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ٍثه ثٖضنًٍٕر ٍض ناجرشي هٌن إىن ٸصاجخٍ مان ج ًمن٪ من٩ج خجش   نٵپ أًز مجهر من ثٖض

ٍٴ٪. ًأي ؼمٌ٪ ثټٹصجخج ثٖض ٌنٍ شمعپ  ٍٴ٪ هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرت س ثٖضنًٍٕر ٍض م

ٍثىج.  ٍنٌز أٌ أهخٌز ٨ن مفص ٌټٌز ٴجن  ٸجشدٌيج، ٌَض شصفمپ هثً نجرشي أًز مّؤ
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 نقدنة
ٍټً  ا ش٩جٗضا أـمو هللا      ٌثشدج٧ ًِ ا ثټيي ىوثنج ټوًنً ثټفنٌٲ، ٌرش٨ً ثټرشًٲ، 

ٽم  َثىو ثټ٩ٱٌٲ،  ا٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ  ٰأّ٘ل  ،ثټيي أمٌنج خ١ج٨ز ثټمدري ثټٽ١ٌٲثټ

٨ٌ٘ض  ٙ٘ضى م ٨ٽًٌ ٸمج ًند٭ٍ أن ً  ٽّ ٌأِ ٌأ٘فجخً، ٌمن ِجً ٨٘ض نيؽً، آ٨ٽًٌ،  ټً 

ٍٿ ثټوًن، أمج خ٩و:  ٌثٴصٱى أظٌو إٗض ً

ـصى ٘جً  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ټٵو ثًشدٺ ثټ٩ٵپ ثٖضّٽم أمجٿ ٰٵٌ ثټٌٍِٻ    

ٌأن ثټٱٵٌ ٴًٌ مجن، ٌٸثټوًون ٨نو أ٬ٽديم أن ثٔضُِضٿ إنمج ًو٨ٍ إٗض ثټَىو،  ٽمج ن ثًٔض

ٍر ثټٹربَ ٍض مٹجنز ؼٌور ٌمٵجٿ أمني ٍض ثټؽنز.  ثٍهثه ٰٵٌٷ   ٜمنض ثټف٥

٨ٌرب    ٌمن أٍِٲ أن ثټم١جح ثټوًنٍ ٸٌُ ټييث ثټٱٹٌ ٨رب ثټم١جح ثټٌِمٍ، 

ٍثء، ـصى ثنمفض  ٌثټ١ًٌٶ ثټّٽٱٍ ٨٘ض ـٍو ِ ٨ٌرب ثټم١جح  ٌٍٰز،  ثټ١ًٌٵز ثټٙ

ٌثټٌٸٍن إ ٍه ٨ن ٠ٽذ ثټونٌج،  ٌثلصٽ١ض ثټٱٌٌٳ ثټ٥جىٌر خني ثټٵ٩ ٗض أمٌ ثټوًن، 

ّٜ  :ثٖضٱجىٌم خني مج ًًٌوو ثٔضُِضٿ ٌثټّنز ثټرشًٱز  َفً ٸصجح هللا ثټ٩ًَثټيي ٌ

ٍثًهر ٨ن ًٍِٻ هللا  ٽما ثټ ً   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍض ثْضٰيجٿ شدجًن ج  ٌخني مج ىٍ ٴج

 ٸدري ث. 

رب شجًًن جىج خجټصد٩ٌز ٩٨ز ثټصٍ شدنّ د  ٌَض أِص١ٌ٪ شفمٌپ ثٖضؽصم٪ ثٖضّٽم خٹپ ثټص    

 ٌّ ٌأٔج٨يج مى ٠ًٍپ من ٸصذ ثټّجخٵني ثټيًن ً ٍث ټيج،  ٌمن ىنج  .ن خ٩وىمؼ

ٌثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٍثٴ٪ ثَضټصدجُ خني ثټٱٵٌ  ٘٘ض هللا  ا ِنفجٌٻ ٨ٌٛ م

ٽم ث؟، ٌٸٌٲ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ، ٌىپ ٸجن ثټٌٍِٻ ا ٨ٽًٌ ٌِ ٍثىو  ٰٵري ث أٿ 

ٽما نٵپ  ٍټ٨ًن  ا مٱيٍمً ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ خوء ث من أرسشً  ،ثټَىو إٗض ٸپ من ـ

ٍثن هللا ٨ٽٌيما ظم إٗض ثټٙفجخز  ٌثټص١دٌٶ. ا ًٜ جبپ ثَضٴصوثء   ، ٨رب ٌِ

ٽما أمج ٖضجىث منيجػ ثټٌٍِٻ        ٍثح:  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثټؽ ٌټٌْ ثٖضنيؾ؟ 

ٍثس ٨مٽٌز من٥مز شيوٯ إٗض ـپ مٕٹٽز أٌ  ثٖضنيؾ ٩ًنٍ: أِٽٍخ ج ٍض ثټصٱٹري، ٌل١

ٌىٍ خٌنجمؾ ٨مپ ٍض ثټدفغ ثټ٩ٽمٍ، ٌٍض نٵپ ثټن٥ٌي إٗض  ز أمٌ من ثْضمًٍم٩جټؽ

ٌٰٶ ن٥ٌر خٙرير، أمج ثٖضنيجػ ىٍ ثټ١ًٌٶ أٌ  ثټص١دٌٶ، ٌٍض ثټصم٢ٌ١ ټٽمّصٵدپ 
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ثټرش٩ًز، ٍض ـني أن ثٖضنيؾ ٠ًٌٵز ٍض ثَضِصوَضٻ. ثٖضنيجػ أِٽٍح ـٌجر، ن٥جٿ 

ٌثؼصمج٨ٍ ٌٌِجيس، ٍض ـني أن ثٖضنيؾ أٴٌح إ ٌټيث ٸجن  ؛ٗض ٠ًٌٵز ثټن٥ٌألُضٴٍ 

ٌثْضٴٌح ټم١ز ٌمنيؾ ثټٹصجح ثټيي خني أًوًٹم.  ٍح   ثٖضنيجػ ىٍ ثْ٘ض

ن هللا     ٌ ٰم  ّٝ  ٘جـذ  ا  ش٩جٗضا ِدفجنً  ٌثٖضنن، أ٠ٽذ أن ًصٱ ن   پى ثټ١٩جًج  ٨٘ض  ٌٰم 

ٍنز ٍض إشمجٿ ىټٺ ثټ٩مپ ٨٘ض ثټٍؼً ثټيي ًًٌٌٜ  ثټصأًٌو ٨دوو خموه ٌثٖض٩ ٌثټّوثه 

ٌثټيي أخ ٌثټٱجبور ا ِدفجنااااً اص٭ٍ خً ًٜجو ٨نٍ،  ٌأن ًٹٍن ًٌٰ ثټنٱ٪   ،

ٌثٖضؤمنجس. ٌأىٽً من ثٖضؤمنني   ټٕضُِضٿ 

 

ٌأن نٱيم أن ٩ًٌننج ٰنٹٍن من ثٖضصٵٽ   ا جٗضاااش٩ا نّأٻ هللا        َثىوًن،  ٽني ثټ

ٌأن ًؽ٩پ مج  ٌأَض ًٹٍن ٨٘ض ـّجح ثټونٌج أٌ ثټوًن،  ثټَىو ٨٘ض ٌؼً ثټٌٵني، 

 َ ٍٿ ثټوًن.ٸصدنجو ٍض مٌ  ثن ـّنجشنج ً

 

ٌثىٌم                                                                    ثټٌّو إخ
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 ٍٿ ثټَىو ٍض ثٔضُِضٿ  مٱي

 ٍىو َض ٩ًًٌٰ ثٔضُِضٿ 

 ًو٨ٍ إٗض ثټٱٵٌ هًننج َض 
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ٍٿ ثټَىو ٍض ثٔضُِضٿ  مٱي

ن شدنٍ  (ثټَىو)َض شٹمن ل١ًٍر شنجٌٻ ٴٌٝز    ٍْ ٍض ثٖض١ٙٽق، خپ شٹمن ٍض ٸ

ث ٔصى ٍض  ج،ج ن٥ًٌ  ٖضنيؾ، ٌىيث ثٖضنيؾ ټٌْ ٰٹًٌ   جثٖض١ٙٽق شدنٌ    ً خپ ًصمي ٍ٘

ٌثًشدجٟ ثټَىو خجټونٌج ىٍ ثٖضٹمن ثْضل١ٌ ٍض شٽٺ ثټٵٌٝز؛ إى  ٧ٌٍٔ إّن ثټص١دٌٶ، 

ٍه ٨ن ثټ٩مپ، أٌ ثټ٩ٌٖ ٍض ثټونٌج ٨٘ض معپ ىيث ثټٱٹٌ ٬جټد ج مج ًؤهي إٗض ثټٵ ٩

ٌثټٌٜج خأهن مّصًٍجس ثټ٩ٌٖ، م٪ ٴصپ ٠مٍؿ ثټنٱْ ٍض ثټصفّني  ىثټٹٱجٯ، 

ٌثَضنصٵجٻ إٗض هًؼجس أ٨٘ض، ٨٘ض ث٨صدجً ىيث ثټٙنٌ٪ من ثټ١م٪ ثٖضيمٍٿ، ٌمٱجًٴز 

 ثټٵنج٨ز.

    ٍ ٍ  ٨ٌ٘ض ىيث ٰٽم ًٕ   ٔ َ )هى م١ٙٽق ه ټٱ٦ أٌ م١ٙٽق ٍض ثٔضُِضٿ معٽمج   (ىوثټ

 :أي ،ٌثټَىو ٨نً ،ثټيي ٔج٧ ثِصموثمً ٸعري ث ٍض ثټٽ٭ز: من ثټَىو ٍض ثټيشء

شٱج٧ ثټيمز ٨نً، ًٌٵجٻ صٵجًو أٌ ًَض ٌشٌٸً  َـض ٌثٛ ٨نً  يشء ٍىٌو أي:  :خجٔض٨

ِّ  .ٴٽٌپ ـٵري ِّ ٌټييث شٍ ٌثټَىجهر ٌٰيج َض من خجح ٪ من شٍ ٪ ٍض شفٵري ثټونٌج 

ث منثټص٩ًٌٲ ثټٽ٭ٍي ٰفّذ ٌإنمج أشى مّٽٹً ثِص ٌآظجً ٨ن  موثه  أـجهًغ 

ٍثن هللا ٨ٽٌيما ثټٙفجخز  ٍث إټًٌ، ٍ ٌشجخ٩يم ٌٰيج ثټصجخ٩ ا، ًٜ ن ًٍنض ټيم مج ىىد

ٍٴٍٯ ٨٘ض ٰٵً ثټٙفجخز  ٍثن هللا ٨ٽٌيما هٌن ثټ ، ٌمج ٰٵيً ٨نيم من ا ًٜ

 ثشد٩يم من ثټصجخ٩ني. 

ٽما ٰيپ ٸجن مٵٙو ثټٌٍِٻ    ٞ من ثټَىو ىٍ مج ٰيمً خ٩ ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌشٌٷ ثټونٌج ْضىپ ثټونٌج، خٌنمج ىم من  ٌثٖضّٹنز،  ٌو ى٩ًًز ټٽدُضهر  ٌثشمي ٍٿ،  ثټٵ

ٍث ټيج؟  أىپ ثِضلٌر ٰٽ٩ٌمٽ

ٍث ىم أٰيم    ٍثٻ ٌمٵج٘و ثټٌٍِٻ ْض ٌىپ ٸجن ٽم ا ٴ من  ا٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثن هللا ٨ٽٌيما  ً٘فجخص  ؟ ا ًٜ

ٍثن هللا ش٩جٗض ٨ٽٌيا ٌشأشٍ ثٔضؼجخز ثټوثم٭ز من ثټٙفجخز  ٌثټصٍ شوٻ ٨٘ض ا مًٜ  ،

ّن شوخ   ٍثٻ ثټٌٍِٻ ٨مٌٶ ٰيميم، ـٌ  :ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٌىم ْضٴ

ٌث٬دٍن ٍض ثِضلٌر؟"ِم٪ ثخن ٨مٌ ًؼُض  ًٵٍٻ:  * َثىوٌن ٍض ثټونٌج ثټ ًثو  "أًن ثټ ٰأ

ٽما ٴرب ثټندٍ  ٨ٌمٌ. ٰٵجٻ:  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ  "٨ن ىؤَضء شّأٻ."ٌأخٍ خٹٌ 
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ٍه  * فجخً:  ا  ٨نًًيض هللاا ٴجٻ ثخن م٩ّ ث "ْ٘ض ج ٌؼيجه  ٍم  أنصم أٸعٌ ُ٘ضر ٌ٘

ٍث لري ث منٹم.ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما من أ٘فجح مفمو  ٍث: ٌٸٌٲ  "، ٌىم ٸجن ٴجټ

ٌأ٬ًدٹم ٍض ثِضلٌر. ټٵو ؼجءشيم ثټونٌج "ىټٺ؟ ٴجٻ:  ٍث أٍىو منٹم ٍض ثټونٌج  ٸجن

ٍثٻ ثټفُضٻ ٰأمّٹٍىج شٵٌخ   ز هًنً ٌإ٨ُضء ٌأنٱٵٍىج ٍض لوم ا ش٩جٗض ا هلل جخجْضم

  "ٸٽمصً.

٨ٌدو ثټٌـمن خن ٨ٍٯ "ٴجٻ أخٍ ِٽٌمجن:  *  ا ًيض هللا ٨نيمجا ٸجن ٨عمجن 

ٌٸجنض م٩جمٽصيمج هلل  َثبن هللا ٍض أًًٜ، ًنٱٵجن ٍض ٠ج٨صً،  َثنصني من ل ل

٨ٌٽٍميمج.  "خٵٽٍخيمج 

ا مج أخ٩و ىوًٹم من ىوي ندٌٹم ": ا ًيض هللا ٨نًا ٴجٻ ٨مٌٌ خن ثټ٩جٗ  *

ٌأنصم ٰأ٬ًذ ثټنجُ ٌٰيج.ا ٽًٌ ٌِٽم٘٘ض هللا ٨  "، إنً ٸجن أٍىو ثټنجُ ٍض ثټونٌج، 

ني ًأشٍ ش٩ًٌٲ ثٔضمجٿ ثخن ثټٵٌم ټٽَىو خأن   ِٱٌ ثټٵٽذ من ٠ٌن ثټونٌج، " ًـٌ

ًٹٍن ىنج ٴو أ٘جح ٸدو ثټ٭جًز من ثټَىو ٍض أن ثټٵٽذ . "ٌٌأليو ٍض منجٍٻ ثِضل

ٌأنً ټٌْ ٬جًز ٌٽز ِٱٌ مند٩ً،  ٌټٹنً ٌِ ه ټً ٌټييث ٰٵو ـوّ  ا؛ ثنصٵجٻا  ٍض ىثشً، 

ث، ٌإن ټم شصفٵّ ِصز أٌٔجء مص٩ٽٵز خً إن شفٵّ  ٍثىو  ُض ًّصفٶ ٶ ٰٵض ٘جً ثټ٩دو 

ٌثټنجُ،  ،ىټٺ ثټ٩دو ثِم ثټَىو ـصى ًَىو ٌٰيج ٌثټًٌجِز،  ٌثټًٍٙ،  ٌىٍ: ثٖضجٻ، 

 ٌثټنٱْ، ٌٸپ مج هٌن هللا.

ث ٨٘ض ثټٱيم ثټٙفٌق ټٽَىو ٨نو ثْضندٌجء    ٍه  ٍثس هللاا ٨ٌ ٨ٌنو ا  ٨ٽٌيم٘ٽ  ،

ٍثن هللا ٨ٽٌيما ثټٙفجخز  ، ًدني ثخن ثټٵٌم من ٰيمً ثټعجٴذ ثٖضّصٵى منيم، ا ًٜ

 ثټدٌجن ثټٙفٌق ټٽَىو ثټيي ًفغ ٨ٽًٌ ثٔضُِضٿ ًٌنجهي خً، ًٌو٨ٍ إټًٌ، ٌٰٵٍٻ:

ٌثه ًٰٝيج" ٌه :اا أي ٌټٌْ ثٖض ٌهث ٨ٽٌيمج ا  ثټونٌج اا من ثٖضٽٺ ٰٵو ٸجن ِٽٌمجن 

ٌثټنّجء مجمن أٍىو أـ  ثټُّضٿ ٌثٖضٽٺ  ٌټيمج من ثٖضجٻ  ټيمج، ٌٸجن  ىپ ٍمجنيمج 

ٽما  ندٌنج ٍر، ٌٸجن  ـ  ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌټً شّ٪ نّ من أٍىو ثټدرش ٨٘ض ثٔض٠ُضٳ، 

٨ٌعمجن ٌثټَخري  ٨ٌدو ثټٌـمن خن ٨ٍٯ  م ًيض هللا ٨نيا  ٨ل خن أخٍ ٠جټذ، 

ٍثٻ، ٌٸجن ثټفّن من ثټَىّ  ا   ًيض هللا ٨نً  ا لخن ٨ثجه، م٪ أنً ٸجن ټيم من ثْضم
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ـ  من ثټَىّ  ا  ٌنٹج ٌأ٬نجىم، ج جه، م٪ أنً ٸجن من أٸعٌ ثْضمز مفدز ټٽنّجء  ټين، 

خن ٩ِو ثٌٸجن ٨دو هللا خن ثٖضدجًٷ من ثْضبمز ثټَىجه م٪ مجٻ ٸعري، ٌٸيټٺ ثټٽٌغ 

 ."جهمن أبمز ثټَىّ 

إٜج٨ز ٍض ثټونٌج خصفًٌم ثټفُضٻ ٌَض  ټٌْ ثټَىو  " :ٌمن أـّن مج ٴٌپ ٍض ثټَىو    

ٌظٶ   ٌټٹن أن شٹٍن خمج ٍض ًو هللا أ ٍثح  ثٖضجٻ،  ٌأن شٹٍن ٍض ظ منٺ خمج ٍض ًوٷ، 

دْ  أ٬ًذ   –خيج  ٘دضى إىث أ   –ثٖضٌٙدز   [. 1]"ٺمنٺ ٌٰيج ټٍ ټم شٙ 

ًي ثِصٵجٿ ٰيمً ټٽَىو من ِربو ټ٭ًٍ ؼٍىٌو ئٌټييث ٰ    ْٱٌجن ثټعٍ   ِ ن 

ٍنً، ًٌصّ  ْىو ٍض  ٌمٝم  َ نٌْىج خأنً:  أشى ىيث من خٌجن ش٩ًٌٱً ټٽ  ثْضمپ، ټٌْ صى ٴ  "ثټو 

دىجء  خٽ  خأٸپ ثټ٭ٽ٦ٌ، ٌَض  ْ  ثْټ٩ى ٌثٖضصصد٪ َضِصٵجبً ىيث ثټٱيم ثټٙفٌق من "ْد  ،

ٍثن هللا ٨ٽٌيما مٕٹجر ٰيم ثټٙفجخز  م   نٸجن م"ـني ٴجٻ:  ا ًٜ ه٨جبيم: ثټٽ ي 

ْ٪ ٨ٽٌنج   ِ ٌى نٌج، ٌ ْونىج ٍض ثټو  ى  ج ٨ن ج، ٰرت مٍى ىى  ٌ َْ  ."ٌٰيج دنج٬  نيج، ٌَض شى

  ً ٌثټٱيم ثټّٽٌم ټٽَىو من َخپ ًٌّرت٨ٍ ثنصدجو ثټٵج ٌثً ثٖض٩نى ثټٙفٌق  ء ثِصٵ

ٌثـو، من ىټٺ ـني ِأٻ إَض أن مؤهّ ا ٌإن ثلصٽٱض ٍض مدنجىج ا  ثؼصمج٧ ش٩جًًٍٲ  ثىج 

جهىر؟ ٴجٻ: ًخ٩ٌز ٰٵجٻ: ًج أخج ٨عمجن مج أـوىم ىى  َ ْم٪  ثْضٌٔجء خ" ًأُ ثټ يج، فؼى ٵ 

يج  ٩ ْٜ ٌى يج ٍض ٌ  ."ـٵ 

َثىو ٨دو ثټٌـمن ثټ٩نيس ثٖض٩ٌٌٯ   ٍّ ِخأخٍ  ٌټٵو أ٤يٌ ثټ ثن  ًى ث ٰيمً  ٽٌمجن ثټو 

٨ٌ٘ض ثَض ٍټٌز، َض ٨٘ض ثټصمٱٲ ټٽَىو ثټٵجبم ٨٘ض ثټصٍيل َض ثټصمل،  ٌثٖضّة َثٿ  ټص

ٌثـز ْن أٌټ : "ـني ٴجٻ ٌثټ ثىو مى  َ ٌثټْ ثټ نٌج،  ٍٿ ثټو  ى ٵى ىم ٺ ټمج ىن  ج، إيثؿ منِرتى

ذى ٰمن  ـٌز؛ إثً  ٌشى٩  نٌج،  وى ٍض ثټو  ى  ٍى ْن  ثىو مى  َ ٌ ٌج ثټ  ".ريج ټّضل

ٌو     ٌثشمي ٍث ثټَىو  ٍثٻ من ىثٴ َثىو خفّذ أٴ ٍثؼدز ٍض ثټ ٌټٍ شصد٩نج ثټرشٌٟ ثټ

أٸصٱٍ ىنج خمج ىٸٌو  ج ټيم مج ثنصيٌنج، ٌِ َثىو  ثٔضمجٿ ثټفج٦ٰمنيجؼ  ثټ٧ًٍ ثټ

ثټَىو، ٰٵو ٴجٻ:  ٍض ټنٌٍيجخن رشٯ ثٖضٕيًٍ خاثمفٌٍ ثټوًن أخٍ ٍٸًٌج ًفٌى 

ٌّ  ـذ ًٌػ من ٴٽدلن أٰمى " ٪ ٌٰثټرّت  ٌجنثټوّ  ٍضِز جًثټ ثىو  ٘ضيج ٨ٌٰ  َّ ثټن جُ، ٰيٍ ثټ

جـ  ."ٶ  فٍض ثټ ًٌىثم   وـجمو ٨نووصٍي ًّ، ٌىيث ىٍ ثټيي ٵ 



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 11  ٹرت

ٌآظجً ٔيرير، ش   ،ن٩م    ٌش  ٬  ٌى ٴو ًٌهس أـجهًغ ٸعرير،  ٌثټٵنج٨ز،  ٌ ٱ  نى ذ ٍض ثټَىو 

ٌټٹن ټٌْ م٩نى ىټٺ أن ًٹٲّ من ثټصٹجټذ ٍض ثټون ثٖضٌء ٨ن ثټ٩مپ ثٖضٱٌو ثٖضنصؾ  ٌج، 

ٌثػ مج خغّ  ٌثِصم ٌثن،  ٪ ټوثبٌر ثټ٩م ٌثس،  ثٖضٍِ ٌظم هللا ٍض ىيث ثټٹٍن من لريثس 

ث ٍض ثټ١ٽذ  ٌثټٙنج٨ز ٌمج أٔدييمج، ٌإنمج م٩نجو أن ًٹٍن مٵصٙو  ًث٨ز  خ١ًٌٶ ثټَ

ٿ هللا، ٌَض ًٹٍن ٍض ٌغ ـٌّ ُٰض ًٌْٝ٪ هًنً ٍض شفٌٙپ هنٌجو، ٌَض ًؽٽذ هنٌجو من ـ

ث ٠ج٬ٌ  ج، ٌَض ؼدّ ه ٤جٖض ج خج٬ٌ  ٩ًٌِ ٌٸوّ   ً ٌأن ًٹٍن ٍض ثِصمصج٨ً خمج أن٩م هللا ج ج؛ 

ٌثٿ، ٌَض مس  : ُٰض ًٹٍن مٵرت  ٨ٽًٌ م٩صوَض   ج ټٽف ج ٍض شنجٌٻ ثټفُضٻ. ىيث ىٍ ٰ   ٰ

ٍٿ من أمٌ ثټونٌج ]  [. 2ثٖضيم

     ٍ ١ٌِز ثټصٍ شٵ٪ ٌٰٝٽز خني إىن ٰجټَىو ثټفٵٌٵٍ ٍض ثٔضُِضٿ نجخ٪ من ثټ

ٍثؼيصيج، شٽٺ ًىًٽصني،  ٌثټيٌٌح منيج ٌمن م ثټصٍ َض شو٨ٍ إٗض إٴٙجء ثټونٌج 

ٌثټ٩ٍّ إٗض ثِضلٌر، ٌمن ٩ٰپ ىټٺ  ٌثټٌٸٍن إٗض ًٸٍن ِفٌٶ خو٨ٍَ ثټَىو ٌٰيج 

ٍټً  ا ش٩جٗضا ٰٽٌْ من هللا  ٍض يشء، ٌَض ٰيم  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٌَض من ًِ

ٌ واا ثټمن ثٔضُِضٿ    ة ج.ٌٔاا فٝجًر ثټًن 

ٍض ثٖضجهًجس،  ًٳٌټّنج ٍض ٍمن أـٍػ مج نٹٍن ًٌٰ إٗض ثټَىو من ٍمننج ىيث ثټ٭ج    

ٌثٖضصٱنّ  جبپ ثټصٵٽٌوًز ٌثٖضصٹجټذ ٨٘ض ثٖضص٪،  ن ٍض ٘ن٪ ثٖضٱجشن خٹجٰز ثټٍِ

ٍثٻ من ـپ  ٌثٔض جبپ ٍض ثِصٹعجً ثْضم ٌثِصفوثط ثټٍِ ٍثء،  ٌنٌز ٨٘ض ثټّ ٌمن  ټٹرت

جً  ا ش٩جٗضا ٨٘ض رش٧ هللا  ـٌمز خجټصفجًپ ًثس، ٌ٘ ٌنديو شج ٌثټن٧ٌَ ٨نً  شجًر 

ٍث  ىثټنؽجؿ مفٍّخ ج خٹم ثٖضٽٹٌجس هٌن ثټدفغ ٨ن مٙجهًىج، ٰجْضىم ثَضِصف

ٌثس من  جً ثٖض٩صٙم خٌخً، ثټمجبٲ ٨٘ض هًنً، ىٍ ثټمجبذ ٍض ؼنٍ ثټعم ٨ٽٌيج، ٌ٘

ث أٌ خجټٌٕٹجس. ٌثټٙٱٵجس خٹجٰز ثټ٩مُضس، نٵو   أٔؽجً ثټ٩مٍَضس 

١ٌٌٰر ثٔضُِضٿ ثټصٍ ١ٌٰ ثټنجُ ٨ٽٌيج، ىٍ    ٍر،  ثټَىو ثشٙجٻ خٌنجخٌ٪ ثټند

َث٧ ثٔضنّجنٌز  ٌثنص ٌثټٕٱجٌٰز،  ٌثټندپ ثْضلُضٴٍ،  ٌز،  ثَضِصموثه ټٽ١جٴز ثټٌـٌ

ٍثنٌز ثٖضٵٌصز، ټٌْ ٸُّض   ٍثنٌ   ثټٌـٌمز من ثټفٌ ٌثلٌ   جأٌ ش ٍه ثټيمز ٨ن جأٌ ش ، أٌ ٴ٩

، ثټيي ًٵٍٻ ٍض ٸصجخً ا ش٩جٗضا هللا  ثټ٩ٍّ، خپ ثټ٩ٍّ أٌؼذ ٍض شفٌٙپ مج أـپ

نيى )ثټ٩ًََ:   ٰ ْس  ذ  ثْټم  ً  َضى ً ف  ٍث إ ن   ٰ َضى ش ْس  ٌى ٍث  خ  ثرْشى ٌى ٍث  ٸ ٽ  ٌى ًنىزى 31﴿  ٍ ٿى   ٌ ـى ْن  ْپ مى ( ٴ 
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ٍث ٍض  ثْټفى  ن  ىمى ًنى آ ٽ ي  ٍى ټ  ْپ ى  ٳ  ٴ  ٍْ  ٌ نى ثټ ثټ١ ٌ دىجس  م  ٌى ه   دىجه   ٩ ػى ټ  ٌى ىْل نٌْىج هللا   ثټ ص ٍ أ ٌىجر  ثټو 

ٍنى ) ٍٿ ًى٩ْٽىم  ٍْ ٵى ىجس  ټ  پ  ثِْضًى  ٙ ٺى ن ٱى ز  ٸىيىټ  ٌىجمى ٿى ثْټٵ  ٍْ ز  ًى ٙى جټ   [. 3(﴾]32لى

ٍث﴾ ٍض ىټٺ.   ٰ َضى ش ْس  ٌى ٍث﴾ أي : ممج ًٍٴٹم هللا من ثټ١ٌدجس ﴿ خ  ثرْشى ٌى ٍث  ٸ ٽ  ٌى ﴿ ...

 ٌ ى ثٌثٔضرسثٯ، إمج أن ًٹٍن خجټًَجهر ٨٘ض ثټٵوً ثټٹجٍض،  ثٖضأٸٍَضس ثټصٍ شرض ه ٍض ټرش 

ٌثټص ٌثټٽدجُ، ٌإمج أنخجټؽّم، ٌإمج أن ًٹٍن خًَجهر ثټرتًٰ  ٌثٖضٕجًح،  ٶ ٍض ثٖضآٸپ، 

﴾ ٰئن ثټسٯ ًد٭ًٝ هللا،  نيى  ٰ ْس  ذ  ثْټم  ً  َضى ً ف  ٌثٿ. ﴿إ ن  خصؽجٌٍ ثټفُضٻ إٗض ثټف

ًٌرض خون ثٔضنّجن ٌم٩ٌٕصً، ـصى إنً ًخمج أهس خً ثټفجٻ إٗض أن ٩ًؽَ ٨مج ًؽذ 

ٌثټنيٍ ٨ٽ ٌثټرشح،  ز ثټٹًٌمز، ثْضمٌ خصنجٌٻ ثْضٸپ  ًٌ من ثټنٱٵجس، ٰٱٍ ىيو ثًِض

٨ٌن ثٔضرسثٯ ٌٰيمج. ًٵٍٻ  ٌ  ا ٨ن شٌٸيمج،  ٌٿ مج ش٩جٗض اا منٹ ث ٨٘ض من ش٩نض، ـٌ

ٍث٧ : أـپ هللا من ثټ١ٌدجس ﴾ من أن ه  دىجه   ٩ ػى ټ  ٌى ىْل ًنىزى هللا   ثټ ص ٍ أ  ٍ ٿى   ٌ ـى ْن  ْپ مى ﴿ٴ 

﴾، من مأٸپ، ٌمرشح، ثټٽدجُ، ٨٘ض ثلص ٳ  ٍْ  ٌ نى ثټ ثټ١ ٌ دىجس  م  ٌى ُضٯ أ٘نجًٰ، ﴿

ٍث٨ً، أي: من ىيث ثټيي ً   ٿ ٨٘ض شفًٌم مج أن٩م هللا ٨٘ض ثټ٩دجه، ٌمن ىث ٵو  خؽمٌ٪ أن

٩  ثټيي ًٌّٝ  ٌ٪ من هللا ټ٩دجهو، خجټ١ٌدجس، ؼ٩ٽً ٶ ٨ٽٌيم، مج ٌِ ً هللا؟ ٌىيث ثټصٍِ

ٍث خً ٨٘ض ٨دجهشً، ٰٽم ً   ٍى  ًدفټيم ټٌّص٩ٌن ْپ ى  ٌټييث ٴجٻ: ﴿ٴ  إَض ټ٩دجهو ثٖضؤمنني، 

﴾ أي: َض شى  ز  ٌىجمى ٿى ثْټٵ  ٍْ ز  ًى ٙى جټ  نٌْىج لى ٌىجر  ثټو  ٍث ٍض  ثْټفى ن  ىمى ًنى آ ٽ ي  ٩ز ٨ٽٌيم ٌٰيج. د  ټ 

ز ٍٿ ثًِض أن من ټم ًؤمن خجهلل، خپ ثِص٩جن خيج ٨٘ض م٩جًٌ٘، ٰئنيج ٬ري  :ٌمٱي

 ٌ ٍٿ م خيج، ًٌ  ٨٘ض ثټصن٩  لجټٙز ټً ٌَض مدجـز، خپ ٩ًجٴذ ٨ٽٌيج،  ّأٻ ٨ن ثټن٩ٌم ً

 ّٜ ﴾ أي: نٍ ىجس  پ  ثِْضًى  ٙ ٺى ن ٱى ٌندٌّ ثټٵٌجمز. ﴿ٸىيىټ  ﴾ ْضنيم فيج  ٍنى ٍٿ ًى٩ْٽىم  ٍْ ٵى نيج ﴿ټ 

 ّٙ ٍنيج ثټيًن ًنصٱ٩ٍن خمج ٰ جس، ٩ًٌٽمٍن أنيج من ٨نو هللا، ٩ٌٰٵٽ ٽً هللا من ثًِض

ٍنيج]  [. 4ًٌٱيم

ٌٽز م  إن ثټَىو ثټفٵٌٵٍ ٍض ثٔضُِضٿ ټٌْ ٬جً ع٘ض شنٕأ من ٴٽذ ز ٍض ىثشً، خپ ىٍ ٌِ

ٌثيض خٵٝجء هللا  ث ٨٘ض  ا ش٩جٗضا ثٖضؤمن ثټ ٨ن ٴنج٨ز ًٌٜج، ٌىيث ثټٌٜج ټٌْ ٴجرص 

ٍهو ثْضلٌٌي؛ إى َض  ٍه ثټونٌٍي، خپ ًمصو م٩ً ـٌغ ثٖضأمٍٻ من ٌؼ مٵجمً ٍض ثټٍؼ

ج من ثْضمٌ ثټٌخجنٍ خ٩نٱٙم ٨  ش ٌىىنٌصً ثن١ُضٴ  ٍهًن هثلپ نٱًّ  مجًر ٌَ ثټٍؼ

ٌثټفّجح. ٌثټنًٍٕ  ٌثټد٩غ  ٨ٍو ثټٌخجنٍ خجٖضٍس  ٌثټ  ثټٹٍن، 
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ظ ٶ خجهلل  ٍض أمًٍو    ٌى ٶ ثټٌٵني،  ْن ـٵ  ًىيض  خصو ٰمى ٌثنٵخريو ټًٸٽ يج، ٌ ٨ن  ١٪، 

ٍٴني ًؼجء   ج، ٌمن٩ً ىٍ لٌ ثټص ٩ٽ ٶ خجٖضمٽ نٌج خٽْ ن ٠ى ٺ م  ټٰ  ، زٌ ٌىٹدجح ثٖضِْض جذ  ثټو 

ث ٍض  ٍثىو  ْن ٸجن ٸيټٺ ٸجن  ٌ ٌثټو نٌمى  ، ْن أ٬نى ثټن جُ، ٌإٸج ـٵٌٵز  ً ْن ټٹ  ًم ټ نجن م 

نى ثټو نيشْ   [. 5]ٌجٌء م 

ٌىثٷ ثټٌٵني خجهلل َض ًصفٵّ      ٌثټص٩ٽٶ ىيو ثټعٵز  ٵجن إَض خٵ١٪ ثټ٩ُضبٶ ٨ن ثټمُضبٶ، 

وو  ٘٘ض هللا ا  أنًثټفوًغ ثټرشًٲ ٨نً ٍض ٖضج ؼجء  ٨مجَض  إ ا ش٩جٗضا ٌثټٌؼجء خجهلل ـٌ

ٍثٷ ـصى  ثټٽيمّ "ٴجٻ:  ا  ٨ٽًٌ ٌِٽم ٌثٴ١٪ ًؼجبٍ ٨من ِ ثٴيٯ ٍض ٴٽدٍ ًؼجءٷ، 

ث ٬ريٷ أ٘پ "  مج ٰيمً ثټٱٌٝپ خن ٨ٌجٛ، ـني ٴجٻ:ٌىيث ٨نْي [. 6]"َض أًؼٍ أـو 

ىو ثټٌٜج ٨ن هللا   َ ج: ا"  ٨َ ٌؼپا ثټ  ٝ َثىو ٌىٍ ثټ٭نٍ، "ٌٴجٻ أً ٧ ىٍ ثټ نٍ  ثټٵى

 ً ٌظ ٶ خجهلل ٍض أمًٍو ٸٽ يج، ٌ ٶ ثټٌٵني  ٵ  ـى ٌثنٵ١٪ ٨ن ثټص٩ٽ ٶ يض  ٰمن   خصوخريو ټً 

  ٰ ٍٴني ًؼجء  ٌلٍ  ج."خجٖضمٽ

ٍٿ     ٽَىو ٌٔن ثٔضُِضٿ ثخن شٌمٌز، ٰٵجٻ: ټ ثټٙفٌق ٌټم ًمٌػ ٨ن ىټٺ ثٖضٱي

ٌظٵز ثټٵٽذ خمج ٨نو " ثټَىو ثٖضرش٧ٌ ىٍ شٌٷ ٸپ يشٍء َض ًنٱ٪ ٍض ثټوثً ثِضلٌر، 

 "هللا

  ٝ ّٜ  جٌٴجٻ أً ج ثټفو ثټٱج٘پ خني ثټَىو ثټفٶ مٍ ج "ٌثټَىو ثټدج٠پ: ف  ثټَىو ىٍ ٨م 

ـ   ٍنً مٌؼٍ پ  جَض ًنٱ٪ إمج ټنٱجء نٱ٩ً أٌ ټٹ  ٙ ف ٌس ٖضج ىٍ أنٱ٪ منً أٌ م   ٍ ٱ ْضنً م 

ٌثؼفز ٰجټَىو ٌٰيج ـمٶ ٌأمج ثٖضنجٰ٪ ثټمجټٙز أٌ ثټ  ."ٖضج ًٌخٍ رضًو ٨٘ض نٱ٩ً، 

ٌثټونٌج، خپ     ث ثټٱٙپ خني ثټوًن  ٨مٽً  ن مؽجٻإإن ثټٱٹٌ ثٔضُِضمٍ ټم ٩ًٌٯ أخو 

ٌأٔٹجټيج ٌٍض ٸجٰز مٌجهًنيج  ًٕمپ ثټفٌجر ثټدرشًز ٸٽيج خٹجٰز ًٍ٘ىج 

ٍثٿ ثټوًن] ٌىټٺ ْضن ثٔضُِضٿ ًٌَ أن ثټونٌج ىٍ ٴ معٽمج ٴجٻ إمجٿ  [.7ٌمؽجَضشيج، 

ٍثٿ"ثټفٌمني ثٔضمجٿ أخٍ ثٖض٩جيل ثټؽًٍنٍ:   [. 8]"ٰؽٌس ثټونٌج من ثټوًن مؽٌَ ثټٵ

ٍثٻ ثټصٍ أًٌهىج ثخن  فجخيج شٌشٹَ ٍض إن ثٖضصأمپ ټٓضٴ ًؼذ ٍض ثټؽجم٪ منٍّخز ْ٘ض

ؼجنذ منيج ٨٘ض ثټ٩ٵٌور، ٌٸيټٺ مج ًٕري منيج خٕٹٍپ ؼل إٗض أن ثټَىو هًؼجس 

ٍر إًمجن ٴجبٽً ٌمٱيٍمً ټٽَىو؛ ٰمن ـٌغ ثټؽجنذ ثټ٩ٵٌوي  ًصٙج٨و خفّذ ٴ

ٍٿ خوثىز  أن ثټدرش من ټون آهٿ  صى نيجًز ثټونٌج إنمج  ا ٨ٽًٌ ثټُّضٿا ٌثٖض٩ٽ ـٌ
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ج من أنً ټٌْ ظمز هثً خ٩و ثټونٌج ًنٵّم ج ثن١ُضٴ  ٍن إٗض من ًنٹٌ ثټد٩غ إ٠ُضٴ 

ٌثټ٩ٵجح، خپ ًٙدق ثټَىو  ٍثح  ًفٌجىج، ًٌّٵ٢ م٪ ىيث ثٔضنٹجً خجټصد٩ٌز مدوأ ثټع

ٌثټصٍ ًؽذ  ؛رضخ ج من ؼنٍن ْضن ثټونٌج ٍض ٨ٌٯ ثٖضنٹًٌن ىٍ ٬جًصيم ثټٵٍَٙ 

جبپ ٌمن ٸپ ثټ١ٌٳ، ٨٘ض ثٖضٌء ٌٰيج أن ًّصٍٍض منيج ٸجٰز ـ٤ٍ٥ً خٕصى  ثټٍِ

ٌټةٺ ثټيًن ًو٨ٍن إٗض ثټَىو ٍض ثټونٌج ْضن ثَضِصٹعجً منيج مٍؼذ  ؛ًٌّصعنى منيم أ

ٌثټ٭م، ٌىيث ٬جًز ٍىوىم ٌمدص٭جو.   ټٽيم 

ٌثټ٩ٵجح، ثٖضنصّدٍن      ٍثح  ٌثټع ٌثټنًٍٕ  أمج ثټٵّم ثټعجنٍ ٌىم ثٖضؤمنٍن خجټد٩غ 

ٻإٗض رشثب٪ ثٖضٌِٽني، ٌٰنٵّمٍن إٗض ظُضظز أٴّجٿ ٌىم ثټٵّم ثْضٸرب  ا : أمج ثٌْض

ٌټةٺ ٤جٖض ا ٌثْضٸعٌ ٍث إٗض ثټونٌج، ٰأليٌىج من ٬ري ٌؼييج أنٱّيم ممّ  ٍٰأ ن مجټ

ٌثټصٱجلٌ  ٌثټًَنز  ٌثټٽ٩ذ  ٌثِص٩مٽٍىج ٍض ٬ري ٌؼييج، ٌىؤَضء ىم أىپ ثټٽيٍ 

ٌأمج ثټعجنٍ ٌث ثټونٌج من ٌؼٍىيج ثٖضدجـز،  ا ٌىم ثٖضٵصٙوٌن ا ٌثټصٹجظٌ،  ٰٵو ألي

ٌث  ٍٿ ٍض ٌأه ٍثؼذ، ٌإن ثلصٽٲ ثټٵ َثبو ٨٘ض ثټ ٍث ْضنٱّيم ثټ ٌثؼدجشيج، ظم أمّٹ

ٍنيم ٍىجه من ٨ومً إَض أن ٘ن٩ٌيم ىيث ًنٵٚ من هًؼجشيم ٍض ثِضلٌر خٵوً  ٸ

ٌأمج ثټٵّم ثْضلري  ٩يم ٍض ثټونٌج،  ٌټةٺ ثټيًن  ا ٌىم ثټّجخٵٍن خجټمريثسا شٍِ ٰأ

ٌهثً ثخصُض  ٌأنيج هثً ٨مپ  ٌثه من ثټونٌج  ٍث ثٖض ٌه ٰيم ٍث خمٵصىض ىټٺ من ثټصَ ء ٩ٰمٽ

ٌثً، ٰٹجن ٘ن٩ٌيم ٌٰيج ٬ري ٘نٌ٪ ثټٵّمني  من ثټونٌج ټّضلٌر ثټصٍ ىٍ هثً ثټٵ

ٍث من ثټونٌج خمج ًٹصٱٍ خً ثٖضّجٌٰ ٍض ِٱٌو.  ثٖضصٵومني؛ إى ثٸصٱ

ن أىپ ىيث ثټٵّم اا ثټّجخٵٍن خجټمريثس اا ٌِنٵّمٍن إٗض ئٌٸمج ىٸٌس ٰ   

ج ٖضٱيٍميم ج شد٩   ٝ ٻ منيم  ٴّمني أً ٍر إًمجنيم؛ ٰجټٵّم ثٌْض ج ټٵ ٌشد٩  ٨ن ثټَىو 

ٌث من ثټونٌج خمٵوثً ِوّ  ٌأمج أ٘فجح ثټٌمٶ ٰٵ٢ ٌىٍ ـجٻ ٸعري من ثټَىّ  ألي جه، 

ٍث ْضنٱّيم اا أـٌجن ج اا ٍض شنجٌٻ خ٩ٞ  ٌټةٺ ثټيًن أّٰف ثټٵّم ثټعجنٍ، ٰأ

ٌشى  ٌشن٢ٕ  يم،  ٍثشيم ثٖضدجـز ټصٵٍَ خيج نٱٍِ  ٖضًَو ثټ٩مپ. وى ؽ  ٔي

ٌإىث ـصنج ثټَىو ٍض أىٽً ٰٵ٢، خجن ټنج أنيم ټيم م٪ ٍٰٝٻ ثټونٌج أٴّجٿ:    

ٰمنيم من ًفٙپ ټً إٴدجٻ ٌٰمّٹً ًٌصٵٌح خً إٗض هللا، ٌىيث ٸجن ٩ٰپ ٸعري من 

، ٌمنيم من ټم ًفٙپ ټً يشء من ثټٱٍٝٻ ا ًيض هللا ٨نيما ثټٙفجخز ثْضؼُضء 
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ٌنيج. ٌَض  ٍثىو ٍض شفٌٙٽً إمج م٪ ٴوًشً أٌ خو ٻ ٌىٍ  ٔٺ ٰأن أىپ ثټٵّم ثٌْض

 أٰٝپ منً.

ٍثء    ٍث م٪ ثټَىو خفّذ ٰيميم ټً، ِ َثىوًن ٍض ثټونٌج ثټيًن ش٩جمٽ ٌىنجٷ من ثټ

أٸجن ىيث ثټٱيم مدنٍ ٨٘ض أٍ٘پ من ثټوًن أٌ ثٴصص ٨٘ض ىثشٌز ثټٱيم ٌٰيم خفّذ 

ٍٰيم من هللا  ٌٰٵييم ٌل َثىوٌن ٍض ثټونٌج ا ش٩جٗضا ٨ٽميم  ٌټةٺ ىم ثټ ٌأ  ،

ٌثټدون، ٌمنيم من لجٯ أن ًنٵٚ خٵٽٍخيم،  ًثـز ټٽٵٽذ  ٌمنيم من ٍىو ٌٰيج 

إٴدجټً ٨ٽٌيج ـ٥ً من ثِضلٌر، ٌمنيم من لجٯ ٠ٍٻ ثټفّجح ٨ٽٌيج، ٌمنيم من 

ٌأَ ـٵجًشيج ٰ ديج ِصٵيًىج، ٌمن أؼجٻ خصو أٸعٌ ٩ٰجًن شٵٽ  جأؼجٻ خصو ٌٰيج ٰ

ًثىٻ ٍض ٠ٽديج َٰىو ٨نيج، ٌمنيم من ٸجن  َثـمز ثْض ًمجٯ أن شٕ٭ٽً ٌٰنجبيج ٌم

ٌه ټيج. ٌثټصَ  من ثَضِص٩وثه ټّضلٌر 

ٍه م     ټٽونٌج ٍض ثټفوًغ ثټيي ألٌؼً ثټ١ربثنٍ من  ا ش٩جٗض ا ن ټ٩نز هللاٌثٖضٵٙ

ج ٴجٻ: ٴجٻ ًٍِٻ هللا    ٨ٍ ٽ  ا ـوًغ أخٍ ثټوًهثء مٌٰ نثټ (م ا٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ  ٌجو 

ٍن ٍى يج إَض مج ثخصٌٌٍن مج ٩ٰمٽ ،زٌ مٽ٩ ً   ًخ ٭  ا ٌٸپ مج ٌٰيج ا [.  ٰجټونٌج9] (هللاٌؼ

وٌر ٨ن هللا د٩ى ٍنز: أي م  ٨ٌ٘ض  ؛مٽ٩ ْضنيج شٕ٭پ ٨نً إَض ثټ٩ٽم ثټنجٰ٪ ثټوثٻ ٨٘ض هللا 

ٌثَضو ممج ًٵٌح من هللا ٰييث ىٍ  ٌىٸٌ هللا ٌمج  م٩ٌٰصً ٠ٌٽذ ٴٌخً ًٌٜجو 

ٍه من ثټونٌج، ٰئن هللا إنمج أمٌ ٨دجهو خأن ًصّ  ٌ ثٖضٵٙ ٍو ٌَضٍٿ ىټٺ ه ٍو ٩ٌ١ًٌ ثٿ ٵ

  [.11ىٸٌو]

 

 ٍىٌو َض ٩ًًٌٰ ثٔضُِضٿ

ٌٍٰز من ٍىو ثټمٌٌػ   جٟ خ٩ٞ ثټٙ َض ٩ًٌٯ ثٔضُِضٿ إىن ىيث ثټيي ٔج٧ خني أٌِ

ٌثټٵٱجً،  ٌجٿ ٍض ثټدٌو  ٌثټي  ٌندي ثټ٩مپ  ٍثٻ،  ٌأم  ًٍ ٨ٌٵج ٨ن ثٖضٽٹٌز ثټمج٘ز من مجٍٻ 

ٍثٻ  ٌټ٩پ أل١ٌ مج ٍض ىيث ثټ١ٌؿ أنً مج ٌأٸپ ثټعمجً،  ٌثټ٩ٌٖ ٨٘ض رشح ثٖضجء 

ٍثس ثټصٽٱجٍ، ٌخ٩ٞ  ٌٴن ٌثټفٽٵجس،  ٍثٳ ٍض ثٖضّجؼو  ٍثو ٨رب ثْضخ ِجًً ج شصنجٴٽً ثْضٰ

ٌثٖضؽُضس، ٌٰرتٷ ٍض ثټ٩ٌٍن إ٨ؽجخ   ٌثبو  ٌثخ  جثټؽ ، ٌٍض ثټ٩ٵٍٻ ج، ٌٍض ثټٱيم ث١ٜ

 ن ٩ًمپ إىن؟ ٌٖضن ن٩مپ إىن؟مى  :شّجؤَض  
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ج أن خ٩ٞ ثټَىجه "[: 11ًٵٍٻ ثټوٸصًٍ ٘دفٍ ثټٙجټق ]   ٌمن ثټ٭ًٌذ ـٵ 

ٍّ ٌثٖض ٍٰني  ٠ جهًغ ٨٘ض ًٍِٻ هللا صٙ ٪ ثْـض  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٨ض ټيم أنٱّيم ٌٜ

ٽّ  ٌر ثټصٍ َض ًوًٷ ثټدٌجن   ا مٌِ ٱى  ش٬ٌٌد ج ٍض ٘جټق ثْض٨مجٻ، ٸأن ىيو ثټعٌ يج من ٌ٘

ٍثټً ٍثم٪ ٸٽمً ټم شٹْ  ا ثټُّضٿٌ  ثټُٙضر ٨ٽًٌ ا أٴ ٍثخٮ ـٹمً ٌؼ ْٕ ٱ  ٌن ٌټم ش  ٲ  يم 

ٌثٔص٭جٻ ىؤَضء خجټ٩دجهر، ٌثټ٩ٱز، ًفمپ ثټ٩جمز  ٘وًٌىم.  ٌثٔصيجًىم خجټَىو 

ٍّ  ىٍَض   ٨٘ض ثَض٬رتثً خمج ًمصٽٵٍن، ٰم١ٌىم من ىيو ثټنجـٌز أٔوّ  ًو. ممج نصٙ

ٍث ٍض ش٩جټٌمً مج ټٌْ منً ٌأهلٽ ٍث خؽيٽيم ٌؼً ثٔضُِضٿ،  ى  ٍ   ."ٌټٵو ٔ

ً٘و ثټفج٦ٰ أخٍ ثټٱٌػ خن ثټؽٍٍي ثټفندل ىيو ثټ٥جىٌر ثټصٍ ثنصيؽيج خ٩ٞ     

ٍٰز ٍض ٸصجخً ثٖضجش٪ ٬ُضر ثٖض ج (ٌ٘و ثټمج٠ٌ)صٙ ، ٌَض أؼو أٸعٌ منً إـج٠ز ٌإٖضجم 

 ٍّ ٌـّدنج منيج  ،ټض ٨٘ض ثِصٵٙجء مج ٸصذ ثنصٵجء  َض إؼمجَض  خييو ثټنجـٌز، ٩ٰ

ٍنً  ٍثىم ممن ًفّد ٍثىو ټٽوَضټز ٨٘ض ثِصيؽجن ىيث ثٖضّٽٺ ټٹٌُض ًنصيؽً ِ ٔ

ج ندًٍ  مّٽٹ ج إُِضمٌ    ج.ج، أٌ منيؽ 

ْٹٌو، أن ًىْمد ٢ى أًخجح  ًأًض من"ن ثټؽٍٍي: ًٵٍٻ ثخ     أ٥٨م ـٌىپ  ثټ١ٌٕجن ٌمى

ٌثټصٕج٬پ خجټٽ يثس ٍثٻ خجِضمجٻ،  ٵيم ٰئىث ٨ٽّ  ثټٵج٩٠ز ٨ن ثِضلٌر ٌ أ٨مجټيج، ثْضم

ع   ج ٨٘ض ؼم٩ً، ـٌ  ٝ ٌثِصً خمُض  خجٖضجٻ؛ شفًٌ ٰيټٺ  خً، ج ٨٘ض شفٌٙٽً، أمٌىم خف

ـ   صني  ي  ٌى من مى  ٍ ز، أْن پ ثټمٱٌّ ٌى ٍض ىيث ثْضمٌ من هٴجبٶ ثټف  مٹٌو، ظم هٰن  ٽً، ٌ ٴى

ٯ م    ٍ نٱٌ ٠جټذ ثِضلٌر منً، ٌخجهً ثټصجب ٩ً ثٖضؤمنني؛ن ؼمْ لى ػ  مج ٍض ًوو،ذ  ٰى  ٌ  ًْم

َثٻ ٍّ  ٌَض ً ً ٨٘ض ثټَىو، ٌ ًأمٌو خجټرتٷ، ًٌم  ٜ  ٌ ًٰ من ٠ٌٴجس ثټ١ٌٕجن ً فى

ث  ً ٌ  ثټٹّذ؛ إ٤يج ٱ٦ هًنً، ٌٍض لٱجًج ىټٺ ٨ؽجبذ من مٹ ًٌخمج  و،ټنٙفً ـٌ

ټّجن خ٩ٞ ثٖضٕجًن ثټيًن ًٵصوي خيم ثټصجبذ، ٌٰٵٍٻ ټً:  شٹٽ م ثټ١ٌٕجن ٨٘ض

ر ٌى م  ٍ ٌثهلپ ٍض  جه، ٌمصى ټٺ ٬وثٌء أٌ ٨ٕجٌء، ٰٽّض من أىپ ثټَىّ  ثلٌػ من مجټٺ 

ٌثشذ ثټ٩َٿ، ٌّ  ثټَىو، ُٰض شنجٻ م جهًغ ثټد٩ٌور ٨ن ثټٙفز، ًٌخمج ٸ ً ٨ٽًٌ ثْـض

ٍثًهر ٨٘ض ِدذ ٌٖض٩نى، ٰئىث أ ٽ ٶ  ٌثټ ٌش١٩ پ ٨ن مٹجِدً، ٨جه ً ٩ى لٌػ مج ٍض ًوو، 

ٍثن، أٌ ّّ  ٠م٩ً خٙٽز ثٔضل ن  ٨نوو ٘فدز ثټّٽ١جن؛ ْضنً َض ًٵٍَ ٨٘ض ٠ًٌٶ ًىْف

ج، ظم ٌثټرتٷ إَض أًجم  ٌّ  ثټَىو  ٍه ٌٰ ٵجىض م١ٽٍخجشً، ٌٰٵ٪ ٍض أٴدق ممج ٰ منً،  ٩ً
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ٽ٪ ٍض  ّ نْ  ًٌديٻ أٌٻ ثټ صىمى ً، ًٌٙري م  ٜى ٌ  ٨ٌ   ً َض  ثټصفٌٙپ هًنى ّّ  و  ج[ خً، ٌ ]مصم ف 

ٱ٘ض  ّ   [12]."ًٵٲ ٍض مٵجٿ ثټٌو ثټ

 خّٽٲ ثْضمز، ٪ من ثټعٌجح خو٨ٍَ ثټصأيّس ٌټٌْ من ثټَىو ٍض ثٔضُِضٿ ټدْ ثٖضٌٴّ     

أن  ًمٹن ٪ إَض ټٽرضًٌر ثٖضٽؽةز ټيټٺ، ٌٸمجٍث ثٖضٌٴّ ّْضنيم مج ټد ؛ٌٍض ىيث م٭جټ١ز

ٌٴو ٥ًنّ  أن ټدجُ ثټٕيٌر َض  ثټ٥جنّ  ًٹٍن ٍض ثًشوثبً أن ًٹٍن ټدجُ ټٽٕيٌر، 

 :ٴجټً ٌٔن ثٔضُِضٿ ثخن شٌمٌزو ىيث مج  ًؤٸّ ٌ ًٹٍن إَض ٍض ثټنٱٌْ من ثټعٌجح، 

ٌشٹْ  ّٰ ٌى ) ٌثٖضصمٱّ ه ثټٕيٌر من ثټعٌجح، ٌىٍ ثٖضرت ٞ ثټمجًػ ٪ ثټمجًػ ٨ن ثټ٩جهر، 

 ّٰ ٍث ًٹٌىٍن ثټٕيٌشني: ثٖضرت ٌثٖضصمٱّ ٨ن ثټ٩جهر؛ ٰئن ثټّٽٲ ٸجن ٞ، ٌٌض ٪ 

، ٌلٌجً ثْضمًٍ "ْ ظٍح ٔيٌر أټدًّ هللا ظٍح ميټزمن ټد"ثټفوًغ: 

ج٠يج(] ٯ ثخن شٌمٌز ظٍح ثټٕيٌر خأن13ًأٌِ  ٌ ٨ٌ ىٍ ثټعٍح ثټيي ً ٵٙو خً " [. 

ٌثټَىو ٍثٜ٪  شٱج٧ ٨نو ثټنجُ، ٌإ٤يجً ثټرتٰ٪، أٌ ثټص   [.14]."ثًَض

ٌثټ٥يًٍ خم٥يٌ مصوٍن ٥ًنّ       ثټَىو ټٌْ ٍض ٠مٌ ن٩مز هللا ٌإلٱجؤىج ٨ن ثټنجُ 

ٌٶ ًوو، ٰ ثټ٥جنّ م٩ً  جؼصً ٌٜ ٍىٗ، ٨ن أخًٌ مجټٺ، ٴجٻ:  خٍأ ٩نخٱٵٌو ـٌ ـْ ثْض

ٌ   : ًجٴٽض ىم  پ  أ ؼ   ٌ ن ٍ ٌَض ًى خًًٍِٻ هللا، ثټ ٌ ٱ  ٝى ُضى ً  ٰى ًً؟ ،   َ ىْؼ ٌ  خٍ ٰأ ًنٍ، ٌٰم   ٌ ْٵ

. ٴجٻ: ٰأٴْ ٴجٻ: َض خپ  ه  ً آنٌ ٌ  : ٴو ٍ  جح، ٰٵجٻ: ىپ ټٺ من مجٍٻ؟ ٰٵْٽض  ط  ثټعٌ 

َ  ٌؼا  أ١٨جنٍ هللا   ٌثټ٭ثٖضجٸپ   منا  پ  ٨ ٌ  ن"م، ٴجٻ: نٻ من ثٔضخپ  ى أظ مز هللا ٩ْٰٽري 

 [.15]"ٺ٨ٌٽ

ٍثو ثټنٱْ ً يى    َى ٿّ ٌټٌْ ٸپ مج شي ٌټٌْ ٸپ مج ً ص ه، ٌإنمج ً نيى ًّ ،  ٌى ن خً ټٽنجُ ً ْٹ

ٰئن  .٨ن ىټٺ إىث ٸجن ثټرش٧ ٴو نيى ٨نً، أٌ ٨٘ض ٌؼً ثټًٌجء ٍض خجح ثټو ًن

َ ؼمٌُض  ثٔضنّجن ًؽذ أن  ٌىټٺ ـ٦ّ ًٌ  ه، ټٽنٱْ َض ً   ،  ٌى ؿ ٩ٔ ٌټييث ًس  ُضٿ ًٌٰ، 

ي ٨مجمصً، ًٌٽدْ خ١جنز ثټعٍح ثټمٕنز إٗض هثلپ،   ٍ ٌآر، ًٌّ ًٌىن٥ٌ ٍض ثٖض

ٌټٌْ ٍض يشء من ىيث مج ً   ٌى ٤ٌيجًشً ثټفّنز إٗض لجًػ،    .[16]ٿّ يى ه، ٌَض ً  ٹ

إ٤يجً ن٩مز هللا ٨ٽًٌ،  ٌثټيي ًؽصم٪ من ثْضهټز: أن  من ٴٙو خجٖضٽدٍُ ثټفّن    

ٌ   ثمّصفرض    ٌٍ  ثټيج، ٔجٸ ه مج ټدْ من ٖضن ټٌْ ټً معٽً: َض ًرضّ  ٨ٽٌيج، ٬ري مفصٵ

ٌټٍ ٸجن ٍض ٬جًز ثټن   [. ٨ن ٨دو هللا خن ٨مٌٌ خن ثټ٩جٗ ٴجٻ: 17جِز]ٱى ثٖضدجـجس، 
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ٽ م ٘٘ض  هللا  ا  ٍ  ٴجٻ ثټن د ٌ ": ا ٨ٽًٌ ٌِ ٍث   ّ ٌثټد ٍث  ٌثرشخ  ٍث  ٍث ٍضو  ٙشٸٽ   ٬ري ٴ

 [.18]"ٌٽىزمإرسثٍٯ ٌَض م

ٽّ ّ٘٘ض ا ٌثٖضؤمن ثټصجخ٪ ټيوي ثټندٍ لري ثټيوي    ً ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثټٵج ء َ، 

ٌثٖضصأيّس  ا ٌ؛ إى ٸجن ن ًٌص١٩ّ و من ثټعٌجح، ًٌصًَّ  خً، ٨ٽًٌ أن ًٽدْ ثټؽٌّ ټّريشً، 

ج من ثټعٌجح، ًٌصؽمّ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ٍث٨  ٌټُٙضر ثټ٩ًٌٽدْ أن ٍه،  ٍٰ وًن، پ ټٽ

ٌثټٹربًجء.   ٌټُٙضر ثټؽم٩ز، م٪ ثټد٩و ٨ن ثٔضرسثٯ 

ٍٿ أنً  ِ     نربٖضًٵٍٻ ٨٘ض ث م هللا  ٨ٽًٌ ٌِٽ  ٘ض  ٘ ا ًٍِٻ هللا   م٪٨ن ٨دو هللا  خن ُِضى

ٍٿ ثټ ٩ز:ؽ  ٍض ً ٍٿ ثټ ټٍ مأـوٸ مج ٨٘ض" م  ِ  ؽ  ثٔرتَ ظٍخني ټٌ ٩ز  َ ظٍح ٍى م 

  ً  [ 19]."مينص

َ  ٌأؼجح ٌٔن ثٔضُِضٿ ـني ِأټ    ه ٨ن ثْضٴمٕز ثټعمٌنز معپ ً ِجبپ ٨ن ثٖضصن

ٌثټٹصجن ثٖض   جٗض ٍض شفٌّنً ٌمج نجِديج: ىپ ٍض شٌٷ ىټٺ أؼٌ أٿ َض؟ أنٵپ ٭ى ثټفًٌٌ 

 ّٙ ًثس خن  يج من إؼجخصً ثټ١ًٍٽز:ثټ٩دج

ٌ ح خرتٸيج: ٰيٍ  "   ٍث٧ ثټصٍ أخجـيج هللا ٨٘ض ٌؼً ثټصٵ من ثمصن٪ ٨ن ن٧ٍ من ثْضن

، ٌمن شنجٌٻ مج ث ټن٩مز هللا،  مم١ت ٜجٻ   ٌ ٥ي  ٌثټٽدجُ م  أخجـً هللا من ثټ٩١جٿ 

عجخ ج ٨٘ض ىټٺ. ن شٌٷ ؼمٌپ مّص٩ٌن ج ٨٘ض ٠ج٨ز هللا ٸجن م  .. ٌٸيټٺ ثټٽدجُ: ٰمى

ن شٌٸً مص٩د و   ثټعٌجح خ مُض   ج،  ثخجٖضجٻ: ټم ًٹن ټً أؼٌ، ٌمى خصفًٌم ثٖضدجـجس: ٸجن آظم 

: ٰئنٺ مأؼًٍ ٨٘ض ٺټن٩مز هللا ٨ٽٌ ثٌ  ٌإىث ټدّضى مج أخجـً هللا ټٺ من ثټعٌجح م٥ي  

ٌثټ٩ٌٰز ٌټٍ ٸجنض ظٌجخٺ ٍض ٬جًز ثټنٱجِز    [21] ."ىټٺ، 

ٌثټونٌج، ٰيٍ َض ًٌـذ خجټٌىدنز      ٌٍض ثٔضُِضٿ مؽجٻ ٌّٰق ټٕةٍن ثټوًن 

ٶ ٨٘ض ثٖضّٽمني ٍض يشء من مصج٧ ټم ًٌّٝ  ثٖضٌّفٌز ٌَض ًو٨ٍ إٗض ثټصٵٕٲ ثټينوي.

ٌّ 21ثټونٌج] ٌثٖضّصٵ يج ټم ًيمّ  ا ش٩جٗضا يج هللا ټ٩ٽمجء أن ثټونٌج ـني ىمّ ٍض ٰيم ث [. 

جثشيج أٌ ىم  يى ټ   ٍټً ش٩جٗض: ﴿، ج م١ٽٵ  ٌٍ ٸمج ؼجء ٍض ٴ ټىْي ٌى ٌذ  نٌْىج ټى٩  ٌىجر  ثټو  ج ثْټفى ﴾ إن مى

ٌټي22ٍ] ٠ٌٽذ  ،إَض مج ٸجن منيج هلل من ٨مپ ٍض ِدٌٽً ،[ ٰئنمج ثټفٌجر ثټونٌج ټ٩ذ 

ٌټيٍج مج ٨وث ىټٺ ٰئنمج ىًٜجو. ٰأمّ  ٌّ  ،ٍ ټ٩ذ  أٌ  ،ًٝمفّپ ٌٰيىذ ًٌنوًُ ٌٰم

ٌثټٵ٠ٌدٍ.  إظم ًدٵى ٨٘ض ٘جـدً ٨جًو ٌلًًَ، ٸمج ؼجء ٍض شٱّريي ثخن ٸعري 
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م يى يج ټ  ز ُٰض ًؽٍٍ ټنج أن نيمّ ٩ٌّ دى ٌخجټص       ٌمٍِ ثشيج؛ ْضنيج أًٛ ثټ٭ٌُ ټّضلٌر، 

 ٌّ ٍٳ ثټصَ جٻ ًفٌى يج، ٴثټونٌج َض ىمّ  ه خجټ١ج٨جس ٌمن ىنج ًٹٍن ـذّ ثټفٙجه، ٌِ

 : ثٍي   ٌ ً يل ٌٰيج ٴٌٍس أٸصّذ خَضٸٌٲ "خن م٩جى ثټ ج يج ـٌجر أ هًٷ خي أـذ  هنٌج ٴو 

  [.23]"ج ثِضلٌري٠ج٨ز أنجٻ  خ

ٍو: مج ى    نٌج ثټ ٌٍىيث ٨ني مج أؼجح خ٩ٞ ثټ٩جًٰني ـني ِأټ يج هللا  صثټو   ٍض ٍ ىم 

ٌآن ثټصٍ ًند٭ٍ ټٽ٩جٴپ أن ً نٌج شًٌ أ٘دضى ٸپ  مج "ديج؟ ٰٵجٻ: ن  ؽصثټٵ خً  وٍض ثټو 

 ٌ ٍٿ،  نٌج، ٰيٍ ميم   [.24]"ثِضلٌر، ٰٽٌْ منيج ًو خًٌيج شٌمج أ٘دضى ٰ ٸپ  ثټو 

ٌټ٩پ ش٩ًٌٲ ثټصٍٙٯ خجټَىو ىٍ ثْضمٌ ثټيي ًصدجهً إٗض ىىن ٸعري من ثټنجُ.    

 ٍّ ٌټٹن ش٩ًٌٲ ٰجٖضصٙ ًث٬ذ ٨نيج، َض ًص٩ٽٶ ٴٽدً خيج.  ٯ ًؼپ ٍىو ٍض ثټونٌج، 

 ٍّ ٍّ  ٯ خجټَىوثټصٙ ٍثىو مصٙ ج ټٽٹٕٲ ٨ن ـٵٌٵصً. ٰٽٌْ ٸپ   ٝ ج َض ًٹٱٍ أً  ٰ

 ٍّ ث ]ٌإن ٸجن ٸپ مصٙ ٍثىو   [. 25ٯ 

    ٍّ ث ٰيٍ رضح من ثٖضؽجٍٰز ثټ٩ٽمٌز، ن٥ٌي  أمج أن ٸپ مصٙ ٍثىو  ٍض ًؤًصً،  ٯ 

ٍثٴ٪ ٨نو ش١دٌٵً، ٰٙوٳ من ٴجٻ:  مؽجٍٯ  ٍّ "ټٽ ٌٴز  ٍض ثټٵٽذ، ٸجن ثټصٙ ـ  ٯ 

ٌٴز  ٨٘ض ثټؽّو، ٌٸجن ث ث خني ثټنجُٰٙجً ل   ً ث ٨ن ثټنجُ، ٰٙجً ثٔصيج  ً ، "ِصصج

ٌثٖضنجٰ٪ ثٖضجهًز جً خ٩ٝيم ًصّ ٘ـصى  ٌأمج ثټصٹجټذ ٨٘ض ثٖضنج٘ذ،  ميو ټٵد ج، 

٬ٌريو ٌِّ  ٍٴصٌز ٰيٍ ٤جىٌ ٬ري لجٍٯ ټٽ٩ٌجن، ًصّجٌَ ًٌٰ ثټٍٍٙض  جن، ٌإن ٸجن ثټ

ج أنً ًّصٍؼذ ثٖضٱجًٴز.  من ٔأنً ٴوًم 

ٳ ثټٱٌٽٍّٯ ثخن ِ    ٌ ًثس)ٌنج ٍض ٸصجخً: ٌټييث ٰٵو ٰ خني ثٖضٱجىٌم ثټصٍ  (ثٔضٔج

ٍث ٌٰيج خني مى  ٌٴجًخ ن ىٍ ٨جخو ٌخني ٌمى  ن ىٍ ٍٍ٘ضّ ثلصٽ١ض ٍض أىىجن ثټنجُ 

َثىو، ٌٰٵٍٻ:  ٛ ٨ن مصج٧ ثټونیج ٠ٌیدجشيج ی  "ثټ  ٌ ٍث٤ذ  ّٚ مى ثٖض ٩ْ ٌثٖض َثىو،  خجِم ثټ

ٌنفٍىمج ی   ٌثټٙیجٿ  ٯ ثٖض صىص  ٌ  ،خجِم ثټ٩جخو ّٚ مى ٨ٽی ٩ٰپ ثټ٩دجهثس من ثټٵیجٿ 

ج ټرشٌٳ نًٍ ثټفٶ ٍض رسّ  خجِم  ّٚ مى ه ی  خٱکٌو إټی ٴوُ ثټؽربٌس مّصویم 

ٌٴو یرتکّ   .ذ خ٩ٞ ىيو م٪ خ٩ٞ(ثټ٩جًٯ 

ٍٿ ثټمج٠ت ټٽَىو، ًٌفدّ     ٌثء ٨ن إن ثټيًن ًصمّٹٍن خجٖضٱي ٌثَضنَ ٍن ثټٱٵٌ 

ا أ٨وثء ثْضمز ٨٘ض شٌٌِن ىيث امن ـٌغ َض ٩ًٌٌٕن  اثټونٌج، ىؤَضء ًّج٨وٌن ا
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پ ثٖض ٍثٿ ثټنجُ ٨٘ض أنً ثټفٶ أٌ ثْ٘ض ٍٿ ٍض ٸصجخجشيم ٨ن ثٔضُِضٿ، خپ شٵوًمً ټ٩ ٱي

ّٙ  ٌثټنصٌؽز ثټيي ًن١ٽٶ منً ثٔضُِضٿ. ًثء ىټٺ أن أمز ثٔضُِضٿ ش٥پّ أٌ ثٖضف  ٽز من ٌ

ٌثٸصٱض من أًٛ ثټفٌجر هٌم   ٌشٌٸض ٴٌجهر ثټفٌجر ټ٭ريىج،  ج ٨جټز ٨٘ض ٬ريىج، 

دفز ٠ًٍٽز، ٌمن ٽ  ج خعٍح لى خٵ٩١ز أًٛ شّؽو ٌٰيج ِؽور، ٌمن ًٍنصي ٶ، ٌِ

 ٍْ ٌثټن٥ٌ ټٽفٌجر،  ٌټٍ ٤پّ  شيج ـدز شمٌ ًصد٩يج رشخز مجء.ٴ ٌٰنج ىيث ثټٱيم ټٽَىو 

 َّ ٛ لري ټنج من  ٍّٰٯ ٩ً ٨ٽٌنج ـٍٙٻ ىيو ثْضٌٔجء، ًٌدٵى خج٠ن ثًْض

 [.٤26جىٌىج، ټٹنً ٨نو هللا ټٌْ خمري ټنج]

٬ٌريو ٨نو ثټ٩ٽم َثىوًن ثټؽجهّ ٰجټَىو ٍض ثٔضُِضٿ ٨٘ض ىيث ثټنفٍ  ٌثټيًن جء ثټ ًن 

ٍنً ٽٍن ثٔضُِضٿ ًٌصمعّ ًمعّ  َض ش٩ٌٯ ثَضِصٹجنز ٌَض ثټٌٸٍن،  (ـجټز هًنجمٌز)ٽ

ٌثټ٩ٽم  ؛ٰجټ٩مپ رشٟ ټٽ٩ّجهر ٍثس،  ٌثه خً شفٌٙپ ثټٱٝجبپ، ٌٸس ثټٕي ْضن ثٖض

ٍَض   إٗض ثټ٩ّجهر ثټفٵٌٵٌز ٌىٍ  ىٍ ثټرشٟ ثټعجنٍ ټفٍٙٻ ثټنٱْ ٨٘ض ثټٹمجٻ ٌ٘

ٌثىج  َثيل شصفٵّ  ٍجٿ أخٔضمثثټصٍ ً خٵجء َض "ٶ خجټ٩ّجهر ثْضلًٌٌز ثټصٍ ىٍ: ـجمو ثټ٭

٬ٌنى َض ٰٵٌ ًمجټ١ً ٰنجء ټً، ٌرسًٌ َض ٬مّ  ٨ٌٽم َض ؼيپ م٩ً،   ،ًٌٰ"[27.]  

 

 ًو٨ٍ إٗض ثټٱٵٌ ثٔضُِضٿ َض

         ّٝ جهًغ ثټصٍ ٰ ج ٴى ّٔٹٽض ثْـض  ٌ  ٽض ثټ٭نٍ ثټٕجٸٌ ٨٘ض ثټٱٵري ثټٙجخٌ، مٱيٍم 

٢  ٩و هز ثټصفل خجټٱٵٌ خّٽمني خأٰٝٽٌّ ٍض أىىجن خ٩ٞ ثٖض ٌثْضٌِ  ٪ِ ثټدجح ثٌْض

ٍټٍػ إٗض ؼنز ثټٌـمن ٌثٰٵز ثټندٍ  ا ش٩جٗض ا ټٽ ٽّ ّ٘٘ض ا ٌم  ا. م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٴٲ ثټ٩جمز مج     ٌو من لُضٍٯ ٴجبم خني ثټ٩ٽمجء؛ ٰمنيم من ًنفجٍ  ِجىم ٍض م ًأ

ٌ  إٗض ثټٱٵٌ خأـجهًغ شؤًّ  إٗض ثټ٭نى ًٌربٌٍن  ًنفجٌٍنمن يز ن٥ٌو، ٌمنيم ؼْ و 

 أـجهًغ شؤًو منفجىم. 

ًٌٰٶ خ٩و ٨ٌٜيج، ظم ٴجٻ:  أهټز ٸپ   ا ًـمً هللاا [ 28ٌٴو نجٴٖ ثخن خ١جٻ]

ٌه  ًأًض ٍض ىيو ثٖضّأټز مج ٴجټً أـمو خن نص ثټوث ٌأـّن مج  [ ٴجٻ: ثټٱٵٌ 29]ي"

 ٘رب يى ، ٌخٽٌصجن ًدٽٍ خيمج ألٌجً ٨دجهو؛ ټٌدو ا ش٩جٗضا ٌثټ٭نى مفنصجن من هللا 
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ٹٌ ثټٕجٸًٌن، ٠ٌ٭ٌجن ثټد١ًٌن، ٌإنمج أٔٹپ ىټٺ ٨٘ض ٬ري  ثټٙجخًٌن، ٌٔ

٪ آلٌٌن ٍض  ٪ ٴٍٿ ثټٹصذ ٍض شٱٌٝپ ثټ٭نى ٨٘ض ثټٱٵٌ، ٌٌٜ ٌثِمني، ٍٰٜ ثټ

ٍث ثټٍؼً ثټي  ٌأ٬ٱٽ ّٞ  يشٱٌٝپ ثټٱٵٌ،  ٌثټنوح إټًٌ"] ًؽذ ثټف   [.٨31ٽًٌ 

ٍه  يٸًٌ       ٍمً ٨ن  اا ًيض هللا ٨نًاا ثټٙفجخٍ ثټؽٽٌپ ٨دو هللا خن م٩ّ مٱي

ٌثټٱٵٌ ٌثټ٭نى م١ٌّ ": ، ٌٰٵٍٻثټ٭نى  إن ٸجن ثټٱٵٌ  ،يمج ًٸدضصجن مج أخجيل أًّ ثټٱٵٌ 

   ."ٌإن ٸجن ثټ٭نى ٰئن ًٌٰ ثټديٻ ،ٰئن ًٌٰ ثټٙرب

     ّٞ َثٿ ثټٱٵٌ، خپ َض ـٌػ  ٌثٔضُِضٿ ىټٺ ثټوًن ثټ٩مل مج ؼجء ټٌف أشدج٨ً ٨٘ض ثټص

ٽّ ّ٘٘ض ا من أه٨ٌز ندٌنج ج، ْٰضن ًٹٍن ٬نٌ   ؛٨٘ض ثٖضّٽم ٍض ثټ٩ٍّ ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

م  إ" :ثٖضأظًٍر ٌثټ نٍّثټٽ ي  ٌثټص ٵى،  ٌثټ٭نى٩أِأټٺ ثټيوَ،   [.31]"ٱجٯ، 

ىيث " ٨ن ىيث ثټفوًغ: ا ًـمً هللا  ا ٴجٻ ثټ٩ُضمز ٨دو ثټٌـمن خن نجرص ثټ٩ّوي    

ٌأنٱ٩يج، ٌىٍ ًصٝمّ  ٌج، ن ِؤثٻ لري ثټوًن ٌلري ثټونثټو٨جء من أؼم٪ ثْضه٨ٌز 

ٌشٌٷ مج نيى ٨نً هللا   ٌثټصٵى: ثټ٩مپ ثټٙجټق،  ٰئن ثټيوَ ىٍ: ثټ٩ٽم ثټنجٰ٪، 

ٍٿ نج٩ٰز ٌم٩جًٯ ٘جهٴز ٰي ٍټً، ٌخيټٺ ًٙٽق ثټوًن، ٰئن ثټوًن ٨ٽ ًٌِ ٍ

وىَ) ٍټً، ٰيٍ( ثټي  ٌثټ٭نى ًصّٝمن  (ٵىثټص  ) ٌٴٌجٿ خ١ج٨ز هللا  ًٌِ ٌثټ٩ٱجٯ، 

ٌثټ ٨ٌوٿ ش٩ٽٌٶ ثټٵٽذ خيم،  ٌثټٵنج٨ز خمج ثټ٩ٱجٯ ٨ن ثټمٽٶ،  ٭نى خجهلل  ٌخٌٍٴً، 

ٍٙٻ مج ١ًمنئ خً ثټٵٽذ من ثټٹٱجًز، ٌخيټٺ شصمّ  ٩ِجهر ثټفٌجر ثټونٌج،  ًٌٰ، ـٌ

ٌثټ٭نى  ٌثټ٩ٱجٯ،  ٌثټصٵى،  وَ،  ٳى ثټي   ٍ  ً ٌثـز ثټٵٽدٌز، ٌىٍ ثټفٌجر ثټ١ٌدز، ٰمن  ٌثټ

ٌنؽج من ٸپ مٌىٍح ٙپ ٨٘ض ٸپ م١ٽٍح،    .[32]"نجٻ ثټ٩ّجهشني، ـٌ

ٽما ًعً ٌمنيج ـو      م  إ" :ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍى خٺ من ثټٹٱٌ  نٍّثټٽ ي  ثټٱٵٌ، ٌ أ٨

م   ٍى خٺ من ٨يثح ثټٵرب إنٍّ ثټٽ ي   [. 33]"أ٨

     ًّ َّ  ٌهلل ه ٌّ ثټ خٍ ٨دو هللا ِٱٌجن خن و ثټ٩ٽمجء ثټ٩جمٽني ٍض ٍمجنً أثىو ثټفٶ، ٌِ

ـجِذ ٨ٽٌيج، ْضن ألٽ ٲ ٨رشر آَضٯ هًىم أ  "، ـني ٴجٻ: ٩ٌِو خن مسٌٳ ثټعًٍي

٨ٌى ثټٌؼپ ثټٱجًٳ ثټفٵٌٵٍ خني أن ًٹٍن "أـذ  إيل  من أن أـصجػ إٗض ثټنجُ ، ټٵو 

ث ٨جمُض   ج ٨جټز ًصٹٱّ ٍثىو  ٍْ ، أٌ أن ًٹٍن ن٩١  ٌټم ًٹصٲ  ٲ ثټنجُ ٴ ٌٴٍس ٨ٌجټً،  شً 

ٌثټص١دٌٶ ثټّٽٌم، خپ أٔج٨ً خني مى  ن ىم أرضثخً خأن ًٹٍن ىيث مّٽٹً ٍض ثټٱيم 
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ٌنً،ٌمى  ٍْ ثټفن١زأو ٰإىث أًهس أن شص٩دّ "ً إټٌيم خجټٵٍٻ: جن ًصٍؼّ ٨نومج ٸ ن ه  ٌ ، "ـْ

 ّٙ ٌټٹنيج ٸنجًز ًٌمَ ٨ن ثټٵٍس ثټيي ًصف پ ٌثټفن١ز ىنج ټٌّض ٸپ ثټ٩١جٿ 

 شٹجٻ ٨٘ض ثټ٭ري.  خجټ٩ٍّ هٌن ثَض 

ٌثټٱٵري ٌٔن ثٔضُِضٿ      ثْضمٌ َض ټٽ٭نى  ـني ًٌهّ ثخن شٌمٌز ًٱٙپ ٍض ٴٌٝز ثټ٭نٍ 

ٌټٹن منجٟ ِى "ثټَىو ٸمج ًٵٍٻ:  ٌَض ټٽٱٵٌ  ٌثټٌو من  مى ٽ  إىث  ثټٵٽذ من ثټيٽ٪، 

ث؛ ٌإن ٸجن م٩ً مجٻ ٥٨ٌم، خپ ٴو ًٹٍن م٪ ىيث  ٍه  ٌثن ٸجن ٘جـدً مفم و ثټ٩ 

ث أٍىو من ٰٵري ىٽ٧ٍ  [. 34]"ٍثىو 

ر وى ز إٗض ثټصٵٍَ، ٸمج ٴجٻ ٍض ٨  ثْضٰٝٽٌّ  مثخن ثټٵٌّ  ٌأـجٻ ثٔضمجٿ   

 ِدفجنًا ، ٰئن هللا ا ش٩جٗضا أشٵجىمج هلل ثټصفٵٌٶ أن ًٵجٻ: أٰٝٽيمج " ثټٙجخًٌن:

ّٝ  ا ّٝ ټم ًٱ ٌثټ٭نى، ٸمج ټم ًٱ ٌثټدُضء، ٌإنمّ پ خجټٱٵٌ  ّٝ پ خجټ٩جٌٰز  پ ج ٰ

 ."خجټصٵٍَ

ٌثټٱٵٌ ّٰأٻ    ٌټٵو ـجٌٻ أـو ثٖضّٽمني ثٖض٩جرصًن ثټمٌٌػ من مأٍٳ ثټ٭نى 

 ٌٔمً: 

ٍٴض أًًو أن أـرش م٪ ٍمٌراا أًًو أن أ٘دق ٬نٌ   ٌټٹن ٍض نٱْ ثټ ٌثء  ج  ثټٱٵ

 ّٰ  ٶ خٌنيمج؟ٌثٖضّجٸني، ٰٹٌٲ أٌ

ٍٿ شٽٺ  ٌث٨ٌز مّصند١ز من ٰٵيً ثټٙفٌق ٖضٱي ٰأؼجخً ثټٌٕن ثټؽٽٌپ إؼجخز 

 ثټٵٌٝز ٍض ثٔضُِضٿ، ٰأؼجح:

مجَض ، أن شٵٍٿ خأهثء ـٶ ىيث ثٖضجٻ م٪  ا ش٩جٗضا شجٷ هللا آ اا من أِدجح ىټٺ أنً إىث

ٌثَضٰصٵجً إټًٌ  ٍثٜ٪  ٌش٩جٗضا ثټص  .ا ِدفجنً 

ٌثټ٭نى، أن       ز من ثټرتؼٌق خني أٰٝٽٌز ثټٱٵٌ   ٨٘ض ثټ٭نى شٱٌٝپ أهټز ٌثټمُ٘ض

 شٱٌٝپ أهټز ٌأن ثټ٭نى، ٨٘ض شٱٌٝپ ثټٱٵٌ أهټز من ٌأرصؿّق أ٘ ٸجنض ثټٱٵٌ

 رصًفز ٍض ٬ري يجٌټٹنّ  ٘فٌفز ٌإمج ٩ٌٜٱز إمج ٸجنض ثټ٭نى ٨٘ض ثټٱٵٌ

ٍ   أن :ٽمجءثټ٩ من ٵٍنثٖضفٵّ  فًًؼّ  ٌثټيي .ثټو٨ٍَ شٽٺ ٨٘ض ثټوَضټز  ثټٕجٸٌ ثټ٭ن

ٌأن ٸپ   ٍض ٸجن ٌإن ثټٙجخٌ، ثټٱٵري من أٰٝپ ٨ٌ٘ض ندٌنج  ا ثْضندٌجء لري،  ٨ٽٌيم 

ٍثن هللا ٨ٽٌيما ثټٙفجخز  ، ٌؼمجىريٿ اُض ّثټ ٍث ثټّٽٲ ٬ٌجټذ ،ا ًٜ  ٸجن
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ٍثٻ أ٘فجح ٍث أنيم من ثټنجُ ٸعري من ٩ًصٵوو مج خمُضٯ نى٬ٌ   أم ٌثء ٸجن  ٰٵ

٨ٌٽًٌ ٩ٰوى م    ا ش٩جٗض ا هللا ثخصُضو ٰمن ٌثټ٩جٌٰز، ثټّٵم معپ ٌثټ٭نى ٱٵٌن ثټئمني، 

 .خجټٱٵٌ ٰٙرب خص٘ضث   ٸمن ٸجن ٰٙرب خجټّٵم

ٗض ثٖضيمز شفٵٌٶ ٌخني ثټٱٵٌ خني ش٩جًٛ ىنجٷ     لٽٶ أؼٽيج من ثټصٍ ثٌْض

ٌه من ٸعري پشص١٩ّ  ثٖضجٻ ٰدوٌن ٨دجهر هللا، ٌىٍ ثٔضنّجن َّ ا هللا  ـو  ا ٌؼپّ  ٨

ٌثبًٝ،  خني ش٩جًٛ هللا، ٸمج أن ىنجٷ ِدٌپ ٍض ٌثټؽيجه ثټفؾٌ  ٸجټَٸجر ٌٰ

ٍټٌز  ٌىٍ ثٔضنّجن لٽٶ أؼٽيج من ثټصٍ ثټعجنٌز ثٖضيمز شفٵٌٶ ٌخني ثټٱٵٌ مّة

ٛ؛ ش٩مري  .ثټونٌج شمٌح ٌثټٹّذ ثٖضجٻ خوٌن إنً إى ثًْض

ث ٸجن إن خميمٍٿ ټٌْ ىثشً ٍض ثټٱٵٌ ٌألري ث، إن     ً َّ ا أٴوثً هللا  من ٴو  ،ا ٌؼپّ  ٨

 أٰٝپ ىټٺ أن ًٌٌَ مجټً ًٌٌْٝ٪ إټًٌ ٩ًٌّى ثٔضنّجن ټنٱًّ ًٌٜجو نأ أمج

 .[35هًن] ٌَض ٨ٵپ ًٌٜجو َض يشء ٰييث ټً

ٍنً هث٨ٌ ج إٗض ثټٱٵٌ خأي ـجٍٻ من  ج من ٸ إىن ٰٵو خجن ټنج أن ثٔضُِضٿ خٌيء شمجم 

ٍثٻ، ٌىنج ًربٍ ثټّؤثٻ ثټعجنٍ:  ثْـض

 اا ىپ ثټٱٵٌ مٕٹٽز إُِضمٌز؟

ٌټٌْ ىيث من من٥ًٍ ٨ٵٌوي ٌثٔضؼجخز ثْضٸٌور    ج،  ٌور خجټنٱٍ ٴ٩١  ٌثټـٍ

ٌټٹن ىيث خ ثَضٴصٙجهًني ٌمن ټيم هثټز ثىصمجٿ خصصد٪ مٕٹٽز  ٨رتثٯجٌؼوثنٍ، 

ٌثټّجِز، خپ خج٨رتثٯ ًبٌْ ثټدنٺ ثټوٌيل ثټيي ًٵٍٻ:  ٍٴٌني  َض "ثټٱٵٌ من ثټفٵ

َثٻ ثټٱٵٌ مٕٹٽز ٨جٖضٌز ٜممز ثْضخ٩جه. ٰمن خني ِٹجن ثټ٩جټم ثټدجټٮ ٨وه  6ىم ً

ًثس نّمز، ٩ًٌٖ  ٍٿ ٌ 2.8مٽٌج ًن ٍض ثټٌ مٽٌجً  1.2مٽٌجً نّمز خأٴپ من هًٌَض

ٍٿ. ٌمن ٸپ  ًٌٜ٪ ًمٍس ِصز ٴدپ خٽ٫ٍ ِنز  111نّمز خأٴپ من هًٌَض ٍض ثټٌ

ٌثـور من ثټ٩مٌ، ًٌمٍس ظمجنٌز ٴدپ خٽ٫ٍ ثټمجمّز. ٌمن خني ثْض٠ٱجٻ ثټيًن 

 111أنعى من ٸپ  14ىٸًٍ ٌ 9ًدٽ٭ٍن ِن ثٖضوًِز َض ًولپ ثٖضوًِز ثَضخصوثبٌز 

ٙجءثس َض ش١٩ٍ ًٍ٘ر ٸجمٽز شّج٨و ٨٘ض ٰيم مٕٹٽز  ٌټنئ ٸجنض ثٔـض ٠ٱپ، 

 ٌّ ٴجٿ ثٖضٌ ٌث٩ِز ثټن١جٳ ثټٱٵٌ، ٰئن ىيو ثًْض ٍه ثنصيجٸجس ٨جمز  ٨ز شٕري إٗض ٌؼ

ٌثټ٩يو ثټوٌيل ثټمجٗ خجټفٵٍٳ ثٖضونٌز  ټٕض٨ُضن ثټ٩جٖضٍ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن 
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ٌثټ٩يو ثټوٌيل ثټم ٌثټعٵجٌٰز، ٌثټٌّجٌِز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  جٗ خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز 

ٌثشٱجٴٌز ـٵٍٳ  ٌأر،  ٌٸيټٺ َضشٱجٴٌز ثټٵٝجء ٨٘ض ؼمٌ٪ أٔٹجٻ ثټصمٌٌَ ٜو ثٖض

ٌټٌز ثْضلٌَ ټفٵٍٳ ثٔضنّجن ٌثټٙٹٍٷ ثټو ٌَض ًٵصص ثنصٕجً ثټٱٵٌ ٨٘ض  .ثټ١ٱپ، 

ٌثٖضؽصم٩جس ثټصٍ شمٌ خمٌـٽز ثنصٵجټٌز، ٌإنمج ىٍ ٤جىٌر ٨ جٖضٌز ثټدٽوثن ثټنجمٌز 

ٌشز. ٰٱٍ ثټٹعري من ثټدٽوثن ثٖضصٵومز ؼمج٨جس  ش٩ٌٕيج ؼمٌ٪ ثټوٌٻ خوًؼجس مصٱج

ٽٌني. ٸمج ًٍؼو ٍض  ٌثټّٹجن ثْ٘ض صيج، معپ ثْضٴٽٌجس  مفٌٌمز ش٩ٌٖ شفض ًٌَض

رضًز ٩ًٌٖ ٌٰيج ثټّٹجن ٍض ٤پّ   ثټٹعري من ثټدٽوثن ثټ٭نٌز منج٠ٶ ًًٱٌز ـٌ

 ٌّ ٌثء -٨ز ٤ٌٌٯ مٌ ٢ ثټع  [. 36]"ؼٌٍح من ثټٱٵٌ ٌِ

مٌٌٕپ )ن إن٩م، ټٌْ ثٔضُِضٿ ىٍ ثټيي أٌ٘پ ثټ٩جټم إٗض ىيث ثټٱٵٌ، خپ    

ٌّٰٹٍ ٍه ٌټٌّ  يم ثټدنٺصّ ً (٨ٍٖضز ثټٱٵٌ)ٌىٍ ًٌ٘و  (شٍِٕ ج  نيٌثټٙنوٌٳ ثټو م٩ 

ٌثٖضؽج٨جس ٍض ثټ٩جټم، ٌٰٵٍٻ:  ٌإن ٸجنض ثٖضص٭ريثس "خأنيمج من أىم أِدجح ثټٱٵٌ 

ث ٍض إ٠ ا ثټمجًؼٌزا ثٖضنجلٌز   ً ُضٳ ثٖضؽج٨ز ًٌٍجهر ثْضظٌ ثَضؼصمج٨ٍ شٽ٩ذ هٌ

نوًر )ټٽؽٱجٯ ٰئن ثٖضؽج٨جس ٍض ٨ص ثټ٩ٍٖضز من ٘ن٪ ثٔضنّجن، إنيج ټٌّض 

ٍّ  (ثْض٬يًز ٌ ٛ ثْضمن ثټ٭يثبٍ، ًٌومّ خپ نصجػ ىٌٹپ من ٰجبٞ ثټ٩ٌٛ ثټ٩جٖضٍ ًٵ

ًث٨ز ثټ٭يثبٌز ثټ٠ٍنٌز، ٰييث ثټٱجبٞ اا ثټيي شن٥ّ  ٌش١ٌٌّ ٨ٽًٌ خٕور ثټَ مً 

 ً ٍه ٸپ  ثٖضنٕآس ثټَ ٌټٌز اا ًؤهي ٍض نيجًز ثْضمٌ إٗض ًٸ ٌثِصيُضٷ  ث٨ٌز ثټو من إنصجػ 

ٌُٰٝض   َث٨ًني ٍض ثټ٩جټم ٸٽً.  ٍثه ثټ٭يثبٌز ثْضِجٌِز، ٌإٰٵجً ثٖض ٨ن ىيث ٰئن  ثٖض

ټربنجمؾ ثټصٹٌٌٲ ثټيٌٹل ټٙنوٌٳ ثټنٵو ثټوٌيل اا ثټدنٺ ثټوٌيل اا ٍض ٨ص ثټ٩ٍٖضز 

ٍّ اا ٨ُضٴز مدجرشر خ٩مٽٌز ٤يًٍ ثٖضؽج٨ ٰةجس ثټنٕجٟ  ٛ خجنص٥جٿ ٸپ  ز، ْضنً ًٵ

ٍٴٍ ثټ٩جٖضٍ، ـرضًز ٸجنض  ثَضٴصٙجهي ثټصٍ َض شموٿ مدجرشر مٙجټق ثټن٥جٿ ثټّ

 [. 37] "أٌ ًًٱٌز

ٌثٯ خ٩ٝيج ثټد٩ٞ، إَض أنيج ټم شص١ٌٳ إٗض ثشيجٿ ثټوًن    ټٵو ثشيمض ٸپ ثْض٠

ث أٌ من ؼمٽز أِدجح إٰٵجً ثټ٩جټم ٌو  ثِضن أٌ من ٴدپ،  ثٔضُِضمٍ خأنً ٸجن ِدد ج ـٌ

ٌثټنجمٌز  ٌثټٱٵٌ ټٌْ ٍض ثټوٌٻ ثٖضصمٽٱز  أٌ ىوهس أٰٹجًو خصنجمٍ ثٖضؽج٨جس 

ٌټٹن م٪ ٸٍن ثٔضُِضٿ ټم ًو٧   ج،   ٝ ٌثٖضصٵومز أً ٌټم ًٹن  ٰفّذ خپ  إٗض ثټٱٵٌ، 
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 ّٞ ٌټم ًفجًخً، أٌ ًفجرصو، أٌ ـ ث ټً، ٰيپ ًيض ثٔضُِضٿ خً،  أشدج٨ً  ِدد ج مدجرش 

ٌثټٵ ٌثٔضى٨جن  شٵًض ميٌمنز   ٌثٴ٩ٌز   دٍٻ خً ـجټز  ٨٘ض ثټٵن٧ٍ خجټٱٵٌ،  خجټصّٽٌم 

 ټً؟

ٌټٌْ أهٻّ    ج،  ٌثْضٸٌور شنٱٍ ىټٺ ثٖضّٽٺ نٱٌ ج ؼجٍم  ٌور   ٌثٔضؼجخز ثټٵ٩١ٌز ثټـٍ

ٌثټؽلّ  ٍثِ٪  ٌأـجهًغ ثټّنز  ٨٘ض ىټٺ ثَضىصمجٿ ثټ ٌآن ثټٹًٌم،  من شنجٌٻ آًجس ثټٵ

ّجن ٌثٔـض ٌثټفغ ٨٘ض ٨ًجًصيم  ٌثء  ٌثټٱٵ ٨٘ض ثټنٱٍ  إټٌيم، ٸمج ًوٻّ  ثٖض١يٌر ټٽٱٵٌ 

ٴصٙجه ثٔضُِضمٍ ٸمج أ٨ٽنً مؤشمٌ مؽم٪ ثټؽجم٪ ثٖضجن٪ ټُض  ثټٵج٠٪ ثټص٩ًٌٲ  

ن٥جٿ مصمٌَ ٨ن ٬ريو من ثٖضيثىذ ": 1972ثټدفٍط ثٔضُِضمٌز خجْضٍىٌ ِنز

ٌثټّنز ثَض  ٍٿ ٨٘ض أٍ٘ٻ ظجخصز أًٌهشيج نٍٙٗ ٸٽٌز ٍض ثټٹصجح  ٴصٙجهًز، ًٵ

ٌثمز ثٔضنّج ٌثټ٩وثټز ثَض ثټندًٍز، شٹٱپ ثټٹ ٌشٍؼذ ثټ٩ٍّ ٍض ثټفٌجر نٌز  ؼصمج٨ٌز، 

ٌشفمٍ ثټٹّذ ثټفُضٻ ٌَض ش فوّ  ٌثټدونٍ،  من ـًٌز ثټ٩ٍّ  خجټ٩مپ ثټٱٹٌي 

َثٿ ثټرش٩ًز..   ."ٌثټٹّذ إَض خجټص

    ٍّ ث من ثٖضوىٖ أن ٩ًٌٯ ثټ٩جټم ثٔضُِضمٍ ثخصوثء  من ثټٵٌن ثټعجنٍ ثټيؽٌي ش١  ً

ٌشأٌِْ ثٖضون، ٌىيث ٬ري أنً مٽف٤ٍ ج ٍض ٰن ثټ٩مجًر ٔيوس خييث ثنص ٕجً ثْضخنٌز 

ج ٨مٽٌ   ٌآن ًأشٍ ش١دٌٵ  ٌش٩مريو ټيج ٸمج ؼجء ٍض ثټٵ  ٛ ج َضِصمُضٯ ثٔضنّجن ٍض ثًْض

ٍثٻ؛ ٰٵو أٸّ  ٌثن َض ًّصٍؼذ ثټٱٵٌ خفجٍٻ من ثْـض و ثټٱٹٌ ثټٹًٌم، إَض أن ىيث ثټ٩م

ٍثٻ خًّ و  ٽٺ خمج ش  ثٔضُِضمٍ ٨٘ض أن ثټ٩مجًر ِدٌپ ثٖض   ىٍ ثٖضفٌٷ  ىج٩و  ه من ثْضم

ٍْ ثْضِجيس ټٽفٌٸز ثَض  ً خ٩ٌور ثٖضوَ ٴصٙجهًز، ًٌٹٕٲ ىيث ٨ن ن٥ٌر ٨مٌٵز ثټ٭

ٌشٌهّ  ٌشٹعريىج.  ه ٘وَ ىيث ثټٱٹٌ ٍض ٌِجِز ٘جهًر ٨ن ًٵني خؽوٌَ ثټ٩مجًر 

ٍث خجټ٩مجًر ٸجټمٽٌٱز ثٖض٩صٙم ثټيي ٴجٻ:  إن ثټ٩مجًر "خ٩ٞ ثټفٹجٿ ثټيًن ثىصم

 ٌّ ٍهر، أ ٌثن ثْض ٌٰيج أمًٍ مفم ٨ٌٽٌيج ًَٸٍ ټيج ٨م ًٛ ثټصٍ ًفٌج خيج ثټ٩جټم، 

ٌش٩ٌٖ ثټديجبم، شٌلٚ ثْض٩ِجً، ًٌصّ  ٍثٻ  ٌشٹعٌ ثْضم ٌثػ،   [.38]"ّ٪ ثٖض٩جٓثټم

ٌثُ، ًٌ  "ٌٴجٻ ثخن ـَٿ:       ٵ٩١يم ًألي ثټّٽ١جن ثټنجُ خجټصؽجًر ٌٸعٌر ثټ٭

ٌثـو م  ثٔض  ٍثس، ًٌؽ٩پ ټٹپ  ٛ ثٖض ٌ، ٩ًٌٌنً ٨٘ض ىټٺ ٽْ ٴ١ج٨جس ٍض ثًْض ٺ مج ٨م 

ٍثن، ٥٩ًٌم ثْضمٌ، ًٌٹعٌ ثْض٬نٌجء، ٌمج ټرت  ٌثټفٌ لٚ ثْض٩ِجً، ٩ًٌٌٖ ثټنجُ 
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[. ٌىٍ مج ١ًجخٶ نٱْ مج ىىذ إټًٌ ثخن لٽوٌن ـٌغ ٴجٻ: 39]"ًؽذ ًٌٰ ثټَٸجر

ٌثټمٌػ ثشّ ٌمصى ٥٨  " ٪ ثٖضصم ثټولپ  ٍثٻ ثټّجٸن ٌٌِ [؛ إى ٸجن 41]"٩ّض أـ

 ٍّ ٌثن َض شصٙ ٌټز هٌن ثټ٩م ٌنيج ًٌَ أن ثټو ٌثن ه ٌثټ٩م ٌنةي ٰجلصُضٻ مص٩يّ ً،  ً، ـٌ

 ٌ ٍض ٨ومً.أـوىمج مّصٽَٿ َضلصُضٻ ثِضلٌ ٸمج أن ٨ومً مؤظّ 

ٍټز ثخن ـَٿ    يج ٌإـٌجبيج، َض  :ٌ" أيٺ مج ٨م  ٽْ "م   :ٌټٱيم مٵ ٍٿ ٨٘ض إُ٘ـض ًٵ

ٌثټصفؽري م٩نجو ٪ ٨ُضمجٍس  :شفؽريىج ٰٵ٢،  ٍټيج ٌٜ ؽجً ـ ٌْضن ثٔضُِضٿ  .من ثْـض

ٛ ظُضط هًن ًو٨ٍ إٗض ثټ٩مپ، ٰٵو ثشٱٶ ثټ ٱٵيجء ٨٘ض أنً ًرتٷ ٖضن ألي شٽٺ ثًْض

ٌأ٘پ ثټعُضط  ٌأ١٨ٌض ټ٭ريو.  ٍثس ٰئىث ټم ًٵم خجـٌجبيج ثنص٨َض منً  ٍثس ثټِن ّن

ټٌْ ": ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما خپ من ـوًغ ًٍِٻ هللا  ،ثټٱٵيجء ٨نو ټٌّض من

ٍټً ىيث  [42]" خ٩و ظُضط ِنني ٌ ـٶ  ٖضفصؽ    زٌ ٨ُضٴ ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٌټٵ

ٍټً:  ٌخً ل١ذ ٨مٌ  [.43]"من ِدٶ إٗض مج ټم ًّدٶ إټًٌ مّٽم ٰيٍ أـٶ خً"خٵ

إن ثٔضُِضٿ ًٵٌم ٨ُضٴز  من ٍٰٳ منربو، ٌخً ـٹم ٨٘ض خُضٻ خن ثټفجًط ثٖضَنٍ. 

ٌنٕأر ثټفٵٍٳ ثټٱٌهًز؛ ٰفٌعمج ٌؼو ثټ٩مپ ٌؼوس ظمجًو  ا م١ٌّهر خني ثټ٩مپ 

ٌعمج ٬جح ثټ٩مپ ش٭ٌّ  ا، ٺثټصمٽ   ْ ثټصـٌ  ِ ٺ ثٖضرش٧ٌ؛ ْضن ثْضِدجح ثٖضنٕةز مٽ  ذ أ

ٌثء  :أي ټٽمٽٺ أُ٘ض   ٬ض ثَضلصٙجٗ ثټٱٌهي ثخصوثء، ٌمن ثِصٵ ٍّ شٽٺ ثټصٍ ِ

 ٌّ ٹجٿ ثٖضمصٽٱز ټم ن٩ٌٯ أن ثٔضُِضٿ ًٵ  [. 44منيج إَض ثټ٩مپ ثَضٴصٙجهي ] جٌٔة   ثْـض

ٌثس ٬ري ثٖضدجرشر ثټصٍ ًٵوميج ثٔضُِضٿ ٜمن ـَمز     ٍثس أهثر من ثْضه ٌإـٌجء ثٖض

ٌثٖضٹجنٌز  ٬ٌري ثٖضدجرشر،  ٌثٖضدجرشر  ٌثَضلصٌجً،  َثٿ  من ثټفٽٍٻ ثټصٍ شصن٧ٍ خني ثٔضټ

ج، ٌإن ٸنض ٴو خوأس خئـٌجء   ٝ ٌټٌز أً ٌثٖضٌٸًَز، ًٌٝجٯ إټٌيج ثټو ٨ٌٍيج ثٖضفٽٌز  خن

ٌثټٱٵٌ،  ًثيض ټٽوَضټز ٨٘ض نٱٍ ثټ٩ُضٴز خني ثٔض٨مجً  ٍثس ٌمج ًٌٰ من أـٹجٿ ثْض ثٖض

ٌثن ؼجټذ ټدٵٌ ٌأِدجح ثټدٵجء.ىټٺ أن ثټ٩م  ز ثٖضنجٰ٪ ثټصٍ شؽٽذ ثټ٭نى 

ٌثس ًؽذ ٨٘ض ثٖضّٽمني    ٌثَضلصٌجً: ـٌغ شٍؼو خ٩ٞ ثْضه َثٿ  ٰمن ـٌغ ثٔضټ

پ َثٿ خأهثبيج من ثْ٘ض  :معپ ،ثټَٸجر، ٌخ٩ٝيج ًٽصَٿ خيج إن ٌؼو مٍؼديج :معپ ،ثَضټص

ٌنٱٵز ثْضٴجًح ٍٴٲ،  ٌثټ ًثس،  ٌثټٹٱج  ثټٙوٴجس :معپ ،ٌخ٩ٝيج ثلصٌجًيّ  ،ثټنيًٌ، 

ٍث٨يج ٨ٌٍز خؽمٌ٪ أن ث من ه  ج مصؽوّ ث ظجخص  ٌمن ٔأن ىټٺ أن ثٔضُِضٿ ًٝمن ـو   .ثټص١
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َثمٌز، ظم ًًَو ٨ٽًٌ خٱصق  ٌثس ثٔضټ ٌثء ٨ن ٠ًٌٶ ثْضه ٍثًه ثٖضجټٌز ټ٨ٌجًز ثټٱٵ ثٖض

 ٌّ ث خٍن خً ثلصٌجثټدجح أمجٿ ثٖضّٽمني ټًَجهر ىيث ثٖضًٍه خمج ًصٵ ِدفجنً  ا إٗض هللاً 

 . ا ٌش٩جٗض

ٌن٩نى خييو ثټمجٌّ٘  ٌأمج من    ٬ٌري ثٖضدجرشر:  ٌثس ـٌغ ثٖضدجرشر  ز أن خ٩ٞ ثْضه

٢ٌ ٍپ ٨ُضٴز مدجرشر خني ثټ٭نثٔضُِضمٌز شمعّ   :معپ ،ٌثټٱٵري ١٩ًٌيج ټً هٌن ٌِ

٨ٌٍز ًثس ،ٌثټَٸجر إن ٸجن ثٖضّٽم ًمٌؼيج خنٱًّ ،ثټٙوٴجس ثټص١ ممج  ،ٌٸيث ثټٹٱج

ٌثْضټٱز خٌنيم. ٍهر ًًٌَو من ثټرتثخ٢  خ١ًٌٶ ٬ري  ٹٍنٌخ٩ٝيج ً ًٍؼو ًٌؿ ثٖض

ٍٴٲ ثټمري  :معپ ،مدجرش ٌّ  يثټ ثټَمجن، ٌٸيث مصٯ ثٔضنٱجٳ ٍض ِدٌپ هللا  ٨٘ض م

 من ثٖضٙجټق ثټ٩جمز ٍض ثٖضؽصم٪.  ثًٕمپ ٸعري   يثټي 

ٍثًه شنٱٶ ٍض    ٌثٖضٌٸًَز: ـٌغ شٍؼو خ٩ٞ ثٖض ثٖضن١ٵز أٌ  ٌأمج من ـٌغ ثٖضفٽٌز 

ٌټ١د٩ٌصي :معپ ،ثټدٽو ٸرشٟ أِجيس نٱٵز ثْضٴجًح ٌـٶ ثټؽريثن،  :معپ ،جثټَٸجر، 

ٌټز ٹٍنٌخ٩ٝيج ًمٹن أن ً ٨ٌجس ثټ٩جمز  ثٔضِيجٿ ٍض :معپ ،٨٘ض مّصٍَ ثټو ثٖضرش

ٌثس مصّ  ٌټز]ٍ ً٭١ّ  ج٩ّ  ثټمريًز، ممج ًؽ٩پ ن١جٳ ٨مپ ىيو ثْضه  [.45ٸپ أٴجټٌم ثټو

ٌثټنٹدجس ثټصٍ شفٌٶ     ٌٴجس ثْضٍمجس  ٌټٌز، ٌٰٹٍن خجټصٹجٰپ ٍض أ أمج من ـٌغ ثټو

ٌش٭ٌعيج خجٴٍ ثټوٌٻ، ٌخجټصٹجمپ ثَض خئ ٌش٩ٌنيج  ٴصٙجهي ٍض ـوَ ثټوٌٻ ٰصنؽوىج 

ٌٴجس.   ٸجٰز ثْض

ٌثټفٹّ     ٌثټيي ټن ٰئىث ٸجن ىيث ٰيم ثټ٩ٽمجء  ٌټز ٌإٴجمز ثٖضٽٺ ٌٰيج،  ٍٿ ثټو جٿ ٖضٱي

ٍثٻ،  ٌثن ًفصجػ إٗض ثټصمًٍپ، ٌىٍ ٍض ىثشً ؼجټذ ټٓضم ٌىټٺ ثټ٩م ٌثن،  ٍٿ إَض خجټ٩م ًٵ

ٍّ ٌثټ٭جًز منً ًٰجى ٌشٹعري ثْض٬نٌجء ْضنيم ثٖضم ٍن ټٍن ثټيًن ٌِٝمّ ٌز ثټدرش، 

ٌټز ٨٘ض ثٖضٙجًٯ ثټصٍ ـوهىج هللا  ٌثټصٍ ِصنٱٵيج ثټو ٨َ ا ٍٸجشيم ٍض خٌض ثٖضجٻ، 

ٍٿ ثټمج٠ ا ٌؼپ ثٔضُِضٿ هًٌن أن ء ٨ن ىٍض ٸصجخً ثټفٹٌم، ٰمن أًن أشى ىيث ثٖضٱي

 !ي ثټٱٵٌ، أٌ ًو٨ٍ أشدج٨ً َضنصيجػ ِدٌٽًًفدّ 

جًح من أؼپ إىن،     ٰجٔضُِضٿ ثټيي ؼجء ًنرش ىيث ثټوًن ٍض أًؼجء ثٖض٩مًٍر، ـٌ

ٌشٌّّ  ٌټصً، ٌمن ظم شٙوًٌ ـٝجًشً ثټصٍ ٴجمض  وس ـٌن ج من شعدٌض أًٸجن ه

ثټوىٌ، مج ؼجء ټٌو٨ٍ إٗض ثټٱٵٌ، خپ إٗض ثټ٭نى، ًٌٰجىٌز ثٔضنّجن ثټصٍ ش٩ٌنً ٨٘ض 



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 27  ٹرت

ٌىٸٌ ثٖض ن٩م ثټيي أن٩م ٍثـو،  خن٩مً، شٽٺ  ٍ ٨نً ثنٕ٭جَض  ٽيّ َض ثټص ،٨دجهر هللا ثټ

ٌثټفجؼجس، َض شٽٺ ثټثټٌٰجىٌز ثټصٍ شٌٴّ  ح  ٍْ ي إٗض شؤهّ  صٍٶ ثټٵٽذ ټص٩ني ىٌي ثټن

ٌنٌّجن ىٸٌ هللا ٌثټ١٭ٌجن،    .    ا ش٩جٗض ا ثټد١ٌ 
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ٻ: ٍثمٖ ثټدجح ثٌْض  ى

 .2/13موثًػ ثټّجټٹني  [1]
ٌثىٌم ثټؽدجيل: من ثْض 2]  .51-2/51هح ثټندٍي [ إخ

ٌثٯ:3]  .32اا31آًز [ ًٍِر ثْض٨

 .279-278[ شٱّري ثټ٩ّوي: 4]

ٌثټفٹم ش [5] ٍٿ  نؤٌٟ  فٵٌٶ:ثٔضمجٿ ثخن ًؼذ ثټفندل: ؼجم٪ ثټ٩ٽ  .2/181ثًْض
 ( من ـوًغ ثخن ٨دجُ.  3419[ ألٌؼً ثټرتميي )6]

ٍثـو: مٵومز ٍض ٨ٽم ثَض 7]  .297: ٴصٙجه[ ثټوٸصًٍ ثټٌّو ١٨ٌز ٨دو ثټ

 .181: [ ثټؽًٍنٍ: ٬ٌجط ثْضمم ٍض ثټصٌجط ثټ٥ٽم8]

ٌثبو": 9] ٌثو ثټ١ربثنٍ 11/222[ )إِنجهو ـّن(: ثټيٌعمٍ ٍض "مؽم٪ ثټَ ٌٴجٻ ً  ،

ٍٴٍٯ ٨٘ض أخٍ  وهناك من العلماء من يرى أن ٍض ثټٹدري. ٍثح ٍض ثټفوًغ أنً م ثټٙ

ج.ا ًيض هللا ٨نًا  ثټوًهثء  ٨ٍ  ، ٌَض ًٙق مٌٰ

ٌثټفٹم11] ٍٿ   . 335 :[ ؼجم٪ ثټ٩ٽ

ٌم١ٙٽفً [11] ٍٿ ثټفوًغ   .271اا 269ٗ  ،ثټوٸصًٍ ٘دفٍ ثټٙجټق: ٨ٽ

 [ ثټ٩ُضمز ثخن ثټؽٍٍي: ٌ٘و ثټمج٠ٌ.12]

 .22/138مؽم٧ٍ ثټٱصجٌَ:  [13]

 .2/51ممصص ثټٱصجٌَ ثٖضصًز  [14]

ٌه )15] ٌثو أخٍ هث ٌأـمو )4163[ ً فّ -ٌثټٽٱ٦ ټً  –( 17231(  نؤ ، ٌ٘ ٟ ٌ فً ثًْض

 ٌثْضټدجنٍ.

 .7/197 ثټٵ٠ٌدٍشٱّري [16]

 .261_11/259 :ٰصق ثټدجًي :ثټفج٦ٰ ثخن ـؽٌ [17]

ٌثو ثټنّجبٍ )18] ٌثخن مجؼً )2559[ ً نً ثْضټدجنٍ ٍض3615(   ّ ٘فٌق  :( ، ـٌ

   .ثټنّجبٍ

ٌثو ثخن مجؼً )19] فّ 1195[ ً ٌثْضټدجنٍ ٍض( ٌ٘ ريي،  ٘فٌق ثخن  :فً ثټدٍ٘

     .مجؼً
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[21 ٌ  ثٖضؽٽو ثټ٩رشٌن. َ[ مؽم٧ٍ ثټٱصج

ٌثىٌم موٸًٍ: ٍض ثټٱٹٌ ثٔضُِضم21ٍ]  .165ٗ :[ ثټوٸصًٍ إخ

 .37آًز  :ًٍِر مفمو [22]

ٌثټفٹم23] ٍٿ   .332 :[ ؼجم٪ ثټ٩ٽ

ٌثټفٹم [22] ٍٿ   .332 :ؼجم٪ ثټ٩ٽ
ٍه ـموي ٍٴٌَٳ: مٵومز ٍض ثټٱٽّٱز ثٔضُِضمٌزثټ[ 25]  .171 :وٸصًٍ مفم

ٍٿ ثٔضُِض  [26] ٍثح م١ٙٱى لجټو: ثټَىو ٍض ثٖضٱي  .مٍثټوٸصًٍ ٨دو ثټص

َثن ثټ٩مپ27] َثيل: مٌ  .82: [ ثټ٭

٨ل خن لٽٲ خن خ١جٻ ثټدٹٌي، ٨نٍ خجټفوًغ ثټ٩نجًز  :ثټ٩ُضمز أخٍ ثټفّن [28]

 رشؿ ٘فٌق ثټدمجًي.  ،ثټصجمز

ٌهي ثْضِوي، من أبمز ثٖضجټٹٌز خجٖض٭ٌح،  [29] ىٍ أخٍ ؼ٩ٱٌ أـمو خن نص ثټوث

 ٌأٌٻ ثټٕجًـني ټٙفٌق ثټدمجًي.

 .11/168ٌ: ٌق ثټدمجًي َضخن ـؽٰصق ثټدجًي رشؿ ٘ف [31]

 يټصٌميا ،(2721) رَضِص٭ٱجوا ټصٍخزوا ءجټو٨وا ټيٸٌامّٽم  [31]

 (.3489)اتټو٨ٍا

 .222 :بهجة قلوب األبرار [22]
ٌثو ثټدمجًي33] ً ]  ّّ  ثْضټدجنٍ. نًٍض ثْضهح ثٖضٱٌه ـٌ

 .242_2/241 :ثِضهثح ثټرش٨ٌز [34]

ٍٴٲ ٨ل أـمو م١ٙٱى [35] ٍثًػ: ثټٱٵٌ ٌم  .31 :منً ثٔضُِضمٌز ٩ًزثټرش  ن

ٍشج، ثټٽؽنز ثٖض٩نٌز خجټفٵٍٳ  [36] مٹصدز ـٵٍٳ ثٔضنّجن، ؼجم٩ز منٌّ

ٌثټعٵجٌٰز، ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٌثټ٩رشًن ثَضٴصٙجهًز  : ثټٱٵٌ 2111ثټوًٌر ثټمجمّز 

ٌثټعٵجٌٰز، خٌجن ثټٽؽنز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٌثټ٩يو ثټوٌيل ثټمجٗ خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز 

ٌثټعٵجٌٰز أمجٿ مؤشمٌ ثْضمم ثٖضصفور  ثٖض٩نٌز خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز ٌثَضؼصمج٨ٌز 

ٍث.  ثټعجټغ ثٖض٩نٍ خأٴپ ثټدٽوثن نم
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ٌّٰٹٍ: ٨ٍٖضز ثټٱٵٌ [37] ٍه  .115 :مٌٌٕپ شٍِٕ

ثٖضوًنز ثٔضُِضمٌز، ٨جټم ثٖض٩ٌٰز  [ ثټوٸصًٍ مفمو ٨دو ثټّصجً ٨عمجن:38]

 .26٘ٱفز:  (،128وه)٨

ٍهي: مٌٌػ ثټيىذ 39]  .1965 ، خريٌس344 /4[ ثٖض٩ّ

 . 1967، ثټٵجىٌر 3/1119[ ثخن لٽوٌن: ثٖضٵومز 41]

 .1967، ثټٵجىٌر 3/813 :[ ثخن لٽوٌن: ثٖضٵومز41]

ٌثًز42] ٍثس، نٙذ ثټ ٌثػ ْضخٍ 4: ػ [ ًٌه ٍض ٸصجح إـٌجء ثٖض ، ٌٍض ثټم

ٲ: ًٍِ65.291. 

ٌه ٍض ِننً، ـوًغ ًٴم )43]  (.3171[ ألٌؼً أخٍ هث

ٍٴ٪ ثټوٸصًٍ ٨دو ثټؽدجً ـمو ث[ 44] ٴصٙجه ثٔضُِضمٍ: ٨دٌو ثټّديجنٍ: ثَض ن٥ٌ: م

 ٨وثټز ثټصًٍٍ٪.

ٌثء خجٖضٵجًنز  [45] ٌثټٱٵ ٍٴٲ ثٔضُِضٿ من ثټٱٵٌ  هٸصًٍ مفمو ٨دو ثټفٽٌم ٨مٌ: م

 م٪ ثټن٥م ثٖض٩جرصر ثټّجبور.
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 الباب الداين

 ـ صىل اهلل غليه وسلمـ الرسيل 

 بني الزود والفقر 

 
 

 ٌِٽم ا ٰٵري ث؟ىپ ٸجن ثټٌٍِٻ ا ٘٘ض هللا ٨ٽ ًٌ 

 شٱنٌو م٥جىٌ ٰٵٌ ثټٌٍِٻ ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ا 

 ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ا   ِمٍ ثټٱٵٌ ٨نو ثټندٍ ا 
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  ٰٵري ث؟ ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما  ىپ ٸجن ثټٌٍِٻ

َثىو   أنْ  ثټَىو       َثىو ٨ن ٴوًر َض ٨ن ٰجٴز؛ ٰجټ ثټيي ًمٽٺ ظم ًَىو ټً  ىٍ ًَىو ثټ

ج َضثټٵوًر ٨٘ض إ ث ٠جب٩   ً ث ٌَض مؽرب ث.  شٌجن ثټٱ٩پ ثٖضدجؿ ظم ثټصٍيل ٨نً ممصج  ٌ م١ٝ

ٍٿا ٰيپ ٸجن ثټٌٍِٻ  ٌثٖضٱي ٌٰٶ ىيث ثٖض٩نى  ٽم اا  ٍض ٨وثه  ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

َثىوًن؟ ثټٕجب٪ أنً ٸجن ٰٵري ث، ٰمصى ٸجن مجټٹ ج؟،  ث مجهثٿ َض ثټ  ً ٌٸٌٲ ٸجن ٴجه

 ًمٽٺ؟ 

     ٝ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ا ّرير ثټرشًٱز ټٽٌٍِٻ ممن ٩ًٌٍٜن ثټ جمن أٍِٲ أن خ٩

ٽم ٽما ، ٌٸيټٺ خ٩ٞ ثټيًن ًٱيمٍن من ِريشً ا ٌِ ټم  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍث خني ثټٱٵٌ  ٍث ثټ٩ٌٛ ٌَض ثټٱيم  اا ًخمج ٨ن ٬ري ٴٙو اا ٰٵو لٽ١ ًفّن

 مٌ ٨٘ض أىىجن ٸعري من ثٖضّٽمني. ٌثټَىو ٰجلصٽ٢ ثْض 

 ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٸيټٺ ټم ًو٧  ثټٌٍِٻ  ثٔضُِضٿ إٗض ثټٱٵٌ ٌمعٽمج ټم ًو٧         

ج، ًٵٍٻأشدج٨ً إٗض شنٹ   َثٿ ثټٱٵٌ ٠ًٌٵ  ٌثټص و ثټٌٕن ذ ٠ًٌٶ ثټ٭نى،  َثيل:  مفم  ثټ٭

ث إن" ٍث أن   ٸدرير من أ٨وثه  ثټٱٵٌ ٨٘ض  ٴو آظٌ ٘جـذ ثټٌِجټز ثٖضّٽمني ٴو ٨ٍم

ٌث ثټٱٽّٱز ثټٌو، ٌخييو ىثس ٴٽ ز ٌه٨ج إٗض ثټ٭نى، ز ٍض ثټٱٵٌ ثټؽدجنز نرش  ثْضم 

ن إهثًر َض ٴٌٌن، ٌؼ٩ٽٍىج ٨ور من ثٔضُِضمٌ ز  ّ ٛ مٱصجؿ ٍض ش ف َثبن ثًْض   ل

ٌشألري ٘جـذ ثټٌِجټز شفٵري نزِ   ٍض ؼجء ىپ ٰٽنن٥ٌ:! فجخً ټٽ٭نى   ٌىٿ    ْ٘ض

 [. 1]"ىټٺ من يشء ًٍؼو َض ثټٙفٌفز ثټّنز ٍض ْضن١ٕصيم؟

    ً ٽما ر، ٰجټندٍ ٌثټّجم٪ ٍض أمًٍ ٸعري  اٌٸعري ث مج ًٵ٪ ثټٵج  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثټٌٍِٻ  ث،   ٌ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ا ٰٵري ظم ىٍ ًّص٩ٌي من ثټٱٵٌ ثټيي ٸجه أن ًٹٍن ٸٱ

ٽم ٌثٖضّٹنز من أٌٻ  ا ٌِ ٌثهٯ ثټٱٵٌ، م٪ أن ثټٱٵٌ  ًو٨ٍ أن ًٹٍن مّٹٌن ج خمج ً 

 ٌّ ٨ٌ٘ض أىپ خٌصً، ٌىٍ ًٵ ٌ مض ٨ٽًٌ  ـ  ً أن ثټٌو أِدجح ثِصفٵجٳ ثټَٸجر ثټصٍ 

جس ث ٌأن ثًِض ٍه من ثټًٌق ثٖضٌِٽز،  ٌظدض أنً ٸجن أؼ ټ٩ٽٌج لري من ثټٌو ثټّٱ٘ض، 

٨ٌوٿ ثټّؤثٻ أٌ ألي ثْضؼٌ  ٌثټٹٱجًز  ١ٱجء  ٌثټٌِپ خجَ٘ض ٱض ثْضندٌجء  ثټٹًٌمز ٌ٘

ٍه  ٍر، ٸمج ًصٹًٌ ٠ٽذ ثَضخص٩جه ٨ن ًٍنز ثټفٌجر ثټونٌج، م٪ ٌؼ ٨٘ض ثټٵٌجٿ خجټو٨
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جس ثټٹعرير ثټصٍ شأمٌ خجْضلي خيج، ج ٍض  ا ش٩جٗض ا ٌأن هللا ثًِض ٌىج ټ٩دجهو ؼم٩ٌ  ِم 

 [. 2ثټونٌج، ٌؼ٩ٽيج لجټٙز ټٽمؤمنني ٍض ثِضلٌر ]

ٽما نٕٺ أن ثټٌٍِٻ  َض    ج ٰٵري ث إَض أن هللا  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ا خوأ ـٌجشً ًصٌم 

ٌأ٬نجو ٴجٻ ا ش٩جٗض ى )﴿: ا ش٩جٗض ا شٱٝپ ٨ٽًٌ  فى  ٝ ثټ ى )1ٌى ؽى ِى ثټٽ ٌْپ  إ ىىث  ٌى ج ( 2(  مى

٘ضى ) ج ٴى مى ٌى خ ٺى  ًى ٺى  ه ٨ى ٗضى )3ٌى نى ثْْضٌ  رْيٌ ټىٺى م  ر  لى ٌى ټىّْضىل  ٌى خ ٺى 4(  ًى ٌٺى  ٯى ً ١٩ْ  ٍْ ّى ټى ٌى  )

ىْضى ) رتى َ )5ٰى ٌى ى آ ٰى ج  ْوٷى ًىص ٌم  ىټىْم ًىؽ  وىَ )6( أ يى ٰى جَض   ٜى ٷى  وى ؼى ٌى ٌى ُض  7(  جب  ٷى ٨ى وى ؼى ٌى ٌى  )

ى٬ْنىى ) أ ُضى شى 8ٰى ٰى ج ثْټٌىص ٌمى  ىم  أ ٰى  )( ٌْ ٌْ )9ْٵيى ُضى شىنْيى ٰى پى  جب   ّ ج ثټ ىم  أ ٌى خ ٺى 11(  ًى ز   ن ٩ْمى ج خ  ىم  أ ٌى  )

ْط ) و  فى   .﴾(11ٰى

ٍثٍ ثټٵٍٻ خأن ثټٌٍِٻ     ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ا ٨ٌنومج ثِصٱصى أـو ثٖضّٽمني ٌٔمً خؽ

ٽم َض ًؽٍٍ ىيث ثټٵٍٻ إن ٴٙو خً "نً: أ، ٰأؼجخً ثټٌٕن خثٸجن ٰٵري   ا ٌِ

ح ٴجبٽً، ٰٵو ؼجء ٍض ثټصجػ ًٌؤه   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ثټصنٵٌٚ من ثټندٍ 

ٍثٳ: ٌثٔضٸٽٌپ ٌٴو و ًؼپ خجټٱٵٌ: ٰٵجٻ أش٩رّي ٴجٻ مجټٺ ٍض ًؼپ ٨رّي  ټٽم نٍ خجټٱٵٌ 

٘٘ض ا ثټ٭نم، ٰٵجٻ مجټٺ: ٨ٌٛ خيٸٌ ثټندٍ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٨ًى ثټندٍ 

ٽم ٩ً أًَ أن ًؤهح. ا هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٽما ٍ ظم إن ثټند ٍض ٬ري مٍٜ  ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍټً:  ثټم ًٹن ٰٵري   ا ٍثٴ٪ ٰٵو ثمصن هللا ٨ٽًٌ خٵ جب ُض  ﴿من نجـٌز ثټ ٷى ٨ى وى ؼى ٌى ٌى

ى٬ْنىى أ ٍثَض  8ثټٝفى: ) ﴾ٰى ٌأم ٍشً خّجشني  ٌٴو شٌٷ خ٩و م ٌٰوٷ، ٌٴو  (.  خجٖضوًنز 

ٽما ٸجن من أه٨ٌصً  ٌثټصٵى " ثٖضأظًٍر: ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ثټٽيم إنٍ أِأټٺ ثټيوَ 

ٌثټ٭نىٌث ٌثو) ."ټ٩ٱجٯ  ٍټً (٬ٌريو مّٽم ً ٽما . ٌمنيج ٴ ٍض  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌأ٬ننج من ثټٱٵٌثٴٞ ٨نج ثټو  " ه٨جبً: ٌثو"ًن   مّٽم(.  . )ً

ٸجن أخٍ ًٵٍٻ ٍض هخٌ ثټُٙضر:  مّٽم خن أخٍ خٹٌر: ٴجٻ: ٨ن ثټنّجبٍ ٌٍض ِنن  

ٍټي ٨ٌيثح ثټٵرب، ٰٹنض أٴ ٌثټٱٵٌ  ٍى خٺ من ثټٹٱٌ   ن، ٰٵجٻ أخٍ: أيْ ثټٽيم إنٍ أ٨

ٽما نٍ ٨من أليس ىيث؟ ٴٽض: ٨نٺ، ٴجٻ: إن ًٍِٻ هللا خ   ٸجن  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍټين ٍض هخٌ ثټُٙضر. ٘فٌق ثٔضِنجه. ٌَض ٩ًجًٛ ىيث  ثْضټدجنٍ: ٴجٻ ثټٌٕن ًٵ

ٌثو ًيض ا أخٍ ٩ٌِو ثټموًي  ٍض ِننً، ٨ن ٌثخن مجؼً ثټرتميي ثټفوًغ ثټيي ً
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ٌن ج، " ٸجن ًٵٍٻ:ا  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم٘٘ض ا أن ثټندٍ  ا هللا ٨نً ٹ  ّْ ٌ ن ٍ م  ـْ ى م  أ ثټٽ ي 

ز   ٌىجمى ٿى ثْټٵ  ٍْ ني  ًى جٸ  ّى ر  ثْټمى ٌى ْم  ٍ ن ٍ ٍض   ْ رش  ـْ ث ٌى ٌن ج،  ٹ  ّْ صْن ٍ م  ىم  أ ٰجٖضّٹنز ٍض  [.3] "ٌى

ٽم ا ه٨جبً  ث ْضمصً إٗض ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثَضٰصٵجً إٗض هللا، إًٔجه  إنمج ش٩نٍ: ثټيټز 

ٍر.ثِص٩ٕجً ث ٌثټنم رتثٍ ٨ن ثټٹرب  ٌثَـض ٍثٜ٪   ټص

ًثه  ثټرتميي: ٍض رشؿ ثٖضدجًٸٱًٍي ٌٍض م٩نجو ًٵٍٻ   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٰأ

ٌثٰصٵجًو إٗض ًخً إًٔجه   ٍث٩ًٜ  ٍثٜ٪  ثخيټٺ إ٤يجً ش ْضمصً إٗض ثِص٩ٕجً ثټص

ٌٴٌخيم  ًثه خيټٺ ثټصندًٌ ٨٘ض ٨ٽٍ هًؼجس ثٖضّجٸني  ٌأ ٍر،  ٌثټنم رتثٍ ٨ن ثټٹرب  ٌثَـض

ٴجٻ ثټ١ٌدٍ: ټٹن ټم ًّأٻ مّٹنز شٌؼ٪ ټٽٵٽز، خپ ټٕضلدجس  ا، ش٩جٗض ا هللا من

ٌثټم٧ٍٕ. ٌٍض ثټنيجًز ٍض ٬ًٌذ ثْضظٌ: ٍثٜ٪  ٌأمصنٍ " ٌثټص ثټٽيم أـٌنٍ مّٹٌن ج 

ٌثـرشنٍ ٍض ٍمٌر ثٖضّجٸني ٌأ "مّٹٌن ج  ٌثٔضلدجس  ٍثٜ٪  ًثه خً ثټص  ًٹٍن من َّض ا أ

 ثټؽدجًًن ثٖضصٹربًن.

ٍټً:  َضخن ٴصٌدز: (ثټفوًغشأًٌپ ممصٽٲ )ٌٍض   ثـرشنٍ "ٌم٩نى ثٖضّٹنز ٍض ٴ

ٌثٔضلدجس": مّٹٌن ج ٍثٜ٪   ًؽ٩ٽً من ثټؽدجًًن َّض أ ا ش٩جٗضا ٸأنً ِأٻ هللا  ،ثټص

ٍى من ثټّٹٍن ٌثٖضّٹنز ـٌٯ مأل  :ًٵجٻ ،ٌثٖضصٹربًن ٌَض ًفرشو ٍض ٍمٌشيم، 

ٍثٜ٪ ٌلٕ٪ ٌلٝ٪. :شمّٹن ثټٌؼپ ٌش  إىث َضن 

ٽم ا ٍٻ أن ًٍِٻ هللا ٌمن ثټوټٌپ ٨٘ض مج أٴ     ټٍ ٸجن ِأٻ هللاا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ْضنً  ؛ٴو من٩ً مج ِأټً ا ش٩جٗضا ثٖضّٹنز ثټصٍ ىٍ ثټٱٵٌ ټٹجن هللا  ا ٨َ ٌؼپ ا

ث خمج أٰجء هللا ٴدًٝ ٬نٌ   ج ٨٘ض  ا ٨َ ٌؼپا ج  مٍرس  ٨ٽًٌ ٌإن ٸجن ټم ًٝ٪ هًىم 

ٍثټ ٌأم ً ٌمعپ ٰوٷ إنً مجس ٰٵري ث هًىم، ٌَض ًٵجٻ ٖضن شٌٷ معپ خّجشٌنً خجٖضوًنز 

َ ) ﴿ ًٵٍٻ: ا ٨َ ٌؼپا ٌهللا  ٌى ى آ ٰى ج  ْوٷى ًىص ٌم  ىټىْم ًىؽ  وىَ )6أ يى ٰى جَض   ٜى ٷى  وى ؼى ٌى ٌى  )7 )

ى٬ْنىى ) أ ٰى جب ُض   ٷى ٨ى وى ؼى ٌى ٌثٖض٩ٌپ ىٌ  ﴾(8ٌى ٌثټ٩جبپ ثټٱٵري ٸجن ټً ٨ٌجٻ، أٌ ټم ًٹن، 

ٽم٘٘ض هللا ٨ا ثټ٩ٌجٻ ٸجن ټً مجٻ أٌ ټم ًٹن، ٰفجٻ ثټندٍ  ٨نو مد٩عً  ا ٽًٌ ٌِ
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جټً ٨نو ممجشً ًوَضن ٨٘ض مج ٴجٻ هللا  د ٞ ٬نٌ ج، ا ٨َ ٌؼپا ـٌ ٌٴ  غ ٰٵري ث  ، ْضنً خ ٩ 

  [.4ټٌّض خجټٱٵٌ] ا ٨َ ٌؼپا ًٌوٻ ٨٘ض أن ثٖضّٹنز ثټصٍ ٸجن ًّأټيج ًخً 
ٽم  ا ٌىٹيث ٰٵو ظدض أن ثټٌٍِٻ     ٌټٹنً ٨جٓ خ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٩غ ٰٵري ث 

: ن٩م؛ إى ثټصمٽ  .ٰيپ ٸجن مجټٹ ج؟. ج،ٌٴدٞ ٬نٌ   ٌثٔضؼجخز خوثىز  ًثس  ٺ من أهٻّ .  ثْضمج

 ج ٌىٍ َض ًمٽٺ؟٨٘ض ثټ٭نى، ٰٹٌٲ ًٹٍن ٬نٌ  

ٍټنج ثټٹًٌم    ٌر  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٌٴو ظدض أنً ٸجن ټٌِ مٙجهً من ثټعٌ

 ٍ ٍ  مج أ٘جخً ثٖضّٽم ٌثټ٭نٌمز ى مْ ثټ٭نجبم،  ٌټً ل  ٌثټ٨ٌٍ،  ن ٍض ثټفُضٻ ٸجټصؽجًر 

ٌٰرير ثټ٭نجبم، ٴجٻ  ٌثټصجًًن ًٕيو أن ىيو ثټٱرتر ٸجنض ٸعرير ثټفٌٌح  ا ـٌٌخيم 

خىى ﴿ :ا ش٩جٗض ٌْ ي ثټٵ  ٌټ ي  ٍٻ    ِ  ٌ ٌټ ٽ   ً ّى م  ىن  هلل    ل  أ ٰى ٍء  ْ ن يشى ن ْمص م م  ج ٬ى ىن مى ٍث أ ٌث٨ْٽىم 

جهلل   نص م خ  ٌپ  إن ٸ نص ْم آمى د   ّ ٌثخْن  ثټ ني   جٸ  ّى ٌثْټمى ى  ٿى ٌثْټٌىصىجمى ٍْ نىج ًى دْو  ٘ضى ٨ى ْټنىج ٨ى َى ىن ج أ  ٌمى

 ٌٌ ً و  ٍء ٴى ْ ٘ضى ٸ پ  يشى جن  ٌهللا   ٨ى ْم٩ى ى ثټؽى ٿى ثټصىٵى ٍْ جن  ًى ٴى ٌْ  .[5﴾ ]ثټٱ 

خ٩ز ألمجُ،  ١٩ًٍ ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٌٴو ٸجن       ثٖضؽجىوًن نٌٙديم ثًْض

خً نٱًّ ْ ٰٵو ٸجن ًمصٚ مْ ٌىٍ ثټم   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما أمج نٌٙدً 

ٌثخن ثټّدٌپ. ٌثٖضّجٸني  ٌثټٌصجمى   ٌأٴجًخً 

ّٙ  ،ٸٽيج  ٍض ثټٱٍء ثټ٭نٌمزى ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ا ٸمج أن ټً     پ ٨ًٍٍيج ٸمج ٰ

ٌآن ىټٺ ٍض ٍټً   ثټٵ ً  ﴿: ا ش٩جٗضا ٴ ٽىٌْ ْٱص ْم ٨ى ؼى ٌْ ى ج أ مى ٰى ْم  نْي  ً  م  ٍټ   ِ ًى ٘ضى  جءى هللا   ٨ى ٰى ى ج أ مى ٌى

ٸىجٍح   ً َضى  ٌى ٌٍْپ  ْن لى ٌٌ  م  ً و  ٍء ٴى ْ ٘ضى ٸ پ  يشى هللا   ٨ى ٌى جء   ٕى ْن ًى ٘ضى مى ً  ٨ى ٽى  ِ  ً ٽ ٢   ّى ن  هللا ى ً  ټىٹ  ٌى

ى 6) ثْټٌىصىجمى ٌى خىى  ٌْ ي ثْټٵ  ټ ي  ٌى ٍٻ    ِ  ٌ ٽ ټ  ٌى   ً ٽ  ٽ  ٰى  َ ٌى ىْىپ  ثْټٵ  ْن أ ً  م  ٍټ   ِ ًى ٘ضى  جءى هللا   ٨ى ٰى ى ج أ ( مى

ٍْ َضى  ٌپ  ٸى د   ّ ثخْن  ثټ ٌى ني   جٸ  ّى ثْټمى ٍٻ   ٌى  ِ  ٌ ىشىجٸ م  ثټ ج آ مى ٌى نْٹ ْم  ٌىجء  م  ٌټىز  خىنْيى ثْْضى٬ْن  ًىٹ ٍنى ه 

جح  ) ٵى ًو  ثْټ٩  و  ٔى ٍث هللا ى إ ن  هللا ى  ثش ٵ  ٌى ٍث  جنْصىي  ٰى   ً نْ جٸ ْم ٨ى ج نىيى مى ٌى ٌو   ي  م   [.6] ﴾(7ٰى

 ٬نمً ثٖضّٽمٍن من ثٖضرشٸني خ٭ري ـٌح: ٸجټؽًَز أٌ مج ىٍ مج :ٌثټٱٍء      

ٽّ  ج من ثټفلى  ٰ ًثبيم لٍ ٍو ٌ ٍث ٨ٽًٌ ثٖضّٽمني. ٌح، أٌٱ  ٌٴو ٸجن من ىيث  مج ٘جټف

َث٧ً ٰوٷ ثټصٍ ٠جټدض خيج ٰج٠مز  ًثس ٌم ٨ٌٵج ًيض هللا ا ثټٱٍء أًٛ خمٌرب 

 ًيض هللا ٨نً ا أخج خٹٌ ثټٙوًٶ ا ٽم٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ا لٽٌٱز ًٍِٻ هللاا ٨نيج 

  .[7]ىيث ٬ري ثټيوثًج ثټصٍ ٸجن ًٌِٽيج ثٖضٽٍٷ .ا
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ٌثح ٍض ىوثًج ًٍِٻ هللا ٌثټو ٍر  ٌٴ٧ٍ ثټٹّ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ا ٸمج ثٔصيٌ 

ٌټوو مجًًز ٸجنض من ثټيوثًجٌأ  .ن أٿ 

ٍر ٰٱٍ ثټٙفٌفني ٨ن أنْ: أن أٸٌوً هٌمز أىوَ ټٌٍِٻ هللا  ٘٘ض  ا أمج ثټٹّ

ٌثټرتميي أشم من ٌِجٴً)ؼدز ِنوُ. ا هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم  ٌثټنّجبٍ  ٌثو أـمو  ً) ،

ٌٿ أىوَ إٗض ثټندٍ ٌْضخ ٌه: أن مٽٺ ثټٌ مٌٕٵز ِنوُ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٍ هث

ٽما ٨ٌن أنْ أن مٽٺ ىي ًَن أىوَ إٗض ًٍِٻ هللا  .ٰٽدّيج  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌظُضظني خ٩ري     ج.ث ٰٵدٽيـٽز أليىج خعُضظز 
ظٍح ـًٌٌ  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽما ٨ن ٨ل أن أٸٌوً هٌمز أىوَ إٗض ثټندٍ ٌ 

ٍث٠م ]ٵْ ٔٵّ  :ج ٰٵجٻجو ٨ٽٌ  ٰأ١٨ ث خني ثټٱ  ٌ ٌثټممج8ًً لم  ىٍ ثټعٍح من  :[. 

ٍث٠م ٌأمج ثټٱ ا ٩ٰ٘ض ٴٍٻ ثټؽميًٍ، إنين  ظُضط: ٰج٠مز خنض ًٍِٻ هللا  :ثټفًٌٌ، 

ٽم ٌٰج٠مز خنض أِو أٿ ٨ل خن أخٍ ٠جټذا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌٰج٠مز خنض ،   ،

 ـمَر خن ٨دو ثٖض١ٽذ. 

 ً ٌثح: ٌٌَٰ ثټدمج ٌنج م٪ ثټندٍ ٌأمج ثټو ٘٘ض ا ي ٨ن أخٍ ـمٌو ثټّج٨وي ٴجٻ: ٬َ

ٽم ٽما ټٽندٍ خن ثټ٩ٽمجء ثٌأىوَ شدٍٷ،  ا هللا ٨ٽًٌ ٌِ ث خٌه   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٽما ٌٸصذ ټً خدفٌىم. ٌؼجء ًٍِٻ ٘جـذ أًٽز إٗض ًٍِٻ هللا   ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌأىوَ إټًٌ خ٭ٽز خٌٝجء]  [.9خٹصجح 

ٌثىٌمى ٌ  ْؤخىزى ىوَ ً  أٌخٍ: "فثټٍض ٸصجح ثټيوثًج ٔضخ  ً ن ج خْن   ـى ٘٘ض هللا ا  ٍدن ثټإٗضٍ

ر  ثټْ ّٽم: "أىو مٌٍض  .جء"خ٭ٽصً ثټدٌٝ ا ٨ٽًٌ ٌِٽم ٌى ٌْ ٰى ٍ  إٗض َ  يىثم  ا  هللا   ٍٻًِ ؽ 

ً  ا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم نىنْي ٸخ٭ٽز خٌٝجء  ـ  ٍٿ  رى  ."ديج ً ًْوى ٌى ٌثىٌمى إخ ون٨ٌ٨ن خ 

 ٌ ٌثخخثټف ز  ًْمى َى ٌثخن ل  ٘٘ض ا  ٢  أىوَ إٗض ًٍِٻ هللا  دْ ٵ  ټ: "أن  أمري ثمج٨٘أخٍ  نٍ 

ٌألي إـوَ ٌ ؼجًًصني  ا هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم خ٭ٽز، ٰٹجن ًٌٸذ ثټد٭ٽز خجٖضوًنز، 

ذى ثْضلٌَ ټنيجًًصؽثټ ىى ٌى ٌثىٌمى ٌ ٍټوس ټً إخ جنى فى  ټنٱًّ ٰ  ّ". 

ٽ م ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌا ٸمج ٸجن ټٽن دٍ    ُضؿ ا ٌِ  ّ ٌثْضظجطٍض ـٌجشً من ثټ ٌثټمٌپ، ،   ،

ٌثح ٍر ،ٌثټو  ّ ٌثټٽ ٵجؿ ،ٌثټٹ  ٬ٌري ىټٺ من ثْضٌٔجء ثټصٍ َضخ و  ټً منيج، ، ٌثٖضنجبق 

ٌٴو ى ٌٸجن ټً ٌرب،  وىٷ ٌلى ٱى ٌٛ خ  ًٵٌ ثخن ثټٸأً  هللا ٨ٽًٌ ٘ض  ٘ا ٌأظجظً  ٌ م ُِـض
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 [.11]ا مٽ  ٌِ

ٍٿ خوً ؼمُض   ا ٽ م٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِا م ٬ٌن    ٌر من نْ ٍض أ ْضخٍ ؼيپ جميًٌ   ً ٱً خٌ 

ٍٿ ثټفوًدٌز ٸجنض ټً ٌ ټٌ٭٦ٌ خً ثٖضرشٸني.  ؛ٰٝز، ٰأىوثو اا أي ىخفً ىوً ج اا ً

ٌټ و ٌث٨ٍ خيمز ىخق مٹجنيج ٔجر،  مجبز ٔجر ٌٸجن َض ًًٌو أن شًَو، ٸٽمج  ټً ثټ

 ٌٸجنض ټً ِد٪ أ٨نَ منجبق ش٨ٌجىن أٿ أًمن. 

ٌٴّم أًٜيج، ٌٸجنض ظُضظز آَضٯ صمجبز ِيم ٌٖضج ٰصق لٌرب  ، ٰٹجن ټٌٍِٻ هللا ٌِ

ٌظمجنمجبز ِيم  ٌثٖضّٽمني ثټنٙٲ ا ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽ ما  من ىټٺ، ٌىٍ أټٲ 

٨ٌَٻ ثټنٙٲ  ِيم ا مٽ  ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِ اټٌٍِٻ هللا  ٸّيم أـو ثٖضّٽمني، 

ٍثبدً ٌمج ًنَٻ خً ٌظمجنمجبز ِيم ټن ٌأمج . من أمًٍ ثٖضّٽمني ثِضلٌ، ٌىٍ أټٲ 

ؼٲ ٨ٽًٌ  اا ٌِٽ م ٨ٽًٌ هللا ٘ض  ٘ اهللا ٷ ٰٵو ٸجنض ټٌٍِٻ وى ٰى  لجټٙز؛ ْضنً ټم ًٍ 

 .ثٖضّٽمٍن خمٌپ ٌَض ًٸجح

: ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽ ما ٌ شٌٸصً ٸْ إِفجٳ خن إِمج٨ٌپ خ٩و ى   ٌٴجٻ ـمجه خن

  ٌ ٍر  ٱض ىيوٴ  "ٌ ٌثټٹّ ٍثٻ ثټصٍ أٰجءىج هللا ٨ٽًٌ،  ثْضٌٔجء ثټصٍ ىٸٌنجىج من ثْضم

ٌثټد٭ٽز ٌ  ٌثټمٌپ  ٌٰجشً ٨٘ض أن ىټٺ ٸٽً ٘وٴز ٌثټفٌخز،  مج ىٸٌنج م٪ ىټٺ خ٩و 

ٍټً    ."مج شٌٸنج ٰيٍ ٘وٴز"٨ٽًٌ ٌِٽ م:  ٘٘ض  هللاا خٵ

٘٘ض  هللا ا مج شٌٷ ًٍِٻ هللا " ٴجٻ: ا هللا ٨نً ًيض  ا ٨ٌن ٨مٌٌ خن ثټفجًط   

ث ٌَض ا مٽ  ٨ٽًٌ ٌِ  ً ث ٌَض أمز، إَض خ٭ٽصً ثټدٌٝجء ثټصٍ ٸجن  هًنج ج ٌَض ٨دو  هًىم 

 ٌ جً  ٜ ٌأً  ً ُـض  [. 11]"َضخن ثټّدٌپ ٘وٴز ؼ٩ٽيج ٸديج ٌِ

 هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ني خنٱٍ ثټٱٵٌ ٨ن ثټٌٍِٻ [ ثٖض٩نٌّ 12ٌٴو ٨وه أـو ثټدجـعني] 

ٽّ  ٍثټً  نفٍ ا مٌِ ٽّ ّ٘٘ض ا ٨رشر مٙجهً ْضم  : ، ٌىٍا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 ّّ ٌټز ثټصؽجًر ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا دً ا  شٹ َث  . من م

ٽّ ّ٘٘ض ا مريثظً   ا ٌثټوًًا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ  . من 

ٽّ ّ٘٘ض ا مريثظً  ا   . من ٌٍؼصً لوًؽز خنض لًٍٽو ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٰى  ا  ٍٙن لٌرب ٌ ٍثٻ خنٍ ثټنٝري، ـٌ ٬ٌريىج(وى ثټٱٍء )أم  . ٷ 

ٍّ  ا  . ً ٴدپ ثټ٭نجبم، ٌمنً خ٩ٞ نّجبً()٘ٱٌّ  ثټٙٱ
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٬ٌريىم ٌثٖضٽٍٷ   ).  ا ثټيوثًج )من ثټٙفجخز 

ٽّ  هللاّ٘٘ض ا ِيمً  ا  ث ا م ٨ٽًٌ ٌِ  . مؽجىو 

ٽّ ّ٘٘ض ا لٙجبًٙ ٍض ثټٌٍٳ  ا   .م ا هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 . ا ثْضنٱجٻ ٌمنيج ثټ٭نجبم

ٽّ ّ٘٘ض ا مٙجهً من هلٽً ټم ًّصموميج ًٍِٻ هللا  ا  ؼدجٻ  :ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ثټيىذ ثټصٍ ٨ٌٜيج ٨ٽًٌ ثٖضُضبٹز، نٌٙذ ثټ٩جمٽني ٨٘ض ثټَٸجر، ٨ٌٜض ٨ٽًٌ 

ٌث َثبن ثټونٌج  ٍر إٗض ثٔضُِضٿ، ټٍ مٱجشٌق ل ٍه ٌٰيج، ٨ٌٛ ٴًٌٖ ٨ٽًٌ أٌٻ ثټو٨ ټمٽ

ٌثټُّضٿا ٔجء  ٍشً ټونٌجو ٰٹجن ټً مج ًٵجًح مٽٺ  ا ٨ٽًٌ ثټُٙضر  ټؽ٩پ ه٨

٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ا ، ًًٰٝ ألي ثټممْ من مجٻ ٬وً، هثًو ا ٨ٽًٌ ثټُّضٿا  ِٽٌمجن 

ٽم  . ٪دّ من مٽٺ ش   ا ٌِ

 

 ا مٌِٽّ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٰٵٌ ثټٌٍِٻ شٱنٌو م٥جىٌ 

ٍث ٨٘ض ٰٵٌ ثټندٍ من ثٖضؤٸّ      ٽّ ّ٘٘ض ا و أن ثټيًن ـٹم ٸجن ټيم مج ا  م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثٛ ثٖض٩ٌٜجس ٨نً ټٱٵٌووىم من م٥جىٌ شمعّ ًؤًّ  ٌأ٩ٰجٻ، منيج: إ٨ ٍثٻ   ٽض ٍض أٴ

ٌثؼً ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا  ا من ثټٌّور لوًؽز  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ، ٌٍ

ٌ  ا ًيض هللا ٨نيج ٌثټعجټعز أن ًٍِٻ هللا ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا و ټٱٵ  ا ٬ٌنجىج، 

٨ًٍ. ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ث ٨٘ض خ١نً ـجٻ ؼ  ٌ  ٸجن ًٝ٪ ـؽ

ٌثٛ ثٖض٩ٌٜجس ٨نً ااا  ٽّ ّ٘٘ض ا إ٨  : ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٽّ ّ٘٘ض ا ًخمج هٰ٪ خ٩ٞ ثټ٩ٽمجء إٗض ثټٵٍٻ خٱٵٌ ثټٌٍِٻ     مج  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌ   ً ٸصذ ثټّريرصْ ـٹى  ٛى من ًٰٞ ثٖض٩ٌٜجس من ٴدٌٽز خنى ٩ِو إًٜج٨ً ٸٽمج ٨ 

ٽّ ّ٘٘ض  ا ټٱٵٌو ؛٨ٽٌينّ  ٌأن  ١ًم٩نى  ٸنّ  ٌأنينّ ، ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍض أخنجء ثْض٬نٌجء، 

 ٌّ  ٬ريو. ْضنيج ټم شؽو ٠ٱُض   ؛رـٽٌمز مج ٨جهس إټًٌ إَض م١ٝ

ٍثٻ ـٍٻ ثټٌٌٜ٪ شعدض أنً ټم    ٌثْـض ٍثهط  ٌثءر مصأنٌز ټصجًًمٌز ثټف ًٹن ٌخٵ

ٌمعٽً من ً ١م٪ ٍض  ،و مٹز ٌٸدريىجٰٵري ث؛ إى ٸجن ٍض ٸٱجټز ؼوو ٨دو ثٖض١ٽذ ٌِّ 
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ٌٴو ىٸٌس ثٖضٙجهً أن ؼٌٖ أخٌىز ثټفديش ٍض ـمٽصً ٨٘ض ثټٹ٩دز ٴو ـجٍ  ١٨جبً، 

ٌىخق  ،ٸمج أنً ٰوَ ثخنً ٨دو هللا خمجبز من ثٔضخپ ،مجبصني من ثٔضخپ ټ٩دو ثٖض١ٽذ

ٌثؼً من  ٨ٍز ٸدرير منيج ٍض ٍ ٍثن آمنز َض ًٙوّ مؽم ًٌيٸٌ  .٨نيج إنّجن ٌَض ـٌ

ٍشً ټ ٲّ  ٍثټ٩ٌٵٍخ ٽصني من ـٽپ ثټٌمن ٴٌمصيج أټٲ معٵجٻ  أن ٨دو ثٖض١ٽذ ٨نو م ـ  ٍض 

 من ثټيىذ.

ّ  ّى أٰمن ٸجن ىټٺ ـجٻ ؼوو من ثټٌى      ٌثټ ز، أ٩ًٵپ أن ًٹٍن ٰٵري ث شَىو ٩ى جً 

ٍث أ٠ٱجټيم ه  ٍْ ن ً  ٌثٖضٕيًٍ أن من ٨جهر أرشثٯ مٹز أ. .ثٖض٩ٌٜجس ٍض إًٜج٨ً؟. ٨

ٌّ  ؛ٍث ٍض شٽٺ ثټدٌةز ثټنٵٌزٌث ًٌرتخّ أټٌنٕ ؛٨نو م٩ٌٜجس ٍض ثټدجهًز  ٰصٵٌيم من ـ

ٌټٽفٱج٣ ٨٘ض ٰٙجـز ټ٭صيم  ث،   ٌ ٍهي خيم مدٹ ٌثٛ ًٌ مٹز ثټيي ًٌٙديم خجْضم

ٌثټصؽجًر  ٌه ثْض٨جؼم ټٽ٩مپ  ٌٸجنض آنيثٷ ٴًٍز ټم ًمجټ١يج مج لجټ١يج من ًٌ

ٌأمج ثټٌٌٜ ٪ ثټٱٵري من أخنجء مٹز، ٰٹجنض شٹٱًٌ أمً خئًٜج٨ً ٌثټمومز خمٹز، 

 خنٱّيج.

ٌټٵو ىٸٌس ثټٌّور ـٽٌمز مج نّص١ٌ٪ أن نٵٍٻ أنً ٸجن ثټّدذ ثٖضدجرش     

ٌثٛ ثٖض٩ٌٜجس ٨نً  من ىټٺ ثټفوًغ ثټيي هثً خٌنيج  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٔض٨

ج ٌخٌنينّ  ٍنً ًصٌم  ٽّ ّ٘٘ض ا ، ٌىٍ ٸ ٌٴٌ ٍض أىىجنينّ  َض ٰٵري ث؛ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ  ٰٵو 

ٌثټو ثټٌٌٜ٪ َض من ؼوّ  خّجخٶ لربشينّ   ه.أن ؼًَپ ثټ١٩جًج ًأشٍ من 

ٌثء ثټ         ٌثټع ٌثټ٩ٍٍ،  ٌثټٱجٴز  صجن خني ثټٱٵٌ  ٌثټ٩ٌٖ ثټينٍ ثټ٬ٌٌو، ٩ٌٔ  ًٌٞ

ًأًنج ٨جبُضٍس ممن  ٽً أٌ مج ١ًٽٶ ٨ٽٌيم ثټٱ٧ٌ ثټٱٵري ٹى ٽْ ٨ٽٌيم ثټوىٌ خٹى  أنجكٌٸم 

ٍٿ أن :من ثټ٩جبٽز، أي ٌټٌْ ٰٵري ث خجٖضٱي ٍٍ ًٌّجً من أخنجء ٨جبٽصً  ً أٴپ ٬ن

صٌجػ.  ثټٕجب٪ من ثَـض

 هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٌټ٩پ ثټٹٽمز ثټصٍ أټٵجىج أخٍ ٠جټذ ٍض ـٱپ شًٌَؾ ثټٌٍِٻ    

ٽّ  ثټفمو "ټصوٻ ٨٘ض ىيث أ٨مٶ هَضټز، ٰٵجٻ:  ا ًيض هللا ٨نيجا من لوًؽز  ا مٌِ

ٌثىٌم ٧ًٌٍ  ٜ  هلل ثټيي ؼ٩ٽنج من ىًًز إخ ٨ٌنص ٩ْ ء مى ىض  ةْ إِمج٨ٌپ ٌ و ]م٩ونً[ 

ثُ ـٌمً، ٌؼ٩پ ټنج خٌص  رضى م    ٍ ج  ج ]أ٘ٽً[ ٌؼ٩ٽنج ـٝنز خٌصً ٌِ مفؽٍؼ 

ج آمن ج ٌؼ٩ٽنج ثټفٹّ  ٌم  جٿ ٨٘ض ثټنجُ، ظم إن ثخن ألٍ ىيث مفمو خن ٨دو هللا َض ـٌ
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ٍى  ٌندُض  ًٍ ج   ٰ ثٖضجٻ  ٰئن ، ٰئن ٸجن ٍض ثٖضجٻ ٴپّ ٨ٌٵُض   ٌُٰٝض   ن خٌؼپ إَض ًؼق خً رش

ٌٴو ل١ذ لوًؽز خنض لًٍٽو  ٤پّ  ٌثخصً  ٌأمٌ ـجبپ، ٌمفمو من ٴو ٨ٌٰصم ٴ ٍثبپ 

٨ٌجؼٽً ٸيث، ٌىٍ ٌهللا خ٩و ىيث ټً ندأ ٥٨ٌم ٌل١ٌ ؼٽٌپ  ٌخيٻ ټيج مج آؼٽً 

صّ  ."ؼٌّم ج، ٌٔ ٌټٌْ م٩وٌم  ٱً ٨مً خأنً ٴٽٌپ ثٖضجٻ  جن مج خني ٰٵو ٌ٘

ٱني.  ثټٍ٘

ٌثؼً من لوًؽز   :ا ًيض هللا ٨نيجا ااا ٍ

ٽّ ّ٘٘ض ا ٌ ثټٌٍِٻ ثټٕجىو من شألّ    ٨ن ثَضٴرتثن خٌَؼز، ىٍ ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثػ ٌّٰمٌؼً من  ٍٿ ٨٘ض لومصً، أمج ثټَ إـّجًِ خأن مج ًمٽٹً ًٹٱًٌ ٌمن ًٵ

جخ ج، مجًُ ثټصؽجًر ٩ًٌٌٯ  ّّ ٌثټٌؼپ ٸجن ـ من١ٵز ثټٹٱجًز إٗض من١ٵز ثټٹٱجٯ، 

ٍثٴ٩ٌز ٔوًور آظٌ ثټُّضمز ٍض  أًن ًٹمن ثټٌخق ٌمن أًن شأشٍ ثټمّجًر، ٰد

ٍنً  ٌثػ، م٪ ٸ ٌثٛ ٨ن ثټَ ٽٵز، ٴًٍم ا ثٔض٨ ٽم ؼمٌپ ثټم  ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍه ثټّرير، ًٌٰ٪ ثټنّذ، ٌٸٽيج مٵٍمجس شؤىّ  ٽً ثْضلُضٳ، م٩ٌٌٯ خني ٴٍمً، مفم

ٽّ ّ٘٘ض ا ټم١دز من ًًٌو، ٬ري أنً  ٸجن َض ًيصم خٕةٍن ثټدون من  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍر ثټ٭ًٌَر ٍض ٩٠جٿ  أنً ـٹى ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌ ٨نً ظى ؤْ نّجء؛ ٰٽم ً   أٌٔي

ٌثؼً من ثټٌّور لوًؽز  ٌأر ٸىٽ ٲى خيج ٴدپ ٍ  .ا ًيض هللا ٨نيجا ٨ن ثم

ٽّ ّ٘٘ض ا ٌإىث ٸجنض شٽٺ أِدجخً ثټصٍ من٩صً      ٌثػ من أيّ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ  من ثټَ

ٌأر من ٴًٌٖ ٌثػ؟ٰيپ ً ٩ٵپ أن شٹٍن ثټٌّور لوًؽز ىٍ ـٽمً ٍض ،ثم   ثټَ

ٍٴجب٪ ثټصجًًمٌز شؤٸّ      ٌثػ من لوًؽز خجټ٬ٌم من  ٌ ٍضو أنً ټم ًٹن ًٱٹّ ٸپ ثټ ثټَ

ٌأ٥٨مينّ  ٢ نّجء ٴًٌٖ نّد ج،  ٌأٸعٌىنّ  أنيج أٌِ ج،   ٰ ٌټٹنً ٸجن ٩ًٽم مجَض   رش  ،

 ٍن ثَضٴرتثن خيج.أن أرشثٯ مٹز ًصمنّ ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا 

ٍثً ثټيي هثً خني ِ  مج  ٵن أٌ ًّصٕٲّ ًٌّص١ٌ٪ أن ًصٌّ      ٵنجو من لُضٻ ىيث ثټف

ٌثټٌٍِٻ  ٌىټٺ خ٩ومج أًٵنض لوًؽز ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ًٍِٻ لوًؽز  ا ، 

ٌّ  أن ىيث ثټٕجحّ  ا ًيض هللا ٨نيج ٷ نفٍ هثًىج ٴٌو أنمٽز ثټ٩ٱٌٲ ثټنٱْ ټن ًصف

نٌْىز ًٍِٻ لوًؽز  ز خنض م  ّى ٌ ٌټٌْ ىنجٷ أ٘وٳ من نىٱ  ٌثػ،  ټ١ٌٽديج ټٽَ

وًٵصيج ٌثػ ثټندٍ  ٌ٘ من ثټٌّور  ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽ ما ثټصٍ شٌٌي ټنج ٴٙز ٍ
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ز: ا ًيض هللا ٨نيج ا لوًؽز ّى ٌ وىج ثټٕجىو ٨ٽًٌ، ٴجټض نىٱ  ٸجنض "؛ إى ٸجنض ـٌ

ٌثمز  ًثه هللا خيج من ثټٹ ر، رشًٱز، م٪ مج أ ْٽوى ٌأر ـجٍمز، ؼى ًْٽ و ثم ٍى لوًؽز خنض ل 

ٌ  ٌثټمري، ٌىٍ ًٍمةيٍ  ٢ ٴًٌٖ نّد ج،  ٌأٸعٌىم مجَض  أٌِ ج،   ٰ  ، ٌٸپّ أ٥٨ميم رش

ٍثٻ،  ٍث ټيج ثْضم ً ٨٘ض ىټٺ، ٴو ٠ٽدٍىج ٌخيټ و  ج ٨٘ض نٹجـيج ټٍ ٴى  ٙ ٴٍميج ٸجن ـًٌ

ج إٗض مفّمو   ّ ٽ ما ٰأًِٽصنٍ هىٌِ خ٩و أن ًؼ٪ ٍض ٨ريىج من  ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

  .ثټٕجٿ

ػ؟  ٌ  ٰٵٽض: مفّمو! مج ًمن٩ٺ أن شَ

ػ  "ٰٵجٻ:   ٌ ىشَ ٌىوي مج أ ج خ  ً   مى  ."خ 

ٌثټٹٱجءر أَض ش ؽٌذ؟  ٌثټرشٯ  ٌثٖضجٻ  ٌه ٨ٌضى إٗض ثټؽمجٻ  ٌضى ىټٺ   ٴٽض: ٰئن ٸ ٱ 

ن ىٍ؟"ٴجٻ:  مى  "ٰى

 ٴٽض: لوًؽز. 

يىټٺ؟" ٴجٻ:  ٸىٌٲى يل خ   "ٌى

 ٴٽض: ٨ل .

٩پ  "ٴجٻ:  ْٰ ى  "ٰأنج أ

إټًٌ: أن  ثبض  ټّج٨ز ٸيث ٌٸيث،  لوًؽز، ٰأًِٽضْ  ٴجټض نٱٌّز: ٰيىدض  ٰألربس  

ؼيج ٰفرض اإٗض ٌأًِٽضْ   ٌ ٌَ يج ٨مٌٌ خن أِو ټ  ْضن أخجىج ٸجن ٴو مجس ٴدپ  ؛ ٨م 

 ."ـٌح ثټٱؽجً

ٌٌٍؼً ثټٌّور  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا إن ثټ٩ُضٴز ثټٱًٌور خني ثټٌٍِٻ      

م من ٩٠ن ثٖضٽفوًن من أخنجء ؼٽوشنج، ٌممن ىم ټم شّٽى ا ًيض هللا ٨نيج ا  لوًؽز

ٍ     من ٬ري مٽصنج من رشٸجء  ٌټٹن ثټٙنٲ ثْضلري ن٠ثټ ، ٌمن ثٖضّصرشٴني، 

ٍنً مٱجًٳ ٖضٽصنج ٌؼٽوشنج   خجټ٬ٌم من ٸ

ٌثْضً  ٸجن إٗض ـو  ٠ٌٌننج  ث ٍضأمج ثْضنٙٲ  ٌثْضٴپ ـٵو  ٨ٌٵُضنٌز  ٌثْضٸعٌ إنّجنٌز   ٯ 

ٌثـو من ٨ٽمجء ثٖضٌّفٌز من ثټرشٳ.  ٌټٕضنٙجٯ ٬ري  ٌثټٽمَ،  ٌثټ٭مَ   ثټ٩١ن 

ى      ًثس ٍىو ثټندٍ إن أ خوأس من خٌض ثټٌَؼز ثټعًٌز  ا م٨ٽًٌ ٌِٽّ   هللاّ٘٘ض ا مج

 لوًؽز، 
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ٌش٩ٌٜض    ٧ٍ ٌثًج ممصٽٱز،  ٌټٵو ٨جټؽض ىيث ثٖضٍٜ ټً ٍض أٸعٌ من ٸصجٍح يل ٌخَ

ن إور شٹربو، خپ نٱ٩ٌز من ثټٌَػ ثټٕجح ٨نو ثٴرتثنً خٌّّ  ٌټٵو نٱٌض ًٌٰ أيّ 

ٌثټصفنّ ا  مٌِٽّ   هللا ٨ٽًٌّ٘٘ض  ا لٌٌػ ثټندٍ ٌثء  ٌثس ثټ٩وه غ ًٌٰ ثټٽٌجإٗض ٬جً ـ يل ى

  ٸجن ٘ومز ٖضن ًٌ٘و

ٽّ  ّ٘٘ض ا ِريشً   ؛ ٰٵو ِجً ٨ٹْ ثشؽجو من ًٱٹٌ خ١ًٌٵز ٨جهًز ا مهللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌه ثټفجٻ من ألْ  ٌثشدٌز شٌَ أنيج ٌٰ٘ز ټٌؼپ مٹو  ي ثِرتثـز ٠ًٍٽز ممج ٨جنجو:ش

ٌټٹجن ىمً أن  ،ثټونٌج شٌَػ لوًؽز اا ثټؽمٌٽز ثټ٭نٌز اا  ْضٴدپ ٨٘ض ٰٽٍ أن ًؼُض  

ٌټ٭يش مؽجټْ مٹز ـٌغ شوًٌ ًن ٌثـز ثٖضجهًز،  ٌشيج ټريخٍ ـ٥ً من ثټ مٍ ظٌ

ٌغ شّم٪ أـ٘ض ، ـٌ ٍر ٍض ثټٌؤٌُ جهًغ  ثټٹاؤٌُ ثٖض رت٨ز ثټداج٨عز  ټٽنٕ ثْـض

ٌأ٠٘ض ٌټم ًٹن من أمٌو اا ّ٘٘ض 13ثْضٴجٌ٘ٚ] ٌأؼمپ ثټو٨جخجس،   هللا ٨ٽًٌ [، 

ٽّ  ٌثؼيجٌِ إرسثًٰ ٍض  وٻ ٨٘ضمن ثټٌّور لوًؽز اا مج ًااا ، ا أي:م اا خ٩و ٍ

ثټديك ٍض  جس ٰٽم ٩ًمو إٗضٍن ثټيًن ًصٌَؼٍن ثټ٩ؽجبَ ثټعًٌّ مجټيج ٸمج ًٱ٩پ ثټنٱ٩ٌّ 

ٌټم ٩ًمو إٗض ج،   ج ٨ٱٌٱ  ٍث٩ٜ  ً   م٥يٌو،  خپ ٸجن مص  ثثټٵٙٲ م٪ أخنجء ثٖضٌجِري إ٤يج

ٍثه ٍىوو ٍض ثټٌلجء  ٍثن ثټٵٙٲ، ٌ ٌثبً ثټ١جًا. خپ ثٍهثه شدج٨وو ٨ان ٸپ أټ ټع

جً ،ٌثټرتٯ ج م٩صََض   ٌ٘ ٌٴصً ٘جبم  وو ٍض ثټؽدپث ًٵًض ثټٹعري من   [،14] ټنجُ ـٌ

ث ٸجن ٍض ثټوًؼز ثټ٩ٽٌج من رشٯ ثټنٱْ، ٌٸجن  ٰٵو ثشٱٵض ثْضلدجً ٨٘ض أن مفمو 

و ٨ٽًٌ إٗض أٴىص هًؼز، إى ٸجن ثٖضعپ ثْض٨٘ض خجټٌؼپ ثټعٵز ثٖض٩صمى  :ذ خجْضمني، أيٵّ ًٽى 

 [.15ٍض ثَضِصٵجمز ]

ا  ز شٽٺ ثټ٩ُضٴز ثټٱًٌور ثټصٍ ؼم٩ض خني ثټٌَؼني مفموٌَض ًصدٵى من منجٴٕ   

ٽّ    هللا ّ٘٘ض  ٨جء ٌثهّ  ،من ثټ٩ُضٴز ثٖضجټٌز ا ًيض هللا ٨نيجا م، ٌلوًؽز ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٿ أن هللا  ج  أٌٸپا      ش٩جٗض ا ثټٵ ٌأنً ثنٵ١٪ شمجم  ټموًؽز ميمز ثٔضنٱجٳ ٨ٽًٌ، 

ٌشٌٸيج ىٍ ٖضصجخ٩ز أمٌ ثټصؽجًر.  ټٽصأمپ، 

 ٍ ٌخمج أننج نمٌپ إٗض أن  "ىيث ثټ٨َم ٌٰٵٍٻ: ٨ًٍْ ثټفٽٌم ٨دو ًًنٱٍ ثټوٸص

م ٸجن ټً ن٧ٍ إرشثٯ ٨٘ض شؽجًر لوًؽز خ٩و هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ    ّ٘٘ض ا ثټٌٍِٻ 

  ٰ ٌأنً َضخو أن ًٹٍن ټً ـًٍٝو إرشث ٌثؼً منيج،  ٌشٍؼٌي  ٍ ٌثٴدزج   [.16]"ج ٌم
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ٍه من ٴٍٻ ثټٌٍِٻ   ٽّ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٌټٵو خني ثخن شٌمٌز ثٖضٵٙ ٍض لوًؽز  ا مٌِ

ج ټم  ":مج أخوټنٍ هللا لري ث منيج": ا ًيض هللا ٨نيجا  خأنيج نٱ٩صً ٍض أٌٻ ثٔضُِضٿ نٱ٩ 

ٌٴض ًٵ   ٍنيج نٱ٩صً  م ٬ريىج ًٌٰ مٵجميج، ٰٹجنض لري ث ټً من ىيث ثټٍؼً، ټٹ

 ثټفجؼز.

ٍثِجشيج    ٌثو ثټوٸصًٍ ٨دو ثټٱصجؿ مفمو ثټّمجن من أن م ًيض هللا ا ٌىٍ مج ً

ٌٴض ثټفجؼز،  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ټٽٌٍِٻ  ا ٨نيج ټم شٹن هثبمز ٌإنمج ٸجنض 

٩ً من ثټٵٌجٿ ٌمنْ  ا، م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ـٙجً ٸٱجً ٴًٌٖ ټً  :من معپ

  ّ ٌثټصٹ ٍثِجر)ذ، ٌىٍ مج شوٻ ٨ٽًٌ ٸٽمز خجټصؽجًر   ّ٘٘ض ا ، ٰٵو ٸجن ثټٌٍِٻ (م

ٽّ  ٌ  ا مهللا ٨ٽًٌ ٌِ ث ٴدپ لوًؽز ٌم٪ لوًؽز   ٌ ٌىټٺ من لُضٻ شجؼ خ٩و لوًؽز، 

ج أٸّديج من ًخٍق ٖض ؛ثلصٌجًىج ټً ٖضيجًشً ٍض ثټصؽجًر ٌإ١٨جبً ٩ٜٲ مج ش١٩ٍ

 ٌٰرٍي ٸ٩جهشً. 

 خني ثټٌَػ مفمو خن ٨دو هللا ،ً٘و ثٔضمجٿ مفمو أخٍ ٍىٌر شٽٺ ثټ٩ُضٴز ثټٱًٌور     

فيا ًيض هللا ٨نيجا ٌخني ثټٌّور لوًؽز ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ج ، ٰأٌٜ

ًثٍس شًَپٌؼُّض  ٌشدني ٨مٵيج ٨٘ض ثٖضّصًٍني  ٌشٌهّ  ثټٽدْ،    ىج خ٩دج ٨٘ض ثټ١ج٨نني، 

ٌثٔضنّجنٍ، ٌٰٵٍٻ] ج، ظم آشجو هللا ثټٌس "[: 1ثٖضجهي  ٨ٌجٓ ًصٌم  ج،  ټ وى مفمو ًصٌم   ٌ

خ ٌ ثټصؽجًر، ظم خ٢ّ هللا        ثټ٩جمپ، ٌٸٱجو ثټ٩ٌٖ ثټٹجهؿ، ٨ًى  ٌهى  ش٩جٗضا ثټ٭نم 

ٌ  ا ټً ٌٍٰز ثټٌٌٜز، ٰأٸمپ هللا خيجثټٌٍٳ،  ٌأٸمپ ټيج إ أشجو ثټٌَػ ثټ نّجنٌصً، 

پ ٸپ منيمج  ٍه، ٌٸم  ٍثٰٵج ٍض ٴ١٪ ٌٰجٍض ىيث ثټٍؼ ٌش ًنٵًٙ خمج  مج        أمٍمصيج، 

ٌثء، ٌىٍ ًؼپ مٹصم   ٌأر رشًٱز، ىثس ظ ٍ ٨نو ثِضلٌ، ىٍ ثم  يپ ٨جمپ ٴ

ٍټصً، ٌٌؼً مجټيج إٗض ثټمريٌنأم  خفّن نٌصً ٠ٌٌذ  ٱأ٬نجىج خأمجنصً ٌٸٱٽيج خٌؼ

ٌٴو ٸجن ٩ًمپ ټيج ٍض ٌٍ مٝج٨ٲ، ش١ٌذ خً نٱّيج، ًٌٹّذ  ٠ًٍصً،  ثٖضجٻ خأؼ

ٌټٍ ثِصمٌ ٍض مجټ يج ٨٘ض ًوًً أ٩ٜجٯ  ث،   ً ث ٔٹٍ ىيو  مج ًنصؾ ٬ريو، ٌٸجن ٨دو 

ٌټٍ ٸجن       ثټ١ًٌٶ ٩ًمپ ٍض مجټيج ٌمجٻ ٬ريىج،  ً  هللا ٨ٽًٌ ألُضٯ ثټٌٍٳ،  ْضهى

ٌثٛ ى ٌأ٨ ٌټٹنً     يو  ثټونٌج، ټنجٻ ثټٕدجح ًدص٭ٍ ثٖضجٻ  ج،   هللا ّ٘٘ض ا ٌثٖضجٻ م٩ 

ٽّ  ٌأن ًٝج٨ٱً ا م٨ٽًٌ ٌِ ٌأن     ًأَ أن ٩ًمپ ٍض مجټيج خ٭ري أؼٌ،  خ٭ري ظمن، 
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ٌٴو شمري ټن١ٱصً ٰجلصجً أٸمپ  ؛ٌټوو شٹٍن أٿّ  ټ١ٌذ ٨ٌٰيج ٌرشٯ نٱّيج، 

ٌأر ٍض ٴًٌٖ أ٨ُضىج ٍض ٌٴو ثلصجًىج هللا  ثم ټصٹٍن ټً  ؛ټً ا ش٩جٗضا ثٖضٹٌمجس ٸ٩د ج، 

ٌٴض ٴو ثٔصو ًٌٰ ثټدُضء،    ًهء ث ٍض ٌثټفنجن، ٍض  ٌثټ١٩ٲ  ٍثًٌِ خجټٹٽمز  ٔوثبوو، ش

٥ م ثَضخصُضء   "٨ٌى

٪ ـؽٌ ٨٘ض خ١نً ثټرشًٱز   :ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا اا ٌٜ

ٽّ ّ٘٘ض  ا ٌثِصوٻ ٨٘ض ٰٵٌو من ثِصوٻ من أنً ٸجن    ٌّ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ إٗض  ١ًٝ

 ً ؽًٌن ٨٘ض خ١نً ٸمج ؼجء ٍضثټؽ٧ٍ إٗض ه ث ـٌ  ٌ ٌجء ] ؼز أن ًٌخ٢ ـؽ [ 18ثٔـض

ٌخجټ٬ٌم أن ىيو ثټفجټز ٸجنض ٠جًبز َض ًٵجُ ٨ٽٌيج ـصى أن ٍمٌر من ثټ٩ٽمجء 

نوىم  ٍث إنيج ـجټز خج٠ٽز ٌِ ٌٴجټ ٌث ىيث ثټفوًغ  جٻٍض أنٹٌ  ، أي:ىيث ـوًغ ثټٍ٘

پ ثټٌٍِٻ  ٽّ ّ٘٘ض ا ٌ٘ ٌأن  ا ٨َ ٌؼپا ثټٌٙجٿ ٌإ٩٠جٿ هللا  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ټً، 

ّٽم ا  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا ټٽٌٍِٻ ٍث ٌِ ٌث خجټ٭نى مج ٸجن من ثټٙفجخز ثټيًن ثٔصيٌ

ٍو ٨٘ض ىيو ثټفجټز.  ټٌرتٸ

ٍثٻ ثټ٩ٽمجء، ٌٰٵٍٻ] ًٱنو ثټوٸصًٍ     أن من أٴجٿ "[: 19أـمو مفمو ثټفٍٍض أٴ

خجټفؽجٍ ٨ٌٯ ٨جهر أىٽً إىث أ٘جخصيم ثٖضؽج٨ز، ٰئنً إىث لٍَ ثټد١ن ټم ًمٹن 

ٍنيج ٨٘ض  ثنصٙجح ثټٵجمز، ٩ٌٰموٌن إٗض ٘ٱجبق ًٴجٳ ٍض ٠ٍٻ ثټٹٲ، ًٌٌخ١

ٌٴو ٸجن ًٍِٻ هللا ثټد١ن، ٰص٩صوٻ ثټٵجمز خ٩ٞ ثَض  ٽّ ّ٘٘ض ا ٨صوثٻ.   م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍث أنً َض ًمٽٺ مج ًّصأظٌ خً ٨ٽٌيم، ٌإن ټم ًفٙپ ټً أټم  ا ًٱ٩پ معٽيم، ټ٩ٌٽم

ٍثح، َض  ث ټٽع  ً  ټٱٵوثن مج ًوٰ٪ خً ثټؽ٧ٍ ٨ن نٱًّ.ثټؽ٧ٍ. ٨٘ض أنً ٩ٰپ ىټٺ إًعج

جهًغ ثټص    ج ثْـض ٰئنيج ٘فٌفز َضؼصمج٧  ،ثټفؽٌ ٨٘ض ثټد١ن ًًٌض ٍض ٔوّ  ٌٍأم 

ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  آلٌ ىٍ أن ثټندٍ رشٌٟ ثټٙفز ٌٰيج. ٌَضخن ؼًٌٌ ثټ١ربي ًه  

ّٽم ا ٌٶ، خپ شجًر  ٌِ ٍث ًٱ٩ٽٍن ىټٺ ٍض ـجټز هٌن ـجټز، َض ټ٩ٍٍ ٌٜ ٌثټٙفجخز ٸجن

ّٽم ا     ًعجً، ْضن ًٍِٻ هللا ټٕض  لٌ ٴٍس ٨جٿ، ظم ًؽو ٸجن ًوّ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثىز  ٌثىز ثټٕد٪، ٌٸ ٌشجًر ټٹ ثٖضفجًٌؾ ٌٰوٰ٪ إټٌيم مج ثهلٌو، ًٌرتٷ أىٽً، 

 ".ټٹعٌر ثْضٸپ
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ٍث ٴدپ ثټيؽٌر ٍض ٌٜٶ، ٰٽمج "[: 21ٌٴجٻ ثخن ـؽٌ]    إن ٸعري ث من ثٖضّٽمني ٸجن

ٌث إٗض ثٖضوًنز ٸجن  ٍثټيم ٌمنجٍټيم، ىجؼٌ ٍثِجىم ثْضنٙجً خأم أٸعٌىم ٍض ٨ٍٍ، ٰ

ٍثټيم ٌمنجٍټيم ٌث إٗض ثْضنٙجً أم ث، ًٌه ٌْ  ."ٰٽمج ٰصفض ټيم ثټنٝري ٌمج خ٩وىج أظٌْ

ّٽم اااا   :ٰٵٌ خٌٍس نّجء ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ّٽم ا خنٌجنيم ٨٘ض     أِْ من ًٹصدٍن ٨ن ٰٵٌ ًٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثًهر ٨٘ض ټّجن ثټٌّور ٨جبٕز ا ًيض هللا ٨نيج ا معپ:خ٩ٞ ثْـض  جهًغ ثټ

ٌر: "إن ٸنج ټن ُضٻ يثټ ظمّ  ٻ،يُض٥ٌ إٗض ثټن٨ن ٨جبٕزى ًيض  هللا  ٨نيج، أن يج ٴجټض ټ٩ٌ

ْس ٍض أخٔيًٌن، ٌمج أ   زى أىٽ ز ٍضظظُض  وى ،  ّٽم اٌِ ّ٘٘ض هللا  ٨ٽًٌ ا جس ًٍِٻ هللا  ٌٌٴ  ًٌ نىج

ٌثٖضجء، إَض  أنّ  ٽض: ًج لجټز، مج ٸجنٵٰ ٍهثن ثټصّمٌ  ٹ ْم؟ ٴجټض: ثْضِ  ٕ ٌ ٴو ٸجن  ًً ٩ 

ٌ يٸجنض ټ ًثن من ثْضنٙجؼري  ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِّٽما ټٌٍِٻ هللا   ٍث ٸم منجب ق،  جن

ٽ ما ًمنفٍن ًٍِٻ هللا     .[21] من أټدجنيم ٌّٰٵٌنج" ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ

 ا ِّٽمٌ ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ  ا وٍ مّ ف"مج ٔد٪ آٻ م، ٴجټض: ا ًيض  هللا  ٨نيجا ٨ن ٨جبٕز 

ٶى خ ٌٍٿ، ظُضظزى أًّجٍٿ ـصّى ټىف  ٌ  مأْه    .[22] هلل "جمن لدَ خ

جهًغ ثټٙفٌفز ثټصٍ َض نّص١ٌ٪ إنٹجًىج إنمج ىٍ ټٵ١ز أٌ مٕيو     ٌىيو ثْـض

ًثه ش٤ٌٍٱيج ٍض ثټوَضټز ٨٘ض ٰٵٌ ثټٌٍِٻ ا  ًثه من أ من شجًًن ٠ًٍپ من ثټَمن أ

م ٸپ ٍمن ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ّ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ِفديج ٌٌ٘

ٍشجشً ٌلجًؼيج.  خيج ٍض خٌ

جهًغ ثټّجخٵز إَض أن ىنجٷ أـجهًغ شٌٕ٪ ٨٘ض ٴوً مج ٍض    ٌثًنج خٙفز ثْـض ٌم٪ إٴ

 إِنجهىج من ٩ٜٲ، معپ:

 ا ثټندٍ أن" ا: ٨نً هللا ًيض ا ثْضنٙجًي ثټموًي ِنجن خن مجټٺ ٩ٌِو أخٍ ًٌَ

ٖ   ټم َش٭و   إىث ٸجن ا مٌِٽّ  ٨ٽًٌ هللا ّ٘٘ض     ".ًص٭و   ټم ش٩ّش   ٌإىث ًص٩

ٌثٴٍ: ټم أؼو ټً أُ٘ض   ٌثو ثټدٌيٵٍ ٍض ثټ٩ٕذ من ٩ٰپ أخٍ  ٴجٻ ثټ٩ ٍض ثٖض٧ٌٍٰ ًٌ

ٌ ؼفٌٱز  .ث( ټم أؼو ټً إِنجهى 335/ 6ٴجٻ ثخن ثټّدٹٍ: )، 

ٽّ  ٨ٽًٌ هللا ّ٘٘ض  ا ثټندٍ ٴجٻ  ٰئن ٌثټسٯ إًجٷ" ا: ٨نيج هللا ًيض ا ټ٩جبٕز ا مٌِ

ٍٿ ٸپ ٍض أٸٽصني  ".ثټسٯ من ً
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ٌٴجٻ ٌثو ثټدٌيٵٍ ٍض ثټ٩ٕذ من ـوًغ ٨جبٕز  ٌثٴٍ: ً ٍض إِنجهو  :ٴجٻ ثټ٩

 .[23]٩ٜٲ

ىيو ثټًٍٙر ثټٕوًور ثټٵصجمز ٖض٩جٓ ثټٵٍٿ ٍض أًجٿ ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ      

ّٽم ا ًخمج أنيج ش٩ٹْ ټنج ٰرتثس ثِصعنجبٌز ٍض ـٌجر ثٖض ٌټٌّض ثټنم٢ ٌِ ؽصم٪ 

ٌثٿ ـٌغ ًٹجه ًٹٍن من ثٖضفجٻ ٩ُٰض  أن شٹٍن ـٌجر ثټنجُ خييو  ثټّجبو ٨٘ض ثټو

٪ ٌّٯ ٨٘ض ثټٍٜ ثٖض٩جيش  ثټًٍٙر ثٖضًًَز. إن خ٩ٞ ثٖضٙجهً ثټصٍ ثِص٩نّج خيج ٍض ثټص٩

ّٽم ا ىٍ نٱّيج ثټصٍ ًمٹن أن شٵوٿ  ټٽنجُ ٍض ٨ص ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٗض ٌلج٘ز  ٌٰمج ًص٩ٽٶ  خم٩جٓ  ًٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض ټنج ًٍ٘ر م٭جًٌر ټ ٽًٍٙر ثٌْض

خةز  ٌثټؽ٧ٍ ٰجٌٔ ج َضنصرشس خٌنيم ثٌْض ج  ٌټٍ ٸجن ثْضمٌ مّصوًم  ّٽم ا،  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍر  ٌثټو٨ ٌثټؽيجه ٌٸّذ ثټ٩ٌٖ  ٌثبٞ ثټُٙضر  ٌټص٩يً ٨ٽٌيم ثټٵٌجٿ خٱ ٌثٛ  ٌثْضم

ٌثَضن١دج٧ ثټيي ًمٹن أن ًمٌػ خً ثټوثًُ  ىٍ أن مؽصم٪ ثٖضوًنز ٍض ٍض ِدٌپ هللا. 

ز ثټ٩ٌٖ ٍض خ٩ٞ أًجمً ًخمج ټٌٝٶ ىثس ثټٌو أٌ  ٨ص ًخمج ټم ًٹن ٍض خفدـٍ

ٍ خً خ٩ٞ  ٌټٹنً ټم ًٹن خفجٻ ٍض مّ٭دٍز ممٌصز ٸمج شـٍ ټٽَىو ٍض م٩جٓ ثټونٌج 

ٌثًجس ثټّجخٵز]  [. 24ثټٌ

 من ج٨ٽٌي ٸجن ثټصٍ ثټفجٻ شٽٺ م٪ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا  أنً إٗض ىنج ىج ًٌٕجً

 ٌٸُض، ـجٔج ٖض٩جٔيم، ًٽَميم ٌمج أىٽً ـجؼجس ټٌٌٝ٪ ٸجن مج ثټونٌج ٍض ثټَىو

ق ٽّ ّ٘٘ض ا  أنً ىيث ًٌٍٜ  ثټ٭نجبم ٌٸعٌس ثټدُضه ٨ٽًٌ هللا ٰصق ٖضج ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 .[25]ِنز ٴٍس ْضىٽً ًٌ٘و ٸجن

ٍهىمج  ٌثٖضجء ٸمج ًٌَ ٘جـذ ٰصق ثټدجًي من ٬جټذ ٴٍس أىپ ثٖضوًنز، ٌٌؼ ٌثټصمٌ 

ٌهٰ٪ ثټؽ٧ٍ]٩ً ٩ز   ّ  [. 26نٍ ثټ

ٌټم ًٕد٪ من لدَ    ً ٌي ٨نً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا أنً لٌػ من ثټونٌج  ٌمج 

ٌٴو ٸجن  ٍٍ ٌَض ٌٍٜٶ، ٌٸٌٲ ىټٺ  ٍى ٍثټً ټ٩ ثټ٩ٕري، ٰئن ىټٺ ټم ًٹن منً ٍض ٸپ أـ

ٌثػ من خ٩ٞ خُضه ثټ٩ؽم  ٌنٵپ إټًٌ ثټم ٌٰجشً خُضه ثټ٩ٌح ٸٽيج،  هللا أٰجء ٨ٽًٌ ٴدپ 

ٍثبذ ـٵٍٳ هللا، ٸأً ٱض من إًعجً ن ٌټٹن ٸجن خ٩ًٝ ٖضج ٌ٘ ٌ؟  ٌثټدفًٌن ٌىؽى ٽز 



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 47  ٹرت

ٌثىٌز  منً ټٽٕد٪ ٌٸعٌر ثْضٸپ، ٰئنًى ٸجن ًٹٌىً ًٌؤه ح أ٘فجخً خً  ٌخ٩ًٝ ٸ

[27 .] 

   :ه٨ًً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ثټندٍ ًىناا 

ّٽم ا شجًر]        ٌمن ًنٹٌٌن [، 28خو٨ٍَ ثټفذ ټٌٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٴٲ ثٖضنٹٌ  ٍثٴٲ من ثټّرير ثٖض١يٌر م ثټّنز شجًر  ألٌَ، ًٵٱٍن أمجٿ خ٩ٞ ثٖض

ٌټٍ ٸجنج ثټدمجًي ٌمّٽم، ٌمن أٔيٌ  جهًغ ثٖض٩صربر  ټيج ٌإن ؼجءس ٨رب ٸصذ ثْـض

ٍهي، ٌىٍ  ّٽم ا ه٨ًً ٨نو ًي جهًغ ـوًغ ًىن ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ شٽٺ ثْـض

ٍن ثټفؽز ٨٘ض ٰٵٌ ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ نٱْ ثټفوًغ ثټيي ًصميو من ًٵٌم

ّٽم ا. ٌِ 

 جثٔرتَ ٩٠جم  ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا أن ثټندٍ ٨جبٕز ًىض هللا ٨نيج ٨ن         

ٍهي   ً   إٗض أؼپٍ  من ًي  [.29] من ـوًوٍ  ج٨ً  ه   ًٌىن

ٌټٵو ٨ٕنج        ًصًٍٙ من ًٙپ إٗض مّجم٩ً ٸٽمز ثټٌىن أنيج هټٌٌپ ٨٘ض ثټٱٵٌ، 

من ًٌىن خ٩ٞ أمُضٸً م٪ ًّجًو ټد٩ٞ ثټدنٍٷ، ټفجؼصً ټٽمجٻ ٍض  ٨ٌجرصنج

ٍټز ثټصٍ خٌوو. ٌىټٺ ـصى َض ًدوه ثټٌّ  ٘ٱٵجشً 

ٍنً ٌ    ٍهي ټم ًمٌػ ٨ن ٸ ٌثټٌي مُضخّجس مج شم خني ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا 

ٍهي َض ًعٶ إَض ٌٰمج شفض  ٍنً ًي خٌ٪ ٌرشثء، ِٽم ثټدجب٪ ثټّٽ٩ز ن٥ري ٜمجن ټٹ

مٍ خجټرشثء خجټنٌّةز، أي: ثټندٍ ه٨ًً ٨نوو ًىن  رتٷ ٰ ًوًً، ج َض ظمن ج، ٌىٍ مج ًّ 

ٌٴجٻ ثخن خ١جٻ: ثټرشثء خجټنٌّةز ؼجبَ خجٔضؼمج٧.   خجْضؼپ، 

ّٽم ا ٍض هٰ٪ ظمن ثټ٩ٕري، ٌٸجن أٸعٌ ٴٍس ىټٺ  شألٌ     ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ّٽم ا ظم ثٰ صٹيج أخٍ خٹٌ ا ًيض هللا ٨نً ثټ٩ص، إى أهًٸً ثٖضٍس ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 ا ٨٘ض ٴٍٻ أٌ ٨ل خن أخٍ ٠جټذ ٍض ٴٍٻ آلٌ.

ٌشٵٽ ٽً من ثټونٌج       ّٽم ا،  ٌٍض ىيث ثټفوًغ مج ًؤٸو ٍىو ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌأن ثټيي ه٩ًٰ ټٌىن ه٨ًً ټٌْ ممج  ٨ٌوٿ إٴدجټً ٨ٽٌيج، ٰٽم ًولٌ ټنٱًّ ٌٔة ج، 

٪ ٍض ًٵ٪ ٍض ٤ن ثټنجُ ـني ًٌىن أـوىم  خ٩ٞ مج ًمٽٺ نصٌؽز إرسثًٰ أٌ ثټصٍِ

م٩ٌٕصً خأٸعٌ مج ًٱٍٳ ٠جٴصً، ٌإنمج ًىن ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا 
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ٌثٖضفصجؼني، أٌ ٸمج ًٵٍٻ ثخن  ٌثء  ًثٌٜ ج ٖضج ًنٱٵً من مجټً ٨٘ض ثټٱٵ ه٨ًً 

ٍنً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم  اٹجن ًفصدْ ٴٍس ِنٍز ټ٩ٌجټً 31ـؽٌ] [: "ٌم٪ ٸ

ٜيم ٨نً". ٰٹجن ٍض   ٍ ه  ٨ٽًٌ، ٩ًٌ  ٌ ه منيم ٖضن ً  ٌ  ٠ٍٻ ثټّنز ًخمج ثِصؽ

ٍثىو  ٽم خمٵصىض ٔ ټٹن ٰٵٌو  ،ثثټصجًًن ٰٵري  ٌټٵو ٸجن ثټندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ًثهي ثټيي ًٌٰ٪ أ٘فجخً خني ثټ٩جٖضني. ٸجن من ن٧ٍ صٌجؼٍ ثٔض رّي  ثټٱٵٌ ثَـض ٰفني ل 

ٌثټٱٵٌ، ثلصجً ثټٱٵٌ ٨٘ض  من ًخً خني ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا  ًٍِٻ هللا ثټ٭نى 

ٌأٔد٪ ًٍم   ثٰأ٘رب ٌٰٹٍن لري   ج: أؼ٧ٍ ًٍم  ٴجبُض  ثټ٭نى ٌرشؿ ىټٺ  ٰأٔٹٌ  جيل، 

 .[31]يل ثٌٰٹٍن لري  

٨ٌٌز ثټٌىن ٌإن ٸجن       ٽم ًىن ه٨ًً، ټٌدٌدن مرش ٌثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثٍ خٌ٪ ث ج، ټٌدني ؼ ـ  ج، أي: ُِض ٍهً ج، ٌإن ٸجن ثٖضٌىٍن ه٨ً  ټُّضؿ ًٌىنً ًي

٬ٌري ىټٺ من ثټٹجٌٰ مج ټم ًٹن ـٌخٌ ج، أي: مفجًخ ج، خپ من أىپ ثټيمز  ٌإؼجًشً 

ٍهي ٌىٍ ثټٹجٌٰ هٌن  ث، أمج ٍض م٩جمٽصً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ىټٺ ثټٌي م٩جىو 

ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا  إنمج مٌه ه ا ًخمج ا ٨ٽمً أنيم ٴو َض  ٘فجخصً من ثٖضٌجِري ا ًٜ

ه ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ًٵدٍٝن منً ثټعمن،   ٌ أٌ ثټ٩ٍٛ ٨نً، أٌ ألي ه٨ًً ًىن ج، ٰٽم ً 

ّٽم ا ثټصٌٌٝٶ ٨ٽٌيم. ٌِ 

[ أن ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا "ټم ًمض 32ًٌَ ثټوٸصًٍ مفمو ثټّمجن ]

ٌثن ِوثه ثټعمن، ًٌىن ثټو٧ً  ٌشٍٍّض ٴدپ أ موًن ج، ٌإنمج ثٔرتَ ِٽ٩ز  إٗض أؼپ، 

ٍٿ مٵجٿ ثټّوثه ثټٱ٩ل"...  ٌټٹنً ٍض ًٵ ٍٿ مٵجٿ ثټعمن،  ٌأًَ أنً إىث ٸجن ثټٌىن ًٵ

ثټنيجًز هًن، خپ ىٍ شٹٽٱز إٜجٌٰز ٨٘ض ثٖضوًن، إى ټٌْ ٸپ موًن ًّص١ٌ٪ أن 

ًٵوٿ ًىن ج ټوًنً. أٜٲ ټيټٺ أن ثټٌىن ن٧ٍ شرب٧ إٗض ثټوثبن. ْضن ثٖضوًن ًفدْ 

ٍٰجء؛ ْضن "م ، ٌىيث ممج ًٕؽ٪ ثٖضوًن ٨٘ض ثټ ٽٺ ثټٌىن ټوَ ثټوثبن هٌن ٨ٍٛ

ج ٨نً خوًن ًصّج٧ً إٗض ٰٹجٸً خئًٱجء ثټوًن"]  ِ  [.33ثٔضنّجن مصى ٘جً مفدٍ

ٌظٌٵز خجټوًن ټٌّصٍٍض من ظمنً إن    پ  ٸمج أن ثټٌىن ٍض ثټرش٧: ثٖضجٻ ثټيي ً ْؽ٩ى

ٌټٍ ًؼ٪ ثټوٸصًٍ ټٽنٵٍٻ ثټصٍ أظدصيج ٍض ٸصجخً ٍض  ش٩يً ثِصٌٱجؤو ممن ىٍ ٨ٽًٌ، 

ٌأ ٌٰيج ٸٽمز )هًن( ى ٸ   ٌس رصثـز  أٸعٌ من مٌر، ٌمنيج: ٴٍٻ ثخن ىيث ثټٕأن ټٵ
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٬ٌريىج  ّٽم  اٹجن ًٹٍن ٨ٽًٌ ثټو ًن..."،  خ١جٻ "...أن ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ّٽم ا َض ش٩نٍ أنً مجس ٰٵري ث، خپ مجس  ٍنٌز ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٸعري، ٌموً

ّٽم ٌأنً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍن ج،  ّٽم ا موً ٌأن  ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ًثىن ج  ا ٸجن 

 ه٨ًً ٸجن ظمن ج ټٽ٩ٕري، ٌٸجن ثټٌىن مٵجخپ هً ن.

 
 ثټندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ِمٍ ثټٱٵٌ ٨نو

ٍ ثټٵٽم) ٨رب ٰٙٽني مجش٩ني من ٸصجخً     ، ًٌ٘و ثٖضٱٹٌ ثټٹدري م١ٙٱى (ـٌ

ٌث٩ٍٰ ٍټنج ثټٹًٌم  [34]٘جهٳ ثټ ٌٰٹٌ ًِ ٌثټَىو ٍض ـٌجر  ا مٱيٍمً ٨ن ثټٱٵٌ 

ٽّ   هللا ٨ٽًٌّ٘٘ض  ُضؿ ثَض ا مٌِ ٍٿ ثٔ٘ض ٌټٹن خن٥ٌر لٽ٩ض ٨٘ض مٱي ؼصمج٨ٍ ٍض ، 

ٌثـو، ىٍ ٍثٍن  ن ټٽٱٙٽني خ٩ن ٍْ ٌثټٌِجټز ًٌٰ، ٩ٰن ٍر  ْى هًٌ ثټند  أ٬ٽدً ٌإن ټم ًن

 .(ِمٍ ثټٱٵٌ ٍض ثٖضٙٽق ثَضؼصمج٨ٍ  ثْض٥٨م)

    ً أن ًّصند١ً من ٬جًز أهًدنج ثټٹدري ٌٰمج ًًٌوو من  اٌثټفٶ ثټيي ًّص١ٌ٪ ثټٵج

ٲ ثټٌِ ٽّ ّ٘٘ض ا ٍٻ ٌ٘ خجٖضٙٽق ثَضؼصمج٨ٍ ثْض٥٨م، ټٌْ ټًٌٰٝ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍشً ٽّ ّ٘٘ض  ا ند ًثر ټٽمّصرشٴني ٍض نيؽيم ٬ري ثٖضنٙٲ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ  ،أٌ مؽج

ٌثه من لُضټيج خ٢ّ نيؾ ثټندٍ   هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٌإنمج ټن٥ٌر ٰٹًٌز لجټٙز ً

ٽّ  ٌأِٽٍخً ثٖض٩ٌيش م٪ ثټٱٵ ا مٌِ ٌ من لُضٻ ًؤًز مؽصم٩ٌز ٍض ش٩جمٽً ثټفٌجشٍ 

ٲ ثټٌٍِٻ خ٩ٌنً، ٌىنجٷ مى  جخ٩ٌنً أٌ هًن   جشمٚ مؽصم٩   ٨جٖضٌز َض  ّ٘٘ض ا ن ٌ٘

ٽّ  ٍشً ا مهللا ٨ٽًٌ ٌِ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا خٙٱجس من ىيث ثټٵدٌپ م٪ ث٨رتثٰيم خند

ٽّ  ِ  ، ٬ري أن ثْضمٌ ـصى م٪ مى ا مٌِ ٌى ًٌٰ خأ ُضؿ إَض  جن ټم ً ٌثٔ٘ض ٍر  إىث ٴٌن خني ثټند

ٌنٱًٍ ٸجًو ټصٽٺ ثټصّمٌجس أٌ ىيو ثټن٩ٍس ثټصٍ ټم آأنً  ظجً ـّجٌِز ٔوًور 

دىپ ًخً ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ًصّم خيج ًٍِٻ هللا أٌ من  ا، ٨َ ٌؼپا َض من ٴ 

ٌثؼً  ٌأٍ ٨ٌٽٌين أؼم٩نيا      ٘فجخصً  ٍثن هللا ٨ٽٌيم  ُضؿ ا ًٜ ، ٌإىث ٸجن ثٔ٘ض

ٍثِم ثٖضٕرتٸز خني ٸپ ثټوًجنجس، ىٍ ٬جًز ٸپ ندٍ، ٌإُ٘ضؿ ثٖضؽصم٩جس ىٍ من ثټ ٵ

ٌور من ميمز ثټٌِپ   ٨ٽٌيم ثټُّضٿا ٌمنيؾ ثټٌِجَضس، إَض أنيج ټٌّض ثټ٭جًز ثټـٍ

ٗض ىٍ أن ًص٩دو ثټنجُ هللا ٌثٌْض ، خأن ا ش٩جٗض ا ، ٰٵو ٸجنض ثټ٭جًز ثټ٥٩مى 
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ٌثټٌِ ٍنيم من ٨دجهر ثټ٩دجه ټ٩دجهر ًح ثټ٩دجه،  ٍر شؽم٩جن ٸپ  جټزًمٌؼ ٌثټند

ٌټٹن ټٌْ ٸپ من ثؼصم٩ض ًٌٰ ثٖض٩جنٍ ثټ١ٌدز ًّص١ٌ٪ أن ًٹٍن ثٖض٩جنٍ ث ټ١ٌدز 

١ٱجء رشٟ أِجيس، ٌإىث ٸجنض  ج ًٍَِض  ندٌ   ميمج شٹجمٽض ألُضٴً ٌِمض ٰجَ٘ض

ٌثټٙٱجس ثټؽٌور، ٰيٍ أ٬نٍ مج شٹٍن من  ٍر ٔجمٽز ټٹپ ثٖض٩جنٍ ثټ١ٌدز،  ثټند

٪ ثټدرش شٕو أًٍىج.  ـجؼصيج ټٙٱجس ألٌَ من ٌٜ

وهنج ًـجټنج إٗض خوً٪ مج ل٢ ٴٽم م٩ؽَر ثْضهح ٰئىث شٌٸنج     ىيو ثټنٵ١ز ٌٔ

ٲ ثټٌٍِٻ خجټٱٵٌ  ٌث٩ٍٰ ثټيي ًدج٬صنج خًٌٰٝ أن ًٍ٘ ثټ٩ٌخٍ   م١ٙٱى ٘جهٳ ثټ

٨٘ض مج  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ٸجن ثټندٍ"م٪ ث٨رتثًٰ أنً ٸجن ٰٵري ث، ٌٰٵٍٻ: 

ٌټٹنً ٸجن خ١د٩ٌصً ٍٰٳ ثَض  ٌثټٵٽز،  ِص٭نجء، ٰيٍ ٰٵري ًٙٲ ثټصجًًن من ثټٱٵٌ 

ٲ خجټٱٵٌ، ٌَض شنجټً ثٖض٩جنٍ ثټنٱٌّز ثټصٍ ش٩ٽٍ خ٩ٌٛ من ثټونٌج  َض ًؽٍٍ أن ًٍ٘

ج ٍض ثټفٌجر ٰريمّ  ميج ثٖضجٻ، ٌَض ٸجن ٌشنَٻ خ٩ٌٛ، ٰمج ٸجنض خً لٽز شفوط ىوم 

ًصفٌٷ ٍض ٩ٍِ ًنٱٶ ًٌٰ من نٱًّ ثټٹدرير ټٌؽم٪ من ثټونٌج، ٌَض ٸجن ًصٵٽذ خني 

ٌثټٵًٌذ من  ٠م٪ أهًٷ أٌ ٠م٪ ألٱٶ، ٌَض ن٥ٌ ټنٱًّ ٍض ثټفّدز ثټد٩ٌو 

ٌثټصوخري ټٌصوخٌ م٩ٌٕصً ٌْٰفصٽديج ىىد ج أٌ ٰٝز، ٌَض ثِصٵٌ ٍض ٴٽدً ثټ٥٩ٌم مج 

ًؽ٩پ ټٽوًنجً م٩نى ثټوًنجً ٌَض ټٽوًىم م٩نى ثټوًىم؛ ٰئن ثٖض٩نى ثټفٍ ټييث ثٖضجٻ 

 ٌ ًثخٌز مصؽّمز ٍض ًٍ٘ر شٹرب ٍض ٴوً من ثټ٩ّز  ثټ٭نى؛ ىٍ إ٤يجً ثټنٱْ 

ٌثٍ ثټنٱْ ٜةٌٽز منًٌَز ٍض ًٍ٘ر شٙ٭ٌ ٨٘ض  ٌثٖض٩نى ثټفٍ ټٽٱٵٌ من ثٖضجٻ ىٍ إخ

ٌثټ٩سر   ."ٴوً من ثټٌٝٶ 

ٌث٩ٍٰ خأن ٰٵٌ ثټٌٍِٻ     ٽّ ّ٘٘ض ا ًٌَ ثټ َثشً ثټٹربَ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ من م٩ؽ

ٌٴو ٘وٳثټصٍ ټم ًصندّ  ٍټ ،ً إټٌيج أـو إٗض ثِضن،  ٨نو  زٰٽم أٴ٪ ٨٘ض معپ ىيو ثٖضٵ

ٌٰٵٌ ثټٌٍِٻ ٬ري  ٽّ ّ٘٘ض ا  و،  ټٌْ ٍض ثٖضجٻ ٌىيث ىٍ ثټصًٍٙ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ّٗ "ثْضٴٌح؛ إى  ٬ٌريس  لج ٍث٩ٜض  ًأًصً ٍض ـٵٌٵز م٩ؽَر ش خً ٌمن أًن شوخٌشً 

ٌٴو ِدٵض ٍمنيج  ٌثَضؼصمج٨ٌز ثټٹربَ،  ثِميج، م٩ؽَر ٌٰيج ثټفٵجبٶ ثټنٱٌّز 

ٍ خأًخ٩ز ٨رش ٴٌن   ٍٿ شعدض خجټربىجن م٩نى ٴ ٽّ ّ٘٘ض ا ټً ج، ٌىٍ ثټٌ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

  ."ٍض ٘ٱز نٱًّ: إنمج أنج ًـمز ميوثر
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ٌٴو ٘جًس ثټٱٌٝٽز ثٔضنّجنٌز ًٌٰ من         ٌث٩ٍٰ ثټ٩ص ثټيي ًفٌجو  ًّص٩ٌٛ ثټ

ٌأ٘دق ثټنجُ ًفمٽٍن م٩جٍن ٌـٌّٕ  ٍض شصٰجشيم  ز  ثْضټٱج٣ ثټصجًًمٌز. 

صى ثٖضونٌز ټم شٱٽق ٍض شييًديم ٌثشيم، ـٌ ٌن٥ پ مج نؽفض ٍض خپ ٸ ،ٌمّٽٹيم 

٩ض ٨ٵُض   ٌټم ًٱٽق ٸيټٺ ٨ٽم ثَض  ٩ٰٽً أنيج ٌٜ  ،ٖ ؼصمج٧ أٌ ثټٱٽّٱز أٌ ٍض ـٌ

ٌثًٜ ىيث من منٵٍي ټٽدرشًز  ٍثـز ىيث ثټدُضء ثٖضجـٶ، ُٰض ًؽو خ٩و ثِص٩ ثټ٩ٽم، من إ

ٽّ ّ٘٘ض  ( امفمو)ٍَِ  ثټيي ًٌَ ًٌٰ هًُ ىيث ثټ٩ص ٍض ٨ُضػ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ج ٨٘ض  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٰٵٌو  مٕجٸٽً ثٔضنّجنٌز. ًٌٌَ أن  ِ ٌِٽٵٍ هً

ريشً.  من ثټونٌج ثټ٩ٽمٌز ثټٱٽّٱٌز، َض من ٸصجح ٌَض ٨ٌمٽً ٌِ ٌټٹن خألُضٴً   ٰٹٌ 

ٌث٩ٍٰ ثټّدذ ثټؽٍىٌي ټَىو ثټٌٍِٻ    ، ٌٰٵٍٻ: ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ًٵوٿ ثټ

ٍه ن٥ٌر ٔ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌن٥ٌر ندٌنج " جمٽز موًٸز إٗض ىيث ثټٍؼ

ٌثټٽف٥ز، ُٰض  ټفٵٌٵز ثټُضنيجًز، ٰريَ خوثًز ٸپ يشء مجهي ىٍ نيجًصً ٍض ثټصٍ 

  ً ج مج  ٜ ٍه ټً إَض ٨جً ًٍ ٌؼ ٍه، مدصوا منص ٍه ٬ري مٍؼ ج؛ م٩ّ  ث، ٰيٍ ٍض ث٨صدجًو مٍؼ

ٌشأظريىج، ُٰض شصٙپ خنٱًّ ثټ٩جټٌز إَض من  ٌخيټٺ شد١پ ٨نوو ثْضٌٔجء ثٖضجهًز 

ٌثټعمٌر، ٌمج ټيج أ٩ٜٲ ؼيجشيج، ًٌؽو ټيج ثټ ٌثټٱ٧ٌ  نجُ ٍض ـٌجشيم ثټٕؽٌر 

ٌټم ًص٩ٽٶ خً يشء٨نوو ىٍ ؼيً ٌَض ٧ٌٰ؛ ٌخييث ټم ًٱصنْ        ."ً يشء 

ٌث٩ٍٰ خأن ًٍِٻ هللا    ٽّ ّ٘٘ض  ا ًٌَ ثټ ٸأنمج ىٍ ًٍ٘ر ألٌَ من  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

يج ممج ؼم٪ ٌٰ لجټٌز   ؛ ٰٹُضىمج ٖضْ خنٱًّ ثټفٌجر ؼوًور  ا ٨ٽًٌ ثټُّضٿا آهٿ 

ٛ نجِيج من ٘ٽدً، ٌؼجء  ٌأىٽً من ٠م٪ ٌرشو، ٌؼجء آهٿ ټ١٩ٌٍ ثًْض ثټَمن 

ٍثنٌنيم ٍض ٰٝجبٽً؛ ٰآهٿ خٕمًٙ ىٍ هنٌج خ٩عض ټصصّ٪،  مفمو ټ١٩ٌٍ ثټنجُ ٴ

  .ٌمفمو خٕمًٙ ىٍ هنٌج خ٩عض ټصنص٥م

ٌث٩ٍٰ ٍىو ثټندٍ     ني ٩ًجًن ثټ ج ٨ن ٍىو  ام  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ـٌ ٌثو ممصٽٱ  ً

ٽّ ّ٘٘ض ا ، إٗض ثټفو ثټيي ًنٱٍ ًٌٰ ثټَىو ٨نً ٸپ ثټنجُ ؛ ٰجټٱٵٌ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثټٌىثبپ ٸپ ىټٺ  ٍثس  ٌثَضنصثٯ ٨ن ثټٕي ٌثټَىو ٌمج ىٍ خّدٌپ منً،  ٌمج إټًٌ، 

ًثنٌز ـجَض   ٌثؼ٪ ثټنٱْ ثټ٩جټٌز إٗض ىثشيج ثټنٍ ٌة ج خ٩و  إن ىٍ إَض ش خ٩و ـجٻ، ٌٔ
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ًفز ُٰض شدجټٌيج ٌَض شٵٌم ټيج يشء، ټصًضء ٨٘ض ثٖضجهر ٰصٹٕٲ ـٵجبٵيج ثټص 

 ٌٍن ج.

ٌث٩ٍٰ ثټيي ٩ًرتٛ    ىيث ىٍ ٍىو ثټنٱٍُ ثټ٩جټٌز من ثټنجُ من ٌؼيز ن٥ٌ ثټ

ٽّ ّ٘٘ض ا ٨٘ض ٰٵٌ ثټٌٍِٻ  ث ٸمج ٥ًن ثټ٩ٝٱجء ًٌ ٍىو  ؛ ُٰض ًّمّ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌأ  ٌأٸعٌىم ًٵ ٍټً ثټنٱٌّز؛  ممن ًص٩ٽٵٍن ٨٘ض ٤جىٌ ثټصجًًن ٌَض ًفٵٵٍن أ٘

ٌټدْ ثټصجًًن ثټ ٌثؿ م٥ٽمز شًٌيم مج شٌَ ثټ٩ني إىث مج ثلصٽ٢ ثټ٥ُضٿ  ندٍي خأً

ثْضٌٔجء ٰرتثءس مؽمٽز َض شٱٌٙپ ټيج، مٱ٬ٌز َض شدٌني ٌٰيج؛ ٌمج خيج من ىټٺ 

  .٬ري أنيج شرتثءَ ٍض خٵٌز من ثټدص ٌَض ش٭مٌىج ،يشء

ٌث٩ٍٰ مج ىٍ إَض أن ١ًٌه إنّجٍن مج ثټؽّم ٨نً ٌىٍ م٩ً،    ٰجټَىو ٨نو ثټ

ٽّ ّ٘٘ض  ا ٯ ٨نً ٌىٍ خً مص٩ٽٶ. خٌنمج ٸجن ٍىو ثټٌٍِٻًٌنص   ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌټٹنً  ٍه خً من ثټًٌق ثٖضٌِٽز،  ىٍ ٍىو ثټٵجهً؛ ٰيٍ ًمٽٺ ثٖضجٻ ًٌؽوو، ٌٸجن أؼ

َض ًو٨ً ًصنجِپ ٨نوو، ٌَض ًرتٸً ًندض ٍض ٨مٽً، ٌإنمج ٸجن ٨مٽً شٌؼمز 

ٍ، ٰيٍ ًٍِٻ ش٩ٽٌمٍ، ٴٽدً ثټ٥٩ٌم ٍض ث ّجًِ ثټٌـٌ ٍثنني ثټٹعرير من ٔـض ټٵ

ٌأن ىيث ثٔضنّجن م٪ ثٖضجهر ثټٙجمصز  ور ثٔضنّجنٌز،  ٌثؼدجشً، ٌىٍ ًًٌو إظدجس ـٌ

 ٌ ٍثٻ ثټفٌجر أثټ٩مٌجء مجهر مٱٹٌر ممٌَر،  ٌز ًٽٵى خيج ثٖضؤمن أـ ٍر ًـٌ ن ثټوًن ٴ

ٍثبيج يشء ٨٘ض ٌٔةٌّ   صً.ُٰض ًعدض خئ

ٽّ ّ٘٘ض ا ٌټييث شنَو ثټندٍ      ث منيج ٨ن ثټص٩ٽ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍثهو خ ٩و  ٶ خجټفٌجر، ٌ

ٽيج ثْض٨٘ض، ٰفٌجشً ثټرشًٱز ټٌّض ٸمج نٌَ ٍض ثټنجُ: عى أنً ندٍ ثٔضنّجنٌز ٌمى 

 ِّ ث ٖضّجبپ ٬ريو، ٌَض شٍ ٌش٩ٵٌو  ث ټفپ مّجبپ ثټٱٌه  ج إًؽجه  ٌشٌٌٝٵ  ج من نجـٌز   ٩

ج من ىنجٷ؛ خپ ٸجنض ـٌجشً خ٩و  ج من ىنج ٌمن٩  من ثټنجـٌز ثْضلٌَ، ٌَض ؼم٩ 

ٌشيم ثټٌِجټز  ٌش٩ٽٌم ثټؽمٌ٪ ٨٘ض شٱج ٍثٍن ٍض ثٔضنّجنٌز،  ٌثً ثټص منصٰز إٗض إٴ

ٍنٍ  ٌثـو من ثټٹٍن؛ ٌخييث ثټ٩ٵپ ثټٹ ٌثشديم ٸٌٲ ًٹٍن ټيم ٨ٵپ  ٌثلصُضٯ م

ٌثؼدً  ثټّٽٌم شٌَ ثٖضؤمن إىث ٨ٌٛ ټً ثټيشء من ثټونٌج ًٱصنً أٌ ًصًٰ ٨ن 

ٍ ٍض ٴجنٍن ثټّمٍ، ثٔضنّجنٍ أخض نٱًّ ثټ٥٩ٌمز إَض أن شٌشٱ٪ خ١د٩ٌصيج، ٰئىث ى
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ٌشصيجٌَ ًٌٙدق ثټيىذ اا ٌإنً ىىذ اا  ٌإىث ثٖضجهر ٍض ٴجنٍن ثټعٵپ؛ ٰريشٱ٪ 

 ٌټٌْ ًٌٰ ٨نو ثٖضؤمن إَض ًٌؿ ثټرتثح.

ج ٨نو ثٖضؤمن ثټفٶ ًٵٌْ خً ٸپ     ِ ٌث٩ٍٰ خني ثټرتثح ثټيي ًٙدق مٵٌج ًٱٌٳ ثټ

ًّ منجٰ٪ ثټونٌج ٌمٽيثشيج ٌمدجىؽيج خفّذ ٴجنٍن ثټّمٍ ثٖض٭ٌٌُ ٍض نٱ

ثټ٥٩ٌمز، ٌخني ىؤَضء ثټيًن ش٩ٌٖ أنٱّيم ٍض ثټرتثح، ًٌصم٬ٌٍن خألُضٴيم ًٌٰ، 

ٌه َض ًٵ٪ ٍض يشء إَض  ث ٸ١د٪ ثټو ٌه  ج ه  ِ ًنٵٽدٍن ٨٘ض ثټفٌجر من ٘ن٪ ثټرتثح نج

ج ٸ١د٪ ثټٍُّ َض ًنجٻ ٌٔة    ِ ج ٍِ ج إَض نمٌو أٌ ٨جخً، أّٰوو أٌ ٴيًو؛ أٌ ٴٍم 

ٍٴ٩ٍن ثټمٽپ ٍض ن٥جٿ أنٱّيم، ٰ ئىث ىٍ ٠جبٕز شمٌپ ټيم ٸأنمج ثلصٽض ٰيم ً

ٍثمٌْ ثټونٌج، ٌخني ثټرتثح ـني ًٽصٵٍ خجټٙٱجء ثټندٍي ىيث ىٍ ٌِو ثْضمز، " ن

ج مج ًمٌػ ٬ريو منيج ىټٌُض  ًمّٹً ٍض ثټفٌجر ندٌ   ٌٸأنمج أرشٳ  ج ٥٨ٌم  ث،   ٌ مفصٵ

ُ  ٨٘ض ىيث  ٛ ٌٰهو أ٩ٔز نًٍ، ٨٘ض ـني ً ٽٵٍ ثټنج ٌثح ثًْض ٘ٱجء نٱًّ ٨٘ض ش

ج، ٰٹأنيم إى ًمٍٕن ٨ٽًٌ  ثټرتثح ٌثخ ج خپ ًٌؼ٪ ٤ُضم  من ٤ُضٿ أنٱّيم ُٰض ًدٵى ش

ج خپ ًٌؼ٪ آَضم   ٨ٌصً؛ ظم َض ًّصٵٌ ٤ُضم  ًٌ ًٍٰ ج، ٰٹأنيم ١ًؤٌن ثٖضؽيٍٻ خم

ٍظد ج شٹٍن  ٌش ج خپ ًصفٍٻ ًٍٰر   ًندصٍن ٨٘ض ثٖضٌٛ َض ٨٘ض ثټفٌجر؛ ظم َض ًعدض آَضم 

ٌثټؽنٍن ٍض ثټنٱْ ٌثس ثټفمٶ    ."منً نَ

جهًغ ثټصٍ شّجٳ ټٽوَضټز ٨٘ض ٰٵٌ ثټٌٍِٻً   ج من أٔيٌ ثْـض  ٝ ٌث٩ٍٰ خ٩  ا سه ثټ

ْٜ م   :م اا خ٨َم من ًٵٍٻ ىيث هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض   ٩ً ثټفؽٌ ٨٘ض خ١نً ثټرشًٲن ٌ

ٌه٧ً ثټندٍ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ج ټً،  ٌه٩ٰ   هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا من ٔور ثټؽ٧ٍ 

ٽّ  ٌأن لدَا م ٌِ ٍهي،  ٍنز ٨نو ًي ٌثس  ثٖضٌى ٌثػ ثټندٍ ثټ١جى  ا ًيض هللا ٨نينا أٍ

ٌث٨ٌ ج، ٌٰٵٍٻ:  ث  ج ؼوًو  م٩نى لدَ ثټ٩ٕري، "ثټ٩ٕري، ظم ًٝٱٍ ٨ٽٌيج مٱيٍم 

ٌثټٌٝٶ ٌأٸمٽيم، ٌمى  ،ٌثټٵٽز  ٍهي من ٌِو ثټمٽٶ  ن ټٍ ٔجء ًٌىن ثټو٧ً ٨نو ًي

ٽّ ّ٘٘ض  ا ٖضّش ٨٘ض أًٛ من ثټيىذ، ٰيٍ  م ثٔضنّجنٌز أن ثټٌؼپ٩ًٽّ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ثټ٥٩ٌم ثټنٱْ َض ًٹٍن ٍض ثټفٌجر إَض ٌٜٱج نجٍَض  ٨٘ض نٱًّ. ٌمن م٩جنٍ ىټٺ 

پ من لٽٶ ثټٱٵٌ ثټ٥٩ٌم أن لدَ ثټ٩ٕري ىٍ ًمَ من ًمٍٍ ثټفٌجر ٨٘ض ثټصفٽّ 

ٌثټربثءر من ىٍَ ثټرتٯ؛ ًٌىن ثټو٧ً ًمَ آلٌ ٨٘ض ثټصمٽٚ من ثټٹربًجء  ثْضظٌر، 
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ٌثټ٩سر ًمَ ظجټغ ٨٘ض مؽجىور ثٖضٽپ ث ټفٍ ثټيي ًٱّو ثټفٌجر ٸمج ٌثټ١م٪؛ 

ٵج٣  ًًٱّو خ٩ٞ ثټندجس ثټندجس. ٌمؽم٧ٍ ىيو ثټٌمٍٍ ًمَ خفجټ ٨٘ض ٌؼٍح ثًٔض

ٍه أنٱّيج خمٵجِجر ثټٕوثبو ٌمؽجىور ثټ١دج٧،  ثټنٱيس ټٓضمز ثټ٩ًََر ثټصٍ شٵ

ث ټٕضنّجنٌز ،ټصٹٍن ٍض ٸپ ٌٰه مجهر ثټؽٌٖ   ."ٌټٌٙٽق ىيث ثټؽٌٖ ٴجبو 

جهًغ ثټصٍ أِٽ ٌأس ثْـض ٌشٵٽّ ٰئىث ٴ ث  ٌأىج ٍىو  ٌ  ُض  ٱنجىج ُٰض شٵ ٨ٍ  ، ٌَض ٰٵ ج، ٌَض ث ٌؼ

ّّ  ثلصُضَض   جؼز، ٸمج شرتؼميج نٱّٺ أٌ شف يج رضًٌشٺ؛ خپ ثن٥ٌ ٌٰيج ـٌ

ٽّ ّ٘٘ض  ا ٌث٨صربىج خنٱًّ ىٍ ٌأىج رش٩ًز ثؼصمج٨ٌز ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ، ظم ثٴ

 ّٙ ٽز ٨٘ض ٠د٩ٌز ثټنٱْ، ٴجبمز ٨٘ض أن شألي نٱْ ثٔضنّجن من ٴٍَ ٨٘ض مٱ

٩ز ثټنٱْ، ٴجبمز ٨٘ض أن شألي نٱْ ثٔضنّجن من ٴٍَ ثټونٌج ٨نجرصىج ٠دٌ

ٍر ٨نجرصىج.  ثټفًٌٍز، ټص١٩ٍ ثټفٌجر من ىټٺ ٴ

ٌأنً ټم ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ىټٺ أن ٰٵٌ ثټندٍ  ٌأنً ټم ًٹن ټً ٨صٌو ـجرض،   ،

ٌأنً ټٵٍ ثټفٌجر ـجمُض     َضًؽ٩پ نٱًّ ٍض ىم ثٖضجٻ، ٌَض ؼ٩ٽصً نٱًّ ٍض ىم ثټٱٵٌ، 

 ٌّ ٌثِصٵ  ، ٸپ ىټٺ إنمج ًعدض ټٽونٌج أنً لٽٶ ٌخ٩غ ، جٌٰيج ىجهب ج َض م١ٌٝخ   مفمٍَض 

ج ٨مٽٌ    ِ ج ٍض ـپ ثٖضٕٹُضس ثَضؼصمج٨ٌز، ٩ًٽم ثټنجُ أنيج َض شص٩ٵو ٨ٌجٓ ټٌٹٍن هً

ٍثىم ټيج؛ ٌَض  ٌټٹن خئموثه ٴ ٍشيج،  ٌټٹن خ١دجب٩يم ٌٰيج، ٌَض شّصمٌ خٵ خ١د٩ٌصيج، 

ٌټٹن خؽ٨َي ٍټصيج،  ٍء ش٭ٽذ خٙ ٌټٹن من ِ م منيج؛ ٌَض ش٩ٝپ من ىثس نٱّيج، 

ٌټيج. ٍء ن٥ٌىم ْضنٱّيم   أظٌىم ٨ٽٌيج ٌِ

ج خجش     ٝ ٌث٩ٍٰ ًٌٰٞ ًٰ ٌثټؽ٧ٍ، ًٌىن ثټو٧ً ٨نو ثټ ج أن ًٹٍن لدَ ثټ٩ٕري، 

ٍهي مٌهّ  ه ثټٱٵٌ خپ ىنجٷ ـٵٌٵز نٱٌّز ٨ٵٽٌز، ظجخصز مصَنز، ٴجبمز ثټٌي

ٌثټفٹ ٌثټ٩ٵپ  ٍثٜ٪. خ٩نجرصىج ثټّجمٌز: من ثټٌٵني  ٌثټص ٌثټفٽم  مز، إٗض ثټٌٰٶ 

شمرب ىيو ثټونٌج ثټ٩ٽمٌز ثټٱٽّٱٌز ثٖضٱٹٌر أن ىټٺ ثټندٍ ثټ٥٩ٌم ىٍ ثټٌؼپ 

ٌٰٝجبٽً، ٌىٍ ثټيي خ٩غ ټصنٵٌق ٬ًٌَر شنج٧ٍ ثټدٵجء،  ثَضؼصمج٨ٍ ثټصجٿ خألُضٴً 

ٍث٠ٌىج؛ ٰيٍ  ٌثټّمٍ خم ٌث٨ٌيج،  ٌثشيج، ٌإمجشز ه ٌٴم٪ نَ ٍثنٌز،  ٌٸس ىيو ثټفٌ

ثټٹمجٻ ثټيي خ٩غ ټصفٵٌٵً ٌإظدجس أنً ثٖضمٹن َض ثٖضمصن٪، خنٱًّ ًٍ٘ر 

ـغ ٨٘ض ٠ٽذ ثټٌّجً، ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ٌثټفٵٌٵٍ َض ثټمٌجيل. ٸمج أنً
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ٌثٖضجٻ من لُضٻ أـجهًغ ٸعرير مًٌٌز، ىٍ  ٌثټص٭ٽپ من ثْض٨مجٻ ثټرشًٱز خجټ٭ٽز 

  ىٍ إَض ٨مپ ثټفٍ.شمجٿ ثټٵجنٍن ثْضهخٍ ثَضؼصمج٨ٍ ٍض ثټونٌج، شعدض أن ثټفٍ إن 

ٌث٩ٍٰ خأنً ټٍ ٸجن ـصى ثټٌٍِٻ    ٽّ ّ٘٘ض  ا ًّصوًٷ ثټ ٸجن ٰٵري ث، ا  م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

جـذ "ٰمج م٩نى ثټٱٵٌ ثټيي أٴجٿ ٨ٽًٌ، ٌٰٵٍٻ:  ٌټٹن ـني ًٹٍن ٌِو ثْضمز ٌ٘

ٍ  ٰٵري ث، ٨جمُض   رش٩ًصيج ًؼُض   ث، ًٹوؿ ټ٩ًٌٕ، ًٌؽ٧ٍ ً ج، مج ًٌٕد٪ ًٍم   مؽجىو 

ٌټم ًؽم٩يمج ٨٘ض ٠ًٌٲ منً ًًٍظً ٰٽم ًٵٽذ ًوو ٍض ٰيټٺ  ،شُضه من ثٖضجٻ ًٌظً، 

ٌىټٺ ٸجْضمٌ نجٰي   ث َض ًلٙز ًٌٰ، ٨٘ض أَض ًصمي ثټ٭نٍ من ىٍ مج خٌنجو ٌرشـنجو، 

ٌثر ثټنٱٌّز َض ٬ريىج ٌإن ث ثؼصمج٨ٌ  ثټٱٵري ٨دو   ج ټٱٵٌ ىيث ٌٖضجٻ ىثٷ؛ خپ ىٍ ثٖضّج

ٌثْضٸٌٿ ىٍ ثْضشٵى هلل ٌثْضٴٍٿ ثلصٽٱض ٠دٵجس ثَضؼصمج٧،   خم٩نى ثټصٵٍَ، 

ٌثْضٸٱأ ټٕضنّجنٌز ٍض م٩جنٍ ثٔضنّجنٌز ٍثؼذ،  ٍثؼذ ٨٘ض م٩نى ثټ ٰٵٌ ىټٺ . خجټ

ًأًض ث، خپ ىٍ ٸمج   ٌ ٜد٢ ثټّٽ١ز ثټٹجبنز ٍض ٠د٩ٌز  ،ثټٌّو ثْض٥٨م ټٌْ ٰٵ

ٺ، ټٵٌجٿ ثټص٩جٌن ثٔضنّجنٍ ٨٘ض أِجًِ ثټ٩مل؛ ىٍ ثٖضفجؼَر ثټ٩جهټز خني ثټصمٽّ 

ٰصيٽٺ خيج، ًٌٍؼذ  مٙٽفز   ًمن٪ أن شأٸپ مٙٽفزٌ  ،ثټ١ج٬ٌزثٖضٙجټق ثَضٴصٙجهًز 

ًثء  مٙٽفز   أن شٽو ثٖضٙٽفز   ٌثټندٍ ثټٱٵري ثټ٥٩ٌم ىٍ ٍض ثټصجًًن من ٌ ټصفٌج خيج. 

ٍثه ثټٵجنٍن  ًثء م ٽّ ّ٘٘ض ا ٸپ ىيو ثٖض٩جنٍ، ٸجټٵجيض ثټؽجټْ ٌ   .ا" م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌث٩ٍٰ    ٌأ أهًذ ثټ٩ٌخٌز ثټٹدري م١ٙٱى ٘جهٳ ثټ  ّ٘٘ض  ا ٰٵٌ ٌٍىو ثټٌٍِٻ ټٵو ٴ

ٽّ  ٌثءر ٘فٌفز،  ا مهللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثءشً ټٕضُِضٿ ٸوًن ٴ ٌثءر  ٘فٌفز مدنٌز ٨٘ض ٴ ٴ

ق أًٸجنً خم٩جن  ؼوًور ٜجٌٰز ٴو ش٭ٌذ ٨ن  أٰجٛ ٨ٽٌيج من ِجخٮ خٌجنً، مج ٌٜ

ٌثءثس ثټصٍ شصٱٶ ًٌٌؿ ثٔضُِضٿ ثټيي ؼجء ٨جٖضٌ   ج، ًٌٍِٻ أشى ٬ريو، ٰٵوٿ ىيو ثټٵ

 ٍ ج ټٽند  ثس، ٌٸجٰز  ټٽنجُ.  لجشم 
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ٍثمٖ ثټدجح ثټعجنٍ:    ى

َثيل: ثټ١ًٌٶ من ىنج ) [1]   (.1/146مفمو ثټ٭

٨ٌٍز ٍض ثټّرير 2] ًثِز مٍٜ [ هٸصًٍ مفمو م١ٙٱى ثټَـٌل، شٵومز ٸصجح ه

ٽم  .3:ثٖضجټٌز ټٽندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثو ثټرتميي )3] جٻى ثټرت 2352[ ىيث ثټفوًغ ً ٌٴى ٍْ ًيض هللا.  ىنى ْن أ يىث ( ٨ى ميي: ىى

ًذٌ   ٌ ًٌغ ٬ى و  ٌثو ثخن مجؼً ).  ـى ( من ـوًغ أخٍ ٩ٌِو ثټموًي ًيض هللا 4126ًٌ

ٌثټنيجًز"  ٨نً ٌٴجٻ ٨نً ثخن ٸعري ٍض "ثټدوثًز  ٌٴو ٩ٜٱً ٸعري من أىپ ثټ٩ٽم، 

ـوًغ ٩ٌٜٲ، َض ًعدض من ؼيز إِنجهو، ْضن ًٌٰ ًًَو خن ِنجن أخج  (:6/75)

ٌ ىجٌّي ٌىٍ ٩ٌٜٲ ؼوث ، ٌ ٌر ثټ ةپ ٌٔن ثٔضُِضٿ ثخن شٌمٌز ًـمً . هللا أ٨ٽمٌٰ ٌِ

َ ، ټٹنً ٩ٌٜٲ َض ًعدض.   هللا ٨ن ىيث ثټفوًغ ٰٵجٻ: ٌى ٌْ   ىيث ً 

ٍٴ٪ إُِضٿ ًٌذ: ثټندٍ 4] ٽّ ّ٘٘ض ا [ مٌٸَ ثټٱصٍَ، م خ٩غ ٰٵري ث ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

و 144173ج، ًٴم ثټٱصٍَ: ٌٴدٞ ٬نٌ    .2111-12-5 - 1431ىٌ ثټفؽز  28، ثْـض

 .41آًز ثْضنٱجٻ:  [ ًٍِر5]

 .7-6آًز [ ًٍِر ثټفرش: 6]

جهًغ ثټصٍ أًٌهىج أـمو خن ٨ل مفمو ثټٹنجنٍ )ثټ٩ّٵُضنٍ( ث [7] ن٥ٌ ثْـض

ٹجٿ ثټصٽمٌٚ ثټفدري)خٹصجخً:   .(أـجهًغ ثْـض

]ثټصٽمٌٚ ثټفدري )ثټيدز(، ِنن ثټرتميي )ثټٽدجُ(، ِنن ثټنّجبٍ  :ن٥ٌث[ 8]

ٌٰٝٽيج )ثټًَنز(، ٸصجح ثټّنن ثټٹربَ )ُ٘ضر ثټ مٍٯ(، ٘فٌق ثټدمجًي )ثټيدز 

ٌثټصفًٌٞ ٨ٽٌيج(، ٘فٌق مّٽٺ )ٰٝجبپ ثټٙفجخز(، مّنو ثٔضمجٿ أـمو )خجٴٍ 

ً  خن ٨دو ثٖضٽٺ ٘جـذ هٌمز ثټؽنوٻ. ٌْو   مّنو ثٖضٹعًٌن([. أمج أٸٌوً هٌمز، ٰيٍ أ ٸى

(، ثټيدز(، )ثټَٸجر ا  [ ثټصٽمٌٚ ثټفدري9] ٍْ ٌثمجًر ثټٱ ٌثػ  ٌه )ثټم ِنن أخٍ هث

 )ثټّري(، ٘فٌق ثټدمجًي )ثټؽًَز(.ثټوثًمٍ ِنن 

 .135-1/131 ٍثه ثٖض٩جه :[ ثن11ٌ٥]

ٽ  ٽ٨ ثټن دٍ ٘٘ض  هللاا مٌٛ  خجح:/ ٸصجح ثٖض٭جٍي : ثټدمجًي [11] ، م اًٌ ٌِ

ٌٰجشً   (.   4461ًٴم ) ،7/755ٌ
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ٽّ ّ٘٘ض ا ثټٱصجؿ مفمو ثټّمجن: ش٩جمپ ثټندٍ  [ ٨دو12] ٍثټً ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ م٪ أم

ٍثٻ ثټندٍ ج )مٙجهً أٸّد   ٽّ ّ٘٘ض ا م  .(ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثن ٍ[ ٰصف13]  .119اا118 :مفمو ثټٌٍِٻ ثْض٥٨م :ًٜ

ٍٴج ٍ[ ن٥م14]  .  15 :مفمو ٍض ـٌجشً ثټمج٘ز :ټ

ٍث15ً]  .1ػ ،شجًًن ثټ٩ٌح :[ ٸٽٌمجن ى

ًثِز ثټفٽٌم ٨دو [ هٸص16ًٍ] ا  ثټندٍ ـٌجر ٍض ثَضٴصٙجه ٨ن ـوًعز ٨ًٍْ: ه

ٽّ  ٽ٨ًٌ هللا ّ٘٘ض   هللا. ٨دو م١ٙٱى أـمو ٌشٽمٌٚ ، ٨ٌٛا مٌِ

ٽّ ّ٘٘ض ا [ ثٔضمجٿ مفمو أخٍ ٍىٌر، لجشم ثټندني 17]  .199 ا: م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٿ ثټوًن18] َثيل، إـٌجء ٨ٽ  . 2/217 :[ ثټ٭

ّٽم ا:[ هٸصًٍ أـمو مفمو ثټفٍٍض، من ألُضٳ ثټند19] ا  264 ٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

265. 

 .4/321ًَٴجنٍ [ ثخن ـؽٌ، رشؿ ثټ21]

ٌو/  ؾّ فثټ ٸصجح: ٘فٌق ثټدمجًي [21] ّٙ َثء ثټ ٍثح ثٖضفصى ٌؼ ـوًغ ًٴم  – أخ

(2392). 

ٌآن جحصٸ :٘فٌق ثټدمجًي [22] ً  /شٱّري ثټٵ ٽىٶ  ﴿ٴ   ر:ٍِ ح  ثْټٱى ٌى ٍى  خ  ى٨   – ﴾ْپ أ

 .(6223)ـوًغ ًٴم 

ٌأظٌىج ثټيسء ٍض ثْضم :ْضټدجنٍ[ ث23] ٨ٍز  ٌثٖضٍٜ جهًغ ثټ٩ٌٝٱز  ، زِٽّٽز ثْـض

ٻ  (.251) ـوًغ ًٴم، ثٖضؽٽو ثٌْض

ٌثْضرشخز ٍض ٨ص ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض 24] [ هٸصًٍ مفمو خن ٰجًُ ثټؽمٌپ: ثْض٩٠مز 

 . 21،131هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا: 

[ لجټو خن ٨دو ثټٌـمن ثټٕجً٪: ثټفٌجر ثټدٌصٌز ټٽندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا، 25]

11.  

 .5/199[ ثٔضمجٿ ثخن ـؽٌ: ٰصق ثټدجًي 26]

 .   18/97[ رشؿ ثټدمجًي َضخن خ١جٻ 27]

 [ مفمو أمني ٌٔمٍ: ـٵٌٵز مفمو ٍض ثټٵٌن ثټ٩رشًن.28]
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[ ٘فٌق ثټدمجًي: ٸصجح ثټد٧ٌٍ / خجح رشثء ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا 29]

 (.2168خجټنٌّةز، ًٴم )

 .15/214[ ثخن ـؽٌ: ٰصق ثټدجًي: 31]

 ُٜضَضس منٹٌي ثټّنز. : [ هٸصًٍ ٠ً ـدٌيش31]

٨ٌٍز ټٽّرير ثٖضجټٌز ټٽندٍ ا ّ٘٘ض 32] ًثِز مٍٜ [ ٨دو ثټٱصجؿ مفمو ثټّمجن: ه

 هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا.

ٍٴٲ ثټرش٩ًز ثٔضُِضمٌز من ثټوًن: 33] ، مؽٽز خفٍط 45[ ِجمٍ ثټًٍّٽم: م

 .1996ثَضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ 

ٌث٩ٍٰ: ٌـٍ ثټٵٽم34] ٌث٨صنى خً ، 56-44 / 2 :[ م١ٙٱى ٘جهٳ ثټ ًثؼ٩ً 

 ثټؽًٍوي، ثٖضٹصدز ثټ٩صًز، ٌ٘وث ا خريٌس. وٸصًٍ هًًٌٖثټ
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 أِٽٍح ـٌجر: ثټَىو

ٽّ ّ٘٘ض ا  ثټٌٍِٻ   ٖضجىث منيجػ    ؟ٌټٌْ ثٖضنيؾ؟ ٌىپ خٌنيمج ٌٰٳ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثس ٨مٽٌز من٥مز  خٌنيمج ٌٰٳ؛ ن٩م، ٰجٖضنيق ٩ًنٍ: أِٽٍخ ج ٍض ثټصٱٹري، ٌل١

ٌىٍ خٌنجمؾ ٨مپ ٍض ثټدفغ ، جټؽز أمٌ من ثْضمًٍمٕٹٽز أٌ م٩ شيوٯ إٗض ـپ

ٌٰٶ ن٥ٌر خٙرير  ثټ٩ٽمٍ، ٌٍض نٵپ ثټن٥ٌي إٗض ثټص١دٌٶ، ٌٍض ثټصم٢ٌ١ ټٽمّصٵدپ 

ٌټٱ٦ ثٖضنيؾ ټٌْ ٬ًٌد ج ٨٘ض ثټفٝجًر ثٔضُِضمٌز، ٬ري أن ثټٽٱ٦ ثټيي ًٌه ٍض [1]  ،

ٌآن ثټٹًٌم  ْٽنىج﴿ثټٵ ٩ى ٹ پ  ؼى ج﴾ ټ  جؼ  نْيى م  ٌى ز   ٨ى ْ نْٹ ْم رش  ٌثِص٩مپ ټٱ٦ [2]م   (ثٖضنيجػ)، 

ٌټٵو ًٌه ٸيټٺ ٍض ثټّنز ثٖض١(ثٖضنيؾ)ٌټٌْ  ٍر ٌٰٹم "يٌر ٍض ثټفوًغ: ،  شٹٍن ثټند

مج ٔجء هللا أن شٹٍن، ظم ٩ًٌٰيج إىث ٔجء أن ٩ًٌٰيج، ظم شٹٍن لُضٰز ٨٘ض منيجػ 

ٍر، ٰصٹٍن مج ٔجء هللا أن شٹٍن، ظم ٩ًٌٰيج ٴجٻ:  ، ٨ن ثټن٩مجن خن خٕري[3]"ثټند

ٽّ ّ٘٘ض ا ٍض ثٖضّؽو م٪ ًٍِٻ هللا  ثٍه  ٸنج ٴ٩  ، ٌٸجن خٕري ًؼُض  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ًٹٲ ـوًعً، ٰؽجء أخٍ ظ٩ٽدز ثټمٕنٍ ٰٵجٻ: ًج خٕري خن ٩ِو! أشفٱ٦ ـوًغ 

ٌثء؟ ٰٵجٻ ـيًٱز: أنج أـٱ٦ ل١دصً، ا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ًٍِٻ هللا  ٍض ثْضم

ٽّ ّ٘ض ٘ا ٰؽٽْ أخٍ ظ٩ٽدز، ٰٵجٻ ـيًٱز: ٴجٻ ًٍِٻ هللا  شىٹ ٍن  ": ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌٹ مْ   ٰ ر    ٍ ىْن شىٹ ٍنى  ثټن د  جءى هللا   أ ٔى ج  يى مى  ٩ ٰى ٌْ ج، ظ م  ًى يى ٩ى ٰى ٌْ ىْن ًى جءى أ ٔى ٰى ج إ ىىث  ُضى ٌز ، ظ م  شىٹ ٍن  ل 

ر    ٍ جػ  ثټن د  نْيى ٘ضى م  صىٹ ٍن  ٨ى ٰى ىْن شىٹ ٍنى  ،  جءى هللا   أ ٔى ج  يى مى  ٩ ٰى ٌْ ج، ظ م  ًى ٔى ج، ظ م  ج إ ىىث  يى ٩ى ٰى ٌْ ىْن ًى ءى أ

ج  ٜ ج ْٽٹ ج ٨ى يى شىٹ ٍن  م   ٩ ٰى ٌْ ، ظ م  ًى ىْن ًىٹ ٍنى جءى هللا   أ ٔى ج  ٌىٹ ٍن  مى ٰى ج،  يى ٩ى ٰى ٌْ ىْن ًى جءى أ ٔى م  ، ظ  ج إ ىىث 

ً ز   رْب  ْٽٹ ج ؼى صىٹ ٍن  شىٹ ٍن  م  ٰى ىْن شىٹ ٍنى  ،  جءى هللا   أ ٔى ج  ىْن ًى مى جءى أ ٔى ج إ ىىث  يى  ٩ ٰى ٌْ ج ،ظ م  ، ظ م  ًى يى ٩ى ٰى ٌْ

ٹىضى  ِى ٍر. ظ م    ٍ جػ  ثټن د  نْيى ٘ضى م  ز  ٨ى ٰى ُضى ج"شىٹ ٍن  ل   ٝ ٍض  ثټدٌيٵٍ . ًٌٌَ ثټفوًغ أً
ٍر، ٌثټفوًغ ٘فّ  منيجػ ثټند فً ثْضټدجنٍ ٍض ثټّٽّٽز ثټٙفٌفز، ٌثټ١ربي، 

 ّّ . نًـٌ نجؤٌٟ ٠ًٌٵز  :ثټ١ًٌٶ أٌ ثټرش٩ًز، ٍض ـني أن ثٖضنيؾ :ٰجٖضنيجػ ىٍ ثًْض

ٌجيس، ٍض ـني أن ٍض ثَضِ ٌثؼصمج٨ٍ ٌِ صوَضٻ. ثٖضنيجػ أِٽٍح ـٌجر، ن٥جٿ ألُضٴٍ 

 [.4ثٖضنيؾ أٴٌح إٗض ٠ًٌٵز ثټن٥ٌ]



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 61  ٹرت

ج، ْضنً ا  م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌټييث ٰئن ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ       ٸجن منيجؼ 

 ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٪ ْضلُضٳ ثټٌٍِٻ ١جټ  اا أِٽٍح ـٌجر. إن ثٖض    خفٶاا ٸجن 

ٍثء أٸجن ىټٺ خٱ١ٌشً ثٖضؽدٍٻ ٨ٽٌيج، أٌ خ٩و  ث ْضلُضٳ ثٔضُِضٿ ِ ًؽوىج شؽٌّو 

 ٌ ٌثټد٩وًز ٍض ثټص١ًٍ ثشٹٽٌٱً خجټٌِجټز ثټمجشمز، ممج ًنٱٍ ٨نً ثَضٍه ٌثټٵدٽٌز  ؼٌز 

ٌټيث ٰئن ثټَىو ثټيي ٸجن ًو٨ٍ أٌ ًٽصَٿ خً ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ثْضلُضٴٍ ټً  ؛ 

ٽّ ّ٘٘ض  ا ثټٌٍِٻ ج منً خجټ٩مپ من أؼپ ثټؽمج٨ز خج٨صدجً  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ َثم  ثټص

 [. 5ثٔضُِضٿ هًن ثټؽمج٨ز، ًٌو هللا م٪ ثټؽمج٨ز]

ؽصً ٍض ىيث      ٌم٪ ىيث نؽو من ؼجء ًنٱٍ ٨ن ثٔضُِضٿ ٘ٱز ثټَىو خجټٹٽٌز ـٌ

ث هًن  ٌأنً ټم ًٹن أخو  ٌثٖضٍؼً نفٍ ثټٵٌم ثټونًٌٍز،  "أن ثٔضُِضٿ ىٍ هًن ثٖضفجًخني، 

 "  [.6]شٵٍَ ٌإلُٗض

ٌآنٌز     جس ثټٵ جهًغ ثټندًٍز ثټصٍ ؼجءس مصمجٌٔز م٪ ثًِض ٍثو شٽٺ، ثْـض شٹيخً ٍض ه٨

ٌثټ١جمق خجټنٱْ ثٔضنّجنٌز نفٍ ـذ ثټصمٽٺ خُض  ٍر ثټؽجمق  ٌٴٲ شٌجً ثټٕي ٍض 

٨ٌٌض ًٌٰ مٙٽفز ثټؽمج٨ز،  ٌه خپ ؼ٩پ هللا شٽٺ ثٖضٽٹٌز ثټٱٌهًز ـٶ ٌٰهي ً ـو

ٍى  ٨ٌ ٌث٨ٍ ًٌٰ ـّن شصٯ ثټٱٌه ٌٰمج ثِصم ًٌ ٽٱً هللا من مٽٹً، ٩ٰٽًٌ أن ً

 ٍّ ج َض ش١ َثم  ٌث٨ٍ أمجنز ثَض ـٶ ثټؽمج٨ز إټ ج، ٸمج ٨ٽًٌ أن ً  [.7ِصمُضٯ ]٨ 

ٌټٵو ٠جټض ثټٱرتر ثٖضٹٌز ٨ن معٌٽصيج ثٖضونٌز؛ ْضنيج ٸجنض مٌـٽز ثټصأٌِْ   

؛ ټيث ٰٵو ثِصٽَمض من ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  ٌشمٹني ثټ٩ٵٌور من ثټنٱٍُ

ّٽم ا خيٻ ث ٌأٴىص ثټ١جٴز من لُضٻٌِ جبپ ٔصى ٍض ِدٌپ ش٩ٽثنصيجؼً  ټؽيو  ٌم ٌِ

ٌثټمربر،  معپ: ا ًيض هللا ٨نيم ا ثټٙفجخز ٥ز  ٌثٖضُـض ٍىػ  ث٨صمجه أِٽٍح ثټنم

ٌثټٵٙٚ، ٌٸيټٺ ٠ًٌٵز  ٠ٌٌؿ ثْضِةٽز، ٌرضح ثْضمعٽز، ٌرسه ثْضلدجً 

 ٌ جبپ من أٰٝپ ثټ١ ٌثٖضفجًٌر ٌإٴجمز ثټفؽز، ٌىٍ ٌِ ٳ ثټصٍ ثَضِصوَضٻ خجٖضنج٤ٌر 

ًثس ٌه ثٖضص٩ٽم خجٖضيج ٌش٥يٌ خٕٹپ أٰٝپ ٍض  شَ من  (م ثټ٩دجهثسش٩ٽ  )ٌثٖض٩ٽٍمجس 

ُضر ٍء ٌ٘ ٌٜ[8.] 

ّٽم ا ٌخني      ټٵو ٴجمض شٽٺ ثټ٩ُضٴز ثټمج٘ز خني ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍى ثټصٍ ِجىمض  ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا من لُضٻ ٨ور ًٸجبَ أِجٌِز، ٌى ثټٙفجخز ا ًٜ
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مجن ٍض ش٭ٌريىم ىټٺ ث ٬ٌريىم، ٰ٭ري ثًٔض ٥ً ثٖضّصرشٴٍن  ټص٭ٌري ثټؽٍىٌي ثټيي َـض

ٌشٙوًٵيم ټً  ّٽم ا، مفدصيم إًجو ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا،  خً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثټيي  ّٽم ا ٍض ؼجىٽٌصيم ٌإُِضميم،  ثټنجخ٪ من ٘وٴً ٌٰيم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

٩ٌٰٽً ٌممربو ٍټً  ٌم٥يٌو، ٌخج٠نً ٤ٌجىٌو،  ثٴصىض ثَضٴصوثء خً ْضمجنصً ٍض ٴ

٨ٌُضنٌصً.   ٌرسو 

ٴى، ټٹپ مج أًىض  ٌٍند   ٌثًْض ٌثْضٍٸى،  ٻ،  ٌآن ٸجن ٍض ـٌجشً ثټمج٘ز ثٖضعجٻ ثٌْض ثټٵ

غّ .ً إټًٌ ثټ٩دجه.خً هللا ٌٌؼّ  ٌثبٞ، ـٌ ٌأـپّ  . أمٌ هللا خٱ ٍثٰپ،  ٌّ ـُضَض   ٨٘ض ن ٿ ، ـٌ

جٳ ٨رب ث ث، ٌِ ٌه  ٪ ـو ج، ٌٜ ٌثم  ٌثؼو ىټٺ  ،ـ ٌټٹنٺ  جن٥ًٌ  ٸٽً إنٺ  ٍض ٸصجح هللا، 

ٌآن ټً ثټ٩مل يى ثټصنٱٌ ٌثؼوٌ  ث ٌخج٠ن ج ٍض ِرير مفمو ندٍ ثټٵ  ٌ   [.9]٤جى

ّٽم ا ٩ًٽم أن هللا ا ش٩جٗض ا ٌِؽٌي ٨٘ض أًوًيم ثټنص      ٸجن ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ًثس ثټصٽٌور ثټصٍ َض ش٩ٌٯ ٬ري مدجىؾ  ًثيض ثټفٝج ٌثټولٍٻ إٗض أ ٌٰصٍؿ ثټدٽوثن، 

ج، ٰأ٨مپ ثټنفض ٍض ٴٽٍخيم ټٽصٵّٽپ من ثَضنصثٯ إٗض ثټونٌج خجټٹٽٌز، ثټونٌج ٌمٽيثشي

٬ٌجًجشً، ٰصجًر  جبٽً  ٌو ٌم٩جټم ثټوًن ٌٌِ ٌثټصـٍ ٌىټٺ خصعدٌض أًٸجن ثټ٩ٵٌور 

ٍٴ٧ٍ ٍض  ٨ٌٍو من م٭دز ثټ ٌشجًر ًٹٌ ٨ٽٌيم خجټصفيًٌ ثټيي ًٕدً ثټ ًٍّٳ ثټنٙق، 

ٌثِضلٌر خمسثن ثټوًن، ىټٺ  ثټوًن ثټيي ىٍ من أ٥٨م ن٩م ثٖضيجټٺ ٌلسثن ثټونٌج 

ج، خفٌغ شؽوىج ًً ج  ٛ ؼم٩ٌ  ٌثټيي َض ش٩جهټً ن٩مز  من ن٩م ثًْض هللا ش٩جٗض ٨ٽٌيم 

ٍثـو منيم "ثټفمو هلل ٨٘ض ن٩مز ثٔضُِضٿ  ٌٴنج٨ز  ـني ًن١ٵيج ثټ ٌثمصُضٸ ج  ج  د٩  ٌٔ

ٌثټصفيًٌ:  ٌثټصدجىٍ  ٍټيج ثټٱجًٳ ٨مٌ خٹپ ثټٱمٌ  ني ًٵ إنج "ٌٸٱى خيج ن٩مز"، ـٌ

ٍٿ ٰأ٨َنج هللا خجٔضُِضٿ ٰميمج ن١ٽذ ثټ٩َر خ٭ري مج أ٨َنج هللا خً أىټنج ٸنج  أىٻ ٴ

 ".هللا

ٽّ ّ٘٘ض ا ٵو ٸجن ًٍِٻ هللا ٌټييث ٰ ٌثٿ،  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٩ًٽ م ثټٙفجخز ثټٹ

ٌر خني  ٧ ثټعٌ ٍّ يم ـذ ثټٹنَ، ټصصٍ ج ٨٘ض ثټديٻ، ًٌٵصٽ٪ من نٱٍِ يم هٌم   ٝ ًٌف

ج ثټنجُ، ًٌٕد٪ ثټٌلجء ٍض ـٌجشيم،  ٌټةُض ًٌشو ثٖضجٻ ثٖضٹنٍٍ ٨٘ض ٘جـدً ٔؤم 

ٍر ثټفّنز ټيم ٍض ىټٺ  ٍٿ ثټٵٌجمز، ٌٸجن ثټٌٍِٻ ثټٹًٌم ثْضِ م١ ج ً ٨ٌيثخ ج ٌِ

 [. 11ٌثٖضعپ ثْض٨٘ض ]
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ّٽم    ٌندٍ ىيو ثْضمز ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ټٵو ٸجنض ثټٵٌم ثٔضُِضمٌز ًخجنٌز ثٖضٙوً، 

ٌٴو شمعّپ ىيو ثټٵٌم أ٨ پ من ٨نو ًخً،  ِى ٥م شمعٌپ، ٩ٰجٔيج ٌخعّيج ٌٰمن ا مٌ

ج ټفٌجشً أٌَض  ٴدپ أن ١ًجټديم خيج، ٌمنيج ٴٌمز ثټَىو  ٍټً ـٌغ ٌؼوٌىج منيجؼ  ـ

ٌثټصٵصري. ١ٍ ثٖض٩صوٻ خني ثٔضرسثٯ   خمٱيٍمً ثٔضُِضمٍ ثټٙفٌق ثټٍِ

   ٌّ ٽّ ّ٘٘ض ا ً ثټٌٍِٻ ٌمعٽمج ټم ًٵ  ٔٹُض   ټٽمّٽمني من خ٩وو ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌّ  ج ټٽفٹم، ٸيټٺن  م٩ٌّ  ٽّ ّ٘٘ض ا ً ټم ًٵ ث ټٽَىو  ا ٔٹُض  م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثـو 

 ّّ ج ٨ًصم  ّ جمز ٴجخٽز ٹٍن خً أٌ ًٵٌمٍن ٨ٽًٌ، خپ شٌٷ ٌٰمج ًمٹن أن نّمًٌ أِ

ٌثټفجؼجس ٠ٌجٴز ثټصفّمپ ٌث٨ٍ ثټٱٌٌٳ ثټٱٌهًز خني ثټدرش،  ټُضؼصيجه  ثټدرشي، ش

 ٌ ٌثهٯ ثَض ٌثټ٥ٌ ٌثٖض ٍٿ  ٌثټ٭جًز،  ؼصمج٨ٌز، ٌىيو ثْضِْ ظجخصز من ـٌغ ثٖضٱي

 ٌّ ٌثٖضٹجن، ٌمّصم ج ټٽَمجن  ر خفّذ ثټفجټز ثټٙفٌز نّدٌز من ـٌغ ثټص١دٌٶ شد٩ 

 ٖضن أټَٿ نٱًّ خيج، إى َض رضً ٌَض رضثً.

ٌثټنمجىػ ثټ٩مٽٌز ثټصٍ ٴوميج ټص٭ٌري  ٌش٩جټٌمً ٌإًٔجهثشً  إن ِٽٍٸٌجس ثټٌٍِٻ 

ٍټً َض ًمٹن أن شٙوً من إنّجن ٨جهي ٰمج خجټٺ إىث ٸجن أمٌ   َض  َض جمن ـ ٌأ  ًٵ

ٌنٕأ ٍض خٌةز ٰٵرير ٍض ٸپ يشء، َض ٩ًٌٯ أٸعٌ ثټنجُ ٌٰيج أي ٔٹپ من  ًٹصذ 

ٍث٨و ثټ٩ُضٴجس  ٌٴ ٌثٖضمج٠دز  ٍثً  ًثس ثَضؼصمج٨ٌز أٌ ـصى آهثح ثټف ثټعٵجٰز أٌ ثٖضيج

ٌظٵجٰصً ٍض  ثٔضنّجنٌز ثټّمفجء. ٌٸعري ث مج ًٱٕپ ثټٕمٚ ميمج خٽٮ ش٩ٽٌمً 

ٌثـور معپ ثټصولني  ٌثټ٭ٝذ أٌ ش٭ٌري ثټصمٽٚ من ٨جهر  أٌ رس٨ز ثَضنٱ٩جٻ 

ٌن٥جمً ثټٌٍمٍ. ټيټٺ ً   م٥يٌو أٌ ٍث٨ٌوو  ه ثټٹدري من ٩صرب ش٭ٌري ىيث ثټ٩وم

ٌثټّٽٍٸٌجس  ِٽٍٸٌجس  خٹپ ثٖض٩جًري. ټٵو شم ش٩وًپ أ٬ٽذ (م٩ؽَر)ثټ٩جهثس 

ٌ  ٨ٌجهثس ٌثـو  ٌٴض  ٍثس!مةجس ثِضَضٯ من ثټدرش ٍض  ٌه من ثټّن  لُضٻ ٨وه مفو

ٍثس ٴٽٌٽز ٍض ٨مٌ  ؛خٹپ ثٖضٵجًٌْ ٩ؽَر(م (إننج َض ٔٺ أمجٿ ْضنيج شمض ٍض ِن

ٌټن ًفوط ٍض شجًًن ثټدرشًز] ٨ٌ٘ض مّصٍَ ؼمج٨ٍ ټم   .[11ثٖضؽصم٩جس ثټدرشًز 

ج     ٌشٙوًٵً، ٌمفدصً، هث٩ٰ  ّٽم ا،  مجن خً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌټيث ٰٵو ّٔٹپ ثًٔض

ّٽم ا إن ټ ٌثٰ٪ ثَضٴصوثء خً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ مجن، ٴًٍ ج من ه م ًٹن من ٸمجٻ ثًٔض

٬ٌريىج من  ٰٵو ٸجن من ثټ٩ٍّ نفٍ ٸمجٻ ثٔضنّجنٌز، ٌٖضج ٸجنض ٴٌمز ثټَىو 
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ٍثٍنز ًٌٰ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا، ٰٹجنض ٸپ لٙٽز من لٙجٻ ثټٱٝپ  ثټٵٌم مص

ٍټً ٍض يجأـٽ ثټصٍ ّٙ  هللا ًِ ٌر ِنجميج أ٨ُضىج ٌل مجٿ ثخن ثٔض ٸمج ًٵٍٻ  ً خيً

ّٽم ا خفجټً ضْ ٰئىث ثـصؽّ : "ثټٵٌم  ٍثټصاا من ٌٰٳ ثْضمز  ٌٰٴزٌ  ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌشٵجِمصيجٴٌّ ٱش أمٹن ثټٱٌٴز ثْضلٌَ  ،٨٘ض ٰٝٽيج ٨٘ض ٬ريىج اا ض شٽٺ ثټمٙجٻ 

ٝ   أن شفصؾّ  ٌثٖضؽجىوٌن ٨٘ض أنيم  ٰئىث ثـصؾّ  .جخً ٨٘ض ٰٝٽيج أً َثر  ٰٝپ أخً ثټ٭

ٍثبٲ ٌثټٱٵيجء ٨٘ض معپ مج ثـصؾ خً ،ثټ١ ٌټةٺ ثـصؾ خً ثټ٩ٽمجء  خً  ىث ثـصؾّ إٌ  .أ

ٌثٖضصم ٌثټًٍَض ثـصؾ خً ثټوثلٽٍن ٍض ،ٍن ٨ن ثټونٌج ٨٘ض ٰٝٽيمٽّ ثټَىجه   زثټونٌج 

ٌجِز ثټ٨ٌٌ ثـصؾ  ،ىث ثـصؾ خً ثټٱٵري ثټٙجخٌإٌ  .ٌشنٱٌي أمٌو ،ٴجمز هًن هللأض  زٌِ

 [.12(]ثټٕجٸٌ ٍّ خً ثټ٭ن

 
 أ٘فجخًم٪  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا منيجػ ثټٌٍِٻ 

َىو ٍض إ٠جًو ثټفٵٌٵٍ خأنً ٍض ثْضِجُ ٨مپ من أ٨مجٻ ثټٵٽٍح، شمصٚ ًٹمن ثټ   

ث مجهً ج ِضظجًو، ٰئن ثٴصص ٨٘ض   ٌ ٱً م٥ي ٌثٔضٴدجٻ خٍ٘ ٍثًؿ من ـٌغ ثټيم  خً ثټؽ

ٌټييث ٨مپ ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  ٍثًؿ ٰٵ٢ لٌػ من هثبٌر ثټَىو خجټٹٽٌز،  ثټؽ

ّٽم ا ٨٘ض شٌٌِميج ٍض ٴٽٍح ثټٙفجخز ا ًيض هللا  ٨نيم ا ٨٘ض ثٖضوَ ثټ١ًٍپ، ٌِ

ٌٰصنصيج، ٌمنيج ثټن٥ٌ إٗض ـجټً  ٨ٌرب ٨ور آټٌجس، منيج ثټصفيًٌ ثٖضدجرش من ثټونٌج 

، ٌمنيج رضح ثْضمعٽز، ٌمنيج  ج َض شن٥ري ث، ٩ُٰض  َض ٴٍَض  ثټٹًٌم م٪ ثټَىو ش١دٌٵ 

ٌثټصٵّٽپ من مص٪ ثټونٌج: ّٞ ثٖضدجرش خجٔضٴدجٻ ٨٘ض ثِضلٌر   ثټف

 رش من ثټونٌج:اا ثټصفيًٌ ثٖضدج 

، أنً  ألربو أّن ٨مٌٌ خن ٨ٍٯ ثْضنٙجًّي ٌىٍ ـٽٌ"٨  زى مى ٌى ْم ً خن مى ٍى ّْ ټدنٍ  ٲن ثٖض 

٨ ٌ ً  ٸجمٌ خن ټؤّي،  ّٽما ث، ألربو أّن ًٍِٻ هللا  جن ٔيو خو غ ٩خ ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ

دىٌْوىر  ٌ خأخج ٨  ثؿ إٗض ثټدفًٌن ًأشٍ خؽًَصيج،   ٌ  ًهللا  ٨ٽٌ ٘ض  ٘ا جن ًٍِٻ هللا  ٸن ثټؽ

ٽ م ٌ ٨ قىٍ ٘جټ ا ٌِ ٌأم  رْضى ٽأىپ ثټدفًٌن  ء خن ثټفى ُضى ، ٰٵوٿ أخٍ ٍّ مٌيم ثټ٩ى

دىٌْوىر خمجٻ من ثټدف ٌٿ خثْضنٙجً  ًن ّٰم٩ضْ ٌ ٨  ٍثْٰض ُ٘ضرى أٵو دىٌْوىر ٰ دْق  خٍ ٨   ٙ ثټ

ٍث ټً ا ٨ٽًٌ ٌِٽ م ٘٘ض  هللا  ا ٍّ دم٪ ثټنّ  ٜ ٌ ، ٰٽّمج ٘٘ض  خيم ثټٱؽٌ ثنصٯ ٰص٩



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 65  ٹرت

ً دٰص م  ٌٴجا  ٨ٽًٌ ٌِٽ م ٘٘ض  هللاا ٍٻ هللا  ِّ  ًآىم،  : "أ٤ن ٹم ٴو ِم٩صم ٻـني 

ٌ خأن  أ ٌث  ٍث: أؼپ ًج ًٍِٻ هللا ، ٴجٻ: ٰأخْرش  دىٌْوىر ٴو ؼجء خيشء، ٴجټ ٍث أج ٨  ٽ ج مم 

ٸم ٍٰهللا  َض ثټٱٵٌ ألّش ٨ ٌټٹن مٌٹٽًس  ٢ ٨ٽٌٹم ثټّونٌج ش  لّش ٨ٽٌٹم أن أ،  ّى دْ

١ْض   ّ ٌ ٨٘ض مى ٸمج خ  ٽٹٹم ٸمج شين ٸجن ٴدٽٹم، ٰصنجٍّٰىج ٸمج شنجٍّٰىج، 

 [.  13]"أىٽٹصيم

ٍر  إن  " :جٻٴا  ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِٽ مٍّ ا ٨ن أخٍ ٩ٌِو ثټموًّي ٨ن ثټنّد   ثټو نٌج ـٽ

ر ى رض  ٹ مٌ  ،لى ٱ  ٍ ٥نٌٰ ،ٌٰيج إّن هللا  مّصْمٽ  ٍث ثټّونٌجنٌ ٸٌٲ ش٩مٽ ٍث  ،؟ ٰجشّٵ ٌثشّٵ

ٌّ ئٰ ،جءّثټنّ   [. 14"]ثټنّّجء ٸجنض ٍض ،إرسثبٌپ ٍٻ ٰصنز خنّن أ

ّٽم ا م٪ ثټَىو:  اا ثټن٥ٌ إٗض ـجټً ثټٹًٌم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ى    ٽّ دض  ٨٘ض ثټنّ ٽْ خن مجټ ٺ، ٴجٻ: هلنى ٨ن أ ٨٘ض رسًٌ  ٌٍىم ا ٍّ ّ٘٘ض هللا  ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٍٻ خرش٢ً، مى  م  ى شفٌْ جهر من أ ًأًِ ٌِ ـى ض  ٿ  ههى ْٽو  ٌٌٲ، مج خني ؼ  ىج ټ   ٍ  خنيٌ  ْٕ

 ٍّ ٌ  ٰدٹى، ٰٵجٻ ټً ثټنّد مى ٽّ  ا ثټّسًٌ ظٍح، ٰولپ ٨ٽًٌ ٨  : "مج م اّ٘٘ض هللا  ٨ٽًٌ ٌِ

ٌٺى ًج ٨مٌ؟"، ٴجٻ: أمى  ج ٌهللا  مج أخٹٍ ًج ًٍِٻ هللا ، أَض أٸٍن أ٨ٽم أنّٺ أٸٌٿ ٨٘ض ً دْٹ 

ٌٴٌص، ٰس ٸهللا  من  ٌأنض ًج ًٍِٻ ٌمج ٩ًٌعجن ٌٰمج ٩ًيَ  عجن ًٌٰ من ثټّونٌج، 

ٍّ جن ثټيي أًَ، ٰٵجٻ ثټٹٖض، خجهللا   ٽ م: "أمى ٽ هللا  ٨٘ض  ٘ا  نّد ىض ًج ٨مٌ أن ٌ ج شًٌ ٌِ

ٌټنج ثِضليشٹٍن ټ : خ٘ض ًج ًٍِٻ هللا ، ٴجٻ: "ٰئنًّ ٸيټٺ"]ٌرم ثټّونٌج   [. 15؟"، ٴٽض 

ز، ٴجٻ: ٴجٻ ًٍِٻ هللا   جمى ن أ ًٍخّ ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِٽ م: "٨ٌٛ ٨لّ  ا ٨ن أخٍ أ مى

ج، ٰئىث  ءفج١پ خ٩ؽً ٌأؼ٧ٍ ًٍم  ج  ٌټٹن أٔد٪ ًٍم   ، : َض ًج ًح  مّٹز ىىد ج، ٰٵٽض 

، ٌإىث ٔد٩ض  شؼ٩ض   ٨ض  م  رض  "ـى ٌىٸٌش ٺى  [. 16]وش ٺى 

ـى  ٍّ ن: "ٴٌپ ټٽٻدٌذ، ٴج٨ن  ٽ ما د َثبن ٩: إْن ٔةضى أْن نا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ ١ٌٺ ل

ٛ ٌمٱج دْٽٺ ٌَض  مٌفيج مج ټشثًْض ٍ  ٴى ٚ ىټٺ مّمج ٩ْ ً  ً ٢٩ْى ند ن خ٩وٷ ٌَض ًنٵ  ١ىى م 

٩ٍىج يل ٍض ثِضلٌر. ٰأنَٻ هللا  ٍض ىټٺ: شدجًٷ ثټيي مجٻ: ثؼٵ؟ ٰا ش٩جٗض ا ټٺ ٨نو هللا  

ن ىټٺ ؼن جٍس ش ٩پ ټٺى جء ؼى ْٔن إ ن شؽلري ث م  ً  نصيج ثْض فٌي م  ث ًٌؽ٩ْپ ټٺى  يج  ً  "ٴٍٙ

 [. 17( ]11ًٍِر ثټٱٌٴجن آًز )
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ٵدز خن ثټف ٽّ ّ٘ض ٘ ا ٍٻ هللاخنج ًِ ًط: ّ٘٘ض جًٵٍٻ ٨  ثټ٩ص  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٺ من أن  ٰأرس٧ ٌهلپ إٗض خٌصً، ظم ټم ًٹن خأٌٔ ٌأٴدپ ًٕٶ ثټنجُ من رس٨صً، 

 ً"ٰٵّمص ًفدّنٍ أن ٰمٌٕض ٨نوي ٸجن شرب من ٌٔةج ىٸٌس: "ػ ٰٵجٻلٌ

[18.]  
 اا رضح ثْضمعٽز:

ٽ م٘٘ض  هللا  ٨ٽٌ ا ًٍِٻ هللا   ٨ن ؼجخٌ خن ٨دو هللا ، أنّ " ٌ   ا ً ٌِ ٍ خم  ّ  هثلُض   ٳجټ

ى ن م   ٌى خؽوي أ ٌثټن جُ ٸنٱصً ٰم ٌ ضّٺ مٌّ ِى خ٩ٞ ثټ٩جټٌز،   مىنً، ظئً ٰألي خټ، ٰصنج

ٍث: مج نفذ  أنًّ ټنج خيشء، ٌمج نٙن٪ خً، ٵأّن ىيث ټً خوًىم"، ٰ ذّ فم ًٹٴجٻ: "أًّ  جټ

ى  ْضنًًٌّٰ د ج ٌٍث: ٌهللا  ټٍ ٸجن ـٌ ج ٸجن ٨ى ټدٍّن أنًّ ټٹم؟"، ٴجف: "أشٻٴج ، ٰأ ٺ  ٲ ٹٌِى

نٌج أىٍن ٨٘ض هللا  من ىيث ٨ٽٌٹم"]ٻٌىٍ مٌّض؟، ٰٵج  [. 19: "ٍٰهللا  ټىٽو 

ٍّ ِمًٵٍٻ:  ا ًيض هللا  ٨نيمجا ًٌَ ثټدمجًي ٨ن ثخن ٨د جُ   هللا ّ٘٘ض ا ٩ض  ثټنّد

ٽّ  ٌثهًجن من مجٻ َضخص٭ى ظجټع ج ٌَض ًمٓض ؼٍٯ خټٍ ٸجن َض "ًٵٍٻ:  ا م٨ٽًٌ ٌِ ن آهٿ 

 [.21]"ثح ًٌصٍح هللا  ٨٘ض من شجحرّت َض  ثټإآهٿ  ثخن

ٌثټصٵّٽپ من مص٪ ثټونٌج: ّٞ ثٖضدجرش خجٔضٴدجٻ ٨٘ض ثِضلٌر   اا ثټف

ىنْى خن مجټ ٺ ٴجٻ: ٴجٻ ًٍِٻ هللا      ٽّ ّ٘٘ض ا ًٌَ ثټرتميي ٨ن أ : ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ن ٸجنض ث" نجو ٍضِض مى ً ؼ٩پ هللا  ٬  ٌ  لٌر ىم  ٌأشصًم٪ ټً ٔؼمٴٽدً  نٌج ٌى ٽً   ٍثټو 

ن ٸج ننًث٬مز ٌمى ٳ ٨ٌض ثټو   ٌ ٌٰ ً ؼ٩پ هللا  ٰٵٌو خني ٨ٌنًٌ  ٌټم ًمًٌ ٔٽج ىم  ْ ٽً  ش ً أ

ن و  ٌمن ثټو   [.  21"]ټً ًج إَض  مج ٴ 

حى   ٌ ي ٸى ٩ْو  ثٿ خن مى ٴجٻ:  ا ًيض هللا  ٨نً ا ًٌَ ثټرتميي ٍض ِننً من ـوًغ ثٖض ْٵوى

ث من همج مٓض آ" :ًٵٍٻا ٽ م ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِا ٩ض  ًٍِٻ هللا  مِ ٨ٌجء  رش    ٍ م

١ّْ خ ْٽدً؛ ٰئن ٸجن َض مفجټز: ٰع   ذن، خفى  ٘ ْمن  س ً ٵ  غ ټ٩١جمً، ٽ  ثخن آهٿ أ ٸ ُضى

ٌظ ٽ   ًّ غٌظ ٽ غ ټرشثخً،   [.22"]ټنىٱى

ثء، ٴج هى ًْ ٽ م ا : ٴجٻ ًٍِٻ هللا  ٻ٨ن أخٍ ثټو  ن أ٘دق ": ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ  ٩جٌض  ٍضممى

ٍس ًٍم ن ج ٍضخونً، آم خً، ٨نوو ٴ  ْ ـ  ٰ، ًرس  نٌج، ًٵو  ْس ټً ثټو  َى ٌٺ مج ٱثخن آهٿ، ًٹج ٌ
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ٍثًًٺ ٰيثٷ، ٌإن ٸجنض هثخّز شٌٸديج ِى  ٌثًَ ٨ًٍشٺ، ٰئن ٸجن خٌض ً  صٺ، ٌ ٨ى ٍْ و  ؼى

ٍثًٰدى  ٌّ ٌمج ٍٰٳ ثٔض  [. 23]"ـّجح ٨ٽٌٺ ٍن، ٰئّن ثټمدَ ٌمجء ثټؽ

دىٌْو جټىزى خن ٨  ٝى ٰى ٍّ  ًأنّ ا  ًيض  هللا  ٨نً ا ٨ن  ٌآټً ٌِٽ م٨٘٘ض  هللا  ا ِم٪ ثټنّد  ٽًٌ 

ٍ ا ٌ ": ٻ، ًٵ ي إٗض ثٔضُِضٿ،  و  ن ى  ٌٴى جن ٨ًٌٕ ٸى ٸأٰٽق مى ج،   ٰ  [. 24]"نى٪ خًٱج

ري  م   ٕ ٍّ  ا ًيض هللا  ٨نًا ٨ن ٨دو هللا  خن ثټ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا أنً  ٴجٻ: أشٌض ثټنّد

ٽّ  ٌأ:ا م ٌِ "ًٵٍٻ ثخن آهٿ: مجيل، مجيل، ٌىپ ټٺ ًج  :ٻٴج" ٌ  ثټصّٹجظ   م  أټيجٸ  " ٌىٍ ًٵ

ٺ إَّض م   ٿثخن آه ، أٌ شٙو ٴضى   مج أٸٽضى ن مجټ  ، أٌ ټد ّضى ٰأخٽٌضى ٰأٰنٌضى

؟"]  [. 25ٰأمٌٝضى

ر  ٌى ًْ ٌى ٍ ا ًيض  هللا  ش٩جٗض ٨نًا ٨ن أخٍ ى  ٨ٽًٌ   هللا٘ض  ٘ ا هللا   ٻ، ٴجٻ: لٌػ ًِ

ٽ م ٍٿ أٌ ټٌٽز ٰئىث ىٍ خأخٍ خى ا  ٌِ ٌ ٹْ ىثس ً مى ٌ  ٍشٹمج ٨ٌ  ، ٴجٻ: مج ألٌؼٹمج من خٌ

ج٨ز؟ ٴجَض: ث  ّ ٌثټأٍِٻ هللا ، ٴجٻ: ً ؽ٧ٍ ًج ټىيو ثټ ج أنج،  ي نٱيس خٌوو، ْضلٌؼنٍ ي م 

ٍث. ٰٵجمثټيي ألٌؼٹ ً مج، ٴٍم  من ثْضنٙجً، ٰئىث ىٍ ټٌْ ٍض ُض  ؼٍث م٩ً، ٰأشى 

 ٌ ًأشً ثٖض ٌأىُض  أخٌصً ٰٽّمج   هللا  ش٩جٗض ٨ٽًٌ ٘ض  ٘ا ، ٰٵجٻ ټيج ًٍِٻ هللا  ر ٴجټض: مٌـد ج 

ٽ م جټض: ىىذ ًّص٩يح ټنج من ثٖضجء، إى ؼجء ثْضنٙجًّي، ٰن٥ٌ إٗض ٴ: أًن ُٰضن؟ ا ٌِ

ٽ م٩٘٘ض  هللا  ش ا ٍِٻ هللا  ً  جـدًٌ، ظ ا جٗض ٨ٽًٌ ٌِ و ، مج أؼ  ٴجٻ: ثټفمو هلل م  ٌ٘

يْٳ  ج منٍّ، ٰجن١ٽٶ ٰؽجءىم خ٩   ٰ ٍٿ أٸٌٿ أٌٜج ٌ ٰثټٌ ً ٠ىذ، ٰشمًٌ خ ْس  : ٻٵجٌ ٌ

ٌألي ثٖض ْوًىز، ٰٵجٻ ټً ًٍِٻ هللا   ٍث من ىيو،  ٽ م: إًّجٷ ٨ ٗضش٩ج ٘٘ض  هللا  ا ٸ ٽ  ٽًٌ ٌِ

. ٰيخق ټ حى ٽٍ  يْٳ، ٰٽمّ يٌثْټفى جر ٌمن ىټٺ ثټ٩  ّٕ ٍث من ثټ ىْن م ٰأٸٽ ٌث، ٴجٻ ٔج أ  ٌ ًى ٌى ٍث   ٩ د 

ٌثټي ا ٘٘ض  هللا  ش٩جٗض ٨ٽًٌ ٌِٽ ما  هللا   ًٍِٻ  :ٌ مى  ٨ٌ ، وي نٱيس خٌو، ْضخٍ خىْٹٌ 

ىټ ن   أ ّْ ٍش ټىص  ٍٿ ثټٵٌجمز، ألٌؼٹم من خٌ ٍث  مټ م  ٧ٍ ظؽم ثټٹ٨ن ىيث ثټن ٩ٌم ً شٌؼ٩

 [.26] "ـص ى أ٘جخٹم ىيث ثټن ٩ٌم

       ْ٩ ِى يْ ٨ن أخٍ ثټ٩دجُ  ِى ج٨وي و خن   ّ  ٗضإ ٴجٻ: ؼجء ًؼپ ا ًيض هللا ٨نًا پ ثټ

ٍّ ثټنّ  ٽّ ّ٘٘ض ا  د ټ نٍ ٨٘ض ٨مپ إىث ٨مٽصً   ،ٰٵجٻ: ًج ًٍِٻ هللاا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِ ه 

وْ "جُ؟ ٰٵجٻ: ٌأـد نٍ ثټنّ  أـد نٍ هللا ، وْ  ثٍىى ٌثٍىى نٌج ًفدّٺى هللا ،  ٌٰمج ٨نو  ٍض ثټو 

  ُ ُ  ًفدّٺى ثټنّج  [.27"]ثټنّج
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ًأشٍ ىيث ثټفوًغ خجټٽٱ٦ ثټصًق )ثټَىو( ٌخجټنٙق ثٖضٵجًح ټٓضمٌ ٨٘ض ِدٌپ   

ٌث ٌثِص١ج٧،  ٍثم٪ ثټ٩ٽم ثټندٍي خجټونٌج ثَضِصفدجح )ثٍىْو( ٖضن ٬ًذ  ټفوًغ من ؼ

ٌثٖضٱصجؿ ثټٌبٌْ ټٽ٥ٱٌ  پ ټٽٱٍٍ خفذ هللا ا ش٩جٗض ا،  ٌثټنجُ، ٌىٍ ثټ١ًٌٶ ثٖضٍ٘

ج.  ًثهىمج م٩  ٌثِضلٌر ٖضن أ ٌثـز ٍض ثټوثًًن ثټونٌج  خفذ ثټنجُ، ٌىٍ ثټدجح ثټٹدري ټٽ

ٌٴٽذ ثٖضؤمن ثټدٙري ثِصدجن ټً م ٩نجو ٍض ٌمن شأّمپ ثټفوًغ خ٩ٵپ ثټمدري ثٖضؽٌح، 

ٌثټٽوه ىٍ ثټص٩ٽٶ  ٌثټمٙجٿ  ٌثټٕٵجٳ  ٌثټيم  ٬ري لٱجء، ٰمن أىم أِدجح ثټنٹو 

ٌثټد٭ٝجء  ٌثٖضٕجـنز  جح ثټونٌج ثٖضرتٌٸز، ٌمن أىم أِدجح ثټنٱًٍ خني ثټنجُ  خأٌٔ

ٍث، ټٌٹٍن ثټ٩ُضػ ثټنجؼ٪ ټٹُض  ٌم ـ  ٍث أٌ  ٌثټصيّټپ خجټّؤثٻ أ ١٨ ثټ١م٪ ٌٰمج ًمٽٹٍن 

 ثټوثءًن ىٍ ثټَىو.

ّٽم ا ش٩ّٽم     ٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا من م٩ٽميم ثٌْض ثټٙفجخز ا ًٜ

ٌثټؽّو  ٌثټٹّو  ٍٿ ًٵٲ ـجبُض  خني ثټ٩ٍّ  ثٖض٩نى ثټٙفٌق ټٵٌمز ثټَىو ٸمٱي

ٌث ٨ن  ٍثٸپ، ٌَض ًفمٽنّيم ثټصفل خً أن ًٵ٩و ٌثټص ٌثټصٹجِپ  ٍثنٍ  ٌثټصٍّٸپ، ٌخني ثټص

ٌثټٙ ًث٨ز  ٛ خجټَ ٨ٌمجًر ثًْض ٌثټؽيجه  ٌټيث ٸجن ٌٰيم ثټ٩مپ  ٌثټصؽجًر،  نج٨ز 

٩و خن  ٨ٌدو ثټٌـمن خن ٨ٍٯ، ٌِ ٨ٌعمجن خن ٨ٱجن،  ثْض٬نٌجء: أخٍ خٹٌ ثټٙوًٶ، 

ٌټم ًنٹٌ ٨ٽٌيم ثټٌٍِٻ ا  ٨ٌدوهللا خن ٨مٌ،  ٌٴجٗ، ٠ٌٽفز خن ٨دٌو هللا،  أخٍ 

وو لري هټٌپ ٨٘ض ظجٴذ  ٍٿ ىيث ثټو٨جء منيم ـٌ ّٽم ا، ًٌٵ ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌنٵجء ٰيمي ّٽم ا ثٖض٩نى ثټؽوًٌ ن٥ٌىم،  م ٍض ثټصٽٵٍ ٨ن ندٌيم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌهًٌ ثټونٌج ٍض ـٌجشيم،  فٌق ثټن٥ٌر ثټ٩مٽٌز ټوًٌىم ٍض ثټونٌج،  ٌثټ٩مپ، ٌ٘ خجټ٩ٽم 

ٌثټٱيم  ١ٌز،  ٌثټن٥ٌر ثټٍِ ٍثٍن  فٌق شمّٹيم خوًنيم ثټيي أنٕأ ٌٰيم ثټص ٌ٘

ٍث ثټونٌج ټٽوًن، ٌَض شنج ٍث ٨ن هًنيم ټٽونٌج؛ ٰٵو ثٖض٩صوٻ ټٓضمًٍ ٸٽيج، ٰمج خج٨ ٍټ

ٍث ًو٨ٍن ًخيم خٌٵني: " ْونج ٍضٸجن ى  ٍى م   ْ٪ ٨ٽٌنج منيج ،ٌجنثټو   ثټٽ ي   ِ ٌى ج ٌَض شى  ،ٌ ىى  ٌ َْ

دىنج ٌٰيجرت ٨نّج ٰ  ٬["28]. 

ٽّ ّ٘٘ض ا ټٵو ٸجن ثټندٍ   ٶ خجهللًٌخٍ أ٘فجخً ٨٘ض شمجٿ ثټص٩ٽّ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

وو ٽّ  هللا ّ٘٘ض  ا [، ٌمن ىټٺ ني29ًٌ]ـٌ ٍث ثټنجُ  ا م٨ٽًٌ ٌِ أ٘فجخً أن ًّأټ

ٍهًز هللا جٌٔة   ٌٰجشً من ٨د  ش٩جٗضا ؛ ٰئن من ثـصجػ إٗض ثټنجُ نٵٚ ٴوًو ٨نوىم 
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صٌجػ  ا ً  "خفّذ ىثٷ ثَـض ٌأ٥٨م ثٰصٵج ٨ٍ   ثٌثټ٩دو ٸٽمج ٸجن أىٻ هلل  ټً  جإټًٌ ٌلٝ

ٍهًز هلل؛  ٌأ٥٨م ټٵوًو؛ ٰأ٩ِو ثټمٽٶ أ٥٨ميم ٨د َّ ټً،  ٌأ٨ ٸجن أٴٌح إټًٌ، 

ٰ  ً ٌمز ٨نو ثټمٽٶ إىث ټم ًفصؾ إټٌيم خٍؼً من  ثأ٥٨م مج ًٹٍن ثټ٩دو ٴو ـٌ

ٍو، ٰئن أـّنض إټٌيم م٪ ثَضِص٭نجء ٨نيم ٸنض أ٥٨م مج ًٹٍن ٨نوىم،  ثټٍؼ

ٌټٍ ٍض رشخز مجء نٵٚ ٴوًٷ ٨نوىم خٵوً ـجؼصٺ إټٌيم،  ٌمصى ثـصؽض إټٌيم 

ٷ   [.31"]خً يشء ٌىيث من ـٹمز هللا ًٌـمصً، ټٌٹٍن ثټوًن ٸٽً هلل، ٌَض ً رشى

خج٨صدجًو ثټٵجبو ثْض٨٘ض ټٽؽمج٨ز ثٔضُِضمٌز اا م  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ي ثټٌٍِٻ ٱّ ن

ٍشيج ثټفّنز ٨٘ض مٌ ثْضؼٌجٻ )ألُضٴٌز( ثټ٩وٻ ثَضؼصمج٨ٍ ثټصٍ شند٩غ من  اا ٌأِ

٨ٌمپ شصدوّ ؤ ٌش ثْض٨مجٳ ٽٍٷ  َ مُضمفيج ٍض ٸپ ؼَبٌز من ٌٻ إٗض ممجًِز ٌِ

 ٌ ّ  ؼَبٌجس ثټفٌجر ثټٌٍمٌز  ٹنى ٸپ من١٩ٲ من من١٩ٱجشيج؛ ثخصوثء خمّأټز ثټ

 ٍّ ٌثنصيجء خ١د٩ٌز ٨ُضٴجشً ٸند ٌثټرشثح هثلپ خٌصً  ٌثټ٩١جٿ  ٌٴجبو م٪  ٌثٖضٽدْ 

أخنجء أمصً، ٰأ١٨ى خيټٺ ثٔضٔجًر ثټفجِمز ټٹپ ثټيًن ٌِؽٌةٍن خ٩وو ٰصفمٽيم 

ٍء ثټيي ٨٘ض ىوًً ِجً  ٌأ٩ٔپ ثټٝ ٌثٸَ ثټّٽ١ز.  وثط أٌ ثټؽمجىري إٗض م ثْـض

 ٍّ ٌثٔوٌن، ـٹجٿ ثټ٩جټم. ٌىم ًصٝ ٨ٍ  لٽٱجؤو ثټ ج، ًٌنجمٍن ٨٘ض ثټفىص، ًٌن ؼ

ٌثټًَض ًٌٽدٍّن ٴمٙجن    جًٍم  اا ج مٌٴ٩ز ټم ًصؽجٌٍ ٩ٌِ إـوثىج ًٌأٸٽٍن ثټمپ 

ًثىم أٌ لمّزاا  ٍء ثټندٍي  ٌټٵو ٤پّ  .أًخ٩ز ه ٥ٌپّ اا ثټٝ ٬ًم ثن١ٱجء  اا ٌِ

ٌثٔوي م٩ُٕض   ٍث٘ٽني   ټٹپّ ټٹٍ ًدنّي  ثټ٩ص ثټ إٗض ثټّٽ١ز من ثٖضؤمنني ثټ

 [.31]ثټفٵٌٵٌني م٩جټم ثټ١ًٌٶ

ّٽم ا خجټصأٸٌو ٨٘ض ثټَىو ً٭ًٌِ ٍض     ـٌٗ ثټٌٍِٻ ثټٹًٌم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٴ٧ٍ ٍض ثټَټپ،  ٺ خً منؽجر من ثټ  ّ ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا، ٰجټصم ٴٽٍح ثټٙفجخز ا ًٜ

ٌث ًٮ ٨ن ثټفٶ،  َّ ٌثټ ٌثشّدج٧ ثټيٍَ،  ٍثس، ٌثټ فٌْوىر ٨ن ثټّصثٟ،  َضنٹدجح ٨٘ض ثټٕي

ٌثَضن٭مجُ ٍض  شٹجُ ٍض ثټٱصن،  ٌثًَض ٌءثس،  ٌثټصفٽ پ من ثٖضٌ ٌثٖضٌٌٳ من ثټوًن، 

ذ ثټص٩دو هلل ش٩جٗض،  ٌثټؽيجه، ٠ٌٽذ ثټ٩ٽم، ـٌ ٌثٔض٨مجً  ٍه ٨ن ثټ٩ٍّ  ٌثټٵ٩ ثٖضٽيّثس، 

ٍثح  ٺ خً إ٬ُضٳ ْضخ ّّ ٌټ مى َض؟ ٰجټصم ٌثټصٽيى خجٖض٩جيص،  ٌثټصٱّٽض من ثټ١ج٨جس، 

ٌث ٌٰصق ثټ١م٪  ٌٴدٍٻ ثټٌٔجٌي،  ٌثٿ،  ٌثټ٩ّذ من ثٖضجٻ ثټف ٌثټصٹجټذ،  ٌثټنيم  ټؽٕ٪ 
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ٌثټصٱّٹٌ،  ٌثټٵن٧ٍ،  ٌثټ٧ًٍ،  ٌثټمٌٕز من هللا ا ش٩جٗض ا،  ٌثٴدز  ٌثٖض ٍثح ثٖضؽجىور  ْضخ

ٍثٻ ثټنجُ  ٌثټ٩ٙمز من أٸپ أم ٌثټصدصّپ، ٌإ٨مجً أًٛ هللا خمج ًٌيض هللا،  ٌثټص١ّيٌ، 

ٱ٦ ثټٽّجن من ثټٕيجهر  خجټدج٠پ، ٌإًٜجء لٽٶ هللا خمج أمٌ خً هللا ا ش٩جٗض ا، ـٌ

ٍثس ثټنجُ،  ٌأٴ ٌثٖضٵجًٌْ  ٌثٖضٹجًٌپ  ٍثًٍن  ٌثټ٭ٖ ٍض ثٖض ٌثټفٽٲ خجټدج٠پ،  ثټًٌَ، 

صٹجً. ٌثَـض  ٌمن ثٖضدجټ٭ز ٍض ثټص٩ّري، 

ّٽم ا:  شأظٌّ ثټٙفجخز خَىو ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٿ أنً ټم ًمض خمٍس ثټٌٍِٻ ًأَ خ٩ٞ ثٖضّصرشٴني أن ثٖض٩ؽَر ثټٹجمنز ٍض ثٔضُِض    

 ِّ ٍر ثټوًن ثټيي أ ٨ٌ٘ض ٴ ، ًّثټيي ؼجء خً، ٌٍض ىټٺ ٔيجهر ٨٘ض ٔمٌٙز ثټٌؼپ، 

ٌأندٌجبيج، خپ ٸم مجشض أٰٹجً ٰ ٌٴو ٘وٳ ً ِٽيج  ٹم مجشض ًِجَضس خمٍس 

ٍث ٨نيج  ٌهث٩ٰ ٍث خيج  ٳ خ٩وىج من آمن  ٌ ٌشٱ ج خمٍس أ٘فجخيج،  ٌن٥ًٌجس رس٩ً 

ٍټنج ثټٹًٌ ٍث، ٌمجس ًِ ف ٰى ٽّ ّ٘٘ض  ا مٌنج ٸمج ًمٍس ثټدرش خأْمٌ ًح   ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌش٩جٗضا ثټدرش  صدٵى، ا ِدفجنً  ٍثټض ًِجټصً خجٴٌز لجټور، ٌِ ، ٌم٪ ىيث ٰمج 

ٍټً ا ش٩جٗضا ًٌَهثه ٨وه ثٖضؤمنني خجهلل  ٽّ ّ٘٘ض  ا ًٌِ ًٌِجټصً،  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٽّ ّ٘٘ض  ا ټصٕيو خٙوٳ ثٔض٨ؽجٍ ثټمجټو ټٽٌٍِٻ ٌشٕيو خئ٨ؽجٍو  م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ا، 

ٍثن هللا  فجخً ا ًٜ ٌثټٌـٌمز ْ٘ض ٌثټيجهبز  ٌثټفجٍمز  ٌثټٵًٍمز  ٍض شٌخٌصً ثټٹًٌمز 

َثيل ] ٌىټٺ ٸمج ًٵٍٻ ثټٌٕن مفمو ثټ٭  هللا ّ٘٘ض  اإن شٌخٌز مفمو " [: ٨32ٽٌيم ا، 

ٌآن ثټٹًٌم ام ٨ٽًٌ ٌِٽّ  أٌ ٸمج ًٵٍٻ  "،ټييث ثټؽٌپ م٩ؽَشً ثټٹربَ خ٩و ثټٵ

ٴم خن [: "33]ثټوٸصًٍ مفمو ٨مجًر ٍر ٍض هثً ثًْض ٌټٵو ٸجن من إ٨ؽجٍ موًِز ثټند

ٴم. ٌثټنّجء ثټيًن .أخٍ ثًْض ز ثټرشًٱز ٘نج٨ز ثټؽٌپ ثټٱًٌو من ثټٌؼجٻ  . ٌٍض ثټٌٌٜ

ٌثټعٵجٰز ٌٌؼيز ثټصجًًن ٌثٖضونٌز  ٌث مٝمٍن ثټفٝجًر  "... إنيم خفٶ شُضمير ٬ري

ٌ  ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا  ج  ٨ٌرشٌن ٨جم  ٍ ًنَٻ من ثټّمجء ظُضظز  ثټـٍ

ًثٍٜن  ٌثټنجُ  ٌر،  ٩ٌٰٽً ٴو نز،   ِ ٌمفمو ًدٽٮ ًٌفوط، ٰصدٽٌ٭ً ٌـٍ، ٌٸُضمً 

ٻ من  ٍٿ، ٌمن ىيو ثٖضوًِز ثنوٰ٪ ثټ٨ٌٌپ ثٌْض ج خ٩و ً ٌثٔضُِضٿ ٩ًٽٍ ٔأنً ًٍم 

ٌآن ًح مفمو  ٌثټٵوً  ام  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  اثٖضؤمنني إٗض ثټ٩جټم ًفمٽٍن ٴ ٌأهخً، 

ٌنًٍ ثٔضُِضٿ ًٕ٪ ًٌٰضء ثټوؼنز ًم٢ ټيم ٍض ٘فجب ٲ ثٖضؽو ٍض ٰصٍؿ ثټدٽوثن 
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٨ٌمٌ ٍض شن٥ٌمً  َمً،  ثټفجټٹز خني ثټنجُ، شمٌػ ٌٰيج: أخٍ خٹٌ ٍض إهثًشً ـٌ

ٌٴجهر ثټؽٌٍٓ  ٨ٌل ٍض ٔؽج٨صً ٌٍىوو،  ٨ٌعمجن ٍض ٸٌمً ٌـٽمً،  ٨ٌوټً، 

ٌثؿ ٩ٌِو  ٌأخٍ ٨دٌور خن ثټؽ ٌثٖضعنى خن ـجًظز  ٍټٌو  ٌثؤىم: لجټو خن ثټ خن أخٍ ٌأم

٬ٌريىم من ٨دجٴٌر ثٔضُِضٿ ٨ٌمٌٌ خن ثټ٩جٗ،    .[34]ٌٴجٗ 

ً ٨ٵُض  أن ًصنجٍٻ معپ ىيث ثټؽٌپ ثټٱًٌو ٨ن ش٩جټٌم ٌمٱجىٌم  ٍّ ٰيپ ً صٙى

ّٽم  ٌشيم ٌم٩ٽ ميم ثټمري ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌٴو ٍټيم  ٬ٌِيج ٌٰيم ًِ

ٌور ٨٘ض ىيث ثټّؤ  ٌثټـٍ ٍٴجب٪ ثټصجًًمٌز ثٔضؼجخز ثْضٸٌور  ثٻ، ا؟ أظدصض ثټ

ٍثىو  ٍثًه من ثټٕ ٺ، ٌىيو ٔ ّّ ّور ثټصم ٌنٱٍ ثټصنجٍٻ، ٌٔ خئظدجس ثټعدجس 

َثًر خمج َض ًصّّ٪ م٩ً ثٖضٵجٿ  جٳ ٨٘ض ِدٌپ ثٔضٔجًر، ْضنيج من ثټ٭ شّ 

ٌثهىج ؼمٽز:  ټصصد٩يج ٌإً

ى  ًأًض  خني ٸ" ٻ:ٴج ٺ،ْ خن مجټ  نى ٨ن أ ج٧ٍ ٍض صټٵو  ٴى  ً ٌى أًخ٪  مى  ٨ ٍْ ٱ

ٌى  .[35]"ٴمًٌٙ ًأًجٻ: ٴ ،ذىْ ٨ٌن ًٍو خن  ٌ خن ثټم١ّجح ا  ض  " مى ًيض  ٨ 

ٍٳ ا هللا  ٨نً ّّ رٌ  ووٌى ٌخ   ،لٌػ إٗض ثټ  ً ثً ًٌٰ أًخ٪ ٨رشر ٽ٨ٌ [،36] ه  ٍى ًٌ إ 

ز ْٴ٩ى ىهىٿ ،ً  ن أ  .[37]"خ٩ٝيج م 
ٍٿ خني أًوًيم ٔجر مٙٽٌز،   ٌ  خٵ  ٨ن أخٍ ىًٌٌر ا ًيض  هللا ٨نً ا أنً م

ٌٴجٻ: "لٌػ ًٍِٻ  هللا ا  ٍو ٰأخى أن ًأٸپ  ّٽم ا ٰو٨ ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌټم ًٕد٪ من لدَ ثټ٩ٕري" ]  [. 38من ثټونٌج 

ٹن دى صْ ؼجء م٩جًٌز إٗض أخٍ ىجٔم خن ٨      ٍٿ ثټٱصق ٌِ ز ٌىٍ ٘فجخٍ أِٽم ً

ٍهو ٌىٍ مًٌٞ  ،ٰٵجٻ ټً م٩جًٌز: ًج لجٻ ،ٰدٹى أخٍ ىجٔم ،ثټٕجٿ ؼجء إټًٌ ٩ً

ٌى  ؟مج ًدٹٌٺ ٌٗ ٨٘ض ثأٿ  ا ٩ًنٍ: ًٵٽٵٺا   ًٕةَٷ ٪ٌ ؼى أ  .َض ٴجٻ: ٸپ  ټونٌج؟ ـٌ

ٌإنمج " :ٴجٻ ث ټم آلي خً.٨يو إيل  ٨يو   ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌټٹن ًٍِٻ هللا 

ْم٪ ثٖضجٻًٹٱٌٺ من  "ٍض ِدٌپ هللا ٌمٌٸذٌ  لجهٿٌ  ؼى ٍٿ ٴو ؼم٩ض  و نٍ ثټٌ ٌأؼ   ،. 

ٌثًز:   ـ  "ٰٽمّ  ٌٍض ً ـ  ج ٰدٽٮ ظُضظني هًىم   پ مج لٽٲّٙ ج مجس  ّدض ًٌٰ ثټٵ٩ٙز ٌ

ٌٌٰيج ًأٸپ ثټصٍ ٸجن  .[39]"٩ًؽن ٌٰيج 
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ِى ٻٴجأنْ  ٨ن     جن: ثٔصٹى  ٌآو ًدٹ ]ثټٱجًيس[، ْٽمى ٩ْو ٰ ِى  ٍ،٩ٰجهو 

٩ْو: مج ً   ٻٰٵج ِى ٌٺ ًج ألٍټً  دضى أټى  ،دْٹ  ف  ٘ى ْى ٴو  ٌْ  ٍ   هللا  ٘ض  ٘ا  هللا   ٻًِ

ٽ م ْى ا ٨ٽًٌ ٌِ ْى أټىٌْ ْٽمجن ٴجٻ ،؟ أټىٌْ ٌثـور من ثظنصني" :ِى مج  :مج أخٹٍ 

ن    ٜ ٽو نٌجأخٹٍ  ٌثىٌز ټ ّضل   ،ج ټ  ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ا ٌټٹن ًٍِٻ هللا   ،ٌىرٌَض ٸ

ٽ م وى إيلى   ا ٌِ ي  ًْض   ٨ى ثن ٍ إَض  ٴو ش٩و  ًى ث ٰمج أ  ؟ " ٨يو  وى إټٌٺى ي  ٴجٻ: ٌمج ٨ى

وى إيلى  أنً  ً" :ٴجٻ ي  ثٸذم   ٸمٱٍ أـوٹ٨ى  ٌ ٍثه ثټ ثن ٍ إَض  ٴ ،عْپ   ًى ًْض  و ٌَض أ   ،ش٩و 

ج ٩ْو ٌأم  ِى مٺ إىث ٨ٌنو ٴى  ،ٰجش ٶ  هللا ى ٨نو ـٹمٺ إىث ـٹمضى  ،أنضى ًج  ّْ

ّى  ْمضى م  ى٨ٌنو ، مضى ٴ مى ز   ٻٴج."ٺ إىث ىى ٩ى ْٝ ٌض: ٰدٽ٭نٍ أنً  مج شٌٷ إَض  خ  ظجخ 

ج٨ٌرشًن ه     [.41] .ٸجنض ٨نوومن نٱٵز ٍ ،ًْىم 

٨ٌنو ثٔضمجٿ أـمو  جًـميم هللا ؼما ؼجء ٍض ٘فٌق مّٽم  ، ًفٹٍ ا ٩ٌ 

٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ا هللا   ٍٻوٿ ًِلٸنض أ:ٌٰٵٍٻ، ٩ٌز خن ٸ٩ذ ثْضِٽمًٍخ

ٽ م ٍٿ ټا ٌِ ٌأٴ ٍثب ً،   ا  ًٍِٻ هللا  ، ـص ى ًّٙل ؼم٪جًي أيً نؽٍض ـ

ٽ م جء ثثټ٩   ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ ى ِض ٕى ر، ٰأ ٌى ْى خدجخً إىث هلپ خٌصًؼْ ل  أٴٍٻ  ٽ 

ٽ م٘٘ض  هللا  ا ټ٩ٽ يج أن شْفو ط ټٌٍِٻ هللا   ًٵٍٻ ًخ٩ٌز: . ـجؼزٌ  ا  ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثٻ  أِ ٽ  ا ٩ً ًٵٍٻ ًٍِٻ هللا  مٰمج أ جنى هللا  ، :م ا٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ دْفى  ِ

  ِ جنى هللا  ،  دْفى ، ٰأًؼ٪، أٌ ش٭ٽدنٍ ٨ٌنٍ، ِ  پ  ىمى ، ـص ى أ ه  ْمو  خ فى ٌى جنى هللا    دْفى

صٍ ټً، ٌل ...ٰأًٴو ج ًٌَ من لٱ  ج ټ مى جو: "ِٽنٍ ًج ً  ومصٍ إٰٵجٻ يل ًٍم 

ز أ   ٩ٌى خ  ٺًى : أن٥ :ًٵٍٻ ًخ٩ٌز ".١٨ْ   م  ، ظهللا   ٍض أمٌي ًج ًٍِٻ ٌٰٵٽض 

ٺ ىټٺ ٌأن   ،أ ٨ْٽ م  ٍثبٽز،  نٌج منٵ٩١ز   ٴجٻ: ٰٱٹٌس  ٍض نٱيس، ٩ٌٰٰض  أن  ثټو 

ج ٌِٹٱٌنٰ يل ٘٘ض  هللا  ا  ًٌأشٌنٍ، ٴجٻ: ٰٵٽض: أِأٻ ًٍِٻ هللا  ٍ، ٌيج ًٍٴ 

ٽ  ٽ٨ َ  ٌؼا  ٌشٍ، ٰئنً  من هللا  لِض  ا مًٌ ٌِ ٴجٻ:  .خجٖضنَٻ ثټيي ىٍ خً ا پ  ٨
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، ٰؽٰ زٵةض  خ ٩ٌى ًى ًٍِٻ هللا ، ج ن٩م ً :ٴجٻ: ٰٵٽض "؟جٻ: "مج ٩ٰٽضى ًج 

 .ًٺ، ٩ٌٰصٵنٍ من ثټن جأِأټٺ أن شٕٱ٪ يل إٗض ًخّ 

ٌثٰٵصٺ ٍض ثټؽن ز ٌثًز مّٽم: أِأټٺ م  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ٻ اجٻ: ٰٵجٴ .ٌٍض ً

ٽّ  ى ا مٌِ ن أ زمى : "مى خ ٩ٌى ًى ٷ خييث ًج  :  "؟ٌى ي خ٩عٺ ي  ٌهللا  ثټَضٴجٻ: ٰٵٽض 

نٍ خ خجټفّٶ  ٌى ىمى ٌټٹ ًمج أ ٌ  جٺ ٖض  ن  أـٌو،  ٺ.  ْٽنٍ أ ١٨ْ  ِى  : نضى من هللا  ٸٴٽضى

 ٌ ٨ٌ ٍثبٽز ٰخجٖضنَٻ ثټيي أنضى خً، ن٥ٌس  ٍض أمٌي،  نٌج منٵ٩١ز، ٌ ض  أن  ثټو 

ج ٌِأشٌنٍ، ٰٵٽٌٌأن  يل ٰ ٽ ما  ض  أِأٻ  ًٍِٻ هللا  يج ًٍٴ   ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ

ضى ًٍِٻ هللا   ٴجٻ: .ٍِضلٌشا  مى ٙى ٽ ما  ٰ ٍ  ا ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ٌِ  م  ظ، ًُض  ٠

ٍه ٍن  ٰأ٨ پٌ ٴجٻ يل: "إنٍ  ٰج٨ ؽ  ّ   .[41]"٨٘ض نٱّٺ خٹعٌر ثټ

 

ٌثؼً ام  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا منيؾ ثټٌٍِٻ ا ًيض هللا  م٪ أٍ

 ٨نين  ا

 هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ِصموٿ ثٖضٌؼٱٍن مني مد٩غ ثټٕديجس ـٍٻ ثټٌٍِٻ ثټٹًٌم ث      

ٽّ  ٍّ  هو ټٽٌَؼجس مولُض  من ش٩وّ  ا مٌِ ٍ ًٽ ٍهّ  ،ً خٹپ ټٍننن ٌن ثټ٩١ن ٍض خفّذ مج ً

 ٔمًٙ ثټٹًٌم 

ولُض  من ثٖض١ج٨ن: ٰصجًر  ًٹٍن ثټص٩وّ  ٍثنٌز، أٌ ثټنٱ٩ٌز، ـصى إىث ـوّ  ه م  ظنجىم ټٽٕي

ٽّ  هللاّ٘٘ض ا ٨ن ٍىوو  ٌن ٨ٽٌيج خمنجٰجر ىټٺ ؤ ٹٹأر ًصّ ه ش  ٌٴٲ ثټص٩وّ  ا م ٨ٽًٌ ٌِ

ٽّ ّ٘٘ض ا ٌٴو ٬جح ٨نيم أن ًٍؽجشً  ،ثٖضّٽٺ م٪ ثنصيجػ مّٽٺ ثټَىو  م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

يج ثټٌٍِٻ ٸجنض ٬جًٴز ٍض ث ا ٽ مى ٌثْضىمٌز، ٨ى ٽّ ّ٘٘ض ا ټنٱ٪  ، ٠ٌٍس ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثنفً رسّ  ٬ٌجًصيؼ ٌهىج ٨٘ض ثٖضّٽمىج،  ٌثؼً  ني، ٖضج ٍضج، ٌمٌه  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ٍ

ٽّ  . ِصنصيٍ .شرش٩ًٌز أٌ ٌِجٌِز أٌ ثؼصمج٨ٌز.ٌ من ـٹمز: إمج ش٩ٽٌمٌز أ ا مٌِ

ٌثه منيج. ٌثٖض ج خجنصيجء ٍمجنيج  ز ٰدٵجؤىج مٌىٍن . إَض ثټفٹمز ثټص٩ٽٌمٌّ .ـصم 

ث، ٸمج ٨ٌٯ خجشّ  ٌش٩وثه  ٌثمصوثه ثٖضّٽمني ًٴ٩ز   ٽّ ّ٘٘ض ا ٙجٻ ثټَمجن،   م هللا ٨ٽًٌ ٌِ
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وو خص٩ٽٌم ثٖضّٽمني ٸپّ  ا أمًٍ  أن ٨مٌو ثټٵٙري ٨٘ض ١ِق ٸٍٸدنج ټن ًٱٍ ـٌ

ٹجٿ  ج، ٰجْـض هًنيم من ثټصٱجٌ٘پ ثټٙ٭رير ثټصٍ ٍِٯ ًفصجؼيج ثټنجُ هٌم 

جؼجس ثټنجُ َض ٌټييث ٰٵو ش شصنجىى ـٌ ٌثؼًشصنجىى،  ٍثن هللا  ا ٌٷ ټيم أٍ ًٜ

ٽّ  هللاّ٘٘ض ا ً ًٌنٵٽٍن ٨ن ًنٵٽن ا هللا ٨نيم ًيضا ٌأ٘فجخً ا  ٨ٽٌين  م ٨ٽًٌ ٌِ

ٻ ا ٌثټٌٍِٻ ثٖض٩ٽم  ٨جرص يثټي ، ىټٺ ثټ٨ٌٌپ ثٌْض ٍ ٌىٍ ًنَٻ من ثټّمجء،  ثټـٍ

ٌأٴٌٝصً،  ٌثو،  ٌٰصج ٌثشً،  َ٬ٌ ٌثټٵجبو ًدٽٮ ًٌفو ط ٍض مّؽوو،  ٌثټٌَػ 

ٌر  ٩ٌٰٽً ٴو نز،   ِ ٍ، ٌٸُضمً  ٌثؼً؛ ٰصدٽٌ٭ً ـٌ ٍشً، ٌخني أٍ ا ٌم٩جىوثشً، ٌٍض خٌ

ٌثس ، ًٌيضا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ٰجټّرير ثټندًٍز ىٍ ، هللا ٨ن أميجشنج ثټ١جى

 ٍ ٌثظيجؼٌَء ميم  م ٌش ٌٴو ٸجنظٌٶ من شجًًن  ثٔضنّجنٌز  ٽّ ّ٘٘ض  ا ،   ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ى إټًٌ ًخً من ٬ٌذ ثٖضّصٵدپ ج آٰجٳ ثٖضّصٵدپ خمج أـٌ  ٰ ټً ٌْضمصً من  مّصرش

ٌ  خپ خ٩وو، ٌټن ًٌِپ  ټٕضنّجنٌز ٸٽيج ٌىٍ ىجهًيج ٌم٩ٽميج ٌلجشم ِپم  ثټٌِپ 

 .[42] م ثټدرشًز من خ٩ووهللا من ٩ٌِٽّ 

ٽّ ّ٘٘ض ا ثټٌٍِٻ  ٰٵو ٨ٹٲ يثيٌټ        ٌثؼ٩ًًٽم  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ، أن مج ٨نو هللا أٍ

ٌأخٵى ٨ٌُضبٵي ٨جنٶ ثټَىو ٍض ، ـصىلري  َثبٽز، ىټٺ ثټٹٌٿ ٍضثټونٌج   ج ٌمدجىؽيج ثټ

ٌث ٨٘ض نيؽً ا ّ٘٘ض هللا ،ٌثټٱٝزإنٱجٳ ثټيىذ   ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ٍض ـٌجشً معٽمج ّٰجً

ّٽم ا ٍض  ٍو خ٩و أن ثنصٵپ إٗض ثټٌٌٰٶ ثْض٨٘ض، ٌٸجنض آټٌجشً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٠دّٵ

ٌثٔضٴنج٧، نٱْ مج ٠دّٵً م٪ ثټٙفجخز ا  ـعّيم ٨٘ض شدنٍ ىيث ثټٱيم خجټٵٽذ 

ٌثټ١ج٨ز، ٰٽم ًعدض أن ثَضٍهثٌؼٌز ٨ٌٰض  ٌثَضٴصوثء  ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا من ثَضشّدج٧  ًٜ

ٍٿ، ٌَض  ّٽم ا َض ٍض ـٌجشً ٨٘ض ٌؼً ثټ٩م ٠ًٌٵيج ټٕمٚ ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍض ـٌجشً خٙٱٍز لج٘ز، ٰٹجن ٸمج ىٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ٴدپ مد٩عً ندٌ ج 

ٌشٵّٽپ من ثټونٌج  ٌټيث ٰٹجن مج ًٹٍن ٨ٽًٌ من ٍىو  ٌخ٩و شٹٽٌٱً خأ٨دجء ثټٌِجټز، 

ج خصمجٿ.  م٪ أ٘فجخً ىٍ نٱْ ٘ن٩ًٌ ٠ٌد٩ً ٌم  ّٽٹً ٌمنيؽً خني أىٽً شمجم 

ٍه ثټٌٍِٻ       ٽّ ّ٘٘ض ا ٸجن ٌؼ ٌثؼً ثټ١ج ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍشً خني أٍ ٌثس ىٍ ٍض خٌ ى

ٽّ ّ٘٘ض  ا ٸجنض ٥٨مز ثټٌٍِٻ؛ إى ثټص١دٌٵٍ ثٖضعجٻ ثټ٩مل ـٌجشً  ٍض ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍټصري ] ًثن خٌصً م٪ أرسشً ٸمج ٸجنض لجًػ خٌصً، ټٵو ٘وٳ ٰ [ ـني 43هثلپ ؼو



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 75  ٹرت

ج ٍض ثټٌؼپ َض إن" :ٸٽمصً ثٖضٕيًٍر ٴجٻ ٍض  ٍض خ١ُض   هثلپ خٌصً، ٌَض ًٹٍن ٥٨ٌم 

ٍنً ٨ن ٴٌح، ٩ًٌٽمٍن شصٰجشً ثټ٥جىٌر،  أرسشً ىټٺ ْضن ثٖض٩جًٕني ټً ًٌٴد

ٌثلٽً ثټدج٠نز، ُٰض ًًٌّٕم٩ٍن ًٌصّمّ  يوٌن ټً َض خجٔض٨ؽجٍ ٌَض ٩ٍن ټو

ٍټز ٽّ   هللا ٨ٽًٌّ٘٘ض ا و إَض ٌِونج مفمّ ، "ثټد١ ٌآن، ٸ ٍند ا مٌِ ـٌجشً  جن ٍضثټٵ

 ّ٘ ٴىثټمج ٌثًْض ٌثْضٍٸى،  ٻ،  ... ً إټًٌ ثټ٩دجهمج أًىض خً هللا ٌٌؼّ  ، ټٹپّ ز ثٖضعجٻ ثٌْض

غّ  ٌثبٞ، ـٌ ٍثٰپ أمٌ هللا خٱ ٌأـپّ ٨٘ض ن ٌّ ـُضَض   ،  ٌثم  ، ـٌ ٌه  جٿ ـ ٪ ـو ، ث، ٌٜ

ٌثؼوٌ ث... ِجٳ ٨رب  ٌ  ٌثؼوٌ ٸصجح هللا ٍض جىټٺ ٸٽً ن٥ًٌ   إنٺ  ٌټٹنٺ  ټً  ثټ٩مل ټصنٱٌيى ث ، 

  ٌ ٌآن ٍو ندِرير مفمّ  ٍض جٌخج٠ن   ث٤جى  .[44] ثټٵ

ج ٍض أظجظً ٨ن ثِضلٌ:               من ثټ٩ٙذ أن شؽو ـؽٌر أٌ خٌص ج من خٌٍس نّجءو ممصٽٱ 

ٌثٓ ن  إ :ٴجټض ا ًيض هللا ٨نيج ـ ٨جبٕز ٍض ٘فٌفً ٨ن مّٽم ًٌَ مج ٸجن ٰ

ه  ټ ٌٲٌ  جٿ ٨ٽًٌنيي ًثټا  م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا   ًٍِٻ هللا    ٍ ْٕ ـى ج  م  ىهى ا ٨ٌنيج  .أ

جهر ًٍِٻ هللا" ض:ٴجټ  ا ًيض هللا ٨نيج ٽّ ّ٘٘ض  ا ٸجنض ٌِ ثټصٍ  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 [.45"]ټٌٲ ـٍٕىجًنجٿ ٨ٽٌيج خجټٽٌپ من أهٿ 

ٌثٓ ًٍِٻ هللا ض:ٴجټ ا  ٨نيجًيض هللا ـ ـٱٙز ٨ٌن ٽّ ّ٘٘ض  ا ٸجن ٰ  م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

، ٌٰنجٿ ٨ٽًٌ، ٰعنٌنجو ټً ټٌٽز خأًخ٪، ٰٽمج أ٘دق ًٌ ظنٌصنينعن جٍض خٌصً مّف    ا

ٍث ": ٴجٻ ٌو خفجټً ٰئن ٠ٌأشً ًهّ " ٰيٸٌنج ىټٺ ټً، ٰٵجٻ: "؟يل ثټٽٌٽزمج ٌٰٔصم

  ."من٩صنٍ ثټٽٌٽز ُ٘ضشٍ

ٍثه ثٖض٩جه  ثخن ثټٵٌم ٴجٻ ٌثًٔ  ًٙٲٍض  ٽّ ّ٘٘ض ا ٰ ٸجن ًنجٿ ٨٘ض "  :ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

٨ٌ٘ض ثټن١٪ ش ٌثٓ شجًر،  ٨ٌ٘ض ثټٱ ٛ شجًر،  ٨ٌ٘ض ثًْض ٨ٌ٘ض ثټفٙري شجًر،  جًر، 

ٍه ٌشجًر ٨٘ض ٸّجء أِ  . "ثټسًٌ شجًر خني ًمجټً، 

ٌأر من٨جبٕز ٨ن ٌأثْض  ، ٴجټض: هلٽْض ٨ل  ثم ٌثٓ ًٍِٻ هللا   سْ نٙجً، ٰ ٘٘ض   ا ٰ

ٽ م ٨دجءر معن جر، ٰجن١ هللا   ٍٯ، ٰولپٽ٨ٽًٌ ٌِ  ٙ ه ثټ  ٍ ْٕ ـى  ٍٓ ٌث  ٵْض، ٰد٩عْض إيل  خٱ

: ًج ًٍِٻ هللا  ُٰضنز ٘ض  هللا  ٘ا   ًٍِٻ هللا  ٨ل   ٽ م، ٰٵجٻ: "مج ىيث؟" ٰٵٽض   ٨ٽًٌ ٌِ
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ٌثٔٺ، ٰجن١ٽٵضْ  ٌأْس ٰ ً   ،يثيد٩عْض إيل  خ، ٰثْضنٙجًً ز هلٽْض ٨ل  ٰ " ٰٽم ٴجٻ: "  ً ً ه 

ٌأ٨ ه ه،   ً ثأدنٍ ؽأ  ً ٌث ٴجٻ: "ٌهللا  ًج ٨جبٕز ټٍ ، ن ًٹٍن ٍض خٌصٍ، ـص ى ٴجٻ ىټٺ م

ز ٍٔةض  ْضؼٌَ هللا  م٩  ٝ ٌثټٱ  [.46]جً إټٌيْهش  ٌٰه ،"ؼدجٻ ثټي ىذ 

ٌټم ًدغّ ج ٴ٢ٔد٩   ٍٯ ثټندٍټم ًمصٽت ؼ ض:ًيض هللا ٨نيج ٴجټ ٨جبٕز ٨ٌن  ، 

ٍّ ؼجب٩   ، ٌإن ٸجن ټ٥ٌپّ إټًٌ من ثټ٭نى ٔٹٍَ إٗض أـو، ٌٸجنض ثټٱجٴز أـذّ  ي ج ًٽص

ِأٻ ًخً ؼمٌ٪ ٸنٍٍ  ٌټٍ ٔجء، صً من ثټؽ٧ٍ ُٰض ًمن٩ً ٌ٘جٿ ًٍم٠ًٍٻ ټٌٽ

ٌظمجًىج، ٬ًٌو ٨ٌٕيج  ،ٛ ٌ ثًْض ٌأمّټٵو ٸنض أخٹٍ ټً ًـمز ممج أًَ خً،  ق ، 

ٌأٴٍٻ: نٱيس ټٺ ثټٱوثء  ٭ض من ثټونٌج، ټٍ شدٽّ خٌوي ٨٘ض خ١نً ممج خً من ثټؽ٧ٍ، 

ٍشٺ! ٌٰٵٍٻ ٌټٽونٌج٨جبٕز ًج": خمج ًٵ ٍثنٍ من أٌيل ثټ٩َٿ من ث، مج يل،  ټٌِپ ، إل

ٌث ٨٘ض مج ىٍ أٔوّ  ٍث ٨٘ض ًخيم، ٰأٸٌٿ  ٘رب ٍث ٨٘ض ـجټيم، ٰٵوم من ىيث، ٰمٝ

ٍثخيم ٌأؼَٻ ظ ّٰ مآخيم،  ث ٬و  يض ٍض م٩ٌٕصٍ أن ًٵص خٍ ، ٰأؼونٍ أِصفٌٍ إن شٌ

ٌنيم ٌألُضبٍ.من ث إيل   من يشء ىٍ أـذّ  ، ٌمجه ٍثنٍ،  : ٰمج ٴجټض "ټٽفٍٳ خئل

  ٌ   [.47]ث ـصى شٍٍضأٴجٿ خ٩و إَض ٔي

ٌټم ًؽ٩ٽً ـجبُض  ٌم٪ ىيث ٰٽم ًصٹّٽٲ ثټٌٍِٻ ا     ّٽم ا ثټَىو،  ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

٢ ٍض أمًٍو ٸّٽيج،  ِّ  ٸجن ىوًً ٍض ثټ٩١جٿ أـّن ىوي، ٰٹجن َض ًٌهّ ټٵو ٌ ٨ن ثټصٍ

ٍه   ٍه  ، ٌَض ًصٹٽّ ثمٍؼ  ، إَض أنح إټًٌ يشء من ثټ١ٌدجس إَض أٸٽًٌ  ، ٰمج ٴثٲ مٱٵ

و أٸٽً ٌإَض ج ٴ٢، إن ثٔصيج، ٌمج ٨جح ٩٠جم  ش٩جًٰ نٱًّ ٌٰرتٸً من ٬ري شفًٌم

ٌثټ٩ّپ .شٌٸً ٌثټٝأن، ًفدّ  ، ٌٸجنٌٴو أٸپ ثټفٽٍَ  ٌأٸپ ټفم ثټؽًٌَ،  يمج، 

ٌأٸپ  ،ٌثټوؼجػ نذ، ٩٠ٌجٿ ثټدفٌ،  ٌثًْض  ،ٖ ٌټفم ـمجً ثټـٍ ٌټفم ثټفدجًَ، 

  ٙ ٌثټصمٌ، ٌرشح ثټٽدن لجټ ٌأٸپ ثټ٠ٌذ  ٍثء،  ٌثټ٩ّپ جٌمٍٕخ   جثټٕ ٌثټًٍّٶ،   ،

  [.48]، ٌرشح نٵٌ٪ ثټصمٌخجٖضجء

ٍث ٔجر ، ٰٵجٻ ثټن دٍا ًيض هللا ٨نيجا  ٨ن ٨جبٕز  ٨ٽًٌ ٘ض  هللا  ٘ ا : "أن يم ىخف

ٽ م ض: مج خٵٍ منيج إَض  ٸصٱيج، ٴجٻ: خٵٍ ٸٽ يج ٬ري ټ: مج خٵٍ منيج؟ ٴجا ٌِ

 [.49]"جٸصٱي
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ٽّ ّ٘٘ض  ا ٨ن أٿ ِٽمز ٴجټض: "هلپ ٨ل  ًٍِٻ هللا ٌىٍ ِجىم  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

من ٌؼ٪، ٰٵٽض: ًج ندٍ هللا، مجټٺ ِجىم ثټٍؼً؟، ثټٍؼً، ٴجټض: ٰفّدض أن ىټٺ 

ٌثٓ"  د٩ز ثټصٍ أشصنج أمْ، أمٌّنج ٌىٍٴجٻ: من أؼپ ثټونجنري ثټّ لٙم ثټٱ

[51.] 

ٽّ ّ٘٘ض ا م ثټندٍ ىٹيث ٨ٽّ  ٌثس أن ثټونٌج ټٌّض هثً  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثؼً ثټ١جى أٍ

ٌأنيج ټ ًٙقّ  مٵجٿ خپ ىٍ ٴن١ٌر َض ٌّض ٬جًز ثټدٵجء ٌٰيج ٌَض ثټدنجء ٨ٽٌيج، 

 هللا ّ٘٘ض  ا ٵجٻٸپ مّٽم، ٰ ٌىمّ  ينّ ثٖضؤمن ثټفٶ، خپ ثِضلٌر أٌٗض خأن شٹٍن ىمّ 

ٽّ  ٌأشصً : "من ٸجنض ثِضلٌر ىمّ ا م٨ٽًٌ ٌِ ً ؼم٪ هللا ٔمٽً ٌؼ٩پ ٬نجو ٍض ٴٽدً 

ًث٬مز، ٌمن ٸجنض ثټونٌج ىمّ  ض هللا ٔمٽً ٌؼ٩پ ٰٵٌو خني ٨ٌنًٌ ً ٔصّ ثټونٌج ٌىٍ 

ٌٿ ن٩ٌميج ٨٘ض خجټٌز ج ٴ  ً من ثټونٌج إَض مٌټم ًأش   وً ټً، ثټ٩ٌّو من ثلصجً خجٴٌز ًو

 [. 51]"جَض ًنٱو ٨يثخي

ّٽم ا ٍض  ٌثػ ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ أمج ثټوًُ ثټندٍي ثْض٥٨م ثټيي شٽّٵصً أٍ

ٌثټٵنج٨ز ٰٹجن ـني ِأْټنًى ًٍجهر ثټنٱٵز...  ٌىيث ثٖضنيؾ ثټٙجًٿ ٍض ثٖض٩ٌٕز ثټَىو 

ْٰ  ر  ٽن ٔو  شٵجىض نّجءو أن ًصفمّ  ٍشجس نى مج ٸن  ٩ًٌ يج من ٴدپ ، ټٵو ؼنئ إټًٌ من خٌ

ٌثټن٩مز ثټوثٰٵز، إمج م٪ . ٸدرير َثه ثټ١ٌذ  ٌأٸعٌىن ث٨صجهس ٍض ٘وً ـٌجشيج ثټ

ُٰض ٨ؽذ إىث شمٽمٽن من ىيو ثټفٌجر  آخجبين، ٌإمج م٪ ًؼجټين ثټّجخٵني

ٌثؼصم٩ن ثټؽوًور، ٌثټن٩ٍمز،  ا ا ٨٘ض مج خٌنين من لُضٯاا  ٠ٌٽدن ثټ٬ٌو 

إنين ٍض خٌض أ٥٨م ًؼپ ٍض ثټ٩ٌح، ٌٰؽذ أن . ..!من ثټنٱٵز ثټٌّأټن ثټٌٍِٻ مًَو  

ٌٴو ش٨َ   ، م ىيو ثٖض١جټذ ٨جبٕز خنض أخٍ خٹٌشصٹجٰأ م٩ٌٕصين م٪ مٹجنصين، 

ٌشد٩ين ثټدجٴٌجس ٱٙز خنض ٨مٌ،  َن ًٍِٻ هللا ټييو ثٖض٥جىٌر! إنً ثٖضّٽم  !ـٌ ـٌ

ٌث ٌأخٙجً ثٖضؤمنني   ٛ ٻ ٨٘ض ٤يٌ ثًْض ٖضؤمنجس شٌنٍ إټًٌ من ٸپ نجـٌز، ٌىٍ ثٌْض

ٍٿ ثٖضرتخّ  خٙوه خنجء أمز شّٕٶ  ٢ أټٍٯ مؤټٱز من ثټمٙ ٰئىث ټم  ٙني٠ًٌٵيج ٌِ

ٍث٘پ ثټٹٱجؿ ًٌٹٽّ ٩ً   ٲ ثټٌؼجٻ ٖ خٌصً ٨ٌٕز ثٖضؽجىو ثٖضفًٍٙ، ٰٹٌٲ ً

ٍث ٨ن ٸپ يشء إَض ثټّري خوًنيم ـصى خٽٮ مأمنً؟  ٌثټنّجء من أمصً أن ًيىٽ

[52 .] 
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ٌشمٌريىن خني أمج ثْضِدجح  ّٽم ا ټٌٰٞ م١جټدين  ثټصٍ ه٩ٰصً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثټدٵجء، أن  شٵوًميم  ،ټًٌٌأٴٌح ثټنجُ إ ٨ٌٌجټ٩ًٔجًو ثټوثبم ٍض أىپ خٌصً ثټسثؿ 

ٌثٖض٭جًٿ ٰ  ٍض ثٖضمجٌٯ  ٌثٖض٭جنم... ًٌؤظٌ ٨ٽٌيم ٬ريىم لُض ٌشألريىم ٍض ثټٌلجء  ج ، 

ٌثټ٨َمجء ٌثټٵجهر  ًؽ٩پ نٱًّ ٍض  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  ا ًأن  [. ٸمج 53]ټٽمٽٍٷ 

ٍ  ثْضٸمپ، ٸمج ىٍ هأخً ٌثػ ثٖضىعىپى ثټ٩ٕد ٍض ٸپ ٘ٱجشً ثټرشًٱز؛ ٰيٍ ًًٌو أن  ثټَ

ٌأر  ٌثء ثٖضّٽمني؛ ټٌٹٍن منين  ثٖضىعىپ ثْض٨٘ض ټٽم ج ٸنّجء ٰٵ شٹٍن ٌٍؼجشً ؼم٩ٌ 

ٌثٖضؽج ٌثٔضلُٗض ثٖضؤمنز ثټ٩جمٽز ثټرشًٱز، ثټصٍ شرب٧ ثټربث٨ز ٸٽ يج ٍض ثټٙرب  ىور، 

ٌثټٵنج٨ز، ثـز  ٌثټص  ز،  ٌث٩ٍٰ اا ٌشنصيٍ ثټٵٙز ٌثټ٩ٱ  ٍض ٨دجًر  اا ٸمج ًٵٍٻ ثټ

ٌآ ٽّ ّ٘٘ض ا ن ثټٹًٌم خصّمٌز ٌٍؼجشً ثټٵ خ٩و أن   (أميجس  ثٖضؤمنني) ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍټٍن: إن هللا ٨ٌٽمجء ثټصٱّري ًٵ ٌثټوثً ثِضلٌر؛  ٍټً  ْنى هللاى ًٌِ  ا ش٩جٗض ا ثْلرتى

ٌ ىيو  ٸجٰأىن    ٩ ٌټٌْ ىټٺ خيشٍء، ٌَض ًٌٰ ٸدري  م٩ن ى، ٌإنمج شٕ  خييو ثټصّمٌز؛ 

پ ٍض  ثټصّمٌز  خم٩ن ى هٴٌٶ، ىٍ آًٌز من آًجس ثٔض٨ؽجٍ؛ ٰئن  ثټٌَؼزى ثټٹجمٽز َض شىْٹم 

ٲ ثْضٿ؛ شٌَ ثخنيج  ٱيج م٪ ًؼٽيج ٸٍ٘ پ ثټفٌجر خيج إَض إىث ٸجن ٌ٘ ثټفٌجر ٌَض شىْٹم 

 َ ٤ٍ٥يج؛ ٰٹپ  ـٌجر ـٌنةي ممٹنز  ثټ٩ّجهر  ټييو خجټٵٽذ ٌم٩جنًٌ، َض خجټ٭ًٌ ر ـٌ

ٍٿ ثټدٌض  ً  ثټ١د٩ٌٌز؛ إى ًٵ ثټٌَؼز، ٌٸپ  ٔٵجٍء مفصمٌپ خٙرٍب، ٌٸپ  ؼيجٍه ًٌٰ ټي ش

  ٍ ٍهى ثټف ٌشٹٍن ًٍنز ثټفٌجر ٌؼ ذ  ثټمجټٚ َض ثٖضنٱ٩ز،  ذ  ثټيي ىٍ ثټف  ٨٘ض ثټف 

ٍٰ ٌش دْنىى ثټنٱْ ٨٘ض ثټ ر،  ٍه  ثٖضجه  ٽ ٌٶ َض نٱًّ َض ٌؼ ٌىټٺ ل  ٍٰجء ثْضٿ،  جء ثټ١د٩ٌٍ ٸ

 .[54]ًى٩ْس   ٨ٽًٌ ٍض ِدٌپ ـٵٌٵصً أن ًص٭ٽ ذ ٨٘ض ثټونٌج ًٌٍنصيج

ٌأميجس ثٖضؤمنني ا     ث ٨٘ض ثټدٌض ثټندٍي   ً ٌٸأن ىيث ثټوًُ ثټندٍي ټٌْ مٵٍٙ

ٍثن هللا ٨ٽٌين ا، خپ ًّصيوٯ ًؼجٻ ثْضمز ثٔضُِضمٌز ٍض ِجبٌ ٨ًٍٙىج خأن  ًٜ

ٍث أمجٿ  ٩ز ٠ٌٽذ ًعدص ٌثټيدجس ثټصٍ شعريىج ثټنّجء خٕأن ثټصٍِ شٽٺ ثټيٍؼجس 

َض  ثټ٬ٌجهر ٍض ثټ٩ٌٖ ٍٰٳ ثټ١جٴز، ممج ٴو شّٕٹپ ٰصنز ټٽٌؼپ ـني َض ًٹٍن مجټٹ ج 

ج ټنّجء   ِ ٌهً ٍر أٌ ثټسٴز،  شفض ًوو مج ش١ٽذ ١ٌٌٰٝ إمج ټُضِصوثنز أٌ ثټٌٔ

ٌثء ثټنجؼ٪ ثٖضؤمنني أن ًٌٜمن ټٽفٶ ١ًٌٽدن ثِضلٌر شأٌِ ج خأميجشين ، ټٌٹٍن ثټو
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ٌثټن٥ٌ ٖضن ىن  ٌثټَىو ٨مج ٍض أًوي ثټنجُ،  ټٽمٌٌػ من ـذ ثټونٌج خجټصٵّٽپ منيج، 

 أهنى منين  ٌٰفمون هللا ا ش٩جٗض ا ٨٘ض مج ىن  ٨ٽًٌ.

ّٽم ا:  شأظٌ أميجس ثٖضؤمنني خَىو ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

َثبٽ ٨جنٶ ثټَىو ٍض     ٨ٌُضبٵيج ٌمدجىؽيج ثټ إنٱجٳ ثټيىذ  ٹٌٿ ٍضز، ىټٺ ثټثټونٌج 

؛ ثخص٭جء ٌؼً هللا ثْض٨٘ض، ٸمج ٌثټٱٝز ٌثمز   هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا م ثټٌٍِٻ ٨ٽّ   ـد ج ٌٸ

ٽّ  ٌثؼً  ا  مٌِ ٌثس، ٰٹجنض ـٌجشين خ٩وو ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم أٍ ثٖضؤمنجس ثټ١جى

ثټصٍ  ا ثِصٹمجَض  ټفٌجشيّن م٩ً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا، شدّوَ ىټٺ ٍض شصٰجشينّ 

ٌنصيج ثټّنز ثټرشًٱز:  ّه

ز٨ن ى   ٕى ْٱٌىجن خ٩غ إٗض ٨جب   ِ ًىز خن أخٍ   ٌ ج ٩ى ر، ٨ن أخًٌ: أن  م  ٌى ٌْ  ًيض   ا ٕجٿ خن ٨ 

ر: أنض جټى ټم شرتٷ منيج ٌٔة ج، ٰٵص  ٰٵّمصيج ـ، جبز أټٍٲ خم ا  ٨نيجهللا   ٌى ً  ٌ ض خى

ز: ټٍ أنّ ص٘جبمز، ٰيُض  ثخ ٕى ج؟، ٰٵجټض ٨جب  س  ټٱ٩ٽ٩ض  ټنج خوًىٍم ټفم  ٌْ  .[55]ض  ٍ ى ٸ 

ًثٰ٪ ٰٵجټض: ٖضج لٌػ ثټ١٩جء، أًِپ ٨مٌ إٗض ًٍنذ خنض ٌمج ـ وظض خً خٌٍر خنض 

: ٬ٱٌ هللا ټ٩مٌ خن ثټم١جح، ٬ريي من خجټيي ټيج، ٰٽمج أهلپ إټٌيج ٴجټضؼفٖ 

ٍث: ىيث ٸٽً ټٺ، ٴجټض: ِدفجن هللا ٍثشٍ ٸجنض أٴٍَ ٨٘ض ٴّم ىيث منٍ، ٴجټ  !أل

ٍث ٨ٽًٌ ظٍخج، ظم ٴجټض يل: ثهلل ًوًٺ  ظم ،ٌثِصرتس منً خعٍح ٌث٠ٌـ ٍو  ٴجټض: ٘د

ٌأًصجٿ  ٌثٴدًض منً ٴدٝز ٰجىىدٍ خيج إٗض خنٍ ُٰضن ٌخنٍ ُٰضن من ىٌي ًـميج 

ټيج، ٰٵّمصً ـصى خٵٌض منً خٵٌز شفض ثټعٍح ٰٵجټض خٌٍر ټيج: ٬ٱٌ هللا ټٺ ًج أٿ 

م مج شفض ثټعٍح ثٖضؤمنني ٌهللا ټٵو ٸجن ټنج ٍض ىيث ثٖضجٻ ـٶ، ٴجټض ًٍنذ: ٰٽٹ

ٌظمجنني هًىمج، ظم ٩ًٰض ًوىج إٗض ثټّمجء ٰٵجټض:  ٍٰؼونج شفصً لمّمجبز 

 ".ثَض ًوًٸنٍ ١٨جء ټ٩مٌ خ٩و ٨جمٍ ىيثټٽيم "

ً  مج شٌٸض ًٍنذ خنض ؼفٖ هًىم  " :ٴجٻ ثخن ٩ِو ٌ ج ٌَض هًنج ٸجنض شصٙوٳ خٹپ ث، 

 ". مج ٴوًس ٨ٽًٌ، ٌٸجنض مأٌَ ثٖضّجٸني

خج٨ض ثټوثً ثټصٍ ٸجنض ش٩ٌٖ  ا ًيض هللا ٨نيجا ٱٌز ًٌفٱ٦ ثټصجًًن أن ثټٌّور ٘

ٌشٙوٴض خيج.  ٌٰيج 

 



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 81  ٹرت

ا  ٰج٠مز ٍض شٌخٌز ثخنصً ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا منيؾ ثټٌٍِٻ 

 ا هللا ٨نيج ًيض

    ٍّ ٌثټٌٍِٻ ثٖض٩ٽم ثمصَػ ثټفن  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا خجټفَٿ ٍض ٔمٚ ثْضح ثٖض ٌخٍ، 

ٽّ  ، ًٌدٵى معجَض  أخوً ج ٍض نٍّٶ إنّجنٍ ٨دٵٌي َض شٹجه ، ا مٌِ ثټونٌج شٕيو ټً معٌُض 

ٌټ٭ريو؛ إى ٴّٽمج  أمجٿ ثټدرشًز ٸٽيج ٨٘ض ثلصُضٯ أؼنجِيج ٌمج شوًن خً هلل ا ش٩جٗض ا 

ج ټ٩ُضٴز أح خجخنصً خييو  ج مومؽ  ٘جهٰض ثٔضنّجنٌز ٍض ٨يوىج ثټ١ًٍپ شجًًم 

ٍشيج، خپ  إيل أخٌيااج ٸجنض أـذ أىٽيج ثټٹٌٱٌز، ٬ًٌم أنيج ثټدٵٌز ثټدجٴٌز من أل

ٌه ٌٸجن  ٍه ٽّ ّ٘٘ض ا ٌأٴٌخيم من ٴٽدً ثټ ج ٨دري ىٸًٌجس يٌٰ مّ ًٕ ام  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

٬ٌجټٌز ٍثس ثټؽٽٌٽز ثټصٍ ٴٝجىج ٍض ٘فدز أميج لو٨ًًََر  .. .ؽز. ىٸًٌجس ثټّن

ٜ  ٸمج ٸجن ًصيٽّ  ٌ جپ ٬د١ز  ًٌ د١ً ٌٰيج أٿ ى َ، ٌىٍ ً ًًصً ثٖضدااااجًٸز ٌِ

 .[56] ِم، ٌخًٍٸض ٘جـدصًثَض  .. خًٍٷ(.ٰج٠مز). إنيج ..ثټ٥٩ٌم

ّٽم ا ٬ًم شٽٺ ثټفمٌمٌز ثټمجټٙز           ٰج٠مزًٌخٍ ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌټوس ٍض أـٝجن ن ٨٘ض ثټصٵّٽپ من ثٔضٴدجٻ ٨٘ض ثټونٌج، ٌىٍ ٩ٌم ؼَٻ ٸجنض ثټصٍ 

ٌثء ثٖضٱٌٞ (لاااااوًؽز)شَلٌ خً هثً أميج  ٌثټع ٍثًٯ  خأن  ، شٌىضىثس ثٖضؽو ثټ

ٌثؼيج: أظجًٹٍن  ٍثه من ؼااااًٌو ٘نااااا٪ منيج رسًٌ أ٨ط خٌصيج ٨نو ٍ

جهر ـٍٕىج ټٌٲ ٍء،٠ٌ ٵجءًن ټٽمجء ،ٌٌِ ٌٴجًًٌشٍ ، ًٌـجءًن ټٽ١فن، ٌِ

ـ  ، ٌمنٕٱاااز  ، ٌمنمُض  ، ٠ٌذ إىث  ټيج ٌٌٍؼيج ٨لّ  ٴ١ٌٱز ء  من١٬ٌج ج،ٌٴو

 ّٕ ًأٌِيمج شٹ ّٕ أٴ ٌىجٱض أٴوثميمج، ٌإىث ١٬ّ ١٬ض  ًأِوثميمج شٹ ، ىمججٱض 

ٌثٔيمج ؼٽو ٸدٖ ًن ٌٰ  ً ٌټم  ثجمجن ٨ٽًٌ خجټٽٌپ ًٌؽ٩ُضنً نيج ټ٩ٽٲ ثټد٩ري ٨ٽًٌ، 

 .ًٹن ټيمج لجهٿ

ػى ٨ل  ٰج٠مز ٴجٻ ټً ٨ن   ٌّ ا ًٍِٻ هللا  ثخن ٨دجُ ًيض هللا ٨نيمج، ٴجٻ: ٖضج شَ

ٽّ ّ٘٘ض  أًن ه٨ًٺ " :، ٴجٻ٨نوي ، ٴجٻ: مج"أ١٨يج ٌٔة ج" م ا: هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌّز ا١ىام   [.57] "؟ثټاف 

ٌثًجس ًٙفّ      ج أن ٴٌمز شٽٺ ثټو٧ً ٖضج خ٩ٌضؼجءس ٍض ً  ٝ ظمجنٍن  ق خ٩ٝيج خ٩

ًخ٩مجبز هًىم ْٽدجء خن أـمٌ:  ٰٵو ٘ق  ٨ن ثټصجخ٩ٍ ثټعٵز .ٌأًخ٩مجبز هًىم، أٌ أ  ٨
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خٽٮ  ا ٨نيج ًيض هللاا ٰج٠مزى  ا ًيض هللا ٨نًا أن ٴٌمز ثټو٧ً ثټيي أ٘وٳى ٨ل  

ٌأن ثټندٍ  ٌظمجنني،  ٽّ ّ٘٘ض  اأًخ٩مجبٍز  ثؼ٩پ ظ ٽ عًٌ ٍض : "ٴجٻ ټً ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌظٽع ج ٍض ثٖضصج٧  [.58"]ثټ١ٌذ، 

أَض َض " :، أنً ٴجٻا ًيض هللا ٨نًا ل١دز ٨مٌ خن ثټم١جح  ًؤًو ىيث مج ّ٘ق من   

ٍث و ٳ  ثټنّجء؛ ٰئنيج ټٍ ٸجنض مٹٌمز  ٍض ثټونٌج أٌ شٵٍَ ٨نو هللا ٸجن أٌَضٸم  ش ٭جټ  ٙ خ

 هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا ، ٌمج أ٘وٳ ًٍِٻ هللا ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ًٍِٻ هللا  خيج

ٽّ  ٌأر  من ا مٌِ ٌٴٌز ثم ٌأٌر من خنجشً أٸعٌ من ظنصٍ ٨رشر أ وٴض ثم  ٘ ( نّجبً، ٌَض أ

ٌٴٌز [.59] ٌٴٌزٌثْض ج، ٰصٹٍن ثَضظنصج ٨رشر أ ٌظمجنني  : أًخ٩ٍن هًىم  أًخ٩مجبز 

 .هًىمج

ٍٴٲ ثْضح ثٖض٩ٽم ٨ن شٌخٌز ثخ          ٌثْضلي خٌوًيج نفٍ َض ًص ٌور  نصً ثْضظرير ثټـٍ

عيج ٨٘ض ثټصٵّٽپ من ثټونٌج ثټٱجنٌز، ٌٍض  مٝجًح ثِضلٌر خج٨صدجًىج ثټدجٴٌز، ـٌ

ٍٴٍٲ َض ًّص١ٌ٪ أي أح ميمج ٸجن ـَمً إَض أن ًرتثؼ٪ إَض ًٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا  م

ٍر ٌٸٱى خجټدن جبؾ ثټصٍ شٌخ١ً خجخنصً  ّٽم ا؛ ٩ٰ٘ض ثټ٬ٌم من ٸپ ثټٍٔ  ٨ٽًٌ ٌِ

ج خجخن ٨مً ًٌخٌدً ٌٌٍػ   ٝ وىج ٌإنمج أً ٍر ٨ُضٴز شٌخ١ً َض خٱج٠مز ـٌ ٌثْضخ

ّٽم ا خمج ش٩جنًٌ ثخنصً من ثټمومز، ٠ٌٽديج أن  ٨ٌٽمً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ثخنصً، 

ٌنيج، ٰ ج من ثټّدٍ ٩ًج ٌ ٽٌيًٕٱٶ ٨ ُضًٌِپ ټيج لجهم  جٻ ج ًٌٳ ټفجټيَض ج  ـٌ

مج ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌٍؼيج ثټيي شٝجمن م٩يج ٌٰمج ٠ٽدصً، ٌٰٱجؼةي

ّٽم اا خجټٌٰٞ ثټٵج٠٪ ٧  أىَضٌهللا  " :ٌِ ٌأهى ٌٹ مج  ٍن يم، َض پى  أ ١٨ْ  َ خ١ ٍى ز شى١ْ ٱ   ٙ  ثټ

ٌأنٱٶ ٨ٽٌيم أظمجنيم ٌټٹنٍّ أخ٩ٌيم  و مج أنٱٶ ٨ٽٌيم،    [.61]"أؼ 

٨ٌٌج مج ٴجټً ثټٌٍِٻ     ٽّ ّ٘٘ض ا ِم٪ ثټٌَؼجن ٌ ًثؼ٩نْي  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٰٵٱُض 

ٌنمج ث٨رتثٛ أٌ ؼوثٻ،  ټوث ٍّ ٰصّٽّ ًىمج ه ٍثټو ثټيي  پ ثټفن َّ ثټٱ١ٌي ټٵٽذ ثټ ٨ 

ٌٴو شّ َ ٽّ ٨ٽًٌ أن ًدٌصج ټٌٽصيمج  ٘٘ض  هللا  ٨ٽًٌ ا ج مٴٽدٌيمج... ٰأشجىإٗض ن پ ثټف

ٱض أٴوثميمج، ٌإىث  ٴٌٴو هلُض ٍض ا ِٽ مٌ   ٕ يمج شٹ ١ٌٱصيمج، إىث ١٬ ض ًءٌِ

ٱض ًء  ٕ ًث، ٰٵجٻ: "مٹجنٹم يمج،١٬ٌِ ٌىج أٴوثميمج شٹ ٴجٻ: "أَض  م  ، ظ"جٰعج

جنٸأ ْلرب   ج ِأټْص مى ًپ ٨ٽًٌ ٻ؟"، ٴجَض: خ٘ض، ٰٵجٍمج خمري مم  رْب  ن  ؼ  ن ٌي  : "ٸٽمجس ٨ٽ مى
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ُضٿ، ٰٵج  ّ ٌش٨: شّد فجن ٍض هخٌ ٸّپ ُ٘ضر ٻثټ ث،  ث، فرش  ثن ٨رش  ٌشٹرب  ث،  موثن ٨رش 

ٌظُضظني ٌثٔٹمج ّٰد فج ظُضظ ج  ٌثـٌإىث أًٌص مج إٗض ٰ ٌظُض م،  ٌ ظوث ظُضظ ج  ً ٸني،  ث أ ج خرب   ٩

 [.61]ٌظُضظني

ٌشّصٱٌو منً، ًٌٰ ثْضهح     ج ندًٍ ج ٨مٽٌ ج ٔجمُض  ټٓضمز شصنجٴٽً   ِ ٸجن ىيث هً

ٌثټٌٜج خجٖضنفز  ًٌٌٰ ثټٵدٍٻ  ّٽم ا،  ٌثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثټ١ج٨ز ټٓضح 

ٌثټصٹدري ٌثټصيٽٌپ  ٌثټيوًز ثټندًٍز من ثټصّدٌق  ًٌٌٰ هًُ ٴجُ ٖضن ثٔضټيٌز   ،

ًٌٌٰ ثټفَٿ ٍض  ًثءو،  ًنٍّن ثټصّدٌق أٌ من ًص٩جټٍن ٨ٽًٌ ٥ًٌنٍن أَض ٬نجء من ٌ

َضه ثخصُضء  ٍٴ٧ٍ ٍض ثٖض٩جيص ْضن ثٌْض ٌثټ ثټرتخٌز م٪ أـذ ثټنجُ إټًٌ، ممجٰز ثټٱصنز 

ٌشدٌجن ثْضِدجح ٌمج   ٍّ ًٌٌٰ ثټفن ٌمفنز ًمصرب خيج ثټٌح ا ش٩جٗض ا ٨دجهو خيم، 

ٌثْضمز ًمٱى ٨٘ض ثْضٌ  ًٌٌٰ إًعجً مٙٽفز ثټؽمج٨ز  َضه إىث ًٰٞ ثْضح مج ١ًٽدٍن، 

ًٌٌٰ هًُ خٽٌٮ ټٹپ أح أٌ أٿ أن َض ًنٵ١٪ موه  ٨٘ض مٙجټق ثټفجٸم أٌ ٌيل ثْضمٌ، 

َضه  ٌثټنٌٙفز ثٖضٱٌور خمٌٌػ ثٌْض ٌثٖضًٍٕر  ٌثټمربر ثٖضرتثٸمز ټوًيمج،  نٵپ ثټ٩ٽم 

 من خٌض ثټ٩جبٽز إٗض خٌض ثټٌَؼٌز.

   ٌ ٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ٍض ش٩ٽٌم ثټٌّور ٰج٠مز ا ًيض هللا ٸجن منيؾ ثټ

ٌثټدٵٌز ثټدجٴٌز من ٨جبٽصً ثټصٵّٽپ من ثټونٌج ثټيي ًصٕجخً خمنيؽً  ٨نيج ا ثخنصً 

٨ٌٽٌيّن ا، ًٌصٱجًٳ ـني ًنصٵپ من  ٍثن هللا ٨ٽٌيم  ٌثؼً ا ًٜ ٌأٍ م٪ ثټٙفجخز 

ٌثټ٩مل خمج مجًًِ ا ّ٘٘ض هللا ّٽم ا ـني ټم ١٩ًيج ثټن٥ٌي إٗض ثټص١دٌٵٍ   ٨ٽًٌ ٌِ

ني ألي منيج، ٌىٍ ثْضٴىس ٨٘ض ثټنٱْ:  ٰٵ٢ خپ ـٌ

ٽّ ّ٘٘ض ا أشٍ ثټندٍ  ٰٽم ًولپ ٨ٽٌيج، ٨وٻ ټًٌَو، ظم  خٌض ٰج٠مز ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌټً  ٰد٩عضْ  ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  ٰأؼجخً ثټٌٍِٻ ًٍجًشيج،٨ن ٨ٽٌ ج ټٌّأٻ ٨ن ِدذ ٨و

ّٽم ا  ٌ   ث٨ل خجخيج ِرت   ضًأً ٍن"إ :ٌِ ج"، ٩ٰجه ٨ل إٗض ٰج٠مز ٰألربىج مٍٔ

: ا ثټُّضٿٌ  ثټُٙضر ٨ٽًٌ ا ثټمرب، ٰٵجټض ٰج٠مز: ټٌأمٌنٍ ًٌٰ خمج ٔجء، ٰٵجٻ

 [. 62"]ثټونٌج خَلٌٯ ـجؼز يل ټٌّض ،"ټرتِل خً إٗض ُٰضن أىپ خٌض خيم ـجؼز

ٽّ  ٨ٽًٌ هللا ّ٘٘ض ا  ثټندٍ ن٧َ ٌٴو ً  ا  مٌِ  ا ٨نيج هللا ًيض ا ٨جبٕز خٌض ٍض ثأِصج

  [.63"]ٌثټ١ني ثټفؽجًر نٹٍّ أن ًأمٌنج ټم هللا إن: "ٴجبُض  
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هى ثټندٍ  ٌ ٬ٌريو: ٸ ٽّ ّ٘٘ض  ا ٴجٻ ثٖضيٽذ  هى ټنٱًّ من  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ  ٌ َضخنصً مج ٸى

ٌثٿ. ش٩ؽّ   پ ثټ١ٌدجس ٍض ثټونٌج، َض أن ِرت ثټدجح ـ

ٌټٹن ثټ٭جًز ثْضىم من شٌخٌصً  ٨ٽًٌ  هللاّ٘٘ض  ا ټٌّض ثٖضٕٹٽز ٍض ـٌمز ِرت ثټدجح، 

ٽّ  ٽٌْ ىيث من ٌٔمز ثٖضؤمنني ٰپ ثټ١ٌدجس ٍض ثټونٌج، ص٩ؽّ أَض شَضخنصً ىٍ  ا مٌِ

ٍثن هللا ٨ٽٌيما ٨ن خنجس ثټدٌض ثټندٍي ثټ١جىٌ من آٻ ثټدٌض  ُٰٝض   ،ثْضشٵٌجء ا،  ًٜ

ٌثؼً  .ٌىٍ ٨ني مج ٸجن ًٱ٩ٽً ٍض خٌصً م٪ أٍ

ّٽم     ً ا ټ شٍّؼً ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ هٌن أن  ٸيټٺ ظم ٨جه ر ٰج٠مزًَج

ج ، ٰأًِٽض شّأټً ٨نجًولپ ٨ٽٌي  ٝ ٌؼوس ٍض ًوًيج  أنٍ"، ٰأؼجح: رس ىټٺ أً

ٍثًًن من ٰٝز ٌأًِٽصيمج إټًٌ م٪ خُضٻوّ ، ٰدٽ٭يج ىټٺ ٰصٙ"ِ  ا ٰٵجٻ ،ٴض خيمج 

ٌ ثىىذ ٰد٩ي"ټدُضٻ:  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض  زثمج  ٱ   ٙ  [.  64]" ه٩ٰيمج إٗض أىپ ثټ

ٌجءٍض ؼجء        ٍٴٲ ثټيَ ؼٌَ خني ًٍِٻ هللا جثِصندج٠   [65] ثٔـض  ا من ىيث ثٖض

ٽّ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  َض ": ٴجٻ أخٍ ِٽٌمجن:  ا ًىض هللا ٨نيج ا ٌثخنصً ٰج٠مز ا مٌِ

ٍث ٌإَض شٌٸيم پ أىٽً إٗض ثټَىو خپ ًو٨ٍىم إټًٌأن ًٌىٶ ثټٌؼ ًٍند٭ ، ٰئن أؼجخ

ّٙ أن ثټصٌٌٝٶ ثٖضرشٌٟ ٨٘ض ثټ :م٩نجو "،٩ٌٰپ خنٱًّ مج ٔجء ً ٌَض ًٽَمً َثىو ًم

ٝ   ًٍند٭ ، ن٩م .َض٨ٌجټً ٸپ ىټٺ ٍض ، ٨صوثٻٌٰمج ًمٌػ ٨ن ـو ثَض  جأن ًؽٌديم أً

ٽّ ّ٘٘ض  ا  من ًٍِٻ هللا مْ ٌټٌص٩ٽّ   ا إى ثنصٯ من خٌض ٰج٠مز ا؛ م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍثن هللا ٨ٽٌيجً  ٌٴٽدني ا ٜ مج  ث، ٰئى  ْضن ىټٺ من ثټًَنز َض من ثټفجؼز ،خّدذ ِرت 

َثبو ٨٘ض ثټفجؼز ٌِم ٴجشپ ٌمجٻٍ  ن إټًٌ من ؼجوٍ ١ًٌٝ ثٔضنّج ، ټٌْ خمفيًٌ، خپ ثټ

ٌثء نجٰ٪  .ٌثٖضٵصص ٨٘ض ثټرضًٌر ه

ٌثخنصً ا ًيض هللا ٨نيج ا      ّٽم ا  ٌثٴٌز خني ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض ٨ٽًٌ ٌِ إن ثټ٩ُضٴز ثټ

ج ] ٌه أ٩ٰجٻ ثټٌٍِٻ ا 66ٌمج ثٸصنٲ مّريشيمج ثټفٌجشٌز م٩  [ ټم شٹن ټصندت خٌه

ج  ّ٘٘ض هللا ٍىؼ  ٌټٹنيج شدٵى أنم ّٽم ا ثټصٍ شدوٌ ٴجٌِز خ٩ٞ ثټيشء،  ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثٟ ٍض ثټصوټٌپ  ٌټةٺ ثِضخجء ثټيًن ًنيؽٍن مّٽٺ ثټصربًٌ ٍض ثٔضٰ ً ْفصىيَ ًٌىصفوَ أ

ٍو، ٌىٍ ٬جټد ج مج ًنصيٍ ٨ٹٌّ ج ٨٘ض  م   ٌ ـ  ٌو أٌ  خفؽز ش٩ًٍٞ ثْضخنجء ٨مج ٰٵو

ٌثٯ نفٍ ث ٌثَضنف ٌثٖضًَو من مص٪ ٌمصج٧ ـٌجشيم ثټد٩ٌور ٨ن ثَضنٝدجٟ  ټؽٕ٪ 
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ث   ٍ ي ؼ   ٌ ٌثټوًن خپ ثټ٩ٌٯ ثټٙفٌق، ٌإىث  ثټفٌجر، ٌخ٩و ٨ن ؼجهر ثَضِصٵجمز 

َثنيم، ْضنً ټم ًٹن ىنجٷ من ٨ٽميم  ٌثش ٍثخيم  خمّصٍَ أهنى ټٽم٩ٌٕز ًٱٵوٌن ٘

ٌثٔضٴدجٻ ٨٘ض ثِضلٌر ثټدجٴٌز، ٌىنج ًٹمن ىټٺ ثٔضرصثً ثټفجٍٿ  ثټصٵّٽپ من ثټونٌج، 

 ٍ ّٽم ا ثٖضٌِپ ًـمز  ټٽ٩جٖضني، ٰٹٌٲ َض ٌثټؽجه من ًِ ٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌٰٽير ٸدوو ٰج٠مز أٿ أخٌيج؟  ًٹٍن ًـمز  ٨٘ض ٴٌر ٨ٌنً 

ج ٍض ثټ٩جؼٽز،      ٸجنض ًـمصً ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ٍض أنً ؼنديج ثټ٩جؼٽز ٠م٩ 

ٌش٩ٌٰض منيجؼً ٌمّريشً م٪ ثټَىو  ثٖضجٻ  ٌلٽٵً ٍضٌىٍ ثټصٍ شٌخض خني أٸنجًٰ 

 ٍ ٽ  شؼوٰ ـ  ٌأ  ٛ، ٌمٱجشٌق ثټدُضه،  َثبن ثًْض ٌشىى ل ٌټم شفپّ ض ټً ثټ٭نجبمً ٴو أ  ٍټند ، 

ٌٰصق ٨ٽًٌ ٍضٴدٽً ٽّ  هللاّ٘٘ض ا ـٌجشً  ،  ٌثټٌمن، ٌؼمٌ٪  ا م ٨ٽًٌ ٌِ خُضه ثټفؽجٍ 

ٌثٳ ٌثټ٩ ، ٌؼٽدض إټًٌ من ألمجِيج ؼًٌَر ثټ٩ٌح، ٌمج هثنى ىټٺ من ثټٕجٿ 

دى ټٽمٽٍٷ إَض خ٩ًٝ، ٌىجهشً ؼمج٨ز من مٽٍٷ ً ؽ جشيج مج َضٌؼًَصيج ٘وٴ

؛ خپ رصًٰ مٙجًًٰ، جً هًىم  ، ٌَض أمّٺ منء منًثْضٴجټٌم، ٰمج ثِصأظٌ خيش

ٌٴٍَ خً ثٖضّٽمنيٌأ٬نى خً ٬ريو  ، [67 .] 

ّٽم ا:  شأظٌ ثټٌّور ٰج٠مز خَىو أخٌيج ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌثم ٌثء ا ًيض هللا ٨نيج ا ټٹپ أ ٌثټوىج ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ټٵو ٸجن ٍض ثِصؽجخز ثټَى  ٌ

ّٽم ا ٍض ثَضِص٭نجء ٨ن لجهٿ ىٍ ٍض أٔو ثټفجؼز إټًٌ مٵجخپ ٨وه من  ٌِ

ٌثټصّٙوٳ خيم ٨ن  ٌأًٍِشٌيج  ٍٿ، ٌخ٩ٌيج ِرت مٍيش  ثټصّدٌفجس ثټٽٌٽٌز ٴدٌپ ثټن

َثميج خجټنيؾ ثټندٍي ٍض  ٌثټص ًٜج ٠ٌٌذ لج٠ٌ، ټوَضټز ؼٽٌز ٨٘ض موَ شأظٌىج 

خٌّْض ٨ٽًٌ،   ً ٌثٴ٪ من أخٌيج ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ثټَىو ثټيي  ٵٌٵز ٌ ٌٖضّصً ٨ٌجن ج ـٌ

ّٽم ا. ٌِ 

ٌثْض٨٘ض ٍض موَ ٍىو ثټٌّور ٰج٠مز ا ًيض هللا ٨نيج ا ٌٰمج َض      أن ثټوَضټز ثْضٸرب 

 هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض ا  أرس  ثټٌٍِٻًدٽٮ ٔأٌىج ًٌٰ أـو من ٴدپ ٌمن خ٩و، ىټٺ ـني 

ٽّ  ىرس  لرب ثنصٵجټً إٗض ثټٌٌٰٶ ثْض٨ ٌيجإټ ام ٌِ ٘ض رصثـز  ٌمٕجٰيز  هٌن ٬ريىج، ظم أ

ج خً،  ٍٴ  ٌثٴً، خأنيج ِصٹٍن أٌٻ أىٽً ټف  ٰ َنيج ٨٘ض ِمج٧ لرب  ـ  إټٌيج ظجنٌز خ٩و 

نٍ ثټعجنٌز، ٰٵجٻ:   ً َى٨ٍ، ِج ًأَ ؼ ج  ْس خيټٺ؛ ـٌغ ٴجټض: ٰٽم  ًج ٰج٠مز، أمج "ٰىس  
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ٍنٍ ٌِور نّجء ثٖضؤمنني، أٌ ٌِور نّجء ىيو ثْضمز ٌىٜني أن شٹ ٌٍض [، 68]"؟ش

ٌثًز: ن ًصد٩ً من أىٽً ً ٻ مى  ٌ نٍ أنٍ أ ٹض""ٰألربى  [.69]، ٰٝف 

مٍ      س خً، ٌٰمج ًمٹن أن نّ  ٨يج ثټندأ، خپ رس    ٌ دنج ٸٌٲ أن ثَضخنز ټم ًٌ  ٌټنئ شى٩ؽ 

جٯ ټٌّو  ٌأخٌيج، خأنيج م٩ؽَر شٝ  ٌثء  ر ثٖضصٕجخٹز خني ثټَى  ٍ ٍر خجْضخ ٨ُضٴز ثټدن

ق ٍض أن ً   ٽٶ ـني نؽى يي ح ًٌؤه ح ثخنصً إٗض ىيث ثټفو ثټٱجبٶ من ثټ١ج٨ز، ـني ثټمى

ث  س؛ ټٌْ ٍىو  ٌټٹن رس   ٽض نى٩ٌيج خ ٕجًر، ٰٽم ش٭صم   ه ٨ٽًٌ مٵجټصً، خپ ٌؼ٩ى  ٌ ټم شى

ٌشّٝؽٌ، ٍض ثټفٌجر ٌثٖضؽجًٌر ْضخٌيج ٍض ًـٽصً  ٨ن مُضټز  ٌثٰٵز  ج خجٖض ـ  ٌى ٌټٹن ٰ

أخًٍز ٸًٌمز ٰجٍس خيج هٌن ثټًٍَ، ثټصٍ ث٨صربشيج ىوًز ندًٍز  ،ثْضلرير ٨ن ثټونٌج

ذ أن  صيج٩ُضٴٌٰثټصٍ شّصفٵيج ٨ن ؼوثًر؛  خأخٌيج ٨ُضٴز لج٘ز، ٌمن ـٶ ثٖضص٩ؽ 

ذ؛ ْضنً ًىؽيٽيج، ٌإىث ٨ٽ ميج هٌن أن ًص٩م   ٵيج ًٌ ٩جًٕيج، ًٌص٩جًٖ م٩يج ًص٩ؽ 

ٌأـوثظيج مني ٌَضهر ٰج٠مز،  ٌٴجب٩يج  يج ٌَض ٨ٽ ميج، مج هثٿ ټم ً ٩جًن   ّ ٰمج أـ

د ز من ثْضىپ، ٌ  ٌثٳ ثْـض  ٰ ٍر، ٌ ظم ىؽٌر أخٌيج إٗض ثٖضوًنز، م٩جرصشيج أـوثط ثټو٨

ٌأ لصيج م٩يجبٌخٵج  .يج ٍض مٹز ـصى ثِصو٨جىج إټًٌ 

 
ج ٴصٙجهثَض  :ثټَىو منيجػ ټٽفٌجر ٍىؼ   نم

ٌثءر   نز ندًٌ  ا ش٩جٗض ا ٸصجح هللا ظدض خ٩و ٴ أن ثټَىو  ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌِ

وو موًِز  ج ٨ًٵٲ ـٌ ٨ٌمٌٵ  ج   ٝ ج ٨ًٌ ٌثٖضجهي، ٌمنيجؼ  ٘ض ثٖضّصًٍني ثٖض٩نٍي 

ٍثًؿ  ٌثٴصن٪ خً ثټٵٽذ ثنٵجهس ټً ثټؽ ٰفٌغ ٸٍن ثټَىو ثټفٶ ًند٪ من ثټٵٽذ 

ٌثټنصٌؽز.  ٨ٍجء  ٌثټ  خج٨صدجًىج ثٖضٙذ 

ه  ام  هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا ٌشوټ نج ِرير  ثټٌٍِٻ  ٌشّجمفً ٌٍىو  ه   ٍ ٨٘ض ٥٨ٌم  ٨ٱ

ٍثء ٍض ج  ٍض ثَضنصٵجٿ، ِ ـ  ٽم أٌ ثټفٌح، ٌٸجنْض ىيو ثْضلُضٳ ثټندًٍز ثټ٥٩ٌمز ًٌ  ّ ثټ

ٍثء، ٰم٪ أن  ْٽميم ٨٘ض ثټّ  ِ يم، ٍض ـٌخ يم ٌ ٌنٱٍِ  ً ثنّجخْض ٍض ٴٽٍح أشدج٨ 

ٌر ثټُضألُضٴٌز، إَض أن  ٌثټّٽٍٸٌجس ثٖضوم  ثټمُضٰجس  أٌ ثټفٌٌحى م٥ن ز  ثټُضإنّجنٌز، 

و ٍض ِٽٍٸٌجس ثټٌٍِٻ ٌ٘  ّ ج ِمٍ ثٔضُِضٿ ثٖضصؽ ٍىؼ  فجخص ً ٴو ٴو ٿ ټٽدرشًز نم

ٍ  ثْضلُضٴٍ ٌثټّم ًثب٩ز  ټٽصٱجىم ثٔضنّجنٍ،  ج  ث، ًٱصق أمجٿ ثٔضنّجنٌز آٰجٴ   !ؼوًو 
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[71.] 

ؽجخٌز    ٌشسح إٗض ثټٵٌم ثٔضؼمجټٌز ثًٔض ٌه م٩نٍي من ألُضٳ ثټَىو شّٽپ  ٌىيث مٌه

ج ثټٵٌم ثټصٍ ًفجٌٻ أن ًصف٘ض خيج، أٌ   ٝ ٌأً شٽٺ ثټصٍ ًفجٌٻ ثټصٍ ًصف٘ض خيج ثٖضّٽم، 

ّٽم ا ٸٌُض  ٌأرشثٰيج مصمعُض  ٔمٌٙز ثټندٍ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ًثىج  أن ًٙپ إٗض ى 

ٌأ٥٨م مج ًفٌٗ  ٌثٖض٩ٌز ٍض ثټٱٌهٌُ ثْض٨٘ض، ٌىٍ أ٬٘ض  ٍشً رشٯ ثټٙفدز  ًٱ

ٌثٰٵصً ا ّ٘٘ض  ّذ خپ م ٍثه ثْض٥٨م من ثٖضّٽمني، ټٌْ هلٍٻ ثټؽنز ـٌ ٨ٽًٌ ثټّ

 ٩ًٍّن ٌخييث ًصمنٍن. هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا ٰئٗض ىيث 

ٌټيج شٽٺ ثټٹصذ ثټصٍ ثِصمٽٙض من     ٌأ ثنصٵپ ثټَىو ٸٵٌمز إٗض ٸصذ ثټ١ذ 

ٌٴو أًٌه  ّٽم ا شفض ثِم )ثټ١ذ ثټندٍي(،  أـجهًغ ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

٬ٌريىمج من أ٘فجح ثټّنن هثلپ ٸصديم ٌمؤټٱجشيم ٸصد ج ٨ن  ثټدمجًي ٌمّٽم 

ٍثن، ٌىيو ثټ١ذ ثټندٍي، خپ أټٲ ثټ٩ٽمجء ٸص د ج ٴجبمز خيثشيج شفض ىيث ثټ٩ن

ٌٴو ًٌه  جهًغ ثټ١دٌز ثټصٍ ظدض ٘فصيج َض ًند٭ٍ ثټٕٺ ٌٰيج أٌ ثټ٩١ن ٨ٽٌيج،  ثْـض

ٍثٻ، أىميج مج شٌؼق ًٌٰ ثټن٥ٌ من أىپ ثَضلصٙجٗ ٍض  ٌثْضلي خيج أٴ ٍض ـؽٌصيج 

ٌثټ٩ُضػ]  [.71ثټ١ذ 

ٌؼوو أٰٝپ   ا مًٌ ِٽّ  هللا ٨ٽّ٘٘ض ا ٌمن شأمپ ىوي ثټندٍ "[: 72ًٵٍٻ ثخن ثټٵٌم]

ٍٴٍٯ ٨٘ض ـّن شوخري ثٖض٩١م  ىوي ًمٹن ـٱ٦ ثټٙفز خً، ٰئن ـٱ٥يج م

ٌثٖضنٹق  ٌثټّٹٍن  ٌثټفٌٸز  ٌثټٌٵ٥ز  ٍٿ  ٌثټن ٍثء  ٌثټي ٌثٖضّٹن  ٌثٖضٽدْ  ٌثٖضرشح 

ٍثٰٶ ثٖضُضبم ټٽدون  صدجُ، ٰئىث ـٙٽض ىيو ٨٘ض ثټٍؼً ثٖض٩صوٻ ثٖض ٌثَـض ٌث٫  ٌثَضِصٱ

ٌثټ٩جهر، ٸجن أٴ ٌثټّن  ٌثٿ ثٌثټدٽو   ."ټٙفز أٌ ٬ٽدصيج إٗض ثنٵٝجء ثْضؼپٌح إٗض ه

جهًغ ثټصٍ هټض ٨٘ض ثټصٵّٽپ من ثټ٩١جٿ، ْضنيج ثټصٍ     مج ًيمنج ٍض مٵجمنج ىيث ثْـض

 ِصنصٵپ م٩نج ٔجىور إٗض أًجمنج ىيو، ٌمنيج:

ظنج أخٍ ثٖض   ٍ  ٴجـو  نىجن  ٽىٌْم ثټٹ   ِ جن خن  ٽىٌْمى  ِ ظنج  ظ ٻ٭ريىر ٴجٻ ـو  ن ؼجخٌ ج ًىْفٌىى خنـو 

ي  ٴجٻ نْو  حى ثټٹ   ٌ ي ٸى ٩ْو  ثٿ خن مى ٍ  ٴجٻ ِم٩ض  ثٖض ْٵوى ٘ض  ٘ ا ِم٩ض  ًٍِٻ هللا   :ثټ١ جب 

ث م" :ًٵٍٻ ا ٨ٽًٌ ٌِٽ م هللا   جء  رش  ٨ى  ٌ س  نمج مٓض ثخن آهٿ  خ١ن ـّذ ثخن آهٿ أ ٸ ُضى

  ٘ ْمنى  ٌظ ٽ ٌغ ټ  فدً ٰئن ٸجن َض مٽْ ً ٵ  ٌظ ٽ غ  رشثٍح   [.73"]نىْٱًّجټز ٰع ٽ غ  ٩٠جٍٿ 
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ٌثټف) ثخن ًؼذ ٍض ٴجٻ ٍٿ  ٍٻ ثټ١ذ "ىي): ٹمؼجم٪ ثټ٩ٽ ث ثټفوًغ أٌ٘پ ؼجم٪ ْ٘ض

ًً". ٸٽيج ٍى ِى ٌأ ىيث ثټفوًغ ٍض ٸصجح أخٍ لٌعمز   ٌٴو ًٌي أن ثخن مج ثټ١دٌذ ٖضج ٴ

ٌټص١٩ٽض ټٍ ثِص٩مپ ثټنجُ ىيو ثټٹٽ"ٴجٻ:  ٌثْضِٵجٿ،  ٌثٛ  ٍث من ثْضم مجس؛ ِٽم

ٌهٸجٸني ثټٌٙجهټز ٌ "ثٖضجًِصجنجس،  ج74]ثخن ثټٵٌم ٴجٻ،  ٨٘ض ىيث ثټفوًغ:  [ ش٩ٽٌٵ 

ٌثشذ  ثټ٭يثء"  :ٌثټعجټعز مٌشدز ثټٹٱجًز، ز:ٌثټعجنٌ مٌشدز ثټفجؼز، ج:أـوى ظُضظزٌ  ٌم

ٽ ما   مٌشدز ثټٱٝٽز، ٰألرب ثټندٍ ً ټٵٌمجس ًٵمن أنً ًٹٱٌا  ٘٘ض  هللا ٨ٽًٌ ٌِ

، ٌَض ش٩ٝٲ م٩يج، ٰئن شؽجٌٍىج ٌٰأٸپ ٍض ظٽغ خ١نً،  ٍشً  ٘ٽدً، ُٰض شّٵ٢ ٴ

ٌثټٵٽذ ٌثټعجټغ ټٽنٱْ، ٌىيث من أنٱ٪ مج ټٽدون   . "ًٌو٧ ثټعٽغ ثِضلٌ ټٽمجء، 

ٌثٔضنّجن       ٖضج أىمپ ثٖضّٽم ثٖض٩جرص خٙٱز لج٘ز ٴٌمز ثټصٵّٽپ من ثټ٩١جٿ، 

ٌثٛ ثټصٍ نصؽض ٨ن ثټصممز  ثٖض٩جرص خٙٱز ٨جمز، ٸجنض ثټنصٌؽز أن أ٘جخصً ثْضم

ٌثټنيم، معپ: مٌٛ ثټّمنز، ٌمٌٛ ثټّٹٌ، ٌمٌٛ ثټصيجح ثٖضٱج٘پ،  ٌثټرشو 

ٌو ټٽصمٽٚ  ًثٿ، ٸجن ثټّدٌپ ثټـٍ ٌثٌْض ٌمٌٛ ثټنٵٌُ )هثء ثٖضٽٍٷ(، ٌؼٽ١ز ثٖضن 

َثبو خجټصٵّٽپ  ٌز ثْض٠دجء ٖضٌٜجىم خجټصمٽٚ من ٌٍنيم ثټ ٌثٛ خصٍ٘ من ىيو ثْضم

 .من ثټ٩١جٿ

ٸجن ثټَىو ِدد ج ٰٙجً نصٌؽز، أي: نصٌؽز ثټصمل ٨نً ٘جًس ثټّمنز    

َثٿ )ثټَىو( خأمٌ ثټ١دٌذ ثٖض٩جټؾ، ټٌٹٍن  ٌمٕصٵجشيج ٰٹجنض ثټنصٌؽز ثټفصمٌز ثټص

ٌثظن  ج من خ ج ٨٘ض ثټنؽجر رس٩ً   ٙ ثټَىو أٰٝپ ًًؽٌم ًصد٩ً ثٖضًٌٞ إىث مج ٸجن ـًٌ

ث َض ٌٴ٪ نٱًّ ًٌٰ، ٌىٹيث ـپ ثټَىو ٌِّو  ٨ٌُضؼجشيم.مج أ ج ٍض ٸصذ ثْض٠دجء    ٌٜٱ 

ج إټيٌ ج إؼدجًً ج ِنًٍ ج،     ٌٴو ـّپ ثټَىو ٍض ـٌجر ثٖضّٽم خجټصٵّٽپ من ثټ٩١جٿ ن٥جم 

ٍٿ ٔيٌ ًمٝجن، إىث مج أـّن ثٖضّٽم  ج من أًٸجن ثٔضُِضٿ شمعّپ ٍض ٘ ًٌٸن ج ىجم 

ٌثٟ ٍض شنجٌٻ ثټ٩١جٿ خن٥جٿ ثټص٩ًٍٞ ٍض إ١ٰجًو ٨ َثٿ خ٩وٿ ثٔضٰ ن ثټّج٨جس ثَضټص

ّٽم ا ٍض إ١ٰجًو  ٌثَضٴصوثء خن٥جٿ ثټٌٍِٻ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ثټصٍ ٘جميج، 

١ْ "[: 75ٴجٻ ثخن ثټٵٌم]ثټٌمٝجنٍ،   ٰ من  ا ِّٽمٌ ّ٘٘ض هللاّ ٨ٽًٌ ا ٍّ ثټنّد ٌٌٍض 

ٍٿ ٨٘ض  ّٙ ٌ ٠ىذ أٌ ٨٘ض ثټصّْمٌ أٌ ثثټ ٍٿ ًمّل ثٖضو  ټ١ٌٲ ؼ ريء شوخٖضجثټ ّٙ ور ٩ث، ٰئّن ثټ

ٌشٌِؽو ثټٹدو ٌٰيج مج شؽُض شمن ثټ٭يثء، ٰ ٌثټف  ټً إٗض ثٽيخً  ٌثْض٨ٝجء،   َ ٍى ٍ ٽْ ٵ 
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ٍَض   ٌأـدًّ إټٌيج، ٌَض ٌِّمج إن  أرس٧ يشٍء ٌ٘ ٍټيج ٸإٗض ثټٹدو،  ً ٠ىد ج، ٌٰٕصّو ٴد جن 

َ، ٰئن ټخ صٱ٪نټً، ٰص ٍى ٌثټٵ  ٌش٭يٌ ُض فًٹن ٰجټصّْمٌ ټ مً ىٍ  ًٹن  مصً، ٰئن ټًشً 

ٍثس ثٖضجء ش١ ٌثٱٰفّ ٍٿ، ٰت ټيٌذ ثٖض٩ور ـٌ ّٙ ٌشصًر ثټ ليو أصندًّ خ٩وو ټٽ٩١ّجٿ 

ٍر    ."خٕي

ّٽم  ج ٖضنيجػ ًٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثشّدج٨  ج ټٽفٌجر ثٴصوثء   ٘جً ثټَىو منيجؼ 

ٍث ثټَىو  ٍټً، أٌ مّمن ًّريٌن ٨٘ض نٙجبق ثْض٠دجء ًٌٰٝ ا من ثٖضؤمنني خجهلل ًٌِ

 ٍ ٍٻ إٗض ثټٍ ٌثمؾ ٴجٌِز ټٽٍ٘ ٱجٍس ٌخ ٍو ٌ٘  ن ثٖضعجيل.شوًّن ج، ًٌٜ

ٌثټّري ٨٘ض نيؽيج،    مجن خيج،  ٌمعٽمج ـّپ ثټَىو ٍض ٸصذ ثټ١ذ ثټندٍي أـجهًغى ټًٕض

ٌن٥ًٌجس  ج م٩جهَضٍس   ٝ ج ًوًُ ٍض ثٖض٩جمپ ٌمؤټٱجس ثټ١ذ ثٖض٩جرص، ـّپ أً ٨ٌٽم 

ٍنً، ٰئىث ٸجن ً نجهَ خً من ٍٰٳ  ٍنً ًٌفّٽٽ ًٌٍِمجس ٍض ٸصذ ثَضٴصٙجهًني ًوًِ

 ٍ ٌٴٽٍح ثټ ٌثټو٨جر، ٌٸجن من ًّم٪ ـوًعيم ٨نً ًفٌٽً إٗض ثٖضنجخٌ خفنجؼٌ  ٨ج٣ 

ٌثټوًُ، ٌِيىٽٍن ثِضن ٌىم  ثْضمًٍ ثٖض٩نًٍز ثٖضعجټٌز ثټصٍ َض شمٝ٪ ټٽٱفٚ 

ٍث خ٩و من شفًٍپ  ٌټن ًنصي ٌټم  ٍث  ٍثټ ٍث ٨ٽًٌ ٌمج ٌٴو ثنٹد ًؽوٌن ٨ٽمجء ثَضٴصٙجه 

ٌټٌْ ٰٵ٢ ثټَىو خ ىنجٷ پ ىيو ثٖض٩نًٍجس إٗض مجهًجس شّجىم ٍض خنجء ثٖضؽصم٩جس، 

ًّ ّٽّ م   ًـمز  مجس ألٌَ شٕٹپ إ٠جً ٨ٵٌور ثټٱٌه ثٖضّٽم، معپ ثَضِص٭ٱجً ثټيي ًو

ٌأنيجً، ٸمج ًٌه ٍض ًٍِر نٍؿ  ٍثٻ ٌخنني ٌؼنجس  هللا، خئًِجٻ ثْضم١جً ًٌمونج خأم

ـ  ا ٨ٽًٌ ثټُّضٿا  ٸعري من ثٖضٕٹُضس  ج ټفپّ ج ٥٨ٌم  ، ٌىيث ١٩ًٌنج مٱصج

ًث٨ٌز شٽٺ ثْضني ثَضٴصٙجهًز، ـٌغ ًرتشذ ٨٘ض ٌثټؽنجس ًٍجهر ٨ٌٛ ثٖضنصؽجس ثټَ جً 

ٍٴٌز، ٌمن ظم شًَو ٴوًشيج ثټصنجٌّٰز  ٌثټ٭يثبٌز، ٌمن ظم ثنمٱجٛ أ٩ِجًىج ثټّ

ًثس، ٌخجټصجيل شٌشٱ٪ ثټٵٌمز  ٍض ثټٍّٳ ثټوٌيل إىث ٸجنض ِٽ٪ ټٽصٙوًٌ، ٰصًَو ثټٙجه

ٍثؼيز ثټ٩مُضس ثْضؼندٌز، ـصى إى ټم شٹن شٽٺ  ثټّٽ٪ ثټمجًؼٌز ټٽ٩مٽز ثٖضفٽٌز ٍض م

شٙوً، ٰئن ثنمٱجٛ أ٩ِجًىج ثٖضفٽٌز، ًّجىم ٍض ثنمٱجٛ ثټٌٴم ثټٵٌجيس 

ٌمن ظم ثټفو من م٩وٻ ثټصٝمم، ممج ًو٨م ثټٵٌمز ثټمجًؼٌز  ْض٩ِجً ثٖضّصيٽٺ،

ٍثؼيز ثټ٩مُضس ثټمجًؼٌز.   ټٽ٩مٽز ثٖضفٽٌز ٍض م
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ٌٽز إٗض    ٌش٩جٗض ا هللا ٨ٌل ىيث ٰئن ثَضِص٭ٱجً ٌِ ًمٹننج من ـپ   اِدفجنً 

مٕجٸپ ثٴصٙجهًز مّص٩ٌٙز ٨ل ٘جن٪ ثټٌّجِز ثَضٴصٙجهًز، ٰٽمجىث َض نؽٌح 

ٌٽز إيل هللا؟  [.76]شٽٺ ثټٍِ

ٴصٙجه ٌج٬ز ن٥ًٌز ټّٽٍٷ ثٖضّصيٽٺ ٍض ثَض ٴصٙجه ً٘فجٌٻ ٨ٽمجء ثَض    

ٍى ثْضِجُ ثټ٩ٽمٍ ټُضٴصٙجه أّي 77]ثٔضُِضمٍ [، خج٨صدجً أن ن٥ًٌز ثَضِصيُضٷ ى

ً ٴصٙجه، ث ّ  ر ٨ن ثِصموثٿ ټٌثَضِصيُضٷ ىٍ: ٨دج ٌثټمومجس من أؼْ ٽى ٽ پ إٔدج٧ ٪ 

  ٌ ٌثټ ٍثمپ ثټفجؼجس  ٬دجس ثٔضنّجنٌز، ٌمن ىنج ثًشد٢ ٴٌجُ ثټَىو ٸ٩جمپ من ٨

ٍر  ٌثټٵٌم ثٔضُِضمٌز ثټصٍ شفٹميج ثْضل شٌٌٔو ثٔضنٱجٳ من لُضٻ نّٶ ثټ٩ٵٌور 

 ٌثټصٹجٰپ.

ٍثمپ ثٖضؤظٌر ټّٽٍٷ ثٖضّصيٽٺ شصدجً   ٌشمصٽٲ من مّصيٽٺ ِض إن ثټ٩ لٌ خفّذ ن 

ٌأِمجيل أٌ ٴصٙجه ٰجٖضّصيٽٺ ٍض ثَض ٴصٙجه ثټيي ًفٹمً، ثَض  ٍثء ثټ ِ ٍ٩ ثټٍٜ

ٍٴ  ثَض  ٌش ٍټى ٔرتثٸٍ شفٹمً إمٹجنجشً ثٖضجهًزى  ٌثشؽجىجشً ٩جشً ثٖضجټٌز، ٌمٌ  ً

ٞى  ٴصٙجه ز، خٌنمج ثٖضّصيٽٺ ثٖضّٽم ٍض ٤پ ثَض جشً ثټٕمٌٙمى ِ   ٌثىصمجمجشً، ٌخ٩

ٌ ٨ٵٌوشفٹمً  ثٔضُِضمٍ، ٨ٌألُضٴشً،  ٌ وه من ً،  ٍثمپ ثَضٴصٙجهًز  ثَضؼصمج٨ٌز ثټ٩

ٍ ٌثټنٱٌّز، ثټصٍ ش ِ   وو٨ ٌثَض٨صوثٻإٗض ثټصٍ ج ټٽ ٢  ثٔضُِضمٌز ثټصٍ ًوًن  ص٩جټٌم٠دٵ 

 ٌ ٌ  خيج  ٌثٟ أٌ ثټصديًٌ ٍض ثٔضنٱجٳ خجټرضًٌر ٿ ٨ٽًٌشف ، ٸمج أن ثٔضرسثٯ أٌ ثٔضٰ

ثټصٍ  ٍض ثٔضُِضٿ خصفٵٌٶ ثٖضٙٽفز، ٌىًٌٍشد٢ مّصٍَ ثَضِصيُضٷ، أي ثٔضٔدج٧، 

ٍثخ٢ شفٵّ  ٌثټٝ َثٿ ثٖضّٽم خجټٵٌم  ٌثټص ٍثح ٍض ثِضلٌر،  ٌثټع ٶ ټٽمّٽم ثټٱُضؿ ٍض ثټونٌج 

َثء ألٌٌي، ُٰٝض  ًرتشّ ثٔضُِضمٌز  ٵً من إٔدج٧ ٖضص١ٽدجس ثټٱٌه ج ًفٵّ ٨مّ  ذ ٨ٽًٌ ؼ

 .ثټرش٨ٌز

ج ټ ثَضِصيُضٷإن   ٍٿ ثٔضُِضمٍ، ىٍ ثِصيُضٷ ثنصٵجبٌٍٰٵ  ج ٸم  من  ٽمٱي  ٨ٍ ٌن ج 

ٍٴٌص ج، ٰٝ َثٯ مج ٍض ًوو  ُض  ٌش ٨ٌوٿ ثِصن ٌث٨جشً ټ٥ٌٌٯ ثٖضؽصم٪ ثٖضف٢ٌ خً،  ٨ن م

ٍثخ٢ ثټرش٨ٌز ثټصٍ ًمٹن  ج خ٩وه من ثټٝ ٍنً مفٹٍم  ٌىټٺ ټٹ ٌهلپ،  ٌر  من ظٌ

ٍثخ٢ ٨ُضٴز شٵٌّميج إٗض  ٍثخ٢ ثټّٽٍٷ ثَضِصيُضٸٍ، ٌٜ ٨ٍجس ظُضط: ٜ مؽم

ٌثټول ٌر  ٍثخ٢ ٨ُضٴز ثَضِصيُضٷ خجټعٌ ٌٴوثټّٽٍٷ ثَضِصيُضٸٍ خجټ٭ري، ٌٜ  پ، 
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ٌثٖضدجه  ٍثخ٢ ء ثټصٍ ًصٝمّ َأٰجٜض ٍض شنجٌٻ ٸپ ٜجخ٢  نيج، خج٨صدجً أن ىيو ثټٝ

ٌثَضؼصمج٨ٌز ټُضِصيُضٷ، ؼَء ث من ٨ٵٌور ثٖضّصيٽٺ ثٖضّٽم،  ٌثَضٴصٙجهًز  ثټرش٨ٌز 

ٽٍٸً، ٰٽن ًٕرتي ِٽ٩ز ٌثًو ٌِ ٌّ  شؤظٌ خُض ٔٺ ٍض ٴ ج، أٌ شٕد٪ ـجؼز مف مز رش٨ 

ث ټؽريثنً أٌ پشمعّ  ًشٌٌٰ  ٍ َث ٌّ أىٽً معُض   ثِصٱ  مً من رشثء ِٽ٩ز رضًًٌز. ، أٌ شف

ٌثټفجؼٌجس  ًمٹن شٵٌّم مّصًٍجسٸمج       ٍٿ ثټرضًًٌجس  ٌٰٵج ٖضٱي ثَضِصيُضٷ، 

 ٌثټصفٌّنٌجس إٗض ثٖضّصًٍجس ثټصجټٌز:

و أن يُضٷ ثټيي َضخو منً ټفٱ٦ ثټنٱْ )ثټفٌجرمّصٍَ ثَضِص ٌثټيي َض ًمٹن ْـض  ،)

 ًّصيٽٺ أٴپ منً.

ٸ مّصٍَ ثټرضًًٌجس: جن ٌىٍ مّصٍَ ثَضِصيُضٷ ثټُضٍٿ ټٽفٱج٣ ٨٘ض خجٴٍ ثًْض

 ثٖضجٻ. ٌ ثټنّپ ٌ ثټ٩ٵپ ٌ  : ثټوًنٍثټممّز خ٩و ثټنٱْ، ٌى

مّصٍَ ثټٹٱجًز: ٌىٍ ثٖضّصٍَ ثَضِصيُضٸٍ ثټيي ًفٵٶ ټٽٱٌه إٔدج٧ مص١ٽدجس 

صٌجػ مجټٌ   و. ثټفٌجر ثټممّز، هٌن ثَـض  ج ْـض

ٶ شمجٿ ثټٹٱجًز، ٌىٍ ثټيي ًفٵّ  ٍصفٌّنٌجس: ٌىٍ ثٖضّصٍَ ثَضِصيُضٸمّصٍَ ثټ

ٌثټيي ٩ًٌٯ خ٬ٌو ثټ٩ٌٖ. ًٌٹٍن ثِصيُضٷ ثٖضّٽم ٨نو أًز نٵ١ز  مّصٍَ ثټ٭نى، 

ج، ًمري ًٌٰ  ـ  ٍٻ إٗض مّصٍَ ثٔضرسثٯ ثِصيُضٸ ج مدج ٌٴدپ ثټٍ٘ ٍض ىيث ثٖضّصٍَ، 

ٌثټرتٷ، من ٬ري موؿ ٌَض ىٿ.   ثټٱٌه خني ثټٱ٩پ 

ج خپ ْضٴىص ـو مّمٍؿ خً رش٨  مّصٍَ ثٔضرسثٯ: ٌىٍ مّصٍَ ثَضِصيُضٷ ثٖضٵج

 ٍّ ج.  من ثټصفٌّنٌجس، ٰئن شؽجٌٍو هلپ ٍض ـٌَ ثٔضرسثٯ ثٖضني  ٨نً رش٨ 

مجظٽز ٌمص١جخٵز ٨نو أن ىيو ثٖضّصًٍجس من ثَضِصيُضٷ َض شٹٍن مص ٌؼوًٌ خجټيٸٌ

ٌثه ٍٴّ  ؛ؼمٌ٪ ثْضٰ َثمجس ثټٱٌه ْضنيج شص ًثس ثټصٍ شٕمپ ثټص ٲ ٨٘ض ثټ٩وًو من ثَض٨صدج

جټص د١ً ثټ٩جبٽٌز، ـٌ ٍثو ٌٜ َثمجشً ثٖضينٌز، ٌموَ شٵ ٌثټص ٌثټنٱٌّز،  ً ثټٙفٌز 

 ټنٱًّ.

ج ِصصٝق ثټ٩ُضٴز خني    ٵ   ّصًٍجس ثَضِصيُضٷممن لُضٻ ثټٕٹپ ثټيي ٌِأشٍ َـض

ٍهًااز )ثٖضيٸًٍر  ( ټٽمّصًٍجس 5( ٌ)4( ٌ)3( ٌ)2( ٌ)1ٌثٖضمعٽز خجټم١ٍٟ ثټ٩م

ًٵجخپ ٸپ ، رسثٯٍَ ـٱ٦ ثټفٌجر إٗض مّصٍَ ثٔض ثټممّز ٨٘ض ثټرتشٌذ من مّص
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ٍثح ثْضلٌٌي، ُٰٝض   شٽٺ مّصٍَ من مّصًٍجس ثِصيُضٷ ثٖضّٽم  هًؼجس من ثټع

ٍثح ٨٘ض ثَضِصيُضٷ خممّز مّصًٍجس،  ٌشصفوه هًؼجس ثټع ٨ن ثٔضٔدج٧ ثټونٌٍي. 

ٌٿىٍ:  ٍثح ثٖض٩و ٍثح ثټ٥٩ٌم )ثټؽنز(،ثټع ٌثټع ٌثټَىو ثٔضُِضمٍ ،  عجً  ثټٹّپ ، ثًٔض

 ثټ٩ٵجح ثټٕوًو )ثټنجً(: ،ٌثټدمپ

ٌٿ  ٍثح ثٖض٩و ٨٘ض ثٖضفًٍ ثْضٰٵٍ، ًٌمعپ  (5ىا 1خجٖضّجٰز )ىا ًصفوهٰمّصٍَ ثټع

٪ إنّجن لجيل ثټيىن، ًٵٍٿ خجِصيُضٷ ثټفُضٻ، هٌن أن ًٹٍن ټً  ىيث ثٖضّصٵٌم ٌٜ

نٌز ٘جټفز ـٍٻ ىيث ثَضِصيُضٷ، ُٰض ًعجح ٨ٽًٌ، ٸمج أنً َض ٩ًجٴذ ْضنً َض ًّصيٽٺ 

ٌثٿ، ـصى ًٙپ إٗض ثټنٵ١ز )ىا ټصٍ ًصؽجٌٍ ٌٰيج ثِصيُضٸً ـو ثٔضرسثٯ، ( ث5أي ـ

ّ٘٘ض هللا  ا ٌٰص٩ٌٛ ټٽ٩ٵجح ټمٌٌؼً ٨٘ض ثټفُضٻ ٍض ثَضِصيُضٷ، ټٵٍٻ ثټندااٍ

ّٽم ا  ٌّ ": ٨ٽًٌ ٌِ ٸجنض ټً ج پ ٨٘ض أىٽً نٱٵز  ٌىٍ ًفصّديؼإىث أنٱٶ ثټ

ٍثح من هللا ٌٰ   :ًٌفصّديج أي [،78]"ز  ٘وٴ عجح عجح ٨ٽٌيج، ٸمج ً  ١ًٽذ ټيج ثټع

 . يثٖضّصيٽٺ ىٍ ِٽٍٷ ثٖضّصيٽٺ ثټ٩جه ًٌٹٍن ِٽٍٷ ىيث  ٴز.٨٘ض ثټٙو

ٍثح ثټ٥٩ٌم ًٌصفّوه مّصٍَ      ٍٻ ثٖضّٽم إٗض  ،(7ط 1خجټم٢ )ط (ثټؽنز)ثټع ٌٌ٘

وو،  ٍثح ثټ٥٩ٌم َض ًّصٽَٿ أن ًٝفٍ خجِصيُضٸً، ٌإنمج أن ًّٽم هلل ـٌ ىيث ثټع

ج ـٵ   :أي ٍثىًٌ، ٩ٌٰمپ ًٹٍن مّٽم  ٌن ٌثمٌ ثٔضُِضٿ  ٨٘ض أهثء مج ٨ٽًٌ ج، ًٽصَٿ خأ

 ٌ (، ًٌٽصَٿ خجَضِصيُضٷ ثٖض٩صوٻ من  ثؼدز إىث مج شؽجٌٍ ـو ثټٹٱجًز )ٷمن ٍٸجر  ٷى

ٌثټٙوٴجس.  ٨ٌز، م٪ ثٔضٸعجً من ثټ١ج٨جس  ٌټًٍجس ثٖضرش ٌٰٶ ثْض  ثټفُضٻ، 

ٌثټَىو ثٔضُِضمًٌٍصفوه مّصٍَ  عجً  ٍٴ    ،(7ط 3خجٖضّجٰز )ط ثًٔض ٲ ثټٱٌه ٨نو ٌش

ٌثټيي  (6ًّمق ټً خجَضِصيُضٷ ٨نو )ط ټٽٱٌه هلُض  ( ش٩نى أن ًٹٍن 8ثټنٵ١ز )ط  ،

 ّٰ ًٍ ّٝ ٌټٹنً ًٱ ث أٸرب من ثَضِصيُضٷ،   ً ٍٴّ ٌ ٴو ٌثټص ااٲ ٨نو پ لٱٞ ثِصيُضٸً، 

ٌثٔضنٱجٳ ٍض ِدٌپ هللا،  ،(9أٌ )ط (8)ط ٍنز ثٖضجټٌز ټّضلًٌن،  ٌىټٺ خيوٯ شٵوًم ثٖض٩

ٌثؼدجس ثؼصمج٨ٌز، خوَض  أٌ ثټص٧ٍ١ خد٩ٞ ثټ ح ثٖضًَو من من ثٸصّج ؽيو ْضهثء 

ٌشفٵّ  ث أٸرب من  (8ٶ ثټنٵ١ز )طثټٌٍٳ ثټفُضٻ،   ً ث أٴپ من ثَضِصيُضٷ مٵجخپ ٴو  ً ٴو

ٍثح، أمج ثټنٵ١ز )ط ٍثح أٸرب خٹعري مٵجخپ شمٱٌٞ 9ثټع ( ٌٰٹٍن ٨نوىج ثټع

ٍٿ ثټَىو ثٔضُِضمٍ، ثټيي َض ٩ًنٍ ـٌمجن  ثَضِصيُضٷ، ٌىنج ن٩مپ ٨٘ض إًٝجؿ مٱي
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ٌ  ٰيٍ مج َض ً   ثټنٱْ من ثټفُضٻ ٖضؽٌه ثټفٌمجن، ه ثٔضُِضٿ عجح ٨ٽًٌ ثٖضّٽم، ٌَض ًٵ

ْضنً َضخو منً ټصفٵٌٶ ىوٯ ندٌپ. أمج  ؛عجح ٨ٽًٌمج ىٍ ثټفٌمجن ثټيي ً  ، ٌإنّ أُ٘ض  

ٍثح مفپ ٰصمعّ  (7ط 3ثٖضنفنٌجس ثٖضٌٍِمز ٍٰٳ ثټم٢ )ط ُضٻ ثَضلصٌجًي ټٽع پ ثٔـض

٨ٌن ٠ًٌٶ ثټَىو ثٔضُِضمٍ، ٌىٍ من عجً  ثټصصٰجس  ثَضِصيُضٷ، ٨ن ٠ًٌٶ ثًٔض

فنٌجس ثَضلصٌجًًز ثټصٍ ًٕؽ٩يج ثٔضُِضٿ، ًٌٌٕو خٱج٨ٽٌيج. ًٌدني شفوح من

پ ٍثء ىيو إٗض نٵ١ز ثْ٘ض ٌثټصٝفٌز خجَضِصيُضٷ ټٌّض  ثټّ ٍثح  أن ثټ٩ُضٴز خني ثټع

ٍثح خجټصٝفٌز ثټنّدٌز، ٸمج ؼجء ٍض ـوًغ ثټٌٍِٻ  ٨ُضٴز ل١ٌز، ٌإنمج ًٌشد٢ ثټع

ّٽم ا ا م مجبز أټٲ هًىم: ًؼپ ټً هًىمجن ألي ِدٶ هًى": ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ًٌٜ مجبز أټٲ هًىم ٰصٙوٳ  أـوىمج ٰصٙوٳ خً ًٌؼپ ټً مجٻ ٸعري ٰألي من ٨ 

ٍثخ ج أٸرب :أي [،79"]خيج ور من ثَضِصيُضٷ شنجٻ ظ ٸٽمج ٸجن  أن ثټصٝفٌز خـٍ

ل  أٴپ.  مّصٍَ ثَضِصيُضٷ ثْ٘ض

(، ٌإنم ٍثء ىيو َض شٵ١٪ ثٖضّصٵٌم )ٷ ٷى ج شٵرتح منً، ـٌغ ٸمج أن منفنٌجس ثټّ

ٌشٹٍن  َض ًفدي ثٔضُِضٿ ٨جهر إنٱجٳ ٘وٴز ثټص٧ٍ١ ممن ټم ًدٽٮ مّصٍَ ثټٹٱجًز، 

ٍثؼيز ـجَضس ٠جًبز  ثَضِصعنجءثس ټييث ثٖضدوأ مفًٍٙر ٍض ثټصٝفٌز من أؼپ م

ٍثًا ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ شٵ٪ لجًػ  ٌٰهًز أٌ ثؼصمج٨ٌز، معپ: ـجټز ثټفٌح أٌ ثټ١

ٌثټ٩مپ ٨٘ض إنٵجى من ًص٩ٌٛ ټرضً ٥٨ٌم أٌ  ن١جٳ ثټّٽٍٷ ثټ٩جهي ټٽمّصيٽٺ،

ٍث٨ٌز إٗض ـو ثِصيُضٷ هٌن مّصٍَ  ٍه ٠ هثبم، ٌىى ـجَضس ًٝفٍ ٌٰيج ثټٱٌه ټ٩ٌ

مجنً خأنً ١٩ًٍ من ىٍ أٔو منً ـجؼز، خپ ٴو شدص٩و ٨ن  (، ًٔض ثټٹٱجًز )ٷ ٷى

(، ٌٍض ٛى (، ټصٵرتح من مّصٵٌم ثټرضًًٌجس )ٛ  ٍټثټم٢ )ٷ ٷى ً  ىټٺ ؼجء ٴ

ً  : ش٩جٗض ٌى ريث  )﴿  ِ ى أ ٌى ًىص ٌمج   ٌى ٌنج   ٹ  ّْ ً  م  د  ـ  ٘ضى  جٿى ٨ى ٍنى ثټ١ ٩ى م  ٹ ْم ٩١ْ8  م  ج ن ٩١ْ  ( إ ن مى

ًث  ) ٹ ٍ  ٔ َضى  ٌى ثء   َى نْٹ ْم ؼى ًو  م   ٌ ً  هللا   َضى ن  ْؼ ٍى ، ٰجٖضٱجٜٽز ىنج شٹٍن خني [81(﴾]9ټ 

ٍثح ألٌٌي من هللا ٌظ ٪ ًٕري إٗض  .ا ش٩جٗض ا ثِصيُضٷ هنٌٍي ًٍٰي  ٌىٍ ٌٜ

ٍثح ثٔضټيٍ ثْضلٌٌي، ًٌؽذ ټٽمّصيٽٺ ث ٌشٱٌٝٽً ټٽع ًشٱج٧ هًؼز إًعجً ثٖضّصيٽٺ 

ٌثټ٩جبٽٌز. َثمجشً ثْضرسًز  ٪ أَض ًٹٍن ىټٺ ٨٘ض ـّجح ثټص  ثټيي ًمصجً ىيث ثټٍٜ
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ٍٿ ثټَىو ثٔضُِضمٍ ثٖضصمٌَ ٨ن ثټَىو  ٌمن ثټرضًٌي ٍض ىيث ثٖضٵجٿ إًٝجؿ مٱي

عجح ٨ٽًٌ ثٖضّٽم خپ َض ٌمجن َض ً  ثْض٨ؽمٍ، إن ـٌمجن ثټنٱْ من ثټفُضٻ ٖضؽٌه ثټف

  ٌ عجح ٨ٽًٌ ٰيٍ ثټيي َض خو منً ټصفٵٌٶ ه ثٔضُِضٿ أُ٘ض، أمج ثټفٌمجن ثټيي ً  ًٵ

ٌثټَىو ًٌٰ ٖضؽٌه ثټرتٷ أٌ ٖض٩جٴدز ثټنٱْ مٱيٍٿ  ىوٯ ندٌپ، ىټٺ أن شٌٷ ثټفُضٻ 

ٌٽز ٌَض ًمٹن أن ًٹٍن ٬جًز أخو   ث، ٌىيث ىٍ ٌٰٳ أؼندٍ ٨ن ثٔضُِضٿ، ٰجټفٌمجن ٌِ

ٌهًجنجس ألٌَ شٕؽ٪ ـٌمجن ثټنٱْ ٖضؽٌه ثټفٌمجن ٍىٌيّ ؼ  .خني ثٔضُِضٿ 

ٌثټدمپ پ مّصًٍَمعّ  ٘  3ثټم٢ )ح ىا ثټٹّپ  ج خجټٱٌه (، ًٌٹٍن ىيث ثٖضّصٍَ لج

ثټيي ًّصيٽٺ أٴپ من ثټٹٱجًز، ٨٘ض ثټ٬ٌم من ٴوًشً ٨٘ض شفٵٌٶ ـو ثټٹٱجًز، ٰيٍ 

ٌټٹنً ًدمپ ٨٘ض نٱًّ، ٌإمج أنً َض  ٩ًمپ ٨٘ض ثټ٬ٌم من ٴوًشً إمج مًٌٍّ ثټفجٻ 

٨ٌوٿ ٌٍ٘ٻ ثټٱٌه إٗض ٰٵري ث َض ًٹّذ مج ًٙپ خً إٗض ـو ثټٹٱجًز ٨٘ض ىټٺ، ٥ٌٰپّ   .

٩جٴذ ٨ٽًٌ، ْضنً مٵص ىيو ثټفجټز ًٹٍن إمج ټدمپ أٌ ٸّپ، ٌٸُضىمج ً   ثټٹٱجًز ٍض

ٍټز إٗض  ٌثؼدً ٍض ثټ٩ٍّ ټٽٹّذ، م٪ ثټٵوًر ٨٘ض ىټٺ، أٌ ْضنً ًؽ٩پ ًوو م٭ٽ ٍض أهثء 

ّٰ ٨نٵً ٌثټصٍ ىٍ مّصٍَ ثَضِصيُضٷ ، ُٰض ًٍ ٌ ټنٱًّ ٸٱجًصيج ثټصٍ ًٵوً ٨ٽٌيج، 

 ٌّ ٌشف ٍٻ إټًٌ.  ٷ ثټٱٌه من ثټنٵ١ز )ح( ٍض ثشؽجو ثټيي ٨٘ض ثٖضّٽم ثټ٩ٍّ ټٽٍ٘

ٍټً إٗض ثټنٵ١ز  ؛ًٵٽپ من ٨ٵجخً ،(3ثټنٵ١ز )ىا ٨ٌنو ٌ٘ ْضنً ًًَو من ثِصيُضٸً، 

(، ٰئن نٌصً :أي ،(3)ىا ٍثح  إٗض ـو ثټٹٱجًز  )ٷ ٷى إمج أن شدٵًٌ ٨نو مّصٍَ ثټع

ٌٿ ٨نو ثټنٵ١ز )ىا ٍثح ثټٹدري ٨نو ثټنٵ١ز )ط ،(3ثٖض٩و  .       (3أٌ ش٩ًٌٰ إٗض مّصٍَ ثټع

ٌثه ٧5 1ًمعپ مّصٍَ ثټ٩ٵجح ثټٕوًو )ثټنجً( ثټم٢ )٧ ٍه خ٩ٞ ثْضٰ دذ ٌؼ ٌِ .)

 ٨1نو ىيث ثټم٢ َض ًٌؼ٪ إٗض أنيم ًّصيٽٹٍن أٸعٌ ممن ًٵٱٍن ٨نو ثټم٢ )ط

ٌ 7ط ٌټةٺ ىم ثټيًن (،  ٌأ ٍث شّٽٌم أنٱّيم هلل، ٸمج خٌنّج من ٴدپ،  إنمج ْضنيم ًٰٝ

ٍن ٨٘ض ٩٠جٿ ثٖضّٹني ًٌمن٩ٍن  ّٝ ًٹيّخٍن خجټوًن ًٌىّو٨ٍن ثټٌصٌم، ٌَض ًف

ٹ م  ثٖضج٨ٍن، ٌىم ثټيًن ٴجٻ ٨نيم ثټفٶ ِدفجنً: ﴿ ٴى ٍى ًى ج  م  ٍث م  ٵ  ىنْٱ  ْم أ ٌپى ټىي  إ ىىث ٴ  ٌى

ًنى ٸىٱى  جٻى ثټ ي  ً  هللا   ٴى مى ى٩٠ْى جء  هللا   أ ٕى ٍْ ًى ْن ټى م  مى ىن ٩١ْ  ٍث أ ن  ًنى آمى ٽ ي  ٌث ټ   ٌ﴾[81 .] 
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ٍه ثْضمٌ  ٍټً شٙجـدنج ٰٹٌر ًبٌّز ىٍ ٨م ٌٰٙ ٍثح ثټٹصجح  ٌىٹيث ٨رب أخ

ٌثٖض٩جرص، مني أنَٻ هللا ٸصجخً ثټ٩ًََ ٨٘ض ندًٌ  نجمً ٍض ـٌجر ثٖضّٽم ثټٵوًم  ٌِ

خجټفٹمز، شٽٺ ثټٱٹٌر ثټصٍ شٹمن ٍض ثټد٩و ٨ن ثٔضرسثٯ ٌإن ثټٹًٌم ثټيي أن١ٵً 

ٌثټصٵّٽپ من ثټونٌج،  شدج٠ً خجٖضفٌمجس،  ٌثټنيٍ ٨ن ثټصديًٌ ًَض ٸجن ٍض ثٖضدجـجس، 

ٌأـجهًغ ثټٌٍِٻ ا  جس هللا ثټٹًٌمجس،  ٌټم نٱٌه ثټٵٍٻ إَض ًِض ٌثٔضٴدجٻ ٨٘ض ثِضلٌر، 

ٍثٻ ثټٙفجخز ثټ ٌثټنيً من أٴ ّٽم ا  ٍثن هللا ٨ٽٌيم ا، ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٌثٿ ا ًٜ ٹ

ٌٰجٳ. ٍثٻ ثټ٩ٽمجء ٍض ثټَىو َضشّّ٪ خنج ثٖضؽجٻ   ٌټٍ شصّد٩نج أٴ

ٍٿ خعٵجٰز ثَضِصيُضٷ، ظم خجټٱصق ثْضٸرب أَض     ظم ًوىٕٺ خ٩و ٸپ ىيث أن ًٱٌؿ ثټٵ

شفٵٌٶ " ش٩نٌٍىٍ ثنصٵجٻ ثټ٩جټم من ظٵجٰز ثَضِصيُضٷ إٗض ظٵجٰز ثَضِصوثمز ثټصٍ 

مٌ٪ ثِضن خوٌن ش٩ًٌٞ ثـصٌجؼجس ثْضؼٌجٻ ثٖضٵدٽز مّصٍَ م٩ٌٕز َضبٶ ټٽؽ

پ إټٌيج إَض ٨رب ثټٹعري من ثَضٴصٙجه أٌ "ټٽم١ٌ ، شٽٺ ثټ٭جًز ثټصٍ ټن ًصم ثټصٍ٘

ٌټً ٴٙذ ثټّدٶ هٌن ثّه٨جء  ثټصٵّٽپ ٍض ثَضِصيُضٷ، ٌىٍ ٨ني مج ًو٨ٍ إټًٌ ثٔضُِضٿ 

پ  ث ]أٌ ٰمٌ، ٰٽٵو شٍ٘  ٌ ټ٩ٽمٌز إٗض أن [، خجْضهټز ث82أٸعٌ من ِصني ٨جٖض ج ٌمٱٹ

ٍثًه ثټ١د٩ٌٌز ٬ري ٴجخپ  ثټن٥جٿ ثټ٩جٖضٍ ثټفجيل ثټٵجبم ٨٘ض ثَضِصيُضٷ ثٖضٱٌٟ ټٽم

ٍثًط مومٌر. ٌأنً ٌِؤهي إٗض ٸ ٌثً   ټُضِصم

ٌٻ ؤ صوثمز اا ىٍ ثٖضّثٖضوىٖ أن ثټ٭ٌح نٱًّ اا خج٨رتثٯ ثټوث٨ني إٗض ظٵجٰز ثَضِ

ټٵٌن ثټ٩رشًن، ِصيُضٷ ٔضنٵجىىم من ثټٹّجه؛ ٰٱٍ أًخ٩ٌنٌجس ث٨ن رشثىز ثَض 

خوأس ـٹٍمجشيم شن٥ٌ إٗض ثَضِصيُضٷ ٨٘ض أنً ثٖضفٌٷ ټ٩مٽٌز ثټنمٍ ثَضٴصٙجهي، 

جس ثٖضصفور ثټصٍ لٌؼض من ثټفٌح ثټ٩جٖضٌز ثټعجنٌز خجٴصٙجه ٴٍي  ٌٸيټٺ ثټًٍَض

ٌٴ٧ٍ ثَضٴصٙجه ٍض  ٌو ټصؽنذ  ٸعٌٲ ثٔضنصجػ ٸجن شٕؽٌ٪ ثَضِصيُضٷ ىٍ ثټفپ ثټـٍ

ٌث ٍض ِدٌپ شفٵٌ ٌٴو ؼنو ٌش٤ٌٍٲ ثْض٨ٌجه ٸّجه.  ٌٰن ثٔض٨ُضن،  ٶ أىوثٰيم ثٔض٨ُضٿ 

ٍثِم مديٌر ټٽصٍّٳ أٌ ٸمج ٴجٻ ثَض  ٌثټوًنٌز ټٹٍ شٹٍن م ٴصٙجهي ثټ٠ٍنٌز 

إن ثٴصٙجهنج ثٔضنصجؼٍ ًص١ٽذ خوًؼز ىجبٽز أن نؽ٩پ "ثْضمًٌٹٍ ٌٰٹصًٍ ټٌدٍ: 

ٌثِصموثميج إٗض ٠ٵٍُ  ٻ رشثء ثټّٽ٪  ٍّ ثَضِصيُضٷ ىٍ أِٽٍخنج ٍض ثټفٌجر، ًٌم

 ٌ ٍ، ًٌٜج ٬ًٌٌنج ٍض ثَضِصيُضٷ، إننج ٍض نوث ٌنٽصمْ ًٜجءنج ثټٌـٌ ٿ ٨٘ض أهثبيج، 
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ٌشدوًٽيج خم٩وٻ هثبم ثټًَجهر ٌٴيج ٌخٽٌيج  . ٌمن "ـجؼز إٗض ثِصيُضٷ ثْضٌٔجء ـٌ

جس ثٖضصفور ثنصرشس ىيو ثټن٥ٌر إٗض ثَضِصيُضٷ ټص٭ٌَ ثټ٩جټم خنؽجؿ ٌرس٨ز  ثټًٍَض

  .ًٌس

ٍث ثټدفغ ٨ن ثټفپ ټصن    ٌټ ني ـج ٌو ٍض )ثټصٵٽپ(: ـٌ ٱٌي ظٵجٰز ثَضِصوثمز، ٍٰؼو

ٍر إٗض ـٌجر أٸعٌ خّج٠ز )ثْضٴپ ىٍ ثْضٸعٌ(، ثټ٩مپ ټّج٨جس أٴپ، ثټُضنمٍ  ثټو٨

ٌث خجټ٩ُضػ ثټنجؼ٪ ٸجن ٍض " ني ؼجىٌ ٰٽّٱز ثټَىو ٍض ثٖضص٪ ثٖضجهًز ثَضٴصٙجهي. ـٌ

ٍهر مني أٴوٿ ثټ٩ًٍٙ، ه٨ض إټٌيج ثْضهًجن ٍ مٍؼ  ٌثټ٩ٍّ نفٍ ثَضمصُضء ثټٌـٌ

ٌش٩ّى  ٍٿ شنجهي خيج ثټفٌٸجس ثټصٍ شصدنى ثَضِصوثمز  ٌثټٌ ٌنجهَ خيج ثټٱُضِٱز، 

ټمٽٶ مؽصم٪ مج خ٩و ثَضِصيُضٷ. شصٙوَ ىيو ثټفٌٸجس ټٽٵنج٨جس ثٖضجهًز ثټصٍ 

ٌثِص٭ُضٻ  نرششيج ظٵجٰز ثَضِصيُضٷ: ٴٌجُ ٸپ يشء خجٖضجٻ، ثِص٭ُضٻ ثټنجُ 

ٌثټٌٌؿ ثټصنجٌّٰز ثټص ٍثؼيز ثټٹٍٸذ ټصفٵٌٶ منجٰ٪ ٔمٌٙز،  ٍ شٝ٪ ثټنجُ ٍض م

ٌثټفٌجر ثټد١ٌّز ٌثټ٨ٌجًز  ٌش٩ّى خجٖضٵجخپ ټنرش ٴٌم ثټص٩جٌن   ".خ٩ٝيم ثټد٩ٞ، 

ًثس ثټصٍ ؼجءس ٍض     ٍثًثټن٩م )ثټَىو( ىٍ ثټ٩ُضػ ثټنجؼ٪، ٌىٍ أٌٻ ثټصٍٙ  ف

ٻ ٱصٍؿثٖض  من نمدز خفًٍٝ ثټ٩ٌخٍ ثټ٩جټم ٍض ثَضِصوثمز مّصٵدپ ـٍٻ ثٌْض

 ثټدٌةٌز خأخ٩جهىج ثَضِصوثمز خٵٝجًج ٖض٩نٌنيث ثټ٩ٌح ٌثٖضٱٹًٌن ثټدجـعني

 ثٔضٴٽٌمٍ ثٖضٹصذ ثټ١د٩ٌز ټفمجًز ثټوٌيل ثَضشفجهٌ  ،ٌثټٌّجٌِز ٌثَضؼصمج٨ٌز

٢ ثټرشٳ/آٌِج ٬ٌح ٖضن١ٵز  من ٌخو٨م ثٔضِٹنوًًز مٹصدز م٪ خجټص٩جٌن ثْضٌِ

ّز ٍث ٨٘ض:ثټ٩جٖضٌز ًٍٰه مِؤ ٍثًه ٨٘ض ثٖضفج٥ٰز ، ـٌغ أؼم٩  ٨٘ض ٌثټرتٸٌَ ثٖض

 .ثټَىو ظٵجٰز

ٌټٍ ٍض ١ًٌِن ًّؽٽيمج 83ٰيپ ثنربَ خجـغ أٌ مٱٹٌ ٨ٌخٍ مّٽم]    [ ټٌؤٸو 

ٌثٖضّمى خااااا ) ٍثًه  ٍثً شٵًٌٌثټصجًًن ٍض ثټصٵًٌٌ ثټ  ٍض ثَضِصوثمز مّصٵدپ ـ

ٌثن4 ثټؽنٍح من ًؤًز ثټ٩ٌخٍ ثټ٩جټم ، ثٔضِٹنوًًز مٹصدزاا  2118 ـًَ

ج إٗض شٽٺ ثټن٥ٌر ٍض اا مص(، ٌٰٵٍٻ أن ثٔضُِضٿ  ا هًن ج  ثٔضِٹنوًًز ا ٸجن ِجخٵ 

  ثًشدجٟ ثټَىو خجَضٴصٙجه شفض ٤پ ثټ٩ٵٌور؟
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ٍثًهر ٍض     : من ظٵجٰز ثَضِصيُضٷ 2111)شٵًٌٌ ـجټز ثټ٩جټم  إن ثټٱٵٌر ثٔضؼمجټٌز ثټ

ش٥ٽم ثټَىو ٍض ثٔضُِضٿ ٸعري ث ـني شؽ٩ٽً ٰٽّٱز ٌىيو   إٗض ظٵجٰز ثَضِصوثمز(

ٌثټعجنٌز ـني شٝمً إٗض ٸجٰز  ٌٜز ٌىٍ ممجټٲ ټيج ٌثـور،  ٌثًْض ثْضهًجن ثټّمجًٌز 

ج ني ٸجن  شمجم  ٍشٌز، ـٌ ث َض ٌؼيز ن٥ٌ ٔمٌٙز أٌ ٸين ٍنً ش٩دّو  من ـٌغ ٸ

ٌٴو ًٹٍن ؼرب ث ٍض ٬ريو، خٌنمج ٍض ثٔضُِضٿ ًأشٍ  ج ٍض ٬ريو،  ٱ  ّٕ ٍثٍن ج ٍض ثٔضُِضٿ شٵ مص

ٹ ج ًٌىدنز ٍض ٬ريو، ٌٍض ثٔضُِضٿ َض ّّ ٌشن َثَض   ٌٴو ًٹٍن ثن٩ ث،   ً ًنٱٙپ ٨ن  ثلصٌج

ٌألري ث ـني  ٌټٌْ ټً ٠ٵٍُ شوٻ ٨ٽًٌ، أٌ ممجًِجس ًنٱٌه خيج،  ـٌجر ثټنجُ، 

ٌ ج ٍض ٸصجح هللا ا ش٩جٗض ا  ٍثًه ـٌ ٍثٻ ثټٱُضِٱز، ٌىٍ ثټ شؽ٩ٽً خرشً ج ٰصّٝمً م٪ أٴ

جبپ  ٌثټ٭جًجس ٸمج ٴٽنج نجىٌٺ ٨ن ثټٍِ ّٽم ا،  ٌأـجهًغ ندًٌ ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 مصدجًنز.  

ىنجٷ  ، أنمّصًٍجس ثټَىوصٵًٌٌ ٍض ؼجنذ منً ٨٘ض ثْضٴپ م٪ ٘ض ثشٱجٳ ثټ٨ ٌَض أهٻّ   

ظُضظز مّصًٍجس ټٽدّج٠ز: ثٖضّصٍَ ثټ٩مل ٌىٍ أن ًمصجً ثٔضنّجن ثِصيُضٷ ٸمٌز 

ٌټٌْ أٴپ من ثټّٽ٪ خ ٨ٍ  نجء ٨٘ض ٴنج٨صً خأىمٌز ىټٺ  ّٕ  جن ٲ، من ثټفٌمجن أٌ ثټصٵ

ثٔضنّجن  ّٱٍ ٨نومج ًدوأٌأن ًٙدق ىيث ِٽٍٸً ثٖض٩صجه، ًٽًٌ ثٖضّصٍَ ثټٱٽ

ٍثٴذ ِٽٍٸً ٱً  ا خجټصٱٹري خ٩ ٨ٌ٘ض ثټدٌةز، ظم ا  جمّصيٽٹ  خٍ٘ ٨٘ض ثِضلًٌن 

ثٖضّصٍَ ثَضؼصمج٨ٍ ٨نومج شصفٍٻ ثټدّج٠ز إٗض ٌِجِز ثؼصمج٨ٌز شيوٯ إٗض 

ٌثر ثَضؼصمج٨ٌز ٌش٩ًََ ثٖضّج ٌثء  ٌثټٱٵ ٍر خني ثْض٬نٌجء   .شٵٽٌٚ ثټٱؽ

ٍثٰٶإن   ثٔضُِضمٍ ثټوًن ٌم١٩ٌجس ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز مفصٍَ خني ثټؽَبٍ ثټص

 ٌش١دٌٶ شٹًٌْ ٍض ىجٿ هًٌ ټٽ٩ذ ثٔضُِضمٌز ثټ٩ٌخٌز ثټعٵجٰز ًؤىپ ثټفنٌٲ

 ٰفّذ، ثٔضُِضمٌز ثټ٩ٌخٌز ثٖضؽصم٩جس ٩ٌ٘و ٨٘ض ٰٵ٢ ټٌْ ِصوثمز،ثَض  مدجها

ج ٌإنمج  ٝ  ثٔضُِضمٍ ثټوًن ٨جٖضٌز ٤پ ٍض ٸٹپ، ثٔضنّجنٍ ثٖضؽصم٪ مّصٍَ ٨٘ض أً

ٌٰٶ ثټ٩جټم، ىيث ٍض ثټدرش ټٹپ ثٖضٍؼً  ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز مٱيٍٿ ٨جٖضٌز (ٌ

ؼوٌٻ ] (ٿ 1992 ٨جٿ 21 أؼنوث ٍض ثټ٩جټم ـٹٍمجس أٴٌشيج ثټصٍ ٌمدجهبيج

ٍثٰٶ خّدذ ټٌْ ٌىيث ،[84][ټٽعٵجٰز 21أ٨مجٻ ثټٵٌن   ٌإنمج ٰٵ٢ ثټؽَبٍ ثټص

٧ٍ ش١ٌؿ ثٔضُِضمٌز ثټ٩ٌخٌز ثټعٵجٰز ظم ٌمن ثٔضُِضمٍ ثټوًن ْضن  شفٵٌٶ مٍٜ
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٨ٌٍز ٍټٌز أٸعٌ خًٍٙر ثټٹٍٸذ ىيث ٍٰٳ ټٽّٹجن ؼٌور ـٌجر ن ٌثٴ٩ٌز ٔم ٌ 

٨ٌٍز ٍثٍن ؼيز، من ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز ٍض ثټفجٻ ٨ٽًٌ ممج ٌمٍٜ  خني ٌش

ٍثنذ ٌز ثٖضجهًز ثټؽ  ٨٘ض شٵصص ٌَض ألٌَ، ؼيز من ثټ١ٌؿ ىيث ٍض ٌثټٌـٌ

ٍثنذ م٩جټؽز  .[85]ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز أهخٌجس ٍض ٸمج ٰٵ٢ ثٖضجهًز ثټؽ

وو، خپ  ٌثٴ٩ز ټم ًّصأظٌ خً ثَضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ ـٌ أ٘دق ثټَىو ـٵٌٵز أممٌز 

شٌّو ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ من لُضٻ ثَضنصٵجٻ إٗض ظٵجٰز ثَضِصوثمز ٌىؽٌ ظٵجٰز 

ٌنً ٨٘ض ثٖضّصٍَ ثټوًنٍ خ٩جمز  ٌأ٘دق ثټيًن ًنٱٌٌن منً ًٌنٹٌ ثَضِصيُضٷ، 

ٍن خً ٍض من ٌنً ًٌٍ٘ ٍنً ًٌٵٌ جٴٕجشيم، ًٌصجخ٩ٍن ٌثٔضُِضمٍ خمج٘ز ٌِٵدٽ

ٌجشيم، خپ ٌِٹٍن  ٌشٍ٘ ٍن خجْضلي خً ٍض نيجًز ثؼصمج٨جشيم  ش١دٌٵً، ًٌٍ٘

ث ٨جٖضٌ ج ٨ٍٖضٌ ج اا إن ټم ًٹن شوًّن ج ٰٱٽّٱز   ً ٌث ج ټفٌجشيم اا مج هثٿ ٘جً ٴ منيجؼ 

ٌثمٌ هللا ا ش٩جٗض  ث ْض َثمً منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجشً ش٩دّو  ٌظٵجٰز، خٌنمج ًٱٍٍ ثٖضّٽم خجټص

ٌشم ٌثٴصوثء  خّنز ٌمنيجػ ندًٌ ثټٹًٌم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا.ا،   عُّض  

ٌث هَضټز ٨٘ض  ٌث خً من )شٵّٽپ( ٘جً ٍٴٱيم ىيث ٌخمج أٔجً ٌىم َض ًوًٌن أنيم خم

ٍثٍن،  ٌثټص ٌثټصٵّٽپ   ٢ ج ټٽصٍِ ٌآن ثٖض٩ؽَ ٍض آًجشً ثټصٍ ٸجنض شو٨ٍ هٌم  إ٨ؽجٍ ثټٵ

ٌأ٩ٰجټً ثټص ٍثټً  ٍ ٸجنض شفٞ ٨٘ض مج ٸجن ًو٨ٍ إټًٌ ٌإ٨ؽجٍ ثٖضنيجػ ثټندٍي ٍض أٴ

فز مج ًو٨ٍ خً ٌإټًٌ ثٔضُِضٿ،  يجهر هثم٭ز شؤٸو ٘وٳ ٌ٘ ٸصجح هللا ا ش٩جٗض ا، ٌٔ

 ټ٩ّجهر ثٔضنّجن ٍض ثټوثًًن. 

ٌثٖضّٽم ـني ًٹٍن مّصيٽٹ ج ٰيٍ ١ٌٰر هللا ثټصٍ ١ٌٰو هللا ٨ٽٌيج؛ ٌٰصمي 

ٌٽز ندٌٽز ټ٭جًجس ندٌٽز، معپ ثټٵٌجٿ خمج ٌٰٜ ً هللا ٨ٽًٌ من ٨دجهثس ثَضِصيُضٷ ٌِ

٩ٍ ٨٘ض ثټ٩ٌٖ شنٱٌي ث ټٵجنٍن ثَضِصمُضٯ  ٠ٌج٨جس ٩ًّى ٍض شفٌٙٽيج، ٌِ

ٌثټصن٩م خن٩م هللا ثٖضن٩م ا ِدفجنً ا ٍض ٬ري  ٛ خأمٌ هللا ا ش٩جٗض ا،  ٨ٌمجًر ثًْض

ٌٰٙٽً ٍض آن   ثٔضمجٿ مفمو خن ثټفّنرسٯ ٌَض شٌٯ، ٸمج أٌؼَ ىټٺ ثٖضنيجػ 

٨٘ض أًخ٩ز أٌؼً: ٰٱٍ مٵوثً ٘جًس  ٪ ااثټٕدٵٙو "أن ثٖضّأټز اا ً :ثټٌٕدجنٍ

ٍثه ٨٘ض ىټٺ  ٌٌٰمج  َ ٨٘ض ثټ١ج٨ز ىٍ معجح ٬ري م٩جٴذ،   ٍ مج ًّو خً ًمٵً ًٌصٵ

ٍثس،  إٗض ـو ثټٕد٪، ٰيٍ مدجؿ ټً مفجِذ ٨٘ض ىټٺ ـّجخ ج ًّري ث، ٌٍض ٴٝجء ثټٕي
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ٶ  ٌنٌپ ثټٽيثس من ثټفُضٻ ىٍ مٌلٚ ټً ٨٘ض ىټٺ، م١جټذ خٕٹٌ ثټن٩مز ـٌ

ٌثٿثټؽ ٍثه ٨٘ض ثټٕد٪، ٰئن ثْضٸپ ٍٰٳ ثټٕد٪ ـ ٌٌٰمج   .[86" ]جب٩ني، 

 ٽدى مص١ٽدجس( ثټيي ًثٔضُِضٿ)ٌِجټز ٨جٖضٌز لجټور ٰجٖضّٽم ٩ًٽم أنً ًؤمن خ

ٌثټٵجبمز ًثس ثټٵجهمز  ٌ ، ثټفٝج  ټيٍ ثټ٩جهٻ ثټييثٔض ًشرش٩ًخ٩ٵٌوشً ثټّجمٌز 

ٍ ٪.ّجٌي خني ثټؽمًٌ ٌټٹنً ٰ  .. ٍ ٍنٍ ميىپ ٌمص فٵٶ ، ًثٍنٳ ىيث شن٥ٌم ٴجن

 ٌ ، ر ټٽمؽصم٩جس ثټدرشًز ٨٘ض شدجًنيجثٖضص١ٽدجس ثٖضص٭ري ـجؼجس ثټنٱْ ثٔضنّجنٌز، 

ٍنً  ًخجنٍ ثټٍؼيز، إنّاجنٍ ثټ١جخ٪، ًٕمپ  ، ًخجنٍ ثټ٭جًز،ًخجنٍ ثٖضنيؾ هًنٌ ټٹ

ٌثٴ٩اٍ ٌثٴ٪  ،ٸپ مٹجن ٌٸپ ٍمجن، ًٌٙٽق ټٹپ مٹجن ٌٸپ ٍمجن، هًن  ٴًٌذ من 

ٌثټفٌجر،  ، ٰٵوٿ ثټفٽٍٻ ٸجن منيج ٌمج ٌِٹٍن نّجن مج٩ًٽم مٕٹُضس ثٔض ثټنجُ 

ٌثٜف   ،ًٌٜز ثټصنٱٌيٌثْض ّمجًٌز ثټٌِجټز ثټ  ش٩جټٌمً ٍض ٍض ِيُض   جٰؽجء ىيث ثټوًن 

ٍثىًٌ ٌٌض ٨دجهثشً ٌم٩جمُضشً ٌن ٌثمٌو  ٌثټص١ًٍأ ، ټٌُضبم هثبمج  ، ًؽم٪ خني ثټعدجس 

ٌثٷ ثټدرش ٌټييث ٰٵو أى٨ن ثٖضّٽم ټنوثء ًخً ش٩جٗض ـثټُضمصنجى ـ ني ًأمٌو ٍ، 

ٌثټؽمج٨ز، ٨رب آًجٍس ًصٽٍىج ًٌصٱّيميج  ٍر  ٶ ثْضل ٍثٍن ـٌ ٌثټص ٌثَض٨صوثٻ   ٢ خجټصٍِ

 من ٸصجح هللا ا ش٩جٗض ا: 

ذ   ً  َضى ً ف  ٍث إ ن   ٰ َضى ش ْس  ٌى ٍث  خ  ثرْشى ٌى ٍث  ٸ ٽ  ٌى ٍو  ؽ  ّْ نْوى ٸ پ  مى ًنىصىٹ ْم ٨   ٍ ٌث  ي  ٿى ل  ﴿ًىج خىن ٍ آهى

﴾ نيى  ٰ ْس    [.87]ثْټم 

ثټ ي   ٌى ج﴾﴿ ثم  ٍى ٺى ٴى ٸىجنى خىنْيى ىىټ  ٌى ٌث  ټىْم ًىْٵرت   ٌى ٍث   ٰ ٍث ټىْم ً ْس  ٵ  ىنْٱى   [.88]ًنى إ ىىث أ

ج  م  ٽٍ  وى مى صىْٵ٩  ٰى   ٢ ّْ ج ٸ پ  ثْټدى ١ْيى  ّ َضى شىدْ ٌى ٺى  ن ٵ  ٍټىز  إ ٗضى ٨  ْ٭ٽ  ٷى مى ْپ ًىوى َضى شىْؽ٩ى ٌى ﴿

ث﴾  ً ٍ  ّ ْف   [.89]مى

ًنىزى هللا   ثټ ص    ٍ ٿى   ٌ ـى ْن  ْپ مى ﴾﴿ٴ  ٳ  ٍْ  ٌ نى ثټ ثټ١ ٌ دىجس  م  ٌى ه   دىجه   ٩ ػى ټ  ٌى ىْل   [.91]ٍ أ

نى  ّى ـْ ى ج أ ْن ٸىمى  ّ ـْ ى أ ٌى نٌْىج  نى ثټو  ٌدىٺى م   ٙ ْى نى َضى شىنْ ٌى رى  ٌى ًى ثِْضل  ث ج آشىجٷى هللا   ثټو  ٌمى  ٰ ثخْصىٮ   ٌى ﴿

ٛ  إ ن  هللا ى َضى ً ف   ًْ جهى ٍض  ثْْضى ّى َضى شىدْٮ  ثْټٱى ٌى ﴾هللا   إ ټىٌْٺى  ًنى و   ّ ْٱ   [.91]ذ  ثْټم 

ٌثٖض٩جرص خجټنمجىػ ثټ١ٌدز ثټصٍ ِجًس      ٌټٵو ـٱپ شجًًن ثٖضّٽمني ٍض ٴوًميم 

ٌشيم ٌإمجميم ثټٌٍِٻ  ٌىټٺ شأٌِ ج خٵو د ج ٍض ثِضلٌر،  ٨٘ض هًح ثټصٵّٽپ من ثټونٌج ـٌ

ٍنً ثټ ّٽم ا ټٹ ٌر ثټٹًٌم ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ٍٿ ثټوًثټٵو َثىوًن إٗض ً ن، فّنز ټٽ
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ز ٍىو  ٍيٰ ؛خ٩وو ٌثو ٌٍىو من ؼجءٍ من ِدٵٍىو  وٍىو ٰجٳټيي ٌث لُ٘ض

َثىوًن من ثخصوثء لٽٶ ثټ ٍٿ ثټّج٨زثټ ٛ إٗض أن شٵ ٌثًْض ٍثس   . ّم

ّٽم ا ىټٺ ْضنً ٴو ـٙپ      ٌأنً مج من  ،٨٘ض ثټٹمجٻ ٍض ثټَىوا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٌٍ إٗض ثټونٌج ٍض خوثً ٍر ٍض ٍىوو من ن٥ ٌٴو ـٙٽض ټً ىٱ ز ـٌجشً أٌ ٍض ٍثىو إَض 

١يج أٌ ٍض آلٌىج ٍثىو  ٌِ  ،ظم أشصً ثټونٌج من ٬ري ٠ٽذ منً ٰٵدٽيج ث، أٌ أنً ٸجن 

ٌأ٘فجخيم ثٖضٌجمني ٌ  ٍثس إَض من ٨ٙمً هللا من ثټندٌني  من ىنج شفٙپ ثټيٱ

ٌثټٕ ٌټةٺ ًٌٰٵجٌثټٙوًٵني  ّن أ ٌثټٙجټفني ـٌ  .يوثء 

، ٌىيث  ثټٹمجٻ ٍض ثټَىوٴو ـٙپ ٨٘ض ا مٌِٽّ  هللا ٨ٽًٌ ّ٘٘ض  ا ټٹن ثټٌٍِٻ ثټٹًٌم 

ٌشمٹني إټيٍ ًثهر ًخجنٌز   ؛ثټٹمجٻ ٸجن أشم مج ًٹٍن من نٱْ خرشًز ثٸصفٽض خئ

ٌر ټٹپ أـو ؼجء خ٩وو ٌثټٵو َثىوًن ٴدٽً  ،ټٹٍ ًٹٍن ثټنربثُ  ٌىټٺ ْضن ٍىو ثټ

ٌثـور ٍض خٌض م٩مًٍ ًأشٍ إټًٌ ؼم٪ من ث ٪ ټدنز  ٍهو ـٌغ ٸجن مٍٜ ٸصمپ خٍؼ

٪ ټدنز ثټنجُ ٖضٕجىوشً ٌٰن٥ٌٌن ًٌ ٍٍٰن خرشٰجشً ٩ًٌؽدٍن خً ٬ري مٍٜ ص١

ٌثټُّضٿ  ا ٌثـور ٰٹجن ٪ شٽٺ ثټٽدنز ټيټٺ ثټدٌض ثټيي ىٍ ا ٨ٽًٌ ثټُٙضر  ىٍ مٍٜ

ٌثـو منيم ٔجًٷ ٍض خنجبً ٰٙجً ٍىو ثټندٍ مفمو  ٍض ثټفٵٌٵز خٌض ثْضندٌجء ْضن ٸپ 

َثىوىٍ لصجٿ ټَىو ثْضندٌجء ٴدٽً ٌٸم ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِٽّ ّ٘٘ض ا  ًن من ٬ري جٻ ٍىو ثټ

 .ثْضندٌجء

ٌأ٘فجخً ىٍ ٸيټٺ ٬جًز ثټَىو ٖضن أشى خ٩ووٌ   . ٰٹپ من أشى خ٩وو من آټً 

ٍٿ ثټوًن إنمج ً٭رتٍٰن من ٍىو شٽٺ  ٌثټصجخ٩ني ٌمن ؼجء خ٩وىم إٗض ً ٌأٌٔج٨ً 

  .[92]ثٖضٕٹجر ثټصٍ شنري ټيم ثټ١ًٌٶ

ٌر ثټمٽٶ، ندٌنج مف ٌٴو ّٽم ٨٘ض ٌِو ثټَىجه، ٌإمجٿ ثټٹپ،  مو ا ّ٘٘ض هللا ّ٘٘ض هللا ٌِ

ٌثِضلٌر، ٰجلصجً ټيج ثټَىو خمٱيٍمً  ٨ٽًٌ ٌِّٽم ا، ثټيي هٻ أمصً ٨٘ض لري ثټونٌج 

٨ٌج٘م ټيج من  ج ټفٌجشيج، ٴٌخى ټٌخيج، ٌمنؽجر  ټيج من ثټٱصن،  ثټٙفٌق منيجؼ 

ٌثټسٴز،  ٍثح ثٖضيجټٺ من ثټ٭ٖ،  ٌأ٬ٽٶ خيټٺ أمجميج أخ ج،  ٌثټدًُض ٍثًج  ٍٴ٧ٍ ٍض ثټٌ ثټ

ٌأخ٩وىج ٨ن هًٌح ٌأٸپ مجٻ ثټنجُ خ جټدج٠پ، ٌؼٽذ ثٖضجٻ من ٸپ ٠ًٌٍٶ ٸجن، 

٨ٌن ثټ١م٪ ٌٰمج ىٍ ٍض أًوي ثټنجُ،  ٨ٌن ثټفٽٲ خجټٹيح،  ديجشً،  ٌثٿ ٌٔ ثټف
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ٌثټسًٌ خمج ٍض أًوًيج،  ٌثټٌٜج،  ٌثټص٩ٱٲ،  ٌٸّجىج خجټَىو ظٍح ثټٵنج٨ز، 

ٌثټٍٕٳ ٌثًشٹجح ثټٌىثبپ،  َثبپ،  ٌټٍ خجټٵٽٌپ، ًٌـميج من ثټص٩ٽٶ خجټ  ٌثټصٙوٳ 

ٌش٩جٗض ا،  ٹذ ٍض ٰؤثهىج ـذ ثټدجٴٍ    ا ِدفجنً  ًثءو ٠جبپ، ٌِ ٌٰمج ټٌْ من ٌ

 ثټفٍ ثټيي َض ًمٍس.  
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ٍثمٖ ثټدجح ثټعجټغ:    ى

ٍٿ ثٔضنّجنٌز، إٔٹجټٌز ثٖضنيؾٸصًٍ [ ه1] ٲ ًٍوثن: ٴٝجًج ثټ٩ٽ ًٍِٗ : 7. 

 .48 آًز ثٖضجبور:[ 2]

ٌه ثټ١ٌجټيس ٍض [3] ( ٌمن ٠ًٌٵً أـمو ٍض 58 مّنوو )ٗ ثټفوًغ: ًٌَ أخٍ ه

  .( خئِنجه ؼٌو من ٠ًٌٶ ـدٌذ خن ِجټ م4/273ثٖضّنو )

ٍٿ ثٔضنّجنٌز، إٔٹجټٌز ثٖضنيؾٸصًٍ ه [4]  .45ٗ :ـّن ـنٱٍ: ٴٝجًج ثټ٩ٽ

   .141ٗ :[ ثٖضٽٹٌز ٍض ثٔضُِضٿ: ه.٨ٌىس ٨دوو، أـمو إِمج٨ٌپ ًف5ٍ]

ثټوًنٍ ٌمٕٹُضس ثټ٩جټم  ٨ٽم ثٔضؼصمج٧ هٸصًٍ مفمو أـمو خٌٍمٍ، ن٥ٌ:ث[ 6]

ٌثًن شرينٌ:ثٌ  134ثٔضُِضمٍ، ٗ ًثِز نٵوًز  ن٥ٌ، خ ٌثٔضُِضٿ اا ه ٨ٽم ثٔضؼصمج٧ 

 ش٩ًٌذ أخٍ خٹٌ أـمو خجٴجهً.  ټٱٹٌ مجٸْ ٌٰرب

 .141ٗ :[ ثٖضٽٹٌز ٍض ثٔضُِضٿ: ه.٨ٌىس ٨دوو، أـمو إِمج٨ٌپ ًف7ٍ]

 ا م ٨ٽًٌ ٌِٽّ  هللاّ٘٘ض  ا ثن٥ٌ: مفمو ن٩مجن: ٠ًٌٵز ش٩ٽٌم مفمو ًٍِٻ هللا [8]

ج ثن٥ٌأظٌ ش٩ٽٌمج  ٝ ٌأً ٌهٸصًٍ ٌشً ٨٘ض ثْضهح ثټ٩ٌخٍ.  ٌثبٍ  : هٸصًٍ ـّني ثټّجم

ٍٿ ثٔضُِضمٌز  ٌثټمربر ٍض ثټّنز ثټندًٍز، مؽٽز ثټ٩ٽ ٥ز  ًجرس لٽٲ ثټٕؽريي: ثٖضُـض

ىا. ٸيټٺ ثن٥ٌ: ٨دوثټٱصجؿ أخٍ ٬وو: أِٽٍح ثٖض٩ٽم 1431( ًخٌ٪ ظجنٍ ٨1وه )

٨ٍجس ثٔضُِضمٌز، ـٽذ ٌأِجټٌدً ٍض ثټص٩ٽٌم، ث ٌألري ث ثن٥ٌ: أ٠دجء 1416ٖض١د ىا. 

٨ٍٍ ثٔضُِضمٍ، ثټ٩وه:  ٍشٌ، مؽٽز ثټ ٌثټص  ١ً532ٽٵٍن ـمٽز ٩ٔدٌز ٜو ثټ٭ٝذ 

 .392111خصجًًن 

ٌثټٵٽذ ٗ [ 9] مجن خني ثټ٩ٵپ  َثيل، ًٸجبَ ثًٔض  .195مفمو ثټ٭

 .278[ ثټوٸصًٍ مفمو ٨ل ثټيجٔمٍ: ٔمٌٙز ثٖضّٽم 11ٗ]

ٍٴ٪ ثټوٸص11] ًثمَ ٠ً ټٽ١ذ ثټنٱيس.[ م  ًٍ 

ٌىلرير ثټٕجٸًٌن"مجٿ ثخن ثټٵٌمثٔض [ 12]  . : "٨ور ثټٙجخًٌن 

ٌوأ ااا فؾّ ثټ جحٸص ٘فٌق ثټدمجًي: [32] ّٙ َثء ثټ ٍثح ثٖض ْفصى ٌؼ ـوًغ  – خ

.(2941)ًٴم   

ٌثو مّٽم ) [14] ً314.)  



ٌثىٌم أـمو          منيجػ ثټَىو ٍض ـٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم                                                     ثټٌّو إخ

 

ٌنٍهثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټ 113  ٹرت

 ًٌخجح ثټؽٽٍُ ٨٘ض ثټّس  ااا ثٖضٱٌه ټٽدمجًيثْضهح ثٖضٱٌه ټٽدمجًي: ثْضهح [ 35]

(.1145)ـوًغ ًٴم  –  

مجن ټٽدٌيٵٍ [16] ٔ   :٩ٔذ ثًٔض ثخ٪ ٨رش من  ٌّ مجن ٌىٍ خجثټ ذ ثًٔض ٰٙپ ٍض ح: ٩ى

 ٍّ .1391ـوًغ ًٴم  – ٌِّٽم اا ّ٘٘ض هللا  ٨ٽًٌاا  ٍىو ثټنّد  

ٌآن[ 31] ټٵٍٻ ٍض شأًٌپ ث :شٱّري ًٍِر ثټٱٌٴجن :ؼجم٪ ثټدٌجن ٨ن شأًٌپ آي ثټٵ

ٍټً ٌْ ٸى ": ا ش٩جٗضا         ٴ ٍثثن٥ْ  خ  ى  .(24153)ًٴم ثټفوًغ  - ..."ٌْٲى رضى
 (.1163[ ألٌؼً ثټدمجًي )18]

ج٨ز٘فٌق مّٽم:  [32] ّّ ٌأرشثٟ ثټ صىنيخجح مج خني ثټن   ااا ٸصجح ثټٱصن   – ْٱمى

.(5262)ـوًغ ًٴم   

 ]21[ مصٱٌٶ ٨ٽًٌ: ثټدمجًي )6437( ٌمّٽم )1149(.

ٌثخن مجؼً [21] ٌثو ثټرتميي  ففً ثْضټدجنٍ ٍض ٘فٌق  ،ً ثخن مجؼً خٌٴم ٌ٘

 .2/393:٘فٌق ثخن مجؼً  (.3313)

ّّ (2233( خٌٴم 223 ٗ [22] نً ، ٴجٻ ثټرتميي: ىيث ـوًغ ـّن ٘فٌق، ـٌ

 .ثټفج٦ٰ ٍض ثټٱصق

مجن ټٽدٌيٵ23ٍ] ذفثټ :[ ٩ٔذ ثًٔض ٩ى  ٔ د٩ٍن من  ّّ ٌثټ ـوًغ ًٴم  – ًمجنثٔض  جهي 

(9668).  

فجخز :ثٖضّصوًٷ ٨٘ض ثټٙفٌفني [22] ّٙ  :(هللا  ٨نيم... ًيض ا ٸصجح م٩ٌٰز ثټ

ٸْ   .  (7213)ـوًغ ًٴم  – پبٰٝجبپ ثټٵدج ٌى 

ٌثو مّٽم ًٴم : )7346(. ً ]25[ 

ٍثً ٍض ٔمجبپ ثټندٍ ثٖضمصجً [26] ٌثًٜ ٨ن ثټّونٌ :ثْضن  هللا ّ٘٘ض ا ج خجح ٍض ٍىوو ٌإ٨

ٽّ  .(457) ـوًغ ًٴم – اا م٨ٽًٌ ٌِ  

ٌثو ثخن مجؼز ) [27] ٌ  (4112ـوًغ ـّن ً فً ٘فّ ٬ٌريو خأِجنٌو ـّنز، 

 (.944ثټّٽّٽز ثټٙفٌفز ) ثْضټدجنٍ ٍض

 (.58[ ثخن أخٍ ثټونٌج: ٸصجح إُ٘ضؿ ثٖضجٻ: خجح ٰٝپ ثٖضجٻ، ثټفوًغ ًٴم )28]
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 . 337ٗ  :ثټٌه ٨٘ض ثټدٹٌي، َضخن شٌمٌز :ثن٥ٌ [29]

 .1/39 :ثټٱصجٌَ [ ثخن شٌمٌز31]

ٍثٴٲ ثټٌٍِٻ [ هٸصًٍ ٨مجه ثټوًن لٽٌپ: 31] هللا  ّ٘٘ض ا ثټد٩و ثَضؼصمج٨ٍ ٍض م

ٽّ      .1975، هًّمرب مؽٽز ثٖضّٽم ثٖض٩جرص( 4ثټ٩وه ) ا، م٨ٽًٌ ٌِ
ٌث٬نج[ 32] َثيل، ثټ٭ٌَ ثټعٵجٍض ًمصو ٍض ٰ  .137-136ٗ  :مفمو ثټ٭

ٍر خمؽٽز ثٖضنجً ثټؽوًو ثټ٩و :و ٨مجًرثټوٸصًٍ مفم[ 33] / 39 هًؼجٻ ٨ص ثټند

2117. 

ٌثر ٍض ثٔضُِضٿ :ثټوٸصًٍ مفمو خوً٪ رشًٲ[ 34]  .49-47ٗ :ثٖضّج

ٌ ٍض ٍىو ثْضندٌجء ٌٸُضميم: ًٴم : ٌٔدز أخٍ خن مٙنٲ [35] ٸصجح ثټَىو اا مج ى ٸ 

(33757.)  

رٌ ثټ[ 36]  ً ٌٴٌپ: ثټ٩ٙج، ٌىٍ ثْضٔيٌ : ثټٍّٟو  ٴجٻ ، )م٩ؽم ثٖض٩جنٍ ثټؽجم٪(، 

٩ْ  ٨جمٌ ّٕ : ثټ ٍّ ىْىٌىذ  م  "د  ٌ أ مى ر ٨   ً جػٸجنْض ه   ".ن ٌِٲ ثټفؽ 

 .119ٗ :ثټونٌجإُ٘ضؿ ثٖضجٻ َضخن أخٍ [ 37]

ٌثو ثټدمجًي )38] ً ]5414.) 

ٍىي خرشؿ ؼجم٪ ثټرتميي ټٕض [ شفٱز ثْض 39] مجٿ ثټفج٦ٰ أخٍ ثټ٩ُضء مفمو ٨دو ـ

ٸصجح ثټَىو ٨ن ًٍِٻ هللا ا ّ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  :ثټٌـمن ثخن ٨دو ثټٌـٌم ثٖضدجًٸٱًٍي

ّٽم ا  ديجٌِ   ټدنجن. –، هثً ثټٹصذ ثټ٩ٽمٌز خريٌس خجح مج ؼجء ٍض ثټيم ٍض ثټونٌج ـٌ

ٌثو ثخن مجؼً )[ 41] فّ 4114ً  (ز٘فٌق ثخن مجؼ) فً ثټٌٕن ثْضټدجنٍ ٍض(، ٌ٘

  ).3325)( ٘فٌق ثټرت٬ٌذ)(، 3312ٌ)

ٌثټرتىٌذ  (16694) 4/59ألٌؼً أـمو  [41]   .1/29٘فٌق ثټرت٬ٌذ 
ٽّ ّ٘٘ض ا ن٥ٌ ٸصجخنج: نّجء ثټٌٍِٻ ث[ 42]  ، ٔدٹز ثْضټٍٸز.   ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍټصري [43] ٰ)taireVol( ٨ص ثټصنًٌٍ ٌٰنيس ٨جٓ ٍض وفيلسوف ذٸجش.  
َثيل[ 44] ٌثټٵٽمفمو ثټ٭ مجن خني ثټ٩ٵپ   .195ٗ :ذ، ًٸجبَ ثًٔض

ٌثو [25] ٌه ً فّ  أخٍ هث  .ثْضټدجنٍ فًٌ٘
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  (٘فٌق) - (2484) ،634/ 5 :ٽّٽز ثټٙفٌفزثټّ[ 46]

ٌثټرتىٌذ  .)ـّن ټ٭ريو) - (3287) ،154 / 3 :٘فٌق ثټرت٬ٌذ 

ٌثو ثټرتمي 47] ٌثخن مجؼً ٍض2377) :ثټَىو ٍض ي[ ً   .(1373) :ثټَىو ( 

ٍثه ثٖض٩جه [ ثن٥ٌ:48]  .142/ 1 :ثخن ثټٵٌم ٍض 

ٌثو أـمو )49] فّ  ،(2471ٌثټرتميي ) ،(2372[ ً مٕٹجر )فً ثْضټدجنٍ ٍض ٌ٘

 .(1919ًٴم )( ثٖضٙجخٌق

 ا [ ألٌؼً أـمو ٍض مّنوو، خجٴٍ مّنو ثْضنٙجً، ـوًغ أٿ ِٽمز ٌٍػ ثټند51ٍ]

.  (، ٘فٌق، ٘فّ 26557، ًٴم: )ا م ٨ٽًٌ ٌِٽّ  هللاّ٘٘ض  نؤٌٟ  فً ٩ٌٔذ ثًْض

ٌثو ثټرتميي ٍض ٘ٱز ثټٵٌجمز ًٴم  [51] فّ (2465)ً ٌٸجن ٍض : (فً ثْضټدجنٍ، ٌ٘

ٍټً دْٽىٮى ا ٨ٽًٌ ثټُّضٿ  ا ه٨جبً ًفيً منيج خٵ َضى مى ٌى نىج  م  ى ىى ىْٸربى نٌْىج أ پ  ثټو  َضى شىْؽ٩ى ٌى ":

نى  ْٽم  ٌثو ثټرتميي (، ج٨  ً ّّ ٌثٰٵً ثْضټدجنٍ ،نًـٌ ٌ. 

َثيل: ٰٵً ثټّرير52]  .345ٗ: [ مفمو ثټ٭

 .434، 8ٗ[ أخٍ ثټفّن ثټنوٌي: ثټّرير ثټندًٍز، 53ٟ]

ٌث٩ٍٰ: من ٌـٍ ثټٵٽم54]  .63 - 2/57 :[ م١ٙٱى ٘جهٳ ثټ

ٌثو ثټفجٸم ٍض ثٖضّصوًٷ )55] ٹض ٨ن ثټيىدٍ ٍض شٽم4/15ًٌٙ[ ً ٌِ ) . 

[56]  ٍ  .13ٻ ٍض ٸٌخُضء، ٗ لجټو مفمو لجټو: أخنجء ثټٌِ

ٌه[ 57] ٌثټنّجبٍ )ًٴم 2118) ًٴم ألٌؼً أخٍ هث ٌثخن ـدجن 3375،3376(،   ،)

ٌثټٌٝجء ٍض6945ٍض ٘فٌفً )ًٴم   (.2/231ثٖضمصجًر ) (، 

ٌأخٍ ٩ً٘ض ٍض مّنوو )ًٴم ٩ِ11/21،22و ٍض ثټ١دٵجس ) ألٌؼً ثخن[ 58]  ،)

ج ټ353ً ف  ٌثټٌٝجء مٙف  ٌثؼً ٍض ثٖضمصجًر ) (،   .)684ًٴم  2/317خئل

ٌه )ًٴم  [ ألٌؼ59ً] ٌثټرتميي ٌّ٘ففً )ًٴم 2199أخٍ هث ٿ(، 1114(، 

ٌثخن3349ٌثټنّجبٍ )ًٴم  ٌثخن ـدجن )ًٴم 1887)ًٴم مجؼً (،   ،)4621 ،)

ففً ) ٌثټٌٝجء ٍض176-2/175ٌثټفجٸم ٌ٘ ٌثن٥ٌ: 415-1/411ثٖضمصجًر ) (،   ،)

٢ ټٽدمجًي ) ٌثټ٩ٽپ ټٽوثًٴ١ن52ٍ-4/51ثټصجًًن ثْضٌِ ًٴم ، 241_2/223 (، 

(241 ( 
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ٌثو أـمو.61] ً ] 

 .مصٱٶ ٨ٽًٌ [61]

 (.2471[ ثټدمجًي )62]

 (.2117مّٽم ) [63]

ٌه64] ٌثو أخٍ هث ً ]. 

ٍٿ ثټوًن65] َثيل: إـٌجء ٨ٽ  .4/291 :[ أخٍ ـجمو ثټ٭

ٌثىٌم: ٖضجىث خٹض ٰج٠مز؟: ٔدٹز ثْضټٍٸز.66]  [ ثټٌّو إخ

 .1/87[ ثټٵجيض ٨ٌجٛ: ثټٕٱج خص٩ًٌٲ ـٵٍٳ ثٖض١ٙٱى 67]

ٌثټٽٱ٦ ٖضّٽم2451ٌمّٽم ) ،(4434 ،4433م )ثټدمجًي خٌٴ[ 68]  ). 

 .(2451ٌمّٽم ) ،(4434 ،4433م )ثټدمجًي خٌٴ[ 69]

ٌثټَىو ٍض ثٔضُِضٿ71]  ٔدٹز ثْضټٍٸز. :[ هٸصًٍ ٨دو ثټفٽٌم ٨ًٍْ: ثټصّجمق 

ٍثًهر ٍض ثټ١ذ 71] جهًغ ثټندًٍز ثټ [ ثن٥ٌ: أـمو خن ٨مٌ خجٍمٍٻ: ـؽٌز ثْـض

جهًغ ثټندًٍز ٍض ٌثټ٩ُضػ،  صؽجػ خجْـض ٰصٍَ ثټوٸصًٍ مفمو ِٽٌمجن ثْضٔٵٌ ٍض ثَـض

 ثٖضّجبپ ثټ١دٌز.

ٍثه ثٖض٩جه: 72]  ]4/284. 

 (.2312[ ٘فٌق ثټرتميي ا ٸصجح ثټَىو ا ًٴم: )73]

 .13ٗ :[ ثخن ثټٵٌم: ثټ١ذ ثټندٍي74]

 .313/ 4ٍثه ثٖض٩جه،  [75]

ٌ ثٖضّصٍَ ثټ٩جٿ ټٓض٩ِجً ٴٌجُ أظ ثټٱصٍؿ ٨ل ثټنجٴز: [ هٸصًٍ أـمو أخ76ٍ]

٘ور ثټفٵٌٵٌز ٨٘ض ٩ٌِ رصٯ ثټؽنًٌ ثٖضصي مٵجخپ ثټوًٌَض ثْضمًٌٹٍ: ٍض  ٌثًْض

ٍء ثٖضّٽمجس ثْضِجٌِز ټُضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ، ٗ ، ٠د٩ز شميٌوًز، ثٖضؤشمٌ 11ٜ

 ٴصٙجه ثٔضُِضمٍ، ؼجم٩ز أٿ ثټٵٌَ. ثټ٩جٖضٍ ثټعجټغ ټُض 

ِصيُضٷ، ثټٱٙپ ثټّجخ٪، ثَض ٸصًٍر ن٩مض ٨دو ثټٽ١ٌٲ مٕيًٍ: ه: ن٥ٌث[ 77] 

٨ٍز ثٔضهثًر ثټ٩ٌخٌز ثٔضُِضمٌز، ثټوٸصًٍ  ٴصٙجه ثټ٩ٌخٍ ثٔضُِضمٍ.إهثًر ثَض  مٍِ
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، مؽٽز ثٖضّٽم مٌز ټوثټز ثٖضٙٽفز ثَضؼصمج٨ٌزٌ٘ج٬ز إُِض  مفمو أنْ ثټًَٴج:

    .1978(، هًّمرب 16ثٖض٩جرص، ثټ٩وه )

  (.1112( ٌمّٽم (55ثټدمجًي )[ 78]

[79]  ٌ ٌثخن ـدجن2527)، ًٴم 59/ 5 :ؼً ثټنّجبٍـوًغ ـّن: أل  ،): 8/ 

ٌثټفجٸم3347)، ًٴم 135 ٌثټدٌيٵ1915ٍ)، ًٴم 576/ 1 :(،   ،): 4/181 ،

 .)3616)(، ٌـّنً ثټٌٕن ثْضټدجنٍ ٍض ٘فٌق ثټؽجم٪، ـوًغ ًٴم: 7568)

 .9-8آًز  :ثٔضنّجن[ ًٍِر 81]

 .47آًز  ًْ:[ 81]

[82]  ٛ ثټٙجهً ٨ن   World  State of the :2111شٵًٌٌ ـجټز ثًْض

ّز ٛ  مِؤ ٌثٔن١ن  World Watch Institute مٌ٘و ثًْض  .ثټصٍ مٵٌىج 

ًثِجس شدني أِدٵٌز ثٔضُِضٿ ٍض ىيث ثټٕأن، معپ: 83] [ ٸصذ أٸعٌ من ٸجشذ ٨ٌخٍ ه

، 2112٘جټق خن ٨دو ثټٌـمن ثټفٙني، )ش٩ٽٌٶ ٨٘ض ثَضِصوثمز ثټدٌةٌز(، مجًٍ

ٍثخز  ِٽٌمجن ٨دو ثټ٩ًََ ثْض٩ٔپ: )ثَضِصوثمز ٌثټصنمٌز( خ ثټدٌةٌز خني ثٔضُِضٿ 

 ثټصنمٌز: ٬نٌم مفمو ٨ٌعمجن ٍن٢ أخٍ مجؼور، 2113ثټرشٳ ٍض مجًُ 

ًثِجس،، ثٔضُِضمٌز ثټ٩ٌخٌز ثټعٵجٰز من٥ًٍ من ثٖضّصوًمز  ثٔضهثًًز، ثټ٩ٽٍٿ ه

  .2119، 1هثټ٩و ، 36 ثٖضّؽٽو

ٛ مؤشمٌ[ 84] ٍهي موًنز ٍض ثن٩ٵو ثټيي ثًْض ، 1998جٿ٨ ثټربثًٍٽٌز ؼجنريٌ ًً

 Agenda 21” ( 21“ . أؼنوث (٨نً ٌشممٝض

 من٥ًٍ من ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز: ٬نٌم مفمو ٨ٌعمجن ٍن٢ أخٍ [ مجؼور85]

ًثِجس،، ثٔضُِضمٌز ثټ٩ٌخٌز ثټعٵجٰز ، 1هثټ٩و ، 36 ثٖضّؽٽو ثٔضهثًًز، ثټ٩ٽٍٿ ه

2009.  

 ،71، 1ٟٗ ،َضٸصّجح ٍض ثټٌٍٳ ثٖضّص١جحث: مفمو خن ثټفّن ثټٌٕدجنٍ[ 86]

، هثً ثټٹصذ ثټ٩ٽمٌز، خريٌس اا ټدنجن،  ٍه ٨ٌنٍُ    .1986شفٵٌٶ مفم

ٌثٯ:[ 87]  . 31 آًز ثْض٨

 .67 آًز ثټٱٌٴجن:[ 88]
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 . 29 آًز ثٔضرسثء:[ 89]

ٌثٯ:[ 91]   .32 آًز ثْض٨

 .77 آًز ثټٵٙٚ:[ 91]

ٽّ ّ٘٘ض ا هٸصًٍ مفمو ٨ل ٨ًََ: ٍىو ثټندٍ مفمو  [92] ، لجٗ ا م هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ٍٴ٪ ثټٌمن  ٍ ثْضمًٌٹٍ.ٖض
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 :خبت بأوم الهراجـع
ٌآن ثټٹًٌاااااااام . : أٌَض    ثټٵ

ٍثيشجظجنٌ   ٌثټف ٍثمٖ  ٍثًهر خجټي  .:  ٸصذ ثټّنز ثټ

ٌآن ثټٹًٌم:ټع ججظ  : شٱجِري ثټٵ

 .ثټ٩ّوي ا ااثټٵ٠ٌدٍ   

ج ٌثؼ٪ ثټصجټٌز ًثخ٩  ٌثٖض  ::  ثٖضٙجهً 

ًثټرشٌٳ ، مص "ِرير لجشم ثټندٌني" :أخٍ ثټفّن ثټنوٌَاا  . ثټ١د٩ز ثټعجنٌز، هث

1988 . 

َثٗض ٍأخاا  ٍٿ ثټوًنإـٌ": ـجمو ثټ٭  . 1998، مٹصدز مص "جء ٨ٽ

َثيل: اا أخٍ ـجمو َثن ثټ٩مپ"ثټ٭  .1964، هثً ثٖض٩جًٯ، ثټٵجىٌر، 1"، ٟ مٌ

ٴٌجُ أظٌ ثٖضّصٍَ ثټ٩جٿ ټٓض٩ِجً " :)هٸصًٍ( ثټٱصٍؿ ٨ل ثټنجٴز أـمو أخٍاا 

٘ور ثټفٵٌٵٌز  ٨٘ض ٩ٌِ رصٯ ثټؽنًٌ ثٖضصي  مٵجخپ ثټوًٌَض ثْضمًٌٹٍ: ٍض ٌثًْض

ٍء ثٖضّٽمجس ثْضِجٌِز ټُضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ ، ٠د٩ز شميٌوًز، ثٖضؤشمٌ 11ٗ ".ٜ

 ٴصٙجه ثٔضُِضمٍ، ؼجم٩ز أٿ ثټٵٌَ. ثټ٩جٖضٍ ثټعجټغ ټُض 

ٌثټ٩ُضػ"أـمو خن ٨مٌ خجٍمٍٻ:  ــ ٍثًهر ٍض ثټ١ذ  جهًغ ثټندًٍز ثټ .هثً "ـؽٌز ثْـض

َثبٌ، اثِضظجًا  .2115مص، مؽجټْ ثټيوي اا ثټؽ
ثٖضؽٽْ ثْض٨٘ض ټٽٕةٍن  ".من ألُضٳ ثټندى"أـمو مفمو ثټفٌٍض )هٸصًٍ(:  اا

 .1994، ثټٵجىٌر،ثٔضُِضمٌز

  ه.3221مجلة األزهر ربيع أول ملحق ، "من األدب النبوي"إبراهيم الجبالي:  ــ
ٌثىٌم موٸًٍ اا  .ثټٵجىٌر.2118ْضرسر مٹصدز ث ،"ٍض ثټٱٹٌ ثٔضُِضمٍ": )هٸصًٍ( إخ

، شفٵٌٶ ٨دو هللا ثٖضنٕجٌي ٌمفمو ثټٌّو أخٍ ًٍو، "ٌ٘و ثټمج٠ٌ"ثخن ثټؽٍٍي: اا 

مجن.ثٖضنًٍٙر.  مٹصدز ثًٔض

 .2113"، هثً ثټٹصجح ثټ٩ٌخٍ، ثټٵجىٌر، موثًػ ثټّجټٹنياا ثخن ثټٵٌم: "
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ٌىلرير ثټٕجٸًٌن"، ثخن ثټٵٌماا  شفٵٌٶ إِمج٨ٌپ خن ٬جٍي، : "٨ور ثټٙجخًٌن 

ٌثټصًٍٍ٪، ؼور،  ،1ٟ ٍثبو ټٽنرش   ىا.1429هثً ٨جټم ثټٱ

ٌشٌشٌذ ثټوٸصًٍ ثټٌّو  ٍثه ثٖض٩جه ٍض لري ىوي ثټ٩دجه". شنٌّٶ  اا ثخن ثټٵٌم: "

  ثټؽمٌل، هثً ثټٱٹٌ ثټ٩ٌخٍ، خريٌس. 

اا ثخن ثټٵٌم: "ثټ١ذ ثټندٍي". شفٵٌٶ ٨دو ثټ٭نٍ ٨دو ثټمجټٶ، هثً ثټٱٹٌ ثټ٩ٌخٍ، 

 خريٌس. 

 . 1992، ثټٵجىٌر، 1"، هثً ثٖضنجً،ٟم٧ٍ ثټٱصجٌَمؽثخن شٌمٌز: " اا

 ."، ثٖضٹصدز ثټّٽٱٌز، ثټٵجىٌرصق ثټدجًي رشؿ ٘فٌق ثټدمجًي: "ٰثخن ـؽٌ اا

ّز ٴ٠ٌدز، "ثټصٽمٌٚ ثټفدري": ثټ٩ّٵُضنٍ ـؽٌ خناا ث  .1995، مِؤ

ٌثټفٹم". ٠د٩ز أٌٗض، شفٵٌٶ ٨دوهللا  ٍٿ  اا ثخن ًؼذ ثټفندل: "ؼجم٪ ثټ٩ٽ

مجن، ثٖضنًٍٙر، ثٖضنٕجٌي، مٹصدز   .1996ټًٕض

ٌثىٌم أـمو: ٽم، ٔدٹز ثْضټٍٸز.    اا ثټٌّو إخ  نّجء ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

 ، مٹصدز إمجٿ ثټفٌمني."٬ٌجط ثْضمم ٍض ثټصٌجط ثټ٥ٽم"ثټؽًٍنٍ:  اا

ٍثـو اا ، ثټٵجىٌر ،"ٴصٙجهمٵومز ٍض ٨ٽم ثَض ": )هٸصًٍ( ثټٌّو ١٨ٌز ٨دو ثټ

1995. 

ٍهي:  اا  .1965،، خريٌسذ"ىمٌٌػ ثټي"ثٖض٩ّ

و .شفٵٌٶ أـمو ًٌٰ "ثټٕٱج خص٩ًٌٲ ـٵٍٳ ثٖض١ٙٱى": ٨ٌجٛ ا ثټٵجيض

ٗضيثٖضًَو  ٌٍٰٵٌز ،. ثټ١د٩ز ثٌْض  .1993، ثټٵجىٌر ثٖضٹصدز ثټص

ٽم"، هثً  اا لجټو خن ٨دو ثټٌـمن ثټٕجً٪: "ثټفٌجر ثټدٌصٌز ټٽندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

  خٽنٌّز، ثټًٌجٛ.

ٍٿ (هٸصًٍ) ٘دفٍ ثټٙجټقاا  ني، : ٨ٽ ٌم١ٙٽفً، هثً ثټ٩ٽم ټٽمًُض ثټفوًغ 

 .ٿ 2119خريٌس، 

ٍثن، ثټٵجىٌر. : )هٸصًٍ( ٠ً ـدٌيشاا  "ُٜضَضس منٹٌي ثټّنز". م١د٩ز ًٔ

2116. 

ٍثن ٍٰصفاا   . 1994. ٸصجح ثټيُضٻ ، مص"٥٨ممفمو ثټعجبٌ ثْض ": ًٜ
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 من٥ًٍ من ثٖضّصوًمز ثټصنمٌز": ٬نٌم مفمو ٨ٌعمجن ٍن٢ أخٍ مجؼوراا  

ًثِجس"، ثٔضُِضمٌز ټ٩ٌخٌزث ثټعٵجٰز ، 1هثټ٩و ، 36 ثٖضّؽٽو ثٔضهثًًز، ثټ٩ٽٍٿ ه

2009.  

 . 1977هثً ثټٱٹٌ ثټ٩ٌخٍ، ثټٵجىٌر، . "لجشم ثټندٌني"ا مفمو أخٍ ٍىٌر )هٸصًٍ(: ا

ؼصمج٧ ثټوًنٍ ٌمٕٹُضس ثټ٩جټم ٨ٽم ثَض )هٸصًٍ(: " مفمو أـمو خٌٍمٍاا 

 .1997". هثً ثٖض٩ٌٰز ثټؽجم٩ٌز، ثٔضُِضمٍ

و أمني ٌٔمٍ: "ـٵٌٵز مفمو ٍض ثټٵٌن ثټ٩رشًن"، مٹصدز ثټدٕري. اا مفم

 .2111همٕٶ 

َثيلا ٌ  ًٸجبَ": ا مفمو ثټ٭ مجن خني ثټ٩ٵپ   . 2111. مٹصدز ثْضرسر، مص"ثټٵٽذثًٔض

َثيل: اا   .1977هثً ثټرشٌٳ، ثټٵجىٌر، ."ثټ١ًٌٶ من ىنج"مفمو ثټ٭

َثيل: اا   .2111هثً ثټرشٌٳ. ثټٵجىٌر،  ،"ٰٵً ثټّرير"مفمو ثټ٭

َثيل اا ٌث٬نج ًمصو ٍض ثټ٭ٌَ ثټعٵجٍض": مفمو ثټ٭  .1997، مصثټرشٌٳ . هثً"ٰ

ٌثر ٍض ثٔضُِضٿ)هٸصًٍ(: " مفمو خوً٪ رشًٲاا   .1977هثً ثٖض٩جًٯ، مص  ".ثٖضّج

، شفٵٌٶ 1ٟ ،َضٸصّجح ٍض ثټٌٍٳ ثٖضّص١جح"ث: "مفمو خن ثټفّن ثټٌٕدجنٍاا 

، هثً ثټٹصذ ثټ٩ٽمٌز، خريٌس اا ٍه ٨ٌنٍُ    .1986ټدنجن،  مفم

ٌثْضرشخز ٍض ٨ص ثټٌٍِٻ ٘٘ض اا  مفمو خن ٰجًُ ثټؽمٌپ )هٸصًٍ(: "ثْض٩٠مز 

ٍټٌز ثټّجخ٩ز ٨رشر، ثټٹًٍض.  ٍټٌجس ٸٽٌز ثِضهثح، ثټف  . 1997هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم"، ـ

ٌثء خجٖضٵجًنز " :(هٸصًٍ)مفمو ٨دو ثټفٽٌم ٨مٌاا  ٌثټٱٵ ٍٴٲ ثٔضُِضٿ من ثټٱٵٌ  م

٨ٍز ثَضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ. ."م٪ ثټن٥م ثٖض٩جرصر ثټّجبور  مٍِ

، 128، ٨جټم ثٖض٩ٌٰز ٧ "ثٖضوًنز ثٔضُِضمٌز" :(هٸصًٍ) مفمو ٨دو ثټّصجً ٨عمجناا 

 .، ثټٹًٍض1988أ١ّ٬ْ

ٍثًر ثټٕؤٌن ثٔضُِضمٌز ٔمٌٙز ثٖضّٽم :)هٸصًٍ(مفمو ٨ل ثټيجٔمٍاا  ٌ ،

ٍهًز  ٌٴجٯ، ثٖضمٽٹز ثټ٩ٌخٌز ثټ٩ّ  ىا. 1425ٌثْض

ٌأظٌ مفمو ن٩مجن: ٠ًٌٵز ش٩ٽ اا ٽم  ٌم مفمو ًٍِٻ هللا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ

ًثو(، ؼجم٩ز ټدٕجًٌ، خجٸّصجن، ش٩ٽٌمجشً ٨٘ض ثْضهح ثټ٩ٌخٍ  . 1997)ًِجټز هٸصٍ
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ٍه ـموي ٍٴٌَٳ اا ، هثً ثټٱٹٌ "مٵومز ٍض ثټٱٽّٱز ثٔضُِضمٌز": (هٸصًٍ) مفم

 ثټٵجىٌر 2113ثټ٩ٌخٍ، 

ٍثًػ ٨ل أـمو م١ٙٱىاا  ٍٴٲ: "ن ٴٝجًج  "،منً مٌزثٔضُِض  ثټرش٩ًز ثټٱٵٌ ٌم

 .2112،إُِضمٌز م٩جرصر

ٌث٩ٍٰ: اا  ٍ ثټٵٽم"م١ٙٱى ٘جهٳ ثټ ٌث٨صنى خً هٸصًٍ هًًٌٖ "ـٌ ًثؼ٩ً   ،

 ثٖضٹصدز ثټ٩صًز، ٌ٘وث ا خريٌس. ثټؽًٍوي،

ٍشج، ثټٽؽنز ثٖض٩نٌز خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز اا  مٹصدز ـٵٍٳ ثٔضنّجن، ؼجم٩ز منٌّ

ٌثټعٵجٌٰز، ٌثټ٩رش  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ٌثټ٩يو ثټوٌيل " :2111ًنثټوًٌر ثټمجمّز  ثټٱٵٌ 

ٌثټعٵجٌٰز، خٌجن ثټٽؽنز ثٖض٩نٌز  ٌثَضؼصمج٨ٌز  ثټمجٗ خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز 

ٌثټعٵجٌٰز أمجٿ مؤشمٌ ثْضمم ثٖضصفور ثټعجټغ  ٌثَضؼصمج٨ٌز  خجټفٵٍٳ ثَضٴصٙجهًز 

  ٍ  .ث"ثٖض٩نٍ خأٴپ ثټدٽوثن نم

ٌّٰٹٍ: "٨ٍٖضز ثټٱٵٌ" اا ٍه ٱى، شٌؼمز مفمو مّصؽري م١ٙ مٌٌٕپ شٍِٕ

 ، ثټٵجىٌر.2112إنّجنٌجس مٹصدز ثْضرسر 

٨ٍز "ِصيُضٷثَض ": )هٸصًٍ(ن٩مض ٨دو ثټٽ١ٌٲ مٕيًٍ اا ، ثټٱٙپ ثټّجخ٪، مٍِ

  ٴصٙجه ثټ٩ٌخٍ ثٔضُِضمٍ.إهثًر ثَض  ثٔضهثًر ثټ٩ٌخٌز ثٔضُِضمٌز،

ٍٴج ) ٍا ن٥ما   . 1978، مص٬ًٌذ. مٹصدز "مفمو ٌض ـٌجشً ثټمج٘ز"هٸصًٍ(: ټ

ًثِز": (هٸصًٍ) ٨ًٍْ ثټفٽٌم ٨دو اا  ثټندٍ ـٌجر ٍض ثَضٴصٙجه ٨ن ـوًعز ه

ٽم ٨ٽًٌ هللا ٘٘ض  هللا. ٨دو م١ٙٱى أـمو ٌشٽمٌٚ ، ٨ٌٛ"ٌِ

ٌأِجټٌدً ٍض ثټص٩ٽٌم"ثټٱصجؿ أخٍ ٬وو:  ٨دواا  ٨ٍجس "أِٽٍح ثٖض٩ٽم  ، ثٖض١د

  ىا. 1416ثٔضُِضمٌز، ـٽذ 

ٽم م٪"ثټٱصجؿ مفمو ثټّمجن:  ٨دو اا ٍثټً ٸّد ج  ش٩جمپ ثټندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ أم

ٍثٻ ثټندٍ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم( ٍر ")مٙجهً أم ، ًِجټز مجؼّصري، م٩يو ثټو٨

ًثِجس ثٔضُِضمٌز    .ٿ2111-2119ثټؽجم٩ٍ ټٽو
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٨ٌٍز ټٽّرير ثٖضجټٌز ټٽندٍ ٘٘ض هللا  ًثِز مٍٜ اا ٨دو ثټٱصجؿ مفمو ثټّمجن: "ه

ًثو ٍض ثَضٴصٙجه ثٔضُِضمٍ، م ٽم"، أ٠ٌٌـز ټنٌپ هًؼز ثټوٸصٍ ٍر ٨ٽًٌ ٌِ ٩يو ثټو٨

ًثِجس ثٔضُِضمٌز، خريٌس   .2113ثټؽجم٩ٍ ټٽو

ٌٴٌر ٨ٌٍن ثْضلٌجً"٨دو ثټٌـمن خن نجرص ثټ٩ّوي:  اا  ٌثً  ٍض  خيؽز ٴٽٍح ثْضخ

ٍثم٪ ثْضلدجً ٌٴجٯ "رشؿ ؼ ٌثْض ٍثًر ثټٕةٍن ثٔضُِضمٌز  ٌثخ٩ز، ٌ ، ثټ١د٩ز ثټ

ٍر ٔجه ٌثټو٨ ٍهًز ،ٌثًٔض  .ثٖضمٽٹز ثټ٩ٌخٌز ثټ٩ّ

هثً ثٖض٩جًٯ،  "،ثٖضٽٹٌز ٍض ثٔضُِضٿ" :أـمو إِمج٨ٌپ ًفٍ، )هٸصًٍ( ٨ٌىس ٨دوواا 

 .1984مص،

ٲ ًٍوثن اا ٌآلٌٌن ًٍِ ٍٿ ثٔضنّجنٌز، إٔٹجټٌز ثٖضنيؾ": )هٸصًٍ(،   ،"ٴٝجًج ثټ٩ٽ

ٍثًر ثټعٵجٰز ثٖضصًز  ٌثټ٩ٽم، ٌ  .1996ِٽّٽز ثټٱٽّٱز 
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 السيد إبراويم أحهد
 

ًثِجس ثټ٩ٽٌج ٍضاا ـ ٍٿ ثټو ثٖضفجِدز ثٖضجټٌز، ؼجم٩ز ٨ني ٔمْ  ج٘پ ٨٘ض هخٽ

 ٍ ٌهخٽ ًثِجس ثټ٩ٽٌج خجٖض٩يو ثټ٩جيلخؽميًًٍز مص ثټ٩ٌخٌز،  ًثِجس  ٿ ثټو ټٽو

 ٴصٙجه ثٔضُِضمٍ.َضُِضمٌز خجټٵجىٌر، ٌخمجؼّصري ثَض ث

٩دز ثٖضدو٨ني ثټ٩ٌح ثټصجخ٩ز ثاا ٨ٍٝ ٍض  ٌثٖضعٵٱني ثټ٩ٌح، ٌٔ شفجه ثټٹصجح 

ّز ٖضعشفجه ثثٌمنّٶ  ټؽجم٩ز ثټوٌٻ ثټ٩ٌخٌز، ْ خمِؤ ٨ٌٍٝ مِؤ ٵٱني ثټ٩ٌح، 

ٌثٖضمصجً ثَض  ٌثِضهثح، ٌمن ٸصجح ٌمٱٹٌي ٔدٹز ثْضټٍٸز،  شفجه ثټ٩جٖضٍ ټٽعٵجٰز 

ًثخ١ز أهخجء ثټٕجٿ، ٍثبو ثټ٩جٖضٌز، ٌ ٌهثً نجرشي،  ثٔضُِضمٍ، ٌمٹصدز ٌ٘و ثټٱ

 ٨ٌٍٝ خصؽم٪ نجرشٌن.

 ٌِجن ثټًٍّْ، ٌؼًٌور، ٌؼًٌور ٍٰا مفًٌ ٘فٱٍ خؽًٌور ثټدٌجن ثټ٩ٌخا

 ـوًغ ثټدٽو.

 اا ثټ٤ٍجبٲ:

 ،٢ِ ٌثټرشٳ ثٌْض ث مجټٌ ج ٌإهثًً ج خٹربًجس رشٸجس ثټٌّجـز ٍض مص   ٌ اا ٨مپ موً

 ٌ ٌثبو ثټدٌجن ثټ٩ ٌٌِٰجن ثټًٍّْ، ظم مجًُ ثټ٩مپ ثټٙفٱٍ من لُضٻ ؼ خٍ، 

وًغ ثټدٽو.  ـٌ

ٌثٖضعٵٱني ثټ٩ٌح، ثااا نجٻ ٔيجهثس شٵوًٌ من  دٹز ثټنًٍ "ثٖضمصجً شفجه ثټٹصجح  ٌٔ

 ُضمٍ".ثٔضِ

ًثخ١ز ثْضهح ثٔضُِضم ٍثټص ٍااا شنرش أ٨مجټً: مؽٽز ثټٌخجٟ ثْضهخ  ٍشٙوً ٨ن 

ٌنٍ، ٔدٹز ثټنًٍ "ثٖضمصجً  ثټ٩جٖضٌز، ٔدٹز ثْضټٍٸز، هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرت

ٌأي،  ثٔضُِضمٍ"، مؽٽز ثټٹٽمز ثټؽوًور، ًثخ١ز أهخجء ثټٕجٿ، ثٖضّصٵدپ، هنٌج ثټ

فٌٱز ٔدٹز أ٨ُضٿ ثټٵوُ، مؽٽز ألدجً ثټعٵج ٌثٿ ثټٵجىًٌز، ٌ٘ َثبًٌز، ثْضى ٰز ثټؽ

٬ٌريىج....... َثبًٌصني،  ٌثٖضفًٍ ثټؽ ٍثً   ثټف

 مّجىمجشً ثٖضٌبٌز:
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ٌثىٌم أٸعٌ من ظُضظني ـٽٵز خٵنجر ثټنٌپ ثټص٩ٽّااا ٴوٿ ثْضهًذ ثټ ٌمٌز ٌو إخ

ٍىر من مؤټٱجشً.  ثٖضصًز مأل

ٌى.م٪ أِمجء هللا ثټفّنى) أ٨و مجبز ـٽٵز من خٌنجمؾ: - ، ٌٸيث (ٸٌ.. ٰيٌم 

ٌثس  ٍنٌز ٨ن ٔيٌ ًمٝجن ثټٹًٌم.ِي  شٽٌٱًَ

ٌثـز ثٖضّص٭ٱًٌن، ټٵجء  ثاا أ٨و ٨وه   ٍثس، معپ:  من ثټربثمؾ ثټوًنٌز ټد٩ٞ ثټٵن

مجن، ٬ري ٸٽٌذ ٨ن منجِٺ ثټفؾ، ٌٸٽٌذ ٍض ٍټنج ثټٹًٌم ٘٘ض هللا  ثًٔض ثټوٰج٧ ٨ن ًِ

ٽم، ٌرش١ً    ټٓض٠ٱجٻ. ٌ جهًن ج٨ٽًٌ ٌِ

مٌز ثټ٩جٖضٌز خجٖضوًنز ثٖضنًٍر، ٌؼجم٩ز ثټمٽٌپ ااا ث٨صموس ثټؽجم٩ز ثٔضُِض 

ٌثؼ٪ أٸجهًمٌز أهًؼصيج ٍض ًثو  خٱٽ١ّني ثٖضفصٽز، خ٩ٞ مؤټٱجشً ٸم ًِجبپ ثټوٸصٍ

 ثټٙجهًر ٨نيمج.

ٍثء خئىث٨ز ىٌةز ثٔضىث٨ز ثټرب١ًجنٌز   BBCااا ٰجٍ خمّجخٵز ٴٙٚ ٨٘ض ثټي

٨ٍز من لُضٻ ثټربنجمؾ، خجَضٔرتثٷ م٪ مؽٽز ث ثټٹًٍصٌز  ٍټ٩ٌخٌثټصٍ ٴومصيج مّم

ٌثټصٍ ثلصجًىج ثټنجٴو ثټدفًٌنٍ ثټٹدري ٰيو  2111ٍض مجًٍ  ٨ن ٴٙصً: )ثټٵ١جً(، 

مجن  ٌثټيي ٴجٻ ٨نيج: )ٴٙز ٰنٌز ش٩جمٽض م٪ ٔمٌٙصني ًبٌٌّصني ًٔض ـّني، 

ثټٵجٗ خٵوًر ثټٵٙز ٨٘ض ٠د٩ٌز ثِص٩ٌجح ثټٕمٌٙجس ٍض ثټٵٙز، خٽ٭ٍز ٴٌٙٙز 

ٌشٵنٌٍز ش٩جمٽض م٪ ثټٵٚ خٕٹپ  فض ٰٹٌر ثټد ٩و ثټرتثظٍ ٍض ؼمٌٽز،  ٰنٍ. ٌٜ

  ثٖضؽصم٪(.ثټٱٹٌ ثټصٵٽٌوي ټٽ٩جبُضس ٍض

هنٌز هًجنج ًـٌپ أِصجى ثټنٵو ثْضهخٍ ثټفوًغ خؽجم٩ز  اااا ٴومض ثټوٸصًٍر ثًْض

٨ٍز ثټٵٌٙٙز ٸٹپ، نرششيج خؽًٌور  ًثِز نٵوًز ٨ن ثٖضؽم ٌٌُٰضهټٱٌج ه ثټريمٍٷ 

ٌمٙجٰفز ثټ ٍثن: ثټٹصجخز  هنٌز، خ٩ن ٌثءر ٍض ثټوِصًٍ ثًْض دُؤ ثَضؼصمج٨ٍ اا ٴ

ٌثىٌم أـمو. ٍهر" ټٽٹجشذ ثټٌّو إخ ٨ٍز "٠ٵٍُ ټٽ٩  مؽم

ٍثن: ًثِز خ٩ن ٌثټٙفٱٌز نوَ ثټٌّو ه ٌأر ٍض أهح ثټٌّو  اا ٸصدض ٨نً ثټدجـعز  "ثٖض

ٌثىٌم".  إخ

 اا شٌؼمض خ٩ٞ أ٨مجټً إٗض ثټٽ٭ز ثٔضنؽٽًٌَز.

٨رب منصوًجس  اا ٔجًٷ ٍض شفٹٌم خ٩ٞ ثٖضّجخٵجس ثْضهخٌز خجٖضمٽٹز ثٖض٭ٌخٌز
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ٌثًٌن  ًٍٝ خ٩ٞ ثټٱ٩جَض ه ٌثټٱنٌز م٪ خ٩ٞ أهخجء ثټوثً ثټدٌٝجء، ـٌ س ثْضهخٌز 

 ٰنجنٍ مص ٍض ٨ور مفج٥ٰجس مصًز.ٌ 

ًثِجس ٨ن  ًثِجس ثټٵٌمز ٍض ثټنٵو ثْضهخٍ من لُضٻ شٵوًم ه ااا ٴوٿ ثټ٩وًو من ثټو

 ً ٌثټ٩ٌح منٍٕ ٌثبٌني ثٖضصًني  ٌثټٌ ٌثء  ز ر ٍض أٸعٌ من مؽٽإنصجػ خ٩ٞ ثټ٩ٕ

 ٌهًًٌز ٨ٽمٌز.

ث ٌِجٌِ ج م١ٍَض  ٨٘ض ٘ٱفز   ً ٍث َثبٌي ًجِني ٨ٌ٨جً ـ ااا أٴجٿ م٩ً ثټٕج٨ٌ ثټؽ

ٌثٖضعٵٱني ثټ٩ٌح  ٨ٍز من ثْضهخجء  َثبًٌز، ٌٸيث أٴجٿ مؽم ٍثً ثټؽ ٸجمٽز خؽًٌور ثټف

 ٍّ ث م١  ً ٍث ٌثْضهخٌز  َض  ـ ٌثټٌّجٌِز  ٨ٍز ثټعٵجٌٰز  شنجٌٻ ثټ٩وًو من ثټٵٝجًج ثٖضصن

ٍث ٌثىٌم أـٌثټ٠ٍنٌز شفض ٨ن ٍثً م٪ ثْضهًذ ثٖضصي ثٖضصأټٶ ثټٌّو إخ  مو".ن: "ثټف

ٍثس ثټٱٝجبٌز  ٌأ٬نٌجشً ثټوًنٌز ثټٹعري من ثٖضدصيٽني خجټٵن اا ش٭نى خٵٙجبوو 

ٌث ثٖضصًز.ثٔضُِضمٌز، ٸمج خعصيج خ٩ٞ ثٔضىث٨جس، ٌٸ خ  يټٺ ٴومصيج هثً ثٌْض

ًثشً:  اا إ٘وث

٨ٍج ٌثىٌم أـمو مٍٜ س ٨ور؛ ىټٺ أن ٸصدً شصنجٌٻ ٸصجخجس ثْضهًذ ثټٌّو إخ

ٌثټٌّجِز، ٌىيث مج  ٌثټوًن  ًثشً شصن٧ٍ خني ثْضهح  ًثِجشً ٌمٵجَضشً ٌمفجٌ ٌه

 نٽف٥ً ٨نو شٙٱق ٨نجًٌنيج، ٌمنيج:

ًثِجس ثټوًنٌز: ٌثټو  **ٍض مؽجٻ ثټوًن 

 هثً نًٍ ټٽنرش، ثٖضنًٍٙر. ،ٸصجح: "ثٖض٩ؽَر ثٖضفموًز"-

ٽم- ٍو".ٸصجح: "مفمو ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ ن ټٽنرش، ثټٵجىٌر. ،.. ٸمج ټم ش٩ٌٰ  ٌ  هثً ه

٨ٍز : - ٌآن" "ٌِجـز ثټٍؼوثن ٍضمٍِ ٍثبو  ،ًـجح ثټٵ ٘جهً مٹصدز ٌ٘و ثټٱ

 ثټ٩جٖضٌز.

ٽم"ااا ٸصجح: "نّجء ٍض ـ   ٔدٹز ثْضټٍٸز. ،ٌجر ثټٌٍِٻ ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ ٌِ
 ٹز ثْضټٍٸز.دٔ ،ااا ٸصجح: "ـد ج ٍض أمٍ ٨جبٕز"

ٌ ااا ٸصجح: "ٌِ ٌث" ...ِٽم٥پ ًٍِٻ هللا ٘٘ض هللا ٨ٽًٌ  ٘جهً ٨ن ، ميمج أِجؤ

 هثً نجرشي خجټٹًٍض.
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ٍ  ٍض ٴٽٍخنج"اا ٸصجح: "ًٍِٻ هللا ٘٘ض  ٘جهً ٨ن مٹصدز ٌ٘و ، هللا ٨ٽًٌ ٌِٽم ـ

ٍثبو ثټ٩جٖضٌز.  ثټٱ

 ** ٍض مؽجٻ ثْضهح:

ٍهر( - ٨ٍز ٴٌٙٙز )٠ٵٍُ ټٽ٩  ٘جهً ٨ن هثً نجرشي خجټٹًٍض. ،مؽم

ٍثن: " ٍثن ٩ٌٔ خجټ٩جمٌز ثٖضصًز خ٩ن ٘جهً ٨ن هثً مص  ،إَض ثټ٠ٍن"اااا هً

ٍٿ، ثټٵجىٌر.  ثټٌ

ٍثن ٩ٌٔ ټٓض٠ٱجٻ: "نجهً ًدفغ ٨ن ثټ٩ّجهر" ٘جهً ٨ن هثً مص ثټٌٍٿ  ،اااا هً

 خجټٵجىٌر.

٘جهًر ٨ن مؽٽز ثټٱٌؼز ثٖضسـٌز خجٖضمٽٹز  ،اااا مسـٌز: "ثٖضن١٩ٲ ثْضلري"

 ثٖض٭ٌخٌز.

ٌثمؾ ٴنجر ٌثټفًٍٝ من لُضٻ خ ٌٴنجر  اا ټً ثټ٩وًو من ثٖضٕجًٸجس  ثټنٌپ ثټعٵجٌٰز، 

ٍثس ثټوًنٌز. ٌٴنجر ثټٵنجٻ، ٌخ٩ٞ ثټٵن  ثټنٌپ ټٓضلدجً، 

ٍثب ًثخ١ز أهخجء ثټٕجٿ، هثً ا شنرش أ٨مجټً: ]ٔدٹز ثْضټٍٸز، مٹصدز ٌ٘و ثټٱ و، 

ٌنټٽنرش ثٔض ينجرش  ًثخ١ز ثْضهح  ٍثټص ٍ، مؽٽز ثټٌخجٟ ثْضهخٍټٹرت شٙوًىج 

ٌأ ثٔضُِضمٍ ٌثٿ، ، هيثټ٩جٖضٌز، ،ثٖضّصٵدپ، هنٌج ثټ نٌج ثټ٠ٍن، مؽٽز ثټؽٌپ، ثْضى

ٍثٴ٪، ثټوټصج، مؽٽز ثټٱٹٌ ثټفٌ، ٘فٌٱز ثټرشٳ ثټٵ١ًٌز، ثٖضمصجً  ثټٱؽٌ نٌٍٍ، ثټ

ٍثن ٨ٌخٌز، مؽٽز ًؤَ ثٔضُِضمٍ، مٵجَضشٍ، مٹصٍح، ٔدٹز أ٨ُضٿ ثټٵوُ ، أټ

 مصًز[.

 شٙجٻ خجټٹجشذ:اا ټُض 

 elsayedebrahim1@hotmail.com اا

 elsayedebrahim22@gmail.com اا

 elsayedebrahim22@yahoo.com اا

 11211111712282: اا ثټيجشٲ

ٍٴ٪:  اا ثٖض

http://kenanaonline.com/elsayedebrahim 
ٌنز:  اا ثٖضو
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http://elsayedebrahim22gmail.blogspot.com 
اا 

 ثټٱٌْ:

http://www.facebook.com/profile.php?id=10000078926226
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 https://twitter.com/_239498491495 :اا شًٍرت
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