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  ا٫غتٝعاب

 ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ سٝا٠ ؼي

 

 ايسنتٛض ايساع١ٝ بكًِ
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  اٱٖسا٤

 .. َهإ نٌ ؼي اٱغ٬ّ ثػٛض ع٢ً ايكا٥ُري ايسعا٠ ا٭خ٠ٛ إزي

 .. أسب َٔ إزي

 .. ايكبٍٛ اهلل ؾأغأٍ..  أسب ػيا بعهاڄ تٛانع بهٌ أقسّ

 ايػبٌٝ قكس اهلل ٚع٢ً

  ؾتشٞ
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 اغيكس١َ

 أٚ عؿتٗا َٚطٜط٠ قاغ١ٝ ػاضب ٚمثط٠ ط١ًٜٛ(( َعاْا٠ قك١ً)) اؿكٝك١ ؼي ٖٛ ابايهت ٖصا

 .. َٛقع َٔ ٚأنجط قڀط َٔ أنجط ؼي اٱغ٬َٞ ايعٌُ ٚاقع ؼي عاٜؿتٗا

 ؾب٘ إقا١َ)) خ٬ٍ نتابت٘ ناْت ثِ بًسٟ عٔ ط١ٜٺػٵقځ ب١ٺٝٵغځ خ٬ٍ تكُُٝ٘ تٴعٵٚنٳ ٚيكس

 يؿٗطٟ اغيٛاؾل ٖـ 2041 عاّ َٔ اغيباضى ضَهإ ؾٗط ٚخ٬ٍ بًسٟ َٓاطل َٔ َٓڀك١ ؼي(( ددل١ٜ

ٕٵ َٓ٘ ُٜٗين 2541 عاّ َٔ( شيٛظ- سعٜطإ) ٜٴ ٔڈٚشيعټ بأْا٠ طأكڃٜٴ أ ٝٴ ٚتؿهط بٗس٤ٚ سضؽٚ  ػتؿازي

 .. نصيو ٘نًڊ ٜهٔ مل إٕ َؿٝساڄ ً٘چدٴ ٜهٕٛ إٔ ٚآٌَ ٜؿٝس َا ١ـٻمث ؾٝ٘ نإ إٕ َٓ٘

..  اغيباْٞ ؼي ٫ اغيعاْٞ ؼي ٚا٫غتػطام ؾ١ٝٓ أٚ ؾه١ًٝ ناْت إٕ ٚغاق١ ايعجطات ػاٚظ أضدٛ نُا

ِڇ ٖٞ قاؿ١څ زع٠ٛڅ ـ ٜػتؿس مل أّ َٓ٘ اغتؿازـ  قاض٥٘ َٔ ٜٓايين ٚإٔ  اغيڀايب أِٖ َٔ اؿلٿ ٚأٜ

 .. اغيهاغب ٚأعـيِ

 .. أسػٓ٘ ؾٝتبعٕٛ ٩ْٜ٘ٚكط أٚ ايكٍٛ ٜػتُعٕٛ ػئ جيعًٓا إٔ تعازي اهلل غا٬٥ڄ

 

 .ضا٭َٛ تطدع اهلل ٚإزي

  قؿطٜٔ بكاعـ  ايه١ٝٓ

 ٖـ 2041 ضَهإ

 2541 شيٛظ ـ  سعٜطإ

 اغي٪يـ
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 ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ ؼي ا٫غتٝعاب

 ؟ با٫غتٝعاب أعين َاشا

 ٚأَعدتِٗ عكٛشلِ اخت٬ف ع٢ً ِٗشٹبٵٚضڇ ايٓاؽ ادتصاب ع٢ً ايسعا٠ٹ ض٠سٵقڂ ،با٫غتٝعاب أعين

 ... اخل ٚثكاؾاتِٗ ٚطبكاتِٗ

 َطنب ؼي ،ايعٝـ َػت٣ٛ ؼي ،ايتؿهرل صيؽي ؼي..  ؾ٤ٞ نٌ ؼي ٛعٝاڄْ اخت٬ؾا خيتًؿٕٛ ؾايٓاؽ

 .. ٚايٓؿػ١ٝ اؿػ١ٝ ايكسضات ناؾ١ ٚؼي ،ايصنا٤ َعٝاض ؼي ،اغيعاز

ٌٿ ايٓاؽ ؼي ٚؾهطت٘ بسعٛت٘ ٚايتأثرل اٱٜػاٍ ع٢ً ايكازض ٖٛ ايٓادح ٚايساع١ٝ  ع٢ً ،ايٓاؽ ن

 اؾُاٖرل َٔ ندل٣ اس١َػ ادتصاب ٚع٢ً .َٚػتٜٛاتِٗ ٚطبا٥عِٗ َؿاضبِٗ اخت٬ف

ٜٸ ٚاغتٝعابٗا ٝٸ اڄؾهط  . اڄٚسطن

َٴ ،ؾدك١ٝ قسض٠ ا٫غتٝعاب ٜهٕٛ ٚبصيو  ايسعا٠ تػاعس ،ضبا١ْٝ ١َٓٚ ،إضيا١ْٝ ٚقؿ١ ،١ٝكًڂخٴ ١ًڄٖٻ٪ٳٚ

ـټ ،ايٓاؽ ٜػتكڀبٕٛ َٛاطِٓٗ ؼي ٢سٳضٳ ٚأقڀابٳ ،فتُعاتِٗ ؼي ٖس٣ َٓاضات ٚػعًِٗ  َٔ ًٜٚت

 .. ايٓاؽ سٛشلِ

 ٚبسْٚٗا..  ايساع١ٝ ؾدك١ٝ ؼي ٚا٭ِٖ ا٭ٍٚ اغي٪ٌٖ تعتدل ا٫غتٝعاب ع٢ً ايكسض٠ إٕ .. ٚاؿكٝك١

ٕٴ ٫  .. زع٠ٛ تهٕٛ ٫ٚ زاع١ٝڄ ٜهٛ

 

 6 ا٫غتٝعاب ع٢ً ايكسض٠ تؿاٚت

 ايصٟ ٚيهٔ..  ا٫غتٝعاب ع٢ً قسضاتِٗ ؼي ٜتؿاٚتٕٛ ايٓاؽ نبك١ٝ ايسعا٠ إٔ ؾٝ٘ ؾو ٫ ٚايصٟ

 ٜهٕٛ ٫ بػرلٖا ٭ْ٘ ،ا٫غتٝعاب ع٢ً ايكسض٠ َٔ أز٢ْ عس ١ٝزاع نٌ ٜتُتع إٔ نصيو َٓ٘ ٫بس

 ... ايسع٠ٛ إطاض ؼي عا٬َڄ أٚ زاع١ٝ

ٕٻ  عسِٜ اٱْتاز عكِٝ ايساع١ٝ ػعٌ ٫ قس ا٫غتٝعاب ع٢ً سض٠ايكڂ َٔ ا٭ز٢ْ اؿس تٛؾط عسّ إ

 ...غٛا٤ سس ع٢ً ٚاؿطن١ يٲغ٬ّ ايهطض َػبباڄ ،يٲْتاز َػ٦ٝاڄ ػعً٘ قس بٌ ،ؾشػب ايؿا٥س٠
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 ،ٜبٓٛا ٚمل ٖٚسَٛا ،ٜٓؿعٛا ٚمل ٚاطټأنٳ اٱغ٬َٞ اؿكٌ ؼي عاًَري أٚ زعا٠ اعتدلٚا ْاؽأڂ َٔ ؾهِ

 .. ٚأعسا٥ٗا أبٓا٥ٗا بري ايسع٠ٛ ع٢ً سذ١ ٚناْٛا ،ٜبؿطٚا ٚمل ْٚؿطٚا

 اَٚباز٥ٗ أدٛا٤ٖا ٜٓكًٛا إٔ زٕٚ ٚيهٔ َباز٥ٗا َٔ ًْٚٗٛا ايسع٠ٛ أدٛا٤ ؼي عاؾٛا آخطٜٔ َٔ ٚنِ

 . إطاضٖا خاضز ٚاسس٠ خڀ٠ٛ

 

 ايسعا٠ ِٖ أٚي٦و.. بِٗ ٚعاؾت ؾٝٗا ٚعاؾٛا ،ايسع٠ٛ بِٗ ٚناْت ايسع٠ٛ ؼي ناْٛا آخطٕٚ ٖٚٓاى

 ٚإقا١َ زٚيت٘ ٚبٓا٤ ضاٜت٘ يطؾع أَجاشلِ ٚإزي إيِٝٗ اٱغ٬ّ حيتاز ٚايصٜٔ ضداشلا ِٖ ٚأٚي٦و سكاڄ

 .. ايعاغيري ع٢ً سذت٘

 ٚاسس إْا٤ ويؾٗٓا ..١ْٝاٯ شيو ع٢ً ايكسض٠ نتؿاٚت ايٓاؽ ؼي ا٫غتٝعاب ع٢ً ايكسض٠ ٚتؿاٚت

 ٜػتٛعب إٔ ضيهٔ زاع١ٝ ٖٓايو إٔ نُا ا٭خط٣ ا٭ٚاْٞ ٦َات تػتٛعب٘ َا٫ ٜػتٛعب إٔ ضيهٔ

 اٱؾاض٠ َعطض ؾؿٞ ..اٱغ٬َٞ اؿكٌ ؼي ايعاًَري ٦َات اغتٝعاب٘ ع٢ً ٜكسض ٫ َا ايٓاؽ َٔ

6 قاٍ أْ٘  اهلل ضغٍٛ عٔ  دبٌ بٔ َعاش ض٣ٚ ايٓاؽ اغتٝعاب ؼي َج٬ڄ ايعًُا٤ أثط تؿاٚت إزي ايٓب١ٜٛ

ُٳ٘ )) ٘ٴ هللٹ خؿ١ٝڅ ٚطًبٳ٘ عباز٠څ َٚصانطتٳ٘ تػبٝحٷ ٚايبشحٳ عٓ٘ دٗازٷ ٚتعًٝ ُٳ ٕٻ تعً ِٳ ؾإ تعًډُٛا ايعً

ٓٻ ٌڇ اؾ ٌڇ أٖ ّڇ َٚٓاضٴ غٴب ٍڇ ٚاؿطا ُٴ٘ قسق١څ ٚبصيځ٘ ٭ًٖٹ٘ قطب١څ ٭ْ٘ َعاملٴ اؿ٬ ١ٹ ٖٚٛ غئ ٫ ٜعً

ٌٴ ع٢ً ايػطٻا٤ٹ ٚايهطٻا٤ٹ ٚايػ٬حٴ  ا٭ْٝؼٴ ؼي ايٛسؿ١ٹ ٚايكاسبٴ ؼي ايػطب١ٹ ٚاغيڂشسٿخٴ ؼي اـ٠ًٛٹ ٚايسيٝ

َٶا ؾٝذعًڂِٗ ؼي اـرلڇ قاز٠ڄ ٚأ١ُ٥ڄ تٴكتلټ آثاضٴِٖ  ٔٴ عٓس ا٭خ٤٬ٹ ٜطؾعٴ اهللڂ ب٘ أقٛا ع٢ً ا٭عسا٤ٹ ٚايعٜ

ٜٹِٗ تطغ ٜٴٓت٢ٗ إزي ضأ ٜٴكتس٣ بؿعايٹِٗ ٚ بٴ اغي٥٬ه١ڂ ؼي خٴًتٹِٗ ٚبأدٓشتٹٗا شيػشٴِٗ ٜػتػؿطٴ شلِ ٚ

ٌڇ  ِٳ سٝا٠ڂ ايكًٛبٹ َٔ اؾٗ ٕٻ ايعً َٴ٘ ٭ َټ٘ ٚغباعٴ ايدلٿ ٚأْعا ٕٴ ايبشطڇ ٖٚٛا ٌټ ضطبٺ ٜٚابؼڈ ٚسٝتا ن

ٍٳ ا٭خٝاضڇ ٚايسضداتٹ ايعٴ٬ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ٹ ِڇ َٓاظ ِڇ ٜبًؼٴ ايعبسٴ بايعً  َٚكابٝحٴ ا٭بكاضڇ َٔ ايـيً

ّڇ  ٍٴ َٔ اؿطا ّٴ ٚب٘ ٜعطفٴ اؿ٬ ٌٴ ا٭ضسا ّٳ ب٘ تٛق ٍٴ ايكٝا ّٳ َٚساضغتٴ٘ تعس ٍٴ ايكٝا ايتؿهطٴ ؾٝ٘ ٜعس

َٴ٘ ا٭ؾكٝا٤ٴ ُٴ٘ ايػعسا٤ٴ ٚحيط ٌٴ تابعٴ٘ ًٜٗ ٌڇ ٚايعُ ّٴ ايعُ  )اؿسٜح(..((ٖٚٛ إَا

ٌٴ)) 6 اهلل ضغٍٛ قا6ٍ قاٍ  ا٭ؾعط٣ َٛغ٢ أبٛ ضٚاٙ آخط سسٜح ٚؼي ٓٹٞ َا َٳجٳ  َٔ ب٘ اهللڂ بٳعٳجٳ

ًځأځ ٚايعٴؿٵبٳ  اشلڂسٳ٣ ْٵبٳتٳتٹ ايهځ ًځتٹ اغيا٤ٳ، ؾأځ ٝٻ١څ، قځبٹ ْٳكٹ ٌڇ ايػٝحٹ ايهجرلڇ أقاب أضنٶا، ؾهإ َٓٗا  ُٳجٳ ِڇ، ن ًڃ ٚايعٹ
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َٵػٳهځتٹ اغيا٤ٳ، ؾٓؿع  ٛٵا ٚظضعٛا، ٚأقابت  اهللڂايهجرلٳ، ٚناْت َٓٗا أدازٹبٴ، أځ بٗا ايٓاؽٳ، ؾؿٳطڇبٴٛا ٚغٳكځ

ًځأڄ، ؾصيو َٓٗا طا٥ؿ١ڄ أخط ٓٵبٹتٴ نځ ُٵػٹوڂ َا٤ٶ ٫ٚ تٴ ٕٷ ٫ تٴ ٌٴ٣، إصيا ٖٞ قٹٝعا ٔڇ  َٳٔ َٳجٳ ٘ٳ ؼي زٹٜ  اهللٹ،ؾځكڂ

ٌٴ  ب٘ اهللڂ بعجين َاْٚؿع٘  َٳجٳ ِٳ، ٚ ًډ ِٳ ٚعٳ ًٹ ٖٴسٳٟ  َٔؾعٳ ٌٵ  ٜٳكڃبٳ ٜٳطٵؾځعٵ بصيو ضأغٶا، ٚمل  ًڃتٴ  اهللٹمل  ايصٟ أڂضٵغٹ

 ((.ب٘
 

 6 ايسع٠ٛ ٚلاح ا٫غتٝعاب

..  ا٫غتٝعاب ع٢ً قسض٠ٺ بسٕٚ لاح ٫ إش ،دصض١ٜ ع٬ق١ ايسع٠ٛ ٚلاح ا٫غتٝعاب بري ٚايع٬ق١

 َٔ سـيٗا ٜكبح اؿطن١ ٚإزي اٱغ٬ّ إزي ايٓاؽ ادتصاب ع٢ً ايكازضٜٔ بايسعا٠ ايػ١ٝٓ ٚايسع٠ٛ

 .. ا٭خط٣ ٚايؿطٚؾي اي٬ظ١َ اغيٓاخات شلا تٛؾطت َا إشا قٜٛاڄ أٖساؾٗا ؼكٝل َٚٔ ايٓذاح

 قس سٛشلِ َٔ اغتٝعاب ع٢ً ايكازضٜٔ بايسعا٠ ايؿكرل٠ ايسع٠ٛ إٔ سٝح ـ نصيوـ  شيو ٚعهؼ

 اشلسا١ٜ أغباب يسِٜٗ تتٛاؾط ضدا٫ڄ شلا اهلل ضٜكٝ إٔ إزي ٚاٯثاض ا٫ْتؿاض قسٚز٠ عك١ُٝ تبك٢

ٔٵ 6 اهلل غ١ٓ ٚتًو ،َجًٗا تهٕٛ ٫ أخط٣ بسع٠ٛ ٜػتبسشلا أٚ ،ٚا٫غتٝعاب ٚايتأثرل  ٓٻ١ٹيٹػٴ تٳذٹسٳ ٚٳيځ

ًڄا اهللٹ ٔٵ {621ا٭سعاب} تٳبٵسٹٜ ٓٻتٹ تٳذٹسٳ ٚٳيځ ًڄا اهللٹ يٹػٴ ٛڇٜ  6ٜكٍٛ سٝح تعازي اهلل ٚقسم {604ؾاطط} تٳشٵ

ٕٵ ٛٵا ٚٳإڇ ٛٳيډ ٍٵ تٳتٳ َٶا ٜٳػٵتٳبٵسٹ ٛٵ ِٵ قځ ٝٵطٳنڂ ِٻ غځ ْٴٛا يځا ثٴ ِٵ ٜٳهڂٛ َٵجٳايځهڂ  . {644قُس} أځ

 

  6 ٚايساخًٞ اـاضدٞ ا٫غتٝعاب

 َطس١ً قبٌ أٟ ٚايتٓـيِٝ ٚاؿطن١ ايسع٠ٛ خاضز ِٖ َٔ اغتٝعاب اـاضدٞ غتٝعاببا٫ أعين

 اغتٝعاب أٟ ،ايتٓـيِٝ زاخٌ ايٓاؽ اغتٝعاب ؾٗٛ ايساخًٞ ا٫غتٝعاب أَا ٚا٫ْتـياّ ا٫ْتُا٤

 ..ٚاؿطن١ اٱغ٬َٞ بايعٌُ ٚاغيًتشكري اغيٓتـيُري

ٕٻ ُٿ اجملايري ن٬ إ  ..ا٫غتٝعاب ع٢ً ؾا٥ك١ قسض٠ إزي زٚحيتا َِٗ ٚن٬ُٖا بعهاڄ بعه٘ ِٜت

 ق١ُٝ ٫ إش، َعاڄ احملٝڀري ؼي ٚايتؿٛم اجملايري ظَاّ باَت٬ى َؿطٚؾي ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ ٚلاح

      ..زاخًٞ اغتٝعاب ٬ٜظَ٘ مل إٕ اـاضدٞ ي٬غتٝعاب



 

6 
 

 َطس١ً تبسأ إٔ أدٌ َٔ ٚؼهرلٖا ٚت٦ٝٗتٗا اـاّ اغيٛاز بتػٛم أؾب٘ اـاضدٞ ا٫غتٝعاب إٕ

 اييت ٖٞ ـ ايتكٓٝع أٟـ  ايساخًٞ ا٫غتٝعاب ٚع١ًُٝ.. ٚتكٓٝعٗا قٓاعتٗا َطس١ً ٖٞ دسٜس٠

 ؼي تٛؿيـ إٔ ع٢ً قازض٠ڄ تكبح سٝح ايك١ُٝ تعڀٝٗا اييت بايتايٞ ٖٚٞ ايتًـ َٔ اـاَات ؼؿفي

 ..تًؿ١داغي اٱغ٬َٞ ايعٌُ فا٫ت

 أب١ٝٓ ؼًٝٗا اييت ايعٌُ( ٚضؾ١) ؾطتتٛ مل إٕ ٚايطٌَ ٚا٭زلٓت اؿسٜس َٔ أطٓإ ق١ُٝ ؾُا ،ٚإ٫

 ٜتٛؾط مل إٕ ٚاؿبٛب ٚا٭زلاى ٚايعٜٛت اـهاض َٔ أنساؽ ق١ُٝ َٚا عا١َ؟؟ َٚطاؾل ٚدػٛضاڄ

                           !!.ايؿ١ٝٗ ٚاغيآنٌ ا٭طع١ُ َٓٗا ٜكٓعٕٛ ايصٜٔ ايڀٗا٠

 إٔ سري ؼي ،ؼهرلٟ ٞتٛدٝٗ اغتككا٥ٞ عٌُ ٖٛ اـاضدٞ ا٫غتٝعاب بإٔ ايكٍٛ ضيهٔ ٖٓا َٔ

 اجملايري ٖصٜٔ َٔ فاٍ يهٌ ٚإٕ.. أغاغٞ تكٓٝعٞ تهٜٛين عٌُ ٖٛ ايساخًٞ ا٫غتٝعاب

ٌڈ ٚأٖساف غي١ُٗ تبعاڄ ٚؾطٚطاڄ َتڀًبات  ..َُٓٗا ن

 

 

       

 

 اـاضدٞ ا٫غتٝعاب

 ًٕٜٛٚعُ ًٜتشكٕٛ ثِ َٚٔ ،ٜٚتأثطٕٚ ٜٚجكٕٛ بٗا ٜ٪َٕٓٛ ٚدعًِٗ ايٓاؽ إزي ايسع٠ٛ ٌُٵسٳ إٕ

 ..كتًؿ١ َٚتڀًبات قسضات إزي ٚؼتاز ٚؾاق١ قعب١ ع١ًُٝ ،ٜٚهشٕٛ ٚجياٖسٕٚ

 ايٓاؽ اغتٝعاب ع٢ً قازضاڄ ْادشاڄ َٛؾكاڄ زاع١ٝ نإ أنجطٖا أٚ ايؿطٚؾي ٖصٙ ؾٝ٘ تٛؾطت َٚٔ

 ٜهٕٛ َا بكسض ٠ايسعا َٔ ايعٝٓات ٖصٙ تهاثط ٚبكسض .ايسع٠ٛ ٚسٍٛ اٱغ٬ّ سٍٛ ٚاغتكڀابِٗ

 ..ٚأنجط أبعس ؾِٝٗ ٚأثطٖا ،أندل ًٓاؽي ايسع٠ٛ اغتٝعاب

 ايػ١ٓ ن٤ٛ ٚؾ٢ ،خًؿ٘ َٔ ٫ٚ ٜسٜ٘ بري َٔ ايباطٌ ٜأتٝ٘ ٫ ايصٟ تعازي اهلل نتاب خ٬ٍ َٚٔ

 ا٫غتٝعاب ع١ًُٝ ؼي ايسعا٠ حيتادٗا اييت اغيتڀًبات أبطظ ؼسٜس ضيهٓٓا ،ايؿطٜؿ١ ١ٜايٓبٛ

 ..ٖصٙ ٚا٫غتكڀاب
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 اهلل زٜٔ ؼي ايؿك6٘  أ٫ٚڄ

 حيتاز ،َػذلؾساڄ ضاؾساڄ ايكطاؾي ع٢ً َػتكُٝاڄ ،عل اهلل إزي زاع١ٝ ٜهٕٛ نُٝا اغيػًِ ا٭ر إٕ

 ..اهلل زٜٔ ؼي ايؿك٘ َٔ َكبٍٛ قسض إزي ؾ٧ نٌ ٚقبٌ أ٫ٚڄ

 ٚايعكا٥س ٓٔٚايػټ ٚايٛادبات ايؿطا٥ض َٚعطؾ١ ،ايؿط َٔ ٚاـرل اؿطاّ َٔ اؿ٬ٍ ١تباْؾاغٵ

 ..اٱغ٬ّ ؼي ؾك٘ إزي نًٗا تاحؼ ـ ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ ططٜل ع٢ً اشلاز١ٜ اغيٓاضات ٖٚٞـ  ٚا٭سهاّ

 نتاب ؾُٔ ..عًٝ٘ ٚؼهإ ايؿك٘ ق١ُٝ إزي تًؿتإ ٚايٓب١ٜٛ ايكطآ١ْٝ ايتٛدٝٗات دا٤ت ٖٓا َٔ

ٌٵ 6تعازي قٛي٘ اهلل ٌٵ قڂ ٛڇ٣ ٖٳ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٕٳ ايډصٹٜ ُٴٛ ًځ ٔٳ ٜٳعٵ ٕٳ يځا ٚٳايډصٹٜ ُٴٛ ًځ ُٳا ٜٳعٵ ْٻ  ا٭ځيڃبٳابٹ أڂٚيڂٛ ٜٳتٳصٳنډطٴ إڇ

ٜٳطٳ٣ ٚقٛي6٘ ،{65ايعټَط} ٔٳ ٚٳ ِٳ أڂٚتٴٛا ايډصٹٜ ًڃ ٍٳ ايډصٹٟ ايعٹ ْٵعڇ ٝٵوځ أڂ ٔٵ إڇيځ ٛٳ ضٳبٿوځ َٹ ٗٵسٹٟ اؿځلٻ ٖٴ ٜٳ  قٹطٳاؾيٹ إڇيځ٢ ٚٳ

ُٹٝسٹ ايعٳعڇٜعڇ ِٻ 6ٚقٛي٘، {62غبأ}اؿځ ٓٳاىځ ثٴ ًڃ ًځ٢ دٳعٳ ٔٳ ؾٳطڇٜعٳ١ٺ عٳ َٵطڇ َٹ ٗٳا ا٭ځ ٛٳا٤ٳ بٹعٵتٳتٻ ٚٳيځا ؾځاتٻبٹعٵ ٖٵ ٔٳ أځ  ايډصٹٜ

ٕٳ يځا ُٴٛ ًځ  .{624اؾاث١ٝ}ٜٳعٵ

 ب٘ هللا ٜطز َٚٔ ،بايتؿك٘ ٚايؿك٘ ،بايتعًِ ايعًِ إصيا ،ايٓاؽ أٜٗا ٜا)) 6 قٛي٘ ايٓب٠ٛ َؿها٠ َٚٔ

 اهلل أضاز إشا)) 6 ٚقٛي٘، )ضٚاٙ ايبداضٟ((( ايعًُا٤ عبازٙ َٔ اهلل خيؿ٢ ٚإصيا ،ايسٜٔ ؼي ٜؿكٗ٘ خرلاڄ

 نُجٌ ا٭ضض ؼي ايعًُا٤ َجٌ إٕ))6 ٚقٛي٘ ،)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ( ((ضؾسٙ ٚأشلُ٘ ايسٜٔ ؼي ؾكٗ٘ خرلاڄ بعبس

 .)ضٚاٙ أظيس( ((اشلسا٠ تهٌ إٔ أٚؾو ايٓذّٛ اْڀُػت ؾإشا ،ٚايبشط ايدل ؿيًُات ؼي بٗا ٜٗتسٟ ايٓذّٛ

 ٜٔ اهلل؟؟.ٚع٢ً ٖس٣ إٕ مل ٜهٔ ع٢ً ؾك٘ ؼي ز بكسم اهلل إزي زاع١ٝ ايساع١ٝ ٜهٕٛ إٔ ضيهٔ ٌٖ ثِ

 ٚقٛاعسٙ ٚأقٛي٘ اٱغ٬ّ غيباز٨ دا٬ٖڄ نإضيهٔ إٔ ٜػتٛعب ايساع١ٝ ايٓاؽ ؼي اٱغ٬ّ إٕ  ٌٖٚ

 .ٚسطاَ٘؟ ٚس٬ي٘ ٚتؿطٜعات٘ ٚأسهاَ٘

 َػًُري جيعًِٗ سٝح ايكشٝح ايڀطٜل ٖٚٛ ،ا٭غاؽ ٖٛ ،أ٫ٚڄ اٱغ٬ّ إزي ايٓاؽ ادتصاب إٕ

 أ٫ٚڄ اؿطن١ إزي ادتصابِٗ إٔ سري ؼي ،ايـيطٚف تناْ َا نا٥ٓاڄ ب٘ َتؿبجري باٱغ٬ّ َطتبڀري

 .اهلل يؿطع ٚيٝؼ ٚيًشطن١ يًتٓـيِٝ ٤٫ِٖٚ غٝذعٌ

. اٱغ٬ّ إزي ٜسعِٖٛ إٔ بسٍ تٓـيُٝاتِٗ إزي ايٓاؽ ٜسعٕٛ بسعا٠ ايّٝٛ اٱغ٬ّ ابتًٞ ٚيكس

ٜٴ  دعٌ َا اٖٚص ..َٚعاٜاٙ اٱغ٬ّ قاغٔ ٜبٝٓٛا إٔ بسٍ َٚعاٜاٖا تٓـيُٝاتِٗ قاغٔ شلِ ٕٓٛٝٸبٳٚ
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 اضتباطاڄ ا٭سٝإ بعض ؼي ٚدعً٘ بٌ ،عكا٥سٜاڄ اضتباطاڄ ٚيٝؼ سعبٝاڄ اضتباطاڄ بايسع٠ٛ ايؿطز اضتباؾي

 ٚا٭سعاب بايتٓـيُٝات غاقاڄ اٱغ١َٝ٬ ايسع٠ٛ َٝسإ دعٌ بايتايٞ ٖٚصا َبس٥ٝاڄ ٚيٝؼ ؾدكٝاڄ

 . ٚاؿطنات ٚايؿطم

ٙٴ شيو َعـيِ إٕ ٌڈ إزي َطز .. ٚقٛاعسٙ بأسهاَ٘ ا٫يتعاّ عسّ إزي يتايٞٚبا ،ايسٜٔ ٖصا عكٝك١ دٗ

 ٚيهٔ اْتعاعاڄٌُ ايع ٜٓتعع ٫ اهلل إٕ)) 6بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ عٓٗا أخدل ٚنُا ْط٣ نُا ٚايٓتٝذ١

 بػرل ؾأؾتٛا ؾػ٦ًٛا دٗا٫ڄ ض٩ٚغاڄ ايٓاؽ اؽص قؽي عامل ٜبل مل إشا ست٢ ايعًُا٤ بكبض ٜٓتعع٘

 نجرل َٔ خرل ايعًِ قًٌٝ)) 6ٜكٍٛ سٝح  اهلل ضغٍٛ ٚقسم ،)ضٚاٙ ايؿدإ( ((ٚأنًٛا ؾهًٛا عًِ

             .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ ؼي ا٭ٚغؽي( ((بطأٜ٘ أعذب إشا د٬ٗڄ باغيط٤ ٚنؿٞ .اهلل عبس إشا ؾكٗاڄ باغيط٤ ٢ؿځٚنځ .ايعباز٠

ٜٴ ػتؿت٢ٜٴ ٭ٕ َعطض ايساع١ٝ إٕ  ؾإٕ باٱغ٬ّ؟ أّ بطأٜ٘ ٚجيٝب ؿيتٜٴ ؾٌٗ نجرل٠ أَٛض عٔ ػأٍٚ

 ؾِٝٗ؟ ا٭ثط ي٘ ٜٚهٕٛ اغيػًُري ع٢ً اٱَا١َ ي٘ تٓعكس ؾٌٗ اهلل بسٜٔ ا٬ٖڄد نإ

 ٌٖٚ.. اٱغ٬ّ بؿطٜع١ عًِ ع٢ً ٜهٔ مل إٕ بعًُ٘ يًٓاؽ قس٠ٚ ٜهٕٛ إٔ ضيهٔ ٌٖ.. ٖصا قبٌ إْ٘ ثِ

 ؟..يًؿطٜع١ عًِ غرل َٔ بايؿطٜع١ ايعٌُ ٜهٕٛ

 بعس ،عكٛشلِ قسض ع٢ً ايٓاؽ كاطب١ َٔ ايساع١ٝ شيهٓإ ايعا١َ ٚاغيعطؾ١ اهلل زٜٔ ؼي ايؿك٘ إٕ

 ..ٜػاٚضٖا َٚا خياؾٗا َا َعطؾ١ بعس ،قًٛبِٗ ٬ََػ١ َٚٔ ،يعكٛشلِ َعطؾت٘

 أقشابٗا ادتصاب َٔ ٜتُهٔ ئ ٚايكًٛب ايعكٍٛ ب٘ ٜؿتح َا اغيؿاتٝح َٔ ضيًو ٫ ايصٟ ٚايساع١ٝ

 ايتعٚز اهلل زٜٔ ؼي ك٘ايؿ َٚٔ ...ضَاز ؼي ْٚؿد١ ٚاز ؼي قٝش١ شلِ زعٛت٘ ٚغتبك٢ ،ٚاغتٝعابِٗ

 ع٢ً ايٓاؽ نٌ ادتصاب ع٢ً ايساع١ٝ تػاعس إٔ ؾأْٗا َٔ ٚاييت اغيدتًؿ١ ٚاغيعاضف بايجكاؾات

 ٚغسا ايؿًػؿات ٚنجطت ا٫ػاٖات ؾٝ٘ تعسزت عكط ؼي ٚغاق١ ،َٚٝٛشلِ ثكاؾاتِٗ كتًـ

 ٚؾب١ٗ ؾب١ٗ ـٚأي غ٪اٍ ١٦َ زْٚ٘ ٚحيٍٛ بٌ ،ايػٌٗ با٭َط يٝؼ ٚادتصابِٗ ايٓاؽ ؼي ايتأثرل

ٚٵ 6تعازي يكٛي٘ َكساقاڄ ُٳاتٺ أځ ًڂ ٙٴ يڂذٿٍّٞ بٳشٵطڈ ؾٹٞ نځـيڂ ٛٵزٷ ٜٳػٵؿٳا ٔٵ َٳ ٘ٹ َٹ ٛٵقٹ ٛٵزٷ ؾځ ٔٵ َٳ ٘ٹ َٹ ٛٵقٹ  غٳشٳابٷ ؾځ

ُٳاتٷ ًڂ ٗٳا ؿيڂ ٛٵمٳ بٳعٵهٴ ٙٴ أځخٵطٳزٳ إڇشٳا بٳعٵضڈ ؾځ ِٵ ٜٳسٳ ٖٳا ٜٳهځسٵ يځ ٔٵ ٜٳطٳا َٳ ِٵ ٚٳ ٌڇ يځ ٘ٴ اهللڂ ٜٳذٵعٳ ُٳا ْٴٛضٶا يځ ٔٵ ٘ٴيځ ؾځ  ْٴٛضڈ َٹ

 .{604ايٓٛض}
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 شياَاڄ ايك١ً َكڀٛعٛ ِٖٚ ٚايعا١َ ايػٝاغ١ٝ اجملا٫ت ؼي ًُٕٜٛع ػئ ايسعا٠ بعض أعطف

 نٝـ ْتكٛض إٔ ضيهٔ ؾٌٗ .اهلل زٜٔ ؼي ايؿك٘ َٔ ٤ٞؾ ع٢ً ٚيٝػٛا ،اٱغ٬َٝري ٚايؿهط بايجكاؾ١

ٟٿايػٻ ايكطاؾي ايػٝاغٞ بعًُِٗ ٜػًهٛا إٔضيهٔ   اٱغ٬ّ خس١َ ؼي ٖصا عًُِٗ ٜكب ٚإٔ ،ٛ

 .ٚغيكًشت٘؟؟

 اييت ٚايتكٛضات ا٭ؾهاض بطاثٔ َٔ اشِٖٚاغتٓك إيٝ٘ ٚادتصابِٗ باٱغ٬ّ ايٓاؽ إقٓاع ع١ًُٝ إٕ ثِ

 ؼتاز ٚايٓؿػ١ٝ ايعك١ًٝ َؿانًِٗ ٚسٌ ،ْٚؿٛغِٗ عكٛشلِ اقتشاّ ع١ًُٝ إٔ نُا ،حيًُْٛٗا

 ع١ًُٝ ؼي طيٝعاڄ َٓٗا نبرل بْكٝ إزي َاغ١ عاد١ ٚايساع١ٝ ..َٚٗاض٠ ٚخدل٠ ثكاؾ١ إزي نًٗا

 ٚإشا ..ٚايجػٛض اغيٛاقع اقتشاّ َٔ بهجرل أقعب ٚايٓؿٛؽ ايعكٍٛ اقتشاّ إٕ ...ٚا٫غتٝعاب ايسع٠ٛ

 أنجط إزي ؼتاز ٖصٙ ؾإٕ ،ٚاغع١ ٚخدلات ؾا٥ك١ َٚٗاضات كتًؿ١ َعسات إزي ؼتاز تًو ناْت

 ..اجملا٫ت نٌ ؼي

 ايسع٠ٛ عٌُ ؼي أَا.. قسز٠ ٚبأغًش١ قسز٠ َٛاقع ؼي ٚاسساڄ عسٚاڄ اؾٓسٟ ٜٛاد٘ اؿطب ؼي

 ٜٛاد٘ نُا ،ؾت٢ ٚأغايٝب ؾت٢ بأغًش١ ٚا٭عسا٤ اـكّٛ َٔ ؾت٢ أْٛاعاڄ ايساع١ٝ ؾٝٛاد٘

 ..ؾت٢ َؿه٬ت َٔ َٚعكسٜٔ ؾت٢ بعًٌ َطن٢

 ي٘ ْٗا١ٜ ٫ َا إزي عًُاْٞ أٚ ضأزلايٞ أٚ اؾذلانٞ أٚ يبٝـٸٖٹ ٚغرلٙ ..قَٛٞ ٚشاى.. َاضنػٞ ؾٗصا

 ..ا٭خط٣ ا٫ْتُا٤ات َٔ

 .اخل.. شنٞ أٚ غيب ٚاٯخط.. داٌٖ أْ٘ ٚجيٌٗ داٌٖ ٚشاى.. بعًُ٘ َػطٚض عامل ٖٚصا

 ..اخل عكبٝاڄ َطٜض ٚآخط.. عاطؿٝاڄ َطٜض ٚغٛاٙ.. دٓػٝاڄ َطٜض ٚغرلٙ.. ْؿػٝاڄ َطٜض ٖٚصا

 ؼي ظاٖس ٚغرلٙ ،طيٝعاڄ ايٓاؽ ع٢ً ساقساڄ دعً٘ أٚ ؾكطٙ غشك٘ ؾكرل ٚاٯخط ،غٓاٙ أبڀطٙ غٓپٞ ٖٚصا

ٌڈٸ ايسْٝا  .اهلل ٭عسا٤ عٓٗا َتد

 ..ايؿطع١ عؿا٥طٟ ٚاٯخط.. ايڀًع١ عطقٞ ٚغٛاٙ.. ايٓعع١ عا٥ًٞ ٖٚصا

 ..ٚأيٛإ أؾهاٍ ايڀباع َٔ بُٝٓٗا َٚا.. دبإ ٚغٛاٙ.. ايتٗٛض سس إزي دط٤ٟ ٖٚصا

.. ٚاغيعكسٜٔ ٚاغيؿٖٛري ٚاغيعاقري باغيطن٢ ػلٜ نبرل َػتؿؿ٢ ؼي ْؿػ٘ ايساع١ٝ جيس ٖٚهصا

  اٱضيإ بعس ايڀطٜل ٖصا يػًٛى حيتاز َا أٍٚ حيتاز ٖٚٛ. .ٚقسضٙ ٚيٝتَ٘ػ٪ ٖٚصٙ َٝساْ٘ ٖٚصا
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 ٭ْٗا ٚاٱط٬ع ٚاـدل٠ ٚايؿهط ٚايسضا١ٜ ٚايجكاؾ١ ايعًِ َٔ سضڈقځ إزي عًٝ٘ ٫تهاٍاٚ ب٘ ٚايجك١ باهلل

 شيو ٚبػرل ،اؿاغِ باؿٌ ه١ًاغيؿ َٚٛاد١ٗ ،اي٬ظّ بايسٚا٤ ايسا٤ ٬ََػ١ ع٢ً تعٝٓ٘ طيٝعاڄ

 ..باهلل إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ تعكٝساڄ ٚاغيؿه١ً ب١ً ايڀري ٜٚعٜس ،عؿٛا٤ خبؽي غٝدبؽي

 اؿػ١ٓ ايكس6٠ٚ ثاْٝاڄ

 ٚاغتكڀابِٗ ؾِٝٗ ايتأثرل َٔ ٜتُهٔ نُٝا ايٓاؽ ؼي سػ١ٓ قس٠ٚ ٜهٕٛ ٚإٔ بس ٫ ٚايساع١ٝ

 .اؿاٍ بًػإ ٜتأثطٕٚ َا ضبكس اغيكاٍ بًػإ ٜتأثطٕٚ ٫ ؾايٓاؽ.. ٚاغتٝعابِٗ

 إ٫ ًٜك٢ ٚئ َػتذاب١ زعٛت٘ تهٕٛ ئ غ١٦ٝ ٚأخ٬ق٘ ا٭خ٬م َهاضّ إزي ايٓاؽ ٜسعٛ ؾايصٟ

 ..عطاضٚاٱ ايكسٻ

 ئ اؾٗاز ثػٛض َٔ ثػط٠ ع٢ً أٚ فاٖساڄ ٜهٕٛ إٔ زٕٚ اهلل غبٌٝ ؼي اؾٗاز إزي ايٓاؽ ٜسعٛ ٚايصٟ

 ..عا٤ات٘ٚازٸ زعٛت٘ َع ايٓاؽ ٜتذاٚب

 ايٓاؽ ؼي قاغ١ٝ أشْاڄ ًٜك٢ ئ ؾشٝح ٖٚٛ ٚايعڀا٤ ٚايتهش١ٝ ايبصٍ ع٢ً ايٓاؽ حيض صٟٚاي

 ..أطيعري

 ٖٚٛ ايكسم ٚإزي ،أثط٠ قاسب ٖٚٛ إٜجاض ٚإزي ،ؾدٛض كتاٍ ٖٚٛ ايتٛانع إزي ايٓاؽ ٜسعٛ ٚايصٟ

 ٚإزي ،عامڈ ٖٚٛ ايڀاع١ ٚإزي ،َٓشطف ٖٚٛ ا٫غتكا١َ ٚإزي ،خا٥ٔ ٖٚٛ ا٭َا١ْ ٚإزي ،نصابٷ

 خساع َٔ ٜتُهٔ قس نصيو إْػاْاڄ إٕ.. ٚاـبا٥ح احملطَات ؼي غاضم ٖٚٛ ايڀٝب اؿ٬ٍ ايتُاؽ

 .سري نٌ ؼي خساعِٗ َٔ ٜتُهٔ ئ ٚيهٓ٘ سٝٓاڄ ايٓاؽ

 ٜٓتـيطٕٚ ناْٛا.. قطٜت٘ ؼي ايٛسٝس ايع١ُ قاسب نإ بٌ ايعُا٥ِ أقشاب َٔ إْػاْاڄ أعطف

 يٛ شيٓٛا عاز ٚعٓسَا.. َطدعاڄ ٚشلِ إَاَاڄ ؾِٝٗ يٝهٕٛ ايكدل بؿاضؽ ايؿطع١ٝ ايسضاغ١ َٔ عٛزت٘

 أَٛاٍ أنٌ ٚعٔ ،ايعباضات بأبصأ ايتًؿفي عٔ ٜتٛضع ٫ ،بص٦ٜاڄ غًٝڀاڄ ِؾٝٗ يػاْ٘ نإ.. ٜعس مل أْ٘

 َٔ ايتدلعات ؾُع ايكط١ٜ أبٓا٤ َٔ ي٘ ضؾٝكري َع خطز أْ٘ ايػ٤ٛ ب٘ بًؼ ست٢.. بايباطٌ ايٓاؽ

 إيٝٓا ايتؿت اغيككٛز ايبًس ؼي ايڀا٥ط٠ بٓا تٗبؽي إٔ قبٌ 6قا٬٥ڄ أسسُٖا ٚسسثين ،عطبٞ بًس

 ،ايطبع ٚيهُا ايتدلعات ْكـ يٓؿػٞ غأقتڀع أْين اٯٕ َٓص تعًُٛا إٔ أٚز6 قا٬٥ڄ( ايع١ُ قاسب)
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 بري ٚأْت ؾٝذ ٜا اهلل تتكٞ أ6٫ قا٬٥ڄ قسثٞ إيٝ٘ ٚايتؿت.. اغيػذس بٓا٤ غيؿطٚع ٜهٕٛ ٚاغيتبكٞ

 ..ؿـي١ َٔ أقٌ ؼي ضَازاڄ عًوجي إٔ ع٢ً قازض ٖٚٛ ٜسٜ٘

 اغيس١ٜٓ ٚؼي.. اغيس١ٜٓ إزي ؾاضؼٌ ايٓاؽ ْبصٙ أخ٬ق٘ يكطٜت٘ تهؿؿت عٓسَا ايطدٌ ٖصا إٔ اغيِٗ

 .بعٝس أدٓيب بًس إزي ؾاضؼٌ ،ايٓاؽ ؾٓبصٙ ،ٜتعفي إٔ زٕٚ ٚايػطٜط٠ ايػرل٠ ْؿؼ ع٢ً اغتُط

 سكٝكت٘ ٜهؿؿٛا إٔ قبٌ َٓاظع ٬ب اغيػًُري إَاّ أْ٘ ٖٓاى اٱغ١َٝ٬ اؾاي١ٝ ٚضع ؼي ٚأزخٌ

 ..بايؿذٕٛ ١٦ًَٝ ٚايكك١.. أَطٙ ٜٚهتؿؿٛا

 اٱغ٬ّ ع٢ً اٱضيإ يهعؿا٤ ١ڄسذٻ ٖ٪٤٫ دعٌ َا ٖٚصا ،نجرل ايٓاؽ ؼي ايطدٌ ٖصٙ أَجاٍ إٕ

 إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ،يًهجرلٜٔ ٚؾت١ٓ كرييًُذلخٿ شضٜع١ڄ ٚأؾعاشلِ أعُاشلِ ٚدعٌ بٌ ،ايسع٠ٛ ٚع٢ً

 ..ايعـيِٝ عًٞاي باهلل

ٕٻ ٖٿ ٖٚٞ ،زعٛت٘ لاح طټغٹ ٖٞ ايساع١ٝ اغتكا١َ إ  ؼي ا٭ق٣ٛ ايعاٌَ ٖٚٞ ،ٱَاَت٘ ا٭ِٖ ٌاغي٪

ًٹصٳيٹوځ 6ٜكٍٛ سٝح تعازي اهلل ٚقسم.. ٖساٜت٘ ِٵ ؾځازٵعٴ ؾځ ُٳا ٚٳاغٵتٳكٹ َٹطٵتٳ نځ  .{621ايؿټٛض٣}أڂ

 .. ٜؿعًٕٛ ٫ َا ٜكٛيٕٛ يصٜٔٚا ،قٛي٘ ؾعً٘ خيايـ َٔ ٚٚعٝس بتٗسٜس ٜصخط ايهطِٜ ٚايكطإٓ

ٗٳا ٜٳا 6تعازي اهلل ٜٚكٍٛ ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ِٳ آځ ٕٳ يٹ ًڂٕٛ يځا َٳا تٳكڂٛيڂٛ ٓٵسٳ َٳكڃتٶا نځبٴطٳ تٳؿڃعٳ ٕٵ اهللٹ عٹ  تٳكڂٛيڂٛا أځ

ٕٳ يځا َٳا ًڂٛ ٕٳ. ٜٚك6ٍٛ {4ـ 61ايكٻـ}تٳؿڃعٳ َٴطٴٚ ٓٻاؽٳ أځتٳأڃ ٕٳ بٹايبٹطٿ اي ٛٵ ٓٵػٳ ْٵؿڂػٳهڂ ٚٳتٳ ِٵ ِٵأځ ْٵتٴ ٕٳ ٚٳأځ ًڂٛ ًځا ايهٹتٳابٳ تٳتٵ  أځؾځ

ٕٳ ًڂٛ   .{600ايبكط٠}تٳعٵكٹ

 َع ٚايكٍٛ ،ايباطٔ َع ايـياٖط تڀابل ع٢ً ؼض اييت ايطٚاٜات عؿطات اؿسٜح نتب ٚؼي

 ٜكٍٛ ..ايعـي١ُٝ ٚايعكٛبات ايٛخ١ُٝ بايعٛاقب شيو عٔ اغيعطنري ٚؼصض تٓصض نُا.. ايؿعٌ

 اؾ١ٓ أٌٖ َٔ أْاغاڄ إٕ)) )ضٚاٙ ايذلَصٟ(.((قاضَ٘ اغتشٌ َٔ بايكطإٓ آَٔ َا)) 6 اهلل ضغٍٛ

 تعًُٓاٙ سيا إ٫ اؾ١ٓ زخًٓا َا ؾٛاهلل ؟ايٓاض زخًتِ مب6  ؾٝكٛيٕٛ ايٓاض أٌٖ َٔ أْاؽ إزي ٜٓڀًكٕٛ

 .(ڀدلاْٞ)ضٚاٙ اي((ْؿعٌ ٫ٚ ْكٍٛ نٓا إْا6 ؾٝكٛيٕٛ ..َٓهِ

)ضٚاٙ  (( ْؿػ٘ ٚحيطم يًٓاؽ ٜه٧ طازايػ نُجٌ ْؿػ٘ ٜٚٓػ٢ اـرل ايٓاؽ ٜعًِ ايصٟ َجٌ))

 .ايڀدلاْٞ(



 

12 
 

 ٚيهٔ ،نؿطٙ ؾٝكُع٘ اغيؿطى ٚأَا ،إضياْ٘ ؾٝشذعٙ اغي٪َٔ ؾأَا ،َؿطناڄ ٫ٚ َ٪َٓاڄ أَيت ع٢ً أؽٛف ٫ إ٢ْ))

 .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ( (( تٓهطٕٚ َا ٜٚعٌُ ،تعطؾٕٛ َا ٜكٍٛ ،ايًػإ عامل َٓاؾكاڄ عًٝهِ أؽٛف

 ٫ٚ ،غٛا٤ قًب٘ َع يػاْ٘ ٜٚهٕٛ ،غٛا٤ يػاْ٘ َع قًب٘ ٜهٕٛ ست٢ َ٪َٓاڄ ٜهٕٛ ٫ ايطدٌ إٕ))

 .)ضٚاٙ ا٭قؿٗاْٞ( ((بٛا٥ك٘ داضٙ ٜٚأَٔ ،عًُ٘ قٛي٘ خيايـ

 ؾٝٗا ْاؽٷأڂ.. اضٛٳيًبٳ ن١طٸَعٳ تكبح ايؿهٌ ٖصا َٔ بأؾدام تبت٢ً سري اٱغ١َٝ٬ ايسع٠ٛ إٕ

 .ٕٖٛطٿٜهځ ٚغرلِٖ حيببٕٛ ٕٚٚآخط ،ٜؿطقٕٛ ٚآخطٕٚ جيُعٕٛ ٚأْاؽ ،ٜٗسَٕٛ ٚاٯخطٕٚ ٜبٕٓٛ

ٞٸ إٔ ايسع٠ٛ ع٢ً ٚدب ٖٓا َٔ  َطانعِٖ ناْت َا نا٥ٓاڄ ا٫ْؿكاّ َطن٢ َٔ قؿٛؾٗا تٓك

 أندل غٝهٕٛ نطضِٖ ٭ٕ ،ٚايؿهط١ٜ ٚاٱزاض١ٜ ايتٓـي١ُٝٝ قسضاتِٗ ناْت َا ٚنا٥ٓاڄ ،َٚطاتبِٗ

ٔٵٚٳ6ٚتٛؾٝل اهلل َٔ ٖس٣ ع٢ًٖسا١ٜ  بِٗ تهٕٛ ئ أْٗا ٜٚهؿٞ ،ْؿعِٗ َٔ ِٵ َٳ ٌڇ يځ ٘ٴ اهللڂ ٜٳذٵعٳ  ْٴٛضٶا يځ

ُٳا ٘ٴ ؾځ ٔٵ يځ  .{604ايٓٛض}ْٴٛضڈ َٹ

 ايكدل6  ثايجاڄ

 ..َِٓٗ ّٚتدلټ بِٗ نٝل إزي ٫ عًِٝٗ قدل إزي ايساع١ٝ َٔ حيتاز ٚاغتٝعابِٗ ايٓاؽ ٚادتصاب

 ٚايٓاؽ.. ؾت٢ َٚكاحل ٚسادات ؾت٢ ٚطباع ؾت٢ ٚعٝٛب ؾت٢ ١دٳأَعڇ أقشاب ؾايٓاؽ

 بأزب َ٪زبري رلغ ٚايٓاؽ ..شلِ ػعٜتٿ َٔ إزي حيتادٕٛ نبرل٠ َُِٖٚٛٗ ٠نجرل َؿانًِٗ

 َعِٗ ٜٚتعاٜـ ٜعاٜؿِٗ َٔ إزي اؿاد١ سيػٝؼ ِٖٚ ،ايكطإٓ غًل َتدًكري ٚغرل ،اٱغ٬ّ

 تأخص إٔ ضيهٔ ٫ ٚاشلسا١ٜ ..طٌٜٛ قدل إزي حيتاز ٖٚصا ،أَطانِٗ ٜٚعاجل أغٛاضِٖ يٝػدل

 يت٪تٞ تبصٍ ٚدٗٛز َٚتابع١ ظَٔ َٔ يصيو بس ٫ٚ ،ٚاسس٠ زؾع١ ِٚقًٛبٗ ايٓاؽ ْؿٛؽ إزي ططٜكٗا

 ٫ َٔ َِٚٓٗ ،كتًؿ١ سادات أقشاب ٚايٓاؽ ..قدل إزي نصيو حيتاز ٖٚصا.. ضبٗا بإشٕ نًٗاأڂ

 ٚقس ،يو ٜ٘كٛي َا إزي با٫ڄ ًٜكٞ ٫ قس ،أضعٔ اؿاد١ ٚقاسب سادت٘ َٔ أِٖ ساد١ ايهٕٛ ؼي ط٣ٜٳ

 ٚقت ؼي ايعٜاض٠ ٖصٙ تهٕٛ ٚقس ،إؾعاض أٚ َٛعس غرل َٔ ،بابو ؾٝٗا عٜكط اييت بايػاع١ ٜبايٞ ٫

ُټ حيتاز ٖٚصا ،ضاستو أٚ َٓاَو أٚ طعاَو  ٚإ٫ ،ايٓـيط ٚيؿت ايٓاعِ ايتٛدٝ٘ عَ قدل إزي ً٘يتش

 ..ش١َ ٫ٚ إ٫ڄ ٜطع٢ ٫ ساقساڄ عسٚاڄ ٚاْكًب ،ايٛاقع١ ٚبٝٓ٘ بٝٓو ٚقعت



 

13 
 

 ؾإٕ ،َػبك١ َٛاعٝس نُٔ إ٫ ايٓاؽ ٜػتكبًٕٛ ٫ اٱغ٬َٞ اؿكٌ ؼي ايعاًَري بعض أعطفٴ

..  َٛدٛز أْ٘ ٜعًِ ٖٚٛ ،َٛدٛزاڄ يٝؼ ْ٘إ 6أًٖ٘ شلِ قاٍ أٚ ،قطؾٛٙ َٛعس ع٢ً يٝؼ َٔ دا٤ِٖ

 ٚيٝهٔ قًٝٛيتِٗ أثٓا٤( اشلاتـ) ٜعڀًٕٛ آخطٜٔ ٚأعطف.. ايٓتٝذ١ غتهٕٛ نٝـ عٓس٥ص ٚتكٛض

 اغيػبك١ غيعطؾتِٗ ايٓاؽ َٔ أقٓاف اغتكباٍ عٔ باغيط٠ ضيتٓعٕٛ ٚآخطٕٚ.. ايڀٛؾإ شيو بعس َٔ

 ..عبٕٛتٵَٴ بأِْٗ

ٔٻ ،بعٝس أٚ قطٜب َٔ َعصٚضٜٔ ٕٜهْٛٛ قس ٚأٚي٦و ٖ٪٤٫ إٕ  أِْٗ ٖٛ ؾٝ٘ خ٬ف ٫ ايصٟ ايؿ٤ٞ ٚيه

  ..نٕٛطڇعٵٝٴغٳ عِٓٗ ايٓاؽ ٚإٔ ،ؾاؾًٕٛ ايسع٠ٛ ؼي

 ٜٚتذطع ،ٖٛ غعازت٘ سػاب ع٢ً ٚيٛ غرلٙ غعاز٠ ٚتُٗ٘ ،يٓؿػ٘ ٫ يػرلٙ ٜعٝـ ايصٟ ٖٛ عل ايساع١ٝ إٕ

 .اؿػاب ّٜٛ اهلل عٓس شخطاڄ ي٘ ٚغٝهٕٛ ،إضياْاڄ دٛؾ٘ ؼي غٝتشٍٛ بأْ٘ ٜكري ع٢ً ٖٚٛ شيو ؼي ايػٝفي

٘ٹ إزي أسبټ دٳطع١ٺ َٹَٔٚا )) 6ٜكٍٛ سٝح قُس ايكابطٜٔ إَاّ ٚقسم ًډ ُٴٗا  غځٝفيٺ دٳطع١ٹ َٹٔ اي ٜٳهڃـيٹ

ُٳٗا َا،  عبسٷ ٘ٹ عبسٷ نـي ًډ ٘ٴ َٮځ إيډا ي ًډ ٘ٴ اي ْٶا دٳٛؾځ  .)ضٚاٙ ابٔ َاد٘(((إضيا

 ٖصا ي٘ َانإ ،ايٓٛض إزي ايـيًُات َٔ إْػإ بٝس ٚا٭خص ،اشلس٣ إزي ايه٬ٍ َٔ إْػإ ْكٌ إٕ

 ٖصٙ ٕ٭ إ٫ ـ نجرل٠ أسازٜح ب٘ دا٤ت نُاـ  ايكٝا١َ ّٜٛ ايعـي٢ُ ٚاغيجٛب١ اهلل عٓس اؾعٌٜ ا٭دط

 .. ٚاستُاٍ ٚؼٌُ طٌٜٛ قدل إزي ايساع١ٝ َٔ ؼتاز ايع١ًُٝ

 تػُع إٔ إزي ؼتاز ٚقس .ضاستو أٚ عًُو أٚقات َٔ ط١ًٜٛ أٚقاتاڄ َع٘ تكطف إٔ إزي ؼتاز ؾكس

 َٓو ٜؿعطٙ َا أٚ تدلّ أٚ ًٌَ غرل َٔ شيو نٌ ،ٚتٗازٜ٘ ٚتعٚضٙ ،ٚتصنط ي٘ ٚتٓكح ،ٚتٓكت ي٘

 .. غس٣ اؾٗٛز ٚشٖبت احملاٚي١ ٚؾؿًت ايعٌُ سبؽي شيو ٚقع ؾإٕ ،بصيو

 إٔ ٚغاق١ ،اٯخطٜٔ َتاعب ع٢ً بكدلِٖ اهلل إزي ٜتكطبٕٛ ايصٜٔ اغيٛؾكري ايسعا٠ أسس أعطف

 ايساع١ٝ شلصا ٚنإ.. اٱغ٬ّ ٚاس١ إزي بأٜسِٜٗ ٚا٭خص ٖ٪٤٫ ٖسا١ٜ إزي ططٜكاڄاؽصٙ  شيو نٌ

 أٚ ،ٜٜ٘٪ٚ بٝتاڄ جيس ٜهاز ٫ ،ٚقٝڀ٘ عا٥ًت٘ َٔ َٓبٛشاڄ دعً٘ َؿططاڄ إزَاْاڄ اـُط٠ أزَٔ قطٜب

 ..ؾانًت٘ ع٢ً نإ َٔ إ٫ ٜهًُ٘ إْػاْاڄ
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 ٜهدلٙ ٚايصٟ اغيٓبٛش شيو أَاّ يٛد٘ ٚدٗاڄ ْؿػ٘ ٚدس ؾتح ٚغيا( ايساع١ٝ) ع٢ً ايباب قطع َٚط٠

 ٖصا َػتػطباڄ غڀاٙ َتعجطاڄ ايطدٌ ؾسخٌ ،ايسخٍٛ َٓ٘ طًب اشلسا١ٜ ٚعٓٛ.. ايػٓٛات بعؿطات

 ..سػاب ب٬ ايبكام ٚدٗ٘ ؼي ٜٚكصف ،ايبٝٛت خاضز ا٭قساّ تطنً٘ إٔ تعٛز ٚقس ايكٓٝع

 ،قًب٘ ؼي اٱضيإ سلؼ أؾطقت إٔ إزي ٚأغابٝع أٜاَاڄ ايڀ١ًٜٛ ايكدل َػرل٠ بسخٛي٘ ٚبسأت ،ايطدٌ زخٌ

 ..ضبٗا بإشٕ ؾٝ٘ أنًٗا ت٪تٞ اشلسا١ٜ مثاض ٚبسأت

 ٜهٔ مل َا سسخ إٔ إزي.. ٜؿاضق٘ ٜهاز ٫ يًساع١ٝ ٬َظَاڄ ٚأقبح إغ٬َ٘ ٚسػٔ ايطدٌ قًح

 بايؿعٌ اؾطاس١ أدطٜت ٚيكس.. عاد١ً دطاس١ ٱدطا٤ َػتؿؿ٢( ايساع١ٝ) أزخٌ ؾكس.. باؿػبإ

 َٔ ع٢ً خٛؾ٘ ؾس٠ َٔ ايعدلات ٜٚكعس ايسعٛات ٜطزز أعكاب٘ ع٢ً خ٬شلا اغيٗتسٟ ايطدٌ نإ

 اَ بعض ي٘ ٜٚطز ٘ٝبعٝٓ خيسَ٘ ْٗاض يٌٝ غطٜطٙ قطب ٜبك٢ إٔ أقػِ ٚيكس.. ٖساٜت٘ ؼي غبباڄ نإ

 ٚعٓسَا ايع١ًُٝ بعس ايساع١ٝ غطؾ١ إزي ايسخٍٛ َٔ ايطدٌ َٓع سري ايڀا١َ ناْت ٚأخرلاڄ.. عًٝ٘

 ناْت ق١ٜٛ قؿع٘ ٚدٗ٘ ع٢ً ايساع١ٝ أقشاب نبرل قؿع٘ شيو ع٢ً قتذاڄ َػتؿػطاڄ دا٤

 إزي ٚأساغٝػ٘ َؿاعطٙ ٚاسس٠ بًشـي١ سڀُت ايصٟ اٱْػإ ٖصا ٚيتشٌٜٛ ؾ٧ نٌ شلسّ ناؾ١ٝ

 .ٚاغيػًُري يٲغ٬ّ عسٚ

 ٚايصٜٔ ،ايعادع٠ ٚاٱضازات ،ايهعٝؿ١ ايٓؿٛؽ ع٢ً قعباڄ ططٜكاڄ ايٓاؽ ٖسا١ٜ ططٜل نإ ٖٓا َٔ

 ..ايكسض غع١ َٔ ْٚكٝباڄ ايكدل َٔ سـياڄ ٜ٪تٛا مل

 6ايكابطٜٔ غيكاّ ٚتعطض ايكدل ع٢ً ؼض ايؿطٜؿ١ ٚا٭سازٜح ايهطضي١ اٯٜات دا٤ت ٖٓا َٚٔ

 6تعازي قٛي٘ اهلل نتاب ؾُٔ

 ٓٴٛاٚٳ ًځا٠ٹ بٹايكٻبٵطڇ اغٵتٳعٹٝ ًځ٢ اقٵبٹطٵ ،{601ايبكط٠}ٚٳايكٻ ٕٳ َٳا عٳ  ٚٳبٳؿٿطڇ ،{6244ط٘} ٜٳكڂٛيڂٛ

ٔٳاغيڂدٵبٹتٹريٳ ًځتٵ اهللڂ شٴنٹطٳ إڇشٳا ايډصٹٜ ِٵ ٚٳدٹ ٗٴ ًڂٛبٴ ٔٳ قڂ ًځ٢ ٚٳايكٻابٹطڇٜ ِٵ َٳا عٳ ٗٴ ٗٳا ٜٳا ،{41ـ  640اؿر} أځقٳابٳ ٜټ  أځ

ٔٳ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ِٵ اهللځ ٚٳاتٻكڂٛا ٚٳضٳابٹڀڂٛا ٚٳقٳابٹطٴٚا قٵبٹطٴٚاا آځ ًډهڂ ٕٳ يځعٳ ًٹشٴٛ ٕٻ{6144عُطإ آٍ}تٴؿڃ  َٳعٳ اهللځ إڇ

ٔٳ ٔٳ ٚٳبٳؿٿطڇ،{6214ايبكط٠}ايكٻابٹطڇٜ ُٳا{6211ايبكط٠}ايكٻابٹطڇٜ ْٻ ٛٳؾډ٢ إڇ ٕٳ ٜٴ ِٵ ايكٻابٹطٴٚ ٖٴ ٝٵطڇ أځدٵطٳ  بٹػٳ

ٕٳٜٴ أڂٚيځ٦ٹوځ {624ايعټَط}سٹػٳابٺ ٛٵ ِٵ ٪ٵتٳ ٖٴ ٔڇ أځدٵطٳ ٝٵ ُٳا َٳطٻتٳ ٓٳا{610ايككل} قٳبٳطٴٚا بٹ ًڃ ِٵ ٚٳدٳعٳ ٗٴ ٓٵ ُٻ١ڄ َٹ  أځ٥ٹ
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ٕٳ ٗٵسٴٚ ْٳا ٜٳ َٵطڇ ُٻا بٹأځ ٔٻ ،{610ايػذس٠}قٳبٳطٴٚا يځ ٜٳ ٓٳذٵعڇ ٔٳ ٚٳيځ ِٵ قٳبٳطٴٚا ايډصٹٜ ٖٴ ٔڇ أځدٵطٳ ْٴٛا َٳا بٹأځسٵػٳ  نځا

ٕٳ ًڂٛ ُٳ  .{652ايٓشٌ}ٜٳعٵ

  6 اهلل ضغٍٛ ٜكٍٛ ايكدل ؼي ايٓب١ٜٛ َؿها٠ َٚٔ

ٛٳَٹ ايكدل))  ((اغيػًِ ٍٴع

  .)ضٚاٙ اؿانِ( ((ايكدل َٔ أٚغع ٫ٚ ي٘ خرلاڄ عبساڄ اهلل ضظم َا))

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ( ((ايكدل َٔ ٚأٚغعٳ خرلاڄ عڀا٤ٶ أسسٷ أعڀٞ َٚا ،اهلل طٙٴٜكبٿ طكبٸتٳٜٳ َٚٔ))

  .((أشاِٖ ع٢ً ٜكدل ٫ٚ ايٓاؽ خيايؽي ٫ ايصٟ َٔ خرلٷ أشاِٖ ع٢ً ٜٚكدل ايٓاؽ خيايؽيڂ ايصٟ))

 ((.اٱضيإ ؾڀط ايكدل))

ٝٿايڂ ابٔ ٚعٔ ٌٷ ٚقع ،أقشاب٘ َٚع٘ ،دايؼ ، اهلل ضغٍٛ بُٝٓا6  قاٍ  بُػ   بهط بأبٞ ضد

 . بهط أبٛ ؾاْتكط ايجايج١ آشاٙ ثِ ،بهط أبٛ عٓ٘ ؾكُت ،ايجا١ْٝ آشاٙ ثِ .بهط أبٛ عٓ٘ تُٳؾكٳ ،ؾآشاٙ

ٞٻ دستٳٚٳأځ6 بهط أبٛ ؾكاٍ ، اهلل ضغٍٛ ؾكاّ   ؟اهلل ضغٍٛ ٜا عً

 ٚقعس ،اغيًو شٖب اْتكطت ؾًُا. يو قاٍ سيا بٜ٘هصٿ ايػُا٤ َٔ ًَوڅ ْعٍ)) 6 اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ

ٕٴ  .)ضٚاٙ أبٛ زاٚٚز( ((ايؿٝڀإ َع إشٕ ٭دًؼ أنٔ ؾًِ ،ايؿٝڀا

ِٴ دطع١ٺ َٔ َا))   ((.اهلل ٚد٘ ا٤ابتػ عبسٷ نـيُٗا غٝفيٺ دطع١ َٔ اهلل عٓس أعـي

 

 لٴٚايطؾڃ ًِڃاؿٹ6  ضابعاڄ

 ايعٓـ ضيكتٕٛ ؾايٓاؽ ..بِٗ ضؾٝكاڄ عًِٝٗ سًُٝاڄ ٜهٕٛ إٔ إزي ايساع١ٝ َٔ حيتاز ايٓاؽ ٚاغتٝعاب

ٛٵ6 ٜكٍٛ سٝح تعازي اهلل ٚقسم ا.ٚأًٖٗ ايكػ٠ٛ َٔ ٜٚٓؿطٕٚ ٚأقشاب٘ ٓٵتٳ ٚٳيځ ًٹٝفيځ ؾځـيڋا نڂ  غځ

ًڃبٹ ْٵؿځهټٛا ايكځ ٔٵ يځا ٛٵيٹوځ َٹ ـٴ سٳ ِٵ ؾځاعٵ ٗٴ ٓٵ ِٵ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ عٳ ٗٴ ِٵ يځ ٖٴ ٚڇضٵ َٵطڇ ؾٹٞ ٚٳؾٳا َٵتٳ ؾځإڇشٳا ا٭ځ ٌٵ عٳعٳ ٛٳنډ ًځ٢ ؾځتٳ  عٳ

ٕٻ اهللٹ ًٹريٳ ٜٴشٹبټ اهللځ إڇ ٛٳنِّ  .{6215عُطإ آٍ}اغيڂتٳ

ٌڇ زعٛت٘ تهٕٛ ٫ ؾايساع١ٝ ٜٻ ا٭ؾهاض عُ  اٚإصي ،ٖٛاهٴضؾځ أّ قبًٖٛا سٛي٘ َٔ إزي ز٠ٹاجملطٻ اتٚايٓـيط

 ..ٚػياضغات ٚأخ٬قاڄ أؾعا٫ڄ ايٛاقع أضض ع٢ً شلِ ٗاُٴٜٚذلدٹ َعِٗ ا٭ؾهاض ٖصٙ ٜعٝـ بإٔ
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 اييت ا٭غباب ناؾ١ بأخص ٚإصيا ،عًِٝٗ ١ڂذٻاؿڂ إقا١َٚ ايٓاؽ سيؿاق١ً زعٛت٘ تهٕٛ ٫ ٚايساع١ٝ

 ..ٖساٜتِٗ إزي ٟت٪ز

 ظيأ٠ َٔ اغتٓكاشِٖ أدٌ َٔ ٜهابس بِٗ ٚايطظي١ عًِٝٗ ٚايػرل٠ٹ شلِ بٿاؿڂ َٛقع َٔ ؾٗٛ

 َٚكاطعتِٗ ِٗڇَسابطتٹ إزي ٜػاضع ٫ ؾٗٛ ٚيصيو ..اٱغ٬ّ ْعِٝ إزي ٗاكٛتٹٚؾٹ اؾا١ًٖٝ

 ..ٚضؾلڈ سًِ إزي َٓ٘ حيتاز نً٘ ٖٚصا ،َٚؿاقًتِٗ

ٕٻ ٕٻ ،شلِ َٚعًُاڄ يًٓاؽ َطبٝاڄ ْؿػ٘ ٜعتدل إٔ ايساع١ٝ ع٢ً إ  ٚتعًُٝ٘ تطبٝت٘ ؼي ْادشاڄ يٝهٕٛ عًٝ٘ ٚإ

ًڂَٹ أقبح شيو ؾعٌ إٕ ٖٚٛ .نٓسٺ َعِٗ ٜتعاٌَ ٫ ٚإٔ ، نأْسازٺ اًَِٜٗع ٫أ  ايكٛا١َٹ عٓكط ٚؾكس ِٗج

 ..عًِٝٗ

ٞٳ بٹايډتٹٞ ازٵؾځعٵ6 تعازي بكٛي٘ ايٓاؽ نٌ ٚقبٌ أ٫ٚڄ َعينپ ؾايساع١ٝ ٔٴ ٖٹ ٓٳوځ ايډصٹٟ ؾځإڇشٳا أځسٵػٳ ٝٵ ٘ٴ بٳ ٓٳ ٝٵ  ٚٳبٳ

ٚٳ٠څ ٘ٴ عٳسٳا ْٻ ٞپ نځأځ ِٷ ٚٳيٹ ُٹٝ  .{640تؾكٿً}سٳ

ٔٳ6تعازي بكٛي٘ غرلٙ قبٌ َعينپ ٚايساع١ٝ ٕٳ ايډصٹٜ ٓٵؿٹكڂٛ ُٹريٳ ٚٳايهٻطٻا٤ٹ ايػٻطٻا٤ٹ ؾٹٞ ٜٴ ٝٵفيځ ٚٳايهځاؿيٹ  ايػٳ

ٔڇ ٚٳايعٳاؾٹريٳ ٓٻاؽڇ عٳ ٓٹريٳ ٜٴشٹبټ ٚٳاهللڂ اي   .{6240عُطإ آٍ}اغيڂشٵػٹ

َٳ ٚٵ ٔٵٚ ِٻ6تعازي قٛي٘ بتشكٝل ايساع١ٝ َٔ زيأ ٕٳ ثٴ ٔٳ نځا ٔٳايډ َٹ ٓٴٛا صٹٜ َٳ ٛٵا آځ ٛٳاقٳ ٛٵا بٹايكٻبٵطڇ ٚٳتٳ ٛٳاقٳ  ٚٳتٳ

ُٳ١ٹ ٔڇ ٚٳعٹبٳازٴ6ٚقٛي٘ .{623ايبًس}بٹاغيځطٵسٳ ُٳ ٔٳ ايطٻسٵ ٕٳ ايډصٹٜ ُٵؿٴٛ ًځ٢ ٜٳ ْٶا ا٭ځضٵضڇ عٳ ٛٵ ِٴ ٚٳإڇشٳا ٖٳ ٗٴ  خٳاطځبٳ

ٕٳ ًڂٛ ٖٹ َٶا قځايڂٛا اؾځا ًځا   .{624ايؿطقإ}غٳ

 ٜسخًٕٛ ٚدعًِٗ ي٘ ايٓاؽ قًٛب ؾتح َا ٖٚصا ايٓاؽ ضؾلٳٚأ ايٓاؽڇ ِٳأسًځ نإ  ا٭ٍٚ ٚايساع١ٝ

 .. أؾٛادا اهلل زٜٔ ؼي

ًڃ ٚأؾعاي٘ بأقٛاي٘ أقشاب٘ ًِچٜعٳ  ٚنإ  إٕ)) 6 اهلل ضغٍٛ ٜك6ٍٛ بِٗ ؾلٳٚايطٿ ايٓاؽ ع٢ً ِاؿ

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ( ((نً٘ ا٭َط ؼي ايطؾل حيب اهلل

 ((غٛاٙ ع٢ً ٜعڀٞ ٫ َٚا ،ايعٓـ ع٢ً ٜعڀٞ َا٫ ايطؾل ع٢ً ٜٚعڀٞ ؾلٳايطٿ بټشٹٜٴ ضؾٝلٷ اهلل إٕ))

 .)ضٚاٙ َػًِ(

٘ٴ إ٫ ؾ٧ ؼي ٜهٕٛ ٫ ؾلايطٿ إٕ)) ْٳ إ٫ ؾ٤ٞ َٔ ٜٓععٴ ٫ٚ ظاْ  .)ضٚاٙ َػًِ( ((٘ؾا
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 سطّ ؾكس ايطؾل َٔ ٘سـيډ ّٳطٿسٴ َٚٔ ،اـرل َٔ ٘سـيډ أعڀٞ ؾكس ايطؾل َٔ ٘سـيډ ٞٳعڀٹأڂ َٔ))

 .ايذلَصٟ()ضٚاٙ  ((اـرل َٔ سـي٘

 ع٢ً شًِتٳ قاٍ. اهلل ضغٍٛ ٜا ْع6ِ قايٛا.. ايسضدات ٜٚطؾع ،ايبٓٝإ ب٘ اهلل فٴؿطٿٜٴ سيا ه٦ِٴْبٹأڂ أ٫)) 

ٗڇ َٔ ُٻ عؿٛٚتٳ ،عًٝو ٌد  .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ ٚايبعاض( ((عوڀځقځ َٔ ٌٴكٹٚتٳ ،سطَو َٔ ٚتعڀٞ ،وُٳًځؿيځ ٔع

 .ٙ ا٭قؿٗاْٞ()ضٚا (( ؾشًِ بهٹغڃأڂ َٔ ع٢ً اهلل ١ڂقبٻ ٚدبت)) 

 6نجرل٠ٗٞ ؾ شيو ؼي اهلل ضغٍٛ أؾعاٍ أَا

 ؾأزضن٘ ،اؿاؾ١ٝ غًٝفي لطاْٞ بطزٷ ٚعًٝ٘ ، اهلل ضغٍٛ َع أَؿٞ نٓت6  قاٍ  أْؼ عٔ  *

 ساؾ١ٝڂ بٗا أثط ٚقس ، اهلل ضغٍٛ عٓل قؿش١ إزي ؾٓـيطت ،ؾسٜس٠ دصب١ بطزا٥٘ ؾذصب٘ ،أعطابٞ

٘ٹ ؾس٠ َٔ ايطزا٤ٹ  ؾهشو إيٝ٘ ؾايتؿت.. عٓسى ايصٟ اهلل َاٍ َٔ يٞ طَٴ قُس ٜا6 قاٍ ثِ ،دصبت

 .)ضٚاٙ ايؿٝدإ( .بعڀا٤ ي٘ أَط ثِ

ٔٷ( غع١ٓ بٔ ظٜس) ازل٘ يٝٗٛزٟ ٚنإ * ٌٿ قبٌ نإ ؾًُا..  اهلل ضغٍٛ عٓس زٜ  ا٭دٌ ق

 ٚضزا٥٘ قُٝك٘ سيذاَع ؾأخص ،أقشاب٘ َٔ طڈؿځْٳ ؼي ٖٚٛ ، اهلل ضغٍٛ إزي دا٤ ث٬خٺ أٚ بَٝٛري

 طُٳعٴ ؾػهب ..٬ڄڀڂَٴ إ٫ اغيڀًب عبس بين ِهعًُت َا ؾٛاهلل سكٞ؟ تكهٝين أ٫ ،قُس ٜا6 ٚقاٍ

ٍٴ ،اهلل عسٚ ٜا6 ٚقاٍ  َا ي٫ٛ بٝسٙ ْؿػٞ ؾٛايصٟ أض٣؟ َا ب٘ ٚتكٓع أزلع؟ َا اهلل يطغٍٛ أتكٛ

ٕڈ طٴٜٓـيڂ اهلل ضغٍٛ ٚنإ.. وځضأغٳ بػٝؿٞ يهطبت ؾٛت٘ ضٴأساشٹ  ٖٚٛ أْا ،ُطع ٜا))6 ؾكاٍ .٠ٺزٳ٪ٳٚتٴ بػهٛ

ٔڇعڂ تأَطْٞ إٔ ،ٖصا غرل إزي أسٛزٴ نٓا ٙٴ ا٭زا٤ٹ ػ ٔڇعڂ ٚتأَط   سك٘ ٜعڀٝ٘ إٔ أَطٙ ثِ ((.بًځايڀډ ػ

ٟټ غأٍ ؾًُا .شيط َٔ قاعاڄ عؿطٜٔ ظٜاز٠ َع  أَط6ْٞ عُط ي٘ قاٍ ٠زايعٜا ٖصٙ غبب عٔ ايٝٗٛز

 ؾ٤ٞ ايٓب٠ٛ ع٬َات َٔ ٜهٔ مل،عُطٴ ٜا6 ايٝٗٛزٟ قاٍ اعٓسٖ. وځتٴعٵضٴ َا َهإ أظٜسى إٔ اهلل ضغٍٛ

ُٴسٹ لٴػبٹٜٳ6 َٓ٘ اُأخدلٖ مل اثٓتري إ٫ ،إيٝ٘ ْـيطت سري  اهلل ضغٍٛ ٚد٘ ؼي ؾتطڇعٴ ٚقس إ٫  ٘ٴً

٘ٴٗٵدٳ ٌڇ ٠ڂؾسٻ تعٜسٙ ٫ٚ ،ً ٗڇؾأڂ .اختدلتُٗا ٚقس سًُاڄ إ٫ عًٝ٘ اؾٗ  باهلل ٝتٴضنٹ قس أْٞ عُطٴ ٜا ىسٴؾ

ٗڇٚأڂ ..ْبٝاڄ ٚسيشُس زٜٓاڄ ٚباٱغ٬ّ اڄضبٸ ٕٻ ىځسٴؾ  أغًِ ٚيكس  قُس أ١َ ع٢ً قسق١څ َايٞ ڀطٳؾٳ أ

ٖٹ  اهلل ضغٍٛ َع سٳٗڇٚؾٳ ،ايٝٗٛزٟ ٖصا ٗڇاغتٴ ثِ ،نجرل٠ڄٳ سَؿا  .تبٛى غع٠ٚ ؼي سؿ



 

18 
 

َٹٜٳ ذطڇنايؿٻ نْٛٛا6 ))قاٍ أْ٘ ايبٓا سػٔ ايؿٗٝس اٱَاّ عٔ ط٣ٜٚٴ ٚػيا *  باؿذط ايٓاؽٴ ٝ٘ط

 .((٠بايجُط ؾرلَِٝٗ

                                       ػرلعٵػرل ٫ ايتٳٝٵايتٻ 6خاَػاڄ

 بايٝػط ا٭َٛض َعاؾ١ ايٓاؽ بري بسعٛتِٗ اٱٜػاٍ ع٢ً ايسعا٠ تػاعس اييت ايكؿات َٚٔ

 .. ٚايتعػرل بايعػط ٚيٝؼ ٚايتٝػرل

 ٫ قس صاٖ ٘ٝكڂڀٹٜٴ ؾُا ،ٚا٫ستُاٍ ايكسض٠ ؼي ٜتؿاٚتٕٛ نصيو ؾِٗ ؾت٢ أقٓاؾاڄ ايٓاؽ نإ ٚغيا

 رلٚاغٹ)) ايٓب١ٜٛ ايكاعس٠ ناْت ٚيصيو ..شاى َع ٜتٓاغب ٫ قس ٖصا َع ٜتٓاغب َٚا ،شاى ٜڀٝك٘

 ((.ِهڂأنعؿٹ طڇٝٵغٳ ع٢ً

 ايٝػط ٚنإٔ ،ؾإٔ نٌ ؼي ايتعػرل ع٢ً دبًٛا زعا٠ ايعكط ٖصا ؼي اٱغ٬ّ ب٘ ًٞابتٴ َا أغٛأ َٚٔ

 ..ؾإٔ ؼي اٱغ٬ّ َٔ يٝؼ

 ٚؼي ،طَٕٚعػٿ َع بٝٛتِٗ ٚؼي ،طَٕٚعػٿ ايًباؽ ٚؼي ،طٕٚػٿعٳَٴ ايٛن٤ٛ ؼيٚ ،طٕٚػٿعٳَٴ ايك٠٬ ؼي ؾِٗ

 ٚايؿطا٤ ايبٝع ٚؼي ،طَٕٚعػٸ غرلِٖ َع ع٬قاتِٗ ٚؼي ،طَٕٚعػٸ اغيؿطب ٚؼي ،طَٕٚعػٿ اغيأنٌ

ٓٻ كايؿٕٛ شيو نٌ ؼي ِٖٚ ..طَٕٚعػٸ ايسع٠ٛ عٌُ ٚؼي ،طَٕٚعػٸ  ..ايكطٜح ايٓبٟٛ ٗريً

ٜٻا٭ٚيځ سيٓڀل ٜتكٝسٕٚ ٫ ٖ٪٤٫ إٔ ثِ ٛٴؿطٿٜٴ ٫ٚ ،اتٛ  أٚ ٚادب أٚ ؾطض ٖٛ َا بري اغيٛقـ ؼي ٕق

ٝٹٜٳ ؾذلاِٖ ..ادتٗاز أٚ ْل ؾٝ٘ َا ٚبري ..َهطٚٙ أٚ سطاّ ٖٛ َا ٚبري ..غ١ٓ ٕٳًڂه  ا٫تٗاَات يًٓاؽ ٛ

ٜٴ ٖصا طٕٚؿِّهځٝٴؾځ  ٖٛ َا بهٌ ؾٝٗا ٜكهٕٛ ا٭١َ ع٢ً سهاَاڄ بِْٗكٻ قس اهلل ٚنإٔ ،شاى كٕٛػٿؿځٚ

ٓٿ ،ايؿطٜع١ َط١ْٚ طٕٚٚحيذٴ ،اٱغ٬ّ غع١ ؾٝهٝكٕٛ ،ٚعػرل قعب  أ٫ ايسٜٔ َٔ ايٓاؽ ؿطٕٜٚٚ

 ...ٜؿعًٕٛ َا غا٤

 ٜػتؿٝس إٔ ٚإصيا ،ايسٜٔ سسٚز إقا١َ ؼي ٜٚسأٖ ٜتػاٌٖ ٚإٔ ايساع١ٝ لٜذلخٻ إٔ ٜعين ٫ ٖصا إٕ

ٝٴ اغيط١ْٚ َػاسات َٔ  ٚيٝؼ ؾٝ٘ دساٍ ٫ أَط اهلل ٚزسس ؾإقا١َ..  ْؿػ٘ ايسٜٔ بٗا دا٤ اييت ػطڇٚاي

 .ٖٓا ن٬َٓا ؼياغيعين  ٖٛ
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 ي١َٛځ اهلل ؼي ِنڂخصٵتأڃ ٫ٚ ،ٚايبعٝس ايكطٜب ؼي اهلل سسٚز أقُٝٛا))  6 بكٛي٘ ٖٓا نطصٻْٴ إٔ ٜٚهؿٞ

ِڈ  .)ضٚاٙ ابٔ َاد١( ((. ٥٫

ِٳ إٔ جيب ٚاييت ،اٯخطٜٔ َع ايتعاٌَ ؼي ايٓب١ٜٛ ايكاعس٠ إٕ  تبسٚ ساع١ٝٚاي ايسع٠ٛ أغًٛب ؼه

 .)ضٚاٙ ايؿٝدإ( .(( طٚآؿِّتٴ ٫ٚ طٚاٚبؿٿ طٚاعػٿتٴ ٫ٚ طٚاٜػٿ))   قٛي٘ ؼي د١ًٝ ٚانش١

 (عٓٗا اهلل ضن٢) عا٥ؿ١ قايت..  ايكاعس٠ ٖصٙ ٜ٪نس  اهلل ضغٍٛ عٔ (عٓٗا اهلل ضن٢) عا٥ؿ١ تطٜٚ٘ ٚؾُٝا

ٍٴ طٝٿخٴ َا)) ٖٴ أخص إ٫ قؽي أَطٜٔ بري  اهلل ضغٛ  أبعسٳ نإ إمثاڄ نإ ؾإٕ.. إمثاڄ ٜهٔ مل َا ُاأٜػط

 هلل ؾٝٓتكِ ،اهلل ط١َسٴ وڂٗٳٓتٳتٴ إٔ إ٫ قؽي ٤ٞؾ ؼي يٓؿػ٘  اهلل ضغٍٛ اْتكِ َٚا .َٓ٘ ايٓاؽ

 .)ضٚاٙ ايؿٝدإ( .((تعازي

 أ٫)) 6ؾٝكٍٛ اهلل عٓس شيوؾهٌ  بريٜٚ اغيعؿط ٚغٗٛي١ اؾاْب يري ع٢ً  اهلل ضغٍٛ ٚحيض

ٝٿ نٌ ع٢ً ؼطّ ايٓاض؟ عًٝ٘ ّٴشطٴتٳ سئ أٚ ٓاضاي ع٢ً ّٴشطٴٜٳ سئ ِخدلنڂأڂ ٌڈ يريڈ ٖٔ )ضٚاٙ  .(( غٗ

 .ايذلَصٟ(

ِٴٜعٻ  اهلل ضغٍٛ ٚنإ ٍٳ قاٍ  ٖطٜط٠ ٞأب ؾعٔ.. عًُٝاڄ عًٝ٘ ٜٚسضبِٗ ٭قشاب٘ اـًلٳ ٖصا ً  با

ٞپ  َٔ ذ٬ڄغٹ بٛي٘ ع٢ً ضٜكٛاٚأ زعٛٙ)) 6 ايٓيب ؾكاٍ ؾٝ٘ يٝكعٛا إيٝ٘ ايٓاؽ ؾكاّ ،اغيػذس ؼي أعطاب

 .((طٜٔعػٿَٴ تبعجٛا ٚمل طَٜٔٝػٿ بعجتِ ؾإصيا ..َا٤ َٔ شْٛباڄ أٚ ،َا٤

 أعُام إزي ب٘ ٚتٓؿص ايكًٛب َػايٝل تؿتح اييت ٖٞ َعؿطٙ ٚغٗٛي١ ٚيٝٓ٘ ايساع١ٝ زلاس١ إٕ

 ..ؾتػتذٝب اـرل إزي ٜٚسعٖٛا ٌكبٹؾتٴ باشلسا١ٜ ٬َٜػٗا ..ايٓؿٛؽ

 َٔ ؾإٔ نٌ ؼي ي٘ ٬َظَاڄ ٜهٕٛ ٚإٔ ،نًٗا ايساع١ٝ ا٠سٝ َػاس١ ٜػڀچٞ إٔ جيب ٖصا ٚاـًلٴ

 ..ؾكؽي ايسع٠ٛ أثٓا٤ ٚيٝؼ ،ْ٘ؾ٪ٚ

 إٔ جيب تكانٝ٘ ٚؼي.. نصيو ٜهٕٛ إٔ جيب ٚؾطا٥٘ بٝع٘ ٚؼي.. نصيو ٜهٕٛ إٔ جيب بٝت٘ ؾؿٞ

 ..نصيو ٜهٕٛ

 6ؾٝكٍٛ  اهلل ضغٍٛ شيو ٜٚكطض

ٌٴ)) * ٌٷ6  اغي٪َٓري أؾه   .(ايڀدلاْٞ)ضٚاٙ  ((ا٫قتها٤ زلح ،ايكها٤ زلح ،ايؿطا٤ زلحٴ ،ايبٝعڇ ُحٴغٳ ضد

 .(ايبداضٟ)ضٚاٙ  .(( اقته٢ إشا زلشاڄ ،اؾذل٣ إشا زلشاڄ ،باع إشا زلشاڄ عبساڄ اهلل ضسِ)) *
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 قاٍ ؟ ايسْٝا ؼي عًُتٳ َاشا6 ي٘ ؾكاٍ َا٫ڄ اهلل آتاٙ عبازٙ َٔ بعبسٺ اهلل أت٢ 6قاٍ  سصٜؿ١ ٚعٔ))*

 َٔ ٚنإ ،ايٓاؽ أباٜع ؾهٓت ،َا٫ڄ آتٝتين6 ضب ٜا ٍقا ؟ سسٜجاڄ اهلل ٜهتُٕٛ ٫ٚ

ٛٴ ع٢ً أٜػط ؾهٓت ،اؾٛاظٴ ًٞكٹخٴ   ػاٚظٚا َٓو بصيو أسل أْا تعازي اهلل ؾكاٍ اغيعػط ٚأْـيط غطاغي

 (.( اهلل ضغٍٛ ؼي َٔ زلعٓاٙ ٖهصا6  ا٭ْكاضٟ َػعٛز ٚأبٛ عاَط بٔ عكب١ ؾكاٍ .عبسٟ عٔ

٘ٴ ًُا٤ايع نباض َٔ ٖٚٛ ايسعا٠ أسس أعطفٴ  نٌ َع ايتعاٌَ قعب ؾ٤ٞ، نٌ ؼي ايعػطٴ طبع

 إٔ ا٭َط ب٘ ٚقٌ ٚيكس ..ايٓاؽ نٌ َع اؾرلإ َع.. ا٭٫ٚز َٚع ،ايبٝت ؼي ايعٚد١ َع.. ايٓاؽ

 ؼي غع١ڄ ٞأٚت اٱْػإ ٖصا.. احملانِ يس٣ ايٓاؽ ع٢ً أقاَٗا أٚ عًٝ٘ أقُٝت ايسعا٣ٚ عؿطاتٹ

٘ٴ مل ٚيصيو ،ايٓؿؼ ؼي غع١ڄ ٜ٪ت ٚمل ايعًِ ُٴعٹ ٜٓؿع  إزي بٝت٘ أٌٖ ست٢ ادتصاب َٔ ٜتُهٔ ٚمل ،ً٘

 ..ٚاغٝتعابِٗ اٱغ٬ّ

 َع شيو ٜهٕٛ إٔ أٚدب أْ٘ ست٢ شيو َٔ أبعس ٚاٱسػإ يًػُاس١ زعٛت٘ ؼي اٱغ٬ّ شٖب ٚيكس

ٕٳ نتبٳ اهلل إ((6ٕ اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ... اؿٝٛإ ٌٿ ع٢ً اٱسػا  ؾأسػٓٛا ِقتًتٴ ؾإشا ؾ٤ٞ.. ن

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((.شبٝشت٘ ٚيرلح ،ؾؿطت٘ ِنڂأسسٴ سٻٚيٝشٴ ،ايصع١ ؾأسػٓٛا شعتِ اٚإش ،ايكت١ً

 

 اؾٓاح ٚخؿضٴ ٛانعايتٻ6  غازغاڄ

 عًِٝٗ ٚقٛا١َٺ ؾِٝٗ أثط شا ،ٚب٦ٝت٘ قَٛ٘ ؼي قبٛباڄ ايساع١ٝ ػعٌ اييت ايكؿات ٚأبطظ أِٖ َٚٔ

 ..اؾٓاح ٚخؿض ايتٛانع قؿ١

 غرل فتُع٘ عٔ َعع٫ٚڄ ايساع١ٝ ٚجيعٌ بٌ..  ٚايٓاؽ ايساع١ٝ بري ٚسادعاڄ دساضاڄ ٜؿهٌ ؾايهدل

ٞٸ هِأسبٻ إٕ)) 6بكٛي٘  ايطغٍٛ ٜؿرل اغيع٢ٓ ٖصا ٚإزي سٛي٘ ػئ َأيٛف ٓٴ إي  ،أخ٬قاڄ هِأساغ

ٜٴ ٜأيؿٕٛ ايصٜٔ ،أنٓاؾاڄ ٦ٕٛاغيٛطډ ٞٻ أبػههِ ٚإٕ .٪يؿٕٛٚ  بري اغيؿطقٕٛ ،باي١ُُٝٓ ٕٚاغيؿا6٩  إي

 .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ ؼي ايكػرل ٚا٭ٚغؽي( ((. ايعٝب يًدلا٤ اغيًتُػٕٛ ،ا٭سب١
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 6 كتًؿ١ قٛض ؼي تبسٚ قس ايهدل َٚـياٖط

 ا٭غٓٝا٤ كايڀ١ ع٢ً سطق٘ ٚؼي ايٓاؽ يعٛاّ أٚ يًؿكطا٤ ايساع١ٝ كايڀ١ عسّ ؼي تبسٚ ؾكس *

 ..ٚايػًڀإ اؾاٙ ٚأقشاب

 ..سٛي٘ ؾُٝٔ ٍايتبصټ إعاب١ ٚؼي ،ٚتأْك٘ بًباغ٘ اٖتُاَ٘ ظٜاز٠ ؼي تبسٚ ٚقس  *

 ايٓاؽ َٔ عٛاّ ؼي( ٚتسضٜػاڄ ،ٚتٛدٝٗاڄ ،ٚعـياڄ) ايسع٠ٛ بٛادب ايكٝاّ عٔ اغتٓهاؾ٘ ؼي تبسٚ ٚقس  *

 ضؾٝعاڄ؟؟ ٘ٴڀڂٚٚغٳ ،نبرلاڄ اؾُٗٛض نإ إشا إ٫ ٜتشسخ ٫ ؾٗٛ ..َِٓٗ ق١ًًٝ ق١ً أٚ

 اغيعاْٞ عٜٝه سس إزي وشي ؼي ٚاغيبايػ١ ،ايعباض٠ ٚتعٜٚل ايه٬ّ تُٓٝل خ٬ٍ َٔ تبسٚ ٚقس  *

 ٜتدًٌ ايصٟ ايطداٍ َٔ ايبًٝؼ ٜبػض اهلل إٕ)) 6بكٛي٘  اهلل ضغٍٛ عٓاٙ َا ٖٚصا ..ا٭ثط ٜٚبڀٌ

 .زاٚز ايذلَصٟ( ٛ)ضٚاٙ أب .((ايبكط٠ تتدًٌ نُا بًػاْ٘

 ع٢ً اؿطم ٚؼي ،بعذب ايٓؿؼ عٔ ٚايتشسخ ،باغيعطؾ١ ٚايعٖٛ ،بايعًِ اٱعذاب ؼي تبسٚ ٚقس *

 6ؾكاٍ َٓٗا ٚسصض عٓٗا  اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ َطشٚي١ أخ٬م ٖٚٞ .ؿٗا٤ايػټ ٚػياضا٠ ،عًُا٤اي َٓاؾػ١

 ؾعٌ ؾُٔ ،اجملايؼ ب٘ ؼرلٚا ٫ٚ ،ايػؿٗا٤ ب٘ ُاضٚاتٴ ٫ٚ ،ايعًُا٤ ب٘ يتباٖٛا ايعًِ تعًُٛا ٫))

 .)ضٚاٙ بٔ َاد٘( ((. ايٓاض ؾايٓاض شيو

ٕٻ)) 6ٚقاٍ  إيٞ أبػههِ ٚإٕ .أخ٬قاڄ أساغٓهِ ايكٝا١َ ّٜٛ فًػاڄ َين ٚأقطبهِ إيٞ هِأسبٻ َٔ إ

 .)يًذلَصٟ((( ٕٛٗكٚاغيتؿٝ ٚاغيتؿسقٕٛ ايجطثاضٕٚ ايكٝا١َ ّٜٛ َين ٚأبعسنِ

 ،ايٓاؽ نٌ ٜٚهًِ ايٓاؽ نٌ ٜٚػتكبٌ ،ايٓاؽ نٌ َع ٜعٝـ ايصٟ ٖٛ اغيتٛانع ايساع١ٝ إٕ

 َع ٜٚتٛاقٌ.. ِٜػتدسَٗ ٫ٚ ايٓاؽ خيسّ ايصٟ ٖٚٛ ..ايٓاؽ نٌ ٚحيب ايٓاؽ نٌ ٜٚعٚض

 ..جياؾِٝٗ أٚ ٜكاطعِٗ ٫ ايٓاؽ

 .. إْػإ ٚأنطّ آزّ ٚيس غٝس ٖٚٛ بتٛانع٘ ٚيٝكتسٚا  اهلل ضغٍٛ إزي ايسعا٠ ؾًٝػُع أ٫

 6 أقٛاي٘ ؾُٔ

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((.ندل َٔ شض٠ َجكاٍ قًب٘ ؼي َٔ اؾ١ٓ ٜسخٌ ٫))  *

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((أسس ع٢ً أسس ٜبػٞ ٫ٚ ،أسس ع٢ً أسس ٜؿدط ٫ ست٢ ،تٛانعٛا إٔ إيٞ أٚس٢ اهلل إٕ)) *

 .)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((. أقابِٗ َا ؾٝكٝب٘ اؾباضٜٔ ؼي ٜهتب ست٢ بٓؿػ٘ ٜصٖب ايطدٌ ٜعاٍ ٫))   *
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 6 تٛانع٘ َٚٔ

 .)ضٚاٙ ايؿٝدإ( ٜؿعً٘  ايٓيب نا6ٕ  ٚقاٍ عًِٝٗ ؾػًِ قبٝإ ع٢ً َط أْ٘  أْؼ عٔ  *

)ضٚاٙ  ((.ؾا٤ت سٝح ب٘ ؾتٓڀًل ايٓيب بٝس يتأخص اغيس١ٜٓ إَا٤ َٔ ١ا٭َ ناْت إٕ)) 6قاٍ ٚعٓ٘ *

 .ايبداضٟ(

6 قايت بٝت٘؟ ؼي ٓعكٜ  ايٓيب نإ َا6 (عٓٗا اهلل ضن٢) عا٥ؿ١ تًځ٦ٹغٴ6 قاٍ ٜعٜس بٔ ا٭غٛز ٚعٔ  *

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ( ((.ايك٠٬ إزي خطز ايك٠٬ سهطت ؾإشا( خسَتِٗ ؼي ٜع٢ٓ) أًٖ٘ ١َٓٗ ؼي ٜهٕٛ نإ

 ضغٍٛ ٜا6 ؾكًت ،خيڀب ٖٚٛ  اهلل ضغٍٛ إزي اْتٗٝت 6قاٍ  سٝغأڂ بٔ شيِٝ ضؾاع١ أبٞ ٚعٔ  *

ٌٷ ،اهلل  ست٢ ڀبت٘خٴ ٚتطى اهلل ضغٍٛ عًٞ ؾأقبٌ .زٜٓ٘ َا ٜسضٟ ٫ زٜٓ٘ عٔ ٜػأٍ دا٤ غطٜب ضد

 ((.آخطٖا ؾأمت خڀبت٘ أت٢ ثِ ،اهلل عًُ٘ ػيا ٜعًُين ٚدعٌ عًٝ٘ ؾكعس بهطغٞ ؾأت٢ إيٞ، ٢اْتٗ

 .ضٚاٙ َػًِ()

.. ايصنط ٜهجط.. ايكطإٓ  اهلل ضغٍٛ سسٜح نا6ٕ ))قاٍ أْ٘ أَا١َ أبٞ عٔ ٞايڀدلاْ ٚاخطز  *

 ٜؿطؽ ست٢ ٚايهعٝـ اغيػهري َع ٜصٖب إٔ ٜػتهدل ٫ٚ ٜأْـ ٫ٚ.. ايك٠٬ ٜٚڀٌٝ.. اـڀب١ ٜٚهجط

 ((.سادت٘ َٔ

 بٓكـ  اهلل ضغٍٛ يٝسعٛ ايعٛايٞ َٔ ايطدٌ نا6ٕ ))قاٍ أْ٘ َٛغ٢ أب٢ عٔ ٞايبٝٗك ٚأخطز  *

 ((.ؾٝذٝب ايؿعرل خبع ع٢ً ايًٌٝ

 ؾُطت ..بص١٦ٜ ٚناْت ،ايطداٍ تطاؾح اَطأ٠ ناْت6 ))قاٍ أَا١َ أبٞ عٔ ٞايڀدلاْ ٚأخطز  *

 جيًؼ نُا جيًؼ إيٝ٘ اْـيطٚا6  ؾكايت( اغيطتؿع ايبٓا٤) ططباٍ ع٢ً ثطٜساڄ ٜأنٌ ٖٚٛ  بايٓيب

 ٫ٚ ٜأن6ٌ قايت ؟ َين أعبس عبس ٚأ 6ٟ ايٓيب ؾكاٍ.. ايعبس ٜأنٌ نُا ٜٚأنٌ ،ايعبس

 ،ؾأعڀاٖا.. ؾٝو ؼي ػيا أطعُين ؾكايت.. ؾٓاٚشلا.. بٝسى ْاٚيين6 قايت ؟ " ؾهًٞ"قاٍ. ٜڀعُين

 ((.َاتت ست٢ أسساڄ تطاؾح ؾًِ ،اؿٝا٤ ؾػًبٗا ،ؾأنًت

 6عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ تٛانع عٔ ضٟٚ ػيا طا٥ؿ١ ًٜٞ ٚؾُٝا

 حيسثٕٛ ؾذعًٛا ،بعرل ع٢ً ايؿاّ  اـڀاب بٔ عُط قس6ّ قاٍ أغًِ عٔ عػانط ابٔ أخطز  *

 .شلِ خ٬م ٫ َٔ َطانبٹ إزي أبكاضِٖ تڀُحٴ6 عُط ؾكاٍ. .بِٝٓٗ
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 ،ضأغ٘ ع٢ً ٙضزا٤ ٚانعاڄ ساضڈ ّٜٛ ؼي  اـڀاب بٔ عُط خطز6 قاٍ اؿػٔ عٔ ٟايسٜٓٛض ٚأخطز  *

 اضنب6 ٚقاٍ اؿُاض عٔ ايػ٬ّ ؾٛثب.. َعو اظيًين غ٬ّ ٜا6 ؾكاٍ ،ظياض ع٢ً غ٬ّ ب٘ ؾُط

 ٚتطنب ٤ايٛطٞ اغيهإ ع٢ً ؼًُين إٔ تطٜس ،خًؿو أْا ٚأضنب اضنب ،6٫ قاٍ اغي٪َٓري ٜاأَرل

 .إيٝ٘ ٜٓـيطٕٚ ٚايٓاؽ ،خًؿ٘ ٖٚٛ اغيس١ٜٓ ؾسخٌ ،ايػ٬ّ خًـ ؾطنب ،اـؿٔ ايٛنع ع٢ً أْت

 ٚن٤ٛ ًٜٞ  عجُإ نإ 6قاٍ ايطَٚٞ اهلل عبس عٔ عػانط ٚابٔ ٚأظيس غعس ابٔ ٚأخطز  *

 .((ؾٝ٘ ٜػذلحيٕٛ شلِ ايًٌٝ إٕ ،٫ 6ؾكاٍ. .ؾهؿٛى اـسّ بعض أَطت ي6ٛ ؾكٌٝ ..بٓؿػ٘ ايًٌٝ

 ايؿاّ أٌٖ َٔ ضدٌ ؾذا٤ اغيسا٥ٔ ع٢ً أَرلاڄ  غًُإ نإ)) 6قاٍ ثابت عٔ غعس ابٔ ٚأخطز  *

 ؾطآٙ.. غًُإ ؾشٌُ( ؾٜ٘عط ٫ ٖٚٛ) اظيٌ تعا6ٍ يػًُإ ؾكاٍ تري ظيٌ َع٘( اهلل تِٝ) بين َٔ

 ((.َٓعيو أبًؼ ست٢ 6٫ غًُإ ي٘ ؾكاٍ... أعطؾو مل قاٍ.. ا٭َرل ٖصا6 ؾكايٛا ايٓاؽ

 6ايتٛانع ضأؽ ٖٔ ث٬خ6 قاٍ  عًٞ عٔ ايعػهطٟ ٚأخطز  *

 ايطٜا٤ ٜٚهطٙ -4  ..اجملًؼ ؾطف َٔ ٕٚبايسټ ٜٚطن٢ -1  ..يكٝ٘ َٔ بايػ٬ّ ٜبسأ إٔ -2 

 ((.ٚايػُع١

 

 ايه٬ّ ٚطٝب ايٛد٘ ١ڂط٬قځ6  غابعاڄ

ٌٻ ٚػعً٘ ايٓاؽ قًٛب يًساع١ٝ تؿتح اييت ايكؿات َٚٔ ٍڈ ق  ط٬ق١ ،َِٓٗ ٚأيؿ١ عٓسِٖ قبٛ

 ..ن٬َ٘ ٚطٝب ٚدٗ٘

 بايهٝل أٚس٢ َتذُٗاڄ نإ ؾإٕ.. ٚأعُاق٘ ْؿػٝت٘ تعهؼ اييت ٚاغيطآ٠ ايساع١ٝ عٓٛإ ٖٛ ؾايٛد٘

 ..ٚاـرل بؿطباي أٚس٢ َبتػُاڄ طًكاڄ نإ ٚإٕ ،ٚايتذِٗ

 أثطٷ ؾٝ٘ ٚيٝؼ طي٬ٝڄ ايٛد٘ ٜهٕٛ ؾكس.. تكاغُٝ٘ سػٔ أٚ طياي٘ ايٛد٘ ١بڀ٬ق اغيككٛز ٚيٝؼ

 ..ٚبؿطاڄ ْػاڄأڂ ٜٚؿٝض قبٝشاڄ ٜهٕٛ ٚقس ،ايڀ٬ق١ َٔ

 ا٫بتػاّ ْؿػ٘ ٜعٛز ٚإٔ ،شيو ع٢ً ْؿػ٘ ٜسضب إٔ ٚيٛ ايٛد٘ ط٬ق١ ٜتعٛز إٔ عًٝ٘ ٚايساع١ٝ

 .أي١ُٝ ڀ١ناغ ؿيطٚؾ٘ ناْت َا نا٥ٓاڄ
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 ٚإٔ ايعهؼ ٚيٝؼ عًٝٗا ايكٛا١َ ي٘ تهٕٛ ٚإٔ ْؿػ٘ تهٝٝـ ع٢ً قسضت٘ ؼي ٜهُٔ ايساع١ٝ لاح إٕ

 ..َكا٫ڄ َكاّ يهٌ ٜعڀٞ ٚإٔ بٗا ضيط اييت ايـيطٚف سٝاٍ بٓؿػ٘ ايتشهِ ع٢ً ايكسض٠ يسٜ٘ تهٕٛ

 َُٖٛاڄ ُاما٭ع ؼي زؾٓٛا ٚقس شٝاَِٖٴ تعًٛ ٚا٫بتػا١َ ايٓاؽ ع٢ً خيطدٕٛ ايسعا٠ بعض أعطف

 ..اهلل إ٫ َساٖا ٜعًِ ٫ َٚؿانٌ

 آثاض ؾذل٣ ،ٚاغيًُات اغيؿه٬ت أبػؽي سٝاٍ أْؿػِٗ ع٢ً ايػٝڀط٠ ٜػتڀٝعٕٛ ٫ آخطٜٔ ٚأعطف

 !.إيِٝٗ اغيػ٤ٞ أْت ٚنأْو شيو سٝاٍ ؾتؿعط تكطؾاتِٗ خ٬ٍ َٚٔ ٚدِٖٛٗ ؼي باز١ٜ شيو

 

 غازض قس ٚنإ ،َكط أضٜاف بعض ؼي غؿرل طيٗٛض ؼي قانط٠ ًٜكٞ نإ ايسعا٠ أسس إٔ زلعت

 ايساع١ٝ أقطبا٤ أسس ايكاع١ زخٌ احملانط٠ ٚأثٓا٤.. ؾسٜس َطض ؼي أ٫ٚزٙ أسس تاضناڄ ايكاٖط٠

 تابع ثِ ،قطأٖا إٔ إ٫ ايساع١ٝ َٔ نإ ؾُا .ايٛضم َٔ قكاق١ احملانط ٚغًِ اغيٓك١ َٔ ٚاقذلب

 أداب سسٜج٘ َٔ اْت٢ٗ إٔ عسٚب.. أثط أٟ عًٝ٘ اؿهٛض ًٜشفي إٔ ٚزٕٚ طبٝعٞ بؿهٌ قانطت٘

 إٔ عًُٛا عٓسَا شيو بعس ايٓاؽ قعل ثِ.. قسض ٚضساب١ ْؿؼ بڀ٬ق١ ا٭غ١ً٦ َٔ نجرل ع٢ً

 اغيطٜض؟؟ ابٓ٘ ٚؾا٠ ْبأ ؼٌُ ناْت ايساع١ٝ ٚقًت اييت ايٛضم قكاق١

.. غٛاٙ َٔ أ١ُٖٝ أنجط ٜهٔ مل إٕ أ١ُٖٝ ٜكٌ ٫ ؾإْ٘ ايه٬ّ طٝب عٔ أَا ايٛد٘ ط٬ق١ عٔ ٖصا

 ايساع١ٝ نإ ؾإٔ ..ٚا٭ؾهاض اغيعاْٞ عٔ ايتعبرل ٚٚغ١ًٝ بايٓاؽ ا٫تكاٍ ٚغ١ًٝ ٖٛ ايساع١ٝ ه٬ّؾ

 ..ٚشٚاتِٗ ْؿٛغِٗ إزي ٚايٛيٛز ايٓاؽ قًٛب نػب ع٢ً قازضاڄبه٬َ٘،  َتشهُاڄ ،يػاْ٘ َٔ ٓاڄهتَُ

 ٫ سادعاڄ اؽايٓ ٚبري بٝٓ٘ أقاّ ؾكس ؾسقٝ٘ بري َٔ خيطز َا إزي با٫ڄ ًٜكٞ ٫ شيو غرل نإ ٚإٕ

 ...ٜأيؿْٛ٘ ٫ٚ ايٓاؽ تشاؾاٜٙ َهطٖٚاڄ َصََٛاڄ شيو ٚدعً٘ بٌ.. َٓ٘ ايٓؿاش ضيهٔ ٫ ٚغساڄ خيذلم

  6قٛي٘ تعازي اهلل نتاب ؾُٔ

ٌٵ}  * ٞٳ ايډتٹٞ ٜٳكڂٛيڂٛا يٹعٹبٳازٹٟ ٚٳقڂ ٔٴ ٖٹ ٕٻ أځسٵػٳ ٕٳ إڇ ٝٵڀځا ٓٵعٳؽٴ ايؿٻ ِٵ ٜٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٕٻ بٳ ٕٳ إڇ ٝٵڀځا ٕٳ ايؿٻ ًڃإڇ نځا ٕڇيٹ ٚٽا ْٵػٳا  عٳسٴ

ٓٶا   .{614اٱغطا٤} {َٴبٹٝ

ٓٻاؽڇ ٚٳقڂٛيڂٛا ...}  * ٓٶا يٹً  .{644ايبكط٠} {...سٴػٵ

ٗٳا ٜٳا} * ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ٛٵيڄا ٚٳقڂٛيڂٛا اهللځ اتٻكڂٛا آځ    .{634ا٭سعاب{}غٳسٹٜسٶا قځ
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ٖٴسٴٚا}* ٝٿبٹ إڇيځ٢ ٚٳ ٔٳ ايڀډ ٍڇ َٹ ٛٵ ٖٴسٴٚا ايكځ   .{610اؿر}{ُٹٝسٹاؿځ قٹطٳاؾيٹ إڇيځ٢ ٚٳ

ِٵ ...}* ٗٴ ٞٳ بٹايډتٹٞ ٚٳدٳازٹيڃ ٔٴ... ٖٹ  .{6211ايٓشٌ}{ أځسٵػٳ

٘ٴ ؾځكڂٛيځا ... }* ٛٵيڄا يځ ٓٶا قځ ٝٿ ٘ٴ يځ ًډ ٚٵ ٜٳتٳصٳنډطٴ يځعٳ  .{600ط٘}{...ٜٳدٵؿٳ٢ أځ

 6 قٛي٘ ايٓب٠ٛ تٛدٝٗات َٚٔ

ٕٻ ٫)) * ٕٵ ٚيٛ ؾ٦ٝٶا اغيعطٚفٹ َٹٔ ؼكٹطٳ ٘ٺ أخاى تًك٢ أ ًڃ بٛد  .)ضٚاٙ َػًِ( ((لڈطځ

ٔٳ)) * ِٳ إٔ ايكٻسٳقځ١ٹ َٹ ِّ ٓٻاؽڇ عًځ٢ تٴػٳ  .)ضٚاٙ ابٔ أبٞ ايسْٝا( ((ايٛد٘ طځًلٴ ٚأْتٳ اي

 أخاى تهًِ إٔ ٚيٛ اغيػتػك٢ إْا٤ ؼي زيٛى َٔ تؿطؽ إٔ ٚيٛ ؾ٦ٝاڄ اغيعطٚف َٔ ؼكطٕ ٫)) *

 ٜعًِ سيا ؾتُو اَط٩ٷ ٚإٕ اهلل حيبٗا ٫ٚ اغيد١ًٝ َٔ ؾإْ٘ اٱظاض ٚإغباٍ ٚإٜاى َٓبػؽي إيٝ٘ ٚٚدٗو

 .)ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ( ((.قاي٘ َٔ ع٢ً ٚٚباي٘ يو أدطٙ ؾإٕ ؾٝ٘ تعًِ سيا تؿتُ٘ ؾ٬ ؾٝو

 .)ضٚاٙ ايبداضٟ( .((قسقځ١څ ايڀٝب١ڂ ٚايه١ًُڂ)) *

ّٴ7  اؾ١ٓٹ َٴٛدٹبٴ)) * ّڇ إطعا ّڇ ٚإؾؿا٤ٴ،  ايڀعا ٔٴ،  ايػ٬ ّڇ ٚسٴػ  .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ( ((ايه٬

ٔٴ نإ َٔ)) * ّڇ باهللٹ ٜ٪َ ٌٵ اٯخطڇ ٚايٝٛ ُٴتٵ أٚ خرلٶا ؾًٝكڂ  .)َتؿل عًٝ٘( (( يٝك

 .)َتؿل عًٝ٘( .(( ٚاغيػطب اغيؿطم بري ػيا أبعس ايٓاض إزي بٗا ٜعٍ ؾٝٗا ٜتبري َا بايه١ًُ يٝتهًِ ايعبس إٕ)) *

 ي٘ اهلل ٜهتب ،تبًػ َا تبًؼ إٔ ٜـئ نإ َا تعازي اهلل ضنٛإ َٔ بايه١ًُ يٝتهًِ ايطدٌ إٕ))  *

 َا تبًؼ إٔ ٜـئ نإ َا ،اهلل غدؽي َٔ بايه١ًُ يٝتهًِ ايطدٌ ٚإٔ .ًٜكاٙ ّٜٛ إزي ضنٛاْ٘ بٗا

 .)ضٚاٙ َايو ٚايذلَصٟ( .((ًٜكاٙ ّٜٛ إزي غدڀ٘ بٗا ي٘ اهلل ٜهتب ،بًػت

 ..غرلِٖ َٔ اٱقتسا٤ بٗصا أٚزي ايسعا٠ ؾإٕ طيٝعاڄ يًٓاؽ اؿػ١ٓ ايكس٠ٚ  اهلل ضغٍٛ نإ ٚإشا

 6 اهلل ضغٍٛ نإ نٝـ اٱغ٬ّ زعا٠ ؾًٝٓـيط

 اهلل ضغٍٛ نإ نٝـ (عٓٗا اهلل ضن٢) عا٥ؿ١ غأيت6 قايت عُط٠ عٔ ٚاؿانِ اـطا٥ڀٞ أخطز *

 نشاناڄ ايٓاؽ ٚأيري ايٓاؽ أنطّ نإ أْ٘ إ٫ ،ضدايهِ َٔ نايطد6ٌ قايت ْػا٥٘؟ َع خ٬ إشا

 .(03 م 0 ز ايهٓع ؼي نصا) ((بػاَاڄ
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 أتاِٖ قّٛ ْصٜط6 قًت ٚعفي أٚ ايٛسٞ أتاٙ إشا  اهلل ضغٍٛ نا6ٕ قاٍ  دابط عٔ عاضايب ٚأخطز  *

 ٚعٓس ..بؿطاڄ ٚأسػِٓٗ ،نشهاڄ ٚأنجطِٖ ٚدٗاڄ ايٓاؽ أطًل ضأٜت شيو عٓ٘ شٖب ؾإشا .ايعصاب

 .ْؿػاڄ ٚأطٝبِٗ ايٓاؽ أنشو َٔ  اهلل ضغٍٛ نا6ٕ ايڀدلاْٞ

 ايٓاؽ ع٢ً ٚاٱْؿام ايهط6ّ ثآَاڄ

 ٚاغتٝعابِٗ ايٓاؽ ادتصاب َٔ شيهٓ٘ ٚاييت زعٛت٘ ؼي ايساع١ٝ يٓذاح اي٬ظ١َ ايؿطٚؾي أبطظ َٚٔ

 ...ايٓاؽ ع٢ً ٚإْؿاق٘ نطَ٘ ٖٞ

 ايبدٌ ؾُٝا اٱْػإ ْؿؼ ٚعڀا٤ ٚغدا٤ نطّ ع٢ً أنٝس زيٌٝ ٚايعڀا٤ ٚايػدا٤ ؾايهطّ

 ...شٗاٚؾٴ ٗاطقٹٚسٹ ايٓؿؼ غٌ ع٢ً زيٌٝ ٚايؿح ٚاؿطم

 ،اغياٍ ٚبصٍ باٱْؿام شلا سٌ ٫ ٚقهاٜا  َؿه٬ت أَاّ ْؿػ٘ ايساع١ٝ جيس ا٭سٝإ َٔ نجرل ؼي

 ...ْؿػٗا يًسع٠ٛ بايػ١ ٚإغا٤ات بإسطادات ٜتػبب قس بٌ ،تؿٛت ٫ اڄؾطق خيػط قس غٌ ٖٛ ؾإٕ

 نإ ايڀاقات َٔ نجرل خػاض٠ إزي ٜ٪زٟ عًٝ٘ ٚسطقِٗ ،نبرل ؾإٔ ي٘ عٓسِٖ اغياٍ ،زعا٠ اعطف

 .ٚايعڀا٤ ٚايهطّ بايػُاح قٛبًت يٛ ؾُٝا ٠َٚعڀا خرل٠ تهٕٛ إٔ ضيهٔ

 ا٭غاغ١ٝ ايك١ُٝ إٔ شيو ،ٜطخل إٔ جيب ؾ٤ٞ نٌ ايسع٠ٛ ٚعٌُ اشلسا١ٜ غبٌٝ ؼي إْ٘ ،أؾِٗ أْا

 إٔ ٚجيب ا٭غباب ٖصٙ أسس ٖٛ ٚاغياٍ ا٭ضض ؼي َٚا ايػُٛات ؼي َا ي٘ اهلل غدط ايصٟ يٲْػإ ٖٞ

 .. ايعهؼ ٚيٝؼ ٚايسع٠ٛ اشلسا١ٜ خس١َ ؼي ٜٛنع

 نإَٚٔ ))6ؾكاٍ ب٘ ايكٝاّ ع٢ً  اهلل ضغٍٛ سض ٚيكس.. ٚادب اٱغ٬ّ ؼي ايهٝـ إنطاّ إٕ *

 َٔ اٱنطاّ ٜتشكل ٌٖٚ .)ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ( ((اؿسٜح ..نٝؿ٘ ؾًٝهطّ اٯخط ٚايّٝٛ باهلل ٜ٪َٔ

 .؟ ٜٚس ْؿؼ غدا٤ َٚٔ إْؿام غرل

 أ١ُ٥ ًِٗدع ايصٟ ٖٛ  ايطغٍٛ ١قشاب َٔ ا٭ٍٚ ايطعٌٝ قًٛب عًٝ٘ دبًت ايصٟ ايػدا٤ إٕ

 ..َٗتسٜٔ

 اي١ًًٝ ٖصا ٜهٝـ 6َٔ ؾكاٍ.. فٗٛز إ6ْٞ  ؾكاٍ  اهلل ضغٍٛ إزي دا6٤ قاٍ  ٖطٜط٠ ٞأب ؾعٔ

 6ٌٖ ٫َطأت٘ ؾكاٍ ضسً٘ إزي ب٘ ؾاْڀًل..  اهلل ضغٍٛ ٜا أْا6 ؾكاٍ ا٭ْكاض َٔ ضدٌ ؾكاّ اهلل؟ ضظي٘
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 ايعؿا٤ أضازٚا ؾإشا بؿ٤ٞ )أ6ٟ اؾػًِٝٗ( ؾع6ًًِٗٝ قاٍ.. قبٝاْٞ قٛتٴ إ6٫ قايت ؟ؾ٤ٞ عٓسى

ْٸ ٚأضٜ٘ ،ايػطاز ؾأطؿ٦ٞ نٝؿٓا زخٌ ؾإشا ،ؾَِٓٛٝٗ  ٚباتا ،ايهٝـ ٚأنٌ ؾكعسٚا6 قاٍ.. ْأنٌ اأ

 .)ضٚاٙ َػًِ( ((قس عذب اهلل َٔ قٓٝعهُا بهٝؿهُا))6 ؾكاٍ  اهلل ضغٍٛ ع٢ً غسا أقبح ؾًُا.. طاٜٚري

 زاَت َا7  أسسٹنِ ع٢ً تكًٞ اغي٥٬ه١ڂ ٫ تعاٍ))سٝح ٜك  6ٍٛثِ يٝػُع ايسعا٠ قٍٛ ضغٍٛ اهلل 

ٌٴ ايډصٟ ايبٝتٹ إزي أغطٳعٴ اـرلٴ))  6 ٚقٛي٘ )ضٚاٙ ا٭قؿٗاْٞ(، ((َٛنٛع١ڄ َا٥ستٴ٘ ٘ٹ ٜٴ٪ٵنځ ّڇ إزي ايؿٻؿط٠ٹ َٔ ؾٝ  غٳٓا

 .)ضٚاٙ ابٔ َاد١( .((ايبعرلڇ

 سٝح..  ٍٛايطغ عًٝٗا سض اييت ايؿعاٍ َٚٔ اٱغ٬ّ خًل َٔ اغيػًُري بري اغيٗازا٠ ٚإٕ  *

 قطب٢ ٚٚغ١ًٝ سب َٚـيٗط خرل ضغٍٛ ٖٞ ٭خٝ٘ ا٭ر ٜٗسٜٗا ٚاشلس١ٜ((. ؼابٛا تٗازٚا)) 6قاٍ

 َٔ أٚزي َٚٔ ...ايٓؿٛؽ إزي ايسع٠ٛ ططٜل ٚتؿل ،اغيكڀٛع ٚتكٌ ،ايبعٝس تكطب أْؼ َٚبعح

 ..ٚنطّ ٚإْؿام بصٍ إزي حيتاز شيو ؼكٝل ٚيهٔ شيو؟ إزي َٓ٘ أسٛز َٚٔ ،بصيو ايساع١ٝ

 إٔ ٜٚكعب ٚايهطّ اؾٛز إزي بٗا يًكٝاّ ؼتاز بٗا اٱغ٬ّ أَط اييت نًٗا ايؿها٥ٌ ٕإ ِث *

 ..ٚاغيػانري ايؿكطا٤ َٔ اؿاد١ أقشاب ع٢ً ؾاٱْؿام ..ايهطِٜ اؾٛاز غرل ؼي شيو ٜتشكل

 ..ايبري شات ٚإق٬ح ..اؾاض ٚسل ..ٚا٭خ٠ٛ ..ٚاغيٛاغا٠ ..ايهٌٝ ٚإٜؿا٤ ..ٚاٱٜجاض ..ا٭ٜتاّ ٚنؿاي١

 ..ايبد٤٬ بٗا ٜتش٢ً إٔ ضيهٔ ٫ٚ ،ٚايبدٌ تتعاضض قؿات نًٗا ،غرلٙ

 ايهطّ ع٢ً ٚؼض ٚايبد٤٬ بايبدٌ تٓسز ايؿطٜؿ١ ٚا٭سازٜح ايهطضي١ اٯٜات دا٤ت ٖٓا َٔ

 ..بايهطَا٤ ٚتؿٝس

 6ايبدٌ ؼي تعازي قٛي٘ ؾُٔ

…ٔٻ ٚٳيځا ٔٳ ٜٳشٵػٳبٳ ٕٳ ايډصٹٜ ًڂٛ ُٳا ٜٳبٵدٳ ِٴ بٹ ٖٴ ٘ٹ ٔٵَٹ اهللڂ آځتٳا ًٹ ٛٳ ؾځهٵ ٝٵطٶا ٖٴ ِٵ خٳ ٗٴ ٌٵ يځ ٛٳ بٳ ِٵ ؾٳطپ ٖٴ ٗٴ ٕٳ يځ ٛٻقڂٛ ٝٴڀځ  َٳا غٳ

ًڂٛا ٘ٹ بٳدٹ ّٳ بٹ ٛٵ َٳ١ٹ ٜٳ ٝٳا ٚٳاتٹ َٹرلٳاخٴ ٚٳهللٹ ايكٹ ُٳا ُٳا ٚٳاهللڂ ٚٳا٭ځضٵضڇ ايػٻ ٕٳ بٹ ًڂٛ ُٳ   .{6244عُطإ آٍ} {خٳبٹرلٷ تٳعٵ

...ْٵؿڂؼٴ ٚٳأڂسٵهٹطٳتٹ   .{6214ايٓػا٤}  ... ايؿټحٻ ا٭ځ

...ٔٵ َٳ ٘ٹ ؾٴحٻ ٜٴٛمٳ ٚٳ ِٴ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ ْٳؿڃػٹ ٕٳ ٖٴ ًٹشٴٛ    .{622ايتػابٔ}اغيڂؿڃ

ٌٵ ٚٳيځا ًڂٛيځ١ڄ ٜٳسٳىځ تٳذٵعٳ ٓٴكٹوځ إڇيځ٢ َٳػٵ ٗٳا ٚٳيځا عٴ ٌٻ تٳبٵػٴڀڃ َٶا ؾځتٳكڃعٴسٳ ايبٳػٵؽيٹ نڂ ًڂٛ    .{615اٱغطا٤}َٳشٵػٴٛضٶا َٳ

ٌٵ ٛٵ قڂ ِٵ يځ ْٵتٴ ٕٳ أځ ًٹهڂٛ ُٵ ٔٳ تٳ ُٳ١ٹضٳ خٳعٳا٥ٹ ِٵ إڇشٶا ضٳبٿٞ سٵ َٵػٳهڃتٴ ٝٳ١ځ يځأځ ْٵؿځامڇ خٳؿٵ ٕٳ اٱڇ ٕٴ ٚٳنځا ْٵػٳا    .{6244اٱغطا٤}قځتٴٛضٶا اٱڇ
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 6 يًُ٪َٓري تعازي ٚقؿ٘ ٚؼي

ٔٳ ْٹتٹريٳ ٚٳايكٻازٹقٹريٳ ايكٻابٹطڇٜ ٓٵؿٹكٹريٳ ٚٳايكځا ٔٳ ٚٳاغيڂ    .{623عُطإ آٍ}بٹا٭ځغٵشٳاضڇ ٚٳاغيڂػٵتٳػٵؿٹطڇٜ

ٔٳ ِٵ ٞؾٹ ٚٳايډصٹٜ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ّٷ سٳلپ أځ ًڂٛ  .{610اغيعاضز}َٳعٵ

ٝٵطٳ يځا ٔٵ نځجٹرلڈ ؾٹٞ خٳ ِٵ َٹ ٖٴ ٛٳا ٔٵ إڇيډا ْٳذٵ َٳطٳ َٳ ٚٵ بٹكٳسٳقځ١ٺ أځ ٚٵ َٳعٵطٴٚفٺ أځ ًځاحڈ أځ ٔٳ إڇقٵ ٝٵ ٓٻاؽڇ بٳ ٔٵ اي َٳ ٌٵ ٚٳ  شٳيٹوځ ٜٳؿڃعٳ

ٛٵفٳ اهللٹ َٳطٵنٳا٠ٹ ابٵتٹػٳا٤ٳ ٘ٹ ؾځػٳ ُٶا أځدٵطٶا ْٴ٪ٵتٹٝ  .{٤6220ايٓػا}عٳـيٹٝ

ُٻا َٹ ِٵ ٚٳ ٖٴ ٓٳا ٕٳ ضٳظٳقڃ ٓٵؿٹكڂٛ  . اغي٪َٓري ٚقـ غٝام ؼي اٯٜات عؿطات ؼي ٚضزت .{64ايبكط٠}ٜٴ

 

 6 باٱْؿام تعازي أَطٙ ٚؼي

 .. ايكٝؼ سيدتًـ اٯٜات عؿطات ٚضزت

ٗٳا ٜٳا ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ْٵؿٹكڂٛا آځ ٔٵ أځ ٝٿبٳاتٹ َٹ ِٵ... َٳا طځ ْٵؿٹكڂٛاٚٳ ،{6123ايبكط٠}نځػٳبٵتٴ ُٻا أځ ِٵ َٹ ًځهڂ  دٳعٳ

ًځؿٹريٳ ٘ٹ َٴػٵتٳدٵ ْٵؿٹكڂٛا ،{63اؿسٜس}ؾٹٝ ُٻا أځ ِٴ َٹ ٌٵ،{603ٜؼ}اهللڂ ضٳظٳقځهڂ ْٵؿٹكڂٛا قڂ ٛٵعٶا أځ ٚٵ طځ  أځ

ٖٶا ْٵؿٹكڂٛا،{614ايتٛب١}نځطٵ ٝٵطٶا ٚٳأځ ِٵ خٳ ْٵؿڂػٹهڂ ْٵؿٹكڂٛا ،{622ايتػابٔ}يٹأځ ٌڇ ؾٹٞ ٚٳأځ  ،{6251ايبكط٠} اهللٹ غٳبٹٝ

ٓٵؿٹلٵ ٝٴ ٔٵ غٳعٳ١ٺ شٴٚ يٹ ٘ٹ َٹ َٳا،{63ايڀډ٬م}غٳعٳتٹ ِٵ ٚٳ ٓٵؿٹكڂٛا أځيډا يځهڂ  .{624اؿسٜس}تٴ

 6ايبدٌ ؼي قٛي٘ َٚٔ

ّٳ َٳشٳل َا))  .)ضٚاٙ ايڀدلاْٞ( ((.ؾ٤ٞٷ ايؿحٿ قلٳ اٱغ٬

 .)ضٚاٙ ابٛ زاٚز ٚابٔ َاد١( (( خايع ٚددي ٖايع، ؾحپ ضدٌ ؼي َا ؾطټ))

ٕٷ ؾحپ جيتُعٴ ٫))  .ابٔ َاد١(ايٓػا٥ٞ ٚ)ضٚاٙ  ((أبساڄ  عبسٺ قًبٹ ؼي ٚإضيا

ٔڈ ؼي جيتُعإ ٫ خٳكًتإ )) ٌٴ َ٪َ ـڂًل ٚغ٤ٛٴ ايبد  .)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((ا

ٌٴ بعٝسٷ َٔ اهللٹ بعٝسٷ )) ٞټ قطٜبٷ َٔ اهللٹ قطٜبٷ َٔ اؾ١ٓٹ قطٜبٷ َٔ ايٓاؽڇ بعٝسٷ َٔ ايٓاضڇ ٚايبدٝ ايػد

ٌڈَٔ اؾ١ٓٹ بعٝسٷ َٔ ايٓاؽڇ ق ٞپ أسبټ إزي اهللٹ َٔ عابسٺ غٝ ٌٷ غد  .)ضٚاٙ ايذلَصٟ( ((طٜبٷ َٔ ايٓاضڇ ٚيځذاٖ

ٕٻ  أ٫)) ٌٻإ ٓٻ١ٹ  ؼي دٛازٺ ن ِٷاؾ ٌٷ ب٘ ٚأْا اهللٹ ع٢ً ست ٕٻ أ٫ نؿٝ ٌٻ ٚإ ٌڈ ن ٓٻاضڇ ؼي غٝ ِٷ اي  اهللٹ ع٢ً ست

ٌٷ ب٘ ٚأْا ٍٳ ٜا قايٛا نؿٝ ٌٴ َٔ اهللٹ ضغٛ ٌٻ ععٻ اهللٹ عكٛمڇ داز َٔ ازٴاؾٛ قاٍ اؾٛازٴ َٚٔ ايبدٝ  ٚد



 

29 
 

ٌٴ َايٹ٘ ؼي َٶا أخص َٔ اؾٛازٴ ٚيٝؼ ضبٿ٘ ع٢ًٚغٹٌ  اهللٹ سكٛمٳ َٓع َٔ ٚايبدٝ  ((إغطاؾڄا ٚأْؿل سطا

 .)ضٚاٙ ا٫قبٗاْٞ(

ِڇ اهللٹ خٴًلٴ ايػٻدا٤ٴ))  .)ضٚاٙ ابٔ سبإ( ((ا٭عـي

ٕٻ)) ٔٳ ٖصا اغتدًځل اهللځ إ ٓٳؿڃػٹ٘ ايسٿٜ ٓٹهِيسٹ ٜكًڂحٴ ؾ٬ ي ٔٴ ايػٻدا٤ٴ إيډا ٜ ًڂلڇ ٚسٴػٵ ـڂ ٜٿٓٛا أيځا ا  ؾع

ٓٳهِ  .)ضٚاٙ ايڀدلإ( ((بُٗا زٹٜ

ٍٴ ٜا أْؿٹلٵ)) ـٳ ٫ٚ ب٬  .)ضٚاٙ ايڀدلإ ٚايبعاض( ((إق٬يڄا ايعطفڇ شٟ َٔ ؽڃ

 

 سٛا٥ذِٗ ٚقها٤ اٯخطٜٔ خس6١َ  تاغعاڄ

 ؾٝ٘ ٜعٝـ ايصٟ اجملتُع ؼي بسعٛت٘ اشايٓؿ َٔ شيهٓ٘ ٚاييت ،زعٛت٘ ؼي ايساع١ٝ لاح ؾطٚؾي َٚٔ

 ...سٛا٥ذِٗ قها٤ ع٢ً ٚايعٌُ اٯخطٜٔ غس١َ قٝاَ٘

 اجملطز٠ ا٭ؾهاض ٜطزز( َصٜاعاڄ) يٝؼ ٚايساع١ٝ.. ٚايٓـيطٜات ا٭ؾهاض يعطض َٓدلاڄ يٝػت ؾايسع٠ٛ

 ايٓاؽ ُّٖٛ ٜعٝؿإ ػعًُٗا ْٛع١ٝ ْك١ً ٜٓتك٬ إٔ جيب ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ إٕ بٌ.. ؾشػب

 ..اشلُّٛ ٖصٙ َٔ ٚاؾط بكػؽي ٕٚحي٬ُ

 اؾُعٝات يس٣ ايؿإٔ ٖٛ نُا ٚا٫غتػ٬ٍ ٚاغيتادط٠ ايسعا١ٜ قبٌٝ َٔ يٝؼ ا٭َط ٖٚصا

 ضغٍٛ ٚقسم ب٘ إ٫ اٱغ٬ّ ٜكًح ٫.  اٱغ٬َٞ اغيٓٗر قًب ؼي َبسأ ٖٛ ٚإصيا ،ٚغرلٖا ايتبؿرل١ٜ

 .((َِٓٗ ؾًٝؼ اغيػًُري بأَط ٜٗتِ ٚمل بات 6َٔ))ٜكٍٛ سٝح  اهلل

 

 اشلُّٛ ٖصٙ ٚتكبح.. ايتًكٞ ٚبري بِٝٓٗ َٚؿه٬تِٗ ايٓاؽ ُّٖٛ ؼٍٛ ا٭سٝإ َٔ نجرل ؼي

 ٚادب َٔ نإ ٖٓا َٚٔ ..ْٚـيطٜات فطز٠ أؾهاض َٔ ٜطزِٖ َا ٚد٘ ؼي َٓٝعاڄ غساڄ ٚاغيؿه٬ت

 ًٛبق إزي ٭ؾهاضٙ اغيٛق١ً ايكٓٛات ؾتح ٚإزي ،زعٛت٘ ططٜل َٔ ايعٛا٥ل إظاي١ إزي ٜبازض إٔ ايساع١ٝ

 ..ٚعكٛشلِ ايٓاؽ
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 ؼي ايكش١ َٔ يٝؼ ٚيهٔ ،ٚخسَات٘ ٚدٗسٙ سياي٘ ايٓاؽ ٜػع ئ ايساع١ٝ إٔ قشٝشاڄ نإ ٚإٕ

 ٜػتڀٝع َا ببصٍ ايكٝاّ ابتسا٤ َٓ٘ ؾاغيڀًٛب ..ٜػتڀٝع سيا قٝاَ٘ ٚبري بٝٓ٘ سا٬٥ڄ اعتباضٙ ؾ٤ٞ

 ٜكٍٛ سٝح  اهلل ضغٍٛ ٚقسم.. اـًل عػٔ ٚأنًُ٘ عٛن٘ ٙسٗٵدٳ ب٘ قكط ؾإٕ ،دٗس َٔ

ًڂلڇ ؾػٳعٴِٖٛ بأَٛايٹهِ ايٓاؽٳ تٳػٳعٴٛا ئ إْهِ)) ـڂ ٔڇ ا ٘ٹ ٚسٴػٵ  ((.ببػؽيٹ ايٛدٵ

 إ٫ ٜهٕٛ ئ ٖٚصا.. يٓؿػ٘ حيب َا يػرلٙ حيب إٔ إزي ايساع١ٝ ٜسؾع إٔ جيب ْؿػ٘ ٚاٱضيإ

 ..سٛا٥ذِٗ ٚقها٤ ؾ٪ِْٚٗ ؼي بايػعٞ

 ،ايٛاقع أضض ع٢ً تتشكل إٔ ضيهٔ ٫ اهلل ؼي اؿب ع٢ً تكّٛ ٚاييت ْؿػٗا اٱغ١َٝ٬ ٚا٭خ٠ٛ

 ٚا٫ٖتُاّ ٚاغيػاْس٠ اغيػاعس٠ خ٬ٍ َٔ إ٫ ،ايتڀبٝل سٝع إزي ا٫زعا٤ سٝع َٔ ْكًٗا ٜٚتشكل

 ..اؿاد١ ٚقها٤ ٚايػعٞ

 إْػإ َٔ أدلټتٳ أنجط ؾٗٛ ٜعًِ ٖٚٛ دا٥ع ٚداضٙ ؾبعإ ٜبات إْػإ َٔ ٜتدلأ  اهلل ضغٍٛ نإ ٚإشا

 ٜؿعٌ؟؟ ٫ ثِ ،ُٖ٘ ٜعٌٜ أٚ ،نطب٘ ٜؿطز أٚ ،سادت٘ ٜٞكه أٚ ،أخٝ٘ عٔ ِايـيً ٜطؾع إٔ ٜكسض

 ٚسٍٛ فتُع٘ سٍٛ ايسٚضإ ْ٘ٴسٳٜٵزٳ ٜٚهٕٛ ..يٓؿػ٘ ٫ يػٛاٙ ٜعٝـ ايصٟ ٖٛ عل ايساع١ٝ إٕ

 ..ضاست٘ سػاب ع٢ً ٚيٛ يٰخطٜٔ ايطاس١ تٛؾرل ع٢ً ٜعٌُ ايصٟ ٖٚٛ.. شات٘ سٍٛ ٚيٝؼ اغيػًُري

 ٜٚڀ٦ُٔ اضتاسٛا إشا ٜطتاح ،ِٗؾكاٚتٴ ٝ٘ؿكٹٚتٴ اٯخطٜٔ غعاز٠ سٙعٹػٵتٴ ايصٟ ٖٛ عل ايساع١ٝ إٕ بٌ

 ..غعسٚا إشا ٜٚػعس ،اطُأْٛا إشا

 ،ٚا٭ثط ايتأثط ٚؼكل ٚا٫تكاٍ ايٛقاٍ ؼكل ايٓاؽ ٚبري ايساع١ٝ بري ايٛؾا٥ر ٖصٙ قاَت ؾإشا

 ..زاع١ٝ ٜهٔ ٚمل زعٛت٘ تهٔ مل شيو غرل نإ ٚإٕ ..ضبٗا بإشٕ ٗاًځنڂأڂ ايسع٠ٛڂ ٚآتت ،اغي١ُٗ ٚلشت

 َٛق٫ٛڄ َِٓٗ قطٜباڄ ٜهٕٛ إٔ عًٝ٘ ؾإٕ سٛا٥ذِٗ ٚقها٤ ايٓاؽ خس١َ َٔ ايساع١ٝ ٜتُهٔ ٚنُٝا

 ..إيِٝٗ ٜٚػتُع ٚحيازثِٗ جيايػِٗ إٔ عًٝ٘ إٔ نُا ..عِٓٗ َكڀٛع غرل بِٗ

 ايبعض ٣يس ٔٻايـيډ عقځٚٳ ست٢ شلِ ٜٚػتُع ايٓاؽ إزي جيًؼ نإ إْ٘  قؿات٘ َٔ نإ ٚيكس

 عًٝ٘ تٓڀًٞ أٟ ٜٚكسق٘ ٖصا إزي ٜػتُع( أشٕ) اهلل ضغٍٛ إٔ اغيٓاؾكري َٔ اٯخط ايبعض ٚأؾاع

ِٴ6 تعازي قٛي٘ شيو ؼي ؾٓعٍ ا٭َٛض ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ ٚٳ ٕٳ ايډصٹٜ ٞٻ ٜٴ٪ٵشٴٚ ٓٻبٹ ٕٳ اي ٜٳكڂٛيڂٛ ٛٳ ٚٳ ٕٷ ٖٴ ٌٵ أڂشٴ ٕٴ قڂ ٝٵطڈ أڂشٴ ِٵ خٳ  يځهڂ
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ٔٴ َٹ ٔٴ بٹاهللٹ ٜٴ٪ٵ َٹ ٜٴ٪ٵ َٹ ٚٳ ُٴ٪ٵ ًڃ ُٳ١څ ٓٹريٳيٹ ٔٳ ٚٳضٳسٵ ًډصٹٜ ٓٴٛا يٹ َٳ ِٵ آځ ٓٵهڂ ٔٳ َٹ ٕٳ ٚٳايډصٹٜ ٍٳ ٜٴ٪ٵشٴٚ ِٵ اهللٹ ضٳغٴٛ ٗٴ  عٳصٳابٷ يځ

ِٷ  .{622ايتٛب١}أځيٹٝ

٘ٴ غسا ست٢ ،عٓسِٖ َا ٚإزي إيِٝٗ ٚا٫غتُاع ايٓاؽ إزي اؾًٛؽ نجرلٳ زاع١ٝڄ أعطف  َككساڄ بٝت

ٜٳ ،سٛا٥ذِٗ ؾٝ٘ ٜٚػتكهٕٛ ،َُِٖٛٗ ؾٝ٘ ٜبجٕٛ ..شلِ عاڄَٚطدٹ يًٓاؽ  ططٜك٘ عٔ ًٕٛڊشٴٚ

 ..ايساع١ٝ أقشاب بعض ع٢ً ا٭َطٴ ٖصا ؾلٻ ٚيكس ..َؿانًِٗ

 إٔ ـ اٯٕ ست٢ ـ ٚأٚي٦و ٖ٪٤٫ ٜعًِ ٚمل.. زعٛت٘ عٔ َٚؿػ١ًڄ يٛقت٘ َهٝع١ڄ شيو ؼي إٔ ٚاعتكسٚا

 ٕٚإ ..َباؾطاڄ ٚق٬ڄ بايٓاؽ ٜكًٗا ايصٟ ايڀطٜل ٖٛ ٖصا ٚإٔ ،ايعًُٞ ايسع٠ٛ َٝسإ ٖٛ ٖصا

 ايٓـيطٟ ايعاّ ايتٛدٝ٘ َٔ أثطاڄ أنجط شيو خ٬ٍ َٔ ٜهْٛا إٔ ضيهٔ صًٜٔاي ٚايتٛع١ٝ ايتٛدٝ٘

 ...ٚاؿسٜح ٚاحملانط٠ اـڀب١ ططٜل عٔ عاز٠ ٜهٕٛ ايصٟ

 باٱط٬ٍ أقشابٗا انتؿا٤ ،أسٝاْاڄ ٗاُٹكڃعٴ أٚ ٖاطيٛزٹ أٚ ايسع٠ٛ ٛزٹيطنڂ ايط٥ٝػ١ٝ ا٭غباب َٔ إٕ

 ـ. َك٫ٛت أٚ سيهتٛباتـ  اغيٓاغبات ؼي ايٓاؽ ع٢ً

 بكًٛبِٗ َٛقٛي١ شيو عٓس غتهٕٛ ٭ْٗا ايٓاؽ بكهاٜا اغيٛقٛي١ ايسع٠ٛ ٖٞ ايٓادش١ ٚايسع٠ٛ

 .. َٚؿاعطِٖ

 ع٢ً ٚططست ايٛاقع ؼي ػػست َا إشا َتشطن١ قه١ٝ ٚتكبح اؿٝا٠ ؾٝٗا تسب اجملطز٠ ايؿهط٠ إٕ

 تهٕٛ بايتايٞ أٚ َعاؾاڄ ٚاقعاڄ شاىٹتٴ أٚ تطتبؽي مل َا ٚبعٝس٠ ْـيط١ٜ تبك٢ ٚايؿهط٠ ..ايٛاقع أضض

 .. إجياباڄ أٚ غًباڄ ايٛاقع ٖصا َع َٚتعا١ًَ َعاؾ١

 ..اؿػٞ َٚٓٗا ايٓؿػٞ َٚٓٗا .ايعاّ َٚٓٗا اـام ؾُٓٗا ..َٚتؿبع١ نجرل٠ ايٓاؽ قهاٜا إٕ

 .. ٚا٭ُٖٝات ا٭ٚيٜٛات عػب شلا َعاؾت٘ تهٕٛ إٔ جيب ٚايساع١ٝ ..اغيِٗ َٚٓٗا ايتاؾ٘ َٚٓٗا

 ايساع١ٝ بؿهط اغيػاعٞ ٚبصٍ اؿٛا٥ر اضتباؾيڂ ٜهٕٛ إٔ بسْٚ٘ ؾا٥س٠ ٫ٚ َٓ٘ امٓٳَٳ ٫ ايصٟ ٚا٭َط

 سٍٛ ا٫غتكڀاب نإ ٚإ٫ ..ّٜٛ أٍٚ َٔ ي٘ ٜٚػع٢ ايطبؽي بٗصا ٜبسأ ٚإٔ ،بؿدك٘ ٫ ٚزعٛت٘

 جيب ١َُٗ قه١ٝ ٖٚصٙ ..اؿطن١ أٚ ايؿهط٠ سٍٛ ٚيٝؼ ايؿدل

٘ٴ   .. ٚايساع١ٝ ايسع٠ٛ ع٢ً ٚٚبا٫ڄ يًؿٝڀإ باباڄ تكبح إٔ قبٌ َٓٗا ٚاؿصضٴ إيٝٗا ايتٓب
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 ،ايٓاؽ سٛا٥ر بكها٤ ايكٝاّ ع٢ً ٚعاَتِٗ اغيػًُري عُّٛ سض قس اٱغ٬َٞ اغيٓٗر نإ ٚإشا

ٓٹَٳ اٱغ٬ّ عا٠زٴ ؾإٕ  .. أنجط بصيو ٕٛٝټع

 6 قٛي٘ اؿٛا٥ر قها٤ ع٢ً اؿض ؼي اهلل ضغٍٛ عٔ ٚضز ؾُُا  *

ِٴ)) ِڇاغي أخٛ اغيػً ُٵ٘ ٫ ػً ُٵ٘ ٫ٚ،  ٜٳـيڃً  َٚٔ،  سادتٹ٘ ؼي اهللڂ نا7ٕ  أخٝ٘ ساد١ٹ ؼي نإ َٔ،  ٜٴػًٹ

ِڈ عٔ ؾطٻز ّڇ نڂطٳبٹ َٔ نطب١ڄ بٗا عٓ٘ اهللڂ ؾطٻز7  نڂطب١ڄ َػً ُٶا غذل َٚٔ،  ايكٝا١َٹ ٜٛ  غذل7ٙ  َػً

ّٳ اهللڂ  )ضٚاٙ ايؿٝدإ(.(ايكٝا١َٹ ٜٛ

 َػذسٟ ؼي ـٳهٹعتٳٜٳ إٔ َٔ أؾهٌ ،قبع٘بأ ٚأؾاض ،سادت٘ قها٤ ؼي أخٝ٘ َع أسسنِ ضيؿٞ ٭ٕ)) 

 )ضٚاٙ ؿانِ(. (( ؾٗطٜٔ ٖصا

ٍٴ ٫))  )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(. ((أخٝ٘ ساد١ٹ ؼي َازاّ ايعبسٹ ساد١ٹ ؼي اهللڂ ٜعا

 6 ٜكٍٛ يًُػًُري ٚايػعا١ٜ عٞايػٻ ع٢ً ٘سهٻ ٚؼي *

ٌڇ ؼي ناغيڂذاٖسٹٚاغيػهريڇ  ا٭ض١ًَٹ ع٢ً ايػٻاعٞ)) ٘ٹ غبٝ ًډ ِڇ  اي ٚڇ ايكا٥ ٌٳأ ًډٝ ِڇ اي ٓٻٗاضٳ ايكٻا٥  ((.اي

 ،غطٚض إزخاٍ أٚ ،طبٹ َبًؼ ؼي ،غًڀإ شٟ إزي اغيػًِ ٭خٝ٘(( َٛق٬ڄ ؾؿٝعاڄ أٟ) ٚق١ًڄ نإ َٔ))

 )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(. ((. اؾ١ٓ َٔ ايع٢ً ايسضدات ؼي اهلل ضؾع٘

 

 )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(. ((.ايكٝا١َ ّٜٛ ٚدٌ عع اهلل ٙٴطٻغٳ بصيو ٙطٻػٹٝٴيٹ بټشٹٜٴ سيا اغيػًِ أخاٙ ٞكٹيځ َٔ))

 ًٕٛڊكٳٜٴ ًَو أيـ ٚغبعري غُػ١ٺ ٚدٌ عع اهلل أؿيً٘ ،ي٘ جبتٗاٜٴ ست٢ أخٝ٘ ساد١ ؼي َؿ٢ َٔ))

 سؽي إ٫ قسَاڄ ٜطؾع ٫ٚ ،ٜكبح ست٢ َػا٤ نإ ٚإٕ ،ضيػٞ ست٢ قباساڄ نإ إٕ ،ي٘ ٜٚسعٕٛ ،ي٘

 ٔ سبإ(.)ضٚاٙ اب (( زضدات بٗا ي٘ ٚضؾع ،خڀ١٦ٝ عٓ٘ اهلل

 6 ٜكٍٛ اغيػًِ قًب إزي ايػطٚض إزخاٍ ع٢ً سه٘ ٚؼي  *

ٕٻ))  )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(. ((. اغيػًِ أخٝو إزي ايػطٚض وإزخايځ ،اغيػؿط٠ اتبٳٛدٹَٴ َٔ إ

 ((.سادت٘ قهٝتٳ أٚ ،دٛعت٘ أؾبعت أٚ ،عٛضت٘ تٳٛٵنػٳ ،اغي٪َٔ ع٢ً ايػطٚض إزخاٍ ا٭عُاٍ أؾهٌ))

 )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(.

 )ضٚاٙ ايڀدلاْٞ(. (( اؾ١ٓ زٕٚ ثٛاباڄ ي٘ اهلل ٜطض مل ،غطٚضاڄ اغيػًُري َٔ بٝتٺ أٌٖ ع٢ً أزخٌ َٔ))
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ِڇ ع٢ً ً٘سخٹتٴ غطٚضٷ ٚدٌ عع اهلل إزي ا٭عُاٍ ٚأسب ..يًٓاؽ أْؿعِٗ اهلل إزي ايٓاؽ أسب))  تهؿـ ،َػً

 أعتهـ إٔ َٔ إزي سبٸأ ساد١ ؼي أرڈ َع أَؿٞ ٚ٭ٕ ..دٛعاڄ عٓ٘ تڀطز أٚ ،زٜٓاڄ عٓ٘ تكهٞ أٚ طب١ڄنڂ عٓ٘

 ..ضن٢ٶ ايكٝا١َ ّٜٛ قًب٘ اهلل َٮ ـ أَهاٙ ٝ٘ضيهٹ إٔ ؾا٤ ٚيٛ ـ غٝـي٘ نـيِ َٚٔ ..ؾٗطاڄ اغيػذس ٖصا ؼي

 )ضٚاٙ ا٭قبٗاْٞ(. ((.ا٭قساّ ٍټعڇتٳ ّٜٛ قسَٝ٘ اهلل تثبٻ ،ٜكهٝٗا ست٢ ساد١ ؼي أخٝ٘ َع َؿ٢ َٚٔ

 ٚبصٍ ،اغيػًُري سٛا٥ر قها٤ ع٢ً ٚؼض تسعٛ اييت ايٓب١ٜٛ ايتٛدٝٗات ٚتهجط تتهاثط ٖٚهصا

 بطغٍٛ سا٤اٱقتٹ ؼي طيٝعاڄ ايٓاؽ ٢يځٚٵأځ اٱغ٬ّ ٚزعا٠ ..إيِٝٗ ايػطٚض ٚإزخاٍ ،شلِ اـرل٠ اغيػاعٞ

 ..غٓت٘ باعٚاتٿ  اهلل

 زعٛت٘ ْؿط َٔ يٝتُهٔ ايساع١ٝ حيتادٗا اييت ٚايؿطٚؾي ايكؿات عٔ ايه٬ّ ختاّ إزي ْأتٞ ٚبصيو

 ؼي ٚاغتٝعابِٗ اٱغ٬ّ سٍٛ ايٓاؽ اغتكڀاب َٔ ٚيٝتُهٔ ،ٚد٘ أنٌُ ع٢ً ضغايت٘ ٚتأز١ٜ

 ..زعٛت٘

 ٞٚي ٚاهلل ،ٚايتٓـيِٝ اؿطن١ ٚزاخٌ ايسع٠ٛ نُٔ أٟ ايساخًٞ ا٫غتٝعاب إزي شيو بعس ٚيٓٓتكٌ

 .ايتٛؾٝل

************ 

 

 ايساخًٞ ا٫غتٝعاب

 غٛا٤ ..ؿٛؾٗاق ٚؼي ايسع٠ٛ نُٔ ا٫غتٝعاب ع٢ً ٚا٭١ًٖٝ ايكسض٠ ايساخًٞ با٫غتٝعاب أعين

 ..ا٭ؾطاز قبٌ َٔ أّ ايكٝاز٠ قبٌ َٔ شيو نإ

 ،َِٗ ٖٚٛ ٚاؿطن١ ايسع٠ٛ ٚإزي اٱغ٬ّ إزي ايٓاؽ ادتصاب حيكل اـاضدٞ ا٫غتٝعاب نإ ؾإشا

 ..ٚاؿطن١ ايسع٠ٛ عٌُ ؼي ٖ٪٤٫ َٔ ا٫غتؿاز٠ سػٔ حيكل ايصٟ ٖٛ ايساخًٞ ا٫غتٝعاب ؾإٕ

 ،ؾٝٗا ٚايعاًَري( اغيٓادِ) عٌُ ٖٚٛ ا٭ضض َٔ اغيعازٕ باغتدطاز أؾب٘ ايعٌُ َٔ ا٭ٚزي اغيطس١ً إٕ

 إزي( اْعكاغي) عدل ٚؼًٜٛٗا ٚاـاَات اغيعازٕ ٖصٙ تكٓٝع ع١ًُٝ ايجا١ْٝ اغيطس١ً تؿب٘ سري ؼي

 ..كتًؿ١ أزٚات
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ُٽ نإ ٚإشا  َٔ ايتُهٔ ا٭ِٖ ؾُٔ ،ايهبرل اجملتُع( َٓذِ) َٔ ايبؿط١ٜ اـاَاتٹ ْػتدطز إٔ اَٗ

 ..قعٝس نٌ ع٢ً ؾاع١ً طاقات إزي ايسع٠ٛ عدل اـاَات ٖصٙ ٌؼٜٛ

 ..ٖصٙ ٚايتكٓٝع ايتشٌٜٛ ع١ًُٝ تتِ إٔ جيب نٝـ ؾًٓط

 أغؼ ٚٚؾل َطاسٌ عدل ٜتِ ٚإٔ بسٻ ٫ ؾاع١ً ٚقسض٠ َٛد١ٗ طاق١ إزي بؿط١ٜ خا١َ ؼٌٜٛ ع١ًُٝ إٕ

 ايكٛاعس ٚتًو طاسٌاغي ٖصٙ ٖٞ ؾُا ـ اغيعسْٞ ايتكٓٝع ع٢ً شيو ؼي ٜؿطض َا ؾإٔ ـ ٚقٛاعس

 ٚا٭غؼ؟

 

 ... ايذلبٟٛ ايعكا٥سٟ ا٫غتٝعاب6  ا٭ٚزي اغيطس١ً

 ...دٝس٠ ْٛع١ٝ قٝاغ١ إيٝٗا ايٛاؾسٜٔ بكٝاغ١ تكّٛ إٔ اؿطن١ ع٢ً ٜتعري اغيطس١ً ٖصٙ ؼي

ٕٳ ػيا ٚعكٛشلِ أزَػتِٗ ٚتػػٌ ـ ٚػياضغات أؾهاضاڄ ـ اغيان١ٝ ايطٚاغب نٌ َٔ ِٝٗتٓكِّ  أٚ عًٝٗا ضا

 ..إغ١َٝ٬ غرل َعڀٝات َٔ بٗا لٳًٹعٳ

 ضغباتِٗ تٛد٘.. َِٖٚؿاعطٳ ِٗٴٝػٳأساغٹ بٴتٗصٸ.. ٚأخ٬قِٗ ِٗغًٛنځ ّٛٿكځتٴ.. ِٗعكٝستٳ حشٿكٳتٴ

 ..ٚغاٜاتِٗ أٖساؾِٗ ٚتٛنح ؼسز.. ٚتڀًعاتِٗ

 نً٘ ايعٌُ عًٝ٘ غٝب٢ٓ ايصٟ ا٭غاؽ سيجاب١ ٭ْٗا ،اٱط٬م ع٢ً اغيطاسٌ أِٖ ٖٞ اغيطس١ً ٖصٙ إٕ

 ..نً٘ ايبٓا٤ عًٝ٘ ّٜٚكٛ

 ٚؾط نبرل خڀط عًٝ٘ ؾٝذلتب ـ حيكٌ َا أنجط َٚا ـ اغيطس١ً ٖصٙ ؼي ١اغتٝٗاْ تٵسكً ؾإٕ

 ..ٚاؾُاع١ ايؿطز قعٝس ع٢ً َػتڀرل

 دساض٠ بػرل ٚيٝاتاغيػ٪ ٜتبٛأ ٚايصٟ ..ايتعاّ غرل َٔ ٜطتؿع ٚايصٟ ..تطب١ٝ غرل َٔ ٜهدل ؾايصٟ

 ..ا٭سٝإ َٔ نجرل ؼي عًٝٗا ٤اڄٚب٬ ايسع٠ٛ ع٢ً ب٦اڄعٹ ٜهٕٛ ،ٚأ١ًٖٝ

ٕٻ  يع١ًُٝ اي٬ظ١َ ٚاغيٓاٖر ٚا٭زٚات ا٭غباب ناؾ١ ٤ٚتٗٞ تهع إٔ اغيطس١ً ٖصٙ ؼي( ايكٝاز٠) ١َُٗ إ

 ..ايع١ًُٝ ٖصٙ إدطا٤ ؼي ٝك١ڄزقٹ ب١ڄَطاقٹ غاٖط٠ڄ تهٕٛ ٚإٔ ،ٖصٙ ايعكا٥سٟ ا٫غتٝعاب
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ٌٳ اع١ٝز ٚأقبح دساض٠ بسٕٚ ايسع٠ٛ دساض لتػًډ إْػاْاڄ أعطفٴ ٕڇ قب  َٔ ٜٞٚعاْ ٜؿهٛ ٚنإ.. ا٭ٚا

 ٘زضدتٴ ٚاضتؿعت ٘ٴيتٴَٓعڇ تٵًځعٳ ٚغيا.. ١ڂاؿيځـيځٚايؿځ ـٴًځايكٻ َٚٓٗا ايعذبٴ ٗاأقًڊ.. ؾت٢ٻ ٚأَطاضڈ ٌڈًځعٹ

 أخرلاڄ أز٣ ػيا ،ٚنبڀ٘ عًٝ٘ ايػٝڀط٠ اغيُهٔ َٔ ٜعس مل ٚؾـياؿيت٘ ٚقًؿ٘ ٘ٴذبٴعٴ َعٗا ٚاضتؿع

 ...ٚخػاضت٘ ٘غكٛطٹ إزي

ًٹ ع٢ً ايسع٠ٛ تٵغاعسٳ ٙغرلٳ أعطفٴٚ ٘ٴ سري ٘قت  ت٘شٳٚضؾٻ ،يػًٛن٘ ٙسټعٹتٴ إٔ قبٌ ٚعطڈ ططٜلڈ ؼي زؾعت

 ايٓتٝذ١؟؟ ناْت نٝـ ؾًٓتكٛض ا٭ٚإ قبٌ َطاسٌ ب٘ ٚاختكطت ،ي٘ أ٬ٖڄ ٜهٔ مل ٭َط

 ،١ًؾاؾ ع١ًُٝ ناْت ا٫ستٝادات ناؾ١ شلا ٚتتٛؾط ،ايهاؼي َساٖا تأخص مل إٕ ايتكٓٝع ؾع١ًُٝ

 ٚبايتايٞ اغيكٓع زلع١ إزي ٚاٱغا٠٤ ايبهاع١ بهػاز ٜتػبب ػيا َؿ١ٖٛ قٓاعات بطٚظ إزي ٚأزت

 ؟؟ ٚاْٗٝاضٙ ؾؿً٘ إزي

 نصيو ،ايتذطب١ عٓس إ٫ دٛزتٗا َٚس٣ سكٝكتٗا تـيٗط ٫ اؿػ١ٝ ز١ٜااغي ايكٓاعات إٔ ٚنُا

 ِٗٚنعٹ سري إ٫ ِٗٚدساضاتٴ ِٗٴتٴَ٪٬ٖ حٴهٹٚتتٻ ِْٗٴَعازٹ تـيٗطٴ ٫ ؾكس ٚايعاًَري ايسعا٠ َع اؿاٍ

 تكًٝسِٖ قبٌ ِٗتٚػطب احملو ع٢ً ٚنعِٗ ٜؿطضٴ ٖٚصا .ايتذطب١ خ٬ٍ َٚٔ وُِّشٳايځ ع٢ً

 ..ايسع٠ٛ سػاب ع٢ً ٚيٝؼ سػابِٗ ع٢ً ػطبتِٗ يتهٕٛ ،ٚيٝاتاغيػ٪

 كـاي ؼي غرلٖا ٚأ ايع١ً ٖصٙ عٔ ايتػانٞ إزي غتسؾع ،ٚاسس ؾطزٺ ؼي ١ٹًډعٹ عٔ ايتػانٞ إٔ ثِ

 ..نابؽي ب٬ ايكـ ٜكبح ٚبصيو ..نً٘

 ايتػاٌٖ إزي ٜسؾع إٔ جيٛظ ٫ ٖصا ٚيهٔ ،ٚا٫يتعاّ شٌُتاي ضاتٹسٴقڂ ؼي ٜتؿاٚتٕٛ ايٓاؽ إٔ قشٝح

 تهٕٛ إٔ جيب ايؿدك١ٝ ؾُعامل.. اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ عًٝٗا تكّٛ اييت ٚا٭غؼ ايكٛاعس ؼي

 ..إغ١َٝ٬ غرلڇ ؾدك١ٝٺ بطٚظ إزي غت٪زٟ نصيو تهٔ مل إٕ ٭ْٗا ،ٚاسس٠ڄ

ٜٸ ٜهٕٛ إٔ جيب ايذلبٟٛ ا٫غتٝعاب إٕ  َٚعامل ،ايؿطٜع١ ٭سهاّ غًِٝ إزضاى ع٢ً قا٥ُاڄ َتٝٓاڄ اڄقٛ

 ..نً٘ بصيو ايتعاّ ثِ َٚٔ ،ٚاؿطاّ اؿ٬ٍ

ّڈ طٳٝٵغځ زا٥ُاڄ ٜهٕٛ إٔ جيب ايذلبٟٛ ٚا٫غتٝعاب  قا٥ُاڄ ٜهٕٛ إٔ جيٛظ ؾ٬ ..ؿيطفٺ أٚ سيطس١ً قهٛ

 ٚايكـ ايسع٠ٛ ع٢ً امطاؾِٗ ؼي طٴڀځأخٵ اغيتكسَري إٔ شيو ..اغيتكسَري عٓس َتعڀ٬ڄ اغيبتس٥ري عٓس

 ؟؟.. ٚأٚؾط طٴأنجٳ عٓسِٖ تهٕٛ ا٫مطاف أغباب إٔ نُا ،اغيبتس٥ري َٔ
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 ضيط اييت ٚا٫غتجٓا١ٝ٥ ايڀبٝع١ٝ ٚاغيطاسٌ اؿٝات١ٝ اغيتػرلات ًٜشفي إٔ جيب ايذلبٟٛ ٚا٫غتٝعاب

 ..ا٭ؾطاز بٗا

 حملسٚزٟ ،ٚايعُاٍ يًڀ٬ب ،اغيتعٚدري ٚغرل يًُتعٚدري ،ٚايكػاض يًهباض ٚاسس ايُٓؽي ٕٜهٛ ؾ٬ 

 ..ٚاـطجيري ا٫ختكاقات ٚأقشاب ايجكاؾ١

ٟټ ؾا٫غتٝعابٴ  قاسب أٚ ثاْٟٛ طايب حيتاد٘ ايصٟ غرل َتدطز طبٝب حيتاد٘ ايصٟ ايذلبٛ

١َٓٗ . 

ٜٹهڃؾٹ ٜهٕٛ ؾ٬ ..ٗاًډن ايذلب١ٜٛ اغيػاس١ځ ٜٞػڀچ إٔ جيب ايذلبٟٛ ٚا٫غتٝعاب  ٝاڄٚسٹضٴ أٚ ؾشػب اڄط

 ..اٱْػإ يس٣ ايؿڀط١ٜ ا٫ستٝادات ناؾ١ سټػٴٜٳ ٚإصيا ..ؾكؽي

 ٚيٝؼ ٘كٹخٳٚضٴ ُ٘ٹبععا٥ٹ آخصاڄ ايؿطع سيكاٜٝؼ َاڄٛقه َٛظْٚاڄ ٜهٕٛ إٔ جيب ايذلبٟٛ ٚا٫غتٝعاب

ٝٹٚٳ ٕٻ ،ؾدك١ٝ ٚؼهُات اْؿعا٫ت سٳي  ٚاؿطن١ زعٛاتٺ ايٛاسس٠ ايسع٠ٛ جيعٌ إٔ شيو ؾإٔ َٔ ٭

 ..ٚايتٓـيُٝات ا٭قڀاض َٔ ايعسٜس ؼي سكٌ نُا ،ايكؿٛف مٳضيعٿ إٔ ؾأْ٘ َٔ نُا سطناتٺ

ٕٻ ٚاؿكٝك١  تػاقؽي َٚٔ ،ٚاْكػاَات َؿه٬ت َٔ اٱغ١َٝ٬ اؿطن١ َٓ٘ تعاْٞ َا أنجط أ

ٝٻ ؿيٛاٖطٳ بطٚظڇ َٚٔ ،ٚايعٌُ ايػرل خ٬ٍ يٮؾطاز  ا٭غاغٞ ٘ٴببٴغٳ ،ىشا أٚ اؾاْب ٖصا ؼي ١ٺَطن

 ٚإجياز اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ تهٜٛٔ ؼي ٗاٚإخؿاقڂ ايذلبٟٛ ا٫غتٝعاب ؼي لاسٗا عسّ ٚا٭قٌٝ

 . ْبٝ٘ ٚغ١ٓ تعازي اهلل نتاب ؼي ٚضزت اييت اغيٛاقؿات ٚؾل اغيػًِ ايؿطز

 اؾاْب شلصا غيا ،اغيػًِ ايؿطز ٚإجياز اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ تهٜٛٔ ؼي  اهلل ضغٍٛ غ١ٓ إزي طؾًٓٓـيڂ

ٟڈ أثط َٚٔ بايػ١ أ١ُٖٝ َٔ  .. اؾٛاْب غا٥ط ع٢ً دصض

 

 اغيػًِ تهٜٛٔ ؼي  ايطغٍٛ ١ڂٓٻغٴ

 اغيٓٗر نُاٍ َع ٜتٓاغب سيا ايؿطز تهٜٛٔ ؼي ؾطٜساڄ ْٗذاڄ ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ ْٗذت يكس

 .. عًٝٗا ايٓاؽ اهلل ؾڀط اييت ٚايؿڀط٠ اٱغ٬َٞ
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 اغياز١ٜ ؿاداتا سػاب٘ َٔ ؽيڂػكٹٜٴ عتٺ ضٚسٞ طابعڈ شا طزايؿ تهٜٛٔ ؼي ايٓبٟٛ اغيٓٗر ٜهٔ ؾًِ

 .. اغياز١ٜ ٚايؿًػؿات ايٛنع١ٝ اغيٓاٖر ؾإٔ قهاڄ َازٜاڄ َٓٗذاڄ ٜهٔ مل نُا ،يعه١ٜٛاٚ

ٕڈ، اٱْػإ إزي ْـيطت  ايطغٍٛ ١ځٓٻؾػٴ  ٚايٓٛاظع اغيٍٝٛ َتهاٌَ نإْػإ ٚعاًَت٘ نإْػا

 يٝؼ اؿٝٛاْات نبك١ٝ سٝٛاْاڄ دلٙٴتعتٳ مل أْٗا ُان ن٬ُىٺ َع٘ تتعاٌَ مل ؾٗٞ.. ٚاؿادات

 ..إ٫

 

ٓٻ َٔ أغاغ١ٝ قٛاعس  ١ايػ

 ٚاييت ايتهٜٛٔ ْڀام ؼي ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ بٝٓتٗا اييت ايكٛاعس َٔ يعسز غٓعطض ًٜٞ ؾُٝا

 ..إؾطاؾيځ ٫ٚ ؾٝ٘ تؿطٜؽي ٫ غًُٝاڄ بٓا٤ٶ ايؿطز ا٤ٓٳبٹ ؾأْٗا َٔ

 ب١ٝايػً ع٢ً اٱجياب١ٝ تػًٝب -2

.. ّٜٛ أٍٚ َٔ ٚايطٖبا١ْٝ ٚايتكٛقع ٚاؾُٛز ايػًب١ٝ ع٢ً سطباڄ  اهلل ضغٍٛ ١ڂٓٻغٴ ناْت ؾكس

 ..َع٢ٓ َٔ اؿٝا٠ ن١ًُ تعٓٝ٘ َا بهٌ باؿٝا٠ َتك١ً س١ٝ زع٠ٛ اٱغ٬ّ ؾسع٠ٛ

ٝٿ ؾُٗاڄ اٱغ٬ّ ُٛاٗڇؾځ اغيػًُري َٔ ؾطٜلٷ ويؾٗٓا  ٚسٜٝٛت٘ ايؿطز طاق١ تعڀٌٝ إزي زؾعِٗ كاڄن

 اعتعٍ َٔ ؾُِٓٗ.. اهلل ع٢ً ٱقباٍٚا ،ايعٖس ؼي اغيبايػ١ ،ايسْٝا عٔ ايععف عذ١ تاد٘ٚإْ

 ؼي ايك٠٬ عٔ ٓاعا٫َتٹ إزي ًٛٙڊغڂ زؾع٘ َٔ َِٓٗ إٕ بٌ .ايٛؿيٝؿ١ عٔ ٢ؽًډ َٔ َِٓٗٚ ..اجملتُع

 شيو؟؟ ؾانٌ َا أٚ أٚقاف نٛظاض٠ ضزل١ٝ غي٪غػ١ تابع١ أْٗا عذ١ ايعا١َ اغيػادس

 ٜػٌٗ ؾإْ٘ اؿطن١ٝ اٱغ٬ّ بڀبٝع١ َباؾطاڄ اقڀساَاڄ ٜكڀسّ نْٛ٘ عٔ ه٬ڄؾ ايٓٗر ٖٚصا

 إزي ايب٬ز ٖصٙ عٛز٠ زٕٚ ٚاؿًٝٛي١ اغيػًُري ب٬ز ؼي ايك٣ٛ َطانع ت٬ٍاس اٱغ٬ّ أعسا٤ ع٢ً

 .اؿٝا٠ ؼي َٚٓٗذ٘ اٱغ٬ّقٝاز٠ 

 6ايـياٖط٠ ٖصٙ تطؾض اييت ايٓب١ٜٛ ايؿٛاٖس بعض ًٜٞ ٚؾُٝا
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 إزي ب٘ تٞؾأڂ .دبٌ ضأؽ ع٢ً ٜتعبس ايٓاؽ َعتع٫ڄ ايٓب٠ٛ عكط ؼي غيػًُريا أسس ض٩ٟ يكس-

 خرل ،اٱغ٬ّ َٛاطٔ بعض ؼي نِأسسٹ كدلٴيځ .َٓهِ أسسٷ ٫ٚ أْت تؿعٌ 6٫ ))ي٘ ؾكاٍ  ايطغٍٛ

 ((.عاَاڄ أضبعري أسسنِ عباز٠ َٔ ي٘

ٕٻ))  ايطغٍٛ ٜٚكٍٛ - ٕٳ إ ٕڇ ش٥بٴ ايؿٝڀا ِڇ نص٥ٵبٹ اٱْػا ٓٳ ٝٳ١ځ ايكاق١ٝځ ايؿا٠ځ ٜأخصٴ ايػ  ٚايٓاس

ِٵ ٜٻانڂ َٻ١ٹ باؾُاعٳ١ٹ ٚعًٝهِ ٚايؿعابٴ ؾإ  .(َػٓسٙ ؼي أظيس ضٚاٙ)(( ٚاغيػذٹسٹ ٚايعا

ٔٴ ))  ايطغٍٛ ٜٚكٍٛ- ٓٻاؽٳ خيايؽيڂ ايډصٟاغي٪َ ٖٴِ عًځ٢ ٜٚكبٹطٴ اي ٔٳ خرلٷ أشا  خيايٹؽيڂ ٫ ايډصٟ َ

ٓٻاؽٳ  ((.أشاِٖ عًځ٢ ٜكدلٴ ٫ٚ اي

 

 

 ايتڀطف ع٢ً تساٍا٫ع تػًٝب -1

 ا٫عتساٍ ع٢ً اؿض ؼي ٚتتُجٌ  ايطغٍٛ غ١ٓ ؼي ٚايتهٜٛٔ ايذلب١ٝ قٛاعس َٔ أخط٣ ٚقاعس٠

 ..ًٛڂٚايػٴ فٹڀطټايتٻ عٔ ٚايٓٗٞ

 ًٖوځ أيځا6 ))ؾٝكٍٛ ٚايتٓڀع ايػًٛ َٔ  ايطغٍٛ حيصض باٱغ٬ّ ايؿدكٞ ا٫يتعاّ إطاض ؾؿٞ -

ٕٳ ٓٳڀِّعٛ ُٴتٳ ٕٳ ًٖځوځ أيځا ايڃ ٕٳ ًٖوځ أيځا،  اغيتٓڀِّعٛ  ؾٝ٘ ؾأٚغًٛا ؾسٜس ايسٜٔ ٖصا إ6ٕ))  ٜٚكٍٛ((  اغيتٓڀِّعٛ

 ((بطؾل

 ٫ٚ ؿطٚاٚبٳ عػطٚاتٴ ٫ٚ ٜػطٚا)) ايطغٍٛ ٜكٍٛ اٱغ٬ّ إزي ايٓاؽ ٚادتصاب ايسع٠ٛ إطاض ٚؼي -

ٛٵ} 6تعازي يكٛي٘ قازق١ تططي١ شيو ٚؼي(( طٚاتٓؿچ ٓٵتٳ ٚٳيځ ًٹٝفيځ ؾځـيڋا نڂ ًڃبٹ غځ ْٵؿځهټ ايكځ ٔٵ ٛايځا  َٹ

ٛٵيٹوځ ٌڇ إڇيځ٢ ازٵعٴ} ٚقٛي٘ ،{6215عُطإ آٍ}{سٳ ُٳ١ٹ ضٳبٿوځ غٳبٹٝ ٛٵعٹـيځ١ٹ بٹاؿٹهڃ ٓٳ١ٹ ٚٳاغيځ ِٵ اؿځػٳ ٗٴ ٞٳ بٹايډتٹٞ ٚٳدٳازٹيڃ  ٖٹ

ٔٴ  .{6211ايٓشٌ}{أځسٵػٳ

 أْؼ ضٚاٙ َا ايؿطز تهٜٛٔ ؼي ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ اعتساٍ ْٗر ع٢ً ٜػام إٔ ضيهٔ زيٌٝ ٚأٚنح

 ؾًُا  ايٓيب عباز٠ عٔ ٜػأيٕٛ  ايٓيب أظٚاز بٝٛت إزي ضٖؽي ث٬ث١ دا٤)) قاٍ سٝح  َايو بٔ

 قاٍ تأخط َٚا شْب٘ َٔ تكسّ َا ي٘ غؿط ٚقس  ايٓيب َٔ مٔ أٜٔ ٚقايٛا تكايٖٛا نأِْٗ اخدلٚا

 اٚأ6ْ اٯخط ٚقاٍ.. أؾڀط ٫ٚ أبسا ايسٖط أقّٛ ٚأْا اٯخط ٚقاٍ.. أبسا ايًٌٝ ٞؾأقً أْا أَا6 أسسِٖ
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 أَا ٚنصا؟ نصا قًتِ ايصٜٔ أْت6ِ ؾكاٍ إيِٝٗ  ايطغٍٛ ؾذا٤.. أبسا أتعٚز ؾ٬ ايٓػا٤ أعتعٍ

ٓٸ ي٘ ٚأتكانِ هلل ٭خؿانِ ٞإْ ٚاهلل  عٔ ضغب ؾُٔ ايٓػا٤ ٚأتعٚز ٚأضقس ٞٚأقً ٚأؾڀط أقّٛ ٞيه

 ((..َين ؾًٝؼ غٓيت

ٔٳ إٕ))  اهلل ضغٍٛ قاٍ ،قاٍ  ٖطٜط٠ أب٢ ٚعٔ ٔٳ ازٻٜٴؿ ٚئ،  ٜٴػطٷ ايسٜ  ؾػسٿزٚا، غًبٳ٘ إ٫ أسسٷ ايسٜ

ٚٳ٠ٹ ٚاغتعٝٓٛا، ٚأبؿطٚا، ٚقاضبٛا ٚٵس١ٹ بايػس  .(ايبداضٟ ضٚاٙ) ((ايسټيڃذٳ١ٹ َٔٚؾ٤ٞٺ  ٚايطٻ

 

  اغيٓكڀع ايهجرل َٔ خرل ايسا٥ِ ايكًٌٝ -4

 َُٗا ٚاـرل ايدل أعُاٍ ؼي ٚايسضي١َٛ ا٫غتُطاض١ٜ ع٢ً اؿضټ نصيو ايٓب١ٜٛ ايكٛاعس َٚٔ

 ..ا٤ٓٳعٳ غرل َٔ بٗا ايكٝاّ اٱْػإ َكسٚض ٚؼي َٚػتڀاع١ أق١ًٝ بصيو تهٕٛ ٭ْٗا ن١ًٝ٦ ناْت

ٕٴ ا٭سٝإ أنجط ٚؼي  ضز٠ٹ ٚيٝس٠ځ اٱْػإ بٗا ٜكّٛ اييت ايهجرل٠ڂ ٚا٭عُاٍ ايكاغ١ٝڂ ا٫يتعاَاتٴ تهٛ

ٌڈ .. شياَاڄ َعانؼ اػاٙ ؼي بكاسبٗا تسؾعٚ تت٬ؾ٢ قسٚ ـٳتهعٴٚ ٛؽب إٔ تًبح ٫ ت١ٺَ٪قډ ؾع

 ..نصيو ٬ٖنٗا شيو ؼي ،ايٓؿؼ إزي ذبٹايعٴ َساخٌ َٔ َسخ٬ڄ ٕٛته قس نُا

 عذِ اٖتُاّ زٚصيا اـرل ايدل أعُاٍ ؼي ا٫غتُطاض١ٜ ع٢ً ٜ٪نس ٟٛايٓب تٛدٝ٘اي نإ ٖٓا َٔ

  ..ا٭عُاٍ ٖصٙ

 .ٗاعٹڀايٹَٳ ع٢ً يٝؼ ا٭عُاٍ ِٝٛاتٹخٳ ع٢ً اؿطم نإ ٖٓا َٔ بٌ

 ؾ١ْ٬ ٖص6ٙ قايت ٖصٙ؟ 6َٔ قاٍ اَطأ٠ عٓسٖاٚ عًٝٗا زخٌ  ايٓيب إٔ (عٓٗا اهلل ضنٞ) عا٥ؿ١ ؾعٔ -

ٝٵهِ َٳ٘)) 6قاٍ ق٬تٗا َٔ تصنط ٕٳ سيا عً ٘ٹ  تڀٝكٛ ًډ ٌټ ٫ځؾٛاي ٘ٴ ضي ًډ ٌٻ  اي  .((شيًڊٛا ستٻ٢ععٻ ٚد

ٔٵ ٫،  اهللٹ عبسٳ ٜا)) اهلل ضغٍٛ يٞ قا6ٍ قاٍ عُٓٗا اهلل ضن٢ ايعام بٔ عُطٚ بٔ اهلل عبس ٚعٔ-  ته

ٌٳ ٕڈ َج ّٴ نإ، ؾ٬ ٌٳ ٜكٛ ّٳ ؾذلىځ ايًٝ ٌڇ قٝا  .(عًٝ٘ َتؿل) ((ايًٝ

 أزَٚٗا6 ))قاٍ ؟ اهلل إزي أسب ا٭عُاٍ أٟ غ٦ٌ  اهلل ضغٍٛ إٔ (عٓٗا اهلل ضنٞ) عا٥ؿ١ عٔ ضٚا١ٜ ؼي-

 ((.قٌ ٚإٕ

ٌٳ ئ أْ٘ ٚاعًُٛا ٚقاضڇبٛا غٳسٿزٚا))  6قاٍ  اهلل ضغٍٛ أ6ٕ ضٚا١ٜ ٚؼي- ٓٻ١ځ عًُڂ٘ أسسٳنِ ٜٴسخٹ  اؾ

ٕٻ ٍڇ أسبٻ ٚأ َٴٗا اهلل إزي ا٭عُا ٌٳٸ ٚإٕ أزٚ  .(َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ)(( قځ
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ٍڇ أسبٴ نإ)) ضٚا١ٜ ٚؼي-  (.ٚايبداضٟ َايو ضٚاٙ) ((ب٘قاس عًٝ٘ ٜسّٚ ايصٟ ٚدٌ عع اهلل إزي ا٭عُا

 ((.اغيٓكڀع ايهجرلڇ َٔ خرلٷ ايسا٥ِ ايكًٌٝ)) ضٚا١ٜ ٚؼي -

 

ٜٻ ٝبٴٚتػًٹ ١ڂٓٻايػټ -0  هٜٛٔايتٻ ؼي ١ٹا٭ٚيٛ

 ..اغيِٗ ع٢ً ا٭ِٖ ٚتكسِٜ ا٭ٚي١ٜٛ تػًٝب ايتهٜٛٔ ؼي  ايطغٍٛ ١ٓٻغٴ َٚٔ

 ايعكٝس٠ ْتٝذ١ تأتٞ إٔ جيب اؿػ١ٓ ٚايعباز٠ڂ ..ايعباز٠ٹ ١ًځكٿشٳَٴ تهٕٛ إٔ جيب ايهطضي١ ؾا٭خ٬م

 ..ا٭ٚيٜٛات ًِډغٴ ؾلٚٚ ٍڈٛٚأق قٛاعسٳ ع٢ً ا٭عُاٍ تب٢ٓ إٔ جيب ٖٚهصا ..ايكشٝش١

 قٛاعس ع٢ً ٜكّٛ ٫ ٖـ َعادٞ نٝؿٞ تهٜٛٔ ؾٗٛ ا٭ٚيٜٛات بػًِ ًٜتعّ ٫ ايصٟ ايتهٜٛٔ أَا

 َٗب ؼي ٚضٜؿ١ ٚايتػاقؽي يًتساعٞ عطن١ ٜبك٢ ٚيصيو ،َت١ٓٝ ق١ٜٛ أغؼ ع٢ً ٜٓٗض ٫ٚ ضاغد١

اغيب١ٝٓ ع٢ً عكٝس٠  اٱغ١َٝ٬ ا٭خ٬م بري ا٭غاغٞ ٚايؿاضم ٟصضڇاؾځ ايؿاقٌ ٖٛ ٖٚصا ..ايطٜح

 ..اغيكًش١ ع٢ً اغيب١ٓٝ اغياز١ٜ ايؿًػؿات َؿّٗٛ ؼي ايتٛسٝس ٚبري ا٭خ٬م

 إٕ بٌ.. ؾ٤ٞ نٌ ٚقبٌ أ٫ٚڄ ايعكٝس٠ بٓا٤ ع٢ً ٜعتُس ايؿطز تهٜٛٔ ؼي ايٓبٟٛ ايٓٗر نإ ٖٓا َٔ

 ..٘ٚآؾاقٹ َ٘ٚطاسًٹ ايكطآْٞ ايتٓعٌٜ ٝاميػٹ ع١ًُٝ تططي١ڄ دا٤ ايٓٗر ٖصا

 اغتُط ايصٟ اغيهٞ ايعٗس ط١ًٝ ايعكٝس٠ بٓا٤ ع٢ً َٚػتُط زا٥ِ بؿهٌ ٜطنع نإ ايهطِٜ ؾايكطإٓ

 تٛدٝٗات ٚ عبازات َٔ ا٭خط٣ ايؿطٚع غا٥ط شيو بعس يتهٕٛ عاَاڄ طٳعؿٳ ١ځث٬ثٳ َٔ بٴٜكطٴ َا

 ...ضاغد١ ١ٝ٥َبس ٚأغؼڈ ١بٳًڃقٳ عكا٥س١ٜ قاعس٠ ع٢ً َب١ٝٓ تؿطٜعات

 ٚثابتاڄ ٚانشاڄ ٜاتٚيٛاٯ تطتٝب ٜبسٚ ايتهًٝؿ١ٝ ايكطآ١ْٝ اٯٜات يػٝام اغتعطانٓا خ٬ٍ َٚٔ

 6 تعازي قٛي٘ شيو َٔ.. ُطاڄتَٚػ

-ٚٳايعٳكٵطڇ  ٕٻ ٕٳ إڇ ْٵػٳا ٔٳ إڇيډا  خٴػٵطڈ يځؿٹٞ اٱڇ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ًڂٛا آځ ُٹ  .{ايعكط}ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ

- ٔٳايډ ٚٳبٳؿٿطڇ ٓٴٛا صٹٜ َٳ ًڂٛا آځ ُٹ  .{611ايبكط٠}ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ

- ٔٳ ٓٴٛا ٚٳايډصٹٜ َٳ ًڂٛا آځ ُٹ ٓٻ١ٹ أځقٵشٳابٴ أڂٚيځ٦ٹوځ ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ ِٵ اؾځ ٗٳا ٖٴ ٕٳ ؾٹٝ   .{641ايبكط٠} خٳايٹسٴٚ

- ٕٻ ٔٳ إڇ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ًڂٛا آځ ُٹ َٴٛا ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ ًځا٠ځ ٚٳأځقځا ٛٴا ايكٻ ِٵ ايعٻنځا٠ځ ٚٳآځتٳ ٗٴ ِٵ يځ ٖٴ ٓٵسٳ أځدٵطٴ ِٵ عٹ ٗڇ ٛٵفٷ ٚٳيځا ضٳبٿ  خٳ

ِٵ ٗڇ ٝٵ ًځ ِٵ ٚٳيځا عٳ ٕٳ ٖٴ ْٴٛ  .{6133ايبكط٠}ٜٳشٵعٳ
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-ٔٳ اهللڂ ٚٳعٳسٳ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ًڂٛا آځ ُٹ ِٵ ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ ٗٴ ِٷ ٚٳأځدٵطٷ َٳػٵؿٹطٳ٠څ يځ  .{65اغيا٥س٠}عٳـيٹٝ

-ٛٵا َٳا إڇشٳا ٓٴٛا اتٻكځ َٳ ًڂٛ ٚٳآځ ُٹ  .{654اغيا٥س٠}ايكٻايٹشٳاتٹ اٚٳعٳ

- ٝٵؼٳ ٕٵ ايبٹطٻ يځ ٛٳيڊٛا أځ ِٵ تٴ ٖٳهڂ ٌٳ ٚٴدٴٛ ٔٻ ٚٳاغيځػٵطڇبٹ اغيځؿٵطڇمڇ قٹبٳ ٔٵ ايبٹطٻ ٚٳيځهٹ ٔٳ َٳ َٳ ّڇ بٹاهللٹ آځ ٛٵ ٝٳ ًځا٥ٹهځ١ٹ اٯځخٹطڇ ٚٳاي  ٚٳاغيځ

ٝٿريٳ ٚٳايهٹتٳابٹ ٓٻبٹ ٍٳ ٚٳآځتٳ٢ ٚٳاي ًځ٢ اغيځا ٘ٹ عٳ ٚڇٟ سٴبٿ َٳ٢ٚٳ ايكڂطٵبٳ٢ شٳ ٝٳتٳا ٔٳ ٚٳاغيځػٳانٹريٳ اي ٌڇ ٚٳابٵ ًٹريٳ ايػٻبٹٝ  ٚٳؾٹٞ ٚٳايػٻا٥ٹ

ّٳ ايطٿقځابٹ ًځا٠ځ ٚٳأځقځا ٕٳ ايعٻنځا٠ځ ٚٳآځتٳ٢ ايكٻ ِٵ ٚٳاغيڂٛؾڂٛ ٖٹ ٗٵسٹ ٖٳسٴٚا إڇشٳا بٹعٳ ٔٳ عٳا  ٚٳسٹريٳ ٚٳايهٻطٻا٤ٹ ايبٳأڃغٳا٤ٹ ؾٹٞ ٚٳايكٻابٹطڇٜ

ٔٳ أڂٚيځ٦ٹوځ ايبٳأڃؽڇ ِٴ ٚيځ٦ٹوځٚٳأڂ قٳسٳقڂٛا ايډصٹٜ ٕٳ ٖٴ    .{6233ايبكط٠}اغيڂتٻكڂٛ

 ..ا٭١ُٖٝ عػِ ايتهًٝؿ١ٝ ا٭ٚيٜٛات تطتٝب َ٪نس٠ڄ اٯٜاتٴ تتهاثطٴ ٖٚهصا

 اؾاْب ؼي ايٓبٟٛ ايػًٛى خ٬ٍ َٔ ايكاعس٠ ٖصٙ ِٳذلدٹتٴيٹ ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ شيو بعس ٚتأتٞ

 6ايتهٜٛين

 ((.باهلل ايعًِ)) ؾكاٍ ؟ أؾهٌ ا٭عُاٍ أٟ  اهلل يطغٍٛ قٌٝ -

ٕٻ ضدًڄا أت٢ 6 ؾكاٍ  اهلل ضغٍٛ دا٤ ضد٬ڄ أ6ٕ ضٟٚٚ - ٍٳ  ؾكاٍ ايٓيبٻأ ُٵين اهللٹٜا ضغٛ  غطا٥بٹ َٔ عِّ

ِڇ ِڇ ضأؽڇ ؼيؾعًتٳ  َا قاٍ ايعً ِڇ ضأؽٴ َٚا قاٍؾتڀًبٳ ايػطا٥بٳ  ايعً  ْعِ قاٍ ايطٻبٻ عطؾتٳ ٌٖ قاٍ ايعً

 اهللڂ ؾا٤ٳ َا قاٍ ي٘ أعسزتٳ َا قاٍ ْعِ قاٍ اغيٛتٳ عطؾتٳ قاٍ اهللڂ ؾا٤ٳ َا قاٍ سكِّ٘ ؼي قٓعتٳ ؾُا قاٍ

ِٵاْڀًٹلٵ  قاٍ ِٻ ٓايوٖ َا ؾأځسهٹ ٍٳ ث ُٵوځ  تعا ِّ ِڇ غطا٥بٳأڂعٳ  .(ايدل عبس ٚابٔ ْعِٝ أبٛ ضٚاٙ)(( ايعً

 زَا٤ِٖ َين عكُٛا ؾكس قايٖٛا ؾإٕ اهلل إ٫ إي٘ ٫ ٜكٛيٛا ست٢ ايٓاؽ أقاتٌ إٔ أَطت(( 6 ٚقاٍ

ٕٻ 6تعازي يكٛي٘ ع١ًُٝ تططي١ ٖٛ ايكٍٛ ٖٚصا ((ٛاشلِٚأَ ٕٵ ٜٳػٵؿٹطٴ يځا اهللځ إڇ ٘ٹ ٜٴؿٵطٳىځ أځ ٜٳػٵؿٹطٴ بٹ ٕٳ َٳا ٚٳ  زٴٚ

ٔٵ شٳيٹوځ ُٳ    .{604ايٓػا٤}ٜٳؿٳا٤ٴ يٹ

ٝٻ أٚ ؼڈغٴأڂ ع٢ً َب١ٓٝٺ غرل نٝؿ١ٝ ٕٛته ٫أ جيب ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ إٔ ٜتهح شيو نٌ َٔ  ٠ڄسٳَك

ٌٳ ٚٻ سيطاس ٝٻٚأ  ايؿؿٌ عًٝٗا َٚهتٛب  ايطغٍٛ يػ١ٓ كايؿ١ ؾٗٞ ،نصيو ناْت إٕ ٭ْٗا ،اتٺي

 ؼي اـًٌ ْتا٥ر إسس٣ إ٫ اغيعاقط٠ اٱغ١َٝ٬ ايؿدك١ٝ ؼي ايتؿٛٙ َـياٖط َا.. ايڀطٜل أٍٚ َٔ

 ..ايتهٜٛٔ أٚيٜٛات ؼي ايػ١ٓ اتباع
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ٔٴ -1  ض٠سٵايكڂ خ٬ٍ َٔ ايتهٜٛ

 

ٕٻ ط٠ڄبٹعتٳَٴ ،بايكس٠ٚ ايتهٜٛٔ ٜهٕٛ إٔ ع٢ً تسهٻ ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ ٕٳيٹ أ  َٔ أٚقعٴ اؿاٍ ػا

ٕڇ ٍڇاغيكځ يػا ٕٻ ،ا ٕٳ ٜكٍٛ سٝح تعازي اهلل ٚقسم ..ايكٍٛ أثط َٔ أق٣ٛ ايعٌُ أثط ٚأ َٴطٴٚ ٓٻاؽٳ أځتٳأڃ  اي

ٕٳ بٹايبٹطٿ ٛٵ ٓٵػٳ ِٵ ٚٳتٳ ْٵؿڂػٳهڂ ِٵ أځ ْٵتٴ ٕٳ ٚٳأځ ًڂٛ ًځا ايهٹتٳابٳ تٳتٵ ٕٳ أځؾځ ًڂٛ ٗٳا ٜٳا 6ٜٚكٍٛ ،{600ايبكط٠}تٳعٵكٹ ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛا ايډصٹٜ َٳ ِٳ آځ  يٹ

ٕٳ ٕٳ يځا َٳا تٳكڂٛيڂٛ ًڂٛ  .{4ـ  61ايكٻـ} تٳؿڃعٳ

 قًٛات نإ ٚيكس ،َٚهإ ظَإ نٌ ؼي يًُػًُري اؿػ١ٓ ٚا٭غ٠ٛ ا٭ع٢ً اغيجٌ ٖٛ  اهلل ٚضغٍٛ

 لڇًڂخٴ عٔ (عٓٗا اهلل ضنٞ) عا٥ؿ١ ًت٦ٹغٴ ٚعٓسَا ..ايهطِٜ يًكطإٓ ايع١ًُٝ ايذلطي١ عًٝ٘ ٚغ٬َ٘ اهلل

 ((.ايكطإٓ خًك٘ نا6ٕ)) قايت ايطغٍٛ

ٝٻ ٚيكس ٍٴ ٔب ْٻ ٘تٛدٝٗاتٹ َٔ نجرل ؼي ايكس٠ٚ أثط  ايطغٛ ٌٴ ٗاٚإ  شيو ٚؼي.. ٘ٚمثطتٴ إضيا٭ زيٝ

 6 ٜكٍٛ

ٕٴ يٝؼ)) - ٓٿٞ اٱضيا ُٳ ٘ٴ،  ايكًبٹ ؼي ٚقط َا ٖٛ ٚيهٔ،  بايتشِّٞ ٫ٚ بايتٻ ٌٴ ٚقسقځ  ؼي ايس٢ًُٜ ضٚاٙ)(( ايعُ

 . (ايؿطزٚؽ َػٓس

 . (ايذلَٝص٣ ضٚاٙ)((  قاضَ٘ اغتشٌ َٔ بايكطإٓ آَٔ َا)) -

ٌٻ ععٻ اهللڂ إيډا خٴڀب١ڄ ٜٳدڀڂبٴ عبسٺ َٔ َا)) - ٘ٴ ٚد ًڂ ٓٵٗا غا٥ٹ  .(ايبٝٗك٢ ضٚاٙ)(( ع

ٌٴ)) - ِٴ ايډصٟ َج ٓٻاؽٳ ٜعًِّ ٘ٴ ٜٚٓػٳ٢ اـرلٳ اي ٌٴ ْؿػٳ ٓٻاؽڇ عًځ٢تٴه٤ٞٴ  ايؿت١ًٝٹ َج  .(ايبعاض ضٚاٙ) ((ْؿػٳٗا ٚؼطمٴ اي

ٌټ)) - ٕڈ ن ٍٷ بٴٓٝا ٌټ بهؿِّ٘ ٚأؾاض ٖهصا نإ َا إيډا قاسبٹ٘ ع٢ً ٚبا ِڈ ٚن ٍٷ عٹً  إيډا قاسبٹ٘ ع٢ً ٚبا

ُٹٌ َٔ   (.ايڀدلا٢ْ ضٚاٙ)(( ب٘ ع

ٕٻ)) - ٌٳ إ ٕٴ ٫ ايطٻد ٓٶا ٜهٛ ٕٳ ستٻ٢ َ٪َ ْٹ٘ َع قًبٴ٘ ٜهٛ ٕٳ غٛا٤ٶ يػا ْٴ٘ ٜٚهٛ  ٫ٚ غٛا٤ٶ قًبٹ٘ َع يػا

ـٴ ٔٴ عًُځ٘ قٛيڂ٘ خياي  .(ا٫قبٗا٢ْ ضٚاٙ)(( بٛا٥كځ٘ داضٴٙ ٜٚأَ

 ْكب ((6َٔ عًٞ ٜكٍٛ ٚأُٖٝتٗا ايكس٠ٚ ؾهٌ ؼي طايب أبٞ بٔ يعًٞ ق٫ٛڄ ٖٓا ٛمأغٴ إٔ ٚأٚزټ

 تٗصٜب٘ قبٌ بػرلت٘ تٗصٜب٘ ٚيٝهٔ غرلٙ تٗصٜب قبٌ ْؿػ٘ بتٗصٜب ؾًٝبسأ إَاَاڄ يًٓاؽ ْؿػ٘

 ((.َٚٗصبِٗ ايٓاؽ َعًِ َٔ باٱد٬ٍ أسل َٚٗصبٗا ْؿػ٘ َٚعًِ بًػاْ٘
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ٔٴ -2  ع٥ٞاؾڂ ٫ ًِّٞايهڂ ايتهٜٛ

 ؾػ١ٓ ..ايؿُٛي١ٝ ايه١ًٝ ايٓـيط٠ ايؿطز تهٜٛٔ ؼي ايٓبٟٛ ا٭غًٛب بٗا عٝشي اييت اـكا٥ل َٚٔ

ِٻ مل اهلل ضغٍٛ  ايؿدك١ٝ دٛاْب َٔ ٚاسس ظاْب أٚ ،ايتهٜٛٔ دٛاْب َٔ ظاْب تٗت

 ...نًٗا ٚبايؿدك١ٝ نًٗا باؾٛاْب ٓٝتعٴ ٚإصيا ،اٱغ١َٝ٬

 ع٢ً باؾػس ٫ٚ.. اؾػس سػاب ع٢ً بايطٚح ٫ٚ.. ايطٚح سػاب ع٢ً ايؿهط بت١ُٝٓ تٗتِ مل ؾٗٞ

 ،َٚتٛاظْاڄ ٚؾا٬َڄ ًٝاڄنڂ اٖتُاَٗا نإ إصيا غرلٖا سػاب ع٢ً ٖصٙ َٔ بٛاسس٠ ٫ٚ.. ايطٚح سػاب

 ..َبايػ١ أٚ تڀطف سٕٚٚب ،امطاف أٚ دٓٛح غرل َٚٔ إؾطاؾي أٚ تؿطٜؽي غرل َٔ

ٓٻ ٟټؾاغيٓٗر اي ٍٴ بٛ ٜٻنِّ دٛاْب اٱعسازٹ ؼي ايتهٜٛٔ ٜتٓاٚ ١ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاؿطن١ٝ.. ٚبصيو ٗا6 ايؿهط

ّٴ اٱغ١َٝ٬ اغيتها١ًَ اغيتٛاظ١ْ ايكازض٠ ع٢ً ايكُٛز ٚايتكسٟ ٚا٫غتُطاض ايؿدك١ٝ  ٜتشكل قٝا

 ٚايعڀا٤ ؼي نٌ ايـيطٚف..

 يس٣ ايؿهط١ٜ ايكسضات ٚت١ُٝٓ( اٱغ١َٝ٬ ايعك١ًٝ) بتهٜٛٔ ب١ٜٛايٓ ايػ١ٓ عٓا١ٜ َعطض ؾؿٞ -أ

 6ايؿطٜؿ١ ا٭سازٜح َٔ طا٥ؿ١ ْػٛم ايؿطز

 .(َاد١ ٚابٔ َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ)((  ايسٜٔ ؼي ٜؿكٗ٘ خرلاڄ ب٘ اهلل ٜطز َٔ))  -

 .(ايڀدلا٢ْ ضٚاٙ)((  ايٛضع ايسٜٔ ٚأؾهٌ ايؿك٘ ايعباز٠ أؾهٌ))-

ُٶا ؾٝ٘ ؼٴًٜتُ ططٜكڄا غًوځ َٔ)) - ٗٻٌ،  عً  .(ايذلَص٣ ضٚاٙ)((  اؿسٜح ـ اؾ١ٓٹ إزي ططٜكڄا ب٘ ي٘ اهللڂ غ

ٌٳ َٴهڃتػبٷ انتػبٳ َا)) - ٌڇ َج ِڈ ؾه ٗٵسٟ عً ٘ٴ ٜٳ ٙٴ أٚ ٖسٶ٣ إزي قاسبٳ ّٳ َٚا ضزٶ٣ عٔ ٜطزټ  اغتكا

٘ٴ ٓٴ ِٳ ستٻ٢ زٜ ٘ٴ ٜػتكٝ  .ايڀدلا٢ْ( )ضٚاٙ(( عًُڂ

ٌٳ بؿ٤ٞٺتعايځ٢  اهللڂ عٴبٹس َا)) - ٘ٺ َٔ أؾه ٔڇ ؼي ؾك ٘ٷ، ايسٿٜ ٕڇ ع٢ً أؾسټ ٚاسسٷ ٚيځؿكٝ ـٹ َٔ ايؿٻٝڀا  أي

ٌٿ، عابسٺ ٔڇ ٖصا ٚعُازٴ عُازٷؾ٤ٞٺ  ٚيه ٘ٴ ايسٿٜ  .(ٚايساضقڀ٢ٓ ايبٝٗك٢ ضٚاٙ)(( ايؿك

 ْػٛم ٚايطٚح ايكًب ٚضٜان١ .(اٱغ١َٝ٬ ايٓؿػ١ٝ) بتهٜٛٔ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ عٓا١ٜ َعطض ٚؼي -ب

 6 ١ايؿطٜؿ ا٭سازٜح َٔ صياشز

ّڇ بهجط٠ٹ ايكًٛبٳ تٴُٝتٛا ٫)) -  ((.اغيا٤ٴ عًٝ٘ نجطٳ إشا ضيٛتٴ نايعضعڇ ايكًبٳ ؾإٕ،  ٚايؿطابٹ ايڀعا
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 اهلل شنط َٔ اهلل عصاب َٔ أل٢ ؾ٧ َٔ َٚا اهلل شنط ايكًٛب ٚقكاي١ قكاي١ ؾ٧ يهٌ إٕ))-

 .(ايبٝٗك٢ ٙضٚا)(( ٜٓكڀع ست٢ بػٝؿ٘ ٜهطب إٔ ٚي6ٛ قاٍ ؟ اهلل غبٌٝ ؼي اؾٗاز 6٫ٚ قايٛا

 ًَو َٓ٘ ٚايكًب بطٜس ٚضد٬ٙ دٓاسإ ٜٚساٙ تططيإ ٚيػاْ٘ قُع ٚأشْاٙ ٖاز عٝٓاٙ اٱْػإ))-

 ((.دٓٛزٙ طابت اغيًو طاب ؾإشا

٘ٹ)) - ٔٵ قًبٹ َٹ ٘ٴ ٚاعـيڄا  ٌٳ ي ٔٵ))  ،((إشا أضازٳ اهللڂ بعبسٺ خرلٶا دع ٘ٴ نإ َٳ ٔٵ ي ٘ٹ َٹ ٘ٹ نإ ٚاعفيڅ قًبٹ  عًٝ

ٔٳ  .(ايؿطزٚؽ ػٓسَ)(( ساؾفيڅ اهللٹ َٹ

ٚٸ))-  ((.عُٝت نًت إشا ايكًٛب ؾإٕ غاع١ بعس غاع١ ايكًٛب عٔ سٛاض

 .(زاٚٚز أبٛ ضٚاٙ)(( ؾػاع١ غاع١ ايكًٛب ضٚسٛا)) -

 ايٓٗٛض ع٢ً قازضاڄ دًساڄ َعاؾ٢ قٜٛاڄ يٝبك٢ ايؿطز ظػس ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ عٓا١ٜ َعطض ٚؼي -ز

 6ايٓب١ٜٛ ٚايتٛدٝٗات ا٭سازٜح َٔ صياشز ْػٛم اهلل ٚطاع١ ايطغاي١ ٚٚادبات اؿٝا٠ ٚيٝاتسيػ٪

 ؾاع٬ڄ بس ٫ نإ ؾإٕ قًب٘ ٜكُٔ يكُٝات آزّ ابٔ عػب بڀٓ٘ َٔ ؾطاڄ ٚعا٤ آزَٞ َٮ َا))-

 .(ايذلَٝص٣ ضٚاٙ)(( يٓؿػ٘ ٚثًح يؿطاب٘ ٚثًح يڀعاَ٘ ؾجًح

 .(َػًِ ضٚاٙ)((ٚدٌ عع اهلل بإشٕ بطأ ايسا٤ ايسٚا٤ أقاب ؾإشا زٚا٤ زا٤ يهٌ))-

6 قايٛا ٚاسس زا٤ غرل ؾؿا٤ ي٘ ٚٚنع إ٫ زا٤ ٜهع مل ٚدٌ عع اهلل ؾإٕ تساٚٚا اهلل عباز ٜا عِْ)) -

 .(ٚايٓػا٥ٞ أظيس ضٚاٙ)(( اشلط6ّ قاٍ ٖٛ؟ َا

 .(َػًِ ضٚاٙ)(( ايهعٝـ اغي٪َٔ َٔ اهلل إزي ٚأسبټ خرلٷ ٟايكٛ اغي٪َٔ)) -

 ((.اـٌٝ ٚضنٛب ٚايػباس١ ايطَا١ٜ أ٫ٚزنِ عًُٛا))-

ُٳ)) - ٓٴٛا عٵسٳزٴٚاتٳ ٛٵؾٳ ْٵتٳهٹًٛا ٚاخٵؿٳ َٵؿٴٛا سٴؿځا٠ڄ ٚا  .(ايڀدلا٢ْ ضٚاٙ)(( ٚا

 ((.سكاڄ عًٝو ؾػسى إٕ))-

 ٜكتشِ ٚايصٟ ايٓاض ؼي ْؿػ٘ ٜڀعٔ ْؿػ٘ ٜڀعٔ ٚايصٟ ايٓاض ؼي خيٓكٗا ْؿػ٘ خيٓل ٚايصٟ)) -

 .(ايبداضٟ ضٚاٙ) ((ايٓاض ؼي ٜكتشِ
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 ايتهٜٛٔ ؼي ٚأثطٖا ايب١٦ٝ غ١َ٬ -3

 شلصٙ دعًت بٌ ،ايب١٦ٝ بػ١َ٬ ا٫ٖتُاّ إزي ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ تسٳُٳعٳ ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ احل أدٌ َٚٔ

 ..َٚتهاؾ٦اڄ غًُٝاڄ تهٜٛٓاڄ اغيػًِ ايؿطز تهٜٛٔ ؼي ا٫ڄٚؾعٻ أغاغٝاڄ زٚضاڄ ايب١٦ٝ

 ابتسا٤ ٫َٕٚػ٪ ٚا٭بٛإ.. ايتهٜٛٔ بع١ًُٝ اغيعين ا٭ٍٚ احملهٔ عتدلتٴ(  ايعا١ًٝ٥ أٚ) ١ؾايب٦ٝ- أ

 ناْت َٚٓٗا ..ٚايع١ًُٝ ايٓـيط١ٜ ايذلب١ٝ خ٬ٍ َٔ ،ايع١ًُٝ ٖصٙ ؼي اغيػاعس٠ ا٭دٛا٤ إؾاع١ عٔ

 6ا٭بٜٛٔ ٚي١َٝػ٪ تبٝإ ؼي ٚؾاق١ً ٚانش١ ايٓب١ٜٛ ايتٛدٝٗات

ٌټ َٛيٛزٺ )) - ْٹ٘ ؾأبٛاٙ، ايؿڀط٠ٹ ع٢ً ٜٴٛيځسٴن ٛٿزا ٗٳ ْٹ٘ أٚ، ٜٴ ٓٳكٿطا  .((ٜٴ

ٌٴ )) - ٍٷ ، ٖٚٛ َػ٪أًٖٹ٘ ؼي ضاعڈٚايطد ٝٸتٹ٘ عٔٚ  عٔ، ٖٚٞ َػ٪ٚي١څ ظٚدٹٗا بٝتٹ ؼي ضاع١ٝڅ ٚاغيطأ٠ڂ، ضع

ٝٻتٹٗا  .(َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ)(( ضع

 .(َاد١ ابٔ ضٚاٙ)(( أزبِٗ ٚأسػٓٛا أ٫ٚزنِ أزبٛا)) -

 .(دطٜط ابٔ ضٚاٙ)(( ايٓاض َٔ شلِ ٚقا١ٜ ؾصيو ايٓٛاٖٞ ٚادتٓاب ا٭ٚاَط باَتجاٍ أ٫ٚزنِ عًُٛا)) -

ٍڈ ث٬خٹ ع٢ً ٫ٚزٳنِأ أځزٿبٴٛا ))- ٝٿهِ سٴبټ6 خٹكٳا ٌڇ  ٚسٴبټ، ْب ٕڇ، ٚقطا٠٤ڂ بٝتٹ٘أٖ ٕٻ، ايكطآ ُٳ١ًځ ؾإ  سٳ

ٕڇ ٌٿ ؼي ايكطآ ّٳ اهللٹ ؿيٹ ّٳ، ايكٝا١َٹ ٜٛ ٌٻ ٫ ٜٛ ًڊ٘ إ٫ ؿيٹ  .(ايڀدلا٢ْ ضٚاٙ)(( ؿيٹ

ٌٷ ٚا٭قشاب ا٭قسقا٤ ٚاختٝاضٴ -ب ِپ عاَ  ٗتبٻْ ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ .ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ ؼي َٗ

 6ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ عًٝ٘ ؾكاٍ ،اغيٓشطؾري َٚكاسب١ ا٭ؾطاض كايڀ١ َٔ ٚسصضت شيو إزي

ٔڇ ع٢ً اغيط٤ٷ))- ًٹ٘ زٜ ٌٵ َٔ أسسٴنِ ؾًٝٓـيڂطٵ، خًٝ  .(ايذلَص٣ ضٚاٙ)(( ٜٴدايٹ

ٌٴ))- ٌڇ  ايػټ٤ٛٹ ٚاؾًٝؼڇ ايكٻاحلڇ اؾًٝؼڇ َج  إٔ إَا اغيػو ؾشاٌَ .ايهرلڇ ْٚاؾذڇ اغيٹػوٹنشاَ

 أٚ ثٝابو حيطم إٔ إَا ايهرل ْٚاؾذ .طٝب١ ضحياڄ َٓ٘ ػس أٚ ،َٓ٘ ٟتؿذل أٚ ـ ٜعڀٝو أٟـ  صٜوحي

 .(َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ)(( َٓت١ٓ ضحياڄ َٓ٘ ػس

٘ٴ أسبٻ َٔ َعٳ اغيط٤ٴ))-  .(ايذلَٝص٣ ضٚاٙ)(( انتػبٳ َا ٚيځ

ٔٳ إٜاىځ))-  .(عػانط ابٔ ضٚاٙ)(( تٴعٵطٳفٴ ب٘ؾإْو  ايػټ٤ٛٹ ٚقځطڇٜ



 

46 
 

 زض٤اڄ ايؿػاز عٛاٌَ َٔ اجملتُع تٓـيٝـ نطٚض٠ ع٢ً بؿس٠ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ تسهٻ كسٚي -ز

 ٚقا١ٜ زضِٖ) يكاعس٠ ٚؼكٝكاڄ ايكاؿري غبٌٝ ٚغًٛى ا٫غتكا١َ ع٢ً يًؿطز َٚػاعس٠ ،يًُؿاغس

 (.ع٬ز قٓڀاض َٔ خرل

 

 6ايكعٝس ٖصا ع٢ً ايٓب١ٜٛ ايتٛدٝٗات َٔ طا٥ؿ١ ًٜٞ ٚؾُٝا

ٌٴ)) - ِڇ َج ٘ٹ سسٚزٹ ع٢ً ايكا٥ ًډ ٌڇ ؾٝٗا ٚايٛاقعڇ اي ّڈ نُج  بعهٴِٗ ؾأقابٳ غؿ١ٓٝٺ ع٢ً اغتٳُٗٛا قٛ

ٕٳ أغؿًځٗا ٚبعهٴِٗ أع٬ځٖا ٔٳ ؾځها ٔٳ اغتكٛا إشا أغؿًٹٗا ؼي ايډصٜ  يٛ ؾكايٛا ؾٛقځِٗ َٔ ع٢ً َطټٚا اغيا٤ٹ َ

ْٻا   أخصٚا ٚإٕ ،ٝعٶاطي ًٖځهٛا أضازٚا َٚاتطٴنِٖٛ  ؾإٕ ؾٛقٓا َٔ ْ٪شٹ ٚمل خطقڄا ْكٝبٓا ؼي خطقٓاأ

 .(ٚايذلَٝص٣ ايبداضٟ ضٚاٙ)(( طيٝعٶالٛا  أٜسِٜٗ ع٢ً

 ٚشيو ؾبكًب٘ ٜػتڀع مل ؾإٕ ؾبًػاْ٘ ٜػتڀع مل ؾإٕ بٝسٙ ؾًٝػرلٙ َٓهطاڄ َٓهِ ضأ٣ َٔ)) -

 .(ٚايٓػا٥ٞ َاد١ ٚابٔ ٚايذلَٝص٣ َػًِ ضٚاٙ)(( اٱضيإ أنعـ

 .(ايٓػا٥ٞ ضٚاٙ) ((بعكاب اهلل عُِٗ ٜػرلٚٙ ؾًِ اغيٓهط ضأٚا إشا ايكّٛ إٕ)) -

ٍٴ ٫)) - ٘ٳ ٫ تعا ٓٿك١ُځ ايعصابٳ عِٓٗٚتطٴزټ  قاشلا َٔ تٓؿعٴ اهللڂ إيډا إي ٍٳ  عكِّٗا ٜػتدؿڊٛا مل َا ٚاي قايٛا ٜا ضغٛ

ٌٳ ٜٴـيٗطٴ قاٍ عكِّٗا ا٫غتدؿافٴ َٚا اهللٹ ٝٿطٴ ٫ٚ ٜٴٓهٹطٴ ؾ٬ اهللٹ سيعاقٞايكٻاحلٳ  ايعُ  .(بٗا٢ْا٫ق ضٚاٙ)(( ٜٴػ

 

 ايتهٜٛٔ ؼي ٚايعكابٹ ايجٛاب أثطٴ -4

ـڂ ٚتهٜٛٓ٘ اٱْػإ ؾڀط٠ َع ٚاغيتٛاؾك١ ،ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ ؼي اغيػاعس٠ ا٭غباب َٚٔ  تأثطاغي ٞكٹًڂا

 ايكطإٓ بٗا سؿٌ اييت( اؾعا٤) بسأغي ًٝاڄُع تڀبٝكاڄ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ دا٤ت ٚايعكاب ايجٛاب سيبسأ

ِٵ6 تعازي قٛي٘ َكسَتٗا ٚؼي.. ايهطِٜ ٝٳا٠څ ايكٹكٳامڇ ؾٹٞ ٚٳيځهڂ ِٵ ا٭ځيڃبٳابٹ أڂٚيٹٞ ٜٳا سٳ ًډهڂ  يځعٳ

ٕٳ  .{6235ايبكط٠}تٳتٻكڂٛ

ْٻ ،ابتسا٤ٶ( بايعكٛب١) ايتهٜٛٔ ٜهٕٛ إٔ ٜعين ٫ ٖصا ٚيهٔ  ايٛغا٥ؽي نٌ اغتٓؿاز أعكاب ؼي اُٚإ

ُٴطبٿٞ ٜٓبػٞ ٫ أْ٘ ٜطٕٚ اغيػًُٕٛ ايذلب١ٝ ٚعًُا٤ ..ٚا٭غباب ًڃ إٔ يً  عٓس إ٫ ايعكٛب١ إزي أذٳٜ

 ٫بٔ قٍٛ ٚؼي ..ؿعا٤ايؿټ ؽيٚتٛغټ ٚايٛعٝس ايتٗسٜس بعس إ٫ ايهطب إزي ًٜذأ ٫ٚأ ،ايكك٣ٛ ايهطٚض٠
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ٙٴَ نإ 6َٔ )خًسٕٚ ـٳ طبا ٝٻ ،ايكٗطٴ ب٘ ڀاغٳ ،ٚايكٗط ايعػ  ٚشٖب ،اْبػاطٗا ؼي ايٓؿؼ ع٢ً لٚن

٘ٴٚظي ،ايهػٌ إزي ٚزعاٙ ،بٓؿاطٗا ـڂ ايهصب ع٢ً ً  اغيهط ٚعًُ٘ ،بايكٗط ا٭ٜسٟ اْبػاؾي َٔ ؾاڄخٛ بحٹٚا

ْٻ َعاْٞ ٚؾػست ،ٚخًكاڄ عاز٠ڄ ٖصٙ ي٘ قاضت ٚيصيو ،ٚاـسٜع١  .ي٘ اييت ١ٝاٱْػا

ٜٻ ايٓػب١ٝ ايؿٛاضم َٚطاعا٠ ايتهٜٛٔ ؼي ا٭ٚيٜٛاتٹ باعاتٿ َٔ بس ٫ نإ ٚيصيو   ٚآخط ؾطز بري ١ٚاؾصض

 .. بايتٛدٝ٘ ابتسا٤ ايتهٜٛٔ ؾٝهٕٛ -

 .. باغي٬طؿ١ ٕٜٛه ثِ-

 .. ٚايتٓبٝ٘ باٱؾاض٠ ٜهٕٛ ثِ -

 .. بايتٛبٝذ ٜهٕٛ ثِ -

 .. ٚاغيكاطع١ باشلذط ٜهٕٛ ثِ -

 .. ايطازع١ بايعكٛب١ ٜهٕٛ ٚأخرلاڄ -

 6 ٚايعكٛب١ ايتشصٜط َعطض ؼي دا٤ت ايٓب١ٜٛ ا٭سازٜح َٔ طا٥ؿ١ ٖٚانِ

،  غٹٓريٳ عٳؿٵطڇ أبٓا٤ٴ ِٖٚ عًٝٗا نٵطڇبِٖٛٚا،  غٹٓريٳ غٳبٵعڇ أبٓا٤ٴ ِٖٚ بايك٠٬ٹ أ٫ٚزٳنِ َٴطٴٚا)) -

 ((.ٚؾځطٿقٛا بِٝٓٗ ؼي اغيځهادٹعڇ

ِڈ ي١َٛځ اهللٹ ؼي تأخصٵنِ ٫ٚ ٚايبعٝسٹ ايكطٜبٹ ؼي اهللٹ سسٚزٳ أقُٝٛا)) -  .(َاد١ ابٔ ضٚاٙ)(( ٥٫

ٔٳ - ٝٳٗا،  ٚؾاضبٳٗا اـُطٳ اهللڂ يځعٳ َٴبٵتٳاعٳٗا،  ٚغاقٹ ًځٗا،  َٴعٵتٳكٹطٳٖاٚ،  ٚعٳاقٹطٳٖا،  ٚبا٥ٹعٳٗا،  ٚ َٹ ،  ٚسا

ُٴٛيځ١ځ ٘ٹ ٚاغيځشٵ  . (زاٚز أبٛ ضٚاٙ) ((إيٝ

َٻ١ٹ ٖصٙ ؼي)) - ـٷ ا٭ ٌٷ قاٍ ٚقصفٷ َٚػذٷ خػ ٍٳ ٜا اغيػًُري َٔ ضد  إشا قاٍ شيو َتٳ٢ اهللٹ ضغٛ

ٕٴ ؿيٗطت  .(ايذلَص٣ ضٚاٙ)(( اـُٛضٴٚؾٴطڇبت  ٚاغيعاظفٴ ايكٹٝا

 .(زاٚز ٚأبٛ ايذلَٝص٣ ضٚاٙ) ((ؾاقتًٛٙ ابع١ايط ؼي عاز ؾإٕ ؾادًسٚٙ اـُط ؾطب َٔ))  -

ٔٴ ٚؾطڇبٛا اـُٛضٳ ٚيبٹػٛا اؿطٜطٳ )) - َٻيت عيػٶا ؾعًِٝٗ ايسٻَاضٴ إشا ؿيٗط ايتٻ٬ع إشا اغتشًډت أ

ٓٿػا٤ٹ ٓٿػا٤ٴ باي ٍڇ ٚاي ٍٴ بايطٿدا ٕٳ ٚانتؿځ٢ ايطٿدا  .(ايبٝٗك٢ ضٚاٙ)(( ٚاتٻدصٚا ايكٹٝا

 . (ايبٝٗك٢ ٙضٚا)((  ايؿكط ٜٛضخ ايعْا)) -

 .(اؿانِ ضٚاٙ)((  اهلل عصاب بأْؿػِٗ أسًٛا ؾكس قط١ٜ ؼي ٚايطبا ايعْا ؿيٗط إشا ))-
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ٙٴ  َٳٔ ))- ٌٴٚدستٴُٛ ٌٳ ٜٳعُ ّڇ عُ ٌٳ ؾاقتٴًٛا يٛؾيٺ قٛ ٍٳ ايؿاع ٘ٹ ٚاغيؿعٛ  .أبٛ زاٚز( )ضٚاٙ( بٹ

 ٚايڀباع ٭َطاضا تهاثط ٚايتهٜٛٔ ايذلب١ٝ ٚأغباب أغايٝب ـ  اهلل ضغٍٛ غ١ٓ ؼي ـ تتهاثط ٖٚهصا

 نٌ تػڀ١ٝ ع٢ً ٚقسضت٘ ٚإعذاظ اٱغ٬ّ يعـي١ُ تأنٝساڄ ٚاجملتُعات ٚايتكايٝس ٚايعازات

 َان١ٝ ثابت١ اهلل ضغٍٛ ٚغ١ٓ ..ٚا٭َه١ٓ ا٭ظ١َٓ كتًـ ؼي ايٓؿٛؽ نٌ َٚعاؾ١ ،ا٫ستٝادات

َٳا 6ٜكٍٛ سٝح تعازي اهلل ٚقسم اهلل أَط ٜأتٞ ست٢ خايؿٗا َٔ ٜهطٖا ٫ ايػبٌٝ ٖصا ؼي ٓٵڀٹلٴ ٚٳ  ٜٳ

ٔڇ ٛٳ٣ عٳ ٕٵاشلځ ٛٳ إڇ ٞٷ إڇيډا ٖٴ ٓٻذِ}ٜٴٛسٳ٢ ٚٳسٵ  تطنت)) 6ٜكطض سري  ٢اغيكڀؿ ضغٛي٘ ٚقسم {460اي

 ((.ٚغٓيت اهلل نتاب بُٗا شيػهتِ َا بعسٟ تهًٛا ئ ؾ٦ٝري ؾٝهِ

 

 

ٞڇ ا٫غتٝعابٴ6 ايجا١ْٝ اغيطس١ً  6اؿطن

 ٚاغيٓتُري ؾٝٗا ٚاغيٓتـيُري أؾطزاٖا عاباغتٝ ع٢ً اؿطن١ قسض٠ اؿطنٞ با٫غتٝعاب ٚاغيككٛز

 ٚا٭قٍٛ يًؿ٪ٕٚ ٚأؾطازٖا اؿطن١ اغتٝعاب نصيو َٓ٘ اغيككٛز إٔ نُا.. سطنٝاڄ إيٝٗا

 .اؿطن١ٝ ٚايكٛاعس

 

 (٭ؾطازٖا اؿطن١ باغتٝعاب عًلتٜ َا6 ) ا٭ٍٚ

 ٫فاٯ تهِ سطن١ َٔ  ؾهِ ..يٓذاسٗا ٚا٭غاغٞ ا٭ٍٚ ايؿطؾي ٖٛ ٭ؾطازٖا اؿطن١ اغتٝعاب

 ا٭ثط عسضي١ جيعًٗا ػيا ،ٚإَهاْٝاتِٗ طاقاتِٗ َٔ ٚاغتؿاز٠ ي٘ اغتٝعاب غرل َٔ يهٔ ايٓاؽ َٔ

 َػتٛعبري ا٭ؾطاز َٔ عؿطات بهع١ تهِ سطنات اغيكابٌ ؼي ٛدست بُٝٓا ..ايػرل قسٚز٠

ٕڈ شات أقبشت ،سطناتِٗ َٚٔ ؿطناتِٗ بايه١ًٝ  ..اجملتُع ؼي ٚؾاع١ًٝ ٚأثطڈ ؾأ

 6أؾطازٖا اغتٝعاب َٔ اؿطن١ ٔٴُهِّتٴ اييت ايؿطٚؾي ٖٞ ؾُا
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 اغتٝعابٗا ٭ٕ ،ايذلب١ٝ َٚطس١ً ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ ؼي ابتسا٤ تلش قس تهٕٛ أ6ٕ ا٭ٍٚ ؾيايؿط

 بٓا٤ ٜػبك٘ إٔ جيب اؿطنٞ ٚايبٓا٤ ..ايذلبٟٛ ا٫غتٝعاب ٜػبك٘ إٔ جيب سطنٝاڄ يٮؾطاز

 ..ٚايعٛاقب ايٓتا٥ر َهُْٛ٘ رلغ ع١ًُٝ اؿطنٞ ايبٓا٤ أقبح شيو ٜتشكل مل ؾإٕ ،تطبٟٛ

 يع١ًُٝ اي٬ظ١َ ٚاٱَهاْٝات ايڀاقات يسٜٗا انتًُت قس اؿطن١ تهٕٛ أ6ٕ ايجاْٞ ايؿطؾي

 ..اخل ،ٚايػٝاغ١ٝ ،ٚايؿهط١ٜ ،ٚايتدڀٝڀ١ٝ ،ٚايذلب١ٜٛ ،ايتٓـي١ُٝٝ نايكسضات ،ٖصٙ ا٫غتٝعاب

إنُاٍ بٓٝتٗا  َٔ ٔتتُهډ ست٢ ٚنعٝؿ١ ٚقسٚز٠ڄ قاقط٠ڄ تبك٢ ـ سطن١ نٌـ  ؾاؿطن١

 َٔ داْب يهٌ اي٬ظ١َ ٚايبسا٥ٌ ا٭دٗع٠ تٛؾرل ٚست٢ تتُهٔ َٔ ٚبايتايٞ إْهاز ٖصٙ ايب١ٝٓ..

 ا٫غتٝعاب ع١ًُٝ إلاظ ع٢ً قازض٠ أق١ًٝڄ سطن١ڄ تكبح شيو َٔ ٔٴتتُهډ ٚعٓسَا.. ايعٌُ دٛاْب

 ..ٚإتكإ بٓذاح ٚايساخًٞ اـاضدٞ

ْٴ ڀٗاٚؽبټ ْاڄأسٝا اؿطن١ طيتعجټ ايكشٝح ايتؿػرل إٕ  ٚمل ٚايبٓا٤ ايُٓٛ طٛض ؼي تعاٍ ٫ ٗانٛ

 ..ا٭نٌُ ايٛد٘ ع٢ً ٚيٝاتٗاسيػ٪ ٚايٓٗٛض بٛادباتٗا ايكٝاّ ع٢ً قازض٠ بعس تكبح

 شلا تهؿـ اييت اغيعطؾ١ ٖصٙ ..اغيعطؾ١ سل تعطؾِٗ ٚإٔ أؾطازٖا سكٝك١ځ ٞٳعٹتٳ أ6ٕ ايجايح ايؿطؾي

ٓٿ إٔ ضيهٓٗا خ٬شلا َٔ ٚاييت ،سِٖعٓ ٚايهعـ ايك٠ٛ َٛاطٔ ،َٝٛشلِ ،طاقاتِٗ ٝٻ ٚإٔ ؿِٗتك  ٔتع

ُٻ سزٚؼچ شلِ  .اغيٓاغب اغيهإ ؼي ِتهعٗ ٚإٔ ِ،ٚيٝاتَٗٚػ٪ اتَِٗٗ

ٕٻ   ايتٛؿيٝـ نإ إشا أَا ،ٚايعڀا٤ ٚايُٓا٤ اٱمثاض إزي ٜ٪زٟ ايصٟ ٖٛ اٱَهاْات تٛؿيٝـ ٔٳػٵسٴ إ

 ..ضاڄَؿهٛ ٫ٚ َٛؾٛضاڄ ٜهٕٛ ئ إْتاد٘ ؾإٕ ٚنٝؿٝاڋ عؿٜٛاڄ

 ..ؾِٝٗ اغيتؿٛقري أٚ ،َِٓٗ ؾطٜكاڄ ٚيٝؼ ايعٌُ ؼي أؾطازٖا ناؾ١ بتذٓٝس تكّٛ أ6ٕ  ايطابع ايؿطؾي

 جيٓب ٚإٔ ،اٱْتاز ٜهاعـ إٔ ؾأْ٘ َٔ ٚقسٚزاڄ بػٝڀاڄ نإ َُٗا ؾطز يهٌ َعري عٌُ إجياز إٕ

 ٜكبشٕٛ ٚايصٜٔ ،١َُٗٚ زٚض شلِ يٝؼ ايصٜٔ ايعاطًري عٔ ايٓاطي١ ٚاغيؿه٬ت ايؿذي اؿطن١

 ...نً٘ اؾػس إزي ايب٤٬ٴ خ٬شلا َٔ ٜسخٌ نعٝؿ١ ب٪ض٠

 ٔٴشػٹٚتٴ ،أندلٖا عٔ ؾه٬ڄ اٱَهاْات أقػط ؼطى اييت ٖٞ ايٓادش١ ا٭ق١ًٝ ؾاؿطن١

ٌپ، أقٛاِٖ عٔ ؾه٬ڄ إَها١ْٝ ا٭ؾطاز أنعـ َٔ ا٫غتؿاز٠ ٔٳ فاي٘ ؼي ن  ..إَهاْات٘ ٚنُ
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 َٔ َعري بُٓؽيٺ ٚانتؿا٩ٖا .اٱَهاْٝات ٚأقٓاف ْٛاعأ طيٝع إزي اؿاد١ سيػٝؼڇ اؿطن١ إٔ ثِ

 ..ٚاٱخؿام يًؿؿٌ ٜعطنٗا اٱَهاْٝات

ٕٻ أٚ ،ايتٓؿٝص حيػٕٓٛ ٫ قس خيڀڀٕٛ ؾايصٜٔ  ٚايصٜٔ ..شيو ٜتٛيٕٛ ٫ إٔ اغيػتشػٔ َٔ أ

 أٚ ايطٜانٞ ايعٌُ أٚ ايعػهطٟ ايعٌُ أٚ ايػٝاغٞ ايعٌُ حيػٕٓٛ ٫ قس ايذلب١ٝ ؼي ٜؿتػًٕٛ

 ْڀام ؼي سكطٖا َٔ بهجرل أؾهٌ نًٗا اجملُٛع١ ع٢ً اغيُٗات ٚتٛظٜع.. دتُاعٞا٫ ايعٌُ

 ...نٝل

 َٔ ٜٚهؿٞ ..ايػ١٦ٝ ايٓتا٥ر َٔ نجرل ي٘ ا٭ؾطاز َٔ قسٚز عسز ؼي ٚيٝاتٚاغيػ٪ اغيُٗات سكط إٕ

 تٛاؾط زٕٚ حيٍٛ ٭ْ٘ ،ايكٝاز٠ ٜكٝب َهطٚٙ أٚ ق١ٓ أقٌ يس٣ ي٬ْٗٝاض اؿطن١ ٜعطض أْ٘ شيو

ٜٴ ا٥ٌايبس  ؼٌُ ع٢ً ٚقسض٠ ٚػطب١ دل٠ڄخٹ ا٭ٜاّ تهػبِٗ إٔ ٚبسٍ ..َتؿطدري ا٭ؾطاز ٞبكٹٚ

 ٚباي٬َبا٠٫ ،ٚايتؿهرل اؿطن١ ؼي بايب٬زٙ ٕٜكابٛ ،ايعكبات ٚاقتشاّ ايكعاب ِٚػؿټ ٚي١ٝاغيػ٪

 .ٚأثكاشلا أعبا٤ٖا حيًُٛا إٔ بسٍ اؿطن١ ع٢ً ٚعب٦اڄ ن٬ڄ ٕٜٚكبشٛ ٚي١ٝباغيػ٪ ٚاي٬ؾعٛض

 َٔ إٕ ..ؾطزٟ بؿهٌ ٚيٝؼ طياعٞ بؿهٌ ايكسضات بتٛؿيٝـ اؿطن١ تكّٛ أ6ٕ  اـاَؼ ايؿطؾي

 ايعٌُ ؼي ايؿطز١ٜ ايٓعع١ اٱغ٬َٞ ايعٌُ َٓ٘ ٜٚعاْٞ اؿطن١ َٓٗا تعاْٞ اييت ا٭َطاض أخڀط

 َطتبڀاڄ ايعٌُ جيعٌ بايتايٞ ٖٚصا ..ا٭دٗع٠ ٫ ا٭ؾطاز ناٌٖ ع٢ً ايعٌُ قٝاّ آخط بتعبرل أٚ

 ػيا ،ٚادتٗازات٘ ٛضات٘كٚت بأؾهاضٙ قهَٛاڄ ،ٚطاقات٘ ٱَهاْٝات٘ َطتٗٓاڄ بڀبٝعت٘ َتأثطاڄ طزبايؿ

 يًػطٚض ب٘ ايكا٥ِ ٜعطض نُا ،ٚايتؿٛٙ ٚي٬مطاف ،ٚايتٛقـ يًتعجط ٚباغتُطاض ١عطن جيعً٘

 ٫ ثػط٠ٺ ع٢ً بأْ٘ يؿعٛضٙ ،ؾٝٗا ٚايتشهِ عًٝٗا اٱ٤٬َ َٛقع ؼي اؿطن١ ؼي ٚجيعً٘ ،ٚا٫ْتؿار

 ضٳٛٳعٹ ٫ ٚأْ٘ ،ؾ٦ٝاڄ سٝاي٘ شيًو ٫ اؿطن١ ٚإٔ ،غٛاٙ ٜكسّ ػيا أنجط ٜكسّ ٚبأْ٘ ،غرلٙ ٜػسٖا

 ..بسٌٜ ٫ٚ عٓ٘
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 ( اؿطنٞ ٖٞ باغتٝعابٗا ٜتعًلَا6ٚ )  ايجاْٞ

 َع١ٓٝ تهٕٛ إٔ جيب ٚايكٝاز٠ ..ابتسا٤ اؿطنٞ ا٫غتٝعاب إزي عاد١ ـ ٚأؾطازاڄ قٝاز٠ ـ ايسع٠ٛ إٕ

 ..ٜعڀٝ٘ ٫ ايؿ٤ٞ ٚؾاقس ،اغرلٖ قبٌ بصيو

 6اؿطنٞ ايٓڀام ؼي ايساع١ٝ ٜٚػتٛعبٗا ايسع٠ٛ تػتٛعبٗا إٔ جيب اييت اؾٛاْب ٖٞ ؾُا

 ...ٚايٛغا٥ٌ يٮٖساف ٚايكشٝح ايهاٌَ ا٫غتٝعاب6 أ٫ٚڄ

ٙٺ أٚ يبؼڈ ٚنٌ  ،ايعاًَري بري خ٬فٷ عًٝ٘ ٜذلتب ٚايٛغا٥ٌ يٮٖساف ايتكٛض ؼي تٓاقضڈ أٚ تؿٛ

ٜٹ  ..اشلسف عٔ ٚامطاف اـؽي عٔ ٚخطٚزٷ ،ا٭َٛض تكسٜط ؼي ٔٷٚتبا

( إق٬سٞ) نْٛ٘ عٔ ٜذلتب عُا دصضٜاڄ خيتًـ( تػٝرلٟ) اشلسف بإٔ ا٫عتكاز ع٢ً ٜذلتب ؾُا

 ًـتخي ـ َٓٗا اغيٛاقـ ٚؼسٜس عًٝٗا ٚاؿهِ ،ٚأبػڀٗا أُٖٗا ا٭َٛض نٌ ـ ا٭َٛض ٚزضاغ١ ٚتكِٝٝ

 ..ٚاغتٝعاب سٜسؼ َٔ بس ٫ نإ ٚشلصا .شاى أٚ اغيٓـياض بٗصا إيٝٗا ٜٓـيط إٔ بري

 .. ٚطبٝعت٘ يًتٓـيِٝ ٚايكشٝح ايهاٌَ ا٫غتٝعاب6 ثاْٝا

 ٚؾل ايتعاٌَ عسّ ٚإزي ،ٚايٛادبات اؿكٛم َعطؾ١ عسّ إزي ٜ٪زٟ ايتٓـي١ُٝٝ ايؿ٪ٕٚ ٚنٛح ؾعسّ

 ،اتاؿػاغٝ ْؿ٤ٛ ٚإزي ،ايك٬سٝات تكازّ ٚإزي ،ٚايؿطزٜات ايتذاٚظات ٚإزي ،ٚا٭قٍٛ ايكٛاعس

 .. اغيسَط٠ ايٛخ١ُٝ ايٓتا٥ر َٔ ي٘ ْٗا١ٜ ٫ َا إزي

 جيعٌ ايصٟ ٖٛ ؾايتٓؿٝص ،ٚتٓؿٝص تڀبٝل غرل َٔ ْـيطٜاڋ ا٫غتٝعابٴ ٖصا ٜهٕٛ إٔ اغيِٗ ٚيٝؼ

 ... نً٘ شيو ع٢ً ٜذلتب َٚا ٚايتذاٚظات ٚايتعسٜات ايؿٛن٢ ؾتت٬ؾ٢ ؾاع١ً(  ايتٓـيِٝ سطن١)

 طبٝعت٘ َٔ يٝؼ َا ططح ايهبرل اـڀأ َٔ أقبح ا٭دٗع٠ َٔ دٗاظ ٚق٬س١ٝ طبٝع١ تٵؾځطڇعٴ ؾإشا

 ...عًٝ٘ ٚق٬سٝت٘

 ..غٛاٙ َٔ ايتعاَٗا عسّ أٚ َٓ٘ ػاٚظٖا اـڀأ َٔ أقبح ؾطز ق٬س١ٝ ؼسزت ٚإشا

ٕٻ أشنط  صيٛاڄ ا٭خط٣ اغيٓاطل تؿٗس بُٝٓا نبرلاڄ طيٛزاڄ تعاْٞ ناْت ايعٌُ َٓاطل َٔ َٓڀك١ڄ أ

 عٔ ٍٚٚاغيػ٪ ايعٌُ ع٢ً اغيؿطف اؾٗاظ إٔ تبري ٚايتسقٝل ايبشح ٚبعس ..ًَشٛؿيري ٚاْتؿاضاڄ

 بؿ٪ٕٚ اٖتُاَ٘ ٜهٕٛ إٔ ؾبسٍ ..(يك٬سٝات٘ ػاٚظٙ) ؼي تتُجٌ تٓـي١ُٝٝ َؿه١ً ٜعاْٞ اغيٓڀك١
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 ٍَٚػ٪ ٖٛ َا ؾٝٓػ٢ نً٘ اٱغ٬َٞ ايعامل بؿ٪ٕٚ ا٫ٖتُاّ إزي شيو ٜتذاٚظ نإ ،َٓڀكت٘

 تؿسٙ اييت اٱغ١َٝ٬ ايعاطؿ١ ٚضا٤ يٝٓػام ،َُٚٗت٘ ٝت٘ق٬س نُٔ ٚاقعٷ ٖٛ َا ٜٚذلى ،عٓ٘

 .. إيٝ٘ سټؿٳٜٴ إٔ جيب عُا بعٝساڄ

 ايًٛا٥ح أٚ ايساخًٞ ايٓـياّ ع٢ً ًعٛااطډ إٔ شلِ ٜػبل مل أؾطازٺ َٔ ٌتؿهډ إزاضٜاڄٸ َهتباڄ إٔ ٚأشنط

 ٚايتسقٝل شحايب ٚبعس.. اجملا٫ت َٔ فاٍ نٌ ؼي ايعٌُ طبٝع١ ؼسز ٚاييت يٮقػاّ ايتٓـي١ُٝٝ

 يًكٛاعس ٚؾكاڄ ايتٓـيِٝ ؼي ٛاطقڊتٳٜٳ ٚمل احملسز٠ ايتٓـي١ُٝٝ ايكٓٛات عدل ضيطٚا مل ٖ٪٤٫ إٔ تبري

ٖٿتٴ اييت ٚا٭قٍٛ  ـ ايـيطٚف َٔ يـيطف ـ قٝازٟ ؾطاؽ سكٌ ٚعٓسَا ،ٚيٝاتاغيػ٪ ٖصٙ غيجٌ ًِٗڂ٪

 .. غ٬ح بسٕٚ ٗٝذاايځ إزي ٛاٝكڂغٹ

 ع٢ً ايتٓؿٝص ايٓٗا١ٜ ؼي يٝتشكل سيطاسٌ  شيط إٔ جيب ن١ٝسط ١َُٗ أ١ٜ تٓؿٝص إٔ اغيعطٚف َٔ

 اغي١ُٗ ٖصٙ تتعجط ٚسري ..سػٔ أٚ دٝس بؿهٌ ا٫غتٝعاب َٚٔ ..اغيطد٠ٛ ايؿا٥س٠ ٚيتتِ ،ٚد٘ أنٌُ

 ايٓتٝذ١ تهٕٛ اغيطاسٌ ٖصٙ إسس٣ ؼي دٝساڄ تٓؿٝصٖا ٜهٕٛ ٫ أٚ اغيطاسٌ َٔ َطس١ً ؼي تتٛقـ أٚ

ٝٿ  ..دٝس٠ ٚغرل ١٦ڄغ

ٕٻ أشنط ٍڈ إقا١َڂ ؾٝ٘ تكطض ايًكا٤ات َٔ يكا٤ٶ أ  ٚقتاڄ ايًكا٤ٴ اغتػطم ٚيكس ،نبرل طياٖرلٟ استؿا

 ..ا٫ستؿاٍ َهإ ..اـڀبا٤ ..ا٫ستؿاٍ لاح تهُٔ اييت ايعٓاقط ناؾ١ ؾٝ٘ عجت ط٬ٜٛڄ

 .. اخل...  ايسع٠ٛ بڀاقات ..اغيكاعس ..ايكٛت َهدلات ..ا٭١َٝٓ ايذلتٝبات ..ا٫غتكباٍ تطتٝبات

 طڇحيهٴ مل سٝح َص١ًٖ اغيؿادأ٠ ناْت ا٫ستؿاٍ َٛعس ٚدا٤ ايتٓؿٝص ٚمت ا٭عُاٍ عتتٛظٻ إٔ بعسٚ

ٛٸ عًٝ٘ ٚايصٟ ايط٥ٝػٞ اـڀٝب  باـڀبا٤ با٫تكاٍ اغيهًـ إٔ تبري ٚدٛاب غ٪اٍ ٚبعس ٍاغيع

 ٠َعاٚز ْؿػ٘ ٜهًـ إٔ زٕٚ ،اشلاتـ ع٢ً بصيو ظٚدت٘ ؾهًـ بٝت٘ ؼي ايطدٌ ع٢ً ٜعجط مل ٚتبًٝػِٗ

 يًؿؿٌ نبرلاڄ ٬ُڄع ضعطٻ قس ايتٗإٚ بٗصا أْ٘ ٜسضٟ إٔ ٚزٕٚ ،ا٭قٌ ع٢ً أخط٣ َط٠ ب٘ ا٫تكاٍ

 .. ٚايبٛاض

 َٔ أنساغاڄ إٔ بعس ؾُٝا تبري سٝح ..ٛضهاؿ ق١ً ؼي اغيص١ًٖ اغيؿاد١٦ ناْت ػياثٌ استؿاٍ ٚؼي

 .. ايٓاؽ ع٢ً تٛظع ٚمل اؾٛاضٜط ؼي تعاٍ ٫ ٚايٝس١ٜٚ اؿا٥ڀ١ٝ ايسعٛات
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 إزي أقشابٗا قبٌ َٔ َتسٿقڂ قس ناْت ايسضاغ١ َٓح طًبات َٔ فُٛع١ إٔ أشنط ؾُٝا ٚأشنط

 ؼي ًٜٝ٘ َٔ إزي ؼًٜٛٗا ثِ َٚٔ ًٜعّ َا إدطا٤ إزي ٖصا ٜبازض إٔ ٚبسٍ .ايؿإٔ بٗصا اغيدتكري أسس

 ايٛقت َط إٔ ايٓتٝذ١ ٚناْت ..ا٭زضاز أسس ؼي بٗا أيك٢ ؾكس اغيٓت٢ٗ، تبًؼ ست٢ ٖٚهصا ،ايؿإٔ ٖصا

 زٕٚ ايكبٍٛ ٚقٍٛ ٜٓتـيطٕٚ ناْٛا ٚايصٜٔ ،أقشابٗا عُط َٔ نا١ًَ غ١ٓ ٚناعت ايكڀاض ٚؾاتٗا

 .. اؾاضٚض ؼي ناغي٬ُٗت ًَك١ٝ تعاٍ ٫ طًباتِٗ إٔ ٜعًُٛا إٔ

 6شيو ٜكتهٝ٘ ٚغيا ٚا٭عسا٤ ا٭قسقا٤ يڀبٝع١ ايهاٌَ ا٫غتٝعاب 6ايجايح

ٕٻ  بڀبٝع١ اغيعطؾ١ ٚعسّ اؾٌٗ ايساع١ٝ ٚع٢ً ايسع٠ٛ ع٢ً ايػ١ٹايب ٚاـڀٛض٠ٹ ٝعٓٹايؿٻ اـڀأ َٔ إ

ٝٻٜٴ ٚسيا ،ٚا٭عسا٤ ا٭قسقا٤  ٚأزٚات٘ َٚباز٥٘ ٚٚغا٥ً٘ َُٓٗا نٌ ٚبأٖساف ،ايعسٚ َٔ ايكسٜلٳ عٴُ

 .. ٚأؾطازاڄ قٝاز٠ ٚضداي٘ ٚغٝاغات٘ ٚؼطنات٘ ٚخڀڀ٘

ـٳ ٔٴشػٹتٴ ٫ٚ ،سٛشلا جيطٟ َا تعطف ٫ اييت ؾاؿطن١  ؾاؾ١ًڅ سطن١څ ،سٛشلا َٔ ايٓاؽ تكٓٝ

 .. أعسا٥ٗا قبٌ َٔ شلڇٚايػٻ يًتكؿ١ٝ َعطن١ ،اٱخؿام عًٝٗا َهتٛب

 ايكَٛٝري يٕٛػاظڇٜٴ ٚآخطٜٔ ..ايؿٝٛع١ٝ عٔ ؾ٦ٝاڄ ٜعطؾٕٛ ٫ ِٖٚ ايؿٝٛعٝري حياضبٕٛ زعا٠ أعطف

 غرل َٔ ٜٗازْٕٛ أٚ ٚحياضبٕٛ ٜعازٕٚ أٚ ٜكازقٕٛ ٚآخطٜٔ ..ايك١َٝٛ عٔ ؾ٦ٝاڄ ٜؿكٕٗٛ ٫ ِٖٚ

 .. أٚي٦و أٚ ٖ٪٤٫ ٚ٭غايٝب ،أٚي٦و أٚ ٖ٪٤٫ ؿكٝك١ ٚاغتٝعاب َعطؾ١

 

ٚڈ أٚ يكسٜل ٚظْاڄ ٜكُٕٝٛ ٫ ػئ اٯخطٳ ايبعضٳ أعطفٴ نُا  اغتذ٤٬ عٓا٤ أْؿػِٗ ؿٕٜٛهِّ ٫ٚ ،عس

 اؿكٝك١ ؼي ٖٚٛ ،ٚإقساَاڄ طأ٠ڄدٴ شيو َعتدلٜٔ ،سٛشلِ َٔ ايتشطنات ٚضقس اغتهؿافٹ أٚ ،اٯؾام

ٌٷ  ..شلا ٚتسَرلٷ يًسع٠ٛ ٚمطٷ ،ٚاستٝاداتٗا ا٭َٛض ڀبا٥عب دٗ

 مل ؾإٕ ،اغيهط أغايٝب ٚتٓٛعت ٚتعسزت ،ا٭عسا٤ ؾٝ٘ تهاثط عكط ؼي تعٝـ اٱغ١َٝ٬ اؿطن١ إٕ

 ،ٚاؾطأ٠ ٚاٱقساّ ايعٌُ َع ،ٚاؿصض باؿٝڀ١ ٌٚتتٛغٻ ،أقساَٗا َٛاط٧ َٔ ٚتتجبت ،طٜكٗاط تتبري

ًڂ أٚ ٗطايـيډ ؼؿفي إٔ زٕٚ ڀطٜلاي َٓتكـ ؼي يًػكٛؾي ؾػتتعطض  .اشلسف ؼتب
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ـٹ ايهاٌَ ا٫غتٝعاب6 ايطابع  6ٚاستٝاداتٗا ٚطبا٥عٗا ايعٌُ دٛاْبٹ غيدتً

 ،اؾٛاْب ٖصٙ يڀبٝع١ ايسعا٠ اغتٝعاب اجملتُع قڀاعات ناؾ١ إزي ايسع٠ٛ ْؿاشٳ حيكل ؾايصٟ

 . داْب يهٌ ٜكًح ايصٟ ٚا٭غًٛب يًٓٗر ٚؼسٜسِٖ

ٌڈٚ زضاغ١ٺ َٔ بس ؾ٬  ايـيطف َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ بس ٫ٚ ..ٚتٜٓٛع ٚػسٜس ٚابتهاض ٚتؿهرل ؼًٝ

 .. ٚا٭خڀا٤ ايعٝٛب ٚاغتهؿاف ايصات ْٚكس ٚاحملاغب١ اغيطادع١ َٔ بس ٫ٚ..  ٚاغيٓاغب١ ٚاؿسخ

 يبًٛؽ ٚيهٔ ..ٚاسس٠ بايٓتٝذ١ تهٕٛ إٔ جيب يًذُٝع ًٔكډٚتٴ عڀ٢تٴ إٔ جيب اييت اغيباز٨ إٔ قشٝح

 .. َتعسز٠ أغايٝب ٚإتباع ،كتًؿ١ غبٌ غًٛى إزي ايسعا٠ حيتاز ايٛاسس٠ ١ايٓتٝذ ٖصٙ

 ايٓتٝذ١ إزي ايٛقٍٛ نُإ َع ٜبسأ أٜٔ َٚٔ ٜبسأ نٝـ ٜعطف ايصٟ ٖٛ ايٓادح ٚايساع١ٝ

 .. اغيڀًٛب١

ٝٻ ٚايكڀاعات ٌڈ أقبح ١اجملتُع ٕٷ ٚبايتايٞ ،َٚعڀٝاتٷ خكا٥ل ٖصا عكطْا ؼي َٓٗا يه  ؾ٪ٚ

.. ٚقهاٜاٙ َٚؿه٬ت٘ ؾ٪ْٚ٘ ي٘ ايڀ٬بٞ ؾايكڀاع ..َؿذلىڅ ٚبعهٗا مپخا بعهٗا َٚؿه٬تٷ

 ،ٚايعًُا٤ ٚاـطجيري ،ايٓػا٤ قڀاع ٚنصيو.. ٚضيٝعٙ ب٘ خيتل َا ي٘ ايعُايٞ ٚايكڀاع

 ٜتكاضب قس ايكڀاعات ٖصٙ َٔ قڀاع نٌ إزي ٚاغيسخٌ.... ٚغرلِٖ ا٭عُاٍ ٚضداٍ ،ٚايػٝاغٝري

 ... آخط ؼي ٜٚتباعس بداْ ؼي ٜتكاضب قس أٚ ٜتباعس، ٚقس

 قڀاع نٌ ٕٚيؿ٪ نًٞ ٚاغتٝعاب ٚشيشٝل زضاغ١ إزي ايساع١ٝ ٚ ايسع٠ٛ َٔ حيتاز نً٘ ٖٚصا

 ٜكبح شيو ٚبػرل... ي٘ ٜٚكًح حيتاد٘ ايصٟ ٚا٭غًٛب ايٓٗر شيو بٓتٝذ١ يٝتشسز َٚؿه٬ت٘،

 ...عؿٛا٤ خبؽي ايسع٠ٛ عٌُ

 َٔ عسز َٔ ٚػاٚباڄ قب٫ٛڄ ًٜلٳ ؾًِ ايعٌُ، َطانع أسس ؼي ططح ٖصا ايتكٓٝـ َٛنٛع إٔ أشنط

ِڈ ايعٌُ ٚسكط ا٭قػاّ إيػا٤ ع٢ً ٖ٪٤٫ أقطٻ سٝح... ايعاًَري ٚ ايسعا٠ ٕٻ عذ١ ،ٚاسسٺ بكػ  َا أ

ّٴ َٔ تػبب٘ عُا ؾه٬ڄ ايڀاقات تبسٜس ؾأْ٘ َٔ ايصٟ يًتعسز زاعٞ ؾ٬ اڄٚاسس إعڀا٩ٙ جيب  تكاز

 .يًك٬سٝات

 بٗا اٱَػاى ثِ َٚٔ اغيدتًؿ١ ايكڀاعات إزي ايٓؿاش َٔ ٠ايسعٛ شيهري عسّ غتهٕٛ ايٓتٝذ١ ٚ

 بكؿتِٗ شاى أٚ ايكڀاع ٖصا َٔ ايعٓاقط بعض ظصب ا٫نتؿا٤ٴ ٚإصيا ،عًٝٗا ٚايػٝڀط٠
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 ايؿإٔ عسضي١ ٚجيعًٗا ايكطاع َعذلى عٔ ايسعا٠ ٚ ايسع٠ٛ ٜععٍ إٔ ؾأْ٘ َٔ ٖٚصا... ايؿطز١ٜ

 ...ٚا٭ثط ٚايؿاع١ًٝ

 

 

 

ّٴ6  اـاَؼ  6 ي٬غتٝعاب ؾطؾيڅ تٓهافا٫غ عس

 

 إزي عاد١ يًٓاؽ، َػتٛعبري ٜهْٛٛا ست٢ ايسعا٠ ٚإٔ يًُذتُع، ب١ڄػتٛعٹَٴ تهٕٛ ست٢ ايسع٠ٛ إٕ

 . ا٫غتٓهاف ؿياٖط٠ َعاؾ١

 يٲغ٬ّ ايعاًَري ٚٚاقع ايسع٠ٛ قٝؽي  ؼي ٚا٫ْتؿاض ا٫تػاع ؼي آخص٠ ٖصٙ ا٫غتٓهاف ٚؿياٖط٠

 .خڀرلاڄ ٚطابعاڄ كٝؿاڄ َٓش٢ ايـياٖط٠ ٖصٙ أخصت اٱغ١َٝ٬ ا٭قڀاض بعض ٚؼي...  ّٜٛ بعس َٜٛاڄ

 ٖصٙ جيعٌ إٔ ؾأْ٘ َٔ إيٝ٘ ٚزعٛتٗا باٱغ٬ّ َعٗا ايتعاٌَ ٚ اؾُاٖرل كايڀ١ عٔ ؾا٫غتٓهاف

 .اٱغ٬ّ أعسا٤ قبٌ َٔ ايسعا٠ ٚ ايسع٠ٛ نس َػدط٠ ٚجيعًٗا اؿطن١ ٚ يٲغ٬ّ عس٠ٚ اؾُاٖرل

 ؾاغس ايػٝاغٞ ايعٌُ قٝؽي إٔ عذ١ ايسعا٠ ٚ ايسع٠ٛ َٔ ايػٝاغٞ ايعٌُ عٔ ٚا٫غتٓهاف

 أْعٍ َا أقٛاٍ َٔ ٖٓايو َا إزي ـ ضياضغٗا َٔ ًَعٕٛ ًَع١ْٛ ايػٝاغ١ ٚإٔ إيٝ٘، ًٜر َٔ ٜٚؿػس

 نس َٚٛد١ٗ اٱغ٬ّ، أعسا٤ بٝس ٚقطاضات٘ ٚقٝازت٘ ايبًس غٝاغ١ غٝذعٌ ـ غًڀإ َٔ بٗا اهلل

 ...ي٘ ايعاًَري ٚ اٱغ٬ّ

 كتًؿ١ تٝاضات َٔ اغيه١ْٛ ا٭دٗع٠ ؼي اغيؿاضن١ عٔ ا٭قڀاض َٔ ڀطڈقڂ ؼي اؿطن١ ٚاغتٓهاف

 ست٢ اغي١ُٓٝٗ ٖٚٞ ايؿاع١ً ٚ اؿان١ُ ٖٞ ايتٝاضات تًو غٝذعٌ اغيؿه٬ت، َٔ َؿه١ً غيعاؾ١

 اٱغ١َٝ٬ اؿطن١ نس إٜاٙ ٚقطن١ڄ ٚأٖساؾٗا، ٭غطانٗا طياٖرلٙ َػدط٠ اغيػًِ، ايؿاضع ع٢ً

 ..ْؿػٗا

 ٚايعػهط١ٜ ٚاٱع١َٝ٬ ايذلب١ٜٛ ـ اغيدتًؿ١ ايسٚي١ أدٗع٠ ؼي ايتٛؿيـ عٔ ايعاًَري ٓهافٚاغت

 ٭عسا٤ٹ ٪ض٠ڄبٴ َٚ٪غػاتٗا أدٗعتٗا بهٌ ايسٚي١ ٖصٙ غٝذعٌ إغ٬َٞ، غرل ْـياَٗا إٔ عذ١ ـ ٚغرلٖا
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ٝٳٜٴ ػيا اٱغ٬ّ،  َؿًٛي١ ٚجيعًٗا ايبعٝس٠ ٚ ايكطٜب١ اؿطن١ أٖساف ؼكٝل زٕٚ حيٍٛ أٚ لٴع

 ..َػًٛي١

 ،امطاؾاتِٗ ٚنجط٠ أخ٬قِٗ ٚغ٤ٛ اٱغ٬ّ عٔ بعسِٖ عذ١ بايٓاؽ ا٫خت٬ؾي عٔ ٚا٫غتٓهاف

ٜٴ تعكٝساڄ، اغيؿه١ً ٜعٜس إٔ ؾأْ٘ َٔ  ...اٱغ٬ّ ٚبري ٖ٪٤٫ بري ٠ٛٻاشلڂ عغٿٛٳٚ

 ،ٌٴٜػتؿشٹ غٛف ضاغيط ٖصا ؾإٕ َعاؾتِٗ، عٔ ايڀبٝب ٚاغتٓهـ َطن٢ ايٓاؽ نإ ٚإشا

 .اغيطٜض عٔ ؾه٬ڄ ْؿػ٘ ڀبٝباي ٚغٝكتٌ

ْٻ ثِ  ؼي ايتػٝرل ع١ًُٝ خٛض عٔ َػتٓهؿري ناْٛا إٕ ايسعا٠ ق١ُٝڂ َٚا ايسع٠ٛٹ ق١ُٝ َا ٘إ

 اخذلاق٘ ٚبسٕٚ اجملتُع خاضز َٔ تتِ إٔ ضيهٔ ايتػٝرل ع١ًُٝ إٔ ٖ٪٤٫ ٜـئ ٌٖٚ... اجملتُع

 ..َع٘؟ ايتعاٌَ ٚ ؾٝ٘ ايتأثرل ٚ إيٝ٘ ٚايسخٍٛ

 6شلُا ثايح ٫ خٝاضٜٔ أَاّ اغيٛنٛع اٖص سٝاٍ ايسع٠ٛ إٕ

 بايٓاؽ عاب١٦ غرل غرلِٖ، زٕٚ بِٗ َٗت١ُ عًِٝٗ قاقط٠ڄ ٭قشابٗا زع٠ٛڄ ايسع٠ٛ تبك٢ أ6ٕ ا٭ٍٚ

... طياٖرل١ٜ ٫( ١ٜقؿٛ) ٚزع٠ٛ َكًشري، غرل( قاؿري) زع٠ٛ تهٕٛ شيو ٚعٓس... ٚبٗساٜتِٗ

ـٷ ٖصا ْٗذٗا إٔ نصيو، ناْت إٕ تسضى إٔ ٚعًٝٗا  عًُٗا ٚإٔ ايسع٠ٛ، ٚيڀبٝع١ ٲغ٬ّي كاي

ٜٳ ٓذٝٗاٜٴ ٫ قس ٖصا  ايعٌُ عٔ َػتٓهؿ١ زاَت َا ايؿػاز ٛؾإٚطڂ اؾا١ًٖٝ ػٝإطڂ َٔ ُٗاعكٹٚ

 ...َٓ٘ اؿس أٚ ٚٚقؿ٘ غيٛادٗت٘

 قبٌ ؾِٝٗ ٚاغيٓشطف اغيعاؾ٢ قبٌ َِٓٗ اغيطٜضـ  ايٓاؽ نٌ يًٓاؽ ايسع٠ٛ تهٕٛ أ6ٕ  ايجاْٞ

 ع٢ً ٚؼطم يًذُٝع، اـرل ٚتطٜس اؾُٝع، ع٢ً ٚؼٓٛ اؾُٝع إزي اشلسا١ٜ ؼٌُ ـ اغيػتكِٝ

 ...اٱغ٬ّ َٚعطن١ٹ ايسع٠ٛٹ خس١َٹ ؼي ٚتٛؿيٝؿٗا طاق١ٺ نٌ َٔ ا٫غتؿاز٠

ٜٻ) تهٕٛ إٔ اؿطن١ َٔ حيتاز اٱغ٬َٞ ايتػٝرل عكا٥س١ٜ إٕ  إٔ نُا ،ٚطًٝع١ڄ قٝاز٠ڄ( ١قؿٛ

ٝٻؾٴ ٚ ايتػٝرل دصض١ٜ  .نصيو( طياٖرل١ٜ) ٕتهٛ إٔ إزي حيتادٗا ١ُٛي

 زْٝا إزي اقڀؿتِٗ سئ ؽطز إٔ زٕٚ ا٫قڀؿا٤ َطس١ً بعس َهاْٗا تطاٚح اؿطن١ بكٝت إٕ أَا

 ؾإٕ شيو خ٬ٍ َٔ تكٛزِٖ أٚ شيو، ػطب١ إزي تسؾعِٗ أٚ شيو، ع٢ً بِٗضٿسٳتٴ إٔ غرل َٚٔ ايٓاؽ،

ٓٻايڂ) عٓاقطٖا ٚإٔ نُا امػاض، إزي أثطٖا ٚإٕ اْععاٍ، إزي َآشلا  ايڀ١ك عٔ اغيػتٓهؿ١( ڀ١ُش
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 ٚبتآنٌ  إقباٍ قبٌ بإزباض غتكاب ،ؿي٬َتِٗ ٚضؾع ،َؿه٬تِٗ ٚتبينٿ ِْٚٗبؿ٪ ٚا٫ٖتُاّ ايٓاؽ

 سٝح تعازي اهلل ٚقسم( ايبكا٤ عتكاضٴ) طن١َع ؼي ايك٠ٛ عٓكط ؾكست قس تهٕٛ ٭ْٗا تهاٌَ، بعس

ٕٵ ... 6ٜكٍٛ ٛٵا ٚٳإڇ ٛٳيډ ٍٵ تٳتٳ َٶا ٜٳػٵتٳبٵسٹ ٛٵ ٝٵ قځ ِٵغځ ِٻ طٳنڂ ْٴٛا يځا ثٴ ِٵ ٜٳهڂٛ َٵجٳايځهڂ    .{644قُس} أځ
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