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 (3)املكدمة 

 مكدمة

 بسه اهلل الرمحً الرحيه

الحمددد  ت  دددتب والددد اب اال تدددو لفادددار ووأتدددو   ا تأددداىم اوقدددا  م  ددد  
 ... خ  تو  اوّأب إلا م طاعتو

ددد   سدددأل ال  ددد   االصدددبلة اال دددبلف عحددد   دددارب والددد اب ال ددد ب  ا ا  
سا نا  حم  و ل األ     االأُدْجاة العظم  لكل عأ         اآلو ا دحأو 

العدالما  ....  آ دا   دا رب...ال د   ا داز الال  د   اكل  د  راالعدو عحد  ىد ا 
 ... االع 

اقتص  كثا     المؤ نا     ر د ال م إلد  رال دم العد  وداف الضد اى  عحد  
ارددبلاة ...   ا ددبلة الىددح ....   ك ادداف الحاددل الالصددبلة... ن ا ددل العأددادات 

ج ا دددااف األ ددداف الضاتدددحة  اركددد ار الحددد.... ااألذكدددار الددد اردة  ....   ال ددد آ 
 .... االعم ة

..  !! ج م ور دددل الددد ر ات  اوعحددد  الم ا دددات ا ون دددا اوددد ىا ردددأح  اظن ددد
 الك  !.. ... اى ا وق  

لمدد  سددحك ا ط  ددق ال،اىدد     اسدداراا عحدد   ددن ج العاالدد     اىدد ا ىدد ا 
 ... عحاددو إ ددداف األنأادداف االم سدددحا   حدددّ  عحاددو الددد     ا حددُ  ُ  قدد  م   سددأال  
 .! اال الالط  ق األكمل !لاس الال أال األق ف.. الكنو 

رسد   ات  اإنما المن اج األكمل  االط  ق األقد ف  دا كدا  عحادو  حمد   
الدد    قددا  ا الالن ا ددل العأاد ددة ر  الددا  إلدد  وىدد ة ات  اإكمدداال  ...  االدد     عددو
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 املكدمة (4)  

 :قا  ا إل   انب ذلك   الكن ملحض اى  الت  وا أ ا عحا م ات
 ............: خحق اتالالت ّ ب إل  ات    ...........

... الال ادداف الددالح  ت التدد  وا أ ددا عحددا م ات نحدد  الفحددق ...  كادد  
 و ددد ادا ا عتمعدددات طحأدددا  لم تددداة ات  الكمدددا  التودددأو االت سددد  ال سددد   ات

 .  اوأاب ات ا صصطضاه
وتد   عدل كدل عمدل ... ىد ا الأداب ل دالكاو  ل رس   ات اق  اس  

إذا سدأ و وا  دحأو ....  د قة ... ألىحو وا لمد  و لدو لحعأ  س اف لنض و وا 
 الن تب قحابل : ة  الحة ت وا ولح و النا  
 :  ا  و  ق   لحم ف      الو الحق   قة   عل 

11مم{{ممَعامِع٤ّْمَصََّٓضٍةمَأَحِبمَإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمِع٤ّْمَض٦َّْلماْظَق٠َّعامِع٤ّْمَصََّٓضٍةمَأَحِبمَإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمِع٤ّْمَض٦َّْلماْظَق٠ّمم}}

مم

ا  ضد ج ال    ال    نضل ات الدو   دحما   و .. و ىل الص قة ا عل 
 :عنو الو تا ا  اذلك    ق لو 

صذملذملّٓضةمصذملذملّٓضةمصعملؿملذملذمل٢ّ:مؼذملذملام دذملذمل٦ّلمآ،موعذملذملامصعملؿملذملذمل٢ّ:مؼذملذملام دذملذمل٦ّلمآ،موعذملذملاممم،،َأْصسمَلذمل٢ّ ماظزمِلذملذملََّٓضِةماظػملخملَلذملذملان مَأْصسمَلذمل٢ّ ماظزمِلذملذملََّٓضِةماظػملخملَلذملذملان ممم}}

ِبؾمَلذملاممِبؾمَلذملامممم،مَوت ْفذملّّٕم،مَوت ْفذملّّٕم،مَوَؼْقعمِل٤ّ مِبؾمَلاماظذملِّٓم م،مَوَؼْقعمِل٤ّ مِبؾمَلاماظذملِّٓم مِدؿمْلّٕ ِدؿمْلّٕ ِِّّاااظػمللان؟مضال:ماظرمِلظمَلاَسُةمَؼظمُل١ُّّمِبؾمَلاماظػمللان؟مضال:ماظرمِلظمَلاَسُةمَؼظمُل١ُّّمِبؾمَلام

مم22مم{{ممْؼؾمَلَةْؼؾمَلَةامَلضمْلّٕ وَفمَوإالْحَلاَنمَإَظ٧ّمَأِخؿمل١َّ،مَوَتَّْٓصّٝ مَسؽمْل٥ّ ماظغمَلَّٕامَلضمْلّٕ وَفمَوإالْحَلاَنمَإَظ٧ّمَأِخؿمل١َّ،مَوَتَّْٓصّٝ مَسؽمْل٥ّ ماظغمَلَّٕ

الفا  االص قة عح  الضعل   ط  الل    رومتدو افدض تو  الم   ص  
                                                 

 وخ  و الأا    ع  وال  ى   ة ٔ
 وخ  و الأا       فعب اإل ما  االطأ ان     الكأا  ٕ
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 (5)املكدمة 

  عل ر ك النطق الال  ف ارعّنب  عل الو    قة    ا  : 

{{ممَأْصسمَل٢ّ ماظزمِلََّٓضِةمِحظمْلُّٜماظػملَلاَنَأْصسمَل٢ّ ماظزمِلََّٓضِةمِحظمْلُّٜماظػملَلاَنمم}}
ٖٖ

مم

الالم دحم اف ح  ت رج   خد     الاا  فاٍف الإسح ب رض ام   قا  ا 
 المتكا ل لحص قة    اإلسبلف:  لحمعن نح  الض م ال اع  االم تنا 

صعملذملاظ٦ّا:مؼذملامغذملِامآمصؼمَلذمل٤ّمجمَؼِفذملّْٓ؟ممممممصعملذملاظ٦ّا:مؼذملامغذملِامآمصؼمَلذمل٤ّمجمَؼِفذملّْٓ؟مممممم،م،مَسػمل٧ّمُط٢ّٔمع ْلػمل٣ُّمَصَّٓضٌةَسػمل٧ّمُط٢ّٔمع ْلػمل٣ُّمَصَّٓضٌةمم}}

صذملَِنمجمَؼِفذملّْٓ؟مضذملال:ممممصذملَِنمجمَؼِفذملّْٓ؟مضذملال:مممممم::ظ٦ّاظ٦ّاااضذملمضذملم،م،موؼؿزملذملِّٓ  موؼؿزملذملِّٓ  مممل:مَؼضملؼمل٢ّ مبؿملِِّٓهمصؿملؽملظمَلّٝ مغظملَل٥ّ ل:مَؼضملؼمل٢ّ مبؿملِِّٓهمصؿملؽملظمَلّٝ مغظملَل٥ّ ضاضا

ضذملذملاظ٦ّا:مصذملذملَِنمجمَؼِفذملذملّْٓ؟مضذملذملالمَصػمْلؿمَلضملؼملذملذمل٢ّْممممضذملذملاظ٦ّا:مصذملذملَِنمجمَؼِفذملذملّْٓ؟مضذملذملالمَصػمْلؿمَلضملؼملذملذمل٢ّْمممم،م،مؼ ضمِلذملذمل  م اماجاجذملذملةمامَلػملذملذملؾمل٦ّفَممؼ ضمِلذملذمل  م اماجاجذملذملةمامَلػملذملذملؾمل٦ّفَمم

مم44مم{{مم١ّْمس٤ّماظرملّٕٔ،مصَِِغؾملامَظ٥ّ مصّٓضة١ّْمس٤ّماظرملّٕٔ،مصَِِغؾملامَظ٥ّ مصّٓضةباملضملّٕوِف،موظؿملؼمْلِلباملضملّٕوِف،موظؿملؼمْلِل

  والدد اب الن ا ددل ل سددأال ال  الددات  اكث دداس دد اىكدد ا نعدد  رسدد   ات 
 ... لماذا االفا ات 

 إل دددبلح المعتمعدددات ا دددبلح العماعدددات   ددد  وس     اعددداة  ندددو 
  بُ   دتد   مال الفا ات  وت   عل كل  دا   طّد  العبلقدات الدا  األ د اد عأدادة  دُ 

 :قا   !ال  كا  ال   ال بلف ال ا إل  ات

َتْلػمِلؿملؼمل ٥ّ مَتْلػمِلؿملؼمل ٥ّ م،م،ماَلَع٧ّمِع٤َّماب٤َّمآَدَممَصََّٓضٌةاَلَع٧ّمِع٤َّماب٤َّمآَدَممَصََّٓضٌةؼ زمْلِؾّّ مسػمل٧ّمُط٢ّٔمد ؼ زمْلِؾّّ مسػمل٧ّمُط٢ّٔمد مم}}

مم{{ممسػمل٧ّمَع٤ّْمَظعمِل٨َّمَصََّٓضٌةسػمل٧ّمَع٤ّْمَظعمِل٨َّمَصََّٓضٌة
٘٘

مم

                                                 
 وخ  و ال  حم  ع   عاذ ال   أل ٖ
 سعا  ال  وال  ال دة ع  والاو ع    هالوافا  ع   ٗ
 رااه وال  دااد ع  وال  ذر ٘
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 املكدمة (6)  

ا عل وى ع   ألى   حم ال ى كاضادة عأدادة رد ازى الصد قة  د  األ د  
 :االث اب   ا  

{{مموس٦ّْن ماظِّٕج ٢َّمأَخاه مسػملذمل٧ّماظرمِل٨ِّءمصّٓضٌةوس٦ّْن ماظِّٕج ٢َّمأَخاه مسػملذمل٧ّماظرمِل٨ِّءمصّٓضٌةمم}}
ٙٙ

مم

اطالمددا ونددو كددل  ددا  تعددارف عحاددو الندداس  دد  وى ز ددا  ا كددا    الددل  عددل
 :ح   لح. اسمع ا   قة لم     ف الو   عحو    ل رعالام اإلسبلف ت ا ق 

{{ممُط٢ّّمَعضمْلّٕ وٍفمَصَّٓضةُط٢ّّمَعضمْلّٕ وٍفمَصَّٓضةمم}}
ٚٚ

مم

 .ى ه العأادة الفا ة الت  ورس  ق اع ىا إ اف ال سل ااألنأااف
   اعمددد اخا دددة والددد الك... االتددد  وددد ص عحا دددا و دددحاالو الكددد اف اىددد  

 ... رت  ات عن ما 
سددارف  ا ددا العحمدداف العددا ح   االصددالح    دد  كددل ز ددا  الددل اىدد  التدد  

 ف ال    إنواف ات ..... إل      إل     نا ى اا كا  
نددا   اذك   دد  كتاالنددا ىدد ا  التدد  قمنددا الت تدداح ا"ن ا ددل الم دد الا " ىدد  ا 

االمحا ظدة  اف ال داوال اال ا   ل ذك  نمداذج لح دح  الصدالب  د  ال ادالت  اق ات 
 عحا ا ....
صح ة اإل ماناة المأاركة التطأادق ىد ه عحانا    ى ه ال  م    ات  عل  

كمدا قدا  إل بلح وو ا  المعتمعات اإلسبل اة  العأادات االن ا ل المأاركات 
 : اما ارد عنو اافت   اذاف  اإل اف  الك 

                                                 
 وخ  و الطأ ان  ع  اال  عأاس ٙ
 وخ  و الأفارى ع   اال  ا  حم ع  و  ضة ٚ
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 (7)املكدمة 

{{ممب٥ّمأوهلاب٥ّمأوهلاممََّّّّػملػمُُلمبامَصمبامَصإالمإالمػّٔهماِّعةمػّٔهماِّعةمممّّمآخّٕ ّّمآخّٕ ػملػمُُلؼزمْلؼزمْلالمالممم}}
ٛٛ

مم

الندا ا اندا ق لدو   ُ   دظْ  اُ الضىدحو ار  ا دو و   م  عحاندا  و وس ل اات 
: 

مم مم   مم   مم    مم     مم  مم    مم      مم  مم

   مم    مم  مم  مم      مممممممم]اظؿ٦ّبة[]اظؿ٦ّبة[مم

   آلو ا حأو اسحم.ا ح  ات عح  سا نا  حم  اعح
 ف.ٕٓٔٓ ا    ٕٓ  ىدٖٔٗٔ مادى اآلخ ة  ٙالفماس 

 
 
 

 :اجلميزة ، حمافظة الغربية ، مجهورية مصر العربية 
 :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
:ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
 :WWW.fawzyabuzeid.com 

 :fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 

                                                 
    عم ف  تااى اال  راماة االتم ا اوت اف الأاا  لحودن اط   ا د  إثا دة الح ضدا   د   صداى   ع   الك  ٛ

تع  رم ك األ م الع  د ونأااى م  ان ص إ مان م  ع تد ا عد  ذلدك المدا الك  كحما الواطا   اال ا  ز ادة :} 
 {. وو   ه    الأ ف االو ك
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 املكدمة (8)  

  ::  ملصدوقملصدوقالصادق االصادق اقاَه قاَه ث شريف: ث شريف: حديحدي

  ُىَك يف َوِجِه َأِخيَكُىَك يف َوِجِه َأِخيَكَُُّّتَبسَتَبس  }}
  ..َلَك َصَدَقٌةَلَك َصَدَقٌة

َوَأِوُرَك ِبامَلِعروِف ونهُيَك عن امُلِنَكِر َوَأِوُرَك ِبامَلِعروِف ونهُيَك عن امُلِنَكِر 
  ..َصَدَقٌةَصَدَقٌة

  اَلِهاَلِهََُّّجَن يف َأِرِض الضُجَن يف َأِرِض الضاُدَك الرَّاُدَك الرَّوِإِرَشوِإِرَش
  ..َلَك َصَدَقٌةَلَك َصَدَقٌة  

  ِديِء الَبَصِرِديِء الَبَصِرُجِن الرَُّجِن الرَّوَبَصُرَك ِلمرَّوَبَصُرَك ِلمرَّ
  ..َلَك َصَدَقٌةَلَك َصَدَقٌة  

ِوَك والَعِظَي عن ِوَك والَعِظَي عن َََّّواَطُتَك اِلَحَجَر والشَواَطُتَك اِلَحَجَر والشوِإوِإ
  ِريِقِريِقََّّالطالط

  ..َلَك َصَدَقٌةَلَك َصَدَقٌة  
  وِإِفَراُغَك ِوِن َدِلِوَك يف َدِلِو َأِخيَك وِإِفَراُغَك ِوِن َدِلِوَك يف َدِلِو َأِخيَك 

  ..99  {{  َلَك َصَدَقٌةَلَك َصَدَقٌة
                                                 

دد : ىدد ا ودد     و دد   ث  ددب    سددن  الت  دد   عدد  عدد  و ال دد  ذ رّ  ٜ قددا  : ا دد  الأدداب  عدد  االدد       قددا  والدد  ع ا  
   ْ ُع ٍد ا  اال ٍ  اُو   ْدض ة  اع اى و ة  او ال  ُى   ْد  ة .
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 (9)الفضل األول : عبادة املكربني 

  

 
  الفصل األولالفصل األول

  

عبادة املكربنيعبادة املكربني

1010

  

   احلديث الشريف:احلديث الشريف:فى نور فى نور  

  ..{{  ُكلُّ َمِعُروٍف َصَدقةُكلُّ َمِعُروٍف َصَدقة  }}        

  فكه العباداتفكه العبادات  

                                                 
 ف.ٕٓٔٓ ا    ٚىد  ٖٔٗٔ مادى األال   ٖٕر  الالمعادى الال اى ة   العمعة   ع  الن   ٓٔ
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (11)  

  ديث الشريف:ديث الشريف:احلاحلفى نورفى نور  

  ..{{  ُكلُّ َمِعُروٍف َصَدقةُكلُّ َمِعُروٍف َصَدقة  }}
 ... اوخ ار  الك  مات ... ال  اف الك افإخ ان  

الددد ى الكافددد  كم النددد ر ا ارزقنددد  اإ ددد   ددداكم و معدددا  الدددارك ات 
 .لنا الو ع  وس ار كبلف سا  النأاا  اخارم الم سحا   ُ كو   ُ 

 ددد  الحددد    العددددا ل   نوددد اح  ددد رىإا ة عانددد  وأاأددد  اقددد    قدددا 
 :  ت   از   العأا  ق رىا ى  تك       بلث كحمات   ط ل لمانل اا

مم{{ممُط٢ّّمَعضمْلّٕ وٍفمَصَّٓضةُط٢ّّمَعضمْلّٕ وٍفمَصَّٓضةمم}}
ٔٔٔٔ

مم

 عدد  ننظدد  إلدد  وكمددة ىدد ا النأدد  األُ دد  الدد ى  رعددال ْ و  ددا األخدد ة .... 
   ردبل عع،ة لحعحماف االمتعحما     الد ف الد ناا إلد   د ف الد     عحو   اله 

  جض م الحدب ات ا أحدت رعح  دم الدال  ب ف   ار اى   عحم  -عح  و حاالو
 دد  الحدد    ال  سدد  الدد ى  أددا   اددو ات  خطدداب ات  - دد  وىدد ة ات 

 د  عدبله  ىد ا  الط  ق الم ت ام ال  ى لكل ر        و   نا   حأة ات  ل  
 الفطاب       او ات ألال  األلأاب:

َظذمل٨ِّمِعؼمِلذملاماْصَؿَّْٕتذملؿ ٥ّ مَسػمَلؿمْلذمل٥ِّ،مَوَعذملاممممممَظذمل٨ِّمِعؼمِلذملاماْصَؿَّْٕتذملؿ ٥ّ مَسػمَلؿمْلذمل٥ِّ،مَوَعذملاممممممَوَعامَتعمَلَِّٕبمَإَظ٨ِّمَسْؾِّٓيمِبرمَل٨ٍّْءمَأَحذملِبمإَمَوَعامَتعمَلَِّٕبمَإَظ٨ِّمَسْؾِّٓيمِبرمَل٨ٍّْءمَأَحذملِبمإَممم}}

َؼَّٖال مَسْؾِّٓيمَؼَؿعمَلِّٕب مَإَظ٨ِّمِباظؽمِل٦َّاِص٢َّمَحِؿذمل٧ّمُأِحِؾذمل٥ّ ،مَصذملَِ امَأْحَؾْؾؿ ذمل٥ّ مُطؽمْلذملت ممممممَؼَّٖال مَسْؾِّٓيمَؼَؿعمَلِّٕب مَإَظ٨ِّمِباظؽمِل٦َّاِص٢َّمَحِؿذمل٧ّمُأِحِؾذمل٥ّ ،مَصذملَِ امَأْحَؾْؾؿ ذمل٥ّ مُطؽمْلذملت مممممم

                                                 
 وخ  و الأفارى ع   اال  ا  حم ع  و  ضة ٔٔ
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َدؼمْلضمَل٥ّ ماظَِّّٔيمَؼْلؼمَلّٝ مِب٥ِّ،مَوَبزمَلَّٕه ماظَّذملِّٔيمؼ ْؾزمِلذملّٕ مِبذمل٥ِّ،مَوَؼذملَّٓه ماظَِّؿذمل٨ّمَؼذملْؾشمِلّ٘ مممممممَدؼمْلضمَل٥ّ ماظَِّّٔيمَؼْلؼمَلّٝ مِب٥ِّ،مَوَبزمَلَّٕه ماظَّذملِّٔيمؼ ْؾزمِلذملّٕ مِبذمل٥ِّ،مَوَؼذملَّٓه ماظَِّؿذمل٨ّمَؼذملْؾشمِلّ٘ ممممممم

٨ّمَؼؼمْلرمِل٨ّمِبؾمَلذملا،مَوَإْنمَدذملَلَظؽمِل٨ّمِّْسشمِلؿمَلؽمِلذمل٥ّ ،مَوَإَنماْدذملَؿضمَلاَ ِغ٨ّممممم٨ّمَؼؼمْلرمِل٨ّمِبؾمَلذملا،مَوَإْنمَدذملَلَظؽمِل٨ّمِّْسشمِلؿمَلؽمِلذمل٥ّ ،مَوَإَنماْدذملَؿضمَلاَ ِغ٨ّمممممِبؾمَلا،مَوَ ْجػمَل٥ّ ماظَِّؿِبؾمَلا،مَوَ ْجػمَل٥ّ ماظَِّؿ

{{ِِّسؿملَِّٔغ٥ّ ِِّسؿملَِّٔغ٥ّ 
ٕٕٔٔ

مم

اىددم كمددا ذكدد ت    دد ا  و   نددال ا  -سددمل األ ددحاب ىدد ا الفطدداب 
  ارع ا    ن ا ل العأادات   ن م  د  سدارف  د  قاداف  – حأة العحّ  ال ىاب 

الن ددار  ا ددن م  دد  اا ددل الحاددل  ا ددن م  دد  االتدد ر  ددااف األ دداف المتتالاددة  دد  
ربلاة ال  آ  لال ن ار وت  كا  العى م  فتمو     دبلث االعىد م  فتمدو  د   

 كل   ف الاحة   ة  االعى م سارف    األذكار ...
ىددد ا عمح دددم العدددا  الصدددا رو الن رانادددة ال الانادددة اروى و    نظددد  النأددد  
ا   حضدت الا ت ى ه ى  ال ع ة اإلسبل اة    و ا ت د!! دع ة إل  ال ىأاناة 

 رارو كتب ال نة:و والصارىم اقا  ل م  اما ونظارىم اا   

َظذملذملؿمْلَّٗمِعذملذمل٤ّْمَغظمْلذملذملَّٗماْبذملذمل٤َّمآَدَممَإالَّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَصذملذملََّٓضٌةمِصذملذمل٨ّمُطذملذمل٢ّمَؼذملذمل٦ُّْممممممَظذملذملؿمْلَّٗمِعذملذمل٤ّْمَغظمْلذملذملَّٗماْبذملذمل٤َّمآَدَممَإالَّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَصذملذملََّٓضٌةمِصذملذمل٨ّمُطذملذمل٢ّمَؼذملذمل٦ُّْمممممممم}}

َرػمَلضمَلْتمِصؿمل٥ِّماظرمِلؼمْلّٗ ،مِضؿمل٢َّ:مَؼامَ د ٦َّلماظػمل٥َِّّمَوِع٤ّْمَأْؼ٤َّمَظؽمَلامَصََّٓضٌةم؟مَصعمَلاَل:مَرػمَلضمَلْتمِصؿمل٥ِّماظرمِلؼمْلّٗ ،مِضؿمل٢َّ:مَؼامَ د ٦َّلماظػمل٥َِّّمَوِع٤ّْمَأْؼ٤َّمَظؽمَلامَصََّٓضٌةم؟مَصعمَلاَل:م

غمَلـِرَيٌة:ماظِؿْلذملِؾؿملّّ ،مَواظِؿْقؼمِلؿملذملّٓ ،مَواظِؿغمْلذملِؾري ،مَواظِؿؾمْلػمِلؿملذمل٢ّ ،مممممغمَلـِرَيٌة:ماظِؿْلذملِؾؿملّّ ،مَواظِؿْقؼمِلؿملذملّٓ ،مَواظِؿغمْلذملِؾري ،مَواظِؿؾمْلػمِلؿملذمل٢ّ ،مممممَإِنمَأْب٦َّاَبماْظَكؿمْلَّٕمَظَإِنمَأْب٦َّاَبماْظَكؿمْلَّٕمَظ

َسذملذملذمل٤َّمَسذملذملذمل٤َّمممٰ  ٰ  َواَِّْعذملذملذملّٕ مِبذملذملذملاْظؼمَلضمْلّٕ وِف،مَواظؽمِلؾمْلذملذملذمل٨ّ مَسذملذملذمل٤َّماْظؼمل ؽمْلغمَلذملذملذملَّٕ،مَوت ؼمِلذملذملذملؿملُّٛماََِّ ىمَواَِّْعذملذملذملّٕ مِبذملذملذملاْظؼمَلضمْلّٕ وِف،مَواظؽمِلؾمْلذملذملذمل٨ّ مَسذملذملذمل٤َّماْظؼمل ؽمْلغمَلذملذملذملَّٕ،مَوت ؼمِلذملذملذملؿملُّٛماََِّ ىم

،مَوَتّٓ ّلماْظؼمل ْلَؿِِّٓلمَسػمَلذمل٧ّمم،مَوَتّٓ ّلماْظؼمل ْلَؿِِّٓلمَسػمَلذمل٧ّممٰ  ٰ  اظشملََّّٕؼ٠َّ،مَوت ْلؼمِلّٝ ماََِّص٣ِّ،مَوَتؾمْلِّٓيماَِّْسؼمَل٧ّاظشملََّّٕؼ٠َّ،مَوت ْلؼمِلّٝ ماََِّص٣ِّ،مَوَتؾمْلِّٓيماَِّْسؼمَل٧ّ

َدذملاَضؿمْل١َّمَعذملَّٝماظػملَّؾمْلظمَلذملاَنماْظؼمل ْلذملَؿطمِلؿملِث،مَوَتْقؼمِلذمل٢ّ ممممممَدذملاَضؿمْل١َّمَعذملَّٝماظػملَّؾمْلظمَلذملاَنماْظؼمل ْلذملَؿطمِلؿملِث،مَوَتْقؼمِلذمل٢ّ ممممممممِبرمِلِِّٓةِبرمِلِِّٓةممٰ  ٰ  ْلضمَل٧ّْلضمَل٧َّحاَجِؿ٥ِّ،مَوَتَحاَجِؿ٥ِّ،مَوَت

                                                 
 رااه الأفارى ع  وال  ى   ة.  ٕٔ
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،م،م٥ََّ١ّ١ّ مَصذملََّٓضٌةمِعؽمْلذمل١َّمَسػمَلذمل٧ّمَغظمْلِلذملمممم٥ّ مَصذملََّٓضٌةمِعؽمْلذمل١َّمَسػمَلذمل٧ّمَغظمْلِلذملممممَّٔامُطػملذملذملّ مَّٔامُطػملذملذملّ مؾملؾمََلِ َ اَسؿمْل١َّمَعَّٝماظسمِلضمِلؿملِّٟ،مَصِ َ اَسؿمْل١َّمَعَّٝماظسمِلضمِلؿملِّٟ،مَصِبرمِلِِّٓةمِبرمِلِِّٓةم

٦َّْطَةم٦َّْطَةمرملذملذملذملرملذملذملذمل،مَوإَعاَرؿ ذملذمل١َّماْظَقَفذملذملَّٕمَواظ،مَوإَعاَرؿ ذملذمل١َّماْظَقَفذملذملَّٕمَواظؼمَل١َّمِصذملذمل٨ّمَوْجذملذمل٥ِّمَأِخؿملذملذمل١َّمَصذملذملََّٓضةٌمؼمَل١َّمِصذملذمل٨ّمَوْجذملذمل٥ِّمَأِخؿملذملذمل١َّمَصذملذملََّٓضةٌمذملذمّلَوَتَؾلذملذملَوَتَؾلذملذمل

ج ذملذمل٢َّمِصذملذمل٨ّمَأْ َ ممج ذملذمل٢َّمِصذملذمل٨ّمَأْ َ مماَسمَصذملذملََّٓضٌة،مَوَػذملذملّْٓؼ ١َّماظِّٕماَسمَصذملذملََّٓضٌة،مَوَػذملذملّْٓؼ ١َّماظِّٕمذملذمِل٤ّْمَرَّٕؼذملذمل٠َّماظؽملذملذملم٤ّْمَرَّٕؼذملذمل٠َّماظؽملذملذملمصمْلذملذمل٣َّمَسذملذملمصمْلذملذمل٣َّمَسذملذملمَواْظضمَلَواْظضمَل

{{ةمَصََّٓضٌةةمَصََّٓضٌةاظَّاظَّذملذمِلاظسملاظسمل
ٖٖٔٔ
مممم

د وال اب العأادات لحمؤ نا   الل  عل كل وعما  المؤ نا  إ  كدا   ع   
أدة ت   د  عأدادة  ت د ب ال دا المد ف ة طا  ألنض  م وا كا  لجاد ىم إذا سدأ ت ا نا د

ل ق ردو اقد ت  د  كدل  دأاح   دع  لُاحص دوت     خد ج  .... إل    اله 
 واالده        او  ح ات رال  ار حامارو عحاو:

ِع٤ّمحالُل،مصَلْرضمَل٣َّمغظملَل٥ّ ،مأومَطَلاَػا،مصؼمَل٤ّْمِع٤ّمحالُل،مصَلْرضمَل٣َّمغظملَل٥ّ ،مأومَطَلاَػا،مصؼمَل٤ّْمممَلَبمعااًلَلَبمعااًلَأّؼؼمَلامَ ج ٢ُّمَطَأّؼؼمَلامَ ج ٢ُّمَطمم}}

مم..1414{{ممدوَغ٥ّمِع٤ّْمَخػمْل٠َّماظػمل٥َِّّ،مصِِنمَظ٥ّ مبؾملامزطاًةدوَغ٥ّمِع٤ّْمَخػمْل٠َّماظػمل٥َِّّ،مصِِنمَظ٥ّ مبؾملامزطاًة

 :   و    آخ  اقا 

مم1515{{مم٧ّمَأْػػمِل٥ِّمَوػ ٦َّمَؼْقَؿِلؾ ؾمَلامَطاَغْتمَظ٥ّ مَصََّٓضٌة٧ّمَأْػػمِل٥ِّمَوػ ٦َّمَؼْقَؿِلؾ ؾمَلامَطاَغْتمَظ٥ّ مَصََّٓضٌةإَ امَأْغظمَل٠َّماظِّٕج ٢ّ مَسػمَلإَ امَأْغظمَل٠َّماظِّٕج ٢ّ مَسػمَلمم}}

! كدد ا عحدد  وىحددو اىدد  اا أددة عحاددو ال  ضدد   ا  قة دد  نض تددو عحدد  نض ددو
 .. كانت   قة! داىا النضس طاأةوالكنو إذا إوت أ ا عن  ات ا 

 ... عأادة إذا ر ل األذى    ط  ق الم حما   تحكمُ 
ل  كا       و   صدل إلد  وى   .. قاإذا ورف  تاال  ال  إل  و   الط  

                                                 
 ع  وال  ذر   رااه اإل اف الأا      كما رااه ووم  ااال  وأا  االأا    و ىا  فتص ا وت "نض ك". ٖٔ
 الحاكم    الم ت ركرااه وال   عح  ااال  وأا  ا  ٗٔ
 رااه الأفارى ا  حم ع  وال    ع د ٘ٔ
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 !!! لو عأادة ل إلاو   رف ه    ام الوارف الم    عن ا  اال  عح
 :      او ... ااسمل لؤل   ..!!!! اإذا قاد وعم  

مم1616{{ممَع٤ّمضاَدمأسؼمل٧ًّمأ بضملَ مَخشمل٦ًّةمَوَجَؾْتمَظ٥ّ ماجلؽمِلُةَع٤ّمضاَدمأسؼمل٧ًّمأ بضملَ مَخشمل٦ًّةمَوَجَؾْتمَظ٥ّ ماجلؽمِلُةمم}}

 : م الحجات ارك   لو عأادات   اعح  الل وا ب عح  الم حم و   ت

َإِنماْظؼمل ْؤِع٤َّمَظؿمل ْؤَجّٕ مِص٨ّمِػَّٓاَؼِؿ٥ِّماظِلِؾؿمل٢َّ،مَوِص٨ّمَتضمْلِؾرَيِهمِبػمِلَلاِغ٥ِّمَس٤َّمَإِنماْظؼمل ْؤِع٤َّمَظؿمل ْؤَجّٕ مِص٨ّمِػَّٓاَؼِؿ٥ِّماظِلِؾؿمل٢َّ،مَوِص٨ّمَتضمْلِؾرَيِهمِبػمِلَلاِغ٥ِّمَس٤َّممم}}

مم{{مماَِّْسَفؼمِل٨ّاَِّْسَفؼمِل٨ّ
ٔٚٔٚ

مم

وى ) ألى لجدددة وععمادددة  -االعكدددس – ددد  رددد  م الكدددبلف  ددد  الع الادددة 
 مددا الالددك لدد  عح مددو ..  كانددت ىدد ه الت  مددة لددو  دد قة! ( و نأاددة الحجتنددا الادد ف
 دددد  األُلضددددة الددددا   الددددل زاد النأدددد   !!  دددد  عددددبله ات  ددددل  الع الاددددة لجددددة كتدددداب 

 ععددل و كارددك اكحمارددك إلخ انددك الم ددحما  عأددادة  اكحمددا ... الم ددحما  
 :...  نظ ت    ا و  ؤ    تأ مت    ا  و

{{ممَتَؾّلؼمل ١َّميفمَوْج٥ِّمَأِخؿمل١َّمَظ١َّمَصََّٓضٌةَتَؾّلؼمل ١َّميفمَوْج٥ِّمَأِخؿمل١َّمَظ١َّمَصََّٓضٌةمم}}
ٔٛٔٛ

مم

 :      ا  و وا رعأس عن  ل اىة  قا لم رتأ م  بل ركو  اإذا 

مم{{مماْظضمَلْؾَّٓمَظؿمل عمَلشملب مِص٨ّمَوْج٥ِّمَأِخؿمل٥ِّمَصَؿػمْلضمَلؽمل ٥ّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلُةاْظضمَلْؾَّٓمَظؿمل عمَلشملب مِص٨ّمَوْج٥ِّمَأِخؿمل٥ِّمَصَؿػمْلضمَلؽمل ٥ّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلُةممَإِنَإِنمم}}
ٜٜٔٔ

مم

 :  لؤل   ..  انظ  عن  ا رح اه وا ر اه كحمتو الكحمة طاأة إذا  
                                                 

 رااه الطأ ان     الكأا  اوال  عح  عم اال  عم . ٙٔ
 وخ  و الطأ ان     األاسط ٚٔ
 رااه الت     ع  وال  ذر. ٛٔ
  ا ل الم انا  االم اسال   اْلفطاب    المتضق االمضت ت ع  و ن ٍس رت   الح ُو عنوُ  ٜٔ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 بادة املكربنيالفضل األول : ع (14)  

{{مماْظغمَلػمِلؼمَلُةماظشملَّؿمٔلَؾُةمَصََّٓضٌةاْظغمَلػمِلؼمَلُةماظشملَّؿمٔلَؾُةمَصََّٓضٌةمم}}
ٕٕٓٓ

مم

 :دت   ك لتصا حو           ا قحابل  زدت إذا  

ْتمْتماتذملذملذملَِاتذملذملذملَِؼمل ْلذملذملػمِل٣َّماَخذملذملَّٔمِبؿمَلذملذملِِّٓهمَتقَمؼمل ْلذملذملػمِل٣َّماَخذملذملَّٔمِبؿمَلذملذملِِّٓهمَتقَم٨َّمَأَخذملذملاه ماْظ٨َّمَأَخذملذملاه ماْظَإِنماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّمَإَ امَظعمِلذملذملمَإِنماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّمَإَ امَظعمِلذملذملممم}}

َفَِّٕةماْظؿمَلاِبَلذملِةمِصذمل٨ّْمَؼذمل٦َّْمممممَفَِّٕةماْظؿمَلاِبَلذملِةمِصذمل٨ّْمَؼذمل٦َّْمممممذملذمِلامَؼَؿَقذملاّتماظذمل٦ََّ   مَسذمل٤َّماظرملذملممممامَؼَؿَقذملاّتماظذمل٦ََّ   مَسذمل٤َّماظرملذملممممَسؽمْلؾمل ؼمَلام  غ ٦َّبؾمل ؼمَلامَطؼمَلذملمَسؽمْلؾمل ؼمَلام  غ ٦َّبؾمل ؼمَلامَطؼمَلذملم

ـ٢َّْمَزَبِّٓماْظَؾْقَّٕ ـ٢َّْمَزَبِّٓماْظَؾْقََّٕ ْؼُّّمَساِصٍّٟمَوَإالَّمُشظمِلَّٕمَظؾمل ؼمَلامَوَظ٦ّْمَطاَغْتم  غ ٦َّْبؾمل ؼمَلامِع مم2121{{ممَ ْؼُّّمَساِصٍّٟمَوَإالَّمُشظمِلَّٕمَظؾمل ؼمَلامَوَظ٦ّْمَطاَغْتم  غ ٦َّْبؾمل ؼمَلامِع

اوكأد  الن ا دل التد   ت د ب ال دا العأد  إلد  رب  ! ععل وعظدم العأدادات
 ......... ى  الن ا ل الت  رتعحق العأاد ات الم حما .......  !الأ  ات

 !!!لا ت ن ا ل العأادات ...  !!! اور   و  ر ق  ا الض م ىنا...
الن ا ل التد  رصدحب  !!! الكن ا الن ا ل الت  رنضل المؤ نا  االمؤ نات

 !!!  ا ددل التدد  را دد  األ دد ر لحض دد اف االم دداكا  االأاى ددا الن !!!المعتمعددات
  دد  الدد ى    دد  و   كدد    ددل رسدد   ات  دد  العنددة  دد   ىددل ارىددب األ دد     

انصددح  عحاددو ..  ن ددمعو  ا ددا العمددل الم  ددل إلدد  ذلددك   ن،لتددو ادر تددو 
 اى       لنا    ذلك:

ٓ،مَأْومٓ،مَأْوميفمَدِؾؿمل٢َّمايفمَدِؾؿمل٢َّمامماظِلاس٨ّمسػمل٧ّماَِّْ َعػمَلِةموامِلْلغمِلَ مطامُلَفاِػِّٓاظِلاس٨ّمسػمل٧ّماَِّْ َعػمَلِةموامِلْلغمِلَ مطامُلَفاِػِّٓمم}}

{{مم،موؼغمل٦ّنمعضمل٨ّميفماجلؽملة،موؼغمل٦ّنمعضمل٨ّميفماجلؽملةؾمَلاَ مَوَؼعمُل٦ّم ماظػملَّؿمْل٢َّؾمَلاَ مَوَؼعمُل٦ّم ماظػملَّؿمْل٢َّْظؽملذملْظؽملذملَطاظَِّّٔيمَؼزمْل٦ّم ماَطاظَِّّٔيمَؼزمْل٦ّم ما
ٕٕٕٕ

مم

 ورو تم ى ه العأادة!!
                                                 

   ع  وال  ى   ة.رااه ووم  ااال  وأا ٕٓ
 رااه الطأ ان  ع  سحما . ٕٔ
  حاب الأفارى ا  حم ع  وال  ى   ة. ٕٕ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (15)الفضل األول : عبادة املكربني 

رك   و ا و كح ا  كت الة عن  ... وا   كا  ..      ع  عح  ور حة 
 ان ارها  ...  اوت!!! .. الل قاا  حت أة الاالاو كح ا عن  ات  ا  ..ات  اا 

 م      ال الل ... ىل ى ا   ط الاحو كالمعاى     سأال ات عح  ال ااف 
 اآلخ ة  ُ زت ال   ة ا حأة النأ  عحاو و ىل الصبلة اورم ال بلف    العنة

لحن اف ... لم  ى ا المعن    ة وخ ى  ا ؤك  ... الل  ...  اذا ن    الع !!!
  ا   : ر   نض  ا عح  واالدىا

{{ممظمْلضمَلاء ماخَلِّْٓؼ٤َّمطؾملاَتؿمْل٤َّمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةظمْلضمَلاء ماخَلِّْٓؼ٤َّمطؾملاَتؿمْل٤َّمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةأغامواْعََّٕأٌةمَدأغامواْعََّٕأٌةمَدمم}}
ٕٖٕٖ

مم

وى ال رىددل ز نددة عحدد  ا   ددا  –ا مددل الددا  و ددأعاو ال ددأاالة اال سددط  
  دددد   ددددل … الددددم رتدددد،اج لت الدددد  واالدىددددا .. ا دددد وة ر  مددددت عحدددد  واالدىددددا  –

 :ا ى ب أل حاالو  ثاال  عمحاا     ذلك  .   العنة الحأاب المحأ ب 
لحع دداد  دد  سددأال ات  دد  إودد ى الجدد،اات  اكددا    دد  كددان ا سدداى    

ال والعدد  العندد   دداىما  االعىدد م  ضطدد     اكددا   دد  ىدد   م او دد  ودال ددم 
 عاددب الصدداىم عحدد  المضطدد  اال  دد ى ونددو خادد   نددو الصدداا و  اال  عاددب المضطدد  

 نظدد   كددان ا    مالكددن .  دد ه  ....ا وعحدد  الصدداىم اال  دد ى ونددو خادد   نددو العمحددو 
 .خاو عح  ونو و ىل  نو ن م إل  وكل ر ل 

الإقا ددددة  او ددد  النأددد  ... اكدددا     دددا  فددد    الحددد ارة  ان،لددد ا الددد رض 
 ..    ع ك  العاش    ى ا المكا 

..  ددد ىب الصددداىم   إلددد  ركددد  ركدددا  الحعدددة ون دددم  ددداىما  ا ددد ى ا  
اط دد    انصددب الفادداف  اقدداف المضطدد ا  الدد ت  األاردداد ااسددتظح ا ... !اقعدد اا

                                                 
   ن  اإل اف ووم  ع  ع ف ال   الك.  ٖٕ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 بادة املكربنيالفضل األول : ع (16)  

 :اكل  ا  حتاج إلاو المع ك     خ  ات    ا    ااوىار الماف  الطعاف

{{ممَ ػَبمامُلظمْلشمِلّٕوَنماظؿمَل٦َّْممباَِّْجََّٕ ػَبمامُلظمْلشمِلّٕوَنماظؿمَل٦َّْممباَِّْجَّٕمم}}
ٕٕٗٗ

مم

 ! دد  خ  ددة ونض دد مسددع ا     .. ال دد ألن ددم سددع ا  دد  خ  ددة إخدد ان م
ىد  ركد   لئلن دا   د  نض دو  ا  ن ا  دا ... ن ا ل الأ  اال  الات ... ن ا ل  ال

 : ا ا ف نو      ات ع،  الت  

                                                       

              [[اجلاثيةاجلاثية]]  

التد  ر  دل .. خاد  الن ا دل اال  الدات اى  ا ن ا  ا ى  وثح  اوعح  .. 
ألوددد ا   ا ا دددا إ دددبلح    لحم دددحما  ىددد  التددد   ا دددا نضدددل    العأددد  عنددد   ددد اله

الد لك   لودو ن ا لو   المعتمعات اإلسدبل اة اإ دبلح    ا ا ر عة  ا   المؤ نا 
  ام    ع  لحصحب الا  الم حما : قا  

َأاَلمُأْخِؾّٕ ُط٣ّْمِبَلْصسمَل٢َّمِع٤ّْمَدَ َجِةماظزملؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلََّٓضِة:مَإْصاَلح مَأاَلمُأْخِؾّٕ ُط٣ّْمِبَلْصسمَل٢َّمِع٤ّْمَدَ َجِةماظزملؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلََّٓضِة:مَإْصاَلح ممم}}

{{ممَ اِتماْظَؾؿمْل٤ََّ اِتماْظَؾؿمْل٤َّ
ٕٕ٘٘

مم

 ددل  دد  قاددداف اإل ددبلح الددا  الم ددحما  وعظددم عندد  ات  دد   ادد،ا  الن ا
 حتا ددو  عتمددل عمددل  عمددل الأل  ىدد ا ..  ... لمدداذا الحاددل ا دد   ددااف الن ددار 

 :..... ال          ا م النأ  الع نا  ...  عتمل وىل اإل ما  

                                                 
 ع  ونس ال   الك   حاب ال  وأا  ا حاب   حم اثا ىا. ٕٗ
 رااه ووم  االت     اوال  داااد ع  وال  ال رداف. ٕ٘



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (17)الفضل األول : عبادة املكربني 

اْظؼمل ْؤِعؽمِلَ مِص٨ّمَتَّٕاح ؼمِلؾمَل٣ّْمَوَت٦َّادِػ٣ّْمَوَتضمَلاُرظمِلؾمَل٣ّْمَطؼمَلـ٢ََّماْظَفَلِّٓمَإَ اماْظؼمل ْؤِعؽمِلَ مِص٨ّمَتَّٕاح ؼمِلؾمَل٣ّْمَوَت٦َّادِػ٣ّْمَوَتضمَلاُرظمِلؾمَل٣ّْمَطؼمَلـ٢ََّماْظَفَلِّٓمَإَ امممٰ  ٰ  َتَّٕىَتَّٕىمم}}

{{ممٰ  ٰ  َلِِّٓهمِباظِلؾمَلَّٕمَواْظق ؼمِل٧َّلِِّٓهمِباظِلؾمَلَّٕمَواْظق ؼمِل٧َّظ٥ّمَداِئّٕ مَجَظ٥ّمَداِئّٕ مَجممٰ  ٰ  ٥ّ مَتَّٓاَس٥ّ٧ّ مَتَّٓاَس٧ّس سمْل٦ٌّمِعؽمْلس سمْل٦ٌّمِعؽمْلممٰ  ٰ  اْذَؿغمَل٧ّاْذَؿغمَل٧ّ
ٕٕٙٙ
مممم

 :قا  :قا  رس   ات  اع  وال  ى   ة 

٦ُّْممَتشمْلػمُلذملذملّٝ م٦ُّْممَتشمْلػمُلذملذملّٝ مُطذملذمل٢ِّمَؼذملذملمُطذملذمل٢ِّمَؼذملذملممماَسمَسػمَلؿمْلذملذمل٥ِّمَصذملذملََّٓضةٌماَسمَسػمَلؿمْلذملذمل٥ِّمَصذملذملََّٓضةٌمذملذمِلطذملذمل٢ّّمَدذملذملالع٧ّمِعذملذمل٤َّماظؽملذملذملمممطذملذمل٢ّّمَدذملذملالع٧ّمِعذملذمل٤َّماظؽملذملذملممممم}}

٥ِّم٥ِّموت ضمِل  ماظِّٕج ٢َّمَسػمل٧ّمَداِبِؿوت ضمِل  ماظِّٕج ٢َّمَسػمل٧ّمَداِبِؿمم،،َتضمْلِّٓل مَبؿمْل٤َّماالْثؽمَلؿمْل٤َّمَصََّٓضًةَتضمْلِّٓل مَبؿمْل٤َّماالْثؽمَلؿمْل٤َّمَصََّٓضًةضال:مضال:ممم;;اظرمِلؼمْلّٗ اظرمِلؼمْلّٗ 

ظغمَلػملؼمَلذملُةماظشملَّؿمٔلَؾذملُةمممظغمَلػملؼمَلذملُةماظشملَّؿمٔلَؾذملُةمممااوضذملال:مموضذملال:مم،م،م٥ّ مَعَؿاَس٥ّ مَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَصذملََّٓضةمم٥ّ مَعَؿاَس٥ّ مَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَصذملََّٓضةممَتْقؼمِلػمُل٥ّ مَسػمَلؿمْلؾمَلامَأْومَتَّْٕصّٝ مَظَتْقؼمِلػمُل٥ّ مَسػمَلؿمْلؾمَلامَأْومَتَّْٕصّٝ مَظ

َوت ؼمِلذملذملؿملُّٛمَوت ؼمِلذملذملؿملُّٛممم،،ُطذملذمل٢ّّمخشملذملذمل٦ٍّةمَؼؼمْلرملذملذملؿملؾملامإالماظزمِلذملذملالِةمَصذملذملََّٓضةٌمممُطذملذمل٢ّّمخشملذملذمل٦ٍّةمَؼؼمْلرملذملذملؿملؾملامإالماظزمِلذملذملالِةمَصذملذملََّٓضةٌممموضذملذملال:موضذملذملال:ممم،،َصذملذملََّٓضٌةَصذملذملََّٓضٌة

مم{{مماِّ ىمَس٤َّماظشملََّّٕؼ٠َّمَصََّٓضٌةاِّ ىمَس٤َّماظشملََّّٕؼ٠َّمَصََّٓضٌة
ٕٕٚٚ

مم

 ...   وااة أل  د   اإلسبلف د ال  اف الك اف ...و  ا اأُلخ ة 
الضىددحو ا  ن ددو ا دد ده اك  ددو كددل وعمددا  اإلن ددا  إذا    دد   عددل ات 

ال ر داا  ا ... طاعدة  عظمد  لحد  ا   لحىد ة الد وم  طاعدة    دالحة   ة  سأ  ا نا  
اال الوددكحاات التدد   تم ددك ال ددا  دد   نت ددأ   لحدد    ....  !!ن ا ددل العأددادات

 !!االصبلح    ى ا ال، ا 
د دددد  الت ا ددددل الددددا  اىدددد   ...مددددل اإل تمدددداع  إ  د ننددددا ىدددد  د دددد  الع

  د د   ُد خل ال  دل ...  اد   المد دة االتعداط  الدا  الم ود   ... المؤ نا  
 : ونو   الح    الو     ارد ... كا   العنة الو ادة المؤ نا  لو

                                                 
 رااه الأفارى ع  النعما  ال  الوا . ٕٙ
 فارى ا  حمرااه الأ ٕٚ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 بادة املكربنيالفضل األول : ع (18)  

ًا.مَصعمَلذملذملاَلمَغِؾذملذمل٨ّّماظػملَّذملذمل٥ِّم:مَوَجَؾذملذملْتمًا.مَصعمَلذملذملاَلمَغِؾذملذمل٨ّّماظػملَّذملذمل٥ِّم:مَوَجَؾذملذملْتمع ذملذملِّٕمِبَفؽمَلذملذملاَزٍةمَصذملذملُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَخؿمْلذملذملَّٕمع ذملذملِّٕمِبَفؽمَلذملذملاَزٍةمَصذملذملُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَخؿمْلذملذملَّٕممم}}

ِؾذمل٨ّّماظػملَّذمل٥ِّم:مممِؾذمل٨ّّماظػملَّذمل٥ِّم:ممما.مَصعمَلذملاَل:مغَما.مَصعمَلذملاَل:مغَمَوع ذملِّٕمِبَفؽمَلذملاَزٍةمَصذملُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَذذملّْٕمممممَوع ذملِّٕمِبَفؽمَلذملاَزٍةمَصذملُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَذذملّْٕممممممم،،َؾْتمَوَجَؾذملتْمَؾْتمَوَجَؾذملتْمَوَجَوَج

.مَضاَلمس ؼمَلّٕ :مِصَّٓىمَظ١َّمَأب٨ّموُأٍع٨ّ!مع ِّٕمِبَفؽمَلاَزٍةم.مَضاَلمس ؼمَلّٕ :مِصَّٓىمَظ١َّمَأب٨ّموُأٍع٨ّ!مع ِّٕمِبَفؽمَلاَزٍةم،،ْتمَوَجَؾْتْتمَوَجَؾْتَوَجَؾْتمَوَجَؾَوَجَؾْتمَوَجَؾ

ؽمَلاَزٍةمَصُلْثؽمِل٨َّمؽمَلاَزٍةمَصُلْثؽمِل٨َّمَصُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلامَخؿمْلّْٕامَصعمُلػمْلت :مَوَجَؾْتمَوَجَؾْتمَوَجَؾْت.موع ِّٕمِبَفَصُلْثؽمِل٨َّمَسػمَلؿمْلؾمَلامَخؿمْلّْٕامَصعمُلػمْلت :مَوَجَؾْتمَوَجَؾْتمَوَجَؾْت.موع ِّٕمِبَف

َعذمل٤ّْممَعذمل٤ّْممْت؟مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملَّذمل٥ِّم:ممممْت؟مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملَّذمل٥ِّم:ممممَسػمَلؿمْلؾمَلامَذّْٕامَصعمُلػمْلت :مَوَجَؾذملْتمَوَجَؾذملْتمَوَجَؾذملمممَسػمَلؿمْلؾمَلامَذّْٕامَصعمُلػمْلت :مَوَجَؾذملْتمَوَجَؾذملْتمَوَجَؾذملممم

ؿمْل٥ِّمَذّْٕامَوَجَؾْتمَظذمل٥ّ ممؿمْل٥ِّمَذّْٕامَوَجَؾْتمَظذمل٥ّ ممُة.مَوَع٤ّْمَأْثؽمَلؿمْلؿ ٣ّْمَسػمَلُة.مَوَع٤ّْمَأْثؽمَلؿمْلؿ ٣ّْمَسػمَلذملذمِلَخؿمْلًّٕامَوَجَؾْتمَظ٥ّ ماْظَفؽملَخؿمْلًّٕامَوَجَؾْتمَظ٥ّ ماْظَفؽملممُأْثؽمِلؿمْلؿ ٣ّْمَسػمَلؿمْل٥ُِّأْثؽمِلؿمْلؿ ٣ّْمَسػمَلؿمْل٥ِّ

.م.ماالٌّْ َ ماالٌّْ َ مَأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِصذمل٨ّممَأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِصذمل٨ّمممم..ْ َ .ْ َ .ا  .مَأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِص٨ّماالٌّا  .مَأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِص٨ّماالٌّذملذمِلاظؽملاظؽمل

{{ِِِِمم٨ّماالٌّْ َ ٨ّماالٌّْ َ َأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِصَأْغؿ ٣ّْمذ ؾمَلَّٓاء ماظػمل٥َِّّمِص
ٕٕٛٛ

مم

دددد  الدددد ى نودددد   لددددو ...  !!! إذا فدددد  نا ل  ددددل الفادددد  دخددددل العنددددة  م 
 قا :...  ا رس   ات   

{{ممنََنَصاْذؾمَلّٓ وامَظ٥ّ مباإَلْؼؼمَلاَصاْذؾمَلّٓ وامَظ٥ّ مباإَلْؼؼمَلاممَإَ امَ َأْؼؿ ٣ّْماظِّٕج ٢َّمَؼضمْلَؿاد مامَلْلِفََّٓإَ امَ َأْؼؿ ٣ّْماظِّٕج ٢َّمَؼضمْلَؿاد مامَلْلِفَّٓمم}}
ٕٜٕٜ    

مم..{{ممصاذؾملّٓوامظ٥ّمباظزملالحصاذؾملّٓوامظ٥ّمباظزملالحمم}}:م:موىف روايةوىف رواية

 دددإذا   وى   اظدددب عحددد  الصدددبلة الالم دددع :  "اد الم دددع  عتددداق لدددو "
اقد  ...   ف الع ض االح داب ُ حىد   حضدات وعمالدو   ف  نا لو  إ  ات 

الودد  د الدد        ُاحىدد  ات !! اال رحدد    قأدداىب ال رعدد   وا ال ددا ركد   كح ددا 
 د ل م سدأحانو اىد     ا... ا ُطحع م عح  عمحو ا حضو... الاإل ما  ف  اا لو 

                                                 
  حاب الأفارى ا  حمع ْ  و ن ٍس اْل     ال ٍك  ٕٛ
 رااه الت     ع  وال  سعا . ٜٕ
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 (19)الفضل األول : عبادة املكربني 

 !!! .... : ل م  رو  ا  لعأ ى اى ا عمحو وعحم ال م
 متنددا ذلددك   ا دد   رب  :  ددارب وندت الدد ى عح   دداف الددالفأ  ا  لد   كمددا 

 :  س (ٔٛ) الع،ة او   ذلك   ا  ل  : قحت لنا    ال  آ 

                                                

 !ب ع  ال حد بالم ر   نا و  نن    .. ف  نا ألننا رو ناه   خل الم ع 
أل  ذلددك و دد  ... حددل  دد   ددحاى  األعمددا  وا ن ط   !ش عحدد  األودد ا وا نضددت  

 ..خاص الال او  المتعا  
الم دحم ال  د  ثاد  ر د   كد   ر النأد   د  كدل   د   صد  ال لك ود   

 د    د  ثاأتدو: إندو  ندا ق  وا  عندو  دا  ندا ق  وا   د    وندت  ندا ق  وا     :
وا كمددا است دد ل الندداس  دد  ز اننددا ال دد     لددو: ونددت نصدد ان  وا ونددت   دد دى

 :س اف    وى ره وا    ثاأتو  قا   او " وا ى  كا     " اكا

َإْنمَطاَنمَإْنمَطاَنممم;;ّٓ ػ ؼمَلآّ ػ ؼمَلاَطاِصّٕ مَصعمَلّْٓمَباَءمِب٥ِّمَأَحَطاِصّٕ مَصعمَلّْٓمَباَءمِب٥ِّمَأَحممَإَ امَضاَلماظٍَّٕج ٢ّ مَِِّخؿمل٥ِّ:مَؼاَإَ امَضاَلماظٍَّٕج ٢ّ مَِِّخؿمل٥ِّ:مَؼامم}}

{{مماظٍَِّٔيمِضؿمل٢َّمَظ٥ّ مَطاِصًَّٕامَصؾمل ٦َّمَطاِصٌّٕ،مَوَإالٍَمَ َجضمَلْتمَإَظ٧ّمَع٤ّْمَضاَلاظٍَِّٔيمِضؿمل٢َّمَظ٥ّ مَطاِصًَّٕامَصؾمل ٦َّمَطاِصٌّٕ،مَوَإالٍَمَ َجضمَلْتمَإَظ٧ّمَع٤ّْمَضاَل
ٖٖٓٓ
مممم

الدو  الد ى خدص   !اىد ا الحعد  !اى ا الودتم!  صاب نض و ال  ا ال ب 
   عبله  اال  حادق  حل عح  ال ح ب إال وى ة ات  ل  ألنو ال  ط  !!! ... وخاه 

وا  صد   ؤ ندا  الجاد   ددا  !و   صد   ؤ ندا  الالنضدات... نو الم دحم   مدا كدا  فد 
 منددا النأدد  العدد نا   اإنمددا األ دد  كمددا عح  ! ا ددضو الددو ات  دد  اإلسددبلف ااإل مددا 

 : ح ات رال  ار حامارو عحاو
                                                 

 . ا ل الم انا  االم اسال)ىد( ع  اال  ُعم    رت   الح ُو عنُ م ا.  ٖٓ
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (21)  

مم3131{{ممب شمُل٦َّغؾمل ٣ّْب شمُل٦َّغؾمل ٣ّْمم٠ّ٠ِِّذمل ذمل اَس،مَواَلمَأذاَس،مَواَلمَأذَبمَس٤ّْمُضػمُل٦ِّبماظؽملٍََبمَس٤ّْمُضػمُل٦ِّبماظؽملٍَذملذمٔلَإغ٨ّمَظ٣ّْمُأْؤَعّْٕمَأْنمُأَغعملَإغ٨ّمَظ٣ّْمُأْؤَعّْٕمَأْنمُأَغعملمم}}

ب  د  الىدماى   اإنمدا و  ندا و  ش عح  ال  اى  وا نن   ضت  لم     نا و  ن
نحكددم عحدد  الندداس الح ددب الظدداى  انودد   ل ددم الح ددب الظدداى    ددإذا فدد   

  د  الحد    اآلخد  قدا  إندو الل المؤ ن   ل  ل الاإل ما  ا أت لو العنة  
 :اال ى  ضتب الاب عم ف  عل الفا  عح   ص اعاو

اس مَخؿمْلذملًّٕا،مماس مَخؿمْلذملًّٕا،ممذملذمِل،مَوَؼعمُلذمل٦ّل ماظؽملذملمم،مَوَؼعمُلذمل٦ّل ماظؽملذملمماًًاَذذملِّٕمَذذملِّٕمَؼضمْلػمَلذمل٣ّ مِعؽمْلذمل٥ّ مممَؼضمْلػمَلذمل٣ّ مِعؽمْلذمل٥ّ مممممَإَ امَعاَتماْظضمَلْؾّٓ ،مَواظػمّلذمل٥ّ مَإَ امَعاَتماْظضمَلْؾّٓ ،مَواظػمّلذمل٥ّ ممم}}

ممضاَلماظػمّل٥ّ مَسِّٖمَوَج٢ِّمِظؼمَلاَلِئغمَلِؿ٥ِّ:مَضّْٓمَضِؾػمْلت مَذؾمَلاَدَةمِسَؾذملاَديمَسػملذمل٧ّمَسْؾذملِّٓيمممضاَلماظػمّل٥ّ مَسِّٖمَوَج٢ِّمِظؼمَلاَلِئغمَلِؿ٥ِّ:مَضّْٓمَضِؾػمْلت مَذؾمَلاَدَةمِسَؾذملاَديمَسػملذمل٧ّمَسْؾذملِّٓيممم

مم..3232{{ممَوَشظمَلّْٕت مَظ٥ّ مِسػمْلؼمِل٨ّمِصؿمل٥َِّوَشظمَلّْٕت مَظ٥ّ مِسػمْلؼمِل٨ّمِصؿمل٥ِّ

وا الندداس وا  ا انددو   ادد خل العأدد  العنددة الودد ادة المددؤ نا  االمؤ نددات 
المدؤ نا  و   تعدار  ا  و د  ات ... الد ا  واد د  الصدحاحةكما ارد    األ

او   تدددولض ا او   تكدددارض ا او  ركددد   الادددن م  دددبلت اق الدددات عحددد  كتددداب ات 
نحددد   اىدددااعحدد  ُسدددنة رسددد   ات اعحددد   دددن ج و دددحاب رسددد   ات و معدددا   

 !وا  عظمندا ال  عد ف اآلخد ! لمدداذا لكدد  ُ ح ندا  دا  نا الأبلدندا .. نصدح   د  
 : ل وننا وخ ة    اإل ما  ! اق  قا  لماذا  اإخ ان      

َإَ امآَخذملذملاماظِّٕج ذملذمل٢ّ ماظِّٕج ذملذمل٢َّمَصػمْلؿمَلْلذملذملَلْظ٥ّ مَسذملذمل٤ّْماْدذملذملؼمِل٥ِّمَواْدذملذمل٣ّمَأِبؿمِلذملذمل٥ّمممممَإَ امآَخذملذملاماظِّٕج ذملذمل٢ّ ماظِّٕج ذملذمل٢َّمَصػمْلؿمَلْلذملذملَلْظ٥ّ مَسذملذمل٤ّْماْدذملذملؼمِل٥ِّمَواْدذملذمل٣ّمَأِبؿمِلذملذمل٥ّممممممم}}

مم3333مم{{ممَوِعؼمِل٤ّْمػ ٦َّ؟مَصَِِغ٥ّ مَأْوَص٢ّ مِظػمْلؼمَل٦َِّدِةَوِعؼمِل٤ّْمػ ٦َّ؟مَصَِِغ٥ّ مَأْوَص٢ّ مِظػمْلؼمَل٦َِّدِة

                                                 
 ع  وال  سعا  وخ  و إال         ا ل الم انا  االم اسال ٖٔ
 رااه الأ،ار ع ْ  ع ا     اْل   ر ال اع ة  ر ت    الّحُو ع نوُ  ٕٖ
 ع   ،   ال  نعا ة الىأ  سن  الت      ٖٖ
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 (21)الفضل األول : عبادة املكربني 

  ا د نا     ححة ااو ة انعتمل    الات ات الال  و  ننض  ق   ات:

                                            

              [[3131::احلجراتاحلجرات]]  

الالددد  و  نتعدددارف  قددد   كددد   وعدددة الدددأع : ل دددم  ورعدددارف اوندددا عنددد ى 
سكن  اعن ى و  ال  اعن ى  ا ووتاج إلاو اال ووتاج إل  وو   إ  لم رحدتج 

لحا ددة إلاددو  دد  الدد ار اآلخدد ة  الدد  كددا    ادد ا  إلاددو  دد  الدد ناا   نددت  دد  و  ددس ا
  ددكانا  رحتدداج إلدد  فدد ادرو لتدد خل العنددة  رالمددا رحتدداج إلدد  فددضاعتو! الدد لك 

     حاب ُسنتو: قا  الحأاب 

{{مماْدَؿغمْلـِّٕ وامِع٤َّماإلْخ٦َّاَنمَصِِنمِظغمُل٢ّمع ْؤِع٤ُّمَذظمَلاَسًةمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةاْدَؿغمْلـِّٕ وامِع٤َّماإلْخ٦َّاَنمَصِِنمِظغمُل٢ّمع ْؤِع٤ُّمَذظمَلاَسًةمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةمم}}
ٖٖٗٗ

مم

 ددإ  لحعددال م سددأعا  ... ف ال اا ددة رالمددا رحتدداج إلدد  وخاددك  دد  فددضاعة  دد  
   فددضاعة  وددضع ا  دد  سددأعا  ر ددبل  كح ددم قدد  اسددت  ب النددار  الحودد ا  سددأع

 كح ددم اسددت  ب النددار  اكددل  ددؤ   لددو فددضاعة دد د  فددضاعة  ودد  ىا  دد  سددأعا  
 ... اك ا اك ا    ون اف الوضاعات االمك  ات ....

ورعددد ف عحددد  لندددا  ماعدددة المدددؤ نا  وندددو رالمدددا  الدددل إ   ددد  إكددد اف ات 
ر دددل ذا ا اىدددة ا ن،لدددة عنددد  ات اوندددا العمحددد  ال ا ددد  ال والحدددت  ن،لتدددو الكنددد  

 د  تدم  ال دأعة كمدا نعحدم كحندا وندو عو  د  الادت ات  ا  رع  ت عحاو اروخات 
و: "ر دددبل  روخادددا  دددد  ات إال ظح ددد ع فدددو  دددد ف ال ظدددل   ل  الظددد دددم ات الددد     ُظح  
 اكما ارد الالفأ : عن  ال اا ة .....   "اواا ت قا عحات  ا تمعا عح 

                                                 
 اال  النعار    رار فو ع  ونس.  ٖٗ
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (22)  

إنمأحذملّٓماِّخذمل٦ّؼ٤ّميفمآمتضملذملاالمؼعملذملالمظذمل٥ّ:مادخذمل٢ّمممممممإنمأحذملّٓماِّخذمل٦ّؼ٤ّميفمآمتضملذملاالمؼعملذملالمظذمل٥ّ:مادخذمل٢ّممممممممم::ضؿملذمل٢ّمضؿملذمل٢ّممم}}

صذملِنمطذملانمدوغذمل٥ّمجمؼذملّٓخ٢ّماجلؽملذملةممممممصذملِنمطذملانمدوغذمل٥ّمجمؼذملّٓخ٢ّماجلؽملذملةمممممممم;;صؿمللللمسذمل٤ّمعؽملذملّٖلمأخؿملذمل٥ّمممصؿمللللمسذمل٤ّمعؽملذملّٖلمأخؿملذمل٥ّممممم،،اجلؽملةاجلؽملة

صذملِنمضؿملذمل٢ّمظذمل٥ّ:مجمؼغملذمل٤ّمؼضملؼملذمل٢ّمعـذمل٢ّمممممممصذملِنمضؿملذمل٢ّمظذمل٥ّ:مجمؼغملذمل٤ّمؼضملؼملذمل٢ّمعـذمل٢ّممممممممم،،حؿ٧ّمؼضملشمل٧ّمأخ٦ّهمعـذمل٢ّمعؽملّٖظذمل٥ّممحؿ٧ّمؼضملشمل٧ّمأخ٦ّهمعـذمل٢ّمعؽملّٖظذمل٥ّمم

صؿملضملشملذمل٧ّميؿملذملّٝمعذملامؼلذملللمممممصؿملضملشملذمل٧ّميؿملذملّٝمعذملامؼلذملللممممممم،،صؿملعمل٦ّل:مإغ٨ّمطؽملتمأسؼمل٢ّمظ٨ّموظ٥ّصؿملعمل٦ّل:مإغ٨ّمطؽملتمأسؼمل٢ّمظ٨ّموظ٥ّمم;;سؼملػمل١ّسؼملػمل١ّ

3535مم{{ممخ٦ّهمإالمد جؿ٥ّخ٦ّهمإالمد جؿ٥ّوؼّٕصّٝمأوؼّٕصّٝمأمم،،ِّخؿمل٥ِّّخؿمل٥ّ

مم

  وى خددد  عمحددد  او ددد ى ااق دددمو الانددد  االاندددو: وعمدددل لددد  الدددو اكندددت
 : ؤك ا  ى ا المعن  ا حأأا    التوخ     ات اوب اإلوااف  ال لك قا 

ًامًاماَعذملماَعذملمعملعمََل٧ّمَع٧ّمَعامأسػمَلذملمامأسػمَلذملمػؼمَلػؼمَلأحذملّٓ مأحذملّٓ ممماِّخ٦ّؼ٤ّميفمآمإ امطاَناِّخ٦ّؼ٤ّميفمآمإ امطاَنمم:مإِن:مإِنوؼعملال وؼعملال مم}}

طؼملذملامتػملؿقذمل٠ّمممطؼملذملامتػملؿقذمل٠ّمممممإالمععملاعذمل٥ّموإغذمل٥ّمؼػملؿقذمل٠ّمبذمل٥ّممممإالمععملاعذمل٥ّموإغذمل٥ّمؼػملؿقذمل٠ّمبذمل٥ّممممممعضملذمل٥ّ معضملذمل٥ّ ممماآلخذملّٕ ماآلخذملّٕ مممََّّٝٝصِِصاآلخّٕم  اآلخّٕم  ممع٤َّع٤َّ

اظّٔ ؼةمباِّب٦ّؼ٤ّ،مواِّػ٢ّمبضملسملؾمل٣ّمبذملؾضملّٚمِّنماِّخذمل٦ّةمإ اماطؿلذملؾتمممماظّٔ ؼةمباِّب٦ّؼ٤ّ،مواِّػ٢ّمبضملسملؾمل٣ّمبذملؾضملّٚمِّنماِّخذمل٦ّةمإ اماطؿلذملؾتمممم

ؾمل ٣ّْمؾمل ٣ّْماِتاِتِؼذملمِؼذملمَأْظَقعمْلؽمَلامِبؾمَل٣ّْم   ٍََأْظَقعمْلؽمَلامِبؾمَل٣ّْم   ٍَ:م:مضالمضالممم،،يفمآمجمتغمل٤ّمدونمأخ٦ّةماظ٦ّالدةيفمآمجمتغمل٤ّمدونمأخ٦ّةماظ٦ّالدة

3636{{ممممَوَعامَأَظْؿؽمَلاػ ٣ّْمِع٤ّْمَسؼمَلػمِلؾمَل٣ّْمِع٤ّْمذ٨ٍّءَوَعامَأَظْؿؽمَلاػ ٣ّْمِع٤ّْمَسؼمَلػمِلؾمَل٣ّْمِع٤ّْمذ٨ٍّء

  ::ا   الفأ ا   الفأ مم

ُٓممََّّٝٝصََصانمص٧ّمآمإالمَ انمص٧ّمآمإالمَ اثؽمَلاثؽمَلمماِباِبهََهعاعامم}} ُٓا امماممعمَلذملمعمَلذملماعًامإالمَعاعًامإالمَعامععمَلامععمَلؼملؼمََلؾملؾمٌٌلذملذمِلػمِلػملأَضأَضمما

مم..{{مم٢ّ٢ّؼملؼمََلضملضمََلص٧ّماْظص٧ّماْظمم٥ّ ٥ّ وَغوَغد د مماَناَنطََطممإْنإْنمموََومم٥ّ٥ِِّؾِِؾاِحاِحصََص

أل  ُوخددد ة اإلسدددبلف ىددد  ال االطدددة التددد  وددد ص عحا دددا المصدددطض  عحادددو 

                                                 
 .ٔالع،ف:   رع    األوااف الضىاىل اإلوااف ٖ٘
   االتحات ال ر ة الاألال     االت الالكتاب اال نة.ٕ  جإوااف عح ف ال    ٖٙ
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 (23)الفضل األول : عبادة املكربني 

ت  وداكل الم دحما  عند  ا ىدا   و ىل الصبلة اورم ال بلف  اى  التد  وح د
      المدداأل ىددل ودداال  وا   إلدد  األنصددار و ددحاب الم  نددة ا الض دد اف الم ددا   

انحد  كد لك  .ضعدل سدا  األالدا  ااآلخد    ال ُححت  واكح م الداأُلُخ ة الادن م 
ا د  ... ار ا دحنا  د  الادت رالندا ...  واكحنا إال إذا روخانا  اما الانندا  ل  ُرحل  
ااتعنا و   نا  د  و د ى ... ا ل سكا  ف ارعنا ... ا ل  ا اننا ... ف ارعنا 
 :  اق  قا  ... الع 

مم{{مماظػمل٥َّّ مِص٨ّمَحاَجِةماظضمَلْؾِّٓمَعامَداَممِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿمل٥ِّاظػمل٥َّّ مِص٨ّمَحاَجِةماظضمَلْؾِّٓمَعامَداَممِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿمل٥ِّاَلمَؼَّٖال ماَلمَؼَّٖال ممم}}
ٖٖٚٚ

مم

 : اما ارد  ا  لو لو: وى األعما  و ىل  ال اىل  او اب 

٧ّمع ذملذملْؤِع٤ُّمَأْذذملذملَؾضمْلَتمَج٦َّْسَؿذملذمل٥ّ ،مَأْومَدذملذملَؿَّْٕتممم٧ّمع ذملذملْؤِع٤ُّمَأْذذملذملَؾضمْلَتمَج٦َّْسَؿذملذمل٥ّ ،مَأْومَدذملذملَؿَّْٕتمممَإدَخاُظذملذمل١َّماظّلذملذملّٕ وَ مَسػمَلذملذملمَإدَخاُظذملذمل١َّماظّلذملذملّٕ وَ مَسػمَلذملذملممم}}

مم{{مم٥ّ مَحاَجَؿ٥ّ ٥ّ مَحاَجَؿ٥ّ َس٦َّْ َت٥ّ ،مَأْومَضسمَلؿمْلَتمَظَس٦َّْ َت٥ّ ،مَأْومَضسمَلؿمْلَتمَظ
ٖٖٛٛ

  ::كما راى ع  وى رو كما راى ع  وى رو ..

َإْدَخذملال ممَإْدَخذملال مممم;;َبضمْلَّٓماظظمَلذملَّٕاِئَّٚمَبضمْلَّٓماظظمَلذملَّٕاِئَّٚمممِبمَأالْسؼمَلاَلمَإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمتضمَلاَظ٧ِّبمَأالْسؼمَلاَلمَإَظ٧ّماظػمل٥َِّّمتضمَلاَظ٧َّإِنمَأَحَإِنمَأَحمم}}

{{مماظّلّٕ وَ مَسػمَل٧ّمامُلْلػمِل٣َّاظّلّٕ وَ مَسػمَل٧ّمامُلْلػمِل٣َّ
ٖٜٖٜ

مم..

  فكه العباداتفكه العبادات  

 :ال  اف الك اف   ا إخ ان  رنأاواىنا 
و  الكثاد   د   حأد  الصدالحا  كم الطاأدة تدو  د  نض سد ا وردت و  و أ  

                                                 
 رااه الطأ ان  ٖٚ
     عا  رااه الطأ ان  اع  عم   ٖٛ
 اس رت  ات عن ما رااه الطأ ان اع  اال  عأ ٜٖ
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (24)  

العددالما   ظندد   و   تددات ال دد ب  دد  رب  ا مدد  لدد   م وفدد ات عالاددة إلدد  را 
الالن ا ددل العأاد ددة   ددط التدد  ُ  دد ف رحددك ال اتددات االم ا ددات ال  دد   إلدد  

  ددد ف الحادددل ا صددد ف وندددو ات  وى  ف ا دددا اإلن دددا  وا  ، ددد   ا دددا رثأدددة  ددد  رتدددا
و  ىددد ا ىددد  الط  دددق  كثاددد     الدد ى  ا  أدددل عحددد  قددد افة ال ددد آ  لادددل ن دددار  ا ظددد   

  و دا ! ى ا ط  ق العاالد    !ونو ال أال الم  ل لضتب ات ... الل ال ة ات  وا 
 ... !ط  ق العار ا   جا  ذلك

   ن ا ددل العأاد ددة .. ال ل  دد  قامددة الن ا ددلالدداس  عندد  ذلددك وننددا ن ح دد
لك  إذا كا  ىناك  ا ى  وال   ن دا  ن   دو عحد  ىد ه ... الال   ن ا عأادات ال

 ئ  وددددددددجحن   عحدددددددد   الالن ا ددددددددل عندددددددد ى فدددددددد الن ا ددددددددل  و ددددددددا إذا كددددددددا  لدددددددداس
 عح  سأال المثا :

ى ه الحاحة الا  الصحب الا  ا ندا  االدا  قاداف الحادل راكعدا  سدا  ا    تُ ُخا   -
ت   دددا األ ْالددد   الصدددحب الدددا  اإل ندددا   اإذا و دددححت الدددا  ا ندددا   دددبل 
و حددس  ع مددا  ددتمحمبل  اال  تىددا  ا  وا و  وفددع ىم ون ددم  نعدد ن   دد  

   الصحب الا  اإل نا  وعح     قاداف الحادل!! و دا قااف الحال ... و  ك 
اال ... إذا كا     ى ه الحاحة لاس عن ى عمل    وعمدا  الأد  لحجاد  

ألىحدد  كدد   وذىددب الدداالن  المدد    ال عمددل  دد  وعمددا  الفادد  لنض دد  ا 
ا  لحطأاددب اثادد  ذلددك ...  بلالدد  و  و عددل لنض دد   دد  ىدد ه الحاحددة قاا دد

 ت. 
ات  ددم سددمعت م  نأ دد   عدد   ددار لددك كدد ا لدد  اسددتضتحت  دد  كتدداب  -

 .ر     و  ما وال  و  روال العنازة وف رتح  ال  آ   روال العنازة

وا سدددمعت و   دددارك  ددد         مدددا والددد  و  رعددد د المددد    وف ر ددد و  -



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (25)الفضل األول : عبادة املكربني 

 .ال  آ  ! وع د الم   

 دد رة عحدد  إنعازىددا لددو      مددا لدد    ... اوندداوا  ددار لدد  لددو  صددححة  -
ىدداف  صددححة  ددارى  قىدداف المصددححة و ددد ه والدد  قدد افة ال دد آ  وف ق

 :وكث     و   عأادة ستا  سنة  قا  

ِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿملذمل٥ِّمَوَبػمَلذملَّٞمِصؿملؾمَلذملامَطذملاَنمَخؿمْلذملًّٕامِعذمل٤َّماْسِؿغمَلذملاِفممممممممِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿملذمل٥ِّمَوَبػمَلذملَّٞمِصؿملؾمَلذملامَطذملاَنمَخؿمْلذملًّٕامِعذمل٤َّماْسِؿغمَلذملاِفممممممممممَع٤ّْمَعرمَل٧َّع٤ّْمَعرمَل٧ّمم}}

ضمَل٢َّماظػمل٥َّّ مَبؿمْلؽمَلذمل٥ّ ممضمَل٢َّماظػمل٥َّّ مَبؿمْلؽمَلذمل٥ّ ممِسرمْلَّٕؼ٤َّمَدؽمَلٍة،مَوَع٤َّماْسَؿغمَلَّٟمَؼ٦ّْعًاماْبِؿطمَلاَءمَوْج٥ِّماظػمل٥َِّّمَسِّٖمَوَج٢ِّمَجِسرمْلَّٕؼ٤َّمَدؽمَلٍة،مَوَع٤َّماْسَؿغمَلَّٟمَؼ٦ّْعًاماْبِؿطمَلاَءمَوْج٥ِّماظػمل٥َِّّمَسِّٖمَوَج٢ِّمَج

مم{{ممَوَبؿمْل٤َّماظؽمِلاَ مَثاَلَثَةمَخؽمَلاِدَ ،مَأْبضمَلّٓ َػامَبؿمْل٤َّماْظَكاِصعمَلؿمْل٤ََّوَبؿمْل٤َّماظؽمِلاَ مَثاَلَثَةمَخؽمَلاِدَ ،مَأْبضمَلّٓ َػامَبؿمْل٤َّماْظَكاِصعمَلؿمْل٤َّ
ٗٓٗٓ

مم

ا د  العدداى، و   دد ع  لددك دعدد ة  ددالحة رععحددك ر رضددل  دد  الم ا ددات 
وكثدد   دد  ر عتددك الالعأددادات سددتة آالف سددنة وا وكثدد  وا وقددل ألنددك رع تددت 

 .اس حتو لو ه   ول ع ة  الحة    ر ل الاىس   ا    كا  ذلحت لو 
نحدد  ال ن حددل  دد  الن ا ددل الكدد  ىندداك وال  ددات   صددالب األ ددد اد  ا  إذ

ا صالب المعتمعات و ىل    العأادات النضحاة إذا كنت   دتطاعا  ال اداف ال دا 
 .الأ  ة  رثأة    ا و رب  

  نددت  دد  ال  ددا  الُكم ددل  .. إذا اسددتطعت و  رعمددل الددا  اإل نددا  و ددا 
 وا      :  سا نا عم  ال  الفطاب ا كا   عمل  ثل 

ضملتمضملتمظذملذملؿملاًلمتذملذملؿملِمظذملذملؿملاًلمتذملذملؿملِممموإ اممنذملذملت وإ اممنذملذملت مم،،٧ّ٧ِّؿذملذملِؿذملذمل سؿمِل سؿمِلممضملت ضملت غؾملذملذملا ًامتذملذملؿملِمغؾملذملذملا ًامتذملذملؿملِمممإ اممنذملذملت إ اممنذملذملت مم}}

4141{{ممظؽملظملل٧ّظؽملظملل٧ّمماظػملؿمل٢َّاظػملؿمل٢َّمموجضملػملت وجضملػملت مم،،٧ّ٧ّؿِِؿظّٕسؿمِلظّٕسؿمِلمماظؽملؾملاَ اظؽملؾملاَ ممصفضملػملت صفضملػملت مم;;أعّٕىأعّٕى

مم

                                                 
 ع  اال  عأاس. )طس ك ىب( ٓٗ
 .رار خ د وق إلال  ع اك  ٔٗ
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (26)  

الد  الفطداب لمدا اسدتعمحو عمد   ارد    خأ  سعا  الد  عدا    ثحو ا 
   لكنندا ندتكحم  د !!!  ؤالف ىم ُكم ل ال  ا  اىم قحة  ... عح  ومص و ا ا  
االض اددو ىدد  الدد ى  دد،  األ دد ر    ت دداس األ دد ر ال دد ا الم ادداس... الادد ف   عالنددا

 !!ال  ه الم از  
العأددادة األعحدد  ااألرقدد  عندد  ات ىدد  التدد  رتعحددق ال ودد   دد  خحددق ات  

     : و    المنا  العا ل    الح    ال اسمل إل  سا نا رس   ات 

مم،،امَأْنمَأْرضمَلؼمَلذمل٥ّ مِعذمل٤ّْمج ذمل٦ّ ُمممامَأْنمَأْرضمَلؼمَلذمل٥ّ مِعذمل٤ّْمج ذمل٦ّ ُمممَع٤ّْمَأْدَخ٢َّمسػمل٧ّمع ذملْؤِع٤ُّمد ذملّٕو ًامإٍعذملمممَع٤ّْمَأْدَخ٢َّمسػمل٧ّمع ذملْؤِع٤ُّمد ذملّٕو ًامإٍعذملممممم}}

َّٗمَّٗمذملذمِلِعذمل٤ّْمُطذملَِّٕبماظذملٍّٓ ْغؿملامَغظملذملممممِعذمل٤ّْمُطذملَِّٕبماظذملٍّٓ ْغؿملامَغظملذملممممممَبذملةًمَبذملةًمَوَإٍعذملامؼ ذملؽمَلظملٍِّٗ مَسؽمْلذمل٥ّ مُطّْٕمممَوَإٍعذملامؼ ذملؽمَلظملٍِّٗ مَسؽمْلذمل٥ّ مُطّْٕممم،م،مَوَإٍعامَضسمَل٧ّمَسؽمْل٥ّ مَدْؼؽملًاَوَإٍعامَضسمَل٧ّمَسؽمْل٥ّ مَدْؼؽملًا

٥ّ م٥ّ مْومَتفذملاَوَزمَسذمل٤ّمع ضمْلِلذملُّٕمأَزػملَّذملممممْومَتفذملاَوَزمَسذمل٤ّمع ضمْلِلذملُّٕمأَزػملَّذملممممآمَسؽمْل٥ّ مُطََّٕبماآلِخَِّٕة،مَوَع٤ّْمَأْغصمَلَّٕمع ٦َّدذملًّٕامأَمآمَسؽمْل٥ّ مُطََّٕبماآلِخَِّٕة،مَوَع٤ّْمَأْغصمَلَّٕمع ٦َّدذملًّٕامأَم

٥ّ ،مَوَعذملذمل٤ّْمَعرملذملذمل٧ّمَعذملذملّٝمَأِخؿملذملذمل٥ِّميفمم٥ّ ،مَوَعذملذمل٤ّْمَعرملذملذمل٧ّمَعذملذملّٝمَأِخؿملذملذمل٥ِّميفممذملذمّلَإالمِزػملذملذملَإالمِزػملذملذملمم٦َّْمماْظعمِلؿملاَعذملذملِةمَؼذملذمل٦َّْممالمِزذملذمل٢ِّم٦َّْمماْظعمِلؿملاَعذملذملِةمَؼذملذمل٦َّْممالمِزذملذمل٢ِّمآمَؼذملذملآمَؼذملذمل

َضََّٓع٥ّ مَؼ٦َّْممَتّٖول ماَِّْضذملّٓاَم،ممَضََّٓع٥ّ مَؼ٦َّْممَتّٖول ماَِّْضذملّٓاَم،ممممَتمآمَتمآمَثِؾَثِؾـْؾ َتمحاَجؿ ٥ّ مـْؾ َتمحاَجؿ ٥ّ مغاِحؿمَلِةماْظعمَلَّْٕؼِةمظَؿغاِحؿمَلِةماْظعمَلَّْٕؼِةمظَؿ

َوَِّْنمَؼؼمْلرمِلذملذمل٨ّمَأَحذملذملّٓ ُط٣ّْمَعذملذملَّٝمَأِخؿملذملذمل٥ِّميفمَضسملذملذملاِءمحاَجِؿذملذمل٥ِّمَأْصسمَلذملذمل٢ّ مِعذملذمل٤ّْمَأْنمممَوَِّْنمَؼؼمْلرمِلذملذمل٨ّمَأَحذملذملّٓ ُط٣ّْمَعذملذملَّٝمَأِخؿملذملذمل٥ِّميفمَضسملذملذملاِءمحاَجِؿذملذمل٥ِّمَأْصسمَلذملذمل٢ّ مِعذملذمل٤ّْمَأْنممم

بلصذملذملؾضمل٥ّ:مَأالمُأْخِؾذملذملّٕ ُط٣ّْممبلصذملذملؾضمل٥ّ:مَأالمُأْخِؾذملذملّٕ ُط٣ّْممممَؼضمْلَؿغمِلذملذملَّٟميفمَعْلذملذملِفِّٓيمػذملذملّٔامَذذملذملؾمْلَّْٕؼ٤َّ،موأذذملذملا مممَؼضمْلَؿغمِلذملذملَّٟميفمَعْلذملذملِفِّٓيمػذملذملّٔامَذذملذملؾمْلَّْٕؼ٤َّ،موأذذملذملا ممم

ِبرمِلّٕاَ ُط٣ّْ؟مضاظ٦ّا:مبػمل٧ّمؼام د٦ّلمآ،مضال:ماّظِّٔيمَؼؽمْلَّٖل مَوْحَّٓه مَوَؼؼمْلؽمَلّٝ مِبرمِلّٕاَ ُط٣ّْ؟مضاظ٦ّا:مبػمل٧ّمؼام د٦ّلمآ،مضال:ماّظِّٔيمَؼؽمْلَّٖل مَوْحَّٓه مَوَؼؼمْلؽمَلّٝ م

{{ِِممَ ْصَّٓه مَوَؼْفػمِلّٓ مَسْؾَّٓه َ ْصَّٓه مَوَؼْفػمِلّٓ مَسْؾَّٓه 
ٕٕٗٗ
مممم

   :وت  نع ف األ  ر الت   و   ا ا الصالح 
 . إدخا  ال  ار عح  المؤ نا  -

                                                 
 الم ت رك عح  الصحاحا    رااه اال  عأاس. ٕٗ
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 (27)الفضل األول : عبادة املكربني 

 .اإنظار المع     -

 .ط  بل ( ) الم ت  اقىاف و اىج الم، نا  -

 .االتمكا   ع   ع م ل ى وىل العاهاال -

 اثا ىا اثا ىا ......  االوضاعة ل ى الم ؤلا . -

 ا  وا ودددددا !!! ددددداز  عأدددددادة الصدددددالحا   ددددد  كدددددل  كدددددا   هكاندددددت ىددددد
 اىاكم و ثحة ..

الكدد  اعمدد    كانددت عأادرددو  ثددل عأددادة والدد   سددا ى وومدد  ال  دداع  
الم داكا  الد    ال عاىدل ل دم   ع  اط قات الم  نة  أحثالح    كانا  ع الا  
 .ل م و اىع م اااال وناس ل م لا ى

 كا  سا ى ووم  ال  اع  ك لك وا  كدا   أحد  عد  ال، ند  اىدم 
 دن م  د  ىد ه  النداس الم ت  ال   اض   تعصاة لداس ل دا فدضاف  االد    رضد   

! واد  ن دمل ان د و  د  ىد ه األ داف عد  آالداف  م رد   اال األ اف وتد  واالدىدم
   عدن م!! ىدل ذلدك  م وو  وت  رض ح راىحت م! أل  والناى م ال   د ل وع  ال

    اإلسبلف  ال !!

د عحدد  الددد الة  كثددد   دد  التددد د   اكددا  سدددا   والدد  الح ددد  الودداذل  
ده عحدا م ت  ن،لتو عن  الحكداف لكثد ة رد د  االحكاف لحوضاعات لحناس وت  قح  

 .ال أب ذلك

 د  اكدا   والد  ىافدم كدا  الوداخ  حمد د كمثدا   ا   عصد نا و ىدا   
 د ف إلد   عأادرو األساساة ال ض     الح رو الند  عدا   كدل  كانت ... الصالحا  
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (28)  

ل ىدددداف عحدددد  الدددد ااا   االمصددددالب الحك  اددددة  لمدددداذا  ..  دال،قدددداز ق االتدددد د  
 .االمحتا ا  الفحق صالب 

افددد   ... و  اإلسدددبلف ىددد  الصدددبلة ظنن دددا  -ال صددد ر   مندددا –الكنندددا 
ان ددانا و  وسدداس اإلسددبلف ىدد  العبلقددات ... االعمدد ة ...  االحددج... ر ىددا  

  عد ف ذلدك دا إخد ان  االج ب ..  العبلقات اإل تماعاة !!!!!!..  اال تماعاة
إلددد   دددا  اال إلددد  خاددد ات اال الادد ف    دددالج ب ال  حتددداج ا عاددو اآل   اددد ا  .. 
ة الكندددو  حتددداج إلددد  العبلقدددات اإل تماعادددة اإلسدددبل ا!! فدددئ  ددد  ىددد ا ال أادددل 

 !!! رنت ل عن ه
 ندددد  سددددن ات لدددد لك وذكدددد  و  العالاددددة اإلسددددبل اة  دددد    ن ددددا وقا ددددت 

اوتضدداال  كأادد ا  الالم ددع  الكأادد  الأددار س  او ندداف اإلوتضددا  ورددت ا دد وة   ن دداة 
نددد ه اإلسدددبلف    ددد ل ىا: ىدددل وندددت ا ع دددا االن دددا الصدددجا  اطحأدددت  دددن م و   ح   

نددو اإلسددبلف  قالددت: وتدد   صددنل   ددحمة  قالددت: ال    ددال ا: ل ددم  ر  دد    و  نح   
المجددد ب  عظدددم الم دددحما   ددد    ن دددا  ددد   – عددد   دددا  صدددنل واالد المجارالدددة 

اال  صدددنل  عددد   دددا  صدددنل والنددداف  !!!الوالددداى م او  دددار م عنددد  الكأددد  - الع الددد 
 .!!! الض ن اا   ل آالاى م او  ار م عن  الكأ 

ث  أددة كدد ار ا د  الم االددل ُ ص د  ر الجدد ب لنددا اآل   د  ىدد ه األ دداف وفدااف 
! ا د  ل لدو  صدار   إقا تدو! الم نا   واد   ح د  اإلالد  والداه  د  ىد ه الد ار 

 !اال      عنو إال قحابل  
اخد اا  ثداال  آخد   الج ب  حتاج إل  العبلقات اإل تماعاة اإلسبل اة  

ولماناددددا خصصددددت إذاعددددة  دددد  عودددد  سددددنا  ردددد ع  إلدددد  إقا ددددة  دددد  ولماناددددا ... 
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 األلماناة عح  الط   ة اإلسبل اة. عبلقات إ تماعاة الا  اأُلس 
الددد و الم دددحم    ح دددأ   ىددد ه العبلقدددات و دددأة  ..  !لؤلسددد لكددد  ا 

ألنددو ال  حتددداج إلادددو!  !اال عمحدددو!  اد ددة   تعددد  اإلن ددا  ال  عددد ف اسدددم  دداره
اف الكن دددا  ددداإخ ان  ال ددد   ...   !!! لؤلسددد ! الح دددأة و دددأحت و دددأة  اد دددة!

 عحماناة!!  الال و أة ث الاة ا    عب و  رك   و أة إسبل اة.. الك اف 
..  االح ددأة اإلسددبل اة رعندد  و   كدد   الانددك االددا  الم ددحما  ر ا ددل  

 .اتحم     كل المُ  ارعاط   ..  ار اوم  ..  ار اد  
 عحددد  الم دددحم  اإذا لدددم   دددم ال ددد ا الحدددق   ا  لحم دددحم و  ددد  عدددل ات 
 كم رأحت ى ه الح  ت     ف ال اا ة  واسأو عحاو ات 
ثادددد ة وا ددددح ا اإل دددداف والدددد  طالددددب المكدددد   دددد  كتاالددددو: )قدددد ت و دددد ت ك

 اد ك  الح دب  دا  مدل  د  األواد د    ا  ال ح ب( إل  و ال  ورالعة عود  و د
تو إذا او   وددددم    م عحاددددو إذا ل اددددولحم ددددحم عحدددد  الم ددددحم و  ُ  ددددح   ن ددددا ... 

   ه إذا  د حاو    ن د  ل  نازرو إذا  داتاو   وا    او   ع ده إذا   ض  عطس
 او   عانو إذا اوتاج ....   و إذا و ث لو  ك اه   ع،  او

لحم دحم عحد  الم دحم  ىد ه الح د ت لد  قص د   ا  و ال  ورالعة عود  و  د
 ... اىل    ات   ف ال اا ة ا ا الم حم ُ    

 ق ا   ر ُس ُ  الّحو  :   الح    ال  س : ارد وا  اسمع ا ت رعال  

عمُل٦ّل ،مَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة:مَؼذملاماْبذمل٤َّمآَدَممَعَّْٕتذملت مَصػمَلذمل٣ّْممممممعمُل٦ّل ،مَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة:مَؼذملاماْبذمل٤َّمآَدَممَعَّْٕتذملت مَصػمَلذمل٣ّْممممممَإِنماظػمّل٥َّمَسِّٖمَوَج٢ِّمَؼَإِنماظػمّل٥َّمَسِّٖمَوَج٢ِّمَؼمم}}

َتضمل ِّْٓغ٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأس ٦ّد َك؟مَوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَتضمل ِّْٓغ٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأس ٦ّد َك؟مَوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعامَسػمِلؼمْلَتم
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 بادة املكربنيالفضل األول : ع (31)  

َأِنمَسْؾِّٓيمُصاَلغًامَعََّٕ مَصػمَلذمل٣ّْمَتضمل ذملّْٓه .مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِغذمل١َّمَظذمل٦ّْمس َّْٓتذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملَّْٓتؽمِل٨ّمممممممممَأِنمَسْؾِّٓيمُصاَلغًامَعََّٕ مَصػمَلذمل٣ّْمَتضمل ذملّْٓه .مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِغذمل١َّمَظذمل٦ّْمس َّْٓتذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملَّْٓتؽمِل٨ّممممممممم

ِسؽمْلذملذملَّٓه ؟مَؼذملذملاماْبذملذمل٤َّمآَدَمماْدذملذملَؿشمْلضمَلؼمْلؿ ١َّمَصػمَلذملذمل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلؽمِلذملذمل٨ّ.مَضذملذملاَل:مَؼذملذملامَ ٔبمَوَطؿمْلذملذملَّٟمممممممِسؽمْلذملذملَّٓه ؟مَؼذملذملاماْبذملذمل٤َّمآَدَمماْدذملذملَؿشمْلضمَلؼمْلؿ ١َّمَصػمَلذملذمل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلؽمِلذملذمل٨ّ.مَضذملذملاَل:مَؼذملذملامَ ٔبمَوَطؿمْلذملذملَّٟممممممم

ُأْرضمِلؼمل ١َّ؟مَوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِغذمل٥ّ ماْدذملَؿشمْلضمَلؼمَل١َّمَسْؾذملِّٓيممممممُأْرضمِلؼمل ١َّ؟مَوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِغذمل٥ّ ماْدذملَؿشمْلضمَلؼمَل١َّمَسْؾذملِّٓيمممممم

ِظ١َّمِسؽمْلِّٓي؟مَؼامِظ١َّمِسؽمْلِّٓي؟مَؼامٰ  ٰ  َّْٓتم َّْٓتم ُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْل٥ّ ؟مَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ١َّمَظ٦ّْمَأْرضمَلؼمْلَؿ٥ّ مَظ٦ََّجُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْل٥ّ ؟مَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ١َّمَظ٦ّْمَأْرضمَلؼمْلَؿ٥ّ مَظ٦ََّج

اْب٤َّمآَدَمماْدَؿْلعمَلؿمْلؿ ١َّمَصػمَل٣ّْمَتْلعمِلؽمِل٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأْدذملعمِلؿمل١َّ؟مَوَأْغذملَتمَ ّبممماْب٤َّمآَدَمماْدَؿْلعمَلؿمْلؿ ١َّمَصػمَل٣ّْمَتْلعمِلؽمِل٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأْدذملعمِلؿمل١َّ؟مَوَأْغذملَتمَ ّبممم

ؿمْلَؿ٥ّ مؿمْلَؿ٥ّ م٥ِّ.مَأَعذملذملامَإِغذملذمل١َّمَظذملذمل٦ّْمَدذملذملعمَل٥ِّ.مَأَعذملذملامَإِغذملذمل١َّمَظذملذمل٦ّْمَدذملذملعمَلاْظضمَلذملذملاَظؼمِلَ .مَضذملذملاَل:ماْدَؿْلذملذملعمَلاَكمَسْؾذملذملِّٓيمُصذملذملاَلٌنمَصػمَلذملذمل٣ّْمَتْلذملذملعمِلاْظضمَلذملذملاَظؼمِلَ .مَضذملذملاَل:ماْدَؿْلذملذملعمَلاَكمَسْؾذملذملِّٓيمُصذملذملاَلٌنمَصػمَلذملذمل٣ّْمَتْلذملذملعمِل

{{ممييِظ١َّمِسؽمْلِِّٓظ١َّمِسؽمْلَِّٓوَجَّْٓتم َوَجَّْٓتم 
ٖٖٗٗ

مم

 .. ؤاخ  اإلن ا  ى  ات عح  و  ت الم حما ال ى   إذا  
  ... اى ا ى  األساس األا     د   ات

سددددا نا رسدددد   ات العبلقددددات الددددا  المددددؤ نا  اعحاددددو االدددد ى اط دددد  الددددو 
 اثا ىم .. ااألنصار .. الم ا     

 كا  المعتمل ال ى       او ات:...  كا  نتاج ذلك 

                                                   

         دددم العددد  التددد ادد االتددد اوم الادددن م رددد ر  دددم العددد  التددد ادد االتددد اوم الادددن م رددد ر  : :                 

                            [[9292::الفتحالفتح]]  

التدددد ادد االتعدددداط  االتدددد اوم الالدددد   دددد  لكدددد  قأددددل ال كدددد ف اال ددددع د 
                                                 

  حاب   حم ع  وال  ى   ة. ٖٗ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (31)الفضل األول : عبادة املكربني 

 .  الم حما  االم حمات  اى ا وساس  بلح المعتمعاتاالأوافة الا
 اىتنددددا .. لكدددد  عندددد  ا  افرنددددا  كدددد ة ونددددو ال عبلقددددات إال الالمصددددالب 

 !!! األاتاف الت  ن   عن ا اإلسبلف
ارضودت  !!انح  اعت  نا الع حنا التعالام اإلسبلف ون دا واتداف  دحاحة

ة  د  المعا حدة ظداال  د ة االضظاجحظة    انتو ت ال.. لؤلس !! ناار    عتمع
 لماذا  ... اال  قة االن ب اال تل ااألناناة 

 أل                لددم رعدد     دد دة              لدد  ردد ر 
 ....    الصبلة الكن ا ر ر     العبلقات اإل تماعاة

 !!...ة     دة لم رع  المحأ  
 !ألنو ال ر    عبلقات ا تماعاة

 !!األساس    وعما  الصالحا     كل ز ا  ا كا     ا ى 
الددد لك  عدددب وال رعت ددد  و  ال  ددد   إلددد  ات الالن ا دددل العأاد دددة   دددط 

 لك  قأل ذلك الت ا ل  ل كل و ،اف األُ ة المحم  ة.
 .ا ح  ات عح  سا نا  حم  اعح  آلو ا حأو اسحم

  
 



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (32)  

 
  الفصل الثانىالفصل الثانى

  

ٗٗٗٗقربات املكربنيقربات املكربني
  

  ملكربنيملكربنيمكامات امكامات ا  

   العله عبادة األنبياء العله عبادة األنبياء

  واملرشلنيواملرشلني

  قضاء حوائج الناطقضاء حوائج الناط  

  اإلصالح بني املصلننياإلصالح بني املصلنني  

                                                 
 ىد.ٖٔٗٔرالال  ا   ٕٕف   ٕٓٔٓ/ٗ/ٚ  ع  عأاد ال وم   المناا  جاثة  ق  ة الح اسة   ٗٗ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (33)الفضل الثاىى : قربات املكربني 

  بصه اهلل الرمحن الرحيهبصه اهلل الرمحن الرحيه

الحم  ت ال   ورم عحانا نعمتو اون،  عحانا سكانتو اود   معندا ىد ا 
ال ومتدددو ا عحندددا  ددد  األرض   تدددل نظددد   بلىكدددة ال دددماف  حضددد   الندددا  ددد  كدددل 

ض إلد  عندا  ال دماف االصدبلة اال دبلف عحد  األر اف ارمت  و نحت م  د  األر 
 : اوب ى ا الضىل العظام اس  ى ا العمل الك  م ال   ا ضو   اله ال نو

                          ]التوبة[]التوبة[  

سا نا  حم  اآلدو الطاأدا  ا دحاالتو المأداركا  اكدل  د  اىتد ى ال   دو 
 .. آ ا   ا رب العالما .إل    ف ال    اعحانا  ع م و معا  آ ا  

  مكامات املكربنيمكامات املكربني  

ورى العدا  ال حددب و  قحدد الكم ر ضدد  إلدد    ا ددات الم دد الا  اروددتات إلدد  
 ندداز  الصددالحا  ارحدد ص عحدد  و   كدد   ل ددا ىدد ا الضىددل  تححددق  دد  الدد ناا 

 المعادة الصدالحا  ا كد   ل دا ودر اا د   د   اد اث سدا  األالدا  ااآلخد    
   ل الما  ر ال      حنا إل  ذلك ل لك ن    و  نع ف الط  ق ال

 :كحنا   ك  الح    ال  س  ال         او رب الع،ة 

َوَعامَتعمَلَِّٕبمَإَظ٨ِّمَسْؾِّٓيمِبرمَل٨ٍّْءمَأَحِبمَإَظ٨ِّمِعؼمِلاماْصَؿَّْٕتؿ ٥ّ مَسػمَلؿمْل٥ِّ،مَوَعامَتعمَلَِّٕبمَإَظ٨ِّمَسْؾِّٓيمِبرمَل٨ٍّْءمَأَحِبمَإَظ٨ِّمِعؼمِلاماْصَؿَّْٕتؿ ٥ّ مَسػمَلؿمْل٥ِّ،ممم}}

ْحَؾْؾؿ ذمل٥ّ ممْحَؾْؾؿ ذمل٥ّ مم٦َّاِصذمل٢َّمَحِؿذمل٧ّمُأِحِؾذمل٥ّ ،مَصذملَِ امأَمممم٦َّاِصذمل٢َّمَحِؿذمل٧ّمُأِحِؾذمل٥ّ ،مَصذملَِ امأَممممؽملؽمِِلْؾذملِّٓيمَؼَؿعمَلذملِّٕب مَإَظذمل٨ِّمِباظمممْؾذملِّٓيمَؼَؿعمَلذملِّٕب مَإَظذمل٨ِّمِباظمممَوَعامَؼذملَّٖال مسَمَوَعامَؼذملَّٖال مسَم



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (34)  

ُطؽمْلت مَدؼمْلضمَل٥ّ ماظَّذملِّٔيمَؼْلذملؼمَلّٝ مِبذمل٥ِّ،مَوَبزمَلذملَّٕه ماظَّذملِّٔيمؼ ْؾزمِلذملّٕ مِبذمل٥ِّ،مَوَؼذملَّٓه ماظَِّؿذمل٨ّممممممممممُطؽمْلت مَدؼمْلضمَل٥ّ ماظَّذملِّٔيمَؼْلذملؼمَلّٝ مِبذمل٥ِّ،مَوَبزمَلذملَّٕه ماظَّذملِّٔيمؼ ْؾزمِلذملّٕ مِبذمل٥ِّ،مَوَؼذملَّٓه ماظَِّؿذمل٨ّمممممممممم

َؼذملذملْؾشمِلّ٘ مِبؾمَلذملذملا،مَوَ ْجػمَلذملذمل٥ّ ماظَِّؿذملذمل٨ّمَؼؼمْلرمِلذملذمل٨ّمِبؾمَلذملذملا،مَوَإْنمَدذملذملَلَظؽمِل٨ّمِّْسشمِلؿمَلؽمِلذملذمل٥ّ ،مَوَإَنممممَؼذملذملْؾشمِلّ٘ مِبؾمَلذملذملا،مَوَ ْجػمَلذملذمل٥ّ ماظَِّؿذملذمل٨ّمَؼؼمْلرمِلذملذمل٨ّمِبؾمَلذملذملا،مَوَإْنمَدذملذملَلَظؽمِل٨ّمِّْسشمِلؿمَلؽمِلذملذمل٥ّ ،مَوَإَنمممم

{{اْدَؿضمَلاَ ِغ٨ّمِِّسؿملَِّٔغ٥ّ اْدَؿضمَلاَ ِغ٨ّمِِّسؿملَِّٔغ٥ّ 
ٗ٘ٗ٘

مم

ال ا  االبلو ددا  و  الت دد ب ثضادد   دد  الم ددحما  ال ددا اقدد  اعت دد   ددم  
اىد  ال دأب المأافد  ... ات اسدأب اال دة ات  ودب   إل  ات الالن ا ل ىد  سد   

 !!! عحا م و معا  لكل عطافات ات ألالااف ات رت ا  ات 
الن ا ددل ال أحاددة )وى ر دداال  ا  دد  الن ا ددل الح اوددق ...   مدداذا  عحدد ا   
لك الالن ا ل التد  ود ص عحا دا وأادب ات ازاداا عح  ذ(  االأع  ة لكل  بلة

 !!  ا ااف األ اف المتن عةا صطضاه ك ااف الحال ا بلة الىح
ىدد ه ن ا ددل! ... الكدد   ددا إخدد ان  ىندداك و دد  ثدداب عدد  األذىددا ! ىددل 

إلدد  ىدد ه الن ا ددل عحدد  و  األلاددق ال ددا  دداإخ ان  نظدد  المح  دد    دد  الصددالحا  
   ...!! ا ل  الم  لنا الا ت ن  الالن أة ض اى  كالو  رك    

 :اق  قا   ألنو ال      الاننا     ؤد     ىة كا حة ت 

إِنمَأِوَلمَعذملذملامؼ َقاَدذملذملب مِبذملذمل٥ِّماْظضمَلْؾذملذملّٓ مَؼذملذمل٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَصذملذملاَلت ٥ّ مَصذملذملَِْنممممممإِنمَأِوَلمَعذملذملامؼ َقاَدذملذملب مِبذملذمل٥ِّماْظضمَلْؾذملذملّٓ مَؼذملذمل٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَصذملذملاَلت ٥ّ مَصذملذملَِْنمممممممم}}

و ِجَّْٓتمَتاِعًةمُطِؿَؾْتمَتاِعًةمَوَإْنمَطاَنماْغَؿعمَلَّٙمِعؽمْلؾمَلذملامَذذمل٨ٌّْءمَضذملاَل:ماْغصمُلذملّٕ وامممممو ِجَّْٓتمَتاِعًةمُطِؿَؾْتمَتاِعًةمَوَإْنمَطاَنماْغَؿعمَلَّٙمِعؽمْلؾمَلذملامَذذمل٨ٌّْءمَضذملاَل:ماْغصمُلذملّٕ واممممم

وَنمَظ٥ّ مِع٤ّْمَتشمَل٦ُّّ مؼ غمَلؼمٔل٢ّ مَظ٥ّ مَعامَتؿمِلَّٝمِع٤ّْمَصَّٕؼسمَلٍةمِع٤ّْمَتشمَل٦ِّّسذمل٥ِّمموَنمَظ٥ّ مِع٤ّْمَتشمَل٦ُّّ مؼ غمَلؼمٔل٢ّ مَظ٥ّ مَعامَتؿمِلَّٝمِع٤ّْمَصَّٕؼسمَلٍةمِع٤ّْمَتشمَل٦ِّّسذمل٥ِّممَػ٢ّْمَتِفّٓ َػ٢ّْمَتِفّٓ 

                                                 
 رااه الأفارى ع  وال  ى   ة.٘ٗ 
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 (35)الفضل الثاىى : قربات املكربني 

{{ممِظ١َِّظ١َّٰ  ٰ  ث ٣ِّمَداِئّٕ ماَِّْسؼمَلاَلمَتْفَّٕيمَسػمَل٧ّمَحَلِبم ث ٣ِّمَداِئّٕ ماَِّْسؼمَلاَلمَتْفَّٕيمَسػمَل٧ّمَحَلِبم 
ٗٙٗٙ
مممم

االالتددال   ددإ  الصددح ات الح اوددق الالن ددأة ! إذا   ددالتط ف  ُْكمددل الصددبلة 
وددد ف لعظددام  دددبل  ات لحىددعضاف و ثالنددا  ددد  الحىدد ر الدددا   دد    ات ا دد  الف

ارالمدا ال     المدا ركمدل الض  ىدة الح اودق ال أحادة االأع  دة!!  !ُرْكمل الضد اى !
ارالمددا ال ركتمددل الض  ىددة   ركضدد  إلكمددا  الض  ىددة  د اُددؤر  ل ددا الفتدداف الصددبلة

ك اددداف الحادددل ا دددبلة الىدددح  ... الددد لك و ىدددا   ادددؤر  ل دددا الالصدددح ات النضحادددة 
 :ة اورم ال بلفعحاو و ىل الصبل اثا ىا ل  لو

إِنماظّٕج ذملذمل٢َّمظذملؿمل زمَلػملخملذملذملذمل٨ّماظزملذملذملالَةمعذملذملامَظذملذمل٥ّ مِعؽمْلؾمَلذملذملامإالَّمس رمْلذملذملّٕ َػامت ْلذملذملضمل ؾمل امممإِنماظّٕج ذملذمل٢َّمظذملؿمل زمَلػملخملذملذملذمل٨ّماظزملذملذملالَةمعذملذملامَظذملذمل٥ّ مِعؽمْلؾمَلذملذملامإالَّمس رمْلذملذملّٕ َػامت ْلذملذملضمل ؾمل اممممم}}

ـ ؾمَلذملذملامِغزمْلذملذملظمُلؾمَلاممممم ـ ؾمَلذملذملامِغزمْلذملذملظمُلؾمَلامممممث ؼمْلؽمل ؾمَلذملذملامد ذملذملْؾضمل ؾمل امد ّْٓد ذملذملؾمَلامخ ؼمْلل ذملذملؾمَلام  ب ضمل ؾمَلذملذملامث ػمُل {{ممث ؼمْلؽمل ؾمَلذملذملامد ذملذملْؾضمل ؾمل امد ّْٓد ذملذملؾمَلامخ ؼمْلل ذملذملؾمَلام  ب ضمل ؾمَلذملذملامث ػمُل
ٗٚٗٚ

مماراى و ىددا : اراى و ىددا : مممم

مم{{ممالمؼغملؿبمظػملؼملّٕءمع٤ّمصالت٥ّمإالمعاسعمل٢ّمعؽملؾملاالمؼغملؿبمظػملؼملّٕءمع٤ّمصالت٥ّمإالمعاسعمل٢ّمعؽملؾملامم}}مممممممممممممممممممممممممممممممممم

إلكمدددا   الدد لك  ددداف ال ددا  !ضت دددا إكمددا  الضددد اى إذا   الن ا ددل اظا
ى ا  د  ن ا دل الصدبلة اكد لك  د  ن ا دل   الض اى  ارصا  كا حة عن  ات 

 :عح  المنأ    او سا نا عم قا  الصااف  اف   الصبلة 

يفماإلدذملالمموعذملاممميفماإلدذملالمموعذملاممم  ––وى لحاتدو وى لحاتدو   ––إٍنماظّٕج٢ّمظؿملرملؿملبمسا تذملاهممإٍنماظّٕج٢ّمظؿملرملؿملبمسا تذملاهمممم}}

المؼذملؿ٣ّمخرملذمل٦ّسؾملامممالمؼذملؿ٣ّمخرملذمل٦ّسؾملامممأطؼمل٢ّمٓمتضملاالمصذملالة،مضؿملذمل٢ّ:موطؿملذملّٟم ظذمل١ّ؟مضذملال:ممممممأطؼمل٢ّمٓمتضملاالمصذملالة،مضؿملذمل٢ّ:موطؿملذملّٟم ظذمل١ّ؟مضذملال:مممممم

4848مم{{ممصؿملؾملاصؿملؾملامموج٢ِّوج٢ِّمموت٦ّاتضملؾملاموإضؾاظ٥ّمسػمل٧ّمآمسِّٖوت٦ّاتضملؾملاموإضؾاظ٥ّمسػمل٧ّمآمسِّٖ

مم

                                                 
 سن  الن اى  الصج ى ع  وال  ى   ة. ٙٗ
  حاب اال  وأا  اسن  الأا    الكأ ى ع  عأ ات ال  عنمة. ٚٗ
 إوااف عح ف ال     الم تط ف    كل      تظ ف اثا ىا ٛٗ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (36)  

 :  ا  لو م  اف   حم عحاو     ح   ر بل   النأ   ولم     

،م،متٍٍت،محؿذمل٧ّمصضملذمل٢ّم ظذمل١ّمثذملالثمعذملّٕاممممم،محؿذمل٧ّمصضملذمل٢ّم ظذمل١ّمثذملالثمعذملّٕاممممم،مصِغذمل١ّمجمتزملذمل٢ّٔمم،مصِغذمل١ّمجمتزملذمل٢ّٔمما جّٝمصزمل٢ّٔا جّٝمصزمل٢ّٔمم}}

  اقدا  اقدا  مم،،صضملػملؼملينصضملػملؼملينمماظّٔيمبضملـ١ّمباج٠ّمعامأحل٤ّمشريمػّٔااظّٔيمبضملـ١ّمباج٠ّمعامأحل٤ّمشريمػّٔاصعملالماظّٕج٢ّ:موصعملالماظّٕج٢ّ:مو

تمصالت١ّ،موعذملاممتمصالت١ّ،موعذملاممصِ امصضملػملتمػّٔامصعملّٓممتَّصِ امصضملػملتمػّٔامصعملّٓممتَّمم::الصدبلةالصدبلة  مومولح  ل الع  و  عح  لح  ل الع  و  عح       آخ ه   آخ ه

مم4949مم{{مم٥ّمع٤ّمصالت٥ّ١ّمع٤ّمصالت١ّؿََؿاغؿعملزملتمع٤ّمػّٔا،مصِمناماغؿعملزمْلاغؿعملزملتمع٤ّمػّٔا،مصِمناماغؿعملزمْل

 ا        ذلك و ىا  األىمة األعبلف:

إنماملذملذملّٕءمظؿملزملذملذمل٦ّممذذملذملؾملّٕم عسملذملذملانموالمؼغملؿذملذملبمظذملذمل٥ّمصذملذملؿملاممؼذملذمل٦ّمممممإنماملذملذملّٕءمظؿملزملذملذمل٦ّممذذملذملؾملّٕم عسملذملذملانموالمؼغملؿذملذملبمظذملذمل٥ّمصذملذملؿملاممؼذملذمل٦ّممممممم}}

مم..{{ممممواحّٓمطاع٢ّمسؽملّٓمآواحّٓمطاع٢ّمسؽملّٓمآ

  الطعداف االود اب االعمداف  ان د... و  ال    أطل الصااف  ألنو ظ   
 :الو       الح    ق   الحأاب 

َخؼمْلٌّٗمؼ ظمْلشمِلَّْٕنماظزمِلاِئ٣َّمَوَؼؽمْلعمُلسمْل٤َّماْظ٦ّ ت ٦َّء:ماْظغمَلِّٔب ،مَواْظطمِلؿملَؾذملُة،ممَخؼمْلٌّٗمؼ ظمْلشمِلَّْٕنماظزمِلاِئ٣َّمَوَؼؽمْلعمُلسمْل٤َّماْظ٦ّ ت ٦َّء:ماْظغمَلِّٔب ،مَواْظطمِلؿملَؾذملُة،مممم}}

5050{{ممَواظؽمِلؼمِلؿملؼمَلُة،مَواظؽمِلصمَلّٕ مِباظرمِلؾمْل٦َِّةمَواْظؿمَلؼمِل  ماْظغمَلاِ َبُةَواظؽمِلؼمِلؿملؼمَلُة،مَواظؽمِلصمَلّٕ مِباظرمِلؾمْل٦َِّةمَواْظؿمَلؼمِل  ماْظغمَلاِ َبُة

مم

لكندو قد  !! ال   دحم إال وقدل ال حادل ....  ا   ال     حم    ىدؤالف 
ا عت دد  و   داا و  ددحاب ألنددو  حكددم .... اودد ة وا ا نتدا  وا وكثدد    دل  دد  ا 

ان دددد  قدددد   .... وى الالطعدددداف االودددد اب االعمدددداف  ... عحاددددو الدددداأل   العددددا ل
 الحأاب المصاب  ح ات ات ار حامارو عحاو.

                                                 
 وخ  و وال  داااد االت   ى االن اى  ع  وال  ى   ة  ٜٗ
 رااه الاحم  ع  ونس   ا ل الم انا  االم اسال  اكن، العما . ٓ٘



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (37)الفضل الثاىى : قربات املكربني 

 دددا الن ا دددل المح  دددة إذا  و  دددا ال ددد اف األ اتدددل .. دعددد ن  وسددد لكم ... 
 بلح اال ال ة عن  ات ثا   ا ذك ناه الت   ،  ىا         ررأة الص

اال ...  الددد      ددد  اال دددة ات عحادددو و   دددؤد  الن ا دددل التددد  ذك ناىدددا 
   ا ددا الددل  كدد   وكثدد  الندداس   ددارعة إلا ددا لكنددو  عحددم عحددم الا ددا  ون ددا  ُ ص دد

اعحدد  الح ا ددة ألن ددا  دد  نظدد ه !  ددل التدد  ر  ددب لددو  حأددة اتلا ددت ىدد  الن ا
 عمح دا   دالحة   كل ى ا ال   ذك ناه وعما    ت  عحاو ت ُرْكمل الض اى  ال

 ولم   ل ات :     إنو  صح  لنض و إذا  ح   العأ  لنض و 

                                                       

            ]اجلاثية[]اجلاثية[  

االم،كدد   ،كدد  ... لصدداىم  صدد ف لنض ددو اا...  المصددح   صددح  لنض ددو 
 ... !!!!االحاج  ُحج لنض و ... لنض و 

لك  الن ا ل العظاف الت  ل ا ف   عن  المحدك العدبلف اال ىداب العظدام 
االنأدد  الدد ااف الدد وام التدد    ددت   ا ددا اإلن ددا  ال سددل ات اونأادداف ات االثحددة 

ن ددددما ا الالعأددددادة ىدددد   ددددا ....  المأاركددددة  دددد  و ددددحاب سددددا نا رسدددد   ات 
 الفا ة .. كا  ذلك 

خددددبلف !! ..  عدددب و   كددد   لكددددل ااوددد  عأدددادة خا ددددة  تماددد، ال دددا 
  ؤد  دا خص  داة لدو إلد  رالدو  ... العأادات العا ة الت  نوت ك  ا ا  ماعدا  

ا كددا   دداور ع دا در ددة عندد  ات ... . ىد ه العأددادات الفا ددة وعبلىددا فدد نا  ....
  ارو ى .نضع ا  تعحق الفحق ات ال ال



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (38)  

  العله عبادة األنبياء واملرشلنيالعله عبادة األنبياء واملرشلني  

 ى  الت  قا  ات لو  ا ا:ر م عأاد  ا عأادة األنأااف االم سحا  

                            ]طه[]طه[  

م الع بلف ك   تض  د ا  د  ا عح  سأحانو....    العحام ى  م  تعح  : العحم
ونددو كددا    راددو  الم سدد   سددا ى والدد  العأدداس  الدد لك ارد عدد  د دد  ات 

 –  ط  دوى ال  عد ف كاضادة االسدتنعاف اال كاضادة الت   –الأ ا   أ   عح  نض و 
ىددل ذلددك و ىددل وف  ددبلة   . امكدد  عندد ه  بل ددة و دداف  افدد ج عالمددا  الددات 

 :       ..  ول  ركعة    كل لاحة 

{{ممح ؼمْلذملَّٕماظذملؽمِلضمَل٣َّممح ؼمْلذملَّٕماظذملؽمِلضمَل٣َّممممِّْنمَؼؾمْلَِّٓيماظػمل٥َّّ مِب١َّمَ ج ذملاًلمواِحذملًّٓامَخؿمْلذملٌّٕمَظذمل١َّمِعذمل٤ّْمممممِّْنمَؼؾمْلَِّٓيماظػمل٥َّّ مِب١َّمَ ج ذملاًلمواِحذملًّٓامَخؿمْلذملٌّٕمَظذمل١َّمِعذمل٤ّْممممممم}}
٘ٔ٘ٔ  

ِّْنمَؼؾمْلَِّٓيمآمَسػمل٧ّمَؼَّْٓؼ١َّمَ ج اًلمَخؿمْلٌّٕمَظذمل١َّمِعؼمِلذملامَرػمَلضمَلذملْتممممِّْنمَؼؾمْلَِّٓيمآمَسػمل٧ّمَؼَّْٓؼ١َّمَ ج اًلمَخؿمْلٌّٕمَظذمل١َّمِعؼمِلذملامَرػمَلضمَلذملْتمممم}}مممم::ا   راا ةا   راا ة

5252{{ممَسػمَلؿمْل٥ِّماظرمِلؼمْلّٗ مَوَشََّٕبْتَسػمَلؿمْل٥ِّماظرمِلؼمْلّٗ مَوَشََّٕبْت

مم..

 دم رعحدام ... طحب العحم    ات الال، ادة  إذا  كانت عأادة رس   ات
 ... ددددددددددددد  عدددددددددددددبله  انوددددددددددددد  د ددددددددددددد  ات افددددددددددددد ف ات  دددددددددددددل  .. خحدددددددددددددق ات 

اكددددددا  عحدددددد  ذلددددددك وعحدددددد  الم دددددد الا            !! اىدددددد  وعحدددددد  اظاضددددددة        
وى .... االصالحا  اال ار ا  ل ا  األالا  ااآلخ    ال    ار د ا ىد ا الود   

م   دط ل د   اال    د   د  األ دة ر دل  دتعح  .. م ثاد ه م نض دو  دم  عح دال    عح  
 :الحأاب 

                                                 
  حاب الأفارى ا  حم ع  س ل ال  سع . ٔ٘
    و    وال  را ل     ا ل الاا  العحم ا ىحو ألال  وال  ال . ٕ٘



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (39)الفضل الثاىى : قربات املكربني 

{{ممَبػملطمل ٦ّامَسينمَوَظ٦ّْمآَؼًةَبػملطمل ٦ّامَسينمَوَظ٦ّْمآَؼًةمم}}
ٖٖ٘٘

مم

  األاالدك  عحادددك و  رُدع ح م دددا ل،ا دددك...  دددت   ددد لة ااوددد ة  حددد  ع  
اا عدل ود  ثك  .الح ب   تى  الحا  .. م ل   اىك    العمل   العا انك

الكد   !لكد  لداس لحعد ا ... داىما   ل إخ انك الم حما       اىل ال    
الت    د    لحتعحام ك  ر خل    ى ه ال را ة الكا حة لحنأ  ال فاف ال وام 

 ا ا: 

َإِنماْظضمل ػمَلؼمَلاَءمَوَ َثُةماَِّْغِؾؿمَلاِء.مَإِنماَِّْغِؾؿمَلاَءمَظذمل٣ّْمؼ ٦َّٔ ث ذمل٦ّامِدؼؽمَلذملا ًامَواَلممممَإِنماْظضمل ػمَلؼمَلاَءمَوَ َثُةماَِّْغِؾؿمَلاِء.مَإِنماَِّْغِؾؿمَلاَءمَظذمل٣ّْمؼ ٦َّٔ ث ذمل٦ّامِدؼؽمَلذملا ًامَواَلمممممم}}

{{ممِدْ َػؼملًا.مَإِغؼمَلامَوِ ث ٦ّاماْظضمِلػمْل٣َّ.مَصؼمَل٤ّْمَأَخَّٔه ،مَأَخَّٔمِبَقّٜدملمَواِصُِّٕدْ َػؼملًا.مَإِغؼمَلامَوِ ث ٦ّاماْظضمِلػمْل٣َّ.مَصؼمَل٤ّْمَأَخَّٔه ،مَأَخَّٔمِبَقّٜدملمَواِصُّٕ
٘ٗ٘ٗ

مم

  !اكمدددا ال    ددد   ددد  األ دددة  دددتعحم   دددط...   ددد   اددد اث رسددد   ات 
 ألنو قا  ع، ف نو: !   ا ا  عحم   طك لك ال    

                            ]يوسف[]يوسف[  

اىد ه ... م  د  داندو ا عح د... إذ   ع  الم ف لطحدب العحدم  مد    قدو 
 ر ل    ى ه األ ة: ى  اظاضة كل  

                               لماذا  ا رب لماذا  ا رب            

                          اإذا  عحتم ذلكاإذا  عحتم ذلك  ......  

                   [[331331]آل عنران:]آل عنران:  

                                                 
 رااه الأفارى اووم  االت     ع  اال  عم ا.  ٖ٘
 رااه وال  دااد ااال   ا ة االت     ع  وال  ال رداف.  ٗ٘



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (41)  

 .ىنا  صب اإل ما  الع  األ   الالمع اف االن   ع  المنك  
 اى ا لؤل ة كح ا:       اذلدك ألندك عند  ا رد  ... وى  ماعا  

لددك ردد ع   ! ددإ  اسدتعاالت... نض دك   الدالمع اف  إنددك سدت    نض ددك ارن دد
 سددت ع  وىحددك ! ددإ  اسددتعاال ا ... واالدك ! سددت ع  ددإ  اسددتعاالت .. زا ددك

 !!!  ا انك ...  إ  استعاال ا! ... ست ع 
لاضد ز  ا ندا س  ادو ح  كل   حم و   ك    د  ىد ا الأداب إذا   عب ع

لدو  د   و ات  د  العحدم الد   ار  د  د  النأد   النصاأو الد ا    دل األوأداب
      ااسمع ا ى ا الح    اع ه:  النأ ال لك  إ   الكتاب 

ممظذمل٥ّمظذمل٥ّمممطذملانمطذملانمممؼ ضمَلػملٍِؼمَلذمل٥ّ ،مؼ ضمَلػملٍِؼمَلذمل٥ّ ،مممَأوَأوممَخؿمْلذملًّٕا،مَخؿمْلذملًّٕا،مممؼَؿضملػمل٣ٍََّؼَؿضملػمل٣ٍََّممَأْنَأْنممَإالَإالممؼ َّٕؼّٓ ؼ َّٕؼّٓ ممالالمماملْلِفِّٓاملْلِفِّٓممَإالَإالممَشّٓاَشّٓاممَع٤َّْع٤ّْمم}}

{{ممحفٍََؿذمل٥ّ محفٍََؿذمل٥ّ مممتاعًاتاعًاممحاجٍُحاجٍُممْجّٕ ْجّٕ أأ
٘٘٘٘

ممػذملّٔامػذملّٔامممَعْلذملِفَّٓغامَعْلذملِفَّٓغامممجذملاءَمجذملاءَمممَعذمل٤ّْمَعذمل٤ّْممم}}مم::و ىدا  و ىدا      اقدا اقدا مم،،

{{ممآآممَدؾؿمل٢ََّدؾؿمل٢َّمميفيفممطاْظؼملَفاِػِّٓطاْظؼملَفاِػِّٓممَصؾمل٦َّصؾمل٦ّممؼمل ٥ّ ،ؼمل ٥ّ ،َوؼ ضمَلػملٍَِوؼ ضمَلػملٍِممَخؿمْلًّٕاَخؿمْلًّٕاممَؼَؿضمَلػمل٣ٍَّ َؼَؿضمَلػمل٣ٍَّ 
٘ٙ٘ٙ

مم

و د  وعدة را دة كا حدة وى ال     ر  إل  الم ع  ك   تعحم  كتدب لدو 
نضق ال او   نا لاحظ  ال  ا األ   عن  ا  حج  اكم  أد    د  التعدب  .. كم 

اىد  ال  عحدم إ  كاندت وعتدو العد   !!! كدل ذلدك االعناف لاحظ  ال    الحج  
 !ناقصةى ا را ة اكا حة! وف 

الكد   د   داف الم دع  لحعحدم   د  وظد  ال د ا األ د  الضىدل ات را دا 
ا د   اال  حد س !    ثا  رعب اال عنداف اال فد اف اال  صدار   !ثا   ن  ص

 .   عأادة ستا  سنة ك لك  كتب لو خا        ر  الم ع  ك   ُعّحم
                                                 

 .كح م        ار الو الكأا     الطأ ان  رااه  وُ ا ة   و ال  ع  ٘٘
 الصحاحا  عح  الم ت رك ى   ة وال  ع  ٙ٘
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 (41)الفضل الثاىى : قربات املكربني 

 اال نا   لماذا ذك   اىنا إفارة ...
نا   دا ..  ! بل    د   عحدم ا  دط... حم ألنو كما قحنا  إنك رعحم ارتع

 !اسد اىال:  د  وعحدم النداس  دا   سد   قدا : وندا عن  ا قا  لو الند    س  
! ا دددل وندددو نأددد    عارأدددو ات عحددد  ذلدددك ألندددو لدددم  ن دددب العحدددم إلددد  العحدددام 

كالد      د    دا م       ىب إل  عأد   ت اتدل  تد اٍر! ه وإال و  ات و ! اكحام
 : ال فاف ال وام 

َ ج ٢ٌّمَتضمِلؿملٌّٟ،مَ ج ٢ٌّمَتضمِلؿملٌّٟ،م.مَضاَل:م.مَضاَل:مٰ  ٰ  ِؾّٕ َكمَس٤ّْمع ػمُل٦ِّكماْظَفؽمِلِة؟مُضػمْلت :مَبػمَل٧ِّؾّٕ َكمَس٤ّْمع ػمُل٦ِّكماْظَفؽمِلِة؟مُضػمْلت :مَبػمَل٧َّأاَلمُأْخَأاَلمُأْخمم}}

{{ممع ْلَؿسمْلضمَلٌّٟ،م  ومِرؼمْلَّْٕؼ٤َّ،ماَلمؼ ْؤَب٥ّ مَظ٥ّ ،مَظ٦ّْمَأْضَل٣َّمَسػمَل٧ّماظػمل٥َِّّمََِّبِّٕه ع ْلَؿسمْلضمَلٌّٟ،م  ومِرؼمْلَّْٕؼ٤َّ،ماَلمؼ ْؤَب٥ّ مَظ٥ّ ،مَظ٦ّْمَأْضَل٣َّمَسػمَل٧ّماظػمل٥َِّّمََِّبِّٕه 
٘ٚ٘ٚ

مم

سدارا اعند  ا  ا المثا  اق   ود  سدا نا   سد  إلادو اكا  العأ  عح  ى
 :الأح    ا  العأ  لم س  كما  اف ن   ن  را      عصض را   عا رو ا 

ـ٢َّْمَعامَغعمَلَّٙمػَّٔاممم}} ـ٢َّْمَعامَغعمَلَّٙمػَّٔامَعامَغعمَلَّٙمِسػمْلؼمِل٨ّمَوِسػمْلؼمل ١َّمِع٤ّْمِسػمْل٣َّماظػمّل٥ِّمَإالٍَمِع َعامَغعمَلَّٙمِسػمْلؼمِل٨ّمَوِسػمْلؼمل ١َّمِع٤ّْمِسػمْل٣َّماظػمّل٥ِّمَإالٍَمِع

مممم5858{{مماْظضمل زمْلظمُل٦ّ  مِع٤َّماْظَؾْقَّٕاْظضمل زمْلظمُل٦ّ  مِع٤َّماْظَؾْقَّٕ   مم  مم مم  مم  ممممؼ٦ّدّٟ[ؼ٦ّدّٟ[7676]]مم

 عنددد  ا كدددا   عحدددس  دددل خا دددتو اقدددا : كددد لك سدددا نا سدددحاما  
                          [ٔٙ ]اعند  ا ذىدب لاتض د  النمل  

 :الطادد  قددا                 [ٕٓ]العدد  ذلددك  دداف ال  ىدد    النمددل
اانظد  إلد  إععداز ات !!! ...     لو و   كنت  قا : ووطت المدا لدم رحدط الدو

  ... ارعحددددام ات دددد    ندددد ىب نحدددد   ددددا   ... ار د أددددو ألنأاددددافه ارسددددحو 
                                                 

 سن  اال   ا ة ع   عاذ ال   أل. ٚ٘
 الأفارى ا  حم ع  اال  عأاس. ٛ٘
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  اإذا قحندا لدو:ىاا !وندا العدالم  دبل  : نا اى       ا  إخ ان  عن  ا ن مل ااو 
ا ددداذا  !!  ددد  :  ددداذا سدددا    وكثددد   مدددا عنددد    نحىددد   عحدددس عحدددم لضدددبل 
 ! العحم كحو    العالم كحو ...!! رمحك  ا   كا     العحم

اقد   مدل اإل داف  ددبل  ...  العحددم كحدو !  د  الد     دتطال و   عمدل
ال سدددانا ىم  ددبل  عددد    اىدددة ولدد  وددد    ل سدد   ات  الدد    ال ددا ط  
اقدا  لدو كد  ..  د  المنداف كد  ُ و د   و   م  دافه رسد   ات    بل  ع   بل 

  اقد و عحد  رسد   ات العد  وواد ثدو  د  !  ه: اق و عحد    دا فداخ الحد    أو  
 معددت "قددا :  وعطدداه   رأددة فدداخ الحدد     إال ونددو   ا ددل ونددو  المندداف 

اال وظ  ون   معت و    رسد   ات ..   اىة ول  و    ع  رس   ات 
   أل  و دحاب رسد   ات رض قد ا  د  الدأبلد اكدا   دل كدل ... لماذا   "!كحو

ه ااعاىا قحأو لم   دمع ا ثاد ه  د  رسد   ات ار ل  ن م وواد   سمعت ا وذن
 ..... 

ا  د  : ىد ا الحد    لدم  د د   د    إن  وععب عن  ا   ر  ر دل   اال 
وا  !الدد   ودراك  اكددل  ددا عحاددك و  ر  لددو ىدد  و  ىدد ا الحدد    لددم  مدد  عحدد   

عحد  ظ د   او  دا ال د اف الكد اف   دل    د  ...  !لم وسمعو الدم وطحدل عحادوون  
ا  دد  األرض ا دد  عحا دد الأ دداطة  دد  عصدد  وىدد ة النأدد  إلدد  و   دد ث ات 

      ى   ...  مل كل ر اث النأ     الح    ! إ  كا 
كددا  فا   اسدد   ا  اذلددك أل  كددل كحمددة كددا     ل ددا رسدد   ات كانددت ودد  ث

اقد  كاندت عأدادة رسد   ات ... ثبل ة      و    ل نا  وا    ل ا ل او  وا إل
    ال     دتطال و !! اعمل كبلف بل ة اعو ا  سنة   ا  ..ط ا  الن ار رعحام

او دددد  الودددد اىط التدددد   !او دددد  ال ددددعبلت التدددد  ردددد ان ا ار ددددت عأ ا ! عمع ددددا
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 !! ...ر عح ا
و  ىد ا الحد    لدم  د د وو   إذا     األدب  ل وى ة النأ  وال      

ألندو  د  العداى، و   كد    !لدم وطحدل عحادو وا لدم وسدمعوه وا الل     : لم وقد و
 لم  حضر.  ق  سمعو ثا ه وا  معو وا وضظو ا   وضر وعة عح    

االدد لك  ددإ  وا  عأددادة خا ددة  ت دد ب ال ددا المت  الدد   لانددال ا  حأددة ات 
مدد   ثادد ىم  ددم  عح  ... لاعمحدد ا الددو واال   دد  ونض دد م ... و   تض  دد ا  دد  الدد    
الكد  ..ال! .. ال  دتعحم لداُدع ح م  ... اوكد ر ال تد ح ...    عأاد ات الم دحما 

ت العد  ذلددك  أح دد... انضعدل قحأدو الندد ر عمحدو  ددإذا عمدل الددو ا  ..  دتعحم واال  لاعمدل
    ع  رالو وا ع  نأاو 

{{ممَصعمَلذملذملذملّْٓمِضؿملذملذملذمل٢ََّصعمَلذملذملذملّْٓمِضؿملذملذملذمل٢َّمم}}بل  دددتعحم لا ددا  عدددالم اإال كدددا  ىدد ا و ددد ه   دد
  اال ٜ٘

 :أل  د ننا  ن   ع  الع ا  ال         او نأانا  !لاعاد 

ٍتمِصذمل٨ّممٍتمِصذمل٨ّممِبَؾؿمْلٍتمِص٨ّمَ َؼذملاَ ماْظَفؽمِلذملِة،مَوِبَؾؿمْلذملمممِبَؾؿمْلٍتمِص٨ّمَ َؼذملاَ ماْظَفؽمِلذملِة،مَوِبَؾؿمْلذملممممم--الىا  الىا  --ِسؿمل٣ّ مِسؿمل٣ّ مَََّّٖٖأَغاماظَأَغاماظمم}}

َأْساَلَػا،مَوِبَؾؿمْلذملٍتمِصذمل٨ّمَأْدذملظمَلػمِلؾمَلامِظؼمَلذمل٤ّْمَتذملََّٕكماْظِفذملَّٓاَلمَوػ ذمل٦َّمع ِقذمل٠ّٓ،مَوَتذملََّٕكممممممممممَأْساَلَػا،مَوِبَؾؿمْلذملٍتمِصذمل٨ّمَأْدذملظمَلػمِلؾمَلامِظؼمَلذمل٤ّْمَتذملََّٕكماْظِفذملَّٓاَلمَوػ ذمل٦َّمع ِقذمل٠ّٓ،مَوَتذملََّٕكمممممممممم

{{ممٌب،مَوَحل ٤َّمخ ػمُلعمُل٥ّ مِظػملؽمِلاَسٌب،مَوَحل ٤َّمخ ػمُلعمُل٥ّ مِظػملؽمِلاَساْظغمَلَِّٔبمَوػ ٦َّماَلِساْظغمَلَِّٔبمَوػ ٦َّماَلِس
ٙٓٙٓ

مم..

اذلك أل  العد ا   دُد  ر ث الىدجاى   د  النضد س ااألو داد  د  ال حد ب 
الد لك و د  الم دحما  ند  !االتع !ا   ل لحك ب    الحعدج ا د  ل لحتدأعب

 :المنل الع ا  الالكحاة     ال    عاد   ا رس   ات  قا  

                                                 
    و    " عحت لُا ا " رااه   حم ع  وال  ى   ة. ٜ٘
 رااه الطأ ان  ع  اال  عأاس. ٓٙ
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{{ػمَلؿمْل٥ِّمَإالَّمُأوت ٦ّاماْظَفََّٓلػمَلؿمْل٥ِّمَإالَّمُأوت ٦ّاماْظَفََّٓلَعامَت٢ِّمَض٦ٌّْممَبضمْلَّٓمػ ًّٓىمَطاغ ٦ّامَسَعامَت٢ِّمَض٦ٌّْممَبضمْلَّٓمػ ًّٓىمَطاغ ٦ّامَسمم}}
ٙٔٙٔ

مم

ىددل  عندد  ذلددك وال نتندداقش  دد  ..  عحدد  ثىددب ات إذا   العدد   دلاددل  
ونددا ودلدد   ... المندداظ ةالم  ىندداك  ددا   ددالكدد  ..  ..ال.. لدداس ذلددك!العحددم  
.. الدبل  !لك  وخىل لصاوب الحعدة األقد ى... االثان    ل  ال و و ... ال و   

ا   دددد  و   ض تددددو عحدددد   !عحدددد  رو ددددو و ددددا المعدددداد    دددد  المصدددد   ...  رعنددددت !
ىدد ه اآلداب ا  . اىدد ا  ددا ن دد  عنددو نأدد  اإلسددبلف !اآلخدد    الدد  كددا  خطدد   
 وا      :  الو    الح   ذك ىا رس   ات    

َأْومَأْوممم،،ْومؼ ذملؼمَلاَ َيمِب٥ِّماظّلظمَلؾمَلاَءْومؼ ذملؼمَلاَ َيمِب٥ِّماظّلظمَلؾمَلاَءَع٤ّْمَتضمَلػملَّذمل٣َّماْظضمِلػمْلذمل٣َّمِظذملؿمل َؾذملاِػ٨َّمِب٥ِّماْظضمل ػمَلذملؼمَلاَء،مَأَع٤ّْمَتضمَلػملَّذمل٣َّماْظضمِلػمْلذمل٣َّمِظذملؿمل َؾذملاِػ٨َّمِب٥ِّماْظضمل ػمَلذملؼمَلاَء،مَأمم}}

مم6262{{ممَأْدَخذملػمَل٥ّ مآمَجؾمَلؽمِلذمل٣ََّأْدَخذملػمَل٥ّ مآمَجؾمَلؽمِلذمل٣َّمم;;َؼزمْلََّٕفمِب٥ِّمو ج ٦َّهماظؽمِلاَسمَإَظذملؿمْل٥َِّؼزمْلََّٕفمِب٥ِّمو ج ٦َّهماظؽمِلاَسمَإَظذملؿمْل٥ِّ

م ثا نددا  ددم العدد  ذلددك نعح دد... إذا  عحانددا و  نطحددب العحددم واال  لحعمددل الددو 
ال لحتموداخ  .. ارثأة الإخبلص ا  ت    نو  د د  ات طحأا  لم تاة ات 

 إ  كل ذلك  داٍ   د ف  ! ...اال إلكت اب المن،لة الا  خحق ات !عح  عأاد ات
اذلك  ثل إ اف العحمداف العد  سدا  ال سدل ااألنأاداف عحمدو ات  .... ل اف ات 

 :ن ا ( اإل ٜ   ) و   ا  كما قا  عنو   اله    كتاال

                                               

انكتضد  ال د ا ...  ! أل  الع،اف ال ا   عن  رب العدالما  لماذا  ..
 ال  ر    ى ا الأاب لك  نضتب الع  األال اب األخ ى لؤلوأاب.

                                                 
 رااه ووم  االت     ااال   ا ة ع  وال  و ا ة. ٔٙ
 ال   الك.رااه الطأ ان     األاسط االأ،ار ع  ونس  ٕٙ
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  قضاء حوائج الناطقضاء حوائج الناط  

الدد   كددا    صدد ه الفدد اص  دد   الأدداب الثددان   دد  العأددادات الفا ددة
اال ع   د   صدالب  .. ى  قىاف و اىج المؤ نا    ..و حاب رس   ات 

 ....ز الم حما  االتجاف ا و ات 
اإنمدا رعتأد ه خ  دة  !االناس    ىد ا ال، دا  ال رعتأد  ىد ا العمدل عأدادة

اىدددد ا ىدددد  الدددد   !!! .. وا رفدددد ة   االددددل آداف الف  ددددة !! ...   االددددل خ  ددددة 
 !الالمو ة االتعب االعناف ب وااة الم حما  ا عح ا وااة  مح فة    ع  

  و ددا سددا نا رسدد   ات   دد  عحددم ال عاددل األا  ال ددع   دد  ىدد ا العمددل
 !!الدد   كددا   مودد   دد  ط قددات الم  نددة  الصدد  ق  ددن م سددا نا والدد  الكدد 

ا أحددد  عددد  الم دددكا  الددد   ال عاىدددل لدددو اال  !لاتح دددس ووددد ا  الم دددحما 
اكدم  .. ا مد ه طحأدا  لم تداة ات .. لا د ف الدو ! ..صد ر دخدل لدووناس لدو اال  

 !   األ ة      كا  لاس لو نا   اال  عا  اال عاىل اال دخل
اانودددجل الم دددحما  الددد   رىم الوفصددداة افددد  ار م الأطنادددة عددد  ىددد ه 

 ال  لو: األواساس اإل ماناة الت  نأو عحا ا خا  الأ  ة 

{{ممَؼِؾؿملت مَذْؾضمَلاغًامَوَجا  ه مَجاِئٌّٝمَإَظ٧ّمَجؽمْلِؾ٥َِّؼِؾؿملت مَذْؾضمَلاغًامَوَجا  ه مَجاِئٌّٝمَإَظ٧ّمَجؽمْلِؾ٥َِّظؿمْلَّٗمِباْظؼمل ْؤِع٤َّماظَِّّٔيمَظؿمْلَّٗمِباْظؼمل ْؤِع٤َّماظَِّّٔيممم}}
ٖٖٙٙ

مم

اق   أات الم ف    الصبلة وا    ق افة ال  آ  لك   داره   عاندا  اال 
 محدك فداوا    دل رعد،ه ىد ه الصدبلة  ىدل رنضعدو ىد ه الطاعدة عند  ات ارمنعدو 

                                                 
 .الم ت رك لححاكم ع  عاىوة   ٖٙ
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 دد ف   دد  و  ثددو ال  سدد   ددل قدد   ات !! ذلددك   دد  الم دداىحة  دد ف ل دداف ات
 ل اا ة :ا

َؼاماْب٤َّمآَدَممَعَّْٕتت مَصػمَل٣ّْمَتضمل ِّْٓغ٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأس ٦ّد َك؟مَؼاماْب٤َّمآَدَممَعَّْٕتت مَصػمَل٣ّْمَتضمل ِّْٓغ٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَطؿمْلَّٟمَأس ٦ّد َك؟ممم}}

َوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضذملاَل:مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِنمَسْؾذملِّٓيمُصاَلغذملًامَعذملََّٕ مَصػمَلذمل٣ّْممممممممَوَأْغَتمَ ّبماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضذملاَل:مَأَعذملامَسػمِلؼمْلذملَتمَأِنمَسْؾذملِّٓيمُصاَلغذملًامَعذملََّٕ مَصػمَلذمل٣ّْمممممممم

٤َّمآَدَمم٤َّمآَدَممَتضمل ذملذملّْٓه .مَأَعذملذملامَسػمِلؼمْلذملذملَتمَأِغذملذمل١َّمَظذملذمل٦ّْمس َّْٓتذملذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملذملَّْٓتؽمِل٨ّمِسؽمْلذملذملَّٓه ؟مَؼذملذملاماْبذملذملممممَتضمل ذملذملّْٓه .مَأَعذملذملامَسػمِلؼمْلذملذملَتمَأِغذملذمل١َّمَظذملذمل٦ّْمس َّْٓتذملذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملذملَّْٓتؽمِل٨ّمِسؽمْلذملذملَّٓه ؟مَؼذملذملاماْبذملذملمممم

اْدَؿشمْلضمَلؼمْلؿ ١َّمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلؽمِل٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَوَطؿمْلَّٟمُأْرضمِلؼمل ذمل١َّ؟مَوَأْغذملَتمَ ّبممماْدَؿشمْلضمَلؼمْلؿ ١َّمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلؽمِل٨ّ.مَضاَل:مَؼامَ ٔبمَوَطؿمْلَّٟمُأْرضمِلؼمل ذمل١َّ؟مَوَأْغذملَتمَ ّبممم

اْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ٥ّ ماْدَؿشمْلضمَلؼمَل١َّمَسْؾِّٓيمُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلذمل٥ّ ؟مماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:مَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ٥ّ ماْدَؿشمْلضمَلؼمَل١َّمَسْؾِّٓيمُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمت شمْلضمِلؼمْلذمل٥ّ ؟مم

ي؟مَؼذملاماْبذمل٤َّمآَدَممممي؟مَؼذملاماْبذمل٤َّمآَدَممممِظذمل١َّمِسؽمْلذملِّٓممِظذمل١َّمِسؽمْلذملِّٓممٰ  ٰ  َأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ١َّمَظذمل٦ّْمَأْرضمَلؼمْلَؿذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملَّْٓتم مممَأَعامَسػمِلؼمْلَتمَأِغ١َّمَظذمل٦ّْمَأْرضمَلؼمْلَؿذمل٥ّ مَظ٦ََّجذملَّْٓتم ممم

اْدَؿْلذملذملعمَلؿمْلؿ ١َّمَصػمَلذملذمل٣ّْمَتْلذملذملعمِلؽمِل٨ّ.مَضذملذملاَل:مَؼذملذملامَ ٔبمَطؿمْلذملذملَّٟمَأْدذملذملعمِلؿمل١َّ؟مَوَأْغذملذملَتمَ ّبمممماْدَؿْلذملذملعمَلؿمْلؿ ١َّمَصػمَلذملذمل٣ّْمَتْلذملذملعمِلؽمِل٨ّ.مَضذملذملاَل:مَؼذملذملامَ ٔبمَطؿمْلذملذملَّٟمَأْدذملذملعمِلؿمل١َّ؟مَوَأْغذملذملَتمَ ّبمممم

اْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:ماْدَؿْلعمَلاَكمَسْؾِّٓيمُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمَتْلعمِل٥ِّ.مَأَعامَإِغ١َّمَظذمل٦ّْمَدذملعمَلؿمْلَؿ٥ّ ممماْظضمَلاَظؼمِلَ .مَضاَل:ماْدَؿْلعمَلاَكمَسْؾِّٓيمُصاَلٌنمَصػمَل٣ّْمَتْلعمِل٥ِّ.مَأَعامَإِغ١َّمَظذمل٦ّْمَدذملعمَلؿمْلَؿ٥ّ ممم

{{ممييِظ١َّمِسؽمْلِِّٓظ١َّمِسؽمْلِّٰٓ  ٰ  َتم َتم َوَجَّْٓوَجّْٓ
ٙٗٙٗ

مم..

  لم  ال رتح س وو ا  إخ اندك !!!ح  اذا       ىل     : كنت و 
الم ددددحما   اقدددد  كددددا  سددددا نا والدددد الك   تح ددددس  اكدددد لك سددددا نا عمدددد  كددددا  

 إنندددددددددا اآل  نتع دددددددددس لكدددددددددن م كدددددددددان ا ..  !!  ال  تع دددددددددس....  تح دددددددددس
االض ت ن طدة الدا  التح دس االتع دس لكد  ىد ه الن طدة رععدل  !! تح    

 .. ل وىدددل العندددة  ددد ا  ددد  عمددد.. الضددد ت الان مدددا كمدددا الدددا  الموددد ت االمجددد ب 
 !!اذاك    عمل وىل النار

                                                 
  حاب   حم ع  وال  ى   ة. ٗٙ
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كددا   دد ىب  زاىدد  ل ددا   اال لال عاىدد اقدد  روى سددا نا والدد الك    ددكانة  
ا مددؤل   واكدنس الأاددت ا  ف دد   ل د ه المدد وة الععدد ز لا ىد  ل ددا كددل  صددالح ا

اكددا  سددا نا عمدد    ! ..ل ددا  ددم  دد ىبا صددنعو    ا دد ر  ل ددا الالطعددافل ددا المدداف
    ى ا المعا :اكا  رنا   م  !! ك لك

                               ]املطففني[]املطففني[  

اعند  ا كدا  !!  الاس التنا س    الحطاف كما  حد ث  د  ىد ه األ داف
الععدد ز ! عثدد  عحدد  ىدد ه و ثددا  ىددؤالف المن طعددا  ..  أحدد  سددا نا عمدد  عدد  

  د ف لددك عمد    ل ا  د !ةلكندو كحمدا ذىدب إلا دا ا د   مادل  صدالح ا   ىدا  
  قددا :  تدد   دد ر   !لكندد  ال وع  ددوكددل  دد ف الدد لك  قالددت: ىندداك ر ددل  دد ران   

  قدا : ونتظد  قأدل الضعد  ال داعتا  ألرى  د   كد   !قالت: قأل الضعد  ال داعة
ا ددد  و  الدد    ددد ىب لحمدد وة ىددد  سددا نا والددد الك     عددلاعنددد  ا  !ىدد ا ال  ددل
 وال  الك .وس ار  ف   ا  اقا : رأا  لك  ا عم  ورتأل عارب نض و 

كندددا ن دددمل سدددحضنا ىددد ا ودددا  األالدددا   اكدددا  عحددد  ذلدددك التددداالع  ! الدددل  
الضارحدة لحمن طعدا   د   ا  د  تدمن ارب ا ضد   وا  الختاف الصبلة الع  الصالب 

 دددا  ح  ددد   عحادددو  ل كدددا  وقددد الددد    ال زاىددد  ل دددم اال ونددداس و دددة  حمددد  
 !!!مناس ال .. ا  ك ا  ال ك ان م  نح ىم ال عاف ل م .. وى ون م  ت

ن ددمل  دد  ىدد ه األ دداف  دد  الكدد  كادد   ددار الحددا  الادد ف !!! و ددأحنا 
كثاددددد   ددددد  الدددددبلد ثا ىدددددا   الدددددل ا ددددد  الاإلسدددددكن ر ة ا  اوال ددددداى ة وا ال رسدددددعا  

اوردددت الوددد طة ا الحجددد  لمدددا وراىحدددة ك   دددة ا  ام  افدددتو  العاددد ا  ... الم دددحما  
 رححدددددلت ا  ارددددد!! قددددد  ا  كأاددددد ة الأددددداب  عددددد ا  فدددددافا  كأاددددد ا  وا و  دددددا تحدددددت 
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 !!! لم  وع  ال ا وو ... اقأحك الع م اونتو ت ال اىحة 
ىددل  صددب و   حدد ث ىدد ا  دد   عتمددل الم ددحما  االمددؤ نا   كادد   

   ولاس ل ا  ا ا  االق  ب! اال وخت !اال وخ !نضت ض ونو لاس ل ا اال 
اال    دد  و   ح دد  ال ددبلف  !النض ددو  وددج ال   لؤلسد  و ددأب العادد ا  كددل  

قددأ   منددا دنا  ددا ! اىدد ا  دد  األ دد اض التدد  استودد ت اآل   عحدد   دداره إال إذا
الأ  دة  ألن م ظند ا و  العأدادات التد     د ىا  دن م رب  ...    األ ة المحم  ة 

ان دد ا .. ارددبلاة ال دد آ  .. االوددكحاات  االحددج اال،كدداة االصددااف ىدد  الصددبلة
اىددد  وعظدددم ال ا أدددات االن ا دددل !! ال ا أدددات نحددد  الم دددحما  االم دددحمات 

عحمندددا سدددا  وخأددد  الددد لك ا كمدددا  اال  الدددات  ددد  ودددق الم دددحما  االم دددحمات
 ....!!! ال ادات 

! كد لك لد  وصدل عحد    العاد ا  لدو  ض ح  عن  ا   ر  لح او   نا خا  
  لكد  ود ث !!   أل   مال  صدالح م ست ىد ! نصب كأا   ض ح العا ا  

 و ا اند     د   د  ئ الد!!  ل  سا نا والد الك  خبل دة الم دحما العكس عن  ا ر
    دال ا: وندت الد   كندت رححدب لندا ال أب    ل م ع  ال لك! ثا  سع اف 

 إننا لد  نعد   د   ححدب .. فحاضة الو ا اق  و أحت  !اإلالل االوااه االماع،
كدددا   ضعددددل ذلدددك  ددد  و ددددل دااف   !ى  عكدددم  دددا : سددد ظل عحدددد  ع ددد  !لندددا

  كدا  {{مماّب٦ّااّب٦ّاَتَقذملمَتَقذملمممواواؾملاد ؾملاد تتمم}}: عندو     ض  اال  ع اك  ع  وال  ى  د ةالمحأة
 .الحأاب اىك ا و   وت  الع  و   ار واكما       م اقتو ا   ه 

اال  نددد،   ندددو إال لصدددبلة العمعدددة !! ا ددد   عحدددس  ددد  خحددد ة  ددد  الاتدددو 
ىل   ت ى ىد ا  دل  د   !ال  آ  ا  وج   الات او ح  او  ف اورح ون :ا    
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تطال  دددإذا كدددا  ىنددداك لم دددحم وا دددة اوندددا وسددد ..   عددد   صدددالب العاددد ا   ال
 :االبلث ا  إ  وى ة النأ  قا     ذلك

ََمَحاَجَؿذمل٥ّ ،مَصؼمَلذمل٤ّْمَأْبػمَلذملَّٞمد ذملػمْلشمَلاغًاممممممممممم}} ََمَحاَجَؿذمل٥ّ ،مَصؼمَلذمل٤ّْمَأْبػمَلذملَّٞمد ذملػمْلشمَلاغًامممممممممَأْبػمِلطمل ٦ّامَحاَجذملَةمَعذمل٤ّْماَلمَؼْلذملَؿشمِلؿملّٝ مَإْبذملاَل َأْبػمِلطمل ٦ّامَحاَجذملَةمَعذمل٤ّْماَلمَؼْلذملَؿشمِلؿملّٝ مَإْبذملاَل

مم6565{{مماظزمٔلَّٕاِطاظزمٔلَّٕاِطممٰ  ٰ  َحاَجَةمَع٤ّْماَلمَؼْلَؿشمِلؿملّٝمَإْباَلَشؾمَلا،مَثِؾَتمآمَضََّٓعؿمْل٥ِّمَسػمَل٧َّحاَجَةمَع٤ّْماَلمَؼْلَؿشمِلؿملّٝمَإْباَلَشؾمَلا،مَثِؾَتمآمَضََّٓعؿمْل٥ِّمَسػمَل٧ّ

 :لماذا  ا رس   ات  قا 

ِصذملذمل٨ّمَحاَجذملذملِةمَأِخؿملذملذمل٥ِّمَوَبػمَلذملذملَّٞمِصؿملؾمَلذملذملامَطذملذملاَنمَخؿمْلذملذملًّٕامِعذملذمل٤َّمممممِصذملذمل٨ّمَحاَجذملذملِةمَأِخؿملذملذمل٥ِّمَوَبػمَلذملذملَّٞمِصؿملؾمَلذملذملامَطذملذملاَنمَخؿمْلذملذملًّٕامِعذملذمل٤َّمممممممٰ  ٰ  َعذملذمل٤ّْمَعرمَلذملذمل٧ّمَعذملذمل٤ّْمَعرمَلذملذمل٧ّممم}}

اْسِؿغمَلاِفمِسرمْلَّٕؼ٤َّمَدؽمَلٍة،مَوَعذمل٤َّماْسَؿغمَلذملَّٟمَؼ٦ّْعذملًاماْبِؿطمَلذملاَءمَوْجذمل٥ِّماظػملَّذمل٥ِّمَسذملِّٖمَوَجذمل٢ِّممممممممماْسِؿغمَلاِفمِسرمْلَّٕؼ٤َّمَدؽمَلٍة،مَوَعذمل٤َّماْسَؿغمَلذملَّٟمَؼ٦ّْعذملًاماْبِؿطمَلذملاَءمَوْجذمل٥ِّماظػملَّذمل٥ِّمَسذملِّٖمَوَجذمل٢ِّممممممممم

{{ممَثاَلَثَةمَخؽمَلاِدَ ،مَأْبضمَلّٓ َػامَبؿمْل٤َّماْظَكاِصعمَلؿمْل٤ََّثاَلَثَةمَخؽمَلاِدَ ،مَأْبضمَلّٓ َػامَبؿمْل٤َّماْظَكاِصعمَلؿمْل٤َّممَجضمَل٢َّماظػمل٥َّّ مَبؿمْلؽمَل٥ّ مَوَبؿمْل٤َّماظؽمِلاَ َجضمَل٢َّماظػمل٥َّّ مَبؿمْلؽمَل٥ّ مَوَبؿمْل٤َّماظؽمِلاَ 
ٙٙٙٙ

مم

 إ  كا   ارى ال   دتطال فد اف الفأد، اوندا وسدتطال ...  !!صححةة  و   
كد لك إ  كاندت    .!! اافت  تو لو  إنو  ُكتب ل     كل   ف عأدادة سدتا  سدنة

   اددا   ددإن  كدد لك ا ددؤلت ل ددا  اونددا عندد  !  دداف عندد ىا  ددارر     ىددة الدداس 
د  اإذا لدم  كد  عند ىا كأ  دت اوعطات دا عد    !!كدل  د ف عأدادة سدتا  سدنة  آخ 

اكدد لك  دد  كددل فدد ف إ   !! كأ  ددت  ددإن  كدد لك آخدد  و دد  عأددادة سددتا  سددنة 
 .... !!!! كا   جا ا  وا كأا ا  

ا ددد ت قددد   الحكدددام  اآل لكدد  لؤلسددد  ا تندددل النددداس عددد  ىدد ه األفدددااف 
  :العحددددددام             [ٚ]  وى المع نددددددة   حمدددددداذا رح  دددددد    المدددددداع
 لك  سا نا رس   ات قا :! او ب الاس ى ا!! ى ا األ  ونض كم 

                                                 
 الطأ ان  اوال  الواخ    و    وال  ال رداف. ٘ٙ
 ع  اال  عأاس. )طس ك ىب( ٙٙ
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ع٤ّمضسمل٧ّمِّخؿمل٥ّمحاجةمطؽملتمواضظملًامسؽملّٓمعؿملّٖاغ٥ّمصِنم جّّموإاّلمع٤ّمضسمل٧ّمِّخؿمل٥ّمحاجةمطؽملتمواضظملًامسؽملّٓمعؿملّٖاغ٥ّمصِنم جّّموإاّلممم}}

{{ممذظملضملتمظ٥ّذظملضملتمظ٥ّ
ٙٚٙٚ

مم

 دد    العأددادة التدد  ُرح ص ددل ذلددك  ىدد ه العأددادة لدد  كانددت    دد دة الاننددا 
و دددددا اآل    ددددد  ...   ماعددددة الم دددددحما   مددددد  الدددد    حتدددددار  ددددد  الم ودددد    

ل و  قىدددددداف المصددددددالب عأددددددادة    دددددد!و ددددددأحت المصددددددالب  عح ددددددة الالمصددددددالب
 اعأددادة  دد     دد ا  و   ك ندد ا ار ددة ل ددا  األالددا  ااآلخدد    !! الصددالحا  

.... !! 
اد   ددددع ه المأددددارك و   ُدّعدددد ف و ددددحاالو را   لدددد لك وراد رسدددد   ات 
  ا دددن م  ددد    ددد و ال ددد آ   ادددل  دددن م  ددد   صدددح الددد    كدددا   عظم دددم قاىمدددا  لح  

 :.. ااستمل ألال  ى   ة   اى قا  الضع   ا  الع   بلة   العأادة األىم

ضذملاَلمَأب ذمل٦ّمممضذملاَلمَأب ذمل٦ّممم،م،مممَّّمِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممَصذملاِئؼملًا؟مَّّمِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممَصذملاِئؼملًا؟مضاَلمَ د ٦ّل ماظػمّل٥ِّ:مَع٤ّْمَأْصَؾضاَلمَ د ٦ّل ماظػمّل٥ِّ:مَع٤ّْمَأْصَؾمم}}

مم،،ضذملاَلمَأب ذمل٦ّمَبغمْلذملُّٕ:مَأَغذملاممممضذملاَلمَأب ذمل٦ّمَبغمْلذملُّٕ:مَأَغذملامممممم،،ِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممِعْلذملغمِلؿملؽملًا؟مِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممِعْلذملغمِلؿملؽملًا؟مممَبغمْلُّٕ:مَأَغا.مَصعمَلاَل:مَع٤ّْمَأْرضمَل٣ََّبغمْلُّٕ:مَأَغا.مَصعمَلاَل:مَع٤ّْمَأْرضمَل٣َّ

ممَعذمل٤ّْمَتؾذملَّٝممَعذمل٤ّْمَتؾذملَّٝممَلمَأب ٦ّمَبغمْلُّٕمَأَغامَصعمَلذملاَل:ممَلمَأب ٦ّمَبغمْلُّٕمَأَغامَصعمَلذملاَل:ممَصعمَلاَصعمَلامم،،؟؟َدمِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممَعَّٕؼسملًاَدمِعؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَل٦َّْممَعَّٕؼسملًاضاَل:مَع٤ّْمَساضاَل:مَع٤ّْمَسا

ضذملذملاَلمَأب ذملذمل٦ّمَبغمْلذملذملُّٕ:مَأَغذملذملا،مَصعمَلذملذملاَلمَ د ذملذمل٦ّل ماظػمّلذملذمل٥ِّ:مَعذملذملامممممضذملذملاَلمَأب ذملذمل٦ّمَبغمْلذملذملُّٕ:مَأَغذملذملا،مَصعمَلذملذملاَلمَ د ذملذمل٦ّل ماظػمّلذملذمل٥ِّ:مَعذملذملاممممممم،،ِعذملذملؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَلذملذمل٦َّْممَجؽمَلذملذملَاَزًة؟مِعذملذملؽمْلغمُل٣ّ ماْظؿمَلذملذمل٦َّْممَجؽمَلذملذملَاَزًة؟م

6868{{ممَ ج ٢ُّمَإالَّمَدَخ٢َّماْظَفؽمِلَةَ ج ٢ُّمَإالَّمَدَخ٢َّماْظَفؽمِلَةِ ِهماْظِكزمَلال مَضُّّٛميفمِ ِهماْظِكزمَلال مَضُّّٛميفمٰ  ٰ  ْجَؿؼمَلضمَلْتمهْجَؿؼمَلضمَلْتمهٱٱ

مم..

عحدد  ااألرقدد  ااألعظددم و   عطددا م درسددا  عمحاددا  و  العأددادة األ اوراد 

                                                 
  ا دد  الإسددناده  دد  ودد     الددك الدد  ونددس االعمدد   عدد  نددا ل عدد  االدد  عمدد  دد  الححاددة  نعددام الحددا رألالدد   ٚٙ

 ر المنث ر.  ا    ال الت ك ة    وو ا  الم ر 
 .ع  وال  ى   ة رااه اال  خ، مة     حاحو ٛٙ
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الت  رتعحق الالم حما  كتواال العندازة اعادادة المد    اقىداف المصدالب اقد  
 :الو       ق لو  مع ا 

6969{{ممعامسؾّٓمآمبرمل٨ّءمأصسمل٢ّمع٤ّمجربماخلارّٕعامسؾّٓمآمبرمل٨ّءمأصسمل٢ّمع٤ّمجربماخلارّٕمم}}

مم

اعندد  ا روددال   اذلددك ألنددك عندد  ا ردد،ار المدد     إنددك رعأدد  خدداط ه
 صدححة المدؤ    إندك اعند  ا ر ىد     نازة  إنك رعأ  خداط  وىدل المتد   

 رعأ  خاط ه  اى  عأادة المؤ نا  الت  قا   ا ا وى ة النأ :

ىدل قدا   د   دبلر م وا  د   داا  م   ال  ىدل قدا   د   دبلر م وا  د   داا  م   ال    --اْظؼمل ْؤِعؽمِلَ ماْظؼمل ْؤِعؽمِلَ مممٰ  ٰ  َتَّٕىَتَّٕىمم}}
ِصذمل٨ّمَتذملَّٕاح ؼمِلؾمَل٣ّْمَوَتذمل٦َّادِػ٣ّْمَوَتضمَلذملاُرظمِلؾمَل٣ّْمَطؼمَلـَذمل٢َّماْظَفَلذملِّٓمَإَ امممممممِصذمل٨ّمَتذملَّٕاح ؼمِلؾمَل٣ّْمَوَتذمل٦َّادِػ٣ّْمَوَتضمَلذملاُرظمِلؾمَل٣ّْمَطؼمَلـَذمل٢َّماْظَفَلذملِّٓمَإَ اممممممممم--الكنو قا  الكنو قا  

ممٰ  ٰ  ٥ّمَدذملاِئّٕ مَجَلذملِِّٓهمِباظِلذملؾمَلَّٕمَواْظق ؼمِلذمل٧ّمممم٥ّمَدذملاِئّٕ مَجَلذملِِّٓهمِباظِلذملؾمَلَّٕمَواْظق ؼمِلذمل٧ّممممَظذملمَظذملمممٰ  ٰ  ِعؽمْلذمل٥ّ مَتذملَّٓاَس٧ّممِعؽمْلذمل٥ّ مَتذملَّٓاَس٧ّممس سمْلذمل٦ٌّممس سمْلذمل٦ٌّممممٰ  ٰ  اْذَؿغمَل٧ّاْذَؿغمَل٧ّ

االتدد   … اردد اوم   .. إذا   العأددادة األعحدد  ىدد  العأددادة التدد   ا ددا ردد اد  
 .االا  الم  نا  االمؤ نات !!!  ا ا رعاط  لحمؤ نا  االمؤ نات

  اإلصالح بني املصلننياإلصالح بني املصلنني  

وى اىددد  الددداب ىددداف  ددد  ىددد ه األ ددداف .. كددد لك ر .....ان خددد  الاالدددا   الثدددا  
 سا نا رس   ات و حاالو  نوجحا  الالطاعات االعأادات   ا  ل م واال :

و  إ داكم او  رعتمد اا و  إ داكم او  رعتمد اا   ––ممممَظ٤ّْمَؼّْٓخ ٢َّماْظَفؽمِلَةمَأَحٌّٓمِعؽمْلغمُل٣ّْمِبضمَلؼمَلذمل٢ُّمَظ٤ّْمَؼّْٓخ ٢َّماْظَفؽمِلَةمَأَحٌّٓمِعؽمْلغمُل٣ّْمِبضمَلؼمَلذمل٢ُّممم}}

                                                 
   اق  العأ د ة إلال  راماة  ا   كو  الفضاف  ٜٙ
 رااه الأفارى ع  النعما  ال  الوا . ٓٚ
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َضذملذملاُظ٦ّا:مَواَلمَأْغذملذملَتمَؼذملذملامَ د ذملذمل٦َّلماظػملَّذملذمل٥ِّم؟مَضذملذملاَل:مَواَلمَأَغذملذملا،مَإالَّمَأْنممَضذملذملاُظ٦ّا:مَواَلمَأْغذملذملَتمَؼذملذملامَ د ذملذمل٦َّلماظػملَّذملذمل٥ِّم؟مَضذملذملاَل:مَواَلمَأَغذملذملا،مَإالَّمَأْنمممم––عحدد  العمددل عحدد  العمددل 

َإالَّمَأْنمَؼَؿطمَلؼمِلذملذملَِّٓغ٨ّماظػملَّذملذمل٥ّ مِعؽمْلذملذمل٥ّ مممَإالَّمَأْنمَؼَؿطمَلؼمِلذملذملَِّٓغ٨ّماظػملَّذملذمل٥ّ مِعؽمْلذملذمل٥ّ ممممم}}مما دد  راا ددةا دد  راا ددةمم{{ممبّٕمحؿذملذمل٥ّبّٕمحؿذملذمل٥َّؼَؿطمَلؼمِلذملذملَِّٓغ٨ّماظػملَّذملذمل٥ّ ممَؼَؿطمَلؼمِلذملذملَِّٓغ٨ّماظػملَّذملذمل٥ّ مم

{{ِبَّْٕحؼمَلٍةمَوَصسمْل٢ُِّبَّْٕحؼمَلٍةمَوَصسمْل٢ُّ
ٚٔٚٔ
مممم

اإ اك و  رظ  و  العمل او ه ى  ال    د خحك اإنمدا الد    د خحك 
.. اوندددا  ات .. اعطددد  ات ... اإكددد اف ات .. ارومدددة ات .. ىددد   ىدددل ات 

إذ لد  واسدأك   دط  !عل العمدل ماذا  ض !ألنو سأحانو ل  واسأك عح  العمل
 خ ى اقا : م عاد والاإلخبلص  ماذا  أ      العمل  

مم؟؟««َأاَلمُأْخِؾّٕ ُط٣ّْمِبَلْصسمَل٢ّمِع٤ّْمَدَ َجِةماظزمٔلؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلََّٓضِةَأاَلمُأْخِؾّٕ ُط٣ّْمِبَلْصسمَل٢ّمِع٤ّْمَدَ َجِةماظزمٔلؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلََّٓضِةمم}}

َضذملاُظ٦ّا:مَبػمَلذمل٧ّ.مَضذملاَل:مإْصذملاَلح مَ اِتماْظَؾذملؿمْل٤َّ،مَصذملِِنمممممممَضذملاُظ٦ّا:مَبػمَلذمل٧ّ.مَضذملاَل:مإْصذملاَلح مَ اِتماْظَؾذملؿمْل٤َّ،مَصذملِِنممممممممممم––  ص  الن ا ل  ن ا   ص  الن ا ل  ن ا   --

المَأُض٦ّل :مَتْقػمِل٠ّ ماظرمِلضمَلَّٕمَوَظغمِلذمل٤ّْمَأُضذمل٦ّل :مممالمَأُض٦ّل :مَتْقػمِل٠ّ ماظرمِلضمَلَّٕمَوَظغمِلذمل٤ّْمَأُضذمل٦ّل :ممم،م،مؿمْل٤َّمِػ٨َّماْظَقاِظعمَلُةؿمْل٤َّمِػ٨َّماْظَقاِظعمَلُةَصَلاَدمَ اِتماْظَؾَصَلاَدمَ اِتماْظَؾ

{{ممَتْقػمِل٠ّ ماظّٓٔؼ٤ََّتْقػمِل٠ّ ماظّٓٔؼ٤َّ
ٕٕٚٚ

مم

 مددا الدد   رقددق !!! ...  دد  ىدد ه األ دداف ااتددحا   حاددا  اقدد  رو نددا ذلددك 
 ..   دداد ذات الأددا ...  !الدد    ا عددل الدد    تددعاضا   دد  نضدد س الم ددحما  

ال  نت ددددد  ل دددددا اال وصددددد  الدددددا   ا  ددددداد النضددددد س اال حددددد ب االموددددداكل التددددد 
ا عظم ددا  دد  و ددل المددادة الضاناددة التدد  سددنت ك ا ..!! الم ددحما  االم ددحمات 
 !إذا   العأادة األعح  ىنا ى  الصحب ...  ماعا  ان ا   إل  ات 

  د  و دأب  ا !ك الم حم ال   الع ارك  فا م  بلن إذا ع  ت و  وخا
                                                 

 رااه ووم  اإسناده و   ع  وال  سعا  الف ر . ٔٚ
 رااه ووم  االت     اوال  داااد ع  وال  ال رداف.  ٕٚ
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مد   نددا اآل   ودع  و  إ ددبلح   –عحاددك التد خل  دد  اإل دبلح الان مددا  ا    تد
الانمدددا  عدددب  !   الكدددل   ددد  : ال فددد   لددد !ذات الأدددا     ىدددة عحادددو  ال ووددد 

اإ   ددد قت   ُاصدددحب ات  !عحادددك  ددد  ذلدددك و  رأددد   كدددل  دددا  ددد  اسدددعك
 .. ق ال لك!! ف ن ما عح     ك

لدم ذىأدا  دم عدادا ا ا  ا  د  وىدل الد،ا حدا   عن  ا ورسل سا نا عمد  ر 
   ناتكما ثا  سحامة  أل  ات     :ا  ل ما: إ صححا !  ق

                                    [[1313]اليشاء:]اليشاء:    
 ! ة ااذىأا   ة وخ ىو ححا النا  

 .الان ما ا  ت ات رعال  !! الصحب  حما و ححا الناة رم  
الدد  ردد خحت اودد ك العدد  و  ر خدد  العدد    دد  ات ارطحددب الت  اددق  دد  

قأحدك!! الكثاد ا   ودل  د  وح دا رالمدا  إنك سدتحل  ودكحة الدا  عداىحتا  ات 
 !!. ورب وا  صالب لم  سأ  ك ألنو    العاى، و   ك   

اإلنتفاالددات   دد   تدد خل ااودد   ددن م  دد  و ددل ونددو سا فددب نض ددو  دد  
و ا إذا رد خل ..  اىنا ال رك   الناة خالصة ت !!ا     ر  ا  ىؤالف اعاىبلر م

 !!  بل ال  و   تح ق الصحب ال    ات  ل    عبله !اإلن ا  ت
ل  ع ف كل ااو   نا و  و   ودكحة رعد ض عحادو  .. انح  كم حما 

  ددتعا  النضدد   دد    اإ  لددم   ددتطل النض ددو !ا ددب عحاددو و   تدد خل  دد را  لحح ددا
 ... إذا ع  نا ذلك ا عحناه ... !إخ انو

عددات  ىددل  كدد   قىددا ا ا ودداكل  دد  المحدداكم وا خصدداف  دد  المعتم
  اإخ ان  ال  اف الك اف ....  وال ا  



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثاىي : قربات املكربني (54)  

 !!   ىة ن تطال و  ن ما ا    ىة ثاىأة    ى ه األ اف   ه 
 الدد   حددس ااودد  لاحددة وا سدداعة لئل ددبلح الددا   تفا ددما  إلدد  و  رددم  

ا ددح  ت ولدد  !! الصددحب اآخدد  قىدد  ىدد ه الحاحددة  دد   دد ار الأاددت الحدد اف 
  و دددددحب الدددددا  الددددد ..  ن  !!.. و اأددددد     ددددد  األ ىدددددل عمدددددبل   دددددن م  !!ركعدددددة

 ى  األ ىل عمبل . المتفا ما 
ال ا اال ضعددل  دد  الن ا ددة كددل  دد    دد ر عحدد  نضددل إخ انددو  ر الددل اودد   

وا اال  عدد ف ثادد  المصددححة   االددل المصددححة اال عمددل ت! إال النض ددو!!   ددتم 
 را : ح   ا  ا    ا   نأ   أفل ا  م ك      تطال ا 

ؼمَلرمْل٨َّمِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿمل٥ِّماْظؼمل ْلػمِل٣َّمُضسمِلذملؿمَلْتمَأْوممؼمَلرمْل٨َّمِص٨ّمَحاَجِةمَأِخؿمل٥ِّماْظؼمل ْلػمِل٣َّمُضسمِلذملؿمَلْتمَأْوممَوَعامِع٤ّْمَسْؾٍّٓمَؼَّٓ  ماْظَوَعامِع٤ّْمَسْؾٍّٓمَؼَّٓ  ماْظمم}}

7373{{ممَظ٣ّْمت عمْلَّٚمإالٍَماْبؿ ػمِل٨َّمِبؼمَلضمل ٦َّغِةمَع٤ّْمَؼْلَث٣ّ مَسػمَلؿمْل٥ِّ،مَواَلمؼ ْؤَجّٕ مِصؿمل٥َِّظ٣ّْمت عمْلَّٚمإالٍَماْبؿ ػمِل٨َّمِبؼمَلضمل ٦َّغِةمَع٤ّْمَؼْلَث٣ّ مَسػمَلؿمْل٥ِّ،مَواَلمؼ ْؤَجّٕ مِصؿمل٥ِّ

مم

اىدد ه  ددا إخدد ان  العدد  األالدد اب التدد  ر  ددل اإلن ددا  ل را ددة الكتدداب 
 االت    خل ال ا    ق   العح  ال ىاب:

                                              [[1919]فاطر:]فاطر:  
اىدد ا  ددا  عددل   ركحمنددا عددن م اقددا  ا ال دد ه األداار دد  ىددم م  ىدد دد  

ة  عتمعددات ر ا دد ة اثا ىددا  دد  المعتمعددات اإلسددبل اة . عتمددل الم  نددة المندد ر 
اال  ا دا  ! فدتم  اال !اال سدب   !اال  د ا  !ةاال عصدأا   !ةلاس  ا ا و،از    !ةن ا  

وودد ا  إخدد ان م  و كددا  إ ددبلح ددم كح ددم  ذلددك أل  ى  لمدداذا   !سدد قةال خاانددة ا 
 ا ح  ات عح  سا نا  حم  اعح  آلو ا حأو اسحم.الم حما   

                                                 
ُرا    ع ْ  و ال     ْعض ٍ   ُ  ٖٚ  الت ثاب االت ىاب ح م    اْل   ع ح  ٍّ ع ْ  و ال او  ع ْ      ه  ر ت    الح ُو ع ْنُو   
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  

ٗٚٗٚبنيبنيجهاد املكرَّجهاد املكرَّ
  

  َّمحنمحنمنازل عباد الرَّمنازل عباد الر  

  َّبنيبنيزينة املكرَّزينة املكر  

                                                 
ف الم ا ق ٕٓٔٓ/ٗ/ٚ  ك،  جاثة  –ق  ة الح اسة  –المناا  –ال رس الع  العواف المن،  الحاج سا   ن    ٗٚ
 ىد.ٖٔٗٔرالال  ا   ٕٕ
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 الفضل الثالث : جَاد املكربني (56)  

 ال م ات ال وم  ال وام
و   ععحنددا  الدد   وطعمنددا اسدد انا اعحمنددا اوراانددا ان دد لو الحمدد  ت 

 ...   الواك    ال اك    الضاك    لحى رو    كل اقت اوا 
اال ددد اة .. اسدددا  المعحمدددا   .. االصدددبلة اال دددبلف عحددد  إ ددداف المددد الا 

الدا  العدالما  سدا نا  حمد  .. الطاأة الح نة    كل وو الدو اوخبلقدو اسدح كو 
 اآلو ا حأو و معا .

 :    ىا ا ..  ورى    نضس الأع  ر ااال  
إ  كدددددا  الكدددددبلف الددددد   ذك ردددددو الددددد   الف  دددددة العا دددددة ا صدددددالب األ دددددة 

الدد   ا ددو إلاددو  !ا طحددب الصددالحا  !وىددم   ا دد  الم ددحما   ااإلىتمدداف ال ددا
كدل   ا  ن ى    عص نا ق  دإذا   حماذا !! إ  كا  ى ا! .. سا  األالا  ااآلخ    
ااإلطالة    الصدبلة  !ااستف اف ال  اك !الة الححاةاإط !ىم م ر صا  الثااب

ا عددا ح   الفحددق  !ا  دد  ع    ون ددم عحدد  الحددق!!  دد  ال كدد ف اال ددع د االددتبلاة 
ا عت دد ا  و  ىدد ا المددن ج  !!اثحظددة وتدد   دد داىم إلدد  ىدد ا المددن ج !الضظاظددة

 او  ثا ه  فال  الحق! !!ى  الحق االص اب
سددنة رسدد   ات او ددحاالو الكدد اف المثددل ىددؤالف ن دد   رعددال ا  عنددا إلدد  

رتد  ات عدن م عندد  ا قدال ا لددو:  دا رسد   ات  بلنددة ر د ف الحاددل ارصد ف الن ددار 
)كمدددا ن ددد  (  عددد د ون دددا ط  حدددة الح دددا   –الكن دددا ردددؤذى  ا ان دددا الح دددان ا 

  اال وتدددد  اال ُركض دددد... اال ُرودددد ك ... اال ر تددددل  .. او ددددب   دددد  ال ر دددد ت
م   د  د  ىد ه األ داف الكثد ة  مدا وكدم الد   ال كدال!! ركتب فكااى كا  دو 

  نطق ع  ال  ى    ذلك 
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 (57)الفضل الثالث : جَاد املكربني 

ِضؿمل٢َّمِظػملؽملٍَا:مَإنٍَمُصاَلَغذملًةمَتعمُلذمل٦ّمماظػملٍَؿمْلذمل٢َّ،مَوَتزمل ذمل٦ّم ماظؽملٍَؾمَلذملاَ ،مَوَتظمْلضمَلذمل٢ّ مممممممِضؿمل٢َّمِظػملؽملٍَا:مَإنٍَمُصاَلَغذملًةمَتعمُلذمل٦ّمماظػملٍَؿمْلذمل٢َّ،مَوَتزمل ذمل٦ّم ماظؽملٍَؾمَلذملاَ ،مَوَتظمْلضمَلذمل٢ّ ممممممممم}}

اْظَكؿمْلَّٕاِت،مَوَتَؿزملٍٍََّٓ  مَوت ْؤِ يمِجرَياَغؾمَلامِبػمِلَلذملاِغؾمَلا،مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّ:ماَلممممماْظَكؿمْلَّٕاِت،مَوَتَؿزملٍٍََّٓ  مَوت ْؤِ يمِجرَياَغؾمَلامِبػمِلَلذملاِغؾمَلا،مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّ:ماَلممممم

،مِػذمل٨َّمِعذمل٤ّْمَأْػذمل٢َّماظؽملٍَذملاَ ،مَوُصاَلَغذملٌةمت زمَلذملػمل٨ّمامَلغمْلؿ ٦َّبذملَة،مَوَتزملٍَذملٍَّٓ  ممممممممم،مِػذمل٨َّمِعذمل٤ّْمَأْػذمل٢َّماظؽملٍَذملاَ ،مَوُصاَلَغذملٌةمت زمَلذملػمل٨ّمامَلغمْلؿ ٦َّبذملَة،مَوَتزملٍَذملٍَّٓ  مممممممممَخؿمْلَّٕمِصؿملؾمَلاَخؿمْلَّٕمِصؿملؾمَلا

ِباَِّْث٦َّاَ مِع٤َّماُِّْضِّٛ،مَواَلمت ْؤِ يمَأَحذملًّٓا،مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّ:مِػذمل٨َّمِعذمل٤ّْمممممممِباَِّْث٦َّاَ مِع٤َّماُِّْضِّٛ،مَواَلمت ْؤِ يمَأَحذملًّٓا،مَصعمَلذملاَلمَ د ذمل٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّ:مِػذمل٨َّمِعذمل٤ّْممممممم

7575{{ممَأْػ٢َّماْظَفؽملٍَِةَأْػ٢َّماْظَفؽملٍَِة

مم

ة العأدددادة الدددا  كثاددد  المحم  دددة .. االمضاتدددحة النأ  دددة .. الحدددة اورو دددتم الم 
 األخدددد ى التدددد  رصددددح  المكت الددددةن ددددا !!! ا ى  ا ال االن ددددار اىدددد  رددددؤذالالحادددد

 مالكن ددا وضظددت نض دد ا عدد  إ دد اف الفحددق ... ورا ددت !!ارتصدد ت ال قددل ال حاددل
 ..  اذا رفتارا  الات عحاكم !الضارت الواىق!!

ؼذملّٓخ٢ّمسػملذملؿملغمل٣ّمممؼذملّٓخ٢ّمسػملذملؿملغمل٣ّممممم}}ا اف ل  ل آخد  اىد   عحدس  دل و دحاالو اقدا : 

عأدد ات الدد  سددبلف االعدد   دد خل سددا نا  {{مماآلنم جذملذمل٢ّمعذملذمل٤ّمأػذملذمل٢ّماجلؽملذملذملةمماآلنم جذملذمل٢ّمعذملذمل٤ّمأػذملذمل٢ّماجلؽملذملذملةمم
الكننددا ا ت دد نا وتدد  ع  نددا االعىدد ا قددا  سددع ا   ال اا ددات لددم رحدد د االسددم 

 .. اإلسم     ناه سا نا عأ ات ال  سبلف 
ضاممسؽملغمل٣ّماآلنم جذمل٢ّمعذمل٤ّمممضاممسؽملغمل٣ّماآلنم جذمل٢ّمعذمل٤ّممممم}}:   ا     حس ال  ل  ت ة  م قاف 

 مددا كددا   دد  سددا نا !!! اركدد ر ذلددك  دد   بل ددة و دداف  تتالاددة    {{أػذملذمل٢ّماجلؽملذملذملةأػذملذمل٢ّماجلؽملذملذملة
  الدد  عمدد ا الدد  العدداص ا دد  راا ددة وخدد ى ونددو سددا نا عأدد ات الدد  عمدد  عأدد ات

عد ة  ال د آ  كدل آ ا  د  .. ا صد  ا  الد ى  .. ااإل نا  كانا     ا  الحال كحو 
 إال ونو ذىب لا ى كا  ا ل ى ا ال  ل إل  رحك المن،لة     ةو اف 

 الاندو االدا  والادو اعحادو ثدادر الاتدو ا   د   د  ا    ىب عح  و  ىنداك خبل د
                                                 

 .ع  وال  ى   ة )ىب  ط( ٘ٚ
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 الفضل الثالث : جَاد املكربني (58)  

 .سا نا عأ ات ال  سبلف و    تىاضو   استىا و ال  ل
 ت تددد   حادددل ا ددد  وا  لاحدددة نددداف ال  دددل الدددم   دددت ار إال قأدددل الضعددد  ال

قا : ىاا الندا كد  نصدح   دل رسد   ات   تععدب ال  دل ألندو وو   ال ت ف ا ا 
 !! اى ه األال  !!!    ف الحال كحونض و 

ف لح  ددل الالطعدداف   دد لو ضدد  الصددأاح  دداف عأدد ات الدد  سددبلو ددا الثاناددة  
  دا   د  نض دو:  د  العداى، و   كد   ال  دل كدا   -ول ت الصاىم  قا : ال  
 !! ح    تطال الصااف ا   تعأا     الأاروة وا    ى

الدم  كد   ، د  !! الثالثدة ! الدل ا د  لك  األ   رك ر  د  الحاحدة الثانادة ا 
 :  ا  لو ال  ل !  سا نا عأ ات ال  سبلف ع  الض اى  

ِٓ،مَإغٍَذملذمل٥ّ مَظذملذمل٣ّْمَؼغمُلذملذمل٤ّْمَبؿمْلؽمِلذملذمل٨ّمَوَبذملذملؿمْل٤َّمَواِظذملذملِّٓيمَشسمَلذملذملٌبمَواَلممممممم}} ِٓ،مَإغٍَذملذمل٥ّ مَظذملذمل٣ّْمَؼغمُلذملذمل٤ّْمَبؿمْلؽمِلذملذمل٨ّمَوَبذملذملؿمْل٤َّمَواِظذملذملِّٓيمَشسمَلذملذملٌبمَواَلمممممَؼذملذملامَسْؾذملذملَّٓما َؼذملذملامَسْؾذملذملَّٓما

ِٓم ِٓمَػْفذملذملٌَّٕة،مَوَظغمِلؽملٍِذملذمل٨ّمَدذملذملؼمِلضمْلت مَ د ذملذمل٦َّلما َؼعمُلذملذمل٦ّل مَظذملذمل١َّمَثذملذملاَلَثمَعذملذملٍَّٕاٍت،مِصذملذمل٨ّمَؼعمُلذملذمل٦ّل مَظذملذمل١َّمَثذملذملاَلَثمَعذملذملٍَّٕاٍت،مِصذملذمل٨ّمممَػْفذملذملٌَّٕة،مَوَظغمِلؽملٍِذملذمل٨ّمَدذملذملؼمِلضمْلت مَ د ذملذمل٦َّلما

َثذملذملاَلِثمَعَفذملذملاِظَّٗ:مَؼشمْلػمُلذملذملّٝ مَسػمَلذملذملؿمْلغمُل٣ّ ماآلَنمَ ج ذملذمل٢ٌّمِعذملذمل٤ّْمَأْػذملذمل٢َّماْظَفؽملٍَذملذملِة،مَصشمَلػمَلضمْلذملذملَتمَثذملذملاَلِثمَعَفذملذملاِظَّٗ:مَؼشمْلػمُلذملذملّٝ مَسػمَلذملذملؿمْلغمُل٣ّ ماآلَنمَ ج ذملذمل٢ٌّمِعذملذمل٤ّْمَأْػذملذمل٢َّماْظَفؽملٍَذملذملِة،مَصشمَلػمَلضمْلذملذملَتم

١َّماظـَاَلَثمَعٍَّٕاٍت،مَصَلَ ْدت مآَويمَإَظؿمْل١َّ،مَصذملَلْغصمُلَّٕمَسؼمَلػمَلذمل١َّ،مَصػمَلذمل٣ّْمَأَ َكمممم١َّماظـَاَلَثمَعٍَّٕاٍت،مَصَلَ ْدت مآَويمَإَظؿمْل١َّ،مَصذملَلْغصمُلَّٕمَسؼمَلػمَلذمل١َّ،مَصػمَلذمل٣ّْمَأَ َكممممَأْغَتمِتػمْلَأْغَتمِتػمْل

ِٓم ِٓمَتضمْلؼمَل٢ّ مَطِؾرَيمَسؼمَل٢ُّ،مَصؼمَلاماظٍَِّٔيمَبػمَلَّٞمِب١َّمَعامَضاَلمَ د ٦ّل ما  اذا ر،   مم--مم؟؟َتضمْلؼمَل٢ّ مَطِؾرَيمَسؼمَل٢ُّ،مَصؼمَلاماظٍَِّٔيمَبػمَلَّٞمِب١َّمَعامَضاَلمَ د ٦ّل ما
َضذملاَل:مَعذملامممَضذملاَل:مَعذملاممممم--   د ةو داف عن     نا وق ف الحال كحو او  ف ال ى  كحو اوق و ال  آ  كدل 

٦َّمَإالٍَمَعامَ َأْؼَت،مَصاْغزمَلَّْٕصت مَسؽمْل٥ّ ،مَصػمَلؼملٍَامَوظٍَؿمْلت مَدَساِغ٨ّ،مَصعمَلذملاَل:مَعذملامػ ذمل٦َّمَإالٍَمممم٦َّمَإالٍَمَعامَ َأْؼَت،مَصاْغزمَلَّْٕصت مَسؽمْل٥ّ ،مَصػمَلؼملٍَامَوظٍَؿمْلت مَدَساِغ٨ّ،مَصعمَلذملاَل:مَعذملامػ ذمل٦َّمَإالٍَممممػ ػ 

َعامَ َأْؼَت،مَشؿمْلَّٕمَأغ٨ٍِّماَلمَأِجذملّٓ مِصذمل٨ّمَغظمْلِلذمل٨ّمِشذملالًٍمََِّحذملٍّٓمِعذمل٤َّماْظؼمل ْلذملػمِلؼمِلَ ،مَواَلممممممممَعامَ َأْؼَت،مَشؿمْلَّٕمَأغ٨ٍِّماَلمَأِجذملّٓ مِصذمل٨ّمَغظمْلِلذمل٨ّمِشذملالًٍمََِّحذملٍّٓمِعذمل٤َّماْظؼمل ْلذملػمِلؼمِلَ ،مَواَلمممممممم

ُٓمَإ ُٓمَإَأْحل ّٓ ه مَسػمَل٧ّمَخؿمْلُّٕمَأْسشمَلاه ما ِٓمْب٤ّؼٍَاه ،مَضاَلمَسْؾّٓ مؼٍَاه ،مَضاَلمَسْؾّٓ مَأْحل ّٓ ه مَسػمَل٧ّمَخؿمْلُّٕمَأْسشمَلاه ما ِٓمْب٤ّا و:مَػِِّٔهماظٍَِؿ٨ّمو:مَػِِّٔهماظٍَِؿ٨ّمَسؼمْلَّٕسؼمْلّٕمما
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7676..{{مم٠ّ ٠ّ َبػمَلطمَلْتمِب١َّ،مَوِػ٨َّماظٍَِؿ٨ّماَلمغ شمِلؿملَبػمَلطمَلْتمِب١َّ،مَوِػ٨َّماظٍَِؿ٨ّماَلمغ شمِلؿمل

مم

إلددد  سدددا نا  سدددا نا عمددد ا الددد  العددداص االعددد  و  سدددمل ذلدددك ذىدددب 
اإذا ال دا نا   ... ا   قحأو اع حدو  ا ادو  د  ىد ا الد رس العظدام !! رس   ات
 د   اكدا     و    ط  دل  ادو  مداف      ا  ونس سا نا  عر رس   ات 

 االجدددش   ردد ك الجددل  اال كددة ا دد اب  دد   ىدددل وا ال اقعددة ... سدد   رحددك الحاد ددة 
 :اال ىاف الا  األناف اإفاعة ال بلف االمحأة

!مَإَ امَخَّْٕجَتمع٤ّمَبؿمْلِؿ١َّمَصاَلمَؼعمَلضمَل٤ٍَّمَسؿمْلؽمَل١َّمَسػمَل٧ّمَأَحٍّٓمعذمل٤ّْمم!مَإَ امَخَّْٕجَتمع٤ّمَبؿمْلِؿ١َّمَصاَلمَؼعمَلضمَل٤ٍَّمَسؿمْلؽمَل١َّمَسػمَل٧ّمَأَحٍّٓمعذمل٤ّْممَوَؼامب ؽمَل٨ََِّوَؼامب ؽمَل٨َِّمم}}

١َّمَتِّْٕجذملذملّٝ مَعطمْلظمُلذملذمل٦ّ ًامَظذملذمل١َّ،مَوَؼذملذملامَبذملذملينٍَ!مَإَ امم١َّمَتِّْٕجذملذملّٝ مَعطمْلظمُلذملذمل٦ّ ًامَظذملذمل١َّ،مَوَؼذملذملامَبذملذملينٍَ!مَإَ اممَأْػذملذمل٢َّماظعمِلْؾػمَلذملذملِةمَإالٍَمَدذملذملػملٍَؼمْلَتمَسػمَلؿمْلذملذمل٥ِّمَصِغٍَذملذملمَأْػذملذمل٢َّماظعمِلْؾػمَلذملذملِةمَإالٍَمَدذملذملػملٍَؼمْلَتمَسػمَلؿمْلذملذمل٥ِّمَصِغٍَذملذملم

ممْدَؿشمَلضمْلَتْدَؿشمَلضمْلَتٱٱَدَخػمْلَتمَعؽمْلََّٖظ١َّمَصَلػمل٣ّْمَؼغمُل٤ّْمَبََّٕطٌةمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل١َّمَوَسػمَل٧ّمَأْػػمِل١َّ،مَإَنمَدَخػمْلَتمَعؽمْلََّٖظ١َّمَصَلػمل٣ّْمَؼغمُل٤ّْمَبََّٕطٌةمَسػمَل٧ّمَغظمْلِل١َّمَوَسػمَل٧ّمَأْػػمِل١َّ،مَإَنم

َأْنمت زمْلِؾَّّمَوت ؼمْلِل٨َّمَوَظؿمْلَّٗمِص٨ّمَضػمْلِؾذمل١َّمِشذملٌٍّ٘مََِّحذملٍّٓمَصَِغٍَذمل٥ّ مَأْػذمل٦َّن مَسػمَلؿمْلذمل١َّمِصذمل٨ّممممممممَأْنمت زمْلِؾَّّمَوت ؼمْلِل٨َّمَوَظؿمْلَّٗمِص٨ّمَضػمْلِؾذمل١َّمِشذملٌٍّ٘مََِّحذملٍّٓمَصَِغٍَذمل٥ّ مَأْػذمل٦َّن مَسػمَلؿمْلذمل١َّمِصذمل٨ّمممممممم

١َّمِعذمل٤َّمم١َّمِعذمل٤َّمم!مَإَنماتٍََؾضمْلَتمَوِصؿملٍَِؿ٨ّمَصاَلمَؼغمُل٦ّن مَذ٨ٌّْءمَأَحذملبٍَمَإَظؿمْلذملمم!مَإَنماتٍََؾضمْلَتمَوِصؿملٍَِؿ٨ّمَصاَلمَؼغمُل٦ّن مَذ٨ٌّْءمَأَحذملبٍَمَإَظؿمْلذملممَبينََِبينَِاْظِقَلاِب،مَوَؼاماْظِقَلاِب،مَوَؼام

َوَع٤ّْمَوَع٤ّْمممؿمَلامد ؽملٍَِؿ٨ّمَصعمَلّْٓمَأَحؾٍَؽمِل٨ّؿمَلامد ؽملٍَِؿ٨ّمَصعمَلّْٓمَأَحؾٍَؽمِل٨َّوَع٤ّْمَأْحَوَع٤ّْمَأْحممِؿ٨ّ،ِؿ٨ّ،ِظ١َّمِع٤ّْمد ؽملٍَِظ١َّمِع٤ّْمد ؽملٍَٰ  ٰ  َإنٍَم َإنٍَم مماْظؼمَل٦ِّْت،مَؼامب ؽمَل٨َِّاْظؼمَل٦ِّْت،مَؼامب ؽمَل٨َِّ

مم7777{{ممَأَحؾٍَؽمِل٨ّمَطاَنمَعضمِل٨ّمِص٨ّمَدَ َجِؿ٨ّمِص٨ّماْظَفؽملٍَِةَأَحؾٍَؽمِل٨ّمَطاَنمَعضمِل٨ّمِص٨ّمَدَ َجِؿ٨ّمِص٨ّماْظَفؽملٍَِة

 ند  اتع ال ردب و ندا  دا  أحدت الالعأد  إلد  وعحد . ىدل ر اعانا ال رس!ىل 
و  ر ددل ن ا ددل العأددادات إلدد   انددب   انددا  ! اىددل ع  نددا ا صددطضاه واعندد  وأاأدد

 .. الح م الحجت! الح م  اف  ! االم ا ات ! ... ال  الاتن ا ل 

                                                 
  عمل الا ف االحاحة"  الم ن  العا لوخ  و ووم    االن   اى     " ٙٚ
 ط االت  )طص( ع  سعا  ال  الم اب ع  و ن ٍس رت   الح ُو عنُو.م)ف( او ال  اْلح   اْل  ط ا     ال ٚٚ
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  َّمحنمحنمنازل عباد الرَّمنازل عباد الر  

 م  إذا       و   ك    ل رس   ات  اد نا ع  نا ذلك .. 
اىدددد  الأدددداب األكدددد ف ... و و   دددد خل  دددد  ىدددد ا الأدددداب  دددد     دددد  عحادددد

ااألعظم ال     دتح،ف   داد فد    اعتاد   ىد ا الأداب   د    ادو اإل داف عحد  
 :اك ف ات ا  و 

المالموومم،،ظؿمللتماظغملّٕاعةمأنمتشملريمص٧ّماهل٦ّاءمصِنماظشملؿملذمل٦ّ متظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّمممظؿمللتماظغملّٕاعةمأنمتشملريمص٧ّماهل٦ّاءمصِنماظشملؿملذمل٦ّ متظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّممممم}}

مترمل٨ّمسػمل٧ّماملاءمصذملِنماِّاذملاكمتظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّموظؿمللذملتماظغملّٕاعذملةمأنممممممممترمل٨ّمسػمل٧ّماملاءمصذملِنماِّاذملاكمتظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّموظؿمللذملتماظغملّٕاعذملةمأنمممممممأنمأنم

ملرملّٕ مواملطملّٕبمص٧ّمجصملذملةمِّنماظرملذملؿملشملانمؼظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّمممممملرملّٕ مواملطملّٕبمص٧ّمجصملذملةمِّنماظرملذملؿملشملانمؼظملضملذمل٢ّم ظذمل١ّمممممتعملشملّٝمعامب ماتعملشملّٝمعامب ما

مم{{ت طملريمخػملعملًامدؿملؽًامصؿمل١ّمخبػمل٠ّمحل٤ّمت طملريمخػملعملًامدؿملؽًامصؿمل١ّمخبػمل٠ّمحل٤ّممموظغمل٤ّماظغملّٕاعةمأنوظغمل٤ّماظغملّٕاعةمأن

  دددداد .. اىدددد ا ىدددد    دددداد األالطددددا  ا  دددداد ال  ددددا  ا  دددداد الكمددددل 
  ادىم و   نظد  ال اود  ..    اد الصالحا ...    اد الم  الا ...  العار ا 

ب رس   ات ا  ى و د   كد   ا ،  نض و ال خبلت و حا ! ن م      آة نض و
   ن م

وا  ددد،  نض دددو  ددد    وحدددة ورقددد  العددد  و   نت ددد   ددد  األالددد  الكتددداب ات 
 د  ... ااألن اداف ... ااألر اداف ... ا  ى األخبلت الت    ح ال ا ات األ دضااف 

 ....!!  عأاد ات او    ك    ن ا
  دد ٍّ  اعدد  عحدد  سددأال المثددا : "عأدداد الدد وم " االت راددب  دد  ال دد آ  ل

 :الض قا (ٖٙ)  قا  رعال   عحمو ال وم  ا ك   الح ب األال  ة
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 لك  دددإ  وا  الدددوا   دددضة  ددد   دددضار م ىددد  الت اتدددل لكدددل الفحدددق  
ألنددو لدد   !! دخددل المصددحة النأ  ددة اعددالج  دد ض الكأدد او   نددو عددالع ه  فدد ف 
او ىدا   !اال ارحاد ال  ل األ    !ذرة ااو ة      ض الكأ   بل ا   ال   
 قا : ألنو ! ... الماذا  ...  نة لو ىناك  تلا 

اَلمَؼذملّْٓخ ٢ّ ماْظَفؽمِلذملَةممماَلمَؼذملّْٓخ ٢ّ ماْظَفؽمِلذملَةمممغصملّٕتمإالمبابماجلؽملذملةمص٦ّجذملّٓتمعغملؿ٦ّبذملًاممممغصملّٕتمإالمبابماجلؽملذملةمص٦ّجذملّٓتمعغملؿ٦ّبذملًامممممم}}

ـْعمَلال مَ ِ ٍةمِع٤ّْمِطْؾُّٕ ـْعمَلال مَ ِ ٍةمِع٤ّْمِطْؾَُّٕع٤ّْمَطاَنمِص٨ّمَضػمْلِؾ٥ِّمِع {{ممَع٤ّْمَطاَنمِص٨ّمَضػمْلِؾ٥ِّمِع
ٚٛٚٛ
مممم

 قل    ال رة:لاس ذرة او ب الك  الع  ذرة وى و
 وال     ك     قحأدو العد  ذرة

 
    الكأ  ااألو اد  ا ى  ذاىق

  دل  !ا  إذا وعط ه الع دل  عد ه  د    !ت وى ف ف ألنو      ا  تال      
المدد ض الكأدد   دد ى ونددو  ألنددو  دد     الكدد   !المدد ارة  دد  الع ددل وف عندد ه  عندد ه

   ك نددد ا  ثحدددو ض واالمضددد ا الكا دددل اال ادددة النددداس ال رعددد ف فددداوا  !!  ال واددد 
اى ا  دا إخد ان  ىد  وكأد   د ض !!!! ... ر  ا ارو انصاىحو  ا تأع ه ا  مع ا

 : تع ض لو اإلن ا   اح  و    عطاف ال وم  

                             ، ،:االم رأة الثاناة  
                               [[3131الف:الف:]رقان]رقان  

 و  و  ك ق ة الجىب ل  و اى ال ا ار ال اىا او أب وحاما :
                                                 

  حاب   حم ع  عأ ات. ٛٚ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الثالث : جَاد املكربني (62)  

                            ،]ب نض و اودخح ا  صلدر  ]التوبة[، ]التوبة    

                  [[311311،]آل عنران:،]آل عنران:..  

 اق  قا  وى ة النأ :  ركظم الجار !كحما سمعت فاوا   جىأ ا

َشؿمْلصملذملذملًامَوػ ذملذمل٦َّمَضذملذملاِدٌ مَسػمَلذملذمل٧ّمَإْغظمَلذملذملاِ ِهمَعذملذملَأه ماظػملَّذملذمل٥ّ مَأْعؽملذملذملًامممممَشؿمْلصملذملذملًامَوػ ذملذمل٦َّمَضذملذملاِدٌ مَسػمَلذملذمل٧ّمَإْغظمَلذملذملاِ ِهمَعذملذملَأه ماظػملَّذملذمل٥ّ مَأْعؽملذملذملًامممممممَعذملذمل٤ّْمَطصمَلذملذمل٣َّمَعذملذمل٤ّْمَطصمَلذملذمل٣َّم}}

وَإمياغًا،مَوَع٤ّْمَتََّٕكمُظْؾَّٗمَث٦ِّْبمَجؼمَلاُلمَوػ ذمل٦َّمَؼعمْلذملِّٓ  مَسػمَلؿمْلذمل٥ِّمَت٦َّات ذملضملًامَطَلذملاه مممممموَإمياغًا،مَوَع٤ّْمَتََّٕكمُظْؾَّٗمَث٦ِّْبمَجؼمَلاُلمَوػ ذمل٦َّمَؼعمْلذملِّٓ  مَسػمَلؿمْلذمل٥ِّمَت٦َّات ذملضملًامَطَلذملاه مممممم

{{مماظػمل٥َّّ مح ػملََّةماْظغمَلَّٕاَعِة،مَوَع٤ّْمَزِوَجمِظػمل٥َِّّمَت٦َِّج٥ّ ماظػمل٥َّّ مَتاَجماْظؼمل ػمْل١ِّاظػمل٥َّّ مح ػملََّةماْظغمَلَّٕاَعِة،مَوَع٤ّْمَزِوَجمِظػمل٥َِّّمَت٦َِّج٥ّ ماظػمل٥َّّ مَتاَجماْظؼمل ػمْل١ِّ
ٜٜٚٚ

مم

االت اتددل ... كظددم الجددار .. ...  دد  نضددل الفحددقاالكددبلف لنددا  ماعددا  
 ددإذا ذك نددا كظددم  !وتدد  التدد،ا ج الىددعضاف االض دد اف ... االتكا ددل ... االتدد اوم 
ارسد لنا  ا ال    م دك زا تدو ا ىد ال ا كاد   كد   ر دبل   ال  ل  ن  الجار !! 

      : 

مماظؽمِلَلاَءمَإالَّمَطَّٕؼ٣ٌّ،ماظؽمِلَلاَءمَإالَّمَطَّٕؼ٣ٌّ،مممَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَِّْػػمِل٥ِّ،مَعامَأْطََّٕمَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَِّْػػمِل٥ِّ،مَعامَأْطََّٕممم}}

{{ممَواَلمَأَػاَغؾمل ٤ِّمَإالَّمَظِؽؿمل٣ٌَّواَلمَأَػاَغؾمل ٤ِّمَإالَّمَظِؽؿمل٣ٌّ
ٛٓٛٓ

مم

  ل رُدن ص ْب نض ك خال  ال  ال لا  عح  الم كانة زا تدك التد  ال رمحدك إال 
   اذا رضعل  ع ا إذا   ! ل ا                   اإذا ا ت،ت ى ا الضصل

    عحاك و  ر خل    الاب:                  [[311311]آل عنران:]أل  ال   كظم :آل عنران  
عمد   عضد لكد  األعحد   د  ذلدك و  ر!! ... ثاظو     كظمو    نض و ا  دط 

اإذا نعحددت الددنضس  دد  ىدد ا الأدداب ن قا ددا لحم وحددة !! وسدداف إلاددك ار ددا حو 
                                                 

 رااه الطأ ان  ااال  ع اك  ع  س ل ال   عاذ. ٜٚ
 اال  ع اك  ع  عح . ٓٛ
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  األعح :                       ]آل عنران[]آل عنران[. 
العدد  .. العدد  ررأددة .. ألن ددا ررأددة  !!بلف رالنددا الماد،ا ىد ا لكدد  رعحمدد ا و  كدد

    ىؤالف  ال    قا   ا م وى ة النأ : ...ررأة 

{{ممَتغمُل٤ّْمع ْلػمِلؼمَلًاَتغمُل٤ّْمع ْلػمِلؼمَلًاممَوَأْحِل٤ّْمَإالمَع٤ّْمَأَداَءمَإَظؿمْل١ََّوَأْحِل٤ّْمَإالمَع٤ّْمَأَداَءمَإَظؿمْل١َّمم}}
81

مم..

  َّبنيبنيزينة املكرَّزينة املكر  

اإذا وردت و  ر ر ددددد  إلددددد  وكثددددد   ددددد  ذلدددددك عحادددددك و  رددددد ى وخدددددبلت 
 ددددا وىدددد ة عددددبلف الجادددد ب أل  ىدددد ا ىدددد  الحأاددددب المحأدددد ب التدددد  ر ال دددداه عحا

 :األع اف( ٜٜٔ   اآل ة )    س   ان ر ق لو رعال   المطح ب اى 

                                           

قددددا :  ددددا  عندددد  ذلددددك  ددددا  إذ لمددددا ن،لددددت سدددد   الحأاددددب  أ  ددددل 
 د اقا :      لك رالك:قا : وت  وس   العحام   ىب  م عا   أ  ل 

{{ممِص٢ّْمَع٤ّْمَضشمَلضمَل١َّ،مَوَأْسِّٛمَع٤ّْمَحََّٕع١َّ،مَواْسّٟ مَسؼمِل٤ّْمَزػمَلؼمَل١َِّص٢ّْمَع٤ّْمَضشمَلضمَل١َّ،مَوَأْسِّٛمَع٤ّْمَحََّٕع١َّ،مَواْسّٟ مَسؼمِل٤ّْمَزػمَلؼمَل١َّمم}}
ٕٕٛٛ

مم

ىدل  دبلة ولد  ركعدة  د  الحادل وف كظدم  .. عحد  الدنضس إذا  و  ما وفد   
  ل ونك ر تطال و  رنت م  نو  !كالجار ع  إن ا    أ  

 ألثح !... اى  الم اف األعح  اااألف  الالطأل كظم الجار 

                                                 
 اال  النعار ع  عح .ٔٛ
 ع  ع أة ال  عا     ن  اإل اف ووم  ٕٛ
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ر ددتح،ف  دد  اإلن ددا  و   !! اردد ر ات عصددأاة !!ألن ددا انضعدداالت نض دداة
  ىد ه الفصدحة الأ  ة لكد   دتفحص  د ة  ادت الع، مة  ل رب   ك   ق   النا  

الد لك كدا  النأد   ه ال أح دا سدا نا رسد   ات االتد  ند    الت  ن   عن ا ات 
 : ذك  و          مو  عح  ذلك  ل األكاال     و حاالو

و ج٢ّمع٤ّماملؽملاصعمل مؼلؾ٥ّ،مو ج٢ّمع٤ّماملؽملاصعمل مؼلؾ٥ّ،ممم،مطانمسؽملّٓماظؽملام،مطانمسؽملّٓماظؽملامممأبامبغملّٕمأبامبغملّٕممم}}

دذملذملاطتمؼؾؿلذملذمل٣ّ،مصلجابذملذمل٥ّمأبذملذمل٦ّمدذملذملاطتمؼؾؿلذملذمل٣ّ،مصلجابذملذمل٥ّمأبذملذمل٦ّمممجمجيؾذملذمل٥ّ،مو دذملذمل٦ّلمآمجمجيؾذملذمل٥ّ،مو دذملذمل٦ّلمآممموأبذملذمل٦ّمبغملذملذملّٕموأبذملذمل٦ّمبغملذملذملّٕم

و ػب،مصعملاممإظؿمل٥ّمأب٦ّمبغملّٕمصعملذملال:مؼذملام دذمل٦ّلمآممممو ػب،مصعملاممإظؿمل٥ّمأب٦ّمبغملّٕمصعملذملال:مؼذملام دذمل٦ّلمآممممممبغملّٕ،مصعملامماظؽملامبغملّٕ،مصعملامماظؽملام

:مإنماملػملذمل١ّمم:مإنماملػملذمل١ّممعامداممؼلؾينمطؽملتمجاظلًا،مصػملؼملامأجؾؿذمل٥ّمضؼملذملتمصعملذملالممممعامداممؼلؾينمطؽملتمجاظلًا،مصػملؼملامأجؾؿذمل٥ّمضؼملذملتمصعملذملالمممم

٥ّم ػبماملػمل١ّ،موجاءماظرملذملؿملشملانموأغذملامالممم٥ّم ػبماملػمل١ّ،موجاءماظرملذملؿملشملانموأغذملامالمممطانمجيؿملؾ٥ّمسؽمل١ّ،مصػملؼملامأجؾؿطانمجيؿملؾ٥ّمسؽمل١ّ،مصػملؼملامأجؾؿ

َصؼمَلذمل٤ّْممَصؼمَلذمل٤ّْممض٦ّظذمل٥ّمتضملذملاالمممض٦ّظذمل٥ّمتضملذملاالممم.مصؽملذملّٖلمم.مصؽملذملّٖلمم،،أجػملّٗميفمجمػملّٗمؼغمل٦ّنمصؿمل٥ّماظرملذملؿملشملانمأجػملّٗميفمجمػملّٗمؼغمل٦ّنمصؿمل٥ّماظرملذملؿملشملانم

8383{{ممممٰ  ٰ  ظػمل٥ٍَِّظػمل٥ٍَِّٱٱَسػمَل٧ّمَسػمَل٧ّمممۥۥَسظمَلامَوَأْصػمَلَّّمَصَلْجّٕ ه َسظمَلامَوَأْصػمَلَّّمَصَلْجّٕ ه 

مم

    ذلك: اق  قا  

{{مماْظؼمل ْلَؿِؾاَنمَذؿمْلشمَلاَغاناْظؼمل ْلَؿِؾاَنمَذؿمْلشمَلاَغانمم}}
ٛٗٛٗ

مم

االمددؤ   ال   تددد  والددد ا  و  رُم دددخ  دد ررو ال الانادددة ا صدددأب  ددد   ددد رة 
 د   – د   د رة راوانادة عالادة  –إذ  عدب و   كد    د   د رة  حدك فاطا  

     رة  ا ا ارا ة لححىد ة المحم  دة  اإذا وراد ذلدك عحادو  –  رة ق آناة 
 و   حضر نض و    ى ه الصضات العاىحاة.

                                                 
 رض ا  ال م قن ى ٖٛ
   ن  اإل اف ووم  ع  عااض ال  وماد. ٗٛ
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اىدددد ا  ددددا إخدددد ان    دددداد األ دددد اد الدددد    ىددددم وكأدددد    ارددددب األالادددداف 
ت ال ددد آ  االدددتفحص  ددد  ىددد ه االصدددالحا   إذ  عاىددد ا   ددد  التفحدددق الددد خبل

  و ا الداب العأدادات  دإ  رسد   ات  األا اف الت  ن   عن ا النأ  الع نا  
  ااسدمع ا ل دا نا وندس كا   عحس  ل و حاالو  ت اك ا  إخ ان م اووأداال م 

 :إذ قا  ال   الك 

 جذملذمل٢ّمؼضملفؾؽملذملذملامتضملؾذملذملّٓهمواجؿؾملذملذملاده،م جذملذمل٢ّمؼضملفؾؽملذملذملامتضملؾذملذملّٓهمواجؿؾملذملذملاده،مممطذملذملانميفمسؾملذملذملّٓم دذملذمل٦ّلمآمطذملذملانميفمسؾملذملذملّٓم دذملذمل٦ّلمآممم}}

ػمل٣ّمؼضملّٕص٥ّ،مص٦ّصظملؽملاهمبزملظملؿ٥ّمصػمل٣ّمؼضملّٕص٥ّ،مصؾؿملؽملذملاممػمل٣ّمؼضملّٕص٥ّ،مص٦ّصظملؽملاهمبزملظملؿ٥ّمصػمل٣ّمؼضملّٕص٥ّ،مصؾؿملؽملذملامماا٥ّمصاا٥ّمصممصّٔطّٕغامظّٕد٦ّلمآمصّٔطّٕغامظّٕد٦ّلمآم

حنذملذمل٤ّمغذملذملّٔطّٕهمإ مرػملذملذملّٝماظّٕجذملذمل٢ّمصعملػملؽملذملذملا:مػذملذمل٦ّمػذملذملّٔامؼذملذملام دذملذمل٦ّلمآ،مإغغملذملذمل٣ّممممممممحنذملذمل٤ّمغذملذملّٔطّٕهمإ مرػملذملذملّٝماظّٕجذملذمل٢ّمصعملػملؽملذملذملا:مػذملذمل٦ّمػذملذملّٔامؼذملذملام دذملذمل٦ّلمآ،مإغغملذملذمل٣ّمممممممم

ظؿكربوغ٨ّمس٤ّم ج٢ّمإنمسػملذمل٧ّموجؾملذمل٥ّمظلذملظملضملةمعذمل٤ّماظرملذملؿملشملان،مضذملال:مصلضؾذمل٢ّممممممممظؿكربوغ٨ّمس٤ّم ج٢ّمإنمسػملذمل٧ّموجؾملذمل٥ّمظلذملظملضملةمعذمل٤ّماظرملذملؿملشملان،مضذملال:مصلضؾذمل٢ّمممممممم

،مصعملالمظ٥ّم د٦ّلمآم،مصعملالمظ٥ّم د٦ّلمآممم--:مصػمل٣ّمؼلػملخمل٣ّم:مصػمل٣ّمؼلػملخمل٣ّما   راا ةمم--حؿ٧ّموضّٟمسػمل٧ّماجملػملّٗحؿ٧ّموضّٟمسػمل٧ّماجملػملّٗ

ػملذملّٗ:معذملاميفماظعملذمل٦ّمممممػملذملّٗ:معذملاميفماظعملذمل٦ّممممم:مأغرملّٓكمآ،مػذمل٢ّمضػملذملتمحذمل موضظملذملتمسػملذمل٧ّماجملممممم:مأغرملّٓكمآ،مػذمل٢ّمضػملذملتمحذمل موضظملذملتمسػملذمل٧ّماجملممممممم

مم:م:مواوا    أحّٓمأصسمل٢ّمعين،مأومخريمعين؟مصعملال:ماظػملؾمل٣ّمغضملذمل٣ّ،مثذمل٣ّمدخذمل٢ّمؼزملذملػمل٨ّممممأحّٓمأصسمل٢ّمعين،مأومخريمعين؟مصعملال:ماظػملؾمل٣ّمغضملذمل٣ّ،مثذمل٣ّمدخذمل٢ّمؼزملذملػمل٨ّمممم

مم{{مم   راا ةمم––٧ّمث٣ّمدخ٢ّمامللفّٓمؼزملػمل٧ّم٧ّمث٣ّمدخ٢ّمامللفّٓمؼزملػمل٧ّموظَّوظَّ
ٛ٘ٛ٘

مم

اى ا  ا إخد ان  ىد   د ض الكأد  االجد ار اإذا و داب اإلن دا  المد ض 
االالكدداد  حدس ال  دل  تدد ة ال داطة  دم ردد ك   الجد ار   عمالدو كح ددا عند  ات الد ر

م دم .. رد ك ىد ا   م ا عح   ل و حاالو  ض    س  الاالنأ     ة النأ  عحس وى  
ى دددا و ناالنأددد    اناندددادكندددت الالصدددبلة لددد   و  دددل ونددد !ا صدددح  !لالمعحدددس لاتنض ددد

                                                 
اارد المصددن  الصددنعان  عدد   ، دد   محمدد  الدد  نصدد  الندد از لرعظددام قدد ر الصددبلة  دد  عدد  ونددس الدد   الددك   ٘ٛ

 ال قاف   ا او قصة ط  حة.
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 ل  ب عح   و  ور ك الصبلة اوذىب إلاو:

                                               

          [[9191]األىفال:]األىفال:  

 سدا نا والد  سدعا  الد  المعحد  عح  اق  نادى سا نا رس   ات    ا  
     ارد عنو : صح     الم ع  اى  

صذملَّٓساغ٨ّمصػملذمل٣ّمآِتذمل٥ّمحؿذمل٧ّمممممصذملَّٓساغ٨ّمصػملذمل٣ّمآِتذمل٥ّمحؿذمل٧ّمممممممؽملت مُأصذملػمل٨ٍِّ،مصؼملذملٍَّٕمبذمل٨ّم دذمل٦ّل مآمممممؽملت مُأصذملػمل٨ٍِّ،مصؼملذملٍَّٕمبذمل٨ّم دذمل٦ّل مآمممممططمم}}

ممصػملٍَؿملت ،مث٣ّمأَتؿملؿ ٥ّمصعملال:معامعؽمَلضمَل١َّمأنمتلتؿملين؟مأجمَؼعمل٢َّماظػمل٥ٍَّمصػملٍَؿملت ،مث٣ّمأَتؿملؿ ٥ّمصعملال:معامعؽمَلضمَل١َّمأنمتلتؿملين؟مأجمَؼعمل٢َّماظػمل٥ٍَّم     مم   مم

   مم     مممم    مم  مم   مممم8686{{مم((2424)اِّغظملال:م)اِّغظملال:ممم

مم

 دإذا دعداك رسدد   ات اوندت  دد  الصدبلة عحادك و  ُر ددحم ارد ىب إلاددو 
اإ االة رس   ات   ض االضد ض   د ف  اذلك أل  ال  ل كا   صح  نضبل  .... 

 .عح  النضل
 ددإذا نددادى عحدد    -ىدد ا ال  عحمددو وكث نددا!!ا  –كدد لك األب ااألف الددل ا 

والد  وا و دد  اونددا  د   ددبلة النضددل  د  المندد،  عحدد    د را  و  وسددحم او اأ مددا وا 
 ددإذا  ددمتا الددم  كدد را الندد اف  أ ددا  !!وندد   دد  الصددبلة اور ددل  دد ر  ألعحم مدد

و ددا إذا كدد را الندد اف ا ددب عحدد   و  وسددحم او اددب أل   ددبلة النضددل .. انعمددت 
 .ال ال      ض االض ض    ف عح  ال نة سنة اإ االة

     قا   او وى ة ات:    و   عاٍ  .. و ا  عحس رس   ات 

                                                 
 ا  حم اسن  الن اى وال  سعا   ال  المعح  رت  ات عنو  حاب الأفار   ٙٛ
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              [[3939]اليور:]اليور:  

 حددس رسدد  اذلددك أل   ع  و  ال  فدد ج وودد  إال الددإذ   دد  رسدد   ات
تدد  العأددادات ال و ىددل  دد  كددل     دد   ددتعح م  اددو فدداوا  ات ورقدد   دد  وى عأددادة  

 :سأحانو لو   م قا   م  او  ا رصحب الو العأادة توا  تعح    عأ ىا ت 

                                                 

  :...   ؤالف  وذنت ل ما    و   ا 

                     [[3939]اليور:]اليور:  

  .   الت ك م  عحس رس   ات   كثا  نو ساض ر م خا  لماذا  أل

اذىدب إلد  ....  ك  عحدس رسد   ات د ل صة ال  ل ى ا ال ى ر  انع
 :   ال صة   كما  أ الاصح  ... الم ع  

:معذمل٤ّمؼعملؿذمل٢ّممم:معذمل٤ّمؼعملؿذمل٢ّممم٧ّ،مصّٓخ٢ّمامللفّٓ،مصعملالم دذمل٦ّلمآمم٧ّ،مصّٓخ٢ّمامللفّٓ،مصعملالم دذمل٦ّلمآممث٣ّموظَّث٣ّموظَّمم}}

عملالمأب٦ّمبغملّٕ:مأغامؼام د٦ّلمآ،مصّٓخ٢ّمامللذملفّٓ،مص٦ّجذملّٓهمممعملالمأب٦ّمبغملّٕ:مأغامؼام د٦ّلمآ،مصّٓخ٢ّمامللذملفّٓ،مص٦ّجذملّٓهممماظّٕج٢ّ؟مصاظّٕج٢ّ؟مص

٨ّمصعملذملذملالمأبذملذمل٦ّمبغملذملذملّٕ:موجّٓتذملذمل٥ّمؼزملذملذملػمل٨ّ،موضذملذملّٓمغؾملؿملؿؽملذملذملامسذملذمل٤ّمتذملذملّٕبمممممممم٨ّمصعملذملذملالمأبذملذمل٦ّمبغملذملذملّٕ:موجّٓتذملذمل٥ّمؼزملذملذملػمل٨ّ،موضذملذملّٓمغؾملؿملؿؽملذملذملامسذملذمل٤ّمتذملذملّٕبممممممممؼزملذملذملػملخملؼزملذملذملػملخمل

:مأغذملامؼذملام دذمل٦ّلمآمممم:مأغذملامؼذملام دذمل٦ّلمآمممماملزملػمل ،مصعملالمع٤ّمؼعملؿ٢ّماظّٕج٢ّ؟مصعملالمسؼملّٕماملزملػمل ،مصعملالمع٤ّمؼعملؿ٢ّماظّٕج٢ّ؟مصعملالمسؼملّٕم

صذملذملّٓخ٢ّمامللذملذملفّٓمص٦ّجذملذملّٓهمدذملذملاجّٓا،مصعملذملذملال:مأضؿذملذمل٢ّم جذملذملالمؼزملذملذملػمل٨ّموضذملذملّٓمصذملذملّٓخ٢ّمامللذملذملفّٓمص٦ّجذملذملّٓهمدذملذملاجّٓا،مصعملذملذملال:مأضؿذملذمل٢ّم جذملذملالمؼزملذملذملػمل٨ّموضذملذملّٓم
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ضذملالممضذملالمممم،،سؼملذملّٕمسؼملذملّٕمممغؾملاغامس٤ّمتّٕبماملزملػمل مصفذملاء،مصعملذملالمظذمل٥ّماظذملؽملا:معذمل٥ّمؼذملاممممممغؾملاغامس٤ّمتّٕبماملزملػمل مصفذملاء،مصعملذملالمظذمل٥ّماظذملؽملا:معذمل٥ّمؼذملامممممم

:مضذملالمم:مضذملالمممما د  راا دةا د  راا دةمم––مموجّٓت٥ّمداجّٓا،موضّٓمغؾملؿملؿؽملذملامسذمل٤ّمتذملّٕبماملزملذملػمل مممموجّٓت٥ّمداجّٓا،موضّٓمغؾملؿملؿؽملذملامسذمل٤ّمتذملّٕبماملزملذملػمل مممم

:معذمل٤ّمؼعملؿذمل٢ّماظّٕجذمل٢ّ؟مصعملذملالممممم:معذمل٤ّمؼعملؿذمل٢ّماظّٕجذمل٢ّ؟مصعملذملالممممممم،مثذمل٣ّمضذملالمم،مثذمل٣ّمضذملالمممم--سؼملّٕمأبذمل٦ّبغملّٕمأصسملذمل٢ّمعؽملذمل٧ّمممسؼملّٕمأبذمل٦ّبغملّٕمأصسملذمل٢ّمعؽملذمل٧ّممم

سػمل٨ّمطّٕممآموجؾملذمل٥ّ:مأغذملا،مصعملذملال:مأغذملتمتعملؿػملذمل٥ّمإنموجّٓتذمل٥ّم،مصذملّٔػبممممممممسػمل٨ّمطّٕممآموجؾملذمل٥ّ:مأغذملا،مصعملذملال:مأغذملتمتعملؿػملذمل٥ّمإنموجّٓتذمل٥ّم،مصذملّٔػبمممممممم

ضذملال:موجّٓتذمل٥ّمضذملّٓمخذملّٕج،مممممضذملال:موجّٓتذمل٥ّمضذملّٓمخذملّٕج،ممممممم،،:مع٥ّمؼامسػملذمل٨ّم:مع٥ّمؼامسػملذمل٨ّمسػمل٨ّمصفاءمصعملالمظ٥ّماظؽملامسػمل٨ّمصفاءمصعملالمظ٥ّماظؽملام

غملذملذملانمأوهلذملذمل٣ّموآخذملذملّٕػ٣ّ،موعذملذملاماخؿػملذملذملّٟمعذملذمل٤ّمغملذملذملانمأوهلذملذمل٣ّموآخذملذملّٕػ٣ّ،موعذملذملاماخؿػملذملذملّٟمعذملذمل٤ّمصعملذملذملال:مأعذملذملامإغذملذمل١ّمظذملذمل٦ّمضؿػملؿذملذمل٥ّمظصعملذملذملال:مأعذملذملامإغذملذمل١ّمظذملذمل٦ّمضؿػملؿذملذمل٥ّمظ

نميفمأعذمليتممنميفمأعذمليتممااظ٦ّضؿ٢ّمػذملّٔامعذملاماخؿػملذملّٟماثؽملذملممممظ٦ّضؿ٢ّمػذملّٔامعذملاماخؿػملذملّٟماثؽملذملمممممم}}مم   راا دة   راا دة  اامم{{أعيتماثؽملان.أعيتماثؽملان.

مم8787{{ممإالمؼ٦ّمماظعملؿملاعةإالمؼ٦ّمماظعملؿملاعة

ال ا ة الف ارج ال    انتو اا ا ؤلاا ال ناا إل  ٛٛاكا  ى ا ال  ل 
 لما  اف الض ف.اقت ا !!     نا ى ا  ال  كا  األ ل قُتل ااْ ُت   

االددد   كدددا  عحادددو الصدددالح   ... العأدددادات  إذا   الأددداب األعظدددم  ددد 
  وا دا و التد  ا جا د !!و   نظد  اإلن دا   د  نض دواال دادات ... االصالحات 

 !اال رناسب  ا كا  عحادو وأادب ات ا صدطضاه !ال رحاق الما  اف    كتاب ات
                                                 

 الصنعان  ع   ،   ال قاف .  صن  ٚٛ
الدد   قتحددو عحدد  ذا الث  ددة اقاددل ونددو  دد ع  ذا الف  صدد ة وا ذا الث  ددة  ا دد  اإل دداالة  دد  رماادد، الصددحاالة:  ٛٛ
ط ت كثا ة   ا است عأ ا  حم  الد  ق ا دة  د  كتداب الفد ارج او دب  دا ارد  ا دا  دا وخ  دو   دحم  د   توال ص

 ا م ر ل  د د  الاد  وا  عد ف  :  عحاا ذك  وىل الن  اا    ا  حاحو اوال  دااد    ط  ق  حم  ال  سا    و
وندت سدمعتو قدا  إ  ارب   د  :   ل ال و  رنظد اا لنأد ركم  دا اعد  ات الد      تحد ن م عحد  ل دا   حمد   الا 

و  عحاددا لمددا  د أ  دد  وىدل الن دد اا  قددا  الت دم ا المعدد ف  طحأد ه  ددم  ددافاا  :اقددا  والد  ال الاددل ال،ى اند   الكعأدة
قا     د اه رحدت     ا  عح  اات  ا ك الت اال ك الت  قا  ار ع ا  بل ا كل ذلك ال  ع انو    ال ا لم نع ه

ال تح     طا   ك ن  ونظ  إلاو وأو  عحاو   الطة إو ى    او  ثل     الم وة عحا ا فدعا ات  ثدل الد   عحد  
 .وخ  و وال  دااد  ذنب الا ال ف
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 (69)الفضل الثالث : جَاد املكربني 

 ا  اد العار ا :.. اى ا ى  الع اد األعظم    اد الصالحا  
 ثادددددد  ىدددددد ا عندددددد نا عحددددددم الضىدددددد    ى ب النضس إ  ر ت ال    

الك   د  رجااد   !!ا  اد النضس لاس    العأادات... ر   ب النضس  
ثاددددددد  المناسددددددأة لكتددددددداب الددددددداره األرض ... ارجااددددددد  األخددددددبلت ... العددددددادات 
 . اال م ات 

ع ْأدد   ات الدد   اُلْ ددٍ  كمددا راى سددا نا   االعدد  ذلددك كمددا قددا  وىدد ة النأدد 
 :ا   رت  ات عنو و    ر ُ بل  ق  

ؼامَ د ٦َّلمآمإنٍَمَذَّٕاِئَّٝماإلْداَلَممَضّْٓمَطـ َّْٕتمَسػمَل٨ٍَّمصلخِؾِّْٕغ٨ّمؼامَ د ٦َّلمآمإنٍَمَذَّٕاِئَّٝماإلْداَلَممَضّْٓمَطـ َّْٕتمَسػمَل٨ٍَّمصلخِؾِّْٕغ٨ّممم}}

{{ممِبرمَل٨ٍّْءمَأَترمَلؾٍَث مِب٥ِّ،مضاَل:مالمَؼَّٖال مِظَلاغ ١َّمَ ْرؾًامِع٤ّْمِ ْطَّٕمآِبرمَل٨ٍّْءمَأَترمَلؾٍَث مِب٥ِّ،مضاَل:مالمَؼَّٖال مِظَلاغ ١َّمَ ْرؾًامِع٤ّْمِ ْطَّٕمآ
ٜٜٛٛ

مم

الد ك  ات اوندت  األ   اقا  إ  وىم ف ف و  رك    وج ال   اختص  
   كل األو ا  لت خل    ق   ات:ا   اونت ناىم  ر ا     الط  ق

                                          [[323323.]آل عنران:.]آل عنران:  

مموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ.وصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمدؿملّٓغامحمؼملّٓموسػمل٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودػمل٣ّ.

                                                 
ا اْل  ْ دو       ع  عأ  ات ال  ال سن  الت     ٜٛ د     اوخ  دو قا  وال  عا   : ى   ا و       و   ث    ب    د   ى 

 .اإل اف ووم       ن ه اوخ  و كثا  ثا ه
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 الفضل الرابع : طريل والية اهلل (71)  

  

 
  الفصل الرا بعالفصل الرا بع

  

ٜٜٓٓطريل والية اهللطريل والية اهلل
  

  ُّةةاحملبَّاحملبَّ  شرُّشر  

  ُّوالية اهللوالية اهلل  شرُّشر  

                                                 
 ٕٔف الم ا دق ٕٓٔٓ/ٗ/ٙالعكا ودة   كد، سدمال ط  د ف  –المنادا  –كا  ىد ا الد رس العد   دبلة العوداف  ٜٓ

 ىد.ٖٔٗٔرالال  ا  
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 (71)الفضل الرابع : طريل والية اهلل 

 م  ال وامال م ات ال و
الحم  ت ال   خحل عحاندا خحعدة  حأتدو اوك  ندا ا عحندا  د  وىدل ق الدو 

 .ا  درو اوعاننا الضىحو عح  ذك ه افك ه او   عأادرو
  االصدددبلة اال دددبلف عحددد  سدددا نا  حمددد  نددد ر ات الددد ا  الدددات عحددد  ات

  وا ددل لدد اف المحأددة لؤلوأددة  دد ف ل دداف ات  افددمس الحددق المودد قة الندد ر ىدد اه
     ناوددو ألوأاالددو لادد  ع م إلدد  وعحدد    ا ددات ال دد ب  دد  وىدد ة اتاخددا 

اكدل  د  اىتد ى ال   دو    ح  ات عحاو اعح  آلو الطاأدا  ا دحاالتو المأداركا 
 آ ا  آ ا   ا رب العالما .... إل    ف ال    اعحانا  ع م و معا  

  ُّةةاحملبَّاحملبَّ  شرُّشر  

 لد   و  ظ      عص نا ى ا  ماعات  عت ت   عح  وىدل المحأدة ا  
الدد    الالعأددادة ااإلكثددار  دد  الصددبلة ااإلكثددار  دد  الصددااف ااإلكثددار  دد  رددبلاة 

 ذاك  ا   ع  !! !!! ال  آ  و ا المحأة  بل طاىل  ن ا
لدد لك  عددب عحانددا نحدد  اىددم و  ن  ددل إلدد  النأدد  العدد نا  او ددحاالو 

     :  إل    ف ال       ا نا ونس ال   الك رنا المأاركا  ق ا 

َ د ٦ّل ماظػمّل٥ِّم:مَعامَأْسذملَّْٓدَتممَ د ٦ّل ماظػمّل٥ِّم:مَعامَأْسذملَّْٓدَتمماظِلاَسُة؟مَضاَلماظِلاَسُة؟مَضاَلمممٰ  ٰ  ٦َّلماظػمّل٥ِّمَعَؿ٦ّ٧َّلماظػمّل٥ِّمَعَؿ٧َّؼامَ د َؼامَ د مم}}

ث ٣ِّمَضاَل:مَؼامَ د ٦َّلماظػمّلذمل٥ِّمَعذملامَأْسذملَّْٓدت ممممث ٣ِّمَضاَل:مَؼامَ د ٦َّلماظػمّلذمل٥ِّمَعذملامَأْسذملَّْٓدت ممممَصغمَلَلِنماظِّٕج ٢َّماْدَؿغمَلاَن.َصغمَلَلِنماظِّٕج ٢َّماْدَؿغمَلاَن.َظؾمَلا؟مَضاَل:مَظؾمَلا؟مَضاَل:م

غمِلؽمٔل٨ّمُأِحذملذملّبماظػمّلذملذمل٥َّمَوَ د ذملذمل٦َّظ٥ّ .مغمِلؽمٔل٨ّمُأِحذملذملّبماظػمّلذملذمل٥َّمَوَ د ذملذمل٦َّظ٥ّ .مَوَظذملذملذملَوَظذملذملذمل..،،َواَلمِصذملذملؿمَلاُممَواَلمَصذملذملََّٓضٍةَواَلمِصذملذملؿمَلاُممَواَلمَصذملذملََّٓضٍةممَظؾمَلذملذملامَطذملذملِؾرَيمَصذملذملاَلٍةَظؾمَلذملذملامَطذملذملِؾرَيمَصذملذملاَلٍة
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 الفضل الرابع : طريل والية اهلل (72)  

{{ممتََتَصَلْغَتمَعَّٝمَع٤ّْمَأْحَؾْؾَصَلْغَتمَعَّٝمَع٤ّْمَأْحَؾْؾَل:مَل:مَضاَضا
ٜٜٔٔ

مم

 وى ستأحت المن،لة العالاة   ف ال اا ة استك    ل:

                               [[9292]الفتح:]الفتح:  

ىددد ا عحددد  الم دددت ى الفددداص و دددا عحددد  الم دددت ى العددداف  عنددد  ا نظددد  
ل اتددعا  سددا نا رسدد   ات لفاد ددو   الددا  ا دد  و  ل نددو و ددض  ا  ددمو ناودد

 اك نو         لو:

صعملال:مؼام د٦ّلمآمعامبذمل٨ّمتذملٍّٕموالموجذملّٝ،ممممصعملال:مؼام د٦ّلمآمعامبذمل٨ّمتذملٍّٕموالموجذملّٝ،مممممم؟؟ؼامَث٦َّْبانمعامشؿمٍلّٕمظ٦ّغ١ّؼامَث٦َّْبانمعامشؿمٍلّٕمظ٦ّغ١ّمم}}

شذملريمأغذملذمل٨ّمأ امجمأ كماذذملذملؿعملتمإظؿملذملذمل١ّموادؿ٦ّحرملذملذملتمَوحرملذملذملةمذذملذملّٓؼّٓةمحؿذملذمل٧ّممشذملريمأغذملذمل٨ّمأ امجمأ كماذذملذملؿعملتمإظؿملذملذمل١ّموادؿ٦ّحرملذملذملتمَوحرملذملذملةمذذملذملّٓؼّٓةمحؿذملذمل٧ّمم

أظعملاك،مث٣ّم طّٕتماآلخّٕةموأخافمأاّلمأ اكمػؽملاك;مِّغ٨ّمسّٕصتمأغ١ّمت ّٕصّٝمأظعملاك،مث٣ّم طّٕتماآلخّٕةموأخافمأاّلمأ اكمػؽملاك;مِّغ٨ّمسّٕصتمأغ١ّمت ّٕصّٝم

ػذملذمل٨ّمأدغذملذمل٧ّمعذملذمل٤ّمػذملذمل٨ّمأدغذملذمل٧ّمعذملذمل٤ّمعذملذملّٝماظؽملؾؿملذملذملؿمٍل٤ّموأغذملذمل٨ّمإنمدخػملذملذملتماجلؽملذملذملةمطؽملذملذملت ميفمعؽملّٖظذملذملةممعذملذملّٝماظؽملؾؿملذملذملؿمٍل٤ّموأغذملذمل٨ّمإنمدخػملذملذملتماجلؽملذملذملةمطؽملذملذملت ميفمعؽملّٖظذملذملةمم

9292{{ممعؽملّٖظؿ١ّ،موإنمجمأدخ٢ّمصّٔظ١ّمِحٌ مالمأ اكمأبًّٓاعؽملّٖظؿ١ّ،موإنمجمأدخ٢ّمصّٔظ١ّمِحٌ مالمأ اكمأبًّٓا

مم

دد   اددو ال  ددل    د  ال  ضكدد   امددا ىدد   اددو ألنددو  دد  !! اانظد  إلدد   ددا  ُضك 
      والو عن  ا  نت ل إلد  اآلخد ة ا كد  الكنو  ضك  ... ال ناا  ل رس   ات 

لحالددة األالدد  ا كدد   ىدد   ددل العدد اف ا دد  ا!! رسدد   ات  ددل النأاددا  االم سددحا 
 ل سا نا ونس و االدو رسد   ات  و دا   الدا    د  و االدو ات اقدا  لعأ  دل إند،  

 و م اقل ل م:  ى ا ال  ل ا   عح  فاكحتو اىن  االو  

                                                 
  حاب   حم ع  ونس ال   الك. ٜٔ
 ال  طأ  رض ا  ٕٜ
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             ]اليشاء[]اليشاء[  

 مدددددا الددددد      دددددل اإلن دددددا  ل ر دددددة النأادددددا  االصددددد   ا  االوددددد  اف 
 االصالحا     األعما  االعأادات 
وا  صددد ف كصدددااف ... ح  كصدددبلة األنأاددداف ال   دددتطال ووددد   ندددا و   صددد

 الم سحا . ىل   تطال وو   نا و   عاى   ثل   اد الو  اف الد     اىد اا
    سأال ات ال   ال م اونض  م 

ا ك   ى  المؤ د  ... ىل   تطال وو   نا و   صأب       ا  ألى نأ  
ال واد  الد   لو االمعا  لو االمؤازر لو االم داع  لدو ك دا نا والد  الكد   اىد  

 !!   ال وو نا  ى ا الم اف 
و دد  الطاعددة االعأددادة التدد  رُ   ددحنا لكدد  نكدد    ددل ىددؤالف  دد ف ... إذا  

  ال    دد  طاعددة وا عأددادة العدد ض االعدد،اف  دد  العنددة العالاددة  دد ف ل دداف ات 
 .... !!!!ر  ل إل  ذلك 

 ددا  دد  ألنددو عندد  ا ننظدد  إلدد  الصددبلة التدد  نصددحا ا نعدد  و   بل ددة ورالاع
لدد ال و    ا  ال د   االن داا  اروددتت الد ى  اال حددب االجضحدة عدد  الد وم  

ر ددا  إنددو لدد  واسددأنا عحدد    قدد  اعدد نا ونددو سددا أح ا عحدد  ع بلات سددأحانو ارعددال
 !!!!الحى ر  ا ا  ح   ع  



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الرابع : طريل والية اهلل (74)  

اكدددد لك  دددد  الصدددددااف ا دددد  كددددل الطاعدددددات االعأددددادات اذلددددك لكثددددد ة 
  ل إل  رحك الم ارب العالاة  ما ال       –المواكل الت  نعان   ن ا 
و  الدد      ددل و  إن ددا  إلدد   اال ددا   النأدد   رضىددل المتضىددل 

  ا ددات النأاددا  االصدد   ا  االودد  اف االصددالحا   اكدد    ع ددم  دد  اآلخدد ة 
 .ا   العنا  ى  الحب  

األنصددددار الدددد    ال  ىدددداىا م وودددد   دددد   الدددد لك عندددد  ا  دددد ح ات 
 مد   ندا  د ر  ال اودد  و نأد  لا ت دم  عدو  ن،لددو العأدادة وا  د  الأد   االعطدداف  

  الدددل إ  النددداس  ددد  العصددد  الحدددال  عنددد  ا  تددد ارث !!اورتدددو ا الدددو  ال ووددد 
ل دددا لكددد  ر ددد ب ا  دددات  اإلخددد ة األفددد اف رددد ر  لعدددا  ال وصددد  ل دددا اال وددد   

 اق  ال   تطاع   ذلك  اصل األ   إل  المحاكم.!!! النظ  
ا  فدت  ا دد  قأاىدل فددت  اكددا  لكد  ىددؤالف  دافىم الم ددا      د  الحدد 

الكثددد ة  !!  ددد  :  دددا رسددد   ات ور ددد  تددداضا   -وى األنصدددار–كدددل ااوددد   دددن م 
المىددداضا  كدددا  رسددد   ات  عمدددل ق عدددة الادددن م ا ددد  رفددد ج عحادددو ال  عدددة  ضددد ز 

 ....الال  ل الم ا   
  خ ه ا    : ى ا الات  ونت النص  اونا النصد  ا اذا  ضعل  عو  ...

تددار  اكدد لك  دد  المددا  اكدد لك  دد  األرض اكددل ذلددك اآلخدد  اونددت الدد   رف
 .رىم لئلسبلفا ف ح     تم المحأة ارتاف راف أل  ات 

االتضد ا ود   رسد   ...  ا عن ىم  الل ااألكث     ذلك ون م ر ك ا كل  
    عددو ا عح دد    عددو ا عاىدد ا   عددو  وددج لا  الددو عدد   صددالح م ات  صددح  
األ دد  اكثدد ت الضت وددات ااسددت  ت دالددة   وتدد  ون ددم عندد  ا ر ط دد... ال نا  ددة 
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 اإلسبلف قال ا: نحتضت إل   صالحنا ازراعارنا ارعارارنا  ا    ل م ات:

                              [[323323]البكرة:]البكرة:  

 الت الة(:ٕٓٔكم و  رت ك ه    و ل ى ه المصالب  ا   )وى إ ا 

                                          

                                            

ا ل ذلك عن  ا   و م ات او ن  عحا م    كتاالدو ىدل قدا : "  امد   
  الصددبلة ا ؤردد   ال،كدداة"  والدد ا  اإنمددا قددا :                    

      –  ا ل م  ا رب  
                –   وا   دددضة  ددد و م ال دددا ىددد  ودددب  ددد

 :ىدددددددددا   إلدددددددددا م اىددددددددد  رسددددددددد   ات  اكددددددددد لك  حأددددددددد   العىددددددددد م الدددددددددأع  
                         [ٜ] لددددداس  دددددد   دددددد ر .:الحوددددد

و د  عحد  وخادو اال و د  لعداره اال و د ة اال ونانادة اال ثا ىدا  د   ااو   دن م
ة ان ددد  عن دددا خاددد  النأادددا  اإ ددداف األالدددا  الأ   ددد ر  ن دددا رب  الصدددضات التددد  وددد   

 : .. ا دداذا و ىددا   دددارب   ااآلخدد                         
      [ٜ ] إل ثدددار إذ  ضىدددح   إخددد ان م  ددد  اإل مدددا   تفح دددا  الا :الحوددد

عحد  زا دار م اعحد  واالدىددم اذلدك ألن دم  عحد ا التضىددال لئل مدا  عحد  كددل 
 .. ف ف    ى ه األك ا 

  دل رنضدل طاعدة وا عأدادة الجاد   حأدة   –إذا    و م ات واال  الالمحأدة 
   الطاعات الت  نعمح ا ت ا د   عمدل ىد ه الطاعدات لكد   ندا  رتداف ات  دإ
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اإذا  !ألنددو لدد   ددح  ااودد  رثمددا  عنددو ال رنضددل  ددبلرو ... فدد ط قأ ل ددا المحأددة
 اف ااود  و ىدا   د  فد   ر ىدا  اىد   تىد ر كمدا ند ى اآل  الد       لد  : 

 دد  در ددات لمدداذا طددا  ر ىددا  المدداذا ال  نت دد    ددإ   ثددل ىددؤالف لدداس ل ددم 
ادة و  اعدة االعأددإذا  فد ط الط  ألن ددم  صد      تأد  ا  اكددارىا الصدااف العحادة 

 ال لك قا  ات لنا و معا :  عمح ا اإلن ا  المحأة ت 

                       [[933933]البكرة:]البكرة:  

إذ ال  عدد ز إكدد اه وودد  عحدد  و  طاعددة وا عأددادة الددل  عددب و  ووأددأ م 
..  ددإذا وردت  دد  االندد  و   صددح  ال و  ددك لددو العصددا ألرىأددو ...  دد  الطاعددة 

والدا  لدو الضىل ات عحاو ا وذك ه ر ثاأو    الصبلة ا   طاعة ات ا    وال و واال  
 حأة النأ  ا ىح ا عحاو    الد ناا ااآلخد ة اذلدك لكد   صدح  ال تدا االمحأدة 

و ا دددو وف ثاددد   ا  اعنددد  ا و عدددل  عدددو ذلدددك  إندددو  صدددح  سددد اف كندددت    ددد د... 
أدا  و دا لد   دح  خ  دا   ند   حد   صدح  إال و دا     دط الد  كندت ثاى –   د د 

الددل  دد  العدداى، و  رىددحك عحاددو نض ددو اعندد  ا   اندد   دد ىب !  تدد ك الصددبلة 
 اذلك خ  ا   ن . !! رثم ونو ثا   ت ت فا مثل ونو  صح 

إذا  ال  عددددد ز آداف العأدددددادة الدددددالف ف ااإلكددددد اه إذ ال الددددد   ددددد  اإلقنددددداف 
وا والنداى  االأ ىا  االأادا  ااإل ىداح لكد   صدح  اإلن دا  عحد   حأدة إ  كدا  

اىد ا   وا  د  رحدت اال تد  وا ال    ورثب    دع ر م إلد  طاعدة اتزا ت  
 .ى  المن ج ال     ال   الانو ات ااتحو رس   ات 

اكدد لك األ دد   دد  وى وكددم  دد  ووكدداف الودد  عة المط دد ة   ددإذا وردت 
اوالددا  ل ددا  ! ددثبل   دد  زا تدد  و  ر ردد ى الحعدداب الالدد  او  وقنع ددا الالحعدداب
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ات إ   عحدددت ذلدددك لكددد  رضعدددل ذلدددك المحأدددة  و دددا إذا  ن،لت دددا ادر ت دددا عنددد  
 عحت ذلك لك  ر تان   إن ا رت كو و ناف سض ى اخ ا      المند،  اعند  ا 

 !!! روع  ارعحم الم ع  ر  ع  ر ر  و
  ل  ع ز ذلدك  ال  اذلدك أل  ات    د   د  وى ر دل  د  الم دحما  

  إقتندددداف اال ىددددا  االمدددؤ نا  وال  عمددددل عأدددادة اا طاعددددة إال المحأدددة ارثأددددة اعددد
وتدددد   دددد    اذلددددك لكدددد    ددددتحق األ دددد  االثدددد اب عندددد  وىدددد ة الدددد وم  

 الىدا ف وودب   وندا ر دل    دثبل : ... األعما  العاد ة الت  ال  نتأدو العىدنا إلا دا 
 : اور   و  وعمل ال    رس   ات  ....

ؾملامِعذمل٤ّْممؾملامِعذمل٤ّْممَإِنميفماْظَفؽمِلِةمُشَّٕصًامت َّٕىمُزؾمل ٦ّ  َػامِع٤ّْمب شمُل٦ِّغؾمَلا،موب شمُل٦ّغ َإِنميفماْظَفؽمِلِةمُشَّٕصًامت َّٕىمُزؾمل ٦ّ  َػامِع٤ّْمب شمُل٦ِّغؾمَلا،موب شمُل٦ّغ مم}}

ممُزؾمل ٦َّ َػذملذملا.مَصعمَلذملذملاَممَأْسَّٕاِبذملذمل٨ٌّمصعملذملذملال:مِظؼمَلذملذمل٤ّْمِػذملذمل٨َّمؼذملذملام دذملذمل٦َّلمآ؟مَصعمَلذملذملاَل:مممممُزؾمل ٦َّ َػذملذملا.مَصعمَلذملذملاَممَأْسَّٕاِبذملذمل٨ٌّمصعملذملذملال:مِظؼمَلذملذمل٤ّْمِػذملذمل٨َّمؼذملذملام دذملذمل٦َّلمآ؟مَصعمَلذملذملاَل:ممممم

َوَصذملػمل٧َّّممَوَصذملػمل٧َّّمممم......َوَأَداَمماظزمٔلذملؿمَلاَم،مَوَأَداَمماظزمٔلذملؿمَلاَم،ممم......َوَأْرضمَلذمل٣َّماظشملَّضمَلذملاَم،ممَوَأْرضمَلذمل٣َّماظشملَّضمَلذملاَم،مممم......ِظؼمَل٤ّْمَأَراَبماظغمَلاَلَم،ِظؼمَل٤ّْمَأَراَبماظغمَلاَلَم،

{{ممباظَّػملؿمْل٢َّمَواظؽمِلاس مِغؿملاٌمباظَّػملؿمْل٢َّمَواظؽمِلاس مِغؿملاٌم
ٜٖٜٖ

مم

 ددا  دد  اودخددل ىدد ه الجدد ف التدد  قددا  ات  ا  لكدد  آخدد  ىدد ه ال ر ددة
  ال  آ :                                                 [[9191،]الزمر:،]إن ا  ن،لة  :الزمر

 حق اوال م وىح :الفة ل ا  عب ا  ُوو     كبل    ل عظامة    العن  

{{ِِممَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَِّْػػمِل٥َّخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَخؿمْلّٕ ُط٣ّْمَِّْػػمِل٥ّمم}}
ٜٜٗٗ

مم

  الح عددة إلدد  وىحدد  وثا دد ددبل وو دد  الكددبلف  ددل األندداف اعندد  ا وذىددب 
                                                 

 سن  الت     ااال  وأا  ع  عح . ٖٜ
 اال  ع اك  ع  عح . ٜٗ
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 !.اال لك وك   ثا  س  !! اوركحم  اما  ؤرت ا ،عج 
اإذا وردت و  ُوطعم الطعداف اودعد ا الىداضا   مد  الد    صدنل الطعداف 
ىدددل وندددا وف زا تددد   الدددالطأل زا تددد   لددد ا  عدددب و  واتدددب ل دددا ىددد ه الصددد رة 

راتددداة الن رانادددة اووأأ دددا  ددد  ىددد ه المن،لدددة العنانادددة لكددد  رصدددنل الطعددداف اىددد  
 !!  حأة ار خ  ى ا األ   االث اب

الددد  لدددم واتدددب ل دددا ىددد ه الصددد رة ا دددنعت الطعددداف اىددد   تأ  دددة لكددد  
ارف ج الع  ذلك ارودك ن  لحفحدق قاىحدة:  ر تان  او ب ال لت ت  ات 

عمح دا او  ت دا  د   عت  قد  تدا  !!  عند ىا إنو   ران  الالىا ف كثا ا  اق  رعأت
ح ددا  عدد   دد  المددن جاأل دد  االثدد اب اذلددك ألنندد  لددم  الددم و عح ددا رعمددل  !ُوْدخ 

 .  اى ا ى   ن ج رس   ات !!ى ا العمل المحأة

  ُّوالية اهللوالية اهلل  شرُّشر  

كددل األعمددا   عددب و  ر ددأ  ا المحأددة لكدد   نددا  العمددل ال أدد    دد  
عن          لحود ف كد   اكد    الدل إ  وعحد  در دات ال د ب عند  ات اىد  

 :اال ة ات اال          ا م ات 

                                    

                              

                                              

                                  ]يوىص[]يوىص[  
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كاددد  ا دددل ىدددؤالف إلددد   ن،لدددة الك ا دددة اال ال دددة  كاددد  وضدددت م ىددد ه 
وا دا  م  د   العنا ة  ن    الفأا  ال   ورسحو لندا العحد  الكأاد  اقد  الدا  

 :ال ناا اوو ال م ا ن،لت م ادر ت م    ال ار اآلخ ة كما    الح   

مَواْسعمِلػمُل٦ّامم}} ماْدؼمَلضمل ٦ّا ماظؽمِلاس  مَأّؼؾمَلا مَواْسعمِلػمُل٦ّاَؼا ماْدؼمَلضمل ٦ّا ماظؽمِلاس  مَأّؼؾمَلا مَؼا مِظػمل٥َِّّ مَأِن مَواْسػمَلؼمل ٦ّا م، مِظػمل٥َِّّ مَأِن مَواْسػمَلؼمل ٦ّا ،ِسَؾادًامِسَؾادًاممم

مَسػمَل٧ّمَعؽمَلاَزِظؾمَل٣ّْم ماظؽمِلِؾؿمّل٦َّنمَواظرمّلؾمَلَّٓاء  مَؼطمْلِؾشمُلؾمل ٣ّ  مِبَلْغِؾؿمَلاَء،مَواَلمذ ؾمَلَّٓاَء، مَسػمَل٧ّمَعؽمَلاَزِظؾمَل٣ّْمَظؿمْلل ٦ّا ماظؽمِلِؾؿمّل٦َّنمَواظرمّلؾمَلَّٓاء  مَؼطمْلِؾشمُلؾمل ٣ّ  مِبَلْغِؾؿمَلاَء،مَواَلمذ ؾمَلَّٓاَء، َظؿمْلل ٦ّا

ماظؽمِلاَس،م مضاِصؿمَلِة مِع٤ّْ ماَِّْسَّٕاِب مِع٤َّ مَ ج ٢ٌّ مَصَفـ٧َّ ماظػمل٥َِّّ، مِع٤َّ ماظؽمِلاَس،مَوُضِّْٕبؾمَل٣ّْ مضاِصؿمَلِة مِع٤ّْ ماَِّْسَّٕاِب مِع٤َّ مَ ج ٢ٌّ مَصَفـ٧َّ ماظػمل٥َِّّ، مِع٤َّ َوُضِّْٕبؾمَل٣ّْ

ماظؽمِلٔا مإَظ٧ّ مِبؿمَلِِّٓه ماظؽمِلٔاَوَأْظ٦َّى مإَظ٧ّ مِبؿمَلِِّٓه ماظؽمِلاَسمَوَأْظ٦َّى مِع٤َّ مَغاٌس ماظػمل٥َِّّ! مَ د ٦َّل مَؼا مَصعمَلاَل: ماظؽمِلاَسم، مِع٤َّ مَغاٌس ماظػمل٥َِّّ! مَ د ٦َّل مَؼا مَصعمَلاَل: ،

مَؼطمْلِؾشمُلؾمل ٣ّ ماَِّْغِؾؿمَلاء مَواظرمّلؾمَلَّٓاء مَسػمَل٧ّمَعَفاِظِلؾمَل٣ّْ،م مَؼطمْلِؾشمُلؾمل ٣ّ ماَِّْغِؾؿمَلاء مَواظرمّلؾمَلَّٓاء مَسػمَل٧ّمَعَفاِظِلؾمَل٣ّْ،مَظؿمْلل ٦ّامِبَلْغِؾؿمَلاَءمَوالمذ ؾمَلَّٓاَء َظؿمْلل ٦ّامِبَلْغِؾؿمَلاَءمَوالمذ ؾمَلَّٓاَء

مَجػملخملؾمَل٣ّْ مَظؽمَلا مَأْغضمِلْؿؾمل ٣ّْ ماظػمل٥َِّّ، مِع٤َّ مَجػملخملؾمَل٣َّْوُضِّْٕبؾمَل٣ّْ مَظؽمَلا مَأْغضمِلْؿؾمل ٣ّْ ماظػمل٥َِّّ، مِع٤َّ مَظؽمَلاممَوُضِّْٕبؾمَل٣ّْ مِصظمْلؾمل ٣ّْ مَؼضمْلؽمِل٨ّ مَظؽمَلاَظؽمَلا: مِصظمْلؾمل ٣ّْ مَؼضمْلؽمِل٨ّ مَوْج٥ّ َظؽمَلا: مَصل ِّٕ مَوْج٥ّ ، مَصل ِّٕ مم،

م ماظػمل٥َِّّ مَ د ٦ّل  مَصعمَلاَل ماِّْسَّٕاِب٨ّٔ، ماظؽمِلٔامِبل َؤاَل ماظػمل٥َِّّ مَ د ٦ّل  مَصعمَلاَل ماِّْسَّٕاِب٨ّٔ، مَأْصؽمَلاِءماظؽمِلٔامِبل َؤاَل مَغاٌسمِع٤ّْ مػ ٣ّْ مَأْصؽمَلاِءم: مَغاٌسمِع٤ّْ مػ ٣ّْ :

م ماْظعمَلؾاِئ٢َّ مَوَغ٦َّاَزَ  ماظؽمِلاَس، ماْظعمَلؾاِئ٢َّ مَوَغ٦َّاَزَ  ممم––اظؽمِلاَس، مت زمَل٢ّْممم--أىمع٤ّمبالدمذؿ٧ّموعؿظملّٕضةمأىمع٤ّمبالدمذؿ٧ّموعؿظملّٕضة مت زمَل٢ّْمَظ٣ّْ َظ٣ّْ

م مَظؾمل ٣ّْ ماظػمل٥َّّ  مَؼسمَلّٝ  مَوَتزمَلاَص٦ّْا مِص٨ّماظػمل٥َِّّ مَتَقاّب٦ّا مع َؿعمَلاَ َبٌة، مَأْ َحاٌم مَبؿمْلؽمَلؾمل ٣ّْ مَظؾمل ٣ّْ ماظػمل٥َّّ  مَؼسمَلّٝ  مَوَتزمَلاَص٦ّْا مِص٨ّماظػمل٥َِّّ مَتَقاّب٦ّا مع َؿعمَلاَ َبٌة، مَأْ َحاٌم َؼ٦َّْممَؼ٦َّْممَبؿمْلؽمَلؾمل ٣ّْ

مغ ٦ّ ًا،م مو ج ٦َّػؾمل ٣ّْ مَصؿمَلْفضمَل٢ّ  مَسػمَلؿمْلؾمَلا، مَصؿمَلْفػمِلل ٦ّن مغ ٦ُّ  مِع٤ّْ مَعؽمَلاِبَّٕ مغ ٦ّ ًا،ماْظعمِلؿمَلاَعِة مو ج ٦َّػؾمل ٣ّْ مَصؿمَلْفضمَل٢ّ  مَسػمَلؿمْلؾمَلا، مَصؿمَلْفػمِلل ٦ّن مغ ٦ُّ  مِع٤ّْ مَعؽمَلاِبَّٕ اْظعمِلؿمَلاَعِة

َوِثؿمَلاَبؾمل ٣ّْمغ ٦ّ ًا،مَؼظمْلَّٖ  ماظؽمِلاس مَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَواَلمَؼظمْلَّٖس ٦َّنمَوػ ٣ّْمَأْوِظؿمَلاء ماظػمل٥َِّّمَوِثؿمَلاَبؾمل ٣ّْمغ ٦ّ ًا،مَؼظمْلَّٖ  ماظؽمِلاس مَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَواَلمَؼظمْلَّٖس ٦َّنمَوػ ٣ّْمَأْوِظؿمَلاء ماظػمل٥َِّّم

مَؼْقَّٖغ ٦َّن مَوالمػ ٣ّْ مَخ٦ٌّْفمَسػمَلؿمْلؾمَل٣ّْ، مَؼْقَّٖغ ٦َّناَل مَوالمػ ٣ّْ مَخ٦ٌّْفمَسػمَلؿمْلؾمَل٣ّْ، مممث٣ّمتػمل٧ّمض٦ّلث٣ّمتػمل٧ّمض٦ّلمماَل ممممآمتضملاال:مآمتضملاال: مم

 مم     مم مممم  مم    مم مم مم    مممم   مم

   مم   مم   م مم م  مم     مم مم     مم    مم
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  مم    مممممم   مم    مم مممم  مم مم    مم

    ممممؼ٦ّغّٗ[ؼ٦ّغّٗ[9494--9292]]مم}}ٜٜ٘٘
مم..

الات عحاكم عن  ا      وى ة النأ          و   كد   الادا   د  والاداف 
ات عحاددو و   صدداوب  ماعددة  دد  الحدد ا  فددت   دد  ات ا دد،ارىم ت ااتددب و  
ذلك ى  س  اال ة ات  ىل ن حل ع  ى ا العمل ان تم   ط الالصدبلة االصدااف 

 - وساسدو ا دحأو   ركد، عحد  الحدب  د  ات اال،كاة اذلدك أل  د نندا كحدو 
    حأ م  ماذا نضعل كد   حأندا ات    د   وىد ة النأد  خد اا  ا أا  ات 

 ى ه ال سالة    ات االت        ا ا:

ِظػمْلؼمل َؿَقذملذملذملذملذملأبَ مِصذملذملذملذملذمل٨ِّ.مِظػمْلؼمل َؿَقذملذملذملذملذملأبَ مِصذملذملذملذملذمل٨ِّ.ممم--لمددددد   دددددا رب  لمددددد   دددددا رب  مم--َوَجَؾذملذملذملذملذملْتمَعَقِؾِؿذملذملذملذملذمل٨ّمَوَجَؾذملذملذملذملذملْتمَعَقِؾِؿذملذملذملذملذمل٨ّممم}}

{{مموامُلَؿَؾاِ ِظَ مِص٨ِّوامُلَؿَؾاِ ِظَ مِص٨ِّوامُلَؿَفاِظلَ مِص٨ِّ.موامُلَؿَّٖاَوَ ؼ٤َّمِص٨ِّ.موامُلَؿَفاِظلَ مِص٨ِّ.موامُلَؿَّٖاَوَ ؼ٤َّمِص٨ِّ.م
ٜٜٙٙ
مممم

ات لحدد     حأددد   العىددد م  دد  ات ا تددد،اارا   ددد  ات  و  ا ددب ودددب  
ا عال ددد   العىددد م  ددد  ات ا أددد ل   لأعىددد م إ  كدددا  طعا دددا  وا ثاددد ه عحددد  

 ا  اكحمددة  دد  ات وى ال  نتظددد  رد و ددب ال سددل ااإلسددتطاعة  دد  ات ات 
ل   وراتك  ا  دبل  لكند  لد   :األخ ألخاو إذا كانت المحأة دنا  ة  ثبل       

اى ه المحأة لا ت ت اال    ات اذلك أل  الد    !وزارك  اناة وت  ر،ارن 
 ددد،ار  ددد  ات  نتظددد  األ ددد   ددد  ات اال    ددد  رد ال، دددارة اإال كدددا  العمدددل لجاددد  

 اإذا زرت وخ     ات  إ  وى ة النأ      : !!ات

                                                 
 رااه ووم  اوال   عح  الإسناد و    االحاكم اقا :  حاب اإلسناد. ع ْ  و ال     ال ٍك األْفع       ٜ٘
 رااه اإل اف اوم  ا الك ع  وال  إدر س الف الن . ٜٙ
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ضمَل٥ّ مَدذملْؾضمل ٦َّنمَأْظذملَّٟمَعػمَلذمل١ٍّممممضمَل٥ّ مَدذملْؾضمل ٦َّنمَأْظذملَّٟمَعػمَلذمل١ٍّممممَزاَ مَأَخاه ماْظؼمل ْلػمِل٣َّمَذذملؿملِمَزاَ مَأَخاه ماْظؼمل ْلػمِل٣َّمَذذملؿملِمممَإنٍَماْظؼمل ْلػمِل٣َّمَإَ اَإنٍَماْظؼمل ْلػمِل٣َّمَإَ امم}}

{{ممَطؼمَلامَوَصػمَل٥ّ مِصؿمل١َّمَصزمِلػمْل٥ّ َطؼمَلامَوَصػمَل٥ّ مِصؿمل١َّمَصزمِلػمْل٥ّ ممؾمل ٣ِّؾمل ٦ِّ٣َّنمَسػمَلؿمْل٥ِّمَؼعمُل٦ُّظ٦َّن:ماظػمل٦ََّّنمَسػمَلؿمْل٥ِّمَؼعمُل٦ُّظ٦َّن:ماظػملَّؼ زمَلػملٍُؼ زمَلػملٍُ
ٜٜٚٚ
مممم

 نودد ا  ىدد ا النوددا  ا  ددمع م اىددل المحكدد ت األعحدد   اإذا ذىأددت 
فداك إل  وخاك اونت  وتات لك  ر،اره ار اه ارطمو  عحادو  افد ج لدك ات 

 :ارد ع  الحأاب المصابن    كما ال      ا    ار ى ا األ    

مم٥ّ ٥ّ َظذملذملَظذملذملمماًًاِؾذملذملِؾذملذملح ح مما دد  راا ددة :ا دد  راا ددة :مم––َغصمَلذملذملّٕ ماظٍَّٕج ذملذمل٢َّمَإَظذملذمل٧ّمَأِخؿملذملذمل٥ِّمَسػمَلذملذمل٧ّمَذذملذمل٦ُّْ مَغصمَلذملذملّٕ ماظٍَّٕج ذملذمل٢َّمَإَظذملذمل٧ّمَأِخؿملذملذمل٥ِّمَسػمَلذملذمل٧ّمَذذملذمل٦ُّْ ممم}}

9898{{ممممَّٔأَّاَخؿمْلٌّٕمِع٤َّماْسِؿغمَلاِفمَدؽمَلٍةمِص٨ّمَعْلِفِّٓيمػَخؿمْلٌّٕمِع٤َّماْسِؿغمَلاِفمَدؽمَلٍةمِص٨ّمَعْلِفِّٓيمػمم--مم٥ّ٥ّإظؿمْلإظؿمْلمماًًاضََض٦ّ٦ّْْذََذوََو

مممم

وخددا   ددإ  كددل  ااودد  و ددا إذا رو ددت  بل ددا  ىدد ا و دد  النظدد   دد  ا ددو وخٍ 
نظدد ة ل اودد   ددن م الودداك  نضصددل  ا ددل و  الندداس رتحمددل  ودد ة ال ددض   دد  

إال و   عددد د  !ر ىدددا  لئلعتكددداف  ددد    دددع  سدددا نا رسددد   ات عوددد ة و ددداف
 .سنة اعتكاف      ع  رس   اتو ىل    النظ ة    ا و وخ    ات 

 : ل     ات قا  ا  عن  ا و ا ب وخ   ىاو ا المصا حة  ح ا و   

َإِنماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّمَإَ امَظعمِلذملذمل٨َّمَأَخذملذملاه ماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّماَخذملذملَّٔمِبؿمَلذملذملِِّٓهمَتَقاِتذملذملْتممممممَإِنماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّمَإَ امَظعمِلذملذمل٨َّمَأَخذملذملاه ماْظؼمل ْلذملذملػمِل٣َّماَخذملذملَّٔمِبؿمَلذملذملِِّٓهمَتَقاِتذملذملْتمممممممم}}

َسؽمْلؾمل ؼمَلام  غ ٦َّبؾمل ؼمَلذملامَطؼمَلذملامَؼَؿَقذملاّتماظذمل٦ََّ   مَسذمل٤َّماظرمِلذملَفَِّٕةماْظؿمَلاِبَلذملِةمِصذمل٨ّْمَؼذمل٦َّْمممممممممممَسؽمْلؾمل ؼمَلام  غ ٦َّبؾمل ؼمَلذملامَطؼمَلذملامَؼَؿَقذملاّتماظذمل٦ََّ   مَسذمل٤َّماظرمِلذملَفَِّٕةماْظؿمَلاِبَلذملِةمِصذمل٨ّْمَؼذمل٦َّْممممممممممم

ـ٢َّْمَزَبِّٓم ـ٢َّْمَزَبِّٓمَ ْؼُّّمَساِصٍّٟمَوَإالَّمُشظمِلَّٕمَظؾمل ؼمَلامَوَظ٦ّْمَطاَغْتم  غ ٦َّْبؾمل ؼمَلامِع ٜٜٜٜ{{مماْظَؾْقَّٕاْظَؾْقََّٕ ْؼُّّمَساِصٍّٟمَوَإالَّمُشظمِلَّٕمَظؾمل ؼمَلامَوَظ٦ّْمَطاَغْتم  غ ٦َّْبؾمل ؼمَلامِع
مم

 دد    الطاعددات االعأددادات التدد  ر  ددل إلدد  ىدد ه المندداز  االدد ر ات  
                                                 

 .الم انا  االم اسال    ا ل )طس( ع  و ال  رز   اْلع اح  رت   الح ُو عنوُ  ٜٚ
    االثاناة    كن، العما  اكو  الفضاف ع  اال  عم  ا ل الم انا  االم اسال  اْلحكام ع  اال  عم اٍ  ٜٛ
 رااه الطأ ان  ع  سحما . ٜٜ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل الرابع : طريل والية اهلل (82)  

ىدد ا الفددبلف األ دد  ال دداف الدد   الدد ونا الددو ىدد ا الحدد     ددإ  كنددت وطمددل  دد  
 ن،لددة عالاددة  دد  العنددة انض دد  رىددحك عحدد   اال وسددتطال و  وعمددل األعمددا  

ع  ااود   د  الت  ر  حن  لتحك المن،لة   ماذا و عل  قا : عحاك و  رأح  
 :   و  ثو قا  ...  رصاوأو    ات  لماذا رحأو ا وىل ى ه المن،لة ا 

رملذملّٕمؼذمل٦ّمماظعملؿملاعذملةميفمزعذملّٕتؾمل٣ّمممممرملذملّٕمؼذمل٦ّمماظعملؿملاعذملةميفمزعذملّٕتؾمل٣ّمممممض٦ّعذملامسػملذمل٧ّمأسؼملذملاهل٣ّمح مممض٦ّعذملامسػملذمل٧ّمأسؼملذملاهل٣ّمح مممممع٤ّمأحذملبِمع٤ّمأحذملبِم  }}

100100{{..أسؼملذملاهل٣ّمأسؼملذملاهل٣ّمممحبلابؾمل٣ّموإنمجمؼضملؼملذمل٢ّْمحبلابؾمل٣ّموإنمجمؼضملؼملذمل٢ّْممم٦ّدَب٦ّدَبصق صق 

مم}}  ::وود ىموود ىم  و و اقد  سد لاقد  سد لمم

ِٓ،مَط ِٓ،مَطَؼاَ د ٦َّلما لدم لدم مم––٣ّْمَؼػمْلَقذمل٠ّْمِبؾمَلذمل٣ّْممم٣ّْمَؼػمْلَقذمل٠ّْمِبؾمَلذمل٣ّْمممَض٦ًّْعا،مَوَظَض٦ًّْعا،مَوَظممؿمْلَّٟمَتعمُل٦ّل مِص٨ّمَ ج ٢ُّمَأَحِبؿمْلَّٟمَتعمُل٦ّل مِص٨ّمَ ج ٢ُّمَأَحِبَؼاَ د ٦َّلما

ِٓممم-- عمل العمح م عمل العمح م ِٓم؟مَصعمَلاَلمَ د ٦ّل ما 101101{{مم:ماْظؼمَلّْٕء مَعَّٝمَع٤ّْمًأَحِب:ماْظؼمَلّْٕء مَعَّٝمَع٤ّْمًأَحِب؟مَصعمَلاَلمَ د ٦ّل ما

مم

اى ا  ا  عل آالافنا ال    كان ا ع بلف اوذكاداف اكد لك سدحضنا الصدالب 
  ددد  كدددان ا    لددد   ال ن دددتطال و  نعمدددل  دددثح م ...   دددارع   إلددد  الصدددالحا  

اذلدددك أل  ات  ددد ف اووددد نا  ع دددم  ر ت م لكددد  عنددد  ا نحدددأ م    عندددا ات لددد 
  :: رحدددد  ال اودددد  ا  ال اا ددددة سددددا ر  الالكددددا     ااودددد                       

               [[2121]األىعاو:]و ددددا نحدددد   كددددل  ماعددددة كددددان ا  حأدددد   العىدددد م    :األىعاو
  ::الدددأع   ددد خح    عتمعدددا                                    [[5353]مريه:]مريه:،، 

   وى  ماعة  ل العى م  و ا عن  العنة:                              

         [[3131]الزمر:]و   ماعات  :الزمر. 
 ا   ودددد   ردددد اى لنددددا األخأددددار التدددد  رصدددد ق ا الدددد الىل ااآل ددددارالدددد لك 

 وندد  ما ط  تممدد  لمت ددا  االمحأددا  كددل  ماعددات اإذ   دد  اآلخدد ة سدداح ث 
                                                 

 الفطاب ع   اال . ٓٓٔ
 .الم ن  العا ل  ع ْأ ات  اْلُ    ْ ُع ٍد ع   ٔٓٔ
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عحدد  العىددد م و ددداف الددداب العندددة  ا ددد   ااودد   دددن م:  دددا رب و ددد  وخددد   دددبل   
  دد  : إنددو لددم  عمددل المثددل عمحددك   ا دد  :  ددا رب إندد  كنددت وعمددل لدد  الددو  

 . ا    ات رعال : خ  الا  وخاك اادخبل  عا  العنة
عندد  دخدد      ددل العىدد م الددأع  عندد  ل دداف ات ا   إذا  سدداك   المؤ ندد

اال ر ة الت  اررضل ال ا األخ ق  اكت أ ا الالحب  د   – نة ات  ل    عبله 
 ات ااألخ ة    ات  ال لك      وى ة النأ :

أتّٓ ونمأيمسّٕىماإلميانمأوث٠ّ؟مضاظ٦ّام:ماظزملذملالة،مضذملال:مإنمممأتّٓ ونمأيمسّٕىماإلميانمأوث٠ّ؟مضاظ٦ّام:ماظزملذملالة،مضذملال:مإنممممم}}

ضذملاظ٦ّا:ماظّٖطذملاة،مضذملال:مإنماظّٖطذملاةمجلذملؽملةممممممضذملاظ٦ّا:ماظّٖطذملاة،مضذملال:مإنماظّٖطذملاةمجلذملؽملةمممممممم،،اظزملالةمجلؽملةموعامػذمل٨ّمبذمل٥ّمماظزملالةمجلؽملةموعامػذمل٨ّمبذمل٥ّمم

ضذملاظ٦ّا:ممضذملاظ٦ّا:مممم،،اجج،مضال:مإنماججمجل٤ّموعامػذمل٦ّمبذمل٥ّمماجج،مضال:مإنماججمجل٤ّموعامػذمل٦ّمبذمل٥ّممضاظ٦ّا:مضاظ٦ّا:ممم،،وعامػ٨ّمب٥ّوعامػ٨ّمب٥ّ

صػملؼملذملام آػذمل٣ّمؼذملّٔطّٕونممممصػملؼملذملام آػذمل٣ّمؼذملّٔطّٕونمممممم،،اجلؾملاد،مضال:مإنماجلؾملادمجلذمل٤ّموعذملامػذمل٦ّمبذمل٥ّمممماجلؾملاد،مضال:مإنماجلؾملادمجلذمل٤ّموعذملامػذمل٦ّمبذمل٥ّمممم

ضالمهل٣ّ:مَأْوَثذمل٠ّ مس ذملَّٕىماإَلْؼؼمَلذملاَنماْظق ذملّبمممممضالمهل٣ّ:مَأْوَثذمل٠ّ مس ذملَّٕىماإَلْؼؼمَلذملاَنماْظق ذملّبممممممم،،ذّٕائّٝماإلدالمموالمؼزملؿملؾ٦ّنذّٕائّٝماإلدالمموالمؼزملؿملؾ٦ّن

{{ممِص٨ّماظػمل٥َِّّمَواظؾ طمْلّٚ مِص٨ّماظػمل٥َِِّّص٨ّماظػمل٥َِّّمَواظؾ طمْلّٚ مِص٨ّماظػمل٥َِّّ
ٕٕٔٓٔٓ

مم

الددددا   مددددا المودددداكل التدددد  رظددددل    دددد دة  !ألنددددو لدددد  ا دددد ت المحأددددة
ل الم ددحما  اددا م...  الم ددا    محدد فة االحمدد  ت الالمصددحا    الم ددحما 

اعد   !لك  ىدل رمدنع م الصدبلة عد  قطاعدة األروداف...  ص     ف   ر ىا  
اعدد  الجاأددة اعدد  النمامددة  كددبل  كدد لك ىددل  مددنع م  ددااف  !التنددازف االفصدداف

   !!! كبل..  ر ىا  ع  ارركاب ال ن ب ااآل اف 

                                                 
  و دا الحد    ال دؤا  رسد   ات اإ االتدو نصد  الند از ع  الأ اف ال  عازب رعظام ق ر الصبلة  حمد  الد   ٕٓٔ

  صن  اال  وال  فاأة ع  الأ اف ال  عازب.     ارد الالكثا   ثل 
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 الفضل الرابع : طريل والية اهلل (84)  

إذا ا دددد ت الددددا  المددددؤ نا  ..    منددددل الدددد ن ب ااآل ددددافإذا   ددددا الدددد   
ىدد ا  تجاتدد  عدد   ذلددك..  نتاعددة عدد ت...   حأددة المحددك العددبلف!!االمؤ نددات 

ل اال  ودن  سد ا  صحو  ان عصاة   ت  وخاه إذا ا  ه عح  ذنب وا ا  ى.. وخاو
االكدل  !!ات حد  ات إذا ا د ه العاد ا  عد  اه عى ا  حداا  و   عمدل وخد  عحاو

 تصددأب األ دد ر الددا  المددؤ نا  كح ددا  ... عحدد  وىدد ة اتالعىدد م لعمددل    ددع 
عندد  ا     دد  عددبله إلدد  وىدد ة ات  ددل   ب  اكح ددا ر دد    اكح ددا  ددحة   ة  ا حأ دد ة   دد د  

 .رنتو  المحأة رنت   األ  اض اإل تماعاة الم   دة اآل 
الدددد لك عندددد  ا كانددددت المحأددددة    دددد دة اكانددددت الندددداس ردددد ىب إلدددد  

 ا  انعد  وناسد.. كانت الد ااالط ق  دة ا تاندة       العى م    اتالصالحا  ا حأ
 دددؤ       دددتطاع   ودددل الموددداكل ا  رددد ف النددداس ال دددأأ م اال  ُدْ ددد     عحددد  

لعدا  الصدحب  وتد  ! ،ادت الموداكل ألو   و ا اآل  ال  كأُ  !الن،اف االص اف
 الدم  كد  !!إذا ُا  ت رع   و ة الالجة اعنت    الت   ب الا  المتفا دما 

 المات  إال المحأة الت  كانت     دة    ال ح ب.  ُدح ّا  الناس   
و   ىدل  د  قح الندا وأدو اودب كتاالدو اودب نأادو اودب   ن    ات 

األ ضااف االم  الا     عأاده او   ععل والنا    ى ه الحااة الد ناا  د  دااف 
او   اإلقأدددا  عحادددو او ددد  الثنددداف عحادددو اال ثأدددة العظامدددة  ددد  لددد ة النظددد  إلادددو

 ععحندددا دا دددا   ددد  عأددداده الددد اك    الوددداك    الضددداك    الحاتددد    او      ندددا 
لحمددددن ج ال دددد  م الدددد    دددداف الددددو سددددا  األنأادددداف االم سددددحا  او   صددددحب قح النددددا 
ا مؤلىددا الددالت   اال دد ى االعضدداف االجندد  وتدد  نح دداه انحدد   دد  فدد ة الودد ت 

 إل  ل اف وى رو ا فتم لنا الاإلسبلف ااإل ما  و معا .
سددددددددا نا  حمددددددددد  اعحدددددددد  آلدددددددددو ا ددددددددحأو اسدددددددددحم  ددددددددح  ات عحددددددددد ا 
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 (85) الدىيا لفضل اخلامس : روضات اجليات فى

 
  الفصل اخلامضالفصل اخلامض

  

ات فى ات فى َـَّـّاجلناجلن  روضاُتروضاُت

ااــــــــــــــــــنينيالدُّالدُّ
ٖٖٔٓٔٓ

  

  شولشول والرَّ والرَّطاعة اهللطاعة اهلل  

  َّاتاتروضات اجلنَّروضات اجلن  

  ُّل الرمحات والربكاتل الرمحات والربكاتتنسُّتنس  

                                                 
ف الم ا دق ٕٓٔٓ/ٗ/٘المناا  د ف  – طاى  –كا  ى ا ال رس الع   بلة العواف الم ع  الواخ وال الك   ٖٓٔ
 ىد.ٖٔٗٔرالال  ا   ٕٓ
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 الفضل اخلامس: روضات اجليات فى الدىيا (86)  

 ال م ات ال وم  ال وام
وختدار لكدم  اكم و معا    الارك ات ال  اف الك اف إخ ان  اووأاال  
ا  د  وضحندا  د  ىد ه الحاحدة اسدتمعنا إلا دآ ة  أاركدة كندا    ى ا الضصل األخا  

اختداف إ االدة فدا اة كا ادة اا ادة  ا دا  د  ال د آ  المؤرخة الأ ا ة الضصل .. آ دة 
"غ٦ّاصذملذملذملذمل٢ّم كتاالندددا ىددد ا ددد    ددد  ىددد ا الم تددد ف المأدددارك الددد ى نتناالدددو   صدددل  

و دد ر فددت   دد  نددا  دد  لكددل  ددا  وددجل الالنددا ارضكا   الددل  ا ددا فددضاف   ،املعملذملذملّٕب "
 :.:اإلسراء[28] ا  ت    قا  ع  ى ا الأاا  المنا  اقتنا ى ا 

                                               

قددد  واتدددحنا إخددد ان  اوخددد ار  الكددد اف المدددا ال  أدددل الودددك و  ا انحددد  
 دد   صددححة   صددب   ودد اف  كددل عمددلىدد   الم   ددة عندد  رب العددالما  ن ا ددل ال

تدد االط االت ا ددل ت ددارب اال  دداع  عحدد  ال حمدد د و دد  اكددل  !الفحددق و معددا 
 !!!البلد الم حما  ا المعتمل  ا  ت ماعات االت اوم االتكا ل الا  

اكمدا   دد   الحكمداف  دد   نتندداا  الم تد ف  د  ط  ددق آخد ىندا  ع نا  د
 وضاف!!  ر ا نأت ال اف لاحصل النعالج .. وىل الطب اال ااف 

ا دن م  د   !المد ضوا  دن م  د   ودك   د  الض د   الناس كح ا رودك  
ل،ا دددة وا اطاعدددة ا دددن م  ددد   ودددك  عددد ف  !النكددد وا   ودددك   ددد  ال دددم االجدددم

ااود  إرومندا  دا  االكدل   د  ! ع   ل ا اال وص  .. فكااى ال ! ال ل  عصاا 
 ااإل االة:  !!   عن ك الالم د لنا ى ه المواكل اولّْ  ا وو ! 

                               [[319319]آل عنران]آل عنران  
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 (87) الدىيا لفضل اخلامس : روضات اجليات فى

المودددداكل إ  كانددددت  ودددداكل  لحددددل كددددل  .. إ االددددة فددددا اة كا اددددة اا اددددة 
 .!وا  واكل إقتصاد ة ! تماعاةوا  واكل إ !وا  واكل وس  ة !  د ة

  طاعة اهلل والرشولطاعة اهلل والرشول  

 :المأاركةى ه اآل ة    س    ا    كحمتا  المواكل وح   كل  

                   [[319319]آل عنران]آل عنران  

لا ددت المعناىددا    ال دد آ  إذا ذكدد ت  دد  آ ددات ال ومددةاكحمددة "لعددل"  دد
لكدد  كحمددة لعددل  دد  ال دد آ  ( و  ر ومدد   اىدد   دد از الت  دد  ) المعندد  الحجدد ى 

   ثدل ق لدو  د  و دة  د ض الصدااف  -ال ومدةلت كاد  ىنا              [[351351،]البكرة،]البكرة 
 ثمدد  الالصددااف الكنددو و دد   ح ددق و  الصددااف لمعدداز الت دد ى لتت دد   الدداس وى 

و  رومة ات اعنا ة ات ار  ادق ات   ح ق   و    ى  اك لك  -الت  ى لحصاىما 
 .ما  لالعا رب  ارعا ة ات رن،  عح  الطاىعا  ت ال س   

الطاعدة التا دة ال لك كا  و ص وى ة النأ  عح  ر الادة و دحاالو عحد  
 امددددا ووأتددددو الددددنضس انتكاسددددل عدددد   ...نحدددد  نطاددددل ات لكننددددا ت ال سدددد لو  ا 

ر اإل  ار عحد  نٍأ    نتحمس ألنض نا األع ار ااما ال رحب!! االالطأل الطاعة  ا
! تأ  دد ات نض دداة اردد ا بلت ى اىاددةال  عدد ف طاعددة ات اعحدد   فالضددة رسدد   ات

أل  ادالندددا!! ..  نددداا  عتمعالا رندددا الددد لك زادت  وددداكحنا  ددد  نض سدددنا ا ددد  
 عدا   ادو ال  قداطل   و د    دارت   ال طدة ال ى اىندا!! الانمدا ىد  طاعة ات ارسد لو 

و   تد ك لتأ  د   اال  صدب  . .االحد،ف  او    العد،ف  ال   . و    ال.اال  ى ولحمال 
 الضك !!!فطحات  اوال  ى ن ازف الت ا ل ا 
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 الفضل اخلامس: روضات اجليات فى الدىيا (88)  

 د اف  تد  الحجد ا ال دا  د  الد ناا كدل  ال .. اانظ  إل  طاعة الصحاالة الك اف
 دا كدان ا  تمن ندو  د   ..  ك دلوعح    داف  االحج ا ال ا    اآلخ ة عن  ات .. 

 أعدد  و  كددان ا  ..ألن ددم وطدداع ا ات ارسدد لو ... لمدداذا  الدد ناا  ددافىم  دداث ا  
 ا  او ددد اف اعحمددداف ا  وكا دددا و دددأح ا وثناددداف  !فددداوا   الددد ناا  ددد اف ال  عددد ا   ددد  

اذلدك ألن دم ! لاو النضس الأو  ة    ىد ه الد ناا  ا ع م كل  ا رطمل إا   اف
 د   لدو المطح دة اخد اا  ثداال عحد  طداعت م   وطاع ا ات اوطداع ا رسد لو 

 :ن ردىما  عا  لت كا  ال ح ك واد تا   تواال تا 

ؼذمل٦َّمماجُلؼمل ضمَلذملِةمسػملذمل٧ّمامِلؽمْلَؾذملَّٕمضذملاَل:ممممممؼذمل٦َّمماجُلؼمل ضمَلذملِةمسػملذمل٧ّمامِلؽمْلَؾذملَّٕمضذملاَل:مممممممممم  ملٍَاماْدذملَؿ٦َّىم دذمل٦ّل مآمممملٍَاماْدذملَؿ٦َّىم دذمل٦ّل مآممممم}}

مم  ،مَصَلذملذملؼمِلَّٝمابذملذمل٤ّ معلذملذملضمل٦ٍّدمَصَفػمَلذملذملَّٗمسػملذملذمل٧ّمبذملذملاِبمامللذملذملِفِّٓمَصذملذملَّٕآه مم،مَصَلذملذملؼمِلَّٝمابذملذمل٤ّ معلذملذملضمل٦ٍّدمَصَفػمَلذملذملَّٗمسػملذملذمل٧ّمبذملذملاِبمامللذملذملِفِّٓمَصذملذملَّٕآه مممماْجػمِلل ذملذمل٦ّااْجػمِلل ذملذمل٦ّا

104104{{ممَتضمَلاَلمؼامسؾذملَّٓمآمبذمل٤َّمعلذملضمل٦ّدٍمممَتضمَلاَلمؼامسؾذملَّٓمآمبذمل٤َّمعلذملضمل٦ّدٍمممصعملاَل:مصعملاَل:م

جػملذملَّٗممجػملذملَّٗممممممأنماظذملؽملاِمأنماظذملؽملاِممم}}وو دم:وو دم:مم

صلذملؼملّٝمسؾذملّٓمآمممصلذملؼملّٝمسؾذملّٓمآممماْجػمِلل ذمل٦ّا،مماْجػمِلل ذمل٦ّا،ممؼ٦ّمماجلؼملضملةمسػمل٧ّمامِلؽملربم،مصػملؼملامجػملذملّٗمضذملال:مممؼ٦ّمماجلؼملضملةمسػمل٧ّمامِلؽملربم،مصػملؼملامجػملذملّٗمضذملال:ممم

ممصفػملذملّٗميفمبذملينمَشذملؽمْل٣ّ،مضؿملذمل٢ّ:ممممصفػملذملّٗميفمبذملينمَشذملؽمْل٣ّ،مضؿملذمل٢ّ:مممممماْجػمِلل ذمل٦ّا;ماْجػمِلل ذمل٦ّا;مممب٤ّم واحةمض٦ّلم دذمل٦ّلمآممب٤ّم واحةمض٦ّلم دذمل٦ّلمآمم

اضملذملذمل١ّموأغذملذملتماضملذملذمل١ّموأغذملذملتممممَشذملذملؽمْل٣ّمَشذملذملؽمْل٣ّ دذملذمل٦ّلمآم اكمابذملذمل٤ّم واحذملذملةمجذملذملاظّٗميفمبذملذملين دذملذمل٦ّلمآم اكمابذملذمل٤ّم واحذملذملةمجذملذملاظّٗميفمبذملذملينممؼذملذملاؼذملذملا

105105{{ممصفػملّٗميفمعغملاغ٥ّصفػملّٗميفمعغملاغ٥ّمماْجػمِلل ٦ّا;اْجػمِلل ٦ّا;ممتعمل٦ّلمظػملؽملاستعمل٦ّلمظػملؽملاس

مم

اسد ل ه لمدا ىد   دالس  كاندو  ىا الع ال  رااوة إلذىأ ا م ون اراى 
إ ح د ا! و   النأد  و د  : إند  سدمعت  تععأا     سدؤال م! قا الم  أ ح   

 !   وى رو وسمل اإلذ ل ااف  كا  وق ف الم الم وسمعو      الا

                                                 
 عطاٍف ع   االٍ  سن  الكأ ى لحأا    ٗٓٔ
 ع  عاىوة   ه الطأ ان     األاسطراا ٘ٓٔ
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 (89) الدىيا لفضل اخلامس : روضات اجليات فى

الدددو  ىدددل ىددد ه األ دددة  ددد  ال دددمل    الدددّا  ات ... إندددو وددد ص فددد   
 حاسدأ م  اقد  كاندت األ دم ال داال ة عحد  و دة نأاندا ... االطاعة ت ارسد لو 

الالضعددل إ  كددا   اعحدد  ال ددم  !! عحدد  الفدداط ة التدد  رفطدد  عحدد  الددنضس  ات 
:: : :  و ددددنة وا سدددداوة   ندددد،  قدددد   ات                              

               [[951951]البكرة:]البكرة: 
 :  ددا رسدد   ات كادد   حاسددأنا ات عحدد  فدد ف     ددا  الصددحاالة المأددارك

ا"الددد ااف  عحددداكم"   "وددد  ص   عحدددو   دددإذا الدددالح  ص عحانددداىممندددا الدددو الدددم نض
      ل م: ال وام" 

٢ّ ماظغمِلَؿاِبمِع٤ّْمَضْؾػمِلغمُل٣ّْ:مَدؼمِلضمْلؽمَلامَوَسزمَلؿمْلؽمَلا،م٢ّ ماظغمِلَؿاِبمِع٤ّْمَضْؾػمِلغمُل٣ّْ:مَدؼمِلضمْلؽمَلامَوَسزمَلؿمْلؽمَلا،ممَتعمُل٦ُّظ٦ّامطؼملامضالمأْػمَتعمُل٦ُّظ٦ّامطؼملامضالمأْػالالمم}}

{{ممَب٢ّْمُض٦ُّظ٦ّا:مَدؼمِلضمْلؽمَلامَوأَرضمْلؽمَلاَب٢ّْمُض٦ُّظ٦ّا:مَدؼمِلضمْلؽمَلامَوأَرضمْلؽمَلا
مممم:مسؽملؾمل٣ّمصعملاظ٦ّامطؼملامضالمآ  ٙٓٔٙٓٔ

                                           دد ن،  ات خص  دداة ل دد ه 
      ا :قددسدداال ة   ، ددة لا ددت ألى و ددة ا  األ ددة المحم  ددة                 

                                         [[953953]البكرة:]أحت خص  داة أل دة     ،،:البكرة   
  :: ىم الحأاب اقا  ل م  أانا  لكبلف ات   أو  رس   ات 

ًة،مَصذملَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلذملا،مممًة،مَصذملَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلذملا،مممَع٤ّْمَػ٣ِّمِبَقَلؽمَلٍةمَصػمَل٣ّْمَؼضمْلؼمَلػمْلؾمَلا،مَطَؿْؾذملت مَظذمل٥ّ مَحَلذملؽملَمممَع٤ّْمَػ٣ِّمِبَقَلؽمَلٍةمَصػمَل٣ّْمَؼضمْلؼمَلػمْلؾمَلا،مَطَؿْؾذملت مَظذمل٥ّ مَحَلذملؽملَممممم}}

َئٍة.مَوَإْنمَػذملذمل٣ِّمِبَلذملذملؿمٔلَؽٍةمَصػمَلذملذمل٣ّْمَؼضملؼمَلػمْلؾمَلذملذملا،ممَئٍة.مَوَإْنمَػذملذمل٣ِّمِبَلذملذملؿمٔلَؽٍةمَصػمَلذملذمل٣ّْمَؼضملؼمَلػمْلؾمَلذملذملا،ممَدذملذملْؾضمِلؼملاَدذملذملْؾضمِلؼملاممٰ  ٰ  َطَؿْؾؿ ؾمَلذملذملامِبضمَلرمْلذملذملَّٕمَأْعـَاِظؾمَلذملذملامَإالمَطَؿْؾؿ ؾمَلذملذملامِبضمَلرمْلذملذملَّٕمَأْعـَاِظؾمَلذملذملامَإالم

{{ممًَّٓةًَّٓةَطَؿْؾت مَظ٥ّ مَحَلؽمَلًةم،مَصَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلا،مَطَؿْؾؿ ؾمَلامَسػمَلؿمْل٥ِّمَدؿمٔلَؽًةمَواِحَطَؿْؾت مَظ٥ّ مَحَلؽمَلًةم،مَصَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلا،مَطَؿْؾؿ ؾمَلامَسػمَلؿمْل٥ِّمَدؿمٔلَؽًةمَواِح
ٔٓٚٔٓٚ

مم

                                                 
  حاب   حم اووم  ااال  وأا  ع  وال  ى   ة. ٙٓٔ
  حاب   حم ااال  وأا  ع  وال  ى   ة. ٚٓٔ
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اعددة اقدد  كانددت انظ اا إلدد   ىددل ات عحدد  األ ددة المحم  ددة الأ كددة الط دد
رحاسددب األ ددم ال دداال ة عحدد  ال ددم الالمعصدداة اُركتددب عحددا م سدداوة و ددا األ ددة 

َوَإْنمَػ٣ِّمِبَلؿمٔلَؽٍةمَصػمَلذمل٣ّْمَؼضملؼمَلػمْلؾمَلذملا،مَطَؿْؾذملت مَظذمل٥ّ مَحَلذملؽمَلًةم،ممممممَوَإْنمَػ٣ِّمِبَلؿمٔلَؽٍةمَصػمَلذمل٣ّْمَؼضملؼمَلػمْلؾمَلذملا،مَطَؿْؾذملت مَظذمل٥ّ مَحَلذملؽمَلًةم،مممممم صدارت إلد :المحم  ة 

      اى ا الأ كة،مّٓةّٓةَصَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلا،مَطَؿْؾؿ ؾمَلامَسػمَلؿمْل٥ِّمَدؿمٔلَؽًةمَواحَصَِْنمَسؼمِلػمَلؾمَلا،مَطَؿْؾؿ ؾمَلامَسػمَلؿمْل٥ِّمَدؿمٔلَؽًةمَواح                    

                  ]الأ  ة[. 
عحدد  ال ددمل االطاعددة ت ارسدد لو وتدد  و  سدددا نا  إذا  ودال ددم النأدد  
 : قددددددا : }كنددددددا إذا سددددددمعنا قدددددد   ات  عأدددددد ات الدددددد    ددددددع د       

           و ددجانا الوذاننددا اانتأ نددا الع  لنددا اوذىاننددا أل  ات  
الأاددك رعندد  إ االددة لددك  ددا  –   دد  و      نددا الدد    اقحنددا لأاددك الح ددم اسددع  ك 

 ددإذا كددا  و دد  سددارعنا إلدد  رنضادد ه اإذا كددا  ن دد  سددارعنا  دد  ر كددو رثأددة  –رب 
 {.   رتاف ات 

 ددإذا  وددانا عحدد  ال ددمل االطاعددة ت ال سدد لو ُوح ددت  ماددل المودداكل 
 دد ارنا وا التدد   دد  الا رنددا وا التدد   دد   التدد  الاننددا وا التدد  عندد نا وا التدد   دد 

 .ال  طحب  نا ثا  ال مل االطاعة لحى رو النأاو   عتمعنا أل  ات 

  َّاتاتروضات اجلنَّروضات اجلن  

 لداس  ادو ودل   ...لنا الع  ذلك الاالا  وعح  اورق  اوثح   م  ضتب ات 
  !اإنمددا لمدد     دد  و   عدداش  دد  الدد ناا اك نددو  دد  العنددة.... المودداكل ا  ددط 

اىد   دد  دار  .... ىدل   ددتطال اإلن دا  و   عدداش  د  العنددة   دد   ....  مد  
 ... ىل  مك  ذلك  ... نعم! االنك  االض   االم ض  االجم   ال م  
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    عبله: المؤ   إذا استعاب أل   ات  ل   كا   ... نعم!

                                               

                        ]آل عنران[]آل عنران[  

اذلدك أل  اآلخد ة  ! ..اوندتم  د  الد نااسدارع ا وى .... اكحمة سارع ا 
رومددان  ألىددل  رالددان  ار دد      الكدد  ر راددب  ... لدداس  ا ددا   ددارعة إلدد  العنددة 

 :ن م  ددددددددد  ر رادددددددددو العندددددددددة اىددددددددد   ددددددددد   كاندددددددددو ددددددددد! ...  مدددددددددثبل  ... العندددددددددة 
                           ]اوزلضددددت وى ر  الددددت ا وددددت   ]ت

ارح كددت االعنددة  دد  اآلخدد ة رتحدد ك ارمودد  ارض ددم ارعحددم  ددا  دد ار  دد  الددا  
اإلن ا  اخاط ه  بل رنتظ  و كة الح ا  ألن ا ر رم  الما   ار    ال حدب ا د  

كادد  التض ددا  اآل ددة  دد  الدد ناا  اىدد ا  دد  اآلخدد ة!    العنددا  الدد    الدد وم  
 : كا  ال زلضت انح     الحااة ال ناا!!    اق  قا 

ٛٓٔٛٓٔ{{ممَسػمِل٨َّمَوَدػمْلؼمَلاَنمَوَأِب٨ّمَ َ مَوَسؼمِلاَ مْب٤َّمَؼاِدَُّٕسػمِل٨َّمَوَدػمْلؼمَلاَنمَوَأِب٨ّمَ َ مَوَسؼمِلاَ مْب٤َّمَؼاِدُّٕممِتماْظَفؽمِلُةمَإَظ٧ّمَأْ َبضمَلٍةِتماْظَفؽمِلُةمَإَظ٧ّمَأْ َبضمَلٍةاْذَؿاَضاْذَؿاَضمم}}
مم

روددتات إلددا م  دد  اكدد لك  دد  كددل ز ددا  ىندداك   اىددؤالف  دد  ز دد  النأدد ة
    ااآل ةعنةال                  [ٖٔ]د  كدل ز دا  إلد  وزلضت  ى  ت 

وسدارف لضدت اإلد  و د  ز و    العندة التد    !إذا   !و    ث ات األرض ا   عحا ا
 :ىنا    ال ناا ن مع ا    ق   الحأاب  ة  إن ا  ن  ..  إلا ا 

––ِةمَصذملاْ َتضمل ٦ّاممِةمَصذملاْ َتضمل ٦ّاممِبََّٕؼذملاَ ماْظَفؽمِلذملممِبََّٕؼذملاَ ماْظَفؽمِلذملمممم-- اونتم ىندا  د  الد ناا --ممَإَ امَعَّْٕ ت ٣َّْإَ امَعَّْٕ ت ٣ّْمم}}

الح كدة  وى ا ح  ا اوطاح ا العح س ااستمتع ا اال ر ارع ا إل  الف اج اإل 
                                                 

 اال  ع اك  ع  و  ضة. ٛٓٔ
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مم––ااسدمع ا إلد  ود    رسد   ات ارد ال اه مم––ممَضاُظ٦ّا:مَوَعامَ َؼا  ماْظَفؽمِلذملِةم؟مَضاُظ٦ّا:مَوَعامَ َؼا  ماْظَفؽمِلذملِةم؟ممم––

ممضذملال:مضذملال:م:ا د  راا دةمم،،َعَفاِظّٗ ماْظضمِلػمْلذمل٣َّمَعَفاِظّٗ ماْظضمِلػمْلذمل٣َّمممضال:مضال:م :ا   راا ةمم--ممَضاَل:مِحػمَل٠ّ ماظّْٔطََّٕضاَل:مِحػمَل٠ّ ماظّْٔطَّٕ

{{ممحػمل٠ّماظعملّٕآنحػمل٠ّماظعملّٕآن
ٜٜٔٓٔٓ

مم

كددل ىدد ه ر دداض   –وح ددات العحددم  –وح ددات ال دد آ   –وح ددات الدد ك  
راتدة  د  ر داض   عحدس العحدم ىد ا  د   دنح  اآل   د    ر داض العندة  إذا  

 :العنة ال نا    ال ناا  ال لك  إ  ى ا المعحس       او 

َعاماَجَؿؼمَلَّٝمَض٦ٌّْممِص٨ّمَبؿمْلٍتمِع٤ّْمب ؿمل ٦ِّتماظػملَّذمل٥ِّمَؼْؿػمُلذمل٦َّنمِطَؿذملاَبماظػملَّذمل٥ِّمممممَعاماَجَؿؼمَلَّٝمَض٦ٌّْممِص٨ّمَبؿمْلٍتمِع٤ّْمب ؿمل ٦ِّتماظػملَّذمل٥ِّمَؼْؿػمُلذمل٦َّنمِطَؿذملاَبماظػملَّذمل٥ِّممممممم}}

َوَؼَؿَّٓاَ د ذملذمل٦َّغ٥ّ مَبؿمْلذملذملؽمَلؾمل ٣ّْمَإالَّمَغََّٖظذملذملْتمَسػمَلذملذملؿمْلؾمَل٣ّ ماظِلذملذملغمِلؿملؽمَلُة،مَوَشرمِلذملذملؿمَلْؿؾمل ٣ّ ماظِّْٕحؼمَلذملذملُة،مممَوَؼَؿَّٓاَ د ذملذمل٦َّغ٥ّ مَبؿمْلذملذملؽمَلؾمل ٣ّْمَإالَّمَغََّٖظذملذملْتمَسػمَلذملذملؿمْلؾمَل٣ّ ماظِلذملذملغمِلؿملؽمَلُة،مَوَشرمِلذملذملؿمَلْؿؾمل ٣ّ ماظِّْٕحؼمَلذملذملُة،ممم

..{{ممَوَحظملَّْؿؾمل ٣ّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلُة،مَوَ َطَّٕػ ٣ّ ماظػمل٥َّّ مِصؿملؼمَل٤ّْمِسؽمْلَّٓه َوَحظملَّْؿؾمل ٣ّ ماْظؼمَلاَلِئغمَلُة،مَوَ َطَّٕػ ٣ّ ماظػمل٥َّّ مِصؿملؼمَل٤ّْمِسؽمْلَّٓه 
ٔٔٓٔٔٓ

مم

 ىنا    دار ال ناا: ةددد   ر اض العن   ى ه راتة  
 .إ  كانت  عحس ذك  -
 .   ر اض العنة    راتة   عحس عحم   تاإ  كان -

 .. اإ  كا   عحس ق آ      راتة    ر اض العنة -

 .. المأاركة !! ى ه المعالس     عحس  حب وا و ا  اإ   -

  دع ه المأدارك    د   ادو راتدتا   د  ر داض  ال لك دخل النأ  
 ماعددددة  دددد  و ددددحاالو ..وى و   ا عحددددس عحددددم...  عحددددس ذكدددد  ... العنددددة 

                                                 
 رااه ووم  االت     االطأ ان     الكأا  ع  ونس ال   الك. ٜٓٔ
  ا ل األواد   االم اسال )د( ع  وال  ى   ة. ٓٔٔ
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 :ا ن م  ماعة  ت ارس   العحم  ات  عح     ن م  ماعة   ك ا 
 !! حم  عت ض وو ىما عح  اآلخ  -
 .وا التحماب!! !!الال   الأع  الم ُ  او ا إل  العى م  -

 !!الم   ل وو ىما لآلخ  نح  و ىل  نكم -

 !!الم   ل وو ىما لآلخ  و ىا   اذا رضعح    -

 !! عل  عحكم الأ ىا ا   ا ال لال ىمس ل  ال ا  -

 .. اال .. ..اال ..  م ال  ف!!اال خ   ا ارح   ا عن -

 !!!ور ا  كا  كان ا
راى سددا نا  ... ما  لحنأدد  العدد نا  ألن ددم كددان ا   ددح  كددان ا كدد لك 
: ع ْأ   الح و  اْلُ  ع ْمٍ ا   ق ا  

َخََّٕجمَ د ٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّمَ اَتمَؼذمل٦ُّْممِعذمل٤ّْمَبضمْلذملَّٚمح َفذملَِّٕه.مَصذملََّٓخ٢َّماْظؼمَلْلذملِفَّٓ.ممممممممَخََّٕجمَ د ٦ّل ماظػملٍَذمل٥ِّمَ اَتمَؼذمل٦ُّْممِعذمل٤ّْمَبضمْلذملَّٚمح َفذملَِّٕه.مَصذملََّٓخ٢َّماْظؼمَلْلذملِفَّٓ.مممممممممم}}

.مَإْحذملَّٓاػ ؼمَلامَؼعمْلذملَُّٕأوَنماْظعمُلذملّْٕآَنمَوَؼذملّْٓس ٦َّنماظػملٍَذمل٥َّ.مَواُِّْخذملَّٕىممممممم.مَإْحذملَّٓاػ ؼمَلامَؼعمْلذملَُّٕأوَنماْظعمُلذملّْٕآَنمَوَؼذملّْٓس ٦َّنماظػملٍَذمل٥َّ.مَواُِّْخذملَّٕىمممممممَصََِ امػ ٦َّمِبَقػمْلعمَلَؿذملؿمْل٤َّمَصََِ امػ ٦َّمِبَقػمْلعمَلَؿذملؿمْل٤َّم

ػذملؤ اَلِءمَؼعمْلذملَُّٕأوَنماْظعمُلذملّْٕآَنممممػذملؤ اَلِءمَؼعمْلذملَُّٕأوَنماْظعمُلذملّْٕآَنمممممم،،َؼَؿضمَلػملٍَؼمل ٦َّنمَوؼ ضمَلػملٍِؼمل ٦َّن.مَصعمَلاَلماظؽملٍَِؾ٨ٍّ :مُط٢ٌٍّمَسػمَلذمل٧ّمَخؿمْلذملُّٕممَؼَؿضمَلػملٍَؼمل ٦َّنمَوؼ ضمَلػملٍِؼمل ٦َّن.مَصعمَلاَلماظؽملٍَِؾ٨ٍّ :مُط٢ٌٍّمَسػمَلذمل٧ّمَخؿمْلذملُّٕمم

ؼمل ذملذمل٦َّنمؼمل ذملذمل٦َّنمَؼَؿضمَلػملََّؼَؿضمَلػملََّعذملذملؽمَلضمَلؾمل ٣ّْ.مَوػذملذملؤ اَلِءمَعذملذملؽمَلضمَلؾمل ٣ّْ.مَوػذملذملؤ اَلِءمَوَؼذملذملّْٓس ٦َّنماظػملٍَذملذمل٥َّ،مَصذملذملَِْنمَذذملذملاَءمَأْسشمَلذملذملاػ ٣ّْمَوَإْنمَذذملذملاَءممَوَؼذملذملّْٓس ٦َّنماظػملٍَذملذمل٥َّ،مَصذملذملَِْنمَذذملذملاَءمَأْسشمَلذملذملاػ ٣ّْمَوَإْنمَذذملذملاَءمم

111111{{ممَصَفػمَلَّٗمَعضمَلؾمل ٣َّْصَفػمَلَّٗمَعضمَلؾمل ٣ّْمم،،ب ضمِلـْت مع ضمَلػملٍِؼملًاب ضمِلـْت مع ضمَلػملٍِؼملًاممااؼملؼمََلَوؼ ضمَلػملٍِؼمل ٦َّن.مَوَإِغَوؼ ضمَلػملٍِؼمل ٦َّن.مَوَإِغ

مم

العحددددم  الددددد     دخددددل النأدددد     دددد  وح ددددة ردددد ك  ات اوح ددددة رتدددد ارس

                                                 
     عأ ات ال  عم ااثا ىا ع سن  اال   ا و ٔٔٔ
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االدد     دد  وح ددة الدد ك   دد   حاتددد ة  ! ت ارسدد   العحددم  دد   حاتدد ة نظ  ددة
الدد لك قددا   !! ةلحعحددم الدد   سددمع ه  دد  المحاتدد ة النظ  دد ا  .. رطأا دد !عمحاددة

وى ال  عتد ض  {{ممسػملذمل٧ّمخذملريُممسػملذمل٧ّمخذملريُممممماجملػمللذمل مسػملذمل٧ّمخذملريمممماجملػمللذمل مسػملذمل٧ّمخذملريمممطالطالمم}}وى ة النأد  : 
ـْذملذملت معضملػملخملؼملذملذملًامم}} –وودد  عحدد  اآلخدد   ـْذملذملت معضملػملخملؼملذملذملًاوإِغؼملذملذملامب ضمِل ا حددس  ددل  دد  ىددم  دد   112112{{مموإِغؼملذملذملامب ضمِل

 .113113{{باظؿضملػملؿمل٣ّمأ دػملتمباظؿضملػملؿمل٣ّمأ دػملتممم}}ألنو قا : .. اذلك  وح ة العحم
دُو ونظداركم خد ار  الك  مدات .... واو   ال د اف األ اتدلاىنا  اإخ ان ا  

و  الكدددل فددد ة ر ددد  وا لددد  سددد ٍّ عظدددام  ددد  وسددد ار ال اودددة  ددد  ىددد ه الحاددداة... إ
 ال ح ب ...: عا  .... او  رضتح ا رنتأ  ا لما س ق   

   دد  الددأبلد قاىمددة اداىمددة عددالس العحددم كانددت    دد  الدد،   ال   ددب لمددا
  كددا رتندد،   دد  كددل المبلىكددة كانددت    ا عددالس ال دد آ   دد  كددل  كددا   بلز ددة

س ق اعدد ىا وس ددا  ب  ا ددا الدد وم ه المعددالس التدد  وأ ددز ددا  لكدد  رحىدد  ىدد ا 
 اكاندت رومدة ات كمدا قحدت  دإ  ىدؤالف رجوداىم ال ومدة ...ا  - النأ  الع نا 

 :األاقات االعمال المحبلت عح  وىل ى ه العح اترتن،     كل رعال  
 .!! كانت الأ كات رتن،     ال ماف عح  األرض -
 .!!اكانت وال اب ال ماف  ضت وة لح اىحا  -

 .!!لح اعا عح   ص اعا ا حة اوال اب اإل االة  ضت   -

عدد   االجددم    عدد  الم مدد  ا  ا   ددل ات ال دد ه المعددالس ال ددم   -
 .!! االك ب ع  المك االا   المجم  ا 

                                                 
 سن  ال ار   ع  عأ ات ال  عم ا. ٕٔٔ
 الض او االمتض و لحفطاب الأج ادى ا ضتاح دار ال عادةإلال  ال ام الع ز و. ٖٔٔ
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 !! كانت  واكل الم حما  االمؤ نا  قحاحة -

 ..ج ال  ه المعالس ع  الم حما  االمؤ نا أل  ات كا   ض   
ر دأب لدو الىداق  د  الدنضس  وا ثدم   إذا انتاالو ىم  وت  الم حم الل كا  

عنددد  ا   ْحُىدددد  إلددد  ىدددد ه .. اا وز دددة  دددد  الع دددم  .. وا قحدددق  ددد  الصدددد ر.. 
 وا   خ ه إخ انو إلا ا اكحنا كا   ع ف ذلك...: المعالس 

ارتددا .. ا ععحددو  دد  راح ار حددا   ىددمٍّ  عندداف اكددل    ُدد ىب ات عنددو كددل  
 .ا ا عاش واارو    و .. ارت ا  

المأاركدددات الحىددد ر ىددد ه المعدددالس اوىحدددو وضظدددو  أل  ات  لمددداذا 
 !ا  ددماناةوعصددأاة التدد  ن اىددا اآل   دد  و دد اض نض دداة! وا   دد  كددل المودداكل

 ...االت  سأأ ا الأع  ع  ى ه المعالس الن راناة اإلل اة 
ىل اتب ى ا ال     اإخ ان  ... وع  تم سدأب الود اف االدأبلف از دادة 

 سأب ثىب ال ماف !!ل نا اا كما ن        عال الاف .. و
المعدالس الن رانادة التد  ىد   د  وىل ىد ا ال، دا   لؤلس      استأ  

 :ر اض العنة ال الاناة .. استأ ل ىا
 !!المعالس ال  ف  -
 !!معالس الح   االحعبال -

 ! االمجن  !معالس الط بال -

 االم ك ات !! !ا عالس المف رات -

 !!اال ا  ا عالس الجاأة االنمامة اال ال -
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 االوتم االحع  االم ار ات. ا عالس ال ب   -
   ل  نتظد ا  و  رند،  رومدة ات العد  ذلدك عحد  وىدل ىد ه المعدالس 

 .. النأدددد  عحاددددو الصددددبلة اال ددددبلف  ورأدددداف !! كادددد   او  ددددا ال دددد اف الكدددد افكادددد 
     :و  مال األناف إل    ف ال،واف ا ر ا نأ  وأاأكم  ح   إذا كا  

َإالَّمطَلِغذملؼمَلامَتظمَلُِّٕض٦ّامَس٤ّْمَإالَّمطَلِغذملؼمَلامَتظمَلُِّٕض٦ّامَس٤ّْممم;;ُض٦ّامَس٤ّْمَشؿمْلَّٕمِ ْطَّٕمآُض٦ّامَس٤ّْمَشؿمْلَّٕمِ ْطَّٕمآَض٦ٌّْممَصَؿظمَلَِّٕض٦ٌّْممَصَؿظمَلِّٕممَعاماْجَؿذملؼمَلََّٝعاماْجَؿذملؼمَلَّٝمم}}

{{ممةًًةِظ١َّماظذملؼمَلذملْفػمِلّٗ مَسػمَلذملؿمْلؾمَل٣ّْمَحْلَِّٕظ١َّماظذملؼمَلذملْفػمِلّٗ مَسػمَلذملؿمْلؾمَل٣ّْمَحْلَّٰٕ  ٰ  ِجؿملظمَلِةمِحؼمَلاُ مَوطاَنم ِجؿملظمَلِةمِحؼمَلاُ مَوطاَنم 
ٔٔٗٔٔٗ

مم

اال ود   اال قد ة إال  –لم  د ك  وىد ة ات و  وو ا     المعحس و  
الحاتددد    ووددد   الدددم  نأدددو  ... ادددو آ دددة  ددد  كتددداب ات ووددد   الدددم   ددد و  -الدددات

الددل إ  المعحددس كحددو ثاأددة انمامددة اقاددل ... الحدد     دد  وواد دد  رسدد   ات 
 ددل  المع ا دة األخدد ى افددطط .. ناىادك عدد  المح  دات  وا ل دد  اسدضو  اقدا  

وا رتنددد،  عحا دددا الفاددد ات االأ كدددات  ثدددل ىددد ه المعدددالس ر  ال دددا المبلىكدددة  
 :     النأ  كبل  إذا كانت المبلىكة كما اال ومات!!!  

إِنماْظضمَلْؾَّٓمَظؿمَلغمْلِّٔب ماْظغمِلَّْٔبَةمَصؿمَلَؿَؾاَسّٓ ماْظؼمَلػمَل١ُّمَسؽمْل٥ّ مَعِلريَةمإِنماْظضمَلْؾَّٓمَظؿمَلغمْلِّٔب ماْظغمِلَّْٔبَةمَصؿمَلَؿَؾاَسّٓ ماْظؼمَلػمَل١ُّمَسؽمْل٥ّ مَعِلريَةممم}}

{{ممِعؿمل٢ُّمِع٤ّْمَغْؿ٤َّمَعامَجاَءمِب٥ِِّعؿمل٢ُّمِع٤ّْمَغْؿ٤َّمَعامَجاَءمِب٥ِّ
ٔٔ٘ٔٔ٘

مم

إذا   المبلىكددة التدد   عددك ر ثددب داىمددا   دد  اىدد ا  دد  ك الددة ااودد ة! .. 
عاسددات  األ دداك  الطاأددة اال اىحددة العطدد ة الطاأددة  لمدداذا ال  دد خح   و دداك  الن

اعن  ا  نت ل اإلن دا  إلد   د ار الل ..  ال ااىب الطاأة ألن م     ا  دا ا  فم  

                                                 
 رااه ووم  ع  وال  ى   ة. ٗٔٔ
 الف اىط       ااه األخبلت ع  اال  عم . ٘ٔٔ
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 إندو   الح دم ارودم  بلندا  : ر د   دإ  المبلىكدة  -اكدا   دثحكم إ  فداف ات  -ات
كدا  ال  ُد خحنا إال األ دداك  الطاأدة اال ُ  دمعنا إال الكحمددات الطاأدة ا ودد  ا  

   اارد:لو عن  ات

مَوط٢ٍََّمِبضمَلْؾِِّٓهمامُلذملْؤِع٤َّمَعػمَلغمَلذملؿمْل٤َّمَؼغمْلؿ َؾذملاَنمَسؼمَلػمَلذمل٥ّ ،ممممممَوط٢ٍََّمِبضمَلْؾِِّٓهمامُلذملْؤِع٤َّمَعػمَلغمَلذملؿمْل٤َّمَؼغمْلؿ َؾذملاَنمَسؼمَلػمَلذمل٥ّ ،مممممظػمل٥ٍََّمَتضمَلاالظػمل٥ٍََّمَتضمَلاالَإنٍَماَإنٍَمامم}}

:مَضّْٓمَعاَتمَصَلَ ْنمَظؽمَلامَأْنمَغزمْلضمَلَّٓم:مَضّْٓمَعاَتمَصَلَ ْنمَظؽمَلامَأْنمَغزمْلضمَلَّٓمَصََِ امَعاَتمَضاَلمامَلػمَلغمَلاَنماظػملٍََّٔاَنمو طاَلمِب٥َِّصََِ امَعاَتمَضاَلمامَلػمَلغمَلاَنماظػملٍََّٔاَنمو طاَلمِب٥ِّ

َدذملذملؼمَلاِئ٨ّمَعؼمْلػمُلذملذمل٦َّءٌةمِعذملذمل٤ّْمَعاَلِئغمَلِؿذملذمل٨ّممممَدذملذملؼمَلاِئ٨ّمَعؼمْلػمُلذملذمل٦َّءٌةمِعذملذمل٤ّْمَعاَلِئغمَلِؿذملذمل٨ّمممم...م...م:م:مَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل ماظػملٍَذملذمل٥ّ ممَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل ماظػملٍَذملذمل٥ّ ممممماظلٍَذملذملؼمَلاِءماظلٍَذملذملؼمَلاِءَإالَإال

َصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل ماظػملٍَذملذمل٥ّ :مَأْ ِتذملذمل٨ّمممَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل ماظػملٍَذملذمل٥ّ :مَأْ ِتذملذمل٨ّمممممممَلذملذملؾق ٦ّغ٨ّمَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّاَلَن:مَأَصؽمل عمِلذملذملؿمل٣ّ مِصذملذمل٨ّماَِّْ َ م؟مممَلذملذملؾق ٦ّغ٨ّمَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّاَلَن:مَأَصؽمل عمِلذملذملؿمل٣ّ مِصذملذمل٨ّماَِّْ َ م؟مممؼ ؼ 

٧ّم٧ّمَصؿمَلعمُل٦ّل :مُض٦َّعذملامَسػملذملممَصؿمَلعمُل٦ّل :مُض٦َّعذملامَسػملذملممممممَصؿمَلعمُل٦ّاَلَن:مَصَلْؼ٤َّم؟َصؿمَلعمُل٦ّاَلَن:مَصَلْؼ٤َّم؟مم٦َّءٌةمِع٤ّْمَخػمْلعمِل٨ّمؼ َلؾق ٦ِّغ٨ّ،٦َّءٌةمِع٤ّْمَخػمْلعمِل٨ّمؼ َلؾق ٦ِّغ٨ّ،َعؼمْلػمُلَعؼمْلػمُل

َواْطؿ َؾذملذملامَواْطؿ َؾذملذملام،م،مَوَطرَباِغذملذمل٨ّمَوَػػملاَلِغذملذمل٨َّوَطرَباِغذملذمل٨ّمَوَػػملاَلِغذملذمل٨ّ......َواْحؼمِلذملذملَّٓاِغ٨ّمَواْحؼمِلذملذملَّٓاِغ٨ّم،م،مَلذملذملؾَقاِغ٨َّلذملذملؾَقاِغ٨ّصََصَضْؾذملَّٕمَسْؾذملذملِّٓي;ممَضْؾذملَّٕمَسْؾذملذملِّٓي;مم

116116{{ممةِِةضمَلْؾِّٓيمَإالمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعضمَلْؾِّٓيمَإالمَؼ٦َّْمماْظعمِلؿمَلاَعِظ١َّمِظِظ١َّمِظٰ  ٰ    

مم

الدددك ُر دددأب ارددد ك   !المبلىكدددة ىددد  التددد  رعمدددل عنددد كاعنددد ىا  دددإ  
 عن م: ارحم  ات اى  قح ب طاى ة اوعا  طاى ة      ات 

                                         [[33،]التحريه،]التحريه  

اىددم  عح دد   ... آالف ال ددنا   ت ددأاح م لنددا و ىددل  دد  ر ددأاحنا 
 .... لنا و معا  اى   ىل ات عن  قأ رنا إل    ف ال   !!!

                                                 
دا  ع  ونس ال   الك  رااهٙٔٔ دة   الم از      اْلع ن اى،  او الُد  الكد  الو  داخ   د  اْلع ظ م  ع     د  اْلج بل ن ا دات او الد  الو   ) ا ل الم انا  االم اسال(. ىب  اال   حم   او اردُه ااْلُ  اْلُع ز       الم ت عات  د ح ْم ُ ص بْ 
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  ُّل الرمحات والربكاتل الرمحات والربكاتتنسُّتنس  

لدد لك رتندد،  ال ومددات عحدد  .. ىدد ه المعددالس  ا ددا راتددات العنددات 
رتنددد،  عحا دددا  ددد  زراعار دددا اتددد اع ا .. وىدددل الأحددد  التددد  ال دددا ىددد ه المعدددالس 

  عحا ددا  دد  وق ار ددا ا دد  و  ددادىا ا دد  واالدىددا اكدد لك رتندد، ... ارعارار ددا 
 ا   كل ف ف رتن،  الأ كات ار خل    ق   ات:

                                            

                       [[2323]األعراف:]األعراف:  

ا  عحدد  دخدد   الم ددع  كددان ا و  صدد  الدد لك رو نددا سددحضنا الصددالب 
 :... قأل الضع  ال اعة

  ددن م  ماعددة   دد وا  ارد ال ددح  ل ددا    صددطض  الأكدد ى -
 وا ثا ه    األاراد ... ....  ثبل  

 .!ا ن م     ت ع  -

 .!ا ن م     صح  عح  وى ة النأ  -

 :ا دددددددددددن م  دددددددددددد    ددددددددددددتجض  ات لاددددددددددد خل  دددددددددددد  قدددددددددددد   ات -
                          [[]آل عنران]آل عنران.. 

 .ا ن م      ك  الاسم    وسماف ات -

 . كل ااو   ن م  وتجل الطاعة ات ا  -
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 اىؤالف       ا م وى ة النأ  ع  وى ة ات:

َؼعمُلذمل٦ّل :مَإغذمل٨ّمَِّػ ذمل٣ّّمِبَلْػذمل٢َّماَِّْ َ مَسذملَّٔاَبًا،ممممممَؼعمُلذمل٦ّل :مَإغذمل٨ّمَِّػ ذمل٣ّّمِبَلْػذمل٢َّماَِّْ َ مَسذملَّٔاَبًا،ممممممممٰ  ٰ  َإِنماظػمل٥ََّّمَتضمَلذملاَظ٧ّمَإِنماظػمل٥ََّّمَتضمَلذملاَظ٧ّممم}}

َّٕؼ٤َّمَّٕؼ٤َّمِصذملذمل٨ِّ،مَواْظؼمل ْلذملذملَؿطمْلظملِمِصذملذمل٨ِّ،مَواْظؼمل ْلذملذملَؿطمْلظملِمممَصذملذملَِ امَغصمَلذملذملّْٕت مَإَظذملذمل٧ّمس ؼمِلذملذملاَ مب ؿمل ذملذمل٦ِّت٨ّ،مَواْظؼمل َؿَقذملذملاب َمممَصذملذملَِ امَغصمَلذملذملّْٕت مَإَظذملذمل٧ّمس ؼمِلذملذملاَ مب ؿمل ذملذمل٦ِّت٨ّ،مَواْظؼمل َؿَقذملذملاب َممم

{{ممِباَِّْدَقاَ مَصَّْٕصت مَسَّٔاِب٨ّمَسؽمْلؾمل ٣ِّْباَِّْدَقاَ مَصَّْٕصت مَسَّٔاِب٨ّمَسؽمْلؾمل ٣ّْ
ٔٔٚٔٔٚ

مم

 إذا  ال   طاعة ىؤالف كا  ات    ل ا ص ف الع اب:

                                         

                        ]األىفال[]األىفال[  

  و دا الد    ُ حاد   ىد ه األاقدات الالطاعدات!! لأحد ة  ماعدا  ى ا ألىل ا
 كد   م ات   دؤالف  ... اال     ص ف ات    و ح م الع اب ع  وىل الأح ة

اال دنة .. كمدا ذُكد   د  ال د آ  .. ىم اواالدىم اذر ار م إل  الطأ ة ال االعة 
أل   !إلدد  الحدد ةاذىأدد ا  دد  سددض  ط  ددل  ا  ك  مدد  ا  االادد ا  كحامدد  ا    دد  ورسددل ات نأادد

  :  ددالب   ىدد ه الأحدد ة كددا  ال ددا وطضددا   ددجار كددا   دد ىم ال دداالل ر ددل      

               [[5959 ،]الكهف: ،]ؤالف  دد دد ارا   دد ت كندد، ل ا  رسددح ما ات لكدد    امدد  :الكهف
    رحدددددددت ىددددددد ا العددددددد ار و دددددددأة ل  دددددددو ات وتددددددد :األطضدددددددا               

                   [[5959]الكهف:]كمددددا ارد   اذلددددك كحددددو لصددددبلح  دددد ىما ال دددداالل؛ ؛ :الكهف
 الالح   .

 إندو  عداش ...  اىنداه... إذا       اظدب عحد  ىد ه ال اتدات العنانادة 
 ...   العنة اى  عح  ظ   ال ناا 

                                                 
 . ا ل األواد   االم اسال )ىب( ع  ونس  ٚٔٔ
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  ا خ  وا اف وىل العنة:

                       [[1313]الرعد:]الرعد:  

اال !!  إ  زادت زادىددا  !! حتدداج إلا دداال رزاقددو التدد   وى  تكضددل ات 
 اإ اك و  ر       و      ح  و إل  وو     خحق ات وت   ح اه

                            [[11]الطالق:]الطالق:  

 :ى ا اإلن ا     راح ار حا        او النأ  الع نا   ا ععل ات 

اػ ٣ّْماػ ٣ّْمذملذمِلصذملمصذملمَ امَت٦ََّ امَت٦َِِّؿمِلؿملؾمَل٣ّْمِصذمل٨ّمَساِصؿمَلذملٍة،مصذملمممؿمِلؿملؾمَل٣ّْمِصذمل٨ّمَساِصؿمَلذملٍة،مصذملمممؼ ْقؼ ْقمممَتؽمَلاِئ٤ّ مِع٤ّْمَخػمْلعمِل٥ِّمَتؽمَلاِئ٤ّ مِع٤ّْمَخػمْلعمِل٥َِّٓٓإِنمَإِنممم}}

ُأوَظِؽذمل١َّمَتؼمل ذملّّٕمَسػمَلذملؿمْلؾمَل٣ّ ماظظمِلذملَؿ٤ّ مَطعمِلشمَلذملَّٝماظػملَّؿمْلذمل٢َّمامُلصمْلػمِلذمل٣َّممممممممُأوَظِؽذمل١َّمَتؼمل ذملّّٕمَسػمَلذملؿمْلؾمَل٣ّ ماظظمِلذملَؿ٤ّ مَطعمِلشمَلذملَّٝماظػملَّؿمْلذمل٢َّمامُلصمْلػمِلذمل٣َّمممممممممم،،اػ ٣ّْمَإالمَجؽمِلِؿذمل٥ِّماػ ٣ّْمَإالمَجؽمِلِؿذمل٥ِّمذملذمِلَت٦َّصذملمَت٦َّصذملم

{{ممَوػ ذملذمل٣ّْمِصؿملؾمَلذملذملامِصذملذمل٨ّمَساِصؿمَلذملذملةٍممَوػ ذملذمل٣ّْمِصؿملؾمَلذملذملامِصذملذمل٨ّمَساِصؿمَلذملذملةٍمم
ٔٔٛٔٔٛ
ِؽذملذمل١َّمِؽذملذمل١َّمِظػمْلؼمل ْكػمِلزمِلذملذملَ ،مُأوَظِظػمْلؼمل ْكػمِلزمِلذملذملَ ،مُأوَظممٰ  ٰ  ُرذملذمل٦َّب٧ُّرذملذمل٦َّب٧ّمم}}وض٦ّظذملذمل٥ّم:موض٦ّظذملذمل٥ّم:ممم

{{ممُط٢ّّمِصْؿؽمَلٍةمَزػمْلؼمَلاَءُط٢ّّمِصْؿؽمَلٍةمَزػمْلؼمَلاَءممَتؽمْلَفػمِل٨ّمَسؽمْلؾمل ٣َّْتؽمْلَفػمِل٨ّمَسؽمْلؾمل ٣ّْممَعزمَلاِبؿملّّ ماْظؾمل َّٓىَعزمَلاِبؿملّّ ماْظؾمل َّٓى
ٜٜٔٔٔٔ

مم

ا ددن م  دد   !!االضدت  ىدد  و  الندداس روددتك  ..  ددن م  دد   أكدد  ا  لدد  
ا ددن م  دد  ر راددو فدد ات عصددأاة او دد اض نض دداة  !! وددك  الفددالق إلدد  الفحددق
 !!ل ا ا عع، الطب    ف ن ا اوو ا    ماناة ال ع   

نددو  ألن ددم  ن ددا  دد  عا اددة أل !!و ددا المفحصددا   ددبل فدد   ل ددم الكددل ذلددك
ج عدن م ا ضد     ا، ل الو ار كحما تاقت عحا م األ  ر  ت الىم الحطا  الحطضو

 ألن م عمح ا ال    وأاب ات ا صطضاه:.. ى ه األ  ر 

                                                 
 رااه الطأ ان     الكأا  ااألاسط ع  اال  عم . ٛٔٔ
 لم اسال )ول( ع    الا . ا ل األواد   اا ٜٔٔ
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{{ممِاْحظمَلذملذملذملِّٜماظػملَّذملذملذمل٥َّمَؼْقظمَلصمْلذملذملذمل١َّ،مِاْحظمَلذملذملذملِّٜماظػملَّذملذملذمل٥َّمَتِفذملذملذملّْٓه مت َفاَػذملذملذمل١َِّاْحظمَلذملذملذملِّٜماظػملَّذملذملذمل٥َّمَؼْقظمَلصمْلذملذملذمل١َّ،مِاْحظمَلذملذملذملِّٜماظػملَّذملذملذمل٥َّمَتِفذملذملذملّْٓه مت َفاَػذملذملذمل١َّمم}}
ٕٕٔٓٔٓ

مم،،

{{ممرمٍلِّٓةرمٍلِّٓةَتضمَلِّْٕفمَإالمآمِص٨ّماظٍّٕخاِءمَؼضمْلَّْٕص١َّميفماظَتضمَلِّْٕفمَإالمآمِص٨ّماظٍّٕخاِءمَؼضمْلَّْٕص١َّميفماظمم}}مممممممممممممممممممم
ٕٕٔٔٔٔ

مم

الكدد  م  ددد  وى فددد ة وا  عىدددحة   ددبل  تفحددد  ات عندددو والدد ا  اىددد  الددد ب  
اقحددت إنندد   وددج   الكددل  !ارأاطدد ت !لكدد  إ  ركاسددحت .... العنا تددو ااال تددو

ددددددددد!! األ ددددددددد ر التددددددددد  ذك ناىدددددددددا    !!ال..  رنضدددددددددل عنددددددددد  ات  ة  ىدددددددددل ىددددددددد ه وع 
 ة ا إلدد  وىدد! عندد  ا ذىأدد  أل   ثددل ىددؤالف الجادد   نىددأطا   دد  اإل مددا         
اسددد ل م: لمددداذا ال رحىددد ا   عندددا راتدددات العندددا  ىددد ه التددد  رودددمل النأددد  

 ال  آ   قال ا: وع رنا ألنو ق :وحق وح ات العحم وا وح ات ال ك  وا 
                                       [[3333،]الفتح:،]م: ألن  ا  ات لو: ال   :الفتح 

                                    [[3333]الفتح:]الفتح:. 
ىدد  الدد   ىدد ا الدد ك    ددل و      مددا الدد    وددجحك و ىددل  دد  ذكدد  ات

عنددك كددل ك الددات ىدد ه الحادداة  ا ددا الدد    وددجحك عدد   عددالس العحددم   ددنض س
 الت  رتن،   ا ا ال ومات    ات  ل    عبله 

.. اىمددا   دد  عنا ددة الدد وم  ىدد ه المعددالس  ددا إخدد ان  رععددل اإلن ددا  د
ألنددو وخدد  لمدداذا  ...  !ال   دد ف اال  ودداخ ا ظددل إلدد  و   ح دد  ات اقحأددو فدداب  

ألندو  ...  دإ  ال حدب لد    د ف والد ا   ! إذا كا  الع م سدا  ف .. ا   العنا 
االالمنا اة االداألنس الدات  ... ساظل  وتجل ال ك  اتا  ... وخ  ا   العنا 

الالصدبلة االصدبلت  دل وىد ة ...  اال  حد    االما ال  عد    ...االال عاف ت .... 
                                                 

 رااه ووم  االت     ع  اال  عأاس. ٕٓٔ
 الم ت رك لححاكم ع  اال  عأاس. ٕٔٔ
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... اىدد   دد  ىدد ه  ألنددو وخدد  وا دداف وىددل العنددة.... كادد  المدداذا  ... ات 
 الحااة ال ناا ..!!!

وتددد  الددد    حىددد  لحا دددة  طحأ دددا  ددد  ووددد  الحاتددد     الدددم  ددد ت 
 ددإ  المبلىكددة الدد     حىدد ا   عنددا العدد  و   !لمودداركت م  دد  ىدد ه الطاعددات

ااسدمع ا لححد      ا د ل م و د  كندتم  ... نت  ا   ىأ   إلد  وىد ة ات  
 قا  :ونو  ع  وال  ى   ة ع  رس   الح والو    

ّٕ َ ،مّٕ َ ،ممَس٤ّْمُطِؿاِبماظؽمِلاَس،مَؼشمُل٦ُّص٦َّنمِص٨ّماظشملُّذملممَس٤ّْمُطِؿاِبماظؽمِلاَس،مَؼشمُل٦ُّص٦َّنمِص٨ّماظشملُّذملمِئغمَلًةمُصسمل الِئغمَلًةمُصسمل الإِنمِظػمل٥َِّّمَعالإِنمِظػمل٥َِّّمَعالمم}}

ّٕ وَنماظػمل٥ََّّ،مَتؽمَلاَدْوا:مَػػمُلؼمّلذمل٦ّاممّٕ وَنماظػمل٥ََّّ،مَتؽمَلاَدْوا:مَػػمُلؼمّلذمل٦ّاممْطَّٕ،مَصَِ امَوَجّٓ وامَض٦ّْعًامَؼُّْٔطْطَّٕ،مَصَِ امَوَجّٓ وامَض٦ّْعًامَؼُّْٔطَؼػمْلَؿؼمِلل ٦َّنمَأْػ٢َّماظَّٔٔؼػمْلَؿؼمِلل ٦َّنمَأْػ٢َّماظّٔٔ

إالمَحاَجِؿغمُل٣ّْ،مَصؿمَلق ظمل٦َُّّنمِبؾمَل٣ّْمِبذملَلْجؽمِلَقِؿؾمَل٣ّْمإالماظِلذملؼمَلاِءماظذملّّْٓغؿمَلا،مَصؿمَلْلذملَلُظؾمل ٣ّْمممممإالمَحاَجِؿغمُل٣ّْ،مَصؿمَلق ظمل٦َُّّنمِبؾمَل٣ّْمِبذملَلْجؽمِلَقِؿؾمَل٣ّْمإالماظِلذملؼمَلاِءماظذملّّْٓغؿمَلا،مَصؿمَلْلذملَلُظؾمل ٣ّْممممم

َصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل :مَعذملذملامَؼعمُلذملذمل٦ّل مِسَؾذملذملاِدي؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظذملذمل٦َّن:مممممَصؿمَلعمُلذملذمل٦ّل :مَعذملذملامَؼعمُلذملذمل٦ّل مِسَؾذملذملاِدي؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظذملذمل٦َّن:ممممممم--َوػ ذملذمل٦َّمَأْسػمَلذملذمل٣ّ مِعذملذملؽمْلؾمل ٣ّْمممَوػ ذملذمل٦َّمَأْسػمَلذملذمل٣ّ مِعذملذملؽمْلؾمل ٣ّْممممم--َ ّبؾمل ذملذمل٣ّْمَ ّبؾمل ذملذمل٣ّْم

ٔؾق ٦َّغ١َّمَوَؼْقؼمَلّٓ وَغ١َّ،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَػ٢ّْمَ َأْوِغ٨ّ؟مٔؾق ٦َّغ١َّمَوَؼْقؼمَلّٓ وَغ١َّ،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَػ٢ّْمَ َأْوِغ٨ّ؟مؼ غمَلٔؾّٕ وَغ١َّمَوؼ ؼمَلٔفّٓ وَغ١َّمَوؼ َلؼ غمَلٔؾّٕ وَغ١َّمَوؼ ؼمَلٔفّٓ وَغ١َّمَوؼ َل

،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَصغمَلؿمْلَّٟمَظ٦ّْمَ َأْوِغ٨ّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مَظ٦ّْمَ َأْوَك،مَظغمَلاغ ٦ّامَظذمل١َّمم،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَصغمَلؿمْلَّٟمَظ٦ّْمَ َأْوِغ٨ّ؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مَظ٦ّْمَ َأْوَك،مَظغمَلاغ ٦ّامَظذمل١َّمم٦ّظ٦َّن:مال٦ّظ٦َّن:مالَصؿمَلعمُلَصؿمَلعمُل

أَذِّٓمِسَؾاَدًةمَوَأْطـََّٕمَتْلِؾؿملقًامَوَتْقؼمِلؿملًّٓامَوَتؼمْلِفؿملذملًّٓا.مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَوَعذملامَؼْلذملَلُظ٦ّغ٨ّ؟مممممأَذِّٓمِسَؾاَدًةمَوَأْطـََّٕمَتْلِؾؿملقًامَوَتْقؼمِلؿملًّٓامَوَتؼمْلِفؿملذملًّٓا.مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَوَعذملامَؼْلذملَلُظ٦ّغ٨ّ؟ممممم

.م.مْوَػذملا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظذمل٦َّن:مالممْوَػذملا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظذمل٦َّن:مالممَصؿمَلعمُل٦ُّظذمل٦َّن:مَؼْلذملَلظ٦َّغ١َّماْظَفؽمِلذملَة،مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَصؾمَلذمل٢ّْمَ أَمممممَصؿمَلعمُل٦ُّظذمل٦َّن:مَؼْلذملَلظ٦َّغ١َّماْظَفؽمِلذملَة،مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَصؾمَلذمل٢ّْمَ أَمممممَضاَل:مَضاَل:م

َواظػملَّذمل٥ِّمَؼذملذملامَ ٔب،مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَصغمَلؿمْلذملذملَّٟمَظذمل٦ّْمَ َأْوَػذملذملا؟م)صؿملعمل٦ّظذمل٦ّن:مظذملذمل٦ّم أوػذملا(مَطذملذملاغ ٦ّاممممممَواظػملَّذمل٥ِّمَؼذملذملامَ ٔب،مَصؿمَلعمُلذمل٦ّل :مَصغمَلؿمْلذملذملَّٟمَظذمل٦ّْمَ َأْوَػذملذملا؟م)صؿملعمل٦ّظذمل٦ّن:مظذملذمل٦ّم أوػذملا(مَطذملذملاغ ٦ّامممممم

٦ّل :مَوِعذملذمل٣ِّم٦ّل :مَوِعذملذمل٣ِّمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَأَذذملذملِّٓمِحّْٕصذملذملًامَوَأَذذملذملِّٓمَظؾمَلذملذملامَرػمَلؾذملذملًا،مَوَأْسصمَلذملذمل٣َّمِصؿملؾمَلذملذملامَ ْشَؾذملذملًة،مَصؿمَلعمُلذملذملمَسػمَلؿمْلؾمَلذملذملامَأَذذملذملِّٓمِحّْٕصذملذملًامَوَأَذذملذملِّٓمَظؾمَلذملذملامَرػمَلؾذملذملًا،مَوَأْسصمَلذملذمل٣َّمِصؿملؾمَلذملذملامَ ْشَؾذملذملًة،مَصؿمَلعمُلذملذملم

مَواظػملَّذمل٥ِّمممَواظػملَّذمل٥ِّممَػ٢ّْمَ َأْوَػا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مالَػ٢ّْمَ َأْوَػا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مالَؼَؿضمل٦ِّ  وَن؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مِع٤َّماظؽمِلاَ ،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَوَؼَؿضمل٦ِّ  وَن؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مِع٤َّماظؽمِلاَ ،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَو

َؼامَ ٔب،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَصغمَلؿمْلَّٟمَظ٦ّْمَ َأْوَػا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مَظ٦ّْمَ َأْوَػا،مَظغمَلاغ ٦ّامِعؽمْلؾمَلذملامَأَذذملِّٓمممَؼامَ ٔب،مَصؿمَلعمُل٦ّل :مَصغمَلؿمْلَّٟمَظ٦ّْمَ َأْوَػا؟مَصؿمَلعمُل٦ُّظ٦َّن:مَظ٦ّْمَ َأْوَػا،مَظغمَلاغ ٦ّامِعؽمْلؾمَلذملامَأَذذملِّٓممم
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ِئغمَلِؿ٥ِّ:مُأْذؾمَلّٓ ُط٣ّْمَأٔغ٨ّمَضّْٓمِئغمَلِؿ٥ِّ:مُأْذؾمَلّٓ ُط٣ّْمَأٔغ٨ّمَضّْٓم٦ّْصًا،مَصؿمَلعمُل٦ّل ماظػمل٥َّّ مِظؼمَلال٦ّْصًا،مَصؿمَلعمُل٦ّل ماظػمل٥َّّ مِظؼمَلالِصَّٕا ًا،مَوَأَذِّٓمَػَّٕبًامَوَأَذِّٓمَخِصَّٕا ًا،مَوَأَذِّٓمَػَّٕبًامَوَأَذِّٓمَخ

َغذملًامَظذملؿمْلَّٗمِعذملؽمْلؾمل ٣ّْممممَغذملًامَظذملؿمْلَّٗمِعذملؽمْلؾمل ٣ّْممممامَلػمَلاِئغمَلِة:مإِنمِصذملؿملؾمَل٣ّْمُصالمامَلػمَلاِئغمَلِة:مإِنمِصذملؿملؾمَل٣ّْمُصالمَشظمَلّْٕت مَظؾمل ٣ّْ.مَضاَل:مَصعمَلاَلمَعػمَل١ٌّمِع٤َّمَشظمَلّْٕت مَظؾمل ٣ّْ.مَضاَل:مَصعمَلاَلمَعػمَل١ٌّمِع٤َّم

{{««مَؼرمْلعمَل٧ّمَجػمِلؿملل ؾمل ٣ّْمَؼرمْلعمَل٧ّمَجػمِلؿملل ؾمل ٣ّْ،مَضاَل:مَصؾمل ٣ّ ماْظف ػمَلَلاء مال،مَضاَل:مَصؾمل ٣ّ ماْظف ػمَلَلاء مالإِغؼمَلامَجاَءمِظَقاَجٍةإِغؼمَلامَجاَءمِظَقاَجٍة
ٕٕٕٕٔٔ

مم

...   تدد ك اإلن ددا  ىدد ه المعددالس ا تفحدد  عن ددا  الددات عحدداكم كادد 
ات عن  و   ال زت قا : إ اك و  رعد ى وا لك ا ذ لحع ى عح  األرزات!! كا 

ؼاماب٤ّمآدممتّٕطّٚمطّٕطّٚماظ٦ّحذمل٦ّشمصذمل٧ّماظربؼذملةموالمتؽملذملالمممممؼاماب٤ّمآدممتّٕطّٚمطّٕطّٚماظ٦ّحذمل٦ّشمصذمل٧ّماظربؼذملةموالمتؽملذملالممممممم}}: !ر  ب

 دداذا نضعددل إذا   ددا رب كدد  نحّصددل الدد زت   ...... {{ممعؽملؾملذملذملامإالمعذملذملامطؿذملذملبمظذملذمل١ّعؽملؾملذملذملامإالمعذملذملامطؿذملذملبمظذملذمل١ّ
 : الملك[51]   رعال   قا 

                  ––  ال ا  ةٍ   اوى ا و  ––                       

  اإنمددا  دد  رزقددو  !اإ دداك و  رظدد  ونددك ر كددل الم اررددك وا ال ددعاك
 الدددد لك قدددددا  النأددددد  أل ددددحاالو: ىدددددل سدددددمعتم اآل ددددة  قدددددال ا: نعدددددم  قدددددا  إذا :

.مَصَِِنمَغظمْللًامَظ٤ّْمَتؼمل ذمل٦َّتمَحِؿذمل٧ّممم.مَصَِِنمَغظمْللًامَظ٤ّْمَتؼمل ذمل٦َّتمَحِؿذمل٧ّمممممبِِباِتعمُل٦ّاماظػمل٥ََّّمَوَأْجؼمِلػمُل٦ّامِص٨ّماظشملَّػمَلاِتعمُل٦ّاماظػمل٥ََّّمَوَأْجؼمِلػمُل٦ّامِص٨ّماظشملَّػمَلمم}}مممممممممممممممممم

مممم123123{{ممَتْلَؿ٦ِّْص٨َّمَ ْزَضؾمَلاَتْلَؿ٦ِّْص٨َّمَ ْزَضؾمَلا

كددد   ...  دددبل رحددداا   دددا وخددد  و  رحددد  ارددد ار لكددد  ُرحص دددل األرزات 
 ذاك!ىددد ا وا ركددد ب عحددد   وا رجدددش   ك!وا رفددد ف  ددد  ىندددا !ر روددد   ددد  ىندددا
 .ٕٗٔ قو إلاك و  ك اال  منعك عنو وو  ال زت ال   

 حدد  رمدد ت  !لتمدد    الفا ددة الددك  دد  اتل عحدد  الطاقددة اكددل الم ددع  
                                                 

  حاب اال  وأا .ٕٕٔ
 سن  الأا    الكأ ى ااال   ا ة ع   اال  ال  عأ ات. ٖٕٔ
 إق واا كتاالنا " عبلج ال ز ات لعحل األرزات" اال ى طأل ع ة   ات     فضاف     ى ا المىمار. ٕٗٔ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 الفضل اخلامس: روضات اجليات فى الدىيا (114)  

اعندد  ا رحددا  لحظددة  !!الأ  ددة  دد  واارددك ال نا  ددة وتدد  رحصددل عحاددو  دد  رب  
مم}}ال ض     ال ناا ر ر  المبلىكة الت   عك الم كحة الاألرزات ارأحد  ار د  : 

ؼامسؾّٓآمحبـؽملامظذمل١ّمسذمل٤ّمظعملؼملذملةمواحذملّٓةمصذمل٧ّماظلذملؼمل٦ّاتمواِّ اتذمل مصػملذمل٣ّمممممممممؼامسؾّٓآمحبـؽملامظذمل١ّمسذمل٤ّمظعملؼملذملةمواحذملّٓةمصذمل٧ّماظلذملؼمل٦ّاتمواِّ اتذمل مصػملذمل٣ّممممممممم

ؼامسؾذملّٓمآمحبـذملتمظذمل١ّممممؼامسؾذملّٓمآمحبـذملتمظذمل١ّمممممم}}الالو اب     :  ك لك المحك الم كل {{ممنّٓػانّٓػا

 دم  د ر  آخد ىم  {{ممس٤ّمذّٕبةمواحّٓةمص٧ّماظلؼمل٦ّاتمواِّ اتذمل مصػملذمل٣ّمأجذملّٓمممس٤ّمذّٕبةمواحّٓةمص٧ّماظلؼمل٦ّاتمواِّ اتذمل مصػملذمل٣ّمأجذملّٓممم
ؼذملذملامسؾذملذملّٓمآمحبـذملذملتمظذملذمل١ّمسذملذمل٤ّمغظملذملذملّٗمواحذملذملّٓمصذملذمل٧ّمممممممؼذملذملامسؾذملذملّٓمآمحبـذملذملتمظذملذمل١ّمسذملذمل٤ّمغظملذملذملّٗمواحذملذملّٓمصذملذمل٧ّممممممممم}} حددك ال دد اف  ا دد  : 

 ..{{مماظلؼمل٦ّاتمواِّ ت مصػمل٣ّمأجّٓمصاجبمداس٧ّمآماظلؼمل٦ّاتمواِّ ت مصػمل٣ّمأجّٓمصاجبمداس٧ّمآم
تد ك كما و  ندا ات اال ن! ح ب نمو  ن ع  ا إذا  عحانا    ال زت و  

ك ىدددل الكضددد  اوىدددل   !! ..الط  دددق الم دددت ام االمدددن ج ال ددد  م   انحددد  انددد ار
 ره لنددا الدد وم  لكدد  ن خدد   ددا قدد    .. اوىددل المعا دد  االف دد ا  .. الودد ك
 إل  وى و   نع ى  ا رب  قا : إذا  .... 

                                 [[311311]آل عنران :]آل عنران :  

   ددا ا اددو عحاددك و  رعدد ى ار ددارف لددو ! جضدد ةوا  اددو الودد ف الدد   الددو 
 ::إبراهيم[01]لماذا   تت ا عحانا  ا رب  قا  !.ى   الصح ات الفمس 

                                         

 .... ى ه الطاعة رع ى ل ا ار ارف 
ا  عددددالس و ... اكددد لك راتدددات العنددددات إ  كاندددت  عددددالس الددد ك 

 .... كل ى ا ا ا عح  فاكحتو ... وا  عالس العحم ... ال  آ 
 مددا    دد  وعمددا  الأ دداولحدق ال دد ا كددل  ددا ذك ندداه آنضددا   دد  ىدد ا الكتدداب 
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كد  وعداش  د  ل..  ... لمداذا  ل ى ه وسارف ل ا. ك.ن ا ل الم  الا  . وسماناه
 : ت  قا   ا االحااة الت  اع  ات ال ا المؤ نا  االصالحا  اال.. ال ناا 

                                                

                 [[2323]اليحل:]اليحل:  

وف ال! ... وىد ا ااتدب  الدا   أدة وى ال ال  او  رك   ال ناا الالن أة لدو طا  
لدد ناا وادداة ثادد   دد   عدداش  دد  ا اكددل   الالدد  !!! الالدد  و   حاددا وادداة طاأددة ... 
 :و ا    اآلخ ةح ناا ...لى ا ..  !! إنو لم  عمل ال  ه اآل ة !! أةطا  
                                       [[2323]اليحل]اليحل  

اك    الحاتد    المطاعدا  الم دارعا  ا    عأادك الد اك    الوداك    الضدالح م ا عحن
   كل اقت اوا   الح م ا عل ال  آ  الكد  م ند ر  د ارنا ارالادل قح الندا  إل  طاعتك اعأادرك

اا  ندا  د  الد ناا لمدا رحأدو   اا عل وكأ  سعانا إلد    اتداك  ا بلف و،ننا اذىاب ىمنا اثمنا
اال رح  نا إل  فد ار خح دك   اال ر طل عنا عنا تك ا ع نتك ط  ة عا  اال وقل  ا ات  ار تاه

اارزقنددا رزقددا  وددبلال  طاأددا    اا عحنددا وثنادداف الددك سددأحانك عدد  كددل  دد  سدد اك  ط  ددة عددا  اال وقددل
ا د  اآلخد ة  د    اا عحندا  د  الد ناا  د  وىدل طاعتدك   أاركا  لندا  ادو  جناندا عد  الفحدق و معدا 

اا عحندا  د    اارزقندا فدضاعة الحأادب المفتدار  ا   العنة    وىل   ار ووأتك  وىل سعادرك
 .  ااألال اروىل   اره   ل الصالحا

 سا نا  حم  اعح  آلو ا حأو اسحم. ا ح  ات عح 

أى يهفع به أى يهفع به   ه ه أسألأسأل  بركة رسىله بركة رسىله ه تعاىل وه تعاىل ومّت حبمدمّت حبمد
  ريريخبخبللهىر للهىر ه ه املشلمني، وأى جيزى كل مو ساعد فى إخراجاملشلمني، وأى جيزى كل مو ساعد فى إخراج

  ..يىم والهشىريىم والهشىرفى الدنًا وفى الدنًا ووسعادة وسرور وسعادة وسرور 
..كل فضل وحبىركل فضل وحبىر  أصلأصلوصلى اهلل على وصلى اهلل على 
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 خامتةاال (116)  

  شيخ شيخ الالاألستاذ األستاذ املؤلف املؤلف   ترمجةترمجة          

  :ج ف ف.  ف  العما،ة    ك، ال نطة  ث الاة ٜٛٗٔ/ٔ/ٛٔالمابلد 
  ف.ٜٓٚٔالمؤىل: لا انس كحاة دار العح ف   ا عة ال اى ة 
 . العمل:      عاف الم    ة طنطا التعحاماة ساال ا 
  :العم  ر ددة  صدد   ات  عمددل رىا ددا لحعمعاددة العا ددة لحدد ع ة إلدد النودداط
وددد اىق  ٘ٓٔ ارففددد ٗٔٔ  ا   ىدددا ال ىا ددد ٕٕٗم االموددد  ة الددد ق  الع الادددة

 العم  ر ة.ال ا   اف     مال ونحاف   المعادى الال اى ة
  الدد ع ة اإلسددبل اةلنودد  الدد ا  الع الاددة ااإلسددبل اة المصدد  ا  تعدد   كمددا 
 .الالحكمة االم عظة الح نة  ثل ااألخبلت اإل ماناةاإوااف المُ 

  الدو الكثاد   د  بلفسد عد  اإلالاإلتا ة إل  الكتاالدات ال اد دة إلد  إعدادة 
الت ددعابلت الصدد راة اال سدداىط المتعدد دة لحمحاتدد ات االدد راس االح ددافات 

 عح  الو اىط ااألق اص الم  عة.
او ىدددددا  ددددد  خدددددبل    قعدددددو عحددددد  فدددددأكة المعح  دددددات ال الادددددة اإلنت ندددددت 

WWW.Fawzyabuzeid.com     االددد ى ردددم ا تتاودددو العددد  التطددد
 اة  دد  الاالددو ا دددارى إتددا ة ردد اث الوددداخ او ددأب وودد  وكأدد  الم اقدددل اإلسددبل

 العحم  الكا ل عح    ى خم ة ا بل ا  عاف  ىت.
 االعمدل عحد   مدل   عصدب االفبل دات  ع  إل  نأد  الت -ٔ:  روددع

االدددتفحص  ددد  األو ددداد   اإلسدددبل اة اإلخددد ةاإواددداف راح   الصددد  اإلسدددبل  
 .ااأل  ة ااألناناة اثا ىا    و  اض النضس ااألو اد
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 (117) امتةاخل

الت الاددددة ال اواددددة الصددددا اة العدددد  ر دددد  ب ال ص عحدددد  ر الاددددة ووأاالددددو  حدددد -ٕ
 . م ارصضاة قح ال مسنض  

  عد  راح الد    ة ما فاالو     ظاى  العا  التص ف عمل عح  رن اة  -ٖ
    سددد  الاعمدددل الكددد  م ال دددح ك  المأنددد  عحددد  ال ددد آ   صددد فاإواددداف الت

 .او حاالو الك اف
   انودد  األخددبلت   اح اإل ماناددةإعددادة المعدد  اإلسددبل   الأعدد  الدد  : ى  ددو

 .ت ساخ المأاده ال  آناةال   اك لكاإلسبل اة
  قاىمة  ؤلضارو : 

 واال :    وعبلف الص  اة
 الوداخ  حمد  عحد  سدبل و -ٕط( ٕص   )اإل اف وال  الع،اىم المع د ال -ٔ

فدداخ اإل سددبلف  -ٗالم الدد  ال الددان  ال ددا  وومدد  الأدد اى. -ٖسددا ة اسدد   ة.  
 الواخ الكا ل ال ا  وال  الح   الواذل  -٘ال س ق .  ال ا  إال اىام 

  اناا : ال    االحااة :
 اىددد ة الم دددحم الدددا  الددد    ا  -ٛ. ٕأال ددد آ  جنضحدددات  ددد  نددد ر  -ٚاٙ

 تدااى  ا عدة لحودأاب.  -ٓٔند ر العد اب عحد  وسدوحة الودأاب.  -ٜالعحم. 
 ر الاددددة ال دددد آ  لعاددددل -ٕٔط( )ردددد  م لؤلن ان دددداة(.ٚ ضددددارب الضدددد ج ) -ٔٔ

إ دددبلح األ ددد اد ا المعتمعدددات  ددد   -ٖٔ)رددد  م لئلنعحا، دددة ااألن ان ددداة(. اإل مدددا  
 )  تددددددددددددددددددددددددد  م لؤلن انا ددددددددددددددددددددددددداة(.كاددددددددددددددددددددددددد   حأ دددددددددددددددددددددددددك ات   -ٗٔاإلسدددددددددددددددددددددددددبلف.

ات المؤ نددددد -ٙٔ) تددددد  م لؤلن انا ددددداة (.ك نددددد ا ق آندددددا  موددددد  الدددددا  النددددداس -٘ٔ
 -ٜٔأاب المعا د . قىدا ا الود -ٛٔ تااى  ا عة لحن اف.  -ٚٔال انتات 
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 خامتةاال (118)  

 ط(ٕحاج ا المعتم  )زاد ال
 الفطب اإلل ا اة: المعح  األا  :) طأعتا   ع،وة ا عح  ااو (

:  ٖج -ٕٕ: اإلسدددد اف ا المعدددد اج. ٕج -ٕٔ: الم لدددد  النأدددد ى. ٔج -ٕٓ
: فد   ر ىدا  ا عاد  الضطد  المأدارك. ٗج-ٖٕف   فدعأا  ا لاحدة الجضد ا   

ف : ال عددد ة ا  ددد   ٙج -ٕ٘: الحدددج ا عاددد  األتدددح  المأدددارك.  ٘ج -ٕٗ
 ٕالفطددب اإلل ا اددة )المعحدد  األا  :المناسددأات ال  ناددة( ط -ٕٙعافدد راف. 

 )كتاب ااو (.
  الثا : الح ا ة المحم  ة :

ال ومة الم د اة.  -ٕٛط(. ٖو    الح اىق ع  ق ر سا  الفبلىق ) -ٕٚ
الكمدددداالت  -ٖٔط(  االعدددد،ف الثددددان . ٕ)ٔإفدددد اقات اإلسدددد اف:ج ٖٓ-ٜٕ

 )ر  م لئلنعحا، ة(.لمعا     نح  ال س   اا ب الم حما  ا -ٕٖالمحم  ة 

 راالعا : الط  ق إل  ات :
عبل ددات  -ٖ٘المعاىدد ة لحصددضاف ا المودداى ة.  -ٖٗوذكددار األالدد ار.  -ٖٖ

  اقددد  الصدددالحا .  -ٖٚرسدددالة الصدددالحا .  -ٖٙالت  ادددق ألىدددل التح ادددق. 
كاددد  ركددد   داعادددا  عحددد  الصدددا ة.   -ٜٖط  دددق المحأددد الا  ا وذااق دددم.  -ٖٛ
رحضددة المحأددا  ا نحددة الم ت فدد     -ٔٗل الت ددان  الددال رد ال  آندد .نادد -ٓٗ

ط  ددددق  -ٕٗ امددددا  طحددددب  دددد   دددد ف عافدددد راف لئل دددداف ال ددددااقع  )رح اددددق(.  
 ن ا ل الم  الا  -ٖٗ) ر  م لؤلن ان اة(.الص   ا  إل  رت ا  رب العالما 

 خا  ا : دراسات    اة  عا  ة :
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 اف ااأل دددددددددددددضااف.الصدددددددددددددض -٘ٗالصددددددددددددد  اة ا الحاددددددددددددداة المعا ددددددددددددد ة.  -ٗٗ
الصدد  اة  دد  ال دد آ  اال ددنة  -ٚٗوالدد اب ال دد ب ا  ندداز  الت   ددب.   -ٙٗ
 -ٜٗالمددن ج الصددد    االحادداة العصددد  ة.  -ٛٗط( )ردد  م لئلنعحا، دددة(. ٕ)

 -ٕ٘الضددددتب الع  ددددان .  -ٔ٘ دددد از   الصددددادقا .  -ٓ٘ال ال ددددة ااألالادددداف. 
 سااوة العار ا . -ٖ٘النضس ا ض ا ار،كات ا.

 حة فدضاف الص ارسادسا : سح 
 ط(.ٕوذكدددددددددددار األالددددددددددد ار ) -٘٘ط(. ٖ فتصددددددددددد   ضدددددددددددارب الضددددددددددد ج ) -ٗ٘
عدددددبلج الددددد زات لعحدددددل  -ٚ٘ط(  ٕواراد األخادددددار )رفددددد  ج افددددد ح(.) -ٙ٘

وسد ار العأد  الصدالب  - ٜ٘الواى  المؤ   عن  المد ت. -ٛ٘ط(.ٕاألرزات )
  فتص  زاد الحاج االمعتم .  -ٓٙ ا  س 

 ساالعا : رحت الطأل لحمؤل  :
 ن ددداج  -ٗوو ددد  ال ددد     -ٖن دددمات ال ددد ب   -ٕ  ال ددد اج المناددد  - ٔ

 (  ٕط  دددددددددق الصددددددددد   ا  إلددددددددد  رتددددددددد ا  رب العدددددددددالما  )ط -ٗ  ال ا دددددددددحا 
 و اىق التص ف الن ّ . -ٙ(. ٕ)ط وس ار العأ  الصالب ا  س  -٘

رطحب  مال المؤلضات     مال المكتأات الكأ ى الال اى ة ااألقدالام  
األخأدددار ادار الودددعب ادار المعدددارف اال اودددة المصددد  ة ادار ر ز دددل األىددد اف ا 

العا دددددددددة لحكتددددددددداب   كمدددددددددا  مكددددددددد  رن، دددددددددل  مادددددددددل الكتدددددددددب  ددددددددد    قدددددددددل 
WWW.askzad.com : دار اإل مدا  االحاداة     وا رطحب    النافد

   ٕٕٕٓٓٗٔ٘٘المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددداد   ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددداى ة   ت:  ٘ٓٔش  ٗٔٔ
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م3معملّٓعةامل

م9مماظظملزمل٢ّماِّولم:مسؾادةماملعملّٕب 

 ّٓم10 .{مُط٢ّّمَعضمْلّٕ وٍفمَصَّٓضةم}ؼثم:مص٧ّمغ٦ّ اج

 م23مصعمل٥ّماظضملؾادات

م32مماظظملزمل٢ّماظـاغ٧ّم:ضّٕباتماملعملّٕب 

  م33مماتماملعملّٕب ذملذملذملذملذملععملاع

  م45مم٦ّائجماظؽملاسذملذملذملضسملاءمح

   م51مماإلصالحمب مامللػملؼمل

م55مماظظملزمل٢ّماظـاظثم:مجؾملادماملعملِّٕب 

  ّم60ممعؽملازلمسؾادماظِّٕمح٤

  م63ممةماملعملِّٕب ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملزؼؽمل

م70مماظظملزمل٢ّماظّٕامبّٝم:مرّٕؼ٠ّموالؼةمآ

  م71ممةذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدّّٕماحملِؾ

  ّّٕم78ممةمآذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوالؼمد

م85مماذملاظظملزمل٢ّماخلاعّٗم:م وتات ماجلؽملذملاتمص٧ّماظّّٓغؿمل

  م87ممراسةمآمواظّٕد٦ّل

  م90مماتماجلؽمِلاتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل وت

  م98ممتؽملّّٖلماظّٕمحاتمواظربطات

م106ماظرملؿملّْمص٦ّزىمحمؼملّٓأب٦ّزؼّٓتّٕيةماملؤظّٟم

م107مضائؼملةمعؤظظملات٥ّ

م110 تذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصؾملّٕد

م111ماظرملّٕؼّٟماجّٓؼثمعظملؿاحمإخؿزملا مأااءمعّٕاجّٝ



 فوزى حمند أبوزيد                    ىوافل املكربني     
 

 (111) امتةاخل

مم

ممعظملؿاحمإخؿزملا مأااءمطؿبماجّٓؼثمطؼملامو دمباجلاعّٝماظزملطملريم)مغعملاًلمس٤ّممطؽملّٖماظضملؼملال(:عظملؿاحمإخؿزملا مأااءمطؿبماجّٓؼثمطؼملامو دمباجلاعّٝماظزملطملريم)مغعملاًلمس٤ّممطؽملّٖماظضملؼملال(:

)ت(   )د( ألال  دااد  )ت( ل ما  )ف( لم حم  )خ( لحأفار 
  ( ل ؤالف األرالعةٗ)  )ه( الال   ا ة  ) ( لحن اى   لحت    

)عم( الالنو   )وم( ألوم       ن ه  ( ل م إال اال   ا وٖ)
)خ (   مأا  )ك( لححاكم      ت ركو اإال      زااى ه

)وب( الال  وأا    )رخ( لو    التار خ  لحأفار     األدب
س( لو    )ط  )طب( لحطأ ان     الكأا       حاحو

)ص( ل عا  اال   نص ر      )طص( لو    الصجا   األاسط
  )عب(لعأ  ال زات    العا ل  )ش( الال  وال  فاأة  سننو

)قط( لح ارقطن     ال ن  اإال   )ف( ألال   عح       ن ه
)ول( ألال  نعام      )  (لح  حم       ن  الض داس  مأا  
ىق( لو    )  )ىب( لحأا       فعب اإل ما  ة الححا
)عق(لحع اح       )ع ( الال  ع      الكا ل  ال ن 

 اإال  مأا .)إنت  (.)خط(لحفطاب    التار خ   الىعضاف
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لا  لا  اسع  األا  اسع  األا  الا  الا  قح ب العالما  ال خبلت الم    قح ب العالما  ال خبلت الم       الفا  ا  ادخل    الفا  ا  ادخل اإلسبلف اإلسبلف نتو  نتو  إإ

    ا ا      ا ا    الالعا الالعا الأ  طاناا  الأ  طاناا      ظاى  إوتضا  الم حما      ظاى  إوتضا  الم حما    }}  و معا .و معا .  لفحقلفحقلنضل النضل ا
  ..{{الأ  طاناا الأ  طاناا   الحن  الحن    ((و ل اإلسم ع ال و ل اإلسم ع ال   --الط ف األث الط ف األث ))  ر ا حع ر ا حع 
و معا .و معا .  تو لحفحقتو لحفحقرومروموأاب رب العالما  ا وأاب رب العالما  ا سا نا  حم  سا نا  حم  ا ح  ات عح  ا ح  ات عح  



 

 

 


