظن ٟ٘ش ُب٦٣ ٯـ٪ٍ ٩ٯغو٬ ٛو٠شط٦ ػٞ ٯٔظش ا١ 
ٗخ١ حٛلؾ ٓشٯزًخ ٰٛ٪ُش شوش٥ أ٩ ٯلْٜ ٳ٦٣ أُؼٚ ٟن ؿ٪حص حٛظٔظٰش، ٓخٙ 

 ِىخ أِش أصؾبثٗ أْ ٠طٛفٛا ثبٌج١ذ ٚثبٌصفب ٌّب لذَ إٌجٟ ): حر٢ هزخط
، ٩ه٬ٜ ح٠ٛظ٠ظن [أخشؿ٦ حٛزخخس٭](ٚاٌّشٚح صُ ٠ؾٍٛا ٠ٚؾٍمٛا أٚ ٠مصشٚا

أ١ ٯلشص ه٬ٜ رٖٛ  حٛلْٜ أ٩ حٛظٔظٰش؛ ٳ٦٣ ٣غٖ ٢ٟ أ٣غخٕ ه٠شط٦، 
٢٠ُ ٣غٮ حٛلْٜ ٩حٛظٔظٰش ٧٩٪ ٟظ٠ظن ٩دخٚ ُٮ حٛلؾ ُب٦٣ ه٬ٜ حٛظلٰق 

ٯظل٪ٙ ٣غ٦٘ ُٰ٘٪١ ٓخس٣ًخ، ٩ٰٓٚ ٯٜض٦ٟ دٝ ٛظش٦ٗ أكذ ٩حؿزخص حٛو٠شس 
٩ٯ٘٪١ ٟظ٠ظوًخ، أٟخ ارح ٓذٝ حٛلخؽ ٟ٘ش ٧٩٪ ٓخس١ أ٩ ِٟشد ُب٦٣ ٯـ٪ٍ 
ٜٛٔذ٩ٝ ٩ٯغو٬ ٜٛلؾ ٩ٯز٬ٔ ه٬ٜ اكشح٦ٟ ٩ال ٯلْٜ ٩ال ٯٔظش ٓزٚ ٯ٪ٝ 

ح٤ٛلش، ٩ٯـ٪ص ٦ٛ أ١ ٯٜٔذ ٣ٰظ٦ ُٰـوٚ كـ٦ ط٠ظوًخ، ُٰٔظش أ٩ ٯلْٜ ٩ٯلٚ 

 أطلخر٦، ٩ٓذ ٗخ١ رٖٛ ٩حؿزًخ ُٮ ػٞ ٯلشٝ ٯ٪ٝ حٛظش٩ٯش، ٩رزٖٛ أٟش ح٤ٛزٮ 
.  طٜٖ حٛغ٤ش خخطش ه٬ٜ أسؿق حٳٓ٪حٙ ُٮ ح٠ٛغؤٛش

٩روذ ٩ٓ٪ٍ حٛلخؽ روشُش ٩ٟزٰظ٦ ر٠ضدِٛش ٯٔذٝ ٬٤٠ٛ ُٰشٟٮ ؿ٠شس 
حٛؤزش ػٞ ٯ٤لش ا١ ٗخ١ ٟظ٠ظوًخ أ٩ ٓخس٣ًخ، ػٞ ٯلْٜ أ٩ ٯٔظش ٠ٗخ ُوٚ ح٤ٛزٮ 

٩حٛلْٜ ٩حٛظٔظٰش خخص رخٛشأط، ُال ٯششم أخز شٮء ٢ٟ حٛزذ١ ، .
٩ٯٜضٝ حٛلْٜ أ٩ حٛظٔظٰش ٢ٟ ؿ٠ٰن سأع٦ ٜٛشؿٚ ٩ح٠ٛشأس ال ٢ٟ ٗٚ شوشس؛ 

  +: ٛٔ٪٦ٛ طوـخ٬ٛ

"[27: حِٛظق] ٧٩زح هخٝ ُٮ ؿ٠ٰو٦، ٩ٳ١ ،
ُب١ ٗخ١ حٛشوش ٟؼِ٪سًح .  كْٜ ؿ٠ٰن سأع٦ طِغٰشًح ٠ٛـْٜ حٳٟشح٤ٛزٮ 

٩ٰٓٚ ٯِ٘ٮ ػالع . ٩ٓخٙ روؼ٨ٞ ٯـضث٦ روؼ٦. ٓظش ٢ٟ سإ٩ط ػِخثش٥
٩أ٭ ٓذس . ٩حٳ٩ٙ أسؿق ٰٓخعًخ ه٬ٜ ٟغق حٛشأط ُٮ حٛ٪ػ٪ء. شوشحص
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ٓظش ٢ٟ شوش٥ أؿضأ ٛذخ٪٦ٛ ُٮ ٟغ٬٠ حٛظٔظٰش، ٩حٳ٬ٛ٩ أ١ ٯ٘٪١ 
ر٠ٔذحس حٳ٠٣ٜش، ٩ح٤ٛغخء ٯٔظش١ ٩ال ٯل٢ٜٔ، ٩حٛشؿخٙ ٟخٰش١٩ ر٢ٰ حٛلْٜ 

اٌٍُٙ اسؽُ اٌّؾٍم١ٓ لبٌٛا ):  ٓخ٩ٙحٛظٔظٰش، ٩حٛلْٜ أُؼٚ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
ٚاٌّمصش٠ٓ ٠ب : ٚاٌّمصش٠ٓ ٠ب سعٛي اهلل، لبي اٌٍُٙ اسؽُ اٌّؾٍم١ٓ لبٌٛا

 كْٜ ُٮ كـظ٦، ٓخٙ ، ٩ح٤ٛزٮ (ٚاٌّمصش٠ٓ: سعٛي اهلل فمبي فٟ اٌضبٌضخ
، ( ٚؽٍك طبئفخ ِٓ أصؾبثٗ ٚلصش ثؼضُٙؽٍك سعٛي اهلل ): حر٢ ه٠ش

 أرٝ ِٕٝ فشِٝ اٌغّشح صُ أرٝ ِٕضٌٗ ثّٕٝ اْ سعٛي اهلل ): ٩ٓخٙ أ٣ظ
ُخٛغ٤ش أ١ . (خز ٚأشبس اٌٝ عبٔجٗ األ٠ّٓ صُ األ٠غش: ٚٔؾش صُ لبي ٌٍؾالق

.  ٯزذأ رشْ سأع٦ حٳٯ٢٠ ػٞ ش٦ٔ حٳٯغش ُب١ ٛٞ ٯِوٚ أؿضأ٥ رال خالٍ
.  ٢ٟ٩ ٣زس حٛلْٜ ُٮ حٛلؾ ٩ؿذ ه٦ٰٜ

أٟخ ٢ٟ ٛزذ سأع٦ رؤ١ ؿوٚ ٦ُٰ ٟخدس ه٤ذ اكشح٦ٟ ٰٛـظ٠ن شوش٥ ٛجال 
ٯظشوغ ُٮ حإلكشحٝ أ٩ ٯٔن ٦ُٰ ح٠ٔٛٚ، ٨ُزح حخظَٜ ٦ُٰ ح٨ِٔٛخء ُٮ ٩ؿ٪د 

حٛلْٜ ه٦ٰٜ، ُز٧ذ حٛـ٨٠٪س ا٬ٛ ٩ؿ٪د حٛلْٜ ه٦ٰٜ ٩هذٝ حالٓظظخس ه٬ٜ 
ِٓ ٌجذ : )أخشؿ٦ حٛزخخس٭، ٩٩سد (ِٓ خضش ف١ٍؾٍك)حٛظٔظٰش ٛلذٯغ 

٩حخظخس حٛل٤ِٰش ٩روغ حٛل٤خرٜش .  ٠ٛخ ٛزذ شوش٥ ك٦ٜٔ، ٩ٳ١ ح٤ٛزٮ (ف١ٍؾٍك
 خٰش أطلخر٦ ر٢ٰ حٛلْٜ ٩حٛشخُوٰش هذٝ ٩ؿ٪د حٛلْٜ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 

.  ٩حٛظٔظٰش
٩حٳطٜن حٛز٭ ٰٛظ ُٮ سأع٦ شوش حعظلذ ٦ٛ ؿ٨٠٪س أ٧ٚ حٛوٜٞ أ١ 

ٯ٠شس ح٠ٛ٪ط ه٬ٜ سأع٦ ٩ال ٯـذ رٖٛ حطِخًٓخ، ٩حٛلْٜ أ٩ حٛظٔظٰش ٣غٖ ٢ٟ 
ِٓ ٌُ ٠ىٓ ِؼٗ ):  أٟش ر٦، ُِٮ كذٯغ حر٢ ه٠شأ٣غخٕ حٛلؾ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 

، ٩ُٮ كذٯغ (٘ذٞ ف١ٍطف ثبٌج١ذ ٚثبٌصفب ٚاٌّشٚح ١ٌٚمصش ١ٌٚؾًٍ
، (أؽٍٛا ِٓ اؽشاِىُ ثطٛاف ثبٌج١ذ ٚث١ٓ اٌصفب ٚاٌّشٚح ٚلصشٚا): ؿخرش
٩ٓذ ٩طَ حهلل ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ُٮ دخ٪٨ٛٞ ٟ٘ش . ٩حٳٟش ٯٔظؼٮ حٛ٪ؿ٪د: ٓخٛ٪ح

٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٢٘ ٢ٟ ح٤٠ٛخعٖ ٠ٛخ ٩ط٨ِٞ  (ٟل٢ٰٜٔ سإ٩ع٘ٞ ٩ٟٔظشٯ٢)رٔ٪٦ٛ 

 طشكٞ ه٬ٜ ح٠ٛل٢ٰٜٔ ػالػًخ ٩ح٠ٛٔظشٯ٢ ٟشس، ٩ٛ٪ ٛٞ ٩ٳ١ ح٤ٛزٮ . حهلل ر٦
٩ٳ١ ح٤ٛزٮ . ٯ٢٘ ٢ٟ ح٤٠ٛخعٖ ٠ٛخ دخ٦ٜ حٛظِؼٰٚ، ٠ٛ٩خ ٗخ١ ُٮ ُو٦ٜ ػ٪حد

ٞ٩ه٬ٜ ٧زح ٢ٟ طش٦ٗ .  ٩أطلخر٦ دح٩ٟ٪ح ه٦ٰٜ ُٮ ؿ٠ٰن كـ٨ٞ ٩ه٠ش٧
٩ؿذ ه٦ٰٜ دٝ ٩ال ٯلظٚ حٛظلٜٚ اال ر٦ ٤٧٩خٕ س٩حٯش ه٢ أك٠ذ رؤ٦٣ ٰٛظ 

 فطفذ ثبٌج١ذ ٚثبٌصفب أِشٟٔ إٌجٟ ): ٢ٟ ح٤٠ٛخعٖ ٛلذٯغ أرٮ ٟ٪ع٬
 ٌّب عؼٝ أْ إٌجٟ )ٟظِْ ه٦ٰٜ، ٩س٫٩ ٟغٜٞ  (ٚاٌّشٚح صُ لبي ٌٟ أؽً
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، (ِٓ وبْ ِٕىُ ِؼٗ ٘ذٞ ف١ٍؾً ١ٌٚغؼٍٙب ػّشح: ث١ٓ اٌصفب ٚاٌّشٚح لبي
٢٘ٛ ٧ز٥ ح٤ٛظ٪ص ٟـٜٔش ُظل٠ٚ ه٬ٜ حٛظٰٰٔذ ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ حعظذٙ ر٨خ 

.  أطلخد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ
٩ٯـ٪ص طؤخٰش حٛلْٜ أ٩ حٛظٔظٰش ٩ال ٯٜضٝ ُو٦ٜ ُٮ ٯ٪ٝ ح٤ٛلش، ٩حٛظلٜٚ 
حٳ٩ٙ ال ٯلظٚ اال رخٛلْٜ أ٩ حٛظٔظٰش ٟن حٛشٟٮ ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء، ُال 

ار س١ِزُ ):  ٓخٙٯ٘ظِٮ ُٮ رٖٛ رخٛشٟٮ ٩كذ٥ ٛلذٯغ هخثشش أ١ ح٤ٛزٮ 
، اال أ٦٣ ٢ٟ (ٚؽٍمزُ فمذ ؽً ٌىُ اٌط١ت ٚاٌض١بة ٚوً شٟء اال إٌغبء

٩ٓخٙ ه٠ش ر٢ حٛخـخد . س٩حٯش حٛلـخؽ ر٢ أسؿؤس ٩ٓذ حخظَٜ ه٦ٰٜ ٦ُٰ
ارح سٰٟظٞ حٛـ٠شس رغزن كظٰخص ٩ررلظٞ ٩كٜٔظٞ ُٔذ كٚ : "سػٮ حهلل ه٦٤

 ٛل٦ٜ ٓزٚ أ٣خ ؿٰزض سع٪ٙ حهلل : "ُٔخٛض هخثشش" ٛ٘ٞ ٗٚ شٮء اال حٛـٰذ
٩ر٧ذ ٟخٖٛ ا٬ٛ أ٦٣ ٯظلٜٚ رخٛشٟٮ ُٔؾ ٩أ١ . ٩ع٤ذ٥ ؿٰذ" أ١ ٯـ٪ٍ رخٛزٰض

:  ٓخٙحٛلْٜ ال ٟذخٚ ٦ٛ ُٮ حٛلٚ ٛلذٯغ حٛوش٣ٮ ه٢ حر٢ هزخط أ١ ح٤ٛزٮ 
اال أ٦٣ ٟشعٚ؛ ٳ١  (ارا س١ِزُ اٌغّشح فمذ ؽً ٌىُ وً شٟء اال إٌغبء)

اْ ٘زا ٠َٛ ): حٛوش٣ٮ ٛٞ ٯذسٕ حر٢ هزخط، ٩ٛلذٯغ أٝ ع٠ٜش ٟشُ٪هًخ
سخص ٌىُ ارا أٔزُ س١ِزُ اٌغّشح أْ رؾٍٛا ٠ؼٕٟ ِٓ وً ِب ؽشِزُ ِٕٗ اال 

٢٘ٛ حٛلذٯغ ٦ُٰ أر٪ هزذحهلل ر٢ هزذحهلل ر٢ صٟوش ٩ٛٞ ٯزٗش٥ أكذ  (ِٓ إٌغبء
.  رـشف أ٩ طوذٯٚ

٩حٳكخدٯغ ٨ُٰخ ٟخ طش٫ ٩ٯ٢٘٠ ك٠ٚ ح٠ٛـْٜ ه٬ٜ ح٠ٰٛٔذ، ٩ٛزح ُب٦٣ ال 
ٯظلٜٚ حٛلخؽ اال رِوٚ حٛشٟٮ ٩حٛلْٜ ٩ال ٯٔظظش ُٮ رٖٛ ه٬ٜ حٛشٟٮ 

٩كذ٥، ٩حٛغ٤ش ُٮ ٯ٪ٝ ح٤ٛلش حٛشٟٮ ػٞ ح٤ٛلش ػٞ حٛلْٜ ػٞ حٛـ٪حٍ؛ ٳ١ 
.   ٧٘زح ُو٨ٜخح٤ٛزٮ 

ُٜ٪ ٓذٝ حٛلخؽ حٛلْٜ ه٬ٜ حٛشٟٮ ُال ٯخٜ٪ حٛلخٙ، ا١ ٗخ١ ؿخ٧اًل أ٩ 
٣خعًٰخ ُال كشؽ ه٦ٰٜ ه٤ذ ؿ٨٠٪س أ٧ٚ حٛوٜٞ خالًُخ ٳرٮ ك٤ِٰش، ٩ُٮ حٛلذٯغ 

ارثؼ ٚال : ٠ب سعٛي اهلل ٌُ أشؼش فؾٍمذ لجً أْ أرثؼ فمبي: أْ سعاًل لبي)
اسَ ٚال ؽشط : ٌُ أشؼش فٕؾشد لجً أْ أسِٟ لبي: ؽشط، فغبء آخش فمبي

ٟظِْ ه٦ٰٜ ٢ٟ ](افؼً ٚال ؽشط: فّب عئً ػٓ شٟء لذَ ٚال أخش اال لبي
أٟ ؽٍمذ لجً أْ أسِٟ : )، ٩ُٮ ِٛق ه٤ذ ٟغٜٞ[كذٯغ هزذحهلل ر٢ ه٠ش٩

(.  اسَ ٚال ؽشط: لبي
٩أٟخ ا١ ٓذٝ حٛلْٜ ه٬ٜ حٛشٟٮ ٟظو٠ذًح هخ٠ًٛخ ُٔذ  حخظَٜ ح٨ِٔٛخء ُٮ 

 +: رٖٛ ُٔخٙ حٛـ٨٠٪س ه٦ٰٜ دٝ؛ ٳ١ حهلل ٓخٙ
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   " ٩ٳ١ 

، ٩ٳ١ ح٠ٛلشٝ ٤٠ٟ٪م رخالطِخّ (خزٚا ػٕٟ ِٕبعىىُ):  سطذ ٩ٓخٙح٤ٛزٮ 
٢ٟ أخز شوش٥ ٓزٚ حٛظلٜٚ حٳ٩ٙ ٩ر٧ذ أك٠ذ ُٮ س٩حٯش ه٦٤ ا٬ٛ ؿ٪حص 

٠ب سعٛي اهلل : أْ سعاًل لبي)طٔذٯٞ حٛلْٜ ه٬ٜ حٛشٟٮ ٛلذٯغ حر٢ هزخط 
ال : رثؾذ لجً أْ أسِٟ لبي: ال ؽشط،لبي: ؽٍمذ لجً أْ أرثؼ فمبي

عّؼذ : )، ٩س٫٩ ٟغٜٞ ٢ٟ كذٯغ هزذحهلل ر٢ ه٠ش٩ ٓخٙ[ٟظِْ ه٦ٰٜ](ؽشط

٠ب :  ٚأربٖ سعً ٠َٛ إٌؾش ٚ٘ٛ ٚالف ػٕذ اٌغّشح فمبيسعٛي اهلل 
، ُٜ٪ ٓذٝ حٛلْٜ ٛٞ (اسَ ٚال ؽشط: سعٛي اهلل أٟ ؽٍمذ لجً أْ أسِٟ لبي

ٯلظٚ حٛظلٜٚ اال رشٟٮ ؿ٠شس حٛؤزش، ٩حٛظلٜٚ ال ٯلظٚ اال ر٠خ عزْ رٗش٥ 
.  ُٮ حٛلؾ

٩ال ٯـ٪ص إل٣غخ١ أ١ ٯ٤٪٭ حٛخش٩ؽ ٢ٟ اكشح٦ٟ ٓزٚ اط٠خٝ ح٤٠ٛخعٖ، ٩ال 
ٯخشؽ ٢ٟ اكشح٦ٟ رشُغ حإلكشحٝ ٩ال رِوٚ شٮء ٢ٟ ح٠ٛلل٪سحص ٩ال 

ربُغخد حإلكشحٝ، رٚ ٯز٬ٔ ٦ُٰ ٩ا١ ٗخ١ ُخعذًح كظ٬ ٯ٨٤ٮ ح٤ٛغٖ حٛز٭ هٔذ ٦ٛ 
حإلكشحٝ، ٩ٛ٪ أُغذ ح٠ٛشء اكشح٦ٟ ٓزٚ حٛ٪ٓ٪ٍ روشُش أ٦٤ٟ٘ حٛظلٜٚ رو٠شس 

٩ط٘٪١ ُخعذس، ٩ٯلشٝ روذ رٖٛ ٜٛلؾ ٰٛظق كـ٦، ٩ٯـذ ه٦ٰٜ ِٗخسس حٛ٪ؽء 
.  ُٮ حٛو٠شس

٩ال ٯلظٚ حٛظلٜٚ ٢ٟ حإلكشحٝ ر٠٪ص ح٠ٛلشٝ، ُبرح ٟخص ح٠ٛلشٝ ؿ٤ذ 
حٛـٰذ ٩طٌـٰش حٛشأط ه٬ٜ حٛظلٰق ٳ٦٣ ال ٯضحٙ ٟلشًٟخ ٩عٰزوغ ٟٜزًٰخ 

٠ٗخ ُٮ كذٯغ حٛز٭ ٩ٓظظ٦ ٣خٓظ٦، ٩ٯـ٪ص ٠ٜٛلشٝ سؿاًل ٗخ١ أ٩ حٟشأس 
ح٤ٛلش ُٮ ح٠ٛشآس، ٩ال رخط أ١ ٯظزشم ح٠ٛلشٝ رذ٦ٟ أ٩ ٯوخٛؾ ؿشك٦ أ٩ ٯٔـن 

.  رششس ٦٤ٟ ٛلخؿش
٠ٟ٩خ ٯظوْٜ رلْٜ حٛشأط ٢ٟ حٳك٘خٝ ٌٰٛش ح٠ٛلش٢ٰٟ حعظلزخد كْٜ 
سأط ح٠ٛ٪ٛ٪د ه٤ذ ؿ٨٠٪س حٛو٠ٜخء خالًُخ ٜٛل٤ِٰش، ٩ح٠ٛخٰٛ٘ش ٩حٛشخُوٰش ال 

.  ٯِشٓ٪١ ر٢ٰ حٛزٗش ٩حٳ٣ؼ٬ ٩حٛل٤خرٜش ٯٔظش٦٣٩ ه٬ٜ حٛزٗش
: ٩حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ كْٜ حٛزٗش ٛشأع٦ ًٰش ح٤ٛغٖ ؿخثض ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 

 أٟش رلْٜ أر٤خء ؿوِش ر٢ أرٮ ، ٩ٳ١ ح٤ٛزٮ (أؽٍمٗ وٍٗ أٚ دػٗ وٍٗ)
.  ؿخٛذ خالًُخ ٛزوغ ح٠ٛخٰٛ٘ش

٩كْٜ روغ حٛشأط ٩طشٕ روؼ٦ حٱخش ٯغ٬٠ حٛٔضم ٩ٓذ ٩سدص 
.  حٳكخدٯغ رخ٨٤ٛٮ ه٦٤
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 رشة أٟخ ح٠ٛشأس ُٰلشٝ ه٨ٰٜخ كْٜ شوش٧خ ٌٰٛش ػش٩سس؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  ٢ٟ حٛلخٛٔش

٩ر٧ذ ؿ٨٠٪س ح٨ِٔٛخء ا٬ٛ أ١ حٛ٘خُش ارح أعٜٞ حعظلذ ٦ٛ كْٜ شوش٥، 
٧زح شٮء ٢ٟ حٳك٘خٝ ح٠ٛظؤٜش . ٩ال ٯششم كْٜ شوش ح٠ٰٛض؛ ٳ٦٣ ٛٞ ٯ٤ٔٚ

. رخٛشوش
أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ ٜٛـ٠ٰن حٛوٜٞ ح٤ٛخُن ٩حٛو٠ٚ حٛظخٛق ٩ح٤ٰٛش حٛظخدٓش، 

. ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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حِٛ٘خسحص - 12

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ

ُب١ حٛلخؽ ٯظٔشد ا٬ٛ حهلل هض ٩ ؿٚ ٩ٯوزذ سر٦ رِوٚ حِٛ٘خسحص حٛظٮ 
طـزش ٟخ ٯلظٚ ُٮ كـ٦ ٢ٟ خٜٚ، ٧٩ز٥ حِٛ٘خسحص اٟخ أ١ طٔن ِٛ٪حص س٢ٗ 

أٟخ ُ٪حص حٳسٗخ١، ُال ٯ٤ؤذ ح٤ٛغٖ اال . أ٩ ٩حؿذ أ٩ ُوٚ ٟلل٪س
.  رخإلكشحٝ، ٢٠ُ ٛٞ ٯلشٝ ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ شٮء؛ ٳ٦٣ ٛٞ ٯذخٚ ُٮ ح٤ٛغٖ أطاًل

٢ٟ٩ ُخط٦ حٛ٪ٓ٪ٍ روشُش رؤ١ ٛٞ ٯٔذٝ اال روذ ؿٜ٪م حِٛـش ٯ٪ٝ ح٤ٛلش 
ُب٦٣ ٯظلٜٚ رو٠شس ه٬ٜ حٛظلٰق، ٩حٳ٬ٛ٩ ٦ٛ حٛلؾ ٢ٟ ٓخرٚ ا١ ط٢٘٠ ٢ٟ 

.  رٖٛ خش٩ؿًخ ٢ٟ خالٍ حٛـ٨٠٪س، ٩ٟؼ٦ٜ ٢ٟ أكظش ه٢ هشُش

أٟخ حٛـ٪حٍ ٩حٛغوٮ ُب٦٣ ال ٯِ٪ص، ُِٰو٠٨ٜخ ٟظ٬ ط٢٘٠ ٠٨٤ٟخ، ٢٘ٛ ٛ٪ 
كظش ه٢ حٛزٰض ُب٦٣ ٯزرق ٧ذٯًخ ُٮ ٟ٪ػو٦ ٩ٯلٚ ٢ٟ اكشح٦ٟ رخٛو٠شس؛ 

   +: ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   "[حٛزٔشس :

 أٟش أطلخر٦ ك٢ٰ كظش٩ح ُٮ حٛلذٯزٰش أ١ ٯ٤لش٩ح ، ٩ٳ١ ح٤ٛزٮ [196
٩ٯلٜٔ٪ح ٩ٯلٜ٪ح ٟظِْ ه٦ٰٜ، ٩ال ُشّ ُٮ رٖٛ ر٢ٰ حٛلظش حٛوخٝ ٩ر٢ٰ 
حٛلظش ح٠ٛظوْٜ رشخض ٩حكذ ٛو٠٪ٝ ح٤ٛض اال ارح ٗخ١ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛلشٝ 

٩ال ٯظلٜٚ . حٛظخٜض ٢ٟ رٖٛ حٛلظش ٩ٛ٪ رغٜ٪ٕ ؿشٯْ أؿ٪ٙ ُب٦٣ ٯٜض٦ٟ
ح٠ٛلظش ٓزٚ ررق ح٨ٛذ٭ ٩ٯ٤لش٥ ُٮ ٟ٪ػو٦ حٛز٭ أكظش ٦ُٰ ٠ٗخ ُوٚ 

 ُٮ حٛلذٯزٰش، ٩ٯـ٪ص ررق ح٨ٛذ٭ ٩حٛظلٜٚ ر٠ـشد حٛلظش ٩ال ٯٜضٝ ح٤ٛزٮ 
. ح٣ظلخس ٯ٪ٝ ح٤ٛلش

أٟخ ارح ٗخ١ ح٠ٛلشٝ ٓذ حشظشؽ أ٦٣ ا١ كزغ٦ كخرظ ٠ُل٦ٜ كٰغ كزظ 
.  ُب٦٣ ٯـ٪ص ٦ٛ حٛظلٜٚ ارح كظش ٩ٛ٪ ٛٞ ٯزرق ٧ذٯ٦

ٯظ٪ٝ هششس أٯخٝ : أٟخ ارح ٛٞ ٯـذ ح٠ٛلظش ٧ذٯًخ ُٔخٙ أك٠ذ ٩حٛشخُوٮ
. ٢٠ٗ ٛٞ ٯـذ ح٨ٛذ٭ ٧٩زح أك٪ؽ، ٩ٓخٙ ٟخٖٛ ٩أر٪ ك٤ِٰش ال رذٙ ٨ٜٛذ٭

٩ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ال ٯظلٜٚ اال رب٠ٗخٙ حٛظٰخٝ، ٩حٛظ٪حد أ٦٣ ٯلْٜ شوش٥ 
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 ٯ٪ٝ حٛلذٯزٰش ٩ُو٦ٜ أطلخر٦ ػٞ ٯ٤٪٭ روذ روذ ررق ٧ذٯ٦ ٠ٗخ ُوٚ ح٤ٛزٮ 
.  رٖٛ حٛظلٜٚ ٩ال ٠ٰٓش ٨ٛز٥ ح٤ٰٛش ٓزٚ ُوٚ ٧ز٥ حٳُوخٙ

 ٛٞ ٩حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ ح٠ٛلظش ال ٯـذ ه٦ٰٜ حٛٔؼخء؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
ٯؤٟش أطلخر٦ رٔؼخء حٛلذٯزٰش ٩ٗخ١ ٟو٦ أَٛ ٩أسرو٠خثش ٩ا٠٣خ حهظ٠ش ٟو٦ 

.  ٢ٟ ٓخرٚ ٣ِش ٯغٰش
٢ٟ٩ أكظش رغزذ ٟشع أ٩ ر٧خد ٣ِٔش ُب٦٣ ال ٯظلٜٚ ه٤ذ ؿ٨٠٪س 

 أسشذ ػزخهش ا٬ٛ حالشظشحؽ ٳ٨٣خ شخٰٗش حٛو٠ٜخء خالًُخ ٜٛل٤ِٰش؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
.  ٩ٛ٪ ٗخ١ حٛلظش رخ٠ٛشع ٯـ٪ص ر٦ حٛظلٜٚ ٠ٛخ حكظٰؾ ا٬ٛ حالشظشحؽ

أٟخ رخ٤ٛغزش ٜٛلخثغ ارح كخػض ٓزٚ ؿ٪حٍ حإلُخػش ُخٛـ٨٠٪س ه٬ٜ 

:  ك٢ٰ رٗش ٦ٛ أ١ طِٰش كخػض ٓخٙأ٨٣خ ط٤ظلش كظ٬ طـ٪ٍ ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
، ٨ُزح ٯذٙ ه٬ٜ أ١ (فٍزٕفش ارًا: أٙب لذ أفبضذ لبي: أؽبثغزٕب ٟ٘؟ ل١ً)

: ٧زح حٛـ٪حٍ الرذ ٦٤ٟ ٩أ٦٣ ٯلزظ ٢ٟ ٛٞ ٯؤِص ر٦، ٩ٓخٙ ٛوخثشش ٠ٛخ كخػض
(.  افؼٍٟ ِب ٠فؼٍٗ اٌؾبط غ١ش أْ ال رطٛفٟ ثبٌج١ذ)

أٟخ رخ٤ٛغزش ٛظشٕ ٩حؿزخص حٛلؾ، ٢٠ُ ؿخ٩ص ح٠ٰٛٔخص ٟشٯذًح ٤ٜٛغٖ ًٰش 
ٟلشٝ ُو٦ٰٜ أ١ ٯشؿن ٰٛلشٝ ٢ٟ ح٠ٰٛٔخص، ُب١ سؿن ُؤكشٝ ٢ٟ ح٠ٰٛٔخص ُال 

أٟخ ا١ أكشٝ . شٮء ه٦ٰٜ؛ ٳ٦٣ أكشٝ ٢ٟ ح٠ٰٛٔخص حٛز٭ أٟش رخإلكشحٝ ٦٤ٟ
٢ٟ د١٩ ح٠ٰٛٔخص ُب٦٣ ٯـذ ه٦ٰٜ دٝ ٩ع٪حًء ٗخ١ طـخ٩ص٥ ٠ٰٜٛٔخص كخٛش ٗ٪٦٣ 

هخ٠ًٛخ أ٩ ؿخ٧اًل، ع٪حء ٗخ١ ؿخ٧اًل رخٛل٘ٞ أ٩ رخ٠ٰٛٔخص ٛٔ٪ٙ حر٢ هزخط 
، ٧٩زح ٟز٧ذ حٳث٠ش حٳسروش ُٮ "٢ٟ طشٕ ٣غً٘خ ُو٦ٰٜ دٝ: "سػٮ حهلل ه٦٤

.  حٛـ٠ٜش، ُب١ ٗخ١ هخ٠ًٛخ ُو٦ٰٜ ٟن حٛذٝ حٛظ٪رش ا٬ٛ حهلل ٢ٟ رٖٛ
أٟخ ٢ٟ ٛٞ ٯوضٝ ه٬ٜ ح٤ٛغٖ ٩حإلكشحٝ اال روذ طـخ٩ص ح٠ٰٛٔخص ُب٦٣ ٯلشٝ 

.  ٢ٟ ٟ٪ؿ٦٤ حٛز٭ ؿضٝ ٦ُٰ رخإلكشحٝ ٩ال كشؽ ه٦ٰٜ ٩ال دٝ
٢ٟ٩ خشؽ ٢ٟ هشُش ٓزٚ ًش٩د حٛش٠ظ ُب١ هخد ا٨ٰٛخ ٓزٚ ؿٜ٪م 

. حِٛـش ُب٦٣ ال شٮء ه٦ٰٜ، ٩ا١ ٛٞ ٯوذ ٩ؿذ ه٦ٰٜ دٝ ه٤ذ ؿ٨٠٪س أ٧ٚ حٛوٜٞ
أٟخ ٢ٟ طشٕ ح٠ٛزٰض ر٠ضدِٛش ُب١ ٗخ١ ٌٰٛش هزس ُب٦٣ ٯـذ ه٦ٰٜ دٝ ُٮ ٓ٪ٙ 
ؿ٨٠٪س أ٧ٚ حٛوٜٞ ٩ه٦ٰٜ حٛظ٪رش أٯؼًخ، أٟخ ا١ ٗخ١ ٟوز٩سًح ٢٠ٗ هخ٦ٓ صكخٝ 

حٛغٰخسحص أ٩ ٟشع ٟشػًخ ال ٯ٢٘٠ ٟو٦ ٢ٟ حال٣ظٔخٙ ا٬ٛ ٟضدِٛش ُٔذ 
ال شٮء ه٦ٰٜ ٳ٦٣ ٟوز٩س ُٰٔخط ه٬ٜ حٛشهخس : حخظَٜ ح٨ِٔٛخء ُٮ رٖٛ، ُٰٔٚ

أ٦٣ ٯـذ ه٦ٰٜ دٝ ارح ٛٞ : ٩حٛٔ٪ٙ حٛؼخ٣ٮ. ٩حٛغٔخس ُٮ طشٕ ح٠ٛزٰض ٰٛخٛٮ ٬٤ٟ
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: ٯذخٚ ٟضدِٛش ٓزٚ ؿٜ٪م حٛش٠ظ ٯ٪ٝ ح٤ٛلش ٛٔ٪ٙ حهلل طوخ٬ٛ
+    

   

  " ٩ٛٔ٪٦ٛ ، :
ِٓ شٙذ صالرٕب ٘زٖ ٚٚلف ِؼٕب ؽزٝ ٔذفغ ٚلذ ٚلف ثؼشفخ لجً رٌه )

، ٩ح٤ٛغٰخ١ ا٠٣خ ٯئػش ُٮ ح٨٤٠ٰٛخص (١ٌاًل أٚ ٔٙبسًا فمذ رُ ؽغٗ ٚلضٝ رفضٗ
٩ُٮ عٔ٪ؽ حإلػٞ ُٮ ح٠ٛؤٟ٪سحص ٧٩زح حٛٔ٪ٙ ٦ٛ ٩ؿخ٧ظ٦، ٢ٟ٩ طشٕ حٛشٟٮ 

.  ُب٦٣ ٯـزش٥ رذٝ ٳػش حر٢ هزخط حٛغخرْ
٢ٟ٩ طشٕ ح٤ٛلش ُٮ أٯخٝ حٛظششٯْ ٧٩٪ ٓخس١ أ٩ ٟظ٠ظن ٩ؿذ ه٦ٰٜ 

ٓؼخإ٥، ُب١ ٗخ١ طش٦ٗ ٣غٰخ٣ًخ ُال اػٞ ه٦ٰٜ، ٩ا١ ٗخ١ ٟن حٛظو٠ذ ٨ُ٪ آػٞ 
٩ه٦ٰٜ ٟن  حٛٔؼخء حٛظ٪رش ا٬ٛ حهلل طوخ٬ٛ، ُؤٟخ ٢ٟ ٛٞ ٯ٢٘ ٓخدسًح ه٬ٜ ررق 
ح٨ٛذ٭ ٩ؿذ ه٦ٰٜ طٰخٝ هششس أٯخٝ، ػالػش ُٮ حٛلؾ ٩عزوش ارح سؿن ا٬ٛ 

.  أ٦ٜ٧
٩حٛ٪ٓض حٛز٭ ٯوذ ٦ُٰ حإل٣غخ١ ٓخدسًح ه٬ٜ ح٨ٛذ٭ أ٩ ًٰش ٓخدس ٧٪ ٩ٓض 

٢ٟ٩ رذأ رخٛظٰخٝ ػٞ ٓذس ه٬ٜ ح٨ٛذ٭ ٛٞ ٯٜض٦ٟ حٛخش٩ؽ ٢ٟ . ٩ؿ٪د ح٨ٛذ٭
.  حٛظ٪ٝ ا٬ٛ ح٨ٛذ٭ اال أ١ ٯشخء

٢ٟ٩ طشٕ ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ ُب١ ٗخ١ ٢ٟ أ٧ٚ حٳهزحس ٗخٛغٔخس ٩حٛشهخس ُال 

 سخض ٜٛغٔخس ٩حٛشهخس ُٮ طشٕ ح٠ٛزٰض ر٬٤٠، شٮء ه٦ٰٜ؛ ٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩ٟؼ٦ٜ ٢ٟ هخ٦ٓ صكخٝ حٛغٰش أ٩ كشٗش ح٠ٛش٩س ه٢ دخ٪ٙ ٬٤ٟ أ٩ ح٠ٛشع 

أٟخ ٢ٟ طشٕ . أ٩ خخٍ ه٬ٜ ٟخ٦ٛ أ٩ ٣ِغ٦ أ٩ ٩ٛذ٥ أ٩ ٛٞ ٯـذ ٟ٘خ٣ًخ ُٮ ٬٤ٟ
ح٠ٛزٰض ر٬٤٠ ٌٰٛش هزس ُو٦ٰٜ حٛظ٪رش، أٟخ ٟخ ٯـذ ه٦ٰٜ ٢ٟ حٛـضحء ُٔذ 

ال شٮء ه٦ٰٜ، : حخظَٜ ح٨ِٔٛخء ٦ُٰ ه٬ٜ أٓ٪حٙ هذٯذس أش٨ش٧خ ػالػش، ٰٓٚ
٩ٰٓٚ ه٦ٰٜ أ١ ٯظظذّ رشٮء، ٩ٰٓٚ ه٦ٰٜ دٝ ارح طشٕ حٰٜٛخٛٮ حٛؼالع، ٧٩زح 

".  ٢ٟ طشٕ ٣غً٘خ ُٰٜشّ دًٟخ: "أ٩ؿ٦ حٳٓ٪حٙ؛ ٛٔ٪ٙ حر٢ هزخط

ُب١ ٰٓٚ ٠ٛخ ُشّ ٤٧خ ر٢ٰ أ٧ٚ حٳهزحس ٩ًٰش٧ٞ ُٮ حِٛذٯش ٩ٛٞ ٯِشّ 
ٳ١ ح٤ٛض ٓذ ٩سد رغٔ٪ؽ حٛ٪حؿذ ٜٛوزس ٤٧خ : ر٨٤ٰٞ ُٮ ٰٜٛش ٟضدِٛش؟ ٰٓٚ

.  ٩ٛٞ ٯشد ٟؼ٦ٜ ُٮ ٰٜٛش ٟضدِٛش
٩أٟخ ؿ٪حٍ حٛ٪دحم ُب١ حٛلخثغ ٩ح٤ِٛغخء ٯـ٪ص ٠٨ٛخ طشٕ حٛـ٪حٍ؛ 

٩أٟخ . ٳ١ طِٰش ٠ٛخ كخػض ٛٞ طـَ ؿ٪حٍ حٛ٪دحم ٩ال ٯـذ ه٨ٰٜخ ُذٯش
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ا١ طشٕ ًٰش٠٧خ ؿ٪حٍ حٛ٪دحم ُٰـذ ه٦ٰٜ دٝ ع٪حًء طش٦ٗ ه٠ذًح أ٩ خـؤ 
ال ٠ٕفشْ أؽذ ؽزٝ ٠ىْٛ ): ه٤ذ حٛـ٨٠٪س؛ ٳ٦٣ ٢ٟ ٩حؿزخص حٛلؾ ٛلذٯغ

(. آخش ػٙذٖ ثبٌج١ذ

٧٩زح حٛذٝ ح٠ٛزٗ٪س ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛغخثٚ دٝ ُذٯش ٯزرق ُٮ حٛلشٝ ٩ٯـوٞ 
ٟغخ٦٤ٰٗ ٩ال ٯؤٗٚ ٦٤ٟ حٛلخؽ شٰجًخ، ٩ٯـضة ٦ُٰ ه٬ٜ ٓ٪ٙ عزن رذ٣ش، ٢ٟ٩ 

.  ٛٞ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ رٖٛ طخٝ هششس أٯخٝ
أٟخ حٛغ٢٤ ُال ٯـذ رظش٨ٗخ شٮء، ٩ارح ٗخ٣ض ح٠ٛشأس ٟظ٠ظوش ٩ٓذٟض 
٧٩ٮ كخثغ ُٜٞ طظ٢٘٠ ٢ٟ حٛـ٪حٍ ٩ر٧زض ا٬ٛ ٬٤ٟ ٓزٚ ؿ٨ش٧خ ُب٨٣خ 
طٜٔذ اكشح٨ٟخ ا٬ٛ حٛٔشح١ ٠ٗخ ُوٜض هخثشش سػٮ حهلل ه٨٤خ ٩ال ِٗخسس 

.  ه٨ٰٜخ
أٟخ حِٛ٘خسحص ح٠ٛظؤٜش رِوٚ ٟلل٪س ٢ٟ ٟلل٪سحص حإلكشحٝ ٨ُٮ ه٬ٜ 

: أ٣٪حم
 حٛ٪ؽء ٩حٛـ٠خم، ُبرح ٩ؿت ح٠ٛلشٝ ٓزٚ حٛظلٜٚ حٳ٩ٙ ُٔذ :إٌٛع األٚي

ُغذ كـ٦ ٩ه٦ٰٜ رذ٣ش ٩ٯـذ ه٦ٰٜ ا٠ٗخٙ كـ٦ ٩ٯلؾ ٢ٟ حٛوخٝ حٛٔخدٝ ٠ٗخ 
.  أُظ٬ رزٖٛ هذد ٢ٟ حٛظلخرش ٩ال ٟخخَٛ ٨ٛٞ

٩ا١ ٩ؿت روذ حٛظلٜٚ حٳ٩ٙ ُب٦٣ ال ٯِغذ كـ٦ ه٤ذ حٛـ٨٠٪س ٩ه٦ٰٜ شخس 
ه٦ٰٜ رذ٣ش، ٩حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ أ٦٣ : ه٤ذ أك٠ذ ٩ٟخٖٛ، ٩ٓخٙ أر٪ ك٤ِٰش ٩حٛشخُوٮ

٢ٟ٩ ؿخٟن روذ . ٯٜض٦ٟ رٖٛ: ال ٯٜض٦ٟ اكشحٝ ؿذٯذ ٛـ٪ح٦ُ، ٩ٓخٙ أك٠ذ
. حٛظلٜٚ حٛؼخ٣ٮ ُال كشؽ ه٦ٰٜ ٩ٛ٪ ٗخ١ ُٮ أٯخٝ حٛظششٯْ

 ح٠ٛزخششس ٠ُٰخ د١٩ حِٛشؽ ٛش٨٪س ُب١ أ٣ضٙ ُخٛـ٨٠٪س :إٌٛع اٌضبٟٔ
ه٬ٜ أ٦٣ ٯـذ ه٦ٰٜ شخس ٩ال ٯِغذ كـ٦ رزٖٛ، ٩ر٧ذ أك٠ذ ا٬ٛ أ١ ه٦ٰٜ 

رذ٣ش، ٩ُٮ س٩حٯش ه٦٤ أ١ كـ٦ ُخعذ، ٩حٛظ٪حد حٛٔ٪ٙ حٳ٩ٙ ٛوذٝ حٛذٰٛٚ 
أٟخ ارح ٛٞ ٯ٤ضٙ ُو٦ٰٜ حٛظ٪رش  ا٬ٛ حهلل ٩ال ٯِغذ رٖٛ . ه٬ٜ اُغخد حٛلؾ ٤٧خ

كـ٦، ٩ه٤ذ حٛـ٨٠٪س ه٦ٰٜ ُذٯش أر٫، ُٰخٰش ر٢ٰ ررق شخس أ٩ طٰخٝ ػالػش 
ال ُذٯش ه٦ٰٜ ٛوذٝ حٛذٰٛٚ ه٬ٜ رٖٛ، : أٯخٝ أ٩ اؿوخٝ ٟغخ٢ٰٗ، ٩ٓخٙ حٛشخُوٮ

. ٧٩٪ أٓ٪٫
 ٓظٚ حٛظٰذ ٨ُزح ٯـذ ٦ُٰ ٟؼٚ حٛلٰ٪ح١ ح٠ٛظٰ٪د ٯزرق :ٚإٌٛع اٌضبٌش

 أ٩ أطلخر٦ رخ٠ٛؼٰٜش ٦ُٰ ٩ٯذُن ٠ٛغخ٢ٰٗ حٛلشٝ، ٩ٟخ ٓؼ٬ ٦ُٰ ح٤ٛزٮ 
٩ؿذ حطزخم ٓؼخث٨ٞ ه٬ٜ حٛظلٰق، ٩اال سؿن ٛٔ٪ٙ هذ٢ٰٛ ٢ٟ أ٧ٚ حٛخزشس، 



 79  هزخدحص حٛلؾ

أ٩ ٯظظذّ ر٠ٰٔش ح٠ٛؼٚ، أ٩ ٯشظش٭ رغوش حٛغ٪ّ ؿوخًٟخ ٯـوٞ ٗٚ ٟغ٢ٰ٘ 
٩ُٮ س٩حٯش ه٢ أك٠ذ أ١ . ٦٤ٟ ٟذًح، أ٩ ٯظ٪ٝ ه٢ ٗٚ ٟذ ٯ٪ًٟخ ٧٩٪ رخٛخٰخس

  +: حٛل٘ٞ ٯٔظظش ه٬ٜ ح٠ٛظو٠ذ ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

   

    " ،
٩ح٠ٛش٨٪س ه٦٤ ٧٩٪ ٟز٧ذ حٳث٠ش حٛؼالػش أ١ ح٠ٛظو٠ذ ٩ح٠ٛخـت ُٮ رٖٛ 

ع٪حء؛ ٳ١ حٰٛٔذ خشؽ ٜٛظش٤ٰن ه٬ٜ حِٛخهٚ ُال ٯو٠ٚ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخخِٛش ٦ُٰ، 
٩ٳ١ ح٤ٛظ٪ص ح٤ٛز٪ٯش هخٟش ُٮ اٯـخد حٛـضحء ه٬ٜ ح٠ٛظو٠ذ ٩ح٠ٛخـت 

. ٧٩زح حٛٔ٪ٙ أسؿق
 ح٠ٛلل٪سحص حٛظٮ ال ٯ٤ظؾ ه٨٤خ اطالٍ ٟؼٚ ٛزظ ح٠ٛخٰؾ :إٌٛع اٌشاثغ

٩طٌـٰش حٛشأط ٩حٛـٰذ ٢٠ُ ُو٨ٜخ هخٟذًح ُو٦ٰٜ ُذٯش أر٫، ٯخٰش ر٢ٰ ررق 
شخس أ٩ طٰخٝ ػالػش أٯخٝ أ٩ ؿوخٝ عظش ٟغخ٢ٰٗ ه٤ذ حٛـ٨٠٪س، ٢ٟ٩ ُوٚ رٖٛ  
٣خعًٰخ ُال كشؽ ه٦ٰٜ ٩ال ُذٯش ٩ٯٜض٦ٟ خٜن حٜٛزخط ٩ًغٚ حٛـٰذ، ٧٩زح ٧٪ 

. حٛظلٰق، ٛلذٯغ ٯو٬ٜ ر٢ أٰٟش خالًُخ ٠ٛز٧ذ ٟخٖٛ ٩أرٮ ك٤ِٰش
 ح٠ٛلل٪سحص حٛظٮ ٯ٤ظؾ ه٨٤خ اطالٍ، ٟؼٚ كْٜ حٛشوش :إٌٛع اٌخبِظ

 ٩طٰٜٔٞ حٳكخُش، ٢٠ُ ُوٚ رٖٛ ه٠ذًح ٩ؿذ ه٦ٰٜ ُذٯش أر٫؛ ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
(.  صُ صالصخ أ٠بَ أٚ أطؼُ عزخ ِغبو١ٓ أٚ أٔغه شبح): ٛ٘وذ ر٢ هـشس

أٟخ ٢ٟ ُوٚ رٖٛ ٣خعًٰخ ٨ُزح ٟ٪ؿ٢ خالٍ ر٢ٰ حٛو٠ٜخء، ُٰٔٚ ال شٮء 
ػفٟ ألِزٟ ػٓ اٌخطؤ ): ه٦ٰٜ ٰٓخعًخ ه٬ٜ الرظ ح٠ٛخٰؾ، ٩ٛلذٯغ

٩حٛظ٪حد أ٦٣ ٯٜض٦ٟ حِٛذٯش ٗخ٠ٛوظ٠ش ٢٘ٛ ح٠ٛوظ٠ش ه٦ٰٜ حٛظ٪رش . (ٚإٌغ١بْ
ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ٟوز٩سًح، ٩دٰٛٚ رٖٛ أ١ حٛششم أ٩ؿذ ه٬ٜ ٗوذ ر٢ هـشس 

٩أٟخ . حِٛذٯش ٟن ٗ٪٦٣ ٟوز٩سًح، ُذٙ رٖٛ ه٬ٜ أ١ حٛوزس ال ٯشُن حِٛذٯش ٤٧خ
هِٮ ٳٟظٮ ُخ٠ٛشحد ر٦ هذٝ ٛل٪ّ حإلػٞ، ٧٩زح ال خالٍ ٦ُٰ، ٩ : كذٯغ

.  حٛل٘ٞ ٟشطذ ه٬ٜ حٛـ٠ن ٢ٟ حٳكخُش ٩شوشحص حٛشأط ه٤ذ حٛـ٨٠٪س
.  ٢ٟ٩ هٔذ ح٤ٛ٘خف ٧٩٪ ٟلشٝ ٛٞ ٯ٤ؤذ ٩ال شٮء ه٦ٰٜ

٢ٟ٩ ٗشس ح٠ٛلل٪س ٢ٟ ؿ٤ظ ٩حكذ ٓزٚ حٛظِٰ٘ش ُال ٯـذ ه٦ٰٜ اال 
ِٗخسس ٩حكذس، ٢ٟ٩ ٗشس ُو٦ٜ روذ حٛظِٰ٘ش أ٩ ُوٚ ٟلل٪سًح ٢ٟ ؿ٤ظ آخش 

.  ٩ؿذ ه٦ٰٜ ُذٯش أخش٫
٧٩ز٥ ح٠ٛغخثٚ أط٪ٙ ٧زح حٛزخد، ٩طِخسٯو٦ ٗؼٰشس ال ٯ٢٘٠ ػزـ٨خ ُٮ 

.  ٟؼٚ ٧ز٥ حٛشعخٛش ح٠ٛخظظشس
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أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ ٜٛـ٠ٰن حٛوِ٪ ٩حٌِٛشح١ ٩حٛظـخ٩ص ه٢ عٰت حٳه٠خٙ، 
. ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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صٯخسس ح٠ٛغـذ ح٤ٛز٪٭ - 13

: حٛل٠ذ هلل ٩حٛظالس ٩حٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ حهلل، ٩روذ

٢٠ُ حٛوزخدحص حٛظٮ ٯشًذ ُٮ ُو٨ٜخ ٗؼٰش ٢ٟ حٛلـخؽ صٯخسس ح٠ٛغـذ 
ح٤ٛز٪٭ ٠ٛخ ٩سد ٢ٟ حٳكـخدٯغ ُٮ ٟشش٩هٰش حٛغِش ٠ٜٛغـذ ح٤ٛز٪٭ ٜٛظالس 

اٌّغغذ اٌؾشاَ : ال رشذ اٌشؽبي اال اٌٝ صالصخ ِغبعذ: )٦ُٰ؛ ٛٔ٪ٙ ح٤ٛزٮ 
، ٩ٓذ ٩سد ُٮ هذد ٢ٟ حٳكخدٯغ رٰخ١ أ١ (ٚاٌّغغذ األلصٝ ِٚغغذٞ ٘زا

حٛظالس ُٮ ح٠ٛغـذ ح٤ٛز٪٭ أُؼٚ ٢ٟ أَٛ طالس ٠ُٰخ هذح٥ ٢ٟ ح٠ٛغخؿذ اال 
ح٠ٛغـذ حٛلشحٝ؛ ٳ١ حٛظالس ٦ُٰ ر٠خثش أَٛ طالس ٠ُٰخ هذح٥، ٢ٟ٩ 

أْ ِٓ صٍٝ أسثؼ١ٓ صالح ف١ٗ وزت ٌٗ ): حٳكخدٯغ ح٠ٛشظ٨شس ر٢ٰ ح٤ٛخط
، ٧٩زح كذٯغ ػوَٰ ٦ُٰ سؿٚ ٟـ٨٪ٙ ٯٔخٙ ٦ٛ ٣زٰؾ ر٢ (ثشاءح ِٓ إٌبس

.  ه٠ش

.  ٩ٟؼ٦ٜ ُٮ حٛؼوَ كذٯغ ؿوٚ طالس ٦ُٰ ر٤٠ضٛش كـش

ال رشذ اٌشؽبي اال اٌٝ صالصخ ِغبعذ اٌّغغذ )٩هٜٞ ٢ٟ حٛلذٯغ حٛغخرْ 
أ٦٣ ال ٯششم ٠ٜٛغٜٞ أ١ ٯغخُش  (اٌؾشاَ  ٚاٌّغغذ األلصٝ ِٚغغذٞ ٘زا

٢ٟ أؿٚ صٯخسس حٛٔزش ح٤ٛز٪٭ ٩ا٠٣خ ٯغخُش ٠ٜٛذٯ٤ش ٢ٟ أؿٚ حٛظالس ُٮ 

ِب ث١ٓ ث١زٟ ِٕٚجشٞ ):  ٓخٙح٠ٛغـذ ح٤ٛز٪٭، ٩ُٮ حٛظلٰل٢ٰ أ١ ح٤ٛزٮ 
، ُوٜٞ ٢ٟ رٖٛ أ١ ٢ٟ (سٚضخ ِٓ س٠بض اٌغٕخ ِٕٚجشٞ ػٍٝ ؽٛضٟ

ر٧ذ ا٬ٛ ح٠ٛذٯ٤ش ُب٦٣ ا٠٣خ ٯٔظذ حٳؿش حٛلخطٚ رخٛظالس ُٮ ح٠ٛغـذ 

 رغِش٥، ُبرح ٩طٚ ا٬ٛ ح٠ٛذٯ٤ش ُب٦٣ ح٤ٛز٪٭، ٩ال ٯٔظذ صٯخسس ٓزش ح٤ٛزٮ 
ٯششم ٜٛشؿخٙ صٯخسس حٛٔزش ح٤ٛز٪٭ ٛو٠٪ٝ حٳكخدٯغ حٛ٪حسدس ُٮ ُؼٚ صٯخسس 

، ٩ٓذ ٩سد ُٮ (صٚسٚا اٌمجٛس فبٔٙب رزوشوُ ا٢خشح)حٛٔز٪س، ٩ُٮ حٛلذٯغ 

 رخظ٪ط٦ هذد ٢ٟ حٳكخدٯغ ٨٤٘ٛخ اٟخ ٟ٪ػ٪هش أ٩ صٯخسس ٓزش ح٤ٛزٮ 
ِٓ ؽظ اٌج١ذ ٌُٚ ٠ضسٟٔ فمذ ): ػوِٰش ؿذًح، ٢٠ُ حٳكخدٯغ ح٠ٛ٪ػ٪هش

ِٓ صاس لجشٞ ٚعجذ ٌٗ : )، ٢ٟ٩ حٳكخدٯغ حٛؼوِٰش ؿذًح(عفبٟٔ
(. شفبػزٟ
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٩ٯـذ ه٬ٜ حٛوزذ ارح صحس حٛٔزش ح٤ٛز٪٭ أ١ ٯظزن حٛششم ُٮ رٖٛ، ُٰغٜٞ 

 ػٞ ٯغٜٞ ه٬ٜ أرٮ ر٘ش ٩ه٠ش ٩ٯظشػ٬ ه٠٨٤خ ٩ٯذه٪ ٠٨ٛخ ه٬ٜ ح٤ٛزٮ 
حٛغالٝ هٰٜ٘ٞ دحس ٓ٪ٝ ٟئ٢ٰ٤ٟ ٩ا٣خ ا١ شخء : ٩ٯٔ٪ٙ أرٗخس صٯخسس ح٠ٛٔخرش ٟؼٚ

حٛغالٝ هٰٜ٘ٞ أ٧ٚ حٛذٯخس ٢ٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٩ح٠ٛغ٢ٰ٠ٜ : حهلل ر٘ٞ ال كٔ٪١ أ٩ ٯٔ٪ٙ
ٯشكٞ حهلل ح٠ٛغظٔذ٢ٰٟ ٤ٟخ ٩ح٠ٛغظؤخشٯ٢، ٩ا٣خ ا١ شخء حهلل ر٘ٞ الكٔ٪١، 

٩ٯظشٕ ح٠ٛغٜٞ حٛزذم حٛظٮ ٯِو٨ٜخ روغ ح٤ٛخط ه٤ذ حٛٔزش ح٤ٛز٪٭ ٟؼٚ حٛظ٠غق 

 أ٩ طٔز٦ٰٜ؛ ٳ١ رٖٛ ٛٞ ٯشد ٦ُٰ دٰٛٚ، رلخثؾ حٌٛشُش حٛظٮ ٓزش ٨ُٰخ ح٤ٛزٮ 
٩حٳطٚ حالٓظظخس ُٮ حٛوزخدحص ه٬ٜ ٟخ ٩سد ٦ُٰ دٰٛٚ ششهٮ ُ٘ٚ هزخدس ٛٞ 

ِٓ أؽذس فٟ أِشٔب ):  ٨ُٮ رذهش، ٩ُٮ حٛلذٯغٯششه٨خ حهلل ٩ال سع٪٦ٛ 
(. وً ثذػخ ضالٌخ: )٩ُٮ حٱخش (٘زا ِب ١ٌظ ِٕٗ فٙٛ سد

٩ٗزٖٛ ٯـظ٤ذ ح٠ٛئ٢ٟ ُوٚ شٮء ٢ٟ حٛششٰٗخص ه٤ذ حٛٔزش ح٤ٛز٪٭، ُب١ 

 أ٩ حعظٌخع ر٦ ُٔذ أششٕ ششًٗخ أٗزش ٯخشؽ ر٦ ٢ٟ دٯ٢ ٢ٟ دهخ ح٤ٛزٮ 
حإلعالٝ؛ ٳ٦٣ طشٍ شٰجًخ ٢ٟ حٛوزخدس ٌٰٛش حهلل، ٩حٛوزخدس ٩حٛذهخء كْ 
: خخٛض هلل ٩كذ٥ ال ٯشخس٦ٗ ٦ُٰ ٣زٮ ٟشعٚ ٩ال ٟٜٖ ٟٔشد، ٓخٙ طوخ٬ٛ

+    

    "[18: حٛـ٢] ،
     +: ٩ٓخٙ

     
   
     

" ُظؤٟٚ َٰٗ ك٘ٞ رخِٛ٘ش ٩هذٝ حِٛالف ٢٠ٛ ،
دهخ أكذًح ًٰش حهلل هض ٩ ؿٚ، ٠ٗخ أ٦٣ ٯ٘ش٥ ٛإل٣غخ١ أ١ ٯ٘شس صٯخسس حٛٔزش 
ح٤ٛز٪٭ رٚ ٯ٘ظِٮ رضٯخسط٦ ه٤ذ ٓذ٦ٟ٩ ٩ه٤ذ عِش٥ ٠ٗخ ٩سد ه٢ حر٢ ه٠ش؛ 

.   ٬٨٣ أ١ ٯظخز ٓزش٥ هٰذًحٳ١ ح٤ٛزٮ 
٩ح٠ٛذٯ٤ش ٨ٛخ كشٝ ٯلشٝ ٦ُٰ حٛظٰذ ٩أخز ح٤ٛزخص ٌٰٛش كخؿش ٠ٗخ ُٮ 

اْ اثشا١ُ٘ ؽشَ ِىخ ٚدػب ٌٙب ٚأٟ ؽشِذ ):  ٓخٙحٛظلٰل٢ٰ أ١ ح٤ٛزٮ 
اٌّذ٠ٕخ وّب ؽشَ اثشا١ُ٘ ِىخ ٚدػٛد ٌٙب فٟ ِذ٘ب ٚصبػٙب ِضً ِب دػب 

أٟ ؽشِذ اٌّذ٠ٕخ ِب ث١ٓ الثز١ٙب ال : )، ٩ُٮ طلٰق ٟغٜٞ(اثشا١ُ٘ ٌّىخ
(.  ٠مطغ ػضب٘ٙب ٚال ٠صبد ص١ذ٘ب
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اٌّذ٠ٕخ ؽشَ ): ٩ٯظلشص ح٠ٛئ٢ٟ ٢ٟ ُوٚ ح٠ٛوخطٮ ر٨خ، ٩ُٮ حٛظلٰق
فّٓ أؽذس ف١ٙب ؽذصًب أٚ آٜٚ ِؾذصًب فؼ١ٍٗ ٌؼٕخ اهلل ٚاٌّالئىخ ٚإٌبط 

(.  أعّؼ١ٓ ال ٠ُْمَجً ِٕٗ ٠َٛ اٌم١بِخ ػذي ٚال صشف
٩كذ٩د حٛلشٝ ٟخ ر٢ٰ ؿزٚ ػ٪س ا٬ٛ ؿزٚ هٰش، ٩ٓذ ٩سد ُٮ حٳكخدٯغ 

.  حٛظلٰلش أ١ حهلل ٯل٠ٮ ح٠ٛذٯ٤ش ٢ٟ دخ٪ٙ حٛذؿخٙ ٟؼٚ ٟ٘ش
٩ح٠ٛذٯ٤ش ط٤ِٮ خزؼ٨خ ٩ششحس٧خ . ٩ٗزٖٛ ٯل٠ٮ حهلل ح٠ٛذٯ٤ش ٢ٟ حٛـخه٪١

.  ٠ٗخ ٯ٤ِٮ حٰٛ٘ش خزغ حٛلذٯذ

 ش٨ٰذًح ٦ٛ ٯ٪ٝ ٩ال ٯظزش أكذ ه٬ٜ ٳ٩حث٨خ ٩شذط٨خ اال ٗخ١ ح٤ٛزٮ 
.  حٰٛٔخٟش أ٩ شِٰوًخ

٩ال ٯشٯذ أكذ أ٧ٚ ح٠ٛذٯ٤ش رغ٪ء اال أرحر٦ حهلل ر٩د حٛشطخص ُٮ ح٤ٛخس 
.  أ٩ ر٩د ح٠ٜٛق ُٮ ح٠ٛخء

٩ح٠ٛغـذ حٛز٭ أعظ ه٬ٜ حٛظٔ٪٫ ٢ٟ أ٩ٙ ٯ٪ٝ ٰٓٚ ٧٪ ح٠ٛغـذ ح٤ٛز٪٭ 
٩ٰٓٚ ٧٪ ٟغـذ ٓزخء ٩ٓذ ٩سد ُٮ أكخدٯغ ٯشذ روؼ٨خ روؼًخ أ١ ٢ٟ أط٬ 

أْ )ٟغـذ ٓزخء ٩ط٬ٜ ٦ُٰ سٗوظ٢ٰ ٗظذ ٦ٛ أؿش ه٠شس، ٩ُٮ حٛظلٰل٢ٰ 

، ٨ُزح ح٠ٛغـذ ( وبْ ٠ؤرٟ اٌٝ ِغغذ لجبء ساوجًب ِٚبش١ًب وً عجذإٌجٟ 
ٟغـذ ٓزخء ٢ٟ حٳ٤ٟ٘ش حٛظٮ ٯششم ٜٛوزذ أ١ ٯظٔشد ا٬ٛ حهلل رضٯخسط٨خ ارح 

٠ؾجٕب : )أٟخ ؿزٚ أكذ ٨ُ٪ ؿزٚ ُخػٚ ٓخٙ ه٦٤ ح٤ٛزٮ . ٗخ١ ُٮ ح٠ٛذٯ٤ش
٢٘ٛ ال ٯششم ٜٛوزذ ح٠ٛئ٢ٟ أ١ ٯض٩س٥ ه٬ٜ ؿ٨ش حٛوزخدس ٩حٛظٔشد  (ٚٔؾجٗ

ا٬ٛ حهلل هض ٩ؿٚ ٩ٗزح ؿ٠ٰن حٱػخس ح٠ٛ٪ؿ٪دس ُٮ ح٠ٛذٯ٤ش ال ٯششم ٠ٜٛئ٢ٟ 
أ١ ٯظٔشد ا٬ٛ حهلل رضٯخسط٨خ؛ ٳ١ حٳطٚ ُٮ حٛوزخدحص حالٓظظخس ه٬ٜ ٟخ 

.  ٩ٟؼٚ رٖٛ حٛـزخٙ ٩ح٠ٛلخٙ حٛظٮ ر٠٘ش. ٩سد ر٦ حٛششم
أٯ٨خ حٛلخؽ ارح أسدص حٛو٪دس ا٬ٛ رالدٕ ُظٔشد ا٬ٛ حهلل هض ٩ؿٚ رخٛغ٢٤ 

حٛ٪حسدس ُٮ حٳعِخس، ٢ٟ٩ رٖٛ حٛظ٪رش ا٬ٛ حهلل هض ٩ؿٚ ٩ٗظخرش حٛ٪طٰش 
٩حٛلشص ه٬ٜ ٗ٪١ حٛضحد ٩ح٤ِٛٔش ٢ٟ حٛلالٙ ٟن حطـلخد حٛشُٔش حٛـٰزش 

حٛزٯ٢ ٯو٤ٰ٪١ ه٬ٜ ؿخهش حهلل، ٩ؿوٚ حٛٔشحسحص ح٠ٛظؤٜش رخٛغِش ٤ٟ٪ؿش رؤكذ 
: ٧ئالء حٛشُٔش، ٟن حٛظضحٝ حٳرٗخس حٛششهٰش، ٨٤ٟ٩خ أرٗخس ط٪دٯن حإلخ٪ح١

أعزٛدع اهلل د٠ٕه ٚأِبٔزه ٚخٛار١ُ ػٍّه، صٚدن اهلل اٌزمٜٛ ٚغفش رٔجه )
(.  ٠ٚغش ٌه اٌخ١ش ؽ١ش وٕذ
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اٌٍُٙ أٟ أػٛر ثه أْ أضً أٚ ): ٩ٯذه٪ رذهخء حٛخش٩ؽ ٢ٟ ح٤٠ٛضٙ
ّٟ ثغُ اهلل  أضً أٚ أصي أٚ أصي أٚ أظٍُ أٚ أظٍُ أٚ أعًٙ أٚ ٠غًٙ ػٍ

ثغُ : )٩ٯٔ٪ٙ أرٗخس حٛشٗ٪د (رٛوٍذ ػٍٝ اهلل ٚال ؽٛي ٚال لٛح اال ثبهلل
اهلل عجؾبْ اٌزٞ عخش ٌٕب ٘زا ِٚب وٕب ٌٗ ِمش١ٔٓ ٚأب اٌٝ سثٕب 

اٌٍُٙ أب ٔغؤٌه فٟ عفشٔب ٘زا اٌجش : )، ٩ٗزٖٛ أرٗخس حٛغِش(ٌّٕمٍجْٛ
ٚاٌزمٜٛ، ِٚٓ اٌؼًّ ِب رشضٝ، اٌٍُٙ ْ٘ٛ ػ١ٍٕب عفشٔب ٘زا ٚاطٛ ػٕب 
ثؼذ األسض، اٌٍُٙ أٔذ اٌصبؽت فٟ اٌغفش ٚاٌخ١ٍفخ فٟ األً٘، اٌٍُٙ أب 

 ٔؼٛر ثه ِٓ ٚػضبء اٌغفش ٚوآثخ إٌّظش ٚعٛء إٌّمٍت فٟ األً٘ ٚاٌّبي،

(.  آ٠جْٛ ربئجْٛ ػبثذْٚ ٌشثٕب ؽبِذْٚ
٩ه٬ٜ حٛوزذ أ١ ٯالصٝ حٛشُْ ٩كغ٢ حٛخْٜ ٟن ؿ٠ٰن حٛخْٜ ٩ٯظـ٤ذ 

ح٠ٛخخط٠ش ٩ٟضحك٠ش ح٤ٛخط ُٮ حٛـشٯْ ٩ٟ٪حسد ح٠ٛخء ٟخ أ٦٤ٟ٘ رٖٛ، ٢ٟ٩ 
.  طشٕ شٰجًخ هلل ه٪ػ٦ حهلل خٰشًح ٦٤ٟ

٩ٯظ٪١ ح٠ٛغٜٞ ٛغخ٦٣ ٢ٟ حٛشظٞ ٩حٌٰٛزش ٩ٛو٢ حٱخشٯ٢ ٩ٛو٢ 
حٛغٰخسحص، ٩ال ٯظلذ ٜٗزًخ ٩ال ؿشعًخ سًزش ُٮ طلزش ح٠ٛالث٘ش، ٟن 

حٛظ٘زٰش ه٤ذ حٛوٜ٪ ٩حٛظغزٰق ه٤ذ ح٨ٛز٪ؽ، ٩حٛظ٪ؿ٦ ا٬ٛ حهلل ُٮ أػ٤خء عِش٥، 
أػٛر ثىٍّبد اهلل اٌزبِبد ِٓ ): ٩حٛظؼشم ر٢ٰ ٯذٯ٦، ٩ارح ٣ضٙ ٤ٟضاًل ٓخٙ

اٌٍُٙ أٟ أعؤٌه خ١ش٘ب ٚخ١ش أٍ٘ٙب : )، ٩ارح سأ٫ ٓشٯش ٓخٙ(شش ِب خٍك
، ٩ُٮ (ٚخ١ش ِب ف١ٙب، ٚأػٛر ثه ِٓ شش٘ب ٚشش أٍ٘ٙب ٚشش ِب ف١ٙب

٠ب أسض، سثٟ ٚسثه اهلل ):  ارح عخُش ُؤٓزٚ حٰٜٛٚ ٓخٙحٛغ٢٤ أ١ ح٤ٛزٮ 
أػٛر ثبهلل ِٓ ششن ِٚٓ شش ِب خٍك ف١ه ِٚٓ شش ِب ٠ذة ػ١ٍه، أػٛر 

ثبهلل ِٓ أعذ ٚأعٛد ِٚٓ اٌؾ١خ ٚاٌؼمشة ِٚٓ عبوٕٟ اٌجٍذ ٚٚاٌذ ِٚب 

 ارح ِٓٚ ٢ٟ ًض٩ أ٩ كؾ أ٩ ه٠شس ، ٩ُٮ حٛظلٰل٢ٰ ٗخ١ سع٪ٙ حهلل (ٌٚذ
ال اٌٗ اال اهلل ): ٯ٘زش ه٬ٜ ٗٚ ششٍ ٢ٟ حٳسع ػالع ط٘زٰشحص ػٞ ٯٔ٪ٙ

ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ٚ٘ٛ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش آ٠جْٛ 
ربئجْٛ ػبثذْٚ عبعذْٚ ٌشثٕب ؽبِذْٚ، صذق اهلل ٚػذٖ ٚٔصش ػجذٖ 

 ارح عخُش طو٪ر ٢ٟ ٩هؼخء حٛغِش ، ٩ٗخ١ سع٪ٙ حهلل (ٚ٘ضَ األؽضاة ٚؽذٖ
٩ٗآرش ح٤٠ٛلش ٢ٟ٩ حٛل٪س روذ حٛ٘٪س ٢ٟ٩ ده٪س ح٠ٛلٜ٪ٝ ٩ٯٔ٪ٙ ُٮ 

عّغ عبِغ ثؾّذ اهلل ٚؽغٓ ثالئٗ ػ١ٍٕب سثٕب ): حٳعلخس أ٩حخش حٰٜٛٚ
(.  صبؽجٕب ٚأفضً ػ١ٍٕب ػبئزًا ثبهلل ِٓ إٌبس
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٩ٯغظلذ أ١ ٯوٜٞ أ٦ٜ٧ رٔذ٦ٟ٩ ه٨ٰٜٞ ٢ٟ أؿٚ أ١ ٯغظوذ٩ح العظٔزخ٦ٛ، 
٩ارح ٩طٚ ٛزٜذ٥ حعظلذ ٦ٛ حٛزذحءس رخ٠ٛغـذ ٩طالس سٗوظ٢ٰ ٦ُٰ، ٩ارح سؿن 

حٛلخؽ ا٬ٛ رٜذ٥ الصٝ أ٣٪حم حٛـخهخص ح٠ٛخظِٜش ٩خظ٪طًخ حٛظٜ٪حص ُٮ 
 +: أ٩ٓخط٨خ ٟن حٛـ٠خهش ُٮ ح٠ٛغخؿذ ٛٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ

  
   

    
   

    
   

 " ٩ٯٜـؤ ا٬ٛ حٛظ٪رش ٩حالعظٌِخس ،
. ُب١ ٢ٟ هالٟش ٓز٪ٙ حٛلغ٤ش أ١ ٯ٪ُْ حهلل حٛوزذ ا٬ٛ ه٠ٚ طخٛق روذ٧خ

٩أعؤٙ حهلل هض ٩ؿٚ أ١ ٯغٜٞ حٛلـٰؾ ُٮ أعِخس٧ٞ ٩أ١ ٯظٔزٚ ٨٤ٟٞ طخٛق 
. أه٠خ٨ٛٞ، ٩ط٬ٜ حهلل ه٬ٜ ٣ز٤ٰخ ٟل٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طلز٦ ٩عٜٞ
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