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لكا ػػػطلالواػػػاللكالفػػػااؿولكواػػػايلالفػػػارلكالوفالػػػ لل  مػػػ لوػػػ لال  ػػػاؿلالحمػػػ له
كالصالةلكالسالـلع يلتاجلالبهالالواليولكس لاإلصػااالالاػاليلسػا مالوحمػ لافػدلالهػ مل
لالػػ ل لووػػا ل كالفػػارلالملاللػػيلكولػػهلكصػػحبهلكوحباػػهلكنداػػهلكاػػ لوػػ لاتبػػيلمهمػػهل لػػيللػػـا

لكاو 
ان لال اماػػػ لكت ػػػافلفػػػيلعػػػال لال ػػػافلفػػ فلل وػػػارفا لسػػػااناتلاااػػػ ةلوفهػػػا لالسػػػا

للهذلطلالفاسلكرلاضلهاولأكلاللا  لفيلوثارلق رةلاهولكاللو ؼلع يلاوػيلواػا  لموػ ل
لاهلع يلخ قهولكق لت افلل مهادلفيلسبا لاهلك عالللا م لاه.

كق لت افللفش لالو  لالفافيولك اسابلكاالسػابلالحػاؿلال افػيولكأناامػانلت ػافل
وػػػػ لأعمػػػػاؿلالبػػػػ لكالعاػػػػ لاػػػػاللو ؼلع ػػػػيلالصػػػػالحا لك صػػػػالحلأنػػػػااؿلالسػػػػاان للومػػػػ ل

المسػػػ ما ولكاللعااػػػللعػػػ لالبسسػػػاللكالمسػػػااا ولكصػػػ  لذكملا رنػػػاـولكنػػػ لوشػػػاا ل
للوبادهلالصالحا .لالمس ما لكغا  الو لأعماؿلالعا لالليلنببهالاهل

قاػ نل ذانللكوفهالالسػاان لالم  اتاػ لكقػ لت ػافلوفاوػانلاال للػالالصػالح لكقػ لت ػافلل
لفالحققلاقاؿلال   لالصالح لاشللاهللالحمطلع لالق طلفاسلضئلافارلاهل

لق ػػػػػػػػػػابلالوػػػػػػػػػػارفا للهػػػػػػػػػػالعاػػػػػػػػػػاف
ل

لتػػػػػػػػػػػ ملوػػػػػػػػػػػال للػػػػػػػػػػػ اهلالفػػػػػػػػػػػا  كف
ل لكأ فحػػػػػػػػػػػ لتااػػػػػػػػػػػ لاااػػػػػػػػػػػ لرلػػػػػػػػػػػ 

ل
ل لػػػػػػػػػػػػػيلو  ػػػػػػػػػػػػػاتلربلالوالمافػػػػػػػػػػػػػا

فاشػػا  لالصػػالحلاق بػػهلعػػاال لالم  ػػاتلا ع ػػنلكوػػالفاهػػالوػػ لأركاحلالمال  ػػ ولل
لق اا لكغا  الو لخبالالالم  اتل رثانلل ع ا لنا لقاؿللهلالم ا  كموماتلالم

لل    لل  لل    لل   لل     لل    لل    لل
 لل     لللللل]ا مواـ[]ا مواـ[لل
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ك للصػػ ل لػػنل ػػذالالحػػاؿل  لاوػػ للوفصػػانطل ػػذهلالمشػػا  لل ػػافلوػػ لالمػػاقفا 
لالاقا أفللهطلاه لشأمهلفنلسارةلالل اث  لفاحققهلاقالهلعد لل..لللهلو لعف هلع ـا

لل لل لل    لل  لل    لللل    لل    لللللللللل
ل كفيل س للال  اؿللقاؿلاإلواـلأاالالودا  ل

ل فلال  ػػػػػػػػػػػػاؿلافػػػػػػػػػػػػػازللػػػػػػػػػػػػاسلل رلهػػػػػػػػػػػػػػا
 

ل  لوػػػػػػػػػػ ادلتح ػػػػػػػػػػيلوػػػػػػػػػػ لوواماهػػػػػػػػػػػػا
لرضلأ سػػػاوه لكالوػػػ شلوقوػػػ   فػػػيلا  

 

لق ااهػػػػػػػػػػػػػػ لصػػػػػػػػػػػػا لكاهل ادلهػػػػػػػػػػػػػػا
ل مػػالالشػػماسللشػػ علالمصػػاايلك مػػػا 

 

لسػػػػػااف لالاصػػػػػ لااسػػػػػ لاهلوم لهػػػػػػػا
 

ناػػػشلتشػػػه لالػػػ كحلفػػػيل...لك فػػػاؾلسػػػاان لاػػػال كحلفػػػيلعػػػاال لالقػػػ سلا ع ػػػنل
لل...لكعػػػاال لال ػػػاحل...لكعػػػاال لالوػػػ ش...لصػػػاا الااضػػػ لراهػػػالعػػػاال لسػػػ رةلالمفلهػػػيل

لكغا  الو لالواال لالق سا .ل...لكعاال لالق  
للأوالساان لماع لالق سلفايلشما لو لوشا  ل  لل    للللل]الفم []الفم [لل

لوكل ػػػ لسػػػاان لوشػػػا   الكع اوهػػػالكأسػػػ ار الوك  ػػػذالف  ػػػ لنقاقػػػ لسػػػااناتها
ل كتاصا لذلكللقاؿلفاهلالوارؼلال ااميلاإلواـلأاالالودا  ل

لقػػػػػ لشػػػػػه ماللػػػػػالو لػػػػػ انلشػػػػػهادلوػػػػػا
 

لفػػػػػاخ يلالفوػػػػػ لكاسػػػػػلميللمقػػػػػالي
اػػبويلالسػػااناتلل–وػػيلأمفػػاللسػػفالأ ػالنللػػذلكلل–ع افػالل ػذالكقػػ لتاضػػ لاهل 

 شاع لالمحبػ لكل.ل.كتاق لأنااله ل.ل.ال اما للدلارةل خاامفالفيلاهلتوالنلفيلشليلالبالدل
لالش عا لكالا باػ لاللػيللقلضػاهاللكالمادةلفامالاافه ل.. لالاقػ لكالمقػاـللهػ كمش لالو ـا

ك رشػػػػػادلل..لكتا اػػػػػهلالسػػػػػال ا ل..لك عػػػػػالللعدلمػػػػػ لالقاصػػػػػ ل لقػػػػػاظلالاػػػػػاف ا ل..ك لل..ل
ثاماػػػػػانولكقااوػػػػػانللأك نولكولااوػػػػػ لالحباػػػػػطللكاػػػػػ لذلػػػػػكلا بػػػػػانللم ضػػػػػاةلاهلل؛المػػػػػ اا 

لاالاا طلع افالمحال خاامفالكالمس ما لأ موا لثالاان.
رن ػػػ لول او ػػػ لت ػػػافلمماذ ػػػانلكقػػػ لا ػػػطلوفػػػيلاوػػػيلاإلخػػػاةلالصػػػادقا لمشػػػ ل

 خػػاافلصػػ ؽللفػػالسػػم االال ن ػػ لاللػػيلقمفػػالاهػػال لػػيللكقػػ لقػػايلاهللولحلػػذلللهػػ 
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ـل لػػػيلََِٖ/ُ/ِّوحػػػافاليلأسػػػاافلكقفػػػالكو لفػػػ لا قصػػػ لفػػػيلالالػػػ ةلوػػػ لا راوػػػالل
فػػيلمشػػ  اولل-اوػػ لو ا ولهػػالكتهػػذلبهال-فاسػػلع مالاهلتوػػاليل؛لـََِٖ/ِ/ُالمموػػ ل

فػنلكالفايلالواـلإلخاامفالالمس ما ولكق لوث مػاللذلكل  لرضاللاهللك لمبايلو لكرال
فمػػالتػػ اهلأخػػيل....لامػػال ػػيلاحسػػطلت تاػػطلألػػاـلالسػػاان ل؛لأفلمل اهػػاللشػػ تمهاد ػػالل ف

ع افػػالأثفػػاللزلارتفػػالل ػػال م ػػ لوػػ لالموػػارؼلالو ماػػ لاللػػيلأفاضػػهالاهلل؛القػػارألأواوػػك
ككسػػػو ل...لكا رزاؽلاإللهاػػػ ل..لتلالاقلاػػػ لإلخاامفػػػالفػػػيل ػػػذهلا وػػػاا لاحسػػػطلاللفػػػد 

لق ابلالساووا .
لامفهلكفض هللماللحبهلكل ضاهلفيلا لكق لكنا لكفقفالاهل

لكص يلاهلع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلأ موا 
ل ػللُِْٗو لشوبافللٔوساللالعماسل

لللـََِٖو لأغساسللٕ
ل

ل
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   اجمللس األّل اجمللس األّل    

  ُُالصْفٔة ّسيدٍه مً الدًٓالصْفٔة ّسيدٍه مً الدًٓ
ل.الابل"لالصافا لفنلالق وفلكالسف "لأدرجل ذالالمم سلاالابو لالااما لو لل

   اجمللس الجاىى اجمللس الجاىى    

  ِِمجال خامت األىبٔاء على املقسبني ّاألّلٔاءمجال خامت األىبٔاء على املقسبني ّاألّلٔاء
الحمػ لاهلالػذللأا وفػالاحبابػهلكوصػاااهلسػػا مال....لللاسػ لاهلالػ نم لالػ نا 

وحمػػ لكلولػػهلكصػػحبهلكوػػ لكا هولصػػ نلاهلع اػػهلكع ػػنلولػػهلا اػػ ارلكصػػحاالهلا خاػػارل
لالقػػ ارلكع افػػالووهػػ لأ موػػلكالمهلػػ ل  ا لووػػا ل...ووػػا للػػالربلالوػػالما لاه لػػهل لػػنللػػـا

لفا  لأ موا ل...ل خاامنلكأنباانلاارؾلاهل....ل
أمػهلأصػبحلوػس النلل اصػاؿلأفلللكلفبنلأكؿل ماؿلل احلل سالكلفنلا لقلاهل

لفػػػػنلاػػػػ لوػػػػ لتح ػػػػنلاػػػػهلأكل هػػػػ لع اػػػػهلوػػػػ لر ػػػػا تلاهللللػػػػ لل مػػػػاؿلرسػػػػاؿل
لو ػ لع ػ لل؛ف ذالماػ ل لػنلفػلحلع مػنلفػلحلاهلاػهلع ػنلر ػ لكلػيلول لكالسااقا المواص ل

ل ػ لالسػ لوػ لأ ػ لنضػ ةلالفبػنللو ػذالالػاليالفبػنلالاقا لأفل ػذالالاػلحلاسػ لخػ لاػهل
لصػػارل ػػذالالػػاليللػػاسلل؛خصاصػػالهل–ك للحػػ ثلذلػػكلل-كلػػالسػػ طلنضػػ ةلالفبػػنلل

ك ممػػػال مػػػاؿلالباػػػافلك مػػػاؿللوـووػػػهلع ػػػ لك لقػػػاؿلك ل مػػػاؿلفػػػنلالباػػػافلك لفػػػنلال ػػػال
اللباػػافل ػػال مػػاؿلالفبػػنلالوػػ مافل هػػ لع ػػنللسػػافل ػػذالال  ػػ للابػػا لل ع ػػقلأفلاهلقػػ ل

                                                 
للُٓصحارللاساافولا راػوالللُ  .ـولامفدؿلالحاجل/لأنم لعب لالباسطََِٖ/ُ/ِّ ػولُِْٗوحـ 
للُٔالعماسلوسلوم ةل دفاوللِ  ـولال رسلاو لصالةلالاه لامفدؿلا سلاذل/لعب لالمااد.ََِٖ/ُ/ِْ ػوللُِْٗوحـ 
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هلرساؿلاهلكوفحهلوفح لو لخصاصػااتهلك ػالاػذلكلصػانطلخصاصػا لعفػ لا لباهلكراا ل
ل.اهلكرسالهل

هل ذانلفقػػ لرأللالسػػالكل مػػاؿلرسػػاؿلاهلك ذالرألل مػػاؿلاشػػانلوػػ لر ػػ لخٌصػػ
الفبػػػنلاشػػػئلوػػػ لع ػػػ لالا اسػػػ لمالػػػهلاسػػػ لالاراثػػػ لفأصػػػبحلللاػػػ سلفػػػنلك ػػػاهلالحاضػػػ ل ل

اػػهلفػػنلالق ػػطلكالمفػػافلفالومبػػافلوػػ لوو فلػػهلابػػااافه لللكل اشػػاه لامػػالل همػػهلاهل
كو لو اشالهلل خا  ه لل ػ لامػالق ػ لفػ فلصػانطلوقػاـلالممػاؿللػ للأفل ػذال مػاؿل

ل.اضاع لالحباطللالحباطلتم نلع نلق طلغا لوواطلفأ ه لفاه
ااخلصػػارللػػ للال  ػػاؿلأ ػػ لال مػػاؿلك ػػ لالػػذل ل للل اػػافلشػػ لو لاهلا فػػ لعػػا ل

ف ػ لوػ لتع ػنلعػ لالشػ لو لكلػاللحاػ لفػفح لوػأواركفلاوػ ـلاتباعػهلنلػنلكلػالل؛ك لأق 
لال اسػع ليو ه تللهلأناالهلكلالاافلوػ لأ ػ لال شػللالوػال لوكلػالاػافلوػ لأ ػ لالو ػـا

لوف شػػاهلكع مػػهللػػهلكاػػذلكلفلحػػهللػػهلتبػػاعلاحسػػ لولااوػػ لرسػػاؿلاهونلاإل  لأفلالوبػػ ةلفػػ
ل ػػ لالب  ػػافلالػػذللكضػػوهلاهللػػيلل ػػنلأتبوػػهلأفلل ػػافلصػػارةللفػػنلسػػ ااهلكعم ػػهلكنالػػهل

للل- لكلذلكلقاؿلاإلواـلوحنلال ل لا لالو انللوكش عهلو لرساؿل
ل لتقلػػػػػ للامػػػػ لزالػػػػ لشػػػػ لوله

ل
لكلػػػػػػال ػػػػػػػػاؾلاا مبػػػػػػػػالعػػػػػػػ لاه

ل ال الللكلاا مباللكا خبارلو لاهلألضانل لتلبوهلنلػنللػالتحققػ لأمػهلأللنلنلل
ر  لصانطلصال لكصانطلناؿلكصانطل ذبلفو يل فػالأ لأعلػ ضلع اػهلك لأتبوػهل

ل يوسف[801]فنللفاهل مفنلوأوارلأفلأتبيلو لقاؿلاهل

لللل لل   لل   لل    لل  لل لللل  لل   لل  لل  لل     لللللللل
فمػػ لأتبوػػهلل ػػافلشػػ اهلا كؿلأفلل ػػافلأكؿلعاوػػ لاالشػػ لو لفػػنلزوامػػهلكعصػػ هلل

كأكامهلك للل ؾلوادافلالش علفنلأللقاؿلأكلفو لا ف لعا لك لأق لكلذلكللقػاؿل واوفػال
لل- لأاالالودا  ل

حضػػػ اتلك ػػػذالواػػػدافلمػػػدفلاػػػهلالم لػػػ ل ل فلوػػػفه لالصػػػادقا لكوػػػفه لالػػػ خالللف
لكالمادافل ال–الصالحا لوا لالمسم لك للسلاايلأن لا دلو للص نلفنلالمسم ل
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لوػ ل علالشػ لللف ػاسو لخالللالشػ
ل

لوؿلالوػػػػػػػػػػػدا  لفػػػػػػػػػػػافهم لا  ػػػػػػػػػػػػامن
ل

فم للعالللالش علف اسللوفاللػالأنبػابلفػنلأللأوػ لوػ لا وػارلسػااللفػنلأوػارل
لكالحػولأكلفػنلأوػارلال موػاوالتلاػالبايلكالشػ اللأكلالوباداتلفنلالصالةلكالداػاةلكالصػـا

فنلأوارلالحقاؽلكالاا باتلاالما اثلكالدكاجلكالاالؽلكالحقاؽلالش عا لالاا ب لع اهل
لدك لهلأكل ك دهلأكلالاال ل لك ذهلنقاؽلأكلػنلالفػاسلاالقاػاـلاهػال ػنلمحػ لالمفلسػبا ل

ل.ل صالحا لالذل لمح صلدا مالع نلال حاؽلا اطلالملقا لكالوارفا ل
  ػػػافلع ػػػنلأفل ػػػذالالسػػػالكللمشػػػنلع ػػػنلالمػػػفهولالصػػػادؽلأفل للعػػػاللل ذانلالب
لفاػػ ضلأمػػهلقصػػ لفػػنلاوػػيلا وػػارلالشػػ عا لفػػاع  لوػػ لتقصػػا هلأفلأناالػػهللشػػ علاهل

تػ ؿلع ػنلأمػهللػاسلع ػػنلالا لقػ لالم ضػا .لفػ ذالاػافلوػػاالل للحػافجلع ػنلصػالةلالامػػ ل
كؽلالشػمسلفػ فلذلػكلعفػاافلفنلالمماع لا كلنلأكلفنلالاق لا كؿلكلصػ اهالاوػ لشػ ل

ع نلأمهلو لالم ل ل لال سالا لك ال فػاللػاسلاقػ كةلكدخػ لفػنلكصػللا لػػهللقػاؿلفاػهل
لاه 

لل   لل   لل  لل    لل  لل   لل  [[ُُِِْْلل]الفسال]للالفسال
كالمػسو لا صػ ؽلوفػهل للفلاػ للفالمسو لالصادؽلعف واللسميلالف الللقاؿلل

لكلم دلكضالهلكلمهدلماسهلقب لالف اللكالمػسو لا عاػ لنلنللسميلالف  اللا ل مهللقـا
للوػػ لذلػػكل ػػالالػػذلللقػػ ـلشػػئلهلقبػػ لالفػػ الل لل   لل لل  للللللولول]المدوػػ []المدوػػ [لل

لللل  توػػػػالنلتوػػػػالنلللاؿفقػػػػ لقػػػػ...ل ػػػػ لكنػػػػ هل ل ل لل  لل   لل  لل  لل   لل لل   لل
   لل     لل     لل     لل  لل   لل  للللللللالمدو [المدو [للِِ]]لل

ك س للأصحابلالمقاـلا ع ػن.لك ػذهلا وػارللاضػحهاللفػالاهللػفح  لاهػالع ػنل
للال  ػػػػػػاؿلكالماػػػػػػدافلالػػػػػػذللمح ػػػػػػ لاػػػػػػهلع ػػػػػػنلال  ػػػػػػاؿ ل لل لل  لل   لل لل

      للاوػػ لكا مػػالاػػافلال  ػػ لأااػػ لكأشػػ لفػػنلالملااوػػ لل ػػاللالملال اف[ اف[وؿلعمػػوؿلعمػػللُُّّ]]لل
ا مالاافلأعا لفنلال ر  لعف لاهلكأااػ لق اػانلوػ لنباػطلاهلكوصػاااهلكذلػكلوػالقػاؿل

لللفػػػالفاػػػهل  لل  للك ػػػذال سػػػ ل شػػػارةلل–لل–لل    لل     ل–كلػػػ للقػػػ لل
لل   ل فػػهلقػػاؿل...فاوشػػاالع اػػهل     ل-ذانلالصػػ اطلأمػػهلشػػع ل...لك ػػذالووفػػاهلل 
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لل  لالمسلقا ل فال الرساؿلاهل  لل  لل    لل     لللل..ا مواـ[ا مواـ[للُُّّٓٓ]]لل

لللالوػدةللوػ لالػذللشػه للػهلاا سػلقاو ل لرب ل     للفػا لملبوػهللػالربل لل
ك ػذال...لفػنلعػالهللكالومػ لال افػيلالػذللل ضػنلاهل ػ  ل..لفنلا سلقاو لع نلش علاهل

 فلال  اوػػاتلأناامػػانلل!كلػػاسلال  اوػػات!!ل ػػالالماػػدافلالػػذلللػػازفلاػػهلأنػػااؿلال  ػػاؿل
...للت ػػػػافلاسػػػػل را انولكأناامػػػػانلت ػػػػافلو ػػػػ انلخااػػػػانولكأناامػػػػانلت ػػػػافلتألاػػػػ انلوػػػػ لاهل

كال  ػػاؿلالػػذل للسلػػ   لاهلاال  اوػػاتل للفاػػ كفل لاهػػالك لللحػػ ثافلعفهػػال مهػػاللاسػػ ل
ل.لل   لفنلعالهلوح لما   ل الاه فلل!!وح لما   

أوالو لللح ثلع لماسهلاال  اواتلفمػازاؿلاافػهلكاػا لال  ػاؿلأ ػ لكراثػ لرسػاؿل
اهلو ؼلالمقاواتلكذلكل فلأ  لالب ال لالذل لم ل لأفلملا ه لالاجلالوفالػ لكم بسػه ل

ل  بابلالا ل لمقاؿللهلأفلأكؿلش طللكلأفلتضيلماسكلتح لا رض.
  لك لتاػػػ حلعفػػػ والل  مػػػكلأنػػػ لعػػػ لماسػػػكلك لتبػػػلهولعفػػػ واللافػػػنلفػػػاللتػػػل ل

ع اػػػكلأنػػػ لأكللشػػػ  ؾلع ػػػنلعمػػػ لأكلفوػػػ لوػػػ لا فوػػػاؿل مػػػكللػػػالف نػػػ لاػػػذلكلفػػػ فل
للل-قاؿل لماسكلوازال لنا لكالشاخلاا لعااللاهلالس ف رلل

 دف لماسكلفنلأرضلالعمػاؿلتشػ ؽلع اػكلأمػاارلالاصػاؿلف مػالأفلاػ لمبػ ل"
لا رضل للام "لفهالالفب لالذلللع جلساؽلكأكراؽلكلستنلاالامار.لل للاضيلفنلاا 

أوػػالالبػػذرةلاللػػنلع ػػنلك ػػهلا رضلكمبلػػ لفمػػ لالسػػه لأفلتماػػ لوػػ لالػػ لحل مػػهل
لاسللهػالأسػاسلك ذالوالػ لتػذا لكتمػات.ل ذانلال  ػاؿلال اسػعا لالػذل للقػاؿلفػاه لربل

للالوالما        لل لل    لل   لل   لل  لللللل..وؿلعم اف[وؿلعم اف[للٕٕ]]لل

اموفػػنلمدعػػاالل لزرعهػػ لالوػػارفافلفػػنلأرضلالعمػػاؿل... ػػس للال  ػػاؿل ػػ لالػػذلل
...لالاهػػارلكاإلعمػػابلاػػالفاسللال لػػاللكنػػط للالسػػمو لكنػػط للالشػػهاةلكنػػط للوػػفه لنػػط ل

...ل لػػنلأفلزرعػػاهلفػػنلأرضلاإلخػػالصولكاإلخػػالصل ػػالالػػذلللفبػػ لل مسػػافلفػػنلق بػػهل
لو لعبادلاهلالعااصل كلمو هل

المؼشملػملعمسػملؿملفمالمؼشملػملعمسػملؿملفمممضالمآماإلخالصمدرمعـمدريمادؿقدسؿفمضػملبمعـمأحّبضالمآماإلخالصمدرمعـمدريمادؿقدسؿفمضػملبمعـمأحّبمم}}
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مم33مم{{صؿملظمللدهمصؿملظمللدهمممصؿملغملؿؾفموالمذؿملشملاٌنصؿملغملؿؾفموالمذؿملشملاٌنممعػملٌؽعػملٌؽ

ل ػػػ لوػػػ لصػػػانطلالصػػػالحا لكأخػػػذلاوػػػيلالمػػػاللوػػػ لووػػػارفه لكوشػػػنلاهػػػالفػػػارانل
عفػػ والل لػػللنالػػهلاوػػيلالفػػاسللالػػ لاهػػ لفاماػػ لاهػػ لف ػػالماػػ للفاسػػهلكك ػػ لأمػػهلأصػػبحل

 اغلفنلالعاااهلكللهلوومبا لكلهلساووا لف مػهللضػايلكلماػ لوػيلوػ لوػالاا.لل ػ للمػطلا
.لأللع نلاإلمسػافلأفللضػيلماسػهلتحػ لاللػ ابلكاللػ ابل فػال ػالتػ ابلالوبادلػ لهل

لموػػ لماسػػهلتحػػ لوقػػاـلالوبادلػػ .لفػػاللل لػػ لأفلل ػػافلأواػػ ل ماعػػ لك لل لػػ لأفلل ػػافل
ع ػنللػ هلال  اوػاتلك لل لػ لأفللبهػ لالفػاسلامػاللقالػهلل ا  انلاالا ل لك لل ل لأفلتاهػ ل

لو لالو  لكال  ماتلكل فهلل ل لرضاللاهل  لكعال.
ك ذالاسلااعلأفللان ل ذالالم ادلفازلا  لو ادلكأ ه هلاهلاو لذلكلز  انللاموانل

فنلأصحابلالحباطلالشاايلكو لتبوه لا نسافللم لانللومطلالدراعلاماللقاؿلاهل
لال ل  لنللال ل)فانللـ لالالحلول  لقلِٗسارة لل لتوالنلاهلاؿل(  ل  لل

   لل   ل للل   ل  ل  ل  ل   ل
 ل  ل  ل للل  ل.ل

لػ لل كمػهلوػ لنباػطلاهلكوصػاااهل..ل ذانلف  ل ماؿللم لكص اال لنلوقػاـلالوباد
كلػػذلكل لتمػػ لعفػػ هلعصػػبا لل شػػاخلفػػالفلأكلل ا لقػػ لالاالماػػ لكذلػػكل فلاػػ لالوػػارفا ل
تأتنلووارفه لو لسا لا كلا لكاآلخ ل لكا لا ماارلفنلق ابلالصػالحا لكا اػ ارلف مهػال

ارلكاػػ لال  اوػػاتلكاآللػػاتلاللػػنلألػػ لاهػػالاهلا كلاػػالل ػػنلقػػبسلوػػ لوشػػ اةلالفبػػنلالمعلػػ
كالصالحا لو لالب الاتل لنلالفهالاتل ممػال ػنلاسػ لاإلوػ اداتلاللػنلتاػاضلع ػاه لوػ ل

ل.للسا لالساداتل
اممػػاؿلسػػاالانلاػػ لالوػػارفا لالسػػااقا لكالمواصػػ ل لكالالنقػػا للمػػال مػػ لاهلل ذانل

الحػػاؿلأكلاممػػاؿلاآللػػات ل م هػػ لاهلالباػػافلأكلالو ػػ لأكلاممػػاؿلال شػػللأكلاممػػاؿل
كتألاػػ لدلػػ لاهلكشػػ علاهلالػػذلل ػػاللاػػهلوػػ لعفػػ لاه.لفهػػ للوإل هػػارلنبابػػهلكوصػػاااه
ل ػػ لاػػ لالاالػػ لوػػ لذلػػكلامػػالق ػػ لتألاػػ لدلػػ لاهلك  هػػارل...للاسػػاالو سػػ ا لأكلأمباػػالل

                                                 
ل.ْٗٓصلْول)فلحلالبارل(لجمس سالتال”لأكردهلاا لالو ايلفيللّ
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ل ماؿلرساؿلاه.
ف ػػ لالعػػالؼلولةلاهلكرسػػاؿلاهللػػ عال لػػنلنضػػ للو ذانلا هػػ للػػ عافلل سػػاؿلاه

ل... ذانلاا لالصالحا لكالوارفا لو لعبادلاهلل
لكا ه لو لرسػاؿلاهلو لمػسهل

ل
لرشػاانلو لالبحػ لأكلغ فانلو لال ل 

ل
ػػف مػػهلليل...لل لمها اػػ نللكسػػو نللأعاػػنللسػػا مالرسػػاؿلاهللك فلاهل  لاػػ لممٍّ

االااااػػهل فلاػػ لأرضللا رضل لاهلف مػػال م ػػ...لر ػػ لوػػ لالصػػالحا لاعصاصػػا ل
فبالدمػػال فػػالوػػااللاهػػالفاااػػهلالمػػازلكالفعاػػ لكالوفػػطلكالب تقػػاؿلكالااسػػايل...للهػػالفااهػػ ل

الااااػهلالمباراػ لكذلػكلل ػنللو لاالدلاهل و لاهللهالث  لو كالماممالكاذلكلا لا  ل
ل ػػ لاػػ لفااهػػ للهػػالشػػ  هاللوكالااااػػهلا هػػالن ػػاةلالاوػػ ل!!ل ػػافلل ػػ لا ػػ لخصاصػػا 

لل  ا اػانػ لكماضػ لاوضػهالع ػنلاوػيلفػنلممهالكلهالم هلهالكا هالتسقنلاماللكلنكل
   ل   ل   ل  ل    ل    ل  ل  ل ل   لللْ]ل
ل.ال ع [

وػػػ للفػػػنلاػػػ لأرضلكفػػػنلاػػػ لزوػػػافلر ػػػا نل اػػػذلكلع ػػػنلماػػػسلالشػػػاا  ل وػػػ لاه
ل!...كلػػػهلامالػػػهل!كلػػػهلكصػػػالهل!كلػػػهلخصػػػاله!فه ل مالػػػهلك وػػػ لل ػػػ لكانػػػ لوػػػلالوػػػارفا و
كلمػ لاػ لكانػ لوػفه لع ػنلنسػطلا رضلاللػنللل  ػ ل ػالسػا مالرسػاؿلاهللكالمم  ل

مشػػألفاهػػالكواػػاؿلالمحبػػا لالػػذل للحااػػافلاػػهلكأذكاؽلالسػػال ا لالػػذل لللا هػػافلل خػػذل
لع نلأل له ل

 تلر ػػاللامػػاارؾلف مػػالأمػػكلوػػاالل ذالافػػ لتحػػطلالمػػازلك لتحػػطلاللاػػاحلكك ػػ
أنػػػااؿلالصػػػالحا لك  ػػػذالل؛هػػػالاػػػذلك لتولػػػ ضلع اػػػهلك للالو ػػػسل..لفامػػػ للحػػػطل

الصادقا لكأتباعه لالفػا ما لع ػنلمهػولسػا لا كلػا لكاآلخػ ل ل لفمػاللفػالك ػذهلالقضػا ل
مهػػالا هػػالوػػ لكلػػ لمقػػاؿلشػػاعفانلأفضػػ لوػػ لشػػاع  لأكلا لقلفػػالأفضػػ لوػػ لاػػ لقل   !ل 

ل.. عال لنلاهلكرساؿلاهللل!نلرساؿلاهكا هالت عال لل!رساؿلاه
ل ػػ لاػػ لر ػػ للػػهل مالػػهلكلػػهلامالػػهلكلػػهلكصػػالهلكامػػالقػػاؿلسػػا للعبػػ لالا ػػابل

لللكأرضػػػػػػػػاهلقػػػػػػػػاؿلتوػػػػػػػػالن لالشػػػػػػػػو امنل  لل   لل  لل  لل   لل لل    لل
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       لللل لل  لل  لل        لل     لل     للقػػػػاؿللوالبقػػػػ ة[البقػػػػ ة[للِِٖٖٓٓ]]لل
كامػػالقػػاؿلاهلل  لللل    لل  لل  لل  لل    للللللف ػػذلكللالبقػػ ة[البقػػ ة[للِِٖٖٓٓ]]لل

لمح ل لما ؽللاا لأن لو لأكلاا ه.
ففح ل لما ؽلاا لا كلااللل  ل ذهلالعصاصا لل كلاػاللأوػالا دعاػاللفػاللشػأفل

اػػدافلشػػ علاهلفمػػ لسػػقطلوػػ لواػػدافلالشػػ علف ػػاسللفػػالأفللفػػالاهػػ لكع افػػالأفلمػػدمه لام
ملوػػ ؼلع اػػهلأكلمػػذ طل لاػػهلأكلملااوػػهلأكلممالسػػهل  ل ذالر ػػيللشػػ علاهل ػػ لفػػنلعػػالهل
كلػػالاػػافلوػػ لالممػػذكاا لفػػاللما ػػطلوفػػهلنلػػنلأفللػػ عاللفػػال فلاهلأع ػػ لاشػػأمهلكاحالػػهل

 ػػالالصػػالحللػػيلكذلػػكللكرامػال فلا بػػ لوفػػهلأفللػػ عاللػيللػػ عالع ػػيل مػػهللػػ للأفلذلػك
 فلالممػػذكبل للػػ للا اػػاافلكقػػ لأذ ػػطل لاػػهللاػػ عاللػػنلاسػػو لا رزاؽلك ػػاللػػ للأفل
الاقػػ لأفضػػ لوػػ لالافػػنلفاػػ عاللػػنلاػػالاق لفهػػ لأفػػ حلاهػػذهلالػػ عاة لكدعاتػػهلوسػػلماا ل

لفا كلنل فالأفل لتا طلوفهلال عالللك.
قػػ لوفافسػػاتلكوقارمػػاتلأوػػالا كلاػػاللالصػػادقا لفػػاللماػػ ؽلااػػفه لك لمحػػاكؿلأفلمو

ااػػفه لفل ػػكلالػػ ر اتلك ػػذهلالمااضػػالتل لشػػأفللفػػالاهػػالك ممػػالل ػػ لر ػػ لخصاصػػا ل
ل لتقلضنلا فض ا ل...لكالعصاصا لل ل ػ لا فضػ ا لفػنلالاراثػ لا ام اػ لامالقاؿلالقـا

ل حضػػػ ةلالمحم لػػػ ل فلوػػػفه لوػػػ لع ػػػنلقػػػ ـلالفباػػػا لكوػػػفه لوػػػ لع ػػػنلقػػػ ـلالم سػػػ ا ل
كصػػ نلاهلولفوهػػ لقػػ رانلوػػ لاػػافلع ػػنلقػػ ـلسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ ل لكأعال ػػ لشػػأمانلكأرل

لنلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبه.كس  لع 

  اجمللس الجالحاجمللس الجالح      

  ْْ  رًٓ معُرًٓ معُّالَّّالَّ  ....  زسْل اهللزسْل اهلل  حمنٌدحمنٌد
لق ألالقارألقالهلتوالي 

                                                 
للُٔت ع لماص ولالعماسللْ  درسلاو لصالةلالوشاللامسم لاإلواـلالحسا .ـولََِٖ/ُ/ِْ ػللُِْٗوحـ 
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لل   لل  لل لللل    لل   لل    لل  لل    لل    لل    لللل
   لل   لل   لل    لل  لل  لل لل     لللل   لل لل

    لل  لل  لل   لللل  لل    لل لل    لللل     لل لل
   لل   لل   لل    لل     لل      لل     لل  لل
   لل   لل   لل   لل  لل    لللل  لل لل   لل   لل

    لل    لل   لل    لل    لل   للللللالالح[الالح[]]لل
ل-قانلع يل ذهلاآلل  او اافلال رسلتكل  ل ل    ل   لل
لحمػػ لهلالػػذللأمػػدؿلع افػػالسػػ افلهلكوػػ لق اافػػالامحبلػػهلكامػػأفلأف ػػ تفالاػػذا هلا

ك و ل اارنفالكأاػ امفال افػ للافػ لفػنلخ ولػهلكااعلػهلكالصػالةلكالسػالـلع ػنلخاػ لا مػاـل
لالدنػػاـلسػػا مالوحمػػ لكلوصػػباحلالاػػالـلكاػػ رلاللمػػاـلكل الشػػاايلا عاػػ للمماػػيلا مػػاـللػػـا

لالػػػػ ل لكع افػػػػالووهػػػػ ل ولػػػػهلال ػػػػ اـلكصػػػػحاالهلالواػػػػاـلكاػػػػ لوػػػػ لا لػػػػ للاه لػػػػهل لػػػػنللػػػػـا
ل..أ موا 

فػا  لأ موػا للاخػاامنلكأنبػاانلاػارؾلاهلووا ل..لووػا للػالربلالوػالما ل...ل
لأكلفػػنلأللعػػاـل  للفحاػػي سػػف لخاػػ لا مػػاـلأوػػالنلأفللمحػػ ل ماوػػانلوػػالا لموفػػالفػػنلألللػػـا
لالدنػػػاـلكأفللػػػ خ فالاهل   ::فػػػنلقالػػػهلم ػػػافل ماوػػػانلتحػػػ للػػػااللشػػػااعلهللػػػـا     

                      [[2929    ]الفــ  ]ك ػػذال ػػالغالػػ ل فامػػالكاػػ لوفامػػالأفللضػػوفالفػػنللالفــ
لػ للحػ دلأمػهللال ػ ل لكوػ لعامػ لالواػا للـالذل لووهلكو لفض لالملاض لكو ل ا ا

فػػنلاآللػػ لزوفػػانلك لو امػػانلف ػػ للقػػ لالػػذل لووػػهلفػػنلزوامػػهلك  لن وفػػالوػػ لمصػػابفالفػػنل ػػذهل
لالموا لكل للق لالذل لووهلفنلالم لف لأكلفنلو امهلك  لق لن وفالألضالو ل ذهلالموا ل
كل ػػ لاهلأا قهػػالكلػػ للحػػ د ا.لالػػذل لووػػهلفػػنل ػػذهلالصػػااتلك ػػذهلا خػػالؽل

لال ل لف  لو لتممػ لاهػذهلا كصػاؼلكتع ػقلالبا  اتلاللنلماق ل اهالاآللاتل لنللـا
ك ػػذهلااالفػػالكأو فػػال ماوػػانللاهػػذهلا خػػالؽلفػػارانلأدخ ػػهلاهلفػػنلوواػػ لالحباػػطلا عاػػ ل

اػػهلولو قػػا لك للسػػلااوافلواػػادرةللكقػػ لكرثفػػالذلػػكلعػػ لأصػػحااهلا كلػػا لفقػػ لاػػاماال
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لاللص ؼلالما قلفقاؿلله   وم سهل و لض كرلل  ل ذالأذفلله لكق لأعااهلاه

لل   لل   لل  لل   لل      لل  لل للللللالفار[الفار[للِِٔٔ]]لل
  ػػذفللمػػ لت لػػ لوػػفه لكوػػ لتػػأذفللػػهلاسػػلاا للػػهلاهلاأمػػهلساعسػػ لاااػػ انلاماارقػػ ل
البشا لالفذل لكلااتهلنجلابا للالت ؾل  س لكان ةلويلالبشا لالفذل .لف فلالم سػ لوػيل

ؿلاهل للوادلهػػالك للسػػاكلهالنلػػنلالومػػ لالصػػالحللػػالأوػػ لاهلعمػػ لاإلمسػػافلك وػػ لرسػػال
نااتهلوػ لأكؿلالػ ماال لػنلاملهػاللالدوػافلفػنلااعػ لالػ نم لف مهػال لتوػادؿل  سػ لكانػ ةل

 فلالم سػػ لالاانػػ ةلوػػيلنضػػ ةلالفبػػنلفػػاؽلقػػ رل...للمػػاذا ل...للوػػيلالفبػػنلالوػػ مافل
أفلتعػػػطلوػػػالفاهػػػالوػػػ لخاػػػ لكا اػػػ لكفػػػلحلكتألاػػػ لال لػػػطللا ركاحلكالوقػػػاؿلك لتسػػػلااي

آللػاتلكالفقاؿل فلفاهالاالـلكخا لتوالنلع لالوقاؿلكل انلوالذا هللفالاهلفػنلوالػلحلا
ل ل لاللنلاسله هالالقارألالاـا

لل   لل لل     لل  لل    لل   لل      للللالالح[الالح[للِِٔٔ]]لل

وػػالالسػػ اف  لكوػػ لألػػ لمػػأتنلاهػػالاػػ كفل ػػذهلالم سػػات لل–سػػ اف للفػػدؿلع ػػاه لال
  ل فاؾلعمػ لصػالحللوم ػهلالمػ للل ػافلأ ػ هلكثاااػهلالسػ اف  ل لكذلػكل فلالسػ اف ل
تلفػػدؿلوػػ لعػػالـلالااػػابلع ػػنلالق ػػابلالملو قػػ لاالحباػػطلالمحبػػابلفػػنلنػػاؿلومالسػػلهل

للل لشػػػا ه لاػػػاهلعمػػػالسػػػااه لل   لل  لل    لل لل  لل      للللللْْ]]لل
لو لالذلللفدؿلالس اف ل  ل ب ل لأـلاس افا لأـلوا ا اػ  للالالح[الالح[

ااسػ ل اللػهلكاسػ ل   للسلاايلذلكلأنػ لوػ ل ػس للكل ػ لوػ للفدلهػال ػالاه
الهالػػ ل ػػالالػػذللتلفػػدؿلوفػػهلالواالػػالاإللهاػػ لع ػػنلالق ػػابلاللقاػػ لالفقاػػ لاللػػنلخ ػػ لوػػ ل

 لق بػهلألػانلوػالاػافلأفللاهٍّػلكاع ماالع  لالاقا للػالاخػاامنلأمػهل للسػلاايل مسػافهللوالوااب
ك لوللوػػ لالواػػابلكلمو ػػهلصػػالحانللحضػػ ةلالػػ نم ل  ل ذالماػػ ل لاػػهلالفبػػنلالوػػ مافل

اػهلهمػ لكا  لمالػذللع اػهل ػذهلالل لق بػهلافاسػهل مػهلنلماسػهلكلاهٍّػلسلاايلأن لأفللداٍّل
للاهػػالاهللهػػالاللػػنلا  ػػللهػػالك لنػػ  للالل  ااػػاتلاللػػنل لعػػ  لاهػػالوػػ لضػػم ل ػػذهل  اه

للللنبابهلكوصاااهلناشلقاؿ      للل.لالبق ة[البق ة[للُُُُٓٓ]]لل
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لل  لل     لل  لل  لل   لللللللواذاللاو لل   للل
لل   لل    لل    لللللل–ك ػػػػذالأك نلل–لللل      للل– ػػػػذالثاماػػػػانلل–ل

لل       لل    لللللل–ك ػػػػػػػػػػػػػذالثالاػػػػػػػػػػػػػاللللل      للل–ك ػػػػػػػػػػػػػذالرااوػػػػػػػػػػػػػانلل
لل       لل لل لل   لل    لل  للللاػػ لو ن ػػهلللػػالنلفاهػػاللل-ك ػذالخاوسػػالل

لب لالحباػػطلا عاػػ لتهػػذلطلالسػػال ا لكتاالػػيلالم لػػ ل ل لػػنلأفللمو هػػ لعػػارفا لاػػاهلرل
لللالمح  ل.لكفنلالابلاه...لالوالما ل لخمسلو ان ل

كامالفنلاآلل ل لا لكأفلل ػافلرسػا نلوػف  لأك لوػف  لثػ لو  ػللاال سػال لومػ ل
للقاؿلل شئلا لفا افولكو لل  للنض ةلاه 

لللل   لل     لل   لل لل       للللا نداب[لا نداب[لللّّٗٗ]]لل
ه لو للب غلع ػنلالمفػاا لكوػفه لاآل ؼلوػ للب ػغلع ػنلالمقػاا لكو للب غلااا ولوف

كوػػػفه لوػػػ للب ػػػغلاالمحػػػاا لعػػػ لا لػػػقلا قػػػالـلكال لػػػطلكوػػػفه لوػػػ للب ػػػغلفػػػنلالقفػػػااتل
الاضػػا ا لكوػػفه لوػػ للب ػػغلفػػنلالمحاػػاتلاإلذاعاػػ لل فػػهلتوػػالنلل  ػػللوػػ ل لوػػ لعفػػ هل

لك ذال الش طلالش كط   خشا لربلالب ل 

لل     لل   لل لل       لل لل    لل   لل لل  للللللا نداب[ا نداب[للّّٗٗ]]لل

 للعػػػافافلأنػػػ انل  لنضػػػ ةلاهل ػػػ لفػػػػنلعػػػالهلكذلػػػكل فلناػػػاته لكأعمػػػػاله ل
ككقػػله للا ػػهلوػػ لأ ػػ لرضػػاهل ػػ لفػػنلعػػالهلفهػػ لفافػػالوػػ للسػػلاايلأفلل ضػػنلالع ػػق ل ل

اهللقػاؿللػهلاهل"لألػكلنا ػ للػالواسػنللسلاايلأن .لكسا مالواسنلاو لوفا اةلنض ةل
 لقاؿلمو للالربلقاؿلأذا  ال لقػاؿلأفلت ضنلخ قػكلعفػنلقػػاؿللػػالواسػنلذاؾلشػئللػػ ل

لأرتضاهللفاسن".لكوالأاا لالساخاا لع نلنض ةلاهلكأ  لال ضنلق اػ  

لللل   لل  لل   لل   لللللللل]لسبأ[ل]لسبأ[للل
الفػاسلأفللقػ واالشػ اكللفػنلنضػ ةلاهلفػنلالمحػاا لكامالتو مػافللػالاسػلااعل

لاو ػػػاالكل ػػػفه للشػػػل اهلل ضػػػوااللك ػػػ لالع ػػػق.لناػػػشللم ػػػسلأنػػػ   لوػػػيلكانػػػ لوػػػ ل
الع ػػػقلضػػػواللوسػػػ ا ل للم ػػػكللفاسػػػهلضػػػ انلك لماوػػػانلك لواتػػػانلك لناػػػاةلك لمشػػػارانل
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وسػػ ا لكلقػػاؿ.للمػػاذاللاوػػ لاهلووػػنلاػػذالكاػػذا لكوػػاذاللاوػػ للػػكلواػػ ل ػػذال مػػهلضػػوالل
للل!هللفاسنا لأرتضلالواسنلذاؾلشئللل فقاؿ!!!لوا ك.لأتش الاهللع قه ل

((لأوػالوػاللػ رؾلٓرضػاللالع ػقلغالػ ل لتػ رؾل كلذلكلأرانفالالصالحا لكقػالاال))ل
كرضػػاللاهل ػػالالومػػ لامػػاللحبػػهلكل ضػػاهل ل ذانلومػػالسلالحباػػطل   ػػالأفلت ضػػنلاه

لاضػػػ لكا مػػػاارلوػػػ لنضػػػ ةلالودلػػػدلالااػػػارلفاهػػػالوػػػا للحصػػػنلوػػػ لتفػػػد تلالالمعلػػػارل
اذاتهلفنلق ابلالحاض ل لكالساووا لكالممالسا للسػا لللهالاهكأكلهالالس اف لاللنللفدل

اهالالوػػػارفافلااػػػ لكلسػػػمل كالسػػػ اف للػػػالأخػػػاامنل ػػػنلالامأمافػػػ..للا كلػػػا لكاآلخػػػ ل ل
كوػػ لل ضػػنلل؛ثلاإلمسػػافل ذالمدلػػ لالسػػ اف لع اػػهلال ضػػالعػػ لاهلػػارلل..للال ضػػالعػػ لاه
ـْمَأْشؽملذملذملكماظؽمِلذملذملاسَممممم}}اه فػػعػػ لاهللػػال  ـْمَأْشؽملذملذملكماظؽمِلذملذملاسَمممَإْرَضممبذملذملامَضَلذملذملَؿماظػمَلذملذملفمَ غمُلذملذمل لللل66{{ممَإْرَضممبذملذملامَضَلذملذملَؿماظػمَلذملذملفمَ غمُلذملذمل  لل لل   لل

   لل  للللكو لل ضنلع لاهلل ضنلعفهلاهلالباف [الباف [للٖٖ]]لل  .ل
لمدل لفنل ذالالمقاـل أصحااهللأخب لالفبنلل–كاآللاتلاللنلاسلموفال لاهالالاـا

ثػػ لل–فقػػاؿللهػػ لاسػػلو كالكتمهػػدكالل–صػػحااهللاافػػافلاالباػػ لالحػػ اـلسػػهلكأاأمػػهلرأللما
لذ بااللااافاالاالبا لالح اـلك  للو مافلأفلرللالا مبااللكنن.

أرسػ لفكع نلأااابلو  لوفوه لال اارلكقالاالل لت خ لع افػالو ػ ل  ػذالعفػاة.ل
دكالالومػ ةلكلػػاسلالفبػنلأنػ لأصػحااهل  ػ لو ػ للاوػػ فه لأفلالفبػنلكلأصػحااهل ػالكاللاػسل

كاافلعامافلا لعاافلكذلكل فلعا  لػهلاباػ ةلفػنلو ػ لكسػاؼلتحماػ لل-لح بلأكلقلاؿ
كاملشػػ تلشػػا و لاػػأمه للوكذ ػػطلسػػا مالعامػػافلكلػػ لل  ػػيل-عا  لػػهلوػػفه ل ذالتح شػػاالاػػه

فقػػاؿلأصػػحااهللو ل مػػيلأصػػحااهلكسػػأله لالمشػػارةلقل ػػاه.لوػػاذاللاوػػ لنضػػ ةلالفبػػنل
ولكلػاسللفػالرأملف ػاسللفػالوػ ادل  لوػ ادؾلوفػفح لووػكلفاػهل!والت ل ساؼلمبالوكلع نل

ل فنلسارةلالفسالتوالنللوم افلاقاؿلاهل..لاو لت اا ؾ.لفالت اا للك او لرألكولل

لل لل    لللل    لل  لل     لل  لل  لل    لل لل
لل   لل لل    لل   لل   لل   لل      لل    لللللللل

                                                 
لن ا لا كلااللوفسااال لنلاإلواـلالاارللرضنلاهلعفه.لٓ
لوسف لاإلواـلأنم لكسف لالل وذملع لأايل  ل ة.ل ٔ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            1818                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 للاوػػ لشػػا انلوػػ لقبػػ لذاتػػهللكأمػهللوكذلػكل مهػػ لع فػػاالأفلوػػ ادهل ػػالوػػ ادلاه
داـللكوػالوك لللص ؼلتص فانلصاا انلأكلابا انلعػ لف ػ لاػ لعػ لكنػنلصػحاحلوػ لعفػ لاه

 ػنلذلػكلفػأع  لتح لالشم ةلعلكاالوه لنض ةلالفبنللا و لاذلكلف ماذاللول ضاا 
لرضاهلكقاؿلفنلسارةلالالحل ل  اه

لل  لل  لل لل لل      لل لل     لل  لل    لل
   لل لل لل    لل   لل    لل    لل     لل   لل   لللللل

ف لقػػ لمدلػػ لع ػػنلرسػػاؿلاهلكع ػػنلالمػػسوفا لوػػ ل فػػاللمػػطلأفلمو ػػ لأفلالسػػ ا
كت فيلالم لل لػنلوقػاـلالاقػا ل  ل ضا  لع لاه.لفالس اف لافدلويلأ  لال ضالع لاه
 ػالالحػقلالاقػا لفػاللللب وػافل  كتمو هلو لأ  لالاقا لالذل لللاقفػافلأفلوػاللاو ػهلاه

لاللاهل  لفنلعاله.و لأللأو لقضاهلاهل مه للو مافلأفلالعا لا لالعا لفنلقض
للالاخاامنلأصحابلرساؿلاهل اػافلال  ػ لوػفه ل ذالتػ ؾلوم ػسللل س للالقـا

 شلق ل لػنلرسػاؿلاهلل رساؿلاهلكذ طل لنلاالهلفبمم دلكصالهل لنلوفدلهللقاؿل   ه
ردكمػػػنل لػػػنلرسػػػاؿلاهللكأمػػػل لتو مػػػافلقصػػػ لال  ػػػ لالػػػذللوػػػ ضلك هػػػ لع اػػػهللو

لوالاكللالثااافل لقاؿللالرساؿلاهلأمنلأنبكلنبالعاامػانلك لالم ضلفقاؿللهلرساؿلاه
أسػػلاايلف اقػػكللحاػػ لفلػػذا تلاآلخػػ ةلكالمفػػ لكأمػػكلت ػػافلفػػنلوفػػازؿلالفباػػا لكأمػػالفػػنل
الػػ ر اتلالػػ ماالوػػ لالمفػػ لوػػيلعاوػػ لالمػػسوفا لفػػذلكلالػػذللأو ضػػفنل"لفامػػأفلاهلق بػػهل

لال ل لكأمدؿلتفدلالنل للبوااف لكق طلأواالهلكاشبا هل لنللـا للق أل لنللـا

لل  لل  لل لل    لل      لل لل   لل   لل لل    لل  لل
     لل       لل      لل     لللللل[[الفسالالفسالللٗٔٗٔ]]لل

لال مػػ ؿلكقػػ لكوػػ للمشػػنلع ػػنل ػػذالالمفػػااؿلل ػػافللػػهل ػػذالالحػػاؿلفػػنلالػػ ماالكلػػـا
كمحػػػػ لفػػػػنلوخػػػػ لا زوػػػػافلأمفػػػػالمسػػػػلاايلأفلماػػػػازلامػػػػالفػػػػازلاػػػػهلال  ػػػػاؿل  أا وفػػػػالاه

المواصػػ ل لل سػػاؿلاهلكالػػذل لاػػاماالل كمػػهلعاامػػانلكلسػػموافللسػػامهلااامػػانلفمو فػػالأكصػػاؼل
مارماػػػ لكأخػػػالؽلق وماػػػ لكلػػػاسلأشػػػ اؿل سػػػماما لكأكصػػػاؼلنسػػػا لك  لاػػػافل ػػػذالا وػػػ ل
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ؽلرااماػػ لكأكصػػاؼلق وماػػ لاػػ لوػػ لتع ػػقلاهػػالكتممػػ لاهػػالقاصػػ لع ػػاه لفقػػطلل فهػػالأخػػال

كاتصػللاهػالفػارانلدخػ لفػنلوواػ لخاػ لالب لػ لفاػ اهل وػالوفاوػانلك وػاللقاػ لك وػاللقاػ لكوفاوػانل
مػػال.ل....لفكلسػػميلاالوػػهلكلشػػه ل مالػػهلكللملػػيلااصػػالهل مػػهلصػػارلوػػ لأ ػػ لووالػػهل

لا كاساا لأكلهالكأ مهأكصاؼلسه هل ل مهال كصاؼلاللنلملصللاهاللف افلوا ه ا
لل    لل  لل    لل    لل    للللللكلػالأفلالمػسو لاتصػلللالالح[الالح[للِِٗٗ]]لل

اهذل لالاصاا لفػارانلتقػيلالوػا لع ػنلالوػا . فلوشػ   لالمملمػيلاآلفلأمفػالأشػ اللع ػنل
وفا ل ػنلالمسوفا لكرنماللع نلغا لالمسوفا لفق لتب ل لا كصاؼلويلأفلال نم لاػالمسل

أع ػػنلأخػػالؽلال اػػاماا لكالوػػارفا لكال كنػػاماا لفػػنلاػػ لكقػػ لكنػػا ل ػػذهلال نمػػ لل دوهػػال
 لاارلا مصارلف مالتو مافلعفػ والاػافلال  ػ للػذ طلوهػا  انل لػنلالم لفػ لاػافلا مصػارل
للقػات افلع اػػهلكاػػ لكانػػ لل لػ لأفللاػػازلاػػهلكاػػافلسػا مالرسػػاؿلاهللحػػ لالمشػػ   للومػػ ل

 لأناامانلاا لتسػوا لكانػ لا هػ لل لػ لأفللاػازلاال  ػ لالمهػا  . س للق ع لكت افلالق ع
لاللسوا ل  ل  لقادرل لكلم  افلالقصارلكالبساتا ل ل

أا انلا لأفلكان انلوفهلق لمدل لفاهلاآلل لأخذلالضػاللعفػ والكقوػ لع اػهلالق عػ ل
ذالكذ ػػطل لػػنلزك لػػهلكقػػاؿل ػػاتلالوشػػالل لقالػػ للػػاسلعفػػ مال  لعشػػاللل اػػنلكانػػ .ك 

أاػػ لا ك دلف ػػ لتأاػػ لأمػػ لك لالضػػاللك لأما.فمػػاذالماوػػ ل لقػػاؿللهػػالع  ػػاه لنلػػنل
لفاواالك اتلالاواـلكا  سنلووفالنلنللفػاواالك ػاتلالاوػاـلكا  ػسلووفػالنلػنلمشػموهل

فلالفلكال كنػاماالكعفػ والمبػ ألمأاػ لووػهلكعفػ والمقػ لالمو قػنلالاواـل ا اوانلل ضػالولع 
قػػاؿللػػهلنضػػ ةلالفبػػنلعفػػ والالصػػارةل لػػنلالمػػ لا ع ػػن!وللفل ػػذهالفلالم  اتاػػكلكالمصػػارل

ل قاا هلفنلالصباحللق لعمب لوال   لراكلو لصفاوكلأم لكزك كلفنلت كلال ا  ل

لل   لل لل  لل    لل لل   لل لل    لل  لل   لل
  لل     لل  لل    لل  لل لل  لل   للللللللٗٗ]]لل

لل[ل[لالحش الحش 
كاػػػافل ػػػذالنػػػاله لوػػػيلسػػػا لا كلػػػا لكاآلخػػػ ل . فلالمحػػػاا لاآلفلوم ػػػالةلوػػػ ل
شػ الاتلاإلخػػاةلا شػػقالللبوضػػه لع ػػنلالماػػ اثلأوػا  لف ػػافلعفػػ واللمػػئلالا لػػطلعػػ ل
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الوا   لالق لطلفنلاإلسػالـلفاقالػافلتوػالنلمقسػ لالباػ لمصػاا لكا رضلمصػاا لكالمػاؿل
تومبػكلكاخل لوالش  .ك فلاػافلأعػدبللقػاؿللػهلعفػ للزك لػا لاخلػ لوفهمػالوػاللمصاا 

ك ػػػذهل ػػػنلأخػػػالؽلالصػػػ لقا لكوػػػ لللع ػػػقلاهػػػالفػػػارانلأا قهػػػالكتلدك هػػػالاوػػػ لالوػػػ ةل....ل
لصبحلفنلووا لسا لا كلا لكاآلخ ل .ل  ل ذالاػافلاػهلشػحلماسػنلكعفػ هلا مػالكا ماماػ ل

لػػهللك ػػذهلالمواػػ لالق وماػػ ل لفمػػ للقػػاؿلااػػللكلػػاسلعفػػ هل لاػػارلإلخاامػػهلالمسػػ ما لفما
لتذ طللبا لفالفلكتل ؾلاالنل لف اسللهلمصاطلفنل ذالالع قلالق ومن.
كا وػػػػػااؿلوػػػػػيلل فلأصػػػػػحابلرسػػػػػاؿلاهلوػػػػػ لا مصػػػػػارلاوػػػػػ لأفلاقلسػػػػػماالالػػػػػ كر

فػػلحلاهلع ػنلنضػػ ةلالفبػػنلكع ػػنلالمسػ ما لفػػلحلخابػػ لك ػػال  للالمهػا  ل لاوػػ  ال....
وػػالرأل ػػ ل ػػ لل فممػػيلا مصػػارلكالمهػػا  ل لكقػػاؿلل مصػػارولاػػ لاااػػ ع ػػنلأثػػ لالاػػلحلخ

أـلأعاػاه لاػ لل أقس ل ػذالالمػاؿلااػف  لكاػا لالمهػا  ل لكوػالأخػذكهلوػف  للاػ لووهػ 
ل ذالالماؿلاش طلأفلل دكالع ا  لوالأخذكهلوف  لعف والدخ االالم لف ل 

ك للوػػادل لافػػاللأعاهػػ لاػػ ل ػػذالالمػػاؿلأوػػالوػػالخ  فػػالوفػػهلهل لموػػادقػػالاا لاػػ ل
للل لأا ان.و لل افل س لل ل  لو لقاؿلفاه لاه    لل    للللللرنمػ لولولالاػلح[الاػلح[للِِٗٗ]]لل

  لأفلهلرأسلأضػػحا لفمػػالاػػافلوفػػلوػػفه لأرسػػ ل خاػػهلكصػػ  لاهػػ ل لػػنلدر ػػ لأفلكانػػ انل
لوفقالػػ لأعاهػاللػػهلووفػنلهػالأمػػنلأرللأفلأخػنلفػػالفلأنػاجللهػػذا  ػسلوػػيلزك لػهلكقػػاؿلل

 لفػػ ذالتع قفػػالاهػػذهلل؛لفػػأل لمحػػ لوػػفه تلالػػ أسلع ػػنلسػػبو لدكرلثػػ لر وػػ للػػ كؿكدارل
ا خػػػالؽلفػػػ فل ماػػػيلالمشػػػاا لتفلهػػػنلفػػػنللحاػػػ لكسفصػػػبحل ماوػػػالفػػػنلوواػػػ لالحباػػػطل
المعلارلتحافالا مػاارلكتلفػدؿللفػالالسػماللاػالعا اتلكالب اػاتلكتعػ جللفػالا رضلالامػارل

الحشػػ اتلئلفػػنلا رضلنلػػنلالانػػاشلكللفػػالاػػ لشػػ  كالػػدركعلالمباراػػاتلكلسػػع لاه
فهلع نلااع لاهل مػهللسػونلكالحااتلف مهالتسع لل مسو ل ذالص حلنالهلويلوا هلكتوا

لل ضاه.
ك ػػذهل ػػنلأخػػالؽلالمػػسوفا لاللػػنلاهػػالل امػػافلفػػنلوواػػ لالحباط.كوواػػ لالحباػػطل

اابػ ل فاػ لللاس لأماارلووفال لفقطلل فهالأماارلووفال لكأرزاؽلوبارا لنسب لكنااةلدماال 
لاهل للولك ممػػػالفاهػػػالقػػػاؿخالاػػػ لوػػػ لالمشػػػاا لكالشػػػااغ لكالهػػػ لكالاػػػ لكالفصػػػط ل

  ل   ل ل  ل ل  ل  ل   ل        ل   ل   لللل
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ل[ٕٗ]الفح ل
لشػ ا لأكلو للحاال ػذهلالااب ل  لت افللهلقضا لفػنلأللوح مػ لأكلتهمػ لفػنلا

الفاااػػػ ل ل ػػ لل ػػافللػػهلمصػػاطلوػػ لتفاػػا لالماػػ افل لأكلعفػػ هلوػػاللشػػا هلوػػ لا نقػػادل
لأا انلكاه.ل–كا نسادلو لا خاافلأكلو لزوال هلفنلالوم لأكل فالأكل فاؾل

ك ػػػذهلاامػػػ لناػػػاةلالم لفػػػ لالمفػػػارةلف ػػػ لدا ػػػ ةلاامػػػ لفػػػنلالم لفػػػ لل ح ػػػ لاػػػا ل
كالػػػفقيللؼال ا اػػػ لكال  اػػػ لك ػػػنلا سػػػل فاالملعاصػػػما ل لدا ػػػ هلكانػػػ هلفقػػػطل ػػػنلا 

كاإلاػػػ اـلك ػػػنلاػػػ لالػػػ كا  للح مهػػػالقاضػػػنلكانػػػػ لاػػػػ لوحػػػاونلكقلهػػػالاػػػافلفػػػنلمقااػػػ ل
المحاوا ل ل لأنػ لكاافلالقاضنل ػالااتطلالم س لك الو لووهلال كؿلكاػ لشػئلكاػافل

ؿل لالقاضػنللأخػػذلال اتػػطلاػػ لسػػف لكعفػػ وال ػػاللسػا مالأاػػالا ػػ للاوااػػهلراتبػػهلرفػػيلكقػػا
أسلحقل ذالال اتطلقػاؿللمػاذال لقػاؿللػ لتوػ ضلع ػنلفػنل ػذالالوػاـلقضػا لكانػ لكذلػكل

ـؤمأَحذملدؤُطْؿملاظػمَلذملِفمَحِؿذملكمؼؤِقذملِبمِظمخؿملذملِفمَعذملاممممممممم}} مه لعم االاقاؿلالحباػطلل ـؤمأَحذملدؤُطْؿملاظػمَلذملِفمَحِؿذملكمؼؤِقذملِبمِظمخؿملذملِفمَعذملامممممممممَظذملامؼؤذملْمِع َظذملامؼؤذملْمِع

7{{ؼؤِقذملذملذملّبمِظؽمَلظمْلِلذملذملذملفِمؼؤِقذملذملذملّبمِظؽمَلظمْلِلذملذملذملفِم
كلػػػالعم فػػػالاهػػػذالالحػػػ لشلفقػػػطل ملهػػػ لاػػػ لالمشػػػاا لفػػػنلاػػػ لل7
ا سللا لكان لفافاللقاؿل"لأمال"لكلاسللنلشأفلاػأانلأكأخػنلأكلالبالد.ل ففالاآلفلكويل

اومػػنلكاآلفلكصػػ فال لػػنل"للػػاسللػػنلشػػأفلاػػأافنلك لاػػأافلنلك لادك ػػ لأافػػنلك لاػػػدك لنل
كاصػػػبح لالمشػػػاا ل لتاػػػاؽل مفػػػاللػػ لملمسػػػكلاأخػػػالؽلاهلاللػػنلأوػػػ مالأفلملع ػػقلاهػػال

لل الالح[لِٗ]لولفانلف افلفنلووا لنباطلاهلكوصاااه   ل  ل لل  ل
   ل    ل  ل    ل    ل    لل.ل

أكؿلالشػػ ةللػػالأنبػػابللماػػ ل ػػس للت ػػافل.. ع ػػنلوػػ لت ػػافلالشػػ ةلكالا اػػ ل ذانل
ََْسذملَدا ِمم}} لقػاؿلولو لأع للأع ا نلكأع الؾل لمسأؿلالعباػ لع نلالفاس. ََْسذملَدا ِممَأْسذملَدىما ممَأْسذملَدىما

ـَمَجؽمْلَؾؿمْلَؽ ـَمَجؽمْلَؾؿمْلَؽَظَؽمَغظمْللؤَؽماَظِؿلمَلؿمْل  لػنلأفلاسػلاح  لكأصػبح لاوػ ل ػالكقػ لت افػال هادل88{{َظَؽمَغظمْللؤَؽماَظِؿلمَلؿمْل
أفلافالوأوارل لأفلملح  لفاهػال ػنلاللػنلتػلح  لفافػال.كالػفاسلت لػ لالشػهااتلكا  ػاالل
كالحاػػاظلكالم ػػذاتلكلػػاسلعفػػ  الصػػب لأفللفػػاؿلاإلمسػػافلاػػ ل ػػذهلا شػػااللع ػػنلشػػ عل

م لػ لالمػاؿلل–اهلكوصاااهلك ذال ػالالحاصػ لاآلفلم لػ لالػ مااللاهلأكلع نلسف لنباط

                                                 
لصحاحلاا لنبافلع لأايل  ل ة. ٕ
لوس  للع لسوا لا لأايل الؿ.ال ٖ
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لم ل لالم اسطلو لنالؿلأكلو لن اـل لله لذلك.لل–م ل لالمفاصطلل–
كعفػ واللوكلذلكلاا تلاآلثاـلكاملش لالا  لاا لاآلماـلك ه تلالم اسطلالح اـ

مم الح لش للقاؿلااللأعا ولوا نلوا لالفاسلكعف والتقاؿلأل لتاه  لتل   لويلأن 
ـَماظؽمِلاسؤمَأْحَلؽمِلا،موَإْنمَزػمَلؼملؤقامَزػمَلؼمْلؽمَلا}} ـَماظؽمِلاسؤمَأْحَلؽمِلا،موَإْنمَزػمَلؼملؤقامَزػمَلؼمْلؽمَلاالمَ غمُلقغؤقامَإِعضملًةمَ عمُلقُظقَنمَإنمَأْحَل لل{{المَ غمُلقغؤقامَإِعضملًةمَ عمُلقُظقَنمَإنمَأْحَل

لواذالماو للالرساؿلاهل لقاؿل 
ـَماظؽمِلاسؤمَأْنم ؤْقِلؽملؤقا،موَإْنماَدا ؤوامَصاَلمَ صمْلػملؼملؤقامم} ـْمَورخملؽملؤقامَأْغظمُلَلغمُلْؿ،مَإْنمَأْحَل ـَماظؽمِلاسؤمَأْنم ؤْقِلؽملؤقا،موَإْنماَدا ؤوامَصاَلمَ صمْلػملؼملؤقاَوَظغمِل ـْمَورخملؽملؤقامَأْغظمُلَلغمُلْؿ،مَإْنمَأْحَل للٗ{لَوَظغمِل

كصالهللفالفم لالذلللوم لاهذهلالاصا لاآلفلث  لوػ لا كلػا لكق اػ لك ذهلاام ل
و لاآلخ ل ل"لكلالعم فالاهذهلالاصا لف فلا لالمشاا لتفلهنلفػنلا فػ لعػا لاػا لالب لػ ل

للح  ل مػهلقػاؿلفػنلالااػهلهاكا لوشاا لأكل مـا ل لالحنلالقاػـا  ل ل  ل    ل
   ل     ل     ل    ل   ل ل    ل    لل[ا ع اؼلٔٗ]ل

ملع ػقلامػ لل–ا لالماضاعلأفلموم لنلػنلااصػا لكانػ ةلوػ لكصػالالرسػاؿلاهل
ملشبهلاه لكم عنلأمفالمسا لع نل ػ له لك ػ لأصػحابلرسػاؿلاهلكملػ ان لااففػالكت ػافل

ل لالشػػػ ةلع ػػػنلالػػػفاسلكع ػػػنلالهػػػاللكمومػػػ لاقػػػاؿلاه   ل ل ل  ل   ل
   ل   ل ل    لل  ل    ل ل     لللل]الفازعات[لل

كأفللالحللفػاللمص انلعدلدانولأفللفص مالع اهاكلولأفللواففالع نلأماسفا  مسأؿلاه
..لكاعال لال نمػ لفػنلأف ػ تفالل..ف لفنلق اافالكأفلللفدؿللفالاالس ال..ق اافالفلحانلوبافانل

كلح افػػػػالاممػػػػاؿلل..كأفللمو فػػػػالع ػػػػنلأخػػػػالؽلأ ػػػػ لالمواػػػػ لالق وماػػػػ لرنمػػػػاللفامػػػػالااففػػػػال
اوػانلاسلحضػارلصػارةلكل زقفػالدكلل...كلمو فالفػنل ػذهلالحاػاةلوػ لأ ػ لا لاػارلل..ا مصارل

ففلملػيلاهػذهلا مػاارل...لنلنللقشيلعفالا لنمػابلكل فػيلعفػالاػ لسػلارلالفبنلالمعلارل
الكتحػ للػااللكل  وفالاأفلم ػافلووػهلفػنلالػ ما..للم نلاهذهلالذاتلالااب للا لمهاركم.ل.

لالق ارل لكس  لكع نلولهلكصحبهكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لل...شااعلهللـا

                                                 
لسف لالل وذملع لنذلا . ٗ
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   اجمللس السابع اجمللس السابع    

  ََُُسس الْصْل ّسبب السعادة سس الْصْل ّسبب السعادة 
فػنلاػ لق ػطللكوصػاااهلكأكدعلمػارهلالحم لاهلالذللاػ ألالا ػادلافػارلنبابػهل

ك و هلسببانلل لمافلاحض ةلاهلك و هلمارلالمقب ػا لكتا ػهلالوااػ ل لكرغبػ لالػ اغبا لفػنل
ااع لاهلفنلا لكق لكنا ل الالفارلالذللس  لفنلوهم لق ااه لوػ لقبػ لالقبػ لمػارل

حلاػ لق ػطلسا لا كلا لكاآلخ ل لكالصالةلكالسالـلع ػنلمػارلالبػ للكسػ لالعلػاـلكوصػبال
أضػػاللافػػارلاهلفػػاممحنلعفػػهلالاػػالـلسػػا مالوحمػػ لخاػػ لا مػػاـلكالمبوػػاثلوػػ لعفػػػ لاهل
رنمػ لل وػػالما لصػػ نلاهلع اػػهلكع ػنلولػػهلكصػػحبهلالاػػ لالماػاوا لكاػػ لوػػ لا لػػ للاه لػػهل

لال ل لكع افالووه لأ موا لووا .ووا للالربلالوالما ل. لكاسلضاللافارهل لنللـا
ل-فا  لأ موا ل   ه خاامنلكانباانلاارؾلا

لسػػػػػػػ لالاصػػػػػػػاؿل لػػػػػػػنلالػػػػػػػػمفابلالوػػػػػػػالن
ل

لنػػػػػػػػػػػػػػػػطلالفبػػػػػػػػػػػػػػػػنلوحمػػػػػػػػػػػػػػػػ لكاآلؿ
ل لوػػػػػ للحاػػػػػ لفػػػػػيلالحػػػػػطلتشػػػػػه لك هػػػػػه

ل
لكتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازلوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هلكاآلؿ

ل لكتشػػػػػػػػػه فلفلل  ػػػػػػػػػػم  لتواػػػػػػػػػنلالو ػػػػػػػػػـا
ل

لا سػػػػػػػػافلأ ػػػػػػػػػ لالقػػػػػػػػ بلكا اػػػػػػػػ اؿ
ل لتواػػػػػػػنلالممػػػػػػػػاؿلفػػػػػػػالللػػػػػػػ اؾلوػػػػػػػػص ؽ

ل
ل  لكلشػػػػػػػػػػػػػػػه لمػػػػػػػػػػػػػػػػارهلالملػػػػػػػػػػػػػػػػاللن

ل لكالػػػػػػػػفارلالػػػػػػػػذللوػػػػػػػ لألػػػػػػػ ل ػػػػػػػذالالو ػػػػػػػ 
ل

لأعاالػػػػػػػهلوػػػػػػػ للحاػػػػػػػ لفػػػػػػػيلالحػػػػػػػاؿ
ل لوػػػػػػػػػػػ لنػػػػػػػػػػػطلق ػػػػػػػػػػػبنلل ػػػػػػػػػػػفبنلوحمػػػػػػػػػػػ 

ل
لم ػػػػ لالمفػػػػنلاػػػػ لم ػػػػ لاػػػػ لووػػػػػالن

ل لأمػػػػػػػػػاللػػػػػػػػػػالنباػػػػػػػػػػبنلفػػػػػػػػػنل ػػػػػػػػػػااؾلوػػػػػػػػػػلا 
ل

لكشػػػػػػػػهادلك هػػػػػػػػػكلااالػػػػػػػػنلكمػػػػػػػػاالن
ل لكا ػػػػػػػػهلاهػػػػػػػػذالالا ػػػػػػػػػهلوضػػػػػػػػفنلوا وػػػػػػػػػا

ل
لل  ػػػػػػػػالمػػػػػػػػػااؿلالقػػػػػػػػ بلكا لصػػػػػػػػػاؿ

ل
                                                 

للُٔالعماسلت ع لماص وللَُ ل.او لصالةلالوشالللامفدؿلا سلاذل/لنسا لالفاانـولََِٖ/للُ/للِْ ػلللُِْٗوحـ 
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لأمػػػػػػػػػ لالاسػػػػػػػػػا  لأمػػػػػػػػػػ لمػػػػػػػػػػارلقػػػػػػػػػػ اافا
ل

ليلاحضػػػػػػ ةلالملػػػػػػػػوالنأمػػػػػػ لالشػػػػػػػاا
فػػػ فلسػػػبطلالاصػػػاؿلكسػػػ لالسػػػػوادةل...لاػػػالـلوعلصػػػ لنلػػػنل لمااػػػ لع ػػػػا  لل

كالمم كحلفػنلاػ ل....لكافدلالمماؿلكاهللأ  لال ماؿل...لكأاسا لالحسفنلكالدلادةل
كالػػذللااػػ هلاػػ لواػػاتاحلخػػدفل...لاػػهلفػػنلاػػ لا فوػػاؿللنكالما ػػابلاللأسػػ....لالعصػػاؿل

ل....فنلال ماالكفنلالم ؿل....للاان لالملواؿلو لل فلا...لالوااللكالفااؿل
ل.للوحم ل السا ما

ف  لللا ػاالوػيلالسػال ا لفػنللوفس  اال ذهلالا لق لوع  لالوارفافل ذهلالحقاق 
كلػػ للمهػ كالأماسػػه لكلأخػذكمهالاأسػااطلالمما ػػ اتلك ممػالأخػػذك اللوواػادل لالوبػادات

لفػ فلسػػ  للللسػػا لالسػاداتلع ػنلقمػ لاللم اػػاتلكاػ رلالمشػا  اتلكأكقاا ػػالاػا للػ 
كالق ػطل ل  صاؿلكسػبطلالحصػاؿلع ػنلاػ لوػأواؿل ػالتاهاػ لالق ػطلاال  اػ لهالال

للاه لو لخصالهلك لتش ؽلع نلأرضػهلأمػاارلكصػالهل  ل ذالأشػ ق لشػمسلالحباػطل
 هػػالفػػنل  مػػ لوػػ لأكضػػحلوػػ لاػػ لااػػافلت ػػافلا رضلاع ػػنلناضػػهلفاهػػ تلخصػػالهلكا 

 شػ اؽلالفهػارل هػ تلالشػمسلكعفػ والتشػ ؽلالشػمسلافار ػال  ا ااافلف ذالأرادلاه
  ػ ل  لفقشيلالاالـلكللب دلفلصبحلا رضلا هالكاضح ل  ا لك ػذالواػاؿلضػ اهلاه

لال ماؿل...
فػػػػ فلالق ػػػػطلقبػػػػ ل شػػػػ اؽلمػػػػارلالحباػػػػطلالمصػػػػاانلل ػػػػافلنالػػػػكلالاػػػػالـلو ػػػػئل

هااتلكالبوػػ لعػػ لاالع افػػاتلكالعػػدعبالتلكا ك ػػاـلكصػػانبهللماػػ ل لػػنلالحاػػاظلكالشػػ
فػػنلاػػ لاآلمػػاتلفػػ ذالأشػػ ق لشػػمسلالحباػػطلع ػػنلالق ػػطلفػػارانللااػػطلعفػػهلاػػ ل  اه

ضػػػالؿلكاػػػ ل ػػػالـلكاػػػ ل هػػػ لكلشػػػ ؽلع اػػػهلمػػػارلالحباػػػطلاػػػالو  لكالاصػػػ للا ػػػافل ػػػذال
لال   لو لابارلالوارفا لكلالاافلأواانل للق ألك لل لطلفنلالابلأكلسم لأكلا اسل

لكوػػػػػػػػ لقبػػػػػػػػ لافػػػػػػػػال الوػػػػػػػػػانلك هػػػػػػػػالنل
ل

لفصػػػػػػػػػػػػ مالااػػػػػػػػػػػػهلر ػػػػػػػػػػػػا نلفحػػػػػػػػػػػػا نل
 فػػػالالفػػػاسلتحسػػػ مالكالمال  ػػػ لتابافػػػالكال ػػػافلا ػػػهللسػػػ لافػػػالكذلػػػكلا ػػػهللدلفػػػ لل

الحباطلاللنل ه تلفنلق اافالكلاسلو لأ  فالفمالالذللووفال لفػفح لتػ ابلكلالممػاؿل
لالذلل م ل ػذالاللػ ابل ػال مػاؿلنضػ ةلالا ػابلعفػ والتم ػنلع افػالمػارلالحباػطل
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ل لكاإللابلك سميل لنل واـلو لأ م لأ  لالاصاؿلسػا للاإلوػاـلأاػنلالوػدا  لاو لاللاا
للل-ك اللقاؿلفنلذلكل 

لوػ لخمػ لمػارل مالػكلكوػ لرناػقلكصػػالك
ل

لشػػػػ ا لصػػػػ فانلفهمػػػػ لك ػػػػاـلأ ػػػػ لامالػػػػك
ل لافلنالػػككأصػػبحلالق ػػطلمػػارانلكالق ػػطلقػػ لاػػ

ل
لفالحمػػػػػاللػػػػػكلسػػػػػالكلكوبشػػػػػ للقػػػػػاؿل اػػػػػا

ل لفسػػ تلك ػػال وػػػاونلنلػػنلكصػػ  ل فالػػك
ل

لمادلػػػػ للالاػػػػ لقػػػػاونلقػػػػ للو مػػػػافلاػػػػػذلك
فلأفلالق ػطلاػنلالفلأ موػال ذهل نلالب الػ للػال خػاامنلاللػنلأ مػيلع اهػالالصػالحل

ك لتسػػلاايلقػاةلفػػنلالا ػادلأفلتقضػػنلولرل لاػػ لوػ ل زالػػ لوػالاػػهلوػ لأغاػارنلاػا مااللح  ػ
اػذلكل.ل.لع نل ذهلا غاارلنلنلكلالقاـلالوب لا  ل م لا  لوالكصػ ل لاػهلوػ لأذاػارل

ك للدلػ لا غاػارلوػ لق ػابلا اػ ارلذاارلأفلتدلػ لكتقضػنلع ػنلا غاػارل..ل لتسلاايلا 
  ل ذالأشػػ ؽلع ػػػنلالق ػػػطلمػػػارلالحباػػػطلالمعلػػػارلفهػػالكنػػػ هلالػػػذلللدلػػػ ل ػػػذهلا غاػػػارل

ل.كلالحلالبابلل اهارلل نلل له لع نلنقاق لالاص لو لنض ةلالودلدلالااار
شلعػػ لالوػػارفا لالػػذل لسااصػػ امهل لػػنلاهلر ػػ لذ ػػطللابحػػ فػػاؾلكلػػذلكلاػػافل

ك  لللق طلفنلا رضلنلنلذ طل لػنلالوػ اؽلكسػأؿلعػ لأع ػنلالوػارفا لشػأمانلفػنلكقلػهل
كاافلت ماذانلممابانللسػا للأنمػ للف لاهلع نلسا للأاالالالحلالااسانلل؛فنلالو اؽ
لع لالممايل لكأمل لتو مافلوالقالهلعف والكقللفنلال كض للال فاعنل
لنالػػػػهلالبوػػػػ لركنػػػػنلافػػػػ لأرسػػػػ هافػػػػنل

ل
لتقبػػػػػػػػ لا رضلعػػػػػػػػػفنلك ػػػػػػػػنلمػػػػػػػػا بلن

ل لك ػػػػػػػذهلدكلػػػػػػ لا شػػػػػػباحلقػػػػػػػ لنضػػػػػػ ت
ل

لفاوػػ دللمافػػكلاػػنلتحاػػنلاهػػالشػػالن
فمػػػػ تلالامػػػا لكقػػػػه لاحالػػػهلاػػػ لالحاضػػػػ ل ل مهػػػ للػػػ للصػػػ اال لػػػنل ػػػذالالمقػػػػاـلل

لفأشػػػه   ل ػػػذالالمشػػػه لالو ػػػيللػػػ لنضػػػ ةلالفبػػػيلك ػػػاللسػػػ  لع اػػػه....لفقهػػػ   لاحالػػػهل
فلفػػػيلذلػػػكلالاقػػػػ لااػػػفه لكاػػػا ل ػػػذالالمشػػػه لو ؼلوػػػػ لكلكلقب هػػػالك فلاػػػافلالحاضػػػ ل
  لرؼلرفوػػله لفػػنلماػػسل لػػنل ػػذهلال ر ػػ المقاوػػاتلل ػػ ل مػػ لالوػػا           

                م هػػ لا هػػ لكارفوهػػ ل لػػنلالمقػػاـلانكل فػػالأللنػػكأخاػػيل فال]احلجرر  ]احلجرر
والتقااػػ لال  ػػ لوػػيلسػػا للأاػػالالاػػلحلالااسػػانلماػػ لكعفػػ لوا وػػا لفػػنلا فػػ لعػػا لكأقػػ 
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فػػنلال شػػلللسػػ لسػػا للأاػػنلالاػػلحلفػػنلال شػػللالػػذللأخػػذهلوػػ لنبابػػهلكقػػاؿل مػػكل
ل!!!أل لأذ طل لقاؿلاملا لنلنلأرللاقا لال شاؼللهللفقاؿلوال ماذللنلعف للك 

لفػاقاؿلأم لت ماذلالشاخلعب لال نا لالقفا نلاقكاما ل لنلرفو لالمقاـل...لكما لف
فهػ لل..لو لنض ةلالفبػنلانلفنلاالدلوص ل لكذلكل فلا لكان لو لالوارفا للأخذلاشاف

وػػ لعفػػ هلاػػ كفلال  ػػاعل فػػاؾلوػػ رسلفػػنلالاصػػ للسػػلاايلأفللضػػاللكانػػ لفػػنلالقا مػػ ل
..لفهػالوػ ل لأ ػ لالاػػ اـل...لل ل للسػلاايلأنػ لذلػكل  لالفػا  لا عاػ ل لػنلاإلدارة

فماللال   لواشاانلوػ لاػالدل...للسا مالرساؿلاهلل...كو ل لأ  لالوشقلكا صاالـل
لالو اؽل لنلأفلكص ل لنلقفالعف لسا للعب لال نا .

ك ذهل نلا ال لالاصاؿلفػفح لفػنلدا ػ ةلالمحبػ . لنلأفلتفبػ لاػذرةلالمحبػ لفػالل
تبقنلفنلالق طللاا لالمحبابلنب لفافلق لاإلمسافل لنلدا  ةلا نب لأللوػ لوحػطل لػنل

طل لػػنلوا ػػابلكوػػ لو لػػ ل لػػنلوػػ ادلكعفػػ والتقااػػػ لال  ػػ لوػػيلسػػػا للوحبػػابلكوػػ لاالػػ
لالمو ف لالحقاقا  لعب لال ناػ لقاؿللهللالافنل  لع ف لرساؿلاهل

نلػػنللوػػ ؼلرسػػاؿل  قػػاؿل ولقػػاؿلعفػػ مال للعاػػالالم لػػ لقػػ وانلفػػنلا لػػقلاه
لالمو ف لالحقاقا للاهل

بػػ ألالسػػا ل ل ذال حلالحباػػطلأوػػالقبػػ لذلػػكلفو اػػهلأفللمهػػدلماسػػهلل ػػ لولػػنلل
ل فاػػ لكذلػػكل مػػهلسامشػػنلخ اػػهلفػػ ذال حلالػػ لا لفقػػ ل هػػ لالسػػبا لكلمشػػنلوػػيل ػػذال
القباػػ لأوػػالوػػ للػػ للمػػ لالػػ لا لفػػأل لالا لػػقل فلنبابػػنللػػاسللػػهل هػػاتلك للاصػػ ل لاػػهل
االح اػػاتلك لت حقػػهلالوبػػاراتلك لتشػػه هلاإلشػػاراتلكلػػاسلاافػػكلكاافػػهلوسػػافاتلكوػػ ل

لالواال فلالذللاافكلكاا لاهل الأم .  لأمهلو لحمابلاالااالفق لنـ 
أوحػاللأوحالأمالكلتم لكصالهلفمالاافػكلكاػا لاهل  لماسػكلاللػنلاػا ل فباػك.

الفاسلكشهااتهالكناا هالكأ اا هالتم لاهلأق بل لاهلو لنبػ لالارلػ ل ل ذانلولػنلل ػاحل
كأماػػ ل لػػنلالمهػػاد!لل.انللػػػ لنػػػا امالا لػػقل لاوػػ لأفللاهػػ لمػػارلخاػػ لالم سػػ ا .فاقللالم ل

ف  للم اهلركشلهلكلقاؿلع اكلأفلتص نلاال ا لألللراو لأكلتص نلعػ نلالفبػنلألػللوػ ةل
واذالل ل ل ل  لل لػ لالحسػف لاوشػػ ةلل!فم للص نلألللو ةلأكلعش ةلو ؼلو ةلف مهللو  ل
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ل كل فػهلقػاؿل!كل للواهلسا للعب لالػ نا لركشػلهلوػ لذلػك!!ل..لأواالهال لا لاسبوما  ل
للللالافنلاذ طل لنلاا لالمق سلكم لتح لالصع ةلفسل للالحباطل

ك ػػذالال ػػالـللػػاسلوػػ لعفػػ لالصػػالحا لك ممػػالن ػػ للو مهػػاللهػػ لاهل لت شػػلل
  فحاا ػػالك للاهػػ لوادا ػػال  لفػػنلنافهػػاللمػػ لكفقػػهلاه.كلػػذلكلقػػاؿ ل               

                    لأىل.كلػػػػػػػ للقػػػػػػػ ل   لكل ػػػػػػػ لٍنػػػػػػػً ثى                      [ [

ثػػػ للػػػ اهلللفػػػذ طلالم لػػػ لكمػػػاـلتحػػػ لالصػػػع ةلك ذالاػػػهللػػػ للرسػػػاؿلاهللللالكهررر  الكهررر  
للسػػيلكللسػػيلنلػػنلوػػ لال ػػافلا ػػهلعالاػػهلكداماػػهلفحقػػقلااالػػهلكر ػػيلفقػػاؿللػػالافػػنل ػػػ ل

قػػػاؿلعف مػػػال للعاػػػالالم لػػ لخاػػاةلاالصػػارةلالحقاػػػ ل لقػػاؿلمػػػو للللقػػػا لرسػػاؿلاهلل
فػنلالصػػارةلالحقاػػ للمػاذالق ػ ل ػذالال ػالـللػالللفنلا لػقلاهلنلنللػػ للرسػاؿلاهلل

 خػػػاامنل لذلػػػكلل ػػػنل لتلو ػػػقلاالصػػػارةلالبشػػػ ل لعفػػػ والتسػػػميلاػػػالـلالمػػػ انا لنػػػا ل
ؿلاالػػهلاػػذالفمػػاللفػػالكذلػػكلفػػفح لم لػػػ لالممػػال–لػػالأنمػػ لالعػػ ل لل–لقالػػافللػػالاحاػػ ل

  لالذللخصهلاهلاهل   لال ماؿلك ػال مػاؿلووفػالللقػاؿلفاػهلاهل نبااػػهلكأصػػااا هل
                         للػػػػػػػػػػػاسلل ػػػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػػػأفل  لاهػػػػػػػػػػػذالالفػػػػػػػػػػػارل  5151]املائررررررررررر  ]املائررررررررررر
  لل                للل

قالػػهلكالفػػارلشػػئلكال لػػابلشػػئلوخػػ ل فلالػػااكلتقلضػػيلالماػػال ةلك ػػذالال ػػالـلم
ل نلماب لأفلالفارل السػا مالرسػاؿلاهلل ففػالمقػاؿل نبػابلرسػاؿلاه. ػالالفػارلك ػال

  لال لػػابلالمبػػا لالػػذللفصػػ لاهلفاػػهلاػػ لشػػئلل كلػػا لكاآلخػػ ل ل               

                  ك ػاللفػ  للقػ لفنلالاب.اػ لفنل وػػػاـللك ػالسػا مالرسػاؿلاهلل]يس ]يس
الػابلالحقػػا قلكلػػالتػ ا ت لووػػنلفػػنلالقػ وفلتمػػ كالأفلالسػػا لالمسػاحلع اػػهلكع ػػنلمبافػػال

لػقىػأفض لالصالةلكأت لالسالـلعف والت   لفنلالمهػ ل   اؿى                         

  .ويلأمهلل لتأتاهلالفباةلاو لث ل  م يمم يم  33]]                ل.ل
للػػابل فػػاللػػاسلاإلمماػػ لكل فػػهلال لػػابلالػػذللاملسػػخلوػػ لأـلال لػػابل ذانلال 

  لك الالمدللالعاصلاهلو لأـلال لابلكأـلال لابلك ا                              

           ل  مهل فال شارةللم ل ل ػنل شػارةللسػا مالرسػاؿلاهل]الزخ ف ]الزخ ف
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لللل    لل لل  لل    لل    لل   لل  لللللللل]الدخ ؼ[]الدخ ؼ[لل

لللل لل   لل لل  لل  لل      لللللللل]ا ع اؼ[ل]ا ع اؼ[ل
ل فهلقاؿلق لػطل...لال نم ل فالوسما لفاقلضنلالسااؽلال االل فالأفللقاؿلق لب ل

لر  لو لالق بل ولل  للم ل ذهلال ل ذانلال نم ل فال السا مالرساؿلاهل
لػالأنبػابللق لطلو لالمحسػفا لك ػ لأ ػ لوقػاـلاإلنساف.فسػا مالرسػاؿلاهل

 الالذللع اػهلتع ػا لالق ػابلوػ لا غاػارلاماا هاتػهل ذالكا هػكلاالحقاقػ لالمحم لػ ل
كالحقاقػػػ لالفاراماػػػ لأكلالحقاقػػػ لال كنػػػػاما لأكلالحقاقػػػ لالفسباػػػػ لأكلالحقاقػػػ لال اػػػػاما لفػػػ ذال

لحقػا قلفػػارانلتمػ لأفلاػ لوػالفػنلالق ػطللوػ لأغاػارلتػالنلا داػارلكلمل ػئلكا هكلاهػذهلا
الق ػػطلاػػا ماارلفاأخػػذكالالوبػػ لكللا ػػاهلالػػاجلالصػػالحا لكا اػػ ارلكلصػػبحلعبػػ لاه.اب اػػ ل

لالفبنلالمعلارلكذلكلفنلالحاؿ.
كال لاػ لع نلذلكل السػا مالعمػ لفوفػ والدخػ لاإلسػالـلفػارانلقػاؿللػالرسػاؿلاهل

نلالحػػقل فلولفػػالك فلناافػػال لقػػاؿلا ػػنلولقػػاؿلف ػػ ل لممهػػ لاالػػ عاةل لفعػػ جلألسػػفالع ػػ
أوػػػاـلصػػػللكالحمػػػدةلأوػػػاـلصػػػللكوشػػػاالنلػػػنلدخ ػػػاالالباػػػ لالح اـ.ك ػػػذهل ػػػنلنمػػػ ل
الصػػافا لفػػنلواااػػطلالصػػالحا لك ػػذال ػػالأكؿلوااػػطلفػػنلالصػػللا كؿلسػػا مالالحمػػدةل

ل.عا للكأواـلالصللالاامنلسا مالعم لكفنلالمسخ ةلاافلالحباطلا 
كق لت  رل ذالالمااطلو ةلأخػ للك ػاللػ خ لالم لفػ لالمفػارةلكقػ لقػايلاهللػهل
ا ل ةلا لالحصاطلا س منلفق لسميلع لالم افأةلاللػنلرصػ  الأ ػ لال اػ للمػ للػأتنل
االفبنلناانلأكلوالانلك نلوا  ل م لكو للأتنلاػأانلا ػ لاػذلكللػهلوا ػ ل مػ لفأخػذلا لػ ةل

ومػػ لل فقػػاؿلرسػػاؿلاهلو ػػ ل لاالسػػااؼلكلحقػػاالا سػػاؿلاهسػػبوا لر ػػالنلوػػ لقاوػػهلولق
ولا لػػ ةلل قػػاؿلوػػالاسػػمكل لقػػاؿلوا ػػ لاسػػ م للػػالأاػػ لال  ػػ ل لقػػاؿلوػػ لأسػػ  لفقػػاؿل

لكاػافلل!أمػالوحمػ لرسػاؿلاهل كو لأم ل لقاؿل فقاؿلا ل ةلوا  لقاؿلا دلأو ؾللالأاا
لالقم لفنلالشماع لفنلا كلا لكاآلخ ل لك لواا لله.

ل فمشػنللػ ددلا لو لنالهلفػنلغػدكةلنفػا لكاػافلراابػالاا ػ لكلػاسلف سػانلللف  للفق 
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وػػال ػػذهلالشػػماع لكوػػال ػػذهلالوامػػ .فقاؿلأمػػالل!أمػػالالفبػػنلك لاػػذبلأمػػالاػػ لعبػػ لالما ػػط
وحمػػ لرسػػاؿلاهلفػػنلالحػػاؿلماػػ للب لػػ ةلماػػ ةلك ػػاللػػالماػػ ةلنلػػنل ا ػػاسلتفمحػػنلعفػػهل

ل الماػػ ةلاوػػا لالق ػػطلكلػػذلكلقػػاؿللفػػالاهالشػػقاكةلكالفاػػ ةللاسػػ لاػػالوا لالحسػػا لل فهػػ
للل     لل   لل   للللربلمػو للاللللل   لل    للللل واذالمقػاؿللػالربل
لل   لل    لللللرافػالأو مػالأفلمقػاؿلماػ ةللػالرسػاؿلاهو ل فػالالػذلللالبقػ ة[البقػ ة[للََُُْْ]]لل 

وػيلل!ل..لقػاؿلأفلا مػ ل)ماػػ ة(لنػ اـق ا ػنلالاهػ للث للأتنللفالاو لذلكلكان لوػ لواذاته
لأفلاهل الالذللأو لاهال 

للػػػػػػالماػػػػػ ةلوفػػػػػهل ا ػػػػػاسلاممحػػػػػ 
ل

لعفػػػػػػػهلالشػػػػػػقاكةلاالواػػػػػػػالالمػػػػػػ رار
ل ل لكامالقاؿلسا للع نلكفال

للػػػػػػالأاصػػػػػػ لالشػػػػػػااافلا وػػػػػػ لمػػػػػػاره
ل

لفػػػػنلك ػػػػهلودـلاػػػػافلأكؿلوػػػػ لسػػػػم 
ل لأكلشػػػػػػا  لالفمػػػػػػ كذلاوػػػػػػيل مالػػػػػػه

ل
لاػػ لكوػػال حػػ عبػػ لالم اػػ لوػػيلالع 

ل للػ ىلفػػػػػػػػػاللليػػػػػػػػلل ػػػػػػػػ لمػػػػػػػػػارلاهل ػػػػػػػػ  ل
ل

ل  لالعصػػػػػػػػػا لوػػػػػػػػػػ لاهلالصمػػػػػػػػػػ 
ل هفػػػػػػػػػأاش كالااضػػػػػػػػػ لاهلع ػػػػػػػػا  لأوػػػػػػػػػالاآلخػػػػػػػػ كفلفػػػػػػػػػ فلاهللقػػػػػػػػاؿللهػػػػػػػػ لكلػػػػػػػػل

لل    لل   لل   لل  لللل    لل للللمه لل كمهلكل ػفه لل]ا عػ اؼ[]ا عػ اؼ[لل 
لأوالمح لكمح لفنلوخ لالدوافلف مهللقاؿلعفا ...لمارلل لل كفلوالفاهلكوالع اهلو 

َِذملَلماظػمَلذملفؤمَسؽمْلذملفؤ:مَؼذملامممممممممم}} ـؤماْظَكشمَلذملاِرمَر َِذملَلماظػمَلذملفؤمَسؽمْلذملفؤ:مَؼذملاممممممممَإغلمَظؼملؤرمْلَؿاٌقمَإىلمَإْخَقاغل،مَصعمَلاَلمسؤؼمَلذملرؤمْلذمل ـؤماْظَكشمَلذملاِرمَر َإغلمَظؼملؤرمْلَؿاٌقمَإىلمَإْخَقاغل،مَصعمَلاَلمسؤؼمَلذملرؤمْلذمل

َردؤقَلماظػمَلِفمَأَظْلؽمَلامَإْخَقاغؤَؽ؟مَضاَل:ماَل،مَأْغؿؤْؿمَأْصَقاِلل،مَإْخَقاغلمَضذملْقٌمممَعؽملؤذملقامِلذمللمَوَظذملْؿمممممَردؤقَلماظػمَلِفمَأَظْلؽمَلامَإْخَقاغؤَؽ؟مَضاَل:ماَل،مَأْغؿؤْؿمَأْصَقاِلل،مَإْخَقاغلمَضذملْقٌمممَعؽملؤذملقامِلذمللمَوَظذملْؿممممم

ل الاذاتهلوشلاؽل لافا.ل1111{{مموغلوغلَؼرؤَؼرؤ
كأمػػالأشػػه لأفل ل لػػهل  لاهلل فقػػػاؿلا لػػػ ةلوماػػ ةل لػػنلا لػػػ ةلكوػػ لووػػهلففاػػ ل

ل!كاهل!ل لالرساؿلاهلك  لت خ لالم لفػ لاهػذهلالها ػ ل قاؿلاو  اث لل.كأمكلرساؿلاه
.ل..كخ ػػػيلعماولػػػهلككضػػػوهالا الػػػ لع ػػػنلروحػػػهللكقسػػػ لالسػػػبوا لالػػػذل لووػػػهلفػػػنلصػػػاا و

لوسخ ةلالصاا .لال فاللالرساؿلاهلكأم لتمشنلفنأمل كقاؿ..لكتق ـلالصاا ل

                                                 
لوسف لأايللو نلع لأمسلا لوالك.ل ُُ
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فهػػذال ػػالالمااػػطلكال الػػ للػػ لا لالاػػامنلع ػػنلواااػػطلالصػػالحا ل...لك ػػذال ػػالا
فلع ػػنلالفػػانالا .ألاسل ػػذالسػػف لكلأواوػػهلك ػػذال ػػالالشػػاخلفػػنلوػػسخ ةلالمااػػطلكالم لػػ 
ل!!لك لخالؼلفاهلش عنللالأخاامنل لكق لكردلذلكلفنلسف لرساؿلاه

لفب ل ةلكو لووهلو لالسبوا لر النلااللتحالاال 
ل!!تحالاالفنللمحلالبص لافا ةلما  الرساؿلاهل
لهلالفبػنلثػالثلوػ اتلكقػاؿل"لأوػالوفكاذلكلعمػ عف والذ ػطلل ساؿلاهلفقػ ل ػػد ل

هػػدةل"لكفػنل ػػذهلاللُِ ل لػػهل  لاه!كفػػنلركالػػ لأفلتقػاؿلل-لعاػػابلأفلتسػ  لػكللػػالاػ لا
كالهػدةللوكالهػدةلالااماػ لوػ لاهلاهػالق بػهلااإللمػافلوا كلنلمايلاهالع لق بػهلغبػارلالشػ ؾ

هل  لاهلكأمػػػكل..لكقػػػاؿل لأشػػػه لأفل ل لػػػلالاالاػػػ لفػػػاضلاإللمػػػافلوػػػ لق بػػػهلع ػػػنلال سػػػاف
لاؿلاه.رس

ل ذهلالفا ةلااللتأتنل ول ذانلالماضاعلا هلعبارةلع لما ةلو لرساؿلاه
كالحػػطلالػػذلللاصػػ لوػػيلالواػػارل لالػػذل لأخػػذكالعاػػ   لوػػ ل...للتػػأتنلاالحػػطل

ل!!ل مػػػػهلالواػػػػ لالصػػػػحاحلالصػػػػافنلكلػػػػاسلالواػػػػ لالمدلػػػػلل..لسػػػػا لا كلػػػػا لكاآلخػػػػ ل 
لػػػهلرا حػػػ ل ذالشػػػمهالوػػػ للو فامهػػػالع فػػػاالأمػػػهلنضػػػ لألػػػ لال ا حػػػ ل لغاػػػ للفالحباػػػطل

ـلالق ػػطلفلشػػ لوا ػػادةل  لعفػػ لالصػػالحا ل ذالاا وػػاؾلكقػػػاكؾلكأعػػاماؾلاصػػ حاالوشػػا
ل...كل فهالوشاـلركناماػ لوك لتشمهلاا ملل!را ح لالحباط

لف مػهل للانلل  ل ذالاافلالق طلودااول اال ماػالكالشهااتلفمػاذاللشػ ل ل مػػهلوداػـا
لللالمشػاـلفػػارانللفحاللش لل  لعف وػػاللصػحٍّل   لل  لل لل  للللللللاسػل[لاسػل[للْْٗٗ]]لل

للالما  افلكل ػ للكل للقػ لقما للاسللامالقػاؿ لل  للكذلكل فللاسػللل
كاػذلكلوؿلااػ لالفبػنلكالصػالحافللهػ لل!كاذلكلاػ لمبػنللػهلرا حػ لخاصػ لاػهل!لهلرا ح 

و لأل للوػ ؼلأفل ػػذالوػ لوؿلالباػ ل لوػ لرا حلػهلالمعصاصػ لك ػنللرا ح لوعصاص .
لمحم لػ لكذلػكلوا ادةلعف لالواارل لالذل لعافه لنضػ ةلالفبػنلل ػنلل ك ػاالل واػارةلا

اإلمسػافلرا حػ لنضػ ةلالفبػنللكعفػ واللوػالمافلالمشػاـللشػ  لولل مشلاقا ل لاهالو لالب ل ل
                                                 

 .اللح ل لكاللفال للمحم لاا  لا لعاشارلُِ
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ل شػػلللػػهلالااػػالل  ك ذالعػػالماالوػػالفػػنلاصػػ لالبصػػا ةلفػػ فلاه..لكلو ػػ لأمػػهلنضػػ ل
للفا لمارلاهلالماب لفنلا شاال كلمو هل

لففػػػػػػػػػػػنلوػػػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػػػا  لالمم ػػػػػػػػػػػن
ل

لكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿلالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لكارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
ل للحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنلاا

ل
لرأللا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحلأركاح

عف وػػػالللوالمػاف.ك ػػػذالالوػػػالجلغاػػ لوا ػػادل  لعفػػ لرسػػاؿلاهل فلاهلقػػػ لقػػػاؿلل
للللػػهل      لل   لل    للللك ػػذالخػػاصلاػػكللػػالرسػػاؿلاهلل]الصػػافات[]الصػػافات[لل

للفقػػػػػطلفػػػػػ ذالتاضػػػػػ  لاػػػػػهلع ػػػػػنلأنػػػػػ لالػػػػػاارثا لفػػػػػ فلذلػػػػػكلوػػػػػ لعفػػػػػ ؾلكلػػػػػكلالعاػػػػػار
لللل    لل لل   لل   لل  لللللللل.]ص[]ص[لل

ل  لوػ للوػالولعمػنلالبصػا ةلكلموػ لالسػ ل ةلوفاػ ةل لالفػارلالمحمػ ل. ذال هػ ل
ضػػااللالحباػػطل للق ػػطلفػػنلألللحاػػ لف مػػهللااػػطلكل اشػػللاالااػػطلكلػػ للوػػال للػػ اهل

ل.فلاشللع ل ذالالمماؿ.اس لالحباطلالمأوال  الفا  كفل فلاه
 ذانلمحػ لمحلػاجلأفلمأخػػذلنػطلرسػػاؿلاهلوػ لالصػالحا لالػػذل لرزقهػ لاهلوحبػػ ل
رساؿلاهلاالللأتنل ذالالحطل للأتنلع كللوػ لنػاؿلالصػالحا لفػ ذالاصػب لاوػ كلل
الحاؿلوفه لفأاش ل"لناؿلر  لفنلألللر  لخا لو لاالـلألللر  لفػنلر ػ ل"لااػلل

 ػػػنلسػػػا مالرسػػػاؿلاهلككرثػػػ لرسػػػاؿلاهللمػػػ للػػػأتنل ػػػذالالحػػػاؿل للػػػأتنلتاضػػػالنلوػػػ لاهلع
لملباهلو لر اؿلاهلكر اؿلاهللازعامهلع نلو لل ل كفلأفللاص امه ل لػنلدا ػ ةلوحمػ ل
رساؿلاهلكالذل لووهلك ذالكص لاإلمسافل لنل ذالالمقاـلفاال فاهلنلنلأفل ػس للعفػ وال

طللدلػارةلالم لفػ لاوػ للذ بافل لنلالم لف لكوفه لسا للأانلالحس لالشاذلنلعفػ والذ ػ
املهاللوفاسكلالحولأو لافصطلالعااـلخارجلالم لف لكقو لثالث لألاـلكا مالقػاؿلو لػ كهل

ل لللم ل لال خاؿلل دلارةللقاؿلنلنللأتنلاإلذفلأل لتسمواالنضػ ةلاهلك ػاللقػاؿل

لل     لل   لل   لللل    لل  لل    لل لل لل
   لل  لللللل[[ا ندابا ندابللّّٓٓ]]لل

 ذالافالمقاؿل للدارلكلييل  لا ذمهلفمالاال  لاحض ةلالفبيولفهس لل للػدكركفل  ل
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للاػػ ذفلفاقػػ ألال  ػػ لوػػفه لع ػػيلالبػػابلكلقػػ ألاآللػػ لفاقػػاؿل     لل   لل   لللل
    لل  لل    لل لل لل   لل  للللك لل خ لركض للل[[ا ندابا ندابللّّٓٓ]]لل

الفبنل  ل ذالأذفلو لنض ةلالفبنلكق لل افل ذمهلع نلق رهلأفللشػ لرا حػ لالفبػنلالدااػ ل
اللنللو فهالكق لل افلو لالاحاؿلأ  لالاصاؿلفاسميلنض ةلالفبػنللقػاؿللػهلأدخػ للػال

 مػهللػ للفالفلك ذالقاؿللهلأدخ للالحللهلال نػابلنلػنلكلػالاػافلالم ػافلغػاصلاا مػاـلف
ل.هلهلهلا لقلكسطل ذالالدناـل لل اهلا ماـلنلنللقللقبالهللك 

لاوػ لكق لذ طلاإلواـلأاالالودا  للدلارةلالحباػطلفػنلل ا ػ لكالفاػاـلأفللا ػقلالحػـ 
ػش كالف مػػػػهلوػػػ لاػػػػو لواسػػػ لالحػػػول ػػػذالالوػػػاـل لاهلأاػػػكالحمػػػل- لصػػػالةلالوشػػػاللاسػػػاع

لوالل رلالحباػطلقػ ػلُِْٗ ف ػ للا ػقلاوػ لالوشػاللامػاللهػارانللاػ لمانػأفللاػ لالحػـ 
كدخ لاإلواـلأاالالودا  للدكرلالحباطلكعف والفل لالعػ ـلالم ػافلقبػ لأفلل-لاافلقبالىل

لل لل كهلفباتل ذهلال ا  لاا لل له.ل...للا قاالا اااب
لكقػاؿلفيلقصاػ ةلعصػمال 

لنػػػػػػػػػػػػبابنلقػػػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػػػ حلصػػػػػػػػػػػػ رل
ل

لكومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلالامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ل لكاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفنلع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفن

ل
لا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافلكالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل

ل لكماكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكسلالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اح
ل

لصػػػػػػػػػػػػػػػػ فالوػػػػػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػػػػػ لالبػػػػػػػػػػػػػػػػ ر
ل لكأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منلاػ للػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

ل
لفف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لالعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ل لكرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن
ل

لوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـلالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بلكالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ل لرألػػػػػػػػػػػ لالحسػػػػػػػػػػ لفػػػػػػػػػػيلوػػػػػػػػػػػم ن

ل
لرفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفلكالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

ل لفػأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه منلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اه
ل

لكأكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فنل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل 
ل لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا لر ػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ل
للل لػػػػػػػػػػػػػنلالد ػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػ للماػػػػػػػػػػػػػ ل

ل لكعػفػػػػػػػػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػػػػػػػػهاد  لنسػػػػػػػػػػػػػػػػفي
ل

لتمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااللقلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالأثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
ل لف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ل واوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ل
لدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنللا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

ل لأدرتلالػػػػػػػػػػػػػػػػػ احلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
ل

للكدارلالشػػػػػػػػػػػػػػػ بلوػػػػػػػػػػػػػػػ لاحػػػػػػػػػػػػػػػ ل
ل لكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادامنلاإلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا

ل
لأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾلالاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ل لفػػػػػػػػػػػػػػػػق لل ػػػػػػػػػػػػػػػ ل للػػػػػػػػػػػػػػػالواضػػػػػػػػػػػػػػػػن
ل

لفػػػػػػػػػػػػػػػ منلقػػػػػػػػػػػػػػػ لصػػػػػػػػػػػػػػػ رلأوػػػػػػػػػػػػػػػ ل
ل لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  منلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ل

ل
لااػػػػػػػػػػػػػػ كوػػػػػػػػػػػػػػ لعفػػػػػػػػػػػػػػ للعػػػػػػػػػػػػػػ لال

ل
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ل
لاحسػػػػػػػػػػػػػػػفنلناػػػػػػػػػػػػػػػشل للػػػػػػػػػػػػػػػػ رل

ل

   اجمللس اخلامس اجمللس اخلامس    

  1313شاٍدًا ّمبصسًا ّىرٓساشاٍدًا ّمبصسًا ّىرٓسا: : خطبة اجلنعةخطبة اجلنعة
ع ػػيلولػػ لفػػنلالعابػػ لقػػ ألقػػارألالمموػػ لألػػاتلوػػ لسػػارةلا نػػدابلكع ػػقلالشػػاخل

لل لكان ة     لل   لل  لل     لل   لل      لل    للللل]ا نداب[.]ا نداب[.لل
الحمػػ لاهلربلالوػػالما لاسػػلاللا اااالػػهلع ػػنلعػػ شلرنمامالػػهلكاسػػلاللاألا الػػهل
ع ػػنلق ػػابلأنبلػػهلسػػبحامهلسػػبحامهللػػهلالع ػػقلكا وػػ لكلػػهلالفاػػاذلكالقهػػ لكلػػهلالسػػ اافل
كاإلرادةلكلػػػهلالوػػػدةلكالمبػػػ كتلكلػػػهلالوامػػػ لكالفومػػػاتلكلػػػهلا سػػػماللالحسػػػفنلا هػػػالكلػػػهل

لسػػػ و ل لف ػػػ لوػػػ لسػػػااهللمػػػاتلكلاػػػاتلك ػػػالكنػػػ هلالحػػػنلالػػػذلل لالحاػػػاةلا ا لػػػ لا
للل.لمات

كأشػػه لأفل ل لػػهل  لاهلكنػػ هل لشػػ لكللػػهلاػػافلك لأفػػالؾلك لزوػػافلك ل مسػػافل
ك لأااافلث لخ قلالدوافلكلخ قلالم افلكخ قلالمال   لكعاال لالم لكعاال لاإلمسػافل

لالع قلااهل  لفنلعالهلكأرادلأفللو ؼلفأرس لال س لكا مباالللاو فاال
خػات لا مباػاللكالم سػ ا ل  كأشه لأفلسا مالوحم العب لاهلكرسالهل و هلاه
لالدناـل ل...فهالكاسا لالوق لك الله لاإلواـلفنلال ماالكلـا

ع نلفل ةلو لال س لث لأرس ل لاهلكقاؿللالوحم لتو ػ للػ لأرسػ  ل  أرس هلاه
ذل الكالشػػا  لواالػػطلاحقاقػػ لوػػاللشػػه لاػػهلفلوػػالنل لاػػكل لأرسػػ لكلشػػا  انلكوبشػػ انلكمػػ

أرلكل فلنللل للوالأع دتلفاهال نبػاانلكأكلاػا نلكأاشػللعػ لمػارللللػ للوػال هػدتل
فاهالل  ػاف ل لكالمشػ اا لكالواصػا لكأعػ ا نلكأاشػلللػكلعػ ل مػالنللػلو  لأمػنلوفػدهل

                                                 
للُٕالمموػػ للفاسواالُّ ل.قخاب لالممو لاالمسم لالولاـولََِٖ/لُ/لِٓػلل لُِْٗوحـ 
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لػذللقػااهلاػػهلاػالفارلالفػنلامػالنلعػ لالفااػ لكالػازل لكالمشػا لكعػػ لالضػ لكالفػ لفػ وهل
اهل لهػػانلكانػػ انلأنػػ انل لفػػنلشػػئلك لوػػ لشػػئلك لوالقػػ ل لػػنلشػػئلك لوحمػػا نلع ػػنلشػػئل

للاسلاما هلشئلك الالسمايلالبصا .
كسػػ  لكاػػارؾلع ػػنلعبػػ ؾلالسػػ اجلالمفاػػ لالػػذللأرسػػ لهلل ع ػػقلاشػػا انللال هػػ لصػػ ٍّل

ع ػقلأ موػا لصػ نلكمذل انلسا مالوحم ل واـلالم س ا لكسا لالفباا لكال نم لالوامػنلل 
لالػػ ل ل اهلع اػػهلكع ػػنلولػػهلالاابػػا لكصػػحاالهلالمبػػاراا لكاػػ لوػػ لا لػػ للاه لػػهل لػػنللػػػـا

لكع اػفالووه لأ موا لووا ل..لووا للالربلالوالما .
 خاامنل ماع لالمسوفا .اسلموفالسالانلقب لالصالةل لػنلخاػابلالل  اػللاإللهػنل

تػػهلكا اػػهلاحمػػ لش لولػػػهلكتب اػػػغلرساللػػػهللفبال  لحباػػطلاهلكوصػػاااهلناػػػشلاخلػػارهلاه
للكااػ للهلفنل ذالالعاػابلالمػاويلوهػاـلمبػػاتهلفقػاؿلوعاابػانللػهلا سػافلاللواػا ل     لل

   للثػػ لاػػا للػػهلنقاقػػ ل رسػػالهلكأمػػهلو سػػ لوػػ لعفػػ لوػػا هلكأمػػهل...للا نػػداب[ا نػػداب[للْْٓٓ]]لل
لللو  للالب اغلال سال لاللنلنم هاللهلاهلفقاؿلعدلشػأمه  لل     للللكخاابػهلاهللل

أللمح لنض ةلا لا ا لكنض ةلال اااا لا  لأسػما فالل!ا سافلالمميلكلسافلالوام ل ما
رسػال لللكأرس فاؾلووفا الأمفالأعفاؾلع ػنلتب اػغكا  ل ما تفالكاما تفالأرس فاؾوكصااتفال

لحقػا قلالاػا  ةلكالباافػ لع ػنلف فلاهل لل س لرسا نلا ساللهل  لكلوافػهلا ػ لاولاهل
لتب اغلدعاتهلكذلكل فلالم س للهل الو للقاؿلل شئلا لفا اف.

اهػالالع ػقل ل موهػالاهلكذا  ػال  والوهاـلالفباةل لكوالالش افلاللػنلا ػللاه
لفػالفػنلالػابلاهللػفو  لشػػمامانلوػ لالقػ رلالواػا لالػػذلل و ػهلاهللحبابػهلكوصػاااهلفػػ فل

اهلاهلوا هلكق لأنااػهلاهلقبػ لالقبػ لا ػ لوػالا اػهلاػهلفػنلالػ ماالاػ لالحباطللو  لوالا 
لال ل لكقاؿلفنلذلكلك الأص ؽلالقا  ا  لالفسال( لُُّ)للا  لوالش فهلاهللـا

لل    لل لل لل  لل   لللل  لل  لل لل   لل   لللللللللل
ال ػالاػا  لكاػ لوػالسػا افل لػنلأفلع مهلاهلقب لخ قلالع ػقلاػ لوػالاػافلكاػ لوػ

ل خ لأ  لالمف لالمف لكأ  لالفارلالفارلكلصا كفلف لقلفنلالمف لكف لقلفػنلالسػوا لاػ ل
 ذهلال كراتلكا اػاارلع مػهلاهػالالوػػدلدلالااػػارلقبػ ل لمػادل ػذهلالػ ارلاللػنلأسػ فهالاهل
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نلاللنلا اهلاهالوػ للفػالل  لاهلأرادلأفللو مفالمح لوهاـلالفباةلكك ا للنض ةلالفبل
لقػػاؿلل شػػئلاػػ لفا ػػافللػػفو  لشػػمامانلوػػ لقػػ رل ػػذالالفبػػنلالواػػا لك ا ػػهلعفػػ لالمػػالنل

لال  ل ل  ل   ل   ل     ل    لل    ل  ل ل     ل    ل
   لل   ل      ل  ل  ل ل ل  ل   للللا نداب[ْٕ-ْٓ]ل

فنلوقػاـلالفبػاةلما اػػكلامػالا اػهلاػػهلفػنل  خمسلوهاـلر اسا لا اهلاهالالمالن
للوقاـلال سال لك لاػهلاإلشارةلفنلسارةلالبقػ ةل  لل     لل  لل  لل   لل

لت  ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتلأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لللل[[البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةالبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةللُُُُٓٓ]]لل لل   لل    لل    لل      لل
       لل    لل      لل       لل لل لل   لل    لل  لللللل

ا ل ػذهلالل  ااػاتلتحلػاجل لػنل لضػاحلك لػنلااػافلتاصػا نلأكلوػا دلكفػنللػفو  لللالبق ة[البق ة[]]
للهلاا دبلا  لاا طلع افػالمحػاهللا  وفػالاهالمهاـلاللنلا للاهلاهالنض ةلالفبنلففقـا

 ل.اأفلمحش لفنلزو تهلكأفلم افلو لأ  لشااعلهلأ موا ل
للكل اافالفنل ذالالمقػاـلأفلم محل لنلالل  اللا كؿل ل  لل     لل   لل

شػػػػا  انلع ػػػػنلوػػػػاذال لأشػػػػه هلاهل...لا نػػػػداب[ا نػػػػداب[للْْٓٓ]]لل  اػػػػ لعػػػػاال لو  ػػػػهلكعػػػػاال ل
الااػػاللكرو ػػالاوػػا لالق ػػطللكعػػا لالػػ كحلكعػػا لالبقػػاللنلػػنل ذالو  اتػػهلكاشػػللاهللػػهل

أوػ هلاػذلكلكا اػهلاػذلكلكلػذلكل  ن ثللح ثلع لعاافلكلح ثلعمالرألل فلاه
ََْتمَسػمَلِلماْظَفؽمِلَةمَواظؽمِلارؤممِغظمَلًامِصذمللمم}} ذالن ثلأصحااهلع لالمف للقاؿلله للاافل ََْتمَسػمَلِلماْظَفؽمِلَةمَواظؽمِلارؤممِغظمَلًامِصذمللممسؤَر سؤَر

اشاهلاهلاهل فلاهلل للعبئلفنلال ػافلعالاػهلل للالمف لامالال1414{{سؤْرَضمػَذاماْظَقاِئِطسؤْرَضمػَذاماْظَقاِئِط
كاػافل ذالتحػػ ثلعػػ لل  لكااشػللاهػػالنبابػهلكوصػاااهلكداماػهلنقاقػ لعالاػ لأكلداماػ ل

فقػ ل مػيللول  ا للنلال ماال  اامانلفنلاانل ذالاأمنلأما ل لاهاوالووفاهل لال مااللقػاؿل
عػ لالاػاا ل لكعػ لا كلػا لوػ للثكقػ لنػ  ل!!لاهللهلال ماالو لأكلهػال لػنلوخ  ػالفػنلااػهل

ثلعػ لاآلخػ ل لكوػاللحػ ثل ولػهلكوػاللحػ ثلكنػ  للوالفباا لكالم س ا لكأومه لأ موا 
لالػػ ل  ثلعفػػهلفمػػالوػػ لشػػئل هػػ لفػػنلالا ػػادلأكلسػػااه ل  لكنػػ  لل!!فػػنلالػػ ماال لػػنللػػـا

لكااشافالامالسا كرلفاهل فلاهلااشاهلاذلكلكأراهلذلك.
للثلعػػ لالبػػ زخلكالقبػػاركنػػ  ل كوػػاللحػػ ثلفاهػػالكوػػاللػػ كرلوػػ لاػػ للالػػ ماال لػػنللػػػـا

                                                 
لصحاحلالبعارللع لأمسلا لوالك. ُْ
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الفشػػػارلكنػػ ثلعػػ لالقااوػػ لكوااقاهػػالا ها.ااااػػ لتاػػال لالصػػحللكااااػػ لمشػػ لالماػػدافل
كاااا لالم كرلع نلالص اطلكاالللػل لالحسػابل ولػهلكلسػا  لا وػ لكنػ ثلعػ لالمفػ ل

..لكنػ ثلعػػ لاهلكأمػااعلموامهػالكألػػاافلا فاتهػا...لكنػػ ثلعػ لالفػػارلكأصػفاؼلعػػذااها.
لكع ل مالهلكع لامالهلكع لش لللخصالهلكااطلوواو لهلاللنللواو لاهالالمسوفا  

لحػػ ثلامػػاللوػػال لكل شػػللعمػػالرأللللااشػػاهلا ػػ لذلػػكلفهػػاللل فلاهل
 ػػذال ػػالوقػػاـلالشهػػػادةلالػػذللأشػػػه هلاهللا ػػافلفػػنلتو امػػهلكامػػذارهلكتبشػػا هللع ػػقلاهل

لالااػهكعػ لرللػػ لعافاػهلااشػا لاهػالاهلكلػػػذلكلقػػاؿلاهللػهلفػنللعػ للقػا لأن ثػهللػػهلوػا هل
لللاسػػػل[ لَُٖ]فػػػنل ل   ل   ل    ل  ل لل  ل   ل  ل  ل

     للل.ل
لل ااتلراػػػػنلكتسػػػػ اماتهلع اػػػػػهلفقػػػػ لاػػػػافللػػػػ عالع ػػػػنلاصػػػػا ةلصػػػػ  لل     لل

   للللأشػػه هلاهلل[[ا نػػدابا نػػدابللْْٓٓ]]لل  غاػػطلالسػػ ا  لكوػػاللمػػاؿلفػػنلالعػػااا لكوػػال
لم لفنلالضما  لكلذلكلاافللح ثلا ل مسافلامالل اهلفنلضػما هلكل اشػللاػ ل وػ أل
اماللا يلع اهلفنلس هلألسػل لتو مػافللأمػهلفػنلرن ػ لالهمػ ةلاللػنلمحػ لفػنلألاوهػاللحػقل

رساؿلاهلاالطللنلالااانل لفأو لعػاو لاػ لاهلس اق لاا لوالكلكا طلوفهلا وافلكقاؿللال
لفلػػػػحلوػػػ  ل ػػػاللسػػػػ اق ل فهاػػ هلخادوػػػهل ػػالكأاػػػالا ػػػ لأفلل لػػطللػػػهلالااػػانلف مػػػالاػػػافللػػػـا
لاػػ لكلكفػػاللل للػػـا اال لػػابلكقػػاؿللػػالرسػػاؿلاهل ػػذالالااػػكلالػػػذللالػػػب ل لػػنل"لقػػاؿلالاػػـا

 اق لااػػ لااػػللاػػكللػػالسػػ اق لااػػ لوالػػكل ذاللبسػػ لسػػاارللاسػػ لل اػػ ل  وػػدل لقػػاؿلسػػ
لوالكلل بسلساارللاس لل ا ل  ودلو كلالا سل لقاؿلموػ .

كفػلحلاهلع ػنلالمسػ ما لاػالدللف مالاافلفنلزو لالااركؽلعم لاػ لالعاػابل
كاػافلولالمػ ا  ا مػاؿلأكلهػالفػنلالم لفػ لكوخ  ػاللنفارسلك ػالكالا ػ لخػدفلاسػ للع ػ

أخػػذ اللالعاػػابلسػػاارللاسػػ لل اػػ ل  وػػدللف مػػالرأ ػػالعمػػ لاػػ لالافػػا  للوػػ ل م ػػ 
و ػػ لكالم لفػػ لكاما ػػقللكاما ػقلاهػػالوػػ لسػػاعلهلكخػػ جلفػػنلعػػدلالاهاػ ةلكأمػػل لتو مػػافلنػػ  ل

صػػابلو ػػ لكأوػػػ لاحضػػارلسػػػ اق لك مػػيلالمسػػ ما لكألبسػػػهلسػػاارللاسػػػ لل اػػ ل  وػػػدل
لكقاؿ 
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الحم لاهلالػذللمػدعلساارللاس لل ا ل  وػػدلو ػكلالاػػ سلكألبسػهالسػ اق لااػ ل
لألػػ للقػػػ للهػػ ل..لل اللالوػػ بلتصػػ لقانللمػػالرأهلرسػػاؿلاهل شػػو لوػػػ لصػػوالاكلكفقػػػ

ََماظػمَلذملفؤممم}}ل–كقػػ لاػافلكلفػػلح لوصػ لل1515{{ممَإِغغمُلْؿمَدَؿظمْلَؿقؤقَنمِعزمْلذملرَمَإِغغمُلْؿمَدَؿظمْلَؿقؤقَنمِعزمْلذملرَممم}}فنلا ػػ مال ل ََماظػمَلذملفؤمممَإَذامَصذملَؿ َإَذامَصذملَؿ

َصاِ ِكذملذؤوامِصؿملؾمَلذملامجؤؽمْلذملَدًامَطذملـِ ًا،مممممَصاِ ِكذملذؤوامِصؿملؾمَلذملامجؤؽمْلذملَدًامَطذملـِ ًا،مممممل–ألللاسلفنلزوفهلكل  لفػنلزوػ لاوػ هلل--َسػمَلؿمْلغمُلْؿمِعزمْلَرمَسػمَلؿمْلغمُلْؿمِعزمْلَرم

ََْرَضَصذِظَؽماْظفؤؽمْلَصذِظَؽماْظفؤؽمْل ََْرَضدؤمَخؿمْلرؤمَأْجؽمَلاِدما ل.ل1616{{دؤمَخؿمْلرؤمَأْجؽمَلاِدما
كنصػػ ل ػػذهلا نادلػػشل فلاامػػ لل فػػ ادلأكلاامػػ لل قبا ػػ لأكلاامػػ لل مػػ فلأكلل
اام لل شوابلأكلاام لل ػ كؿلأوػ للومػدلعفػهلأللااػافلك للااقػهلألللسػافل فلالفبػنلل

للل...للاافلامالقاؿلفاهلالحفافلالمفػاف  لل    لل لل   لل  لل    لل   لل
لل لل لل    للللل.]الم []الم [لل

كق لارتضاهلاهلأوافانلع نلكناهلكأوافانلع نلش عهلكأوافػالع ػنلغابػهلف اشػاهلاهػذال
ع نلأصحااهللاوانلكرفيلل هلالامفنلكقاؿل ذالالػابلاأسػمالللالااطلنلنلخ جلالفبنل

لال ل لكرفيلل هلالا س للكقاؿل ذالالابلاأسماللأ ػ لأ  لالمف لكأسماللواا ه ل لنللـا
لالػػ ل لفقػػ لأعاػػاهلاهلاشػػاؼلالفػػا ا لكاشػػاؼلالهػػال ا ل الفػػارلكأسػػماللواػػا ه ل لػػنللػػـا

كذلػػػكلعفالػػػ لاػػػهللالػػػذل لسػػػو كالكالػػػذل لشػػػقاالأع مهػػػ لاهللسػػػا لا كلػػػا لكاآلخػػػ ل ل
لكرعال للهلك خلصارانللهلكق لدعاتهلكاعامهلو لاهللهلع نلتب اغلرسالله.

لػػالل كمػػدؿلو ػػكلالمبػػاؿلكقػػاؿلوفػػ والوذاهلأ ػػ لو ػػ لكاػػالااالفػػنل لذا ػػهكلػػذلكلع
ألل) فلشػػػ  لأابقػػػ لع ػػػاه لا خشػػػبا ل!لوحمػػػ لأمػػػالو ػػػكلالمبػػػاؿلكأمػػػالاػػػاعلأوػػػ ؾل

لو منلل لأاوشللوفػ لك ممػالاواػ لرنمػ ل!  للفقاؿلامالأراهلاهل(المب ا لالمحااا لام  
 ...     منلأاميلأفللعػ جلو لأصالاه لو للان لاه

للفهـــــ      لل  لل  لل  لل  لل للللكلػػػػػػ للقػػػػػػ لامػػػػػػاللالفسػػػػػػال[الفسػػػػػػال[للََُُٓٓ]]لل
للع مػػكلاهلأكلاػػالاننلالػػذللأمدلػػهلع اػػكلاهلل فػػهلقػػػاؿل  لل  لل للللكذلػػكل..لل

َأَغذملذملامَأِولؤمَأَغذملذملامَأِولؤممم}}ل قػػػاؿللل!واقػػػيكللضػػحلا ا ػػولفػػنلاػػ لشػػأفلكنػػاؿ فلاهلأراهلالحػػقلالاا

اَسمخؤرؤوجًامَإَذاملؤضمِلـؤقامَوَأَغذملامَخشمِلؿملذملؾؤؾملؤْؿمإَذامَوَصذملدؤوا،مَوَأَغذملامعؤَؾرمٔلذملرؤػؤْؿمإَذامَأِؼلؤذملقا ممممممماَسمخؤرؤوجًامَإَذاملؤضمِلـؤقامَوَأَغذملامَخشمِلؿملذملؾؤؾملؤْؿمإَذامَوَصذملدؤوا،مَوَأَغذملامعؤَؾرمٔلذملرؤػؤْؿمإَذامَأِؼلؤذملقا ممممممماظؽمِلاظؽمِل

                                                 
لصحاحلوس  لع لأايلذر.ل ُٓ

لاا لالح  لفنلفلاحلوص لع لعم لا لالعاابل) اويلا نادلشلكالم اسا (. ُٔ 
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ل  1717{{ِظَقا ؤماحَلؼمْلِدمَؼْقَعِؽٍذمِلؿمَلِدي،مَوَأَغامَأْطَرمؤمَوَظِدممَدَممَسػمَلكمَرٔللمَواَلمَصْكَرِظَقا ؤماحَلؼمْلِدمَؼْقَعِؽٍذمِلؿمَلِدي،مَوَأَغامَأْطَرمؤمَوَظِدممَدَممَسػمَلكمَرٔللمَواَلمَصْكَر
لأكلامالقاؿلادعػػالاهلكأمل لواقفافلااإل اا 

ل للػػ العابػػ لالااما
الحمػػ لاهلربلالوػػالما لالػػذللأا وفػػالاػػالفبنلالمصػػاانلا وػػا لك و ػػهللفػػالمباػػانل

أفللػل لع افػالالفومػ لفا زقفػال ػاارهلكشػااعلهلكأفللسػقافال  ك و فاللهلأتباعانلكمسػأؿلاه
كأشػػه لأفل ل لػػهل فا ػ لو ل ػ ل لمامػألاوػ  الأاػ انل...لأ موػا لوػ لناضػهلالمبػارؾلشػ ا ل

هل لش لكللػهللوػدلو لأااعػػهلكلػالاػافلعبػػ انلنبشػػاانلكلػػدؿلوػ لخػاللل  لػػهل  لاهلكن 
لكاتبيل اللماسهلكلالاافلش لػاانلق شػاان.

أوامػػانل ولػػهلفػػنلالػػ ماال  كأشػػه لأفلسػػا مالوحمػػ انلعبػػ لاهلكرسػػالهل و ػػهلاه
الكشػػااوانللهػػ لكل ع ػػقلأ موػػا لفػػنلالػػ ارلاآلخػػ ةلال هػػ لصػػ نلكسػػ  لكاػػارؾلع ػػنلسػػا م
وحمػػ لكارزقفػػالأ موػػا لاتبػػاعل ػػ اهلككفقفػػالأ موػػا لل سػػا لع ػػنلخاػػاهلكا و فػػالأ موػػا ل
لوم لاملهولع نلش عهلكسفلهل لنلأفلم قنلاهلكارزقفالأ موا ل اارهلفنلالمف للالاه.

 خاامنل ماع لالمسوفا ل فلالح لشلع لوقػاـلالشػهادةللاػاؿلشػأمهلك لمسػلاايل
 قػػللعفػػ لشػػئلخػػاصلافػػالفػػنل ػػذالالمقػػاـلفقػػ لقػػاؿلاهأفلمافاػػهلقػػ رهلكل ػػ لنسػػبفالأفلم

  للفا

لل    لل     لل  لل   لل     لل    لل  لل  لل
   لل   لل    لل   للللللالبق ة[البق ة[للُُّّْْ]]لل
ع افػاللأفلال ساؿلسا افلشها الع افالأ موػا لكلػاسلشػها انل  فق لأع مفالاه
لمبااللكالم س ا لالسااقا لكأومه  فقطلا لع نل مايلا 

لل   لل  لل   لل لل  لل  لل   لل    لل لل  لل    لل
   لللللللل]الفسال[]الفسال[لل

                                                 
ل)سف لالل وذم(لفيلعى لأىمىًسلاً لوىاًلكوللُٕ
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فهػػالشػػػها لعػػػ نلا مباػػاللكالم سػػ ا لكأومهػػ لك ػػالشػػها لع ػػنلأفػػ ادل ػػذهلا وػػ ل
فللػػػػ ثلاهلا رضلكوػػػ لع اهػػػال فلاػػػافلر ػػػاللأكل وػػػ أةلشػػػااانلأكلشػػػاعانلوفػػػػذلاوالػػػهل لػػػنلأ

فػنلالحػ لشلالشػ لللالػذلللصاا انلأكلاباػ انلااػللسػل افل ػذهلالشػهادةل لكضػحهال
ل لقاؿاا لسو لولع لركاهلاإلواـلالبدارلكالاب امنلكأاالداكدلرضنلاهلعفه ل

غمُلْؿ،مَصَإَذامَطاَغْتمَوَصا لمَخؿمْلرًامَظغمُلْؿ،مغمُلْؿ،مَصَإَذامَطاَغْتمَوَصا لمَخؿمْلرًامَظغمُلْؿ،مَحؿمَلا لمَخؿمْلٌرمَظغمُلْؿم ؤْقِدثؤقَنمَوؼؤْقَدثؤمَظَحؿمَلا لمَخؿمْلٌرمَظغمُلْؿم ؤْقِدثؤقَنمَوؼؤْقَدثؤمَظمم}}

 ؤضمْلَرضؤمَسػمَلِلمَأْسؼمَلاُظغمُلْؿ،مَصَإْنمَرَأْؼتؤمَخؿمْلرًامَحؼمِلْدتؤماظػمَلَف،مَوَإْنمَرَأْؼتؤمَذْرام ؤضمْلَرضؤمَسػمَلِلمَأْسؼمَلاُظغمُلْؿ،مَصَإْنمَرَأْؼتؤمَخؿمْلرًامَحؼمِلْدتؤماظػمَلَف،مَوَإْنمَرَأْؼتؤمَذْرام

مم      مم{{ممتؤمَظغمُلْؿتؤمَظغمُلْؿرراْدَؿطمْلظمَلاْدَؿطمْلظمَل

اػػ للا ػػ للوػػ ضلعمػػ لالمػػسو لع ػػنلرسػػاؿلاهلكقػػ لقػػاؿلفػػنلذلػػكلاهل ػػ لفػػنل
لالػػػ ل للعػػػالهلووػػػ انلاػػػ لالمػػػسوفا  ل..لاهػػػذالالػػػ ل لوػػػ لعصػػػ هل لػػػنللػػػـا  ل    ل

    ل ل    ل     ل       للكنلػػػػنل للقػػػػاؿلالػػػػبويلأفلول]اللااػػػػ [ل
لل ذلػػػػػكلفػػػػػنلاآلخػػػػػ ةلقػػػػػاؿلاهلعقبهػػػػػال     ل  ل  ل    ل     ل

      ل  ل  ل    لللكسػػػا لل فػػػالأللفػػػنلالمسػػػلقب ل ذانل...لل]اللااػػػ [ل
لال ل لا لأعماؿلالمسوفا لكا لأنااؿلالمس ما  ل...لسا لل لنللـا

كل للوالمح لفاهلوػ لذؿل..لنبابنلكق ةلعافنللا يلع نلأنااؿلالمس ما لاآلفل
الوػ لغػ لإلخاامفػالالمػػسوفا لكلػػ للوػالمحػ لفاػهلوػيلاوضػػف..لكاولهػافلاػا لأوػ لال ػاف ل ل

كوػػ لتقلاػػ لل خػػاةلفػػنلالػػ ل لكوػػ لأعمػػاؿلسػػ د ال...لكوػػ لخػػ اعللإلخاامفػػالالمسػػ ما ل
للااؿلا هال لت ضنلربلالوالما ل

نلالمسػ  ل ذالف اػللل ػافلنالػكللػالأخػ!!لكا هاللا يلع اهػالرسػاؿلاهلكل ا ػال
لكلػ للوػالفاهػالأفلالحباػطلسػاا يلع ػنلصػحاا لأناالػكلالاػلاسلحض تلعف لالمسػال ـا

 وػػ لأعمػػػاؿلصالحػػػ لكلػػػ للوػػالفاهػػالوػػ لقبػػػا حل لكع اػػكل فػػالأفلتو ػػ لع ػػ لالاقػػا لأفلاه
 لل شلللػهلالاػاا  لكنسػطلاػ لل شػلللػهلالاػاا  لكووهػالغاػطلالسػ ا  لفػاو  ل 

مالكلفنلالوم لكلو  لغ ضكلعف لالوم لكلو ػ لع لػكلاللػنلوػ لأ  هػالاػافل ػذالالومػ ل
لم قػنلربلالوػالما لماذال ل مهلالمح كالمحػاونل لاػ ل  اونلا عا لعفػالأ موػا للػـا

لكأفللا يلع نلو للالقضا لكلق ألا لكرق لفاهالق الاةلتاصا ا .
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 ذانل لا لأفللا يلع نلو للقضػالكللاػ افيلعفػكلأوػاـلنضػ ةلاهلكلا ػطللػكل
اهل مػػػهللالواػػالوػػػ لاهلأكللا ػػطللػػػكلدر ػػػ لعامػػػنلفػػنلالمفػػػ لتسلحقهػػػالاومػػػ كلعفػػػ 

ل ػالالػذللقػاؿللػهلراػهلفنل ذالالمقػاـ ل

لل  لل لل    لل  لل   لل    لللللللل]ا س ال[]ا س ال[لل
اهلالمف لفهالوالانهالل فهل لل خ لالمف ل  لاو لأفللام  لع ػنلل  لالحلاه

ل- لا لأف ادلا و للقاؿلسا مالأمسلاا لوالكل

أغامصاِسٌؾمأغامصاِسٌؾم»»أنمؼرملظمّلعمظلمؼقمماظعملؿملاعةمضال:مضال:مأنمؼرملظمّلعمظلمؼقمماظعملؿملاعةمضال:مضال:مممدمظتمغيٍبمآمدمظتمغيٍبمآم}}

مِلؾمَلْؿِلؾمَلْؿ م« م« مضال: مآ؟ مغيٍب مؼا ماظعملؿملاعة مصمؼـمأرػملؾؽمؼقم مضال: مضال: مآ؟ مغيٍب مؼا ماظعملؿملاعة مصمؼـمأرػملؾؽمؼقم معام»»ضال: معاماْرػمُلْؾؽمِللمأٍوَل اْرػمُلْؾؽمِللمأٍوَل

صمغامصمغام»»ضال:مضػملتمصإذامملمأظعملؽمسػملكماظزملراط؟مضال:مضال:مضػملتمصإذامملمأظعملؽمسػملكماظزملراط؟مضال:م«م«مَ شمْلػمُلؾؤؽمِللمسػملكماظزمٔلراِطَ شمْلػمُلؾؤؽمِللمسػملكماظزمٔلراِط

مادلؿملزاَن مادلؿملزاَنِسؽمْلَد مِسؽمْلَد م« م« مضال: مادلؿملزان؟ مسؽملد مأظعملؽ ممل مصإن مضػملت: مضال: مضال: مادلؿملزان؟ مسؽملد مأظعملؽ ممل مصإن مضػملت: مِسؽمْلَدمصمصم»»ضال: مِسؽمْلَدمَغا َغا

ـَمَؼْقَمماظعمِلؿمَلاَعِة ـَمَؼْقَمماظعمِلؿمَلاَعِةاحَلْقَض،مالمأْخشمِلل مػِذِهماظـالَثمعقاِر مم1818{{مماحَلْقَض،مالمأْخشمِلل مػِذِهماظـالَثمعقاِر

ف مػػاذاللػػذ طل لػػنلالصػػ اطلكلػػذ طلعفػػ لالماػػدافلكلػػذ طلعفػػ لتاػػال لالصػػحلل
ك الالذللغا لاهللهلوالتق ـلو لذمبهلكوالتأخ ل للاشايلفنلالمسوفا لكلابػ لالمػسوفا ل

فنل ذهلا وػ لأ موػا ل  عا ا لكلسأؿلاهل مقص ل لكالم  كلا طلالواػالو لاه
أفللشم ه لاهلاواػاهلكغاػ امهلكأفللفدله لوفػازؿل فلػػهلكرضػػاامهلفػ فلاهلقػػاؿلفػنلقػػ ومهل

ل.

لل    لل   لل  لل    لللللللل]الضحن[]الضحن[لل
ل عفػػػ لمػػػدكؿل ػػػذهلاآللػػػ للل قػػػاؿلفقػػػاؿلامػػػالقػػػاؿلسػػػا لل واػػػ لالصػػػادؽل

ـْمُأعٍَِؿذملذمللمرماظؽملٍَذملذملارَمممإذْنماَلمأم} ََذملذملك،موَأحذملذملٌدمِعذملذمل م{مْر
فاشػػايلفػػيلأ ػػ لالماقػػللنلػػيللُٗ

الحسابلث لللمهلاو لذلكل ليلو لن  لع ػاه لامػ دلوػ لالوػذابلللام فافل ليلاملهال
لػػاحايللهػػ لالمػػ دلكلحصػػ االع ػػنلعاػػالوػػ لنضػػ ةلالواػػالل  فاشػػايلفػػاه لعفػػ لاه

                                                 
لكاإلواـلأنم .لركاهلالل وذملُٖ
لولكأضااللالباافلكغا  التاسا لالاوالبيلُٗ
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حاو لل همهلاهلاهالفنلت كلالسػاع لكلهبطلاا لل للاهلكلسم لكلحم لاهلسبحامهلام
َؼامعؤقؼمِلدؤماْرَصْعمَرْأَدَؽمَدْؾم ؤضمْلشمَلفؤمَواْذظمَلْعم ؤرمَلظمَلْع مَصَمْرَصعؤمَرْأِدلمَصَمُضقلؤمَؼامعؤقؼمِلدؤماْرَصْعمَرْأَدَؽمَدْؾم ؤضمْلشمَلفؤمَواْذظمَلْعم ؤرمَلظمَلْع مَصَمْرَصعؤمَرْأِدلمَصَمُضقلؤممم}}ل فاقػاؿ

ل2020{{ممَؼامَرٔرمُأِعِؿلمَؼامَرٔرمُأِعِؿلمَؼامَرٔرمُأِعِؿلَؼامَرٔرمُأِعِؿلمَؼامَرٔرمُأِعِؿلمَؼامَرٔرمُأِعِؿل
كلعػػ جلاماػػ لثلػػهلفافػػدؿلكلعػػ جلاا اػػ لثػػ لل ػػ رل ػػذالا وػػ لكل  ػػيل  فاػػأذفلاه

كل قاه لفنلمه لالحااةلث للػأو للا لو لأولهلصاركالنممانلفنلالفارنلنللع جلاا لواا ا 
للاهلاهػػػػػػػ لأفللػػػػػػػ خ اال  لل    لل    لل    لل   لل     لللللل

نلػػػنلأفلوخػػػ لر ػػػ لوػػػ لأولػػػهلسػػػاع جلوػػػ لالفػػػارللقػػػاؿلفػػػنلشػػػأمهل...للوؿلعمػػػ اف[وؿلعمػػػ اف[ُُّّّّ]]
 للقػاؿلاهلكوخ لر  لوػ لأولنللع جلو لالفارلكل خ لالمفلال لكؼلال ناػ للال  ل 
  مفػ لواػ لالػ ماالا هػالفاقاؿل فللكلفنلالل!لهلتمفن لفاقػاؿللالربلأفلت خ فنلالمف

فاقػاؿلال  ػ لأتسػع لاػنلكأمػ لربلالوػالما  لفاقػاؿلل!نلوخ  العش لو اتو لأكلهال ل
كفػػنللو لأكلهػػال لػػنلوخ  ػػالعشػػػ لوػػػ اتلكوا ػػهلووػػػهأفللػػكلفػػنلالمفػػ لواػػ لالػػ ماالا هػػالوػػ

فضػالنلوػ لاهلكمومػػهلاب اػ لالحباػطلالمعلػارلالشااػػيلا عاػػ للمماػػيللوركال لكوا اػهلووػه
لل.ا خاػارلكا اهػارلكا اػ ار

أفلل زقػفالشااعلػهلكأفللافقفالل وم لاش لولهلكأفللمو فػانلوػ لخاػارل  مسػأؿلاه
سػػفلهلكأفللواففػػالع ػػنلمشػػ لالمػػادةلكالم نمػػ لاػػا ل خاامفػػالالمػػسوفا لالملبوػػا لكالوػػاو ا لا

لكأفللمو فالو لالذل للسلموافلالقاؿلفالبوافلأنسفهل
لكأرمػالالبااػ لزا قػانلك ال ػانلكارزقفػالا لفااػه.ولال ه لأرمالالحػقلنقػانلكرزقػػفالاتبػػاعهل

ػ لالعػػػػا لكاػػػ لال هػػػ لنبػػػطل لاػػػػفالفوػػػ لالعاػػػ اتلكاسػػػػلباؽلالباقاػػػػاتلالصػػػالحاتلكعمػػػ
لوالمبػػػ اتلكاناافػػػالكأافالمػػػالكافاتفػػػالكزك اتفػػػالاحااػػػكلوػػػ لالاػػػل لكالمواصػػػنلكالسػػػا ات

ال هػػ لاغاػػ للفػػالكلاالػػ لفالكالمسػػ ما لكالمسػػ ماتلكالمػػسوفا لكالمسوفػػاتلا ناػػاللوػػفه ل
ل.كا وااتل مكلسمايلق لطلوماطلال عااتللالربلالوالما 

ا لكاماػػػ ل لافػػػالماػػػ لعاػػػللكنفػػػافلال هػػ لتواػػػللع افػػػالكع ػػػنلالمسػػػ ما للأ موػػ
ت فػػيلاػهلعفػػالالاػالللكتذ ػػطلاػهلعفػالا وػػ اضلكا سػقاـلوتب ؿلاهلنالفال لنلأنس لناؿل

                                                 
لصحاحلالبعارللكوسف لاإلواـلأنم لع لأايل  ل ة.لَِ
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كالااػػػاللكتوػػػدلأوػػ ل ل لػػهل  لاهلكتػػذؿلال ػػاف ل لكالمشػػ اا لكته ػػكلالاهػػادلكوػػ لعػػاكمه ل
لػػالخاػػ للالمسػػ ما لأ موػػا كا وػػ ل ػػذالالوػػاـلعػػاـلمصػػ لكفػػلحلكتم ػػا لع ػػنللوأ موػػا 
لوادرل  لالاهػػػادلالاػػػ سلوػػػااػػػ لالمقػػػل لل فػػػػ ؾال هػػػ لنػػػ رل ػػػذالالوػػػاـلاألػػػولالفاصػػػ ل 

اػػ دلكالوا لفػنلف سػاا لكالصػػاواؿلكأفػػاامسلافػ حلاػا لف ػاتلالمسػ ما لالملصػارعكأص
 ر ػالكأ وػ لأ  هػالفػنلأوػػاف.كا و لدا ػ ةلأ ػ ل ل لػهل  لاهل فػ لأو ل ػالوػ لالوػ اؽلكن

ل.نماللكلكصااملكللالنفافللالوفافلوحم لرساؿلاهلفن

   اجمللس السادس اجمللس السادس    

  2121مً مصلالتمً مصلالت  املدسج ّالسبٔل ملا ىعاىُٔاملدسج ّالسبٔل ملا ىعاىُٔ
وػػػػػالالمعػػػػػ جلكالسػػػػػبا لوػػػػػ لا نػػػػػااؿلاللػػػػػنلمحػػػػػ لفاهػػػػػالاآلفلوػػػػػ لالموضػػػػػالتل

لكالمش التلاللنلزادتلع لالح لفامالااففال ل
ػاؿلفاػهلالمعػ جلفنلاػػف لكانػ للحػػ لاػ ل ػذهلالمشػاا لك ػػالفػنلالػػابلاهلكلقػ

للنضػػػ ةلاهل  لل   لل    للللذالأاوػػل ل ػػذالالفبػػنلفػػ فلاػػ لشػػئلل[[الفػػارالفػػارللْْٓٓ]]لل 
ساح .لفا لمااوهل لفنلا لصاا ةلكابا ةلكفنلا لعم لكفػنلاػ لن اػ لكفػنلاػ لسػ ف ل

للكذلكل فلاهلقػ ل وػ هلقػ كةللفالا فالكقاؿللفػالكللمػ لقب فػالكلمػ لاوػ مال ل  لل لل
  لل لل  لل لل   لل   للللػػػػػذال ػػػػػالقػػػػػ كت  لفػػػػػاللتػػػػػأتاالل[[ا نػػػػػدابا نػػػػػدابللُُِِ]]لل 

افمػػػاذجلوػػػ لالاػػػ بلك لممػػػاذجلوػػػ لالشػػػ ؽل فل ػػػذال ػػػالالفمػػػاذجلا عاػػػ لالػػػذللراػػػاهل
فقػػالهلكنػنللكاصاااهلكا لباهلكأقاوهلع ػنلعافػهلوػا هل ػ لفػنلعػالهلك ػالرسػاؿلاهل

للل فاتهلكننلكقػ لقػاؿلاهلفنلذلكلا هلكعمػ هلكننلكن ااتػهلكننلكا لس  لل  لل
 لل    لللللللواػالماارحلكا راػافلأكلفوػالنللواال سػافلانلساالل فلاػافلماقػل]الفم []الفم [لل

ل.ف  لشئلعم هلنض ةلالفبنل الكننلوسل لو لالسماللان!أكلس ام
                                                 

للُٕالمموػػ للفاسواالُِ  ل.قدرسلاو لصالةلالممو لاالمسم لالولاـولََِٖ/لُ/لِٓ ػلللُِْٗوحـ 
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لالوالاػػػ لكالو مػػػاللكا ل اػػػاا لعفػػػ والكوػػػيلأمفػػػالفػػػنلالوصػػػ لالحػػػ لشل  لأفلالو ػػػـا
لبحاػػافلعػػ لا نادلػػشلالما ػػادةلفػػنلالسػػف لفػػ مه للقالػػافل فلوخػػ لصػػاح لفػػنلالو ػػ ل
الح لشل نلاللنللقالهال ذالالح لشلفمالالػذلللمو فػالكلػ فوفال لػنلأفلمشػل لأذ امفػال

لػ للل ػػالالصػحاحلك ػػاللكمذ طل لنل فالأكل لنل فاؾلوالدوفالمو  لأفلوال اللاػهل
لابا انل للوس  ل  لكاافهلنلنلااللمم سلفنلالشمسل للللل ؾلشا انلصاا انلأك

ادذملذملؿدلرواماظرملذملذملؼملسموالم لذملذملؿعملؾػملقػامصذملذملإنمادذملذملؿدلارػاممادذملذملؿدلرواماظرملذملذملؼملسموالم لذملذملؿعملؾػملقػامصذملذملإنمادذملذملؿدلارػامممم}} لع مفػػالذلػػكلكقػػاؿ

مم{{دوا ،موادؿعملؾاظذملذملذملؾملامدا دوا ،موادؿعملؾاظذملذملذملؾملامدا 
أللا وػػ ل هػػ ؾلل شػػمسلكصػػ رؾلل هػػاالللمػػاذال لقػػاؿللِِ

لالو ماللأفلالب دلل خ ل لنلالمسػ لوػ لالاهػ لعػ لا لػقلال  الػا لكعفػ والل ػافل هػ ؾ
ل شمسل للأتاكلالب دلأوال ذالاسلقب  لالشػمسلاا هػكلفسػاأتاكلالصػ اعلكالسػعام ل

فحلنلالم اسلفػنلالشػمسلهل لللحم لسعام لكن ارةلالشمسول فلالا هلق لخ قهلا
اػػذلكلااػػللمفػػاـلكااػػللمأاػػ لكمشػػ بلكااػػللملواوػػ لوػػيلالدك ػػ لللوع فػػهللفػػالرسػػاؿلاه

كااااػػػ للوااػػػللملواوػػػػ لوػػػيلاوضػػػفالفػػػنلالسػػػػاؽكلل!كااػػػػللملواوػػػػ لوػػػيلالماػػػ افل!كا ك د
ف  للػل ؾلرساؿلاهلشا انل  لكااػفهلككضحهلكوػػيللوقااعػ لالباػيلكالش اللكال اػ لكالماداف

ل..لذلكلملػ ؾلا لذلكلكممشنلع نلنسابلنافالك اامػالكم لػ لوػ لاهلأفللواافػالوفامػا
ل اا و اضلاالالماكمقاؿللماذالرفيلاهلا سوارلكل

كاػػ لكانػػ لوفػػالل لػػ لأفللمشػػنللا ػػهل مفػػالفػػنل عػػ اضلعػػ لسػػف لالفبػػنلذلػػكلل
اا ػػػػ هلأكلافاسػػػػهلكللػػػػ ؾلسػػػػف لالفبػػػػنلخ ػػػػلل هػػػػ هلكلػػػػأتنللفاسػػػػهلالػػػػأكلالتلكتب لػػػػ اتل
كتاسا اتلف فلأصحابلنض ةلالفبنلالذل لأل   لاهلكمص   لكفلحاالالوػال لا ػهلكاوػ ل

ااةلع اةلاصبحااللم  افلالقصارلأفلااماالصوالاكلصاركالأو اللكو اؾلكاو لأفلااماالن
لكالوبا لكالع ـلكذلكل مه لسمواالقاؿلاهل

لل  لل   لل   لل   لل  لل   لل  لل    للللكوػ للػ للاوػ لل
للذلػكل    لل لللل لل لل  لل    لللللللسافدؿلالوقابللم  لل]الحش []الحش [لل

لفمالالوقابلالذللمح لفاهلاآلف لل–لم لخالللسف لالفبنلا كابل

                                                 
لا زوف لكا و ف للل م زكقن.لِِ
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جؽملذملدمعـمجؽملذملدمآمؼلػملشملذملفمجؽملذملدمعـمجؽملذملدمآمؼلػملشملذملفممماهلذملّؿاهلذملّؿمم}}فنلووفنلالحػ لشللقاؿلل انلاله !ل

لالمواشػ لول ػ لالالػ لألػ للومػ لكااػللفهفػاؾل ػ  لل{{آمسذملػملكمعـمؼرملذملا معـمسؾذملادهمآمسذملػملكمعـمؼرملذملا معـمسؾذملادهم
ل  ل للدكج اام لوا ادةلعف لالس لللل  لالبف لاللنلل للأتاهالالو لسلا ل ذهلالهمـا

لللالصالح لاػاللكذلكل مهػ لاافلووه لوالػاحلأعااهلله لالالاحل  لل  لل لل   لل
  لل    لللللللأو كلا رضلك لالػػدرعلك لأو ػكلأللصػفوهلل]الاػالؽ[]الاػالؽ[لل لل     لل

 لل  لللل    للللووهػػ لكوػػيلذلػػكلفهػػالعفػػ لابػػقلاهلاػػ لذلػػكللالاػػالؽ[الاػػالؽ[للّّ]]لل
كعػػ هلكلسػػلاايلأفللابقػػهلووفػػالكل ػػ ل ذالصػػ مالوػػا ه لفػػنل ػػ له لكسػػمله لكأخالقهػػ ل

ل.كأنااله لفنلاتباعه للفاه ل
نلنلأفلاهلق لك ػهلل وػ لا هػالوػ لالب الػػ لل فهالػ ل مػػذارلش لػػ لاػهلكعاػػ للقػػاؿل

لللفاػهل     لل   لل    لل لل    للللالع اه لأفللفلبهاالواذاللػل[[الفارالفارللّّٔٔ]]لل
لل...للرب  لل    لل   لل لل    لل  لل  للللذانلقػ لنذرمالل]الفار[]الفار[لل 

اهلو لوعالا لرساؿلاهلكو للعالاػهللسػلحقلوػاللمػ للع اػه.كوالأمدلػهلاهلوػ لاػاللاتل
لفال فلرافال للفػدؿلاالوقػابلع ػنلا نبػابلل فػهللكاالاللاتللاسلعقابللفالكل فهلوحب 

لفدؿلأدبللااللع نلا نبابللا  واال لػنلالا لػػقلالمسػلقا لخ ػػللالفبػنلا كابل فل
لالوقػابلالحقاقنلاافللفدؿلعػ نلا و لالسااق  

لل    لل لل     لل   لل   لل    لل لل    لل    لل
    لل لل    لل لل   لل    لل لل     لل[[ْْالوف باتالوف باتلل]]لل

ك ذالاافلالوقابلأوالمح لف مهللفدؿلع افالأدبلخااللو لال بلال االللف  ػيل
 لػنلسػف لالفبػػنلالشػ لللك فلأصػحابلرسػػاؿلاهلاػامااللو فػافلذلػػكلاػافلالاانػ لوػػفه ل

للال لفنلماسػهلكلسػػأؿلماسػهلوػػاذالت اػػ لوػ لسػف لعف والللأخ لع اهلشئلل لػ هلو لاه
رسػػاؿلاهللكاػػافلالسػػػبطلفػػنلتأخػػػ لالاػػلح لفقػػ لناصػػ لالصػػحاا لنصػػ لاػػاا اافلك ػػال
و افلالقا  ةلاآلفلكاػافلوػ لعػادةلاهلووهػ لأفلل امػاالف ػ لق ا ػ لكوػيلذلػكللا بػافلف ػ لل

فلاالمػ دللػأتنلوػ لالاانػ لااا ةل مهػ للػ لل امػااللا بػافلاالوػ دلك لاالوػ دلك ممػاللا بػال
ا ن لكق ل ػ لنصػار  لل حصػ لوػ ةلسػل لأشػه لكاػافلفػاه لشػابل  لػ لوػ لا اػاا ل
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فم سلا ااا لوػيلاوضػه لكقػالااللػ للحػ ثلوػ لقبػ لللالذل لعاص كالالفبنلالسوا ل

أفلا  ةلاسلوصنلع افالفلحهاللم ةلسل لأشه لفماذالفو فالأكلواذالمسافالويلأمفػالمحػافجل
لاهػالخاػ لقاػاـلع نلالا ا  يلكالسف لالقب ا لكالبو لػ لل صػػالةلكاػػذلكلسػف لالصػالةلمقػـا

 لقالاالمبحشلع لالمسلحباتلكواذالمسافالوفهال لفا  كالأمه لمسػاال سػلوماؿلالسػااؾل
لالذللأو   لاهلالفبنلفقاؿل ل

مَدْؾضمِلنَيمَصالًةمم}} مِدقاٍك مِلطمَلَ  مسػملكماظزمِلالِة مِلِلَقاٍك ماظزمِلالِة مَدْؾضمِلنَيمَصالًةَصسمْلؾؤ مِدقاٍك مِلطمَلَ  مسػملكماظزمِلالِة مِلِلَقاٍك ماظزمِلالِة م2323{{ممَصسمْلؾؤ م، اؿلفاهلاؿلفاهلققكلكل،
{{ممَظقالمأنمَأذؤِؼمسػملكمُأِعيتمَعر ؤؾملْؿملاظٔلقاِكمسؽملَدمطٔؾموؤَق َظقالمأنمَأذؤِؼمسػملكمُأِعيتمَعر ؤؾملْؿملاظٔلقاِكمسؽملَدمطٔؾموؤَق مم}}:م:مااألضألض

24

مم

كاافلصػ يلاهلع اػهلكسػ  لاػذلكلنػ ل لع ػنلأصػحااهلوػ لالب الػ .ف فلوومػافل
أوػػػالالػػػذلللفاػػػػللاا لالمحػػػ ثا لوازالػػػ لن لاػػػ لالوهػػػ !!لا سػػػفافلكالا شػػػاةلعفػػػ لالاػػػ ا

َ ذملذملْدخؤػملقَنمَ ذملذملْدخؤػملقَنممم}} ةلالفبػػنل مػػهلعف وػػػالرو ػػػ لقػػاؿللهػػ لأسػػػفامهلوػػ لا زؿلفهػػ لأصػػحابلنضػػػ

َْتؤمسػملؿملؾمَلؿؤماظٔلقاَكم َْتؤمسػملؿملؾمَلؿؤماظٔلقاَكمَسػملِلمُضػمْلقًاموالمَ ْلَؿاُطقَن،مإْدَؿاُطقا مَظْقاَلمَأْنمَأذؤِؼمسػملكمُأِعِؿلمظظمَلَر َسػملِلمُضػمْلقًاموالمَ ْلَؿاُطقَن،مإْدَؿاُطقا مَظْقاَلمَأْنمَأذؤِؼمسػملكمُأِعِؿلمظظمَلَر

َْتؤمسػملؿملؾمَلؿؤماظقَقَ  َْتؤمسػملؿملؾمَلؿؤماظقَقَ طؼملامَصر َؼْذُطرؤماظٔلذملقاَكمحٍؿذملكمممَؼْذُطرؤماظٔلذملقاَكمحٍؿذملكممممم،موضاَظْتمساِئرمَلُة:معامزاَلماظؽمليّبم،موضاَظْتمساِئرمَلُة:معامزاَلماظؽمليّبم««طؼملامَصر

{{ممْنمَؼؽمْلَزَلمِصؿملِفمُضْرمٌنْنمَؼؽمْلَزَلمِصؿملِفمُضْرمٌنَخرمِلؿملؽمَلامَأَخرمِلؿملؽمَلامَأ
لِٓ

 سلاااالفالسػااؾللبػايلا سػفافلكلااػطلرا حػ لالاػ لل–كق حانلأللصا لا سفافل
ََاٌةمِظػملِرِرمم}}لكق لقاؿلفاهل ََاٌةمِظػملِرِراظٔلَقاُكمَعشمْلؾمَلرٌةمظػملظمَلَؿ،مَعْر {{مماظٔلَقاُكمَعشمْلؾمَلرٌةمظػملظمَلَؿ،مَعْر

ل2626
ةلسػػػف لكلػػػ للاوػػػ لالاػػػػ بلواػػػػ لذلػػػكل  لفػػػنلالوصػػػ لالق لػػػطلعفػػػ والع فػػػاالفا ػػػ 

فأنضػػػ لالصػػػحاا لالسػػػااؾلكاسػػػلع واهلكعفػػػ والماػػػ لاػػػ ل...لالحباػػػطلوػػػ لالفاناػػػ لالو م
 لاه لا ع اللو لفػاؽلالحصػ لقػالاال فلالمسػ ما لقػ لأتػا  لالمػ دلك ػذالالمػ دللأاػ ل
العشػػطلفػػ ذالافػػاللػػ لمقػػ رلع ػػاه لقبػػ لذلػػكلفػػػاللقبػػػ للفػػالامػػػ للػػػأا لالعشػػطلكأع فػػاال

فبػػنلالح ا .كاػػذلكلاػػافلاللسػػ ا لفػػػاران.كاافلذلػػكلاوػػ ل ملهػػاجل فػػ لالمسػػ ما للسػػف لال
أصحابلنض ةلالفبنلواالنل ذالاحشلكان لوفه لع لعػػ كسللػهلك لل ضػنلأنػ لأكللمػ ل
وػػ لتفاسػػبهلفػػارانللاػػل لماسػػهلكلقػػاؿلوػػاذالمسػػا لوػػ لسػػف لرسػػاؿلاهل لفػػنلوػػاذالقصػػ تل

                                                 
للع لعا ش لرضنلاهلعفها.لركاهلأنم لكالبدارلكأااللو نلِّ
 كوس  لع لأايل  ل ةلرضنلاهلعفه.لصحاحلالبعارللِْ
لع لالوباسلرضنلاهلعفه.لركاهلأىااللو نلكالبدارلكالاب اميلفيلال با لِٓ
لركاهلالبعارللع لعا ش لرضنلاهلعفها.لِٔ
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لو لف ا يلاه.
لاػػلحللػػهلالبػػابل   فلالمسػػ  ل ذالأتػػ لفػػ ا يلاهلكأتػػنلاسػػف لرسػػالهلفػػ فلاه

الحاؿلكلػػأتنللػهلااانػػ ةلفػنلالصػػااتلكالعصػػاؿلاالحػػارلالوػػا لك ػالعاػاللاهلوػػ للفن
ل قالهلتوالنلفنلسارةل]الاالؽ[لاػاب

لل  لل  لل لل   لل  لل    لللل     لل لل  لللل    لللل
لكاافل ػػذال الالفهػولالذلللمشنلع اهلأصحابلرسػػاؿلاه.

أوالمح لاآلفلفق لت افالمهولرساؿلاهلكا لكان لوفاللمشنلع ػنلنسػطلناػهلل
ك ػػااهلكوػػيلذلػػكللامػػيلأفللأخػػذلوفػػاهلك ذاللػػ للأخػػذلوفػػاهللشػػل نلاهللع ػػقلاهلكلقػػاؿل
لماذال للواافنلاهلوالأرل ل للماذاللػأتافنلاػالم ضلالاالمػنل للمػاذاللػ لأكفػقلفػنلالواػارل

لع نلزك  لصالح ل لك  ذا.
{لت ػػػ لفػػنلعفالػػػ لاهللار ػػػػيل لػػنلالسػػف لت ػػػ لفػػنل ػػػف لػيلأفلالسباػػػ لكاضػػػحل}وػػ

أوػػػال ذالت افػػػالالسػػػف لاالحػػػادثلاآلفلفػػػ فلاهللفبهفػػػالع ػػػنلالػػػػ كاـل.....ل  كرعالػػػػ لاه
ك لػػػػػاا لأفلتافػػػػػاالأفلعفالػػػػػ لاهلتع ػػػػػ لعػػػػػ لالمسػػػػػ ما لأكلأفلاوػػػػػ ادلاهل مقاػػػػػيلعػػػػػ ل

لاصػ  لالاالػ لاأافػه-كهلالماػ لا عػػ نلل- فلصػ  لاهلاػػفاالمسوفا .أاػ الل  لالماضػاعل
أوػػال ذاللوكلمشػػنلع ػػنلالػفهولالح ػػا لف مػػكلتوااػػهلوػػالل لػػ هلانلفػ ذالاػػافلأافػػكلوسػػلقامل..

لسهنلكلوطلكت ل لأفلت  وهل لنلالفهولالصحاحلفماذالتاو  ك  تهل
وػػػػاالنل ذالاػػػػافللم ػػػػسلع ػػػػنلالمقػػػػا نلكلفاػػػػقلاػػػػ لمقػػػػادهلع اهػػػػالف مػػػػكلتق ػػػػ لل
ك ذالاػػافللمشػػنلاااػػ لن مػػ لف مػػكل كؼلكذلػػكلل ػػنلل  ػػيلعمػػالفاػػهلوػػ لغػػنل...لالمصػػ

ال  مػاتلكالمقػااالتولكتشػاحلعػ لك هػهلك ل!لكلتق  لعفهلالب لكالعا لولنلنلالفاػ ات
فػ فلاهلاػذلكلل ػافلنػاؿلاهلوػػيلالمػسوفا ولل ػنللشػو لأمػهلوعاػئللل!ت دلع اػهلالسػالـ

لهالاػالللل ػنلم  ػيللػهلك ذالر وفػاللػلفدؿلع افالاوػيل ل لأفللشو مالأمفالغا لوفضباا لفا
لللر يللفالا  وهلكعااهلكرفيلعفالوالمدؿلافال!

سػػػػا مال اػػػ ا ا لك ػػػاللحاػػػػ لقااعػػػػ لال وبػػػػ لك ػػػ لثالثػػػ لأنمػػػػارلو لػػػػابلعػػػػ نل
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ألللوالحم لا كؿلأمالاهلربلالباػ لأوػالللا سػااؽلاػا رزاؽلكلػالاامػ لالعػدا  لفارغػ 
المػػسوفا لفأمػػهللمػػالللا كقػػاتلكا رزاؽلفػػنلا سػػااؽلكفػػنلالباػػاتل ذالامصػػ ح لأنػػااؿل

كلضػػيلفاهػػالالب اػػ لك ذالكضػػو لفاهػػالالب اػػ ل ملهػػنلا وػػ لفمػػالل اػػنلكانػػ للأا ػػهلخمػػسل
كالم بابلالذلللب نلفنلعػاـللم ػشلسػفا لك ل!!لكوالل انلخمسللأا هلعش لك  ذال

للب نل لنلأفلللص ؽلاهلصانبهلع نلفقا .
تحصػػا ل  سلخصاصػػا لاعمسػػا ل فاػػهلفػػنلالشػػه لل همػػهلاهاافػػيللأخػػذلدركل

لكلػػػاف ل ػػػذهلالفقػػػادل المبػػػالغلاللػػػنلأدفوهػػػالفػػػنلالوػػػالجللاف  ػػػاللػػػنلرفاػػػيلل–كفهػػػ لالو ػػػـا
ال ر اتل مهلساصححل سمنلام دلوػ لعفػ هلك للحػا فنل لػنلاباػطلك ل لػنلوػ ا  ل

  واال لػػنلاهكاسػػم  كأدكلػػ لالبهػػالالاباػػطوللمػػاذال ل مفػػنلأصػػ ح لنػػالنلوػػيلاه
لل لك اللقاؿ لل  لل   لل  لل  لل لل  لل  لل   للللللوػاذاللحػ ثل ل

لل        لل   لل    للللللنااةلااب للاسلفاهال  لك لاػ بلل[[الفح الفح للٕٕٗٗ]]لل
لوع ػػنلالػػ كاـللػػهاااللػػهلكلك لخػػاؼلك لسػػق لكأوػػ اضلك ممػػاللوػػا لفػػيلعفالػػ لاهللكرعال

كلاسلووفنلالحااةلالااب ل فالأفللوااهلاهلا لاؼلكالماللا لك ممػاللوااػهلوػالل ااػهل فل
!لفػ ذالاامػ ل ػذهلتواو لاهلويلالمسو لأفللوااهلوالل ااهلكوػاللافاػهلك للدلػ هلامػالل هاػه

ف لف مػهلأوػالال ػا..للهل للوااهالل مسو ل مهلن ل لع اػهالدلادةلسل هاهلع لااع لاهلف م
ل...لوااهلل نلل هاهل

لفالكلالر وفالكوػالأسػه لال  ػاعل   ذانلا لواللح ثللفالاآلفلفهالتفباهلو لاه
لك صػػ ارلع ػػنلولااوػػ لرسػػاؿلاهل  لػػنلاهلفقػػطلل دوهػػالتااػػ لمصػػاحل لػػنلنضػػ ةلاهلكعػػـد
فػ لكع ـلالوادةل لنلالذمابلكا عماؿلاللنلتاضطلاهلفاق طلاهل مايلأناالفػالفػنلا ل

عػػا ل لػػنلوػػالمحبػػهلفػػنل ػػذهلالحاػػػاةلك للسػػلاايلأنػػ لوػػ لالشػػ ؽلأكلالاػػػ بلضػػػ رمالأكل
اللح ػ لفنلوصػا  مالك لفػنلأرزاؽلأك دمػالك ممػػػالم ػػافلفػنلغػػفنلشاوػػ ل مفػالفػنلعفالػػ ل

لكفنلنصام لاهل  لفنلعالهل
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  
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   اجمللس السابع اجمللس السابع    

  ِِٕٕأزشاق الدىٔا ّاآلخسة، ّأزشاق املقسبني أزشاق الدىٔا ّاآلخسة، ّأزشاق املقسبني 
ل...لللكأرزاؽلالمق اا ..لكاآلخ ةل..لأرزاؽلال ماالاهلتوالنلل زؽل

للقسػػ لاهلكل ا رزاؽلع ػػنل ػػذهلال اااػػ لفػػنل ػػذهلاآللػػاتلالق وماػػ لفهفػػاؾلقػػـا
لل للهػسفاته لكلضػاعاهالنوث كالأخ ا  لفادل لاهل لل لل  لل  لل    لل

  لل  لل لل    للللل.ل ااهالكلفماهالنلنللم كمهالأضوافانلوضاعا ل[[الشارلالشارلللِِ]]لل
لوثػػ كالدماػػا   ل..لكاػػ ل مهػػ ل ػػالوػػاللحصػػ امهلوػػ لدماػػا  للػػ ماا  ل!ك فػػاؾلقػػـا

 ػػس للأع ػػ لاهلع ػػنلالمػػ لأمػػهللواػػاه لوػػالل لػػ كفلل ػػ للػػاسللهػػ لفػػنلاآلخػػ ةلك لعفػػ ل
للنضػػػػػ تهلوػػػػػ لمصػػػػػاطل  لل لل  لل  لل    لل    لل   لل  لل  لل لل

    لل لل  لللللل..]الشارل[ل]الشارل[للل

لوخ كفل خلػاركالوػا   ل فأعػ لاهللهػ ل....لكعم ػاالع ػنلرضػاهل.....لك فاؾلقـا
لالااػػػهلفػػػنللفػػػنسػػػبحامهلتوػػػالنلفقػػػاؿل....لكخاػػػ   لفاهػػػالل...للالػػػ ر اتلالوػػػاللفػػػنلالمفػػػ 

للمه لشأ  لل لل    لل  للللكااا لو لالفاسلعف واللق أل ذهلاآلل ل....لل[[ؽؽللّّٓٓ]]لل
للللكاللنلتشػااهها  لل لل    لل لل    لللللل[[ّّْْالدوػ الدوػ لل]]اآللػ لا كلػنلللللل  لل

 لل    لل  للللأللفػػػنلركضػػػاتلالمفػػػاتلكوػػػاللشػػػالكمهلفاهػػػالوػػػ لموػػػا للل[[ؽؽللّّٓٓ]]لل
ل.لمفاتا

للكاآلل لالااما ل  لل لل    لل لل    للللللللأللوػ لعاالػالل[[الدو الدو للّّْْ]]لل
راهػػػػ ل  ػػػػ لالعصاصػػػػا لفػػػػنلااعػػػػ لراهػػػػ لكاااػػػػ لوػػػػ لالفػػػػاسللاسػػػػ كفلذلػػػػكلع ػػػػنلأفل
الصالحا لله لوػاللشػالكمهلوػ لأوػارلالػ ماالكالموػاشلكوػالشػااهلذلػكلل ػ لاآللػ ل لتشػا ل

لاوا ل لنلذلك.لك لت محلو لق لطلأكلو 
                                                 

للُٕاافاسلالممو للِٕ  .درسلاو لصالةللالممو لدلػاافللأاالنما ةللََِٖ/لُ/لِٓ ػللُِْٗوحـ 
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للفأوػالعػ لأ ػ لالػػ ر اتلالوػاللفػنلالمفػ لفػػػل  لل لل    لل  لللؽ[ؽ[للّّٓٓ]]لل
أوػػالالمق اػػافلكالػػذل للا بػػافللوهلاهل  ػػ لالمفػػ أللامػػالق فػػالوػػ لموػػا لالمفػػ لالػػذللأعػػ  ل

فهػػػػس لل للصػػػػ افل لػػػػنل ػػػػذالالمقػػػػاـل  ل ذالت اػػػػاالالػػػػ ماالكاآلخػػػػ ةلخ ػػػػللل...لك ػػػػهلاه
لف اػػللل امػػافلفػػنلواا هػػ لوحبػػااه لكلا بػػافلأوػػارانلدماػػ للػػ للفاػػ لاهللو   هػػارل

لكلالما ل لاهالف  للسقنلال اف لوفهال  ع لوال ل!! لاهالوفذلخ قها
لالب ل لك  لفنل ذهلالماا هاتلالو ا  لف الللا بافلال ماالال ما لو لربٍّل
ـلكاللػػػفو لاػػػالفا ل لػػػنلأكللا بػػػافلدكاـلاإلمػػػػوالواهفػػػ مه ل للا بػػػافل  لق اػػػهلكرضػػػ

أكللا بافلاللم ااتلاللنلللم نلع ػاه لاهػالع ػنلنسػطلتفػد تلالصػااتلأكللوك ػهلاه
لا بافلأس ارلا خاارلكالمق اا لكا ا ارلاللنلفلحلاهلافاز ال  ػ ل ػذهلالمفػازؿلالوالاػ ل

فاػػهلللا بػػافلا بػػانلل اػػقلاالمقػػاـلالػػذللقػػ اه لفاػػهلكأ  سػػه لوفػػنلواا هػػ لالودلػػدلالااػػار
لكأكؿلوقو لله  ل....لالم كلالوالـ
                ل لألػػػػل                       فػػػػػاللاػػػػػ لل]القمــــر ]القمــــر

لأع ػنلكأغػػ نلخصػه لاهللول مقػاـلانلكأفلل افلالا طل  قػ اإلموػاـلك ػ لالك فػاؾلقػػـا
  ل  هفػػػػػػاه لاهللحبابػػػػػهلكوصػػػػػاااهلعػػػػػػفلاؿالػػػػػذل لقػػػػػ                         

                     [[ِِّّشارلشارلالاللل]] . 

كا مػػػ لالقػػػ بللوالفبػػػنلا وػػػا لكالموفػػػنل فػػػالأمهػػػ للػػػادكالأ ػػػ لالقػػػ بلوػػػ لنضػػػ ة
تشم لالق اا لال كناماػ لك ػنلا ع ػنلكالق ااػ لالفسػبا ل ذالاػافلفاهػالا غ ػنلكا ع ػنلألل

كوادةل ػس لللقػاؿلفاهػالاوػيللو مو لالحسفاا ل ذالاام لركناما لكمسبا ل مهالاذلك
لخاػ هللللكلػنلوػ لأكلاػاللاهلقػ رلشػٌيلااضػ لأكلسػ خلشػاة فلتقللاػا للػ ل}ل الصالحا 

ل{.للكلو لأفلتلقايل راػانلفنلسػبا لاه
 ل  ل لكالاػالبا لكالػ اغباهلاوػيلالم لػاؿللػا لقػا لنكلمالسػ  لر  لو لالصالح

فػ فلاهلل!بل لاػهااحشلع لر  لق لطلوػ لاهلكتقػ  لل  للمص ل لنلاه لفقاؿلل سا اا
لكلا ػ  ألل-فػ ذالماػ لفػنلق بػهلكك ػ ؾلفاػهل!لفا لفنلق ابلالمق اا لسػبوا لوػ ةلاػ للػـا
كلاهلك ذالأنبػػكلاهلرفوػػكلأنبػػل– ذالأنبػػكلال  ػػ لالصػػالحلكن  ػػ لوفدلػػ لفػػنلق بػػهل
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لنقػ .كاالوم لالصالحلكفقكلك  اؾل فلوحب لاهلسااق لكوحبلفال 
فػػاللق بل لػػاه لل!اقػػنلأفلمقػػاؿلأفلالقػػ بللهػػس لللػػاسلامػػاللاػػ لاوػػيلالمػػا  ا 

ك للاا شػػػااللل!ك لاػػػا وااؿلال اسػػػ اتلالااماػػػاتل!لػػػاسلاالمػػػأاا تلك لاالم باسػػػات
أصاله لاللنلتشبهاالفاهػالفنللواه لفنلأخالقه لك ممالاللق بل لاه لااللشبهل!ال ماالات
 لاهػ لكلػ للموػ للهػ لنا ػ ل نػ لفقػ لأغفػا  لاهلعفهػالكت ا ػأوالال ماالوللاحبابه ل

ل.غا ه
كلاسػ ل ػػذهل ػػنلالق اػػاتلاللػنللافهػػالأ ػػ لالااػػالتل مهػالاػػذلكلتقػػ بل لػػنلاهل
 مهلالذلللوانلا   لكالااابلع ػنل ػذهلالق اػاتل ػالاهلكلػاسلال  ػ لالصػالحلفأمػ ل

ابكلكلوااكلا   لكالمػداللع ػنل ذالفو  لذلكلف مكلتلق بلاهل لنلنض ةلاه.كاهللا
 ػػذالالومػػ لل ػػ لاللقػػ بلل صػػالحا ل ػػالاللشػػبهلاػػأخالقه لكاللع ػػقلاػػأخالقه لفػػ ذال ػػازل

للواكمه لفنلمش لرسال لراه لاالااللك هلاهلكرساله.
لالذل لوثػ كالدماػا  لكلواػاه لاهلوػالل ل كمػهلكلػاسللهػ لفػنلاآلخػ ةلوػ ل أوالالقـا

ولكال ماالو لال مػالكو لال مالةلكذلػكلل و ػالفػنلا رضللمصاطل  لالذل لل ل كفلال ماا
لكل اهارلكل ا كرلكلاسلا بانللم ضاةلاهلكمهولنباطلاهلكوصاااه.

ك وػػػاللوفهػػػ ل وػػػاللا بػػػافلالػػػ ماالك لل لػػػ كفلاهػػػالالومػػػ لالصػػػالحلالػػػذلللحبػػػهلاه
اسػطلالحػ اـللا بافلال ماالاااػ لالاػ ؽلالشػ عا لاللػنلأاانهػالاهلفػنلشػ علاهلوػ لالم 

ـْمَرػمَلذملَبماظذملّدْغؿمَلامَحذملاَلاًلممممم}} ل للا ػطلال ماػػالهللقػػاؿلفاػػهلل ػكللوكالذمابلكاآلثػاـ ـْمَرػمَلذملَبماظذملّدْغؿمَلامَحذملاَلاًلمممممَعذمل َعذمل

ـَماْظؼمَلْلَمَظِةمَوَدضمْلؿمًلامَسػمَلكمَأْػػمِلِفمَوَ ضمَلشملُّظمًلامَسػمَلذملكمَجذملاَرِهمَظعمِلذملَلماظػمَلذملَفمَوَوجؾملؤذملفؤمممممم ـَماْظؼمَلْلَمَظِةمَوَدضمْلؿمًلامَسػمَلكمَأْػػمِلِفمَوَ ضمَلشملُّظمًلامَسػمَلذملكمَجذملاَرِهمَظعمِلذملَلماظػمَلذملَفمَوَوجؾملؤذملفؤمممممماِدؿضمْلظمَلاًصامَس اِدؿضمْلظمَلاًصامَس

ـْمَرػمَلَبماظّدْغ ـْمَرػمَلَبماظّدْغَطاظعمَلؼمَلَرمَظؿمْلػمَلةماظَؾْدَر،مَوَع ؿمَلامعؤغمَلاِثًراملؾملامَحذملاَلاًلمعؤَراِئؿمًلذملامَظعمِلذملَلماظػمَلذملَفمَوػؤذملَقممممممؿمَلامعؤغمَلاِثًراملؾملامَحذملاَلاًلمعؤَراِئؿمًلذملامَظعمِلذملَلماظػمَلذملَفمَوػؤذملَقممممممَطاظعمَلؼمَلَرمَظؿمْلػمَلةماظَؾْدَر،مَوَع

28{{َسػمَلؿمْلِفمَشسمْلَؾانؤَسػمَلؿمْلِفمَشسمْلَؾانؤ
لللاؿلفاهلاهلقك الالذلللل28  لل  لل لل    لللللل..الشارل[الشارل[للِِ]]لل

كوػػ ل وػػ للػػهلكقلػػانل ذالفػػ غلوػػ لالموػػال لكأعمػػاؿلالػػ مااللػػذا لاهلكاإلقبػػاؿلع ػػنل
ل لػػػػػػنلاهلتأسػػػػػػاانلاقػػػػػػاؿلاهللحبابػػػػػػهلكوصػػػػػػاااهاهلكا عمػػػػػػاؿلالصػػػػػػالح لاللػػػػػػنلتقػػػػػػ بل 

لل   لل   لل   لللل   لل   لل    للللللفأقب لع نلتالكةلل]الشػ ح[]الشػ ح[لل
                                                 

ل.اب ()وصفللاا لأايلشع لأايل  ل ةللِٖ
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القػػػ وفلأكلالصػػػالةلع ػػػنلالفبػػػنلالوػػػ مافلأكلع ػػػنلقاػػػاـلال اػػػ لأكلصػػػالةلالضػػػحنلأكلع ػػػنل
رنػػػاـلكغا  ػػػالوػػػ لالوبػػػاداتلأعمػػػاؿلالبػػػ لكالعاػػػ لأكلالصػػػ حلاػػػا لالمػػػسوفا لأكلصػػػ  لا 

 و ػػػػهلاهلفػػػػنلركضػػػػاتلالمفػػػػاتلك ػػػػس لل ػػػػ لأ ػػػػ لالػػػػ ر اتلفػػػػنلكالفاافػػػػ لكالق اػػػػاتل
لل فػػػػاتالم    ل   ل    ل    ل ل   ل    لل  ل ل

    ل ل   لل  ل ل    ل    للل.]الشارل[ل
لمػػ للكفػػاؽلالمفػػاتلكالمفػػافلرضػػاافلوػػ لاهلأابػػ ل ػػذالال ضػػاافلخصػػهلاهل

أعػػاماالالحباػػطلالمصػػاانلككرثلػػهلال ػػ اـلكالصػػالحا لفػػنلاػػ لزوػػافلكو ػػافلع ػػنلتب اػػغل
دعػػػػاةلاهلكمشػػػػ لشػػػػ لو لاهل للا ػػػػطلدماػػػػاللك للشػػػػهاةلماسػػػػا لاحػػػػطلاللمشػػػػاخلأكل

مفاصػػطلنلػػنلكلػػالاامػػ لأخ كلػػ لك لل  ػػافلاػػذلكل  لال لاسػػ لأكلالو ػػالفػػنلا رضلاال
لك هلاه.

لهػػ لأعاػػ لالػػ ر اتلكالمفػػازؿلك ػػنلوفػػازؿلال ضػػاافلكلقػػاؿلل ػػس لل وػػ لاهل
َؼامَأْػَؾماْظَفؽمِلِةمَصؿمَلعمُلقُظقَن:مَظِؾؿمْلَؽ مَرِلؽمَلامَوَدضمْلَدْؼَؽ مَواْظَكؿمْلرؤمَؼامَأْػَؾماْظَفؽمِلِةمَصؿمَلعمُلقُظقَن:مَظِؾؿمْلَؽ مَرِلؽمَلامَوَدضمْلَدْؼَؽ مَواْظَكؿمْلرؤم}}فاهالفنلن لاػهلالق سػنل

ََذملك؟مَؼذملامَرٔرمَوَضذملْدممممممممِصلمَؼذملَدْؼَؽ مَصؿمَلعمُلذملقلؤ:مَػذملْؾممممِصلمَؼذملَدْؼَؽ مَصؿمَلعمُلذملقلؤ:مَػذملْؾمممم َِذملؿملؿؤْؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مَوَعذملامَظؽمَلذملاماَلمَغْر ََذملك؟مَؼذملامَرٔرمَوَضذملْدممممممممَر َِذملؿملؿؤْؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مَوَعذملامَظؽمَلذملاماَلمَغْر َر

ـْمذِظذملَؽ؟ممم ـْمَخػمْلعمِلَؽ مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَأاَلمُأْسشمِلؿملغمُلْؿمَأْصسمَلَؾمِعذمل ـْمذِظذملَؽ؟مممَأْسشمَلؿمْلَؿؽمَلامَعامَظْؿم ؤضمْلِطمَأَحدًامِع ـْمَخػمْلعمِلَؽ مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَأاَلمُأْسشمِلؿملغمُلْؿمَأْصسمَلَؾمِعذمل َأْسشمَلؿمْلَؿؽمَلامَعامَظْؿم ؤضمْلِطمَأَحدًامِع

ـْمذِظذملذملذملَؽ؟مَصؿمَلعمُلذملذملذملقلؤ:مُأِحذملذملذملّؾمَسػمَلذملذملذملؿمْلغملُم ـْمذِظذملذملذملَؽ؟مَصؿمَلعمُلذملذملذملقلؤ:مُأِحذملذملذملّؾمَسػمَلذملذملذملؿمْلغملُمَصؿمَلعمُلقُظذملذملذملقَن:مَؼذملذملذملامَرٔرمَوَأّيمَذذملذملذملْلٍ مَأْصسمَلذملذملذملؾؤمِعذملذملذمل ْؿمْؿمَصؿمَلعمُلقُظذملذملذملقَن:مَؼذملذملذملامَرٔرمَوَأّيمَذذملذملذملْلٍ مَأْصسمَلذملذملذملؾؤمِعذملذملذمل

ََْقاِغل مَصاَلمَأْدَكُطمَسػمَلؿمْلغمُلْؿمَلضمْلَدهؤمَأَلدًا ََْقاِغل مَصاَلمَأْدَكُطمَسػمَلؿمْلغمُلْؿمَلضمْلَدهؤمَأَلدًاَر {{ممَر
ل.ِٗ

لللكلػػػػذلكلقػػػػاؿلاهلفػػػػنلق ومػػػػهل  لل   لل  لللللل  للوػػػػ لأنسػػػػ لوػػػػ ل ػػػػذال
لل   لل  لل  لل لل   لل   للللعػػػاةلكوػػيل مشػاالهلاال ...لالػ عاةل فػالأك نللل

ل سػػػػػػػػػػ ما لنػػػػػػػػػػ لوػػػػػػػػػػ لالمالنلع ػػػػػػػػػػنلأفضػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػ لللفاسػػػػػػػػػػهل..لكالومػػػػػػػػػػ لالصػػػػػػػػػػالحل
لل  لل   لل لل      للللل.]فص  []فص  [لل

ف ػػ لللبػػا نلكلقػػػاؿلأمػػػالأنسػػػ لوػػ لفػػػالفلأكلأفضػػ لوػػ لفػػػالفلأكللػػ ملنلػػيلفػػيل
ماسهلأمهلخا لو لفالفلأكلفالفلف فلوػ لرأملفػيلماسػهلأمػهلخاػ لكأفضػ لوػ لفػالفلنلػنل

حلػاجل لػنلاللقػال لفػنلدارلاللقػال لكلحلػاجل لػنلت ااػ لكلالاافلو لأدمػنلالمسػ ما لفأمػهلل

                                                 
ل)صحاحلالبعارملكوس  ل(.عىٍ لأىًايلسىًوا ولاٍلعيٍ ًرمٍّللِٗ
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خػػ ل للل ااػػ لالسػػال ا لكالم لػػ ل ولفػػنلنمػػارلالمػػ اا لالػػذل لأقػػاوه لسػػا لا كلػػا لكاآل
}لاحسػػػطل وػػػ للوػػػػ لالشػػػػ لأفللػػػ للالعػػػػا لفػػػنل للكلػػذلكللقػػػاؿل واوفػػػالأاػػالالوػػػدا  ل

ل.ماسػهلكالش لفنل خػاامهل{
شػهااتهالكناا هػالكسػااتهالع ػنلاإلمسػافلكلح ثلذلكلعف والتساا لالفاسلا

فافا لاإلمسافلاوا لالفق ل لػنلاإلخػاافلفػالللومبػهلأنػ لكلػذا لل ػ لكانػ لوػفه لمقاصػ ل
ا لالػػػػ رااتلهلالفاػػ اتلكماػػػقللسػػػػامهلاهػػذهلالوبػػػاراتلف ػػػاو  لأمػػهلفػػػيلأسػػػفػػ ذالماػػػ ل ػػػذ

لكلػػػػػػػػػػذلكلقػػػػػػػػػػاؿلاهلعػػػػػػػػػ لالمفافقػػػػػػػػػػا  لفال ر ػػػػػػػػػػاتلل صػػػػػػػػػػوادلكالػػػػػػػػػ رااتلل ػػػػػػػػػػفدكؿ
ل ل      ل ل   ل    ل ل  للل.[الفساللُْٓ]ل

أللوخ لدرا لفنلس  لالفارلكاو ل ذهلال را لت افلالهاكل لكاللػنلفاهػالال ػاف ل ل
كالمش اا لك  لخالػ ل لفاهػالأا ا.كقػ للقػاؿلاوػيل خػػاامفالالاػػا لوفلبهػا لأفلالمفػافقا ل

ال ػػػاف ل لكالمشػػػ اا لك ػػػذالقػػػاؿلوا ػػػاطل فلالمفػػػافقلماػػػقلفػػػنلقػػػػاعلالفػػػارلأااػػػ لوػػػ ل
لع اهلكلقاؿلامالقاؿلاه االشهادتا .أوػالاآلخػ لفساأ لتنللػـا

لل   لل  لل   لل   لل لل  لل    لللللل]الحم []الحم [لل
اأتنلع اػػػهلكقػػػػ ل لوػػػػ لع ػػػنلدراػػػ لوػػػ لدراػػػاتلالسػػػ  لسػػػفهػػػس لللهػػػ لسػػػ  لكاػػػ

فلالػذل لواتػػاالع ػنلالفلكالمش اكل لأوػالو للفدؿلفنلالهاكل لف  للع جلك  لال افكلع جل
لك ػ لخالػ ل لفاهالأاػ انل  ذلػكلنلنللقػاالربلالوالما 

 ذانلف فلأع يلوقاـللم لل ل لأفلل افلفنلأع نلوقاوػالالقػ بلعفػ لالم ػكلالوػالـل
  ال للػػل لفػػنل ػػذهل ػػالالومػػ لع ػػنلمشػػ لشػػ علاهلككصػػالالنباػػطلاهلكوصػػاااهلكمشػػ

الحاػػاةلامػػاللفباػػنل  ل ذالاػػافلالمػػ للفػػنلذاتػػهلصػػارةلومم ػػ لل بضػػاع لاللػػنللػػ عاال لاهػػال
فوف والل اهلالفاسلل كمهلفاػهلالممػاؿلكال مػاؿلكالعصػاؿلكالعػالؿلاللػنللحبهػالأللق ػطل
واه لل  الرضالالاان لالملواؿلفاقب افلع اهللالشبهاالاهذالالعصاؿلأكللالشػبهاالاهػذال

مماؿلالذللرأكهلفاهلك ال ماؿلالحباطلالمعلارلفهالكن هلصانطلالشما  لالوالاػ لال
لكا خالؽلال فاو لالاالا لال اقا لاللنلأثفنلاهالاهلع اهلفنلاآللاتلالق وما لكقاؿلفاها 
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لل   لل   لل  لل  لللللللل]الق  []الق  [لل
الع ػػقلالوااػ .ففحػػ لملع ػػقللأعػػ نلوػػ لالع ػقلالواػا لكأرفػػيلشػػأمانلوػػ لفهال

تشػػػبهانلاالسػػػا لالسػػػف لالػػػ لكؼلالػػػ نا لكل ااػػػهلأفلاهلقػػػ ل..لاػػػالع قلالوااػػػػ لوػػػػ لألػػػػ  
 م هلاأكصافهلفحضػ ةلاهلرلكؼلكخ ػيلع اػهلاسػمهلالػ لكؼولالػ نا لكخ ػيلع اػهلاسػمهل
الال نا ولك الال  ل لكخ يلع اهلكصاهلال  ل لك  ذالا لأسػماللاهلالحسػفنل مػ لاهػ
نبابػػهلكوصػػاااهلفهػػالكنػػ هلالػػذللللصػػللاهػػذهلالصػػااتلفػػنلأع ػػنلال مػػا تلكأاهػػنل

لالمما تلكأرقنلالاالاتلاماللحبهلاه.
كلمػاتلاإلمسػافللوفػالكلاػادرلالػ ماالكلػ لل مػ لفػنللوأوالمح لففلشػبهلع ػنلقػ رما

أكلللصػػػللا مػػػاؿلكصػػػللاػػػهلنباػػػطلاهلكوصػػػاااهلفػػػ فللواللشػػػبهلااسػػػ لوػػػ لأسػػػماللاه
كاػػػاقنلالع ػػػقلا هػػػ لوػػػازاؿلفػػػنلوقاوػػػاتللكخ وػػػهلع ػػػنلعبػػػ هلكنػػػ ه.لوهلكنػػػ هال مػػػاؿل
 ذانلع ػػنلالمػػسو لأفللػػ للماسػػهلدا مػػالفػػنلمقصػػافلكوػػ للػػ للماسػػهلدا مػػانلفػػػنللالػػفق .

أ  ػهلكلع ػيل الالمقاـلالذلللحبػهلاهلكلقبػ لع ػنلمقصافلكلحلاجل لنلال ماؿلف فل ذال
لرضيلاهلعفها لعا ش ا لل سا ةلكلذلكلقع اه لخ يلال ضاافول

مم  3030{{ممعؿكمؼغملقنماظرجؾمعلؿملؽًا؟مضاظت:مإذامزـمأغفمحملـعؿكمؼغملقنماظرجؾمعلؿملؽًا؟مضاظت:مإذامزـمأغفمحملـمممم}}

للوو ذالرأللماسػػهلوسػػا انل ذالرأللماسػػهلوسػػا انلللولػػنلل ػػافلالمػػ للوحسػػفانل ولػػنلل ػػافلالمػػ للوحسػػفانل  للمسػػأؿلع ػػنلذلػػككاالقاػػاسل
كالالنقػػػػا لشػػػػوار  لا ساسػػػػيلأفللهلمػػػػااللكلػػػػذلكلتمػػػػ لأفلاػػػػ لالصػػػػالحا لالسػػػػااقا 

 ػذالالمقػاـل لػنلأفلاوضػه للػله لا لأمه للذ بافلفػنللوأماسه لدا مالااللقصا لكاللأخا 
كذلػػكل فل تهػػػاـلالػػفاسل ػػػالا سػػاسلفػػػنلماػػػيلولماسػػهلاالا اواػػػ لكاالمهالاػػ لكاالاا ػػػ ل

ك ذالمسيلاإلمسافلاتهاـلماسهلفق لكقيلفػنللوال بسلكفنلا اغلاإلمسافل لنلدر  لا مس
لكلواػط!لفابحشلعم لنالهلكلفلق ل ػذال!!لال بسل مهلاذلكل  لأمهلكص ل لنلال ماؿل

ل-ك فالل افلكالوااذلااهلامالقاؿلالقا   ل!ع نلذاؾ
لالمػا ػ لوػ لا اػاافلوفػاهلك ػاللاػ لأمػهللوبػ لاه.......ل

أفللواففػػالع ػػنلأماسػػفالكأفللاػػلحللفػػالفػػنلق اافػػالعافػػانلوفػػهلمػػ للوفهػػال  مسػػأؿلاه
                                                 

لال ل ولكال رلالاما لكالماردلالموا .لَّ ل نااللع ـا
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 لكلح مفػالامه فالكتقصا مالفاو مفػالاوػ ل هالػ  قصارمالكتقصا مالنلنلم خ لع نلاه
لاو لساا  لكلمو فالو لأ  لدكاـلاإلقباؿلع اه.

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

   ًاجمللس الجامً اجمللس الجام    

  ُُّّإعذاش اهلل فى القسآٌ إعذاش اهلل فى القسآٌ 
ل وفهالع يلقالهلتواليلق ألالقارألولاتلو لسارةلا ع اؼلكع قلالشاخ

لللل لل     لل     لل    لل  لللل   لل   لل    لل لل
      لللل     لل لل  لل    لللللل]ا ع اؼ[.]ا ع اؼ[.لل

الحمػػػ لاهلالػػػذللاخلصػػػفالاعاػػػ لالػػػابلأمدلػػػهللع ػػػقلاهلفشػػػ حلصػػػ كرمالفقػػػاؿ ل
ويلع اوػػهلاسػػماعهلكوػػ لأف ػػ تفالاموػػامنلاالوػػهلكتوهػػ لفػػنلالااػػهلاذاتػػهلأفللم ػػنللفػػالغػػاا

ك فهاوهلكقاؿلل  لوسو لا ل لقارألأكلغاػ لقػارألعػال لأكل ا ػ لكأع ػ لع ػ لالاقػا لأفل
لللالػػذلللو ػػ لالقػػ وفلكللفػػدؿلاو اوػػهلفػػنلق ػػابلالصػػادقا ل ػػالربلالوػػالما ل    لل

لل  لل     للللللكالصػػػالةلكالسػػػالـلع ػػػنلأواػػػ لالباػػػافلك وػػػاـلأ ػػػ لولولالػػػ نم [الػػػ نم []]لل
لالػ ل لالشهادل كالواافلسا مالوحم لكلولهلكصحبهلككرثلهلكالفا ما لع نلا لقهل لنللـا

لكع افالووه لأ موا لووا لووا للالربلالوالما ل
ل فا  لأ موا    خاامنلكأنباانلاارؾلاه

 عمػػازلاهلفػػنلالقػػ وفللػػ للفلهػػنلنلػػنلوػػيل ملهػػاللالدوػػافلفال ػػ لللحػػ ثلكال ػػ ل
لالقااو للاس لكال  للأكؿلكال  للبا لف ذ ؼم كماظعملذملرمنممؼم كماظعملذملرمنمممم}}كامالكردلفػنلا ثػ لالاافللـا

                                                 
لل.ادكحلدرسلاو لصالةللالوشاللامسمػ لالشاخللأاـوللََِٖ/لُ/لِٓ ػلللُِْٗـلوح للُٕاااسولالمموػ للُّ
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ألللػ للصػ لأنػ للحقاقػ لالموػامنلك لولل{{ممؼقمماظعملؿملاعةملغملرًامملمؼظملضملغملار فمأحذملدمؼقمماظعملؿملاعةملغملرًامملمؼظملضملغملار فمأحذملدم
لاللنلأكدعهالفاهلالحنلالقاـا لكنقاق لالاهـا ل.  خالص لالو ـا

ك لػػػاا لأفللقػػػاؿلأنػػػ ا للػػػاسلعفػػػ للالػػػابلتاسػػػا لف اػػػللأعػػػ ؼلوواماػػػهل لأكل
للللؼلالقػػ الةلف اػػللأصػػ للماازلػػهلكفهاوػػه ل فلالػػذللأمدلػػهلقػػػاؿ لقػػاؿل لأعػػ ل   لل

    لل     لل    لل  لل لل   لللللل]القم [ل]القم [للل

لالقػػ وفلامػػاللسػػ لتػػالكةلالقػػ وفل وػػ لالفبػػنلالوػػ مافل لسػػ لاهلفهػػ لالقػػ وفلكع ػػـا
شللمػ لأخاامفػالالمسػ ما لوػ لكو لذ طلوف  ل لنلالح وا لالش لاا للم لالومطلنا

غا لالو بللق أكفلفنلالابلاهلا سافلع اػنلوبػا لكعفػ والتسػموهلكتػ اهللقػ ألفػنلالػابل
اهلتولقػػ لأمػػهللػػل   لالو ااػػ لكعفػػ والتااتحػػهلكتػػل   لووػػهلتمػػ لأمػػهل للوػػ ؼلا مػػ لع ااػػ ل

ع ػنلك فلاػهلف الللق ألالق وفل ذانل لما اكلع لأمهلأثفاللالق الةلتفح رلال واعلولكان ة
ك ػػذالووفػػاهلأمػػهلولػػأث لكلاهػػ لوػػاللقػػ ألكلاسػػ لاقػػ الةلاللسػػما لقػػ الةلصػػماللكل فهػػال!!ل

للف مػالقػاؿلاهل  ق الةلفاهػالتموػ لكتػ ا لل ػالـلاه   لل    لل     لل    لللل
االلاػػػالنلكا ف لقػػػنلكاآلسػػػلمػػػ ل لالو اػػػنلكاإلمم اػػػدللكا و ل ػػػنلكاإللل[[القمػػػ القمػػػ للُُٕٕ]]لل

لا لكان لو ل س لللق ألكلاه لالابلاهلو لالذلللل   للهل كلاا   ولل
وػػػ لالػػػذلللموػػػ لال سػػػافللفاػػػقلاهػػػذالالباػػػافل لالػػػذللأمػػػدؿلالػػػذللأمػػػدؿلالقػػػ وفول

القػػ وفل ػػالالػػذلللمو ػػهللفاػػقلاهػػذالالباػػافلكلاهمػػهلألضػػال ػػذالالباػػافلكذلػػكل فلالقػػ وفل
ل.ع نلالوالما ل  نم لاه

محػػ لمسػػلميلوػػيلاوػػيللػػلالكةلالقػػ وفلكردلفػػنلخػػاا للأثفػػالللكفػػنل ػػذالالمقػػاـلك
هػػ لفػػنلاػػ لأوػػ لاماللػػهلكاب لا ػػهلكعدتػػهلكقه وامػػهللو ػػ لعبػػادهلكللفػػدؿلل  الػػلالكةلأفلاه

لللللو لا وارلف فلاالوه   لل   لل لل   لل لل    لللللللل[[ال هلال هلللْْٗٗ]]لل
ذالا طلوفالأو لفنلول لكانل مالفػنلااااػ لتاباػقل ػذالف ولكالق وفللاس لاوضهلاوضانل...ل...ل

ا وػ لع نلمهػولأ ػ لالوفالػ لفػػ فلاهللشػ حللفػػالوػالم لػػ لفػنلوااػػ لوخػػ لوػ لالػػابلاهل
لللواػالنللقػاؿلاهللفال ماوػال...ل  لل   لل    لل    لل   للللغػاف [لغػاف [لللٔٔ]]لل
ل...لكلمح لم ل لأفلم عاهلكلماطول
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ف اػلللػ عالالمػػسو لوػا هلفا باػػهلاهلكلمابػهل لع مفػالرافػػالال اااػ لاللػػنلاهػالتػػل ل
اإل ػاا لفنلالابلاهلفمػ لل لػ لأفللسػلماطللػهلاهلع اػهلأفللسػبقلال عػػاللامػالقالػهللفػال

لللاهل ػػػذهلال ا ػػػ ل لل     لل     لل    لل  للللاهلفػػػاللتػػػ عولول[[ا عػػػ اؼا عػػػ اؼللُُٖٖ]]لل
ل.وباش ةل  ل ذالق و لشا القب لال عاللك نلأسماللاهلالحسفن

 ل ػ للااػ لفػنلااػافلالػ نم لانلكعف والمفاػ لفػنلماػاـلالقػ وفلممػ لأمػهلكضػيلت تابػ
اػػ لت ػػافلأسػػماللاهل ذاػػ لوفهػػالالػػ عاللع اػػهلاأسػػماللاهلالحسػػفنل...لللفمػػ لل لػػػ ول

اؿللهػػ لامػػالقػػاؿلفػػنلصػػحاحلنضػػ ةلالفبػػنلع ػػنلقػػ رلالوقػػاؿلتسػػو لكتسػػلوا لاسػػمالكقػػ
ل الل وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل

ـْمَأْحزمَلاَػامَدَخَؾماْظَفؽمِلَةمم}} ـْمَأْحزمَلاَػامَدَخَؾماْظَفؽمِلَةَإِنمظػمّلِفمِ ْلضمَلًةمَوِ ْلضمِلنَيماْدؼملًا مِعاَئًةمَإاَلمَواِحدًا مَع {{ممَإِنمظػمّلِفمِ ْلضمَلًةمَوِ ْلضمِلنَيماْدؼملًا مِعاَئًةمَإاَلمَواِحدًا مَع
3232

مم

ل لل ل لل لل   لللل  لل لل لل    لل    لل   لل     لل
      لل    لل    لل       للللك ػالاسػ لاهلل لنلمهاللهال[[الحش الحش للِِّّ]]لل

لاافلل علوبارالص لأخ للعف وا لمسألكلاأسما كلل}ل الاهلفاقاؿكعادلو ة ل ما ال ه 
لل لمو  ل{لكذلكلل نل لتقاؿلأفلاللسو لكاللسوا ل نل لكوا لوفها لع مفا الحسفنلوا

ل نلاللنلع نلق رمال!ا سماللفقط  سماللاللنل لمو مهالا لاس  لفص هالكالول فها
َأْدَمُظَؽمِلغمُلٔؾماْدُؿمػؤَقمَظَؽ،مَدؼمِلؿملَتمِلِفمَغظمْلَلَؽ،مَأْدَمُظَؽمِلغمُلٔؾماْدُؿمػؤَقمَظَؽ،مَدؼمِلؿملَتمِلِفمَغظمْلَلَؽ،ماظػملؾملؿمإغكماظػملؾملؿمإغكممم}}نض ةلالفبنلكقاؿ ل

مِصلمِسػمْلَؿم ماْدَؿْمَثْرَتمِلِف مَأْو مَخػمْلعمِلَؽ، ـْ مِع مَأَحدًا مَسػمَلؼمْلَؿفؤ مَأْو مِصلمِطَؿاِلَؽ، مَأْغَزْظَؿفؤ مِصلمِسػمْلَؿمَأْو ماْدَؿْمَثْرَتمِلِف مَأْو مَخػمْلعمِلَؽ، ـْ مِع مَأَحدًا مَسػمَلؼمْلَؿفؤ مَأْو مِصلمِطَؿاِلَؽ، مَأْغَزْظَؿفؤ َأْو

{{مماْظطمَلؿمْلِبمِسؽمْلَدَكاْظطمَلؿمْلِبمِسؽمْلَدَك
3333

مم  

نلاهػالماسػهل ػنلاللػنلكا سػماللاللػنلسػم لك  لاذلكلأراو لأصفاؼلوػ لا سػمالول
للفػػػنلالقػػػ وفلواػػػ ل   لل    لللللللل]ا سػػػ ال[لول]ا سػػػ ال[لوللللل   لل    لل  لللللل

لل]ا موػػاـ[لول]ا موػػاـ[لول   لل لل    لل    للللللكاػػ لا سػػماللالما ػػادةللو]الػػذارلات[]الػػذارلات[لل
ك فػاؾلأسػماللأخػ للفػنللو النض ةلالفبنلفنلاللسػو لكاللسػوا فنلالق وفلك نلاللنلع  ل

ل ػػ لوػػيلأمهػػالفػػنلالقػػ وفلكا فػػاللقػػ ألل{{ممَأْومَأْغَزْظَؿذملذملفؤمِصذملذمللمِطَؿاِلذملذملَؽَأْومَأْغَزْظَؿذملذملفؤمِصذملذمللمِطَؿاِلذملذملَؽمم}}قػػاؿللالقػػ وفل مػػهل
لللالق وفلكويلذلػكل للو مهػال  لوػ لقػاؿلفاػهلالػ نم   لل   لل     لل لل لللللللل

                                                 
 )صحاحلالبعارللكوس  (عىٍ لأىًايل ي ىلٍػ ىةىللِّ
 )وسف لاإلواـلأنم لكصحاحلاا لنباف(اا لوسوادلع للّّ
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للكوػػػػػػ للو ػػػػػػ لاهلت ػػػػػػكلا سػػػػػػمال لوؿلعمػػػػػػ اف[وؿلعمػػػػػػ اف[للٕٕ]]     ل ل    لوؿللٕ]ل
وػػ لفػػيلالقػػ وفل لتف شػػلللااػػ   للانل ػػس للال اسػػعافلل شػػللاهللهػػ لأسػػمالولعمػػ اف[

لاالذمللبحشلع لالشئلك التح لق واهلك لل اه.لل!الذل للق أكفلالق وفللا لمهار

للو ل  لال اسػعافلفػيلالو ػ  ل      لل لل    للنضػ ةللل اف[وؿلعمػلٕ]لل
الفبنلكصػاه للفػال مػهلرامػاللولقػ لالػبويلأفلال اسػػعا لفػنلالو ػ ل ػػ لوػ لنصػ االعػػ نل

ـْملؤذملِرْتمَؼؼملِمممم}}لالػ الػاراهلأكلالما سػلا لأكلغػا هلكقػػ لقػػاؿل ـْملؤذملِرْتمَؼؼملِممَعذمل فؤ،مَوَصذملَدَقمِظَلذملاغؤفؤ،مممفؤ،مَوَصذملَدَقمِظَلذملاغؤفؤ،مممؿملؽملذملمؿملؽملذملمَعذمل

ـَماظِراِدِكنَيمِصلماْظضمِلػمْلَؿَواْدَؿعمَلاَممَضػمْلؾؤفؤ،مَوَسِػمَلشمْلَواْدَؿعمَلاَممَضػمْلؾؤفؤ،مَوَسِػمَلشمْل ـَماظِراِدِكنَيمِصلماْظضمِلػمْلَؿؽملؤفؤمَوَصْرجؤفؤمَصَذاَكمِع {{ممؽملؤفؤمَوَصْرجؤفؤمَصَذاَكمِع
ك ػػذال لل3434

ل ػػ لل دوهػػال..ل.!لو لبػػ لك لنلػػنلتسػػلا طلالقػػ الةللسػػلا طلوا سػػلا لأكلدالػػاراهلأك
كلمفػػػيلاافػػػهلعػػػ لال قمػػػ لالحػػػ اـل..لفمػػػ للمفػػػيللسػػػامهلعػػػ لال ػػػالـلالحػػػ اـلالومػػػ ول..ل

لوااػػهلرتبػػ ل  مسػػاسلالحػػ اـلفػػ فلاهكاػػذلكللمفػػيلعػػ لف  ػػهلال..لكالشػػ ابلالحػػ اـل
لالقااوػػ لوػػ لال اسػػعا لفػػنلالو ػػ   للقػػ ألك للولك فلاػػافلأواػػانلراسػػخلفػػنلالو ػػ لكلػػأتنللػػـا

ل لللل لطلل فهلأصبحلراسعانلفنلالو  لامالقاؿلصانطلالباافلا عا ل

مم3535{{    َأْدَمُظَؽمِلغمُلٔؾماْدُؿمػؤَقمَظَؽ،مَدؼمِلؿملَتمِلِفمَغظمْلَلَؽَأْدَمُظَؽمِلغمُلٔؾماْدُؿمػؤَقمَظَؽ،مَدؼمِلؿملَتمِلِفمَغظمْلَلَؽمم}}

  ل  ػػػػػ ل  فهػػػنلخصاصػػػا ل للهبهػػػالاه!!لك لشػػػأفللفػػػالاػػػهلك ػػػذال لمو فػػػهل
َأْومَأْغَزْظَؿذملذملذملفؤمِصذملذملذمللمِطَؿاِلذملذملذملَؽ،مَأْومَأْومَأْغَزْظَؿذملذملذملفؤمِصذملذملذمللمِطَؿاِلذملذملذملَؽ،مَأْوممم}}ل!!لك ػػػنلعااػػػػػ لوػػػ لاهل كلػػػنلالوااػػػػ !!لالعصاصػػا ل

ـْمَخػمْلعمِلَؽ ـْمَخػمْلعمِلَؽَسػمَلؼمْلَؿفؤمَأَحدًامِع مم  {{ممَسػمَلؼمْلَؿفؤمَأَحدًامِع

ل ذانل فػاؾلأسمالللو مهالاهلل ع ػق.وػ ل ػ  
لوقب ػاالاق ػااه لكأ سػاوه لكا هػ لع ػنلنضػ ةلاه ػ لو للهامػاالفنلذاػ لاهلكل

عفػػ واللػػ للشػػ ةل قبػػاله لكصػػ ؽلماػػاته لكلأخالقهػػ لفػػنلقصػػ   لللاضػػ ل   فلاه
ع اه لفاوااه ل سمانلو لعفػ هلخاصػانلاهػ للقػ بللهػ لالمسػافاتلكلاػالللهػ لالمهػاتل

ل. كلمو ه لفنلا لماسلكأق لويلرفايلال ر ات
ر ػػػػالنلوػػػ لأصػػػحااهللأرسػػػ لسػػػػا مالرسػػػػاؿلاهلكاالماػػػاؿلللضػػػحلالمقػػػػػاؿلفقػػػ ل

                                                 
لكأىايلأيوىاوى ىلككاث  ىللّْ  اا ل  ل لكاا لأىايلنات ل)اط(لع لأىايلال  رداًللكأىمسو
 )وسف لاإلواـلأنم لكصحاحلاا لنباف(ع لاا لوسوادللّٓ
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الحضػػ ونللالػػػحلالبحػػ ل لكووػػػهلالابػػ لوػػ ل ػػا لالمسػػ ما لكاػػافلوػػػيلاػػ لالوػػالللأسػػػمهل
 لت ػافل  للانلشػه مالوػ لالوػالللثالثػ لالػذللقػاؿلعػ لالوػالللالوػالللسػا مالأانل  ل ةل

أكشػ فالع ػنلالهػالؾلكلػ للأكلهالكمح لفنلالا لقلما لالماللفأخب مػاهلكا فػالقػ !ولفنلمبن
 لألػ للبقػنلوو ػ لوػاللل اػنللاضػاللر ػ ل لكل لل لتعب كمنلوػ لقبػ فقاؿ!للو لووفالوال

قػاؿلا لػامنلاهػال لفلاضػألثػ للوق فالا نلووفالق  لفاهالواللل انلكضاللر  لكانػ ل كان 
كاػػافلسػػا مالأاػػال  لػػ ةلصػػحانلولابػػ لك للانوصػػ نلراولػػا لهلك ذالاػػالاادلللسػػا لوػػال

لللاؿلاهلاقػػػػػلأللخبػػػػػ ل  لاوػػػػػ لأفلللابػػػػػ لوفػػػػػهلعمػػػػػالنللليلػػػػػذ لل    لل  لل   لل
      للللفمػػالاػػافلوفػػهل  لأفلوػػ لدلػػاانلاالمػػاللككضػػوهلامػػاارلالمػػاللللوالحمػػ ات[الحمػػ ات[للٔٔ]]لل

ر وػ لآلخػذلالػ لالفا ػ تلالػ لالوم ػالالاالمػاللكلػ لأ ػ لل قػاؿلوكاو  الساركالو ن ػ 
ك ػالاػذلكلل لػ لأفلللابػ لأفل ػذهلا اوػ لكولػ للهػذال..للقا ةلواللكان ةلفنلالاادللا ه

لالصالحل.ال   ل
سػوادل لوػاللنػاالنلكالمساف لاا لالبح ل لكالل-قاؿلث لكص فال لنلشاائلالبح ل

ك ذالا ػػػغلاا عػػػ اللعفػػػ والرأكمػػػال موػػػاالالسػػػا لك و ا ػػػالعفػػػ   لل-خمسػػػا لاا ػػػالولػػػ 
اشػللا سػ لالػذللتاضػ لاػهلع اػهلاهلك و ػهلسػػ لللف اللموب  لك ذالاالواللللقاؿلك فا

اا ل"لالع نللالعاا للػالن ػا للػالاػ ل لاسػ لاهلتاا فػالعف هل ذالاهلدعاهولقاؿلقاللاإل اا 
ع ػػنلاهلنسػػبفالكموػػ لالاااػػ ل"لكألقػػاالاأماسػػ  لفػػنلالػػا لكاوشػػاالاب اػػ لاهل فلشػػاللاهل

ع ػنلالمػالل ل لاػ ل فلوػاللقالػػهللكاػافلوػ لووػهلوػسوفا لوسػ ما لف ػ للقالػاالااػللممشػن
أوػػػ   لللفاػػػذكهلكذلػػػكل مهػػػ للو فػػػافلأمهػػػ لوسلػػػ ل لوػػػ لربلالوػػػالما لكوػػػاداـلالفبػػػنل

لع اه لف فلاهل ا لكأفللوافهلكلقالهلكلب اهلا لأواماهل مه ل ذالأقاواؾلأعاماؾ.
قػػاؿلفمشػػافالع ػػنلالمػػاللكووفػػال مالفػػالنلػػنلسػػ مال لػػنلالبحػػ ل لكلػػ لتبلػػ لأخاػػاؼل

كالماللل ذالتممػ للصػبحلث مػالك للسػلاايلأنػ ل فلاهل م لالماللاهذالال عالوللا اإل
نلػػنل للػػسذللل!نػػارانلكداف ػػانلفػػنل ػػا  هل!ل ػػ لاهل و ػػهلث مػػانلفػػنلواهػػ هلوالمشػػنلع اػػه

ل.و للمشنلع اهلاسلماا لل عالل ذالال   لالصالح
لااقػػ للفػػالاحػػ بلقػػاؿلف مػػالرومػػالا عػػ اللقػػالاال ػػس لل وػػال ػػ لك وػػالوال  ػػ لك ل
لكلالمال   لفس ماالكاسلس ماالكدخ فالالبح ل لا كفلن ب.أالم ل
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كقػ ل  ػػ لاهػػذهلالقصػػ لل ػنلأقػػاؿلأفل ػػذالال  ػػ لأعاػػاهلاهلاسػػػمالمسػػماهلاسػػ ل
اهلا عا للهلخاص ل ذالدعالاهلأ ابلكاذلكلا لكان لو لالصالحا للوااػهلاهلاسػمال

ل: بهلاهلوا هاػهل ذالدعاهلاهللمالانلأعا لهلخاص

لل لل     لل     لل    لل  لللللللل[[ا ع اؼا ع اؼللُُٖٖ]]لل
فػػ ذالافػػ لوػػااللوحلا ػػال لػػنلا رزاؽلع اػػكلأفلتقػػاؿللػػالرزاؽلفلمػػ لأفلا رزاؽل

ك ذالاف لوحلا ال لنلالال ل مػكللػ لتفمػطلفو اػكلاا سػ لالػذلللوتأتاكلااا لنساب
للل خ لاهلالفس لكالذللقػاؿلفاهل

لللل  لل  لل   لل   لل   لل  لل   لل   لللل لل      لل
    لل    لللللللل]الشارل[]الشارل[لل

كالا ػػػابلللػػػذا لاسػػ لاهلالا ػػػاب.ول ذانلوالػػاحل ػػػذالال فػػدلل ػػػال)لللػػػالك ػػػابل(ل
 سػبابلكوسػبطلا سػبابلل زقكلالال لكالذرل لاااػ لنسػابلكاااػ لأسػباب. مهلوسػا لا

ل فػػػ ذالرضػػػنلعػػػ لعبػػػ لرزقػػػهلوػػػالل لػػػ لاااػػػ لأسػػػباب.ك ذالافػػػ لو لضػػػالع اػػػكلأفلتػػػذا 
لل   لل   لل  لل   لللللػػالشػػافنلل لتفػادللالشػافنلكتقػػاؿلل]الشو ال[]الشو ال[لل
ل امالقػاؿلنض ةلالفبنل  ك ػال!ول

مم3636{{َؼْرَصَعماظضمَلْؾدؤمَؼَدْؼِفمَصؿمَلرؤِدػؤؼمَلامِصظمْلرًاَؼْرَصَعماظضمَلْؾدؤمَؼَدْؼِفمَصؿمَلرؤِدػؤؼمَلامِصظمْلرًاممَإِنمَرِلغمُلْؿمَحٓلمَطَرؼٌؿمَؼْلَؿِقلمَأْنَإِنمَرِلغمُلْؿمَحٓلمَطَرؼٌؿمَؼْلَؿِقلمَأْن}}

فػػالللقػػػللأنػػ لع ػػنلاااػػهلكلسػػألهل  لكل  ػػيلومبػػارلالعػػاا لكل ػػ لالمشػػ   لفػػنل
لللأمفػػا  لل   لل لل  للللللولوم ػػا لأرلػػ لأفلأدعػػالاآلفلكتػػل لل[[ا مباػػالا مباػػالللّّٕٕ]]لل

نلأن ػ لع ػنلربلالب لػ لالػذلل للسػأؿلكذلكلووفاهلكالوااذلااهلأمفػلواإل اا لفنلالحاؿ
 مفػػنلوػػػاالللػػالا بػػ لوػػػ لكالػػ للألػػلل فاػػهلككافػػػقلفػػ منلأملاػػ ل لػػػنلأفلل!!لعمػػاللاوػػ 

لأكللػػاوا  كاػػذلكلكهلالماػػ لا ع ػػنلفػػ فلاهلامػػالقػػاؿلسػػا لللولػػ ا  ال فلاػػافلاوػػ للػػـا
ل"لفػنلل-ك لفصػػاؿلفػنلذلػكل-"للسلماطللػكل للأنم لاػ لعاػاللاهلالس ف رللل

لالاقػ لالذللل ل لكلاسلالاق لالذللت لػ ."ل
                                                 

لركاهلالاب اميلع لاا لعم .لّٔ
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ت لػػ ل"لل مػػهلأع ػػ لامصػػالحلكلسػػلماطللػػكلامػػالل لػػ ل لامػػالل! ػػػالالػػذلللعلػػار
ل فماسنلنباطلاهلالذللقاؿلاهللهلكفنلشأمهلالوبا ول

لل     لل   لل   لل    لل     لل  لل   لللللللل]اه[]اه[لل
وػػ لف عػافلكقاوػػهلأتػنلاأخاػػهل ػاركفلكقػػاؿلتوػالنللفػػ عالسػالانلكذلػػكلعفػ واللػ سل

 فلال عاللعف والل افلفنلالمماع لفهالأقػ بلل  ااػ لك ػذال ػالالماػ لف ػالأردتلأفل
ل افلال عاللوسلمابل مل بلأن لل عالووكل فاللالأفلعف ؾلأسبابلتسلا طلعػ ـل

ا افلال عاللوقبػاؿل فلشػاللالقباؿلف فلاآلخ لق لل افلل لهلأسبابلتسلا طلالقباؿلف
اهلك ذال الالس لأفلاهلف ضلصالةلالمماع لك  لاافلا لكان للص نلكنػ هلفػنلألل
و افلل  لالمماع لقالاالفاها. ذالكان لتقب لوفهلاهلالصػالةلف مػهللقبػ لصػالةلالمماعػ لل

لا هالو لأ  ل ذالال   .
كانػ لصػالحلقػ ل لمو فػػهل ذانلالمماع لوضمام لالقباؿل مهل ا لكأفلل ػافلفاهػال

فوفػػ وال ػػاللسػػا مال ػػاركفللسػػا مالواسػػنلقػػاؿلتوػػالنلمػػ عاالوػػيلللو فػػػه.لكل ػػػ لاهل
لللاوػػػػػيلفقػػػػػالاا    ل   ل  ل     ل    ل  ل    ل ل    ل

  ل   ل    ل   لللل لهػػػػػػػ لنضػػػػػػػ ةلاهلفقػػػػػػػاؿول]لػػػػػػػامس[للل لل لل
   لل      لللللللكأملا لسا مالواسنلنلنلالصباحللامس[لامس[للٖٖٗٗ]]لل

لالاػامنلأكلاوػ لشػػه لأكلاػػو لعػاـللوكذلكل فلال عػاةلقػ لأ اػب لاالاو  ثػ لالاػـا
لاة لف لكذلكلل نللو مػفالاهلا مػكلػ لتمػطلكقػ لتحقػق ل  ااػ لال عػاةلاو لأراػوا لسػ

لل     لل   لل لل      لللللللل]ا مباال[]ا مباال[لل
ل  لاؾلكأفلت عالاهلكأم لولوم لكق لقاؿلفنلذلكلنض ةلالفبن

َََحِدُطْؿمَعامَظْؿمَؼضمْلَفْؾمم}} َََحِدُطْؿمَعامَظْؿمَؼضمْلَفْؾؼؤْلَؿَفارؤم {{ممؼؤْلَؿَفارؤم
3737

مم  

لا دبلوػيلربلالب لػ ل مػهلل لػ لأفل كو لللوم لكل ل لاإل اا لفارل لف مهللػ لل لػـد
كناشػالهلأفللوااػػهلاهلوفػػاهلفػنلالاقػػ لالػػذللل لػ هل لفػػنلالاقػػ ل   لع ػػنلاهلح ػ

                                                 
لفيل)صحاحلالبعارللكوس  (.لعىٍ لأىًايل ي ىلٍػ ىةىللّٕ
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لالذلللح دهلكل تضاهلاهل  لفنلعاله.
 ذانلعفػػ والأرلػػ لأفلأدعػػالاهللمػػطلأ لأتومػػ لفػػنلاإل ااػػ لكاػػذلكلأنضػػ لووػػنل
ػ ل خػػػاامالصػػالحا للا ػػػافلال عػػػاللأقػػػ بلل  ااػػ لأاػػػ ألااسػػ لوػػ لاسػػماللاهلالحسفن. ػػ

تفايلال عػاةلاػالل لهل  لاهلل ل ل فلاهلقػ لفصػ لفػنلالػابلاه.ك ذالسػألفالنضػ ةلاهل
لللكق فػػػال ل لػػػهل  لاهل للشػػػئللػػػالربل لقػػػػاؿل    لل   لللل  لل لل للللللُُٗٗ]]لل

ل.[[وحم وحم 
 ذانلفهنلع ػ لمػاتولعػ لف ػ لأللف ػ لماسػكلكفػنلاآللػاتلكالمصػفاعاتلنالػكل

 لفنلا لو تلاهلتهل للاهال لػنلأمػهل لفاعػ لفػنلالا ػادل  لاهلك لرزاؽل  لاهلكف 
ك لووػػا ل  لاهلك لضػػارلك لمػػافيل  لاهلك ػػذال ػػالالو ػػ لالػػذللل لػػ لاهلأفللو مػػهللفػػال

لع  للقا لك الأفلمو  لأمهلفواؿللمالل ل لكأمهل للشاراهلفنلفو هلأن لسااه.
ل للفلمذاػػػػػػ لراػػػػػػفالفػػػػػب لمذاػػػػػػ ل لمسػػػػػػأؿلالػػػػػابلاه ذانل ذالأردمػػػػػالأ     ل   ل

   ل    ل ل   ل   لل(لك ػالأللمذا لا اجلالماللػ ل)اهلو]ا نداب[ل
ا س لالذللخصهلاهلاالذا لكلماللقفهلنبابهلكوصػاااهلالػذا لفمػ للقفػهل ػالنضػ ةلاهل

الالصالحا لكق للق لسػا مالالفبػنلأصػحااهلالملقػا لكقػ للقػ لاهلالحباػطلأوالمح لفا قفف
لللكقػاؿل لل لللل لل   لل لل    لل    لللللللل]ا مواـ[]ا مواـ[لل

 ذانلف مهلا س لالذللاهلذا لاهل مهلا س لالػذلللمػطلأفلللو ػقلاػهلالمػ للفهػال
تلاللػػػنل ػػػنللحضػػػ ةلاهل ػػػ لفػػػنلعػػػالهلأوػػػالا سػػػ لالمػػػاويلل ػػػ لالممػػػا تلكال مػػػا 

االفسب ل سماللاهلالحسفنلف والم عاهلاهػالامػالقػاؿلالػابلاهلك وػالأفلملع ػقلاهػالامػال
َإِنمظػمّلذملذملِفمِ ْلذملذملضمَلًةمَوِ ْلذملذملضمِلنَيماْدذملذملؼملًا مِعاَئذملذملًةمَإاَلمَإِنمظػمّلذملذملِفمِ ْلذملذملضمَلًةمَوِ ْلذملذملضمِلنَيماْدذملذملؼملًا مِعاَئذملذملًةمَإاَلممم}}لقػػاؿلنباػػطلاهلكوصػػاااهلناػػػشلقػػاؿ 

ـْمَأْحزمَلاَػامَدَخَؾماْظَفؽمِلَة ـْمَأْحزمَلاَػامَدَخَؾماْظَفؽمِلَةَواِحدًا مَع {{ممَواِحدًا مَع
وفهػاولاػػ لكلػ للقػػ ل فػالوػ لذاػػ لااانػ لولّٖ

اػػ لفاػػكلا هػػاللػػالأاػػالل اؿلاهلل لقػػاؿأفػػنلكانػػ لوفهػػاللػػالرسػػل  ػػ أاػػالافقػػػاؿلل!وػػ لتع ػػق
للللا  .

ف اػفالاسػمهلالواػػالك ػػالل لػػ لوفػنلل...للحسفنللفبانلاللع ػقلاهػا ذانلفاسماللاهلا
                                                 

ل)صحاحلالبعارللكوس  (.ةىلٍ لأىًايل ي ىلٍػ ىلعىللّٖ
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للتلاالفسبهلإلخػاامنلالمسوفا لأفلأاافلعااالكاعاالع لالد    لل   لل      لل
  للاػػافلا لمػػالوػػيلاػػذلكلفػػ فلاهلاسػػمهلال ػػ ل لكل لػػ لوفػػنلأفلأللووؿلعمػػ اف[وؿلعمػػ اف[للُُٗٓٗٓ]]لل

لعبادلاهلالمسوفا  ل
فاسػلماطلل ذانلل ػنلمػ عالاهعػ نلخ قػػهل{ولل}ل فلاهللحػطلوػ لخ قػهلوػ لااف

مممػػيلالمػػسوفا لكمػػ عالفػػنل ماعػػ للفػػالاهلامػػالق ػػ ل لمومػػ لفػػنلاسػػلماا لالػػ عاللثػػ ل
كملاس لاػهل لػنللكمق ـلأسماللاهلالحسفنلقب لال عاللأكلمق ـلاس لالحباطلا عا ل

اهلف فلاهلفارانللماطلدعاللو لماداهلكملاس ل لاهلاحبابػهلكوصااػػاهلكوػ لارت ػطلاااػ ال
لللل و لالذمابلكل ل لاهلأفلللابلع اهلفماذاللاوػ ل لمسػأؿلنض ةلاه

لل  لل   لل لل    لل    لل   لل       لل لل      لل
  لل   لل    لل لل   لل   لللللل]الفسال[]الفسال[لل

كقػػ لأعاامػػالاهلالماػػاؿلاػػأكؿل مسػػافلخ قػػهلاهلكاػػافلوػػ لن مػػ لاهلأفلكقػػيلفػػنل
كقوفػال لكلو مفػالاػذلكلااػللملػابل لػنلاهل ذال ػنللو مػهلاللااػكذلكلللوخالؼل و لاه

 مالودـلفوفػػ وال ػػبطل لػػنلا رضلأخػػذللب ػػنلكلضػػ علاػػاللافػػنلذمػػطللاضػػطلاهلك ػػالسػػ
 لؿلسػػا مال ب لػػػ لكذاػػ هلامػػالروهلفػػػنلالمفػػ لفلػػػذااـل لػػنلأفلمػػػػدلفا ػػ ةللمػػ ةلثالثما ػػػ لعػػ

ظمَلْرَتمِظذملل،مَصعمَلذملاَلماظػمَلذملفؤمَ ضمَلذملاىل:مَوَطؿمْلذملَػممممممظمَلْرَتمِظذملل،مَصعمَلذملاَلماظػمَلذملفؤمَ ضمَلذملاىل:مَوَطؿمْلذملَػممممممَؼامَررمَأْدَمُظَؽمِلَقؼمعؤَقؼمِلٍدمَإاَلمَشَؼامَررمَأْدَمُظَؽمِلَقؼمعؤَقؼمِلٍدمَإاَلمَشمم}}كقاؿ ل

َِِغذملَؽمَخػمَلعمْلَؿؽمِلذمللمِلؿمَلذملِدَكمَوَغظمَلْكذملَتمممممم َِِغذملَؽمَخػمَلعمْلَؿؽمِلذمللمِلؿمَلذملِدَكمَوَغظمَلْكذملَتممممممَسَرْصَتمعؤَقؼمِلَدًامَوَظْؿمَأْخػمُلعمْلفؤمَلضمْلدؤم؟مَضاَل:مَؼذملامَررم َسَرْصَتمعؤَقؼمِلَدًامَوَظْؿمَأْخػمُلعمْلفؤمَلضمْلدؤم؟مَضاَل:مَؼذملامَررم

ـْمرؤوِحَؽ،مَوَرَصضمْلتؤمَرْأِدلمَصَرَأْؼتؤمَعغمْلؿؤقَلًا:ماَلمَإظَفمَإاَلماظػمَلفؤمعؤَقؼمِلذملٌدمَردؤذملقلؤمم ـْمرؤوِحَؽ،مَوَرَصضمْلتؤمَرْأِدلمَصَرَأْؼتؤمَعغمْلؿؤقَلًا:ماَلمَإظَفمَإاَلماظػمَلفؤمعؤَقؼمِلذملٌدمَردؤذملقلؤممِصِلمِع ممِصِلمِع

اظػمَلِفمَصضمَلػمِلؼمْلتؤمَأِغَؽمَظْؿم ؤسمِلْػمَإىلماْدؼمِلَؽمَإاَلمَأَحِبماْظَكػمْلذملَؼمَإَظؿمْلذملَؽ،مَصعمَلذملاَلماظػمَلذملفؤ:ممممماظػمَلِفمَصضمَلػمِلؼمْلتؤمَأِغَؽمَظْؿم ؤسمِلْػمَإىلماْدؼمِلَؽمَإاَلمَأَحِبماْظَكػمْلذملَؼمَإَظؿمْلذملَؽ،مَصعمَلذملاَلماظػمَلذملفؤ:ممممم

َََحّبماْظَكػمْلَؼمَإَظِل،مَوَإْذمَدَمْظَؿؽمِللمِلَقعملذملِفمَصعمَلذملْدمَشظمَلذملْرتؤمَظذملَؽ،ممممم َََحّبماْظَكػمْلَؼمَإَظِل،مَوَإْذمَدَمْظَؿؽمِللمِلَقعملذملِفمَصعمَلذملْدمَشظمَلذملْرتؤمَظذملَؽ،مممممَصَدْضَتمَؼاممَدمؤ،مَإِغفؤم َصَدْضَتمَؼاممَدمؤ،مَإِغفؤم

{{َوَظْقاَلهؤمَؼاممَدمؤمَعذملامَخػمَلعمْلؿؤذملؽَممَوَظْقاَلهؤمَؼاممَدمؤمَعذملامَخػمَلعمْلؿؤذملؽَمم
امػال ةلالفبػنللااػ للػهللوػ للسػأؿلاهلاحػقلنضػل ذانل...للّٗ

ااؾلأكلال هػ لال ه لاحقلنبابكلكوصاااؾلأكلاماهلمباػكلكوصػال النلفاقاؿلوا لآلدـلغا
فاسلماطللهلوػا هلفػارانلامػالاسػلمابلامالل ل ل...لكل عالاهلولاس لنبابكلكوصاااؾ

ل.آلدـلع اهلكع نلمبافالأفض لالصالةلكأت لالسالـل
                                                 

ل.ع لعم لركاهلاإلواـلالحاا لفيلالمسل رؾللّٗ
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نػػ لفػػنل ػػذالالحػػ لشلأقػػاؿلأفلوػػ لركلل ػػذالالحػػ لشل ػػالكنلػػنل للشػػ كلأ

ابلكقػ لركاهلاإلوػػاـلالحػاا لفػنلالمسػل رؾلكالحػاا للهػالوصػػا حلسػا مالعمػ لاػ لالعاػ
وػػ لالحػػافجلفهػػالولففػػأع نلرتبػػ لاػػا لر ػػاؿلالحػػ لشلرتبػػ لالحػػاا ولعفػػ لع مػػاللالحػػ لش

 ػ لألػللالحػاا ل ػالوػ لناػجلثالثماولكل ػ لناجلوا  لألللنػ لشلوس سػ  لاأسػاما  ا
كقػػ لكصػػ لاإلوػػاـلالحػػاا ل لػػنل ػػذالالمقػػاـلكلػػذلكل مػػيلللونػػ لشللوس سػػ  لاأسػػاما  ا

الااػالع ػػنلشػػ كطلالبعػػارللكوسػػ  لسػػماهلالمسػػل رؾلع ػػنلصػػحاحلالبعػػارللكوسػػ  لألل
ل فػػهللسػػو لع مػػهلك ناالػػهللواهػػالاػػاا نادلػػشلاللػػيلع ػػيلشػػ كطلالبعػػارملكوسػػ  لكلػػ للأت

لػػذللذا مػػاهلكالػػذللل كلػػهلعػػ لسػػا مالحػػ لشلاهال ػػذالالاا نادلػػشل ػػاللاهػػالكوػػ لضػػمف
ل.لعم لا لالعاابل

ال هػ ل مػالل ل ذانلع افالأفلملاس لا سػاؿلاهلل ػنللسػلماطللفػالاهل
مسألكلاأسما كلالحسفنلوالع مفالوفهالكوػاللػ لمو ػ للكمسػألكلامػاهلنبابػكل

مػانل  لك ل لوك لعابػانل  لسػل تهلوكوصاااؾل لتل ؾللاانػ لوفػالذمبػانل  لغا تػه
ك للولك لكلػػػ انل  ل  للػػػهوك لو لضػػػانل  لشػػػاالهلوك لا اػػػانل  لاشػػػالهلوف  لػػػه

ولالػ ماال ػنللػكلك لنا ػ لوػ لنػاا لوك لفقا انل  لأغفالهلوزك  ل  لأص حلها
 ػػػادؾلكرنملػػػكللػػػالأرنػػػ لكقضػػػالهالكلسػػػ تهالااضػػػ كلكللرضػػػالكلفػػػالغفػػػنل  

لكع نلولهلكصحبهلكس  لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم للوال انما ل

   اجمللس التاسع اجمللس التاسع    

      ََْْنينيمقاو الْازخ الفسد اجلامع: حقٔقة ذى القسىمقاو الْازخ الفسد اجلامع: حقٔقة ذى القسى
لق ألالقارألولاتلو لسارةلال هللك يلقالهلتوالي 

لل      لل لل لل      لللل لل    لل    لل   لل   لللل  لل
                                                 

لُٕالممو للَْ لال رسلدلاافلالبالا  لاافاسوََِٖ/ُ/ِٓ ػلُِْٗوحـ 
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   لل  لل لل   لل     لل لل  لل  لل   لللل    لل   لللل  لل

  لل  لل   لل   لل    لل   لل لل  لل   لل   لل   لل

   لللل   لل  لل      لل  لل لل    لل   لل لل   لل  لل   لللل لل

  لل لل  لل   لل      لل لل  لل  لل    لل       لل   لل   لللل   لل

 لل  لل   لل   لل   لل   لل     لللل    لل  لل لل    لل   لللل

 لل   لل   لللل  لل  لل  لل   لل   لل    لل   لل  لل  لل لل

   لل  لل  لل   لل   لللل   لل  لل    لل  لل   لل   لللل لل

   لل   لللل  لل  لل  لل  لل    لل  لل لل    لل   لللل

   لل    لل  لللل  لل  لل      لل لل   لل    لل

    لل لل   لل  لل   لل لل   لل  لل لل   لل    لل     لل

  لللل لل لل    لل لل   لل  لل     لل   لل   لل    لل     لل

   لللل   لل  لل    لللل  لل  لل  لل  لل     لل لل   لللل

  لل  لل    لل  لل لل   لل   لل   لل   لللل  لل     لل لل

    لل  لل     لل  لل   لللل لل  لل   لل  لل   لللل   لل  لل  لل

   لل    لل   لللل  لل  لل   لل  لللللللل]ال هل[]ال هل[لل

أرللوػػ لالػػلالكةلأفل خاامفػػالل لػػ كفل للكقػػ لقػػاؿلالشػػاخلوو قػػانلع ػػيل ػػذهلاآللػػات
عػػػ لا اػػػاافلكلل ػػػذهلالم سػػػاتلالعاصػػػ لم لػػػ لأفلمو ػػػاكمحػػػ لفػػػنللوقصػػػ لذللالقػػػ ما 

فػػػاللداعػػػنلأفلموػػػا لوػػػيل ػػػا  لالقصػػػ للوملفػػػاكؿلالػػػ احلالشػػػهنلوػػػ لنضػػػ ةلالػػػ نم 
اػنل لمفشػا لاهػالزلػادةلعػػ لالحػ لللم لكنلنلأفلالػ نلواللنلذا  الالق وفلتكال كالا

كذلػػكلنلػػنللأخػػذلالمػػسو لوفهػػالالواػػ لكالوبػػ ةلكلفلقػػ ل لػػنللولػػ للػػذا لأسػػماللك لأوػػاا 
لل  لل نللمادؿلكلقاؿلو ل الذللالق ما ل ل  ل الاإلس ف رلالمق كمن لوغا  ا
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ف اػللل ػافل ػالاإلسػ ف رل للوكاإلس ف رلل للػسو لو فلذللالق ما لر  لوسو 
كاآللػ لاارسػن ل ػذالال  ػ لألضػالغاػ لوػسو ولؿلم لل  ل السػااارلذكلا الػاؼلالأكللقال

لاؿلالحق وسو لف ماذاللالأخنلتقللعف لذلك لا لوالع اكل القلتقاؿلأمهلر  

لل  لل لل لل    لل   لل    لل    لللللل[[لاسللاسلللُُُُُُ]]لل
صػػػػالحا لع مامػػػػالال اااػػػػ لكالحقاقػػػػ للػػػػالأنبػػػػابلأمفػػػػالعفػػػػ والدخ فػػػػالركضػػػػاتلال

كلمػػالاسػػلع وفال ػػذهلالػػلالكةلكافػػالمل ػػالكللاضػػ للوػػػالصػػحاح للػػلالكةلالػػابلربلالوالما 
هل لتا ػػ لفػػنلال لػػطلاللاسػػا ل لك لتااقهػػالالوقػػاؿلالملاضػػ لع افػػالاموػػامنل لهاواػػ لع ا ػػ

.ل..ا دوهػػالالق ػػطل...لفك ػػذهل ػػنلالقضػػا لالحقاقػػ لفػػنلذاتهػػالل...لك لا سػػماعلالبشػػ ل 
ل هلالح ا لالمح  قاؿلفاهالفنلالااكلككسا  لالمو ف لاللنلذا  الاهل

لل لل   لل     لل     لل لل     لل لل  لل   لللللل]ا س ال[]ا س ال[لل

فهفػػػاؾلووػػػارؼللل قا ػػػالاإلمسػػػافلاالسػػػميلوػػػ لالو مػػػاللأكلوػػػ لالح مػػػاللأكلوػػػ ل
خػػ لللل قا ػػالاإلمسػػافلاالبصػػ ل وػػالاػػالفا لفػػنلال لػػطلالماباعػػ لالو فػػاللك فػػاؾلووػػارؼلأ

للامااايلالبشػ لك وػالاػالفا لفػنلاباعػ لخػالقلالبشػ ل لل   لللللفػنلالػابلاهل للل
  لل لل     لل    للللاما كاللمالفػنلالسػماللكوػالفػنل...لللامس[لامس[للََُُُُ]]لل

كوػػػ ل لالشػػػا لاوػػػال لالمبػػػامنول لالق ػػػطلوػػػكذلػػػكلاوػػػ لتاهاػػػ...لا رضل مػػػهلماػػػ لوخػػػ ل
وللوػػال لفاػػهلت قػػاهلك ػػالفػػامنلووػػ لفػػ دلق ومػػنلوتمػػاكلللالق ػػطلاالباػػافلال كنػػامنلالق ومػػن

لوك ذالع  لخاصلاهلكلبلهولاهلالق طلكالمفػػافلوا للسلاايلأفللذا هلال سافاإلمسافلو
كلأدمػػنلكضػػحللفػػال ػػذهلالقضػػا لعفػػ والاقلػػ بلوػػ لقػػابلقاسػػا لألنلػػنلأفلالحباػػطل

وػػ لاهلك ػػالفػػاؽلل اػػهاانلوػػ لربلالب لػػ ل فلق اػػهلوػػ لاهلك ػػالع ػػنلالاػػ للاقكلػػاسلقػػػ ل
ل.!!!لكلاسلاالمبامنلكال سـال!!!لاالق ابل بل لنلاهلالو شل فلالق
ك لػػػاؾلأفلتحاػػػدلكتحػػػ دلف ػػػ لوػػػالخاػػػ للوفاضػػػيلالمبػػػارللػػػ هلع ػػػنل هػػػ لل قػػػاؿ

فلتقاؿلل لالق رةلفػاللشػأفللػكلاهػذالك لاؾلنلنلألوابالكلفهال الكلكاهلاعالؼلذلك
ل فػػػػنلالو ػػػػ لكع اػػػػكلأفلتقػػػػاؿلامػػػػالقػػػػاؿلاهلفػػػػنلال اسػػػػعا لوكسػػػػ  لتسػػػػ  لوالماضػػػػاع

لل   لل  لل لل  لل لل    للللللف ػػػػػػػاسلووفػػػػػػػالأ هػػػػػػػدةلك لأدكاتللوؿلعمػػػػػػػ اف[وؿلعمػػػػػػػ اف[للٕٕ]]لل
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لتسلاايلأفلتل ارؾل ذهلالحا ت.
اػػذلكلمػػدهلوللأماو ػػهلفػػنلصػػ رللكضػػيلالمبػػارللػػ هلع ػػنل هػػ للنلػػنلشػػو تلابػػ د

فػػنل ػػذهلالقضػػا لفػػأع  لأمػػهلاػػ دلاللم اػػاتلاإللهاػػ لالفازلػػ للانلعػػ لال اااػػ لك فلشػػ  لرذاذ
لا كلػػا لكاآلخػػ للوع ػػنلق ػػطلالحقاقػػ لالمحم لػػ  كأا وفػػنللو قػػاؿلثػػ لع مفػػنلاهلع ػػـا

ل ل.هلولكع  لخا منلفاهع  لأو منلالب ااهلك الالش عوكع  لأو منلا لم لع نلثالث لع ـا
اذلكلماسلالحقاق لفالبص لاص لالق طل ذالفلحهلالالػاحللػ رؾلنقػا قل لتواهػال

لأوػػالالاػػسادلفقػػ لخصػػهلاهللوعقػػاؿلا شػػباحلكل ػػ لتػػ رلهالالق ػػابلكتشػػه  الا ركاح
ف  لعااللكاػ لفضػ لكاػ لوللالفد تلالق بلكالادادلو لافازلفض لالمفو لالماادل

ل لاهل   لالس لكأ  لالب لأل للفدؿل ل ب لكا لخا لكا لتم نلكا لس للفدؿلو
لفدؿلع نلالق ابلكالق ابل فاللاسػ لالق ػابلاللػنلفػنلا  سػاـلل ػ لالحقػا قل
اللنل للو  لوسلق  ال  لالم ػكلالوػالـلكاللػنلاهػالأمػ ل مساف.كق ػػطلالشػئلأللنقاقلػهل

 نلأفللاػػػكلكقػػػػ لع مفػػػالالوػػػارفافلرضػػػنلاهلعػػػفه لأفلوػػػ لأردلأفللقػػػ ألاػػػالـلاهل لاػػػ لأكل
أقاػػػاؿلق بػػػهللل مػػػيلالعدامػػػ لاإللهاػػػ لالفاراماػػػ لاللػػػيلاسػػػلادعلاهلفاهػػػاللػػػكلاػػػ لوالػػػكلوػػػ ل

لللكالحااةلال كناما لالبها لل  ل ذالاام لا قااؿلوا ادةلل الحقا قلاإللها لالفاراما

لل  لل     لل     لل لل  لل  لل     لللللل]وحم []وحم [لل
كالماميلو لالل ا ل فال نلا قااؿلاللنلع نلالق ابلكا قااؿل نلالمػاارحلاللػنل
تمفػػنلاهػػالوػػ لعػػال لالػػ ماالفاالمػػالأفلالوػػا لتفاػػ لاهػػال لػػنلالسػػا  ل لكالػػ انا لكالاػػادل ل

فػاللل المشػ ؽلفػنلالسػمااتلكلا راضػالف اللتالحلعا لالق طلللفا ل لنلمػارلاهل
لالق ط.لا لأفلتايلعا لالحسلللالحلعا 

له لاالضػػما أشػػسلكلغػػيلعػػا لالحػػ
ل

ل ل تشػػػػػػػػه فللػػػػػػػالصػػػػػػػطلأمػػػػػػػػاارلالقػػػػػػػ
فمػاذالتػ للعػا لالحػسل ل لتػ لل  لالمبػامنلفوػا لالحػسلل مبػامنلكعػا لالق ػطلل

ل موػػامنلك للم ػػ لل وبػػ لأفللشػػه لالمبػػامنلكالموػػامنل  ل ذالتحقػػقلاقصػػ لذللالقػػ ما ل
سػػ ارلال ا فػػاتلكتسػػباحهاللعػػالقلاوػػ لأفللقػػ ألاػػالـلاهلفػػنلنضػػ ةلوػػا هلااػػللتسػػميلأ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            6767                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

كالسمااتلكأم لتلحسسلاهػالكتمسػسلاهػالكتلصػف لاهػالع ػنلاػالـلالبشػ لفػنللا رض
لللا واا لكالحاااتل لك ذالأردتلأفلتسميلاا ذافلالااعا ل     لل  لل    لل لل

ع ػػقلصػػاغا ل فػػاؾل لاػػ لأفلتا ػػقلا ذافلالال اػػ لأكلا ذافلاللػػنلدكوػػانل لػػنلالل]الحاقػػ []الحاقػػ [لل
لال اقاػػ لكالماػػا ا ل لاػػلحللػػكلالالػػاحلا ذافلالااعاػػ لاللػػنلتسػػلقب لالموػػامنلالوالاػػ لكالو ػػـا

لللالساوا لوػ لنض ةل    لل لللل       لل للللللل.البق ة[البق ة[للِِِِٖٖ]]لل
ك فلاامػػ ل ػػذهلاآللػػ لناػػ تلع مػػاللال اػػ ل فلا مػػ لع ػػ لكلو ػػ لتفصػػطلواوػػالا ل

لو م ػ لاهلالحقا ػػقلل-كؿل الاهلفأل لالماواؿلالاػامنل لفػنللو م ػػ لاهللالماواؿلا 
اللنللمػطلأفلتو مهالكتو فهالع لنض ةلاهلكاللػنللت اػػقلامقاوػكلكتاافػقلقػ رتكلنلػنل

.ااػػللتلحػػ ثلوػػيلالمال  ػػ لكالوػػاال لال اماػػ لتوػػ ؼللاهلكت ػػػافلوػػػ لالوػػارفا لاػػاهل
سادلكلسػػافلرأسػػػػكلكفمػػكل لل ػػػ لوػػ لال ػػػالـلومػػػاللال اػػػ لكالوالاػػ لا سػػػافلالق ػػطلكالاػػػػ

أفلالػػذللأكرثػػهلاهلوقػػاـلالفبػػاةلل ػػنللكأاػػػ اؼلالفهػػارلوػػيلالوبػػػادلكقػػ لع مػػكلالو ػػا ل
لللفػػػػنلخاػػػػ لال ػػػػالـلللػػػ ثل ػػػػذالالمقػػػػاـلقػػػػاؿلامػػػػالأخبػػػػ لاهل   لل   لل    لل

   للللل فػػػالعػػػ لوػػػلوػػػ ل [وػػػ ل [للِِٔٔ]]لل للاذال لكالصػػػـا  لل    لل    لل   لللللل
هاػػ ل لكوػػيلالم امػػاتلاإللوػػيلوػػ لتػػل   ل ذان لوػػيلالمال  ػػ لكوػػيلالحقػػا قلالوالاػػل]وػػ ل []وػػ ل [

 ػػػػالـلربلا لالػػػذلللبػػػ لكفلاػػػهلوػػػيلالسػػػال ا للالفومػػػاالاال اقاػػػ لك ػػػذال ػػػال هػػػادلالوػػػارف
القػػاؿلسػػا لا كلػػا لهلامػػالوػػالما لفػػ ذالفلػػػحلالق ػػطلككضػػيلاهلفاػػػهلالاقػػا لكاػػافلصػػانب

ََمَظذملذملفؤمُضظمْلذملذملَؾمَضػمْلِؾذملذملِفمَوَجضمَلذملذملَؾمِصؿملذملذملِفماْظذملذملؿمَلعمِلنَيممممم}} لكاآلخػػ ل ََمَظذملذملفؤمُضظمْلذملذملَؾمَضػمْلِؾذملذملِفمَوَجضمَلذملذملَؾمِصؿملذملذملِفماْظذملذملؿمَلعمِلنَيمممَإَذامَأَراَدماظػمَلذملذملفؤمِلضمَلْؾذملذملٍدمَخؿمْلذملذملرًامَصذملذملَؿ َإَذامَأَراَدماظػمَلذملذملفؤمِلضمَلْؾذملذملٍدمَخؿمْلذملذملرًامَصذملذملَؿ

َواظزملْدَق،مَوَجضمَلَؾمَضػمْلَؾفؤمَواِسؿملًامِظؼمَلامَدػمَلَؽمِصؿملِف،مَوَجضمَلَؾمَضػمْلَؾفؤمَدػمِلؿملؼملًا،مَوِظَلاَغفؤمَصاِدضًا،مَواظزملْدَق،مَوَجضمَلَؾمَضػمْلَؾفؤمَواِسؿملًامِظؼمَلامَدػمَلَؽمِصؿملِف،مَوَجضمَلَؾمَضػمْلَؾفؤمَدػمِلؿملؼملًا،مَوِظَلاَغفؤمَصاِدضًا،م

41{{َوَجضمَلَؾمُأذؤَغفؤمَدؼمِلؿملضمَلًة،مَوَسؿمْلؽمَلفؤمَلزمِلَ ًةَوَجضمَلَؾمُأذؤَغفؤمَدؼمِلؿملضمَلًة،مَوَسؿمْلؽمَلفؤمَلزمِلَ ًةممَوَخػمِلؿملعمَلَؿفؤمعْلَؿعمِلؿملؼمَلًةَوَخػمِلؿملعمَلَؿفؤمعْلَؿعمِلؿملؼمَلًة
41

مم

لسػػػميلال ػػػالـلوػػػ لوفدلػػػهلك فلاػػػافلاللػػػالنلفػػػالفلأكلفػػػالفل للسػػػميلأصػػػااتانلأكل
لماماتلك ممالل للنقا قلوفب م لفنلق بهلعف لتالكةلاآللات.

لل  لل لل  لل   لللل  لل   لل   لل لل     لللل
   لل    لل  لللللللل]الشو ال[]الشو ال[لل

                                                 
 ل) اويلا نادلشلكالم اسا (.)أاالالشاخل(لع لأىًايلذىرٍّللُْ
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كقػ لع مامػػالأفلالاانػػ لوفػالفػػنل ػػذالالاػارللسػػميلالقػػ وفلع ػنلأمػػهلاػػالـلالػػ نم ل
ك ػػالالمعااػػطلاػػهلدكفلسػػااهل ػػذالالعاػػابللمم  لػػنلكنقػػا قنلال اماػػ لكال اقاػػ لل ػػنل

لده.ألػػ ل ػػذهلالقػ الةل لأعم لاهلكأماؿلع اوهلكأس ارهلثػ لأعبػ لذلػكلا ػهلكأصػ ل لػنلشهال
لل   لل   لل    للللل]الو ق[]الو ق[لل

لكالااكل فالكاكلالموا .كاق ألكراكلأللاق ألويلراك.
فػػأللولػػ للسػػموهالفهػػنلخاػػابلوػػ لاهللػػهلكالقػػ وفلفػػنلالحقاقػػ للػػالأنبػػابلاهل

لالػ ل لفهػنلم اػسلكرسالهلفاػهلخاػابلل ػ لعبػ لوػ لاػ للمبػاةلالحباػطلالمعلػارل لػنللػـا
ال  مػػاتلل ػػ لالموػػامنلاللػػنلتلفػػدؿللػػكلغاػػ لالموػػػامنلاللػػنلتلفػػدؿللػػنلكعف وػػػالاقػػ ألوػػػ ةل
أخػ للف فلوقاـلالموػامنلاللنلسلأتنلفنلالم ةلالااما لفنلالمقػاـلالػذللارتضا ل لاػهلغاػ ل
لكأسػ ارل المقػاـلالػذللاف لفاػػهللللللل ػ لوقػاـلوقػاؿلكل ػ لوقػاـلنػاؿلكل ػ لوقػاـلع ػـا

ل طلالوب لو لالاان لالملواؿلتلفدؿلع نلق

لل   لل لل  لل    لل  لل    لل    لل  لل   لللللل[[ اد ادللُُٕٕ]]لل
لق أهلامالل للفا  لف ذالق ألولاتلالمف لتاه للهلا لأر اللالمف لفه ل ذالاػالـل

 للوػال لالقااوػ للسلاللويلتاسا لالماس ل لكتأكل لالمسكلا ل لااللك ذالقػ ألولػاتلالقااوػ
لللللكق لقاؿلالحباػطلفػنلذلػكلوػ لأردلأفللوػال لالقااوػ لرأللالوػا لف اقػ أ  لل   لل

    للللللالل ػال [لكل]الل ػال [لكللل[لل  لل    لل   للللللكعفػػ واللق أ ػػاللل]اإلمشػقاؽ[]اإلمشػقاؽ[لل
ا كفػػاتللاهػػذالالحػػاؿللوػػال لالقااوػػ لكلػػ للاػػ لالمااقػػللفاهػػالامػػاللا ػػيلاإلمسػػافلع ػػن

وسػ نا لسػلو ضلع ػنلالمسػ حلفػنلنااتفػالال ماالػ لكالب كفػاتلوا ػاةلكقػ ل ا ػيلع اهػػال
الحباػػطلكع مفػػالامػػالسلصػػا ل لاػػهلا وػػارلكاػػذلكلاإلمسػػافلافاسػػهللحصػػ ل ذالكصػػ ل لػػنل

ل ذالالمقاـلكعف واللق ألول لول للأخذلاآلل لع نلماسهلف ذالسميلاهللقاؿلله.

لل   لل  لل    لل   لل      لل   لل لل    لل    لل  لل
 لل   لللل لل  لل لل  لل   لللللل]لقماف[]لقماف[لل

لو ػػ لأفل ػػذالالعاػػابللػػهلكلقػػاؿللفاسػػهل سػػمونلكعػػنلأللماػػذللذلػػكلفػػنل ػػذهل
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 لاأمػػهلمػػافلاػػافللقػػاؿل افػػهللأوػػالمحػػ لففقػػاؿلأمػػهللقلوالحاػػاةلكاعم ػػنلامػػالأكصػػاؾلاػػهلاه
كع ػػنلاإلمسػػافلنلػػنلقصػػ لالقػػ وفلأفللما هػػالع ػػنلوسػػ حلماسػػهللوشػػأفللفػػالاهػػذهلاآللػػ 

أفللشا ل لاػهلاالمقػاؿللعا لع نلالباؿلك للم  للق ل كلم للهالتصارانل لهاانلفنلماسهل
لللل كل فػػػهلشػػػ ابللشػػػ اهلافاسػػػهلوػػػ لالاانػػػ لالملوػػػاؿ    لل   لل   لل   لل

للللل]اإلمساف[.]اإلمساف[.لل
ل!!!!ذكلالق ما لكوالأدراؾلوالذكلالق ما ل

فأصبحل ػا  هللااػيلاهلكنقا قػهللوا لعب ل ميلاا لالاا  لكالباا لفنلنقا قه
فافا لاالوافا لاو لأفل الم للػهلالمشػه لفػنللوالبااف لتشه لالمماؿلالذللل احهللهلاه

لعػ لك و هلللص ؼلفػنلوم  لػهلاػ ذفلراػػهل لولهلفنلأرضلماسهلكو  لاهللوالحالا 
 لكاردل لهػنلرنمػامنلراػامنلك لع لشهاةلك لع لنجلك لع لف  لاسبنلك ممػالعلال 

للللػػػاردهلاهلع ػػػنلق بػػػهلفافاػػػذهللا ػػػافلاا وػػػانلل اػػػه  لل   لل  لل لل   للللك ػػػنلل
للأرضلالػػػػػػفاسل     لل لل  لل  لل   لللللل]أعاػػػػػػاهلاهلل]ال هػػػػػػل[]ال هػػػػػػلع ػػػػػػ لل

تصػػ لللا سػػبابل مػػهلوػػ لأ ػػ لاللصػػ لللل فػػهل لللصػػ ؼل  لعػػ لتو لػػللوػػ لالو ػػنل
أكل ػػاللماسػػامنلكو فػػهلاهلاػػأفلأعاػػاهللنلػػنل لل ػػافلاللصػػ لللفاػػهلنػػجلفػػافوللال باػػ 

عدلمػػ لاالح لػػ للموػػ لاػػا لماسػػهلالسػػا ا لالشػػهااما لكناا ػػهلالاباواػػ لكأ اا ػػهلالفاسػػا ل
ل.ل لاوانلنلنللسا لاص ؽل لنلربلالب ل انلوفاماػ لسال اامنلكركنهلالفارللكق به

اػػالابيلفػػ فلال ػػالـلالػػذللأقػػاؿلووػػامنلك خاامفػػاللقالػػافلأمػػهللػػل   لف مسػػاكللأكل
 مم ادللأكلا اامنللل ػ لامػالق ػ لفػ فل ػذهلالموػامنللمػطلأفلتػ راهالافاسػكلكتلفػدؿل

و لربلالوبادلفنلا لول لوػ لالػابلاهللكلانلتوا لفاهالكتو  لأمكلالم ادلاالعاابل
  لفنلعالهلك لشأفللكلاػالم ادلالػذللذاػػ هلاهل اػ لاااػ ل  لع ػنلسػبا لاللاسػا لأكل

للل.الم ادلالذللذاػ هلاهلل اب لل  لعػ نلسباػ لاإلناا لاالو  لكالوق لالبش ل
أوػػالأمػػ لف ػػكلع ػػ لو فػػافلخصػػكللاػػهلوػػ للقػػاؿلل شػػئلاػػ لفا ػػافل ذالقػػ أتلل

او لففاللاش للكلكشػهادلركنامالػكلكق أتػهلوػيلاهلكافػ لتسػميلخاػابللبلاهلالا
اهلكأمػػ لفػػنلنالػػ لاأمػػكلفاهػػالتسػػميلاػػالـلاهل ػػ لفػػنلعػػالهلك ػػذالا ػػهللمػػ لل لػػ لأفل
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ل- لولكاسميللقاؿلأانلالودا  للاه لووامنلالق وف
ل فلروػػػػػػػػػػػػػػ لتػػػػػػػػػػػػػػ رللوقػػػػػػػػػػػػػػاون

ل
لفػػػػػػػػػػػػػػػػأفه لووػػػػػػػػػػػػػػػػامنلاالوػػػػػػػػػػػػػػػػن

ل لكأشػػػػػػػػػػػػػ بلاػػػػػػػػػػػػػذكقكلرانػػػػػػػػػػػػػن
ل

لاآل ـلتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ل لكأدخػػػػػػػػػػػػػػػ لرلػػػػػػػػػػػػػػػاضل فػػػػػػػػػػػػػػػامن

ل
لكأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػً لثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػارلاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػاون

ل لكأع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمنلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهل
ل

للعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ
ل لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهلو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هل

ل
لاوػػػػػػػػػػػػػػػ لغػػػػػػػػػػػػػػػ اـلقػػػػػػػػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػػػػػػػػ  ل

ل لاالشػػ لو لكل ػػافللػػهلمصػػاطلق اػػػ لفػػنل...لكل لاضػػاحلأااػػ ل وػػػ لالفػػاسلوػػ للقػػػـا
ػافللػػػهلوػػ للعلصػػػهلاهلاالحقاقػػػ لكل ػػل-ك ػػ لالمماذلػػػط-كوػػػ لالفػػػاسللوعالػػػ لالحقاقػػ 

ك فػػاؾلفػػ دلكانػػ لفػػنلالا ػػادللوال لغفػػنللػػهلعفػػهمػػمصػػػاطلق اػػػ لفػػنلالومػػ لاالشػػ لو لو
لالفػػاسلعمػػلالػػاارثلالاػػ دلالمػػاويلك ػػا لوالنلاالحقاقػػ أامػػ لالفػػاسلقااوػػانلاالشػػ لو لكأاػػـ 

فأصػػػبحللومػػػ لاالحقاقػػػ لكالشػػػ لو لكلفاػػػ للو مػػػػيلاهللػػػهلقػػػػ فلالشػػػ لو لكقػػػػ فلالحقاقػػػ 
كلفاػ لاوػا لالحػقل لػنللولفا لاوػا لالع ػقل لػنلالع ػقلوشئلع لشئلك للشا هلواالوافا 

لوفالللااػطلعػ لوشػه لالع ػقلامػاللػ اهلوػ ل مػاؿلالحػقلو ماؿلاهلالملم نلفنلالع ق
فلمػ هللوػ ؼل ػذالكاسػمهلكاػ لشػئلعفػهللوك للااطلامماؿلالحقلع للالفا ل لنلالع ق

لوارلالسػػمااتلكا رضاهلافػػلدلع ػػاانلكسػػاالنلللم ػػنلفاػػهوػػيلأمػػهلفػػنلالحقاقػػ للػػ للالا ػػال
لللأكلامػالقػاؿلاهلعفػهلفػنلالقػ وفللوك ذالواللسمامهلأاالالوافػا لأكلصػانطلالمشػه ل 

 لل      للللللا  لكشا  لنلنلا غلوا ػيلالشػمسلكك ػ ل فػاؾل..للال هل[ال هل[للّّٖٖ]]لل 
ل...لكالشمسل نلشمسلرساؿلل..لأقااوانلو لالوارفا لكالصالحا 

فػالللا ػ ل!للػ كفلالحقاقػ لالمحم لػ ل هػارانل!ل لوػ لدكمهػالسػل انلل للمو لاهللهػ
 ذالالوبػ للاػاؼلوشػارؽل!!للغااللك لمقابلك لنمابللحمبه لع لالفبنلا كابل

ل!لم لوفهلا كلااللكالص حاللفنلا ف لأر ػاللا رضل فلاهلل!ا رضلكوااراهالا كنه
كلفػدؿلوػ لل..لق ػطلنبابػهلكوصػاااهلفالمػ دللفػدؿلوػ لاهلع ػنل!ا للم لوال  ػ لالسػمال

كوفػهللػازعلالواػاللكالمػ دلل..لق طلنباطلاهلكوصاااهلع نلق طلالاارثلالا دلالمػاوي
كالواالػػػػػ لل...لع ػػػػنل ماػػػػيلا ركاحلالفاراماػػػػ لفػػػػنلالوػػػػاال لالم  اتاػػػػ لكالوػػػػاال لالمفاماػػػػػ 
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لكالواالػ لا رضا .ل....كالواال لالال ػاتا ل...لالو شػا 
لللقػػػاؿلفاػػػهلاهلك ػػػذال ػػػالوػػػ ل  لل  لل     لل لل  لل  لل لللللل

للل وفلباػػافلالػػذلللقػػاؿلعفػػهلاهلفػػنلالقػػ وػػاـلوبػػا لألللبػػا لووػػهلالل]لػػس[]لػػس[ لل لل    لل
    لل للللفابػا لعػ لاهلوػاللسػػلاايلأفللولبػا لاهلع ػنللسػامهلاوػ لالواػافل]القااوػ []القااوػ [لل

لالػػابلاهل ػػ لفػػنلعػػالهلللحم ػػهلاػػ  لوػػ لع ػػـا كلػػذلكلتمػػ لأفل ػػذالالوبػػ للػػذ طللوقػػـا
لولفػػ ذال ػػالهلسػػا  لثػػاف لاػػهلالسػػالكلاالمسػػا  لفامابػػهلااإل ااػػاتلاللػػنلتلحم هػػالقػػااهل

فػ ذال ػالهلسػا  للوافاسلأس   لا كؿلتم لأفلاإل اا لتلاا ل مهالاحسػطلقػاللالسػالك
 ااػػ لتعل ػػللك ذال ػػاللا كلػػافلكاآلخػػ كفلثالػػشلاػػفاسلأسػػ   لا كؿلكالاػػامنلتمػػ لأفلاإل

لوسػػا  افلف مػػهللالػػ ؼلل ػػ لكانػػ لوػػفه لوػػ لالو ػػ لالم فػػافلوػػالاػػهلل تػػاحلالق ػػطلكالاػػساد
ل.كلحص لعف لالسماعلوفهلالمػ ادل مػهللبػ غلعػ لربلالوبػادل

  ك ذال الف دلال  ػاؿلالػذل للقػػاؿلفػاه لاهلفػنلالػػااهل                  
  لك ػػالالقػػ وفلولػػاتلوبافػػ لكاضػػح ولألػػ  لكفػػيلتاسػػا لوػػ  لل ل ل  ل   ل

 ل  ل   ل  ل    لل[[ْْٗٗلل]الوف بات]لألػ للالأخػاامنل ...للالوف بات
ذؼلاهلفػػػنلكقػػػ!ل كرلالػػػذل لأكتػػػاالالفػػػارفػػػنلصػػػ كرلكلػػػاسلفػػػنلسػػػاار!لفػػػنلصػػػل

ل  نم لقل لػنلنضػ ةلالػ لتوػ لك لتحصػنللاق اػاالالع ػق ااه لو لوحاااتلالق وفلووافو
.ل

ك ػػػذاللا لػػػ ول ػػػذالااخلصػػػارلشػػػ ل لوػػػالمسػػػلاايلأفلم مػػػحلاػػػهلفػػػنل ػػػذالالموفػػػنلا
دتلأفلت ػػػػافلوػػػػ ل ػػػػس للال  ػػػػاؿلل ػػػػ لذلللفاسػػػػكل فلأردتلأفلتػػػػفهيلافاسػػػػكلكأرل

لللفهػػػػنلوا ػػػػادةلاحقاقػػػ لتارلعاػػػ للالقػػػ ما لاحقاقػػػ     لل لل   لل لل  لللللل
  لل   لل لل  للللللػػػ ه ل لشػػػأفللفػػػالاهػػػذالوػػػالاسػػػمهلوػػػالشػػػ  هلوػػػالال]اػػػه[]اػػػه[لل 

للل!الماضاع
ف  لوالأرل هل"لذللالق ما ل"لالحقاق لاللنلتفهيلاهالركنػنلكتما ػ لاهػالماسػنل

لكأصػػبحلوػػ لال  ػػاؿلالػػذل لأثفػػنلع ػػاه لالاانػػ لالملوػػاؿللول ػػنلأصػػ ل لػػنلوػػ ادلراػػن
 لو لقص لالق وفللمو لالمسو لعف واللل الالقػ وفلتلفػدؿلووػامنل لك  ذالفنلا لقص
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ل...للسلاايلذا  الل فهللوا لفنلأناالهالكتوافهلع نلالمهادللاب غلالم اد
 ذالق ألقص للاسللكأخاتػهولكلاسػللاػافلوا ػادلنقاقػ لكاػذلكلأخاتػهلفماالن..ل

لل  لعب تنلأمالو لالقص لواذالت اف للونقاق 
لاسلل الق بنل مهل الالذللفاهلس لالاراثػ لعػ لنبابػنلكفاػهلعب تنل فال نلأفل

تلم ػػنلأمػػاارلق اػػنلوػػ لراػػنلكاوػػ أةلالودلػػدل ػػنلماسػػنلا وػػارةلاالسػػاللاللػػنلتػػ اكدلالق ػػطل
للشػػا هلعػػ لاهلكت لػػ لأفلتهػػبطلاػػهلفػػنلأكدلػػ لالشػػهااتلكالحاػػاظلكالهػػاللللبوػػ هلعػػ ل

 ل لػػػػػنلوقػػػػػاـلالقػػػػػ بلنضػػػػ ةلاهل ػػػػػ لفػػػػػنلعػػػػػالهلفاما ػػػػػ لماسػػػػػهلاهػػػػػذهلالموػػػػػامنللاصػػػػػ
كالل امن.ل  لو للوا لفنلالموامنلالاا  ةلكفقطلف مهلساا لكاقاػانلع ػنلسػان لالبحػ ل

للاأتنلاال سلسلالم فافل. لك لأفللااصلويلالقـا لكل للسلاايلالوـا
وػػ لالػػذللسػػاااصل ذان لوػػ للع ػػيلوالاسػػهلالاػػا  ةلكلاػػ لامواماػػهلالباافػػ لك ػػذال

المػػالأفلاإلمسػػافلولمسػػكلاالماا  .كأمػػالاػػذلكل لالػػذلللػػأتنلاػػال سلسلالم فػػاف.ل  لا
ادعػػال لػػنلتػػ ؾلالماػػا  لفػػفح لمهػػل لأكؿلوػػالمهػػل لاالماػػا  لل ػػ لا لماوفػػالاالماػػا  ل ل
لعايلوالاهالو ل اا  لفا كلنلاال عال ل نلالماا  لالم فام لاللنللقػاؿلفاهػالالحباػطل

ل.:لالمحباب

ََماجَللدؤمطػملُّف،موإذامَصَلَدْتمَصَلَدمَإِنمرماجَلَلِدمعؤسمْلطمَلًة:مإذامَصػمَلَقْتمَإِنمرماجَلَلِدمعؤسمْلطمَلًة:مإذامَصػمَلَقْتملل}} ََماجَللدؤمطػملُّف،موإذامَصَلَدْتمَصَلَدمَصػمَل َصػمَل

للِِْْ{{للاجلَلدؤمطػملف،مَأالموِػَلماْظعمَلػمْلبؤاجلَلدؤمطػملف،مَأالموِػَلماْظعمَلػمْلبؤ

كاػػ لمبػػنللػػهلوقػػاـلفػػنلالقػػ بلكاللػػ امنلوػػ لالم ػػكلالوػػالـلتوػػا لفػػنل ػػذالالمقػػاـل
ل ػػذالالفبػػنلكأمػػاارل ػػذالالفبػػنل ذالصػػ تلصػػانلك  ػػذال ع ػػنلقػػ ـل ػػذالالفبػػنلكتاػػازلاو ػػـا

ل س ا لنلنلتقيلع نلق ـلسا لا كلا لكاآلخ ل لتا لت قنلع نلأق اـلا مبااللكالم
 ذانلوا ل س للال  اؿللولب كمهالوقاواتلقػ بللما ػ كفلفاهػالأماسػه لكأ ػاال  ل
كلو افلفاهالاق ااه لكلسمافلفاهالاػأركانه لكللمػاكزفل ػذهلالمقاوػاتلكللمم ػافلاهػذهل

لفارلا اهػػػنلال مػػػا تلامػػػا تلا مباػػػاللكالم سػػػ ا لنلػػػنللاػػػازالاال مػػػاؿلا ع ػػػنلكاػػػا

                                                 
 فيل)صحاحلالبعارللكوس  (.ع لعاًو وللِْ
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كا   نلك المارلسا لا كلا لكاآلخ ل لكامالالػدعا لا كنػ للمماػيلالفباػا لكالم سػ ا ل
ك ذالكص لاإلمسافل لنل ذالالمقاـلفهػالالػاارثلالاػ دلالػذللوػ ل ػالهللب ػغلالمػ ادلكوػ ل
كص لعف هللص ل لنلاهلاسػالـلكعفػ هلعػا لالحاػاةلاللػنلوػ لشػ بلوفهػال للمػاتلق بػهل

اػػػنلاػػػالق بلوػػػ لنضػػػ ةلوػػػا هلك ػػػذهل ػػػنلاوػػػيلالموػػػامنل  ػػػ لالقػػػ بلأاػػػ ألنلػػػنللح
لكالل امن.

أفللمم فالاهذهلا نػااؿلكأفللػ خ فال ػذهلالحضػ اتلكأفللمو فػاللمسأؿلاهل
و لكراثل ذهلالفاحاتلكأفللمو فالو لالمقب ا لاهلع اػهلكوػ لالماػ وا لاحبابػهللااػازكفل

لاهلامالل لهلكأفللاص فالاالاض لوفهلاهل لاه.ل
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  ل

   اجمللس العاشس اجمللس العاشس    
 

  ّّْْة ة ضى األفضلٔضى األفضلٔٔة ال تقتٔة ال تقتاخلصْصاخلصْص
كالصػػػػالةللالحمػػػػ لاهلع ػػػػنل ماػػػػيلمومػػػػهلكعاالػػػػاهولواسػػػػ لاهلالػػػػ نم لالػػػػ نا 

كالسػػالـلع ػػنلالحباػػطلالمصػػاانلكال سػػاؿلالمملبػػنلالػػذللصػػافاهلوػػا هلكصػػااهلكق اػػهل
و ػهلخا تػهلوػ لخ قػهلكصػااتهلوػ لا للػهلسػا مالوحمػ لكولػهلكصػحبهلكاػ لكنباهلكأدماهلك 

لال ل لكع افالووه لأ موا لووا .ووػا للػالربل و لأملمنل لنلش عهلكعم لاه لهل لنللـا
لالوالما .

فػػا  لأ موا .الػػذللأداـلع ػػنلأصػػحابلنضػػ ةلل خػػاامنلكأنبػػاانلاػػارؾلاهل
الاقػػا لأمػػهل لتملمػػيلأسػػ ارلنضػػ ةلالفبػػنلوػػادته لكناػػجللهػػ لألاػػله لأمهػػ لع مػػاالع ػػ ل

الفبنلفنلأللف دل لو لا كلا لك لو لاآلخػ ل لكاحسػطلاػ لر ػ لوػفه لأفللملباػهلاهل
                                                 

  لاافلالحااوػػػ لالا انلااافاس.درسلاػوػ لصالةللالاه لاـلََِٖ/ُ/ِٔ ػللُِْٗلـ وحلُٖالسب للّْ
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لاقاػػ ةلوػػ لاما تػػهلأكلغااػػانلوػػ لعاالاتػػهلأكلفاضػػانلوػػ ل باتػػهلفمػػفه لوػػ لأفػػػاضلاهل
 اػهلعلع اه لع  لالش علفنلاابلكان لوفهلك فلاافللو ؼلسااهلكوفه لو لفػلحلاهل

ـؤمَثاِلٍتم}}لاابلالا ا يلأللالماارلشلكفاهلقاؿلالفبنل َؤغمُلْؿمَزْؼدؤمْل ـؤمَثاِلٍتمَأْصَر َؤغمُلْؿمَزْؼدؤمْل 44{{َأْصَر
ل44

او  لالق الاتلالق وما لكاافل ذالتعصصهلالذللفازلاػهللكوفه لو لخصهلاهل
ـؤمَطضمْلٍب َأْضَرَأُطْؿَأْضَرَأُطْؿمم}}مم و لخا لالب ل لكفاهللقاؿل ـؤمَطضمْلٍبُأَلّلمل {{ُأَلّلمل

لللْٓ
كالسػػػػػا  ا لل لمو فػػػػػ لالمسػػػػػلالالالشػػػػػاافا لكالفاراماػػػػػ لكوػػػػػفه لوػػػػػ لك بػػػػػهلاهل

فامابه لع نلق رلوالفنلق ااه لو لش علربلالوػالما لفعػ لامقػاـلالالػاةلعػ لاصػا ةل
لكوػػفه لوػػ لأنااػػػهلاهلل{{طؿمسذملذملذملذملػملكمطؿمسذملذملذملذملػملكمأضسملذملذملاأضسملذملذملامم}}للكمػػارللقػػا لكتم ػػا لكفاػػهللقػػاؿل

هلاابلكان لوػ لفقهػهلكلػاسلوػ لشػ عهل!!لك ػالع ػ لالحػالؿلكالحػ اـلوػػيلع مػع مانلفنل
ل ػػػػ ل ػػػػذال ػػػالالو ػػػ لالػػػذللأخلصػػػهلاػػػػهلاهلكك بػػػػهلودالػػػػاهلوػػػ لنبابػػػػهللو ػػػاـاسػػػا  لا ن

مم{{أسػملؼملذملغملؿملاحلذملراممواحلذملاللمعضملذملاذمالـمجؾذملذملؾممأسػملؼملذملغملؿملاحلذملراممواحلذملاللمعضملذملاذمالـمجؾذملذملؾمممم}} كوصاااهلكفاػهللقػاؿل
كاػ للْٔ

ل علالاان لالملواؿ.او  لع نلق رهلو لشلهلاهلر  لو لال  اؿلخص
 مػاالع ػ لالاقػا لأفل ذانلفالذللأداـلع اه لألاػله لكناػجلع ػاه لوحبػله لأمهػ لع

ل  لر ػ لوػفه لخصاصػا لكأفلالعصاصػا ل لتقلضػنلا فضػ ا لف ػ لللبػا نلع ػنلسػااهل
امالخصهلاهلاهلكل لل عنلأمهلكص لفنل ذالالبابلو لالو  ل لنلال ماؿل مهلعػ ؼلأفل

لللاهلقػػػاؿللحبابػػػػهلكوصػػػاااهل  لل  لل   لل   لل  للللك ذالاػػػافللقػػػػاؿللل]اػػػه[]اػػػه[لل
للحباػطللل   لل  لل   لل   لل  للللك ذالاافلالحباطللقاؿل...لللل   لل   لللل
لربلالوػػػػػػالما ل للل للفمػػػػػػ لم ػػػػػػافلمحػػػػػػ لاالفسػػػػػػب للو ػػػػػػـا لل   لل   لل  لل

    لل لل  لل  للللكل للق ل للحااافلاو مػهل فلذلػكلوسػلحا لالبق ة[لالبق ة[لللِِٓٓٓٓ]]لل
للقػػػاؿلاشػػػئلوػػػ لع مػػػهلاػػػذلكل  لامػػػالشػػػالللل فػػػهل  لل   لل  لل    لل لل  لل
لللل]لكق لرأكالفنلالق وفلأوا  ل و هالاهلا  امانل   لاإللماف.ل]ا س ال[]ا س ال

فهػػذالا اػػػ لاهلواسػػنللسػػأؿلوػػ لأع ػػػ لالفػػاسللػػالواسػػنل لفاقػػاؿلل سػػا  ا لأمػػػال
هلأوػػ انل لهاػػانلأفللػػذ طل لػػنلعبػػ لوامػػارلكلػػاسلمباػػانلك لف ػػأفلاهللواتبػػهلفػػنلذلػػكلفاػػأو ل

                                                 
 (أىٍخ ى ىهيلأىٍنمى يلكىا ىٍراػىوى يولًساىللأىًاٍيلدىاكيدىولكىصىح حىهيلاللػٍٍّ ًوًذم لكىاٍا يلًنب افىلكىالحىاًا يل)ع لأمسللْْ
لاٍلعىا ىميل)لْٓ لداكد(.لركاهلأااع لأىايلً درلسو
لالل وذملكغا هلو لن لشلأمس.أخ  هللْٔ
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رساؿللال قنلوفهلالو  لكذلكللاو  لأفلالو  لا ػهلفػنلالوػال لا ػهلكلػذ طل لاػهلكلقػاؿللػهل
الوبػ للػػالواسػػنلأمػػ لع ػنلع ػػ لع مػػكلاهل لأع مػػهلكأمػالع ػػنلع ػػ لع مفاػػهلاهل لتو مػػهل

ضػػ بلاهػػالالماػػ لفقػػاؿللػػهلكوػػالأمػػ لثػػ ل ػػالاتلعصػػاارةلكشػػ ا لوػػ لالبحػػ لأواوهمػػاللا
لع منلكع مكلفنلع  لاهل  لامالأخذل ذالالوصاارلو ل ذالالبح .

ك ػػذالسػػ امافلااػػ لداكدلع اهمػػالكع ػػنلمبافػػالأفضػػ لالصػػالةلكأتػػ لالسػػالـلالػػذلل
ع مهلاهلوفاقلالاا لكسع للهلالم لكسػع للػهلال لػاحلتمػ للاػأو هلرخػانللناػشلاصػابل

 للولػ ضلوػفه للفاػ دلكلق مػهلفػنلا صػاادلفقػ لوتػاهلاهلكالشاااا لاػ لافػاللكغػااصلكوػ
الق رةلفنلاللس اطلع نلالشاااا لكويلذلكللعفػ والللاقػ لالااػ لالمحااػ لاػهلفػالللمػ ل

للاله   لفاأتنلاله   لفاسألهلع لسبطلغابلهلفاقاؿل  لل  لل لل  لل  للللل
للع ف لالذللل لتو فهل    لل لل  لل   لل  للللللل]الفم []الفم [لل

كق لع ؼلأصحابلرساؿلاهل ذهلالحقا قلكع  لا لكان لوػفه لأمػهلع ػنلقػ رهل
وتاهلاهلع  لق ا لفاللللوا  لع يل خاامهلك للل ب لكلػالفػيلماسػهلع ػيلخالمػهلك للػ مل

 ػػ لذلػػكللفػػيلماسػػهلأمػػهلأع ػػ لأ ػػ لزوامػػهلأكلأمػػهلصػػانطلأع ػػنلوقػػاـلفػػنل خاامػػهل مػػهللػػا
كسلضػػاقلع اػػكلالمسػػالكلكلػػ للمػػ لوسػػ  اللهلػػ للاػػهل لػػيلهلكالواػػاذلاػػاهل الػػكولف مػػ

لاهلكرضػػاافلاهل ك للاػػ لأفلوػػالوتػػاهلاهل ػػالأفضػػ لعاػػاللخػػ لاػػهللفضػػ لاهلكاػػـ 
ل.....اا لأصحابلرساؿلاهلل

ف  للق لوػاالنلصػانطلع ػ لالاػ ا يلأفلع مػنل ػالالو ػ لالػذلل لقب ػهلك لاوػ هل
أمالصانطلالفااذلفنلالالاللك للالنل  لأمالف  لللبا نلأن لوفه لامػاللكل للق لالمالن

ـْمَرػمَلَبماْظضمِلػمْلَؿمِظؿملؤَؾاِػَلمِلذملِفماْظضملؤػمَلؼمَلذملاَ ،مَأْوممممم}}لقاؿللوتاهلاهل مه لسمواالالحباطل ـْمَرػمَلَبماْظضمِلػمْلَؿمِظؿملؤَؾاِػَلمِلذملِفماْظضملؤػمَلؼمَلذملاَ ،مَأْومممَع َع

{{ممؼؤؼمَلاَرَيمِلِفماظّلظمَلؾمَلاَ مِصلماْظؼمَلَفاِظَسمَظْؿمَؼرؤْحمَراِئَقَةماْظَفؽمِلِةؼؤؼمَلاَرَيمِلِفماظّلظمَلؾمَلاَ مِصلماْظؼمَلَفاِظَسمَظْؿمَؼرؤْحمَراِئَقَةماْظَفؽمِلِة
لْٕ

لمحص لالو   لف ماذال ذانل
كقػ لناػجلع ػاه لأنػااله للمحص هلل وم لل نلمفاؿلا و لكماازلا ضػاللاهل

الاػػ كرلف ػػ للالػػ لكانػػ لوػػفه لامػػالوتػػاهلاهلللأمهػػ لع فػػاالنقاقػػ لمااسػػه لف ػػ للصػػاااالاػػ ا
                                                 

ل.)اط(لع لوواذوللْٕ
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كلاػػ لنلػػنلفػػنلماسػػهلأمػػهلأعاػػ لوػػ لاخاامػػهلوػػ لأصػػحابلرسػػاؿلاهلاػػ ل فلالػػطلالسػػف ل
ذل لاػػامااللقاػػافلسػػاعاتللاصػػاااالكانػػ لوػػفه للػػسوه لفػػنلتػػأتنللفػػالاػػالماا تلعػػ لالػػ

الصػػالةلفاقػػاؿلعمػػ للػػالأاػػالا ػػ لأمػػ لأفضػػ لوفػػنل مػػنلسػػمو لال سػػاؿللقػػاؿلفاػػكلاػػذال
كاذالفاقاؿلأاالا ػ لكأمػ للػالعمػ لأفضػ لوفػنل مػنلسػمو لرسػاؿلاهللقػاؿلفاػكلاػذال

لكاذالكا لكان لل للفنلأخاهلأمهلأفض لوفه.
فل ذال التػػػهلوسػػػألهللممػػػيلأ ػػػ لاػػػ رللسػػػأله لفاهػػػالعمػػػ لكوػػػالأدراؾلوػػػالعمػػػ لاػػػا

كلػذلكلقػاؿللوكذلكلوػ لكرعػهلكخافػهلوػ لاهللعػاؼلأفللالػنلفاهػالاعاػألفالحمػ لالػازر
مم}}عف والوالرأللالساهاللللم لكفلع نلالو  لفنلالبصػ ةلفػنلزوامػهللالحس لالبص لل

ـَماْظَكشملٍَذملاِرمممَإنٍَمَأَحَدػؤْؿمَظؿملؤظمْلِؿلمِصلمادَلْلَمَظِة،مَوَظْقمَوَرَدْتمَسػملَإنٍَمَأَحَدػؤْؿمَظؿملؤظمْلِؿلمِصلمادَلْلَمَظِة،مَوَظْقمَوَرَدْتمَسػمل ـَماْظَكشملٍَذملاِرمممكمسؤؼمَلَرملذمل َظَفؼمَلذملَعمَظؾمَلذملامممَظَفؼمَلذملَعمَظؾمَلذملامممممكمسؤؼمَلَرملذمل

كلػاسلوػ للكذلػكل مػهلاػافللقصػ لالسػالو لخا اػالوػ لالمالوػ لوػ لالحػقل4848{{ممَأْػَؾمَلذملْدرمَأْػَؾمَلذملْدرم
للل الع ق

لل لل   لل لللل    لللل  لل   لل لل لل لل   لل
 لللل    لللللللل]الصل[]الصل[لل
اامػػػ لتوػػػ ضلع اػػػهلالما ػػػ لوسػػػأل لفػػػالللماػػػطل  لفػػػنلأثفػػػا للكاإلوػػػاـلوالػػػكل

لكلقاؿلفنلالباقنل لأدرللاهلكرسالهلأع  لكلقاؿلو لقاؿل لأدرللفق لأ اب.
ف  لل للكان لوفه لأمهلاس ل ذالالاض للهلخصاصا لكنلنل فلرأللالعصاصػ ل

لػ للأفلوػال لل للاهالأفللهلع ػنلأخاامػهلكع ػنلأصػحابلرسػاؿلاهلأفضػ ا لأكلودلػ لك ل
اهلو لعاالل الأفض لا لباللكخا لعاالل مه للو مافلأفلوػالأتػنلاػهلاهللخصهلاهل

لحضػ ةلالفبػػنلا ػػهلخاػػ لكا ػػهلاػ لكا ػػهلفضػػ لكا ػػهلمػػارلكل  الػ لكل ػػ للمػػالاامػػ لوػػااعا ل
الق ابل لتلحم لا لالبضاع لاإللها لاللنلأتػنلاهػالالحباػطلالمحبػابلف ػافل لاػ لوػ ل

لث.تازليل ذالالما ا
فمػػػ لوفػػػاللسػػػلاايلأفللحمػػػ لاػػػ لت اػػػ لرسػػػاؿلاهل ل لأنػػػ لفمػػػفه لوػػػ للحمػػػ ل
ا قااؿلكو لالذلللسلاايلأفللحم لاػ لأقاالػهل لفقػ لركللاػ لكانػ لوػفه لع ػنلقػ رهل

                                                 
 لل.ع لأانلنصا ل اويلالمساما لكالم اسا لْٖ
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ق رانلو ل ذهلا قااؿلفه ل ميلكان لو لأصػحابلرسػاؿلاهلاػ ل ػذهلا قػااؿل لاػالول
 خػػاامه لوػػ لأصػػحابلالفبػػنللسػػموافللف ػػ لكانػػ لركللع ػػنلقػػ رهلكاػػامااللذ بػػػافل لػػن

و لوػفه للسػلاايللوفه لوال للسلموافل لاهلفنلنضار ػ ل  سػاتلالحباطلالمعلارل
ل لالفهػارلكلػ اـك لال اػ لكلصػـا أفلللحم لت الػهلوػ لا عمػاؿل لوػ لالػذلللسػلاايلأفللقػـا

لع اهالالمصاانللا لمهارل ل لع نلذا لالاان لالقهارلكلوم لالوباداتلاللنلاافلل اـك
 للسلاايلأن لكل  لو لالمم  لأفللأخذلشئلاقااـلال ا لوػاالنلكع ػنلقػ رهلأكل
لأخػػػذلالصػػػااـلع ػػػنلقػػػ رهلأكللأخػػػذلالػػػذا لكاللسػػػباحلأكلا سػػػلااارلع ػػػنلقػػػ رهلل ػػػ ل ل
لاهػالالحباػطلفػاللللحم هػال  ل لسلاايلأن لأفلللحم لال  لا لا عماؿلاللنلاػافللقػـا

الوػاو ا لكأقاالػهلنم هػالأوػ لوػ لالػ كاهلالممػ ل للنم لهػالأوػ لوػ لأو لفأعمالهلكنػ هل
كا ذااػػاللكالمملهػػ ل لكلػػاسلكانػػ لفقػػطلكاػػذلكلأناالػػهلنم لهػػالأوػػ لوػػفه لالدا ػػ ل ل
كوػػفه لالػػارعا لكوػػفه لالملػػاا ا لكوػػفه لالمااضػػا لكوػػفه لالمسػػ ما لكوػػفه لالمحبػػااا ل

عااػلل لػنلقػ رلكوفه لالواشقا لكوفه لالاا  ل لكل للص لأن لوفه لنلنلفنلنم هلال
لللكلالق ا لومالاافلع اهلسا لا كلا لكاآلخ ل ل

فمػػ لنمػػ لوػػفه لنلػػنلعػػطللالمحبػػ لفمػػ لالػػذلللسػػلاايلأفللحػػطلاهلاحػػطل
نباػػطلاهلكوصػػاااهللحضػػ ةلاهل لف ػػ للب ػػغلأنػػ لوػػ اهلفػػنلنبػػهلهلكوػػ لأصػػاااهلاهل

الق اػ لفػنلسػا لامقاـلالد ػ لااػللل ػافلأنػ لفػنلا كلػا لأكلفػنلاآلخػ ل لع ػنلقػ ـلكلػ
وػ لا ػغلامػاؿلسػا لا كلػا لكاآلخػ ل  للل الدا  ل ل لنلنلفنلالفباا ل  للا  لفنلالفباا

لاػػػالل
كلمالع فاال ذهلالحقا قلاافلا لكان لوفه للذ طللال م لو ل خاامػهلكللممػ ل

 ذال التػهلالالػالللقػاؿلألػ لأاػالالحسػ لكذلػكلوػيلأمػهللوػ ؼللو لأنبااهلكاافلعمػ ل
ل كاافلعفػ واللالػنللقػاؿلفلػالللاللعصصاتلاللنلكضوهالسا لالساداتلكل فهللحلـ 

لك لأاالالحس للها
ل قاو لرسػاؿلاهلكلػذلكلعفػ والخاػطل كذلكل فلال ساؿل الالذللأقاوهلفانلـ 

كاسػػػمواالالح مػػػ لوػػػ للرضػػػنلاهلعػػػفه لأ موػػػا ولسػػػا مالأاػػػالا ػػػ لفػػػنلأصػػػحابلالفبػػػن
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لالح ماللأكؿلخاب لاو لالباو لواذالقاؿ 

ـْمَغَزَلماْظعمُلْرمنؤ،ممم}} ـْمَغَزَلماْظعمُلْرمنؤ،مَأّؼؾمَلاماظؽمِلاسؤ،مَضْدموؤظؿملتؤمَأْعَرُطْؿمَوَظْلتؤمِلَكؿمْلَرُطْؿ،مَوظغمِل َأّؼؾمَلاماظؽمِلاسؤ،مَضْدموؤظؿملتؤمَأْعَرُطْؿمَوَظْلتؤمِلَكؿمْلَرُطْؿ،مَوظغمِل

م ماظؽمِلِؾّل ـِ ماظؽمِلِؾّلمَوَد ـِ مَأْطؿمَلَسماظغمَلؿملَسم)اظِؿعمْلَقى(،مممَوَد مَأِن ماْسػمَلؼملؤقا: مَصضمَلػمِلؼمْلؽمَلا، مَصضمَلػمَلؼمَلؽمَلا ـَ مَأْطؿمَلَسماظغمَلؿملَسم)اظِؿعمْلَقى(،ماظّلؽمَل مَأِن ماْسػمَلؼملؤقا: مَصضمَلػمِلؼمْلؽمَلا، مَصضمَلػمَلؼمَلؽمَلا ـَ اظّلؽمَل

م مَأْضَقاُطْؿ مَوَأِن ماْظظمُلفؤقرؤ، ماْظقؤؼمْلَؼ مَأْحؼمَلَؼ مَوَأِن مَأْضَقاُطْؿ مَوَأِن ماْظظمُلفؤقرؤ، ماْظقؤؼمْلَؼ مَأْحؼمَلَؼ مَظفؤمَوَأِن مَحِؿكممخؤَذ مَظفؤمِسؽملِديماظسمِلضمِلؿملػؤ مَحِؿكممخؤَذ ِسؽملِديماظسمِلضمِلؿملػؤ

مَأّؼؾمَلاماظؽمِلاسؤ،مَإمنام ماْظَقِؼ، َْضمَلظمَلغمُلْؿمِسؽمْلِديماْظعمَلَقّيمَحِؿكممخؤَذمِعؽمْلفؤ مَأّؼؾمَلاماظؽمِلاسؤ،مَإمنامِلَقعملِف،مَوَأِنمَأ ماْظَقِؼ، َْضمَلظمَلغمُلْؿمِسؽمْلِديماْظعمَلَقّيمَحِؿكممخؤَذمِعؽمْلفؤ ِلَقعملِف،مَوَأِنمَأ

َأَغامعؤِؿِؾٌعمَوَظْلتؤمِلؼملؤْؾَؿِدُع،مَصَإْنمَأْحَلؽمْلتؤمَصَمِسؿملؽملؤقِغلمَوَإْنمَزْشتؤمَصعمَلقعؤقِغل،مَأُضقلؤمَأَغامعؤِؿِؾٌعمَوَظْلتؤمِلؼملؤْؾَؿِدُع،مَصَإْنمَأْحَلؽمْلتؤمَصَمِسؿملؽملؤقِغلمَوَإْنمَزْشتؤمَصعمَلقعؤقِغل،مَأُضقلؤم

لل..ْْٗٗ{{ممامَوَأْدَؿطمْلظمِلرؤماظػمَلَفمِظلمَوَظغمُلْؿامَوَأْدَؿطمْلظمِلرؤماظػمَلَفمِظلمَوَظغمُلْؿَضْقِظلمػَذَضْقِظلمػَذ

فهال فػالالػذلللشػل طللالشػ كطلك ػذهلاامػ لالسػف لاللػنلسػفهالالصػ لقلل و مػالل
ا  الللكلع اػاللالا لػقلفػالللػأتنلخ ااػ لوػ لخ اػاللالا لػقلكلقػاؿلل م لػ ل لأعمػ لامػال

انلذلػكلأقاؿلكلالاافلخاػألااللل افلذلكل لألعالللش علاهلكمااوهلفػنلذلػكل للػأ
لاهلكرسػػػػػالهلكالمسوفػػػػػافلكع افػػػػػال فػػػػػالأفلمومػػػػػ لامػػػػػالقػػػػػاؿلالع ااػػػػػ لا كؿلناػػػػػشلقػػػػػاؿ 

ل. االل!!!ل)لفقاوامنل(ل مفالشل{{ممَصَإْنمَأْحَلؽمْلتؤمَصَمِسؿملؽملؤقِغلمَوَإْنمَزْشتؤمَصعمَلقعؤقِغلَصَإْنمَأْحَلؽمْلتؤمَصَمِسؿملؽملؤقِغلمَوَإْنمَزْشتؤمَصعمَلقعؤقِغلمم}}
 ذانلو للل ب لع نلاللقال لكلسلو نلع نلسماعلوراللاآلخ ل لكلػ للأفلرألػهلفػاؽل

حاض ل لفقػ لااػنلاااامػانلوبافػانلكاسػلب تلاػهلماسػهلاسػلب ادانلعاامػانلكفوػ لورالل مايلال
وال للاو ػهلا كلػافلك لاآلخػ كفل فلالحباػطلالمصػاانلماسػهلاػافللشػاكرلأصػحااهلفػنلل
ا لأو لو لا وارلكعف والخالااهلاو لأفلوشنلع نلرأله لكمدؿلع لرألهلفنلغدكةلأنػ ل

التمسػػ االاػػالع كجلوػػ لالم لفػػ لكافقهػػ لع ػػنلكقػػ لاػػافلرألػػهلأ للعػػ جلوػػ لالم لفػػ لكلمػػ
ل لهلرأله لك الاتلثمارلالمو ا لع نلأفلرأله لل لل  لصا بانلكويلذلكلقاؿلاهل

لل   لل   لل      لل  للللللللللكككويلذلكويلذللللللل     لل لل   لللللللل
للوؿلعم اف[وؿلعم اف[للُُٗٓٗٓ]]

ت سػػيل ػػذالالمبػػ ألالواػػا لك ػػالوبػػ أللألل لتلػػ ؾلوشػػارته لل ػػنلللو مػػااللكل ػػ 
                                                 

ل)اا لسو لكالمحاو يلفيلأىوالاهلخطلفيلركاهلوالك(.لع لع كةىللْٗ
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ل لالشػارللفػالللا ػ لفػنلاإلسػالـلالحااماػػ لالما قػ لنلػنللصػانطلال سػال لالموصػػـا
لالذلل للفاقلع لالهاللك لالع االلو لاو هلالذل لدعالله لكقاؿ 

مم5050{{ممرحؿمآمخػملظملائكمرحؿمآمخػملظملائكممم}}

كرثػاهللكالو مػاللالػذل الذل لساركالع نلدراػهلكاػذلكلا  مػ لالػذل لا لػ كالاهػ اهل
لص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  لوهل.كا ااالعف

   اجمللس احلادى عصس اجمللس احلادى عصس    

  ُُٓٓألٍل العقل ّاللبابألٍل العقل ّاللبابالسعادة فى اآلداب السعادة فى اآلداب 

الحمػػ لهلالػػذللخ ػػقلاإلمسػػافلكأمػػدؿلع ػػنلسػػا لالم سػػ ا لالقػػ وفلكع مػػهلالباػػافل
كاللػ افلكلموػػ فالمػ للالحقػا قللالذملاػهللفلش فالو ل ذالال اافلكل فوفال لنلعال لالقػ ب

لفنلا لكق لكوفل.للعاػافلكمشا ػ لك هلاهل
كالصػالةلكالسػالـلع ػنلالحباػطلالمصػاانلسػا مالوحمػ لع ػ لال  لػ لع ػنلك ػػهل
اهلكمارلاله ال ل لنلا لقلاهلكمب اسلالصالحا لل اصاؿل لػنلو اقػيلنضػ ةلالقػ بلوػ ل

كع ػػػنلولػػػهلالماػػػ وا لاذاتػػػهلكصػػػحاالهلللاهلكوالػػػاحل فػػػافلالقػػػ بلالموفالػػػ لكالحسػػػا 
لالػ ل لكع افػالووهػ ل المحااا لاحض ةلذاتهلكا لو لتشبهلاحض تهلكعم لاسفلهل لنللػـا

لفا  لأ موا ل.ل خااميلكأنباايلاارؾلاهل....لأ موا لووا .ووا للالربلالوالما ل
للاع ماالع  لالاقا لأفلالاصالالالفبال لفاهالسوادةلال ماالكفاهػالالاػالح كالاػازللػـا

ل للل ؾلصاا ةلك لابا ةلتاا هفالفػنلنااتفػالسػااللفػنللال ل لف فلالحباطلالمصاايل
اااتفػالاكلفػػنلسػػا مالأكلفػػنلزلاراتفػػالإلخاامفػػالأكلفػنلسػػا مالأكلفػػنلأللأوػػ لوػػ لأوػػارلنااتفػػال

                                                 
 )فايلالق ل ولكش حلالدرقامي(لَٓ
لوحلُٖسب لاللُٓ  .اساافا لالا ايلدرسلاػوػ لالا اللا لاافلالحااوـلََِٖ/ُ/ِٔ ػللُِْٗـ 
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ل  لكك هفالل  ااا لالس ل ةلكالها  لال شػا ةلاللػيل ذالعمػ لاػػهالالمػ للاػافلأوػػ هلصػػالحانل
لل قنلاهل كخاصػػ لاػػابلاآلدابلفهػالالبػابلا عػػ نلالػذلللفنلدمااهلكاافلسوا انللػـا

لقػػػللع اػػهلالفػػاااا لوػػ لالاػػالبلكالػػذل للا بػػافلالماا ػػطلالوالاػػ لوػػ لنضػػ ةلالا ػػػابل
للكالػػػػذل لسػػػػػما  لاهلفػػػػنلالقػػػػ وفل     لل    للللفهػػػػس للاااػػػػله للالبقػػػػ ة[البقػػػػ ة[للُُٕٕٗٗ]]لل

ابلال اقا لاللػيلاػافلع اهػالسػا مالرسػاؿلاهلأكلاللػيلأكصػيلاهػالصػحاالهلالوالا ل نلاآلد
لال ل لك ذهلاآلدابل يلالليلع اهػالوقاوػاتلالقػ بلوػ لاهلفػافل كأو لاهالأتباعهل ليللـا
الوبػػػػاداتللفاػػػػ لالمفػػػػاتلكثاااهػػػػالنسػػػػفاتلكل ػػػػ لاآلدابل ػػػػيلاللػػػػيلاهػػػػالالمقاوػػػػاتلكل

لال ر اتللالق ااتلكاهالل تايلالم للدر اتلعف لرفاي
فػيلرن لػهل لػيلقػابلقاسػا لأكلأدمػيلممػ ل كلذلكل ذالما مال ليلنض ةلالفبيل

أثفيلع اهلعف وال اؿلفنلعال لالم  اتلكتماؿلفيلعال لالمبػ كتلكخػاضللأفلاهل
للفيلعػال لالوامػاتلأثػػفيلع اػػهلفػنلاآللػػاتلكقػاؿل لل لل    لل  لل  لللللللل

للمػػ ةلكاامػ لالال]الفم []الفم [  لل  لل لل  لل   لل     للللللدخػ لل]الػفم []الػفم [لل
دارلضااف لاهلك يلعاال لاهلالو االال اقا لكع  لأفلوػ ادلصػانطلالضػااف لك ػالنضػ ةل

أ لل لاػػ لماػػ هلعػػ ل مػػاؿلوػػا هلوهمػػاللوػػ ضللػػهلوػػ ل مػػا تلكوهمػػاللولػػ ضللاهل
 لكلاسػػ لشػػهااما لك لأرضػػا ل  لأفلصػػانطلالباػػ لا لقػػهلوػػ لواػػات لكامػػا تلركناماػػ
لل ل لوفهلل يللفاؿلسػ لالعصاصا .

أ لل لاػػ لعػػ لنضػػ تهلاال  اػػ ل لػػيلأملشػػئلكلػػذلكلو نػػهلاهلع ػػيلنسػػ لأداػػهل
للللفقاؿلفيلشػػأمهل لل لل    لل  لل  للللللأملأفلاصػػ هلاػافلدا مػانلل]الػفم []الػفم [لل

اهلك لل لػػ لوفػػهلسػػااهلك لل  ػػال  لك ػػهلاهلف ػػ للاػػ هلموػػا للكأاػػػ انلولا هػػانل لػػيلنضػػ ة
المفافلكل لل الهلوالروهلفنلال احلالمحااظلومالخاهلفاهلق رلال نم لك لاه تهلال فػازل
ال كناماػػ لالوالاػػ لفػػيلالوػػاال لال اقاػػ لك ػػيلافػػازلوػػالتحػػ لالوػػ شلكافػػازلقػػابلقاسػػا لأكل

اػػػ ل فلالوػػػ شلامػػػالقػػػاؿلاوػػػيلللحباػػػطلاػػػ ل ػػػذهلال فػػػازلوػػػالاللاػػػ ل لاهػػػالاوللأدمػػػيل
الصالحا لتمسكلاأذلالهلكماداهلا سافلنالهلكقاؿللالوحمػ لأمػ لفػيلصػااللكقلػكلووػ ل
وػػػ لوقلػػػكلكأمػػػالالامػػػأفل لاػػػهلال هاػػػافلع اػػػهل لأدرملوػػػ لأملك ػػػهلوتاػػػهلخ قفػػػيلأعاػػػ ل
وع اقاتهلف ف لأعامهػ للػهل ابػ لف لػطلع ػيلقػا ملنل ل لػهل  لاهلفػددتللهابػ لأسػمهل
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رتوادالكارتواشانلف لطلوحم لرساؿلاهلفسػ  للػذلكلق قػيلك ػ ألركعػيللػالوحمػ لاػ لا
والأا بهلو لنض تكل ذالاافل سمكلعف والالطلع يلقا مليلس  للػػذلكلق قػيلك ػػ أل

لركعيلف ذالاام ل ذهلا ا ل سمكلع نلف الل ذالكقيل ما لما ؾل لن.
تو ػػ لع ػػنلصػػااتنلألهػػالالوػػ شل لاػػكلعفػػيل لتشػػاشلع ػػنلخ ػػاتيلك للفقػػاؿل

لفمالأعارهلا فالك لأعااهلومالع مهلوا هلن فانل مشػاالهلاال  اػ لاحضػ ةلربلالب لػ ل
ك يلودابلع ا لا الاتهالو لاآلدابلا رضا لف ذالراعيلالوبػ لاآلدابلا رضػا لرقػاهلاهل
لكع مػهلاذاتػػهلاآلدابلالو الػ لكا الػػ ل ػػذهلاآلدابلأفللػلو  لالوبػػ لودابلالضػػااف لكوداب
الضااف لأفللم ػسلناػشلأ  سػهلالمضػالل للعلػارللفاسػهلو ػافلعفػ لوضػااهلكلم ػسل
فاهللا يلوفهلع يلعاراتلاا لأخاهلفالللم سلوقاا لالبابللا للالػ اخ لكالعػارجلاػ ل
لم سلناشلأ  سهلصانطلالضػااف لكلػػفاـلفػيلالم ػافلالػػذملنػ دهلصػانطلالضػػااف ل

لوم لعماللصػاا انلأكلاباػ انلنسػاانل ا  لػانللك للع جل  ل ذالاسلأذفلصانطلالضااف لك 
  ل ذالرأللأفل ذالالوم للػ كؽللصػانطلالضػااف لك للو ػ لع اػهلصػػااهلك للااػ لابوػػهل

أوػػػػ لأفلت ػػػافلالصػػػػالةل ذالنضػػػ تل ماعػػػ لت ػػػافلاإلواوػػػ للككدهلنلػػػنلأفلالحباػػػطل
ل.لصانطلالبا ل  ل ذالتفازؿلع لنقهل

كاذلكلأما ل لػيلتو امػهللصلع اهالالحباطلك ذهل يلاآلدابلالوالا لالليلن ل
ل مهػػا  ل لكا مصػػارلفقػػ لع ػػ لا مصػػارلأفل ػػس لل خػػاام  لفػػيلالػػ ل لكاإلاػػ اـلكا ػػطل

ََذملذملؿمْلظمَلفؤمم}}ع ػػيلالملقػػا لكقػػاؿللهػػ  ل ـؤمِلذملذملآمَواْظؿمَلذملذملْقَممايِخذملذملَرمَصػمْلؿملؤغمْلذملذملَرْمم ـْمَطذملذملاَنمؼؤذملذملْمِع ََذملذملؿمْلظمَلفؤممَعذملذمل ـؤمِلذملذملآمَواْظؿمَلذملذملْقَممايِخذملذملَرمَصػمْلؿملؤغمْلذملذملَرْمم ـْمَطذملذملاَنمؼؤذملذملْمِع ل5252{{َعذملذمل
اإلا اـلنلنلأمه لاقلسػماالووهػ للفحاااالال رسلكت قفاهلككص اال ليلالاال لالواميلفن

ال كرلكا وااؿلكاػ لشػئلكع ػ لالمهػا  ل لالواػ لفػاللتملػ لأعاػفه ل لػيلولػاعلالػ ماالاللػيل
عف ل خاامه لك ل ليلز  اتهالالليلفيلاااتلا مصارلك ممػالللوااػافلكللع قػافلاقػاؿلاهل

 ل

لل      لل   لل    لل لل  لل لللل     لل
   لل لل   لل     لل    لل     لل لل    لل

                                                 
لصحاحلالبعارللكوس  لع لأايل  ل ة.ل ِٓ
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     لل    لللل    لل  لل    للللللللالبق ة[البق ة[للِِّّٕٕ]]لل
ف افلال   لو لالمها  ل ل للدل لع لالا ػشل ذالأاػ لعفػ ل خاامػهلوػ لا مصػارل

الوا لفالللأا لكلم لاافػهلنػاا ولأنػ   لامػالقػاؿلالفبػيلالمعلػارللكذلكللالح يلاصا ل
لاامػ لتلع ػػ لفػيلصػػ رهلك للذاػػػ  الإلخػػاامهلعاػػػهلكتوااػػػانلكاعلمػػادانلع ػػيلفضػػ لاهل

فيلعػالهلكعف وػالع ضػاالع اهلامالأخب   لنباطلاهلكوصاااهلا لوالعف  ػػ لوػ لولػػاعل
53{{ممرمَأْػػمِلَؽمَوَعاِظَؽ،مدؤظُّقغلمسػملكماظّلققرمَأْػػمِلَؽمَوَعاِظَؽ،مدؤظُّقغلمسػملكماظّلققممَلاَرَكمآمَظَؽَلاَرَكمآمَظَؽمم}}:م:مال ماالقػالػاال

53

مممم

كاػػافلالاهػػادللسػػاا كفلع ػػيلالسػػاؽلكلػػ لل ػػ لفػػيلالم لفػػ لسػػاؽل  لاوػػ ل مػػػ ةل
المها  لػ ل فلأ  لو  لااماال  لالمهػ ةلااللمػارةلفػيلالمدلػ ةلالو ااػ لا هػالك ػ لالػذل ل

يلاهلع ػاه لالواػاللأسساالساؽلاإلسالـلفػيلا ػ ةلاإلسػالـلالم لفػ لالمفػارةلكلػذلكلكسػ
أغفاػالل ػذاللكأعاا  لالعا لالبػاقيلكالػ زؽلالاػاميلك و هػ لأغفاػالل مهػ لصػاركالاػاهل

ا دبلالواليل و لال   لوفه لاأو للساكملأوػ لااو ػ لفػيلا دبلالػذملأداػهللػهلنباػطل
أفللسدافػػػال ماوػػػانلاػػػاآلدابلالوالاػػػ لكأفللع قفػػػالاػػػا خالؽللاهلكوصػػػاااهلمسػػػأؿلاهل

ل اقا لكأفللب افالالمقاواتلالساوا لال
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  ل

   اجمللس الجاىى عصس اجمللس الجاىى عصس    

  بٔاٌ مقاو بٔاٌ مقاو           ْْٓٓ  
 قػػ ألالقػػارألولػػاتلوػػ لسػػارلا نػػدابلكع ػػقلالشػػاخلع ػػيلانػػ ا الك ػػيلقػػاؿلاه

 :لل     لل   لل  لل     لل   لل      لل    لللل]لل]ا نداب[]ا نداب

فمو فػػػالوػػػ لأوػػػ لنبابػػػهل...لكأتػػػ لع افػػػالموملػػػهلل..لالحمػػػ لهلالػػػذملأا وفػػػالاهػػػ اه
                                                 

لفيل)صحاحلالبعارل(.للع لأىمىسوللّٓ
لالسب للْٓ لوحلُٖأصااافللـا  .او لصالةلالوشاللقلاأصااافاالمسم لالولاـلََِٖ/ُ/ِٔ ػللُِْٗـ 
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ثػػ لأع ػػنلشػػػأمفالل...لكزادلفػػيلاا اوفػػالفاخلصػػفالاعاػػ لالػػابلأمدلػػهللع ػػقلاهلوكوصػػاااه
ك ػادهل لاومػ لعم فػاهلفمو فالااض هلكوفهلكا وػهلل...لكرفيلق رمالكأعاامالكساـلالعا ل 

فػػال ه لأعفػػالع ػػيلل...لخاػػ لأوػػ لأخ  ػػ لل فػػاس...لك لاشػػيللقػػ وفاهلك لامػػاؿلكزعفػػاهل
شػػػػ  ؾلع ػػػػيل ػػػػذهلالػػػػفو لالواػػػػاـلكا و فػػػػالوػػػػ لعبػػػػادؾلالشػػػػاا ل لالػػػػذاا ل لالاػػػػاا ل ل

لالحاض ل لاا لل لكلفيلا لكق لكنا .
اهلفاػػهلاػػ لكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػيلوصػػ رلال نمػػاتلكسػػ لالوفالػػاتلالػػذمل مػػيل

اعاػػ لوقػػاـلتاضػػ لاػػهلع ػػيلرسػػ هلال ػػ اـللال مػػا تلك مػػيللػػهلاػػ لاآللػػاتلكأا وػػهل
كمػػػارل...لكسػػػ اجلق ػػػابلالمػػػاقفا لل...لكتػػػاجلالم سػػػ ا ...لسػػػا مالوحمػػػ ل وػػػاـلالفباػػػا ل
صػػ يلاهلع اػػهل....لكال نمػػ لالوامػػيللع ػػقلاهلأ موػػا لل...لاصػػا  لكأاصػػارلالمػػاقفا 
لالػػ ل ل....للهلالمبػاراا لكع ػيلولػػهلالاابػا لكصػػحاا ....لكاػػ لوػػ لا لػ ملاه لػػهل لػيللػػـا

للل.لالربلالوالما ....لووا ل...لووا لكع افالووه لأ موا ل
فػا  لأ موػا لتحػ ثلأخػيلفضػا  ل وػاـلالمسػم لل خااميلكأنباانلاػارؾلاهل

اارؾلاهلفاهلع لخا لػ لا وػ لكاسػلموفال لػيلأخػيلالقػارألال ػ ل لآللػاتلاابػاتلا لمػاتل
و لسارةلا ندابلا لول لوفهالتحلاجل لنلألاـلكشػهارلكد ػارلل ػيلماقػهلع اوهػالكماػكل

للرواز الكمو  لالعا لالػذملسػاقهلاهل لفػالفػيلولاتهػالكن كفهػالف ػ لنػ ؼلتحلػهلع ػـا
ل لكق لخػ لاهلل للسلاايلأن لو لالبش لأفللحاطلاهل  لاأذفلو لالحيلالقاـا

ودالال لها لفػيلوقػاـلالفبػاةلكفضػا  لرااماػ لفػيلوقػاـلاعصاصااتلمبال لك و للهللمباهل
لال سال لكذا لذلكلفيلق ومه.

كالق وفللال خااميل الس لسوادتفالكلػالعم فػالاػهلأكلا لػ لوفػهلفػيلنااتفػالل فػيلاهل
عفالا لعفاللكاالللك و فالاهللأغفااللكمص مالا  وهلك و ادهلع ػيل ماػيلا عػ اللل

سػػاهالل مفػػالعم فػػالا لػػابلاهلخاػػ لالػػابلأمدلػػهلاهل لػػيلكلػػػ للشػػم لفافػػالأنػػ انلوػػ لال
لللللا رضلفالقػػػػػػ وفلامػػػػػالقػػػػػاؿلفػػػػػيلشػػػػػأمهلوفدلػػػػػهل   لل   لل لل   لل لل

    لللللل..ال هل[ال هل[للْْٗٗ]]لل

كلالأمفالا فالانل مفػال لػيلالقػ وفلفػيلأوػ لوػ لأوػارلالػ ل لأكلأوػارلالػ ماالاوػ لأفل
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 االلكو لا ماماػ لكوػ لنػطلالػذاتلكا ملصػارللهػالف ػ لت ػافل فػاؾلمم دلأماسفالو لا 
وش   لاا لأللأو لوػ لا وػ لاإلسػالوا لسػااللفػيلق لػ لأكلفػيلو لفػ ل لاػا لالو مػاللك ل

فص لفاهلاػ لوػالتحلا ػهللاا لالمهػاللل فلال  لقػ لانل  ل ليلالابلالسماللفاهل
لال ل  للللاػهػالفكسػه لذلكلكقػاؿللفلوا و ل ليللـا   لل    لل     لل    لل  لل

 لل   للللللل]القم []القم [لل! لكل للق ل  لو لتاؿو
ل ػػ لل!ل لػػ لالػػلالكةلكووهػػالتموػػ لكتػػ ا لكتا ػػ لفػػيلووػػاميلاآللػػاتسػػبحامهلفهػػال

الػػلالكةلكفقػػطلصػػحاحلأفللهػػالثػػاابلكالػػ لا لػػللاوشػػ لنسػػفاتلكالػػالـلاوشػػ لنسػػفاتل
ش لنسفاتلل  ل صالحلال ماالكسوادةلاآلخػ ةلللاقػللع ػيلاللػ ا لفػيلووػاميلكالما لاو

وػ لالقػ وفلغاػ للهػ لواقػلللاآللاتلل وم لاهذهلال  ماتلفق لاػافلأصػحابلرسػاؿل
السػػااقا لا كلػػا ل ذللقػػاؿلالحسػػ لالبصػػ للكاماػػػ كالووػػػيل لػػيلنػػاؿلوػػالمحػػ لفاػػػهلاآلفول

ـمرلؾملذملذملذملؿمصغملذملذملذملاغقاممـمرلؾملذملذملذملؿمصغملذملذملذملاغقاممإنمعذملذملذملـمَطذملذملذملانمضذملذملذملؾػملغملؿمرأواماظعمُلذملذملذملرمنمردذملذملذملائؾمعذملذملذملممإنمعذملذملذملـمَطذملذملذملانمضذملذملذملؾػملغملؿمرأواماظعمُلذملذملذملرمنمردذملذملذملائؾمعذملذملذملمممم}} ل

لع ػقلاهللفػالكلاػ لولػ لرسػال لوػ لاهللل5555{{ممؼؿدلروغؾملاملاظػملؿملؾ،موؼؽملظملذملذوغؾملاملاظؽملؾملذملارممؼؿدلروغؾملاملاظػملؿملؾ،موؼؽملظملذملذوغؾملاملاظؽملؾملذملارمم
كل شػػلل...للف ػػافلوػػ لأ  هػػال!!لكمومػػ لاهػػال!!لكاػػ لولػػ لتحلػػاجل لػػيلأفلملػػ ا لوػػالفاهػػال

لااض هللفالع اوها.لاهل
فل ػػذالف ػػالوكقػػ لل شػػللالقفػػاعلعػػ لق اافػػالفا لفػػالأماار ػػالفػػافلالقػػ وفللػػهلأمػػاار

اافلو للحاجلسارةلالبق ةلو لأصحابلرسػاؿل لشأمه لويلالابلاهلنلنلاامااللقالاف
ل عيلعاامانللماذال ل مهل للفلق لو لول ل ليلول ل  ل ذالعم لااآلل لالليلق أ ػاللاهل

فوف واللوم لاسارةلالبقػ ةلفهػالوػ لعامػاللالػ ماالعفػ لاهلكوػ لعامػاللاآلخػ ةللوكت ا  ا
للقػػالل كالػػذل للفاػػ ل لػػاه لعمػػارلالم  ػػاتلا ع ػػنلكلفدلػػافللػػلالكته لكلسػػلموافللواهلػػـا

ل. لاه لك  للق أكفلالابلاه
كق لاافلأصحابلرساؿلاهلعف واللق ألكان لوػفه لالقػ وفلتفػدؿلالمال  ػ لكأمػل ل
تو مػافلذلػكلكقػ لاػافلر ػػ لوػفه للقػ ألالقػ وفلفػيلاالػػهلامػاارلاافػهلالفػا  لكامػاارلف سػػهل

سل سػػ لفػػػيلالقػػ الةلك ػػ لالاػػػ سلللحػػ ؾلن اػػػ لشػػ ل ةلفعػػاؼلع ػػػيلاافػػهلوػػػ لكعفػػ والا
الا سلفقايلالق الةلكما لف ذالاهلل للوصاااحلفػيلسػقللالحمػ ةلواػ لالا ػ لأللمماػ لل

                                                 
 وعلص لاللباافلفيلودابلنم  لالق وفلٓٓ
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لابا ةلتضئللهلالم اف.
كن ػػيللػػهلوػػالروهلك ػػذالال  ػػ لاػػافلسػػا مالأسػػا لاػػ للفػػذ طل لػػنلرسػػاؿلاهل

لالكتػػكلالقػػ وفلكلػػالكاصػػ  لالػػلالكةلل و ػػالت ػػكلالمال  ػػ لتفدلػػ لللفقػػاؿللنضػػا ل
ل الفاسلصبانانل ذانلتفدؿلالمال   لل يلتسميلالق وفلو لأ ػ لالقػ وفل

لل لل   لل  لل   لل لل لل     لل    لل    لل
       لللللل[[فص  فص  للّّ]]لل

سػػػلم لتلفػػػدؿلأللااسػػػلم ارلوػػػاذالكلػػػ للقػػػ لاهلتفػػػدؿلك ممػػػالذا  ػػػالاالمضػػػارعلالم
لاو ػػافلعفػػ لمػػدكله ل للحػػادثامه لكلسامسػػامه لكل  مػػامه لكلو مػػامه لكلو فػػاالأمهػػ لوػػيل

لأمه ل ف لاهلالمق اا لفيلخ و ل س للالصالحا  

لل لل   لل لل    لل     لل     لل   لل  لل   لللل
  لل       لل لل     لل    لل  لل    لللللللل]فص  []فص  [لل

كأكلاػالا لأملمحػػ لالعػ ـلالعػػاصلا ػ لو كمػػالامػالشػػ ل لم ػ لاػػاعلأوػ ا لكر ػػ ل
 شػػارت  لكذلػػكل مهػػ لعم ػػاالامػػالقػػ أكالوػػ لالػػابلاهل ػػ لكعػػاللفػػالق وفلفصػػ لأنػػااؿل

كلاسػػػ لالمو فػػ لال او ػػ لفػػػالللفػػالالفبػػيلالوػػ مافلل ػػيلمو فػػػهلع ػػيلقػػ رمالوػػػ لااػػافلرا
كلػػػذلكلفػػػافلا وػػػاـلااػػػ لللسػػػلاايلأنػػػ لفػػػيلالا ػػػادلأفللوػػػ ؼلنقاقػػػ لسػػػا لالا ػػػادل

الػػذللوػػ لالػػ ماالاقصػػا  لفػػنلالافػػاللع ػػنلالحضػػ ةلا لهاػػ لاوػػ لأفلوػػاتلروهللالاػػارضل
اقصػا  ؾل أن ل خاامهلو لالصػالحا لفػنلالمفػاـلفقػاؿللػالسػا مللمػاللػ لتمػ حلالفبػيل

لفأ ااهلوفاوػانلكقػاؿ الا هالفنلالافاللع يلراػك ول و لهكل
لأرللاػػػػػ لوػػػػػػ حلفػػػػػنلالفبػػػػػيلوقصػػػػػػ انل

ل
لك فلاػػػػػػالغلالمافػػػػػػيلع اػػػػػػهلكأااػػػػػػ 

ل ل ذالاػػافلاهلأثفػػيلع اػػهلامػػال ػػالأ  ػػه
ل

لفمػػػػػػالوقػػػػػػ ارلوػػػػػػاللمػػػػػػ حلالػػػػػػارل
اوػ لثفػػاللاهلكتشػ لللاهلفػػيلالػابلاهلاأكصػػاؼلكأخػالؽلنباػػطلاهلكوصػػاااهلل

لبا لاو لااافلاهل لكلذلكلع افالأفلم  يللباافلاهلالذملاػا لأكصػاؼلفم للسلاايلأفل
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ثاالػػ لقبػػ لخ ػػقلالع ػػقلقػػاؿلللػػهلمبػػاةلكلػػهلرسػػال لكمبػػػاتهلل–الفبػػاةلكاػػا لأعمػػاؿلال سػػال ل

َإغلمِسؽمْلَدماظػمَلِفمِصلمُأمماْظغمِلَؿاِرمَظَكذملاِ ؿؤماظؽمِلِؾذملؿملنَي،مَوَإِنمممَإغلمِسؽمْلَدماظػمَلِفمِصلمُأمماْظغمِلَؿاِرمَظَكذملاِ ؿؤماظؽمِلِؾذملؿملنَي،مَوَإِنممممم}}فيلالح لشلالصحاح لل

56{{ممِصلمِرؿملؽمَلِؿِفِصلمِرؿملؽمَلِؿِفمممَدَممَظؼملؤؽمْلَفِدٌلمَدَممَظؼملؤؽمْلَفِدٌل
لل56

لل ذانلففباتػػهلسػػااق للع ػػقلودـلأللقبػػ لالقبػػ لكقػػ لاػػا لالقػػ وفلذلػػكل  لل  لل
 لل  لل     للللأللقبػػػػػػػػ لالل  اػػػػػػػػللاال سػػػػػػػػال لك ػػػػػػػػ لوػػػػػػػػازالاالأمباػػػػػػػػاللللل  لل

     لل  لل  لل    لل لل    لل  لل    لل   لل   لللللل
للكل للق لمبيل مهلرساؿلالم س ا لأ موا لل[[وؿلعمػ افوؿلعمػ افُُٖٖ]]     لل  لل       للللل

للللفص هلأللمبي كاال..ل اػ لأفللسوفاالاهل مهلرساؿلالم س ا 
هلفػػػيل كالرسػػػاللتػػػػهلكلػػػأو   لأفلللبوػػػاهل ذالعاصػػػافهلكلاما اػػػأفللبشػػػ لأولػػػهلاأكصػػػ

لللاتػػػػػػهلنا لل      لل     لل  لل   لل   للللأللعهػػػػػػ للللل   لل
     لللل لل     لل   لل   لل  لل    للللللما اػػكلعػػ لل]وؿلعمػػ اف[]وؿلعمػػ اف[لل

للاللحػػػذل لالػػػذللاوػػػ  ال  لل   لل  لل  للللتحػػػذل لشػػػ ل للوؿلعمػػػ اف[وؿلعمػػػ اف[للِِٖٖ]]لل
مباتهلقب لخ ػقلالع ػقلكرسػاللهلاوػ لت  ااػهلعفػ لمػدكؿلل لكالم س ا لف ساؿلاهلل فباا

للالػػانيلع اػػهلوػػ لالحػػقل     لل   لل   لللللك ػػذهلاامػػ لا الػػ للالما ػػ ة[الما ػػ ة[للٕٕٔٔ]]لل...
كق لاا لاهلأكصاؼلالفبػاةللوكال سال للهالت  اااتلكأعماؿلوكالفباةللهالك ا لال سال ول

لفػػػػنلاآللػػػػاتلال لللػػػػيل سػػػػلموفال لاهػػػػالالاػػػػػـا     لل   للللعامػػػػهلراػػػػػهلل[[ا نػػػػدابا نػػػػدابللْْٓٓ]]لل
فػػػ ذالاػػػافلالمػػػاليللوكخاابػػػهلا سػػػافلاللواػػػا لل ػػػيلمػػػلو  لا دبلوػػػيل ػػػذالالفبػػػيلال ػػػ ل 

ال ػػ ل لعامػػػهلفػػنلالعاػػابلفمػػالع افػػال  لأفلملممػػ لاهػػذالا دبلوػػيل ػػذالالمفػػابلوػػيل
ل! ػػػاللالوػػػ بلكقػػػالااللػػػالوحمػػػ للػػػالوحمػػػ لكلػػػذلكلعفػػػ واوللرسػػػاؿلال ػػػ ل لالا ػػػابل

للللعػػػاتبه لاهلكقػػػاؿللهػػػ لكلفػػػالكل ػػػ لالمسػػػ ما لا كلػػػػا لكاآلخػػػػ ل ل    لل   لل
   لل    لل    لل    لل   للللاؿللػالوػػاذالمقػاؿل ذان للمقػلالفار[الفار[للّّٔٔ]]لل
للل....للالنباطلاه..ل.لالصػانلاهل...للالرساؿلاهل..لمبنلاهلل

 لخاابػهلراػػهل فػالولكقػالهفػنلعػلاػذلكلمفادلهلاا كصػاؼلالليلاخلصػهلاهػالاهل
للفػػػػػػػػنلوقػػػػػػػػاـلالفبػػػػػػػػاةل     لل   للل الفمػػػػػػػػػالك ػػػػػػػػا للالفبػػػػػػػػاةل فػػػػػػػػل[[ا نػػػػػػػػدابا نػػػػػػػػدابللْْٓٓ]]لل

                                                 
 .)ن لاطلؾلن ل ط(لع لع ااضلا لسارل للٔٓ
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لل  لل     للللللواذالتاو  ل

لل   لل      لل    لللل    لل  لل لل     لل    لل   لل
لل    لل      لل  لل  لل  لل لل  لل   لللللللل]ا نداب[]ا نداب[لل

خمػػسلك ػػا للاػػ لك ااػػ لوػػفه لل دوهػػالأكقػػاتلكاسػػو للفبػػا لوػػالفاهػػالوػػ لوهػػاـل
ل رةلالبقػػػػػػػػػ ةأوػػػػػػػػػػالال سػػػػػػػػػال لفقػػػػػػػػػػ لذا  ػػػػػػػػػػالفػػػػػػػػػنلسػػػػػػػػػػاللوالااسػػػػػػػػػػو لنضػػػػػػػػػ ةلالفبػػػػػػػػػيل

لل  لل     لل  لل  لل   لللللللوالك االهل للل

لل   لل    لل    لل      لل       لل    لل      لل
       لل لل لل   لل    لل لللللل]البق ة[]البق ة[لل

كذلػكل فل...لاعالؼلك ػا للالفبػاةلالعمسػ ل...خمسلك ا للأخ ملل  سال ل
كألضػانلاػػ لك ااػػ لوػػ ل...لسػ ااتهلكاسػػو لفقػػ لأعاػػاهلاهلسػ ااتلركناماػػ لكمبالػػ لكاسػػو ل

ك ا للال سال لتحلاجل ليلكق لاالػ للشػ نهالأكلااػافلاوػيلوػالفاهػالوػ لوهػاـلال سػال ل
ل...كو لت  اااتلاهللحبابهلكوصاااهل

الفبػاةلل ػيلمػأتيل لػيلالاصػللا خاػ لكمحػاكؿلأفلكسفلو ضلس لوانل لػيلأكصػاؼل
أرس هلاهلشا  انلع افالكع يلالفباػا لكع ػيلل–ماص لفاهلتاصااللصاا لع يلق رلالاق ل

للأومه ل   لل  لل   لل لل  لل  لل   لل    لل لل  لل    لل   لل
لللللاالفسب لل و .ل]الفسال[]الفسال[لل

للوػالاالفسب للفػالأل    لل     لل  لل   لل     لل    لل  لل
  لل   لل   لل    لل   للللفهػػػػػػالل[[البقػػػػػ ةالبقػػػػػ ةللُُّّْْ]]للع ػػػػػػيلشػػػػػػػها لل

لالػ ل ا كلا لكشػها لع يلاآلخػ ل ول لوشػها لع يلالبش لأ موا لو لا للال ماال لػيللػـا
شػػا  للواػػذلكلشػػا  لعػػػ يل مػػا تلاهلكلامػػا تلاهلاللػػيللعبػػ لعفهػػالخ ػػقلاهللك ػػا

هلكذلػػػكلل ػػػيل لارلأع ػػػيلالفوػػػا لالػػػذمل هػػػػدهلاهلفػػػيل ػػػػف لاهلكلػػػػذلكلأخػػػذهلاهل لاػػػهلكل
كشا ػػػػػ لعػػػػػ يلالمحػػػػا لالػػػػذمل هػػػػدهلاهلل وصػػػػاةلكال اػػػػ ةللولػػػػل   لعػػػػػ لشػػػػئللػػػػ للػػػػػ ه

ل.لقا لكالمش اا لل يل ذالن ثه للح ثه لع 
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ثلاحػ لشل  لكلػذلكلفامػهللػ للحػ ٍّل....لكشا  ل س ارلال ا فػاتلكالمع اقػاتل
عاـللاب لصػح لوػالقػاؿلالمصػاايلع اػهلأفضػ لأراوما  لك اللالو  لالح لشلاو لألللكل

كخصػػػا  لا رضلل–كخصػػػا  لالحشػػػ اتلولارلصػػػالةلكأتػػػ لالسػػػالـلاعصػػػا  لالااػػػا
كوػػاللقػػاؿلت افػالرسػاؿلاهللوسػوادلكغا لذلكلال اا لنليلأفلسا مالعب لاهلاا ل

قػػاؿلمػػهل ل لالػػذملع  للاػػػا لامفاناػػهلفػػيلالسػػمالل  لكذاػػ للفػػالعفػػهلع مػػانولفمػػوػػ لاػػا  ل
لالفسال( ُُّتوالنلفنل)

لل    لل لل لل  لل   لللل  لل  لل لل   لل   لللل
ل.الودةللرب لع ًّمهل

ل.ك ذهلكاضح ..كمذل انلل  اف ل لل...فا كوبش انلل مسو
فهػػػالالػػػذلللبػػػا للهػػػ لفمػػػاجلل..لل مقػػػ اا لكا تقاػػػاللكالصػػػالحا لانلوفاػػػ للكسػػػ ا انل

الا لػػقلك ػػالالػػذملل شػػلللهػػ لأمػػاارلاللحقاػػقلك ػػالال فاػػقلالػػذمللأخػػذلاألػػ له لنلػػنل
ل.ل صالحا لل ملقا لكلاش لاتل هد الاهلللص اال ليلاما تلأع  الاهل

ذملأوػػػ هلاهلأفللػػػ عالا ذمػػػهلكوػػػالداـلا ذمػػػهلفػػػاللاػػػ لكأفلل ػػػافلك ػػػالالػػػ اعيلالػػػ
!لك ذالفػػ ذالأشػػارلل قمػػ لأمشػػقلمصػػاا ل؛ال ػػافلا ػػهلاػػاعلأوػػ هللوافػػهلعػػػ يلتب اػػغلال سػػال 

 ف لل!وػػ لأ ػػػ لأفللصػػ يلسػػا مالع ػػيلف لضػػ لالوصػػ اوػػ لغ كاهػػالأشػػارلل شػػمسلت  ػػيل
!للػػالتفشػػقلا رضلكتأخػػذلسػػ اق ك ذالقػػاؿللػػالأرضلخذلػػهللالحباػػطلاػػافلما مػػانلع ػػيلر  ػػهو

ك ذالقا للهل لمػسو للػكلنلػنلتػأتيل ػذهلالشػم ةلكتسػ  لل!رضلدعاهلتأتم لاأو هلكتل اهأ
فاقاؿلل االطلاذ طل لاهالكق للهالرساؿلاهلل عاؾلفلعطلا رضلنلػنلتصػ لل!ع اك

!للقػػاؿلنلػػنلت  ػػيل لػػيلو امهػػالل ااػػكل ػػذالفاقػػاؿلل! لاػػهلكتسػػم لاا كعهػػالاػػا لل لػػه
لار.كوالأاا لوا ل ذهلا و!فل  ػيلار وي!لفاقاؿ

كل  لع افالأفلمو  لعػػ  لالاقػا لأفلاػ لال ػافلاػافلاػاعل رادتػهل مػهللب ػغلرسػال ل
للالوالما للربٍّل  لل     لل لل  لل لل   لل   لل للللللالفسال[الفسال[للْْٔٔ]]لل 

كذلكل مػػهلداعػيلاػػ ذفلاهلكاػػو للاػ لكأفلال  للااوهلنلنلعلاةلالم لولنلنلالشػاااا 
للللذلػػكلقػػػاؿللػػه     لل      للللكقبػػ ل ػػذهلاآللػػاتلاشػػ مالاأمفػػال فلل[[ا نػػدابا نػػدابللْْٕٕ]]لل
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 لاهلأعمالفػػالالصالحػػػ لسفسػػميلاللحاػػ لوػػشػػاللاهلعفػػ والمقػػللفػػنلأرضلالقااوػػ لكاب اػػ ل
لهلاهللفالوػ لأ  لا ل ولفانلسارةلا نداب ال هدلكم ملو

لل     لل  لل      لل   لل   لل  لل   لل   لللللللل
فهفػػاؾل ماعػػ لفػػنلالقػػ وفل هػػدلاهللهػػ لأ ػػ لعاػػا لفػػاوا للهػػ لا  ػػ لكالاػػاابل
كلدل هلأضوافانلوضاعاهلفنلالقصارلكفنلالحارلكفنلالفوا لالػذللسػاأخذهلفػنلالمفػ لأوػال

هػػالأفللهػػ لأ ػػ لاػػ ل لكا  ػػ لال ػػ ل لسػػا افلت ػػ ل لأوػػاـلالمماعػػ لاآلخػػ ةلفقػػ لقػػاؿلفا
ع ػػاه للاػػ للالعال ػػقلنسػػ لنػػالله لكوػػاللالعال ػػقلفػػنلالماقػػللالواػػا لكلفػػادملاهل

ل.له لو لوقاـلا ل للأع هلاهل
لالقااو للفادللوف للادلواالل ذالاافللـا اهلأل لأ  لالبالللفاقاوافلفافصطلل قػـا

فالللفصطلله لوادافلك لنسابلك للم كفلع نلصػ اطلقػاؿللااللفاسو لاه ل لنلالمف ل
كاػاماالوػ ل!!لاامػػاالق ضػاالاالمقػارليفللػاللفالمفيلأ ػ لالماقػللألنبابنلكقػ ةلعافيل

لكال لاػ  كقلهال...لأ  لالباللللمالل كفلو لنس لنالهػ ل

لل   لل   لل    لل    لل   لل  لل لللللل [ []الدو]الدولل
محػ لاآلفلل-وػػ للحػافاافلع ػيلصػالةلالامػ ل–لاػا كفلو لالقبػارل لنلالقصػػارل

ل ممشنلكالشاارعلوضػا  لل ػ لأ ػ ادمالاػامااللمشػافلكالشػاارعلوا م . ػػس لللأتػػافللػػـا
ممإَظذملذملذملكمممإَظذملذملذملكمَلرمٔلذملذملذملَرماْظؼمَلرمِلذملذملذملاِئنَيمِصذملذملذمللماظصملُّذملذملذملالَمَلرمٔلذملذملذملَرماْظؼمَلرمِلذملذملذملاِئنَيمِصذملذملذمللماظصملُّذملذملذملالَممم}} للالقااوػػػ لامػػػالقػػػاؿلفػػػاه لنضػػػ ةلالفبػػػي

{{ممِؿأممَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةِؿأممَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةاْظؼمَلَلاِجِدمِلاظؽمّلقَرماظاْظؼمَلَلاِجِدمِلاظؽمّلقَرماظ
ل.ٕٓ

لالف ًبي للا لل افل ذالالفػار  ل قاؿى
ـْمَؼاُضقَ ٍةمَحؼمْلَراَ ،مِصلمَرْأَسماْظضمَلاعؤقِدممم}} ـْمَؼاُضقَ ٍةمَحؼمْلَراَ ،مِصلمَرْأَسماْظضمَلاعؤقِدمَإِنماْظؼملؤَؿَقالنَيمِصلماظػمَلِفمَظضمَلػمَلكمَسؼملؤقٍدمِع َإِنماْظؼملؤَؿَقالنَيمِصلماظػمَلِفمَظضمَلػمَلكمَسؼملؤقٍدمِع

ََاَ محؤْلؽملؤؾملؤْؿ ََاَ محؤْلؽملؤؾملؤْؿَدْؾضملؤقَنمَأْظَػمُشْرَصٍة،مَإَذامَأْذَرُصقامَسػملكمَأْػَؾماْظَفؽمِلِةمَأ ِصلماْظَفؽمِلِةمِصلماْظَفؽمِلِةمممَدْؾضملؤقَنمَأْظَػمُشْرَصٍة،مَإَذامَأْذَرُصقامَسػملكمَأْػَؾماْظَفؽمِلِةمَأ

ََْػَؾماظّدْغؿمَلا ََْػَؾماظّدْغؿمَلاَطؼمَلام ؤسمْللِ ماظرمِلؼمْلسؤم 58{{ممَطؼمَلام ؤسمْللِ ماظرمِلؼمْلسؤم
58

مم

                                                 
ةىلا سٍللٕٓ ل)سف لالل وذملكأانلداككد( ىًميٍّلعىٍ لاػي ىٍل ى
مٍاالفيلالابلاإلخاافلكاا لعساا لع لاا لوسوادللٖٓ ل.لاٍلح ا لكاا لأايلال  
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لللل كامالتو فػافلفػافلالقااو ل  م لتاوػ ل  للم لأضػالللهلعمػ ه

لل  لل لل   لل لل  لل  لل  لل  لل لل لللللللل]الفار[]الفار[لل
لالقااوػػػ لعماامػػػكلفهفػػػاؾلأمػػػاسلفػػػيلالػػػ ماالوبصػػػ ل للانلفلكلػػػأتافللػػػـا      لل  لل

     لل   لل للللل.ل  ل س لللاساالو لالمس ما ل]اه[]اه[لل
قػػػاؿلنضػػػ ةلاهلل سػػػاؿلاه ل"اشػػػ لأولػػػكلاػػػأفللهػػػ لغاػػػ لالل ػػػ ل لكا  ػػػ لكقػػػ ل

فضػػػ لاباػػ لوػػ لاهل لاومػػ لك لاشػػيللقػػ واهلل–ال ػػ ل لكغاػػ لالاػػاابلالواػػا لوػػ لاهل
لللالملاضػػػػ ل ممػػػػالتاضػػػػ لع ػػػػاه لاػػػػػهل    لل      لل  لل  لل  لل لل  لل

   للللللل لشػأفللػذلكلاالوم لكل فهلو لدا  ةلالاض .ل]ا نداب[]ا نداب[لل
 ذالالاضػ للػال خػااميلالػذملأعاػاهلاهلل حباػطلكأولػهللػػالأاػاؿلاهلفػيلأعمارمػال

لالػػ ل لوػػالاسػػلاوف الأفلمبػػا لعشػػ لووشػػاره. فلرافػػػالقػػػاؿلكو اػػػفالفػػيلااػػ لرافػػال لػػيللػػـا
فض لابا لكا م لابا لو لاهلوالالذمللساكلهال للاسللهالنػ لك لعػ ل مهػالوػ لال باػ ل

ل ففالسفبا لاويلالاض لل يلما حلأمفالو لأوػ لنباػطلاهلكوصػاااهلكوػػ لالاضػ لل
ذهلا وػػػ لالػػػػذملاشػػػػ لاػػػهلالفبػػػيلكأولػػػهلأفلاهللحاسػػػطلا وػػػ لا هػػػالاالوػػػ ؿلكلحاسػػػطل ػػػ

اػػػ لأمباػػػػاللاهلكأومهػػػ لاالوػػػ ؿلل فػػػهللحاسػػػبفاللل–مػػػػاحلكأولػػػػهلل–ودـلكأولػػػهلل–االاضػػػ ل
لااػل لل–االاض ل

أك نل و فػػالفػػيلوخػػ لا وػػ لك و فػػالفػػيلالمحشػػ لأكؿلا وػػ لفػػيلالحسػػابلفػػفح ل
قػػ ل  فػػالفػػيلاآلخػػ لفمػػ لالماػػ كضلأفلل ػػافلنسػػاافالألضػػػانلفػػيلاآلخػػػ لل ػػ لااضػػ لاهل

بػػػ ل ماػػػيلا وػػ لكلػػذلكلفػػ فلنضػػ ةلالفبػػيللقػػاؿللػػالربللػػ ل و ػػ لأولػػيلفػػ فلنسػػاافالق
وخ لا و ل لقػاؿلنلنللا واالعػػ يلوسػاكألا وػ لك للا ػيلع ػيلوسػاك ه لأنػ لغاػ مل
أوالمح لففق ألكمسميلفنلالقػ وفلأفلواسنلفػو لووهلالاهػادلاػػذالكلػػاطلعم ػاالووػػهلاػػذال

ليلو لاوػ مالكلوػ ؼلوالعم فاه ل لأنػ لكمػػاحلعم االووػهلاػذالفمػ لالذملسػاأت
كاػذلكلنلنل للاػاؿلو اه لفيلالقبػارلفل افلفلػ ةلالقبػارلاالفسػب للفػاللحاػاتل

لالقاػػػػاو للقػػػػاؿلنضػػػ ةلالفبػػػي ل ََِوُظذملذملذملقَنمَؼذملذملذملْقَممممم}}ق ا ػػػ .كفيللػػػػـا ـؤمايِخذملذملذملرؤوَنما ََِوُظذملذملذملقَنمَؼذملذملذملْقَمممممَغْقذملذملذمل ـؤمايِخذملذملذملرؤوَنما َغْقذملذملذمل
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59{{اْظعمِلؿمَلاَعِةاْظعمِلؿمَلاَعِة
59

مم

 لمم ػشلفػيلأرضلالقااوػػ لكأكؿلالحسػابللبػػ ألاأوػ لالفبػيلا وػا للمػاذال لل ػيل
كردلك لمم لعفالنلفيلالقااو لكاسػميل لػيلالحباػطلكصػ يلع اػهلاق بػكلنلػنللااػطلفقػ ل

ـمَؼِكذملذملػٍؤمَسػمَلذملذملكماظزملٍَذملذملاِظِقنَيمَحؿٍَذملذملمَؼِكذملذملػٍؤمَسػمَلذملذملكماظزملٍَذملذملاِظِقنَيمَحؿٍَذملذملممم}}لأمػػهل ـمكمَؼغمُلذملذملقَنمَطزمَلذملذملالِةمَرْطضمَلَؿذملذملؿمْل 60{{ممكمَؼغمُلذملذملقَنمَطزمَلذملذملالِةمَرْطضمَلَؿذملذملؿمْل
لل60 وػػيلأفللػػـا

للالقااوػػ للقػػػاؿلفاػػهلرافػػال     لل   لل  لل  للللللل فػػهلسػػام للارج[ارج[]الموػػ]الموػػلل
ع افالامق ارلصالةلراولا لخااالا لكاػذلكلساحاسػبفالرافػالااففػالكاافػهلفػالللػ ملأنػ لك ل
ل اشػػػللأنػػػ لك للا ػػػيلأنػػػ لوػػػ لفقػػػطلالػػػذمللػػػ ملنسػػػااهلاقاػػػ لالفػػػاسل لوػػػ لتبػػػا اال
االمواصػيلكافلعػ كالااو هػالكلػػ لللااػاال لػيلاهلوػػ لذلػكلنلػنلتافػػا  لاهلك ػ لوػ لقػػاؿل

61{{ُطّؾمُأِعِؿلمعؤضمَلاصًكمَإاَلمادُلَفاِػرؤوَنُطّؾمُأِعِؿلمعؤضمَلاصًكمَإاَلمادُلَفاِػرؤوَن}}فبي لفاه لنضػ ةلال
ل61

ل االلل افلالواػال فال لأفلل افلالحسابلاافكلكاافهلقػاؿل
ـْمَرٔلذملذملِفمممم}} ـؤمَؼذملذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمِعذملذمل ـْمَرٔلذملذملِفممؼؤذملذملْدَغكماْظؼملؤذملذملْمِع ـؤمَؼذملذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمِعذملذمل  مَحِؿذملذملكمَؼسمَلذملذملَعمَسػمَلؿمْلذملذملِفمَطؽمَلظمَلذملذملفؤ م مَحِؿذملذملكمَؼسمَلذملذملَعمَسػمَلؿمْلذملذملِفمَطؽمَلظمَلذملذملفؤ مؼؤذملذملْدَغكماْظؼملؤذملذملْمِع

ؿمَلعمُلقلؤ:مَأْيمَرٔرمَأْسذملَرفؤ مَضذملاَل:مَصذملَإٔغلمَضذملْدمممممؿمَلعمُلقلؤ:مَأْيمَرٔرمَأْسذملَرفؤ مَضذملاَل:مَصذملَإٔغلمَضذملْدمممممَصؿملؤعمَلٔررؤهؤمِلذؤغؤقِلِف مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَػْؾمَ ضمْلَرفؤ؟مَصَصؿملؤعمَلٔررؤهؤمِلذؤغؤقِلِف مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَػْؾمَ ضمْلَرفؤ؟مَص

َدَؿْر ؤؾمَلامَسػمَلؿمْلَؽمِصلماظّدْغؿمَلا،مَوَإٔغلمَأْشظمِلرؤَػامَظَؽماْظؿمَلْقَم مَصؿملؤضمْلشمَلذملكمَصذملِقؿملظمَلَةمَحَلذملؽمَلاِ ِف ممممَدَؿْر ؤؾمَلامَسػمَلؿمْلَؽمِصلماظّدْغؿمَلا،مَوَإٔغلمَأْشظمِلرؤَػامَظَؽماْظؿمَلْقَم مَصؿملؤضمْلشمَلذملكمَصذملِقؿملظمَلَةمَحَلذملؽمَلاِ ِف مممم

ِؤوَسماْظَكاَلِئذملَؼ:مػذملمؤاَلِ ممممممم ِؤوَسماْظَكاَلِئذملَؼ:مػذملمؤاَلِ مممممممَوَأِعاماْظغمُلظمَلارؤمَواْظؼملؤؽمَلذملاِصعمُلقَنمَصؿملؤؽمَلذملاَدىمِلؾمَلذملْؿمَسػمَلذملكمرؤ ـَماَظذملماَظذملمَوَأِعاماْظغمُلظمَلارؤمَواْظؼملؤؽمَلذملاِصعمُلقَنمَصؿملؤؽمَلذملاَدىمِلؾمَلذملْؿمَسػمَلذملكمرؤ ـَمِذؼ ِذؼ

{{َطَذلؤقامَسػمَلكماظػمّلِفَطَذلؤقامَسػمَلكماظػمّلِف
ل.لِٔ

اػػهل ػػذهلا وػػ ل فلأابػػ لعػػذابلفػػػيللك ػػذاللػػال خػػااميلأابػػ لسػػل لللػػالنلاهل
فػػ فلسػا مال ا ا اػػ للالماقلل العذابلالعػدللأفللحاسػطلاإلمسػافلأوػاـلال ػ لكلػذلك

للالهلخ ا لال نم لاافلا لدع لل    لل  لل    للللمهلل لنلنلأل]الشو ال[]الشو ال[لل
 لأمػػػالكااػػػػفيلأكلأمػػػالكزك لػػػيلأكلأمػػػالكعػػػا  ليلاػػػ لأمػػػهلقػػػاؿلأمػػػالفقػػػطلأوػػػالاهلفقػػػ لقػػػاؿللقػػػ

ل ل حباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
لل  لللل   لل لل   لللللاسػػػػمواال..لل هلل  ػػػػ لكنػػػػلاللحػػػػ ل [اللحػػػػ ل [للٖٖ]]لل..لل    لل

   لل   لللللللالقااوػ للاللح ل [اللح ل [للٖٖ]]لل ك ػنلأاػػب للكلاسلفنلزوامهلكنسطلا ل لػنللػـا
                                                 

 فيلصحاحلوس  لكوسف لاإلواـلأنم (عىٍ لأىًايل ي ىلٍػ ىةىللٗٓ
 والاااا لال كاميلش حلرسال لالقا كاميلَٔ
لع لأايلقلادةىللركاهلالاب اميلفيلالصاا لكا كسطلُٔ
ل.عىٍ لصىٍااىافىلٍاً لويٍحً زولاحلالبعارللكوس  لصحلِٔ
ل
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اشػػػ للاشػػػ  اللفػػالاهلع ػػيللػػػ لنباػػطلاهلكوصػػاااهلك ػػنلأفللحاافػػالراػػػفالوػػ لعػػذابل
العػدللنلنلأمهللالاػافلسػا اوفالأكللواتبفػالفسػا افلذلػكلااففػالكاافػهلكلػ لل امػالأنػ لوػ ل

لالعال قل مهل ػالالذللكعػ لك ذالكعػ لكفن.

لل  لللل   لل لل   لل    لل   لل   لللل   لل   لل
  لل    لل       لللل[[اللح ل اللح ل للٖٖ]]لل

فػػالع قللهػػالمػػارلكانػػ لك ػػالمػػارلالومػػ لأوػػالمحػػ لف فػػالمػػارل لمػػارلأواوفػػالك ػػالمػػارل
للكمػػػػػارلأعمالفػػػػاللالحباػػػػطلا عاػػػػ ل   لل   لل  لل    للللاللحػػػػ ل [اللحػػػػ ل [للٖٖ]]لل

الع ػػػػقلفػػػػنلاػػػػ بلل–ك ػػػػالمػػػػػارلالومػػػػ لالصػػػػالحلل–كاألمػػػػامه لل–ارلرسػػػػػاؿلاهلك ػػػػالمػػػػػػ
للالحسابلكفيلشػ ةلأ ػااؿلالوذابلكمحػ لمقػاؿل   لل   لل  لل   لل    لل  لللل

  لل  لل  لل  لل  لللللااػػػػػػػػػػػػػلللػػػػػػػػػػػػل لع افػػػػػػػػػػػػالالفػػػػػػػػػػػػػارل لللل]اللحػػػػػػػػػػػػ ل []اللحػػػػػػػػػػػػ ل [لل
للك هػػهلففلملػػيلاػػهلكمػػػ اهللأفلل شػػلللفػػالعػػ ل مػػاؿ  لل    لل   لللل  لل

    لل   للللل.ك التماـلالفػارل]القااو []القااو [لل
كوػ لالبشػ لاتلالواامػ لاللػيلاشػػ لاهػال ػػػذهلا وػػ لع ػيلالفبػيلال  لػػ لأمػهلسػػاأتيل

للػ ارللآلخػػػػ ل للحاسػػػبه لنسػػػابلدقاػػػػقلع ػػػنلأعمالهػػػػ لنلػػػنلأفلووامهػػػ لسػػػاأخذلقػػػ
     لل  لل لل   لل لل  لل     لل   لل   للللل...للل]الا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف[]الا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف[لل...

للل كلض بلك ههلاالوم لكذلكللوػ ـلالصػ ؽلكاإلخػالصلفاػهلأوػالمح لفاأتنل لافالكلقػاؿ
لل     لل   لل    لل   لل   لل لل   للللمػػػػػػػػ لللا نقػػػػػػػػاؼ[ا نقػػػػػػػػاؼ[للُُٔٔ]]لل

لل..لالومػػػ لالحسػػػ لكمأخػػػذهلأوػػػالالومػػػػ لالسػػػػائل     لل لل      لل لل   لل
    لللل  لل    لل   لل  لل   لل لللماذال ل مهلكعػ لاهللللل  لل

    لل   لل  لل   لل لللل..اال ..اال ا نقاؼ[ا نقاؼ[]]لل

أكؿلوػػالخ ػػقلا وػػ لك ػػاللال ػػاحلك ػػاللالق ػػ لامػػالكردلفػػنلا ثػػ لشػػأمهللل مػػػهل ػػ 
 ار ػال ل!للوػػالق لأوػ لودـ لا لطلفق رلاهلالق ارلاإللهيلل  لأو لوػ لا وػ لاالػطللػالق ػ

..لك ػذالنسػابلاالوػ ؿلولأوػ لمػاح...لوػ لأااعفيلدخػ لالمف لكوػ لعصػاميلدخػ لالػػفار
 لػػنلأفلل..لكاػػ لا وػػ لاامػػ لاػػذلكلوالمفػػ لكوػػ لعصػػاميلدخػػ لالفػػارلوػػ لأاػػاعفيلدخػػ 
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لفاػػ لالق ػػ لأمهػػالاسػػا  لا وػػ لكالقػػ ارلكانػػ لفهػػ لأفلل لػػطلل ػػاللعفػػ لأوػػ لوحمػػ ل
فقػػاؿلولل  للػالق ػ ل{لفامشػقلالق ػ لوػ ل ابػ لاهلماسلالق ارلفقاؿلنض ةلاهل}لاسػ

{{رمرمأعذملذملةمعذغؾذملذملةموررمشظملذملذملقأعذملذملةمعذغؾذملذملةموررمشظملذملذملقمم}}ل وػػػاذالااػػػلطل لقػػاؿلاالػػطالق ػػ ل
كذلػػكلوػػ لفضػػ لاهلولّٔ
ل ع افال ماع لالمسوفا لأوالاآلخ كفلفامه لساه اافلو لاوضه ل

لل  لل  لل    لل لل  لللل     لل   لللل      لل   لل
لل   لل   لل    لل    لل  لل   لللللللل]عبس[]عبس[لل
للاؿلعفػ مالفقػأوػال لل  لل  لل   لل   لللل لل   لل    لل

للللفمػ لل..لكل فوافلاويلوكلشاوافللبويلو ل لقػاؿللفاوافلاويواللهلل]الم ث []الم ث [لل
لمػػ لوػػفه للصػػ افلع اػػهلكوػػ للصػػ افلع اػػهلفقػػ لشػػاواال لػػيلاهلفاػػهلفػػ ذالصػػ يلع ػػنل

ـْم}}فػػازلاالمفػػ لكالفوػػا للقػػاؿلسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ ل  للفلفاا فػػاهلفقػػ الالملػػافنلأراوػػ ـْمَعذملذمل َعذملذمل

َُِعُةمَأْرَلضملؤقَنمَإىلمِعاَئٍة َُِعُةمَأْرَلضملؤقَنمَإىلمِعاَئٍةَصػمَلكمَسػمَلؿمْلِفمِعاَئٌةمذؤظملضملؤقامِصلمَأِحِؾِؿؾمَلْؿ،مَوا 64{{ممَصػمَلكمَسػمَلؿمْلِفمِعاَئٌةمذؤظملضملؤقامِصلمَأِحِؾِؿؾمَلْؿ،مَوا
64

مم

لل!كوػػيلذلػػكللقػػاؿل خاامفػػالالااػػ لوفلبهػػا ل للشػػه لأنػػ لوكقػػاؿلاشػػه كاللبوضػػ  
لقىاؿى ول لأمسلا لوالكلكوسف لأنم لعلوس  صحاحلاالللالأخيلكالح لشلفنل

ممم}} ماظػملٍَِف: مَغِؾلٍؤ مَصعمَلاَل مَخؿمْلَرًا  مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة معؤرٍَ ماظػملٍَِف: مَغِؾلٍؤ مَصعمَلاَل مَخؿمْلَرًا  مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة مَوَجَؾْتم»»عؤرٍَ مَوَجَؾْتمَوَجَؾْت َوَجَؾْت

مَوَجَؾْتَوَجَؾْت م« م« ماظػملٍَِف: مَغِؾلٍؤ مَصعمَلاَل: مَذرًٍا  مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة مَوعؤرٍَ ماظػملٍَِف: مَغِؾلٍؤ مَصعمَلاَل: مَذرًٍا  مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة مَوَجَؾؿْتم»»َوعؤرٍَ مَوَجَؾؿْتمَوَجَؾْت َوَجَؾْت

مَوَجَؾْتَوَجَؾْت م«  مَظ«  مِصَدى مسؤؼمَلرؤ: مَظَضاَل مِصَدى مسؤؼمَلرؤ: مَخؿمْلرًٍامَضاَل مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة معؤرٍَ موُأٍعل! مَألل مَخؿمْلرًٍامَؽ مَسػمَلؿمْلؾمَلا مَصُمْثؽمِلَل مِلَفؽمَلاَزٍة معؤرٍَ موُأٍعل! مَألل َؽ

مَصُمْثؽمِلَلمَسػمَلؿمْلؾمَلامَذرًٍامَصعمُلػمْلتؤ:مَوَجَؾْتم مِلَفؽمَلاَزٍة مَصُمْثؽمِلَلمَسػمَلؿمْلؾمَلامَذرًٍامَصعمُلػمْلتؤ:مَوَجَؾْتمَصعمُلػمْلتؤ:مَوَجَؾْتمَوَجَؾْتمَوَجَؾْت موعؤرٍَ مِلَفؽمَلاَزٍة َصعمُلػمْلتؤ:مَوَجَؾْتمَوَجَؾْتمَوَجَؾْت موعؤرٍَ

م ماظػمّلِف مَردؤقلؤ مَصعمَلاَل مَوَجَؾْت؟ مَوَجَؾْت ماظػمّلِف مَردؤقلؤ مَصعمَلاَل مَوَجَؾْت؟ مَوَجَؾممَوَجَؾْت مَخؿمْلرًا مَسػمَلؿمْلِف مُأْثؽمِلؿمْلؿؤْؿ ـْ مَع مَوَجَؾ: مَخؿمْلرًا مَسػمَلؿمْلِف مُأْثؽمِلؿمْلؿؤْؿ ـْ مَع مَظفؤم: مَظفؤمْت ْت

مَأْثؽمَلؿمْلؿؤْؿمَسػمَلؿمْلِفمَذرًٍامَوَجَؾْتمَظفؤماظؽملٍَارؤ مَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصلماالٌٍْرَض م ـْ مَأْثؽمَلؿمْلؿؤْؿمَسػمَلؿمْلِفمَذرًٍامَوَجَؾْتمَظفؤماظؽملٍَارؤ مَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصلماالٌٍْرَض ماْظَفؽملٍَُة مَوَع ـْ اْظَفؽملٍَُة مَوَع

مم{{  االٌٍْرَضمَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصؿمللماالٌٍْرَضاالٌٍْرَضمَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصؿمللماالٌٍْرَضَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصلمَأْغؿؤْؿمذؤؾمَلَدا ؤماظػملٍَِفمِصلم

                                                 
لالذللفاه للكردتل ذهلالوبارةلالش لا لفنلن ااهللّٔ لالف ًبي  لًفيلعىاًرضىًليلاٍلمىف ػً لوىٍ ليااىػانلثىالىثىػ ىل ل»قىاؿى لاٍلمىف  ىلفػى ىأىٍل ي دىخىٍ  ي لا ىك ؿي ل ىلً ٰلهىلً   ل ػٍ مىاولكىوىػالأىاىٍ فىػالرىًاٍحفىػاولكىوىػالخى  ٍافىػلأىٍساي ولاًالذ  ىًط لالس ٍا ي ٍوفىالكى ى لالا ػاًمي لوىػالقىػ   ػٍا ي لال  ػًهولكىالس  الال  هيلويحىم  هلرىسياؿي

لغىايارهل لالا اًلشي لأيو  هلويٍذمًبى هلكىرىبٌّ ل«لخىًسٍ مىاولكىالس ٍا ي ل.لال  افويلكاا لالف م ارلع لأىمىسو
لل) اويلا نادلشلكالم اسا ((.لم احل)اكولع لأىايلالْٔ
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المسػػػم لفاشػػػه كاللػػػهلللمػػػ لمشػػػه للػػػالرسػػػاؿلاهل لقػػػاؿل ذالرألػػػل لال  ػػػ للولػػػاد
فللوػ ـلع مفػالامػالالااإللمافلكفنلركال لفاشه كاللهلاالصػالحلكقػ للقػاؿلقا ػ لمحػ لخػا ا

للقػاللربلالوػالما لنلػنللػالاػافلعمػ للل–فو ل لماذالكق لكضحلالفبيلالصارةلكالها ػ للػـا
لالقااوػ لكلقػاؿللػ لشػه ت للوبػ للاهػذالكعم ػهللواذالكاذالفق لشه مالله كساأتيلاهللػـا

أمػػ لالػػذملأخب تفػػالل–ك ػػذالنػػ لشلنضػػ ةلالفبػػيلاػػالموفيلل–ففقػػاؿللػػالربل لذلػػكلغاػػ 
لل لقػ  للفػالفػيلالػػااكل  لل    لل لل  لل    لل  لل  لل    لل   لل

للللقػاؿلل]لاسل[]لاسل[لللكاملبهاالل ح لشل ل
لاهل لرسػاؿي ِعؽمْلفؤمِدٍرًا،مَوَ عمُلذملقلؤماظؽمِلذملاسؤ:مممِعؽمْلفؤمِدٍرًا،مَوَ عمُلذملقلؤماظؽمِلذملاسؤ:مممممإَذامَعاَتماظضمَلْؾدؤموآمَؼضمْلػمَلؿؤإَذامَعاَتماظضمَلْؾدؤموآمَؼضمْلػمَلؿؤ}} لقاؿى

دَلالِئغمَلِؿِف:مَضْدمَضِؾػمْلتؤمَذؾمَلاَدَةمِسَؾاِديمسػملكمَسْؾذملِدي،موَشظمَلذملْرتؤمممدَلالِئغمَلِؿِف:مَضْدمَضِؾػمْلتؤمَذؾمَلاَدَةمِسَؾاِديمسػملكمَسْؾذملِدي،موَشظمَلذملْرتؤمممممَخؿمْلرًا،مضاَلمآمَخؿمْلرًا،مضاَلمآم

{{َظفؤمِسػمْلؼمِللمِصؿملِفَظفؤمِسػمْلؼمِللمِصؿملِف
ل لولقاؿل!لف م لت ـدأ ػ لا سلقاو ل لت دوه لشػااع فوللٓٔ

ـْمُأَعِؿلمم}} ـْمُأَعِؿلَذظمَلاَسِؿلماِلْػَؾماظغمَلَؾاِئَرمِع 66{{ممَذظمَلاَسِؿلماِلْػَؾماظغمَلَؾاِئَرمِع
ل66

ف والكزعلالشااعاتلواذالقاؿلفاهػال لقػاؿلالشها للشاػػيلفػنلسػبوا لوػ لأ  ػهللكع
ا هػػ لقػػػ لأسػػلا طلالفػػارلكالوػػال للشػػايلفػػنلسػػبوا لوػػ لأ  ػػهلا هػػ لقػػ لاسػػلا طلالفػػارل

اؿلػلا طلالفػػارلك فػػاؾلوخػػ كفلقػػ ػػهلا هػػ لقػػػ لاسػػ ةلوػػػ لأ ارألالقػػ وفللشػػايلفػػنلعشػػكقػػ
ل فاهػ ل

ـْمَسَدِدمعؤسمَلَر،مَوؼؤرمَلظمَلعؤماظِرجؤؾؤمَؼْدخؤؾؤماْظَفؽمِلَةمِلرمَلظمَلاَؼْدخؤؾؤماْظَفؽمِلَةمِلرمَلظمَلامم}} ـْمُأِعيتمَأْطـَرؤمِع ـْمَسَدِدمعؤسمَلَر،مَوؼؤرمَلظمَلعؤماظِرجؤؾؤمَسِةمَرجؤُؾمِع ـْمُأِعيتمَأْطـَرؤمِع َسِةمَرجؤُؾمِع

67{{ممِصلمَأْػَؾمَلؿمْلِؿِف،مَوؼؤرمَلظمَلعؤمَسػملكمَضَدَرمَسؼمَلػمِلِفِصلمَأْػَؾمَلؿمْلِؿِف،مَوؼؤرمَلظمَلعؤمَسػملكمَضَدَرمَسؼمَلػمِلِف
67

مم

امػػالقػػػاؿلفػػنلسػػا مالعامػػافلك مػػالأابػػ لعػػا  لا لفػػنلالمدلػػ ةلالو ااػػ لفػػنلالوػػ دل
ل لذلكلقاؿللاأل ملاويلالفا يللأخذلاا لأخاهولك ذهلالشااع لل يلمأخذ

ـُمَذظمَلاَسًةمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمم}} ـَماإلْخَقاَنمَصإِنمِظغمُلؾمعؤْمِع ـُمَذظمَلاَسًةمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةاْدَؿغمْلـِرؤوامِع ـَماإلْخَقاَنمَصإِنمِظغمُلؾمعؤْمِع 68{{مماْدَؿغمْلـِرؤوامِع
ل68

ل ك ذالل لمم لا راوا لفنلصالةلالمفازةلم ا لو لالصااؼللقالهل

                                                 
لع لعاوً لاً لرااو ىل.ركاهلالبدارلٓٔ
 ع لأىمىسوللوسف لاإلواـلأنم لكالل وذملٔٔ
ل(.)اطولع لأىايلأيواو ىللٕٔ
للٖٔ  .ل)اا لالف م اًرل(لفيلتارلًعًهلع لأمىسو
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ـْمَصػمَلكمَسػمَلؿمْلِفمَثاَلَثُةمصؤظمُلقٍفمَصعمَلْدمَأْوَجَبمم}} ـْمَصػمَلكمَسػمَلؿمْلِفمَثاَلَثُةمصؤظمُلقٍفمَصعمَلْدمَأْوَجَبَع 69{{ممَع
ل69

فلا ل(ل ذانللػالأمفػالثالثػ لفاانػ ل وػاـلكاثفػكالصللالح لا دمنلاهلفنلالاقػهل)لكانػ
ك ذالوشػػافالفػػنل فازتػػهلل اػػيللوخ اػػهلاػػذلكللصػػبحلثالثػػ لصػػااؼل فػػالك بػػ للػػهلالمفػػ 

ل ػ لوػ للأكؿلاشػ للتومػ لل مػسو لاوػ لواتػهلأفللااػ لاهلاػأفللللحباػطلاش للا
لفح فػػولكقػػ لكردتلفػػنل ػػذالالموفػػنلأنادلػػشلع لػػ ةلاصػػاغلوعل اػػ ولوشػػنلفػػنل فازتػػهل

ك ذالدخ لالقػب لكوػالزاؿلع اػهلاقاػػ لوػ لالحسػابلف مػالسبطلواا ةللفاوليلفاهلك المشا
مم::لقػاؿلالحباطل

ُأِعِؿلمػِذِهمُأِعٌةمَعْرحؤقَعٌةمَظؿمْلَسمَسػمَلؿمْلؾمَلامَسَذاٌرمرمايِخذملَرِة،مَسذملَذالؤؾمَلامرمممُأِعِؿلمػِذِهمُأِعٌةمَعْرحؤقَعٌةمَظؿمْلَسمَسػمَلؿمْلؾمَلامَسَذاٌرمرمايِخذملَرِة،مَسذملَذالؤؾمَلامرممممم}}

ـؤمَواظِزاَلَزلؤمَواْظعمَلْؿؾؤ ـؤمَواظِزاَلَزلؤمَواْظعمَلْؿؾؤاظّدْغؿمَلاماْظظمِلَؿ 70{{مماظّدْغؿمَلاماْظظمِلَؿ
ل70
لع ػػ لاهلاهػػالالػػذمابلك ػػنلاللػػنللاه مػػالاهػػالوػػ لفمػػالمحػػ لفاػػهلوػػ لفػػل لاآلفل

لالواابلف ذالاقنلشئلوخ لل افلخالصهلفنلالقػب لاال ل
َعـمَحِجمَعـمَحِجممم}}كامالتو مافلفافلأ ػػ لالحػػو للوك ذالساحولعفهلو ذالساسلاا لله

{{ممػذاماظؾؿملَتمصػملؿمَؼرُصْثموملمَؼظمْللؤْؼمَرَجَعمطؿملقَمموَظَد فؤمأّعفػذاماظؾؿملَتمصػملؿمَؼرُصْثموملمَؼظمْللؤْؼمَرَجَعمطؿملقَمموَظَد فؤمأّعف
لُٕ

اػػ لا  ػػ لاـللاػػ لامػػال ػػال ل لللااػػ ل ذفلعفػػ والكعفػػ والأنػػولعػػ لواػػ ل ػػ لللا
لكل تػهلأوػه ذاللقػ أللػهلوػالتاسػ لوػػ للك ػل..ك ػذالللصػ ؽلعفػهل!أنػولعفػهلف مػهلسػا  يلااػـا

لػػ لتفاػػػيلالماػػ لألػػػ لتفاػػيلوػػػ لكوػػ للقػػػاؿلأفلالقػػ الةل لتفاػػػيلالماػػ لفػػػ ذاللالػػابلاهو
ابلأكل  لعػػالـلالااػػلك للح ػػ لع ػػنلالااػػابذانلأق أ ػػالكأتػػ ؾلا  ػػ لع ػػنلاهو ل ق أ ػػا

ابل ػنلالااػ وػهلاهلعفه لوفالوػ لاالوالفبيلالمحبابلالذللأا وهلاهلع نل ذهلالاااب
للل   ف ماذالأن  لم لسػاقب لأـلذالالوكرأللأفل  لل    لل لللللا مواـ[ا مواـ[للٕٕٓٓ]]لل
ل لالػذللركاهلاإلوػاـلالاب امنللفنلالح لشنباطلاهلكوصاااهلاسميلأكل

ـْمُضؾؤقَرَػامأُُأمم}} ـْمُضؾؤقَرَػامِعِؿلمُأِعٌةمَعْرحؤقَعٌةمعؤَؿاٌرمَسػمَلؿمْلؾمَلامَ ْدخؤؾؤمُضؾؤقَرَػامِلذؤغؤقِلؾمَلاموَ ْكرؤجؤمِع ِعِؿلمُأِعٌةمَعْرحؤقَعٌةمعؤَؿاٌرمَسػمَلؿمْلؾمَلامَ ْدخؤؾؤمُضؾؤقَرَػامِلذؤغؤقِلؾمَلاموَ ْكرؤجؤمِع

                                                 
 .ل(لع لوالكلا ل با ةل وذلللال)لٗٔ
 ع لأًايلوياسىنلسف لأانلداككدلَٕ
لع لأايل  ل ةىلالبعارللصحاحللُٕ
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مم{{ممالمذؤغؤقَرمَسػمَلؿمْلؾمَلا،مؼؤؼمَلِقصؤمَسؽمْلؾمَلاملاْدِؿطمْلظمَلاَرمادُلْمِعؽمِلنَيمَظؾملاالمذؤغؤقَرمَسػمَلؿمْلؾمَلا،مؼؤؼمَلِقصؤمَسؽمْلؾمَلاملاْدِؿطمْلظمَلاَرمادُلْمِعؽمِلنَيمَظؾملا

فػالع ػا  لدا مػػانلأفلعفػ والقػػاؿلللرافػاللفم لالذللع مفالأفلمسلاا لل واات 
لل لااتقالػػػػػػ   لل   لل  لل      لل   لل    لل    لللل[[ُُلل] الحشػػػػػػ] لالحشػػػػػػ

للفال...لك ػاللو مفالذلكلل يللسلماط
ل  ذانللو للالأنبابلاهلالذللسالو ضللساللالحساب

امػػالق ػػ لوػػ لارت ػػطلاباػػ ةلوػػ لال بػػا  لاالقلػػ لأكلالسػػ ق لأكلشػػ بلالعمػػ لأكل
ل لػػاطلأكلال اػػالأكلأاػػ لوػػاؿلالالػػا ل  مػػانلأكلعقػػاؽلالاالػػ ل لأكلشػػهادةلالدمػػالأكلعمػػ لقػػـا

ف ذالارت طلابا ةلو ل ػذهلال بػا  لثػ لوػاتلكلػ لللػطل لػنلاهللوالدكرلكغا  الو لال با  
أكلاػػافلللبػػا نلاالمواصػػيلكلقػػاؿللقػػ لفو ػػ لاػػذالكاػػذالكلبػػا يلاهػػذالالاوػػ لولوفهػػالل

مهلنلنلقبػ لالمػاتللػالتػابلفػ فلاهلللػابل وللك  ل لنلأفلواتلكل لللطل لنلاهل
لكاالمالقب لالا غ ةلفبابلاللاا لوالاح.ل)الح لش(لع يلأن ا لوالل للا غ 
لللهػػػػػػذهلا وػػػػػػ ل للسػػػػػػلاايلأنػػػػػػ لعػػػػػػ  الك لنػػػػػػ  اللكاشػػػػػػ لاتلاهل    لل

      للللفالحباػػطلا عاػػ للبشػػ لالمػػسوفا لاحضػػ تهلكا سػػاللهل لػػنللا نػػداب[ا نػػداب[للْْٕٕ]]لل
كلػػ لتفلػػهل ػػذهلالا ااػػ لفقػػ للبشػ   لوفاوػػانلكرلللػػهلنػػقلكوػػ لرومػػيلفقػػ لرومػػيلولـلالػػ ل للػال

كالمسو لالمسػلقا ل ذالنػ ثللػهلاػ بلأكل)لالح لش(لوللنقػالف فلالشػااافل لللماػ لان
ك ذالروهلللو...لف فلاهلل س ل لاهلنبابهلكوصاااهلوفاوػانللابشػ هل؛و مهلكرفيلا و ل لنلاه

لبشػػػ لالمػػػسوفا للاػػػ ل فلالفبػػػيل...لوػػػالروهلال ػػػ بل  لكشػػػ دلل–لاشػػػللاهلال ػػػ ب
لاهلكرضاافلاه ل..الصادقا لاحس لالعاتم لل يللام فاال لنلفض لاهلك لنلاـ 

لكأمػػل لتحااػػافلاللػػارلخلعفػػ والناصػػ كالسػػا مالعامػػافلكوفوػػاالعفػػهلالمػػاللكدخػػ 
همصلذملذملػملؿمسػملؿملذملذملفممهمصلذملذملػملؿمسػملؿملذملذملفمموػذملذملقمحمزملذملذملقرمرمدارموػذملذملقمحمزملذملذملقرمرمدارممم}}::رضػػنلاهلعفػػهلعبػػ لاهلاػػ لسػػالـلللع اػػهل

ضػملذملت:ممضػملذملت:مممم--وضال:معرحؾامؼامأخلمأالمأخذملككممبذملامرأؼذملتمرمظذملؿملػمليتمػذملذه؟مضذملالممممممموضال:معرحؾامؼامأخلمأالمأخذملككممبذملامرأؼذملتمرمظذملؿملػمليتمػذملذه؟مضذملالممممممم

رمػذهماظغملقة،مصعملالمظل:مؼامسـؼملذملانمضػملذملت:مممرمػذهماظغملقة،مصعملالمظل:مؼامسـؼملذملانمضػملذملت:ممممملػملكم،مضال:مرأؼتمردقلمآملػملكم،مضال:مرأؼتمردقلمآم

ظؾؿملؽمؼذملامردذملقلمآمضذملال:محزملذملروكم؟مضػملذملت:مغضملذملؿ،مضذملال:موأسشملرملذملقكم؟مضػملذملت:ممممممممممظؾؿملؽمؼذملامردذملقلمآمضذملال:محزملذملروكم؟مضػملذملت:مغضملذملؿ،مضذملال:موأسشملرملذملقكم؟مضػملذملت:مممممممممم

دهملذملنيممدهملذملنيممغضملؿ،مصمردؾمإظلمدظقامعـمعا مصرملذملرلؿفمحؿذملكمروؼذملت،مإغذمللمَجذملدملذملرممممممغضملؿ،مصمردؾمإظلمدظقامعـمعا مصرملذملرلؿفمحؿذملكمروؼذملت،مإغذمللمَجذملدملذملرمممممم
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ثدؼلموطؿظملل،مصعملال:مؼامسـؼملانماخرتمإنمذذملؽتمأنم ظملشملذملرمسؽملذملدي،موإنمذذملؽتمممممثدؼلموطؿظملل،مصعملال:مؼامسـؼملانماخرتمإنمذذملؽتمأنم ظملشملذملرمسؽملذملدي،موإنمذذملؽتممممم

ولمم}}7272ضػملتم:ملؾمأصشملرمسؽملدك،مصعملؿذملؾمعذملـمؼقعذملفمذظذملؽمممممضػملتم:ملؾمأصشملرمسؽملدك،مصعملؿذملؾمعذملـمؼقعذملفمذظذملؽممممممم،،أنم صملؾملرمسػملكماظعملقمأنم صملؾملرمسػملكماظعملقم
اللنضػػ ةلالفبػيل ػفق لكالسا ل...لالطلاللارلخلالو ل لو للوا ادةلفنلثاال لك ػذهلركال ل

لرضنلاهلعفه.للابػش ه
لمالا طلو لالمحاراا للػهلوػ لالمسػ ما لوػ ل ػا للكسا مالاإلواـلالحسا ل

عباػػػ لاهلاػػػ لزلػػػادلكلػػػ لل ػػػ لووػػػهلفػػػنلذلػػػكلالاقػػػ لسػػػاللتسػػػوا لر ػػػالنلوػػػ لوؿلاالػػػهل
اخلػاركالكانػ ةلوػ لثػالثلفاوػالأفلفقػاؿللوكاافل ػا لعباػ لاهلأراوػ لو ؼلوكالفسال

 لفػػ لكلاػػػسلك وػػالأفلتل اػػاميلأر ػػيل لػػنلالملوتل اػػامنلأذ ػػطلأ ا ػػ لفػػنلسػػبا لاهلكأغػػدك
قػػالاال ل ػػذالك لذاؾللوك وػالأفلتأخػذكالانللادل لااػ لوواكلػ ل تاػا  لووػهلولنلشأفلا ػ 

ويلأمه لوسػ ما للػاسللهػادلك لاػاف ل لكل فهػالفػل لمسػػأؿلاهلأفل...للك لا لو لقل ك
ل!!!!لحاافالوفهالأ موػا ل

لعاشػارال لك ػاللػـا لكقػ لصػاـلنضػ ةللوكاافلصا مانلفنل ذالالاػـا الفبػيل ػذالالاػـا
لوسػفافل فلوللكأو لاصااوهلكنػافجلع ػنلصػااوهلنلػنلاملقػ ل لػنل ػاارلاهل ك ػاللػـا

لع فهلكل فهلل للصمهلكاذلكلرغػطلفػنلصػااـل الفبيلصاوهلكق لرغطلالفبيلفنلصااـللـا
لالفصللو لشوبافلكل فهلل للصمه لعاشػاراللولـا كفػنل ػذاللول فهلنافجلع يلصااـللػـا

ل ػػالتلالسػػا ةل ال ا ػػ لفػػنللفقػػاؿللػػالأخلػػاهللقػػ لرألػػ لرسػػاؿلاهللوزلفػػطلأخلػػهالاػػـا
 فلل قػاؿلوموػ للػالرسػاؿلاهل ق ػ لولالنسػا لنصػ كؾلكوفوػاالعفػكلالمػالل المفاـلكقاؿ

ل.أفا لعف ؾللالرساؿلاهل ش  لمص تلع اه لك فلش  لأفا تلعف مال لفق  
حسػػػ لالعلػػػػاـل ذانلف سػػػاؿلاهللػػػأتيلل صػػػالحا لكالملقػػػا لوػػػ لأ ػػػ لأفللبشػػػ   لا

كافضػػػػ لشػػػئللحصػػػ لع اػػػهلاإلمسػػػافلفػػػنلالػػػ ماال ػػػػالنسػػػػ لالعلػػػاـلالػػػذللاػػػافلا مباػػػالل
لللقالافلفاػه ل    لل    لل      لل     لل  للللل]لاسل[]لاسل[لل

أفللحسػػػ لخلاوفػػػالكأفللابػػػ لع ػػػنلالحػػػقلق اافػػػالكأفللمػػػ لافػػػارهللمسػػػأؿلاهل
لااعػاتلأاػ امفالكأفللافقفػالفػنلالػ مااللذاػػ هلكشػ  هلكنسػػ لصػ كرمالكأفللشػ حللومػ لا

                                                 
 ع لعب لاهلا لسالـ.سف لسوا لا لوفصارلِٕ
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للقػػػاللنضػػػ تهلكأفللمو فػػػالوػػػ لالػػػذل ل عبادتػػػػهلكأفللمو فػػػالوػػػ لأ ػػػػ لاإلاػػػ اـلالوػػػالنللػػػػـا
فػنلالمفػ لكأفلللل خ افلالمف لاااػ لسػااق لسػساؿلك لنسػابلكأفلل زقفػالرفقػػ لالفبػيل

للمو فالو لالذل للسلموافلالقاؿلفالبوافلأنسفهل
لص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  لكل

   اجمللس الجالح عصس اجمللس الجالح عصس    

  7373ة ة سبٔل العيآة ّىٔل الْالٓسبٔل العيآة ّىٔل الْالٓ
ل قاؿلاهلتو اقانلع نلق وفل فللاحلالمم سلو لالمبارؾلال رسلاافل ذال

لللل لل لل     لل لللل  لل    لل لل لل    لل
لل   لل   لل   لل   لللل  لل     لل

 لل     لل    لل  لل    لللللل   لل    لل لللل
  لل لل    لل    لللللللللل]لامس[]لامس[لل

ق اافػػػالالحمػػػ لهلالػػػذللاخلصػػػفالا مواوػػػهلكأ ػػػ ل.....للاسػػػ لاهلالػػػ نم لالػػػ نا 
للفدؿلوواميلاالوػهلك وػ للفػالفػيلق اافػالوذامػانلكاعاػػ لمصػايلاهػالعفػ لتػالكةلاالوػ لك وػ ل
القػػػ وفلال ػػػ ل لرااػػػيلق اافػػػالك ػػػػالللنػػػػدمفالكذ ػػػابل مفػػػالكغمفػػػالكسػػػباالنللفػػػالفػػػيلالػػػ ماال

لل اصاؿل لنلو ضاةلراػفالكشااوانللفالفنلاآلخ ةللأخػذلاأل لفال لنل ػفاتلالفوا .
ك ػا  هلأخػالؽلالقػ وفلكسػ هللوالـلع نلو لاافلااافهلأمػاارلالقػ وفكالصالةلكالس

ولال هػ لك الا هلصارةلالق وفلالحاػ لاػا لافػنلاإلمسػافلوكلسامهلااافلالق وفلوركحلالق وف
كارزقفػػالفلحػػهلكخاػػ هلكاػػ هلكأدـلع افػػالالسػػ كرلاػػهللوكسػػ  لكاػػارؾلع ػػنلسػػا مالوحمػػ لصػػ ٍّل

                                                 
للُٖالسب للّٕ  لاذل/لت انلوصاايلااافاس.ـلدرسلاػوػ لالوشالولامفدؿلا سََِٖ/ُ/ِٔ ػللُِْٗوحـ 
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لم ػػنلاحضػػ تهلكململػػيلاػػالفا ل لػػنل مػػاؿلكأسػػو مالاالممواػػ لال بػػ للع ػػنلمػػارهلنلػػنلم
لالػػ ل لووػا .ووػػػا للػػالربلالوػػالما  ...للا ولػػهلكم ػػافلوػػ لالسػػو اللاػػهلفػػنلالػػ ماالكلػػػـا

ل...لفا  لأ موا ل خااميلكأنباايلاارؾلاهل
فنلااافلالق وفلشػاالللصػ كرلأ ػ لاإللمػافلكرنمػ لل ق ػابلاللػيلتو قػ لاحضػ ةل

لنضػػ ةلالقػػ بلكاللػػ افلكاآللػػاتلاللػػيلاسػػلموفال لاهػػاالػػ نم لكووػػ اجللػػ ركاحلل ػػ مالوػػ ل
اآلفلأرللأفلال ػػ لفػػنلاشػػلااؽل لػػنلأفللػػفا لفػػنلوواػػ لأكلاػػاللالػػذل ل لخػػاؼلع ػػاه لك ل

كارللأفلال ػػػ لكأمػػػالوػػػ لااػػػف  لل عػػػػالاهلاق بػػػػهلأفللسػػػػم لفػػػنلدلػػػػاافللو ػػػ للحدمػػػاف
للكأفلل ػػػػػلطلفػػػػام لقػػػػػاؿلاهلفػػػػاه للوالصػػػػػالحا    لل   لل   للللل ػػػػاد[ ػػػػاد[ََُُٖٖ]]لل

للكل ػػػػافلفػػػنلال ماػػػػالكاآلخػػػػ ةلوحاػػػػا انلاأمػػػػاارل   لل  لل لللل    لل   لللللل
وػػ لل لكذلػػكالا لػػػقل لػػنل ػػػذهلالوفػػػال  لكوػػالفمػػالالسػػبا ل لػػنل ػػذهلالػػػا ل للالاػػلح[الاػػلح[ِِٗٗ]]

لاآللاتلالليلاسػلموفال لاهال 
و لفايل ػػادهلتموػػ لال افػػ لكلاػػانلكالشػقنلتقاػػانللاع  لأفلالا ل لعفال ل}لكقا ة

اتل!لكلػػذلكلاػػافلالفػػ اللفػػنلأكؿلاآللػػ لتسػػأل لعػػ لالسػػبطل!{لو ػػكلالم ػػاؾل ذالك ػػط
لللللػػػاسلل مػػػسوفا لك لل مسػػػ ما لاػػػػ لل فػػػاسلأ موػػػػا ل     لل  للللللػػػامس[لػػػامس[ََُُٖٖ]]لل

لاسػػ لولكلرهلربلالفػاسلا لػ لاهلصػالح ل للفػ دلوػ لالفػاسل ذال صػاااهلكاخلػا...ف
ل!ا ل فلاااهالوالاحلكالالاحلو لنض ةلالالاحلل!ن  انلع نلأن 

لمالالا لقل لنلذلكل ف
أفللبػػػ ألاإلمسػػػافلاممالسػػػ لالذلػػػػ للل قػػػافلوػػػااعجلالقػػػػ وفلوػػػ لنضػػػػ ةللالا لػػػق

ك للقػ أل ذهلالمااعجلفػنلال لػطلالبالاػ لك للسػموهالوػ لالفاق ػػا لعػػ لالػذل للولال نم ل
الفػنلا لػػػاـلالعالاػػ لك ممػػاللسمػػػيلالمااعػػجلالح لػػا لعهػػ لاػاهلاللػيلتفػػدؿلفػػارانلوػػ لاػػلبال

لل.نض ةلاهلعػ نلقػ ابلالصػالحا لو لعبادلاه
عفػ واللاللنل و  لشاخلاإلسالـلالودلاا لعب لالسالـلكوا هالفنلكقلهال نلكل

فنلوسأل لع ماػ للكتح ثاالالحس لالشاذليللالسلكووهل ميلو لالو ماللسا للأاا 
الشػاخلعػدلالػ ل لااػ لعبػ لالسػالـلكالشػاخل لكأخذلا لر  لوػفه لك ػػ لفاانػػ لالو مػال
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كاافلا لكان لوفه لل لنلا لاهلكالشػاخللالقشا للكالشاخلاا لدقاقلالوا ولوم لال ل 
فلاػػػػأدبلالوبادلػػػػ لع ػػػػنلمهػػػػولسػػػػػا لا كلػػػػا لالصػػػػاو ل للػػػػل   ل فلالصػػػػالحا لوسداػػػػ

أمػل لوشػالخلالاقػ لكأفاضػ لل فقػػاؿلوللهلم ل لأفلمسػميلوفكلشا انلفقالػااللوكاآلخػ ل 
لالو ماللكواذالأقاؿلاو ا ل 

فقػػػالااللػػػهللو ل ك ػػػذهلسػػامالالصػػالحا لاللااضػػيلعػػػ نلوػػفهولسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ
لقػػللكللمالػػ لعفػػ للماسػػهلك ذالاالوػػػدلااػػ لعبػػ لالسػػالـل لللمالػػكل!فبػػػ ألللحػػػ ثل!و اػػػ 

لقللع ػنلاػابلالعامػ لكاػاماالفػنلخامػ لفػنلالمفصػارةلأثفػاللالمو اػ للث ولسماعلال الـل
ل كأخػذللصاقلكلػفادملعػ نلو لاالعػارجلكلقػاؿلوويللالسلاللاسي

ل.ل سلمواال لنل ػذالالو  لالح لشلعهػ لااهللاا ػ م
لل لل     لل    لل  لل    للل لَى كشػػػ طلالماعاػػػ لالفػػػازل لوػػػ لعفػػػ لللَى

للهلأمػػػهالتشػػانلالصػػ كرلا    لل   لل لل   لل[[ٕٕٓٓ]لػػامس]كفاهػػال  الػػ لكفاهػػالللػػامس
فػ ذالولعفال لكفاهػالكصاؿل لنلالاال لفل ن لالمسوفا لالمشلاقا للاضػ لربلالوػالما ل

أقبػ لالوبػ لاق بػػهلكا  ػهلع ػػنلال  ػ لالصػالحلكاسػػلميل لػنلوػػالللفػدؿلع ػنلق بػػهلوػ لفضػػ ل
اةلكال  ػػ لالصػػالحلولك ػػذالالو ػػ لفاػػهلالحاػػلوافػػهلع ػػنلالومػػ لاهػػذالالو ػػ لاهلفػػ فلاهل

لوػ لنضػ ةلاهلااز ػ ل ػالالػذللووػهلعػا لالحاػاةلاللػيلتحاػال الذللللفدؿلع نلق بػهلع ػـا
للللاهػػػػالالق ػػػػاب   لل   لل  لل  لل للللللاإلمسػػػػاف[اإلمسػػػػاف[ٔٔ]]لل لشػػػػ بلاهػػػػالعبػػػػادلاهلالو ػػػػـا

لللالحقا قلالسااو لالفازل لو لسماللفض لاهلالفافو لكا س ارلال افو لكل
للل- ذهلالحقاق لكقػػػاؿل لكلذلكلاا لاإلواـلأاالالودا  ل

لعػػػػػػا لالحاػػػػػػاةلوػػػػػػ اـلالاػػػػػػ دلماكلػػػػػػه
ل

لأ ػػػ لالمحبػػػ لوػػػ لفػػػازكالام فػػػاف
 ذانلفوػػا لالحاػػاةل ػػنلالمػػ اـلكالمػػ اـل ػػالع ػػ لاإللهػػاـلك ػػالوػػ اـلأ ػػ لالبػػ الاتلل

بػػ الاتل ػػالع ػػ لاإللهػػاـل فل ػػذالالو ػػ ل ػػالالػػذللع اػػهلكل ػػ لوقػػاـلوػػ اـلفمػػ اـلأ ػػ لال
لللالمواؿلفنلتصاا لالق ابلكتهذلطلالفااسلكتمهاد اللحض ةلالم اكلالق كسل

للمحػػػػػػالال اػػػػػػافلاوالاػػػػػػهلكسػػػػػػاف ه
 

لع ػػ لوػػ لاهلااإللهػػاـلفػػنلا صػػ 
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ولكع  لاإللهػاـلتلالفاسلكع  هالكأ اال ا الالذلللمحال  ماتلال اافلكشهاا
اوػ لذلػػكللسػػػقامهللوك ػػالا الػػ لالسػا لفػػنلراػابلالصػػالحا لمهلع ػػ لالاقػا و ػالوػػاللسػمال

لكاو لذلكللش بلافاسهلو لنقلالاقا .لوالاقا لعف واللل قنلفنلالمقاـا لوػ لع
لع ػػػػػػػ لالاقػػػػػػػا لواػػػػػػػاتحلالمفػػػػػػػات

 

لكاػػػػػهلالاصػػػػػاؿل رفػػػػػيلالػػػػػ ر ات
لوع ػػ لع ػػ للصػػطلاق ػػطلصػػطول 

ل
لاػػػػػػػػاعلالفاػػػػػػػػاسلكماسػػػػػػػػهلل ػػػػػػػػذات

ل–الح ػ ل)لامػالأفلاػ لوػالللػ للفػدؿلوػ لالسػمالل للفاػيللك  ذالكامالقػالاالفػن 
وللفهػػ لواػػاهلالب اػػ لالااػػ ل ارلػػ للصػػحلأفلمسػػقنلاهػػالالػػدرعل ل لك فلنػػ ثللمػػاتلالػػػدرع

ل!اذلكلا لع  لل للفدؿلو لسماللاإللهاـل لل في
كما اػػكلا تبػػ لال  ػػا لع اػػػهللوكوػػالل فػػيلاإلمسػػافلفػػنلا لػػقلاهل ػػالع ػػ لاإللهػػاـ

لل..ضػ لالصػالةلكأتػ لالسػالـلالػذللاػافللسػميلاػالـلاهكع يلمبافالأف   لل لل  لل
    لل للللكوػػػػػيلذلػػػػكلعفػػػػ والأرادلأفللصػػػػ لع ػػػػنلالحقػػػػا قلال اقاػػػػ لل]الفسػػػػال[]الفسػػػػال[لل

لالباقاػػػ لأوػػػػ هلاهل أفلللا ػػػهلل   ػػػ لالػػػذللعفػػػ هلع ػػػ لاإللهػػػاـلك ػػػػذاللكماػػػا سلالو ػػػـا
لطل لقػاؿل ذالال   لوالش  هلكوػال ا له لم لأذ ل–ال الـلوساارلفنلالق وفل

لػػػاسللفػػػالشػػػأفلاا شػػػ اؿلوػػػالمسػػػبه للػػػاسللفػػػالشػػػأفلاا مسػػػابلفمػػػاللهػػػذالالو ػػػ ل
لوالأكصػافه ل–والالذمللم كل لواللفالكوالل  ماالكوالفاػهالل–اا ش اؿلكا مسابل

لل    لل   لل  لل   لل     لل لل   لل   لللللللل]ال هل[]ال هل[لل
كذ ػػطل لػػنلال  ػػػ لل–قػػاؿلتػػذ طلع ػػنل ػػذالال  ػػ لل ػػػنلتحصػػ لع ػػنلالمقػػاـل

للكاسلوااهلكأخذلللاددل لاهل لل    لل  لل لل     لل  لل    لل   لللل
كلػػػػ للقػػػػ ل ػػػػفالع مػػػػانلكل ػػػ لقػػػػاؿلرشػػػػ انلكوقػػػاـلال شػػػ ل ػػػالاإلاػػػالعلع ػػػنلل]ال هػػػل[]ال هػػػل[لل

لوالا لاوػا لالق طلال اقاػ لكعػا لال كحلالباقا الحقا قلال
لاوػػػػػػػػػػػا لالػػػػػػػػػػػ كحل لعػػػػػػػػػػػا لالوقػػػػػػػػػػػاؿ

 

لاؿلالاصاؿشػه تلالاػاطلفنلن
لامالقػػالااللكعػ    ع ػ لغاػطللػاسلااللحصػا لاػالق الةلكا اػالعلكل ل ػس للالقـا

لاالوم لكاسلميلإلواوه ل 
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لع ػػػػػػػػػػػػػػػ لغاػػػػػػػػػػػػػػػطلعػػػػػػػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػػػػػػػهاد
 

ل لاو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلأكلاوم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لااضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاهلراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 

لااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلخاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نكل
لكأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـا 

 

لأع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنلاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل ه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
لاشػػػػػػػػػػػاااللػػػػػػػػػػػنلالحمػػػػػػػػػػػطلنلػػػػػػػػػػػن 

 

لأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كمنلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارلأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن
ل.كلاسل فاؾلا لقلوخ للا ل لاهلغا ل ذالالا لق 

ال  ػػ لالػػذللا لبػػاهلاهلكاخلػػارهلكاصػػاااهلكنبػػاهلكرقػػاهلكأدمػػاهلكع مػػهلوػػ لل مػػهل
   لػػػنلمػػػػ اللاهلل مػػػسوفا لناػػػاةلالق ػػػابلكاماػػػ لل–ع مػػػانلك وػػػ لفػػػنلع مػػػهلسػػػ لالحاػػػاةل

                     ل موػػػػػ للػػػػالربللل     لل    ل  ل   ل
  ل    للل ػ ل ػ لاآلفلغػا لأناػال ...للا مااؿ[لِْ]ل

ل...لالحاػػػاةلالحقاقاػػػ ل لت ػػػافل  لاوػػػ لناػػػاةلالق ػػػاب!ل..لااػػػللذلػػػك ل فل ل
ل!فااصػػ لال  ػػ لالصػػالةل!لصػػ نلففػػادملع اػػهلكلػػذلكلفػػ فلسػػػا مالرسػػاؿلاهلرأللر ػػالنل

وػػػالوفوػػكلأفلتمابفػػيل لقػػػاؿللػػالرسػػاؿلاهلللفقػػاؿللوكاوػػ لأفلسػػ  لذ ػػطلل سػػاؿلاه
ل لقػاؿلأوالسمو لقػاؿلاهللواف لفنلالصالة

لل     لللل    لل  لل   لل  لل    للللللا مااؿ[ا مااؿ[للِِْْ]]لل
فػػػ ذالدعػػاؾلأكلمػػػاداؾلكافػػ لفػػنلأللعمػػ لأكلأوػػ لفػػاللاػػ لكأفلتل اػػهلفػػارانللل بػػنلل

ك ػػػذهل ػػػنللك ػػػذال ػػػالاػػػالـلاهلالػػػذللأمدلػػػهلع ػػػيلنبابػػػهلكوصػػػاااهللمػػ اللوػػػا ؾل
الماعاػػ لاللػػنلفاهػػالالشػػاالللمػػالفػػنلالصػػ كرلوػػ لالشػػكلكالهػػاا سلكالهػػالكسلكا ثػػ ةل

ا نسػػادلكال غبػػ لفػػنلالحاػػاظلكا  ػػااللكوػػالأدراؾلوػػالا  ػػااللفػػ فلكا ماماػػ لكا نقػػادلكل
الهػػالل ػػالأابػػ لدالللمفػػيلوػػ دلالسػػماللعػػ لالفػػدكؿل لػػنلالق ػػابلف ػػ لوػػاللػػ اكلل ػػذهل

لالو  لكا و اضل الع  لاإللهاـ.
للل-ذاتلو ةل صحااهل لكلذلكلقاؿلاإلواـلأاالالودا  ل

لعفنلاسمواالوالتوق ػافلوػ لال ػالـ
 

ل نم لوػػػػػػػ لصػػػػػػػافنلفػػػػػػػػالو  لاػػػػػػػا
لالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
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لخذلوالصانللكلوػ ل شػارةلعػارؼ
 

لفالوػػارفافلاالوهػػ للشػػانلالسػػقاـ
سقاـلالص كرلكسق لالق ابل للشااهال  لالو ػ لال ػ ميلكالو ػ لاإللهػاويلكالو ػ ل 

ال اػػاميلكالو ػػ لال شػػايلكالو ػػ لالشػػهادللكالو ػػ لال نمػػاميلكالو ػػ لالق ومػػيلالفػػازؿلع ػػنل
لالم لػ لالوبػ للوػ لسػا مالرسػاؿللوالقػ بلكاللػ اميلق ابلالوارفا لو لسػمال فػ ذال ـز

هلاإلخػالصلل اػهلكالصػػ ؽلك وػػ ل م ػلوكراقػطلق بػهلوكعمػ لامػاللسػموهلوػ لالوبػػ لال اػامي
لوفافلقػ لوػ لدا ػ ةلالوبػ لالػاليلوكأمػارللػهلسػ لسػ ل تهلوفلحلاهللهلعا لاصػا تهلوويلنبابه

ل لنلدا  ةلنضػ ةلالفبيلفا ػافلوػيلاه 

لل لل   لل لل       لل    لل      لل لل  لل   لل
    لللللل]لامس[]لامس[لل

لا ػافلع ػنلقػ رهلصػػارةلولفاحػاكؿلأفلللشػبهلاالحباػطلفػنلاػ لأكصػافهلكاما تػ ل
لوك ذال ال هادلالوارفا للاللشبهلاالحباطلا عا لفنلاػ لكقػ لكنػا لوو لنض ةلذاته

كالوب ةلااللشػبهلاػهلفػنللوبهل فاللاسلااا  هلفقطلكل  لل افلاللشبهلااا  هلكااافهكاللش
كفػنل م سػارلق بػهل!!لكفػنل خباتػهللحضػ ةلاهلل!!للكفنلنضػارهلوػيلوػا ه!!لخشاعهلهل

للل فهذال الاللشبهلا عا !!لاا لل ملوا هل
أقػػػػػػا لصػػػػػػالتنل فلتمػػػػػػ دتلعػػػػػػ ل
لنماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

لفػػػأففنلاهػػػالعفػػػنلامشػػػه هلالقػػػ س
للصػػ نلفػػنلصػػالتنل مفػػنع ػػنل 

 

لتشبه لاالمعلارلاالمس لكالفاس
 ذانللمػػطلأفلل ػػافلاللشػػبهلاػػاوالنلالاػػا  لللشػػبهلاالاػػا  لكالبػػاا لللشػػبهلاالبػػاا ل 

لع ػػنلقػػ رؾلفػػ ذالاسػػلااعلأفلللشػػبهلع ػػيلقػػ رهلاسػػا مالكوا مػػالرسػػاؿلاهللاػػ ؽلاهل
كذلػكلللااانلل حباػطلا عاػ لع اهلفض هلكعاالاهل لاوم لك لاأو لك ممالوا اثانلكاملسػ

لأفلل ػػافللػػهلمصػػاطلكقسػػطلوػػ ل  فلالػػاارثللػػهلن ػػ لوارثػػهلفقػػ لأصػػبحلشػػباهانلاػػهلفا ػػـد
كردلفنلا ث لفنلذل  ل}ل مػالوواشػ لا مباػالل لمػارثلدر مػالك لدلفػارانلك ممػالوا اثهلكق ل

 سػػيلااللشػػبهلذلوا اثػػهلوػػ لالو ػػ لالػػا بيلكوا اثػػهلوػػ لالفػػارلالقولفاأخػػارانل{مػػارثلع مػػانلكمػػ
ا سػػػاؿلاهلكاػػػا ملسابللحباػػطلاهلكوصػػاااهلكلػػاسلا ملسػػابل ػػػفالأفللػػذ طلكلػػأتيل
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لاس س  لا ش اؼلكس س  لالفسطلكلو قهالع يلالحا طلل ل.
فا ملسابلامالق ػ لأفللفلسػطل لػنلذاتػهلفالشػبهلاػهلفػنلاػ لنا تػهلنلػنللصػا ل

للا اثلنض ةلذاتػهلو لأ  لواتهلفاسلحقل فالأفلل افلفنلااافهلك ا  هلعػ نل ا 
لفلشػػػػبهاال فللػػػػ لت امػػػػاالوػػػػا ه 

 

ل فلاللشػػػػػػػػػػػػػػػػػبهلاال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿلفػػػػػػػػػػػػػػػػػالح
للل اـلالم اقبػ لفنلنػال لالموالػف فػ ذالتشػبهلا ساؿلاهلرفػوهلاهل لنلوق 

لل  لل  لل لل  لل  لل   لل  لل لل   لل لل    لل لل
  لل لل  لل    لل   لل لل   لل لللللللامس[لامس[للُُٔٔ]]لل

ل اقػػػطلاهلفػػػنلاػػػ للوفا اقػػػطلاهلفػػػنلالسػػػ لكالمهػػػ لكفػػػنلالوالماػػػ لكفػػػنلالع ػػػاة
ل!نا تهلك ذهلا ال لالمق اا لالذل للس  االاو  الفارانلفنلدلاافلالصالحا 

لفػػنلاػػ لاػػافلل اقػػطلاهولػػنلاإلمسػػافللعاػػافلاسػػمهلفػػنلدلػػاافلالصػػالحا  ل ذالل
لوأوال ذالاافلل اقػطلالع ػقلفهػالاواػ لاوػ لالمشػ قا لعػ لدلػاافلالصػالحا لكق لكنا !

كوقػاـلاإلنسػافلأفلتوبػ لاهلاأمػكلتػ اهلفػ فللػ للو فلالصالحا لا الله لوقػاـلاإلنسػاف
كوفػػػ لوػػػ لنباػػػطلاهللوكوقػػػاـلاإلنسػػػافللػػػالأنبػػػابل بػػػ لوػػػ لاهلوت ػػػ لتػػػ اهلف مػػػهللػػػ اؾ

ك لاقاػػاـلال اػػ لك للوك لاػػالق الةلكا اػػالعلورةلكلػػاسلاالمهػػارةكلػػاسلاالشػػاالوكوصػػاااه
ك ممػػالفضػػ لللاضػػ لاػػهلالملاضػػ لع ػػنلالصػػادقا لوػػ لالصػػالحا لكا اػػ ارللواصػػااـلالفهػػار

لفامفحه ل ذالالمقاـلفنلماسلأكلأقػ لفنللا لأكلمهار.
للكوػػػ ل ػػػالفػػػنلوقػػػاـلاإلنسػػػافلألػػػ لل ػػػاف ل لل لل لل   لل   لل    لل

 لل    لل للللفمػػػالداـلكصػػػ ل لػػػنلو اقبػػػ لاهلفقػػػ لصػػػ حلفػػػنلأفلل]الفحػػػ []الفحػػػ [لل
ل افلر النلو لر ا تلاهل مهلفػنل ػذالالاقػ لكفػنل ػذهلالحالػ للػ للػلح  لفاػهلناػهل

لوهلاهولكل للشه لل  ػ لاااػ لوػالل ضػاكل للماو لأن انلفنلدل لاهللوكل للح مهل ااه
ولعاػالانلصػاا انلأكلاباػ انل  ل ذالاػافللسػلحقل ػذالالواػاللفػنلماػ لوػا هللك للوانلأن انل

كع نلالاارللاضيلفنلقػػاؿلربللوكاهذاللسلحقلأفلل افلفنلدلاافلالصالحا لكالملقا 
لل للالوالما لكفنلال ا ػ ةلالفاراماػ 
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لل لل لل     لل لللل  لل    لل لل لل    لللل
   لل   لل   لل   لللللل]لامس[]لامس[لل

للفلأتاػػػػهلاوػػػػ لذلػػػػكلالبشػػػػ لاتل  لل     للللفػػػػنلالمفاوػػػػاتلللػػػػامس[لػػػػامس[للّّٔٔ]]لل
كالم اشػػااتلال ااماػػ لكالواػػالاتلاإللهاػػ لاللػػنل لمسػػلاايللوكالا اسػػ لالفاراماػػ لوالصػػادق 

كلهػػػػ لوػػػػ لل...لاـل مػػػػهلأوػػػػ للاػػػػاؿنصػػػ  الك لعػػػػ  الك لاإلشػػػػارةل لاهػػػػالفػػػػنل ػػػػذالالمقػػػػ
كلػالروػدتل لاػهلا شػاراتلك لتسػلاايل  لأفللوالبش لاتلوا لتسلاايلال لطلأفلتلحم ه

للتقاؿلفاهالامالقاؿلاإلواـلالاداليل
لف ػػػافلوػػػالاػػػافلومػػػاللسػػػ لأذاػػػ ه

 

لفا لخا انلك لتسػأؿلعػ لالعبػ 
الالمقػػاـلكلوػال لذلكل فل ػذالشئلسػااقللاقلهلل دوهػالأفللصػ لاإلمسػافل لػنل ػذ 

لفالللفاػيل فال  لوقػاـلاللػذكؽ.ل!!لذؽلتو ؼ!!للكللذكؽ
لوكل ػػػ لوقػػػاـلالػػػػذكؽلوفػػػالللفاػػػيلوقػػػاـلالاػػػه لك لوقػػػاـلالسػػػماعلك لوقػػػاـلاللػػػ قن

ا سػال للب اهػاللفاػ لوػ لالسػال ا لكالمحبػا للاالبش لاتلا اهلاهللف ذالأا وهلاهل
لو مػػا تلربلالوػػالما لكالملامػػا لفػػنلسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ ل كالػػ اغبا لكالواشػػقا لفػػنل

!!لوػفه لوػ للحسػػ كهلل!!فابل ػنلاػالع قل فلأللكلػنلل  ػػللا سػال لاهللبل ػنلاع ػػقلاه
كذلػػكل مػػػهالسػػػف ل!!لكوػػفه لوػػ لللذوامػػهل!!لكوػػفه لوػػ للوارضػػاهل!!لكوػػفه لوػػ للفػػازعاهل

ل اه

لل    لل    لل   لل   لل   لل  لل      للللللالا قاف[الا قاف[للُُّّ]]لل
لسف لاهلكل لتم للسف لاهلتب لالن.

}ألحبػػػكلللقػػػاؿللسػػا مالعبػػ لاهلااػػ لوسػػػوادللسػػا مالعبػػ لاهلااػػ لسػػػالـل
لحلكو لػػابلعفػػ مالفػػنلأمػػػ لر ػػػ لصػػال كلػػ  لقػػػاؿل قػػاؿل! ل قػػاؿولمػػػو ل قاوػػػكل لقػػػاؿ

كالماػػ لوا ػػػادلل!!فهػػػ لأكؿلوػػػ لل ذاػػػامهلوه{الحلقاوػػصػػاللػػػاراة لأعػػ للأعػػ اللال  ػػ لال
فػيلقالػهلتوػالنللكقػػاؿلاهللهػ لكلػهلووػ لأكؿلو لاذبلنضػ ةلالفبن لعمػهلكاامااللو فامػه

لفيلسارةلا مواـ 
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لل    لللل      لل   لل    لل   لل لل    لللللل

أخلصػػهلاهػػذالالاضػػػ لكاهػػذهلالفبػػػاة لكاػػذلكلاػػ لكلػػنلكاػػ للكلحسػػ كمهل فلاه
لاؿلاه كل  ػػػػػللالب اػػػػغلرسػػػػػا تلاهلكلػػػػ خ لفػػػػنلقػػػػػلصػػػػػانللصػػػػ ل لػػػػنل ػػػػذالالمقػػػػاـ

ل  ل    ل   ل ل       ل ل    ل   ل ل لللّٗ]ل
ل ا خلصاصكلذلكللقاؿلاهل صحابل ذالولا نداب[
لل لل   لل    لللل لل    لللل   للللكالموفػػػػيلأمػػػػهلللػػػػامس[لػػػػامس[للٓٔٓٔ]]لل

ساودؾلع اه ل فالكلودؾلع اه ل فاؾلك  ػذالممػ لاآللػاتلتسػ كلالمقاوػاتلاللػنللسػا ل
فاهػػالالمسوفػػافلكلسػػا لفاهػػالالاارثػػافلنلػػنللصػػ اال لػػنلأع ػػنلوقػػاـلك ػػالتب اػػغلرسػػال لاهل

.ل
أفللاقهفػػالفػػنلالػػابلاهلكأفللمػػ لنفالػػالصػػ كرمالااهػػ لووفػػاهلكأفلللمسػػأؿلاه

لقػػذؼلفػػنلق اافػػالمػػارانلوػػ لثفالػػاهلكأفللمو فػػالفػػنل ا  مػػالكاااففػػالعػػاو ا لا لػػابلاهلكأفل
لمو لا لر ػ لوفػالمسػع ل ػا  ةلناػ لمااقػ لامػالفػنلالػابلاهلوػ لأخػالؽلاهلكأخػالؽل

لسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  لكص نلاهلكس  لع نلولنبابهلكوصاااه

   اجمللس السابع عصس اجمللس السابع عصس    

  7474لقسب لقسب بـاب ابـاب االقلب القلب 
ل!القػ طل ػالالبػابلل حااةلالقػ وما ...للاس لاهلال نم لال نا 

كفػػنلوواػػ للوفػػنلاحبانػػ لالوػػا لفػػنلرلػػاضلالصػػالحا كالق ػػطل ػػالاػػابلالحاػػاةل
الاقػػا لأفلالمهػػادلا عاػػ لكلػػذلكلفػػ فلالصػػالحا لع مػػاالع ػػ للوسػػػا لا كلػػػا لكاآلخػػ ل 

لك ػالالاصػاؿل لػنلاهل ػالالمهػادلفػن لالذلللاص ل لػنلال فػدلالما سػ لكالسػ لالم ػـ 
                                                 

لوحلُٗ ن للالْٕ  ل.دؿلا سلاذ/لأنم لفهمنلأاالزل ولااافاسدرسلاػوػ لاإلفاارلامفلـََِٖ/لُ/ِٕ ػللُِْٗـ 
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كالمهػادلفػنلتاهاػ لالق ػطلوػ لاػ لوػالسػاللول...للتع ا لالق طلوػ لالصػااتلالمذواوػ 
كلاػػايلفضػػ هل...لكلاهػػارلأمػػاارهل...لللفػػدؿل مالػػهلل مػػهلواضػػيلاخلػػارهلاهل...لاهل

وح هالكوحػ لقبالهػالوػ ل...ل فلا لالواالاتلال ااما لكال كناما للو...للاالهكخال لع
أكلسػػ للوأكلفػػلحلق ومػػيلوك للفػػدؿلفػػنل ػػذالالق ػػطلأللعاػػاللراػػامي...للالوبػػ ل ػػالالق ػػط

ل.ك الوشااؿلالباؿلااا لالاان لالملواؿول لهي
لطل{}للالق ػػطلااػػ لالػػ بلفاهػػ هللػػهلاالحػػل لاؿلا وػػاـلأاػػالالوػػدا كلقػػذلكلػػ

كقػػػ لع ففػػال فػػالأفلالق ػػطل ػػالالباػػ لالػػذللللفػػدؿلفاػػهلالػػ بلل–لاىلك ػػذهلا مػػ ل موػػ لالبػػ
لوكفنلماسلالاقػ لذا مػالالاسػا  لللاهاػ هلك ػنلالحػطلواواالاتهلكخا هلكاػ هلكلتاضالته

أكلالحػطللػ ك دل لالحػطلل ػ ماالأكلل دك ػلكالمقصادلاالحطل فػال ػالهلكرسػالهلكلػاس
ذلكلفػ فلالصػالحا لكلػلال لهلكرسػالهلالالحػطلالعػولل ممػطلكالم اسػطأكلل مفاص

اارلك لا اػ ةلا ذاػارلقامػافلاإلخػاافلالصػادقا ل لاا سػك ػ لع ػنلمهػولربلالوػالما لل
لل لار  اػ لوػ لا غاػك لا ا ةلاإلمااؽلل مفاقا لو لذكملالاسارلك ممالااهارةلالق ػطلاال

 لل     لل لل لل    للللللل.الحم ات[الحم ات[للُُّّ]]لل
فالل ػ ل لل لقاللكاللقاللوح هالالق طلك فلاامػاال للاه كفلذلكل مهػ لعم ػاال

لوفاقب ػافلع ػنلاإلخػاافلااػاا    ل}لساكالاا لأك دا لنلػنلفػنلالقبػ ل{اقاؿلالحباطل
ك للػػ خ كفلكسػػوانلفػػنلسػػبا لرفػػيلشػػأمه لك عػػاللللوكلوػػاو امه لاالفصػػاح لفػػنلاػػااافه 

فهػػػػ للوكذلػػػػكللاػػػػػسلااخلاارمػػػػالأكلا رادتػػػػػفالومػػػػػ لا وػػػػػهلال ػػػػ ل ل ػػػػ لالل ػػػػ ل لللووقػػػػاوه 
 ذانلل!!! فلاهلاا ػيلع اػهلفػ أللأفلق بػػهللػاسلفاػػهلسػػاللوػػا هولوامافلو لعامػهلاهل

ل.فمادافلالل  ل لوػػيلال  لػ ل
كا اللػهللمػ لأرادلأفللػ خ لعػال لل...فالق طللال خااميل الاػابلالقػ بلكاللػ امي

للللهاميلال كحلكعال لا لل لل  لل لل   لل  للللللأمػهللسػ  لوػ لل]الشػو ال[]الشػو ال[لل
ل.ا ث ةلكا ماما لكالحجلكالهاللكال  هلكالبايلكالحق لكالحس 

كق للقاؿلالبويلوالالذلللأتنلاالحس ل فالفامالااففالوػيلأمفػالأمػاسلركنػاماا ل لل
فه لعف والنس كاللاسللاافلووػهلمقاؿللالأخيلوالاالكلااخاةللاسللكلماذالنس كهل
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ل!و كلأكلوػاؿلأكلأللشػئلوػ لز ػ ةلالحاػاةلالػ ماال لأاػ انلاػ لأمػهلاػافلوػالزاؿلااػ لصػاا 
كاػػاماالاثفػػيلعشػػ لكقػػ لا ػػغلاهػػ لل–كالسػػبطل ػػالااػػ لالفبػػيل-لانلكوػػ لنسػػ كهلاػػاماالأسػػباا

وػيلل!كاافلالحس ل فالع نلعااللاهلالػذللع فػاالأمػهلسػا اؿل لاػػهلوػػ لعفػ لاهل!الحس 
فمالداـلقػ لع فػػاالأفل ػػذالالواػاللسػػا اؿل لاػػهل!!!لأمه لااماالفنل ذالالمقاـلغا لكاعا ل

لف ماذاللحس كمه ل    لوحػال 
هلأفلاهلوػػػالداـلقػػػ لادخػػػ للػػػاال  لأمهػػػ لسػػػبحافلاهلف ػػػ كالأفللقل ػػػاهلكلػػػ للو مػػػ

ال و ػهلعفػ والفهالكارثلالفباةلف  للم فه لكل للم ػ لغاػ   لوػ لذلػكلك ػذالوػولالفباة
للللاهلاػرللاهلع نلأااهلأفللقاؿللػهلألق    لل   لل  لل    لل    لل

 لل   لللللللكقػػ لنػػ ثلكاػػادكاللػػهل مهػػ لنسػػ كهلع ػػنلالمقػػاـلالواػػال،لاسػػل[لاسػػل[للٓٓ]]لل 
ل كقػػػػػػ لقالػػػػػػاالعف وػػػػػػالا لموػػػػػػاا    ل  ل ل    ل   ل  ل  ل  ل

   للكاوػػػػ لذلػػػػكلتااػػػػػاالكاسػػػػػلاا كاللو[لاسػػػػللٗ]للل    لل لل    لل   لل
   لللللل..]لاسل[]لاسل[لل

كقالاالمقل ػهلثػ للولا عافل ماسه لكلأتافلاالمعارجل(الو مال)كامػالتو مافلفػافلل
كقػ ل ػالللفػالاهلاهػذهللوالمقػاـلاو لذلكلملابل لنلاهلكم افلو لالصالحا لكم ثل ذا

القصػ لنلػػنلموػ ؼلأمػػهلنلػنلفػػنلرنػابلالصػػالحا لكفػنلوواػػ لالملقػا لالػػفاسلوا ػػادةل
ل كع افالأفلمفلبهللهالك لماقلفاهالكمو  لع  لالاقا لامالقاؿل واوفالأاالالودا  ل

لا {الفاسلا خ كجلرفا ل للفلهيلنلنلخ لالواأفل هادلالفاسلنلنلويلامل}
كأفللقاؿلكانػ لفػا  للقػ لاملهاػ لوػ ل هػادلالػفاسلكأصػبح لوػ لأ ػ لك لاا ل

 مػػهلا مػػالزدتلفػػنلالاػػلحلانلمػػػ لأااػػ ل لػػنل هػػادلالػػفاسلكذلػػكل فل هػػػادللوالاػػلح
فمهادلالفاسلعفػ لالسػال ا لفػنلالب الػ لل ػافلفػنلتػ ؾلل..لالفاسلفنلا لوقاـللهلأمااع

تػػػػػػ ؾلالمبانػػػػػػاتلكفػػػػػػنلل..لكفػػػػػػنلتػػػػػػ ؾلالحاػػػػػػاظلكا  ػػػػػػااللكالم ػػػػػػذات..لالشػػػػػػهااتل
اػػاظلكاضػػح لكالمواصػػنلكاضػػح لكسػػه ل فلالحلوكالمسلحسػػفاتلك ػػذال هػػادلكاضػػح

لسفاتلكاضح لفهال هػادللسا لكسػه ل.كالمسلح
ك هػػادلالػػفاسلعفػػ لالااصػػ ا لأفللما ػػػ  النلػػنل لتقػػللعفػػ لوقػػاـلكتاػػ لأمهػػال
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ؿللػاسلاوػ ل ػذالوفلهػنلأكل هػادلأكلكصػاولأكلتاػ لنص  لاللمػاـلككصػ  ل لػنلوػاللػ اـ
ابلأكلوػػػ لفػػػاللقػػػلل مػػػهللاػػػ لأمػػػهلر ػػػ لوػػػ لا قاػػػك .و.ل لػػػنلنضػػػ ةلالقػػػ بلكاإلموػػػاـل

كلاػ لاػذلكلأمػهللسػلاايلافل!!لا ممابلأكلو لا كتادلك للحلاجلاو لذلػكل لػنل هػادل
أكلل لػ لأفللا ػهلغاػ هلكلاػ لأفلماسػهلغاػ ل!!للو  لغا هلكلػاسلوحلا ػانل فللو ػ لماسػهل

كلشػػو لافشػػاةلل!!المقػػاـلقػػ للشػػو لاالوامػػ لفػػنلماسػػهكفػػنل ػػذال!!وحلا ػػ ل لػػنلاللا اػػهل
أكللػهلل!!أكلأمهلأصػبحلع ػنلشػئ!!لأكلأفللهلشئل!!لالمشاع لفنلماسهلاأمهلأصبحلشاعانل

ل!!!أكللهلعف لاهلكنبابهل اهلك عااـل!!!لوقاـل
ل!لكامػػالألمحفػػالكصػػ نفالالمػػ ةلت ػػالالمػػ ةلعػػ لذلػػكل..لك ػػذهلوشػػ   لالمشػػاا 

ل ذالالدلغلفنلأس علو للمحلالبص  صاالو لف فلالصالحا لللع لاكلذ
لاػػػ لالػػػػذللأمػػػػالفاػػػهلفضػػػػ لوحمػػػػ 

 

لوفػػػػهلاػػػػ الك لاػػػػػهلاػػػػافلكصػػػػػالاا
لوكوػ دلسػا مالرسػاؿلاهلوفػ فلاػ لوػالووػيل ػالفضػ لاهل–فاقاؿلوالالذللووػيل 

كلػػالل–لػػالقاوػػاالعفػػهلاللاػػارلفامػػهللصػػا لقاوػػ لن لػػ للوكأمػػالوا ػػنلاماػػ ل ػػذالالما  فػػاف
 فلاػ ل مػاؿلول ادتلساصػا لشػئللػاسللػهلقامػ لفػنل ػذهلالحاػاةلقاواالعفنلتاارلا وػ

فػفح لواػ لاللاااػ لالػذللولللكا لاماؿلفافال ػال مػاؿلرسػاؿلاهلكامػاؿلرسػاؿلاهل
كلػػالأفل ػػذهلالمسسسػػ لأخػػذتلاضػػاعلهاللولتأتاػػهلالبضػػاع لوػػ لوسسسػػ لالسػػا لالفباػػ ل

لالاا أكلقلات نلاللااا ل ل لشئلف ػالقالػاال فماذالل افلف...ل
لل   لل     لل  لل    للللللك ػػ لوفػػالوػػ لل!فمػػػاذالتقػػاؿللاسػػل[لاسػػل[للٓٔٓٔ]]لل

لسػػلاايلأفللوػػارضلكلمفػػيلاللاػػػارلوػػ لا مقاػػاع ل ذانلفالاضػػ ل فػػال ػػالفضػػ لاهلكلػػذلكل
فػػ فلأ ػػ ل ػػذالالمقػػاـلوػػ لالسػػال ا لكالااصػػ ا ل هػػاد  لفػػنلأفلل لػػػ لاػػ لكانػػ لوػػفه ل

لل.ك لقػاةل  لااهل{لنالػ لعػ نل}ل لناؿل
ف ذالاسلااعلأفلل ل لنالهلكقالهلكأفوالهلكا هلع ػنل لنػاؿلك لقػاةل  لاػاهلفامػهل
السػػػبا لالسػػػاملكالا لػػػقلالسػػػاملالماصػػػ ل لػػػنلو ضػػػاةلسػػػا مالرسػػػاؿلاهلفػػػ ذالااشػػػااهل

لكامشا لاهذهلالم اشااتلفق لع ضلماسهل لنلال  اعل لنلأدمنلالمقاوات.
للمادتهل ااتللالحقاق ل لتقلللولهلالمقاواتلفالسالكلا مالاشا    لل  لل
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   لل لل   للللولفػػاللتػػ ا لعفػػ لاشػػللك لتقػػللكالما ػػابلأواوػػػكلالبقػػ ة[البقػػ ة[للََُُِِ]]لل
لو ةلالفبػػنكلػػالاامػػ لنلػػنلالم ا ػػيللحضػػلوللعفػػ لو ا ػػنولك لتقػػبػػنل لهػػاونعفػػ لع ػػ لك 

ع اػكلل!ك ذالرأللػهللقاػ لوهللقاػ  لل لللػهػ لل ػنلتصػأفلتملل!كفأم ل ذالرأللهلوفاوانلع ا
كال مػػاؿلل..لكدا مػػانلتفشػػ لال مػػاؿلوا لك لأقػػ  فػػ لعػػطلعفػػكلاأفلتملهػػ لفػػنلأ للااػػ

لأفللمم فالاهذهلالممػا تلكلل م فالاهػذهلال مػا تل.للاسللهلمهال لمسأؿلاهل
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  ل

   عصس عصس اجمللس اخلامس اجمللس اخلامس    

  7575الدزدات الدزدات تفاّت تفاّت سسُّ سسُّ الئات الئات 
الحم لهلالذللأع نلشأفلو لوو لكصػ ؽلا سػالهل...للاس لاهلال نم لال نا 

لمػػدؿلفػػنلالمفػػ ل فلشػػاللاهللوكنبابػػهلكوملبػػاه ولكادخػػ للهػػ لأع ػػنلوقػػاـلعفػػ لاهلكأاػػـ 
لووػا كالصالةلكالسالـلع نل واـلالمقػ اا لكسػا لالسػااقا لكال نمػ لالوامػنلل ع ػقلأ م

لالػ ل لوسا مالوحم لكولهلالاابا لكصحاالهلالمباراػا  لوكا لو لا ل ملاه له ل لػنللػـا
ل....ووا للالربلالوالما لكع افالووه لأ موا لووا ل

ل...فا  لأ موا لل خااميلكأنباايلاارؾلاهل
فهفػػػاؾلالاقاػػػ للوالػػػ ماالفػػػنلا رزاؽلالحسػػػا لال ماالػػػ لدر ػػػاتلامػػػال وػػػ لاهل

فهفػػاؾلوػػ للم ػػكلل؛ك فػػاؾلالاسػػطلك فػػاؾلوػػ للم ػػكلك فػػاؾلوػػ ل للم ػػكلك فػػاؾلالافػػي
ك فػاؾلوػ للم ػكللوك فاؾلو للم كلاضو لأف مػهلوك فاؾلو للم كلف افلواضو لق ارلط

كاذلكلالمػػاؿلفهػػفاؾلوػػ للػهلرصػا ل..لوا  لف افلكألللف افلك فاؾلو للدل لع نلذلكل
ك فػػاؾلوػػ لرصػػا هللوؼل فاػػ ك فػػاؾلوػػ لرصػػا هلعشػػ ةلو لوفػػنلالبفػػكلامب ػػغلألػػلل فاػػ 

ك فػػػاؾلوػػػ للوك فػػػاؾلوػػػ لرصػػػا هلو اػػػافلوك فػػػاؾلوػػػ لرصػػػا هلوا ػػػ لألػػػللوخمسػػػا لألػػػل
                                                 

لوحلُٗ لا نلٕٓ  .ب جلااافاسوسم لالسالـللاودا لالل-درسلاو لصالةلالاه لـلََِٖ/ُ/ِٕ ػلللُِْٗـ 
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لك فاؾلو لرصػا هلأاػا لو لذلك.ل!!!رصا هلو اار

لل  لل  لل    لل  لل  لل لل    للللللالفح [الفح [للُُٕٕ]]لل
للل مسوفا لدر اتل  لفيلاآلخ ةل و لالوللالودةللكو لفض ل فال الرب ل

لل لل   لل لل للللللللوؿلعم اف[وؿلعم اف[للُُّّٔٔ]]لل
كال ر اتلفنلاآلخ ةلغا لال ماالف  لكان لوفاللعلارل فالفنلالػ ماالدر لػهلاللػيل

سػػاؿلاهلل لػػ  الفػػنلاآلخػػ ةلكلػػ للالومػػ لالػػذلللاصػػ ل لاهػػالفػػنلالػػابلاهلكفػػنلسػػف لرل
كالومػ لواقػاؼلع ػنللوفػ لع ػنلالومػ كذلػكل فلاآلخػ ةلواقالكلم لكلمله للافاؿلوفاهول

لكلذلكلعف والل خ افلالمف لفماذاللقاؿلله لنض ةلاه لوفنلالحااةلال مااكالهم لفا لال

لل   لل    لل   لل      لل  لل  لل    لللللللل]الدخ ؼ[]الدخ ؼ[لل
ذلللعلػػارلل مػػػسو للػػػ ذانلوػػ لالوأللسفصػػ ل لاهػػالاالومػػػ لالصػػالحل فػػالفػػػنلالػػ ماا

اؿلدر لػػهلفػػنلالمفػػ  ل ػػػالكلػػاسلسػػااهلفهػػػفاؾلوػػ لل ػػافلوػػ لأ ػػ لالامػػا لك فػػاؾلوػػ للقػػ
للللفػػػاه لراػػػػفا   لل  لل   لل   لل    للللوػػػ ةللسػػػلقا ل..للاللااػػػ [اللااػػػ [للََُُِِ]]لل

فلػػارةللسػػلقا لع ػػنلااعػػ لاهلكع ػػنلعبػػادةلاهللوكوػػ ةلأخػػ مللومػػ لاومػػ لأ ػػ لالمحػػا 
كتػارةلل ابػهل ػااهللولطل لػنلاوػيلااػاتلاهلك لػنلأعمػاؿلالعاػ لاللػيلتقػ بل لػنلاهكلذ 

كلذ طل لػنلالمواصػنلكالمسػ  اتلكالمعػ راتلكالاحشػاللكالمف ػ لكاػ لا شػااللاللػيل
ك ػػػذهل ػػػنلالمصػػػاب لال بػػػ لل فلواػػػ ل ػػػذالأوػػػػ هلوااػػػاؿلع ػػػنلوػػػ للقػػػاؿلل!!تاضػػػطلاه

شػ اا لاف ل لكالم لاال ػلالحاػجلكالسػالو!!لفأ ػػ لالمحػا لمسػأؿلاهل شيللا لفا ػػاف
سػػا خ افلالفػػارل لوحالػػ لنلػػنلكلػػالو  ػػاالالػػ ماالاومػػ لالعاػػ لف ػػالأفلال اػػارلافػػاالنلػػنل

الصػػ قاتلع ػػنلالاقػػ اللكالمحلػػا ا لفػػ فلاهللوسػػا  لأكلوػػ ارسلكوسلشػػاااتلككزعػػاا
أ سػاوه للاابه لاالو ؿلفنلال ماالكلواػاه لنقهػ لفاهػالقبػ لأفللاادرك ػالكلصػححللهػ ل

لالقااوػ لك لشػكلحس لال ماالله لفالللبقنلله لعفهل لانلللػـا ل للقػاللراهػ لشػايللهػ للػـا
ل!ااف انلف فلا لذلكل للفايفماداـلغادرلال ماالل

ق لػطلوػ لعا  لهػال ػالعبػ لاهلاػ ل ػ عافلكاػافللفاػقللكاافلل سػا ةلعا شػ لل
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لاشػػله لع ػػنلوضػػاا للم  هػػالفػػنلو ػػ  ل!كالمسػػااا لاػػاللوقااػػ كاػػافللاوػػ لالاقػػ اللولا ػػـ 

ل فقال لالسا ةلعا ش لوك نلعا   لسا مالأاالا  ل!كاافلو لافنلتا 

ؼامردقلمآ،مإنمسؾدمآملـمجدسانمطانمرماجلاػػملؿملةمؼؤعملريماظسملؿملػ،مؼامردقلمآ،مإنمسؾدمآملـمجدسانمطانمرماجلاػػملؿملةمؼؤعملريماظسملؿملػ،ممم}}

وؼظملؽماظضملاغل،موؼزملؾماظرحؿ،موحيلـماجلقار،مصمثؽملؿملتمسػملؿملف،مصؾملؾمؼؽملظملضملفمذظؽ؟موؼظملؽماظضملاغل،موؼزملؾماظرحؿ،موحيلـماجلقار،مصمثؽملؿملتمسػملؿملف،مصؾملؾمؼؽملظملضملفمذظؽ؟م

ـَ:مالمإٍغفمملمَؼعمُلْؾمَؼْقع:مالمإٍغفمملمَؼعمُلْؾمَؼْقعضالمردقلمآمضالمردقلمآم ـًَامَضطٍُماظػملؾملؿٍَماْشظمِلْرمظلمَؼْقَمماظدٍِؼ 76{{ممًامَضطٍُماظػملؾملؿٍَماْشظمِلْرمظلمَؼْقَمماظدٍِؼ
76

مم

اذلكلف فلعم لالب لكالعا ل للفاػيل  لالمسػ  لالػذللقػاؿل ل لػهل  لاهلوحمػ ل
أوػػػػالالػػػػذلللومػػػػ لالعاػػػػ لكللصػػػػ ؽلع ػػػػنلالاقػػػػ اللكالمسػػػػااا لكلػػػػ للفاػػػػقلل–رسػػػػاؿلاهل

لمص ح لأكلوفاوػ للاالشهادتا لفهال فال واللوم لل لااخ لك والل لاا  لك والل شه ةلك وا
كلػذلكل للػس  لع ػنل ػذالالومػ للول فهاللاس لهل  لفػنلعػالهلوك وال للشئلدماام

االحادثلاآلفلو لال اارلالذل للواافلوواماتلل ػ كؿلاإلسػالوا لوػ لأ ػ لفنلاآلخ ةولل
كالذمل لللبيل ػاا  للقاوػافلعفػهل!!لالمصالحلفم للمشنلفنلراااه للوااهلالمواماتل

لا ل ذهلا عماؿللاس لهلكق لقاؿلاهلفاه  للالمواماتل ذانل

لل     لل  لل لل   لل لل  لل     لل   لل   للللللالا قاف[الا قاف[للِِّّ]]لل

أوالالمش   لال ب للفهيلفنلالمسوفا لكالمسػ ما لالػذل ل للمشػافلع ػنلا لػقل
مافللاػػػااارلالوصػػػاهلكالمػػػذمبا لفمػػػالكانػػػ لفلػػػارةللوم ػػػافلعمػػػ لالمسػػػلقاما لكتػػػارةللفضػػػ

للن مه لفنلالابلاه ل   لل  لل   لل   لل    لللللل..اللاا [اللاا [للََُُِِ]]لل

أفللفل و لاهلعسنلاهلأفللاا لله لكعسػنلاهللالكامالق فالف فل س للوااال
و لأفلفو ػػنلالمػػسللوكوػػ لالمػػا دلأفللساخػػذ  لاا مهػػ لكلػػ خ ه لالمحػػا لوللػػابلع ػػاه 

أا انلفه لت وطلع نلوػ للا ػيلع ػنلللمشنلفنلا لقلكان لك للمازلال وطلويلاهل
 ا  ؾلكخافاكلكع نلو ل لتااطلع اهلغا ب لك لتعانلع اهلخافاػهلفػنلا رضلك لفػنل

كاامػػػ لمالػػػكلسػػػقام لكلمػػػاللا وػػػاالع اػػػكلل!السػػػمالل لفحلػػػنللػػػالضػػػح  لع ػػػنلالع ػػػق
لفه للفايلذلكلويلنض ةلاهل لل!الكت ذبكاشااؾلتقاؿللق لاام لماليلاذالكاذ

                                                 
 .المسل رؾلع نلالصحاحا لكوسف لاإلواـلأنم لع لعا ش للٕٔ
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لل   لل    لل    لل  لل   لل   لل للفهػػاللػػ للالفاالػػالل]غػاف []غػاف [لل
ََْسؼمَلذملذملالؤمممم}}اللػػيلفػػنلالصػػ كرل مػػهللواػػنلالاػػاابلع ػػنلالفاػػ لكلػػاسلع ػػنلالومػػ ل ََْسؼمَلذملذملالؤممَإِغذملذملذملؼمَلاما َإِغذملذملذملؼمَلاما

 ػػيلع اهػػالوػػ ل لتعاػػنلع اػػهلخافاػػ لك ػػذهلالفاػػاتلفػػنلالق ػػطلكالصػػ كرللال7777{{ممِلاظؽمٔلذملذملذملؿمِلاِتِلاظؽمٔلذملذملذملؿمِلاِت
كلػػػػذلكلفػػػػ فلالاػػػػاف ا لكالمػػػػا  ا لالػػػػذل للافػػػػافلأمهػػػػ للوفػػػػنلا رضلك لفػػػػنلالسػػػػمال

ل نلاهلقاؿلاهلفاه  للضح افلع نلالمسوفا لكلضح افلع

لل    لل لل    لل   لل  لل    لل لل    لل
  لل    لللللللل]البق ة[]البق ة[لل

لاللااػػػ هنقػػػفلػػػدعلكذلػػػكلواػػػ لوػػػ للسػػػاللأكراؽلأللقضػػػا ل اػػػ انلوػػػيلوحػػػاويللا
نلنللػالأخػذلل!ف فلوا ل ذاللضحكلع نلماسهل!لو  لفنلداخ هلأمهلااا ولز الاالباا 

لالػػ ل لالػػذلللقػػاؿلفاػػػهلاهل! ػػذالالحػػقلفهػػاللػػاسللػػه للل لفػػأل للػػذ طللػػػـا  لل  لل
   لل     للللللل مػهلقػاؿ ل...للاسل فاؾل   لول]فص  []فص  [لل

مم7878{{َؼامِسَؾاِديمَإغلمَحِرْعتؤماظصملُّػمْلَؿمَسػمَلكمَغظمْلِللمَوَجضمَلػمْلؿؤفؤمعؤَقِرعًامَلؿمْلؽمَلغمُلْؿمَصاَلمَ صمَلاَظؼملؤقاَؼامِسَؾاِديمَإغلمَحِرْعتؤماظصملُّػمْلَؿمَسػمَلكمَغظمْلِللمَوَجضمَلػمْلؿؤفؤمعؤَقِرعًامَلؿمْلؽمَلغمُلْؿمَصاَلمَ صمَلاَظؼملؤقا}}

فم للأتنلوااللفػنلفاصػ لالدراعػ لكفػنلغا ػ لوػ ل ا امػهلل–لانلف لاؾلكأفلتا  لأن 
ف فلنضػ ةلالفبػيلل!فاسهلفل انلأكلشب انلأكلول انلكلا لأمهلض للل!لساللا رضلكلفق لالح 

َِذملنيَمممم}}ق لقاؿلفاه ل ـْمَدذملْؾَعمَأَر ََْرَضمُرقَضذملفؤمِعذمل ـَما ـْمَزػمَلَؿمَضؿمْلَدمِذْؾُرمِع َِذملنيَممممَع ـْمَدذملْؾَعمَأَر ََْرَضمُرقَضذملفؤمِعذمل ـَما ـْمَزػمَلَؿمَضؿمْلَدمِذْؾُرمِع لفهػ لتاػ ل7979{{َع
ك  لاامػػػ لل...للذلل ضػػػواللوػػػ لالقػػػالأمػػػكلتا ػػػ ل ػػػارؾلالضػػػوالل لفهفػػػاؾلقػػػالللأخػػػ

اػػػ لكلفلهػػػنلك ػػػادلالقامػػػػافلالاقالػػػ ماالواػػػ لالاااػػػ لالقػػػالللأاػػػ لالضػػػػواللكالافػػػنللأاػػػ ل
ك ل!لأوالالقػامافلالػذللل لػ لاهلتو لاػهللفػاللػاسلالقػامافلالػذللفػنلالمحػاا لول لكالش لو

 مػػهلوػػ لالمػػا دلأفلأاػػافلر ػػ للػػنلك ا ػػ لكو امػػ لتمػػاو فنلاهػػالل!نلػػنلالقػػااما لالو فاػػ 
لهوالعصػػػ لأفلال مفػػػ ل ػػػنلاللػػػنلن مػػػ للػػػفاقػػػاؿللوال مفػػػ لالو فاػػػ لامػػػاللحػػػ ثلغالبػػػانل

ل الهػ لالح  لالذللل ضنلاهل  لفنلعل ففنلأرلل!!كلفا ضلذلك

                                                 
لصحاحلالبعارللع لعم لا لالعااب. ٕٕ
لصحاحلوس  لع لأايلذر. ٖٕ
لال  هيلعفهيمىلل ٕٗ لا)ن لؽ(لع لعا ش ىلولكع لسوا لا لزل لرضيى
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للل لل    لل لللللفاػػػ ضلأمفػػػنلفػػػنلالػػػ ماالقػػػ لضػػػح  للوا موػػػاـ[ا موػػػاـ[للٕٕٓٓ]]لل
كسػأالطللػهلمصػللل!ع نلأانلكأخذتلأتق بل لاهل لنلأفلقػاؿلأفل ػذالالالػ ل لوااػ للػهٌل

الطلل افلذلػكلوػػ لنػػقنل ل ل فلفه ل فلكال مل ػالالذلللل!فػ افلزلػادةلع لالوااؿ
 نلكفػػقلالػػابلاهلو لالماػ كضلأفللل ؾلو  ػهل لػنلأفلل قػنلاهلكلػػازعلالارثػػ لالل اػ لعػػ

ـَمَأْواَلِدُطذملذملْؿمِصذملذمللماْظضمَلشمِلؿمِلذملذملةِمممم}}فػػالكقػػ لقػػاؿلال سػػاؿللفػػالا  ـَمَأْواَلِدُطذملذملْؿمِصذملذمللماْظضمَلشمِلؿمِلذملذملةِممَدذملذملّقوامَلذملذملؿمْل ف لػػاؾلأفلتاضػػ لل8080{{ممَدذملذملّقوامَلذملذملؿمْل
لع نلكان .لانلكان 

كاػػافلولدك ػػانلقب هػػالوػػ لأخػػ لللػػهلوفهػػاللفوفػػ والتػػدكجلكانػػ لاوػػ أةل ما ػػ لتومبػػه
فقالػػ لاالػػطللػػهلالح لقػػ لالاالماػػ لفاافػػقل مػػهللحبهػػاللانوكأممبػػ لالم لػػ ةلوالػػادلوعاػػاؿ

فػػػذ طلكقػػػػاؿللػػػػالرسػػػاؿلاهل مػػػيلل!فقالػػػ لأرلػػػ لأفلتشػػػه لع ػػػنل ػػػذالالوقػػػ لرسػػػاؿلاه
 لقػاؿل ػ لأعااػ لكلػ ؾلا هػ لوا ػهل لقػاؿللل فقػػاؿلوأعاا لاافنلفالمانلن لقػ لاػػذا

ل. ذانل لأشه لع نل ار
فهػ للػنلالحػقلل!كلفا ضلاذلكلأفل فػاؾلكلػ لوػ لأك دملعػػاؽللػنلكغاػ لوااػيل

كاماػ ل لػيلعامػ لاهلولل فلالما اثلوا اثلنضػ ةلاهلل!أفلان وهلو لالما اثل ل 
اؿل والت  ػػ لعػػ لالصػػالةلاػػافلوػػ ةللػػػقفوفػػللل   لل  لل    لل     لل

     لل   لللل   للللللكو ةللقاؿلولالبق ة[البق ة[للِِّّٖٖ]]لللل    لل    لل
   لل    لللللللاؿكوػػػ ةللقػػػولالبقػػػ ة[البقػػػ ة[للّّْْ]]لللل  لل    لل   لل      لل   لل

 لل    للل!!لكذلكلفقط..ل..للللقماف[لقماف[ُُٕٕ]]لل
الةلاػػ لفػػ ضل لكالاػػ ضلاػػ لراوػػ ل ألػػ لذلػػكلفػػنلالػػابلاه لت اهػػػالهػػذهلالصػػف

نض ةلاهلل ساؿلاهللاضحهالكلبافهالك الالػذللع ففػال ماػيلالاػ كضلكعػ دلال اوػاتل
ف ػػ لوقػػ ارلزاػػاةلالػػػدرعل لكاػػ لوقػػػ ارلزاػػاةلالضػػػ عل ل!!لالداػػاةلولكاػػذلكلفػػنلاػػ لفػػ ض

ادل لوا ػادةلفنلالػػابلاهل ل لوػ ل ذانل ػ ل ػذهلا مصػب لكالمقػلكا لوقػ ارلزااةلالماؿ 
ل لولكقػػسلع ػػنلذلػػكلصػػلالػػذللفصػػ هلكاافػػهل لرسػػاؿلاهل لمصػػـا ااـلروضػػافلف ػػ للػػـا

صػػػاواالل لللػػهلكأفاػػ كالل لللػػػهلوػػ لالػػذللقػػػاؿل فػػػال لرسػػاؿلاهلكتاقاػػ لل قػػاؿلال سػػاؿ
اـلالصػػااـلكقػػاؿلعفػػهلوػػ لا ػػاعلالامػػػ ل لػػنلغػػ كبلالشػػمسلكنػػ دللفػػالتشػػ لواتلالصػػا

                                                 
لع لاا لعباس.ل)صلاطل ق(ل َٖ
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للالحػػػػػػػػوللولكلكأراامػػػػػػػهلكف ا ضػػػػػػػهلكسػػػػػػػففهلكودااػػػػػػػه لل  لل  لل لل    لل لل
    لل   لل  للللكاػػػ لوػػػ ةلل فهػػػ لولػػػاتلالحػػػولاهػػػالاػػػااؼلووؿلعمػػػ اف[وؿلعمػػػ اف[للٕٕٗٗ]]لل

كاااا لذلكل لك  لاآللاتلاهالسػونلكاػ لوػ ةلكااػللمسػونل لكالاقػاؼلع ػنلع فػهلولػنل
 لالفبػػيل ػػػالالػػػذللاػػا لككضػػحلالهػػاوػػنلالممػػ اتلعػػ د الكااامػػذ طلكولػػنلماػػادرل لكرل

مم8181{{خؤذؤوامَسينمَعؽمَلاِدغمَلغمُلْؿخؤذؤوامَسينمَعؽمَلاِدغمَلغمُلْؿ}}::كقاؿللفا

لوبػاداتلاللػيل ػنلهلأ م هػاللماذالذا تلا لوالسبقلكأا  لفاهل عػ ف  لأفلا
ل....لكالذملكضحهالكفص هالسػا مالرساؿلاهلل!فنلالابلاهلرافال

للتحػػػ صلع اػػػهلالػػػفاسلكاللػػػيل ػػػنلع ػػػنلل ػػػ لعفػػػ وال ػػػاللاهلعفػػػ لا وػػػ لالػػػذ
 سلو ادلأفلملقات لكملوارؾلو لأ  هلأكلتقل لكت خ لالمحاا لكاو  الالسػم لوػ لأ  ػهل

لفصػ هل كرلكا مواـلكغا  ػالوػ لالعاػ ات؛لكلشم لا رضلكالماؿلكا!لك الأو لالما اثل
ضػػا لاللتا ػػ لقضػػا لفصػػ  لفػػنلالػػابلاهلاقشػػافاانلفػػتاصػػاالنلهلالمح ػػ لفػػنلالااػػلاهل

لأا اى.لالما اث
وػػػاالنلاػػػ لمصػػػاطلال  ػػػ ل ذالاػػػافللدك لػػػهلكلػػػ لكواتػػػ ل لكاػػػ لمصػػػابهل ذالواتػػػ لل

اػػ لمصػػاطلالواػػاؿل ذالاػػاماالذاػػارانل!!وللزك لػػهلكلػػ لتفمػػطل ل ػػاللنضػػ ةلاهلاهػػذالكذاؾ
فقطلأكلااماال ماثانلفقطلأكلااماالذاارانلك ماثانل لكو لالذللل ثلال   لالذلللهلذاارلك ل

ك ذالاػػافلال  ػػ للػػاسللػػهل  لأخػػااتل مػػاثلف اػػللولااااػػ لذلػػكل!لكل ثػػهلاخاتػػه مػػاثل لل
افصػهالفػنلالػابللل ثفهل لفاللتا  لقضا لته لالمػسوفا لفػنلالماػ اثل  لكذا  ػالاهل

اهللماذا للل نلمو ؼلأفل ذهلالقضا للاسللفػالتػ خ لفاهػالأاػ انلكوػ لللػ خ لفاهػالفقػ ل
لقػاؿ لابلاهلكق لنذرمالو لذلكلكلخالللا

لل  لل   لل   لل   لل  لل   لل  لل    للللولكو لولكو لالحش [الحش [للٕٕ]]لل
لللل  اؿاؿلعالللقلعالللق    لل لللل لل لل  لل    لللللللل..]الحش []الحش [لل

ف مػػاللػػارثلشػػ علاهلع افػػالأفلل!! ذانلفػػ فلقضػػا لالماػػ اثل لشػػأفللفػػالاهػػالأاػػ انلل
فأمال فالفنلال ماالاو  الذ ب ل لنلاهلفػنلالػ ارلاآلخػ ةلفهػ لع ػنلل–ؾلا و لل ارث لمل ل

                                                 
ل.ع ل اا وول)اط(لع لاا لعم وكللُٖ
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أفلأنمػػ ل مػػاوه لفػػاؽلرأسػػيلكأمػػال فػػاؾل لاػػ لوػػالع ػػنلأفلأكصػػاه لاػػهلأفلأقػػاؿللهػػ ل
ك ػذالدلػ لاهلكشػ علاهلك ػ للاهلل!فنلعالهل ذ بااللوال للح  لااف  لاش علاهل

وػػ للانلك ذالاتبوػػ لماػػسلك ػػااللكن وػػ لكانػػ وللاهلالػػذللأمدلػػهلع ػػنلنبابػػهلكوصػػاا
الماػػػ اثلك ػػػاللسػػػلحقلواػػػ لال  ػػػ لالػػػذللاػػػ لذرللػػػهلافػػػاتلفاقػػػاؿل ػػػ لأ وػػػ لاخػػػاتنل

لوفل ذالااملػػػػالافلػػػا لأكلأااػػػ الشاراػػػافلافػػػاتنلفػػػنلالل اػػ ل لكذلػػكل فلالبفػػػاتللهػػ لالا اػػ
 ل لكسأاػػػلبهالفاقػػاؿلال  ػػلوكالا ػػشلالبػػػاقنللػػذ طل قػػ بلالذاػػػارلك ػػ لاخاتػػهلالػػذاار

لل بفاتلل نل للأخػذلأن لوػ لاخاتنلال  ػاؿلشئ.
فػػ ذالغضػػب لأللافػػ لوػػ لزك هػػالفػػ لنلألػػ لتػػذ طل لل!ك ػػالاػػذلكللقاػػيلرنمػػه

الماػ كضلعفػ لعمهػالفػ ذالن ولػهلوػ لالماػ اثلف اػللل ػافلالحػاؿل لاػالابيللػ للقب هػال
لا عا للهػػالكرعالػػ لوصػػالحهلكلػػ لل عػػنلوصػػالحهالأوػػال ذاللػػ للح وػػهلوػػ لالماػػ اثلف مػػهللقػػـا

لكارثػلفنلذلكلأخب لكت افلل بف لعا لتا طلوفهلكق ل انلوا اثػهلن وػهلاهلأمهلوػ لنػـ 
لالقااو ولل كذلكل فلوا اثلالمسوفا لفنلاآلخ ةل الالمف لفػ ذالن وػ لو لالمف للـا

لل لوػ لوا اثػكلفػنلالمفػ ل فلشػاللاهلأخاكلو لوا اثػهلفػنلالػ ماالفمػدالؾل ػالأفلتحػـ 
     لل لل     لل لل   لل   لل      لل لل  لل   لل لللل

لل..]المسوفاف[]المسوفاف[

لكارثػػانلوػػػ لوا اثػػهلف  مػػيل ذالعػػػ ل لأكل..ل اػػللأدخػػ لالاػػ دكسل ل ذاللػػػ لأنػػـ 
فأمالاذلكلغا لراضنلع لن  لاهلكش علاهلكاػذلكلأاػػافلعاصػيل..لغا تلأكلا ل ل

ال ػالع اػهلل ػيل للػأتنلكلذلكللمطلع نلاإلمسافلأفللل ؾللالماػ اثلع ػنلوػل–لله
لالقااو لكل افلو ك  لالم  الأو   ل لنلاهل  ل لنلالمفػ لأـل لػنلالفػار لالم    ول للـا

ك ػػالا لػػقلا سػػلقاو لل–فمػػاذاللاوػػ لالمػػسو  للعلػػارللفاسػػهلا لػػقلصػػحاحلوػػ لالب الػػ ل
لقا لالػػذلل ػػاللاػػهلالشػػ علالح ػػا لالػػذللاػػافلع اػػهلكالمشػػيلع ػػنلالمػػفهولالقػػال لالمسػػ

ل لال لكؼلال نا ل

لل  لل  لل   لل     لل     لللل لل    لل   لل    لل
  لل لل    للللللللا مواـ[ا مواـ[للُُّّٓٓ]]لل
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ك ػالأكؿللكعف لش علسا مالرساؿلاهللهذهلاآلل لكاافللسلع ـلكسػا  لاإللضػاح
لاهػالأنػ ل خاامفػال للػذلكلرسػال لدالػاراهللقػـا فم ػسلل–و لاسػلع وهالفػنلالا ػادلكل ػـد

امػا لكخاػاطل لخطلكرس لع ػنل ػذالالعػطلخاػاطلعػػ نلالويلأصحااهلكرس لع نلال و
ص اطلوسػلقا لك ػذهلسػب لكع ػنلاػ لل–ع نلالعطلال  اسنلل–ماؿلكقاؿل ذالع نلالش

لقا لفقػطلل ػ لالػػذللسػػامشنلع ػنلالصػ اطلالمسػال ذانلالفا يل ػل–سبا لوفهالشااافل
لل لب وػػ للمشػػنلع ػػنلالسػػ لل    لل   لل    لل  لل لل    للللللُُّّٓٓ]]لل

ف ػػ لسػػبا لع اػػهلشػػااافللػػدل لل مسػػافلوعالاػػ لاهلكعصػػاافلنبابػػهلكوصػػاااهللا موػػاـ[ا موػػاـ[
نلالحقاقػ للػ للأخػذل  لوػالالبػهللػهل فانلأفلذلكللافاهلفنلدماػاهلوػيلأمػهلفػل...لكاتباعل ااه

لاهلكق رهللهلفنلأزلهلالق ل ل  لفنلعاله.
ك ذالوشنلفنلالح اـلكا لهػ لفػنلالػذمابلكا ثػاـلاللػيللحصػ لاهػالا رزاؽلف ػ ل
لأخذل  لوالالبهللهلال زاؽلل  لا  نلو لأفللأخذهلوػ لنػالؿلفسا لسػبهلوػ لنػ اـلكوػ ل

كواػػػ ل ػػػذاللوكاوػػػ ـلولااولػػػهللحباػػػطلاهلكوصػػػاااهلوثػػػاـلكوعالاػػػ لهلكاوصػػػاامهلأوػػػ لاه
للقاللاهل  لفنلعالهلكق لن  لاهلع نلماسهلك ػالالح ػ ل لوذبلع اهلفنلال ماالكلـا
الوػػ ؿلأفللقػػل لوػػ ل ػػس للفػػنلالػػ ماالقبػػ لاآلخػػ ةللا ػػافلعبػػ ةلكعاػػ للااػػ هلكمحػػ لمػػػ لل

للذلكلااا انل   لل    لل     لل  للللللالوف بات[الوف بات[للّّْْ]]لل
لواػ للضػ اهالل ػنللمشػنلاإلمسػافلع ػنلالا لػقلالمسػلقا  كوػ لولكهلفػنلاػ للػـا

فأمػ لالػذلل...لاػ ل لللانللمشنلع نلالا لقلالمسلقا ل ا لكأفللعلارلافاسهلو ل فالوقاوػ
ف ذالاف لت ل لأفلت افلو لأ ػ لالامػا لع اػكلأفلتػ للأعمػاؿل..لتح دللفاسكلالمقاـل
ل.ربلالوالما لكاعم لاهالأ  لالاما لفنلالاب

لالقااوػػػػػػػػ لك ػػػػػػػػل ذالافػػػػػػػػ لت لػػػػػػػػ لأفلت ػػػػػػػػافكل ل  وػػػػػػػػ لالا هػػػػػػػػاللكالوامػػػػػػػػالللػػػػػػػػـا
لل     لل    لل لل     لل      لل للللك ػػػػس لللهػػػػ لول]الااقوػػػػ []الااقوػػػػ [لل

وفهولوخ لفمػ لل لػ لأفلل ػافلوػ لأ ػ لالامػا لف مػهلأوػ لسػه لكلسػا لفو اػهلأفللملفػطل
كلحػػافجلع ػػنلفػػ ا يلاهلكلعػػ جلالحقػػاؽلالشػػ عا للوواصػػيلوػػال هػػ لوفهػػالكوػػالااػػ الم

فوفػػ واللمفػػنلالمحصػػاؿللعػػ جلالداػػاةلك للػػسخ لذلػػكل لػػنلأفللواللػػيلأك بهػػالع اػػهلاه
لعدمػػهلفػػنلالباػػ ل مػػهلوػػ لالمػػا دل فلفوػػ لذلػػكللامػػيلفػػنلنػػقلاهلكل لػػ لأفللفقصػػهلأكل
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قػػاؿل اللكالمسػااا لكلللمػارلكلازعهػالع ػنلالاقػفنلعا لالومبهلأكل لت كؽل لماللأخذلو
لل مػػهلقػاؿللفػالفػنلذلػكلل!نلاػذلك ذهل نلالدااة!!لكاهل لل ض لل   لل   لل  لل

   لل  لل   للللللللاق اللاهفمال لتحبهللفاسكل لتوااهلولولوؿلعم اف[وؿلعم اف[للِِٗٗ]]لل
ل لهكع اػػػػػػػكلأفلتواػػػػػػػاه لومػػػػػػػالتحبػػػػػػػ ل    ل    ل  ل   ل    ل

    ل ل ل    ل للللالبق ة[لِٕٔ]ل

ألل لت ضػػػػنلأفلتأخػػػػذهلأفلأعاااػػػػهلأنػػػػ لف اػػػػللتوااػػػػهلل مسػػػػااا ل ل ذانلوػػػػ ل
لحافجلع نلالا ا يلكلع جلنقاؽلاهلاللػيلع اػهلكأ مهػالالداػاةلكلملفػيلكاحاػجلماسػهل

ـَم}}اال  ػػ لالػػذللذ ػػطلل سػػاؿلاهلىللل–وػػال هػػ لوفهػػالكوػػالااػػ للعػػ لالمواصػػي ـَمَؼْلذملذملَملؤمَسذملذمل َؼْلذملذملَملؤمَسذملذمل

ْؾمَسػمَلذملِلممْؾمَسػمَلذملِلمم مضذملاَل:مَػذملمم مضذملاَل:مَػذملممَواظػمَلؿمْلػمَلذملةِمَواظػمَلؿمْلػمَلذملةِمممَخؼمْلسؤمَصػمَلَقاٍتمرماْظؿمَلقَمَخؼمْلسؤمَصػمَلَقاٍتمرماْظؿمَلقَم،مصعمَلاَلمَظفؤمَردؤقلؤماظػمَلِف:م،مصعمَلاَلمَظفؤمَردؤقلؤماظػمَلِف:ممََماإَلْدالاإَلْدال

ـِ؟مضاَل:مالمإالمَأْنمَ شمَلِقَع ـِ؟مضاَل:مالمإالمَأْنمَ شمَلِقَعَشؿمْلرؤػؤ ،مضذملاَل:مم،مضذملاَل:ممَرمَرَعسمَلاَنَرمَرَعسمَلاَنضاَل:مَوضاَلمَردؤقلؤماظػمَلِف:مَوِصؿمَلامؤمَذؾمْلضاَل:مَوضاَلمَردؤقلؤماظػمَلِف:مَوِصؿمَلامؤمَذؾمْلمم،،َشؿمْلرؤػؤ

مم،مَضاَل:مَوَذَطذملرمَظذملفؤمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِفماظِزطذملاَة،مصعمَلذملاَل:مممممم،مَضاَل:مَوَذَطذملرمَظذملفؤمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِفماظِزطذملاَة،مصعمَلذملاَل:ممممممَػْؾمَسػمَلِلمَشؿمْلرؤهؤ؟مضاَل:مالمَإالمَأْنمَ شمَلِقَعَػْؾمَسػمَلِلمَشؿمْلرؤهؤ؟مضاَل:مالمَإالمَأْنمَ شمَلِقَع

ِٓمالم مضذملاَلمَصذملَمْدَلَرماظِرجؤذملؾؤمَوػؤذملَقمَؼعمُلذملقلؤ:موَممممم مضذملاَلمَصذملَمْدَلَرماظِرجؤذملؾؤمَوػؤذملَقمَؼعمُلذملقلؤ:موَمممممَػْؾمَسػمَلِلمَشؿمْلرؤَػذملا؟مضذملاَل:مالمإالمَأْنمَ شمَلذملِقعَمممَػْؾمَسػمَلِلمَشؿمْلرؤَػذملا؟مضذملاَل:مالمإالمَأْنمَ شمَلذملِقعَممم ِٓمالما ا

ََمإْنمَصذملَدقَممممممأْغعمُلذملصؤمِعؽمْلذملفؤمَذذملممممأْغعمُلذملصؤمِعؽمْلذملفؤمَذذملمممَوالَوالَأَزؼدؤمَسػمَلكمػَذامَأَزؼدؤمَسػمَلكمػَذام ََمإْنمَصذملَدقَمممممؿمْلؽًا،مصعمَلذملاَلمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِف:مَأْصػمَلذمل فػ ذالل8282{{ؿمْلؽًا،مصعمَلذملاَلمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِف:مَأْصػمَلذمل
لعم لاهذهلالا ا يلكاولفيلع لالمواصيلفق لفاز 

لل  لل   لل لل  لل    لل    لل  لل للللللوؿلعم اف[وؿلعم اف[للُُٖٖٓٓ]]لل
الفااف لاأفللصػ نلالفاافػ لل  لو لل ل لأفلل افلو لالمق اا لع اهلأفللدل لو ل

القب اػػ لكالبو لػػ لوػػيلالصػػ ااتلكلحػػافجلع ػػنلالسػػف لالمساػػ ةلكأ مهػػالالػػات لاوػػ لالوشػػالل
للللكراولػػيلالسػػف لقبػػ لالامػػ لك ذالزادلعػػ لذلػػكللموػػ للػػهلراوػػاتلفػػنلال اػػ   لل   لل

    لل  لل   لل للللأرادللكلحػػػػػػافجلع ػػػػػػنلصػػػػػػالةلالضػػػػػػحنلك ذالاإلسػػػػػػ ال[اإلسػػػػػػ ال[للٕٕٗٗ]]لل
المدل لكالمقاـلا ع نلع اهلأفللذا لاهلذا انلااا انلقااوانلكقوادانلكع نل فبهلواشػنللػذا ل

مػػا  للػػذا لاهلك لل ػػلللسػػامهلعػػ لذاػػ لوػػا هلا فػػ لعػػا لك لل–قاعػػ للػػذا لاهلل–اهل
ل نلوقاـلفنلوقاواتلالق بلو لاه أق ل مهلأع

لل لل      لل       لل       لل       لل
                                                 

لصحاحلالبعارللكوس  لع لا ح لا لعبا لاه.ل ِٖ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            119119                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      لل      لللل ل لكأعػ نلوقاـكأعػ نلوقاـولولا نداب[ا نداب[للّّٓٓ]]لللل      لل
  لل لل  لل    لل    لل   لللللل]ا نداب[]ا نداب[لل

ف  مػػػالتدلػػػ لفػػػنلالفاافػػػ للك ػػػالاػػػذلكلل ػػػافلفػػػنلأع ػػػنلالمقاوػػػاتلعفػػػ لاهل
تلكأعمػػػاؿلالبػػػ لكالعاػػػ لا مػػػالاػػػافللػػػكلوقػػػاـلأع ػػػنلاػػػا لالمقػػػ اا لكذلػػػكل فلكالق اػػػا

لالمق اا للاساالع نلدر  لكان ةلل ػفه لدر ػاتلفػنل فػ لالفوػا لعفػ لربلالوػالما ل
احسػػػػطلا لهػػػػاد  لفػػػػنلالااعػػػػاتلكتفافسػػػػه لفػػػػنلالعاػػػػ اتلكاسػػػػلباقه لفػػػػنلا عمػػػػاؿل

ل ذهلالدلادات.فنلالمفاتلاحسطللالصالحاتلل افلالمقاـلعف لربلالودةل
أفللمفحفػػػالرضػػػاهلكأفللافقفػػػاللمػػػاللحبػػػهلكل ضػػػاهلكأفللحاافػػػالوػػػ للمسػػػأؿلاهل

المواصػػػيلكالاػػػل لوػػػال هػػػ لوفهػػػالكوػػػالااػػػ لكأفلل زقفػػػالو اقبػػػ لاهلكخشػػػالهلفػػػنلالااػػػطل
اػػ لن ااتفػػالكاػػ لفػػنلللكمسلحضػػ هلفػػنلق اافػػالكم اقبػػهللكالشػػهادةلنلػػنلمػػ للاهل

 لولػػػػػهلكاا قلػػػػػ اللاعػػػػػا لا للػػػػػهولأفللوػػػػػدمالاالومػػػػػ لاشلكمسػػػػأؿلاهلأعمالفػػػػالكأقاالفػػػػاول
ل.كص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  ل

  اجمللس السادس عصساجمللس السادس عصس    

  8383  َاد األعمهَاد األعمهّاجلّاجل  ة املالئلةة املالئلةزؤٓزؤٓ
ل    للمازلرلل لالمال سل لل 

اقػػػا لوقػػػاـلالالحا لالػػذل لكصػػػ اال لػػنلاإل ااػػ ل لموػػػ لرللػػ لالمال  ػػػ ل ػػا دةلل صػػػ
اارلالمحااػػػ لعػػػال لا مػػػ ػػػطلكلاللػػػنلاهػػػاللػػػ كالاػػػ لفاػػػلحلاهلعػػػا لالبصػػػا ةلاللػػػنلفػػػنلالق

الوػػػا لالحسػػػا لفاػػػ للالمػػػادةللافل  لاهػػػذهل لاااػػػلل للػػػ اهلاإلمسػػػالعػػػافالػػػ ماااإلمسػػػافول
 لف ػ لوػال ػالوػلواار مهػالتػ للالموػامنلكعػا لالق ػطلتػ للا مػ كحلفأوالعا لالولادكالمم

                                                 
للُٗعدا لالب جولا ن لللّٖ  ـلدرسلاو لالا اللاال لاافلااافاسل.لََِٖ/ُ/ِٕ ػللُِْٗوحـ 
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لركلللكلذاكلذاو   لل ا الأ  لالق ابعال لا ماارلاالمال م:قاؿىللااً لعىب اسو
طؽملذملذملتؤمعذملذملعمأِلذملذمللمسؽملذملذملَدماظذملذملؽمليبٍَ،موعذملذملَعماظذملذملؽمليبٍَمرجذملذملٌؾمؼؽملاِجؿملذملذملِف،مصغملذملذملاَنمممممممممم}م

ـَمَسؼملٍِذملَؽمطذملاَنمممممممم طادُلضمْلَرَضمسـمألل،مَصَكَرْجؽمَلامعـمِسؽمْلذملِدِهمصعملذملاَل:مَأَظذملْؿمَ ذملَرمإىلمالذمل

رجذملٌؾمؼؽملاِجؿملذملِف،مضذملاَل:موطذملاَنممممممطادُلضمْلَرَضمَسؽملٍِل،مصعملػملذملتؤمظذملفؤ:مؼذملامَأَلذملِتمطذملاَنمِسؽمْلذملَدهؤمممممم

َأَحٌد،مضػملتؤ:مَغضمَلْؿ،مَصَرَجضمْلؽمَلامصعملاَل:مؼامردقَلمآمإغٍِلمضػملتؤمظضملؾِدمآمَطذملَذامَوَطذملَذاممم

صعملاَلمِظلمَطَذامَوَطَذا،مَصؾمَلْؾمطاَنمِسؽمْلذملَدَكمأحذملٌد،مصعملذملاَل:مَغضمَلذملْؿ،مَػذملْؾمَرَأْؼَؿذملفؤمؼذملامسؾذملَدممممممممم

كفػنلركالػ ل،م{اظٍَِذيمَذطمَلػمَلؽمِللمسؽملذملؽَممػؤَقممآم،مضػملتؤ:مَغضمَلْؿ،مضاَل:مذظَؽمجكؼؾؤم
لامػالقػاؿكقػ لاػافللللْْٖٖ..{مإذنمالمَ ْلػمَلؿمظؽمسؿملؽملاك،مودذملقفم زملذمل ؤمأسؼملذملكمممم}م:قاؿللػه

لكذلكل فلأماارلالم  اتلغالا لكعالا .ولكاللاص لاا لعباسلفنلوخ لألاوهل
اؿلاهلفقػػػ لرأكالالمال  ػػػ لفػػػنلغػػػدكةلاػػػػ رلامػػػالمػػػ للذلكلاػػػافلأصػػػحابلرسػػػكاػػػ
مػػ لالمال  ػػ لتشػػموه لكتحمسػػه لع ػػنلالقلػػاؿل فلعػػ د  لاػػافللدلػػ لكاالواوضػػفالاآلف

ع لالاالثما  لاق ا لكال اارلااماالألاانلكلػذلكلمدلػ لالمال  ػ لنلػنلقػاؿلسػا مالعبػ لاهل
طاَغْتمِدؿملؼمَلامادَلاَلِئغمَلِةمَؼْقَممَلْدُرمَسؼمَلاِئَؿمدؤقٌد،موَؼْقَممُأحؤٍدمَسؼمَلذملاِئؿممم}لاا لعبػاسل

{محؤؼمْلذملذملٌر
لاػػ رلخػػالؼلوػػالرألاهػػكقػػ لاػػافلوولٖٓ ااػػ لعبػػػاسلسػػا مال ػػػب ل لوػػيلل   للػػـا

ل ػػػ لولكلػػػذلكللػػ للػػ هلأاػػاهروهلع ػػنلنقاقلػػػهلالم  اتاػػ ول السػػا مالرسػػاؿلاهل مػػهلعفػػ 
لأنػػػ لتشػػ  االفػػنلصػػػارلػػلتعفػػ وال هػػ ل لاػػ رلكلػػـا اشػػػ ل لفقػػ لأعاا ػػػ لاهلخاصػػػا للـا

للاػل.اللش  ل فلاافلفنلصػارةل مسػافلأكلفنلصارةلنااافلراؽلأ
كاػػذلكلالمػػ للػػ له لالقػػ رةلع ػػنلاللشػػ  لل ػػ لفػػنلصػػارلال ػػالبلأكلفػػنلصػػارل

فالمال  ػػ لتلشػػ  لفػػنلالصػػارلالمما ػػ لل ػػ لالمػػ لتلشػػ  لفػػنللوالحااامػػاتلالمال سػػ 
فوفػػ والمدلػػ لالمال  ػػ لفػػنلاػػػ رلل–الصػػارلالقباحػػ لكذلػػكللااػػ ؽلااػػفه لأ ػػ لال شػػلل
حابلرسػاؿلاهلاامػ لالوالوػ لاللػيلكأن لمدلاالفنلأش اؿلودوا لكل يلللمادكاللع لأص

لا رل لأن لالومػا  لالحمػ اللأكلالباضالللالوما  لالعض الل–للمادكفلاهاللـا ل ػيلل–كلـا
 ذانلفػػػػ فلالمال  ػػػػ لاامػػػػ لتلفػػػػدؿلع ػػػػاه لل–لشػػػػو لاهػػػػ لالصػػػػحاا لكللحمسػػػػافللػػػػ للله ل

                                                 
لفايلالبارملش حلصحاحلالبعارمولكالدلادةلفنلسف لال ب للل باهقياللْٖ
لدكا  لع لعب لاهلا لعباسلكفنلركال لعما  لخض .ومميلالللٖٓ
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لاام لتدكرلاوضه لكتسامسهلكتحادثػه.ااسلم ارلكل
لناضػػ انلفػػنلوم ػػسلوػػيلرسػػاؿلاهللل لاػػافلسػػا مالعمػػ افلاػػ لالحصػػا كقػػ

ـْمُأِعِؿلمَدْؾمم}}:م:ملفقػاؿل ـْمُأِعِؿلمَدْؾَؼْدخؤؾؤماْظَفؽمِلَةمِع ـْمػؤذملْؿ؟مَؼذملاممممممم،،ضملؤقَنمَأْظظمَلًامِلطمَلؿمْلَرمِحَلذملارٍمضملؤقَنمَأْظظمَلًامِلطمَلؿمْلَرمِحَلذملارٍمَؼْدخؤؾؤماْظَفؽمِلَةمِع ـْمػؤذملْؿ؟مَؼذملامممممَضذملاُظقا:مَعذمل َضذملاُظقا:مَعذمل

ـَماَلمَؼْلذملَؿْرُضقَن مَواَلمَؼَؿشمَلؿمِلذملرؤوَنمَواَلمَؼغمْلَؿذملقؤوَن مَوَسػمَلذملكمَرٔلؾمَلذملْؿممممممَضاَل:مَضاَل:مَردؤقَلماظػمّلِفمَردؤقَلماظػمّلِفم ـَماَلمَؼْلذملَؿْرُضقَن مَواَلمَؼَؿشمَلؿمِلذملرؤوَنمَواَلمَؼغمْلَؿذملقؤوَن مَوَسػمَلذملكمَرٔلؾمَلذملْؿممممممػؤؿؤماَظِذؼ ػؤؿؤماَظِذؼ

86{{ممَؿَقَطػمُلقَنَؿَقَطػمُلقَنؼََؼ
86

أمػهل لعػالجللػهل  للأصاطلاو  السا مالعم افلاالبااسا لفأشارلا ابالكل،م،م
الػذللاشػ لفاػهلاػ خاؿللذلكلل يللػ خ لفػيلنػ لشلرسػاؿلاهلكق لرفيلال نلاالفارو

فقػػالااللسػا مالعمػ افلأفللالفبػنلولاكفطلو لضمفهالأمػػه ل لل لػكلف لاش لسبوا لألللالم
ثذملة:مرمَذذملررِةمحمفذملؿ،مأومَذذملرلِةمَسَلذملؾ،مأومطؿمِلذملٍةملؽملذملار موأغؾملذملكمممممممممثذملة:مرمَذذملررِةمحمفذملؿ،مأومَذذملرلِةمَسَلذملؾ،مأومطؿمِلذملٍةملؽملذملار موأغؾملذملكممممممممماظرمٔلظملا ؤمرمثالاظرمٔلظملا ؤمرمثالمم}} قػػاؿ

87{{ممُأِعيتمسـماظغملٍلُأِعيتمسـماظغملٍل
ل87

فالػ كالل وػاللوكامالتػ كفلفػ فلالحباػطلقػ لأشػارل لػنلالػ كاللالػذللمسػلع وهلاآلف
أكلوشػ طلالاباػػطلأثفػػالللوشػئلمشػػ اهللضػوافلاػػهلاومػانلن ػػاانلل ػيلمسلسػػااهلواػ لالوسػػ 

 ػػالال ػػنلاالفػػػارلك ػػػالاآلفلالم سػػاتلفمفهػػال  سػػاتللكوخػػػ لالػػػ كاللوالوم اػػ لالم اناػػ 
فسػػبحافلاهلنلػػنلأمػػػااعلالوػػػالجلل!!ال اػػدرلكوفهػػالالم سػػاتلال ه اا اػػ لكا هػػالاػػيلاالفػػػار

ل.لاللنلفنلعص مالذاػ  الرساؿلاهل
اراميللمػػ لأرادلأفلل ػػافلوػػ لأ ػػ لال شػػللكاػػذلكلل ػػافلالوػػالجلال اػػامنلكالفػػل

ق لعس لأللا م لن م لعالا لل وقهالو لالوػارفا لكالح مػاللال كناميلف والأفلل ػافللو
كلػ للأمػاارلوػ ضلالبوػادلكلقػ بل لػنلربلالوبػادوللال ااماا لكلوم لاهػالفاشػانلالاػسادلوػ 

ل.فنلا لواللفا ل لاهلو لالوبادلأكلالبالدللاهل
ك وػالأفللحلػػاجل لػػنلشػػ ا لوحمػػ لأللعم اػػ ل هادلػػ لل ػػفاسلفلػػ خ لالػػفاسلفػػنل

فللوم افللهلعم ااتلاب للت ػادلت ػافلالك ذالالمهادلالش ل لاافلالصالحل هادلش ل 
فمػػفه لوػػ لاػػافللعػػ جلنػػافنلا قػػ اـلكلمػػابلالااػػافنلكالقاػػارلنلػػنلتلهػػذبللووسػػلحا  
لال ا لا هلكاقاانل والفنلصالةلك والفنلف  لك والفػنلذاػ لهللوالفاس كوفه لو لاافللقـا

لع ػػنلماسػػلو ػػ لفػػنلعػػاله هلوػػالأن ػػهللهػػالاهلكلأخػػذ الاالشػػ ةلفػػاللكوػػفه لوػػ لاػػافللحػػـ 
                                                 

لفيلصحاحلالبعارللكوس  .عىٍ لعيٍم ىافىلٍا يلنيصىٍا وللٖٔ
للٕٖ  .فيل)صحاحلالبعارل(لعً لاا لعباسو
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ل!!لوااهالالاواـل  لفلاتانلك لالش ابل  لعف والتحلاجل
فالفاسلامالتو مافلتحلاجل لػنلالمهػادلك ذاللػ للما ػ  الاإلمسػافلف ػ للسػلاايل

لللالوػػػػػالما للاؿلفاػػػػػهلرب لك ػػػػػال هػػػػػادللقػػػػػلوأفللسػػػػػاا لع اهػػػػػا    لل لل لل لل
    للللك هادلالفاسل فالأقػاللو لالمهادلفػنلالحػ بلفاػيلالحػ بلللالحو[الحو[للٖٕٖٕ]]لل

ؿلرسػاللعفػ والر ػيل ػ لل سػمهويلل هلأكلق وػهلأكلوػ للصػابلفػنلا بلكوفه لو لتقا
ََْصطمَلَرممم}}ل اؿلاهلو لالح بلالليلاهالا لال  بلق ـَماْظِفؾمَلاِدما ََْصطمَلَرمَضِدْعؿؤْؿمَخؿمْلَرمَععمْلَدُممِع ـَماْظِفؾمَلاِدما َضِدْعؿؤْؿمَخؿمْلَرمَععمْلَدُممِع

ََْطَؾَر،معؤَف ََْطَؾَر،معؤَفَإَظكماْظِفؾمَلاِدما {{مماَػَدِةماْظضمَلْؾِدمَػَقاهؤاَػَدِةماْظضمَلْؾِدمَػَقاهؤَإَظكماْظِفؾمَلاِدما
ل!و ل هادلالفاسللوفنلالح بلأسه لٖٖ

ل هادلالفاسلأاب لو ل هادلالح بل  اللل افلف
للقا لاإلمسافلال ا م للهاااتلالػفاسلكشػهااتلالػفاسل  فل هادلالفاسللسل ـد

كذلكلنلنل للقيلفنلال بسلك للوااهال  لوالأاػانهللهلال ل لكاالقػ رلل!كنااظلالفاس
ل.لن دهلالح ا لا عا لسا مالرساؿلاهللالذل

و ل ذانلالذلللح دل  عػ لالػ كاللاللػيلمأخػذ ال لالاباػطلفمػاالنللػالأمفػيلوصػابل
اال حػ لكالػطللػنلالاباػػطلدكاللل  حػ ل ػ للمػازلأفلأشػػ بلز ا ػ لالػ كاللوػ ةلكانػػ ةل
لك ػػػذهلن مػػػ ل ل ػػػيلاشػػػايل ل لاػػػ ل فلالاباػػػطللقػػػاؿلثػػػالثلأكلأراػػػيلوػػػ اتلفػػػنلالاػػػـا

اطلالح ا لكق لقالاالأفلالماعلو ضل فلاإلمسافل ذال ػاعل للسػلاايلأفللسػاا لالاب
ع ػنلأعصػػااهل ذالاشػل لاػػهلالمػػاعلفمػ لالمم ػػ لأفلله ػػاسلأكللعاػئلفػػنلاللصػػ فاتلأكل

ك ذالالمػ ضللػهلعػالجلك ػالالاوػاـل ذانلالاوػاـللػاسلشػهاةلكل فػهللولاق لاللاازفلك  ذا
ااػػللوخػػذلللجل لمسػػػأؿلالح ػػا لا عاػػػ لااػػػللل ػػافلالوػػاللل–عػػػالجللمػػ ضلالمػػػاعل

ـَممَدَممممم}}  لقػػػاؿ كالللػػالسػػا لالح مػػاللكفا سػػاؼلال سػػ لكا مباػػال ػػذالالػػ ـَممَدَمممِلَقْلذملذملِبمالذملذمل ِلَقْلذملذملِبمالذملذمل

ـَمصؤذملذملػمْلَؾفؤ ـَمصؤذملذملػمْلَؾفؤُأُطذملذملاَلٌتمؼؤعمِلؼمْلذملذمل صذملذملَإْنمصذملذملَإْنممم}}ل وػػالالحػػ لا ابػػ لالػػذمل لأزلػػ لعفػػهلفػػنلالػػ كالل لقػػػاؿل{{ممُأُطذملذملاَلٌتمؼؤعمِلؼمْلذملذمل

ـؤػمُلٌثمِظشمَلضمَلاِعِفمَوثؤػمُلٌثمِظرمَلَر ـؤػمُلٌثمِظشمَلضمَلاِعِفمَوثؤػمُلٌثمِظرمَلَرَطاَنماَلمَعَقاَظَةمَص لل.8989{{مماِلِفمَوثؤػمْلٌثمِظؽمَلظمَلِلِفاِلِفمَوثؤػمْلٌثمِظؽمَلظمَلِلِفَطاَنماَلمَعَقاَظَةمَص
كو للمشنلع نلن م ل ػذالالح ػا لفػ فللكاما ل لنلن م لالح ا لا عا ل

فافاػ لافػارللنالهللسػلقا لكتمشػنلماسػهلع ػنلالهػ للالقػال لكلشػيلفػنلق بػهلمػارلاهل
                                                 

ل.لال  ل ميلع ل اا وللٖٖ
للٖٗ لاً لوىٍوً لل ىً بى اـً  )سف لالل وذم(ع لًوٍق ى
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اهل لنلا لشئلفنل ذهلالحااةلأوالو للعاللل ػذالالهػ للفسػاا لواػ لالمػ ليلالػذلل
قػ للقػػاؿللشانلا لسادل لالم ضلوفهلكلػلم  ل..للكاللامالل ل لالاباطلكلػ  للأخذلال 

ل!!ذهل نلالفاسلالليلل دوهالالمهادهفقا ػ ل لأسلاايل ل
  ل ذال مفالغا لقادرل لأفلمسا  الع نلقػاؿلالح ػا لكع ػنلماػاـلالودلػدلالو ػا لل

 افلع نلوفهولالح ػا لك لا لأفلللوالمهادلا اب ..لمهادلالفاسلاأ ب ما الكألدوفا ال
اػػأفلمأخػػذلن ملػػهلفػػنلأنادلاػػهلكمابقهػػالفػػنلنااتفػػالعم اػػانل؛للا عاػػ لك ػػالالمصػػاانل

كوػػ لابػػقلنػػ لشلالحباػػطلفػػ فلق بػػهللااػػطلكلفاػػ لاق بػػهل لػػنلالفػػارلالمهاػػطلفػػنلعػػال ل
ل  لو للمشنلع نل ااهلكلوانلماسػهلاػ لوػالتلمفػاهللوالم  اتلكعفهلالحباطل للااط

لك لكق لقاؿللفالالصالحافل فماذالل ل لاو لذل
لفاسلكالشػػػااافلكاعصػػػهماكخػػػالللالػػػ

 

لك فل مػػػالوحضػػػاؾلالفصػػػحلفػػػاته 
اافلكقػػ ل وػػ لالػػفاسلأك نلقبػػ لالشػػاوللكالقا ػػ ل ػػالسػػا مالا وػػاـلالباصػػا مل 

فالشػػااافل للواا ػػالف ػػ لل ػػافلل شػػااافلع اهػػالسػػ اافكذلػػكل فلالػػفاسل ذالاإلمسػػافلزل
كاالماػاؿلل..ل ذالاام لالفاسل نلالليلت خ هلكتهائللػهلسلاايلأفللاساسلل مسافل  ل

عفػ واللػػأتنلال صػاصلكلسػاافلعػػػ نلوفػدؿلكلسػ قافلاػػ لوػالفاػػهلنلػػنلل–للضػحلالمقػاؿل
ا شػػااللالمعااػػ لفمػػاذالمقػػاؿلفاهػػػ ل لمقػػػاؿل لاػػ لكأفل فػػػاؾل)لدساسػػ ل(لأللأنػػػ لوػػ ل

افل للسػلاايلأفللػ خ لكاػذلكلالشػاالوأ  لالمفدؿلدله لك  للمالااماالس قاالالمعاي
فػػ ذالسػػاا لاإلمسػػافلع ػػنلماسػػهللفابػػقلع اػػهلل!! لػػنلألل مسػػافل  ل ذالسػػال للػػهلالػػفاس

للقاؿلراهل لل   لل  لل لل    لل   للللللالحم [الحم [للِِْْ]]لل
 مهللاسللهل ااساسلاال اخ لفالماساسلالػذلللػ خ لعػ لا لقػهل ػػال)الػفاسل

راضػا لأكللانلأكلماسػل فػ واملانلكأصبح لماسػل! لو لالفاسلا وارةا وارة(لأوػال ذالتع ص
فمػػ لألػػػ للػػأتنلالشػػااافل لكلػػذلكلفػػ فلل!!!و هػػػم لانلااػػػ لأكلماسػػزللانلو ضػػػا لأكلماسػػلانلماػػػس

للل نل لم ونلا لشئلع نلالشااافلقػاؿلفاػهللربلالودةل لل  لل    لل لل
   للللللا ل مػهلل!المسلواذلااهلوفهل للسلاايلأفللاو لشا اىَنلكعف وولل]الفسال[]الفسال[لل

عف والتم سلويلزك لكلفنلساع لصااللأناامػانلوػالتقػاؿللػكلوػ لاػالـلل ػافلأااػ لوػ ل
للكساس لالشااافل لل    لل  للللللل]لاسل[للل
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للػػاليلتقػػيلفػػنلأخاػػكلفقػػ لتسػػلو لكلع ػػنلأخاػػكلكتقػػاؿللقػػ لفوػػ لاػػذالكاػػذالكاا
 لذلػػكل مػػهلالشػػااافلوػػيلأفلالشػػػااافلوػػ لذلػػكلاػػػ ألكلقػػ لاامػػ لتقػػاؿلاوػػلاسػػببهاللثػػ 

للزك لكلأاػػا لوػ لالشػػااافل لل    لل  لللللل]كالقا ػػ ل ػالاهلل]لاسػل[]لاسػلل
ل!!لأوالالشااافلف ا هلضوال
الكلػ للما   ػػالفػػنل ل ذالتػ ؾلاإلمسػافلماسػهلع ػنل اا ػااافولػنللقػاللااػ لالشػ

يلالليلتوا لالشااافلع نلاإلمسافلك ذال ا  لاإلمسافلالػفاسللفلهػنلفهوللذاتلاهل
هلمػػػكلدكركللوكتلفػػػدؿللػػػهلالمال  ػػػ لوػػػ لالوػػػاال لال اقاػػػ لوالشػػػااافلكت ػػػاحللػػػهلا مػػػاارلالوالاػػػ 

 مػالألػحلع اػهلفامػالق ػ ل...لكموػادل لػنلقصػلهللكل  مامهلوا لسا مالعم افلا لالحصا ل
لػالأخػيلل هالأخػلفقػاؿول؛لفػدادلالمػ ضاػال نلفػاالال لالػ الل  لا اباللأمهل لشاالللهلو

لػػالأخػػنلل قػػاؿل!ك ذالاػػػكللػػدددلو ضػػكل!قػػ لنا تفػػيلافػػ لأ ػػ لأمػػكلاوػػ لال ػػنلسػػلااط
نلاامػػػ لالمال  ػػػ لتػػػأتنللدلػػػارتيلكت قػػػلل قػػاؿلو ل قػػػاؿلأتوػػ ؼلوػػػالالػػػذللزادلوػػػ لو ضػػػن 

لف مػػػال الالػػػ لاولفوػػػ لالمال  ػػػ لعػػػ لزلػػػارتنلفػػػذاؾلالػػػذللأو ضػػػفي كقػػػ لولالسػػػالـلع ػػػنى
ندمػهلاااػ انلأفلالمال  ػ لكوػالاػافلقػ لألواوػ لفلػ ةلكسػ م لع اػهعادتل لاػهلالمال  ػ لقػ ل
لاؿلاه لرسػػػموهلوػػػذللسػػػشلالػػػ كهللمعالاػػػػ لالحػػػ لااللك مػػػتع ػػاالعفػػػهلفػػػنلفلػػػ ةلا الػػػ

للهلاؿلاهلفاكلذلكلق  لل   لل    لللللل..الفار[الفار[للْْٓٓ]]لل

أفللواففػاللمسػأؿلاهل...للهل لػنلاػ لشػئيلرساؿلاهللهل للفارانلافارلا للاو
ع نلأماسفالكأفللقاللعدا مفالكلمو ل رادتفالفاهل لتح لك لتوػ لكلب افػالأقصػنلأوامافػالكأفل
ل شػػلللفػػالالحمػػطلنلػػنلمػػ للك ػػهلمبافػػالكململػػيلاػػأماارهلكمالػػ ؼلوػػ لافػػازلأسػػ ارهلكل ػػافل

كلحشػ مالتحػ لولالفػنل ػذهلالػ ارووفاللاػ لمهػارل لللع ػنلعفػالافاحاتػهلك ل و اداتػهلوػالدوفػ
لالقااوػػ لوػػيلعبػػادلاهلا خاػػارلكل زقفػػال ػػاارهلفػػنلالمفػػ لوػػيلا اهػػار كصػػ نلاهلوللاا ػػهللػػـا

لكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  ل
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  اجمللس السابع عصساجمللس السابع عصس    

  9090ة احملندٓةة احملندٓةُ على األمُ على األمإكـــساو اهلل ّفضــلإكـــساو اهلل ّفضــل
لع يلق الةلالقارأللقاؿلاهللانلتو اق

لل لل       لل        لل     لل لل   لل   لل
   لل  لل   لل  لل  لللل    لل   لل  لل     لل

     لل لل      لللل      لل لل    لل  لل    لل
    لللل    لل   لل    لل     لل     لل   لل

    لللللل]لالح ل [ل لنلوخ ه.]لالح ل [ل لنلوخ ه.لل
ا  لهلالحاػػاةولكاػػ لالاسػػالحمػػ لهلالػػذملع مفػػالفػػنلالػػػااهلاػػ لوػػالمحلا ػػهلفػػنل ػػذ

للقػػاللاه كلػ لللػ ؾللفػالأوػ انلوػ ل ػذهلا وػارلصػاا انلأكلاباػ انللواللنلمػفاؿلاهػالالسػوادةللػػـا
 ل لتباػػػافلفػػػنلالباػػػافلالػػػذللأمدلػػػهللفػػػالك و ػػػهلرنمػػػػ  لكاافػػػهلككضػػػحهلاػػػأ  نلااػػػافلكأامػػػ
لك ػ لنلكشػاالللفػالكل والما لأ موا .

كعػالنلللفػدؿلالقػػ وفلفموػ لق بػػهلوحػالنللكالصالةلكالسالـلع نلوػ لأخلػارهلاهل
للفػػدؿلالقػػ وفلكلسػػامهللل ػػالكلبػػا لووػػاميلالقػػ وفلكأعضػػالهلا هػػالتلػػ   لعم اػػانلسػػ ااااتل

الفاسلسػا مالوحمػ لف افلقػ ومانلللح ؾلاا ل...لالمسو لالليلأو لاهالال نمػ لفنلالق وفل
كسػػػ لاػػػ لاإللهاوػػػاتلكلا شػػػ اقاتلاللػػػيلتم ػػػ لع ػػػنلالصػػػالحا لل..لوصػػػ رلال نمػػػات

لالماقػػات صػػ نلاهلع اػػهلكع ػػنلولػػهلكصػػحبهلكاػػ لوػػ للوكالصػػالحاتلوػػ لاوالػػهل لػػنللػػـا
لووا للالربلالوالما لـلال ل لكع افالووه لأ موا لووا لا ل للاه لهل لنللال

اذاتػػػػهلك ػػػػػالل.لت ػػػػيلاهل...ا  لأ موػػػػا لفػػػػل خػػػػاامنلكأنبػػػػاانلاػػػػارؾلاهل
                                                 

للُٗا ن لللَٗ ل بلااافاسصالةلالوشاللاػ لاافلأاالالولـلدرسلاو لََِٖ/ُ/ِٕ ػلللُِْٗوحـ 
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لهػػذهلا وػػ للال ااػػللعػػػ نللسػػافلعبػػ هلعبػػ لال ااػػللرسػػا  للفػػالتبػػا للفػػال اػػ اـلاهل
ل نلأرايلرسا  لكفض لاهل ل ع نلأ  ل ذهلالم  لكال سا  لالليلل لفالالاـا
رسػػػال لالمضػػػػاعا للبػػػػا لاهللفػػػالفاهػػػػالااػػػػلللأخػػػذلأعمالفػػػػالالضػػػػواا لكلقالهػػػػالل–ل

للاؿلاهلصػػػػػػػا لأضػػػػػػػوافانلوضػػػػػػػاعا لك ػػػػػػػنلفػػػػػػػنلقػػػػػػػلفماهػػػػػػػالنلػػػػػػػنلتكل لل       لل
        للللثػػػ للبػػػا لاهلولالح لػػػ [الح لػػػ [للُُٖٖ]]للفػػػنلرسػػػال لثاماػػػ لدر ػػػاتلالمػػػسوفا لل

ل للعفػػ هلكالمقاوػػاتلاللػػيلللاضػػ لاهػػالع ػػاه لك ػػنلفػػنلقػػاؿلاهل    ل   ل
  ل     ل     ل ل    لل      للل.الح ل [لُٗ]ل

ك لمفشػػا لامو فػػ لللفػػالنقاقػػ لالػػ ماالنلػػنل لملحاػػ لفػػنلأو  ػػالثػػ لاشػػللاهل
كقػػػاؿللفػػػالفػػػنلاالوػػػهل لشػػػ امهالفقػػػ لاػػػا لاهللفػػػالأو  ػػػالتاصػػػا اانلكاػػػافلالمو ػػػ ل ػػػالالو ػػػا

ل  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
                             [[ِِلل] الح لػ] لاؼصػذهلا كل ػللاأممػاللاحص  الفػنلاك لالح لػ 
ل  ل   ل   ل    ل    ل    ل ل    ل     للل.الح ل [لِ]ل

كوػػ لاػػافلفػػنلغاػػ للووػػ لاػػافلفػػنلكانػػ لوفهػػالاػػافلفػػنلالػػ ماا...لخمػػسلأكصػػاؼل
ك ممػػالفػنلشػئلوخػػ للحلػاجل لػنلااػػافللبافػهلالمبافػافلامػػالل!!االعمسػ لفهػاللػػاسلفػنلالػ ما

خاػػ ةلااػػللمفػػاؿلالمفػػاتلا فػػنلال سػػال لال ااوػػ لكللثػػ للبػػا لاهلولل همهػػ لالػػ نم ل
ل.كااللمفاؿلالماا ةلالليل نلتذا ةلدخاؿلالمف لكما لالواالفنلاآلخ ة

هالخصاصػػػػالهالكلهػػػػالاسػػػػلقاللل ػػػػ لكانػػػػ ةلكفػػػػنلالحقاقػػػػ لفػػػػ فلا راػػػػيلرسػػػػا  لل
لعػػػػػػ لال سػػػػػػال لا كلػػػػػػن ل للكسػػػػػػفل   لالاػػػػػػـا لل       لل        للللللُُٖٖ]]لل

لل..الح ل [الح ل [

ك ػػذال عمػػازلول وفلأمهللػ للقػ ل}ل فلالملصػ قا لكالملصػ قاتل{لكو لاالغ لالق
ف ػػ للاػػػجلوػػ لالقػػ وفلفاػػهل لمػػازلفهػػال عمػػػازل مػػهلااػػػافل للسػػلاايلالبشػػػ ل ماوػػػانلكلػػػال

 ػػػالااػػافللسػػا مالرسػػاؿلاهلكللو مػػهلاػػالـلالػػ نم لل!احػػ ؼلوفػػهلاالأفللػػأتالا لموػػػال
الق وفل فلا لوالعمدتلعػ لفهمػهلفػنلالقػ وفلع اػكلأفلت  ػيل لػنلالمػذا ةلاللاسػا ل ل

ل.ك نلسف لالفبيلالو مافلفلم لفاهالتاصاالنلكافاانلكشافاانللباافلال نم ل
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أخػػذهلاذاتػػهللاا وػػهللاهللاػػ ل فلو ػػذالالماضػػاعلتاصػػاالنلاباػػ انللكقػػ لفصػػ ل
فالومػػ لالػػذملوللع ػػنلأعمػػاؿلالمػػسوفا لكااااػػ لوضػػاعالهالفػػنلو  ػػاتلربلالوػػالما ل

أعم ػػهلأمػػالكأمػػ لسػػااللاػػافلاال سػػافلااللسػػباحلكاللحماػػ لكالله اػػ لكالل باػػ لأكلالصػػالةل
اػػػػ لذلػػػػكلاال سػػػػافلف اسػػػػ ل..لع ػػػػنلالبشػػػػا لالفػػػػذل لأكلتػػػػالكةلولػػػػاتلال لػػػػابلالمفاػػػػ ل

ل!!ل  لا لذلكللضاعػللأضوافػانلوضاعاػ ل!ليلمع  هالاأل لفالكفقطالص قاتلال
اػػذلكللضػػاعلل.. لالػػذللتوم ػػهلااػػ ؾلكتضػػوهلفػػنللػػ لالاقاػػ لكالمسػػ ا لفالومػػ

لضػػػػػاعاهلأضػػػػػوافانللاهلفػػػػ فلاهل!!لكأملعمػػػػػ لتوم ػػػػػهلهلاالبػػػػانلرضػػػػػأضػػػػوافانلوضػػػػػاعا 
ض ةلالفبػيل صػحااهلفاهػا لماالنللأتنلل ص ق لالليلموااهالاالا لكالليلقاؿلنفل!!وضاعا 

ل.!!ك لػاؾلأفلتسلصا لمصللاللم ةل9191{{مماِ عمُلقاماظؽمِلاَرمَوَظْقمِلرمِلؼمَ ؼمْلَرٍةاِ عمُلقاماظؽمِلاَرمَوَظْقمِلرمِلؼمَ ؼمْلَرٍةمم}}
كأكتاػػ لوػػ ل..لكاامػػ لن امػػ ل مهػػالت اػػ لفػػنلااػػ لالفبػػاةللفالسػػا ةلعا شػػ ل

ل؛ع ػنلف سػهلكتا سػ لفاػهلأمػهلوػ لا غفاػاللكالا هػاللانل ال الضاللراابل..لن م لالفباة
 ػاللسػا  لفقاػ لكاػافلفػنللػ  القاػللوػ لفنلو ةلكللو للهلالاواـلكأا ولهفأدخ لهلكق و

الوفػػػطلفأخػػػذتلوفػػػهلنبػػػ لكانػػػ ةلكأعالهػػػاللػػػهلفقػػػاؿلوػػػ لنالهػػػالأتواافػػػهلنبػػػ لكانػػػ ةل ل
ل فلفػػػػػنل ػػػػػذهلالحبػػػػػ لوااقاػػػػػ لاااػػػػػ ةلوػػػػػ لالبػػػػػ للػػػػػػالتو مػػػػػافل فقالػػػػػ لرضػػػػػنلاهلعفهػػػػػا

لل  لل لل   لل     لللل!ل ل..لاػػػػػػػػػػػػ طكفقػػػػػػػػػػػػللل   لل لل   لل   لل
   لللللللل]الفسال[]الفسال[لل

لانلاػػ ل مػػهللصػػ ؼلوػػ لعفػػ هلو افػػ تلسػػعا لكوفحػػل!ك ػػال فػػال للضػػاعاهالكنسػػط
لاإللهػي فمػ لول فلال ػ ل للواػنلع ػنلقػ رهلكلػاسلع ػنلقػ رماللوكفا لت اقلاحض ةلال ـ 

لالقااوػ لكلمػ ل ػذهلالصػ  ق لالصػاا ةلامبػ للوانلنلنلشقلتم ةلكلسلصا  الساأتيللػـا
قػػاؿلربلالوػػدةل ػذهلصػػ قلكلافاقاؿللالربلوػ لألػػ للػنل ػػذال لفل..لأن لو لالحسفات

لاػػذالأخػػذما الكراافا ػػاللػػكلفصػػارتل  ػػذال)لفالشػػئللا لػػذللاللػػيلتصػػ ق لاهػػالفػػنللػػـا
لف  للوانل لتوااهلهلف مهللأخذ الكلفماه...ل
اػػ لوػػ لعشػػ ةلفػػنلالما ػػ ول للأخػػذلأالفػػنلالبفػػكلفأمػػهلانلوػػ للضػػيلوػػف  لاآلفلوب اػػ

                                                 
لصحاحلالبعارللع لع للا لنات .ل ُٗ
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ل  لربلالوػدةللبػ ألوػ لسػبوما  لفػنلالما ػ لكلضػاعللاوػ لذلػكللمػ للشػاللفػأملصػ ق ل
َعامَعذملِدمَسْؾذملٌدمَؼذملَدهؤمِلزمَلذملَدَضًةمَإاَلمُأْظعمِلؿمَلذملْتممممممَعامَعذملِدمَسْؾذملٌدمَؼذملَدهؤمِلزمَلذملَدَضًةمَإاَلمُأْظعمِلؿمَلذملْتمممممممم}}للقػاؿلالبشػا لالفذل لل لعف والتوااهالل اقا 

{{ممِصلمَؼِدماظػمَلِفمَضْؾَؾمَأْنمَ عمَلَعمِصلمَؼِدماظِلاِئَؾِصلمَؼِدماظػمَلِفمَضْؾَؾمَأْنمَ عمَلَعمِصلمَؼِدماظِلاِئَؾ
لو.ِٗ

ووفا ػػالكللػػ ؾلل اقاػػ لوبفا ػػال فلأللعمػػ لموم ػػهلفػػارانلللػػ   ل لػػنللاأخػػذلاهلف
ووفػػنلفأمػػالكأمػػ لوػػاالنلمصػػ نلفبممػػ دلأفلتفلهػػيلوػػ لالصػػالةلتعػػ جلوػػ لصػػالتكلصػػارةل

فػػ ذالاامػػ ل ػػذهل...لركناماػػ لتلحػػ ؾلكتػػل   لكتاػػ ل  ػػذال لػػنلأفلتصػػ لأاػػاابلالسػػمالل
ػاابلالسػماللفل لا للػػكلكتشػػ  ؾلكتقػػاؿلتالػحللهالأال...لالصالةلفاهالصااللك خالص

{{َحظمِلصمَلَؽماظػمَلفؤمَطؼمَلامَحظمِلصمْلَؿؽمِللَحظمِلصمَلَؽماظػمَلفؤمَطؼمَلامَحظمِلصمْلَؿؽمِلل}}
ل.ّٗ

كلقللصػانبهالأوػاـلاهل..لك ذالاام ل ذهلالصالةلوم الةلاالمشاغ لكالمشاا ل
اػػذلكلتعػػ جلوفهػػالصػػارةلل فهػػاللل!كالوقػػ للا ػػ ل فػػالك فػػاؾل!االمسػػ لكالق ػػطلوشػػااؿ

السماللتا قلأواوهالأاػاابلالسػماللكتأخػذ الكعف والت افلع نلأااابلل!!لساداللوا م 
ََؿمِلضمْلَؿؽمِللمم}} اؿللكنلك هكلفلقالمال   لكت اهالكت قاهالف ََؿمِلضمْلَؿؽمِللََؿمِلضمَلَؽماظػمَلفؤمَطؼمَلام لل  {{ََؿمِلضمَلَؽماظػمَلفؤمَطؼمَلام

لو ذانلالومػ لالػذللتوم ػهللصػفيلوفػهلربلالب لػػ لصػارةلركناماػ لتصػو ل ػذهلالصػػارة
لػػهلأاػػاابللتاػػلح..لك ذالاػػافلالومػػ لفاػػهل خػػالصلكذلػػكل فلاإلخػػالصل ػػالركحلالومػػ ل

لالقااو  ل.السمالل لنلأفللص ل لنلالو شلكلا للااؼلنالهللذا لاصانبهل لنللـا
الصػػ ق لاػػذلكللأخػػذلاهلووفا ػػالكقػػ ل وػػ لاهلوػػدارعلكأكدلػػ لفػػنلالمفػػ لكأوػػاا ل

كلػػذلكلفػػ فلنضػػ ةلالفبػػيللوماراماػػ لفػػنلالمفػػ للضػػاعللفاهػػالأعمػػاؿلالمػػسوفا لكالمسوفػػات
كالموػػػػ اجلأخػػػػذكهللاا وػػػػاهلع ػػػػنلوػػػػدارعلالمػػػػسوفا لعفػػػػ والذ ػػػػطلفػػػػنللا ػػػػ لاإلسػػػػ اللل

ل لالصادقػا  ل ل  ل  ل    ل  ل  ل ل    لللل]الشارل[ل

كزراعػػاتلتحصػػ  الالمال  ػػ لكاممػػ دللنقػػا نللفا ػػػ لل–كالحػػ ثل ػػالالدراعػػ ل
نقػػ ل فػػالفػػنلفهػػ ل فػػاؾلل!!لأفللفلهاالوػ لالحصادللم كفلأفلالدرعلعادلامالااف

اػ ل مػهللحلػاجل لػنلشػهارلل..ل لأاػ اص هللوػػادلالػدرعلامػالاػافلفػنللحاػ ال ماالعف والمح
لل  لاآلخ لفنلالحاؿلامالقاؿلالح لش ل...لم كلهكللفسم هلكمدرعهل

                                                 
لس م ىلع لأىايلوياسٰنللِٗ لا ىخالؽلع لأـي ل.)اس(لكاٍلع ا ايلفيلو ارـً
ل.ل)عقلاط(لع لعبادةىلٍاً لالص اًوً للّٗ
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ممم}} مَأِللمػؤَرْؼَرَة ـْ مَس مَأِللمػؤَرْؼَرَة ـْ مَأَ كمَسػمَلكمَضْقُممممَس مِلِف مُأْدَرَي مَظؿمْلػمَلَة ماظػمَلِف مَردؤقَل مَأَ كمَسػمَلكمَضْقُممَأِن مِلِف مُأْدَرَي مَظؿمْلػمَلَة ماظػمَلِف مَردؤقَل َأِن

َؼامَؼاموامَساَدمَطؼمَلامَطاَن،مَصعمَلاَل:موامَساَدمَطؼمَلامَطاَن،مَصعمَلاَل:مْقُم،مَوَؼْقزملؤدؤوَنمِصلمَؼْقُممُطػمَلؼمَلامَحزمَلدؤْقُم،مَوَؼْقزملؤدؤوَنمِصلمَؼْقُممُطػمَلؼمَلامَحزمَلدؤَؼْزَرسؤقَنمِصلمَؼَؼْزَرسؤقَنمِصلمَؼ

ـْمػمؤاَلِ ؟ ـْمػمؤاَلِ ؟ِجْؾَراِئؿملؾؤمَع َضاَل:مػمؤاَلِ ماْظؼملؤَفاِػدؤوَنمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمَلِفم ؤسمَلاَسػؤمَظؾملؤؿؤمَضاَل:مػمؤاَلِ ماْظؼملؤَفاِػدؤوَنمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمَلِفم ؤسمَلاَسػؤمَظؾملؤؿؤممم،،ِجْؾَراِئؿملؾؤمَع

ـْمَذْلٍ مَصؾملؤَقمؼؤْك َِضمْلٍػ،مَوَعامَأْغظمَلعمُلقامِع ـْمَذْلٍ مَصؾملؤَقمؼؤْكاْظَقَلؽمَلُةمِلَلْؾضمِلؼمِلاَئِةم َِضمْلٍػ،مَوَعامَأْغظمَلعمُلقامِع {{ؤؤممػمِلظمُلفػمِلظمُلفاْظَقَلؽمَلُةمِلَلْؾضمِلؼمِلاَئِةم
ل.ْٗ

ل كو لالذلللحص 
المال  ػػ ل فلالبشػػ ل للسػػلااوافلذلػػكلك لاآل تلاللػػيلصػػفوهالالبشػػ لتسػػلاايل

سػمنلشػم ةلالوػالما لفهفػاؾلشػم ةلوػ لأشػمارلالمفػ لتلذلكل فلالدراع ل نلزراعػ لربٍّل
ل.لاؿلاهل)اػاان(للقػاؿلفاهالرس

َِذملؽمَلامم،مَصعمَلذملاَل:مَأّيمَذذملفَمم،مَصعمَلذملاَل:مَأّيمَذذملفَممظمِلْرَدْوَسظمِلْرَدْوَسكمِػَلم ؤشمَلاِلؼؤماْظكمِػَلم ؤشمَلاِلؼؤماْظَِصؿملؾمَلامَذَفَرٌةم ؤْدَسكمُرقَلَِصؿملؾمَلامَذَفَرٌةم ؤْدَسكمُرقَلمم}} َِذملؽمَلاممَرمَأْر َرمَأْر

ـْمَذَفَرمَأْر ؤرمْلِؾفؤ؟مَضاَل:م ؤرمْلِؾفؤ؟مَضاَل:م ـْمَذَفَرمَأْرَظؿمْلَسم ؤرمْلِؾفؤمَذؿمْلؽًامِع ـْمَأَ ؿمْلَتماظرمِلاَم؟َظؿمْلَسم ؤرمْلِؾفؤمَذؿمْلؽًامِع ـْمَأَ ؿمْلَتماظرمِلاَم؟ََِؽمَوظغمِل َضاَل:ماَلمَؼامَردؤذملقَلممَضاَل:ماَلمَؼامَردؤذملقَلممممََِؽمَوظغمِل

ٍد،مثؤذملِؿممٍد،مثؤذملِؿممَصَإِغؾمَلام ؤرمْلِؾفؤمَذَفَرًةمَلاظرمِلذملاَمم ؤذملْدَسكماْظَفذملْقَزَةمَ ؽمْلؾؤذملتؤمَسػمَلذملكمَدذملاُقمَواحذملمممممممَصَإِغؾمَلام ؤرمْلِؾفؤمَذَفَرًةمَلاظرمِلذملاَمم ؤذملْدَسكماْظَفذملْقَزَةمَ ؽمْلؾؤذملتؤمَسػمَلذملكمَدذملاُقمَواحذملمممممممظػمّلِف مَضاَل:مظػمّلِف مَضاَل:ماا

ـْمَإِلَؾمَأْػػمِلذملَؽمَظؼمَلذملامممااَظقمَظقمَصؼمَلامِسصمَلؿؤمَأْػػمِلؾمَلا؟مَضاَل:مَصؼمَلامِسصمَلؿؤمَأْػػمِلؾمَلا؟مَضاَل:م،مَضاَل:م،مَضاَل:مَؼؽمْلَؿرمِلرؤمَأَساَلَػاَؼؽمْلَؿرمِلرؤمَأَساَلَػا ـْمَإِلَؾمَأْػػمِلذملَؽمَظؼمَلذملامممْرَ َقػمَلْتمَجَذَسٌةمِع ْرَ َقػمَلْتمَجَذَسٌةمِع

مم،مَضذملاَل:مَصؼمَلذملامِسصمَلذملؿؤممم،مَضذملاَل:مَصؼمَلذملامِسصمَلذملؿؤمممَضذملاَل:مِصؿملؾمَلذملامِسؽمَلذملٌب؟مَضذملاَل:مَغضمَلذملؿْمممممَضذملاَل:مِصؿملؾمَلذملامِسؽمَلذملٌب؟مَضذملاَل:مَغضمَلذملؿْممممممم،،َ ؽمْلغمَلِلَرمَ ْرُضق ؤؾمَلامَػَرعذملاًمَ ؽمْلغمَلِلَرمَ ْرُضق ؤؾمَلامَػَرعذملاًمَضشمَلضمَلْؿؾمَلامَحِؿكمَضشمَلضمَلْؿؾمَلامَحِؿكم

ََْلعمَلَعماَلمَؼعمَلعؤمَواَلمَؼؽمْلـَؽمِللاَل:ماَل:ماْظضملؤؽمْلعمُلقِدمِعؽمْلؾمَلا؟مَضاْظضملؤؽمْلعمُلقِدمِعؽمْلؾمَلا؟مَض ََْلعمَلَعماَلمَؼعمَلعؤمَواَلمَؼؽمْلـَؽمِللَعِلَ ُةمَذؾمْلُرمِظػمْلطملؤَراِرما َضاَل:مَصؼمَلذملاممَضاَل:مَصؼمَلذملامممم،،َواَلمَؼظمْلؿؤرؤَواَلمَؼظمْلؿؤرؤممَعِلَ ُةمَذؾمْلُرمِظػمْلطملؤَراِرما

ـْمَشؽمَلؼمِلِفمَسصمِلؿملؼملًا،مَصَلػمَلَخمَإَػاَلفؤ،مَصَمْسشمَلاهؤمصمَلؿؤماحَلِؾِةمِعؽمْلفؤ؟مَضاَل:مصمَلؿؤماحَلِؾِةمِعؽمْلفؤ؟مَضاَل:مسِِس ََمَألؤقَكمَ ؿمْللًامِع ـْمَشؽمَلؼمِلِفمَسصمِلؿملؼملًا،مَصَلػمَلَخمَإَػاَلفؤ،مَصَمْسشمَلاهؤمَػْؾمَذَل ََمَألؤقَكمَ ؿمْللًامِع َػْؾمَذَل

َضاَل:مَغضمَلْؿ،مَضذملاَل:ممَضاَل:مَغضمَلْؿ،مَضذملاَل:مممم،،َذغؤقلًامؼؤْرَويمَعاِذؿملَؿؽمَلا؟َذغؤقلًامؼؤْرَويمَعاِذؿملَؿؽمَلا؟مماْصَريمَظؽمَلامِعؽمْلفؤاْصَريمَظؽمَلامِعؽمْلفؤُأِعَؽ،مَصعمَلاَل:ماْدلؤطمِللمػَذا،مثؤِؿمُأِعَؽ،مَصعمَلاَل:ماْدلؤطمِللمػَذا،مثؤِؿم

ل9595{{ممَلؿمْلِؿل،مَصعمَلاَلماظؽمِلِؾّل:مَوَساِعَةمَسرمِلَ ِ َؽَلؿمْلِؿل،مَصعمَلاَلماظؽمِلِؾّل:مَوَساِعَةمَسرمِلَ ِ َؽممَصَإِنمِ ػمْلَؽماْظَقِؾَةم ؤرمْلِؾضملؤؽمِللمَوَأْػَؾَصَإِنمِ ػمْلَؽماْظَقِؾَةم ؤرمْلِؾضملؤؽمِللمَوَأْػَؾ
الفػػأل لاآل تلاللػػيلتلواوػػ لوػػيلذلػػكلكوػػالفهػػػالشػػم لغػػػا لأشػػمارمالفػػنلالػػ مال ذانل

للسلاايلأفللحسطل لشم ةل لكوالنم لثمػار الفم لالذللنم ل ذهلا
ل. ليلالحسابل للا ػ ل  لس

ذكر ال لوػػػ ل فػػالفػػنلال ماػػػالقػػػاؿل ػػذهلالشػػم ةلألػػػ لالمشػػات لاللػػنلت ااهػػالكألػػػ لاػػل
مم9696{{ممدؤْؾَقاَنمآمواْظَقؼمْلدؤمٓمَواَلمإظَفمإاّلمآمَوآمأْطَؾرؤدؤْؾَقاَنمآمواْظَقؼمْلدؤمٓمَواَلمإظَفمإاّلمآمَوآمأْطَؾرؤمماجلؽملةاجلؽملةممِشَراَسِشَراَسمم}}ل

                                                 
لركاهلالبدار.لْٗ
 عىٍ لعيٍلبى ىلٍاً لعىٍب ولكا كسطللركاهلالاب اميلفيلال با لٓٗ
 )سف لالل وذم(عى لااً لوىٍسويادوللٔٗ
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قالهػػػػالعػػػػ نلالػػػ كاـلف ػػػ لت ػػػافلنقالػػػهللفػػػ ذال–افع ػػػ لباح لأكلاػػػ لتسػػػلاػػػ لوػػػ ة
مارهل ل ذهلالفع  لولػنلتػستنلثمار ػال لمع فػال فػالفػنلالػ مااللامػ لاوػ لثمػافلسػفااتلكأش

أوػال ػػذهلالفع ػػ لفلامػػ لفػػنلالحػػاؿلكا مػػال مػيلالمال  ػػ لثمار ػػاللعػػ جلالامػػ لوػػ ةلأخػػ لل
فػػنل..للاتكلعفػػ لاهلفػنلالحػػاؿلألػ للػػذ طلاػ ل ػػذالالامػ ل للاضػػيلفػنلرصػػا لنسػف

للالبفػػكلالػػذلللقػػػاؿلفاػػػهلاهل لل   لل  لللل  لل لل لل لللللالفحػػ [الفحػػ [للٔٗٔٗ]]لل
ل..

للم لماسكلعف والتذ طل لنل فػاؾلأمػكلوػ لا غفاػاللكوػ ل..لاػفكلالبقالل فاؾل
مػهللحػطلابا ةل للالا هاللاأعماؿللسا هلل  لربلالودةللوامهالكلضاعاهاللل افلأعما نل

ل.المسوفا لكلحطلاللاااا لكلحطلالملاه ل 
فوفػػ والتضػػيلالصػػ ق لفػػنللػػ لالاقاػػ لف مػػهلوبفا ػػالكشػػ  هالالػػذللتػػ اهللقػػيلفػػنللػػ ل

كالموفػػيلالػػذلل لتػػ اهللأخػػذهلاهلااػػ هلاللػػيلتفد ػػ لعػػ لاللا اػػ لكعػػ لالعاػػاؿلل!الاقاػػ 
 :لكع لاللصال للأخذهلاا هلالو نلالق ل 

لل  لل     لل  لللل  لل   لل    لل لللللاسللهلولول]الشارل[]الشارل[لل
وا ا لا ل الكان لأن لفػ دلصػم ل لفػنلشػئلك لوفػهلشػئلك لع ػنلشػئلك لوالقػ انل لػنل

ل.شئلك لوحما نلع نلشئللاسلاما هلشئلك الالسمايلالبصا 
لوالكلفماهػػافاأخػػذلالموػػامنلال كناماػػ لالما ػػادةلفػػنلالصػػ ق لاللػػيل لت ا ػػالكل ااهػػ

توػػػ ف ل ػػػذهللالسػػػا ةلفاامػػ لالفبالػػػ لافػػػ لرسػػاؿلاهلكلكلػػذلكلاامػػػ لالسػػا ةلعا شػػػ ل
أك نلكتواػ هلل ا؛لتشػل للعاػ ق لوػ لوػاؿف ام لالاان ةلوفه لعفػ والتعػ جلصػالحقاق ل

ََعذملامَعذملِدمَسْؾذملٌدممممََعذملامَعذملِدمَسْؾذملٌدمممممم}}اؿ لقلاؿللماذا لقػاللال مفػالسموفالال سلقب لأفلتوااهلل اقا لفس  لا 

{{ممزمَلَدَضًةمَإاَلمُأْظعمِلؿمَلْتمِصلمَؼِدماظػمَلِفمَضْؾَؾمَأْنمَ عمَلَعمِصلمَؼذملِدماظِلذملاِئؾَممزمَلَدَضًةمَإاَلمُأْظعمِلؿمَلْتمِصلمَؼِدماظػمَلِفمَضْؾَؾمَأْنمَ عمَلَعمِصلمَؼذملِدماظِلذملاِئؾَممَؼَدهؤمِلَؼَدهؤمِل
كالػذلللقػيلولٕٗ

{{ممَإِنمآمَرؿمٔلٌبماَلمَؼعمْلَؾؾؤمإاَلمَرؿمٔلؾًاَإِنمآمَرؿمٔلٌبماَلمَؼعمْلَؾؾؤمإاَلمَرؿمٔلؾًامم}}::انلافلاابطلأفلل فنلل لاهللم
لل..ٖٖٗٗ

لل لل       لل        لل     لل لل   لل   لل

                                                 
لس م ىلع لأىايلوياسٰنللٕٗ لا ىخالؽلع لأـي  .)اس(لكاٍلع ا ايلفيلو ارـً
 وس  لع لأاػيل  ل ةلرضيلاهلتوالٰنلعفه.ركاهللٖٗ
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   لل  لل   لل  لل  لللللللل]الح ل []الح ل [لل
ع ػاه لكصػاا ه لعفػ واللكرضػاافلاهللكاما كال لػنلأصػحابلنضػ ةلالفبػيل

ًَامَحَلؽمًلا،مَضاَلمَألؤذملقماظدٍَْحذملَداُح:مَؼذملامَردؤذملقَلممممممم}} آية مدل  ـْمَذاماظٍَِذيمؼؤعمْلَرضؤماظػملٍََفمَضْر ًَامَحَلؽمًلا،مَضاَلمَألؤذملقماظدٍَْحذملَداُح:مَؼذملامَردؤذملقَلمممممَع ـْمَذاماظٍَِذيمؼؤعمْلَرضؤماظػملٍََفمَضْر َع

ِٓم،مَوَإنٍَماظػملٍََفمؼؤَرؼدؤ ِٓم،مَوَإنٍَماظػملٍََفمؼؤَرؼدؤا ِعؽملٍَذملاماْظعمَلذملْرَض؟مَضذملاَل:مَغضمَلذملْؿمَؼذملامَأَلذملاماظدٍَْحذملَداَح،مَضذملاَل:مَصذملَإغٍِلمَضذملْدمممممممممممِعؽملٍَذملاماْظعمَلذملْرَض؟مَضذملاَل:مَغضمَلذملْؿمَؼذملامَأَلذملاماظدٍَْحذملَداَح،مَضذملاَل:مَصذملَإغٍِلمَضذملْدممممممممممممما

َْتؤمَرلٍِلمَحاِئشمِلل،مَحاِئشمًلامِصؿملِفمِدتٍؤمِعاَئِةمَغْكػمَلٍة،مثؤذملؿٍَمَجذملاَ مَؼؼمْلرمِلذمللمَحؿٍَذملكمَأَ ذملكمممممم َْتؤمَرلٍِلمَحاِئشمِلل،مَحاِئشمًلامِصؿملِفمِدتٍؤمِعاَئِةمَغْكػمَلٍة،مثؤذملؿٍَمَجذملاَ مَؼؼمْلرمِلذمللمَحؿٍَذملكمَأَ ذملكممممممَأْضَر َأْضَر

دٍَْحذملَداَح،مَضاَظذملْت:مَظؾٍَؿمْلذملَؽ،ممممدٍَْحذملَداَح،مَضاَظذملْت:مَظؾٍَؿمْلذملَؽ،مممماْظَقاِئَطمَوِصؿملِفمُأمٍؤماظدٍَْحَداَحمِصلمِسؿمَلاِظؾمَلامَصؽمَلاَداَػا:مَؼامُأمٍَماظاْظَقاِئَطمَوِصؿملِفمُأمٍؤماظدٍَْحَداَحمِصلمِسؿمَلاِظؾمَلامَصؽمَلاَداَػا:مَؼامُأمٍَماظ

َْتؤمَرلٍِلمَحاِئشمًلذملامِصؿملذملِفمِدذملتٍؤمِعاَئذملِةمَغْكػمَلذملٍة ممممم َْتؤمَرلٍِلمَحاِئشمًلذملامِصؿملذملِفمِدذملتٍؤمِعاَئذملِةمَغْكػمَلذملٍة مممممَضاَل:ماْخرؤِجل،مَصَإغٍِلمَأْضَر 99{{َضاَل:ماْخرؤِجل،مَصَإغٍِلمَأْضَر
فقالػ لفػنلل99

لللكل فهػاف ػهلعػ د الول{{رلَماظؾؿملعرلَماظؾؿملع}}ركال  ل   لل    لل لل لل   لل    لللل
الصػػالحاتل مهػػ لع فػػاالفػػنلا عمػػاؿلكلللسػػارعافلفػػنلالعاػػ اتلف ػػامااللوو اػػ ا ا [ اػػ ا ا [للِِٓٓ]]

وشػنللولكلذاللمالتافنلأاػالال نػ احلكصػ نلع اػهلرسػاؿلاهلأمهالالباقااتلالصالحات
ـْمِسْذُقمَللماظدٍَْحداَحمعؤضمَلػملٍَُؼمرماجَلؽملٍَِةمم}}أصحااهللقاؿ لاا ل ـْمِسْذُقمَللماظدٍَْحداَحمعؤضمَلػملٍَُؼمرماجَلؽملٍَِةَطْؿمِع 100100{{ممَطْؿمِع

لل  

ـْمَساِئرمَلذملذملَةممم}} ـْمَساِئرمَلذملذملَةمَورؤَوَيمَسذملذمل مم،،ِؾذملذمللٍؤ:مَعذملذملامَلعمِلذملذملَلمِعؽمْلؾمَلذملذملا؟ِؾذملذمللٍؤ:مَعذملذملامَلعمِلذملذملَلمِعؽمْلؾمَلذملذملا؟َأغٍَؾملؤذملذملْؿمَذَلقؤذملذملقامَذذملذملاًة،مَصعمَلذملذملاَلماظؽملٍََأغٍَؾملؤذملذملْؿمَذَلقؤذملذملقامَذذملذملاًة،مَصعمَلذملذملاَلماظؽملٍَممَورؤَوَيمَسذملذمل

{{ممَضاَظذملذملت:مَعذملذملامَلعمِلذملذملَلمِعؽمْلؾمَلذملذملامإالٍَمَطِؿظمُلؾمَلذملذملا مَضذملذملاَل:مَلعمِلذملذملَلمُطػملٍُؾمَلذملذملامَشؿمْلذملذملَرمَطِؿظمِلؾمَلذملذملاممَضاَظذملذملت:مَعذملذملامَلعمِلذملذملَلمِعؽمْلؾمَلذملذملامإالٍَمَطِؿظمُلؾمَلذملذملا مَضذملذملاَل:مَلعمِلذملذملَلمُطػملٍُؾمَلذملذملامَشؿمْلذملذملَرمَطِؿظمِلؾمَلذملذملامم
101101

كووفػػاهلأمهػػ لكووفػػاهلأمهػػ للل،م،م
لللللللل..تص قاالاهال  لالاهاتص قاالاهال  لالاها

للو ل و ل لل  أخ ملو للق ضلو لأل للأتنلاق ضهأخ ملو للق ضلو لأل للأتنلاق ضهللك فاؾلوالنا ك فاؾلوالنا 

  لل                                 [[77   للوػػػػػػػػػػ ةلثاماػػػػػػػػػػ للقػػػػػػػػػػػاؿ وػػػػػػػػػػ ةلثاماػػػػػػػػػػ للقػػػػػػػػػػػاؿ كلكلولولللاحلديــــــــــد احلديــــــــــد
لللل  لل لل لل   لل   للللللالفار[الفار[للّّّّ]]لل

لفماللفالفنل ذهلال ماال 
لوانللفدؿلاإلمسافل لنلال ماالك للم كلواللسل لعارتهل مهللفدؿلو لااػ لا ـلع لامػ

لوافلمضػػوهلفػنلااػػ ل ػ ل فلاهلأوػ لال ػػ ل لاإلمسػلوكعفػ والمادعػهلمشػػاوهلاػذلكلع لامػػانل
ل ػػ ل ػػ للمػػازلأفلمضػػيلووػػهلوػػاالنلوا ػػ ل فاهػػانلفػػأل للفاقهػػال لأكلمضػػيلقاوػػ لذ ػػطلألػػ ل

                                                 
 وسف لالبدارللولعىٍ لعىٍبً لاًهلٍاً لوىٍسويادوللٗٗ

 ع ل اا لا لسم ةلصحاحلاا لنبافلََُ
لولكقاؿ لن لشلنس لصحاحع لعا ش للركاهلالل وذملَُُ
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ل اؾلاهل...لف ػػ للفاوفػال فػػاؾل  لالباقاػاتلالصػػالحاتلاللػنلادخ ما ػػالفػنلافػػللفاقهػا 
لل     لل  لل  لل  لل    لللل[[ُُٕٕٗٗلل]البق ة]لل......البق ة

 لتقػػػاللاهلكالومػػػ لالصػػالحلفػػ ذالاػػافلعفػػ ملرصػػا لفػػنلالبفػػكللػػػ للفاػػيل فػػػاؾل 
فمػػاذالأخػػذلوفػػهلعفػػ لرنا ػػي لك ذالافػػ لأو ػػكلو ػػػاتلا ف مػػهلوػػػ لا رضلف ػػ لفػػ افلأكل

ل!! لفاهلكاملهنلا و  يل ل لشئلف مهلول لفنلول ل لأدفقا اطلأخذ العف لرنا
لل افلفنلالل اب لوفا هلاسهلك ف اوػكصانطلالس اافلاماللوكصانطلالا ا  

لال  ل لالا ابلفنلل ابل للم لف اشانل  لال !لك لو لالااابل  لال ا لالذللأاانه
ل...فػالللمازلنلنلفنلال ا لاللبا نش علالفبنلا كابل...ل

ل هالفنلق اافاف ماذالمضول!لو ؼلالمسو ل ذهلالحقاق لتهافلع اهلال ماافوف وال
ل لأفلمفدعهالو لق اافالكمضوها ل لنلنسفاتللمطلع افا فنلأل لفالكمبحشلفنلتحال ها

للقاللاهل ل.او لالمماتلكق ااتلكصالحاتلتفاوفاللـا
للقاؿلفاهاللاذلكلف ف فنلالح لشلالصحاحلالذللالفبيللا لتسباحهلتسبحها

لالل و لركاه لداكد  مَوَ ْقؼمِلؿملِدِهممم}}ذملكأاا مَوَ ْلِؾؿملِقِف ماظػمَلِف مَجاَلَل ـْ مِع مَ ْذُطرؤوَن مَعا مَوَ ْقؼمِلؿملِدِهمَإِن مَوَ ْلِؾؿملِقِف ماظػمَلِف مَجاَلَل ـْ مِع مَ ْذُطرؤوَن مَعا َإِن

مؼؤْذطْرَنمَوَ غمْلِؾَوَ غمْلِؾ ماْظؽمِلْقَؾ مَطَدَوي مَدَوٓي ـِ مَظؾملؤ ماْظضمَلْرَش، مَحْقَل ـَ مَؼَؿضمَلاَرظمْل مَوَ ؾمْلػمِلؿملػمِلِف مؼؤْذطْرَنمَ ِه ماْظؽمِلْقَؾ مَطَدَوي مَدَوٓي ـِ مَظؾملؤ ماْظضمَلْرَش، مَحْقَل ـَ مَؼَؿضمَلاَرظمْل مَوَ ؾمْلػمِلؿملػمِلِف َ ِه

ـَمَذْلٌ مؼؤْذَطرؤمِلِف ـِ،مَأَصاَلمؼؤِقّبمَأَحدؤُطْؿمَأْنماَلمَؼَزاَلمَظفؤمِسؽمْلَدماظِرْحؼمل ـَمَذْلٌ مؼؤْذَطرؤمِلِفِلزمَلاِحِؾؾمَل ـِ،مَأَصاَلمؼؤِقّبمَأَحدؤُطْؿمَأْنماَلمَؼَزاَلمَظفؤمِسؽمْلَدماظِرْحؼمل لل{{ِلزمَلاِحِؾؾمَل
لوشػػم ةلفػػنلالمفػػ لكامػػالق فػػالفػػنلالبفػػ لا كؿل فلسػػبحافلاهلكاحمػػ هلتاػػ سللػػك

كلقػػػ وافللػػػكلاللحاػػػ للولحالفهػػػال لػػػنلرصػػػا ؾكلكثمار ػػػالفارلػػػ لتمفاهػػػالالمال  ػػػ لال ػػػ اـل
كاآلخ للتذ طلناؿلالوػ شلك ػنلماػسلاللسػباحهلكتاػ للوكاللبما لكاللواا لكا نل اـ

لالقااو لكا لذؾللاضيلفنلال صػلتقاؿلسبحاف ا لف ػ لاهلامالق لهالكت  رلذلكل لنللـا
!لأكلفػنلالمفػػ لاؿلالوػ شأ ػ لاللسباح لالاان ةل فلاام لن لنسابللسلايلأن لوف 

ل!!! للسػلاايلأنػ لل!
ك ػػذالوػػال وػػ لسػػا مالسػػ امافلاػػ لداكدلع اهمػػالكع ػػنلمبافػػالأفضػػ لالصػػػالةلكأتػػ ل

ادةلواػ لسػمادةلك ػذالالبسػاطلعبػارةلعػ لسػمل-السػالـلعفػ والاػافلراابػانلع ػنلالبسػاطل
هلفػػػنلالواػػػاللاامػػػ ل ػػػذهلالسػػػمادةلتلسػػػيلل ػػػ لوػػػ للػػػلطلاهلالصػػػالةلل ػػػ لوػػػ لاسػػػػ
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ل  ػسلع اهػالخمسػما  لألػللوػ لالمػ لكوػا ه لوػ لا مػسلغاػ لل-لم سلع اها كفنللـا
الػػػػػازراللكا وػػػػػ اللكالااػػػػػارلكالحااامػػػػػاتلاللػػػػػيلاامػػػػػ لوسػػػػػع ةللػػػػػهلاػػػػػ ذفلاػػػػػارألا رضل

ل!!!فاأو لال لحلفل فوهلكتاا لاهلفنلالسمالللتكالسماكا
مماتلفارانلو لش ةلالهاالل..للاح كاااهالأكلشبااهالواللفه لوفالو لل اطلاا  ة

لل ػػػ لالسػػػعا لاهللػػػهلاػػػافللموػػػ لوػػػالنالػػػهلوػػػ ل ػػػاالل ػػػااللرخػػػيلواػػػ لمسػػػا لالصػػػال
لل     لل لل   لل   لل     لل   لل  لل  لللللللل..]ص[]ص[لل

االفضػػ لاهلع ػػنلأمباػػاللف ػػافلالبسػػاطلق لبػػانلوػػ لا رضلل ػػنللػػ ا  لالفػػاسلكلو فػػ
!لف وهلر  لفقا للوم لفنلأرضهلفقاؿلوالأعا لوالأكتنلسػ امافلاػ لداكدلواهلكرس لاه

لوفػأو لالػ لحلأفلتهػبطلاالبسػاطلوالحل لنلوسػاويلسػ امافففق  لال لحلصاتلال   لالا
 مػػهلفػنلماسػػهللػ لل ػػ للوفسػأؿلال  ػ للاسػػميلوػ لنالػػهلكلولبػ كالك للالػػ كالامػال ػػ لفاػه

ق ػ لوػالأعاػ لل وػاذالق ػ ل لقػاؿل.لف هلاغل ارل مهلمبنلكالفبنللو  لنقاق لماسهل ا انلع
فقػػػاؿلكعػػدةلراػػنلللسػػباحهلكانػػػ ةلفػػنلصػػحاا لوسوػػػ لخػػػا للووػػالأكتػػنلسػػ امافلاػػ لداكد

لف لاهلومالأكتنلس امافلا لداكد.كأعاػ لع

لل      لل    لل  لل لل   لل   لل   لل  لللللل]ال هل[]ال هل[لل

كاػػػذلكلاػػػ لولف ػػػافلعفػػػ واللفدلػػػافلوػػػ لع ػػػنلالبسػػػاطللوػػػادلالبسػػػاطلامػػػالاػػػاف
ف ػػػاسل فػػػاؾلوومػػػدةللوومػػػداتلا مباػػػاللأعاا ػػػالاهلل كلاػػػاللوػػػ لأوػػػ لسػػػا لا مباػػػالل

كقػػ لأعاا ػػالاهللسػػا مللأعاا ػػالاهللفبػػيل  لكتاضػػ لاهػػالع ػػنلكلػػنلوػػ لأوػػ لوحمػػ ل
فلكلفقػػ لاػػافللم ػػكلفػػ كةللا شػػهالتحلػػهلكا مػػال ػػاللالم لػػ ل؛كأرضػػاهلأنمػػ لالبػػ كلل

كوػ ل فػالقاػ لخ ػنلالبسػاطلل..لتلسيلنلنلتسػوه ل ماوػانلفػ ذالقػاواالر وػ ل لػنلناللهػا
ل ػػ للػػالاػػافلل!كلاػػايل..لفػػ ذالاػػافلالق ػػطلكاسػػوانلفواػػاللالػػ ماالل اػػنلال ػػ لوأنمػػ ل

لمساف.و لافنلاإللانل انلكان ف  للل..لالق طلضاقانلكعااللال ماالا هلعف لاإلمساف
اهلكرسػػالهل ػػذال ػػالفضػػ هالالػػذللاسػػلاوفالأفللب ذانلاللسػػباح لالاانػػ ةللػػالأنبػػا

لكأعا لو لفض لاهل ل.لمبافهلكوال لمسلاايلأفلمبافهلأع نلكأاـ 
فػػفح للفلقػػ لكانػػ لوفػػال لػػيلالػػ ارلاآلخػػ ةوكاماػػ ل لػػنل اػػ اـلاهلل مػػسوفا لعفػػ والل
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فلوػ لالحااػ لوػفه لال ػ اـلال ػاتبا لك ػ لكردلػاتلكلا لووهلعشػ لق لالمسوفأووفالنااهلكل
لوككردلػ لوػ لالوشػالل لػنلالامػ ولككردل لو لالوصػ لل وشػاللوكردل لو لالام ل لنلالوص 

للك فػػػػػػػػػػػػػاؾل  لل     لل  لل  لل   لل  لل    لل      لل لل  لل لللللل
ل افال فاؾف  لكان لفولال ع [ال ع [للُُُُ]]

ل!نااهللمشافلأواوه -
 !كنااهللمشافلو لخ اهللحااامه -

للحااامهل - فاإلمسافللفاـلك لل رللفاللتسػلاايلألللوك فاؾلنااهلأثفاللالفـا
نش ةلو لالحش اتلالضارةلأكلالساو لأفلتسذللاإلمسافلعف لماوهلفنلعافػهل

ل...لفكلكذلػػػكل فلالحااػػػ لوا ػػػادلوأكلأذمػػػهلأكلتػػػ خ لفػػػنلفمػػػهل لػػػنل افػػػه
 .ل ل ذهلالالحاتللحااامهالاأو لاهلف 

اوػػ لوفللفلهػػاالوػػ لالمهمػػ لكلفلقػػ لاإلمسػػافل لػػنلالػػ ارلكال لبػػ ل..ل ػػس للالحااػػ ل
عػػػػ لالم  ػػػػا لامػػػػالذاػػػػ لسػػػػا مالرسػػػػاؿلاهلفػػػػنلن لاػػػػهلللاآلخػػػػ ةللصػػػػو كفل لػػػػنلاهل

ولالمػػاا ا لا لااػػ لا عمػػاؿلكق فػػالأمهػػ للاسػػال ثفػػافلاػػ لكردلػػاتلتلواقػػطلكتلفػػاكبلالومػػ ل
ل قاؿل

ـَمَؼغمْلؿؤَؾاَنمَسؼمَلػمَلفؤ،مَصذملَإَذامَعذملاَتمممَإنٍَماظػملٍََفمَ ضمَلاىلَإنٍَماظػملٍََفمَ ضمَلاىلمم}} ـَمَعػمَلغمَلؿمْل ـَمَؼغمْلؿؤَؾاَنمَسؼمَلػمَلفؤ،مَصذملَإَذامَعذملاَتممممَوطٍََؾمِلضمَلْؾِدِهمادُلْمِع ـَمَعػمَلغمَلؿمْل مَوطٍََؾمِلضمَلْؾِدِهمادُلْمِع

اِ ماِ مماظلٍَذملذملؼمَلماظلٍَذملذملؼمَلىلىلَصذملذملَمَذْنمَظؽمَلذملذملامَأْنمَغزمْلذملذملضمَلَدمَإَصذملذملَمَذْنمَظؽمَلذملذملامَأْنمَغزمْلذملذملضمَلَدمَإ:مَضذملذملْدمَعذملذملاَتم:مَضذملذملْدمَعذملذملاَتمَضذملذملاَلمادَلػمَلغمَلذملذملاَنماظػملٍَذملذملَذاَنموؤطذملذملاَلمِلذملذملفِمَضذملذملاَلمادَلػمَلغمَلذملذملاَنماظػملٍَذملذملَذاَنموؤطذملذملاَلمِلذملذملفِم

ـْمَعاَلِئغمَلِؿذمللمؼؤَلذملؾقؤقغلمَصؿمَلعمُلذملقاَلَن:مممممَصؿمَلعمُلقلؤماظػملٍَذملفؤمَسذملزٍَمَوَجذملؾٍَ:مَدذملؼمَلاِئلمَعؼمْلػمُلذملمممممَصؿمَلعمُلقلؤماظػملٍَذملفؤمَسذملزٍَمَوَجذملؾٍَ:مَدذملؼمَلاِئلمَعؼمْلػمُلذملممممم ـْمَعاَلِئغمَلِؿذمللمؼؤَلذملؾقؤقغلمَصؿمَلعمُلذملقاَلَن:مممممقَ ٌةمِعذمل قَ ٌةمِعذمل

ـْمَخػمْلعمِلذملذمللمؼؤَلذملذملؾقؤقِغل،مم َِذملذمللمَعؼمْلػمُلذملذملقَ ٌةمِعذملذمل ََْرَضم؟مَصؿمَلعمُلذملذملقلؤماظػملٍَذملذملفؤ:مَأْر ـْمَخػمْلعمِلذملذمللمؼؤَلذملذملؾقؤقِغل،ممَأَصؽملؤعمِلذملذملؿملؿؤمِصذملذمللما َِذملذمللمَعؼمْلػمُلذملذملقَ ٌةمِعذملذمل ََْرَضم؟مَصؿمَلعمُلذملذملقلؤماظػملٍَذملذملفؤ:مَأْر َأَصؽملؤعمِلذملذملؿملؿؤمِصذملذمللما

ـَ؟مَصؿمَلعمُلذملذملقلؤ:مُضقَعذملذملامَسػملذملذملمممم ـَ؟مَصؿمَلعمُلذملذملقلؤ:مُضقَعذملذملامَسػملذملذملممممَصؿمَلعمُلذملذملقاَلَن:مَصذملذملَمْؼ َصَلذملذملؾَقاِغلمَواْحؼمِلذملذملَداِغلممَصَلذملذملؾَقاِغلمَواْحؼمِلذملذملَداِغلممممكمَضْؾذملذملَرمَسْؾذملذملِديمكمَضْؾذملذملَرمَسْؾذملذملِديمَصؿمَلعمُلذملذملقاَلَن:مَصذملذملَمْؼ

102102{{ممةِِةِظَؽمِظضمَلْؾِديمَإىلمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِظَؽمِظضمَلْؾِديمَإىلمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعٰ  ٰ  ْطؿؤَؾامذْطؿؤَؾامذَوَطَكاِغلمَوَػػملاَلِغلمَواَوَطَكاِغلمَوَػػملاَلِغلمَوا

مم

لوفأمػالكأمػ للالسبحفالوػػ لالما ػػدلأفلت ػػافلاللسػباح لاهػالوشاغػػ لفػنلالعاااػػ 
للللأوػػػػػػال ػػػػػػس لل   لل لل لل    لل     لل لل    لللللل]اللحػػػػػ ل []اللحػػػػػ ل [لل..

                                                 
لع لأمسلا لوالك.لالم كزملًفيلاٍلمىفىا دولكأىايالا  لالش افًويلًفيلاٍلاىالىمًا اتلكأىاالالش اخلًفيلاٍلوىاىمىً ول طولكال  ل ميلَُِ
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لا ل.لقااو فاا افللوم افلل مسافل لنللـا
أوػال ذالوػاتلك ػالذا ػطل لػنلالحػولأكللو ذال ذالاإلمسػافلوػاتلوػيلأ  ػهلككلػ هل

وػػ لوال  لػػهلالػػ اقا لكلمو ػػهلاػػ لعػػاـللانلفػػ فلاهللمفػػ للػػهلكانػػ ..لأثفػػاللوفاسػػكلالحػػول
طلفػػنلصػػارتهلكفػػنلشػػ  هلكفػػنل ا لػػهللحػػولعفػػهلكلولمػػ لعفػػهلكلاضػػيلذلػػكلا ػػهلفػػنللػػذ 

لالقااو لقػاؿل لل رصا هل لنللـا

ـْمممممممم}}مم ـْمَخَرَجمَحاجًٍامَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظَقذملاجٍَمإَظذملكمَؼذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة،مَوَعذمل ـْممممممَع ـْمَخَرَجمَحاجًٍامَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظَقذملاجٍَمإَظذملكمَؼذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة،مَوَعذمل َع

ـْمَخَرَجمَشاَزؼذملًامم ـْمَخَرَجمَشاَزؼذملًاممَخَرَجمعؤضمْلَؿؼمِلرًامَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظؼملؤضمْلَؿؼمِلَرمإَظكمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِة،مَوَع َخَرَجمعؤضمْلَؿؼمِلرًامَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظؼملؤضمْلَؿؼمِلَرمإَظكمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِة،مَوَع

103103{{مماَعِةاَعِةَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظطمَلاَزيمإَظكمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلَصؼمَلاَتمُطِؿَبمَظفؤمَأْجرؤماْظطمَلاَزيمإَظكمَؼْقَمماْظعمِلؿمَل

مم  

لالقااو لل ل. ذانلفحااةلالمسوفا لا هالاول ادل لنللـا
فهػيلذاػ لل–وا هالاذلكل ذالاف لأص نلكأنػافجلع ػنلالصػالةلكع ػنلااعػ لاهل

ـْمَجاَلَلماظػمَلِفمَوَ ْلذملِؾؿملِقِفمَوَ ْقؼمِلؿملذملِدِهمَوَ غمْلذملِؾَ ِهمَوَ ؾمْلػمِلؿملػمِلذملفِممممل– ـْمَجاَلَلماظػمَلِفمَوَ ْلذملِؾؿملِقِفمَوَ ْقؼمِلؿملذملِدِهمَوَ غمْلذملِؾَ ِهمَوَ ؾمْلػمِلؿملػمِلذملفِممممَإِنمَعامَ ْذُطرؤوَنمِع ك ػاللل–لَإِنمَعامَ ْذُطرؤوَنمِع
لالقااوػ لدتيل فلاهللػالأاػاؿخارجل رالالماتلك الشئ لوعمػ ملفسػأ  لأصػ نل لػنللػـا

صػػالةللوكلػػذلكلفػػ فلالمحػػافجلع ػػنلالصػػالةللعػػ جللػػهلفػػنلاػػ لكقػػ لوػػ لأكقػػاتلالصػػالة
لالقااوػػ لوقبالػػ لعفػػ   لػػنلأفلل قػػنللوكاػػذلكلوػػ للحػػافجلع ػػنلصػػااـلروضػػافلواهل لػػنللػػـا

لالقااو  سفاتهللهلا لعاـلصااـلروضافلكلاضيلفنلنلال نم للع جلاهل ل.لنللـا
وػػالداـلاإلمسػػافل..لكاػػ لالباقاػػاتلالصػػالحاتلل..لك  ػػذالاػػ لا عمػػاؿلالصػػالح 

ََْسؼمَلذملاَلممممم}}لحافجلع اهال لنلالمماتلكلذلكلف فلنض ةلالفبػيلنافػالكقػاؿللفػا ل ََْسؼمَلذملاَلمممَأَحذملّبما َأَحذملّبما

104104{{ممَإَظكمآمَ ضمَلاَظكمَأْدَوعؤؾمَلامَوَإْنمَضِؾَإَظكمآمَ ضمَلاَظكمَأْدَوعؤؾمَلامَوَإْنمَضِؾ

مممم

لكضيلتحلهالوا  لخط!!!الم اكو ل!!لالم اكو ل...لل!!المه لالم اكو 
ل!كفنلغا لروضافلتهم هل!!فاللتأتنلفنلروضافلكتق ألالق وفلخمسلو اتل

لالقااوػ ل لػنلاهل لاوػيل...لكل ػ لل مهلساشل اكللػـا ع اػكلأفلتقػ ألاػ للػـا

                                                 
لال  هيلعىٍفهيللل غاطلكالل  اطلعىٍ لأىًايل ي ىلٍػ ىةىلرىضًلاكفنلولركاهلأااللو نلو لركال لوحم لا ل سحاؽولكاقا لركاتهلثقاتلَُّ لوليى
ل.رضنلاهلعفهالكع لأااهالركاهلوس  لع لعا ش ل َُْ
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ل..لكتحافجلع نلذلكل لنلالممات!!للال ماالل!!!ل..لوهمالاافل مشاالكاآللاتل
لالماقاتفاصو للكل ذالالوم لالصالحل لنلل ل.ـا

للل شػأمهلد للوبػادهلالمسوفاػ لفنلقالهلعلك ػذال اػ اـلاهل

لل لل       لل        لل     لل لل   لل   لل
   لل  لل   لل  لل  لللللللل]الح ل []الح ل [لل

ل...ل لشئلأخ لا ل لكله لأ ...للضاعللله ل ػذالشئل
للل.  لو لالذاتلالو ا لكفا لو اف تلأخ للسعا للك ن

كوػػػػػ لعبػػػػػادهلالػػػػػذاا ل لل...أفللمو فػػػػػالوػػػػػ لعبػػػػػادهلالملصػػػػػ قا للمسػػػػػأؿلاهل
لال ل لل....الشاا ل لالااا ل لالحاض ل ل ل....كأفلل ل لع افالفض هلكمومهل لنللـا

فاعػل للكأفلللاضػ لع افػالل....كأفللمو فالو لالمػ لما لل ااعػاتلكالق اػاتل
لالماقاتللل...لفالاعا لخلاـلعف لالمماتل ل......كل زقفالفض هلكا هلكخا هلكا الهللـا

كل زقفػػػال ػػػاارهلفػػػنلل....كلدلػػػ لفػػػنل ا اوفػػػالفامو فػػػالتحػػػ للػػػااللسػػػا لالسػػػاداتل
لك ػهلاهلتوػالنلفػنل ماػيلالحػا تكلمو فالو لالذل لللملوافلاالفا ل لػنلل....المفاتل

ل....
لوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  لكص نلاهلكس  لع نلسا مال
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  اجمللس الجامً عصساجمللس الجامً عصس    

  105105ع ّالتسلٔهع ّالتسلٔهح عـً الغْخ الفسد اجلامح عـً الغْخ الفسد اجلامالبخالبخ
لشػػػػػػمسلاله الػػػػػػ للػػػػػػالو لػػػػػػ ل فػػػػػػاان

ل
للػػػكلأشػػػػ ق لكالبػػػ لوػػػػ لأنبػػػػااي

ل  فلع ػنلالوػارؼلأفللبػا لأناالػهل...لوقاواتػهلل فالل شللاإلواـلأاالالودا  لل
نلػػنلأفلسػػا لل...لالاتػػهلك باتػػهلادر اتػػهلكعكع ػػنلالػػاارثلأفللبػػا لوقاواتػػهلكللوكنا تػػه

لػػأو لوفادلػانللمشػػنلأواوػػهل...لاػافلاػػافلعفػ واللسػػا لفػنلواابػػهلللأاػالالحسػػ لالشػاذلنل
ل.و لأردلقاطلالاق لفو اهلاالشاخلأانلالحس للكلفادلللقػاؿ 

فاسػػػميللل– لل–وػػ لالمػػا دلأفللأخػػذلالػػبويل ػػذهلا وػػارلاأمهػػالواه لػػ لك هػػارل
ل فنلوح  لاللفدل اؿل اللقكلتوالنل لنلاهل

لل  لل   لل  لل  لل   لل لل    لل       للللللالبق ة[البق ة[للِِٖٖٓٓ]]لل

ك لاػػ لأفل...لل"افىلػاٍلميٍسًوفيػػ لاػػ لأك لأفللػػسو لاال سػػال لالفازلػػ لع اػػهلكاوػػ لذلػػكل"
كالاضػػاعله لالاالاػػ للو ػػ لالػػبالغلوػػ لأ ػػ لأفللػػأتنلاػػالبل ػػذهلا نػػااؿلالوالاػػ للاأخػػذ

ل.كدر اته لالساوا لاللنل هدتهالله لالحض ةلاإللها 
ل فا ف ادلالذل لل لافلالع قلع نلربلالوبػادلدر ات

 .وفه لو ل الع نلق ـلرساؿولوفه ل ػالع نلق ـلمبن -

 .كوفه لو لووهلأقااؿلوأعماؿووهلكوفه لو للووفه لو لووهلأنااؿ -

ل...للل مػػيلاهللػػهلاػػ ل ػػذهلالعػػالؿكالػػاارثلالاػػ دلالاػػاثلالمػػاويل ػػالالػػذ -
لف  لت افلوشاربلال س لكا مباالل ل

                                                 
لوحللُٗا ن لللَُٓ ل.ااافاسللأاالالو بلاافدرسلاو لالوشاللا لـلََِٖ/ُ/ِٕ ػللُِْٗـ 
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لأخ جلاا لنبافلفيلصحاحهولكالحاا لع لأايلذرلقاؿ 

ضػملتمؼامردقلمآمطؿماَغؾؿملا ؟مضال:معائةمأظػمغيبموأرلضملذملةموسرملذملرونمأظظملذملًا،ممممضػملتمؼامردقلمآمطؿماَغؾؿملا ؟مضال:معائةمأظػمغيبموأرلضملذملةموسرملذملرونمأظظملذملًا،مممممم}}

مممم{{ممضػملت:مؼامردقلمآمطؿماظردؾمعؽملؾملؿ؟مضال:مثػملـؼملائةموثالثةمسرملرمجؿمشظمل ضػملت:مؼامردقلمآمطؿماظردؾمعؽملؾملؿ؟مضال:مثػملـؼملائةموثالثةمسرملرمجؿمشظمل 

نلػػنلاػػافلاػػ لكانػػ لوػػ لأصػػحااهلع ػػنلا ع ػػنل لػػنلال فاػػقلللفلقػػ لالفبػػنلكلػػ ل
لال ل لوق ـلمبنلو لأمبااللاهلالسااقا لأكلرسػاؿ ل...لكساا لالحاؿلعػ نلذلكل لنللـا

ل.لل! ـلمػبن!لكا لصحاانلع نلق ـلصحاانا لكلنلع نلق
كووػػػهلشػػػ ابل!لل ػػػ لوػػػ للمسػػػكلالدوػػػاـلل...لل ذانلفػػػ فلاػػػ لكلػػػنلع ػػػنلقػػػ ـلمبػػػن

ل..لكووػهلالحػاؿل..لكووػهلالومػ ل..لووػهلالقػاؿل!!!لاـل!لفهالع نلق ـلسػا لا مػلعلاـا
لفػػػػبا لاإلوػػػػاـ...للكووػػػهلاػػػ لأسػػػ ارلسػػػا لالا ػػػادل...لكووػػػهلالشػػػهادلل..لكووػػػهلالفػػػار

ل أاالالودا  لكقاؿل
لفما ػػػ لوػػػ لاآل ؼلعشػػػ كفلاوػػػ  ا

 

لوشػػػػػػاربلرسػػػػػػ لاهلااإل مػػػػػػاؿ
ف ػػػػػػنلقػػػػػػ لتم ػػػػػػ لاػػػػػػنلكفػػػػػػنلقػػػػػػ ل 

لامم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

لفسػػ  للفػػػالتحاػػنلاعاػػػ لكصػػػاؿ
لل  لو لالذلللس  ل فال  

ل..لفسػػابحشلعػػ لا لػػقلاػػهلوفػػافي!!لأوػػالوػػ لل لػػ لالمفػػافيل!!لوػػ لل لػػ لاهلصػػ فانل
ل! الالذلللبحشلع لالاارثلال او لالذلللأخذلاا هل لنلاهل!!لل  لو لل ل لاه

احاػػػػانلعػػػػ لكأمػػػػل لتو مػػػػافلأفلالوػػػػارفا لالسػػػػااقا لاػػػػامااللقاوػػػػافلو ؼلا واػػػػاؿل
ل ػنللواػ لع ػػنللفسػا للأاػالالحسػ لالشػاذلنلل...لالوػارؼلأكلالػاارثلالاػ دلالمػاوي

فػذ طل لػنلل..للبحشلع لالقاػطلف ػ للمػ هل...قاطلالدوافلوشنلو لتامسل لنلوص 
وػ لالصػػالحا للكقااػػ لر ػػالنلل..لاالدلالشاـللبحشلع لالقاطلف  للم هلفنلاالدلالو اؽ

فقػػػاؿللػهل  ػػ لتبحػشلعػػ لالقاػػطل ػػفالكالقػػػاطلوللنل ػػالسػا للأاػػػالالاػلحلالااسػا
لعف ؾلفنلا ػ ؾلتامػس.ل

ف  لت  ل فاؾلساارةلأكلأتػاااسلأكلل!!كق لقايلال   لا ل ذهلالمسافاتلواشاانل
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ل!!لف  يلو ةلأخ لل لنلتامػس...لاا  ةل
  ػػ للأاػػػالل اؿولفوفػػ والروهلقػػلالـلااػػ لوشػػا لكذ ػػػطل لػػنلسػػا للعبػػ لالسػػ

ااػػ لاػػذال لػػيلأفلااػػ لعبػػ لالمبػػارلااػػ لاػػذاللأمػػ لع ػػنٌّلل!خ ااػػ لالدوػػافل  ػػ للػػػال!الحسػػ 
ل...لأكص لمسبهل لنلرساؿلاهل

لكاافلا لالصالحا لع نل ذهلالشاا  .
ك للولسػاؽللػهلالاضػ لسػاقانللفلاهل  فلالمسو ل ذالكص ل لنلر ػ لالدوػافلفػ

فػػنلأقػػ لوػػ ل..لهلك ممػػاللأخػػذلالػػاارثلااػػ هل لػػنلنضػػ ةلال..للحلػػاجل لػػنلتوػػطلك لعفػػال
ل كلذلكلف فلاهلق لقاؿللحبابهلولمحلالبص 
لللل   لل   لل   لل   لل    لل  للللذال ػػػػػػػػػالكاللػػػػػػػػػكلوللالبقػػػػػػػػػ ة[البقػػػػػػػػػ ة[للُُٖٖٔٔ]]لل 
لانل...سام كمنلق لبل!كسألاؾ

فسػا مالواسػنلل...لفأل لتمػ ه ل...لأوالو للقاؿللاسل فاؾلكاساهلاافنلكاا لاه
لا عالالكلكأسموالل لالربلأل لأ  ؾل الودةلك الال  ا للسأؿلرب للوها ا لاهلاذات
للل106106{{جتدغكمسؽملدمادلؽملغمللرةمضػملقلؾملؿمعـمأجػملكمجتدغكمسؽملدمادلؽملغمللرةمضػملقلؾملؿمعـمأجػملكممم}}مم  اهلتوالناهلتوالنللقاؿقاؿ

لولكل  لاسميلالح لشلالش لل تسوهل ضااافاللالسمااتلتسوهلك لا رل

ََماظِلؼملقاتمِظِقْزِضؿملَؾمَحِؿكمَغصمَلَرمَإَظكماظضمَلْرَشمَصعمَلاَلمم}} ََماظِلؼملقاتمِظِقْزِضؿملَؾمَحِؿكمَغصمَلَرمَإَظكماظضمَلْرَشمَصعمَلاَلَإِنمآمَصَؿ ِحْزِضؿملؾؤ:مِحْزِضؿملؾؤ:مممَإِنمآمَصَؿ

ـْم ـَمَس ََضملؤظمْل ََْرَضم ـْمدؤْؾَقاَغَؽمَعامَأْسصمَلؼمَلَؽمَؼامَرٍر مَصعمَلاَلمآ:مَإِنماظِلؼملقاِتموا ـَمَس ََضملؤظمْل ََْرَضم دؤْؾَقاَغَؽمَعامَأْسصمَلؼمَلَؽمَؼامَرٍر مَصعمَلاَلمآ:مَإِنماظِلؼملقاِتموا

ـَ ـَماظَقاِدَعماظػمَلؿمٔل ـََأْنمَؼَلضمْلؽمَلين،مَوَوِدضمَلؽمِللمَضػمْلبؤمَسْؾِديمادُلْمِع ـَماظَقاِدَعماظػمَلؿمٔل 107107{{ممَأْنمَؼَلضمْلؽمَلين،مَوَوِدضمَلؽمِللمَضػمْلبؤمَسْؾِديمادُلْمِع

مم

الػػػذلللسػػػيلالموػػػامنلكتم اػػػاتلكلل مػػػهلعبػػػ لكانػػػ لل!!كلػػػ للقػػػ ل فػػػالعبػػػادل
ل..لف دلغاثل اوي..لتفد تلنض ةلاهلفااضاتلكل
جتذملذملذملدغكمسؽملذملذملذملدمادلؽملغمللذملذملذملرةممجتذملذملذملدغكمسؽملذملذملذملدمادلؽملغمللذملذملذملرةمممم}}أنمأنمالػػػهلموػػػالنللسػػػا مالواسػػػنلع اػػػهلالسػػػالـلفق

ل!!أللااحشلع لأ  ل ذالاإلم سارل...{{ضػملقلؾملؿمعـمأجػملكمضػملقلؾملؿمعـمأجػملكم
                                                 

 فايلالق ل .لَُٔ
لأىخ جلاإًلواـلأىنم لفيل)الد   (لع لك طلا لوفٌبهكللَُٕ
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لو ل  ل 
ل..ل  لالوبا لالذل لنال  لالحما لالمما لاأكصافه -
صػػػػػاؼلع ػػػػػاه لأكللفع ػػػػػيلاهل...لاوػػػػػ لأفلتمم ػػػػػاالاأكصػػػػػاؼلالوبادلػػػػػ ل -

 ...نض تهلالبها ل

 !!فأصبحاالااهلهلل عامه -

 !! ذالتح ثااللفاقافلكع لاهل -

 !! كفلالشلك لنلنض اتلالق بلو لاهل -

 مهػ ل لل لػػ كفل  لوػػ ل!!لكلاسلله لوقص لك لوأربلو لال ماالك لأ  هػال -
 !!فماذاللاو افلاالفاسلوللقػاؿلل شئلا لفا اف

ل!!!! للبحشلال  اؿهف س لل  لال  اؿلالذل لع
ل!!!ل نلل اماالووه لو لام لال  اؿل
نلاالاضػ لالػذللخصػه لاػهلاهلذللكلحاػ....لكل نللحانلاإلمسػافلامػاا به ل

ل...لالودلكالبهاللكالمماؿلكالمالؿ
ل..للػاسلوػاللم ػكلوػ لخشػاشلالػ ماا..لاللا لكأفللع يلا لواللػ للأمػهللم  ػهلف

ل!!لأمػػػهلعفػػػ هلق اػػػ لوػػػ لالو ػػػ لع اػػػهلأفلل واػػػهفػػػ ذالاػػػافللػػػ لل!!لكل فػػػنلأقصػػػ لوػػػالاذاتػػػهل
لماه.ل نللو ٍّل...للا خ لع اه ل ا الل

ل ػنللمم امػهللوع اهلأفلل قاػهلخ ػلل هػ هل..لك ذالرأللأفلعف هلق ا لو لالحاؿ
ل.لاعا لناؿلو لالاان لالملواؿل

ل...لع اػػهلأفلللػػ ؾلالفاػػ ل لػػنل ػػذهلالمما ػػ ات....لك ذالرأللأفللػػهلوما ػػ اتل
لال اقاػػ ولا نػػااؿلالوالاػػ للكلأخػػذلوػػفه  كتبػػا للػػهل...لاللػػنلتسػػه لع اػػهلالمهمػػ للوكالو ػػـا

للالبابلالذللل خ لوفهل لنلال  ل لالا ابل
لشاعه قاؿللهللوكلذلكلعف والذ طلسا للأاالالحس للشاعه
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 مػدؿلفػ فلفػنلأسػا لالمبػ لعػا لوػاللفأغلسػ لل-كاافلفنلأع نلالمب ل-لالع نل
لوفقػػاؿللػػهلوػػ ةلأخػػ للامػػدؿلفأغلسػػ لكار ػػيل لافػػالوثػػ لصػػو لوففػػدؿلكاغلسػػ لوكار ػػيل لافػػا

قػاؿلفو مػ لأمػهلل لػ ل...للفقاؿللهلو ةلثالا لامدؿلفأغلس لكار يل لافالوفاغلس لث لصو 
ل!!!!لأفلأغلس لو لع منلالذللاالسبله

لػػالع ػػنلخ  ػػ لوػػ لع مػػكلكوػػ لعم ػػكلك  ػػ لل فقػػاؿل!ففػػدؿلكصػػو لوػػ ةلثالاػػ 
لخ ة. لافالكسفأتاكلاافنلال ماالكاآل

ل!فاالمالق لتع ا ل لا لكأفللح اؾ
ا !لكوصػػػاب لالسػػػال ا لكلوفػػػ لالم لػػػ ل لأمػػػهلل لػػػ لأفلللممػػػ لاممػػػاؿلربلالوػػػالم

ال ػػ للصػػحللػػللل ػػافلذلػػكل لك ػػالولمسػػكلاواداتػػه!لكولشػػبشلاأخالقػػهلكاباعػػه!لف اػػ
للف اػل!ح...لاػػ كفلأفللهػ ـلالبفػاللالقػ ل ل ل للصػأنبػابلأفللبفنل مسػافلاالػال  لػ انل

ل!!!فنل ذالل لله ـلأك نللب
لل سالكل ذالأرادلأق بلالمسالكلأفلللع نلل نلللح ن ل....ل ذانلل ـد

لالممػػ لاػػأخالؽل...لللع ػػنللعػػ لأخالقػػهلكعػػ لعاداتػػهلكعػػ لاباعػػهلكعػػ لع اوػػهل
لا تقاػػال !لكذلػػكل فلفػػ ذال م ػػاهلفػػ مه لل اشػػااهل..لا صػػاااللكأنػػااؿلا مقاػػاللكع ػػـا

لن. ٍّلمىلث لتىل...لنل ٍّلمىلث لتىل...لنل ٍّلحىلث لتىل...لنل ٍّلعىلتىلت تاطلالم اتطل  ذال...ل
كاوػػػػػ لأفللحاػػػػػنللوكاوػػػػػ لأفلللح ػػػػػنوللػػػػػهلراػػػػػهلللم ػػػػػنلولللح ػػػػػنلاوػػػػػ والللع ػػػػػن

للل كلقاؿللهلتم نل...لل شلللهلع لنض اتل مالهللهلراهللوااللم اات
لتم ػػػػػػػػػػػػػػػنلاػػػػػػػػػػػػػػػنلكشػػػػػػػػػػػػػػػا  من

 

لكوػػػػػػػػػػ لعفػػػػػػػػػػ للعػػػػػػػػػػ لالااػػػػػػػػػػ 
لكأمبػػػػػػػػػػػػئلوػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػ دلق اػػػػػػػػػػػػن 

 

لاحسػػػػػػػػػػفنلناػػػػػػػػػػشل للػػػػػػػػػػ رل
...ل  لاػػػػو لأفلأتمػػػاكزلالمقػػػػاـلا كؿل...لفػػػػالللمػػػػازلأاػػػػ انلأفلأرتػػػػقنل لػػػنلوقػػػػاـل 

ل لال  اؿلو لالم ل ل فماذالل ل
ك لل...لك لضػػ انل...لك لأوػػ انل..لكالوبػػ ل للػػ لللػػهلنػػا نلك لقػػا نللانل!ل ل كمػػهلعبػػ 

لفنلعاله.لويلسا هلوا هل   لل...لماوانل
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 ذل لاػ للػهلأفلللع ػنلل! ادلكل ل لاذالكاػذالف ػ للا ػحف ذالاافلوازاؿللهل اللكو
ل.لع ل ذهلا غاارلل نللمم هلالودلدلالااارل

كلػػذلكل لاػػ لأفلل ػػبسلالسػػالكلثاػػابلالوبادلػػ لل ػػنللع ػػيلع اػػهلالحػػقلصػػااتهل
ثػػػ لل صػػػالحا لكالملقػػػا لل...لكقػػػ لاػػػا لاهل ػػػذالالمقػػػاـلل مباػػػاللكالم سػػػ ا ل...لالبهاػػػ 

لال ل لكالوارفا لك للداؿ للفقػ لرأللسػػا للأاػالالادلػػ لالبسػااونلوللفئلاذلكل لنللـا
ل....لأل لاااا  لاسمواال االفارلالذللقااهلاهلاهلكال ااا للراهل

ل لا ػػػػػػػ لأكلا اػػػػػػػللكل ػػػػػػػ 
 

لاػػػػػػػػػػػػأماارلتوالػػػػػػػػػػػػ لووفالػػػػػػػػػػػػ 
لالربلاػ لللقػ بل لاػكلل لفقاؿل!لفاللتسأؿلع لال ااا لفنل ذهلالمقاواتلالو ا  

ل لللاربلكوػالالذلللاسلفاػك لاؿلولقاؿلاماللاسلفن لقلالملق اػاف 
ل.الػذؿلكالمهػ لكالومػدلكا م سػارتوالنلله لقاؿل

ولك ػػػذهل ػػػنلصػػػااتلالصػػػالحا لكا اػػػ ارلاللػػػنللػػػ خ افلاهػػػالع ػػػنلالودلػػػدلالااػػػارل
ك ذالدخػ للوف ذالدخ لع اهلذلاالللودهلالودلػدلوكاللنلو لأ  هاللع يلع اه لصااتلذاته

ك ذالدخػػ لع اػػهلوف سػػ انللمبػػ هلاسػػ هلكلقامػػهلااااػػانللحضػػ تهللولو مػػهلالو ػػا ع اػػهل ػػا النل
لااف .....للاماذاللالأخللا خ لأ  لالق بلع نلواادل لأا هلكعدته

ل!!!!اأض ادلالصااتلأمػاؿلق انل
لػ لوػػيلاهكل فػنلأقػػاؿلتمم ػلو لاػهلوػيلخ ػقلاهاؿل لأقػاؿللػكلتمم ػك ذالالمم

فو اػكل...لكل ػ لكل ػ ل فلأردتلأفلتػذل لل–اػالللل- للع ػقلاهلفاللأقاؿللكلتػذل لل...
ل امالأو لاهلل...للأفلتلذل لل صالحا لو لعبادلاه

لل   لل  لل      لل   لل  لل     للللللالما  ة[الما  ة[للْْٓٓ]]لل
ل فللقالافالكاافلالصالح

لتػػػذل للمػػػ لتهػػػاللف ػػػاسلالهػػػاللسػػػه 
 

للػكلالاصػ ل ذالصحلوفػكلالػذؿلاػاب
ل....فانلالاق لالذلللااطللكلالذؿلهل 
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ل.فق لكص  ل لنلوقاـلالق بلو لنض ةلاهل  لفنلعالهل
ف اػػلللع ػػيلع اػػكلل..لك ػػاللبػػاسلالوامػػ لاإللهاػػ ل!ل فػػكلت ػػبسللبػػاسلال ب لػػال
ل!! لل افلذلكلأا انلل..!!للخ يلالصالحا لكا تقااللكالمق اا 

ك لاػػ لأفلتلحقػػقلاأكصػػاؼلالوبادلػػ لل...للفػػاللاػػ للػػكلوػػ لأفلتلع ػػنلل ػػنلتلح ػػن
ك لاػ لأفلتافػنلاال  اػ لفػنلالحباػطلا عاػ ل..لل ػنلللم ػنللػكلراػكوللا هالفنلذاتػك

لولػ للاهػالذلػكلكذلكل مػهللػاسلآلنػ مالعػا هلل...لل نلت للاوافهلعف والراكللكلللم ن
لولقاؿلاه ك نلعػا لرساؿلاهل!!فقطلكان ةهللفهنلعا هل
لللل      لل   لل    لللللللل]الصافات[]الصافات[لل

ل!!!لاهاابص كالأللأعاه لعافكلل
كالافػػالل فػػال...للل ػػ لولػػن ل ذالصػػحلالافػػاللفػػنلنضػػ ةلنباػػطلاهلكوصػػاااهل

ل..لك ل ػػالل  ل ػػاللرسػػاؿلاه...لغاػػ لوػ ادلرسػػاؿلاهللووفػاهلأ لل ػػافلل مسػػافلوػػ ادهل
ل...ك لوا ل  لواللما ل لاهلرساؿلاهلل....ك لشهاةل  لفاماللحبهلرساؿلاهل

ل....تع  لو لوا هلكشهااتهلكناا ه
لللل...لكأصبحلا  هلو  اللحباطلاهلكوصاااه

لكاػػػػػػػ لعبػػػػػػػ انللفػػػػػػػالكالوبػػػػػػػ لل ضػػػػػػػن
 

لامػػػالتقضػػػنلالمػػػاالنلوػػػ لوػػػ اد
ل...لكتباعػػ لااففػػالكاػػا لاهلوسػػافاتلو...لفػػفح للػػالأخػػاامنلتضػػحكلع افػػالمااسػػفا 

ل!!!كاا لاهللوسافاتويلأمهللاسلااففال
كغاالاتل لتف شػلل  لاباػيلالػفاسلكال ػ لهللانلفهنلتمو لااففالكاا لاهلنمب

سػػ ل لكأمػػػهلع ػػػنللكلاػػػ لأمػػػهلع ػػنلنػػػاؿولل...لكاإلمسػػافلوفػػػاللضػػحكلع ػػػنلماسػػه...لل
...لل ػػ لالصػػالحا لع مامػػالأفلالاانػػ لدا مػػاللقػػاسلماسػػهلاأ ػػ لالاضػػ لوػػفهولرشػػا ل...

لأل لأما ل كدا ماللقاؿللفاسه...لالصالحا لكالمق اا لكلدفلأناالهلاأنااؿل
فا دوفػنلأفلأرتمػنلع ػنلأعلػابلالصػالحا لل ػنل!!لكاػا للانلف ذالاف لوازلػ لاااػ
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ل!!كلشه كمهل ماؿلربلالوالما ل!لمم االالاا 
كأرلػػ لأفلل!!لكأ وػ لماسػنل واوػالوػ لأ مػ لالصػالحا ...لكاػا للانلل ػ لأاػافلاااػ

كلقػاؿل دعػػال!!لكأرلػ لوػ للوامفػنل!!لر ػاللوػ لالم شػ ل لكأصػبحل!!لل افللػنلو لػ ل ل
  ل ذالمبهفػػنل...لاػػذلكلأاػػػافلقػػ لنمبػػ لماسػػنلنمااػػػانلعاامػػانللػػاسللػػهلف ػػاؾل!!للػػنل

ل.....لال  ل لالعالؽل
ل ذهلالحمطلنمطلماسا لكمح لالذل لمضيلأماسفالفاها.

 ماالك لالحاػاظلك لز ػ ةلالػوكل لتشػا ه لا  ػاالللوفالفاسلالذل لساركال لنلاه
ل.لاسلاافه لكاا لاهلنمابلوفنل ذهلالحااة

فػػػنلرن ػػػ لالقػػػ بلكالمفا ػػػاةللفوفػػػ وال ػػػاللا وػػػا ل ب لػػػ للسػػػا مالرسػػػاؿلاهل
ل! ذالالب اؽلسااف لالوشاؽل قاؿلوال ذاللالأخنللال ب ل  ل فقاؿلواالب اؽ

وع ػاؽلضػواللواػ ل ػذالأفللحمػ لوػ للحمػ للقلأخنللال ب ل لااػلللااػل قاؿ
أثقػػاؿلوو فلػػهلاللػػنلعمػػدتلالسػػمااتلكا رضلكالمبػػاؿلعػػ لنم هػػال للػػالأخػػنللػػال ب لػػ ل

ل!ك للاص ل لاهلاالعاااتل!ك لت ودل لاهلاإلشاراتل!نبابنل لت حقهلالوبارات
لالواال ل!!كو ل  لأمهلوحمابلاالااالفق لنـ 

لفمػالااػفكلكااػ لاهل ػالأمػ ل!!!ل
لأمػػػػػػػػػػػالكلأثبػػػػػػػػػػػ لأمػػػػػػػػػػػالأمػػػػػػػػػػػلًل

 

لكالهفػػػػػػػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػػػػػػػنلالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةل
لتشػػػػػػػػػػػػػػػه ل مػػػػػػػػػػػػػػػا نل ػػػػػػػػػػػػػػػا  انل 

 

لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو لأو ل
كوػػيل!!لك لت لػػ لأفلتااػػ لشػػا الوػػ لأكصػػافكل!!لل فػػكلت لػػ لأفلتاػػ لامػػالأمػػ ل 

طلع ػنلوػالكت لػ!!لفهػ لتسػلاايلأفلتػأتنلاارقػ لو لااػ ل!!لذلكلت ل لوفه لأفللمم ػاؾل
ل!لاايلأفلتق ألا كلنلك لالااما ف  لتسذلكللاهالو لالاا ل للالفو  
لكال سػـال ذانللم لل لبافل  لل!!لم لوحنلوالفنلص رهلو لالو ـا لا لبػااللػهلع ػـا

ل ل كلص رللهلقػ ار!!لالحنلالقاـا
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لل     لل  لل لل    لل   للللللالممادل [الممادل [للِِِِ]]لل
ل!!!لاه ل ذالوحا لو لالق ابلا لالواابالل لطلفنلق 

االلفاهػػػػالالشػػػػهااتلكا  ػػػػلانلكو لااػػػػاػػػػالواابللل ػػػػ ل ذالاامػػػػ لالق ػػػػابلوم ػػػػالةنل
 للاتلف اللل لػطلفاهػالرفاػيلالػ ر ل!!!للالم ذاتلكالمشاغ لالاامااتكالحااظلكل

ل و ل  لا
لاللح ػػنلاػػاللع نلاوػػ لوحػػالللمح ػػن

ل
لكاتصالنلااماصالنلع لسػاللومػػ للكأصػ ن

ل للوفقػػ لاػػافلالاانػػ لوػػفه للػػأتنل لػػنلرسػػاؿلاهلكاماػػ ل لػػنلأصػػحابلرسػػاؿلاهل
الاخلػارهلاهلاؿلسا ملأاالالحس لع لت ماػذهلأاػالالوبػاسلرضػنلاهلعفهمػالعفػ واماللق

لفقاؿلالشاخ لوادـفمفوهلالعلانلكراثلهللمالأرادلأفلل خ لع نلالشاخللاولعالفلهلكماؿل
ل.!!ك الأع  لاا ؽلالسماللوفكلاا ؽلاإلس ف رل ل!االلتسئل لنلأانلالوباس

فػنلسػماللل لالم ل ل ل لنلفضػ لاهلكالا ؽل فالووفا الأمهالالا ؽلاللنلتاص
ألل لل- لأاالالوباسللأتاهلالب كلللباؿلع نلماسػهلكقاؿ!!!للالق بلكالو العف لاهل
ل.فاع جلعالمانلااهل!فام شلعف هلثالث لألاـلل-لو ؼلودابلالاهارة

لا ان كل للماسهلفقا انل للم كلشل!ل فهللأتنلكعف هلا سلو اد

لل  لل   لل  لل   لل  لل لل  لل  لللللللل]القص []القص [لل
ٍ لػايػػػالػػػذلللحلػػػاجل لػػػنلاػػػ لشػػػئلومػػػ للقػػػػاؿلل شػػػئلل...ل ذانلفهػػػ لل لػػػ كفلالاقاػػػ ل

ف ػافلل...لكق لتح نلسا مالواسنلاح ػ لالاقػ لاوػ لأفلذ ػطلل وبػ لالصػالح...ل يافيلػفػىاىل
للأفلواػ للػالربل للأرلػ ل لقاؿلوف ذالأرادلأفللأا ...للسأؿلاهلفنلا لشئل  لل   لل

  لل   لل  لل لل  لل  لللللللك ذالأرادلوشػػػػه لعالاػػػػاللقػػػػاؿلولولالقصػػػ [القصػػػ [للِِْْ]]لل
لل  لل   لل  لل   للللل.]ا ع اؼ[]ا ع اؼ[لل

نلػنلالفاػ ل لػنلك ػهلاهلواػػل شانلاسػػاطلل!ف افللسأؿلاهلو لأكؿلرغاػللالوػا 
ل!!لبػانل ذهلا شااللوػ لاهاال!!الاقػ 
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امػػالنلػنلأمػػػهلاػػافلعف وػػػاللقضػػنلنا لػػػهلاػافللسػػػأؿلاهلكذلػػكل مػػػهلع مػػػهلذلػػكلل
ل كردلاا ث 

أنمآم ضملاىلمأوحكمإىلمعقدكمسػملؿملفماظلالممؼامعقدكمدػملينمحؿكمعػملَمأنمآم ضملاىلمأوحكمإىلمعقدكمسػملؿملفماظلالممؼامعقدكمدػملينمحؿكمعػملَممم}}

108108{{ممضدركموذراكمغضملػملؽضدركموذراكمغضملػملؽ

مم

 اػػكلع..ف ػػالامقاػػيلمو ػػكلكأمػػ لفػػنلالا لػػقلكأردتلأفلتصػػ حهلعفػػ لاإلسػػ افنل
ك ػػػذهل ػػػنلالق ػػػابل..لك  ل فلذ بػػػ لفػػػػ  لتمػػػػ لاإلسػػػ افنل...للػػػالربلأك لل أفلتقػػػػاؿ

لالمو ق لااهل  لفنلعالهل.

109109{{ممؼذملذملامعقدذملذملكمدذملذملػملينمسذملذملـمعػملذملذملَمضذملذملدركموسػملذملذملػمذذملذملا ؽمؼذملذملامعقدذملذملكمدذملذملػملينمسذملذملـمعػملذملذملَمضذملذملدركموسػملذملذملػمذذملذملا ؽممم}}

مم::كفػػنلركالػػ كفػػنلركالػػ مم––  

دكممؼاررمإغفمظؿضملرضمىلماحلاجةمعذملـماظذملدغؿملامصادذملؿقكمأنمأدذملمظؽ،مممممدكممؼاررمإغفمظؿضملرضمىلماحلاجةمعذملـماظذملدغؿملامصادذملؿقكمأنمأدذملمظؽ،مممممققضالمعضالمعمم}}

مممم      مم{{ككوسػملػممحاروسػملػممحارممعػملَمسفؿملؽملؽعػملَمسفؿملؽملؽضال:مدػملؽملكمحؿكمضال:مدػملؽملكمحؿكم

ل ػػ لع ػػنلأفلل!كالػػ اافلوالػػػاحل!كقػػػ لتقػػاؿلووػػنلالفقػػادل!نلػػنلفػػنلو ػػحلاواوػػػك
ك ػػذال ػػاللوك  ػػذالفػػنلاػػ لشػػئ!لك  ل فلذ بػػ للا ػػ تلالم ػػحلماػػػ !ل...أقػػػاؿللػػالربل
ٓمممم}}ل ووفػػنلالحػػ لش ٓممَإَذامَدذملذملَمْظَتمَصاْدذملذملَمَلما 110110{{ممَإَذامَدذملذملَمْظَتمَصاْدذملذملَمَلما

كالموفػػنل ػػالأفلتسػػأؿلاهلقبػػ لأفل،م،م
الربل فل فػػػاؾلنا ػػػ لأسػػػلحنلأفلأسػػػالكلع اهػػػالألللػػػواسػػػيل فقػػػاؿلولتسػػػأؿلخ ػػػقلاهل

ل.ك  ذال{{وػذملؾم عملسملؿملؾملامإالملذملإذغكموػذملؾم عملسملؿملؾملامإالملذملإذغكممم}}فقاؿلاهللماسنلولعف والأقضنلنا لن
...لكل  وػهلاهلاماا ػػطلالصػػالحا ل...لفمػ لل لػػ لأفللػ خ لفػػنلرنػابلالملقػػا ل

كدا مػػاللػػ للماسػػهلل!ل...ع اػػهلأفللػػذ طل لػػاه لفقاػػ الل ػػنللافػػاهلوػػ لفضػػ لالو ػػنلال باػػ 
ك لػػاهلأفللػػ لللان...أكلاااػػ لللسػػأؿلوفػػهلاػػ لشػػئلق ػػاالنل!!لقاػػ الع ػػنلأعلػػابلالو ػػنلال باػػ لف

 مػػهلذمػػطلاباػػػ لأصػػػا لصػػاا لوػػ لعبػػادلاهلالمسػػػ ما ل..للمػػاذا ل...لع ػػنللانلماسػػهلاباػػ ل
لخااػػ لقػػ للواقبػػهلاهل كوػػ لاباػػ ل!المقاوػػاتللفاح وػػهلوػػ لع ػػنٍّل...لع اػػهلفػػارانللك ػػـ 

ل.نلع نلوس  لأكلل للماسهلأفض لو لوسو كذلكل مهلللوالل!ال ر ات
ل صػ لقلالصػانلالػذلل ػػالأعػػ نلرتبػػ لفػنللكق لاػافلوػ لكصػػالالنضػ ةلالفبػنل

                                                 
لتاسا لا لاسن.لَُٖ
لكالح  لل حافجلا لر ط.تاسا لال ازللولكال كال للَُٗ لالااما لاماويلالو ـا
للَُُ  )سف لالل وذم(.ع لااً لعىب اسو
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ل المقػاـلاػو لنض ةلالفبن

ـَمادُلْلػمِلؼمِلنَي،مَصَإنٍَمَصطمِلَ ممم}} ـَمادُلْلػمِلؼمِلنَي،مَصَإنٍَمَصطمِلَ مَؼامَأَلامَلغمْلُرم،مَواَلمَ ْقعمِلَرنٍَمَأَحَدًامِع َؼامَأَلامَلغمْلُرم،مَواَلمَ ْقعمِلَرنٍَمَأَحَدًامِع

مم111111مم{{ادُلْلػمِلؼمِلنَيمِسؽمْلَدماظػملٍَِفمَطِؾٌ مادُلْلػمِلؼمِلنَيمِسؽمْلَدماظػملٍَِفمَطِؾٌ م

فػنلق ػابلكصػ كرلالصػالحا للانل لاؾلأفلتصا لأن انلو لالمس ما ل فلهلاس ارلف
رامػػال!!لكوػػ لتسلصػػا هللشػػػ  هلأكللها لػػػهل...للكا اػػ ارل للو مهػػال  لالاانػػ لالقهػػارل

ل.فنلق بهلكفنلص رهللح ؾلال افلا هلا ذفلراهللل افللهلس هل
قاػػطلالاقػػ  للأرلػػ لأفلأعػػ ؼل فقػػ لذ ػػطلكانػػ لوػػ لالصػػالحا للشػػاعهلكقػػاؿ

اػافلكلل-اذ ػطلعفػ لااااػ لالملػالنلكاو ػشلعفػ  الوػ لالصػباحل لػنلالمسػالل فقاؿلشاعه
ل-لل قا  ةلفنلكقلهالاااااتلتالحلوػ لالصػباحل لػنلالمسػاللكاوػ  التا ػقلك للػ خ لأنػ هل

الػذللرأللػهللوػال سػألهلوكعف والذ ػطللشػاعهلفػنلالمسػاللوثػ لتأتافنلاو لغ كبلالشمس
لكلاػػػ لاملبا ػػ وػػ لا وػػ اللاػػافلداخػػاللاا سػػهللانلملبػػا نل  لكانػػ ك لقػػاؿللػػ لل اػػ ل الاػػـا

ف ػػػ للو ا لػػػ خ لاحمارتػػػهلع اهػػػالنمػػػ لنشػػػلفقاػػػ هللكفػػػنلماػػػسلالاقػػػ لاػػػافل فػػػاؾلر ػػػ هل
فقػػاؿلل!!!فأخػػذتلا واػػ لالوػػدةلاػػالفاسلكأوسػػكلالاقاػػ لك  ػػ لاػػهلا رضل؛لسػػوه لالبػػاب

ل الشاخ
لػالوذاهل...لقاػطلالاقػ لف  ػنلل ػافلقاػطلالاقػ ولالذللرأللهل فل ذالالاقا ل

...لكقػػػ لوذكهلولكذلػػػكل مػػػهلع ػػػنلمهػػػولسػػػا مالرسػػػاؿلاهللوكانػػػ ل للػػػ عالع اػػػهلفػػػارانل
ل لهلقاؿفارانلكل ب ل لمػدؿلل..للمالما نلاهكأمل لتحااافلالقص ل..لكلول...لكا دكه

ؽمَلذملاَداِغلممؽمَلذملاَداِغلممَوَضْدمَلضمَلَثمَإَظؿمْلَؽمَعػمَلذملَؽماْظِفَؾذملاَلمِظَؿذملْمعؤرؤهؤمِلؼمَلذملامِذذملْؽَتمِصذملؿملؾمَلْؿ،مصَممممممَوَضْدمَلضمَلَثمَإَظؿمْلَؽمَعػمَلذملَؽماْظِفَؾذملاَلمِظَؿذملْمعؤرؤهؤمِلؼمَلذملامِذذملْؽَتمِصذملؿملؾمَلْؿ،مصَمممممم      مم}}

؟مَإْنم؟مَإْنمِظذملَؽ،مَصؼمَلذملامِذذملْؽَتممممِظذملَؽ،مَصؼمَلذملامِذذملْؽَتممممٰ  ٰ  َعػمَلُؽماْظِفَؾاَلمَصَلػملٍََؿمَسػمَللٍَمثؤؿٍَمَضذملاَل:مَؼذملامعؤَقؼملٍَذملدؤمَصعمَلذملالمذممممَعػمَلُؽماْظِفَؾاَلمَصَلػملٍََؿمَسػمَللٍَمثؤؿٍَمَضذملاَل:مَؼذملامعؤَقؼملٍَذملدؤمَصعمَلذملالمذمممم

ـَِذْؽَتمُأِذْؽَتمُأ ََْخرمَلَؾؿمْل ـََرؾؼؤمَسػمَلؿمْلؾمَلؿؤما ََْخرمَلَؾؿمْل ـْمَأْصذملاَلِلؾمَلْؿمممَرؾؼؤمَسػمَلؿمْلؾمَلؿؤما ـْمَأْصذملاَلِلؾمَلْؿممم،مُضػمْلتؤ:مَلْؾمَأْرجؤقمَأْنمؼؤْكَرَجماظػملٍَفؤمِعذمل ،مُضػمْلتؤ:مَلْؾمَأْرجؤقمَأْنمؼؤْكَرَجماظػملٍَفؤمِعذمل

ـْمَؼضمْلؾؤدؤماظػملٍََفمَوْحَدهؤماَلمؼؤرمْلَرُك ـْمَؼضمْلؾؤدؤماظػملٍََفمَوْحَدهؤماَلمؼؤرمْلَرُكَع 112112مممم{{ممِلِفمَذؿمْلَؽًاِلِفمَذؿمْلَؽًاممَع

مم

                                                 
لاهلك ههولكأكلهل لال  ل ميلُُُ لاًػاآٍلًخ ىًةلكىاذٍايػً لال  ػهىلًعٍفػ ىلللع لع نلاـ  مٍػاىالفػىوى ىٍاػكى لليسىارًعيافىلًفيلالػ   لالف اسى لىالأىاىالاىٍ  ولً ذىالرىأىٍل ى لً ذىالذىاىٍ تىهيللاي لنىمى ولكىوى ىرول  .سا  اويلالمساما لكالم االح لشول.ل–للىٍذايٍ ؾى
لال  هيلعفهىال)زلُُِ  . اويلالمساما لكالم اسا ول()ن لؽ(لع لعا ش ىلرضيى
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كوػػ لالمػػا دلأفلالممػػذكبللوفو ػػنلمهػػولالفبػػنلالمعلػػارللسػػا لالصػػالحافلكا اػػ ار
 ثل للحػعفػ واللسذلػػهلأنػكرامال(لع لماسهلل)ل ل دلا ذلساللاالمش بلالوفنلالذلل
هلفػػنلالنلاهلالػػ فاعلعفػػا ػػطلللػػكالال!ط رهلفػػنلالاقػػ ل...لمػػاذا لكذلػػكل مػػهلغا ػػلػػهلضػػ
لالحاؿ.

 ا    لوػيلالع ػقل...للكأ  لالحضارلويلالاان لالملواؿ...لل ماؿلل  لأ  لا
االأذللنلللم فػاالفػنل ػذالالمقػاـلأفلللحم ػل ػلكقػ لعا ػ كالاهللوكااافه لويلالحق

لامالسبقلكأكردمالمذرالاسا الو لذلكللالع قلاسا لالع قل
حػ ثلاذاللػ للف مػل!المػالقػػ لوذلػ لفلامهال  لكلقاؿ...لكلذلكلقػ للال لالبويل

ل..لاػال!لل   ل ذالال   للوفػ لع ػنلالمسػ ما ...ل للنلض ر لكواذالتا لأفللح ثللك
ل.لاسا لالساداتلع اه لكله لل مهلرنم ل

 فػػ للفػػنلكأرضػػاهلعفػػ والسػػألهللسػػا مال اػػ ا ا لاػػ لأد ػػ لكخػػذكالواػػا نلوخػػ  ل
ل مػػػهللمابػػػهلع ػػػنل-ؿ لفأشػػػارلااػػػ لأد ػػ للػػػهلع ػػػنلالمقػػاا لالصػػح اللكقػػػاؿ لألػػػ لالومػػار

ل فقػػػاؿللػػػهلوػػػ لامػػػاارهلقػػػا الل لأمػػػال لأسػػػألكلعػػػ لالمقػػػاا !ولفضػػػ اهلالمفػػػ مل-الحقاقػػ 
 لسػػاوحفيللػػالفقػػاؿلالمفػػ ملو مػػهلااػػ ا ا لاػػ لأد ػػ الػػذللوذللػػه!!لأ لتوػػ ؼل ػػذالال  ػػ ل
ل! ؾل  لكاسلح  لكلو ل ذالالػازركاهللالافنلوالأمدل للل سا ملفقاؿلاا لأد  

 ػافلمصابنلوفهلنسفاتل مػهلوذامػنلكمصػابهلوفػنلق  ل للل لماذال لقػاؿل فقػاؿ
ل.كل  لاسلح هلنلنللشم هلعاللاهلكرعال لاهللوأكزار

لل لل    لل   لل     لل    لل لل     لللللللل]ا ع اؼ[]ا ع اؼ[لل

ل لالارثػ لذال الخ قلسا لا كلا لكاآلخ ل لكع نل ذهلالاراث لامك 
ل...أفللمم فالاممالهلالوالنلكأفلل شلللفالع لس هلالاالنلللمسأؿلاه

ل...كأفللمو فالو لالذل للسلموافلالقاؿلفاسلموافلأنسفهل
ل...كأفللأخذلق اافالفنلغاب لع لال ماالكأ اا هالكناا هال لاه

ل...كأفللمو فالمفاقلاألسفلفالكق اافالاا لل لهل
لكصحبهلكس  لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلوله
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  اجمللس التاسع عصساجمللس التاسع عصس    

  113113ّالعنل هللّالعنل هلل  الئـة الصالـخة الئـة الصالـخة 
شػػااؼلق اافػػالاسػػماعلاػػالـلللالحمػػ لاهلالػػذللوػػس ل...للاسػػ لاهلالػػ نم لالػػ نا 

لللث انلفنلق اافالكمارانلفنلأركنفا.سفالكأالك و للهذالال الـلكقوانلفنلما..لاالوهلال  ل ل
اخلػػارهلاهلكا لبػػاهلكصػػافاهلكصػػااهللكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلسػػا مالوحمػػ لالػػذل

صػػ نلاهللونلػػنل و ػػهلوػػس النللسػػماعلاػػالـلاهلكتفػػدؿلاسػػ ارلاه...لاهلكق اػػهلكأدمػػاهلكمق ػػ
كاػ لولع اهلكع نلولهلالح ماللكصحاالهلالاقهاللالذل لاادكالو لفقه لأفلل اماالأمباالل

لالوػ ضلكالمػدا ...لكع افػالووهػ لللو لوشنلع نل ذالال ربلكع نل ذالالمفهول لػنللػـا
لووا للالربلالوالما .أ موا لووا ل

ل...ل خاامنلكأنباانلاارؾلاهلفا  لأ موا 
فػػنلاالوػػهلالػػذللك هػػهلل لافػػالكوػػالأااػػطلمصػػحلاهللوػػالأعػػذبلاػػالـلاهل

 لل لػ للفػالمصػبانلك لعفػاللك ل مػانلك لللوأكلنلافالو لأماسفالكأرنػ لافػالوفػالف مهللو لافا
كأفلم ػػافلفػػنل...لاػػ لل لػػ للفػػالأفلموػػا لفػػنلالػػ ماالفػػنللسػػ لكرخػػاللل...لاللا اػػانلك لاػػ

لال قاللك ذال الوبلانلاهلو لالمسوفا . لسوادةلفنلعال لالبقالللـا
...ل لكاػػ لمصػػػا حلاهلفػػنلالااػػهلالمبػػا للوبػػادهلالمػػسوفا لتػػ كرلنػػاؿل ػػػذهلالاالػػ

ع اػػهللالا مباػاللكخصػفالاعلػاوه كأمػدؿللفػ لك الالافنلعفػالاػال الـلللف ماذالتفدؿلاهل
ل.كنبانللفال ماعػ لالمسوفا شاق لكعااانلكن اانلع افالل أفػض لالصالةلكأت لالسالـ

كوػ لفػػ طلن اػػهلع افػاللوفمػ لشػ ةلن صػهلع افػالاخلػارلوػ لااففػالال سػػ لكا مباػػال
ك لػنل...لاالأرس للفالولاتلل  مفالفاهالع نلق رماللاا هفال لنلوالفاػهلماوفػالفػنلالػ مل

لوالفاػهلرفولفالفنلال ارلاآلخ ةل فلشاللاهل.
                                                 

لوحلِا ثفا للُُّ ل.صالةلالاه لامسم لالسالـلاااوا لال امافلااافاسلدرسلاػو ـلََِٖ/ُ/ِٖ ػلللُِْٗـ 
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فسػػفأخذلاػػالـلاهل ػػذالوػػ ل...لكلػػالأمفػػالسػػموفالال ػػالـلاوػػ لفهػػ ل ػػذهلالموػػامنل
لن ل لرلكؼلرنا لشااؽلعااؼلع افالفنلا لكق لكنا .

 لػنلوخػػ لل دلوػ لالمػسوفا لوػ لأكؿلالمسػ ما لف مهللفادللع افالكلقاؿلل  لف
لالػػ لالمسػػ مل دلفػػنلاػػااارفػػ لل  لا للعػػ جل لػػنلالػػ ماالقبػػ للػػـا    لل  لل  لل

 لل  لل    للللكاالػػػػغل فػػػػالأللا وػػػػ لااالػػػػكلك ػػػػ فكلكك هلػػػػكلوللالقصػػػػ [القصػػػػ [للٕٕٕٕ]]لل
لانلأكلاػافلق بػلأكلاػافلعقػالنل..ل فلاػافلصػح لكعافاػ ل..لكمالكلفنلا لشئلأعااهللكلاهل

أكلل..لأكلاػافلألػ للكأر ػ ل..للانلأكلاػافللسػام..للانلكاصػ للوانلأكلاػافلسػملانل..أكلاافلركن..ل
لانلأكلاػافلوفصػب..لكوبػامنللانلأكلعقػارللانلأكلاػافلأرضػ..للانل ككللا نلأكلاافلولان..كاافلاىلاافلف  
كفقػػكلاهلللحصػػا هللانلهلاهلأكلع مػػانلخصػػكلاػػأكلاػػافلصػػات...لأكلاػػافلتمػػارةل..لأكل ػػاهل

ل....امفهلكفض هلفنل ذهلالحااةل
 ذالأعاااهلاهل فلاافلفنلماسكلأكلفامػالنالػكلفهػال فلأردتلأفلت ػافلل كا

للقػػكأل ل لالما حػػا وػػ ك فلأردتلل اللربلالوػػالما فلت ػػافلوػػ لالا هػػاللفػػنلاآلخػػ ةللػػـا
كوػػػػ لالػػػػذل لتحػػػػ للػػػػااللالشػػػػااع للسػػػػا لا كلػػػػا للفػػػػا ا  أفلت ػػػػافلوػػػػ لنػػػػدبلاهلال

اآلخػػ ةلكالػػ ر اتلالاػػاخ ةلفػػنلكاػػذلكل فلافػػ لت لػػ لالمفاصػػطلالوالاػػ لفػػنلل كاآلخػػ ل 
فا وػ لاػ لل ل...ل فلأردتلا لذلػكل لالمف لكالفوا لالباقنلالذلل للفا لفنلدارلالبقال

لوالأعاااهلاهلل  ارلاآلخ ةلكه.
لااللأ و لا لذلكلهل 

ل.لأفلأ و لمالنلقب لا لعم لهل
اػ ل لػنلالم ػكلوػااللأماػ لفػنلالػابلاهلأكلأمول لػنلوػاللحبػهلاهف ذالما تلأما ل

أكلأماػػ ل تاقػػ للوكالم  ػػاتلكوػػالفاػػهلوػػ لولػػاتلتػػ عال لػػنلاللا ػػ لفػػنلن مػػ لخ ػػقلاه
أنػػػااؿلالمسػػػ ما لكخاصػػػ لالاقػػػ اللكالمسػػػااا ل نػػػ لوشػػػاا ه لكأعاػػػفه لع ػػػنل ػػػ كؼل

ك لأ وػػ لالوػا لالفاػ لل وػاراتلفػ فلذلػكلوػػ لولالحاػاةلا بػانللم ضػاةلاهل ػاللفػنلعػالهل
ع ػػػػػنلالمع اقػػػػػاتلفػػػػػ فلذلػػػػػكلمهػػػػػنلعفػػػػػهلاػػػػػارألا رضللل لمسػػػػػسولك لالمحاػػػػػارات
لللكالسػػماات لل    للللفاػػ ل لػػنلالح وػػاتلاللػػنلأوػػ لاهل..لك لللالحمػػ ات[الحمػػ ات[للُُِِ]]لل 
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امػال...لل فاػ ل لػنلأ ػ لالو ػالفػنلا رضلاالاسػادل..لك لاايلالبص لعفػ والت ػاحلل
لق لاهللفالقص لر  لوفه ل اافلوا ه .

ع ػنلالحقاقػ !!لل الأمهػ لأغفاػاللفػنلالػ ماالك ػػ لالاقػوػ لأ ػ للأما ل لنلأ لكع نٌل
ل مسأؿلنض ةلالفبنلأـلمسأؿلالاهادل..ل الهأنبابلاهلكرسلفنلفنلال مااللاالالافم ل 
اركفلكعف هلافػازلقالافلأفلالافنل الو لع نلشاا  لق ذالسألفالالاهادلف مه لسال

أفلولك ػػطلارالوػ لواػػ ل ػذهلا وػكوصػػاميلكغا  ػلكعفػ هلخػدا  لفػػنلالبفػاؾلكأرضلكاسػو 
الا هػػال ل}ل ػػطلأمػػكلو  ػػ لالػػ ماالالوػػدا  امػػالقػػاؿلاإلوػػاـلأاػػاإلمسػافلو ػػكلالػػ ماالا هػػالل

ل{للل!!!كلوفهالعف لالماتكلهال لنلوخ  الواذالل افلفنلل لو لأ
لفدؿلكل اهلوقباضلافلاأمػهلل لػ لأفللمسػكلل..لكو لن م لاهلأفلا لوالادللال 

فلت ػافللػ اهلوبسػاالافلك ػذالووفػاهلكاػذلكلاػ لوػ للمػاتل لاػ لأل!!ال ماالا هالاا لػهل
لواذالأخذتلوفهال ل....لأفلأما كال

كقػػػ لنػػػ ثلوػػ لعػػػ ةلسػػفااتلأفلر ػػػالنلوػػ لالصػػػالحا لكاػػافلعمػػػ ةلمػػاا سلفػػػنل
كت افػػامنللاوػػ لأفلتاسػػ امنل  لأكصػػنلأك دهلقبػػ لواتػػهلااصػػػا لغ لبػػػ لفقػػاؿف سػػاا لقػػ

فقػاؿلأك دهللوالفاسلكتمشػاالامسػمامنلفػنلاػ لمػاا سل للا ا اأخ  االلػ للخارجلال ا
قاؿللا للأ  لماا سلكلو فاالأفلأغفنلأغفاػاللمػاا سللػ للأخػذلوػ لالػ ماالشػا ال..لللماذا 

لك الاذلكلل ل لأفللواه  لول...ك الذا طلل قاللاه
لأماػػػ ل لػػػنلوػػػػ لو ػػػكلال ماػػػػالاأ موهػػػا

ل
ل ػػػػػ لراحلوفهػػػػالاااػػػػ لالقاػػػػ لكال ػػػػػا 

ل كال اػ للواػهلالالحػاتلاان لو لالػ ماالسػاللذلػكلالقاػ لالػذللمسػ  لك للأخذلال
اوػ لأفلشػايل فػازةلالقبػارللزارل ػنلكلذلكلفػ فلسػا مالاإلوػاـلعلولذللل بسهالش عنلا

ل كقػاؿو لالمفازاتولث لتا هل لنلأ  لالقبارلكخاابه ل

الؤمالؤمقََقغملؽمَلْت،موأعٍَاماَْعغملؽمَلْت،موأعٍَاماَْعدؤدؤممدْْدصعمَلصعمَلممازلؤازلؤؽملؽمََلامادَلامادَلعِِعأأة!مة!ملََلرْْراظطملؤاظطملؤممؾََؾامأَػامأَػ،موَؼ،موَؼةِِةلََلرْْراظؿؤاظؿؤممؾََؾامأَػامأَػؼََؼمم}}

مم114114مممم{{ممغؤغمِلَقْتغؤغمِلَقْتممدْْدصعمَلصعمَلممُضِلؼمَلْت،موأعٍَاماَزواجؤُضِلؼمَلْت،موأعٍَاماَزواجؤممدْْدصعمَلصعمَل

                                                 
لالنلالشم ل لإلا لالشم ل.ل مانجلكا ولالباافلكاللباا لُُْ
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 فلالش عللقػاؿلعفػ واللفلقػ لالماػ ل لػنل ػاارلاهلفػارانل..لأواال  لق لتازع ل
 لك للحػقل نػ لأفلله لاو لسػا لالماػل مهالأصبح لنقهللوتازعلالل ا لع نلا لالارث 

ل..للأخػػذلاػػ لكانػػ لمصػػابهولمػػولوػػالداـلالارثػػ لا اػػاااػػأللنمػػ لوػػ لالحللمفوهػػالعػػ لأنػػ 
ل ػ لذللنػقللل لبػافلشػ كطلالقسػم لكلواػافلفلاو لا ملهػاللوػ لالػ ف والف افلالسااق

كاوػػ هل...لللاػػللا رضلقبػػ لالشػػه لالوقػػارل كذلػػكل فلت نقػػهلك ػػذال ػػالشػػ علاهل..ل
لالمفدؿل.........ل!ٌ!!فنلقالهلتوالنلفنلالمح  لالوالما للعف لربٍّل

لل لل   لللل    لل لل   لل لل    للللللا ع اؼ[ا ع اؼ[للُُِِٖٖ]]لل
اػللعفػػ لو ػكلالم ػػاؾلفػالفلاػػذال وباشػػ ةللػل لمقػػ لالل ...لفوفػ والتعػػ جلالػ كحل
فػػ ذالأردتلأفلأاقػػنلع ػػنل ػػذالكذلػػكلفػػاللاػػ لوػػ لرضػػالللوكفػػالفلاػػذالكاػػ لكانػػ لمصػػابه

أفلأعااػػهللػػهلفػػارانل فلالػػذللأوػػ ل ػػالل ػػ للػػالكانػػ لوػػفه لا ػػطلنقػػهللمػػطللوالم  اػا 
ل. صانطلا رضلكالذلللهلوالفنلالسمااتلكوالفنلا رضلك الربلالوالما 

لرلقا الن بالقالسااقل   لالخاااهلل نلث لأام لسا مالاإلواـلع
!ممم!مممواظذيمغظملللملؿملدهواظذيمغظملللملؿملدهممػذامَخَؾرمعامسؽملدغامصؼملامَخَؾرؤمعامسؽملدطؿ؟مثؿمضال:ػذامَخَؾرمعامسؽملدغامصؼملامَخَؾرؤمعامسؽملدطؿ؟مثؿمضال:مم}}

مم{{ممرؤوامأٍنمخَ ماظٍزادماظؿٍَعملَقىرؤوامأٍنمخَ ماظٍزادماظؿٍَعملَقىظقمُأِذنمهلؿمرماظغملالممَخَؾظقمُأِذنمهلؿمرماظغملالممَخَؾ

ل. ك نلالحب لا قالللم للذ طل لنلاه...ل لأفض لو لاللقالل
 لصػػالح لكلملهػػ ل ذالأرادلأفلكلػػذلكلع ػػنلاإلمسػػافلأفللموػػ لفػػنلاػػ للم  ػػهلما ػػ

كذلػكل  الح لهأفللموػ لماالػاهلفػنلاػ لا عمػاؿلصػل افلو لالسااقا لأكلالمق اا ل
ََْسؼمَلذملذملالؤمِلاظؽملؿمِلذملذملاِت،مَوَإِغؼمَلذملذملامِظغمُلذملذملؾماْعذملذملَرىٍ مَعذملذملامممممممم}}الفاالػػا لل فلاهللحاسػػطلع ػػن ََْسؼمَلذملذملالؤمِلاظؽملؿمِلذملذملاِت،مَوَإِغؼمَلذملذملامِظغمُلذملذملؾماْعذملذملَرىٍ مَعذملذملاممممممَإِغؼمَلذملذملاما َإِغؼمَلذملذملاما

115115{{َغَقىَغَقى

مم  

ك ذالاػػافللػػنلماػػ لاابػػ لفػػنلأللعمػػ لفهػػ ل ػػذهلالفاػػ لالاابػػ لتمفوفػػنلوػػ لا ملاػػاعل
ع ػنلوػاللػ اـلاػ لأفضػ لوػ ل ماػيلأاػ انلفػ منلأملاػيلاػهلل...اهذالالوم لفنلالحااةلال ماال 

اػا لكانػ لل ػ ل فػاؾلفػ ؽل...ف  فػالوػاالنلمفػاـلل!ل..ضاعلأمػنلمالػ فقطلا لالماللواـا م
                                                 

لصحاحلالبعارللع لعم لرضنلاهلعفه.لُُٓ
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لكوخ  
لع ػػػنلالقاػػػاـلفػػػنل ػػػفحل كانػػػ لعفػػػ واللػػػذ طللافػػػاـللفػػػاللأفللسػػػلوا لاهػػػذالالفػػػـا

 كواػ ل ػذالماوػهلعبػارةلعػ لعبػادةله...لالاالـلقبػ لصػالةلالامػ للافػا نلالم ػكلالوػالـل
 . 

  لصػالح لقبػ لماوػهلهللقػ ـلما ػك ...لكلوخ ل اللو لالسػه لأكلوػ لاللوػطللفػاـل
  ....الـلالمدعمػػ لقػػ لتأتاػػهلا نػػاػػ ل....لفمػػالا  ػػ لالػػذللفػػنلماوػػهل ل لأ ػػ للػػهل

ل.  مهلل للق ـلما لصالح لقب لماوهله!!للماذال لكال ااااسل
لل  ل فاؾلفاػهلوػ لا  ػ لالواػا للمػ للقػ ـلفاػهلما ػويلأ كوػيلأفللو لصػالح مهلمـا
كالاػػامنلمػػا  لكعفػػ ل!!ل...ل  لأفلا كؿلوػػيلأمػػهلمػػا  لل فػػهلعفػػ لاهلقػػا  ل..ل.ا ثػػفافلماػػػاـل
ل لكفنلذلكللقاؿلرساؿلاهللول مهلل للق ـلما ل!!!!ل....اهلخا طل

َُمَأْومَ غمْلذملِؾُ مَأْومَ ؾمْلػمِلؿملذملُؾمَأْومَ ْقؼمِلؿملذملٍدملؤضمِلذملَثمَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَؼذملْقَممممممممممم}} ـْمَغاَممَسػمَلكمَ ْلذملِؾؿمل َُمَأْومَ غمْلذملِؾُ مَأْومَ ؾمْلػمِلؿملذملُؾمَأْومَ ْقؼمِلؿملذملٍدملؤضمِلذملَثمَسػمَلؿمْلؾمَلذملامَؼذملْقَمممممممممَع ـْمَغاَممَسػمَلكمَ ْلذملِؾؿمل َع

ـْ ـْاْظعمِلؿمَلاَعِة،مَوَع َغاَممَسػمَلكمَشظمْلػمَلٍةملؤضمِلَثمَسػمَلؿمْلؾمَلامَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة،مَصضمَلذملقدؤوامَأْغظمُلَلذملغمُلْؿماظذملذْطَرمممممَغاَممَسػمَلكمَشظمْلػمَلٍةملؤضمِلَثمَسػمَلؿمْلؾمَلامَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِة،مَصضمَلذملقدؤوامَأْغظمُلَلذملغمُلْؿماظذملذْطَرممممممماْظعمِلؿمَلاَعِة،مَوَع

116116{{ممِسؽمْلَدماْظؽملٍَْقَمِسؽمْلَدماْظؽملٍَْقَم

ـْمَغذملاَممَسػمَلذملكمَرؾمَلذملاَرٍةمَدذملَفَدْتمرؤوحؤذملفؤمَ ْقذملَتممممممممم}}:م:مألضانلألضانلللللكقاؿكقاؿ،م،م ـْمَغذملاَممَسػمَلذملكمَرؾمَلذملاَرٍةمَدذملَفَدْتمرؤوحؤذملفؤمَ ْقذملَتمممممممَع َع

ممسػملكمذطذملرممممسػملكمذطذملرممعـمغاعـمغامم}}::  فػنلا ثػ فػنلا ثػ كردلكردلكلكل117117مم{{مماْظضمَلْرَش،مَوَإنٍَماظرملٍَؿمْلشمَلاَنمالمَؼَؿالَسبؤمِلِفاْظضمَلْرَش،مَوَإنٍَماظرملٍَؿمْلشمَلاَنمالمَؼَؿالَسبؤمِلِف

آمطؿبمرقالمظؿملػملؿفمػذهمضائؼملذملامذاطذملرًامصذملإذامادذملؿؿملعملظمضاظذملتمادلالئغملذملةمممممممآمطؿبمرقالمظؿملػملؿفمػذهمضائؼملذملامذاطذملرًامصذملإذامادذملؿؿملعملظمضاظذملتمادلالئغملذملةممممممم

مممممم{{أدسقمصإنمظؽمدسقةمعلؿفالةمالم ذملردمأدسقمصإنمظؽمدسقةمعلؿفالةمالم ذملردم

)لأللما ػ لغاػ لصػالح لل لقػ ل ل ػ لا عمػاؿلماػ لولفكذلكل مػهلمػاـلع نلذاػ لاه
لفػػنل لأكك ذالافػػ لذا بػػانل لػػنلعم ػػنلفػػنلك ااػػل ..الفا ػػل للفضػػمهال  اػػا لربلالوػػالما (ل
لكل فنلعف والخ   لو لالمفدؿلق   لأللعم لااف...لن ف لأكلفنلالحق ل

118118{{اظضملذملػملكماظضملصملؿملذملؿاظضملذملػملكماظضملصملؿملذملؿاَلمُضِقَةمَإاَلمِلاظػمَلِف،اَلمُضِقَةمَإاَلمِلاظػمَلِف،ِلْلَؿماظػمَلِفمَ َقَطػمْلتؤمَسػمَلكماظػمَلِفماَلمَحْقَلمَوِلْلَؿماظػمَلِفمَ َقَطػمْلتؤمَسػمَلكماظػمَلِفماَلمَحْقَلمَو}}

مم

                                                 
  اويلالمساما لكالم اسا ولال  ل ميلع لاٍلح  لا لعما لرضىيلال  هيلعفهيللُُٔ
 ولش حلوعلص لخ ا لكالق ااسناشا لالصاكملُُٕ
لسف لالل وذللع لأمسلا لوالك.لُُٖ
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أرعػػنلأفلكللول*أفلأاػػللماسػػنلكأك دللعػػ لسػػساؿلالفػػاس ل*لكمالػػنلاهػػذالالومػػ 
حػػ اـلكأالوػػ لعػػ لا رزاؽلاللػػنلتحصػػ لاالػػذمابلكاآلثػػاـلكأتقػػنلاهلك لاهلفأالوػػ لعػػ لال

كاممػ دلأفلأمػاللولللاهلأنص ل  لع نلالقاتلالحالؿلالذللأن هلاهلكأن هلرساؿ
  لأفللػنلوػ لا  ػ ل؛ل...لكلػاسلل صػالةلأكلل وبػادةل!ل لويلأمفنلذا ػطلل ومػ ل ذهلالفا ل

ل ...لكانسباال فلافل لتسلااوافلوونلاا.كأسموك للح  للكالااابلوال للو  ل
وا ػػهلواػػ لولفهػػذالالومػػ لسػػا ا للػػنلالػػذمابلكاآلثػػاـل ذالافػػ لقػػ لارت بػػ لذمااػػال

الصالةلا لأفل فاؾلو لالذمابلوال لل ا  ػال  لالسػونلع ػنلالموػاشلقػاؿلنبابػنلكقػ ةل
ـَماظذملذٍؤغقِرمذؤغقلذملذملًامالمؼؤغمَلظملٍِرؤػذملاماظزملٍَذملالُةموالماظزملٍِذملؿملامموالماظذملذملَقجٍؤممممممممم}} لعافنل ـَماظذملذٍؤغقِرمذؤغقلذملذملًامالمؼؤغمَلظملٍِرؤػذملاماظزملٍَذملالُةموالماظزملٍِذملؿملامموالماظذملذملَقجٍؤمممممممإٍنمِع إٍنمِع

للُُٗ{لوالماظضملؤؼمْلَرُةمؼؤغمَلظملٍِرؤػاماهُلؼملؤقمؤمصذمللمَرػمَلِبماظذملؼمَلضمِلؿملرملِةوالماظضملؤؼمْلَرُةمؼؤغمَلظملٍِرؤػاماهُلؼملؤقمؤمصذمللمَرػمَلِبماظذملؼمَلضمِلؿملرملِة
للػػػنلكفػػػنل ػػػذهلالحالػػػ لأاػػػافلذا بػػػانلل ومػػػ لكوػػػيلذلػػػكلل اػػػ لالومػػػ لالػػػذمابلا

فاػػنلفاػػنللللل لػػ لاإلتقػػافلكاإلخػػالص فلاهولفػػارت بلهػػالك ذالتوبػػ لفػػنلالومػػ لكأخ صػػ لفاػػهل
ل [[ََُُٓٓ]اللاا ]اللاا 

لل  لل    لل    لل لل    لل     لل       لللللللل
كل ػػ ل مػػنلل!لمػػاذالأتوػػطلفػػنلالومػػ ل للػػاسلوػػ لأ ػػ لأفللواافػػنلر اسػػنلاولاػػاز

كل ػػػػنلاقضػػػػنلوصػػػػػالحلولكل ػػػػنلأخاػػػػللعػػػػ لالمسػػػػ ما للوأعػػػػ ؼلأفلاهلوا ػػػػيلع ػػػػن
فلأفل ػذالكلكل ػنللو ػ لال ػاف للوفالفلأفلفاه لأمػاسلو لدوػالكل نللو ؼلالمسوفلومسوفا ال

كلػاسلامػاللقالػػافلع افػالل...لالػ ل لل عػال لنلاللػداـلأفػ ادهلاالومػ لفػنلاػ لكقػ لكنػا 
لك ػنلالا ػ ة...لكلحبافلالدكغافلو لالوم ل...لاآلفلأفلالمس ما للاسلله لفنلالوم ل

لهلاآلفلك لناؿلك لقاةل  لااهل!!!السا  ةلعفالفنلالوال لا 
بػػػنلأكصػػػا  ل ل فلالففلا كا ػػػ لفقػػػ لاػػػاماالأكؿلالفػػػاسل تقامػػػانلل ومػػػالأوػػػالالمسػػػ م

120120{{ممَإِنماظػمَلَفمؼؤِقّبمَإَذامَسؼمِلَؾمَأَحدؤُطْؿمَسؼمَلاًلمَأْنمؼْؿعمِلؽمَلفؤَإِنماظػمَلَفمؼؤِقّبمَإَذامَسؼمِلَؾمَأَحدؤُطْؿمَسؼمَلاًلمَأْنمؼْؿعمِلؽمَلفؤمم}}مم::اؿكق

مم

فلا كلػػافل للحلػا افل لػػنلرقاػطلأكلنسػػاطللػ اقبه لكلحاسػػبه لالكاػافلالمسػ م
                                                 

 الالحلال با للول)ن لكاا لعساا (لع لأاػيل  ل ةلُُٗ
لويلا نادلشلكالم اسا لع لعا ش . الَُِ
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كقػػ لرألفػػالشػػمامانلوػػ لذلػػكلفهػػ لللول مهػػ لل اقبػػافلاهل ػػ لفػػنلعػػاله....لع ػػنلأللعمػػ ل
أاػ انلاػ لاػافللسػباؾللحلػاجل لػنلوػ للشػ ؼلع اػهل لاافلالصاميلقبػ لذلػكلأكلالبفػاللأكلا

ل!! لنلا ا لأمػهلعمػ لالمو ػ لفػالفللانللقاؿلأمهلعم لالمو  لفالفلكوو كؼلكساا لوو كف
سػهلكل اقػطلوػ للقػاؿلل شػئلاػ لفا ػافلكع ػنلذلػكلاامػ لكاافلالصاميللحافجلع نلما

لأنااؿلالمس ما لا كلا لالسااقا لالمق اا .
كلػذلكلاػاماالو تػػانا لفػنلالػػ ماالكعفػ والذ بػ ل ػػذهلا خػالؽلتوبفػػال ماوػانلكوػػيل

ل ففػالاآلفلمػأتنلاالصػاميلكمقػاؿلللانولهػادلااكلاسػل سللو لاوضػفال فلالصػفاعلوسػ ما ا
ل!وفقػػطلأعم هػػالاػػ خالصل! لسػػفوااكلسػػلما  ل ففقػػاؿلوما  خمسػػل اػػ لتأخػػذل للقػػاؿ
لتم  كعف واللفلهنلو ل لاه !!لفأل لو اقبال لتص ح لالوم لكمسلع وهالثامنللـا
ل ػ لل!كللالالهلل ل لالماؿلو لنػالؿلو مهلأصبحلل اقطلالماؿل!!ضاع ل سلل

ك ػذالوػالأفسػ لل! فلاافلو لنالؿلأكلو لنػ اـل للهػ ل!المصاب لأمهلل ل لالماؿلكنسط
لس ما لفنلوواماةلامالم للاآلفل...!!!!بلالضما  لك و لالمالذو لكخ  ل

ل اللقاؿلالحباط  هلامألكلوهلفاال فاهلهل  لالمس  ل ذالاتق لالوم لكأخ ص

ـْمَلاَتمَطاإل}} ـْمَلاَتمَطاإلَع ـْمَرػمَلِبماْظَقاَلَلمَلاَتمَعطمْلظمُلقرًامَظفؤمم--أللولوبانلأللولوبانلمم--ممَع ـْمَرػمَلِبماْظَقاَلَلمَلاَتمَعطمْلظمُلقرًامَظفؤِع 121{{ِع

مم

ما اػػكللانوما اػػكلع ػػنلأفلالػػ زؽلسػػا افلوباراػػل!!كذلػػكلامػػ لنػػول لػػنلااػػ لاه
كأفلاهللوسػػػابارؾلفػػػنلكقلػػػه  كأفلاهلوسػػػابارؾلفػػػنلصػػػحلهلكعافالػػػػه  ع ػػػنلأفلاه

فػػاللك ػػذالالولكاػػ لشػػئللػػهلكالػػ ارلاللػػنلسػػابفاهالاهػػذالاللوػػطلوسػػابارؾلفػػنلأك دهلكزك ػػػه
ل. ا المللا لفساحااهالالحااج!لكلالنلنلافا الو لاسلم شلو اتلالسفا 

ل ػػػ لوػػػ للأخػػػذلا رزاؽلالحػػػ اـلكلبفػػػنلدارهلاالمسػػػ حاتلكوػػػيلذلػػػكلاوػػػ لسػػػفا ل
لو لفػػيلعػػاله!!لكذلػػكل مػػهللػػ للػػ اعلاهل ػػووػػ كدةللمػػ  القػػ لتشػػقق لكل دوهػػالاإلزالػػ 

أكلأفلا وػ اضل لل ااهػال ػذالالمػاؿلل!كاذلكللم لأفلالواػاؿلغاػ لوػافقا لفػنلال راسػ 
لاػػال فازلف ػػ لوػػاؿ أتػػنلوػػ لنػػ اـلسػػ طلاهلوخػػذهلع ػػنل مااقػػهلفػػنللكلػػالأتػػنلاػػهلاػػ للػػـا

أكلل! فللػػ لل ػػ لكامػػالمػػ للاآلفللبحػػشلع ػػنل مااقػػهلع ػػنلالمعػػ راتل!الػػذمابلكاآلثػػاـ
                                                 

لاا لعساا لع لأمسلرضنلاهلعفه.ل ُُِ
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ل.كذلكل مهلأتنلو لن اـل!فاماللاضطلاه
 لأفللوم لاهلعمالللاضػطلذللالمػالؿلأوالو للمميلالماؿلو لنالؿل  للا  

ل هلافلاهلكلحااػهلا!ل مهلسا افلفنلنص 

لل  لل  لل   لللل  لل   لل     لللللللل]لاسل[]لاسل[لل
لاهلأكل كل ػػ لواسػػبقلوػػ ل ػػذهلا خاػػارلوػػ لأفلللمػػهلاإلمسػػافلل لا اػػ لفامػػالنػػـ 

ل ذهلالقاع ةلالش عا لكقاؿ لرساؿلاهللا لهلالش افلااقلحاـلن واتلاهلأعاامات
ـْمػؤَقمَأْدمم}} ـْمػؤَقمَأْداْغصمُلرؤوامَإَظكمَع ـْمػؤَقمَصْقَضغمُلْؿ،مَصَإغٍَفؤماْغصمُلرؤوامَإَظكمَع ـْمػؤَقمَصْقَضغمُلْؿ،مَصَإغٍَفؤمظمَلَؾمِعؽمْلغمُلْؿموالمَ ؽمْلصمُلرؤوامَإَظكمَع ظمَلَؾمِعؽمْلغمُلْؿموالمَ ؽمْلصمُلرؤوامَإَظكمَع

122122{{ممَأْجَدرؤمَأْنمالمَ ْزَدرؤوامِغضمْلؼمَلَةمآمَسػمَلؿمْلغمُلْؿَأْجَدرؤمَأْنمالمَ ْزَدرؤوامِغضمْلؼمَلَةمآمَسػمَلؿمْلغمُلْؿ

مم

فلحلقػ لوػالل!ك ليلو ل الدكمكلفيلال ل !ك لتفا ل ليلو ل الفاقكلفيلال ماال
فػالفل ػذالعفػ هلللكمفاػ ل لػنلأفل...لكمح لاآلفلق لخالافال ذالالح لش...  عا لاه
لكلم كلاذالكأرل لأفلأاافلوا هلو لأل ل !اذال

 لاهلأوػالااعػلوطلالصوطلك الالح اـلكالذمابلكاآلثاـلكالع اعلكالاػ فهػفالأرا
لشػػه لاؿلأمػػالأنسػػ لوػػ لفػػالفل مػػهل للصػػ نفػػ ذالافػػ لألدللالاػػ ا يلأقػػ !لأكلأمػػالأصػػـا

لكأرضػػػنلاالػػػ كفلفػػػنلعمػػػ لالػػػ ل لروضػػػافلكفػػػالفل للصػػػ رلػػػ لالو ػػػالفػػػنلا رضلأكل!!لـا
كقػػسلع ػػنلذلػػكل!!لللالػػذللمهػػنلعفػػهلربلالوبػػادلكنػػذرمالوفػػػهلالفبػػنلا كابادلاالاسػػ

ل فلالاق ل للسمح.اللنلك بهالاهلل مسافلا لا عضاللالفاالالفنلاسلع اـلل
 ذانلع نلالمسو لأفللبلانلا  لشػئلأعاػاهللػهلوػا هلالػ ارلاآلخػ ةلك ػنلأفللفػالل

لػػػػالا ذالا لمػػػػيلالمسػػػػ مافلوػػػػيلاوضػػػػه لالػػػػبويلفالاػػػػ لوػػػػ لالفالولكاػػػػذلكلماػػػػ لصػػػػالح ل
لاالل الصالحاتللما ل ذهلالمملمواتل....لل
فهفػػاؾلوػػ للأخػػذل...لكامشػػا االاا اػػ لكالسػػالـ!ل ذالا لمػػيلال ػػ لع ػػنلالاوػػاـل

كلفػاللكلػذا لفمػ للأاػ لاىل....لااػل لع نل ذالا ا لك فػاؾلوػ للأخػذلع اػهلعقااػلانلثااا
ل للهلتوػػػػالنالػػػػفػػػػنلق بػػػػػهلقنلاهلكلكلسػػػػمٍّلاهل   ل     ل ل     لل   لل

                                                 
ل.سف لالل وذللع لأانل  ل ةولكوا هلفنلصحاحلوس  لكغا هلااا لويل خلالؼللاجلركال لُِِ
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  ل      للولكعف  التحضاللالسف لفنلق بهلكف  هلكتاه لع نل]ا ع اؼ[ل
لفاسهلك للدل لعػ لذلػكلاػذلكللانللش ااهلكث الانللاواوهلكث الانلفاأخذلث ا اارنهلكفو هل....ل

لوػ لا لػاـلفاهػالوػ لداللت تاحلا  هفػاللومػ لاقػاؿلالسػمالل مػهلفعضاللك للش الفػنللػـا
فلالػػذل لاػػافلاوػػػاوه لالفلكالصػػ لقالفلكالصػػالحالأاػػ لامػػالاػػافللأاػػ لا مباػػاللكالم سػػػ 

ل!!قاةلو لعف هل  كلوااهلاه..لض كرةل
كذلػػكل فلووامفػػاللاػػ لأفلالقػػاةلتػػأتنلوػػ لااػػ ةلالاوػػاـلفهػػ لالاوػػاـل ػػالالػػذلل

فػػ ذالأوػ ؾلالقػػاللاقاتػهلفلصػػبحل...ل لتػػأتنلالقػاةلوػػ لالقػالل  لقػػاةللأـلالقػاللواػنلا
عػػفه ل  كرضػنلاهلفهػ ل فػػاؾلأنػ لوػ لصػػحاا لرسػاؿلاهل...للقالػالكلػاللػػ لتأاػ 

ل ا لاافللأا لااا لو لصاارمالاآلفأ مو
ال لفػػػػنلأاػػػػػ انلف ػػػػ لل ػػػػ لعفػػػػ   ل ػػػػذهلالعاػػػػ اتلك ل ػػػػذهلالفو . ػػػػ لااػػػػ لالوػػػػ

فاإلوػػاـل...لل انل ل ػػس للال  ػػاؿلفػػنلالقػػاةل لأاػػبيلكانػػ لوػػفللصػػ ل لػػنلأصػػالمصػػارع لاآل
لاهلك هػػهلكاػػافللومػػ لأ اػػ انلكلػػ لل ػػ لعفػػ   لأرضلك لداػػافلك لتمػػارةلل ػػنلع كاػػـ 

كق لأخػذهللهػادللقبػ ل ػالللالاهػادلوػ لالم لفػ للاعػ جللػهلالمػاللوػ لا ػ لكا  ػ ةلتمػ ةل
الػػ لالخشػػ لغ ػػاجلك ػػ للومػػ ل لػػنلأفللع ػػنلاػػ لدلػػاللع  ػػهلكالب ػػ لوػػالهلعماػػقلكنبػػ 

أخ جلثالثا لدلاالث لتوطلفأعااهلالاهادللثالثا لتم ةلفماذالتاو لالاالثا لتمػ ةل سػ ةل
ل ل

ذرل الكزك لػهلأمػهل فلشػاا  لاهلافلعف وػالوػ ضلالحس لكالحسا لففكامالتوم 
لا كؿللصػػكعفػػ والاػػ أكالالصػػااـل...فل....للصػاواالثالثػػ لألػػاـله ااـلاػػافلاػػ لوػػالاػنلالاػػـا

احفلهلزك لهلكخبدتهلكاافلعبارةلعػ لرغاػللكانػ ل...لناف لشوا لرضنلاهلعفهلأالسبهل
اؿل لقػػارلسػػمواالوػػ للاػػ ؽلالبػػابلقػػالاالوػػ كعفػػ لاإلفاػػل...للااػػ كفلع اػػهلاوػػ لصػػااوه 

ثػػ للوهلال غاػػللكمااػػ لمحػػ لع ػػنلالمػػالاػػ ػػنلأعافقػػاؿلع!!ل سػػاؿلالوسػػ ا للػػالوؿلااػػ ل
لا كؿلع نلالمالمفاللالصااـلاذلكلاا ل.فل فاار  لكسحار  لفنلالاـا
لال لل-اامنلألضالل للأتل  لاحاف لشوا كفنلالاـا ل–الذلل للأا هلأن لوفػالالاػـا

 للػػ ا الوػػ لالاحػػا لالا  ػػكعفػػ ول!وخبػػدتلال غاػػلنلكلفاحفلػػهلزك لػػهلألضػػالع ػػنلال نػػ
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لقاؿ لكاسميلل كال لاإلواـلع نللع يلال ناةو

اظشملٍَِقني،مصعملػملتؤ:مظقمأ ؿملِتمَألاِك،مصلَمْظؿؿملِفمخادعذملًا،مماظشملٍَِقني،مصعملػملتؤ:مظقمأ ؿملِتمَألاِك،مصلَمْظؿؿملِفمخادعذملًا،ممَذغمَلْتمظلمصارؼملُةمعـمَذغمَلْتمظلمصارؼملُةمعـممم}}

ضاَل:مصمَ ِتماظؽمليبٍَ،مصػملؿم ؤزمَلاِدْصفؤ،مصرَجضمَلْتمعغملاغؾملا،مصػملؼملامجاَ مُأْخِؾَر،مصَمَ اغا،موَسػمَلؿملؽملذملاممضاَل:مصمَ ِتماظؽمليبٍَ،مصػملؿم ؤزمَلاِدْصفؤ،مصرَجضمَلْتمعغملاغؾملا،مصػملؼملامجاَ مُأْخِؾَر،مصَمَ اغا،موَسػمَلؿملؽملذملامم

ضشملؿملظملٌةمإذامَظِؾْلؽملاػامُرقالمَخَرجْتمعؽملؾملامجؤؽملقلؤؽملا،موإذامَظِؾْلؽملاػامَسْرًَامَخَرَجْتمعؽملؾملذملاممضشملؿملظملٌةمإذامَظِؾْلؽملاػامُرقالمَخَرجْتمعؽملؾملامجؤؽملقلؤؽملا،موإذامَظِؾْلؽملاػامَسْرًَامَخَرَجْتمعؽملؾملذملامم

َؼذملذملامَصاِرؼمَلذملذملُة،مُأخِؾذملذملْرتؤمَأغٍَذملذملِؽمِجْؽذملذملِتم،مَصؾمَلذملذملؾمَطاَغذملذملْتمَظذملذملِؽمممَؼذملذملامَصاِرؼمَلذملذملُة،مُأخِؾذملذملْرتؤمَأغٍَذملذملِؽمِجْؽذملذملِتم،مَصؾمَلذملذملؾمَطاَغذملذملْتمَظذملذملِؽممم»»ضذملذملاَل:مضذملذملاَل:مممأضذملذملداعؤؽملامورِودؤذملذملؽملا،أضذملذملداعؤؽملامورِودؤذملذملؽملا،

؟مضاظذملذملْت:مال،مضػملذملذملتؤ:مَلػمَلذملذملك،مَذذملذملغمَلْتمإظذمللٍَمعذملذملـماظشملٍَِقذملذملني،مصعملػملذملذملتؤ:مَظذملذملْقمأ ؿملذملذملِتمم؟مضاظذملذملْت:مال،مضػملذملذملتؤ:مَلػمَلذملذملك،مَذذملذملغمَلْتمإظذمللٍَمعذملذملـماظشملٍَِقذملذملني،مصعملػملذملذملتؤ:مَظذملذملْقمأ ؿملذملذملِتمم««َحاَجذملةٌمَحاَجذملةٌم

ـْمَخذملاِدُم؟مَإِذامم»»ألاِك،مصلَمظؿؿملِفمخادعًا،مصعملاَل:مألاِك،مصلَمظؿؿملِفمخادعًا،مصعملاَل:م ـْمَخذملاِدُم؟مَإِذاممَأَصالمَأدؤظٍُغمُلؼملامَسػملكمعامػؤقمَخؿمْلٌرمَظغمُلؼملامِع َأَصالمَأدؤظٍُغمُلؼملامَسػملكمعامػؤقمَخؿمْلٌرمَظغمُلؼملامِع

َعسمَلذملذملاِجضمَلغمُلؼملامَ عمُلذملذملقالَنمَثالثذملذملًاموَثالِثذملذملنَي،موَثالثذملذملًاموَثالِثذملذملنَي،موَأْرلضملذملذملًاموَثالِثذملذملنَي:ممَعسمَلذملذملاِجضمَلغمُلؼملامَ عمُلذملذملقالَنمَثالثذملذملًاموَثالِثذملذملنَي،موَثالثذملذملًاموَثالِثذملذملنَي،موَأْرلضملذملذملًاموَثالِثذملذملنَي:ممممَأَخذملذملْذ ؤؼملاَأَخذملذملْذ ؤؼملا

123123{{« « َ ْلِؾؿملَقًة،موَ ْقؼمِلؿملدًة،موَ غمْلِؾ ًةَ ْلِؾؿملَقًة،موَ ْقؼمِلؿملدًة،موَ غمْلِؾ ًة

مممم

.المه لوػاـلع ػنوهلاإلفػنلألػاـلالحػ كبلاػافل للل اػلنلنلالذا لع نلذلكلافاا ب
لالاػػامنكموػػادل لػػنلالقصػػ ل لالاالػػشل ػػال  لللػػا لفػػأعااهللأمػػهلفػػنلالاػػـا ال غاػػللكفػػنلالاػػـا

نللػػاـللااػػ كفلع ػػنلالمػػاللكللسػػح كفلع ػػأل الاالثػػلل  لأسػػا لفػػأعااهلال غاػػللكو اػػاا ػػا
ل لالمالل     ل   ل  ل   ل    ل    ل    لللل.]اإلمساف[ل

..لل ػػػػ لل وا الاوػػػاـل مهػػػ لاامػػػػاال ػػػالق ػػػ لع ػػػنلنػػػطٍّلرامػػػالاللاسػػػا ل فلشػػػ  ل
للل..ل مهػػ للاومامػػهله..ل   ػػنلنػػطلاه ػػنل ػػالعالمقػػاـلا ع   لل     لل   لل

 لللل  لل  لل   لل لل   لللللللل]اإلمساف[ل]اإلمساف[للل

كاماػػ كال لػػنلوػػالاػػامااللػػأا افلكوػػيلذلػػكلاػػافلاإلوػػاـلع ػػنل ذالأوسػػكل مسػػامانلوػػ ل
قػالاالأفلااػػهلللكقػ وػ ل ػػاؿلقبضػلهلفػػبيل للسػلاايلأفلللػفاسلقبضػ للػ هلكوػ لواضػيلال

  ذانلوػػيلاسػػاا لالاوػػاـلكم رتػػهل  لأفلالقػػاةلاامػػ لوػػ لالقػػػالل!!! لاامػػ لاأمهػػالاػػللأسػػ
 ل...لكأعاا  لواا نلوخ ل ل

لخابػػ لكقػػػاؿلغػػػ انلأعاػػنلال الػػػ لللمػػػالأخلػػػارهلنضػػ ةلالفبػػنل لاحمػػ لال ػػػػاالللػػـا
كللحبػػهلاهلكرسػػالهلكعفػػ لالصػػباحلقػػاؿلألػػ لعػػػػ نل لقػػالاالأمػػهللل  ػػػ للحػػػطلاهلكرسػػاله

                                                 
 .فصحاحلاا لنباوللع لع نللُِّ
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أللأفلعافهلاهالروػ لفقػالاال ل تػامنلاػهلفأخػذلوػ لرلقػهلككضػوهلفػنلعافػهلفشػاا لل–أرو ل
فنلالحاؿلكأعااهلال ال لف خ لا عػ اللع اػهلكعفػ والاقلػ بلوػ لاػابلالحصػ لكت ػاث كال

هللاحلمػنلاػهلوػ لضػ ااتلالسػااؼلع اهل ذالاهلل خ لع نلاابلالحص لكلع وهلللل سلا
ل.كالمس مافلل خ افلو لتح لاالبابل لنلالحص 

فماللثالثافلر النلوػ لأصػحابلع نلا رضل..لكاو لاملهاللالمو ا لكضيلالبابل
فػأل لاػػا لالوػال لفػنلا كلػا لأكلولهلفنلو امهلفمالاسػلااعاا.الالفبنللا فواالالبابللاضو

ل!!!ل ػذالالبابوا ل ليلا ثػقاؿلوػ للحمفنلاآلخ ل لفنلرف
كذلكلل نلموػ ؼلأفلالقػاةلوػ لاه.كلمػالضػوللاإللمػافلفػنلالفاػاسل ػ لالفػاسل
أفلالقػػاةلوػػػ لالاوػػاـلكوػػ لضػػعاو لا  سػػػاـلفلفػػافسلالفػػاسلفػػنلزوامفػػالعػػػ نلالاوػػاـلكلػػالل

اضعاوػ لا  سػاـلك ػ لأفلاػذلكلت ػػافلالقػػاةلكمسػاالأفلالقػػاةللفاافلو لن اـلكللبا ال
ل   القػالوػ لنض ةل

لل ذانلعفػػ والواػػ لاػػالمفهولالػػػذللكضػػوهلاهلفػػنلالػػػابلاهل   لل     لل
 لل     لللللكاماػػ ل لػػنلاوػػاويلماػػ ةلتا ػػ لامػػالأوػػ لاهللا عػػ اؼ[ا عػػ اؼ[للُُّّ]]لللل    لل

   لل  لل    للللللمحػػػػ لمفاػػػػ لاآلفل لػػػػنلشػػػػ  هلكلذتػػػػهلكم هلػػػػهلل]عػػػػبس[]عػػػػبس[لل
الفاػػ ةلفػػنلااػػػللكلمػػػطلأفلت ػػافل..ل لماػػػ ةلالمػػسوفا لكالمحسػػفا لفقػػطلك ػػػذهللاسػػكل

للل..لرن ػػ  ل لػػهأتػػػيللػػهل ػػذالالاوػػاـل لكوػػالال ن ػػ لاللػػنلوػػ لاهػػال لػػنلأفلصػػارلاػػا لل  لل
    لل    لل  لللل لل    لل   لل  للللل  لفػػػػػػػػنفافاػػػػػػػػل]عػػػػػػػػبس[]عػػػػػػػػبس[لل

ل      ل  ل  لل   ل    لل     ل   لل     ل   ل
ل    ل   لل   ل  ل      لللل]عبس[ل

هلنلػػنلفػػام سلك ػػاللأاػػ للالا ػػ لفػػنلالاوػػاـلكاوػػ لذلػػكللشػػ  لاهلع ػػنلعاالػػا
لله لااػػعػػ   لاهلاالدلػػادةلامػػالكعػػ لفػػنلالل ػػافلوػػ لالشػػاا ل لالػػذل لكل  لل    لل

     للللللك ذالأاػػ لالمػػسو لالاوػػاـلاهػذهلال اااػػ لفػػ فلاهللػػذ طلاػػ لللوو اػ ا ا [ اػ ا ا [للٕٕ]]لل
ا دكاللكا وػػ اضلالمسػػ ل لكلوػػالولاػػ لالمشػػاا لكالو ػػ لالفاسػػا لكلموػػ لاإلمسػػافلفػػنل

لاآلخػ ل لكصػاهالكفاػهلقػاةل سػ ل لاقاتفػالنال لركناما ل للسػلاايلأنػ لوػ لا كلػا لك 
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  ػػهللػػهلاػػ لوػػاللفاقػػهلع ػػنلأ  عفػػ لدخالفػػالالمفػػافلك ػػنلقػػاةلسػػبوا لر ػػػاللكلموػػ لاه
ل شاقل..لفنلأس ابلا ليل لالا ابلأ  لكثاابللقػاؿلفاهلال ساؿلال  ل

َوِدؼؽملذملاٌرمَ زمَلذملِدْضَتمِلذملِفممممَوِدؼؽملذملاٌرمَ زمَلذملِدْضَتمِلذملِفممممممِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلِفمَوِدؼؽمَلذملاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿذملفؤمِصذمللمَرَضَؾذملٍة ممممِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلِفمَوِدؼؽمَلذملاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿذملفؤمِصذمللمَرَضَؾذملٍة مممم}}

،م،م124مم{{ممأؼؾملؼملامأصسملذملؾموأطـذملرمسؽملذملدمآممممأؼؾملؼملامأصسملذملؾموأطـذملرمسؽملذملدمآممممممَسػمَلكمِعْلغمِلنُي مَوِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽَسػمَلكمِعْلغمِلنُي مَوِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽ

للكل  لاهذهلال ااا لال ااما لكل  لاهذهلال ااا لال ااما لمم{{مماَظِذيمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽاَظِذيمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽمم}}ممفس لاالفقاؿفس لاالفقاؿ
فػػقلالشػػ عل ذانلع ػػنلالمػػسو لأفلل ا ػػيلاػػ لأناالػػهلكاػػ لأعمالػػهلكلمو هػػالع ػػنلكل

الش لللكال لابلال  ل لكسف لالفبنلال لكؼلال نا لكلقػ ـلفاهػالكقب هػالماػ لصػالح للهل
ك ذالاافلا لعم لسػأعم هلواػااقللشػ علاهلكواافػقللسػف لرسػاؿلاهلكقػ و لقب ػهلل

لالقػػػػنلاهل لل ماػػػػ لاابػػػػ لهلفػػػػ فل ػػػػذالالومػػػػ لفػػػػنلواػػػػدافلنسػػػػفاتنللػػػػػـا  ل  ل
   ل     ل   لل   ل   ل ل   ل ل   لللالقص [لّٖ]ل

ك س لل  لأ  لال ارلاآلخ ة.فمالاال  لام لل ل كفلك ػهلاهلكالفاػ ل لػنل مػاؿل
مسػػأؿلاهل ػػذالنػاؿلوخػػ ل للسػػيلالاقػ للػػذا هوللاهلااػللل ػػافلنالػػهللػالأنبػػابلاهل 

لكأفللموػ للفػالماػ لفال لنلأعمػاؿلالمقػ اا هلكأفللافقكالو هأفللواافالع نلذا هلكش ل 
ال ولالومػ لاهػ للمباػهلالقػنػا لكأفلل زقفػالأتبػاعلشػ عهلالشػ لللكلكلصالح لفنلاػ لعمػ ل

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

  ٌّاجمللس العصسٌّاجمللس العصس    
  125125منْذج مً أسالٔب دعْة العازفني احللٔنةمنْذج مً أسالٔب دعْة العازفني احللٔنة

ل".ع نلاصا ةلاانلعاد ل"االلت افلالابلللفن ذالالمم سللمش 

                                                 
لصحاحلوس  لع لأايل  ل ة.ل ُِْ
لـ.ََِٖ/ُ/ِٖلالشاخلوحم لع نلسالو لدرسلالوص لا لاافلاااوا لال امافلااافاسولع لالوارؼلااهلُِٓ
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  ٌّاجمللس احلادى ّالعصسٌّاجمللس احلادى ّالعصس    
  126126مساحل خلق اإلىساٌ فى القسآٌمساحل خلق اإلىساٌ فى القسآٌ

كفػػػنللو لفػػػنلالااػػػهلاػػػ لوػػػالشػػػا  ماهلكرألفػػػاهلفػػػنلاإلمسػػػافالحمػػػ لهلالػػػذللفص ػػػ
لكا اػاافلوكفنلالفباتلوالحاااف ف لػابلاهللوكفنلالااػ لكفػنلالشػمسلكالقمػ لكالفمػـا
و ػهلاهلحباطلالمصاانلكتل قاهلوفػهلالصػ كرل...لمدؿلع نلاللالمساارلالذلل لل
ل...لقػػاؿلاه ل فلشػػ فالاػػالواافل ألفاػػهلولػػاتلالودلػػدلالااػػارلانلمقػػكوفشػػارللانلوفاػػارللاىلالااػػ
لل لل   لل  لل لل     لل    للللك فلش فالاالوقاؿلولوللامس[لامس[للََُُُُ]]لللل

      لل لل  لل     لل    لللللل..وؿلعم اف[وؿلعم اف[للُُُُٗٗ]]لل

كسػػػ  لكاػػػارؾلع ػػػنلوصػػػ رلرنماتػػػكلكسػػػ ل باتػػػكلالػػػذللقػػػػ ألع ػػػنللفػػػال ه لصػػػ ٍّل
لالػ ل لولاتػكلك وػ لصػ كر  لتمل ػئلااإللمػافلكق ػااالمػسوفا ل لػنللػ افلنلػنله لااإللقػـا

 نلاهلع اػػػػهلكولػػػػهلالح مػػػػاللصػػػػللقافػػػػانولالحمػػػػابلوػػػػال زددتللػػػػالاشػػػػلل قػػػػا  ه قػػػػاؿل
كاػػ لوػػ لتػػبوه لع ػػنل ػػذاللوكصػػحاالهلالاقهػػاللالػػذل لاػػادكالوػػ لفقههػػ لأفلل امػػاالأمباػػال

لالػ ل  كع افػالووهػ لأ موػا لووا .ووػا للػاربللوال ربلوػ لالصػالحا لكا كلاػالل لػنللػـا
لالوالما ل.ل

ل..لفا  لأ موا ل خااميلكأنباايلاارؾلاهل
 ؼلالل لوػػللػػ عللفػػالا لقػػتلكأاػػ عل مشػػاللال ا فػػاتلنلػػنل المع اقػػالعلاهلمػػا ل

للك ػػػالهلسػػػبحامهلحهللػػػهل  لكض ػػػع ػػػنلد  ػػػ لق رتػػػهلكاػػػ ا ا لن م     لل   لل  لل
  لل للللفػػ ذالماػػ تلفػػنلماسػػكلك ػػ تلأاػػػب لال   ػػػ لعػػػ نلقػػ رةللوو ة[ ة[البقػػالبقػػللُُُُٓٓ]]لل
لك ذالماػػ تلفػػام لنالػػكلتمػػ لد  ػػ لأابػػ لكموػػ لأاهػػ لتػػ ؿلع ػػنلقػػ رةلالقػػادرلراػػكل

للل كامالقاؿلالاالسا لك ا اعلالب ليلكتصال لالمصارل
ل لشػػػػػػػػػػػئللػػػػػػػػػػػهلولػػػػػػػػػػػ هلكفػػػػػػػػػػػنلاػػػػػػػػػػػ

 

لع ػػػػػػػػػػػػنلأمػػػػػػػػػػػػهلالاانػػػػػػػػػػػػػ لتػػػػػػػػػػػػ ؿ ل
                                                  

لا ثفا لللاافاسولُِٔ لِـا لـولدرسلاو لصالةلالوشاللاالمسم لالحسافن.ََِٖ/ُ/ِٖ ػللُِْٗوحـ 
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كعفػػ والتقػػ ألالقػػ وفلممػػ لأفلااػػافلالقػػ وفللػػهلووػػافلف ػػ لو ن ػػ لوػػ لو انػػ لخ ػػقل
ل فلاف ػػال هػػالللأكلولو مػػا لل فػػهلل لػػ مالا فػػالوفػػنلااػػافلاإلمسػػافللػػذا  اللفػػالالػػ نم ل

ل  لأفلمفا لكملا  لكمل ا لفنل ا اعلق رةلاهلفنلخ قلاآلدواا قار ا لأكلأواا
لل    لل   لل لل  للللاؿلكوػػػػ ةللقػػػػلو]الاػػػارؽ[]الاػػػارؽ[لللل  لل لل  لل

  لللللللوو]الاػػػػػػػػػػارؽ[]الاػػػػػػػػػػارؽ[لل للل اؿللفػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػكالاػػػػػػػػػػـا  لل   لل لل   لل
     لل للاؿلكو ةللقػل]ال نم []ال نم [لللل   لل لل  للللأخ للكللووال هل[ال هل[للّّٕٕ]]لل

للل اؿلقػػػ  لل    لل لل  لل  لل لل   للللل كوػػػ ةللقػػػاؿلوو]وػػػ ل []وػػػ ل [لللل
  لل    لل  لل  لل  لللللللل..]الم سالت[]الم سالت[لل

 انػ لكل فػهلتػذاارللملانل...ك لػاؾلأفلتاػ لأفلذلػكلت ػ ارلوللولاتللفاعهالاهل
ل.اهالاإلمسافلفنلا دكارلللو  ل ا اعلق رةلالاان لالقهارللالع قلالليلو  ل

لا لكان لوفال  مػهل...لا  ل ذهلالم ان لل  للاسلا هػال فػالفػنلالػ ماالكلق لو  
ل !!لاال لكو لالقا  لفالكتصال هللاافل فاؾلخ قهل...لقب لال ماالكقب لودـل

للل  اؼفػػػنلسػػػارةلا عػػػقػػػاؿللألػػػ لذلػػػكل !للرافػػػال   لل     لللل 
للللاسػػػػلافالل فػػػػا لل     للللل كاػػػػ لكانػػػػ لأخػػػػذلصػػػػارتهلالعاصػػػػ لاػػػػهلكاوػػػػ لذلػػػػلل

لللل لل   لل       لل    لل  لللللل..ا ع اؼ[ا ع اؼ[للُُُُ]]لل

كذلػكلقبػ للوكق لاافلخ قفالفنل ذهلالم ن  لو لالحقا قلك نلالػ كحلكوػالللبوهػا
 لخ ػػػقلأركاحلالمػػػسوفا لأ موػػػا لكاػػػذلكلغاػػػ لالمػػػسوفا لكأعاػػػنلل ػػػ ل مسػػػافلفقػػػلوودـ

ل كااحشلفنلال افلا هلعالاهلكداماه!.لصارته
ل!ف  ل مسافللهلصارتهلاللػيلاخلصػهلاهػالاهل!! لأاػ انلانلفه لتم ل لل مسافلشباه

اوهلكلهلاصماتلأصػال!كلهللافلاش تهلالليلاخلصهلاهالاهل!كلهلصاتهلالذللاخلصهلاهلاه
كاػػػذلكللػػػهلأنػػػ ثلل!كلػػػهلاصػػػماتلعافاػػػهلاللػػػيلاخلصػػػهلاهػػػالاهل!اللػػػنلاخلصػػػهلاهػػػالاه

 لفػاللكانػ لواػ لالاػامنلل!البصماتلك نلاصماتلأض اسهلكأسػفامهلاللػيلاخلصػهلاهػالاه
للمػػػػاذال ل!!ك لفػػػػنلأللعضػػػػالوػػػػ لا عضػػػػال...لفػػػػنلالوافػػػػا لك لنلػػػػنلفػػػػنلا ضػػػػ اسل

لل     لل    لل    للللفهػػنلقػػ رةلاهلالمصػػارلالواػػا لللغػػاف [غػػاف [للْْٔٔ]]لل
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كاػػذلكلوف ػػ لكانػػ للػػهلصػػارةلسػػااللاامػػ لصػػارةلاشػػ ل لأكلصػػارةلركناماػػ لل–فقػػطلل
للل...لالصارلال كناما ل لتلشااه

للػػهللااعمػػهلكاػػ لكانػػ لوما اػػكلع ػػنلأفلاػػ لكانػػ للػػهلق راتػػهلالوق اػػ لالعاصػػ لاػػه
كاػػ لكانػػ للػػهلوػػال للواماػػ لالعاصػػ لاػػهكاػػ لكانػػ للػػهلق راتػػهلال كنوالق باػػ لالعاصػػ لاػػهل

لقػػاؿلل شػػيللاػػ لفا ػػافلاهلالحاسػػبافلوػػ لت ػػال لوػػ لالسػػلاايلعػػ هلالوػػادكفلك لنسػػ
ل فأمػػ لمسػػع لا لوػػ لف لػػ ةللػػاسللهػػالوااػػ لتػػ ؿلع ػػنلقػػ رةلوػػ لافلخصػػهلاػػهلالم ػػ

لل  لل     لل  لللل  لل   لل    لل للللفلتاػػ لك لػػاؾلأل]الشػػارل[]الشػػارل[لل
لالػػ ل لكاػػ لل–ل!!اػػاللل–فػػنل اػػ لسػػااقلأكل نػػقللأفللػػكلواػػاالنل فمػػ لأكؿلودـل لػػنللػػـا

ل.كلهلت ال لخاصلاهلأك  هلع اهلربلالوالما للف ل ةل مسافللهلصارة
لل  لل    لل   لل لل   لل   للللللكلػػ للقػػػ لاهلفػػنلل]اللػػا []اللػػا [لل

لللللعل ػللتماوػانلكل فػهلقػاؿل فلالموفػنلاػذلكل–أنس لت ال ل لل   لل   للللل
 فلاهلقاوػػهلتقالمػػانل للسػػلاايلأنػػ لاإلتاػػافلاصػػارةلكلػػالق لبػػ لالشػػبهلوػػ ل ػػذالاإلمسػػافل

كلالا لميلأ  لاإلا اعلكأ  لا خلػ اعلكأ ػ لالافػافلكالصػفاعلل ػيللقالػافلأمػهلاػافل...ل
كذلػػكل مػػهلل....ل ػػ للسػػلااوااوػػ لالمم ػػ لأفلل ػػافلل مسػػافلشػػ  لأ مػػ لوػػ لذلػػكلف
لوكأذمػػا لكلسػػافلكشػػالا لوفا ػػذالالل ػػال لالػػذللمػػ اهلوػػ لعافػػا لكأمػػللاافهمػػالكلػػهلفلحلػػ

الق ػػطلكال سػػافللاوػػػالعػػ ل!فػػػ ذالتواػػ لكانػػػ للومػػ لالاػػامنل!كاػػ لعضػػال وػػ لوفػػهل ثفػػا 
ل.  مالهمالعف لنض ةلال نم ل

ل  اللأكلسػبطلل  فوػ لفػنلك و لع نلال سافلاااالا لللو  لأفلال سافل والواا ل
كالح م لفنلالبااالا لل لكلل يل لتالحهمػال  ل ذالف ػ تللوعال لالفارلكالبقاللكالبهال

ل كقػػػػ رتلكتموفػػػػ لفػػػػنلال  مػػػػاتللػػػػلو  لع ػػػػ لالاقػػػػا لقػػػػاؿلاػػػػارألا رضلكالسػػػػماات
لل لل   لل لل  لل لل   لل  لل  للللل!خ قلاإلمسافك ذالل]ؽ[]ؽ[لل

فمالاال  للالرألفػالخ ػقلالسػمااتلكخ ػقلا اػاافلكاػ لالمع اقػاتلاللػيلخ قهػال
 فلشػالللعفػ والمػ للاوػ لذلػكوػ لذلػكلكفاقػهل....لكا عمػطللواهللكللالألهالاإلمسػاف

كوػ ل مػاؿل....لكوػالأعػ هلاهللفػالوػ لدقػا قلالػفو لل...لوال هدهلاهللفالفػنلالمفػاتاهل
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ل كمقػػػػػػاؿلكم ػػػػػ رلامػػػػػالقػػػػػاؿل...لنلعاالػػػػػػ لالم  ػػػػػاتكامػػػػػاؿلاإلاػػػػػػ اعلفػػػػػ....لالقػػػػػ رةل
لل  لل   لل   لل لللل    لللللل..الفح [الفح [للُُٖٖ]]لل

كلػػذلكلاامػػ لأكؿلك ااػػ لوػػ لك ػػا للسػػا مالرسػػاؿلاهل ػػنلتػػالكةلاآللػػاتل مػػهل
ل عفػػػػػ والاخلػػػػػػارهلاهلكاصػػػػػاااهلكا لبػػػػػػاهلاػػػػػا لوهػػػػػػاـلال سػػػػػال لكك االػػػػػػػهلا سػػػػػاؿلك ػػػػػػن

لل  لل     لل  لل  لل   للللالبق ة[لالبق ة[لللُُُُٓٓ]]لل

للوػػػػػػػػػالك االػػػػػػػػػػهل ل   لل    لل    لل      لل       لل    لل
      لل       لل لل لل   لل    لل  للللك فػػػػاؾلاوػػػػيلوػػػػ ل خاامفػػػػالل
للفه للقالهل   لل    لل    للللعػ نلأمهػالولػاتلالقػ وفلك ػذالومامػطلل صػاابلل
لل مػػػهلقػػػاؿل       لل    للللف مهػػال...لك ػػػالالقػػػ وفلأوػػػالتػػػالكةلاآللػػػاتل فػػاللل

ل لاآللاتلالليلفاكلكاآللاتلالليلفنلاآلفػاؽل

  ال عبادة كالتفلسال عبادة كالتفلس    
لل لل لل  لل    لل    لل     لل   لل    لللللوػػػػػػػػاذا ل

لل  للللتلا ػ لل–اتلالما ابلأفلتق أ الأك نلاا ػ ؾلك نلت كلاآلللوؿلعم اف[لُٗ]لل
كلػػذلكلفػػ فلأكؿلعبػػادةلا ػػللاهػػالأصػػحابلرسػػاؿلاهلقبػػ لفػػ ا يلاإلسػػالـلل..كتلػػ ا ل

ل!!...اام لاللا  ...لاللوب ل لكأكلهالالصالةل
لوفلالصػػالةلقػػ لف ضػػ لقبػػ لالهمػػ ةلاوػػاـلفػػنلرن ػػ لاإلسػػ اللكالموػػ اجكذلػػكل 

اػػاماالفػػنل..لوػػاذالاػػامااللوم ػػافلفاهػػال للانلقب هػػالو ػػشلسػػا مالرسػػاؿلاهلاثفػػيلعشػػ لعاوػػ
ل!توم لفنل ػاتا لالمػادتا لفقػطالمحم ل لكاام لالم رس للوعبادةلاللا  لكتداا لالفاس

ل.كالوم لاال لابل مهلاو لذلكلللأ  لاإلمسافلللالكةلال لاب
لالب لللل لػػ لكالمػػػادةلا كلػػنلقػػاؿلفاهػػالرب     لل    للللللألػػػ ل ػػنللل لل

   لل  لل    للذلػكلل..للماذا أللسف له لفنلالمسلقب لللل  لل    لل  لل
  لل   للللللكلػػػذلكلولػػػػنللػػػػفا لل..تمل ػػػػئلالق ػػػابلاػػػػالاقا عفػػػ  الكل...ل...لللفصػػػ  [فصػػػ  [للّّٓٓ]]لل

كتأتاػػهلالالانػػاتلوػػ لربلالوػػالما ل ل ذالسػػ كل ػػذالالا لػػقلل!المػػسو لفػػنلعقػػ لالمقػػ اا 
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لالػػذللوشػػنلع اػػهلأصػػحااهلالا لػػقل ػػالكللالػػذللاافػػهلاهللسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ ل ل
ل.ل.أ موا 

َ َرَطؽمَلذملذملامَردؤذملذملقلؤمَ َرَطؽمَلذملذملامَردؤذملذملقلؤممم}} لأاػػالذرلفقػػ لاػػافللم ػػسلووهػػ لكلػػذا   لنلػػنلقػػاؿلسػػا مال

كذلػكلولُِٕ{ممَوػؤذملَقمَؼذملْذُطرؤمَظؽمَلذملامِعؽمْلذملفؤمِسػمْلؼملذملاًمممممَوػؤذملَقمَؼذملْذُطرؤمَظؽمَلذملامِعؽمْلذملفؤمِسػمْلؼملذملاًمممممممَجؽمَلاَحؿمْلِفمِصذمللماْظؾمَلذملَقاِ مَإالممَجؽمَلاَحؿمْلِفمِصذمللماْظؾمَلذملَقاِ مَإالممامَراِئٌرمؼؤعمَلػملبؤمامَراِئٌرمؼؤعمَلػملبؤماظػملٍَِفمَوَعاظػملٍَِفمَوَع
ل.ك ذالأكؿلع  لكأكؿلعبػادةلو مهللق ألله ل ذهلاآللاتلالليلع مهاللهلاهل

{{المسؾادةمطاظؿظملغملرمالمسؾادةمطاظؿظملغملرممم}} ل لللقػاؿللكوالأ   ا ل ذهلالوبادةل ذان فض لوال
ل.ُِٖ

وػػػ لماافػػػ لالبػػػ لتسػػػاكللاللا ػػػ لفػػػنلا  ػػػ لكالاػػػاابلكتمهػػػدلألل لتا ػػػػ لماف ػػػ ل
{{ ظملغملرمداسةمؼضملدلمسؾادةمدؽملة ظملغملرمداسةمؼضملدلمسؾادةمدؽملةمم}}ل قاؿولكلوا هالالق طلل الحلو لال  ل لالا اب

ل.ُُِِٗٗ
(لكلاسػػ لسػػلا لالفبػػيلأكلاػػالـلربلالوػػدةللوفػػنل)لحاػػ لكا مػػ لسػػاع لفػػنلأنادلػػش

ل اؿلاهفوفػ واللقػل!دقاق لامالمحسػط   ل  ل   ل   ل      ل ل
   ل  ل  للل[ٓٓالل] لأمه لواللباػاالفػنلقبػار  لسػالللحاػاتلألللقسماف..ل ـك

لالفشارول ل!!!!ل ذانلف حا لف  لااقػا لتوػ ؿلعبادةلسفا و لواته ل لنللـا
لأكلوالالمفهولفاه ل الا  لالذلللعصفالوالالمق رلفاهلكالػاب

ل لشػأفللفػالاااػ لذلػكلنلػنثػ ل...ل لو لالوػ شل لػنلالاػ شلأفلملا لالمق رل....
مم}}مم ذلل للفاػػػقلعػػػ لالهػػػاللناػػػشلقػػػاؿوػػػ لالػػػذللقػػػ رل ػػػذالالمػػػفهو لالػػػل!ل.. لمشػػػاح

130130{{َ ظمَلغملٍَرؤوامصذمللمَخذملذملػمْلَؼمآموالمَ ظمَلغملٍَذملرؤوامصذملذمللمآمَصَؿؾمْلػمِلغمُلذملقامممممَ ظمَلغملٍَرؤوامصذمللمَخذملذملػمْلَؼمآموالمَ ظمَلغملٍَذملرؤوامصذملذمللمآمَصَؿؾمْلػمِلغمُلذملقاممممم

لاهػذال....لفمم و افػالأفلم لػـد
للكقػػػػاؿللاهلأاػػػػ هلالمػػػػفهولفقػػػػ ل    لل    للألػػػػ ل ل!لللللل لل   لل  لل

    لل  لل    لل  لل  لل   للللل...لفص  [فص  [للّّٓٓ]]لل
أصػحااهلكأوػ   لاػهللبػ أللللاػهلنضػ ةلالفبػيل ذالاللا  للال خػااميلالػذللا  ػل

نلوشػاغ لكل ففػالما ػ لفػل...كذلػكل مفػال ماوػالما ػ لواو لاه هلالػفاسلكصػااللالق ػط
لالق طل فنلالل ااػ لكالػدكاجلل...لكوشاا ه ل...فالفاسلوشاال لاا ك د...لالفاسلك مـا

                                                 
لكالح  لع لأانلذرللُِٕ ل.ومماعلفلاكللاا لتاما لك اويلالو ـا
لكااا لغا  ا.ل اويلالمساما لكالم اسا ولوسف لأانلذرلالااارلول)اط(لُِٖ
لاحل)الابلاإللماف(.و قاةلالمااتلُِٗ
لالالحلال با لكافدلالوماؿ لأاالالشاخلع لأانلذرولكااا لغا  الا اجل"أآلل"لا  نلو ل"خ ق"لكا كفللاجل"فله  اا"للَُّ
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لالق ط....لكالوم ل ك ػ لل كااػللأعػا ل .عف والأابػ لوػاذالأعمػ ...لأكلوشاال لاهمـا
لا اافيلالمواش س

لتم لالق طلكالفاسل  ل للفاػيلاللا ا لوػػيل ػػذالاللػ اا لفه ...لكا لذلكل مػـا
لمػػػطلأك نلأفلتصػػػانل..لل ػػػنللحقػػػقلاللا اػػػ لالم  ػػػالوفػػػهلكالفاػػػيلوػػػ لالو ػػػيلال باػػػ لكل

كلػػ للوا ؾعف وػػالخ قػػكلتػلكتو ػ لع ػ لالاقػا لأفلاهللوالفاسلكتم  الاالاق لفػنلاه
كلػ لتاػادرللولػل ؾللكلنا ػ لتحلا هالفػنلدماػػاؾل  لكاا هػالاذاتػهلالو اػ لكصػااتهلال ااماػ 

لوالقػ رهللكلوػ لا رزاؽلال ماػال .لال ماالنلنلتأخذلا 
ـْمَ ؼملؤقَتمَحِؿذملكمَ ْلذملَؿغمْلؼمِلَؾمَرْزَضؾمَلذملاممممم}} ـْمَ ؼملؤقَتمَحِؿذملكمَ ْلذملَؿغمْلؼمِلَؾمَرْزَضؾمَلذملامممَأِنمَغظمْللًامَظ  ذانلسػلأخذلاػ لوػالقػ رللػكلل131131{{ممَأِنمَغظمْللًامَظ

ك لا لل ق ػطلوػ لأفللؾوامالفنلل امالفنلل لاهلأقاللوفهلاش طلأفلل افلعف ؾللقا ل
فػػنلو  ػػهل  لوػػالل لػػ لكأمػػهلأمػػهل للحػػ ثللقافػػانللسػػ  لتسػػ امانلا اػػانللوػػال لالااػػطلكلو ػػ ل

أرادل لل ل ل  لوالأرادهلالحماػ للكأفلالوب لوهمالشاللأكل!كن هلفنلاامهلالاواؿللمالل ل 
 لػػنلالاػػلحللملػػأتنلاللا ػػ لكالػػلمو لالػػذلللهػػ ل  لػػنل ػػذالالاقػػا ل  ذالكصػػ فػػل!المماػػ 

 لػنلله  اوفهػوػ لتبػيلالمبا لالذللكص ل لاهلأصحابلالفبػيلكاللػااوا لكالصػالحا لكاػ ل
لال ل  ممل.لـا

ك لوػ لاح للك لو لالصوا لكعف واللو ؼلاإلمسافلأفلأص هلالحقاقيللاسلو ل
لل لارلربلالوػالما ل...لك ممالأص هلماع لو لمػوص لك لو لا رضلك لو لالاا ل   لل

     لل    لل لل لل  لل   لل  لل   للللللللمػػػػػػاذالل]الحمػػػػػ []الحمػػػػػ [لل
سم كال لوػ لأ ػ لماعػ لربلالوػالما لاللػيل مػ لاهػالودـلكأافػالهلأ موػا لكودـلصػارةل

أركانانلماراما لقب لخ قلا رضلكا لوػالع اهػالوػ ل ػذهلالماػا  للافاهلفاهلفع قفالاهل
ل  لفنلعال لالمفافلأـلفنلعال لالم  اتل خ قفالأل ل..لال اما ل

ل ػػ للػػ لل ػػ لفػػنلا رضل مػػهللػػ لل! ػػذالأوػػ ل للو مػػهل  لالحػػنلالػػذلل للمػػات
لانلتسػػميلاػػالـلاهلكأعافػػلانلل ػػ ل فػػاؾلكقلهػػالأرضلكاوػػ لأفلخ قفػػال وػػ للهػػذهلا ركاحلوذامػػ

لفاػػقلكل  ػػ لنضػػ ةلاهلأكلالوػػاال لال كناماػػ لاللػػيل م هػػالاهللانلتفاػػ للممػػاؿلاهلكلسػػام

                                                 
لسف لاا لوا  لع ل اا .ل ُُّ
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ك و ػهلوقػ كلانللكأخػذلع افػالعهػ انلكواااقػانلكسػم هلك م فػالالمػاويللوافارل مالهلكاهػاه
لالػػػ ل  ل للكوفااقػػانلفػػنلالااػػهل لػػنللػػـا  لل  لل  لل لل  لل  لل لل    لل

      لل      لل  لل    للل.لا ع اؼ[ا ع اؼ[للُُِِٕٕ]]لل
تحم ػهلوػ ل اللػهلليشه مالع نلأماسفالاو لأفلكا هفالرافالع نلقػ رمالامػالمسػلاا

لللل مالػػهلكت  ػػ لووفػػالكقػػاؿكاب لا ػػهلكا   لل     للللكماقفػػالا فػػالكق فػػالللل  للللول
لللل! ل  ػػػػنلسػػػػموفافهػػػػ لقػػػػالاالا!لأللموػػػػ   لل  لللل    للل لَى فقػػػػ لولولا عػػػػ اؼ[ا عػػػػ اؼ[للُُِِٕٕ]]للَى

اهلامػػالقػػاؿلال  ػػ للللكضػػوهلفافػػالكقاامػػالع اػػهلكاػػهاهلاػػالفارلالػػذكامػػاؿلشػػه مال مػػاؿل
لالصالحل 

ل ذالتم ػػػػػػنلنبابػػػػػػنلاػػػػػػأللعػػػػػػا لأراه
 

لاوافػػػػػػهل لاوافػػػػػػنلفمػػػػػػاللػػػػػػ اهلسػػػػػػااه
ل–ف ػػاسلووفػػالعػػا لتػػ للالحػػيل مفػػال ماوػػالأوػػااتلك ػػالالحػػيلالػػذلل للمػػاتل 

فقػ لأعاامالماعػ لو لركنهلك نلالليلفاهالس لالحااةلففا مالاالحيل لػنل مػاؿلك ػهلاهل
لل  لفنلعػػالهل  لل  لللل    لللل[[ُُِِٕٕلل]ا عػ اؼ]أللا فػالك ػذالتػارلخلوػاالدؾلا كؿللا عػ اؼ

فػنلالقػ فلالوشػ ل لأكلالاانػ لكعشػ ل لل فػكلوالػادلقبػ لالقبػ للانل ذانلفأم للس لوالاد
للقب لخ قلا رضلكالسمااتلل فهلوػاالدلاػال كحلل– لل   لل  لل     لل  لل

  لل لل  لل   لللللل......]ا ع اؼ[]ا ع اؼ[لل

لالقااوػ لكتقالػاالسبحامهلا مالذلفف كقاؿللقػ لأخػذتلع ػا  لالوهػ لنلػنل لتػأتااللػـا
لللل ل!!لفأرس ل لافالالمػذا ل لكلػذلكلقػاؿلل  سػاؿلال ػ لمسافا   لل لل    لللللل

للكل فػػػػػهللػػػػػذا مالامػػػػالرألفػػػػػاهلكعالفػػػػػاهلعبػػػػ انلألللسػػػػػ لولالااشػػػػا [الااشػػػػا [ُُِِ]]    لل لل   لل
     لللللللوػ لتفاػيل ....ل....ل]ا ع ن[ل]ا ع ن[للل

اػػػ ؽلوػػ للك ػػاللاهلل–لتفاػػيلالمػػسوفا لالػػذل لعػػالفاال مػػاؿلربلالوػػالما ل
المفػػ لكالػػطلع اػػهل ػػذالالوهػػ لك و ػػهلفػػنلنمػػ لأكلفػػنلزوػػػ دةلأكللاقػػػاتهلوػػ لالمفػػ لع ػػنل

 لوػػ لألػ...لف ػ !!لاخلػالؼلال كالاتلكلمالمدؿلالع ا ل ا ا اػ لكأوػ هلابفػاللاالػهلالم اػ ل
فػ واللب ألالاااؼللالربل لقاؿلس تيللكلاالحم لالذللاهلالوه لالعاصلاه لكلذلكلع

ََْسػمَلذملؿؤمَأِغذملذملَؽمَحَفذملذملٌرماَلمَ سملؤذملّرمَواَلمَ ؽمْلظمَلذملذملعؤ،مَوَظذملذملْقاَلمَأغذملذمللممملكقػللأواوػهلاإلوػاـلعمػػ لكقػاؿ ََْسػمَلذملؿؤمَأِغذملذملَؽمَحَفذملذملٌرماَلمَ سملؤذملّرمَواَلمَ ؽمْلظمَلذملذملعؤ،مَوَظذملذملْقاَلمَأغذملذمللمممَإغذملذمللم َإغذملذمللم
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ـؤمَأِلذمللمَراِظذملٍب:مَؼذملامَأِعذملَ ممممممَرَأْؼتؤمَردؤقَلماظػمَلِفمؼؤعمَلؾػمُلَؽمَعامَضِؾػمْلؿؤَؽ،مثؤِؿمَضِؾػمَلفؤ،مَصعمَلاَلمَسػمِلذملمَرَأْؼتؤمَردؤقَلماظػمَلِفمؼؤعمَلؾػمُلَؽمَعامَضِؾػمْلؿؤَؽ،مثؤِؿمَضِؾػمَلفؤ،مَصعمَلاَلمَسػمِلذملم ـؤمَأِلذمللمَراِظذملٍب:مَؼذملامَأِعذملَ ممممممّلملذمل ّلملذمل

ـَمذِظذملَؽمم ـَمذِظذملَؽممادُلْمِعؽمِلنَيمَإِغفؤمَؼسملؤّرمَوَؼؽمْلظمَلعؤ،مَضاَل:مِلَؿم؟مَضاَل:مِلغمِلَؿاِرماظػمَلِفمَسِزمَوَجِؾ،مَضاَل:مَوَأْؼ ادُلْمِعؽمِلنَيمَإِغفؤمَؼسملؤّرمَوَؼؽمْلظمَلعؤ،مَضاَل:مِلَؿم؟مَضاَل:مِلغمِلَؿاِرماظػمَلِفمَسِزمَوَجِؾ،مَضاَل:مَوَأْؼ

ـْمِطَؿذملذملاِرماظػمَلذملذملِفم؟مَضذملذملاَل:مَضذملذملاَلماظػمَلذملذملفؤمَ ضمَلذملذملاىل:مممم ـْمِطَؿذملذملاِرماظػمَلذملذملِفم؟مَضذملذملاَل:مَضذملذملاَلماظػمَلذملذملفؤمَ ضمَلذملذملاىل:ممممِعذملذمل ـْممممم}}ِعذملذمل ـْمَلؽمِلذملذمللممَدَممِعذملذمل ـْمممَوَإْذمَأَخذملذملَذمَرّلذملذملَؽمِعذملذمل ـْمَلؽمِلذملذمللممَدَممِعذملذمل َوَإْذمَأَخذملذملَذمَرّلذملذملَؽمِعذملذمل

ََمَسػملذملكمَزؾمْلذملَرِه،مَصعمَلذملِرَرػؤْؿممممممممم{{قَرِػْؿمذؤرِؼَؿؾملؤْؿمقَرِػْؿمذؤرِؼَؿؾملؤْؿمُزؾملؤُزؾملؤ ََمَسػملذملكمَزؾمْلذملَرِه،مَصعمَلذملِرَرػؤْؿمممممممَإَظكمَضْقِظِف:مَلػملك،مَخػمَلذملَؼماظػمَلذملفؤممَدَممَوَعَلذمل َإَظكمَضْقِظِف:مَلػملك،مَخػمَلذملَؼماظػمَلذملفؤممَدَممَوَعَلذمل

ِلَمِغفؤماظِرّرمَوَأِغؾملؤؿؤماْظضمَلِؾؿملدؤ،مَوَأَخَذمسؤؾملؤقَدػؤْؿمَوَعذملَقاِثؿملعمَلؾملؤْؿمَوَطَؿذملَبمذِظذملَؽمرمَرَق،مَوَطذملاَنمممممِلَمِغفؤماظِرّرمَوَأِغؾملؤؿؤماْظضمَلِؾؿملدؤ،مَوَأَخَذمسؤؾملؤقَدػؤْؿمَوَعذملَقاِثؿملعمَلؾملؤْؿمَوَطَؿذملَبمذِظذملَؽمرمَرَق،مَوَطذملاَنممممم

ََمَصذملذملاهؤ،مَصَمْظعمَلؼمَلذملفؤمذِظذملَؽماظذملذملِرِق،ممممممِظؾمَلذملذاماْظَقَفذملَرمَسؿمْلؽمَلذملذملاَنمَوِظَلذملاَغامممِظؾمَلذملذاماْظَقَفذملَرمَسؿمْلؽمَلذملذملاَنمَوِظَلذملاَغاممم َْمَصذملاَك،مَصظمَلذملَؿ ََمَصذملذملاهؤ،مَصَمْظعمَلؼمَلذملفؤمذِظذملَؽماظذملذملِرِق،ممممممَن،مَصعمَلذملاَل:ماْصذملذملَؿ َْمَصذملاَك،مَصظمَلذملَؿ َن،مَصعمَلذملاَل:ماْصذملذملَؿ

ـْمَواَصاَكمِلادُلَقاَصاِةمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعة ـْمَواَصاَكمِلادُلَقاَصاِةمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعةَصعمَلاَل:ماْذؾمَلْدمِظؼمَل 132132{{ممَصعمَلاَل:ماْذؾمَلْدمِظؼمَل

مم  

 ذانلو لالب ال لأخذلاهلع اكلالوهػ لكالمااػاؽلأمػكلعفػ والتػأتنل فػالفػنلالػ ماال ل
ك للانلك لوسػ فلانلك لوح اػلانلك لومالػلااػانللضػارانلك لوحت للفػاعالنلأكلولصػ فانلك لمافوػانلك 

لانلك لػػاؾلأفلتع ػػيلكصػػا!!ل..ل  لنضػػ ةلوػػ للقػػاؿلل شػػيللاػػ لفا ػػافللانلك لوبػػ علانلوصػػارل
ك لػػػاؾلأفلتع ػػػيلأللاسػػػ لوػػػ ل ػػػذهلل!!!لوػػػ ل ػػػذهلا كصػػػاؼلع ػػػنلوػػػ للمػػػاتلكلاػػػات

اػػػاةلك لمشػػػارانلك ػػػالا سػػػماللع ػػػنلوػػػ ل للم ػػػكللفاسػػػهلضػػػ انلك لماوػػػانلك لواتػػػانلك لن
ل!!اإلمساف

فاػػذ طللاانػػ لكلقػػاؿلل!ك ػػذهلأعاػػ ل  لمػػ لل ت بهػػالاإلمسػػافلفػػنل ػػذهلا اػػااف
ل !!!رزؽلماسهلنلنلفه لوا ل ذالع اهلل!رزقيلع اك

أكللقػاؿلوخػ ل..لكالاا طل فالأفلتقػاؿلرزقػنلع ػنلاهلأك نلثػ لاوػ لذلػكلع اػكل
أفللقػاؿل  لػكلكأتمفػنللالاا ػط!لوػيلأفللاباطل  لكلكأم لالذللع ػنللػ لكلالشػاال

ك ػػذال...للكتفسػػطلالاضػػ للصػػانطلالاضػػ للووػػ لاهلأفللموػػ لع ػػنللػػ لكلالشػػاال
ػاؿلأمهػ للفسػافلالاو ػ!!لالمسوفا لفنلالػ ماالل الا خلبارلالش ل لالذلللعلػب لاػهلاهل

للل  المحػ ؾلل  لالوباػ ل!كن هلأـلأمهػ لسالذا كفلدا مػانلأمهلل  لمالل ل 
فقػ لل!ال ماالدارلاخلبارللاعلب لالع ػقلع ػنلصػح ل ػذالاإلقػ ارل و لاهلكق ل
فاقػاؿلتوػالاال لػنلالػ مااللل ػافلل!ل..فلع ػنلأمػكلرافػاالأللأمفػالواافقػل-ا نل–ق فال ماوانل

!ل رللوػػػاذالتاو ػػػاف ل ػػػ لكالمشػػػاغ لالػػػ ماالكزلفلهػػػالكالمال ػػػيوو ػػػ لالدخػػػارؼلكز ػػػ ةل
لع نل ذهلالحقاػق ل لتا اف

                                                 
لركاهلالهف للفنلفضا  لو  لكأااالحس لالقاافلفيلالااا تلع لأايلسوا ل) اويلا نادلشلكالم اسا (. ُِّ
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ف ػ لوػاللا بػهلالاانػ لوػف  لكل لػ هلفسػاأتنللػكلل..لل لذلكلفاللتعػافاا ذالفو ل
أوػال ذالتااػ تلالوقاػ ةلكتحػاؿلالق ػطلكأصػبح لل!!ل..لاهلاهلفنلأس علو للمػحلالبصػ 

!!لكتاػػ لأفللهػػذال ػػاهلكتفاػػ ل لػػنلالػػ ماالكزخ فهػػالكزلفلهػػالل!!تفاػػ ل لػػنلفػػالفلك لػػنلفػػالف
ل....!!لقاةلل!لكلهذالواؿلكلذاؾس اافلكلذاؾ

ل...!!ل لنلماسكل فالق لضوللالاقا لفا  كلاهل
للل .ك ذهل نلالمصاب لالليلن ث لفنل ذالالدوافلل مس ما

محلا ػػهلفػػنللوػػااػػهلاػػ ل..للل ػػنللانلامػػالأرسػػ هلوػػيلالفبػػيلا وػػا لالااػػلكذاػػ ؾلاهل
لالػػػ ل فػػػنلالػػػ ماالأكل أفلتقػػػ أهلكتلػػػ ا هلللوػػػ ؼلأفلاهلااػػػ لا االلػػػػهل  لوػػػالع اػػػكلولكللػػػـا

ل كلكلفاهلا لوالع اكقػاؿلاا ولاابلنض تهلعاالمسوفا ل ذال  االعػ نال
لل   لل   لل     لل     لل    للللكاوػػػػػاوه لكشػػػػػ ااه للاػػػػػه[اػػػػػه[للُُِِّّ]]لل

للللللكزكا هػػ لكك ػػا اه ل لشػػأفللػػكلاهػػالف  هػػالع ػػنلنضػػ ةلالػػ زاؽل    لل   لللل
  لل    لللل      لل    لللللل..]اه[]اه[لل

فلا ػػالـلاهلكأخػػذكهلااقػػا لفأغفػػا  لالكقػػ لاسػػلاثقلأصػػحابلرسػػاؿلاهلكالصػػالح
ل.اهلع لالسا  لكال اف ل لكالمان ل لكالمش اا لكل للحا ه ل لنلأن لو لالوالما 

      فقريا!فقريا!  ٓلً اليبى ٓلً اليبى   ململ  لل
سػػا مالرسػػاؿلاهلل– لع ػا  لكسػفأخذلواػػا نلكانػ انلأمهػػيلاػهلنػػ لايلنلػنل لأااػػ

لولق لاويل خاامفالالاا لوفلبهػا لأمهلاػافلفقػػا انلكلضػ اافلاػهلالماػ لل فػاسلأمػهلعػاشلل
لفقػا انلكع ا  لأفلتواشاالفق اللوا هلفم لالذللقاؿلذلكل 

لاػػافلأغفػػنلا غفاػػاللل فػػهلاػػافلا لمػػانلف ػػافللفاػػقلك للعشػػنل فلنضػػ ةلالفبػػنل
..لااػػل للالوػػدةلتو مػػافلف مػػهلاوػػ ل م تػػهلضػػم للػػهلاهللوػػ لذملالوػػ شل قػػال نلكامػػا

ل....أق لل  لالقص لاللنل للو فهالال اا كف
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لواماشػػهلُّّيلالحماػػ مخػػ جلو ػػكلالػػام لتب ػػقبػػ لوبوػػشلالفبػػيلااالثما ػػ لسػػف ول
 فله لأفلمبػػػيلوخػػػ لالدوػػػافللموػػػهػػػالكأرادلأفللسػػػاا لع ػػػنلالم لفػػػ لكاػػػافلالاهػػػادللقافام

يلأمػػكللػػ لتسػػلاايلدخػػاؿل ػػذهلالب ػػ ةل مهػػالوهمػػ لادل لػػنلتب ػػفأرسػػ لالاهػػلسػػااه لفاهػػاو
فاخلػػارلسػػبوا لهللػػهولفأاػػ كلل يلالو مػػاللالػػذل لووػػهلعػػ لذلػػكفسػػأؿلتب ػػلومبػػيلوخػػ لالدوػػاف

ر ػػالنلوػػ لالو مػػاللالمصػػانبا لووػػهلكافػػنلل ػػ لر ػػ لوػػفه لوفػػد نلوػػ لاػػااقلكانػػ لكافػػنل
  لالمػػاؿلالػػذلللسػػلوافافلاػػهلل باػػ   لوفػػد نلوػػ لاػػااقا لكزكجلالو مػػاللالسػػبوا لكأعاػػا

ل.لكت ؾلويلابا   لرسال ل لنلرساؿلاهلاالم لف لكت اه للوع نلالحااة
َضذملاَلمَأْػذملؾؤماْظؼمَلِدؼؽمَلذملِةمِظَردؤذملقَلمممممَضذملاَلمَأْػذملؾؤماْظؼمَلِدؼؽمَلذملِةمِظَردؤذملقَلممممم}} لػنلالم لفػ للكعف وال ا  لسػا مالرسػاؿلاهل

ؼؽمَلذملِة،مَصَكذملَرَجماظؽمِلذملاسؤممممؼؽمَلذملِة،مَصَكذملَرَجماظؽمِلذملاسؤمممماظػمَلِف:مُاْدخؤَؾماْظؼمَلِدؼؽمَلَةمَراِذدًامَعؾمْلذملِدٍؼًا،مَصذملَدَخَؾمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِفماْظؼمَلدِمممماظػمَلِف:مُاْدخؤَؾماْظؼمَلِدؼؽمَلَةمَراِذدًامَعؾمْلذملِدٍؼًا،مَصذملَدَخَؾمَردؤذملقلؤماظػمَلذملِفماْظؼمَلدِمممم

َصَفضمَلػمُلقامَؼؽمْلصمُلرؤوَنمَإىلمَردؤقَلماظػمَلذملِف،مُطػملؼمَلذملامَعذملِرمَسػملذملكمَضذملْقُممَضذملاُظقا:مَؼذملامَردؤذملقَلماظػمَلذملِفمػؾملؤؽمَلذملامممممممممممَصَفضمَلػمُلقامَؼؽمْلصمُلرؤوَنمَإىلمَردؤقَلماظػمَلذملِف،مُطػملؼمَلذملامَعذملِرمَسػملذملكمَضذملْقُممَضذملاُظقا:مَؼذملامَردؤذملقَلماظػمَلذملِفمػؾملؤؽمَلذملاممممممممممم

َصعمَلاَلمَردؤقلؤماظػمَلِف:مَدسؤقَػامَصَإِغؾمَلامَعْمعؤقَرٌةمذملمَؼضمْلؽمِللمَغاَضَؿفؤمذملمَحِؿكمَلَرَطذملْتمَسػملذملكمَلذملاِرمَأِلذمللمممممممَصعمَلاَلمَردؤقلؤماظػمَلِف:مَدسؤقَػامَصَإِغؾمَلامَعْمعؤقَرٌةمذملمَؼضمْلؽمِللمَغاَضَؿفؤمذملمَحِؿكمَلَرَطذملْتمَسػملذملكمَلذملاِرمَأِلذمللممممممم

ََ َََأّؼذملذملقٍرما َِذملذملَلماظػمَلذملذملفؤمَسؽمْلذملذملفؤمَأّؼذملذملقٍرما َِذملذملَلماظػمَلذملذملفؤمَسؽمْلذملذملفؤمْغزمَلذملذملاَريمَر فلووهػػالخػػطلسػػا لومػػ للقػػاؿلل شػػئلاػػ لأللأل134134{{ْغزمَلذملذملاَريمَر
 فلاػػافل للػػ اهلك للا ػػيلع اػػهلكاػػذلكل للمشػػنلكانػػ لوفػػال  لاعػػػطلسػػػا لكل!ل..ل ػػاففا

للاهل مػػػهلقػػػػاؿلذلػػػكلوػػػ ل لل   لل      لل لل    لل     للللفا ػػػ لللػػػامس[لػػػامس[للِِِِ]]لل
اؿلالم ػافلالػذل ل ػ لنػلػنلأفل ػالتلعفػ لو ػافلكزودوػ لكمعػ لفمػػاللالفاق لواشػا ل 

لافا الأق بلاابل لولفقاؿلل!!وس عا 
فمػػػاللل..لفحمػػػ لأاػػػالألػػػػابلأغػػػػ اضلسػػػا مالرسػػػاؿلاهل!ابنلألػػػقالػػػػاالاػػػابلأاػػػ

ؿلأاػػنلألػػابل ػػػالكاػػافلوفػػدللوأخػػػااؿلنضػػ ةلالفبػػنللاأخػػذكهلعفػػ   لفقػػاؿلالمػػ للوػػيلرن ػػه
مبػنل ػػذالوفػدؿليلاللالذللقاؿللػهلالم ػكلتب ػا لالو مافلو لذرل لابا لكاالمفدؿلذكلالاااق
ساؿلاهلكاوػ لأفلاسػل احلدخػ لرلولكلمالل!كلأفلتس مهلله لع االلها وخ لالدوافلكعف و

كاػافللبلاال لػابلكس مهلل سػاؿلاهال...لفماللأاالأليل ل للالأاالألابلألػ لالابلتب لاؿق
                                                 

ولكوػػالذاػػ ل فػػالع ػػنلقصػػ هلوممػػاعلوػػ لالسػػا ةلالح باػػ ولتػػارلخلاصػػارلفاهػػال خلالفػػاتليلكردتلفػػنلوصػػادرلعػػ ةقصػػ لتبػػلُّّ
أك ىلنػػاكؿلغػػدكلو ػػ لأمػػهلتبػػيلا كؿلكقػػ لكركللألضػػاللدوشػػقولا زوفػػ لكا و فػػ ولعمػػ ةلالقػػارلولتػػارلخلو ػػ لل زرقػػنلكغا  ػػا. افصػػحا لعػػالمه لا ابػػ لالمػػ لا ع ػػنلإلاػػنلألػػابلو ػػ للػػ ؾلماػػ لوها مػػ لاكلػػ للشػػلل  للػػاسللػػهلاػػطلعضػػاؿلاػػ اللفأصػػاطل

الم لفػػ لوهػػا  هلوحمػػ لكللكاسػػالال وبػػ لف ػػافلأكؿلوػػ لاسػػا اولكع ػػ لأفلاسػػ لالفبػػنلالعػػات فلا مصػػارلولفػػ و لافبػػنلوخػػ لالدوػػا
قاؿلأفلالم لفػ لكت ؾلاهالأراوما  لعال لكافنلله لاااتالكزك ه لو ل اارلهلاو لأفلأعػلقه لفصػاركال ػ كدلا مصػاركللفذ طل لاها

ل لت  لق لعم تلاوػ ولكالػطلالااػالل فبػنلالعػات لكدفوػهل لػنلسػا   ولكركللأفلالفبػنلاسػل  لال لػابلفػنلالا لػقل لػنلالم لفػ ل
 أكفنلو  لقب لالهم ة.

ل اويلا نادلشلكالم اسا لع لاا لعم . ُّْ
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 لالفباػػا لكالم سػػ ا لكرسػػاؿلربلالوػػالما ولوػػ لتبػػيل لػػنلوحمػػ لاػػ لعبػػ اهلخػػاته لعفاامػػ
ول كؿلنما ولأوام لاهلفيلل لو لكقيل ذالال لػابلفػيللػ هول لػنلأفلل فوػهل لػنلصػانبه

كلسػألهلكلػ للػ هلكأمػهلع ػنلو لػهلكو ػ ل اػ ا ا ل لفاػهلأمػهلووػ لاػالفبنلاكفيلال لابلاالـلاا
ل ولث لشو لاال لوفه...لكاذالكاذاللأ للفساه

لنلأنمػػػػػػػػػػػػػ لأمػػػػػػػػػػػػػهشػػػػػػػػػػػػػه تلع ػػػػػػػػػػػػػ
 

لرسػػػػػػػػػػاؿلوػػػػػػػػػػ لاهلاػػػػػػػػػػارللالفسػػػػػػػػػػ 
لف ػػػػػػػػػػالوػػػػػػػػػػ لعمػػػػػػػػػػ لل لػػػػػػػػػػنلعمػػػػػػػػػػ ه 

 

للصػػػػػػػػػ تلمصػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػهلكااػػػػػػػػػ لعػػػػػػػػػ 
لك الػػػػػػػػػػػػػػ تلاالسػػػػػػػػػػػػػػػاللأعػػػػػػػػػػػػػػػ اله 

 

لكف  ػػػػػػػػػ لعػػػػػػػػػ لق بػػػػػػػػػهلاػػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػػ 
كذلػكللو نبالالبيلا خلالصالحل)لثالثلوػ ات(ولقاؿل للاو لأفلق أهكلل أهلقف 
 ذانل...للكافػنللػهلاالػهلألضػانلاػ لأكللدلػ لولل مهلوو لقبػ لاواػ لنضػ ةلالفبػيلااالثما ػ لسػف ل

ل..لفاال ودةل..لكالل  ل !!ل!!كل للس  لعف لأن لل!!لفق لمدؿلالفبيلفنلااله
لللل ابلالمبػػا لفػػنلال لػػمػالكصػػاه لاهصػػالحا لالانلكا مصػارلاػػاماالأماسػػ   لل

 لل  لل    لل لل   لل لل    لل  لل   لل  لل     لل  لل
    لل  لل لل  لل   للللاهلاصػػػػػػالةلك لل للمػػػػػػ نه  ػػػػػػفف...ل...لالحشػػػػػػ [الحشػػػػػػ [للٗٗ]]لل

لوللماذا ل فهلكصاه لاالصااتلالحسافلالليللحبهالال نم ..لاصااـلأكلأللعبادةل
ذلػػكلل ػػيلموػػػ ؼلوػػ ادلالػػػ نم لوػػ لاإلمسػػافلفأمػػػ ل ذالصػػ ا لألػػػللراوػػ لفػػػنل

للللال ا  لفذلكللفاسك لل  لل   لل      للللك ذالصم لال   للفص  [فص  [للْْٔٔ]]لل
كوػاللهػػ لراػكل ػػالوػالشػػ  ل...لل ػ لوػػاللهمفػالمحػػ لامػسوفا لنالػػكل...لا ػهلف فاسػػكل
ل.لكاذلكلوواوالتك ل ذال ػالواللهمفالكله لربلالودةلل!أخالقكلووفا

لالقااو للالرساؿ لقػاؿ لاهل لكلفسأؿلرساؿلاهلو لأق بلالفاسل لاكللـا

ـْمَأَحذملذملذملٔؾغمُلْؿمَإَظذملذملذملِلمَوأْضذملذملذملَرِلغمُلْؿمِعؽمٔلذملذملذمللمَعْفػمِللذملذملذملًامَؼذملذملذملْقَمماظعمِلؿمَلاَعذملذملذملِةمَأَحاِدذملذملذملؽمَلغمُلْؿممممممم}} ـْمَأَحذملذملذملٔؾغمُلْؿمَإَظذملذملذملِلمَوأْضذملذملذملَرِلغمُلْؿمِعؽمٔلذملذملذمللمَعْفػمِللذملذملذملًامَؼذملذملذملْقَمماظعمِلؿمَلاَعذملذملذملِةمَأَحاِدذملذملذملؽمَلغمُلْؿمممممإِنمِعذملذملذمل إِنمِعذملذملذمل

اْظؼملؤَقَرؽؤذملذملقَنماْظؼملؤَقَرؽؤذملذملقَنمممِدذملذملؽملؤغمُلْؿمَأْخاَلَضذملذملًاِدذملذملؽملؤغمُلْؿمَأْخاَلَضذملذملًاَأَحذملذملّؾغمُلْؿمَإَظذملذملكماظػمَلذملذملِفمَأَحامَأَحذملذملّؾغمُلْؿمَإَظذملذملكماظػمَلذملذملِفمَأَحاممم}}كقالػػهلألضػػان لكقالػػهلألضػػان لولول135{{َأْخاَلضذملذملًاَأْخاَلضذملذملًا

                                                 
لسف لالل وذللع ل اا . ُّٓ
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ـَمَؼْمَظظمُلقَنمَوؼؤْمَظظمُلقَن ـَمَؼْمَظظمُلقَنمَوؼؤْمَظظمُلقَنَأْطؽمَلاَصًاماَظِذؼ 136{{ممَأْطؽمَلاَصًاماَظِذؼ

مم  

 فلذلكل الالاال لف افلا مصارلل ساؿلاهلو  وا لكاافلسا مالسو لا لووػاذل
ل اف لابا ةلفػنلالصػباحللحم هػالعشػ ةلر ػاؿلك افػ لفػنلل ل س للحض ةلالفبيلا للـا

لا لاام لت انل ذهلالماف  لل–لُّٕالمساللوم الةلاالا ل لكال ح 
وػ لا مصػارلاػػافللقالػ لال كالػاتلأمهػالاامػ لت اػنللسػلا لك ػػذال ػالكانػ لفقػط

لسػلا لفػنلالصػباحلكسػلا لفػنلالمسػاللوػ لضػااؼلكزكارلنضػ ةلالفبػيل للاو لاػ للػـا
للل. ػذالاعالؼلاقا لا مصار

ذلػكلأغفػاهلوػا هلفقػ ل ػاللفػاؽلكللوكا و للااؿللالتلبوفالاآلثارلفنل ذالالمفػااؿ
تو مػافللالووش لالاهادلل أغفنللهادملفنلالم لف ل سمهلوعا ؽلك ميلالاهادلكقاؿلله 

لاهػ للف ػ كفلولكلأفلوحم انلع نلالحقلفهاالافالمحػاربلووػه الاهػادلامػالكصػاه لاهلقػـا
سػػأخ جل نػػاربلووػػهلكاع مػػاالع ػػ لل فقػػاؿللهػػ فػػأم  كاولالحػػقلك ػػ للو مػػافلأمػػهلالحػػقل

فػارثلل؛فذ طل لنلوو اػ لاػ رلكوػاتلشػها انللوالاقا لأمنللالقل  لف فلا لواليللمحم 
 ذانلفػػػ فلأغفػػػنلكانػػػ لفػػػنل...لل!أغفػػػنلأغفاػػػاللالم لفػػػ لكقػػػ لاػػػافُّٖوالػػػهلرسػػػاؿلاهل

ل ػػ لاػػ لالماضػػاعلامػػالقػػاؿلاوػػيل...للالم لفػػ لاوػػ لوػػاتلوعاػػ ؽلاػػافلرسػػاؿلاهل
لالصالحا ل 

لتوػػادلاسػػػطلال ػػػللنلػػنللػػػالأمهػػػالثفا ػػػا
 

للقػػػػػػػػػػػػبيللػػػػػػػػػػػػ لتاوػػػػػػػػػػػػهلأماو ػػػػػػػػػػػػه
للالأرادلأفللقبضهال لتااكعهلأصااوهل مهلاافللفاقلع نلال كاـلنلػنلعفػ والاػاف 

لالػػػػيلع ػػػػن لكاللقػػػػاؿلاذ ػػػػطل لػػػػنلالسػػػػاؽلكلأتاػػػػهلسػػػػا  لأكلاالػػػػطلعاػػػػاللفاػػػػ لوػػػػالعفػػػػ هل
ل فاقاؿلل كللسا مالعم لأكلاقل ضلع ن ولكللأللاشلً لع نلنساان()

ـْمممممممممجذملذملا مرجذملذملؾمإىلماظذملذملؽمليبممجذملذملا مرجذملذملؾمإىلماظذملذملؽمليبمممم}} ـْمممممصعملال:َعذملذملامِسؽمْلذملذملِديمَذذملذمللٌ مُأْسشمِلؿملذملذملَؽ،موَظغمِلذملذمل صعملال:َعذملذملامِسؽمْلذملذملِديمَذذملذمللٌ مُأْسشمِلؿملذملذملَؽ،موَظغمِلذملذمل

عذملامطػملظملذملؽمآمػذملذا،مأسشملؿملذملتمممممعذملامطػملظملذملؽمآمػذملذا،مأسشملؿملذملتمممممصعملالمسؼملر:مصعملالمسؼملر:ممم،،كمؼٌٍاِ ؿملؽمَلامَذلٌ مَصؽملؤضمْلشمِلؿمَلَؽكمؼٌٍاِ ؿملؽمَلامَذلٌ مَصؽملؤضمْلشمِلؿمَلَؽاْدَؿعمْلَرْضمَحٍؿاْدَؿعمْلَرْضمَحٍؿ

                                                 
لع لأمس.ركاهلالاب اميلفيلالصاا لكا كسطو ُّٔ
 ناشلدار(.للولكفاهل)لت كرلووهلألللحم افلالماف لووهلالمح ثلالمدرللا ثا للااا لفنلوو ف لالصحاا لإلا أس لالُّٕ
لا و ف لل م زكقنلكغا  ا.ا زوف لكللُّٖ
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ٓمممم ٓممممعامسؽملدك،مصإذامملمؼغملـمسؽملدكمصالم غملػمّلذملػ،مضذملال:مصغملذملرهمردذملقلما قلمسؼملذملرممقلمسؼملذملرممضذملمضذملمممعامسؽملدك،مصإذامملمؼغملـمسؽملدكمصالم غملػمّلذملػ،مضذملال:مصغملذملرهمردذملقلما

حؿكمسؤَرَفمرموجؾملف،مصعملالماظرجؾ:مؼامردقلمآململلموأعلمأغت،مصذملمسطممحؿكمسؤَرَفمرموجؾملف،مصعملالماظرجؾ:مؼامردقلمآململلموأعلمأغت،مصذملمسطمممم

{{مموضال:مِلؾمَلذامُأِعْرتؤوضال:مِلؾمَلذامُأِعْرتؤممضال:مصؿؾلؿماظؽمليبمضال:مصؿؾلؿماظؽمليبممم،،والمختشمعـمذيماظضملرشمإضالاًلوالمختشمعـمذيماظضملرشمإضالاًل
139139
مم م م

لصػحاح لاللػنل موهػالالحػافجلالشػاونلرنمػ لاهلع اػهلكامالثػب لفنلال كالػػاتلا
كقػ لكضػػيل ػػذالال  ػػػ لأابػػ لالػػابلفػػنلسػا ةلرسػػاؿلاهلأسػػماهل)لسػػب لالهػػػ للكال شػػػادل

ك الالػابلوػ لسػل لعشػ هلوم ػ الكلقػاؿلال  ػ للػ لأضػيل ػذالولفنلسػا ةلخػا لالوبػادل(ل
أمػػهل مػػيلفاػػهلو عػػ لال لػػابل  لاوػػ لااالعػػيلع ػػنلألػػللالػػابلفػػنلسػػا ةلالفبػػيلاموفػػنل

ل.لألللالابلفنلسا ةلنض ةلالفبي
كق ل الل ذالال لابلامالاافللم  هلنض ةلالفبيلكامالقػاؿلال لػابلاػافللم ػكل
وا لػػػػالرأسلوػػػػ لا غفػػػػاـلكاامػػػػػ لألبػػػػػامهالتذ ػػػػػطلل ضػػػػػااؼلكأ ػػػػػ لالصػػػػا لوػػػػ لالاقػػػػ الل

 لكالمسػػػااا لكاػػػافللمػػػػ كلدكا ػػػ لفػػػنلالباػػػ لتح ػػػنلعفهػػػالالسػػػا ةلعا شػػػ لكتقػػػاؿل
ل.اتانلالبا لس ل لكل لمسميللهالصل ذالدخ لللصالح لف لاام للفالدكا 

 ػػػذالاعػػػالؼللوفلاأسػػػما ه كللم ػػػكلأااػػػ لوػػػ لعشػػػ ةل مػػػاؿلكوشػػػهارللاػػػافلكل
العا لكالبااؿلكالحما لكأشااللااا ةلذا  الأصحابلالسا ةلومماع للسلاايلأللكانػ ل

ل.اإلاالعلع اهالفنلالطلالسا ةل
بػػيلاػػافلفقاػػ انلفقػػ ل امبػػهلالصػػاابلكاػػ لوػػالع اػػكلأفلفوفػػ واللقػػاؿلكانػػ لأفلالف

تقالهلفنل ذالالمماؿلأفلالفبػيلاػافلغفاػانلاػاهل مػهلاػافللحسػ لتاا ػهلع ػنلاهل للمػاميل
لفػػنلأفللعػػ جلاػػ لوػػالعفػػ هلفػػنللحاػػ لكذلػػكلثقػػ لاػػأفلاهلسػػاوااهلكلمفحػػهل فلاهل

ل.تا ه
ل عماب لكغ اا لكق لاام لدكااهلل

الفاقػػ لاللػػنلدخػػ لع اهػػالالم لفػػ لاػػافللقػػاؿلدعا ػػالف مهػػالالفاقػػ ل..لكخػذكالواػػا نل ل
فمػػفه لوػػ لأعػػ لاللمػػ لولكاػػافلاػػ لااػػ لوػػ لا مصػػارللومػػ لتحاػػ لل فبػػنلالمعلػػارلووػػأوارة

كالاهػػػػادلاػػػػذلكل فػػػػانلوػػػػفه لأمهػػػػ للوكوػػػػفه لوػػػػ لأعػػػػ لالوسػػػػ لوكوػػػػفه لوػػػػ لأعػػػػ لال ػػػػب 
                                                 

ل.ومميلالدكا  لك اويلالمساما لكالم اسا لكالل وذللع لعم لا لالعاابللُّٗ
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 امػ لالفاقػ ل ذالكصػ  لفولأع كالتحا للحض ةلالفبػيلو..لساضح افلع نلنض ةلالفبي

ك ذالوػػ تلاباػػ للهػػادملتسػػ علك ل!!لعفػػ لااػػ لا مصػػارملتقػػللنلػػنللقػػ واالاللحاػػ ل
كأفل ػذالااػ لأمصػارملوسػ  ل لنلػنلأفلل!فمالالذللع فهالأفل ػذالااػ للهػادمل!!تقل

ل.كقا لعف لاالهلالذلل هدهللهلوا هأخا انلالفاق لالليلاافلل ابهالاافلعف  الاصا ةلكل
كسػونلاػا للوفنلالاااؼلكااؼلاالباػ لالحػ اـلسػبو لأشػااطاقلهلملكق لراطل

نلػنلخ  ػػ لل!!كل فهػاللػ لتعػ جلشػا انلفػنلالباػ لالحػ اـلوالصػاالكالمػ كةلسػبو لأشػااط
لوفهلفاللتبال لك لأمدل لركثالناا انلع نلن و لالبا لالح اـل.

ل.عادل انلدكاالاس ل ذانلفهيل
لسػمنلاػ للفقػ لاػافلوللواػارلاػافل سػمهللالحمارلالذلللم  هث لالحمارل 

لػهلكقػ ل وػ لاهللوكق لأخذلنض ةلالفبنل ػذالالحمارلو لخاب لعف والفلحهالوداا لااس 
كاامػػػ لخابػػػ لوػػػ لأغفػػػنلالمفػػػااقلفػػػنلاػػػالدللواػػػهلك ػػػالالعمػػػسلانلسػػػهمانلفػػػنلخابػػػ لخاصػػػ

قػ لاامػ لاسػاتا لغفػاللكنػ ا قلالحمازلكاذلكلأصبحلخمسلرلػػيلخابػ للحضػ ةلالفبػيلكل
ل. فال

لانللفػادللع ػنللواػارلكلقػاؿلأرلػ لفالمػلووػ لأصػحااهلانلعف واللحلػاجلكانػ للكااف
فامشػػنلالحمػػارلفػػنلا قػػاتلالم لفػػ لنلػػنللصػػ ل لػػنلااػػ ل ػػذالال  ػػ لكلضػػ بلالبػػابل

ل.فا اطلالحمارلكلذ طل لنلرساؿلاهلوا أسهلفاو ؼلأفلنض ةلالفبيلل ل ه
لفأل ل ذهلال كابلالواق  لاآلفل 

 الوساف لأكلفنلالاػدكلكامػالتو مػافلفػ فلالمصػ نلوػ لكاافل ذالأرادلأفللص نلكل
الما كضلأفللضيلأواوهلنا النلل يل للم لأواوهلأنػ لكاػافلالحا ػ لالػذلللضػوهلرسػاؿل

فهػ للسػلاايلالاػ سلأكلالبا ػ لأفلتقػللولاهل الأفللأتنلابا لهلأكلاا سػػهلكلاقاهػالأواوػػه
لحػ ؾلذلػالنلك لقػ وانلنلػنللفلهػيلكويلذلكلاافلالاػػ سل ل...للحا لا كفلن ا ل لأاػ انل

سػع لاػ لال ػافلكاػ لوػاللكذلػكل فلاهلل..زلرساؿلاهلو لصػالتهلوػيلأمػهل لل ااػه
ل.لفاهلل حباطلالمعلارل

 ذانلرساؿلاهلل لل  لفقا انلك ممالو لأغفنلا غفااللكل فهلاافلل اػ لوػ لاإلماػاؽل
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أةلاالم لفػػ لعبػػالةلقامػػ لكقالػػ لكقػػ لصػػفو للػػهلاوػػ للوك للسػػألهلأنػػ ل  لأعاػػاهلوكالواػػال
 للػالرسػاؿلاهلك ذالا  ػ للقػاؿ..لفا ػ  الوال مػ للػهلل..ل ػذهللػكللػالرسػاؿلاهلف بسػها

لػ لا بلهػالوػيلل فالوهلأصحابلرسػاؿلاهلكقػالاالوف اهالكأعاا اللهل!فنلنا  ل لاهال من
للف ػافللوللػنلكاهلوالا بلهال  للل افلاافانلل فقاؿل..لأمكلتو  لنا  لرساؿلاهللها 

ل.  أ ػادلاالعا لو لال لحلالم سلسا مالعب لاهلااػ لعباسلاماللقاؿل
وػػاتلكدرعػػهلو  امػػ لعفػػ للهػػادللقػػاؿلعفهػػاللاؿلأفلالفبػػنلال كالػػ لاللػػنلتقػػأوػػال

كلفػػنلتاسػػا هللمػػدلللكذلػػلوأمػػالأشػػكلفػػنلصػػحلها له هلرنمػػ لاهلع اػػالشػػاخلوحمػػ لعبػػ
لع .

فػػنلالسػػا ةللػػ للفلقػػ ل لػػنلالػػ لااػػ لاسػػحاؽلالتقػػاؿلركلامػػللأفلالفبػػيلل ناػػشلقػػاؿ
 ذانللػ لل ػ لاهػاللهػادللأكلوسػاحيللوهل  لكالمدلػ ةلالو ااػ لا هػالتػ ل لااإلسػالـ اارلراػ

ل-فقػػ لأخػػ جلالاهػػادلافاسػػهلوػػ لالم لفػػ لكوػػ لخابػػ لكذ بػػاال لػػنلأزرعػػاتلاػػبالدلالشػػاـل–
ل لفبنل ضلوفهلنض ةلاالاهادللالذللاافلاالم لف للاقل فأل

ل..ل سلالاهػادلفل ذهلال كال لع اهػالأثػارلالػ ل فقاؿلاخلوحم لعب هكأضاؼلالش
كالااقػػػيلامػػػالسػػػمول للول ػػػيللقالػػػافلأفلالفبػػػيلاػػػافلوحلا ػػػانللفػػػالكاملقػػػ لك ػػػالوػػػ لافللفػػػا

 ػػ لللػػ ؾلالفبػػيلأغفػػنلأغفاػػاللأصػػحااهلل!لكنلػػنللػػالك ػػ ل ػػذالالاهػػادملل–ل ػػذبلذلػػكل
كغاػ   لكلا ػطلوػ للهػادملاػ لووػاذلعاافلكعب لالػ نم لااػ لعػاؼلكسػو للاوامافلاا 

لل!!  للمازلذلكلكل اقللال خاامي لاال!!ل
ل...ل كوا ل ذهلال كالاتللمطلأفلتمح ل

عامهلكعصمهلك و ػهللف فلاهللو مفاللمطلأفلمفدهلرساؿلاهلامالمد هلوا ه
 ذانل لل اػػقلاػػالمسوفا لأفللسػػا اهلفػػنلأوػػ لصػػاا لأكلل...لفػػنلاػػ لولػػػاتلق ومػػهللو  وػػانل

ل.لتفدلهلاهلكعصملهللهلابا لويل

   ُِٓسَخس ُِٓسَخس ّمل        كنا شاع!كنا شاع!  ّمل 
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الشػػاخللرد لفػػنلصػػحاحهل...لكقػػ للكأكردهلالبعػػارللح سػػلشػػاعلألضػػالأمػػهلاػػ لكل
فقػػػ لفسػػ لالشػػػاخللوالا ػػقلكالفػػاستنلوحمػػ لعبػػ هلع ػػػنلذلػػكلألضػػانلعفػػػ لتاسػػا هللسػػػارل

أوػػاللو(لفقػػطالػػذللالػػطلكرالهلكابػػيل ػػال ػػدلل)عػػ لوحمػػ لعبػػ هلالقػػ وفلل ػػ لاللاسػػا 
كقػ للواللاسا لاآلخ لفق لالبػهلالشػاخلوحمػ لرشػا لرضػالكابوػهلفػنلالػابلتاسػا لالمفػار

ل)فػنلالبعػارل(لأفل ػذهلال كالػ  سػارتا لعفػ لتاسػا هلللكلالشاخلوحم لعبػ هقاؿلفنلذل
ل.الصحاحوللماذا ل...ك فلاام لفنلل!فنلالفاسلوفهالشئ

ل لهلػػػاؿلكقػػػل فلاهلعصػػػ لالفبػػػنللذلػػػك  ل    ل ل  للل
ل.كالسح لللفافنلوػيلالوصم ولالما  ة[لٕٔ]

فمػػػالاػػػاؿللوال كالػػػ لتقػػػاؿلأمػػػهلاػػػافللعاػػػ ل لاػػػهلأمػػػهللػػػأتيلالشػػػيللك للأتاػػػهامػػػالأفل
ل سػح للانلف  لمسميلع لكان لوػ لأصػحااهلأثػ لل!السح لق لأث لفاهلكل للسث لفنلأصحااه

ل! ه لفاهلو لالاهاد
لحاػػػجل سػػػ هلكذلػػػكل فلولف ػػػذلكلاب ػػػغقػػػ لناػػػجللسػػػامهلللكاػػػافلأفلاهل

امػػالمأخػػذلاػػ ق ارهلللوكمحػػ لمقلػػ ملاأعمالػػهلامػػالمقلػػ ملاأقاالػػهلوأقاالػػهلسػػف لكأعمالػػهلسػػف 
ل!فنل سمهللمال للحم لكمح لمقل ملاهلف اللللو ضلل!عف واللق رلأللأو 

كل فهػػػالوا ػػػادةلفػػػنلالػػػابل...لكقػػػ ل ػػػاللال  ػػػ لاأدلػػػ لواصػػػ  ل لأذا  ػػػالاآلفل
ال مػػا تل"لفػػاوفهػػالفػػنلالاالانلكقػػ لمق فػػال ػػدلولعػػ ل(لل شػػاخلوحمػػ لعبػػ هتاسػػا ل ػػدلل)ل

ل.لالفبيلل"لعف لال الـلع المحم ل 
كلمػػػطلع ػػػنلالمػػػسو لأفللضػػػيلأوػػػاـلعافاػػػهلعفػػػ لال ػػػالـلعػػػ لرسػػػاؿلاهلعصػػػم ل

للذلػػػكللفػػػافنلمػػػالا مباػػػاللكالم سػػػ ا لفػػػالللػػػل   لا  لل    لل لل  لللللل
لللل..الما  ة[الما  ة[ٕٕٔٔ]]

ل!ح ل ماوانلاش لكم
ف امالامالاافللح ثلفنلالوصارلالسالا لكق لن نلذلػكلالشػاخلعبػ لالا ػابل

لقاؿ لوفق لاام لا لال لطلت لطلاعطلالا لالشو اميل
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كقػػالاالأمػػهللولمػػالأخػػذلالفػػاسلاوػػيلالم خػػذلع ػػنلالشػػاخلوحػػيلالػػ ل لاػػ لالو اػػي
البػػهلفمػػالللفػػنللػػ عالاوقاػػ ةلالح ػػاؿلككنػػ ةلالا ػػادلوػػيلأفل ػػذالال ػػالـلغاػػ لوا ػػاد

كقػػاؿلأ ػػ لأفل ػػذالولال  ػػ لا لبػػهلكاخلػػارلوفهػػالا قػػااؿلاللػػيلتاافػػقلالوقاػػ ةلالصػػحاح 
ل اسهلكقاؿامالن ثلووهل المكاسلشه للوال الـلو ساس

لووػاالع اػهعف والاف لأخطلالااانلاف لأع ضػهلع ػنلالو مػاللكأا ػطلوػفه لأفللاقٍّل
ف مػالأخب مػيللشػ كهلكتحػاو االع ػن وكدسػاالع اػهلكملفأخذلاويلالحاق ل لالااػانلوػ لالبػي

الو مػػاللاػػذلكل موػػله لك  ػػله لاالفسػػع لالصػػحاح لاللػػنلكقوػػاالع اهػػالف ا وا ػػالف ػػ ل
كواػػػ للواالع ػػػنلذلػػػكأفلالحاقػػػ ل لكالحاسػػػ ل لقػػػ لدس ػػػكع فػػػاالفو فػػػ لل!!لمػػػ كالشػػػا انل
ل...لفلفنلا لزوافلكو افكل س للوا اد

ل....اإلسالـلقالانللكالاهادلعف لا ال لاإلسالـلتااركالعف والااف
ل ػػ لاوػػ لذلػػكلاػػ أكالل وبػػافلكأمػػل لتو مػػافلأفلوػػ لأثػػارلفلفػػ لعامػػافل ػػالعبػػ لاهل
اا لسبألالاهادملفهالالذملذ طل لنلوص لكالو اؽلكالام لكووػهلالاهػادلكأوػااؿلالاهػادل

ل.ل يللاا لالالف لاا لالمس ما 
ادلػػشلكفػػنلعصػػ لضػػوللاإلسػػالـلاػػ أكالل اػػ كفلل مسػػ ما لفػػنلأنكاوػػ لذلػػكل

شػػػػاا  لكسػػػػماعانلكالمػػػػسوفا للكاامػػػػ لتػػػػ كللفػػػػنل ػػػػذالالاقػػػػ لوسػػػػا لا كلػػػػا لكاآلخػػػػ ل 
للللص قاف.

لدا مػانلأفلأضػيلأوػاويلواػدافلعصػم لا مباػاللكاػ لاػالـلللفػافنلوػيل فالاا طلع ػنى
لاو لذلػكلالػابلاهلك ذالأردتلأفلأت  ػ ل عصم لا مبااللأض بلاهلع ضلالحا طلكع نى

للللفهػا لوا ػادلكاػهلاػ لشػيللعػ لرسػاؿلاهلف لػػابلاه   لل   لل لل   لل
 لل    للللللللال هل[.ال هل[.للْْٗٗ]]لل

أفللو مفالواللفاوفالكأفللفاوفالامالع مفالكأفللواففالع نلالومػ لامػاللمسأؿلاهل
لللع مفاللا فوفالكأفللمو فالوػ    لل     لل    لل     لل     للللللالدو [الدو [للُُٖٖ]]لل

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  
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  ٌّاجمللس الجاىى ّالعصسٌّاجمللس الجاىى ّالعصس    

  140140اٌ اٌ قة األماىة اليت محلَا اإلىسقة األماىة اليت محلَا اإلىسحقٔحقٔ
ع ػنلوػالخصػفالاػهلوػ لفضػ هلهلكمشػ  هلسػبحامهلع نل ماػيلعاالػالمحم لاهل

ولاػ لعاػاللسػا مالوحمػ كمارهلك ػ كاهلكالصػالةلكالسػالـلع ػنلسػبطلاػ لمومػهلكوصػ رلل
فالكوػػالافػػالوػػ لمومػػ ل ػػا  ةلأكلااافػػ لاهل)لأوسػػاكأرضػػلاؿلفاػػهلاإلوػػاـلالشػػافونلالػػذلللقػػ

للل.فاسببهالك الالذللأكص هال لالاؿلاهلفنلدل لأكلدماالأكلوخ هل  لكرس
اارلالمعلػػػارلالػػذللزلفلػػػهلا مػػػفػػال ه لأكصػػػ لصػػ  لالصػػػالةلع ػػػنلنضػػ ةلالحباػػػطل

كع ػػػنلولػػػهلا اػػػ ارللو لػػػهلقب ػػػ لكاوبػػػ لل صػػػالحا لكا خاػػػارلكوػػػ تلق بػػػهلاا سػػػ ارلك 
لالق ارلكع  افالووه لامفكلك ادؾللػاعدلدلكصحاالهلا اهارلكا لو لدعالا عاتهل لنللـا

لارل.لاغا
فا ػػ لأ موػا لاػادألذللاػػ للفالاضػػ لفضػػ لاهلل خػاامنلكأنباانلاػارؾلاهل

ػذال  لاهل فلا خاػػػػارللهػػػ لأسػػػ ارلك للو ػػػ لالسػػػ لالػػػذللمقلػػػبسلوفػػػػهلفػػػنلومالسػػػفال ػػػ
إنمأػذملذملؾماجلؽملذملةمطذملؾمأذذملذملضملثمأشذملذملكممممممإنمأػذملذملؾماجلؽملذملةمطذملؾمأذذملذملضملثمأشذملذملكمممممممم}} لخصه لاهالالودلدلالااػارلكلقػػاؿلفػنلاوضػهال

ل.141141{{ذىمرؼملرؼـمالؼملفمظفمظذملقمأضلؿمسػملكمآمَلذملرهمذىمرؼملرؼـمالؼملفمظفمظذملقمأضلؿمسػملكمآمَلذملرهم
أللقػ لل ػافلر ػ لفػنلالشػارعلكالفػاسل لتوبػػألاػهلك لتهػل لاشػ امهلكوػيلذلػكللػػهل

ع ػػنل ػػذهلا وػػػ لالمملبػػاهللعاػػاهلك ػػػذالفضػػ لاهلسػػ لك ػػاهلعفػػ لراػػهللػػالسػػأؿلاهلأ
ف اسلالشػأفلشأفلالو  لك لشأفلال الـلك لشأفلا نادلشلك ممػالالشػأفلشػأفلا سػ ارل

للالليلو  هالالودلدلالااارل كالحم لهلع مفالالصالحافلوػ لعبػادلاهلأفلأرزاؽلالو ػـا
لع ػنلنسػطلأنػػااؿلالحاضػػ ل لالسػاو وا لكمحػػ لوازعػػا لكوب اػا لتأتنلو لالحيلالقاـا

لللكالاضػ للمفدؿل ػذالالو  لك الربلالوالما ل
                                                 

لا ثفا للاافاسللَُْ لِـا  ا لاافلالحما ات.ل-او لالوشاللـولدرسلََِٖ/ُ/ِٖ ػوللُِْٗوحـ 
لوسف لالشاواا لع لوواذلا ل ب . ُُْ
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لاػػػػػ لالػػػػػػذللأمػػػػػػالفاػػػػػهلفضػػػػػػ لوحمػػػػػػ 
 

لوفػػػػػػػػهلاػػػػػػػػ الك لاػػػػػػػػهلاػػػػػػػػافلكصػػػػػػػػالاا
لاو لأفلاخلارهلالمس مافلخ اا لع لرسػاؿلاهللك ذالاافلالص لقلا اب ل 

صػػػو لوفبػػػ لاماػػػ ل لػػػنلن ملػػػهلفػػػنلال ػػػالـلكااامػػػهلالػػػذللتومػػػدلعفػػػهلالوقػػػاؿلكا فهػػػاـلول
الاالاػ لنلػنل للالحباطلكاافلالمفبػ لثػالثلدر ػاتلفاقػللع ػنلالااماػ لكرفػيلأفللصػو 

َأّؼؾملاماظؽمِلاسؤ،مَصَإغلمَضْدمَأّؼؾملاماظؽمِلاسؤ،مَصَإغلمَضْدممم}}ااػهل ل داهلث لقاؿلإلخاامهلكأنبلاؿلاهللقللفنلواقللرس

فلكاماػػ ل لػػنلوقػػاـلا دبلالمػػ لوػػيلأمػػهلا سػػا   م   م{{   م   موؤظؿملذملذملتؤمَسػمَلذملذملؿمْلغمُلْؿمَوَظْلذملذملتؤمِلَكؿمْلذملذملَرُطؿْموؤظؿملذملذملتؤمَسػمَلذملذملؿمْلغمُلْؿمَوَظْلذملذملتؤمِلَكؿمْلذملذملَرُطؿْم
ك  ػذالل ػافلال  ػاؿللالق وفلكااػافلالفبػيلالوػ مافلأفضػ ل ػذهلا وػػ لاوػ لالمصػاانل

مم::ثػ للدلػ لفاقػاؿللالذل لتو ماالع نللػ لالمصاانل

َأّؼؾملذملذملاماظؽمِلذملذملاسؤ،مَصذملذملَإغلمَضذملذملْدموؤظؿملذملذملتؤمَسػمَلذملذملؿمْلغمُلْؿمَوَظْلذملذملتؤمِلَكؿمْلذملذملَرُطْؿ،مَصذملذملَإْنمَأْحَلذملذملؽمْلتؤمممممممَأّؼؾملذملذملاماظؽمِلذملذملاسؤ،مَصذملذملَإغلمَضذملذملْدموؤظؿملذملذملتؤمَسػمَلذملذملؿمْلغمُلْؿمَوَظْلذملذملتؤمِلَكؿمْلذملذملَرُطْؿ،مَصذملذملَإْنمَأْحَلذملذملؽمْلتؤممممممممم}}

َوَأِرؿملضملؤذملذملقِغلمَعذملذملامَأَرضمْلذملذملتؤماظػمَلذملذملَفمَوَردؤذملذملقَظفؤ،مَصذملذملَإَذاممممَوَأِرؿملضملؤذملذملقِغلمَعذملذملامَأَرضمْلذملذملتؤماظػمَلذملذملَفمَوَردؤذملذملقَظفؤ،مَصذملذملَإَذامممم    م    مقِغلقِغلَصذملذملَمِسؿملؽملؤقِغل،مَوَإْنمَأَدذملذملْمتؤمَصعمَلقعؤذملذملمَصذملذملَمِسؿملؽملؤقِغل،مَوَإْنمَأَدذملذملْمتؤمَصعمَلقعؤذملذملم

142142{{َسزمَلؿمْلتؤماظػمَلَفمَوَردؤقَظفؤمَصاَلمَراَسَةمِظلمَسػمَلذملؿمْلغمُلؿْمَسزمَلؿمْلتؤماظػمَلَفمَوَردؤقَظفؤمَصاَلمَراَسَةمِظلمَسػمَلذملؿمْلغمُلؿْم

ودابلغالاػػ لكعالاػ لوشػنلع اهػالأ مػ للمم
لال ل  لل.الملقا لوفذلعه لالص لقلا كؿل لنللـا

فلوالاػػػػسلالومػػػػدلكلػػػػذلكلتمػػػػ لدا مػػػػانلكأاػػػػ انلأفلامػػػػ لالصػػػػالحا لالػػػػذل لل بسػػػػال
كالمس ف لكاإلم سارلاا للػ ملربلالوػالما لفػاللتمػ لوػفه لوػ لل ػبسلوالاػسلال ب لػالل
أكلل لللفاسهلنا نلأكلقا يلك لعمالنلك ممػاللػ للماسػهلاػاهلفػ فلأقاوػهلوػا هلأعامػهلكقػااهل

عفػػهللحاػػ لأكلا فػػػ لفػػنللاػػػ لأكلمهػػارلف ممػػال ػػػالااػػػ لكتػػػ ابللك فلتع ػػ لعفالػػػ لاهل
ق لالمماؿلكال مػاؿلالػذللامػػ لاهلاػهلال  ػاؿلكالصػالحا لكا اػػ اؿلك ػذاللػال خػااميلف

 ػػالالمقػػػاـلالػػذللقالػػػااللفػػالفاػػهلل)لقػػػللع ػػنلتػػ بلالوبػػػادةلخاضػػوان(لفػػػ ا مانللػػػ للال  ػػػ ل
الصػػالحلماسػػهل وػػػالفػػنلوقػػػاـلاللػػ ابلك وػػػالفػػنلوقػػاـلالمػػاللالمهػػا لك وػػالفػػنلوقػػاـلالوػػػ ـل

لالبح ل.
ق فػال وػػالفػنلوقػاـلاللػػ ابلكاللػ ابللػػاسلاػهلعػا لأكلسػػميلأكلعقػ لك لناػػاةلكامػال

كل للأفلا ل ذالالمماؿلالذلل م لاهلو لسميلكاص لكماقلكنااةلكنسػ لكقػ رةل ػال
فػنل ػػذهلالحاػػاةلكع اػػهلأفلل عػػاهلامػالأرادلوػا هلك ػػذهلل مػاؿلوا هلتاضػ لاػهلع اهل

                                                 
لاا ل سحاؽلفنلالسا ةلع لأمسل) اويلا نادلشلكالم اسا ( ُِْ
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لللل  نلا وام لاللنللقػاؿلفاها

لل  لل    لل    لل  لل     لل    لل     لل    لل
 لل      لل     لل   لل     لل    للللللا نداب[ا نداب[للِِٕٕ]]لل

فمػال نلنقاق لا وػام ل للاػػسللهػيلشػػأفلاػأقػػااؿلالماػػس ل لالوقػػالماا ل.لفمػفه ل
ل ل نلالوقػ لكوفه لو للقػاؿلأفلا وػام ل نلالل الاػللالش عا ل.و للقػاؿلأفلا وػام

فه للو ضلاهلالل الاللالش عا لع نلالسمااتلكا رضلكالمباؿل لاػاللف ػاسل
ل.له لشأفلال كلالل  اااتل مه لاا وا لااسػلم ارل

لل لل   لل لل لل     لل    للللللال ع [ال ع [للُُٓٓ]]لل
  ل لفبمػػػاذالل  اهػػػ لكوػػاذاللاو ػػػافلاالوقػػػ لفهػػ للحاسػػبافل لأللاػػا وا لكسػػػا

لفالواقػ ل ػالالذللساحاسطلك ػالاإلمسػاف.
ل ذانلوػاذالت ػافلا وػام  

ا وػػػام ل ػػنلصػػػااتلاهلاللػػنلع ضػػػهالكلػػػ لللممػػ لاػػػهالا هػػال  لاإلمسػػافلفقػػ لل
للللانلكانػ لانلأخذتلالسمااتلكصا     لل    للللػ لرفوهػالاأعمػػ ةللال نم [ال نم [للٕٕ]]لل 

ال افػيلك ػالاسػ لكانػ لتم ػنلع اهػاللأـلاحبػاؿلوػ لأع نل لاػػاللكل ػػ لرفوهػالااسػمهل
العػافيلفافلهػػيللزكالهػالتم ػػنلع اهػالااسػمهللال افػيلف فوػ لكلػػذلكل ذالأرادلاهل

ل.أوػ  الكلػدكؿلشػأمهال
للأوالا رضل   لل   لل للللالبػاسطلفهالالػذللاسػػطلاس لاهلل]ماح[]ماح[لل

ا رضلكوهػػػػ  الك ػػػػػالالػػػػذلللحم هػػػػالفػػػػا رضلاللػػػػيلتمػػػػػ للفػػػػنلال ػػػػػافلكأك دمػػػػالفػػػػنل
المػػػ ارسللو فػػػافلوقػػػ ارلس عػػػ ل  لامهػػالك ػػنلتمػػػ للنػػاؿلماسػػػهالكنػػػاؿلالشػػمسلفػػنل

لذاتلالاق لكذلكل فلال  للم ل.

لللل   لل    لل  لل لل   لل    لل لل   لل  لل   لللل
  لل لل  لل    لللللللل]لس[]لس[لل
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أوالمح لفملحا كفلك لم رللااػللمػفا لالمػ كرلفػنلالقػا  ةل لفمػػ لالػذلللػفا ل
لفنلالمم اتلالليل لن لك لع للهال  ػ ل فػاؾلر ػاؿلوػ كرلأكلل–و كرلا فالؾلكالفمـا

 ػذهلالممػػ اتللحػ ثلاافػػهلكاػا لاآلخػػ لأللكوػيلذلػػكل لشػئلفػػنل...لل شػاراتلضػػا ا  
 ػالالػذللناػػجللكالحاػاجلل–تػ اخ لأكلصػ اـل مػهللػالنػ ثلذلػكللقاوػ لالسػاع ل

لكالمم اتلااسمهلالحااج ل.اللاازفلاا ل ذهلا فالؾلكالفمـا
ل.أوالالمباؿلفق لأخذتل سما لو لأسماللاهل)القػاللكالملا ل(

ل!!!!أم لكأمالفم لالذللأخذلا لا سمالل 
كأمالكأم لوالأص فال ل والو لت ابلولك والوػ لاػا لك وػػالوػ لوػاللوهػا لكقػ ل ػالل

  لاهلا ػػػ ل ػػػذهلالصػػػارلفػػػنلالقػػػػ وف                [[3737    كاللػػػ ابلغاػػػ للالكهـــ  الكهـــ
    وباشػػػػ لفهػػػػالالس سػػػػ ل                      ــــون ــــون ]املؤمن  جلوفػػػػهلبلخػػػػفالػػػػػل ال]املؤمن

اتلأكلولأكللأاػ لالحاػاافلالفبػإلمسػافلفالػػ افلوفػهلالمػػاللالمهػا اتلأا ػهلاولكالفبالفبات
ل ا ااػػػ لأكلوػػػ لالحاػػػاافلفالممػػػيلوفػػػػهلاػػػذلكلالمػػػاللالمهػػػالااػػػ لفاأاػػػ لاإلمسػػػافلوػػػػ لال

ل   ل    ل   ل ل   ل ل لللل.]المسوفاف[ل

اإلمسػػافلزااتػػهلكوػػ للكسػػالل لأللتس سػػ لاوػػ لذلػػكللػػ فيلاػػ لعضػػالوػػ لأعضػػال
لممػيلالداػػاةل ػالالػػ ـلالػذلللسػػا هلاهلفػنلأر ػػاللاإلمسػافلاوػػ لذلػكلتػػذ طلالداػاةل لػػنل

وفهػػػاللااػػ لالمػػػاؿلك ػػػالالفعػػػاعلالشػػػاانلالما ػػػػادلفػػػنلوسخػػػػ ةلاإلمسػػػػافلفاصػػػفيلاهل
 مسػػافل لتػػ اهلالوافػػافلكل ػػ للػػػ للاػػالم ب اتلو ؼلالمػػ اتلل ػػ لفاػػهلاػػ لخصا صػػكل

فااهلعافكلكأذماؾلكشػوارؾلكشػ  كلكاصػماتكلكفاػهلاػ لشػئلوفػكلنلػنللألهالاإلمسافل
لعف والل اهلأن للقاؿلأمهلصارةلوفك.

ل ػػػذالاإلمسػػػافل ػػػالالػػػذللاامػػػهلالػػػ نم لأصػػػ هلتػػػ ابلأكلاػػػا لأكلوػػػاللكصػػػاهلاه
لاالمها ل  لاافللسميلأكلل للأكللل   لأكلللح ؾل لأاػػػ انلكعفػ والللم ػنلع اػهلاهل

 ػػذالالممػػاؿلفػػ ذالتم ػػنلاالسػػمايلسػػميلاإلمسػػافلاأذماػػهلولك ذاللاأسػػما هلالحسػػفنللأخػػذ
تم ػػنلع اػػهلاالبصػػا لأاصػػ لاإلمسػػافلاوافاػػهلولك ذالتم ػػنلاػػالمل   لماػػقلاإلمسػػافلا حمػػ ل
لسػػامهلولك ذاللتم ػػػنلالحػػػنلك ػػذالل ػػػافلاوػػػ لأراوػػ لأشػػػه لللحػػػ ؾلاإلمسػػافلكلحاػػػالاػػػاو ل
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أفلاإلمسػافلكنػ هل ػالالػذللولك ذالتم ػنلاػالقاللقػاللافاامػهلكلػذلكلتمػ للال نم ل
لفاهلا لأسماللاهلالحسفنل

للاألهػػػػػػالاإلمسػػػػػػافلوػػػػػػ لاػػػػػػا لفعػػػػػػار
 

لت امػػػػػػ لاػػػػػػنلتػػػػػػ أللواػػػػػػا  لأسػػػػػػ ارل
لكوػػػػػػػػ لاافػػػػػػػػ لأمشػػػػػػػػأتلولػػػػػػػػانل  اػػػػػػػػ  

 

لفصػػػػ تلامحػػػػيلالاضػػػػ لنصػػػػ لقػػػػ ار
لأافػػػػػػػ لسػػػػػػػماوانلأكلاصػػػػػػػا انلكعالمػػػػػػػانل 

 

لل ففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلأنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لاالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رار
لمسػػػػػػػا ل مػػػػػػػاؿلاهلفاػػػػػػػكلتػػػػػػػاقا  

 

لا لالفػػػػػػػػػػارفمػػػػػػػػػػ للفسػػػػػػػػػػهلل قػػػػػػػػػػنلسػػػػػػػػػػو
لاهلك هللقل نلكلػذلكلفػ فلسػا مالع  لاؿ كاـ 

مم{{ةةاإلغلانم ؾزملرملرملقؼملةمو لؼملعملضملصملؼملةمو ؽملشملذملؼملػملقؼملاإلغلانم ؾزملرملرملقؼملةمو لؼملعملضملصملؼملةمو ؽملشملذملؼملػملقؼملممأؼذملؾملاأؼذملؾملامم}}

فمػػػالالػػػذللتفاػػػ لاػػػػػه لقاوػػػ لشػػػح لكالودلػػػدلالااػػػارل و هػػػالوالحػػػ لل ػػػنل لتػػػلوا ل
لحااهػػػالامػػػادةلوػػػ ةلل ػػػنل للػػػ خ هالدااػػػطلأكلنشػػػ اتللكتسػػػميلاوامػػػ لكالحاػػػاجل

اػػ ةلتسذلػػكلكتا ػػقلالسػػميلالػػذللفلحػػهلخالقػػكلكاارلػػكلكتػػل   لاقاوػػ للحػػ لصػػاا ةلأكلاب
ا لشػئلاهػال فلفاهػالناسػ لللكتلذكؽلالاواـلاهالكت اؾلا ا لكت خ لاهالكتشو لامذاؽ

كا لذلػكل ػػاللوػ لتمػػ نلاهلع ػنلاإلمسػافلالػػذلل وػػ هلخ اػػا لعفػػهلفػنل ػػذهلاللذكؽول
ل لالحاػاةل

لل   لل  لل    لل   لل لل   لللل[[ِِٔٔلل]ص]للص
لااللل افلالع اا  

 مػػػهلنمػػ لأسػػماللاهلكصػػااتلاه.كوػػ للحمػػ لأسػػماللاهلكصػػااتلاهلع اػػهلأفل
لوػػػػ ؼلأمهػػػالأوػػػػام لفاسػػػلع وهالامػػػالل لػػػػ لاهلكامػػػػالكضػػػػحلاهلفػػػنلالػػػابلاهلكامػػػالاػػػا ل

ذال ػػنلالولبػػ لاللػػنللقػػللفػػنلسػػففهلك للسػػلع وهالفػػنلناػػهلك ػػااهلك ػػللنباػػػطلاهل
عف  الالوارفافلكالصالحافلكل للالاان لوفه لدا مالماسػهلفػنل ػذهلالداكلػ لك لل لػ لأفل

لل!!خ قلكلكل لتكلشا ال..للل اهال ذالارتقنلكت اهالق االللوادل لنل

لل لل  لل  لل   لل لل  لل   لل لل  لل   لل    للللللاإلمساف[اإلمساف[]]لل



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            118383                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

لػػ لأاػػ لأللشػػئلثػػ لأصػػبح لاوػػ  الشػػئلل ػػ لاػػاهلولكااضػػ لاهلولكاقػػاةلاهل
كاموامػ لاهلولكالافاػػقلاهللك ػذهلالقػػاةلوػ لاهلكلاسػػ لوػ لالاوػػاـلكالحػاؿلالػػذللووػػنلل

ل....لللللاذلكلو لاهل
 ذال للفباػػنلأفلارت ػػطلاػػهلالػػذمابلالواػػاـلكاآلثػػػاـلاللػػنلتاضػػػطلالم ػػكلالوػػػالـل

وصػػػػنلاهلاقػاتػػػػهل لأتاضػػػطلاهلأتلااضػػػ هلك ػػػادهلالػػػذللفاػػػكلكرنملػػػهل لكع ػػػنلل
لاهلك للفاػ لنلدا مػالع ػنلفضػ لاهلكع ػنلاػ ػاإلمسافلأفللقللعفػ ل ػذالا وػ لكلح ـ 

لانلأكلوػاللانل  ػاعلاإلمسػافلككقػاؼلاإلمسػافلعفػ لوقػاـلا اللػهل فلاػافلاافػ لنلماسهلأاػ انولف
فػػالل!!للالالشػػ ؾلاػػاهلالػػذلل ػػالػػ كاللل ػػ اللالوضػػاؿللأكللػػ لل ػػ لشػػا انل ػػالانل...وهافػػ

ل لاإلواـلأاالالودا  للكلذلكللقػاؿلودكاللوا لذلك
لع مػػػػػ لماسػػػػػنلأمػػػػػنلافػػػػػ ل لشػػػػػئ

 

لفص تل لشئلفػنلماػسلكفػنلا ػن
لاػػػػػػػػػػهلتفػػػػػػػػػػدهلصػػػػػػػػػػ تلاآلفلوا ػػػػػػػػػػادانل 

 

لاػػػػػهلك ػػػػػادللكاوػػػػػ ادللاػػػػػهلنػػػػػالن
لاهل م فػػػػػػػػػػػػنلكوػػػػػػػػػػػػ لأمػػػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػػػػ ـهل 

 

لفصػػػػػ تلصػػػػػارتهلالو اػػػػػالاػػػػػاللماػػػػػ 
ك ػػاللاهلفػػنلالقػػ وفلكاػػا للفػػالأفلالسػػبطلفػػنلالااعػػاتلكالصػػالحاتلكالق اػػاتل 

لللا لعاػػ اتلاللػػنلموم هػػالفػػنلاػػ لكقػػػ لكنػػكا عمػػاؿلكال      لل لل  لل  لل
 للللفمػػػالالػػػػذللل فػػػػوكلكلحاػػػػكلع ػػػنلفوػػػػ لالعػػػػا لكالصالحػػػػاتل...ل...لللالحمػػػ ات[الحمػػػ ات[للٕٕ]]لل

لكالمب اتلكالق اػاتل 
نلت عػػػػاؾل لػػػنلعقػػػػ كلأكلف ػػػػ ؾلأكلماسػػػػكل!!!لفهػػػنلالػػػػلؾلكأفلتاػػػػ لأفلك لػػػػا
لأكلامهارتكلكذاالؾ !!لالمعالاػ ل
والل لفوكل فال ػالالسػ لالػذللأكدعػهلصػانطلالسػ لفػنلالق ػطللااا هػكل لػنلل

امفهلكا وهلك ادهل و لتماالللق ػطلاػ لوػسو لضػما هلوػ لمػارللعم لالب لف فلاهل
ل للاهلالذللل كلهلاإلواـلالبعارللفنلن لنبابهللقاؿلفاهال

ـْممم}} ـْمَأَصاَلفؤمِع ـْمغؤقَرِه،مَصؼمَل ـْمَإِنمآمسزموجؾمَخػمَلَؼمَخػمْلعمَلفؤمِصلمُزػمْلؼمَلٍة،مَصَمْظعمَلكمَسػمَلؿمْلؾمَلْؿمِع ـْمَأَصاَلفؤمِع ـْمغؤقَرِه،مَصؼمَل َإِنمآمسزموجؾمَخػمَلَؼمَخػمْلعمَلفؤمِصلمُزػمْلؼمَلٍة،مَصَمْظعمَلكمَسػمَلؿمْلؾمَلْؿمِع

ََِؾ ـْمَأْخشمَلَمهؤم ََِؾَذِظَؽماظؽمّلقرماْػَؿَدى،مَوَع ـْمَأْخشمَلَمهؤم مم{{َذِظَؽماظؽمّلقرماْػَؿَدى،مَوَع
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 اتلبػ ذانلف فلسبطلاله ال لكسبطلالوفال لكسبطلاػ لالصػالحاتلكالعاػ اتلكالم
للاؿلكذلػكل فلاهللقػلاؿلاهل الالمدللالذللفاكلو لمارلرسػ  لللالحمػ ات[الحمػ ات[ٕٕ]]لل

ك و لاهلفنلق طلا ل مسػافللػهلااػافللوفنللا ااافلكارثػانلل فبنلالو مافلفمو لاهل
لمارلو لمػارلالفبنلالو مافلكوػ للاسلووهل ذالالفارلفهالفنلالا لقلاآلخ ل!!!ل

لل  لل لل   لل لل  لل  لل  لل  لل لل لللللللل]الفار[]الفار[لل
 ػالكلك ذالنلنللالأسموفاهلا لاالـلالو مػاللف ػ للهلػ لل فلاله الػ للهػالسػببهال

لفنلص كرلالمسوفا لكالمسوفػاتلك ػذاللقػاؿلفاػهلرسػاؿللالفارلالذللاسلادعهلاهل
فامػالألضػانللاؿكلقػاوللسػ ل مػااػطللسػ لك فلفػنلاطلك فلفنلال فلفنلالق طللااوالووفاهل

ـَمآمَوادُلمؤِعؽملؤقَنمِعؽملٍِلمم}}مم::اشله لو لالح لشلع نلألس لالفاس ـَمآمَوادُلمؤِعؽملؤقَنمِعؽملٍِلَأَغامِع ل143143{{ممَأَغامِع
كااافػكل...لفاػا  ؾلفاػهلأسػماللوػا ؾل...لل ذانلالمسوفافلو لمارلرساؿلاهلل

ل...للفاهلالفارلالذملنباؾلاهلوا ؾل
ل..لاهل اللفنلعالهل ذانلفأفلو لللص ؼلفاكلاال  ا ل ا  انلكااافانل ا

فامػػطلع اػػكلأفلتفسػػطلاػػ لفضػػ ل لػػنلاهلكتشػػ  لاهلع ػػنلأفل وػػػ كلسػػػػببانل
لهػػذالالاضػػػ لكتشػػ  لاهلع ػػنلأفلأقاوػػكلوقػػاـلالمػػافقا لك و ػػكلفػػنلدلػػاافلالمحبػػا ل
كأ  سكلفنلرنػػابلالمػػسوفا ل فل ػذالالاضػ ل للسػلاايلأنػػ لوػ لا كلػػا لكاآلخػػ ل ل

ل.ل مػهلفضػ لربلالوالما لع اهللأفللش  لاهل

لل   لل   لل لل    للللللفقػػػػػاؿلسػػػػػبحامهلقػػػػػ للالحمػػػػ ات[الحمػػػػ ات[للُُٕٕ]]لل
ل  له

لل لللل   لل  لل     لللل لل لل  لل    لل لل   لل
   لل لل  لل   لللللل]الحم ات[]الحم ات[لل

                                                 
فػنلاللو اػقلع اػهلقػاؿلالآللػيلالمفاػارةلفػيلا نادلػشلالمشػهارةلأكردلال ل منلع لعب اهلا ل ػ ادلاػالل سػفادولككردلفػنللُّْ

فلالمػسوفا لاوضػه لوػ لاوػيلامػالأ اػجل للوػ ؼلعػ لالفبػيلل ػ لثبػ لفػيلال لػابلكالسػف لقاؿلاويلالحااظل ػذالاللالمسلل 
كقػاؿل"لولامػ لوفػيلكأمػالوفػك"لكقػاؿللو ػيل"ولفػيلكامػالوػفه وا شو لا ل  ل"كقاؿلرساؿلاهل"ولاوض  لو لاوي"قاؿلتوالنل
ل.كا هالصحاح "ل ذالوفيلكامالوفه"ل حس ل
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ل ةلالفبنلاامااللقالاف كلذلكلف فلأصحابلنض
لال هػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػػا لاهلوػػػػػػػػػػػػالا لػػػػػػػػػػػػ لفا

ل
لك لتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قفالك لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افا

ل لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمدل لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اف لع افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ل

لكثبػػػػػػػػػػػػػػػػػ لا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـل ذل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا
ل للقػاؿ لكاافلسا مالأاالا ػ لالص لقل

{{سرصذملتمرلكملذملرلكموظذملقالمرلذملكمعذملامسرصذملتمرلذملكمسرصذملتمرلكملذملرلكموظذملقالمرلذملكمعذملامسرصذملتمرلذملكممم}}
144144

مم

 لاهلكتافاػقلاهلكووامػ لفم لوفاللسلاايلأفللو ؼلاهلسػبحامهلاذاتػهلاػ كفلفضػ
اافل ا مالالمسوفػػافلكالصػػالحافلكالمق اػػافلكاقاػػا لعفػػ ل ػػذالالمقػػاـللػػالأخػػػفػػلواهلك باتػػه

لكعاػػاللاهلكذلػػكلل ػػػنللشػػ  كهلع ػػنل ػػػذهلالفوػػػ لفاسػػػلحقاال كأوػػاوه لفضػػ لاهلكاػػـ 
للل.المدلػ لو لاهلكنقاق لأعماله 

 لاهل مهل ذالأقاوكلأعامػكلكلػاللالما مالل وم لفنلنقاقلهلمم لأمهلا هلفض لو
 لكلػػالتع ػػنلعفػػالاحااػػهللتع ػػ لووامػػ لاهلعفػػالا فػػ لعػػا ل ػػ لمسػػلاايلأفلمااوػػهل

لكصااملهل  للمسلاايلأفلممفيلأماسفالو لعصاامهلكوعالا لأو ه 
 ذانل لنػاؿللفالعػ نلااعلهل  لااض هلكقاتهلك لااقػ للفػالع ػنلصػاام لأماسػفالوػ ل

كصااملهلاذلكللمطلع نلاإلمسافلدا مالكأاػ انلأفلل ػافلوػيلاهللعصاامهل  لاحااهل
اأفضػػالهلفػػػنلاػػ لكقػػػ لكنػػا للػػػ لللفػػنلاػػ لأناالػػػهلكهلفػػنلاػػػ لأاػػاارهلكلػػػذا لاهل

لفاسػػهلالػػذمابلكالمواصػػنلكالاا ػػ لكالمهالػػ لكالبوػػ لكالصػػ كدلكاػػ لسػػالللفسػػبهللفاسػػهل
لكا لفض للفسبهلل اػه 

لل لل   لل لل   لل  لل لللل  لل   لل لل    لل  لل
   للللللالفسال[الفسال[للٕٕٗٗ]]لل

فوػاللوالللبا نلاإلمسافلكواذاللنلانلأتبا نلاهل لفالباافل لهػاـلوػ لالػ نم لنلػنل
كلالنص لهلفػ فلالفاػقلاالباػافل للػل ل  لالألاػ لوػ لالػ نم لكتذاػػ لالباػافلكسػاؽلالباػافل

طلال نم ل للأتنل  لاموام لو لال نم لكلالناػجلاإلمسػافلوس سالنلل ساووا لاماللح
                                                 

لو قاةلالمااتاح.ل ُْْ
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وفالالق وفلال ػ ل لنااػانل اػ انلكأن ػ لنااػهلكتمالػ هل ػ للسػلاايلأفللل ػاهلأكللػل اجل
عفهلالموام لفنلولػ لفمػاذاللاوػ ل لسػاقللكلػاللف القايلاهللاهل  ل ذالأعامهلاهل

ػالقاػيلالموامػػ لعفػػهلفػنلنػػ ؼلف ػػ لقايلالموامػ لعفػهلفػنلا مػ لفمػ لألػ للػأتنلاهػال لكلػ
للسلاايلأفللأتنلاػه.

 ذانلفػ  لأوػػ لالافاػػقلاهلكووػػام لاهلكلػػذلكلقػػاؿللفػالا وػ لاػ لوػالتوم ػهلخ ػلل
لل هػػ ؾلفبمػػاذالتاػػػػ حل ل لل   لل لل       لل    لل      لل لل  لل

   لل    لللللل..]لامس[ل]لامس[للل

لمػػػالماػػ ل لػػنلماسػػػهللنلػػنلأفلال  ػػػ لالصػػػالحلسػػػا للعبػػ لال  لػػػ لالمبػػػ نل
ل ك ػالللحػ ثل خاامهلقػاؿل

لأمػػػػػػػالولػػػػػػػ لكاهل ػػػػػػػ لالااعػػػػػػػ 
 

لأمػػػػػػػػػػػالق ػػػػػػػػػػػ لكا قلػػػػػػػػػػػ ارلأصػػػػػػػػػػػااي
أللأفلواللح افنل نلالق رةلكو ل اللاال الـلكو للوا لع ػنلماػقلال ػالـلكوػ ل 
فػػػ ذال ػػػالللػػػكلاػػػال الـلولا ل ػػػالربلالوػػػالما للموػػػ لل  ػػػالـلكقػػػيلفػػػنلماػػػاسلالسػػػاوو

كأعااؾلالاصان لككفقلال سافلل فاقلكأعااؾلألضانلالصاتل فلالصاتلو لعف هلكلػ ل
للمو للكلقبا نلفنلمااسلالحاض ل لكالساووا لفم لالذلللم سلكلسلمي 

فا و ل ذانلفنلالب للكفػنلالعلػاـلوػ لاهلكاػاهلك للمػطلع ػنلالوبػ لأفللفاػ ل  ل
لنلتافاقلوا هل  لفنلعاله.فو نلو لتلبا نل لفم لللبهنلاصاتهلواالنل  لأمػ لالػذلل 

صفولهلأكلأم لالذلل م لهلكأا علهلأكلأم لالذللتسلاايلأفلتحافجلع ػنل ػذهلا كتػارل
ف ػػالنػػ ثلاهػػالخ ػػ لوػػ لالػػذلللسػػلاايلأفللصػػامهالغاػػ لالاانػػ لالقهػػػارل لكألػػ لالوقػػ ل

لالذللتمميلال لطلكتضوهالفاه 
لو مػػهلك للو ػػ لواضػػوهل  لخالقػػهلكاػػذلكلاإلرسػػاؿلالػػذلللأتاػػكلوػػ لالوقػػ ل لل 

لا يلع اهلأن لو لالبش لوهمالأكتنلو لقػاةلالصػفو لكا خل اعػاتلكالقػ رلفػأل لال ااػ ل
لاقاػػ لع ػػنلالاػػارلفمػػػ لالػػذلللسػػلاايلأفلكالػػذلللػػالتاقػػلللالااصػػ لوفػػهلالوقػػ للػػكول

خػاامنلوػػاللموػػ لالوػػارفا لك ػػذاللػػالأ!!!ولفلاللح اػهلكلشػػا هل  لوػػ للقػاؿلل شػػئلاػػ لفا ػ
له الملم نلكلوااه لامالقاؿلفنلن لا نلع اه للقاافلع ل ذالا و لفالم
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َوَعامَؼَزالؤمَؼَؿعمَلِررؤمَإَظِلملاظؽمِلَقاِصَؾمَحِؿذملكمُأِحِؾذملفؤ،مَصذملَإَذامَأْحَؾْؾؿؤذملفؤ،مطؽمْلذملتؤمَدذملؼمْلضمَلفؤمممممممَوَعامَؼَزالؤمَؼَؿعمَلِررؤمَإَظِلملاظؽمِلَقاِصَؾمَحِؿذملكمُأِحِؾذملفؤ،مَصذملَإَذامَأْحَؾْؾؿؤذملفؤ،مطؽمْلذملتؤمَدذملؼمْلضمَلفؤممممممممم}}ل

زمِلذملرؤمِلذملِف،مَوَؼذملَدهؤماَظِؿذمللمَؼذملْؾشمِلشؤمِلؾمَلذملا،مَوَرْجػمَلذملفؤماَظِؿذمللمممممممممزمِلذملرؤمِلذملِف،مَوَؼذملَدهؤماَظِؿذمللمَؼذملْؾشمِلشؤمِلؾمَلذملا،مَوَرْجػمَلذملفؤماَظِؿذمللممممممممماَظِذيمَؼْلذملؼمَلعؤمِلذملِف،مَوَلزمَلذملَرهؤماَظذملِذيمؼؤؾْمممماَظِذيمَؼْلذملؼمَلعؤمِلذملِف،مَوَلزمَلذملَرهؤماَظذملِذيمؼؤؾْمممم

145145{{ممَؼؼمْلرمِللمِلؾمَلا مَصَإْنمَدَمَظؽمِللمَسْؾِدي،مأْسشمَلؿمْلؿؤفؤ،مَوَإَنماْدَؿضمَلاَذِغل،مَأَسْذ ؤفؤَؼؼمْلرمِللمِلؾمَلا مَصَإْنمَدَمَظؽمِللمَسْؾِدي،مأْسشمَلؿمْلؿؤفؤ،مَوَإَنماْدَؿضمَلاَذِغل،مَأَسْذ ؤفؤ

مم  

رلكلػ للالػذللفػنلالف ذالأعااهلعافهلف مهلل للالذللفػنلالصػ كرلافػارلنضػ ةلالااػ
للوػػالفػػنلال ػػاحلالمحاػػاظلكوػػالفاػػهلوػػ لافػػازلاػػالفارلالم  ػػاتلافػػارلالوػػدةلكالمبػػ كتلكلػػ ل

ـَ،مصَإِغفؤمَؼؽمْلصمُلرؤمِلؽملؤقَرمآ}}لهلاهلالذلللم هلا ـَ،مصَإِغفؤمَؼؽمْلصمُلرؤمِلؽملؤقَرمآاِ عمُلقامِصَراَدَةمادُلْمِع ل...ل146146{{اِ عمُلقامِصَراَدَةمادُلْمِع
كوػػيلذلػػكل لللبػػا نلك للالعػػ ل مػػهللو ػػػ لع ػػػ لالاقػػػا لأمػػهل للػػػ لل  لاػػاهل ػػ ل

هلك ذالسميلأصااتلال ا فػاتلك لػنلفنلعالهلف ذالدفيلااػ هللل افلال افيل النض ةلا
تسباحلوال   لالسمااتللو ػ لع ػ لالاقػا لأمػهللسػميل ػذهلالفامػاتلامػالتم ػنلع اػهلاهل

لكأعااهلو لسموهلالذاتنلفبماذاللالع لأكلللبا نل ل
كل  لذلكل للالع لأنػ لوػ لالوػارفا ل  لااضػ لاهلكاػافلسػا للأاػالالحسػ لل
 مػهللػ للل{{حدثقغاملظملسملؾمآمسػملؿملؽملذملاممحدثقغاملظملسملؾمآمسػملؿملؽملذملامم}}ل ع اهللقػاؿل ذالسميلأن انللافنلالشاذلنل

ىلمثالثذملذملذملذملقنمساعذملذملذملذملًامأطػملذملذملذملذملؿممىلمثالثذملذملذملذملقنمساعذملذملذملذملًامأطػملذملذملذملذملؿمممم}}لقػػػػاؿ للأفلذلػػػكلااضػػػ لاهلكاػػػافلسػػػا للالمفاػػػ ل

مم  {{مماحلذملؼمصكماخلػملذملؼمواخلػملؼمؼصملذملؽملقنمأغكمأحتذملدثمعضملؾملذملؿاحلذملؼمصكماخلػملذملؼمواخلػملؼمؼصملذملؽملقنمأغكمأحتذملدثمعضملؾملذملؿ

 مهػػػالأنػػػااؿلعالاػػػ لكراقاػػػ للمػػػاذال ل مهػػػ لع فػػػاالمااسػػػه لذ نلكوسػػػ ف لكمسػػػبال
حػػ كال ػػذالالاضػػ لكلفسػػباهل ماسػػه لفػػافقه لاهلكأعػػامه لاهلالاضػػ ل لػػنلاهلكلػػ للم

لللع اػػهلر ػػػا نللمشػػػافلفػػنلا رضلامػػػالقػػػاؿلاهل   لل لل   لل      لل     لل
  لل  لل   لل  لل لل  لللللل..ا مواـ[ا مواـ[للُُِِِِ]]لل

منلصػػااتهلكعػػ ل مػػاؿلأفللو ففػػالافااسػػفالكأفلل شػػلللفػػالعػػ لووػػالمسػػأؿلاهل
نض ةلذاتهلكع لال ماؿلالذللام فالاػهلفػنلا اػاافلكأفللمو فػالدا مػانلكأاػ انلع ػنلتػ بل
الوبادل للحض تهلخاضوا للاض هلسبحامهلكتوالنلفافالكلفالكنالفالما  ل لك لمػ للفضػالنل

أفلم ػػػافلوػػػ لعبػػػادهللكمسػػػألهللفػػػال  لوػػػ لنضػػػ تهلفػػػنلاػػػ لكقػػػ لكنػػػا وللفػػػالك لنال
ل..الشاا ل لالااا ل لالحاض ل للالذاا ل 

                                                 
لع لأانل  ل ة.صحاحلالبعارلل ُْٓ
لسف لالل وذملع لأانلسوا لالع رم.ل ُْٔ
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كأ للل افال لنلأماسفالأكل لنلأ اا فالا ف لعا لأكلأق لنلنل لمذؿلأكلمضػ لكأفل
لفا ل لافالاوا لعفاللهلكلاالافالدكوانلاعال لرعاللػهلنلػنل لملحػ ؾلك لمسػ  ل  لا رادتػهل

وػ لالػااقاا لدكوػانلكم ػافلفػنلالػ ماالكاآلخػ ةللوك لل افللفال  لك لو ادل  لكفػقلوشػا  
ع نلأعلابلنض تهلاالبا للوااهلكما تهلكرنملهلكنفاملهلكشاقلهلكوادتهلوػيلخاػارلا للػهل

لكويلسا لأ  لاامهلكخ االهل.
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

  ٌّاجمللس الجالح ّالعصسٌّاجمللس الجالح ّالعصس    

    147147حقٔقة اللائيات العالٔة ّالداىٔةحقٔقة اللائيات العالٔة ّالداىٔة
الحمػػ لاهلالالػػاحلالو ػػا لالا ػػابلالػػ زاؽلال ػػ ل ل....للل نا اسػػ لاهلالػػ نم لالػػ

الذلل و لا لوالل ل هلو لخ قهلفنلق ومهلال  ل لفااهلوالل ل هلوفه لو لعبػاداتلكفاػهل
لكعفالػاتلكفاػهلوػال والخصه لاهلو لأخػالؽلكووػاوالتلكفاػهلوػالخاهػ لاػهلوػ للاػللكاػـ 

لاللػػيلفاػهلوػػ لكصػالالماراماػػ لرااماػ ل لهاػػ لكتا الوػفحه ل لكالاهػـا هػاتلكفاػػهلاػ لالو ػػـا
لحلاجل لاهالالمس  لكالمسو لكالمحس لكالماق لصاا انلكابا انلغفاانلكفقا انلعالمانلك ػا النل

لر النلكاو أةلفنلا لالحا ت.
لفػػدكؿلالقػػ وفلكماػػ ل لػػنلق بػػهلفػػأع نللكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلوػػ لاخلػػارهلاهل

وػػ لذمبػػهلكوػػالتػػأخ لسػػا مالوحمػػ لالػػذللاػػافللشػػأمهلكوفحػػهلالااػػ افلفااػػ لاهللػػهلوػػالتقػػ ـ
نالهلالق وفلكاالوهلاالق وفلكعم هلاالق وفلكأا هلكش اهلاالق وفلكماوػهلك  اسػهلاػالق وفل
كن ااتػهلكسػ فاتهلاػالق وفلفقػ لاػافلخ قػهلالقػ وفلصػ نلاهلع اػهلكع ػنلوؿلاالػهلالاابػا ل

لالػػػػػ ل لكع اػػػفالووهػػػ للالاػػا  ل لكأصحااػػػػهلالمباراػػػػا لكاػػ لوػػػػػ لا لػػػ للاه لػػػػهل لػػػن لػػػـا
لأ موا لووا .ووا للالربلالوالما .

                                                 
للُِالاالثالللُْٕ  ل.الام ادل سفادرسلاو لصالةلالوشاللامسم لالسا ةلزلفطلاالق الـلََِٖ/ُ/ِٗ ػللُِْٗوحـ 

ل
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فػا  لأ موا .دا مػالوػالمملمػيلفػنلااػ لاهلع ػنللاخاامنلكأنباانلاػارؾلاهل
وأداػػ لالػػابلاهلكلػػاسللفػػالنػػ لشل  لعمػػالسػػموفاهلوػػ لولػػاتلالػػابلاهل ػػ لفػػنلعػػػالهل

فػػػفح لدا مػػػالفػػػنل.....لارفافلك ػػػذالوفهمفػػػالك ػػػػذالدأاػػػػفالالػػػذللع مفػػػال لػػػاهلالسػػػادةلالوػػػ
المسا  لع نلوأداػ لاػالـلاهلكوػالسػموفاهلوػ لاآللػاتلمبافػهلع ػنلقػ رلالحاضػ ل لكع ػنل

كم  ػاللق رلواللسلاايلتحم هلالساووا لامػاللمفحفػالربلالوػالما لوػ لفضػ هلكع مػهل
لوػػ لكراللذلػػكلا ػػهلأفلمو ػػ لكلػػالولػػ لففومػػ لاهػػالفف ػػافلوػػ لأ ػػ لالوفالػػ لكل زقفػػالاهل

لب اػاتلكالعاػػ اتلاللػػنلللفػػدؿلاهػال  ػػ لالوفالػػ لكال عالػػ لفمػالأنػػاجلالمسػػ ما لأ موػػا لا
لفنل ذالالدوافل لنلالوم لكلالا ل لو لالق وف.

فالق وفللل نلوماللال ا لكأا اؼلالفهػارللل ػنلفػنلالسػااراتلكلل ػنلفػنلاإلذاعػاتل
لموافل ػػذالالقػػاؿلكلل ػػنلفػػنلالاضػػا ااتلل ػػ لألػػ لالوػػاو افلا لػػابلاهل لألػػ لالػػذل للسػػ
أفلل.م  ػالاهلاق ااه لث للفاذكمهلاأ ساوه لك اارنه لا بانللم ضاةلربلالوبػادل

م ػػػافلأ موػػػا لوػػػ ل ػػػس للكأمػػػالع ػػػنلثقػػػ لأفلالحاضػػػ ل لأ موػػػا لوػػػالا لموػػػاالفػػػنل ػػػذال
َأْػذملذملذملؾؤمَأْػذملذملذملؾؤممم}} لالم ػػػافل  ل فلاهللخصػػػه لاػػػػذلكلكأرللفاػػػػ  لن لػػػػشلنضػػػ ةلالفبػػػنل

كاآللاتلاللنلاسلموفال لاهالو لالق وفلاآلفلتبا لنقاق لل148148{{ػمَلِفمَوَخاِصؿؤفؤػمَلِفمَوَخاِصؿؤفؤاْظعمُلْرمَنمَأْػؾؤماظاْظعمُلْرمَنمَأْػؾؤماظ
ال ا فػاتلالوالاػ لكال اماػػ لكأمهػال لتلماسػكلك لتلحػػ ؾللمػ لللحػ ؾلوفهػػالك للسػ  لوػػ ل

لللالذللتم نلاهلع اهاللسػ  لفاهػال  لافػارلاهل لل لل     لل    لل
لللل..[[الفارالفارللّّٓٓ]]لل

....لل لشئلفنلالسمااتلكفنلا رضلفاهلقبسلكلالق اػ لوػ لمػارلالم اػ لا
...لأفلاػػ لشػػئلفػنلا اػػاافللل ػػافلوػػ لذراتللكلكقػ لأثبػػ لذلػػكلالو ػػ لالحػ لشلفقالػػ

  لك فلاامػػ لوػػ لالػػ ماالالاػػا  ةلال هػػاربلكاػػ لذرةلتل ػػافلوػػ لاهػػاربل...لكمقػػاؿلأفل
كاػذلكلعفػ والفلاػأو هلكاسػ هل....لالػذلللسػا لال ػاللاهللوػ لمػارلعبػارةلعػ لمػارأمهال

ل مسميلقاؿلاهلعدلشأمهل

لل  لل  لل  لل لل    لل     لللللل[ل[لاإلس الاإلس الللْْْْ]]لل

                                                 
لوسف لاإلواـلأنم لع لأمسلا لوالك. ُْٖ
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مو ؼلأفلا لالا ادللسبحلال بلالموبادلامالفاهلو لنااةلماراماػ لخصهلاهػالربل
 فللم لصحاحلأمهاللاس لاحاػاةلاإلمسػافلل فهػالناػاةلأك ػ  الفاػهلالػ نلالب لػ ل

اهل وػ لل ػػ لصػػفللوػ لال ا فػػاتلناػػاةلخاصػ لاػػهل للسػػلاايلأفللا ػيلع ػػنلذلػػكلك ل
أفلل للقبسانلو لذلكل  لو لق اػهلوػا هلكاشػللنمااػهلكأا وػهلااضػ هلع ػنلذلػكل فل

لػػالااشػػافالاػػذلكلتسلوصػػنلع افػػالالحاػػاةلك لمسػػلاايلأفلمومػػ ل مفػػالسػػف للمػػارللاهل
 ةلكمػ للمػارلاهلفػنلالممػاداتلكالفباتػاتلكمػ اهلاػذلكلفػنللاهلفنلالحاا طلكفػنلا عمػ

اػػ لال ا فػػاتلكاػػذلكل للسػػلاايلاإلمسػػافلأفلللحػػ ؾللمافػػالأكلشػػما نللمػػاللػػ اهلوػػ لمػػارل
ل.وب علال ا فاتل

نلػػنلأفلالصػػالحا لالػػذل للصػػاافلق ػػااه لكلاهػػ كفلمااسػػه لكلب اػػافلدر ػػ لوػػ ل
أفلللفػدؿللهػ للالبهالللا بػافلوػ لاهلالصااللل كفلاهال ذالالفارلك ذالالمماؿلك ذال

اااػػاللوػػيلأفل ػػذالعاػػاللل ػػنللسػػلاوافلالح اػػ لكالومػػ لفسػػا للأاػػالالحسػػ لالشػػاذلنل
كاافللمشنلفنلالصح الللذا لاهلللل لقاؿل

 تلقػػاللع ػػنلالفػػارلف ألػػ لذراتلال وػػاؿلا هػػالمػػارلفأخػػذمنلنصػػ لالبػػاؿلفلحاػػل
ذالالمشػػػه لعفػػػنلأفللحمػػػطل ػػػللفسػػػأل لاهلار ألػػػ لأتبػػػاؿلكاػػػ لوػػػالأراهلنػػػالنلمػػػ

فالأفلمقالػػػكلع ػػنل ػػذال}لالمادللفػػالا ػػ لرسػػ فالكأمباا فػػالوػػالنمبفػػاؾلكل ػػ لسػػ ففادلػػ  
ل.)لرأل لالمشه ل ل(ل{لأفللقالفنلف أل لاالوافا للفسأل لاهلولالمشه 

 ذانلوػػ للػػ للالفػػارلالصػػافنلالصػػ ؼلااػػلللمشػػنلكلللحػػ ؾل للػػ للسػػلاايلوػػيلأفلل
للل:ااتهلاس لالفارلالذللفاهلو لنض ةلالموبادلا لشئلفنلالا ادلن

لل لل لل    لل    لللل  لل   لل     لل  لل   لللل
     لل لل   لللل    لل    لل   لل   لل  لل لل   لل

    لل    لللل    لل لل    لل  لل    لل   لل  لل لل
    لل لللل لل  لل لللل   لل لل    لل لل   لللللل[[الفارالفارللّّٓٓ]]لل

الػطلاللاسػا لل ففػالم لػ لأفلمأخػذلااػافللعصػفالاوػل تلاػهلللكاآلل لفاهالااػافلاااػ 
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ل ارفػػاهلمػػارلكالقػػ وفلمػػلباػػ لنلال  لػػنلالو ػػفػػنلنااتفػػاللق افػػال ل ل   ل ل
    ل ل   ل   ل    ل  ل[ِٓل]كالفػػارل فػال ػالالقػ وفلولالشارللل

   لل  لل لل   لل لل    لللل..الشارل[الشارل[ِِٓٓ]]لل

لل لارمػلكال سػاؿلل....لاركالق وفلمػ...ل ذانلفاهلمارل ل    ل ل
 ل ل   ل  للل.[الما  ة]ل

كسأاا لفنل ذهلالقضا ل فلماراماػ لاهلكماراماػ لالػابلاهل للعل ػللفاهػالأنػ ل
وػػ لالمسػػ ما ل لل تضػػافلافاراماػػ لرسػػاؿلاهللانلل ػػ لالمصػػاب لأفلاااػػ ل....لوػػ لخ ػػقلاهل

ل..لكللقالػػافللأفلالفػػارلفػػنلاآللػػ ل ػػالال لػػابلوا وػػيلأمهػػالنقاقػػ لفػػنلال لػػابلالمبػػلل
ػالاي لل)لكلالاػافلالفػارل ػالال لػابللحػذف لالػااكلالما ػادةلااػفه لكل امػ لاآللػ ل قىػٍ ل ى

لو بًػػا هل(لوػػػالكصاػػػهل)لىلارهلػوٍّػػ ىلال ٌػػًهلميػػ (لولك ػػذهلالػػااكللسػػمامهالفػػنلال اػػ لكاكلالماػػال ةلًالىػػابه
فوفػػ والأقػػاؿل ػػاللوحمػػ لك اػػ ا ا ل ػػ لل ػػافللك ػػنلتقلضػػنلأفلوػػالقب هػػالغاػػ لوػػالاوػػ  ا

 لانل ل لفمحمػػ لكانػػ لك اػػ ا ا لكانػػ لوخػػ لل ػػ لعفػػ والأقػػاؿل ػػاللوحمػػفلكانػػ ااإلثفػػ
ل. هالغا لوالاو  ا ا ا ا لفهالشع لكان ل..ل ذانلالااكلتقلضنلأفلوالقب

ارل الرساؿلاهلكال لابلالمبا ل الالػابلاهلالػذللاافػهلرسػاؿلاهلكفصػ هلفالف
لاالصػالةلكقػاؿلوػ ة لؿلاهلفنلتش لواتهلكفنلأخالقهلكفنلوواوالتهلفق لأو مػالاهلرسال
ل ل    ل   ل ل      ل     للكو ةلأخػ لللو[تالوف باللْٓ]ل

  ل لقاؿ                       [[ل اؿكو ةلثالاػ للقػ، ،   طهطه           
                        [[238238  لل لقػػػػػاؿلرااوػػػػ كل، ،   البقــــرةالبقــــرة              

               [[5656  كا لف ض لكولػن لك ػذالالاػ ضللل...ف اللمص نل ..... .....     النورالنور
للب ابلاهللػالأنبػا اي ل...لكااللمسم ل لأل لاػ لذلػكلفػنلالػكااللم....ا لراو  ل

ل!!!لرساؿلاهلل.....للو لالذللأاافلالصالةلككضحها 
فقػػاؿلالصػػػبحلراولػػا لككقلػػػهلاػػذالكالاهػػػ لأراػػػيلراوػػاتلككقلػػػهلاػػذالكالوصػػػ لأراػػػيل
راواتلككقلهلاذالكاذلكلا لالا كضلكقػ لكضػحلألضػالااػللم اػيلكااػللمسػم لكوػاذال

لم ػاسلكااػللمقاؿلفنلال ااعلكالسمادل لكواذالمقاؿلفػنلالاقػاؼل لكوػاذالمقػاؿلفػنلا
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للل ػػػػالالػػػػذللاػػػػا لال لػػػػابلككضػػػػحهللمعػػػػ جلوػػػػ لالصػػػػالةل لرسػػػػاؿلاهل لل لل
     لل   للللوالوق ارلالداػاةلفػنلالػدرع لكاػ للاةىلػاالالد اىلػكىوتيلوال ن لل[[اللاا اللاا للََُُّّ]]لل

فػػػنلالضػػػ كع لكاػػػ لفػػػنلالمػػػاؿ لكاػػػ لفػػػنلالػػػذ ط لكاػػػ لفػػػنلالاضػػػ ل لوػػػ لالػػػذلل ػػػالل
ل.للالككضحهال لسا مالرساؿلاهلاالمقادل لكاافه

الػػػذللاافهػػػاللكاػػػذلكلالحػػػولكاػػػذلكلالصػػػااـلكاػػػذلكلاػػػ لأن ػػػاـلشػػػ علاهل
ككضػػحهال ػػالالمصػػاانلع اػػهلأفضػػ لالصػػالةلكأتػػ لالسػػالـلكلػػذلكلعفػػ واللقػػاؿلاوػػيل

لالمػػػا  ا لم لاػػػنلاػػػالق وفلدكفلالسػػػف لف اػػػلللصػػػ نلكانػػػ لوػػػ ل ػػػس لل لكقػػػ لقػػػاؿل
وػػ ل ذانلل150150{{خؤذملذملذؤوامَسؽمٔلذملذملذمللمَعؽمَلاِدذملذملغمَلغمُلؿْمخؤذملذملذؤوامَسؽمٔلذملذملذمللمَعؽمَلاِدذملذملغمَلغمُلؿْم}}كلقػػػاؿ لل149149{{ِغلمُأَصذملذملػملخمللِغلمُأَصذملذملػملخمللَصذملذملػملُّقامَطؼمَلذملذملامَرَأْؼؿؤؼملؤذملذملقمَصذملذملػملُّقامَطؼمَلذملذملامَرَأْؼؿؤؼملؤذملذملقم}}

لالذلللسلاايلأفللوم لاالق وفلكن هلكلل ؾلالسف  
ل...ل ذل لا لو لالباافلالذللاا لالق وفلك الرساؿلل... للسلاايلأن 

لااللل افلمارا للموادلو ةلأخ لللماضاعفالع لالذل للقالافلعفهل
كاآللػػ للوكلػػاسلرسػػاؿلاهلفقػػطلنلأقػػاؿلأمفػػال ماوػػالمػػارهللػػكل لاػػ ل مػػكوػػاذالفػػنلذ

ف مػػاذالمسػػل ا لع ػػنلنضػػ ةلل!ل...تقػػاؿلذلػػكلاػػ لأمهػػالتقػػاؿلأفلاػػ لال ا فػػاتلفاهػػالمػػار
امػالكردلفػنلال كلػاتلللكق لاافل...للالفبنلأفلل افلمػاران لك المارلو لربلالوبادل

مم::

ـْمظذملفمِزذملؾٌٍمممممم}} ـْمظذملفمِزذملؾٌٍممممطاَنمَإَذامَعرمَلكمملمَؼغمُلذمل هل ػ ل ػالالفػارلكاػافللكالػذلللػاسللػل151151{{طاَنمَإَذامَعرمَلكمملمَؼغمُلذمل
ـَمَثؽمَلاَؼذملاهؤمممممم}}امػالقػاؿلأصػحااهلال ػ اـل ـْمَلذملؿمْل ََِيمَطذملاظؽمّلقَرمَؼْكذملرؤجؤمِعذمل ـَمَثؽمَلاَؼذملاهؤممممممَإَذامَ غمَلػمَلذملَؿمرؤ ـْمَلذملؿمْل ََِيمَطذملاظؽمّلقَرمَؼْكذملرؤجؤمِعذمل فهػػ لل152152{{َإَذامَ غمَلػمَلذملَؿمرؤ

ممرأللال  ل ذالالفارلالذلللع جلو لاا لثفالاه لاالابيل لكاسميل لنلراكلك اللقاؿ 

لل    لل   لل   لل  لللل    لللللللل[[ؼؼ]ا ع ا]ا ع الل
فػػنلاػػ للا ػػ لعفػػ للكاػػافللألل للػػ كفلالفػػارلالػػذللخصػػهلاػػهلالودلػػدلالااػػارل

لصالةلالام للقاؿ 
                                                 

لركاهلالبعارللع لوالكلا لالحال ث. ُْٗ
لسف لالباهقنلال ب للع ل اا . َُٓ
لولكش حلالبهم ق وفلغ لطلاللُُٓ
لركاهلالاب اميلكالباهقنلع لاا لعباس. ُِٓ
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اظػمَلؾملؤِؿماْجضمَلْؾمِصلمَضػمْلِؾلمغؤقَرًا،مَوِصلمِظَلاِغلمغؤقَرًا مَوِصلمَلزمَلَريمغؤقَرًا،ماظػمَلؾملؤِؿماْجضمَلْؾمِصلمَضػمْلِؾلمغؤقَرًا،مَوِصلمِظَلاِغلمغؤقَرًا مَوِصلمَلزمَلَريمغؤقَرًا،ممم}}

ـْمَؼَلاَريمغؤقرًا،م ـْمَؼؼمِلؿملؽمِللمغؤقَرًا،مَوَس ـْمَؼَلاَريمغؤقرًا،مَوِصلمَدؼمْلضمِللمغؤقَرًا،مَوَس ـْمَؼؼمِلؿملؽمِللمغؤقَرًا،مَوَس ـْمَصْقِضلمغؤقَرًا،مَوِصلمَدؼمْلضمِللمغؤقَرًا،مَوَس ـْمَصْقِضلمغؤقَرًا،مَوِع َوِع

ـْمَخػمْلظمِللمغؤقَرًا،مَواْجضمَلْؾمِظلمِصلمَغظمْلِللم ـْمَأَعاِعلمغؤقَرًا،مَوِع ـْمَ ْقِؿلمغؤقَرًا،مَوِع ـْمَخػمْلظمِللمغؤقَرًا،مَواْجضمَلْؾمِظلمِصلمَغظمْلِللمَوِع ـْمَأَعاِعلمغؤقَرًا،مَوِع ـْمَ ْقِؿلمغؤقَرًا،مَوِع َوِع

153153{{ممغؤقرًا،مَوَأْسصمِلْؿمِظلمغؤقَرًاغؤقرًا،مَوَأْسصمِلْؿمِظلمغؤقَرًا

مم  

لللكدعػػػاللرسػػػاؿلاهلامػػػالتو مػػػافلومػػػابلاػػػ لأمػػػهلقػػػاؿللػػػه    لل   لل
  لل    لللللللل..[[حنحنالضالض]]لل

أللسػػػاا للوااػػػكلنلػػػنلت قػػػنلكوػػػاداـلا ػػػطلذلػػػكلف مػػػهللوااػػػهلل ػػػ لوػػػ لالػػػذلل
للاسلالااف ا لكالما  ا لق لروهلسا مالنسافلو ةلفقاؿلفاهل ...سا لل ذالالفارل ل

للمػػػػػػػالماػػػػػػػ تل لػػػػػػػنلأمػػػػػػػاارهلا وػػػػػػػ 
 

لكضػػو لوػػ لخاالػػنلااػػنلع ػػنلاصػػ ل
لخافػػػانلع ػػػػنلاصػػػ للوػػػػ لمػػػارلا ولػػػػه 

 

لف ػػػػػػػػػػاسلأماػػػػػػػػػػػ هل  لع ػػػػػػػػػػنلقػػػػػػػػػػػ رل
لالشوشيلالفارلكرأهلكضيلل هلع نلاص هلكذلػكلخافػانلع ػنلاصػ هلف ػافلعف و 

كل ػدللوفػهللكذلػكلفػنلأمفال ماوػالمم ػلللح ؾلاا لالفاسلك ذالالفارلأكضحلاهللانلمارل
كفاػػهلعػػ لعبػػ اهلاػػ لعمػػ كلاػػ لالوػػاصلكاااػػ كفلغاػػ هللالبعػػارللركاهلالػػذلللالحػػ لش
ـْمغؤذملذملقَرِه،ممممممَإِنمآمسذملزموجذملؾمَخػمَلذملذملَؼمَخػمْلعمَلذملفؤمممَإِنمآمسذملزموجذملؾمَخػمَلذملذملَؼمَخػمْلعمَلذملفؤممممم}} لللقػاؿل ـْمغؤذملذملقَرِه،ممممِصذملذمللمُزػمْلؼمَلذملٍة،مَصذملَمْظعمَلكمَسػمَلذملذملؿمْلؾمَلْؿمِعذمل ِصذملذمللمُزػمْلؼمَلذملٍة،مَصذملَمْظعمَلكمَسػمَلذملذملؿمْلؾمَلْؿمِعذمل

ََِؾ ـْمَأْخشمَلَمهؤم ـْمَذِظَؽماظؽمّلقرماْػَؿَدى،مَوَع ـْمَأَصاَلفؤمِع ََِؾَصؼمَل ـْمَأْخشمَلَمهؤم ـْمَذِظَؽماظؽمّلقرماْػَؿَدى،مَوَع ـْمَأَصاَلفؤمِع لاه ك ذالوالقاؿلفاهلل{{ممَصؼمَل

لل  لل لل   لل لل  لل  لل  لل  لل لل لللللللل[[الفارالفار]]لل
ل و ػػهلفػػنلأع ػػنلو ػػافلفػػنلاإلمسػػافلكأغ ػػنل ػػذالالفػػارلالػػذللتاضػػ لع افػػالاػػهلاه

و افلفنل ػذالالبفاػافلك ػالالق ػطلكاسػ ل ػذالالفػارلووفػالاػاهلكصػ قفالا سػاؿلاهلكم لػ ل
ل لػنلالصػالةلكماوػ ل أفلمسميلدا مالك لمم لو لولاتلالابلاهلكاسلمبفال لنلاهلكمقـا

 انللاضػطلوػا هلاهػذالوالل ضنلاهلكلشػو لالاانػ لوفػالاالحاػاللكالعمػ لعفػ واللاوػ لشػا
لللأل ل ذالالفارل لاافهلاهللفالكقػاؿ ل–الفارل  لل   لل     لل  لل   للل

ل–فاهػػالوصػػباحلل–واػ لمػػارهلفػػنلق ػػطلعبػػ هلالمػػسو لواػػ لالمشػػ اةلك ػػال سػػ لاإلمسػػافل
                                                 

ا ُّٓ لال  هيلعفهيمى ل)ن لؽلف(لع لاا لعب اسلرضيى
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للك المارلاهل     لل لل   للااؼلالذللاه هلك الالق طلالشػلالفار[الفار[للّّٓٓ]]لل
لللوػػ ل ماػػػيلا كصػػػاؼلل ػػنللفػػدؿلفاػػػهلاإللمػػافلكالقػػ وفلاهل     لل  لل لل

    لل   لللللمػػػػسوفا لاإللمػػػػػافلكلػػػػػفدؿلل ػػػػػلطلفػػػػنلق ػػػػابلا...ل...للل[[الممادلػػػ الممادلػػػ للِِِِ]]لل
ل وف فاهػ لمارلالق

لل   لل    لل  لل   لل  لل لل   لل لل    لللللل[[الشارلالشارلللِِٓٓ]]لل

كقػػ لقػػاؿل فػػالمهػػ لللاػػهلكلػػ للقػػ لاسػػماعهلك لاػػلالكةلولاتػػهلك ممػػاللفػػدؿلمػػارهلفػػنل
للالص كرلكالق ابلل نلتسلماطلالق ػابللحض ةلعػالـلالااػابل

لل  لل   لل     لل  لل   للللللالفار[الفار[للّّٓٓ]]لل
ممػػػادلل ػػػذهلال ػػػاةلفاهػػػالوصػػػباحلكالمشػػػ اةلواػػػػ لال ػػػاةلأكلالشػػػئلالحسػػػنلال

اإللمػافل ػذالالمصػػباحل و ػهلاهلفػنلز ا ػػ لالق ػطللاحااػهلكلػػذلكلوػ لفضػ لاهلع افػػال
لػػ للسػػ طلالشػػااافلع ػػنلالق ػػطلكذلػػكلل ػػنللحاػػجلل مػػسو ل  أ ػػ لاإللمػػافلأفلاه

لرأسلالماؿلك الاإللماف.
لللفػػػأل للاسػػػاسلالشػػػاااف    لل    لل لل  لل  لللللل

ل!!أواللالكص  لالاساس ل لنلالق طل ملهافال ماوانلل....لفنلالص كرلفقط..ل..لل[]الفاس
اػػػذلكلفػػ فلاإللمػػافللػػػالأنبػػػابلاهل   ذانلوػػ للحاػػجلاإللمػػافلفافػػال ػػالالحاػػاج

للللاسللال لهادلك لالمهادلل فهلوحيلفضػ لو لربلالوبػادل

لل لل لل  لل    لل لل   لل   لللللل[[الحم اتالحم اتللُُٕٕ]]لل
لل...ل ػػالالػػذلل ػػ اماللػػهلكنببفػػالفاػػهلف ػػ لمحبػػهلوػػ لعفػػ لأماسػػفال  لل    لل

   للللكألػ لزلفهل لللل     لل لل    لللللل......لل[[الحم اتالحم اتللٕٕ]]لل

كزلف لاإللمافللالأخاامنل نلالعػاؼلوػ لاهلكخشػا لاهلكالعشػاعلهلكالعضػاعل
ا م سػػارلاػػػا للػػ للاهلكوو فػػػ لأفلاهل ػػ لفػػػنلعػػالهل ػػػالكنػػ هلالػػػذللااػػ هلالوػػػػدلهلكل

كالفاػيلكالحش لكالفش لكالػ زؽلكالحاػاةلك ػالكن هلالاػواؿللمالل ل لكاػ لوػاللحػ ثلفػنل



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            195195                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ال ماػال للح ثل  لامالل ل ل لامالل لػػ لالوباػػ لك ػػذهل ػنلزلفػ لاإللمػافلفػنلق ػطلأ ػػ ل
ل  . ال نم اإللمافلاللنلزلفهال

ذالأفللمػافلفنلق بػػهل!!!لفهػػ للسلااػػيلواػ ل ػك ذال  لأن لأمهل الالذللزل لاإل
ل دلاه مافللاان لو لص بهل ذالل لللوػانل ػذالاإلل

لل  لللل   لل لل    لل   لل لل   لل لل   لللل  لل   لل
       لللللللل..[[  القصالقص]]لل

 ذانلفاإللمافلفض لو لاهلاػالفارلالػذللخػ لاػهلاهلأ ػ لاإللمػافلوػ لقبػ لالقبػ ل
ل ك ػػػذالالفػػػػارلوػػػ لرسػػػاؿلاهلكوػػػ لالػػػابلاهلكلػػػذلكلممػػػالاإللمػػػافلفػػػنلق ػػػػابلالمػػػسوفا 

لل     لل لل   للللللفالد ا ػ ل ذالصا لكاللنل نلالق ػػطلاامهػالللالفار[الفار[للّّٓٓ]]لل
لمسافلا ل  ماتلالحاػاة.اااطلدرللتفا لل 

كلأتصػ لالق ػطلاالحباػطلالمصػاانل....لكالمسػ لكفػالل...ل مهل ذالالق ػطلصػاا
لك اال...لف فلاهللذ طلعفهلا لرل لكغا ل...ل

فاوػ ؼلاػالفارلالػذللتاضػ لع اػهلاػهلاهلاػ لشػئل...لكللبا للهلسبا لأ ػ لالصػاال
ٓماِ عمُلقامِصاِ عمُلقامِص}}فنل ذهلالحااةلاالل لامالقػاؿلال سػاؿ ل ـَ،مصَإِغفؤمَؼؽمْلصمُلرؤمِلؽملؤذملقَرما ٓمَراَدَةمادُلْمِع ـَ،مصَإِغفؤمَؼؽمْلصمُلرؤمِلؽملؤذملقَرما ممَراَدَةمادُلْمِع

فنل نػ للكق لركلل ذالالح لشلاإلواـلالل ودللكاإلواـلأاالداكدلكزادلاإلواـلالل ودلل{{
ل{{ؼمآؼمآا عملقامصرادةمادلمعـمصإغفمؼؽملذملقرملذملقرمآموؼؽملشملذملؼملؿقصؿملذملمممما عملقامصرادةمادلمعـمصإغفمؼؽملذملقرملذملقرمآموؼؽملشملذملؼملؿقصؿملذملمممممم}}ل ؿركالاتهللااهلفقػا

للل ػ كل للالمسو لافارلاهل فالفنلال ماالكال لاػ...ل

لل   لل لل   لل      لل     لل  لل  لل   لل  لل لل
  لللللل[[ــا مواا مواللُُِِِِ]]لل

لمشنلاهل فالاا لالفاسلكلاسلفنلاآلخ ةلفاو ؼلاإلمسافلاهذالالفػارلالااػطلوػ ل
ذلللحبػهلالعباشلكالاشلو لالاما لكالحالؿلو لالحػ اـلفامشػنلافػػارلاهل لػنلالومػ لالػ

وا هلكل ضاهلكلبلو لاالفػارلالذللوتػاهلاهلع لا لسػبا لنػذرلوفػهلاهلكنػذرلوفػهلسػػا مال
كذلكل فلالق ػطلتشوشػيلكاوػل لااإللمػافلكأصػبحلواػ لال ااػػطللكوا مالرساؿلاهل



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد            196196                      سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ل...ال رلل
أوػػال ذالزادللموامػػهلكقالػػ لأضػػاالهلف مػػهللػػ للأمػػاارلالوػػاال لالو اػػالأللالم  ػػاتل

ك ػػال فػػاللػػ للمػػارلالسػػمااتلكلػػ للمػػارلالمفػػاتلكلػػ للمػػارلالوػػ شلكذلػػكلواػػ للا ع ػػن
َطؿمْلذملَػمَأْصذملَؾْقَتمَؼذملامَحذملاَرثؤم؟مُضػمْلذملتؤ:مَأْصذملَؾْقتؤمممممممَطؿمْلذملَػمَأْصذملَؾْقَتمَؼذملامَحذملاَرثؤم؟مُضػمْلذملتؤ:مَأْصذملَؾْقتؤمممممممال   لالذللقاؿللػهلسػا مالرسػاؿلاهل}

؟م؟مممعؤْمِعؽمَلًامَحعمٕلا،مَصعمَلاَل:مُاْغصمُلذملْرمَعذملامَ عمُلذملقلؤمَصذملَإِنمِظغمُلذملؾمَذذملْلٍ مَحعمِلؿملعمَلذملًة،مَصؼمَلذملامَحعمِلؿملعمَلذملُةمَإ اِغذملؽَممممممممممعؤْمِعؽمَلًامَحعمٕلا،مَصعمَلاَل:مُاْغصمُلذملْرمَعذملامَ عمُلذملقلؤمَصذملَإِنمِظغمُلذملؾمَذذملْلٍ مَحعمِلؿملعمَلذملًة،مَصؼمَلذملامَحعمِلؿملعمَلذملُةمَإ اِغذملؽَمممممممممم

ـَماظّدْغؿمَلامَوَأْدؾمَلْرتؤمِظذِظَؽمَظؿمْلػمِلل،مَوَأْزؼمَلْمتؤمَغؾمَلاَري،مَوَطذملَمغلمم ـَماظّدْغؿمَلامَوَأْدؾمَلْرتؤمِظذِظَؽمَظؿمْلػمِلل،مَوَأْزؼمَلْمتؤمَغؾمَلاَري،مَوَطذملَمغلممُضػمْلتؤ:مَضْدمَسَزْصتؤمَغظمْلِللمَس ُضػمْلتؤ:مَضْدمَسَزْصتؤمَغظمْلِللمَس

َأْغصمُلرؤمَإىلمَسْرَشمَرللمَلاَرَزًا،مَوَطَمغلمَأْغصمُلرؤمَإىلمَأْػذملَؾماْظَفؽمِلذملِةمَؼَؿذملَزاَورؤوَنمِصؿملؾمَلذملا،مَوَطذملَمغلممممممَأْغصمُلرؤمَإىلمَسْرَشمَرللمَلاَرَزًا،مَوَطَمغلمَأْغصمُلرؤمَإىلمَأْػذملَؾماْظَفؽمِلذملِةمَؼَؿذملَزاَورؤوَنمِصؿملؾمَلذملا،مَوَطذملَمغلمممممم

مم« « سمَلاَشْقَنمِصؿملؾمَلا،مَصعمَلاَل:مَؼامَحذملاَرثؤمَسَرْصذملَتمَصذملاْظَزْممذملمَضاَظؾمَلذملامَثاَلَثذملًامذملمممممممسمَلاَشْقَنمِصؿملؾمَلا،مَصعمَلاَل:مَؼامَحذملاَرثؤمَسَرْصذملَتمَصذملاْظَزْممذملمَضاَظؾمَلذملامَثاَلَثذملًامذملمممممممَأْغصمُلرؤمَإىلمَأْػَؾماظؽمِلاَرمَؼَؿَأْغصمُلرؤمَإىلمَأْػَؾماظؽمِلاَرمَؼَؿ

154154{{ثؿماظؿظملتمإىلمعذملـمحقظفموضذملالم:مسؾذملذملدمغذملقرمآملاإل ذملانمضػملؾذملذملفثؿماظؿظملتمإىلمعذملـمحقظفموضذملالم:مسؾذملذملدمغذملقرمآملاإل ذملانمضػملؾذملذملف

مممم

كمػػارلاإللمػػافل فػػاللػػاسللمػػ حلالفػػاسلاػػهلأكلل شػػاه لكلقػػاؿلفػػالفلفوػػ لاػػذالأكل
اتلكأ  لاإللمافلسػل لكغاػاللنلػنلع ػنلفالفلارت طلاذال فلوا ل ذاللما  لاالمح و

لالوصاهلكالمذمبا .
أوػػػال ذالااشػػػللكانػػػ انلفػػػنلكقػػػ لأكلنػػػا لف مػػػهلل اشػػػاهلل ػػػنللأخػػػذهلوػػػ لسػػػبا ل

كلػاسلل ػنلللبػا نلأكللالعػ ل  الا م ل لنلالفارلالمبا لك ػالمػارلالػابلربلالوػالما 
 ػاؿلاهلل ػنلل صاااللكا كلااللو لرل  كوا ل ذهلا وارلت افللحااتلل شاهالاه

ل.له للاه لاهلالع قل لنلاهلكل دك  ل لنلسبا لاهلكا لقلاهل  لفنلعالهل
لل     لل لل   للللللكالد ا ػػػػ لاأمهػػػػالاااػػػػطلدرللفػػػػأل للالفػػػػار[الفػػػػار[للّّٓٓ]]لل

ذ ػػطل ػػذالال ااػػطلالػػ رللوػػ لعفػػ مالاآلفل لمحػػ لمفػػدؿل لػػنلالػػ ماالكق اافػػالاال ااػػطل
لمافلفمالالذلللح ث ال رللامالفاهالو ل ل

َإٍنماظضمَلْؾذملَدمإَذامَأْخشمَلذملذملَممَخشمِلؿملَؽذملًةمغؤغمِلَؿذملذملْتمرمَضػمْلِؾذملِفمغؤغمْلَؿذملذملٌةممممَإٍنماظضمَلْؾذملَدمإَذامَأْخشمَلذملذملَممَخشمِلؿملَؽذملًةمغؤغمِلَؿذملذملْتمرمَضػمْلِؾذملِفمغؤغمْلَؿذملذملٌةمممم}} لقػػػاؿلنضػػ ةلالفبػنل

َدْقَداٌ مصَإَذامػقمَغَزَعموادَؿطمْلظمَلَرمَوَ اَرمدؤعمِلَؾمَضػمْلؾؤفمَوإْنمَساَدمَزؼذملَدمِصؿملؾمَلذملامَحِؿذملكمَ ضمْلػمُلذملقمَضػمْلَؾذملفؤممممممَدْقَداٌ مصَإَذامػقمَغَزَعموادَؿطمْلظمَلَرمَوَ اَرمدؤعمِلَؾمَضػمْلؾؤفمَوإْنمَساَدمَزؼذملَدمِصؿملؾمَلذملامَحِؿذملكمَ ضمْلػمُلذملقمَضػمْلَؾذملفؤمممممم

155155{{وػؤَقماظِرانؤماظِذيمَذَطَرمآوػؤَقماظِرانؤماظِذيمَذَطَرمآ

مم

                                                 
لع لالحارثلا لوالكلا مصارل.لاطولكأىاالموا ل ُْٓ
لوسف لاإلواـلأنم لكالل وذملع لأايل  ل ة. ُٓٓ
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أللالسػػػلارلأكلالااال.فهػػػذالالمصػػػباحلامػػػالتػػػ كفلوضػػػئلافػػػارلال ه اػػػالل ػػػ للػػػال
 ذالتاالػػ لع اػػهرل ل لاػػذلكلالق ػػطلغاافػػاهلاااػػاللأسػػادللاهػػ لوفػػهلأللقػػبسلوػػ لالفػػال

لل للالػػذمابلفػػذالكلالػػػ افلثػػ لت ػػنلقػػاؿلاهل لللل  لل لل  لل    لل لل  لل
    لل لل لل   لل لل    لل    لل     لل لللل[[الماااا الماااا ]]لللللل

وػػػ لالػػػذمابلكاآلثػػػاـلكفػػػنلذلػػػكلالاقػػػ لل ػػػافلالحمػػػابلوػػػ لالػػػذمابلكالواػػػابل
فاقػػاؿلالصػػالحا للفػػالتوػػالااللفم ػػنلالق ػػطلل–كالاا ػػ لكالبوػػ لعػػ لنضػػ ةلعػػالـلالااػػابل

ل. قهلالاان لالملواؿكمصااهلكم قاهلل نللوادلاا نلالفارل ا  لالمماؿلامالخ 
ل للامػاذالمم اػهل لامػالقػاؿلالعبا ل

مَضاَل:م}} ماظػمَلِف؟ مَردؤقَل مَؼا ِؤَػا مَجاَل مَصؼمَلا مِضؿملَؾ: ماْظَقِدؼدؤ، مَؼزمْلَدُأ مَطؼمَلا مَ زمْلَدُأ ماْظعمُلػمُلقَر مَضاَل:مَإِن ماظػمَلِف؟ مَردؤقَل مَؼا ِؤَػا مَجاَل مَصؼمَلا مِضؿملَؾ: ماْظَقِدؼدؤ، مَؼزمْلَدُأ مَطؼمَلا مَ زمْلَدُأ ماْظعمُلػمُلقَر َإِن

ـَْرُةماظذْطَرمِظػمّلِفمَسِزمَوَجِؾ ـَْرُةمِ اَلَوِةمِطَؿاِرماظػمَلِفمَ ضمَلاىل،مَوَط ـَْرُةماظذْطَرمِظػمّلِفمَسِزمَوَجِؾَط ـَْرُةمِ اَلَوِةمِطَؿاِرماظػمَلِفمَ ضمَلاىل،مَوَط 156156{{َط

مممم

ا للػػاسلن قػػاتلالػػذا لفحسػػطلفػػالو  لذاػػ لكتػػالكةلالقػػ وفلذاػػ لكالصػػالةلكالػػذل
ع نلالفبنلذا لكا سلااارلذا لكا لعم لا لأكلخا لتقص لاػهلرضػاللاهلكك ػهلاهلفهػال

لذا لهل  لفنلعالهلكذلكلانللوادلالق طلكل  يلاال ااطلال رللامالااف.
لللمصااهال مد لوفدلهالاافلمصانلالد ا  لكممو هالامالأ ذانلا لوالع افال الأ

مصااهالاالمهادلفنلالوم لاش علالاان لا ن لكاقلاػاللسػف لالحباػطلالمصػاانل
ك ذالفو فالذلكلموادل لنلا ص لا كؿلالذللافالع اهلعفػ لالفػدكؿل لػنل ػذهلالػ ار.ل ػذال
المصػػػباحلأكل ػػػذالالق ػػػطلقػػػاؿلاهلفاػػػهللقػػػ لكضػػػولهلفػػػنلق ػػػابلالمػػػسوفا لكاسػػػبطلرقلػػػهل

لشاافالهلكو لمارامالهلل ادللضئلنػلنلكلػ لل ػ لفاػهلزلػ .كصاالهلو ل
لل  لل    لل   لل  لل لل    لل للللللل ادللضئلكذلكلللالفار[الفار[للّّٓٓ]]لل

ل...لف ػػاكمػػػارلالػػابلاهلكمػػارلرسػػاؿلاهلالما ػػادلفػػنلق ػػابلالمػػسوفا ل   مػهلمػػارلاه
لهالكناا هالكأ اا هالفساا لوفا الع نلال كاـ.أفلاإلمسافلناجلو لال ماالكشهاات

كاػػ لواضػػاعلأمػػهللحلػػاجل لػػنل هػػادللسػػا لكعمػػ للػػاسلاال ػػػاا لاشػػػ طل خػػالصل
                                                 

لاا لشا ا لًفيلالل  غاطلًفيلالذٍا ًل ُٔٓ
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وللف اػسلالمه لاإلاػاارلوػ لا عمػاؿلل ػػ لالقص لكتصحاحلالفاػ لكتا اههالل و نلال با 

ل طلالمه لأفلت افلالفاػ لاهالاإلخالصلل اان لالملوػاؿلكلذلكلقاؿلالحبا
ـَماْظضمَلؼمَلَؾ}} ـَماْظضمَلؼمَلَؾَأْخػمِلْصمِدؼؽمَلَؽمَؼغمْلظمِلَؽماْظعمَلػمِلؿملؾؤمِع 157157{{َأْخػمِلْصمِدؼؽمَلَؽمَؼغمْلظمِلَؽماْظعمَلػمِلؿملؾؤمِع

مم

كلػػالأخ ػػ لاإلمسػػافللمػػػ لماسػػػهلفػػنللحاػػاتلوػػ لالعػػااصلالػػذل لذا مػػالاوػػيل
أكصػػافه لفاػػ للوػػالفػػنلالػػ ماالوػػ لالشػػبهاتلفاملفبهػػالكوػػ لال ػػ كراتلفابلوػػ لعفهػػالكوػػ ل

غاػػطلاهلامػػاللالحاػػاظلكا  ػػااللفالمفبهػػالكاوػػ لأفللملهػػ لفػػنلذلػػكللقػػاللالفػػارلفاػػ ل
لل اشاهلاهلوا هلع نلق رلمارهلالذللقااهلاهلكك بهللهلنض ةلاهل  لفنلعاله.

تػ كللالاػسادلوػ لشػ علالحماػ لاامنلل ػنللقػاللكلدلػ ل لاػ لكأفل ذالالفارللالأخػ
ثػػ لقػػاؿلاهلأفلالشػػم ةلاللػػنلسػػل كللاهػػال ػػذالللالمماػػ لالػػذللمػػدؿلع ػػنلالفبػػنلالا لػػ 

لل لالفار    لللل    لل لل    لللللوػاذالتوفنل ذهلاآللػ  لل[[الفارالفارللّّٓٓ]]لل
ل كع ا  لأفلتو فاالل!كل لأاا لابلاهلتاس لاوضهالاوضنا.كسأت اولاتلال

لل  لل لل   لل      لل لل    لل  لل  لل   لل  لل لل لل
    لللللل[ل[لالقص القص ]]لل

كالاهػػػادلقػػػػ لتمسػػػػ االاا عمػػػػاؿلالشػػػػ عا لفقػػػطلك لغا  ػػػػالكلػػػػذلكلمػػػػدؿلسػػػػا مال
المساحلعاسنلله لاش عللػاسلام لػ لكل فػهلمػدؿلاػا خالؽلكاا عمػاؿلال كناماػ لاللػنل

لللتق اه ل لنلعال لالم  اتلكقػاؿلاه  لل    لل لل    لل   لل    لل لللل
كلػػاسل فػػػاؾلل...لفقػػػ لاامػػ لدعاتػػهلل ػػ كحلكل لصػػػاا لفقػػطل!كحلفقػػطأللالػػ ل...ل...للل[[وػػ ل وػػ ل ]]

ل أوػالدعاتفالفهنلالاساا لالمحم ل لل....لل!!!لو افلل  ماالك لل عماؿ
اال كناماػ لفػػنل  ك ػنلأفللومػػ لاإلمسػافلاشػػ علاهلفػنل ػػا  هلكلقبػ لع ػػنلاه

اإلمسػػافلللػػ ؾللااافػػهلفػػاللتااػػنلالشػػ لو لع ػػنلأعمػػاؿلالق ػػابلك لأعمػػاؿلالق ػػابلتموػػ 
للشػػػ علعػػػالـلالااػػػابلك ممػػػالواػػػدافلقػػػال لكوػػػفهولن ػػػا لاػػػافلع اػػػهلالػػػ لكؼلالػػػ نا ل

لكاالماػػاؿلللضحلالمقاؿ.
                                                 

ل)ؾلع لوواذ(.لاا لأانلال ماالفنلا خالص ُٕٓ
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ل  ذالافالمص نلهلواالنلف فلا لعم لموم هلهللهل ا  لكلهلااا ل

كعفػػػ لالصػػػالةلسفقضػػػنلأثػػػ لناباػػػطلاهلفػػػنلالح اػػػاتلالاػػػا  ةلفػػػنلالصػػػالةلوػػػ ل
لكاذلكلالاضال.ل-اسلكاللسباحاتلكالله االتلكقاؼلكرااعلكسمادلك  

 فػاللل!!!االػ ماالكا  ػااللكالمشػاا لكالواػاؿلكالومػ لانلل  للالت افالالباا لوم ػال
ل!!ولكوػ ةلفػنلالحقػ ل!!!ل ذالأردتلأفلأص نلهلف فلق بنللذ طلكلس حلو ةلفنلالباػ 

ل!ل....ل لفهػػػػػ لتفاػػػػيلواػػػػػ ل ػػػػذهلالصػػػػػالةلكت فػػػػػيل ل!!!لولكوػػػػ ةل فػػػػػاؾل!!!لولكوػػػػ ةل فػػػػػا
ل فلالصالةلاللنلت فيل نلاللنللقاؿلاهلفاها 

لل لل   لل      لللل   لل لل لل    لل   لللللللل[[المسوفافالمسوفاف]]لل

 لاػ لوػ لالعشاعلكالحضارلك لا لو لا خباتلكاللبلػػ ل لػنلاهلك لاػػ لوػ لأفل
نلنضػػػػ ةلاهلكاػػػػذلكلاإلم سػػػػارلاػػػػا للػػػػ للاهلل ػػػػافل فػػػػاؾلتػػػػذل لكتضػػػػ علكتم ػػػػقل لػػػػ

لكا خالصلهلا لذلكللالأخاامنلفنلالق ط.
 ذانللمطلأفلل ػافلل ق ػطلعم ػهلل ػنلت ػافلالصػالةلامػاللفبان.فػػالمس  لالػذلل
ل لػ لأفلل افلو لأ ػ لالق طلالشااؼلكال ااػطلالػ رللالمفا لع اػهلأفللصححل ا ػػ هل

مالتاضألكغس لالمس لو لالل ابلكا كساخلع اػهلوػيلكااافهلااػلللصححلاااػفهل لف  
ذلػػكلأفللاسػػ لالق ػػطلوػػ لا نقػػادلكا نسػػادلكالاػػ لكال ػػ هلكالػػبايلكا ثػػ ةلكا ماماػػ ل

كاػػ لذلػػكللػػ خ ل  كالشػػحلكاػػ لالصػػااتلاللػػنلتموػػ لاإلمسػػافلاواػػ انلعػػ لربلالب لػػ 
لفن.

لل     لل لل لل    لل  لل  لل    لل  لل  لل     لللللل[[الحم الحم ]]لل

ك ذالاػػػافلالق ػػػطلسػػػ امالكخالاػػػالوػػػ لاػػػ لذلػػػك.فاللوفازعػػػاتلك لو  ك ػػػاتلك ل
ل!!!لوشاغ لتشا هلع لربلالب لات

 فل ػػػا  لل....للفوفػػػ واللقػػػللفػػػنلالصػػػالةلت ػػػافلالصػػػالةلامػػػاللمػػػطلأفلت ػػػاف
 لناػػػػشلالعشػػػػاعلاؿلاهلوػػػػكااافػػػػهلابػػػػاا لرسػػػػ...لالمػػػػسو لفاهػػػػالااػػػػا  لرسػػػػاؿلاهل

ـل لكعفػػ واللصػػ نل ػػذهلالصػػالةل لاػػ لأفلل ػػل...لكاإلخػػالصلكالعضػػاعلهل ػػ لفػػنلعػػاله
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ل فلاهلقاؿلفنلن لاػهلالق سن 

وحعملذملًاموحعملذملًاممم،،رمصكملؿملؿذملفمثذملؿمزارغكمصكملؿملؿكرمصكملؿملؿذملفمثذملؿمزارغكمصكملؿملؿكرذملقلكمدلـم شملؾملًََرذملقلكمدلـم شملؾملًََمم}}

158158{{ورمأنمؼغملذملرممزائرهمورمأنمؼغملذملرممزائرهمسذملػملكمادلزؤسذملػملكمادلزؤ

مم

اضػألأكلاسػلح لكق لفه لالبويلوػ ل ػذالالحػ لشلأفلالػذللتاهػ لفػنلاالػهلأللت
ل لفنلالبا لك ذالخاأل فلالبا لالذللل ل هل الالق ط

ـْمَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمُضػمُلقِلغمُلْؿمم}} ـْمَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمُضػمُلقِلغمُلْؿَإِنماظػمّلَفماَلمَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمصؤَقَرُطْؿمَوَأْعَقاِظغمُلْؿ مَوظغمِل 159159{{ممَإِنماظػمّلَفماَلمَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمصؤَقَرُطْؿمَوَأْعَقاِظغمُلْؿ مَوظغمِل

مم

 ذانلالباػػ لالػػذللل لػػ لأفللػػ اهل ػػالالق ػػط..لكل لػػ لاهلأفللػػ اهلسػػ امالكوسػػلقامال
 انلاالماللكتاه لفػنلااافػهلوػ لاػ لخصػ  لذوامػ لمحػالا ناػاللكوػ للف ذالتاه لالوب ل ا 

ل ا لشاغ للشا هلع لخالقلا رضلكالسماللف مهللقلللا ـ 
اموامنلعالا لفنلاآللػاتلالق وماػ لاللػنللق أ ػالفػنلالصػالةل  فاوالأفلل همهلاهل

ك وػالأفلول هللهلوػ لأمػاارهلالوالاػ لوػاللمو ػهللدلػ لاقبػا نلع ػنلوػال  كاوالأفلل شللاه
لذلقػػهلاهلنػػالكةلالااعػػ لفال ػػذذلوػػ ل ػػذهلالبضػػاع لفلو ػػاال ملػػهلكلدلػػ لوػػ لالااعػػاتلهل

لػػػهلفػػػنل  كذلػػػكللحػػػالكةلالااعػػػ لاللػػػنلتػػػذكقهالك ػػػالاػػػا للػػػ للاهلكاللػػػنلاعاا ػػػالاه
الصػػالة.كنلنللػػالاػػافلعفػػ هلاوػػيلالشػػااغ لك ػػالفػػنل ػػذالالحػػاؿلفػػ فلاهللقضػػاهاللػػهل

ل....ل!!فنلالصالةلكلذاػ هلاهالك ػال
ك ػالخ اا لالمس ما لكأوا لالمػسوفا للأتاػػهلالومػاؿلألللكقػ لاافلسا مالعم ل

كاوػػ لأفللواسػػل لحاال لػػنلأفلأصػػ نلراولػػا لهل الػػا هلكل لػػ كفلوفػػهلأفللحاسػػبه لفاقػػاؿ
الفلأفللػػالفػػالفلأفلنسػػااكلاػػذالولكاػػذالكللػػالفػػل لاػػ غلوػػ لالصػػالةللفػػادللع ػػاه لكلقػػاؿ

فاقػػػاؿلل....لسوفا ل ااػػػللع فػػػ لذلػػػكللػػػالأواػػػ لالمػػػ لكاػػػذالفاقالػػػافلنسػػػااكلاػػػذالول
لألهمفنلاهلاذلكلكأمالفنلالصالة.

فػػػنلالػػػابلا ناػػػػال.ف  مالق فػػػال فلوشػػػاغ للدالػػػنل لذلػػػكلاإلوػػػاـلالاكقػػػ لذاػػػ

                                                 
لركاهلالاب امنلع لاا لوسواد. ُٖٓ
لركاهلوس  لكأنم لع لأايل  ل ة. ُٗٓ
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للللالمػػسو لكوشػػاا هللح هػػالاهللػػػهلفػػنلالصػػػالة   لل  لل لل   لل  لل    لللل

     لل لل  لللل    لللللل..[[الاالؽالاالؽللِوِّوّ]]لل

كع ماللالس للالصالحلا  الللااإلواـلالشػافونلكأاػنلنفااػ لكغاػ   لاػافللػأتنل
ف ػػػافل!!السػػػا  لل وػػػاـلالشػػػافونلكلسػػػألهلعػػػ لوسػػػا  ل للم ػػػكل  ااػػػ لعفهػػػالفػػػنلكقلهػػػال

  همػػهلاهفا ل....للفالاضػػألكلصػػ نلراولػػا له!!لاملاػػ للػػالأخػػنلنلػػنلأصػػ نلل لقػػاؿ
لااإل اا لك الفنلالصالةل.

ك لػػاا لأفلتافػػاالأفلذلػػكلاػػافلفػػنلزوػػػ لالسػػ للالصػػػالحلفقػػػطل مفػػنلرألػػػ لفػػنل
ل ذالالوص لو لأابػاللالمس ما لا تقاػاللر ػا ن.

ر  لوػفه لاػافللحػافجلع ػنلصػالةلالامػ لفػنل ماعػ لفػنلوسػم لسػا للأنمػ ل
لاذانلفػػػنلالمسػػػالكلالبالاػػػ لعم اػػػ لكع ضػػػ لع اػػػهلكع ػػػنلزوال ػػػهلكاػػػافلأسػػػوللالبػػػػ كلل

قاؿلال   لففم لف أل لا لق ل  ل ةلإل ػ اللل   انا لاسلوص لع اه لاالللم كمها
 ذهلالوم اػ لكقمػ لوػ لوفػاونلفسػم لهالثػ لدخ ػ لغ فػػ لالوم اػاتلكماػذتهالامػالرألػ ل

لفسمػ  لاأكؿلعم ا لتمػ للاهػذهلال ااا لفنلا لالمهاتلالوالما .
ادللمػػ للاهػػ لالق ػطلكالاػػسادلك ػػذالوػػال وػ لالفػػاسلتػػذ طل لػػنل ذانلفاإللهػاـلوا ػػ

الصالحا ل فلوشالعفالالوااـللو مامفالااػللملاضػألكااػللملاهػ لكااػللمػسدللالصػالةل
أوػػػالمحػػػ لف مفػػػالم لػػػ لوػػػ للاهػػػ للفػػػالالق ػػػطلل ػػػنلمػػػسدللالصػػػالةلاللػػػنللحبهػػػالاهل  ه

الممػػاؿلفقػػ لاهػ كالق ااػػه لففذ طللهس للالصالحػا ل فللهػ لعاػا لالعػػب ةلفػنل ػػذال
ل   فصا لأركانه لفاػه تلع اهػ لاشػ لاتلو لاه

رألفا ػالفق فػػاللهػ لااػػللكصػ ل ل لػػنل ػذهلالبشػػ لاتل لفو فامػالكع مامػػالك ػذال ػػال
  اللصاؼلكالملصاف لفق لصا لق ػااه لكسػم لأركنهػ لففػالاالالبشػ لاتلوػ لراهػ 

هولرساؿلاهلاللنلاهالمصػ ل لػنلال مػاؿلففذ طل لاه للاو مامالالا لق لالس ل ةلو لوف
فنلوداللا عماؿللا افلالاا  لويلاهلكالبػاا لفػنل خػالصلكصػ ؽلكصػااللكلقػا لوػيل

لنض ةلاهل ذالكص فال لنل ذالال ماؿلفاللا لكأفلتأتافالالبش لاتلو لاه.
ك ذالكص فال لنل ذهلالبشػ لاتلع افػالأفلمو ػ لغا مػالاهػذهلالا لقػ لالسػ ل ةلاللػنلل
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للاافلع اهال   لل  لل لللل    لل   لللللل..[[الالحالالحللِِٗٗ]]لللل

المافوػانلكعمػالنلرافوػانلكأفلل زقفػالاإلخػالصلفػنلق اافػال  مسػأؿلاه أفللو مفالع من
كالصػ ؽلفػػنلأقاالفػػالكاتبػػاعلالشػ علالشػػ لللفػػنلأعمالفػػالكأفللموػ لنػػطلالحباػػطلأغ ػػنل

كلافقفػػالل مػػفهولالسػػ ل ل...لاممػػاؿلالصػػالحا للفػػا...لكأفللمم شػػئلعفػػ مالفػػنلق اافػػال
كأفللأخػذل....لكأ لللع ػنلعفػالاوفاللػهلا فػ لعػا لك لأقػ ل....لالذلللحبهلو لالمسوفا ل

كلحاافػػػالدا مػػػالكأاػػػ انلوػػػ ل.....لاألػػػ لفالدا مػػػانل لػػػنلالمػػػفهولال شػػػا لكالا لػػػقلالسػػػ ل ل
ع اػػػهلكلمو فػػػالوػػػ لخاػػػارلكأفللقبػػػ لافػػػال....لالمواصػػػنلكالاػػػل لوػػػال هػػػ لوفهػػػالكوػػػالااػػػ ل

فػػالعػػ لا مػػاارلكأفللمو فػػالوػػ لأ ػػ لالدلاػػنلاػػا لل لػػهلكأفلل شػػللللوالمقب ػػا لاػػهلع اػػه
لهلكا س ارلاللنلل ل

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

  ٌّاجمللس السابع ّالعصسٌّاجمللس السابع ّالعصس    

          160160  ْلْلاهلل لسساهلل لسساآلداب التى فسضَا اآلداب التى فسضَا 
السػػػلارلفػػػنلولاتػػػهلالبافػػػاتلعػػػ ل مػػػاؿلرسػػػاؿلاهلالحمػػػ لاهلالػػػذللاشػػػلللفػػػال

لش ةلناا ػهلاػافلللحمػ لوػا لتلحم ػهللالموفاللالذلل م هلاهلكأ ه هلع اهلكاا لأمهل
لك للسلاايلأفللا طلوػ لأصػحااهللذكقػهلال فاػيلوػاللفباػنلع ػاه لمحػالنضػ تهلوالمباؿ

كلفقػاؿلعػدلشػأمهلكأو هلاهلأفللعػاابه لكل اشػاه لاػذل...لعفهلذلكل  فلالنلاه..ل
ل 

لل لل لل  لل    لل لل  لل  لل  لل لل   لللللللل[[ا ندابا ندابللّّٖٖ]]لل
كالصالةلكالسالـلع نلوص رلا مػاارلكسػ لا سػ ارلكال موػ لال ااماػ لالمشػ ق لفػنل

                                                 
 لل.الام ادل سفادرسلاو لالوشػالللا لػاافلمميلالحشا   للاالق الـلََِٖ/لُ/لِٗل ػُِْٗوحـ لُِالاالثاللَُٔ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            213213                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
لالقػػ ارلسػػا مالوحمػػ لالمعلػػارللكولػػهلا اهػػارلكصػػحاالهل ق ػػابلا خاػػارلفػػنلالػػ ماالكلػػـا

لالق ارلكع افالووه لأ موا .ا ا ا لرلكا لو لتبوه لاعا ل لنللـا
لكالماػػ لا ع ػػنلفػػنلشػػ ةلالحاػػاللنلػػنللاػػافلرسػػاؿلاهل  ػػالالفمػػاذجلا قػػـا

أللالالػػاةلالب ػػ لاللػػنللػػ لل-أمهػػ لقػػالاالفػػنلشػػأمهلاػػافلأشػػ لناػػالنلوػػ لالوػػذراللفػػنلخػػ ر ا
ل-وػػ لعارتهػػالأنػػ لتلػػدكجلشػػ ل ةلالحاػػاللاللػػنلتسػػلحنلأفلل ا ػػالأنػػ لأكللا ػػيلع ػػنلشػػئ

اػػافل للسػػلاايلأفللابػػ لللأشػػ لناػػالنلوػػ ل ػػذهلالالػػاةلكوػػ لشػػ ةلناا ػػهللكقػػ لاػػافل
لاص هلفنلك هلأن ل.

فوف واللل   لاثفافلكللحاكرافللفا لاال مالفنلعػا لاآلخػ لأوػالالحباػطلفػالولأوػال
 للفاػػ لأاػػ انل لػػنلالسػػمالللعػػ لشػػ ةلناا ػػهلوػػ لراػػهلفحػػ ثلعفهػػالك لنػػ جلفقػػ لاػػافل

نلػنل ذالدخػ لللنلو لراػهلناشلتم هلع نلال كاـلوا قانلابص هل لػنلا رضلكاػافلناا
ل. العاللللاقضنلنا لهلللقفيلأللل بسلغااللع نلرأسهلناالنلو لراه

فمػ لشػػ ةلناا ػهلاػػافل للسػػلاايلأفللعااػطلأنبااػػهلكأصػػحااهلامػاللفباػػنلع ػػاه ل
طلافػ ل حػ لرضػنلاهلنلػنلأمػهلعفػ والتػدكجلأنػ للزك اتػهلك ػنلالسػا ةلزلفػولمحاهل

كاػافلوفػدؿلالدك اػ لعبػارةلولعفهالدعالأصحااهل لنلكلام لالدكاجلكالالام لفنلالدكاجلسػف ل
ع لنم ةلكان ةلكاذلكلاافلل  لزك  لو لزك ػاتلالفبػنلنمػ ةلكانػ ةلكالوػ كسلفػنل

ك و ػػ لك ههػػال لػػنلالمػػ ارلك ه  ػػال لػػنللوزاكلػػ لوػػ لزكالػػالالحمػػ ةل وػػ لع اهػػالسػػلارة
 ـلالاوػاـلكاوػ لأفلأا ػاالأخػذكالللمػاذاافلأاػ اؼلالحػ لشلكنضػ ةلالفبػنللالسلارةلث لقػ
كو لشػ ةلناا ػهلاسػلحنلأفللقػاؿللهػ لاخ  ػاالكذلػكل مػهلاػافلشػ ل ل...لاافلوا ادال

للل-ا و لاذاتهلفقػاؿ   كلذلكلتالنلاهولالحاالل

لل     لل   لل   لللل    لل  لل    لل لل لل   لل
  لل  لل  لل  لل   لل  لل   لل  لل   لل     لل   لل    لل

     لل لل      لل    لل لل   لل لل   لل   لل
      لل   لل  لللل     لل لل     لللللل[ل[لا ندابا ندابللّّٓٓ]]لل
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 كفلنلنلدخاؿلاا لالفبنلكالم اسلفنلااػ لالفبػنلع مػهلاهل صػحابلف مالت

ل.ا انل  لكذا هل ؾلشالفبنلكذلكلنلنلمو ؼلأفلاهلل للل
اػػذلكلااػػاتلالصػػالحا لالػػاارثا للحضػػ ةلالفبػػنل..لل لااػػ لالفبػػنلفػػنلا دبكواػػ

لالقاا ك  لمسػع ل ػذهل..لو لكع افالأفلملفبهللػذلكلكلفسحطلع اه ل ذالا دبل لنللـا
اآلل لففاسل ذالا دبللاالطلاهلاهلالم ل ل لكالوػاادلكالدا ػ ل لل ػاارثا لفػنلاػ لكقػ ل

ل.ك ػذالمماذجلو لتو ا لاهل صحابلرسػاؿلاهلوػكنا 
لللكموادللآللػ لل لل لل  لل    لل لل  لل  لل  لل لل   للللللّّٖٖ]]لل
 اا لو لالو ماللكالاا لوفلبها للاس كفلاآلل لع نلأفلاهلقػ لفػ ضلع ػنلف...ل...ل[ل[لا ندابا نداب

نضػػ ةلالفبػػنلفػػ ا يللػػ للا ضػػهالع ػػنلالمسػػ ما لاقاػػاـلال اػػ لفهػػاللفػػالسػػف لكفػػ ضلع اػػهل
لألضالصااـلالاصاؿلكلاسلع افالصااـلالاصػاؿ

للهلأـلتقػػاؿلآللػػ لتقػػاؿلفامػػالفػػ ضلاهلع اػػفهػػػ لا  لل  لل لل   للللللّّٖٖ]]لل
للاؿ ل لقل[[ا ندابا نداب  لل  لل لل   لللللاؿلفامالف ضلاهلع اػهللق فػالموػ مهللالقل 

ل.هالالاق ك نلوو ف لامالق فالو لقااـلكصااـلكف ضلع اهلأشااللااا ةلأخ لل للسو
بػػنلل ػػ لوػػالف ضػػهلاهللػػػهلفهػػالوفػػال لػػنلنضػػ ةلالفبػػنلكقػػ لف ضػػهالاهللحضػػ ةلالف

الػػػذللاػػػافللسػػػلحنلأفللا بهػػػالوػػػ لأصػػػحااهلفقػػػاؿللػػػهلاهل لنػػػ جلفػػػنلأفلتقػػػاؿلذلػػػكل
بافػهلاػأ  نل صحااكلكأمالاذاتنلسأقاؿلذلكلفنلالق وفلكع اكلأفلتاضحلذلكلله لكت

لفماذالفػ ضلع افالاهللحضػ ةلالفبنل افل....لاا
لل      لل  لل     للللللث وأك نلاإللمافلاهللللل      لللل..الالح[الالح[ٗٗ]]ل

ك ػػذالا وػػ لسػػارللفػػنلاػػ لزوػػافل  أللتسػػاع كهلكتوػػاكماهلع ػػنلمشػػ لدلػػ لاهل
كو ػػافلخاصػػ لوػػيلالارثػػ لالم  اػػا لوػػ لاهلكرسػػالهلللب اػػغلشػػ لو لاهلكمشػػ لالمحبػػ لاػػا ل

ـْم}}الوبادلاهلكالسا لفنلا رضلاالفصاح للوبػادلاهلفػاللاػ لأفلتوػاكمه لامػالتسػلاايل ـْمَعذمل ممَعذمل

ـْمَخػمَلَػمَشاَزؼًامِصلمَأْػػمِلِفمَصعمَلْدمَشَزا ـْمَخػمَلَػمَشاَزؼًامِصلمَأْػػمِلِفمَصعمَلْدمَشَزاَجؾمِلَزمَشاَزؼًامَصعمَلْدمَشَزا مَوَع فمػ للواػفه لا  مػ لفػاللل161161{{َجؾمِلَزمَشاَزؼًامَصعمَلْدمَشَزا مَوَع
واميلكو للوافه لافاسهلفػاللواميل"ل ا  كالالمش اا لاألسفل  لكأوػاال  لكأسػ حل  ل"ل

                                                 
لركاهلالبعارللكوس  لع لزل لا لخال . ُُٔ
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قػا لكأع مػااللػالأنبػاانلع ػ لالال..للمطلع نلا لكان لأفلل افللهل هادلفنلسػبا لاه

أفلالمقاوػػاتلكالػػ ر اتلفػػنلاآلخػػ ةلاقػػ رلالمما ػػ اتلفػػنلوواكمػػ لر ػػاؿلاهلالصػػادقا ل
فػػنلمشػػ لدلػػ لاهلكلػػاسلقاػػاـلال اػػ لكصػػااـلالفهػػارلأكلأداللالومػػ اتلكالحػػولفماػػ ل ػػذهل

لا شاالللكلأم لكلهالأ  لكثاابلكسلأخذهلأضواؼلوضاعا .
لف ػ لل  ل  ػل ػ ل فلأردتلوقاوا لعػ نلذلكلكل فه للل  ات لالمما ػاف

  ل  ل ل   ل ل لل    لل للل
اسطلأكلشل لأكلا و لأكلااا  ال  للسلاللل انلأمهلقاع لك للض لأنللوسال[الفلٓٗ]ل

لذاؾ لوي لل  ذا لل   ل     ل  ل ل   ل
 لل.[لفسالآٗ]ل

 ذانلاللقػػ ل ل فػػالاالػػ ر اتلفمػػ لل لػػ لالػػ ر اتلكل لػػ لالالانػػاتلكالهبػػاتلكل لػػ ل
الواػػػالاتلاللػػػنلخػػػ لاهػػػالاهلالصػػػالحا لكالمقػػػ اا ل لاػػػ لكأفللواكمه .لمػػػاذال للل ػػػنل

لالحلال اامنلكالاض لاإللهن.ل افللهلنقلكسه لعف والتأتنلالافام .غفام لال
 ذانل لا لكأفلمواكفلالصالحا لفنلمش لدل لاهلا بنػاللم ضػاةلاهل لل اهػارلك ل

ك لػاا لأفللػأتنلكانػ لوػف  ل.....ل  ل ذالكاضحلاا !!!لل  لاللك لل شه ةلك لل سمو ل
لو لا لاـلكوهمال ا  لكتضحكلماسهلع اهلكلقاؿل لذالق لفو  لوو  لاذالكاػ لفنللـا

ل....ل مهلاذالكلق لضايلا لوالعم هولقاؿلتوالنل..لكاسمواا 

لل   لل   لل لل    لللل لللل   لل  لل     لللل لل لل  لل
    لل لل   لل   لل لل  لل   لللللللل[[الحم اتالحم ات]]لل

لوػ لا لػاـلنلػنلوػيلأنػ لوػ لأنبااػهلفاقػاؿلف لاا لأفللاو لأن ا لذ لكلفنللػـا
أمنلأفو لاذالكاذالفه لفو  لافاسػكلأـلاموامػ لراػػكل لوػ لالػذللأعامػك لكوػ لالػذلل
قػػااؾ لكوػػ لالػػذللكفقػػكل لاهلفهػػ للمػػازلأفلتفسػػطلاػػ لذلػػكللفاسػػكل ل لاػػػ للمػػطل

مػػػ لكانػػػ لع ػػػنلع اػػػكلأفلتقػػػاؿلكفقفػػػنلاهلكأعػػػػامفنلاهلأكلأوػػػ منلاه.فػػػػالللمػػػطلأفلل
ر اؿلاهل فلر اؿلاهلقا ما لااه...لهلكالذللللالنلسااس لأوار  لكا لشػ امه ل ػال
نض ةلاهل  لفنلعػالهلأوػالأمػ لفا ااػكلشػ فانلكفعػ انلكتاهػانلأفلاهللقامػكلفػنلوواكمػ ل
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ر ػػػػاؿلاهلكتلهفػػػػنلاهػػػػذالالمقػػػػاـلفمػػػػ لت ػػػػافلل ػػػػنللقامػػػػكلاهلفػػػػنلووػػػػػاكم لر ػػػػػاؿلاهل

للا ل لأ لتو ػػػػ لأفلالمال  ػػػ لاػػػػاعلأوػػػ   لكر ػػػػ ل شػػػػارته لالصػػػالح  لل       للللل
للألػػ  ل لل     لل    لل  لل    لللللللل[[فص  فص  للُُّّ]]لل

كلمػالاػافلأصػحابلنضػ ةلالفبػنلقػالاالفو فػػالاػذالكاػذالكقل فػالفػالفلكضػ افالفػػالفل
لقاؿلله لاملا كال

لل  لل     لل   لل لل    للللللف اػػللقل ػػ  لاػػػ لل[[ا ماػػاؿا ماػػاؿللُُٕٕ]]لل
والفو  لأمكلض ا لل  لالقل لوم للقاؿلل شئلا لفا افلكلػذلكلوػ لل لػػ لأفللاػػازل
كلحػازلصحب لالصالحا لكوػ لاهلع اهلامواكمله لفنلمشػ لالح مػ لكالاضػ لكالػ ل لأ ل

لالػػذللللػػ لللفاسػػهلعمػػالنلك لنػػا نلك لقػػا نل مػػه لػػالرأللماسػػهلفػػنلذلػػكلفسػػاأتاهلالاػػـا
لل افللهلوااويلفاهلكلقاؿلأرل لاذالك  لف ػ لأفػو لاػذال.

لل ػفال فلاف ل لت ل لأفلتاو للقالافل   لل     لل  لل    للللللللٓٔٓٔ]]لل
لف  ػػاؿلاهلامػػالاػػافلا مصػػارلكالمهػػا  ل لرضػػنلاهلعػػفه لأ موػػا لاػػاماال ...ل...ل[ل[للاسػػللاسػػل

للل كفل ماسه لنا نلك لقػا نلأواـلسػا لا كلا لكاآلخ ل ل
للل ذانلفػ ضلع افالأفلموػاكفلرسػاؿلاهل      لل      للللالالح[لكع افػالٗ]ل

ل لأفلمبم هلكموامهلكم  وهلفاللمذا لأسمهل  لااللواا لكالل  ل ل

لللل    لل   لل   لل    لل    لل    لل   لللللل[[الفارالفارللّّٔٔ]]لل

للقػػالل ك لمسميلاسػػمهل  لكمسػػارعلاالصػػالةلكاللسػ ا لل ػػنل لم ػػافلاعػػاللللػػـا
ـْمذؤِطذملذملْرتؤمِسؽمْلذملذملَدهؤمَصػمَلذملذملْؿمؼؤزمَلذملذملٔؾمَسػملذملذمللِمم}}اهل ـْمذؤِطذملذملْرتؤمِسؽمْلذملذملَدهؤمَصػمَلذملذملْؿمؼؤزمَلذملذملٔؾمَسػملذملذمللِمماظَؾِكؿملذملذملؾؤمَعذملذمل لاومػػ لفػػنلسػػفلهل  لل162162{{اظَؾِكؿملذملذملؾؤمَعذملذمل ك لمقػػـا

مسلحضػػػػ لاش للػػػػػهلكل ػػػػػ لمسلحضػػػػ لكمسلحضػػػػ ل ا لػػػػػهلعفػػػػ لالقاػػػػػاـلاهػػػػذالالومػػػػ لك ل
ل...للماذا .ركنامالػهل

نلػػنللمػػػ مالاهلاػػػ كحلوػػ لعفػػ هلمسػػلاايلاهػػالأفلمػػل لالومػػ لكمحقػػقلا وػػ لع ػػنل
كتواا لرساؿلاهلوذاارلفنلالابلاهلفنلثفالالولػاتلالػابللوفهولالحباطلالمعلارل

                                                 
لع نلوسف لاإلواـلأنم لكصحاحلاا لنبافلع لنسا لا  ُِٔ
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لت اهلكالاق ل للسمحلنلنللس دل ذهلاآللاتلفانلأكؿلسارةلالحم ا

لللل     لل   لل   لللل     لل  لل  لل لل     لللل    لل لللل لل لل

  لل  لللل     لل   لل   لللل     لل     لل  لل  لل    لل لل

    لل  لل     لل   لل    لل   لل لل   لل     لل   لللل

    لللل لل   لل   لل     لل لل  لل لل     لل   لل

    لل لل    لل    لللل  لل    لل   لل  لللل لل   لل

    لل لل   لل     لل     لللل    لللللل]الحم ات[]الحم ات[لل

ل لػػػاؾلكأفلتقػػػ ـلوصػػػالحكلالشعصػػػا لع ػػػنلالمصػػػالحلالعاصػػػ لاعاػػػ لالب لػػػ ل
 مػػكلاػػذلكلقػػ لن مػػ لع ػػنلماسػػكلأمػػكلغػػارؽل لػػنلرأسػػكلفػػنلالػػ ماالال ماػػ لف  ػػنل

لكسػفلهللهػالا كلالػ لتوا لرساؿلاهللمطلأفلل افلأو هل  الالمواػ لكمهمػهل ػالالم ػـ 
فنلا لا نااؿلال ماال لف ذالاف لولوبالكأرل لأفلأمػاـلل فػنلسػمو لاآلذافل فػاللػالأمػنل
لباػػػ لفػػػ فلالػػػ نم لسػػػاواافنلقػػػاةلوػػػ لعفػػػ هلتمو فػػػنلكاػػػأمفنلممػػػ لألاوػػػالكذلػػػكل مفػػػنل

وػػػازاؿلفػػػنلعدوػػػ لع ػػػنلتفااػػػذلسػػػف لرسػػػاؿلاهلأوػػػال ذالاسلسػػػ م للهػػػاللماسػػػنلكق ػػػ ل
سػنلكال سػ لكالػاخ لل لػنل سػمنلالاق لولسيلساح لاهلقػااللكلػأتنلالعبػشل لػنلما

لكذلكل مهلفض لماسهلكماكأع الةللالصػلـلكل للفاذلسف لالمصػاانلع اػهضا نلاااؿلالاـا
لالسػالـ 

للسػػػػػػػػػػػػػفلهلفاخضػػػػػػػػػػػػػيلكاػػػػػػػػػػػػػ لولأداػػػػػػػػػػػػػانل
 

لكناذرلفحص لالش علاػابلالسػالو 
لع ػػػنلالممػػػ لقػػػلل فلأكقالػػػكلتااضػػػوانل 

 

ل للػػػػكلاػػػػ دانلاػػػػ لسػػػػالوانلا نمػػػػ ل ػػػػ
ف ػػػػالأفلالسػػػف لقالػػػ لقػػػللع ػػػنلالممػػػ لفقػػػلل فلاهل فػػػالسػػػاقاؿلاػػػامنلاػػػ دانل 

ل فنلذلكللكسالوانلكذلكل مكلت ل لأفلتفاذلالسف لكق لقاؿلاإلواـلأاالالودا  ل
م {حاصذملظمسذملػملكماظلذملؽملةموظذملذملقملرملذملذملرتملاجلذملذملؽملةمم}

لل      لل  لل     لل      لل      لل      لل   لل
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   لللللللل[[الالحالالح]]لل
للكوفهػالأفلك ػػفاؾلفػ ا يلأخػػ للول...لفهذهلف ا يلف ضػهالع اػػفالاهلل سػػاؿلاه
كأغ ػػنلوػػ لأك دمػػالكأزكا فػػالكعا التفػػاللل ػػافلنبػػهلصػػ نلاهلع اػػهلكسػػ  لفػػنلق اافػػالأع ػػن

ك ذالاافل فاؾلشػئلوػ ل ػس للأع ػنلفػنلالق ػطللول لشئللفاكعشا تفالكدكرمالكتمارتفالكا
ل أملبهلكاملا لواللح ثللكلتوالنل...لقاؿلل!!لاهلكرسالهلو لنطٍّل

لل لل لل لل     لل       لل      لل      لل      لل    لل

        لل    لل    لل    لل    لل      لل  لل    لل

  لل لل     لل   لل لل    لل     لللللل [ [اللاااللااللِِْْ]]لل

ل فػػالماػقلرسػػاؿلاهلكقاؿل صحااهلوباػفان 

ـؤمَأَحدؤُطْؿمحؿكمأطقَنممم}} ـؤمَأَحدؤُطْؿمحؿكمأطقَنمَصَقاَظذيمَغظمْلللمِلؿمَلِدِهمالمؼْمِع َصَقاَظذيمَغظمْلللمِلؿمَلِدِهمالمؼْمِع

163163{{ظؿملِفمعـمواظِدِهمَوَوَظِدِهظؿملِفمعـمواظِدِهمَوَوَظِدِهَأَحِبمإَأَحِبمإ

مم

 ذانل لاػػػػ لكأفلل ػػػافلنػػػطلرسػػػاؿلاهلأع ػػػنلولكأغ ػػػنلشػػػئلفػػػنلق بػػػكلكنقاقػػػ ل
الحطل فال نلولااولهلكالسا لع نلسفلهلكا قل اللاه لهلفػنلأخالقػهلكفػنلوواوالتػهلكفػنل

ف  لكان لفافالولمسكلاوادتهلك لل ل لأفللاا  الكل لػ لاوػ للعبادتهلكفنلا لنا تهل
أفللاازلكل افلو لأ  ل ذهلال فازلالوالاػ لكأ ػ ل ػذهلالمقاوػاتلال اقاػ لكا سػ ارلذلكل

لاإللها لالساوا .ااػلل ل
كالسػػػ للالصػػػالحلاػػػافلالاانػػػ لوػػػفه ل للأاػػػ ل  لاوػػػ لأفللسلحضػػػ لااػػػللاػػػافل

اػػافللملفػػيللل كالصػػفللالػػذلللػػ للصػػ ل لاػػهلااػػللاػػافلرسػػاؿلاهللأا ػػهلولأاػػ لرسػػاؿلاه
وف ػػ لأمػهلاػافلوػػ لأ مػ للكفكالػػذلللاػػ لال ااػ للمػ لااػ لنفبػ لسػا مالأنولفعػ لأا ػه

اػػػافلوػػػػ لأ مػػػػ لالشػػػ لو لكالحقاػػػػق لقػػػػ لاولفػػػػيلعػػػػ لأاػػػ لللل فػػػهلل!الش لوػػػػ لكنسػػػػط
ل  لقػػاؿاػػطلأمػهلقػػ لأا ػهلمػػاذال لتأاػ لالبااػػخلوػػيلأمػػهلكردلعػػ لالحبل فسػألاهل؛البااػخ

                                                 
لصحاحلالبعارللع لأايل  ل ة.ل ُّٔ
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كل ػػ للػػ للصػػ ل لػػنلعػػ لا لػػقلأعػػاؿللوخ ل لػػنلاالسػػف لالقػػاللأمػػهلاػػافللحػػطلالباػػاكصػػ

فػأااللااضػطللفأخػاؼلأفلوا ػهلاا لقػ لتعػاللل  لػهللوع اهلااللاػافللأاػ لالباػاخ
كلقاػػيلل..لكعفػػ والكصػػ هلأفلسػػا مالرسػػاؿلاهلاػػافللشػػقلالبااعػػ لمصػػاا لواهلكسػػعاه

ماػذل ػذهلالسػف لفػنلالحػاؿلاسػار...لكلأا لو لالاما ل لنلال..لالقاو لع نلش  ل الؿل
ل.ل لامالاافللأا لالحباطلكأا

اهػػ لالمػػػفنلكرفوهػػػ ل لػػنلكاماػػ كال لػػنلااااػػ لاللمسػػكلاالسػػف لك ػػذال ػػالالػػذللا  ل
كذلكل مه لااماالن صا لع نلأفلل افلالحػطلت  مػ لعم اػ لسػ ااا للوال ر اتلالو ن

أكلالحػطلوػ لحلل! للفاػي..لل ػػ لالحطلاػالـوللحااته لفنلنطلسا لا كلا لكاآلخ ل 
ل فمالقام لالحطل!كاو لالا بلا للمشنلع نل ااهل..لمسميلكما بكأمااـلكل

أوالنقاق لالحطل الأفلتقل للاه اهلكتقلضنلأث هلنلنل لتضيلقػ وانلع ػنلقػ ـل
ل   لع نلق وهلك لتلح ؾلن ا لصاا ةلأكلابا ةل لنلع نلأث هل

لل  لل لل  لل لل  لل لل   لل   لل   لل لل   لل لل
     لل   لل   لل لل   لللللل..[[ا ندابا نداب]]لل

للل اللنلق ا للفالالمسافاتهالكلكأسه لهأمهالف ا يلااا ةلف ضهالاهلع افالل سال

لل لل لل        لل   لل  لل     لل     لل   لل   لل
  لل   لل     لل    لللل  لل[[ا ندابا نداب]]لل

الصالةلع نلنض ةلالفبيل  ل نلف لض لأـلسػف ل ل مهػالف لضػ لف ػالأفل فػاؾلوػ ل
 ل لتصػػحل ػػ للػالتػ ؾلص نلع نلنض ةلالفبنل  لتصحلصالتهص نلكق ألاللشه لكل لل

لوؿلاا لالفبنلو لاللشه لتصحلصالته ل لتصحلكاإلواـلالشافوى افللقػاؿ
لالوؿلااػػػػػػػػػػػػػػ لالفبػػػػػػػػػػػػػػنلنب ػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػ

 

لفػػػػػػػػػػ ضلوػػػػػػػػػػػ لاهلفػػػػػػػػػنلالقػػػػػػػػػػ وفلأمدلػػػػػػػػػه
ل لأم ػػػػػػػػػ وػػػػػػػػػ لعااػػػػػػػػػ لالاعػػػػػػػػلل اػػػػػػػػا  يل 

 

ل نلع ا ػػػػػػ ل لصػػػػػالةللػػػػػػهوػػػػػػ للػػػػػ للصػػػػػ
 ذانلف فلأسه لالا ا يلالاا ب لع افػالمحػالرسػاؿلاهل ػنلالصػالةلع اػهل 
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ـْمَصػمّلكمَسػملِلمِحذملنَيمم}}:م:ملاؿل رلاو لالص ااتلالما كضاتلامالقػكأق لالق ـْمَصػمّلكمَسػملِلمِحذملنَيممَع َع

َؤمَسرمْلرًا،موِحنَيمؼؤؼمْلِللمَسرمْلرًامَأْدَرَطْؿفؤمَذظمَلاَسِؿلمَؼْقَمماظعمِلؿمَلاَعِةؼؤؼؤ َؤمَسرمْلرًا،موِحنَيمؼؤؼمْلِللمَسرمْلرًامَأْدَرَطْؿفؤمَذظمَلاَسِؿلمَؼْقَمماظعمِلؿمَلاَعِةزمْلِؾ مم  164164{{زمْلِؾ

 مهػػ لاػػاماالاوػػ لأفللصػػ االلوعقػػالللكأفضػػ لوفػػالانلكلػػذلكلفػػ فلأ ػػ ادمالاػػاماالأماسػػ
كاػػذلكلاػػامااللاو ػػافللوالامػ لأثفػػاللخػػل لالصػػالةللصػ افلع ػػنلنضػػ ةلالفبػػنلعشػ لوػػ ات

أوالمح لاآلفلففقػاؿلسػفدل لعػ لالوشػ للونللفاذكالالح لشاو لصالةلالماػ بلكذلكلل 
ك ذال للح ثل مفنلعف والأخ جلوػ لالمسػم لأمشػا لاػال الـلوػيلا مػاـلكأذ ػطل فػال
ك فاؾلفأمسنلأوالأ  ادمالف ػاماالعقػالللفقبػ لأفللع  ػاالوػ لالمسػم لاػامااللػسدكفلوػال

 مػهلا مػاللدلػ لا مػالزادللػهللع اه للحض ةلالفبنلكلص افلع اهلعش انلكوػ للدلػ لفاػال فػػاه
لللإلمهػػالفػػ ا يلاااػػ ةلوفهػػالول. الاضػػ لوػػ لنضػػ ةلاه لللل     لل   لل   لل

 لل     لل لل     للللأفلمػػػادلذكللق اػػػاهلكلمػػػالأتصػػػاحلالػػػابلاهلتمػػػ لولول[[الشػػارلالشػػارل]]لل
للالاػػػ ا يلاللػػػنلقػػػاؿللفػػػالفاهػػػالكقػػػاؿللحضػػػ ةلالفبػػػنلفبهػػػال ل ل  ل   ل ل

  ل  ل  ل ل  للل...[لّٖاآلل لا نداب]لل

ألللاػسلع اهلنػ جلفنلأفللقػاؿللفالذلكلاػ ل فلاهلع مهاللػهلكقاؿللػهلقػػ للهػ ل
ل دبلل نلل تقاال لنلأعػ نلال تط.ل نللحسفاالا

كأفلل زقفػػاللل...لبػػهلكوصػػاااهأفللمم فػػالاػػاآلدابلالوالاػػ لوػػيلنبا  مسػػػأؿلاه
الو ػػ لالصػػػحاحلكالػػػذكؽلالصػػػ لحلنلػػػنلملػػػذكؽلووػػامنلاػػػالـلاهلكمقبػػػ لاػػػػهلعػػػػ نلنضػػػ ةل

...لكأفللمو هلعف مالأعدلع افػالوػ لاػ لشػئللفػالفػنلالػ ماالل....نبابػهلكوصاااهل
كلمو ػػهل...لكلمو ػػهلأو فػػالعفػػ لاػػ لنا ػػ ل.....لكلمو ػػهلقب لفػػالفػػنلاػػ لعمػػ ل

لككسػا لفال لػنلرضػاافلاهل....لكلمو ػهلسػبا فال لػنلاهل....لااالفالع لا لفلح
لم قاهلل.... كل زقفال اارهلفنل ف لالمأكللامشا  لاه.لكص نل....لكشااوفاللـا

لاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  
ل

                                                 
لركاهلالاب اميلع لأايلال ردال. ُْٔ
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  ٌّاجمللس اخلامس ّالعصسٌّاجمللس اخلامس ّالعصس    
  165165سات ّمقاماتَاسات ّمقاماتَاأىْاع اهلذأىْاع اهلذ

لقػػ لسػػمو لأخػػنلكأمػػالقػػادـل لػػنلالمسػػم للػػل   ل..ل..لاسػػ لاهلالػػ نم لالػػ نا 
كالهم ةلاللنللمطلأفلمها   التعل للع ل م ةلأصحابلرسػاؿلاهل فللوع لالهم ة

 مػ ته لاامػ لاملقػاؿلوػ لو ػافل لػنلو ػػافلاوضػه ل ػا  لوػ لو ػ لكاوضػه ل ػا  لوػػ ل
وفاؽلأخ للخػالؼلو ػ لل ػ ل م تفػالتعل ػللعػ لذلػكلفهػنل مػ ةلل ػ لوسػ  لكل ػ ل

لفهنل م ةلاأو لاهلو لالمواصنل لنلالااعات.وسو ل
 ذللمػػطلع ػػنلالمسػػ  لكلالمسوػػػ لأفللهمػػ لالمواصػػنلاال  اػػػ لكلها ػػػ لوفهػػال لػػنل

لل لاؿلاهلالرسكلقاؿلفاه  الااعاتلل بلالب ل 

ـْمِظلاِغِفمَوَؼدِه،موادلؾملاِجرؤمَعـممم}} ـْمَدػمِلَؿمادُلْلػمِلؼملؤقَنمِع ـْمِظلاِغِفمَوَؼدِه،موادلؾملاِجرؤمَعـمادُلْلػمِلؿؤمَع ـْمَدػمِلَؿمادُلْلػمِلؼملؤقَنمِع ادُلْلػمِلؿؤمَع

166166{{سؽملفسؽملفممَػفَرمعامَغؾملكماظػمّلفؤَػفَرمعامَغؾملكماظػمّلفؤ

مم

لالقااوػػ ل لالػػذلل ػػا  لوػػالمهػػنلاهلعفػػهلكلػػذلكلفػػ فل فمػػ ل ذانلالمهػػا  ل لػػنللػػـا
الهم ةلاأو لاهلض كرل لك لداوا لفاللاػ لع نلاإلمسافل فلاػافلوػ لأ ػ لوقػاـلاإلسػالـلأكل
و لأ  لوقاـلاإللمافلأفللهم لا لالمواصنلوال ه لوفهالكوالااػ لك للسلصػا لووصػا ل

كأمػػ لع ػػنل ػػذهلالموصػػا لكلسػػعطلع اػػكلكلاضػػطلع اػػكل  باػػ  مػػهلرامػػاللػػ اؾلال 
أاػػػ انلفهفػاؾلوػ لعبػ لاهلسػبوا لألػلل  غضبانلش ل انلك لتسلاايلأفلتص ل لنلرضػا ه

لكويلذلكلا دهلاهلو لالمفػ لاسبطلووصا لكان ةلفقػط.  سف لا هالااع له
لل لل   لل   لل    لل    للللللؾللكنػػػػػػكلسػػػػػػ لل لل  لل   لل

   لل   لل   لل  لل    لللللل..[[ا ع اؼا ع اؼ]]لل

                                                 
للِِا راوالللُٓٔ  . لام ادلأروف امسم لمميلالماالا لدرسلاو لصالةلالاهـلََِٖ/ُ/ّ ػلُِْٗوحـ 
لصحاحلالبعارللع لعب اهلا لعم ك. ُٔٔ
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ك ػػذال ػػالاا ػػاسلع اػػهللوفػػ لاهلكقػػ للقػػاؿلقا ػػ ل فلاهلأرادلأفللاػػ دلاا ػػاسلوػػ ل

لل مااؿللههلزك لهلكقفالودـلالذللأدخ هلرافالالمف لكوواأا.فمالاال  لارنملهلو لالب ال 
لل  لل   لل   لل  لل    للل طأللتملػػػػيلامػػػػالتػػػػ دلوػػػػ لالمفػػػػ لفقػػػػل

لل لل    لل  لل    لللللل..[[البق ةالبق ة]]لل

ؾلكالذمابلتحاصػ ماللاػ لألضانلاذمطلكان لفأل لمح لو لذكق لخ جلو لالمف ل
لو مفػػالأمػهل ذالاػافلودـلخػ جلوػ لالمفػ لاػػذمطل  اهلومهػارلفػنلواا هػ لعػالـلالااػاب

لوا للحصنلك للو لو لالذمكان لف اللماميلأفلم خ هالكمح لم ت طلا لاب  للـا
ووصاػػ لفمػالداـلل  ذانلو لل ل لالمفػ لفو اػهلأفللهمػ لالمواصن.ك لػػاؾلأفلتسلصػا

أفلأسمهالووصا لع اكلأفلتبلو لعفهػالمها اػانلك ػذهل ػنلالهمػػ ةلا كلػنلل ػ لالمسػ ما ل
لقػػػػ رلع ػػػنلماسػػػهلك ػػػذالااخلصػػػارلش لػػػػ لنلػػػنل لكالمػػػسوفا لك ذالاسػػػلااعلاإلمسػػػافلأفل

مم}}ممالح ػػا لالػػااردلفػػنلا ثػػ لالواػػا ل أااػػػ لع ػػا  ل مفػػنلكالحمػػ لاهلأرللفػػا  لقػػػاؿل

مم  {{ممادلمعذملذملـمؼغملظملؿملذملذملفمضػملؿملذملذملؾماحلغملؼملذملذملةادلمعذملذملـمؼغملظملؿملذملذملفمضػملؿملذملذملؾماحلغملؼملذملذملة

لللك نلأو لا بارلولك ا  ل ذهلالهم ة لل لل   لل     لل     للل
للل...لكفنلمهال لاآلل     لل لل      لل     لللللل..[[الفح الفح للٗٗ]]لل

للػذلكلتافاػقل كالهم ةلالااما لأفللها  لاق بػهلكاوم ػهلوػ لالػ ماال لػنلاآلخػ ةلكل ػـد
كالػػ ماالأللاػػ لا عمػػاؿللوفهػػنل مػػ ةلالافاػػقلاهلوػػ لالػػ ماال لػػنلاآلخػػ ة  وػػ لالمافػػق

ع لوػا هلأكلاافػهلكاػا لاهلنمػابلأكللأكلغافالنلع لاهللاىلال ما لاللنلتمو لاإلمسافلاوا 
لا لذلكللمطلع نلاإلمسافلأفللهم هلكلها  لوفهل لنلاآلخػ ة...لرامانلأكلغافانل

لوالال ماالل نلمها  لوفهال لنلاآلخ ةل لمسػأؿلالػذللخ قها 
لل     لل   لل     لل    لل  لل   لل   لل    لل    لل    لل لل

    لل     لللللل..الح ل [الح ل [للِِ]]لل

كوػػػ لفػػػنلكانػػػ ةلوػػػ ل ػػػس للوػػػف  لفهػػػالفػػػنلالػػػ ماالل..لال فػػػالخمسػػػ لأشػػػاالال ماػػػػ
فالذللل هالع لاهل فلاافلفنلأواا لخ او لأكلوسارحلفػا  ةلأكلفػنلأفػ احلغاػ لو لدوػ ل
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أكللاكلػ لأكلال اتشػاف فلدكوافػالأكلالا  ل فلاػاكوػ لل وطلوػفلواش علاهلفهالفنلال ماا

ل اؿلفاهػػػالذهلا لوػػػابللقػػػهػػػالشػػػا مولأكلوػػػالشػػػااهلومػػػالل هػػػنلعػػػ لالصػػػالةلكالػػػذا لف
ل167167{{ممَصغمَلَمِغؼمَلامَشؼمَلَسمَؼَدهؤمِصلمَظْقَؿمِخؽمْلَزؼُرمَوَدِعِفَصغمَلَمِغؼمَلامَشؼمَلَسمَؼَدهؤمِصلمَظْقَؿمِخؽمْلَزؼُرمَوَدِعِفل-لوالذا ك نلل-اظاَلِسبؤملاظؽمٔلْرِداظاَلِسبؤملاظؽمٔلْرِدمم}}

كعم ػػكلكلأ كلعػػ لكا باتػػاهلكتمفػػطلا لوػػابلاللػػنلتشػػا م تػػكل لػػنلفلػػذا ل
لألوػػابلال مباػػات لكالفػػ ل ذالفللتككصػػال همػػ لالصػػالةلأكلالمػػذاا ةلكلفابػػقلع اهػػالالاػػـا

اػأفللأخػذلالاػا دلوػ لولكقػ لتمػ ؾلل قمػارللااللاسػببهاقادتللفاسلالمااس لكا للوامنلا 
وفهػنلعفػهلقاوػانلكالقمػارلأكلوا نلأكلل فيلالعاسػ لف ػاسلالفػ ولاابسنلصف كؽللالعاس 

للل 
لل   لل    لل      لل    لل     للللكالعمػ لمحػػ لل[[الما ػ ةالما ػ ةللٗٗ]]لل

مو فهلكالماس ل الالقمػارلأللال وطلعػ نلأللشػئلوػ لالمػػاؿلأكلخػالفػػهلكا مصػابل ػنل
اآللهػ لاللنلاامػااللصػفوامهالوػ لالحمػػارةلكا ز ـل ػنلا صػػفاـلاللػنلاػامااللصػفوامهالوػ ل

لل ل لطلا لذلكللقػاؿلفاػهلاهالعش  لل  لل  لل    لل      لل    لل
    لللللللل[[الما  ةالما  ة]]لل

كاػػػافلوػػػ لالمم ػػػ لأفللقػػػاؿلاهل فػػػالفػػػا لفبا  ل مهػػػ لأراوػػػ لل ػػػ لعفػػػ والقػػػاؿل
الاانػ لفػػالذللل وػطلالقمػارلاالػذلللشػ ؾلافلولفا لفباهلفموفنلذلكلأفلا راو لللساككل

القهػػارلكلوبػػ لا مصػػابلكا ز ـلكاػػػذلكلوػػ للشػػ بلالعمػػػ لكاػػ لوسػػػ  لاالػػػذلللوبػػ ل
ل مه لأخذكالن م ل انلكانػ لانلا مصابلكا  ـز

لل   لل    لل      لل    لل     لل  لل  لل  لل    لل
      لل    لل    لللللللل[[الما  ةالما  ة]]لل

ل. ذانلع افالأفلمملفبه لك لمق بلوفه لأا انل
 شل مػػهلفػػنلالػػ ماالوػػاذالل ػػبسلكوػػاذاللاػػفػػ ذالاػػافلاإلمسػػافلاػػ لل..لكاػػذلكلالدلفػػ 

اللقػػاؿل؛لفهػػالفػػنلال ماػػػال مفػػنلأرلػػ لوػػ لالػػ ماالامػػفػػنلاالػػهلكلدلفػػهلكلشػػا هلذلػػكلعػػ لاه
ل ان لفقالاالوالكصاه   لالصالحلالذللقاؿل نبااهلأرل ل  بااال

                                                 
لسف لأانلداكدلكاا لوا  لع لا ل ة. ُٕٔ
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بلالػذلللعػ وفنلل ػ ل فل لالاػالأللأرلأمػالل!هأشلهنلثااػانللع وفنل لأخ ول اؿق

!لأكله!لك ذالوسػهلأنػ لاسػاللأتوػارؾلووػفػ منلأنػ صلع اػهلاػ لالحػ صلاؿولأتا لااػابلغػ
فاقػػاؿلاـلالفػػاسل...لكأرلػػ لأفلأوشػػنلاػػهلأوػػ  ل ذالسػػقطلع اػػهلشػػئلأسػػ علاػػهل لػػنلالماسػػ

أوالالاػابلالػذلللمػطلل!!  لفاشا فنل ذالالاابلع لاهالالاابالفاسلوالأنس ل ذ
لأفلأاحشلعفهل ػا 
لل   لل    لل  لل  لللللل[ل[لا ع اؼا ع اؼللِِٔٔ]]لل

  بابلاللقاللالذللألبسهللق بنلو لالذلللفسول ذالالم بػابلكلصػفوهل للػاسل
فوف واللفا ل لػنلالق ػطلك ػالل  لأمػا.ك ػ لالق طلل بسل  بااانل لموػ لفهػالوح لما لاه

ل ػػبسل  بػػابلالد ػػ لفػػارانلل فػػيلشػػأفلصػػانبهلأكللفاػػ ل لػػنلالق ػػطلفامػػ هلل ػػبسل  بػػابل
لللالعاؼلو لاهلفاوااهل فلػافلوػ لعفػ هل   لل لل  لل    لل   لللللل

 لالػػػػذللك فلرأللأفلالق ػػػطلل ػػػبسلثػػػػابلالعشاػػػػػ لوػػػػ لاهللمم ػػػهلاالو ػػػػ...ل...للل[[الػػػ نم الػػػ نم ]]
للمم لاػهلالصالحا لو لعبادلاه 

لل   لل   لل لل لل   لل        لللللل[ل[لفاا فاا للِِٖٖ]]لل
لابلاإلخػػالصل ػػنلأاػػافلوػػ لا نبػػ لأكلألبسػػهلثػػلابلالمحبػػ أكلألػػبسلالق ػػطلثػػ

ل ا لابلالص ؽلل نلأاافلو لالصادقهلثل نلأاافلو لالمع صا لأكلألبس

لل   لل لل   لل لل    لل  لللللل[[اللاا اللاا ]]لل
كلػػػالأمػػنلألبسػػلهلثااػػػانلكانػػػ انلوػػ ل ػػػس للفبهػػالكمومػػػ لأوػػػال ذالألبسػػلهلاػػ ل ػػػذهل

 مػػهلسػػا امنلدا مػػانلفػػنلأنػػااؿلت اػػقل  ا ثػػاابلفاػػػال فػػػاللكلػػػالوفػػػاللعفػػ لربلالوػػػدة
للاال  اؿلأ ػ لال مػاؿلالذلػ لاامػاالنػاؿلالفبنل

لل   لل  لل لللل    لل   لللللل[[الالحالالحللِِٗٗ]]لل
كالع ااػ ل   ذانلع نلاإلمسافلأ للفشاػ لادلػف لالػ ماػالكزخ فهالكاه  هػالعػ لاه

ا واللالذللافنلقص لعاا لكتػدكجلاو أةلو لالصالحاتلذ ػطلاهػال لػنلالقصػ لكسػألهال
للللل عػ لرألهػالفاػهلكفنلالقص لفقػال ل
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لالملػػػاعللػػػالافػػػ لتبقػػػنأمػػػ لموػػػ ل

 

لغاػػػػػػػػػػػػػػػػػ لأ لاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللل مسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
لاأصػحابلنضػ ةلالفبػنل  عفػ والذ بػااللكا عػ نلكا رقػنلأفلمبحػشلعمػاللػػ ـك

كانػػ للانللدلػػارةلسػػا مالأاػػنلذرلف ػػ للمػػ كالفػػنلالباػػ لسػػاللنصػػا ةللم ػػسلع اهػػالكاسػػل
ألػ لولاعػكلفقػالاالل...للش بلاهلالماللانلكاػاالوللاضألفاهلكلوم لفاهلكلاس لوالاسػهلفاػه

ل ل لفقاؿل

ؿملفمودؽملدوممصؿملذملفمرقؼذملاًلمصغملؾمعؿاعمؿملفمودؽملدوممصؿملذملفمرقؼذملاًلمصغملؾمعؿاعمؽملؽملؿعملؾمإظؽملؽملؿعملؾمإظإغذملامظؽملامعؽملزاًلمخ معـمػذملذامدإغذملامظؽملامعؽملزاًلمخ معـمػذملذامدمم}}

مم{{ًامغعملػملؽملاهموحقظؽملاهمإظؿملذملذملفمًامغعملػملؽملاهموحقظؽملاهمإظؿملذملذملفماهمصاحلاهمصاحلدغدغوجوج

ل لدارلل م للاو لالمػاتللسػ فها
 

ل  لاللػػػنلاػػػافلقبػػػ لالمػػػاتلااماهػػػا
لفػػػػ فلافا ػػػػالاعاػػػػ لاػػػػابلوسػػػػ فه 

 

لك فلافا ػػػػػػػالاشػػػػػػػ لخػػػػػػػابلااماهػػػػػػػا
ذملاسػل  لوفدلػهل فػاؾلفػيلالمفػ لك هػدهول ذل لاػ لأفلتسػل  لو امػكلفم لوفػالالػ 

وػػ ل فػػالفػػأل لاشػػل للهولكوػػ لالػػذللاشػػػل للفػػنلالاػػػ دكسل لكوػػ لالػػذللاشػػل للفػػنلنػػيل
الفواػػػ لأكلفػػنلدارلالع ػػػ لأكلفػػنلدارلالسػػػالـلأكلفػػنل فػػػ لالمػػأكلل لفمػػػالداـللاػػػسللػػكل

اؾل  لفػػنلك للسػػػ  لأنػػػ ل ػػػفلو ػػافل فػػاؾلفػػأل لتسػػ  لكلاػػػسل فػػاؾلوسػػاا لل لمػػار
ل لأفلتوم هلكأم ل فا.و  هلك ذالالم كل للشل لل  لو ل فالك لا

ل    اراؿلذلكل لصانطلالذللقوػ لال

لل لل لل    لل لل      لل    لل      لل  لل
  لل    لللللللل[[اللاا اللاا للُُُُُُ]]لل

مسافلماسهلكوالػهلهللاأخػذل فػ لاهل ػ لفػنلعػاله.ك ذالافػ ل لا لكأفلل فيلاإل
ت ل لتقسا لووا لفنلالمف لفػاما ل لػنلالمااصػااتلفػنلالػابلاهلكا اسػ لالشػ كطلاللػنل
لأمدلهالاهلفنلالابلاهلككفنلاهذهلالش كطلل نلتأخذلفنلالم افلالذللتحبهلكت ضػاه.

ؿلسػػػػارةلالمسوفػػػافلكفػػػنلفػػػ فلافػػػ لت لػػػ لالاػػػ دكسلفػػػ فلا اسػػػ لالشػػػ كطلفػػػنلأكل
لوخػ  اللقػاؿلاه 
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لللل     لل لل      لل لل   لل   لل      لل لل  لل
   لل لللللل]المسوفاف[]المسوفاف[لل

ل.ال لفنلال ماااتلأ  هالكأعمالهك  ذالا ل ف للهالش كاهالكلهالوااص
 ؾل فػػاؾلك ػػ لالمقػػاكلافلالػػذل لا اهػػ لكلػػذلكلفػػ فلالمال  ػػ لالػػذل للوم ػػافلعفػػ

وف والت وطل فػالفػنلالػ ماالكت هػاالفاال فاؾلقصارللكلكلمهدكالوفازلكولفربلالودةلأفللب
للاقػللالومػ لفػنل ػذهلالقصػارلفلسػألكلال مفػ لالهف سػا لالمفاماػ لاقاػادةلرضػاافلوػػ ل ل

 فػػالوػػ لالػػ ماالل ػػذالالػػدادلوػػ وم ػػافل للقالػػافلنلػػنللأتافػػالالػػدادولعػػاـلالمفػػافللمػػاذال لت
لتحالهل لنلرصا ؾل لنل فاؾلفاوم افلاهلأوال ذالاافلال صا لصا لف الللوم اف..

ل [المدو لِ]ولفانل لذلكلع نلنسطلوالتوم لو لا عماؿلالصالح ذانلا ل
لل  لل     لل    لل  لل  لل   لل لل لل لل   لل    لل   لللللللل

 نلأفلأق ـلالباقااتلالصػالحاتلكأنالهػال لػنلاهلكأرفوهػال لػنلاهلكأ لهػ لفػنلع
لألقنلفنل ف لاه ل   عم هالكاإلااارلوفهالل نلأ  لو امانلعاامانللـا

وم لفنلالػ ماالكوشػااؿلاالدخػارؼل فلاػافلفػنلالبفاػافلأكل ذانلاالمالأفلاإلمسافلل
 لاإلمسافلا ػهلفػنلالػ ماالالاعػ لكاللاػاخ لالمالاسلفهالفنلال ماال"لكتااخػ ل"ل ذالاافل 

فهػ لوفػالوػ للسػلاايلأفللصػفيلل!االمفصطلكا ك دلكللبا نلع ػنلخ ػقلاهلامػالوتػاهلاه
لل ا لاا لو لأك دهل لأمهال  لل لل   لل   لل لل  لللللللل..الفم [الفم [للٖٖٖٖ]]لل

لػػػذلل ػػػ لأمػػػ لا!!!لفمػػػاذالصػػػفولهلفاػػػهللللاػػػاخ لاػػػهلع ػػػنلأافػػػاللا خػػػ ل ل!!لعمبػػػانل
أوػػػال ذاللو ل لكل فػػػهلفضػػػ لاهصػػػارته ل ػػػػ لأمػػػ لالػػػذللأناالػػػه ل ػػػػ لأمػػػ لالػػػذللت زقػػػه

أكل....لفو اكلأفلتقاؿل ػذالوػ لفضػ لاهلع ػنلأفلأعاػامنلاػذالل.و.و.لأردتلأفلتلبا ن
ل..ع نلا ذالل  لأكلو لت اا لاهلالواا للنلأفلول...لو لاا اـلاهللنلأفلأعامفنلا ذا

ل.تفسطلالاضػ لهلربلالوالما اذلكل
ك ذالكفقكلاهلك و ػكلفػنلك ااػ لاػذالع اػكلأفلتشػ  لاهلع ػنل ػذهلالا ااػ لل
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شػػػ  انلهلع ػػػنل ػػػذهل..لاػػػأفلتفصػػػ لاما ػػػكلالمسلضػػػواا لكتعػػػ ـلالاقػػػ اللكالمسػػػااا ل

ل...لالا اا لاللنلأقاوكلفاهالربلالوالما لك  ذالفنلا لأوػ 
ا نلكا ل مػهلفنلالػ ماالالاعػػ لكالمبا ػاهلفهػالفػنلف ذالاافلاإلمسافلللااخػ لكللبػ

للال ماػػػػال    لل لل    لل     للللللذالاػػػافلاإلمسػػػافللممػػػيلأللألللل[[الح لػػػ الح لػػػ للِِ]]لل 
 ػذاللم ػكلاػذاللانلأفلفالمػللاػهلالفػاسل....لكتحل وػهل....لكتقػ رهلكلقالػااال ماالل نللفا ل 

!!لك ػذهلماالػاهلاافللممػيلالػ ماالل ػنلل ضػنلاهػالاهلل  ل ذالللفه ل ذانلفنلال ماالولكاذا
 ذانلفهػنلخمسػ لاشػاالل و هػالاهل ػنللاسلفنلال ماالك ممػالفػنلاآلخػ ةلل!!ل..للفها....ل
للل لللث للعصهالو ةلأخػ للفنلاثفا ل...لال ماا

لل  لل     لل    لل لل  لل   لللللل[[ا مواـا مواـللِِّّ]]لل
لل لتاصاال لكفص ها لثماما  لفن لللابا ان   لل  لل لل    لل لل

     لل     لل      لل      لل لل   لل     لل     لل
      ل لل لالسااراتلكالاا  اتللل للكوا ها     لل     للل لل  س لل ماواللللل

لل  لل  لل     لل    لللللل..[[وؿلعم افوؿلعم افللُُْْ]]لل

لكسط لالاصا  ل لكو ة لكال وط لال ها لفن لش ل  لا لماز لو ة لاه لذا  ا ل  ذان
لل     لل   لل     لل    لل  لل   لل   لل    لل    لل    لل لل

    لل     لللللكو ةلثالا لواص  لثماما للالح ل [الح ل [للِِ]]لللل   لل  لللللنلأفلل 
للقاؿلفنلوخ  ال  لل  لل     لل    لللللللل..[[وؿلعم افوؿلعم افللُُْْ]]لل

....لف ذالاف لفنلأللعم لو لغا لالمذاارل لفػنل ػذهلاآللػاتلفأمػالفػنلاآلخػ ةل
فهػ لوم ػسلالو ػ لل ػذالوػذاارلع ػ ل...للحػ لاآلفلفػنلااػ لاهل...لفػنلوم ػسمفماالنل

ل ذانلففح لاآلفلفنلاآلخ ة.....لأكلفنلا ثفا ل ل لل أكلالعمس ل فنلالاماما 
...للكلذلكلعفػ والكصػللك ذهل نلالهم ةلالااما لاللنل نلو لال ماال لنلاآلخ ة

للالفبػػػنلعف وػػػػالل عػػػػاا لنضػػػ ةلالفبػػػنلكلػػػػ رسلل ػػػػ للهقػػػاؿل صػػػحاالاهلوم ػػػسلالفبػػػن
    لل    لل لل    للللأللعف وػػػػػػػالل عػػػػػػػاا ل...لل[[وؿلعمػػػػػػ افوؿلعمػػػػػػ افللُُّّٓٓ]]لل

ل.... ةل....للت امافلفنلاآلخلال سػػاؿ
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 ذالافػػ لتصػػ نلالاػػ ا يلأكلالفاافػػ ل...لكاػػذلكلأثفػػاللالصػػالةلأاػػافلفػػنلاآلخػػ ةل

اهلأكللأكلأت ػػػالالػػػابل...لكاػػػذلكل فلاػػػػف لأذاػػػػ لاهل...لأكلأصػػػ نلع ػػػنلنضػػػ ةلالفبػػػن
أعادلو لضاللا هلاهلأكلأشايل فػازةلرغبػػ لفػنلثػاابلاهلفػ ذاللأص حلاا لولعاصما لأكل

لعماؿلالعػا ل ػذهل...لفأمػالفنلاآلخ ةل...ل لأاف لفنلأللعم لو
 ذانلفالهم ةلو لالػ ماال لػنلاآلخػ ةلتوفػنلالهمػ ةلوػ لا عمػاؿلال ماػ لاللػنلكصػلل

 لػػنلا عمػػاؿلالاػػاخ ةلاللػػنل وػػ لاهلوػػ للوم هػػالاأمػػهللاهلاهػػالالػػ ماالفػػنلاآللػػاتلالق وماػػ 
فأمػهلهلك ذالعم  لذلكلكأا وفنلاهلال!ك ذهلالهم ةلل دوهالتافاقلاهلوفنلال ارلاآلخ ة

أللأ ػا  لوػ لالػ ماالكاآلخػ ةلل!ق لللاض لع نلفأ ا  لو لال اما ل لػنلو ػافلا اػااف
لشػلا لالمسػ لل كلل!ع نلالبػاؿل  لاهفاللل افلل!ألل لأشلا ل  لاحض ةلاهل! لنلاه

لاه لاهلكقاؿلفاه  ئلالذللل  الاهلك هلاه؛لوا لالذل لأثفنلع األلشئل  لاالش
لل   لل   لل      لل      لل   لل    لللللل[[ِِٖٖال هلال هل]]لل

لل ل كفلك هلاهلفنلا لعمػػ ل.
افلوػػػػ لالػػػػ ماالكوػػػػ لأ  هػػػػالالسػػػػاافا ل لاهػػػػال ػػػػذهلالهمػػػػ ةلل دوهػػػػالأفللاػػػػ لاإلمسػػػػ

  كالمشػػاالا لاهػػالكوػػ لأ ػػ لالباالػػ لكوػػ لأ ػػ لالاا ػػ لكوػػ لأ ػػ لالبوػػ لعػػ لنضػػ ةلاه
لك  لل حقهلوفه لع كلل ذهلا و اضلكلذلكلقاؿلاهللفال ماوانلفنل ذهلالهم ة 

لللل    لل  لل لللللللل[[الذارلاتالذارلاتللٓٓ]]لل
لااللما ل لنلاهل 

فلع لاهل لمساافه لك لممالسه لك لمحادثه لكم ػافلدا مػالوػيلكللبوا الفاسلا
ك ذالقػػ رللػػنلأفلأاػػافلكسػػطلالفػػاسلالاػػاف ا لالمفامسػػا لفػػنلالاابػػ لكالفمامػػ لل...للاه

للقاؿللنلفنلذلكلفاهل لل   لل  لل     لل لل    لل    لللللللل
هلفػػنلرضػػػاللربلكا و ػػهلا ػػػ!كثمػػا لفػػػان صلع اػػهللاؿولغػػوالػػكلفهػػػاللرأسفاقػػ لل[[ا موػػاـا موػػاـ]]

ل فنلسارةلا مواـلاؿالذللق...لسا لا كلا لكاآلخ ل لفاهلكا و لق كتكللوالوالما 

لل لل لل   لل    لل    لل    لللل  لل     لل لللللل
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كاػػافلامػػػالتقػػػاؿلالسػػا ةلعا شػػػ ل...لهلككقلػػػهلا ػػهلوشػػااؿلاػػا..لنااتػػػهلا هػػالهل

ل...ل168168{{ممَطاَنماَلمَؼْفػمِلسؤمَواَلمَؼعمُلقمؤمَإاَلمَسػملكمِذْطُرَطاَنماَلمَؼْفػمِلسؤمَواَلمَؼعمُلقمؤمَإاَلمَسػملكمِذْطُرمم}}رضنلاهلعفهال
الذا لع اػهلاػافل ذالمػاـل لل...لنلنلأمهلو لغ ب لكذلكل فلكقلهلا هلاافلويلاه

 للفػاـ!لاػ للق بهلفم لش ةلشا هلااهلاافل ذالماو لعافاهلف فل...للفاـلق بهلع لذا لاه
لفنلعاله.ل لاهل   للسلم لدا بانلع نلذا

 نلاهلع اػهلكسػ  للأفللػ خ فالفاػهل...للفالصػلك ػذال الالحػاؿلالوػالنلالػذللل لػ 
ك ذهلالهم ةلل دوهػالفضػ لاهل مػهلعفػ والللاضػ لالملاضػ لع ػنلالوبػ للموػ لاػ لكقلػهل

لاللاه.ااػلل لويلاهلكلحاؿلا لأعمالهلنلنلالوادل لوفهالل ض
للالنلاهلتحسا لماالاهلفامو هللفاللما لصػالح لعفػ لاػ لعمػ لل  ػالاهػالرضػالل

لل169169{{َإِغؼملاماَْسؼمَلالؤملاظؽمٔلؿملات،موَإِغؼمَلامِظغمُلٔؾماْعَرىٍ معامَغَقىَإِغؼملاماَْسؼمَلالؤملاظؽمٔلؿملات،موَإِغؼمَلامِظغمُلٔؾماْعَرىٍ معامَغَقى}}  اهلكل  الاهالك هلاه
لك ذالاويلوالخاػ لاالبػػاؿلو لالهمػ ةلاللنلخ لاهلاهالال  ػاؿ.

 اتل لتوػػػ لك لتحصػػنللػػالأقب فػػالع ػػنلاهلكأمشػػا فالاػػاهلكاسػػلموفالك فػػػاؾل مػػػ
 لػنلالػابلاهلفػأفلاهلسػاالحللفػالع ػػاوانل نػ للهػالك للاا ذافلق اافالكلاسلا ذافلرلكسف

للنص للهػالكسػفقاؿلامػالقػاؿلاه ل لل   لل لل       لل    لل      لل
 لل  لل   لل    لللللل[[لامسلامس]]لل

كأ للل افػػال لػػنلأماسػػفالك ل لػػنلغاػػ هلا فػػ ل...لأفلللا مػػالاا للػػهللمسػػأؿلاهل
للل.....كأفللواففالااض هلكقاتهل.....لعاػ لك لأقػ ل

كأفللمو فػػالفػػنلالػػ ماالوػػ لأ ػػػ لذاػػ هلكشػػ  هلكنسػػ لعبادتػػهلكأفلل ػػا لأ سػػادمال
فاللذا هلكالحضارلاا لل لهلفػنلاػ لالحػا تلكأفللفق فػالك اارنفاللع ولهلكأفلل ا لق اا

و لالااالتل لنلالااعاتلكأفللمو فالو لأ ػ لالػذا لكالا ػ لكالحضػارلوػيلاهلفػنلاػ ل
لالم ؿناؿلكأفللافقفالل وم لالصالحلفنلال ما ل.الكلمو فالو لالسو الللـا

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  
                                                 

ل اويلا نادلشلكالم اسا . ُٖٔ
لالبعارللع لعم لا لالعااب.لركاه ُٗٔ
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   س ّالعصسٌّس ّالعصسٌّسادسادالالاجمللس اجمللس    

  170170ْزْزاليفذ فى الصـاليفذ فى الصـ
الحمػ لاهلالػذلل ػ اماللهػذالكوػالافػاللفهلػ لللػا ل....للاس لاهلال نم لالػ نا 

أفل ػػ امالاهلكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلوػػ لخصػػهلاهلاه اللػػهلكأوػػ لالع ػػقل ماوػػانلااتبػػاعل
 لكالقػػ كةل  لػػػهلكسػػفلهلك و ػػهلكنػػػ هلقػػػ كةللمماػػيلا للػػػهلسػػا مالوحمػػ لا سػػاةلالحسػػف

الاابػػ للفػالكل ع قلأ موػا لص نلاهلع اػهلكعػػ نلولػهلالااباػػ لكصحاالػػهلالمبػػاراا لكاػ ل
لالػػػ ل لكع افػػػالووهػػػ لأ موػػػا لووا .ووػػػا للػػػالربلالوػػػالما لل وػػػ لا لػػػػ للاه لػػػػهل لػػػنللػػػػـا

ل.....
فػا  لأ موػا ...لكمحػ لامػالتو مػافللػاسللفػالفػنل   خاامنلكأنباانلاارؾلاه

ق كةلفػنلالسػااقا لك لفػنلالالنقػا ل لوػ لالمشػالخلك لوػ لالو مػاللغاػ لسػا للالحقاق 
ل لال س لكا مباالل

لل  لل لل  لل لل  لل لل   لل   لللللللاػػػػسل فػػػاؾلأنػػػ لووػػػػهللل
   لل لل   لل لل     لل   لل   لل لل   لللللل[[ندابندابا ا ]]لل

اػػ لالو مػػاللكاػػ لالصػػالحا لكاػػ لا كلاػػاللكاػػ لا د لللػػ عافلالع ػػقل لػػنلسػػا ل
لال س لكا مبااللكو لل عالوفه لالع قل لنل تباعهل ال للصحل تباعه.

ل ػػػ لال ػػػ للػػػ عال لػػػنل تبػػػاعلسػػػا لال ػػػ لكا سػػػاةلل  ػػػ لكالقػػػ كةلل  ػػػ لسػػػػا مال
 عالالع ػقل لػنلنلذاتػهلك ممػاللػ للػ عالالع ػقل لػلكسػا مالرسػاؿلاهلللرسػاؿلاهل

ل  ذانلا و لفنلالب ال لكالفهال لهلاهلربلالوالما ل....ل
ف  فػػػالمػػػذا لأكلما ػػػ لأكلمبػػػا لكماضػػػحلفػػػنلسػػػف لالحباػػػطلالمعلػػػارلكلػػػاسل فػػػاؾل
كان لوػ لالسػااقا لأكلالالنقػا للسػلاايلأفللقػاؿلقػا لوػ لعفػ هلف  ػنلمػسو لاػهلكملبػيلل

                                                 
لوحلِِا راواللللَُٕ  للل.اال زلقاتلقب نمسم لالولاقلااللاو لصالةلالوشالـللََِٖ/ُ/ّ ػللُِْٗـ 
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لولكلقاؿلرساؿلاهلك ذالقاؿلأمالأقاؿلاذالكمقػاؿل لم لػ للاالوهل لا لكأفللقاؿلقاؿلاه

االوكلفماذالماو لاهل لك لم ل ل  لاالـلاهلكاالـلرساؿلاهلكاػ لوػالع اػكل ذالمسػافال
ل لكتقػاؿل االلالقػـا للل أفلتذا مالك ذالافالغافػ ا لتفبهفالو لالفػـا

لل     لل   لل  لل لللللل[[ُُّّاآلل اآلل للؼؼا نقاا نقا]ل]للل
لاملبهاالكار واال لنلا لػقلرسػاؿل كداعنلاهل فال الرساؿلاهلناشللقاؿللالقـا

لاهل مهللاسل فاؾلا لقلالبل لاا لالع قللكاا لاهل  لا لقلرساؿلاه

لل  لل  لل   لل     لل     لللللل[[ا مواـا مواـللُُّّٓٓ]]لل
لق ل}ل فل ػذالصػ اانلوسػلقامالفاوشػاالع اػهللكاما ل لنل ماؿلاالـلاهل مهلل 

لل{لكالص اطللوفنلالا لقلكل فهلقاؿل     للللَيلَيل

كال  لل عال لنلذلكلك لػنلل ذانلفالص اطلالمسلقا ل فال السا مالرساؿلاهل
 صااتهلك لنل ما تهلك لنلتش لواتهلك لنلسفلهلك لنلاما تػهلكل اافػالشػ فانلكفعػ انلأفلاه

  فلم عال لنلذاتهلأقاوفالفأللو ل ل ذالأردلأفلل افلسوا ل لاػػ لأفلللبػيلالفبػنلل
ك ذهلنقا قلم  ر الدا مالكماضحهالكمبافهالإلخاامفالل نللو فاالأفلوػ ل....للالا ل ل

 الوا نللاسلووهلع  لك لعم لك لنػػاؿلك لأقػػااؿل  ل ذالأوػ هلالاانػ لالملوػاؿلاب اػ ل
لمقػاؿللكدا مالوالسػا لال  ػاؿل

لاػػػػػ لالػػػػػػذللأمػػػػػػالفاػػػػػهلفضػػػػػػ لوحمػػػػػػ 
 

لوفػػػػػػػهلاػػػػػػػ الك لاػػػػػػػهلاػػػػػػػافلكصػػػػػػػالاا
للف  لالبضاع لاللنلووفالااض لاهل التفالاب ا لرساؿلاهل 

لالػػذللفلحػػهللفػػالاهلفػػفح لدا مػػالمم ػػسلفػػنل اوػػ لذلػػكلمػػ خ لع ػػنلدرسلالاػػـا
....لفلالحاا لاهلع نلوا  ةلالابلاهلك ذال الوفهمفالالذللع مفال لاهلالسادةلالصػال

مسػػػػأؿلاهلأفلمحػػػػافجلع ػػػػنلذلػػػػكل لػػػػنلأفلللافامػػػػالوسػػػػ ما لكلل حقػػػػػفالولكوشػػػػافالع اػػػػهل
ففم سلع نلوا  ةلالقػ وفلكمصػابفالوػ لالحػقلالػذلللل ػاهلالقػارألأللل.....للاالصالحا 

كلػػذلكلدا مػػالوػػالمقػػاؿل ػػاتاالالقػػارألوػػ لعفػػ ا لل ػػنل ل! ..  قػػارألآللػػاتلالػػ نم 
يلالقػػارألالػذللووفػالع ػنلاوػيلاآللػاتلاللػنلممهد ػاللػذلكللقاؿلالبويلأمفػالولاقػافلوػ
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قالفال اتاالالقارألوػ لااػف  للمػػػاذال لل ػػنل!!!فكمحااهالث لم دد الكمبافهالكاملهنلا وػ 

للأتافالااضػ لاهلكم للال زؽلالػذللأرس هللفػالاهلفنلت كلالساعػ ل.
فهػػػالل171171{{صذملذملذملكماَرضمصذملذملذملكماَرضمممفِِفَعْمدؤَلذملذملذملُةماظػمَلذملذملذملَعْمدؤَلذملذملذملُةماظػمَلذملذملذمل}}فػػػالق وفلال ػػػ ل لامػػػالقػػػاؿلنضػػػ ةلالفبػػػنل

عفػ لالػلالكةلكالسػماعلفػنل  المأدا لاللنلمأا لوفهالكمش ب.ش ابلو لالفارللفدلػهلاه
لللالصػػ كرللاوػػ لفػػنلالق ػػابلامػػاللقػػاؿلالودلػػدلالااػػػار    لل   لل   لل   لل

للللػالوػ ل ذالالش ابللاه لالق ابلفػػاللشػئللم ػنلالق ػابلكلاه....ل....للل[[اإلمسافاإلمساف]]لل  
 .  الواابلوا لاالـلعػالـلالااػاب

فوف واللسميلاإلمسافلالق وفلاػا ذافلالااعاػ لك ػنلأذافلالق ػطلاللػنلنػشلع ػنل
السماعلاهالنض ةلال نم .تفدؿلأماارلو لالق وفل لت ا ػالالوػا لكل ػ للشػو لاهػالالق ػطل

 ػطلفلدلػ للكلحسلاااقوهالكلشو لاهالاإلمسافلتش حلالصػ رلكتسػ لالبػاؿلكتفػدؿلع ػنلالق
اػػ لالهػػ لكالاػػ لكالمشػػاا لكالػػ ماالكتموػػ لاإلمسػػافللحاػػالوػػيلاهلاأمػػهللا ػػيلع اػػهلكلػػ اهل

لك ذال الالمقص لو لالابلاهل اللكعػالل.
لوػ لأخػنلالشػاخلأسػاوهلاػارؾلاه فاػهلكزادهل  كاآللاتلاللنلاسلموفال لاهػالالاػـا

نلعف لالسػماعلفهػنلتػل   لاهلنالكةلفنلصاتهلكاالكةلفنلودا هلأذا لوالخا لع نلاال
عػػ لالماقػػللالواػػا لكاوػػيلوػػالسػػاح ثلفاػػهلل وػػاال لفسػػاأتنلالػػفاخلفػػنلالصػػارلللمهاػػدل

لأرضلالفشارلكالفاخلفنلالصارلعف والم اهلفنلولاتلالق وفلمم لأمهلثالثلماعات.
للالفاعػػػػ لا كلػػػػنل ل ػػػػنلماعػػػػ لالاػػػػػػدعل   لل  لل لل  لل   لل لل لل

    لل  لل لل   لل لل لل  لل لللللل[[لفم لفم االلٕٖٕٖ]]لل

كاػػ لوػػ لفػػنلالسػػمااتلكا رضلسػػاح ثللهػػ لفػػدعلك  ػػيلكخػػاؼلعاػػا ل مهػػ ل
أ للأتنلع افػال  ساشو كفلاق بلالفهال لكذلكللم لل افلع نلقا لالحااةلكمسأؿلاه

ل فلالح لشللقاؿل 172172{{َحٍدمَؼعمُلقلؤ:مَظامَإظَفمَإَظاماظػمَلفؤَحٍدمَؼعمُلقلؤ:مَظامَإظَفمَإَظاماظػمَلفؤَظامَ عمُلقمؤماظِلاَسُةمَسػملكمَأَظامَ عمُلقمؤماظِلاَسُةمَسػملكمَأ}} ذالالاـا

مممم

ـؤمُظغمَلُع}}كالح لشلاآلخ ل ـؤمُظغمَلُعالمَ عمُلْقمؤماظِلاَسُةمَحِؿكمَؼطمْلػمِلَبمَسػملكماظّدْغؿمَلامُظغمَلعؤمْل 173173{{المَ عمُلْقمؤماظِلاَسُةمَحِؿكمَؼطمْلػمِلَبمَسػملكماظّدْغؿمَلامُظغمَلعؤمْل

مم

                                                 
لسف لال ارويلكالمسل رؾلل حاا لع لعب اه. ُُٕ
لصحاحلاا لنبافلع لأمسلا لوالك. ُِٕ
لركاهلالاب امنلفنلا كسطلع لأايلذر. ُّٕ
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ا رضلل قااو لل س لرلحانلااردةلتأخذلأركاحلالمػسوفا لل ػنل  اهلئكعف واللها

ل...مػػاتلالبػػاقنلفػػنلكقػػ لكانػػ ثػػ لل....ل للػػ كالا  ػػػااؿلاللػػنلسػػلح ثلفػػنلالقااوػػػ ل
اوػػػ لذلػػػكلتلمهػػػدلل....لوال  لػػػهللاقاوػػػاالالمهاػػػد  لكتاسػػػا ه لكدفػػػفه   كل سػػػ لاه

 . ا رضلو لأ  لالو ضلعػ نلاه
لدعل ذهلسػػا افلفاهال ػداتلكز زؿلكا ااػا لكماع لالا

لللل  لل    لل   لل     لللللللل[[الدلدل الدلدل ]]لل
ل   ل لواا للهالكغا  الو لالاقا يلوا ةلكعاامافلش لد زؿلت ذهلال 

لل   لل    لل    لللللل[[ا مااارا مااار]]لل
ل!!فنلماع لالاػدعك ذالل الكاق ألفنلالابلاهلل نلتو ؼكغا لذلكلااا

ل لل..لك نلتأتنلاو لذلكلماع لالصوقلالفاع لالااما ل نل

لل   لل لل  لل   لل لل لل     لل  لل لل   لل لل
 لل  لل لللللل[[الدو الدو للٖٖٔٔ]]لل

ارلأواػػاؿل ب لػػ لأفلال ػػ لسػػاماتلكلػػ لللبقػػنل  لال بػػفػػالأللكالصػػوقل 
ذهلالفاع للقاؿلربلالودةلإلس افا ل مهلبو ل ولفكوا ا ا لك س افا لكعدرا ا 

لسػػلو للهػػذهللسػػلو للهػػذهلاػػافلاػػافلااػػلللااػػلللكلكللل......للكاماػػ كال لػػنلالحباػػطلالشػػااقكاماػػ كال لػػنلالحباػػطلالشػػااقول صػػانطلالفاعػػ
ل لالفاعاتلوفذلأمدؿلاهلع اهل ذهلاآللاتلالبافاتالفاعاتلوفذلأمدؿلاهلع اهل ذهلاآللاتلالبافات

ََِلماظػمّلفؤمَسؽملفؤ:م}} ََِلماظػمّلفؤمَسؽملفؤ:مضاَلمسؤؼمَلرؤمَر ْدَؿْمَذْغتؤمَسػمَلكمَردؤقَلماظػمّلِفمَصَدَخػمْلتؤمَسػمَلؿمْلِفمرمْدَؿْمَذْغتؤمَسػمَلكمَردؤقَلماظػمّلِفمَصَدَخػمْلتؤمَسػمَلؿمْلِفمرمااضاَلمسؤؼمَلرؤمَر

مَوَداَد مَرْأِدِف مَوَ قَت مَظضمَلػمَلكماظٍؿراِر مَلضمْلسمَلفؤ مَإِن مَسػمَلكمَخزمَلظمَلٍة مَظؼملؤسمْلشمَلِفٌع مَوَإِغفؤ مَوَداَدَعرمْلرؤَلٍة مَرْأِدِف مَوَ قَت مَظضمَلػمَلكماظٍؿراِر مَلضمْلسمَلفؤ مَإِن مَسػمَلكمَخزمَلظمَلٍة مَظؼملؤسمْلشمَلِفٌع مَوَإِغفؤ ٌةمٌةمَعرمْلرؤَلٍة

َعْقرملؤِقٌةمِظؿملظملًا،مَوَإِنمَصْقَقمَرْأِدِفمإلَػالًامَسشمِلؽملًا،مَوِصلمَغاِحؿمَلِةمادَلرمْلرؤَلِةمَضَرٌزمَصَلػمَلؼملتؤمَسػمَلؿمْلِفمَعْقرملؤِقٌةمِظؿملظملًا،مَوَإِنمَصْقَقمَرْأِدِفمإلَػالًامَسشمِلؽملًا،مَوِصلمَغاِحؿمَلِةمادَلرمْلرؤَلِةمَضَرٌزمَصَلػمَلؼملتؤمَسػمَلؿمْلِفم

َصَفػمَلْلتؤ،مَصعمُلػمْلتؤ:مَأْغَتمَغِؾّلماظػمّلِفمَوَصظمْلَق ؤفؤمَوِطْلَرىمَوَضؿمْلزملرؤمَسػمَلكمدؤرؤَرماظِذَػِبمَوُصرؤَشمَصَفػمَلْلتؤ،مَصعمُلػمْلتؤ:مَأْغَتمَغِؾّلماظػمّلِفمَوَصظمْلَق ؤفؤمَوِطْلَرىمَوَضؿمْلزملرؤمَسػمَلكمدؤرؤَرماظِذَػِبمَوُصرؤَشم

ُأوظِؽَؽمسؤٔفػملْتمَظؾملؤْؿمَرؿمٔلَؾا ؤؾملؤْؿمَوِػَلمَوِذؿملغمَلُةماالْغعمِلشمَلاَع،مَوَإِغامُأوظِؽَؽمسؤٔفػملْتمَظؾملؤْؿمَرؿمٔلَؾا ؤؾملؤْؿمَوِػَلمَوِذؿملغمَلُةماالْغعمِلشمَلاَع،مَوَإِغامممعمَلاَل:معمَلاَل:مظٔدؼَؾاَجمَواحَلَرؼَر،مَصظٔدؼَؾاَجمَواحَلَرؼَر،مَصاا
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174174{{ممَضْقٌممُأٔخَرْتمَظؽمَلامَرؿمٔلَؾا ؤؽمَلامرممِخَرِ ؽمَلاَضْقٌممُأٔخَرْتمَظؽمَلامَرؿمٔلَؾا ؤؽمَلامرممِخَرِ ؽمَلا

مم  

ل مَوَحؽمَلكمَجْؾؾمَلَؿفؤممم}} كقاؿ ماظعمَلْرَن ماظعمَلْرَن مَصاِحبؤ ماْظَؿعمَلَؿ مَوَضِد مَأْغضمَلؿؤ مَوَحؽمَلكمَجْؾؾمَلَؿفؤمَطؿمْلَػ ماظعمَلْرَن ماظعمَلْرَن مَصاِحبؤ ماْظَؿعمَلَؿ مَوَضِد مَأْغضمَلؿؤ َطؿمْلَػ

مَؼؽمْلَؿصمِل مَؼؽمْلَؿصمِلَوأْصطمَلكمَدؼمْلضمَلفؤ مَؼامَوأْصطمَلكمَدؼمْلضمَلفؤ مَغعمُلقلؤ مَصغمَلؿمْلَػ مادُلْلػمِلؼملؤقَن مَضاَل مَصؿمَلؽمْلظمُلَخ  مَؼؽمْلظمُلَخ مأْن مؼؤْمَعَر مأْن مَؼامرؤ مَغعمُلقلؤ مَصغمَلؿمْلَػ مادُلْلػمِلؼملؤقَن مَضاَل مَصؿمَلؽمْلظمُلَخ  مَؼؽمْلظمُلَخ مأْن مؼؤْمَعَر مأْن رؤ

175175{{ممردؤقَلمآ؟مَضاَل:مُضقُظقا:مَحْلؾؤؽمَلامآمَوِغضمْلَؿماظَقِطؿملؾؤمَ َقّطػمْلؽمَلامَسػمَلكمآمرلؽملاردؤقَلمآ؟مَضاَل:مُضقُظقا:مَحْلؾؤؽمَلامآمَوِغضمْلَؿماظَقِطؿملؾؤمَ َقّطػمْلؽمَلامَسػمَلكمآمرلؽملا

مم  

كلقصػػ لاػػذلكلاسػػػ للكقاػػػص لكذلػػكلل ػػنللع  ػػػاالوػػ لال ماػػػالك لنسػػف للهػػ ل
ا  ػ لكالاػاابلفػنلاآلخػػ ةلكلػذلكل  أوالمحػ لفقػ لادخػ للفػالاه  اهلاالبػافلاهال

االػػػالمالوػػ ةلاػػاله لكوػػ ةلاػػالا لكوػػ ةلاػػالم ضلكوػػ ةلاػػالاق لكوػػ ةلاػػالب دلكوػػ ةلاػػالح لكوػػػ ةل
االح كبلكو ةلاال  كبلكذلكلل ػنللعػ جلاػ لكانػ لفافػالوػ لال ماػػالكلاػػسلع اػهلسػا  ل

ل   كان ةللاالبػهلاهػالاه
ـْمَغزمَلذملٍبموالمَوَصذملٍبموالمَػذملَؿموالمحؤذملْزُنممممممم}}لقػاؿل ـَمَعذمل ـْمَغزمَلذملٍبموالمَوَصذملٍبموالمَػذملَؿموالمحؤذملْزُنمممممممَظامؼؤزملؿملبؤمادلرَ مادلذملمع ـَمَعذمل َظامؼؤزملؿملبؤمادلرَ مادلذملمع

ك ػذالالحػ لشلل{{والمَشَؿموالمَأذًىمحؿكماظرملقطُةمؼؤرمَلاُطؾملامإالمَطظمَلَرماظػمَلفؤمسؽملفؤملؾملامَخشملاَؼاهؤوالمَشَؿموالمَأذًىمحؿكماظرملقطُةمؼؤرمَلاُطؾملامإالمَطظمَلَرماظػمَلفؤمسؽملفؤملؾملامَخشملاَؼاهؤ
لللركاهلسا مالاإلواـلوس  ل

كامػػػػالتو فػػػػافلفػػػػ فلالمسػػػػ ما لعػػػػاتبافلع ػػػػنلنضػػػػ ةلاهلكلقالػػػػافللمػػػػاذاللواػػػػنل
ال اف ل لاذالكاذالكلم  ػافلالقصػػارلكالمفػػاتلكالعاػ اتلكلل افػال لأمػهل للل افػالكل فػهل

كذلػكلل ػنلمعػ جلوػ لالػ ماالل!كوػ للػاسلع اػهلكزرللدلػ هلدر ػاتلفػنلالمفػات!للاه مال
كقػػ لضػػ بللفػػال...لكلػػاسلع افػػالسػػا  لكانػػ ةللاالبفػػالاهػػالوػػ للقػػاؿلل شػػئلاػػ لفا ػػافل

لالا و .سا مالرساؿلاهلالق كةلفنل ذ
كالصارلالػذلللػفاخلفاػهل سػ افا لعبػارةلعػ لالوػال لالػذللاوػيلوػالفاػهلالسػمااتل

فلاػ لوػالفػنل..لكعف واللفاخل ذهلالفاعػ لفػ ضا لالسبيلكوالفاه لكوالاافه االسبيلكا رل
فاقػػاؿلاهلوػػ ل!!ل...لالسػػمااتلكوػػ لفػػنلا رضلكاػػ لالػػذللااػػفه للصػػوقلكلفلهػػنلأوػػ هل

  قوا ا اػػػ لكعدرا اػػػ لك سػػػ افا لفاقػػػاؿلالحػػػ ب لػػػ لكلل  ل للقػػػاؿللػػػ للبػػػقالػػػذللاقػػػن
افا لفامػػػاتولكلامػػػ للامػػػ ل ب لػػػ لفامػػػاتولكلامػػػ لعدار اػػػ لفامػػػاتلولكلامػػػ ل سػػػ ل

                                                 
لصحاحلاا لنبافلع لأمس. ُْٕ
ل لالل وذملع لأايلسوا لالع رمسف ُٕٓ
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لللفاقػاؿلالحػنلالػذلل للمػاتوا ا ا لفاماتل...ل   لل    لل     للللل[[غػاف غػاف للُُٔٔ]]لل

للل!فػػالللمابػػهلأنػػػ    لل    لل     للللك لوماػػطل للللل   لل    لل     لللللل 
للل هلفالللمابهلأن لفاماطلماسهلافاس

لللل     لل    لللللللل[[غاف غاف ]]لل
لالفاع لالاػالاػ لك نلماع لالبوش 

كللمهػدلالمػاازل لتلمهدلكاو لذلكلتلمهدلأرضلالمحش لكأرضلالمفش لكاذلكل
 ل"لثػ للػفاخل س افاػػتوػالنللحػيلاهلاقػ رةلاهلاو للقاأرضلاتمهػادلأفللل للالص اطلكاػو 

لل لالفاع لالاالا ل لل"لك نفاهلأخ   لل لل  لل   لللللللللل..[[الدو الدو ]]لل

كلوادلال  لل حاػػاةلك لأسػػلاايلأفلأركللذلػكلااللاصػا ل مػهللحلػاجل لػنلكقػػ ل
ـْمممماظؽمِلذملذملاسؤمَؼزمْلذملذملضمَلعمُلقَناظؽمِلذملذملاسؤمَؼزمْلذملذملضمَلعمُلقَن}}لاالػػ لكعفػػػ ل ػػػذهلالفاعػػ لقػػاؿل ـْممَؼذملذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَصذملذملَمُطقنؤمَأِوَلمَعذملذمل َؼذملذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَصذملذملَمُطقنؤمَأِوَلمَعذملذمل

ـْمَضذملَقاِئَؿماْظضمَلذملْرَشمَصػمَلذملامَأْدَريمَأَصذملاَقمَضْؾػمِلذمللمَأْممممممممممم ـْمَضذملَقاِئَؿماْظضمَلذملْرَشمَصػمَلذملامَأْدَريمَأَصذملاَقمَضْؾػمِلذمللمَأْمممممممممممؼؤظمِلؿملؼؤمَصَإَذامَأَغامِلؼملؤقَدذملكممِخذملٌذمِلعمَلاِئؼمَلذملٍةمِعذمل ؼؤظمِلؿملؼؤمَصَإَذامَأَغامِلؼملؤقَدذملكممِخذملٌذمِلعمَلاِئؼمَلذملٍةمِعذمل

ل  لذلكلاوػ لرسػاؿلاهلكذلكلنلنل للاػػ لأخاامفػالالاػػا لل176176{{جؤقَزَيمِلزمَلضمْلعمَلِةماظشملُّقَرجؤقَزَيمِلزمَلضمْلعمَلِةماظشملُّقَر
ل ػػػػالواسػػػنلكلقػػػػالافلقػػػػاؿلرسػػػػاؿلاه.وػػػػيلأفلرسػػػاؿلاهل فػػػالوفلبهػػػا لأفلأكؿلوػػػ  للقػػػػـا

للعػب .
لاوػػ لرسػػاؿلاهل ػػالواسػػنلع اػػهلالسػػالـ.فنلذلػػكلالاقػػ ل  ذانلفػػأفلأكؿلوػػ للقػػـا

ك ػػالالودلػػدل  ت ػػافلا  سػػاـلقػػ لتح  ػػ لكلػػ للبقػػنلوفهػػال  لاللػػ ابلل ػػ لن مػػ لاه
اػهلع اػهلالملاضػ لف ػ لكانػ للػهلك ػهلالح ا لأمهل و لاإلمسافلف ل انلفنلا لوالتاض ل

ل للسبقهلسااقلك لل راهل لنقلو لا كلا لك لاآلخ ل لكا لكانػ للػهلصػاتلخصػهلاػهل
وػ للقػػاؿلل شػػئلاػػػ لفا ػػػافلكاػػ لكانػػ للػهلاصػػماتل فلاػػافلفػػنلأصػػااوهلأكلفػػنلعافػػهلأكل

كاػػػ لكانػػػػ للػػػهلركحلكلػػػػهلق ػػػػطلكلػػػهلعقػػػػ ل  فػػػنلأض اسػػػهلخصػػػهلاهػػػالالعػػػالقلالمبػػػػ ع
 نػػػػ لسػػػػػااهلوػػػػ لالسػػػػػااقا لأكلوػػػػػ ل  صػػػػااتلكقػػػػػػ راتلخاصػػػػ للػػػػػػ للواهػػػػػالاهاماا

لالمواص ل لأكلو لالالنقا لكذلكلل نلتاه لفاهلقػ رةلربلالوالما .
للكعفػػػػػػػ واللػػػػػػػ للالفػػػػػػػاسللقػػػػػػػ أل  لل    لل    لل     لل     لل

                                                 
لصحاحلالبعارللع لأانلسوا . ُٕٔ
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    لل    لللللللل[[اللااا اللااا للّّ]]لل

سل....لتػػ للقػػ رةلعفػػ والتفاػػ ل لػػنلالفػػا....لكل أل ػػذهلاآللػػ لاق بػػكلفاماػػطلأفلتقػػ
لربلالفاسلفلدل ل لمامانل...ل

كويل ذالفأفلا لكان لنلنلالااػ لكالل ابلالملبقنلوفػهلفػنلالقبػ للعل ػللعمػ ل
فػالللعػل طلتػ ابلأنػ ل...!!لف الكضوفالفنلالقب لوا  لألللأكللدل ل....لقب هلكو لاو هل

أاػػ علاإلمسػافل   فلالعػالق  خصاصا لخصهلاهالربلالوػدةلااآلخ لف  لكان لله
فػػنلالا داماػػ لكعػػ ـلل177177{{َخػمَلذملذملَؼماظػمَلذملذملفؤممَدَممَسػمَلذملذملكمصؤذملذملقَرِ فِممَخػمَلذملذملَؼماظػمَلذملذملفؤممَدَممَسػمَلذملذملكمصؤذملذملقَرِ فِمم}} لصػػارةلف لػػ ةلقػػاؿلفاهػػال

كلػػاسللػػػهلوااػػ لفػػػنلاػػػ لل!!!لكاػػػ لكانػػ لف لػػػ لفػػنلصػػػارتهلالاػػا  ةلكالباافػػػ !!!لالما اػػ ل
كعام لالواػا لك اػ اعل....لةلالقادرلكذلكلل نلم للق رل.....لأكصافهلالاا  ةلكالبااف ل

ل. المبػ ع
لممػػيلع اػػهلت ااػػهللللاىلرااماػػانلل ػػ لكانػػ لفػػنل سػػمهلوافاااسػػ  كقػػ ل وػػ لالقػػادر

االمافػػاااسلالػػذلللممػػيلالح لػػ ل ػػذالالمافػػاااسلوا ػػادلفػػنلأسػػا لالومػػادلالاقػػ لل
ـَممَدَممَؼْمُطػمُلذملفؤماظّؿذملَرارؤمَإاَلمَسْفذملَبماظذملذِمممممم}} ل لقػاؿلفاػهل ـَممَدَممَؼْمُطػمُلذملفؤماظّؿذملَرارؤمَإاَلمَسْفذملَبماظذملذِممممممُطذملّؾماْلذمل َغِب مِعؽمْلذملفؤمخؤػمِلذملَؼمَوِصؿملذملِفممممَغِب مِعؽمْلذملفؤمخؤػمِلذملَؼمَوِصؿملذملِفممممُطذملّؾماْلذمل

 ػػذاللوالػػافلعفػػػهلفػػنلال اػػ لالواواػػ ل}لالوصػػو ل{كعمػػطلالػػذمطل ػػػالوػػاللقل178178{{ؼؤَرَطذملذملبؤؼؤَرَطذملذملبؤ
ل.الوصو ل للافنلأاػ ال مػهلالمافاااسلالذللسالمميلع اهلت ابلاإلمساف

ا رضلكوػػالسػػأقالهل   لاهوقلاللػػنل ػػنلقبػػ لماعػػ لالقااوػػ للػػأوكاوػػ لماعػػ لالصػػ
لالفبػػاةلالػػذللقػػاؿلفاػػهلنضػػهلقػػ لركاهلكصػػ حلاػػ َأَغذملذملامَعِدؼؽمَلذملذملُةماْظضمِلػمْلذملذملَؿمَأَغذملذملامَعِدؼؽمَلذملذملُةماْظضمِلػمْلذملذملَؿممم}}ل  ةلالفبػػناػػابلع ػػـا

ـْمَأَراَدماْظضمِلػمْلَؿمَصػمْلؿمَلْمِتماْظَؾاَر ـْمَأَراَدماْظضمِلػمْلَؿمَصػمْلؿمَلْمِتماْظَؾاَرَوَسػمِلٓلمَلالؤؾمَلا،مَصؼمَل كو لل ل لأفلل  يللذلكللم هلفنللولل179179{{ممَوَسػمِلٓلمَلالؤؾمَلا،مَصؼمَل
الابلمهولالبالغ لل واـلعػ نلك العبارةلع لسل لعش لوم ػ ل موػهلأنػ لأك دلاإلوػاـل

سػلاايلكق ل ميلفاهلاويلأقػااؿلاإلوػاـلع ػنل مػهل لوللالش لللال ضيللع نلاسمه
ل لقػاؿسا مالع نل لاافلأن لأمهللمميلا لأقاالهلكق

مم"مظقمصلرتمصاحتةماظغملؿارممبامأسػملؿمظقمضرمتمدؾضملنيملضمل ًام""مظقمصلرتمصاحتةماظغملؿارممبامأسػملؿمظقمضرمتمدؾضملنيملضمل ًام"

                                                 
لصحاحلالبعارللع لأايل  ل ة. ُٕٕ
لركاهلوس  لع لأايل  ل ة. ُٖٕ
لال  هيلعفهيٍ ل ُٕٗ لال  هيلعفهيمىال)ع لؾل(لع ل اا لرضيى ل) اويلا نادلشلكالم اسا (.عقلع لاطلؾ(لع لاا لعٌباسلرضيى



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            227227                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ع ػ لالفبػاةلخصػهلاػػهلاهللك ػذال ػػالوػ ولفل مػالنلاللحم هلسػبولانلأللتسلا ؽلكرقل

أو لاهلال لػػػاحلأفللػػػلسػػػا مالع ػػػنلفػػػنلذلػػػك للقػػػػ لقػػػاؿ.لكلل سػػػاؿلاهللا ا الػػػهلكنبػػػهلل
ؿلال لػاحلكتشػػل لقػاةلال لػػاحلنلػنلتحػػاللتوػلق لا رضلوػ ل هاتهػػالا راػيلكتشػػل لصػ وات

للل الاان لالملواؿلل لنلوالقاؿلفاهلاٍلًمبىاؿيل   لل  لل لللللل..[[المدو المدو ]]لل

للل للوػػػػ لال وػػػػ لفػػػػنل ػػػػذهلال  ػػػػ ػػػػا النللانلأللااوػػػػ  لل  لل   لل  لللل
   لل    لل  للللللألػػػ لتذ ػػػطل ػػذهلالمبػػػاؿل....للللل   لل   لل    لل

لللللل......ل......للل[[الااقو الااقو ]]لل

أللاأمهالل لت ػ لفالممػيلاسػبطل ػذهلالػ لحلتػ ابلاػ ل مسػافلع ػنلالمافػاااسل
أكلانلػػ ؽلفػػنلالفػػارلأكلالػػذلل فػػالأكلك ػػالالوصػػو .العاصلاػػهلنلػػنلوػػ لأا ػػهلالسػػمكل

كل ػافلنقاقػ لاإلمسػافلثػ لاوػ لذلػكللل ػافل سػ ل   فاؾلا لذلكلسامموهلالماوي
لاإلمسافلااػل 

ماا لاإلمسافلأفللع جلوفهػالكلػ للهػئلاهلالػ كاعنلكا سػبابل  لماللق رلاه
ذهلالفااػ لو  ػانللفػدؿلوػ لالسػماللفاقسػ ل ػ  اا لال   لكزك لهلفػ ذال وسػهالأوػ لاه

أكلالمالل لنلثالثلأقساـللفػدؿلفػنلالػ ن للل ػافلوفػهلاإلمسػافلكقسػ للاضػيلفػنلواضػيل
ضذملكمعذملـمممضذملكمعذملـممم»»عذملٍرماظذملؽمليٍبماؽملذملازةمسؽملذملدمضذملكمصعملذملال:مممممممعذملٍرماظذملؽمليٍبماؽملذملازةمسؽملذملدمضذملكمصعملذملال:ممممممممم}}قب هلالذللسا ف لفاهلكلذلكلعف وا ل

صعملاظقا:مصالنماحلؾرمللمؼامردقلمآ،مصعملالمردقلمآم:مالمَإظَفمَإّظامآمالمَإظذملَفممصعملاظقا:مصالنماحلؾرمللمؼامردقلمآ،مصعملالمردقلمآم:مالمَإظَفمَإّظامآمالمَإظذملَفمم«م«مػذا؟ػذا؟

َِِفمَوَدؼملاِئِفمَإىلم ؤْرَلِؿِفماّظيتمِعؽمْلؾملامخؤػمِلَؼَإّظامآمَإّظامآم ـْمَأْر َِِفمَوَدؼملاِئِفمَإىلم ؤْرَلِؿِفماّظيتمِعؽمْلؾملامخؤػمِلَؼِدؿملَؼمِع ـْمَأْر 180180{{ِدؿملَؼمِع

مم م م

 ذانل لاػػ لكأفللػػ ف لاإلمسػػافلفػػنلالم ػػافلالػػذللفاػػهل ػػدللوفػػهلأوػػالالقسػػ لالاالػػشل
فػنلسػحا طلالمػػدفلفػ ذالقػ رلاهلالع ػقل لامػػال  فاصػو ل لػنلعػال لالمػػدفلكلضػوهلاه

فؤمذملذملذملذملمَعشمَلرًامَطَمِغفؤماظشمَلّؾمَأَوماظصملخملّؾمَصَؿؽمْلؾؤتؤمِعؽمْلذملفؤممفؤمذملذملذملذملمَعشمَلرًامَطَمِغفؤماظشمَلّؾمَأَوماظصملخملّؾمَصَؿؽمْلؾؤتؤمِعؽمْلذملفؤممؼؤؽمْلَزلؤماظػمّلؼؤؽمْلَزلؤماظػمّلمم}}لقاؿلفنلالح لشلالصحاحل

{{َأْجَلادؤماظؽمِلذملاسَمَأْجَلادؤماظؽمِلذملاسَم
ثذملؿمؼردذملؾمآمعذملا ممممثذملؿمؼردذملؾمآمعذملا مممممم}}::أمػهلقػاؿلكذاػ لعػ لعبػ اهلاػ لوسػوادللُُٖ

عـمحتتماظضملرشمطؼملينماظرجالمصؿؽملؾذملتمحلؼملذملاغؾملؿموجـؼملذملاغؾملؿمطؼملذملام ؽملؾذملتماَرضممممممعـمحتتماظضملرشمطؼملينماظرجالمصؿؽملؾذملتمحلؼملذملاغؾملؿموجـؼملذملاغؾملؿمطؼملذملام ؽملؾذملتماَرضمممممم

َصؿؤـِ ؤمَدَقالًامَصلؤعمْلؽمَلاهؤمَإَظكمَلػمَلٍدمَصؿؤـِ ؤمَدَقالًامَصلؤعمْلؽمَلاهؤمَإَظكمَلػمَلٍدمممآماظذيمؼردؾماظٔرَؼاَحآماظذيمؼردؾماظٔرَؼاَح}}عـماظـرىمثؿمضرأمسؾدمآ:معـماظـرىمثؿمضرأمسؾدمآ:م

                                                 
ل رل.المسل رؾلل حاا لع لأايلسوا لالع َُٖ
لركاهلوس  لكاإلواـلأنم  ُُٖ
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{{َطذِظَؽماظؽمّلرملؤقرؤَطذِظَؽماظؽمّلرملؤقرؤ}}حؿكملػملغ:محؿكملػملغ:ممم{{َعؿمٔلٍتَعؿمٔلٍت

لُِٖ
السػػماللأفلتماػػ لفلماػػ لأراوػػا لعاوػػانلوفاػػانلامفػػنلال  ػػاؿولا راوػػا لسػػف ل  فاػػأو لاه

لاه للل ػػػذهل ػػ لاسػػفاففالأكلاسػػفا لاه لاهلأع ػػػ ل فلالاوفػػالتعل ػػللعػػ لألػػاـلاهلفاػػػـا
  لل   لل لل   لل   لل  لل   لل   لللللللل[[لحولحو]ا]الل

لكلذلكلعف والتسموهلك اللقاؿ 
لل  لل    لل    لل لل  لل  لللللل[[ا ع اؼا ع اؼللْْٓٓ]]لل

لالقااوػ لف مػهللعل ػلل ف مهلسبحامهللوفنلأمهلق لخ قهالفػنلسػل لو ؼلسػف لأوػاللػـا
اريهيلػًوقٍلفلع ل ذهلا لاـل  لل ى   لل  لل  لللللللل..[[الموارجالموارج]]لل

لك ممػالتقػ ل ل كقاؿلوق ارهل مػهلسػاق رل مػهللػاسل فػاؾلشػمسلك لقمػ لك لممػـا
لكاػػ لكانػػ لوفػػالسػػافدؿلع ػػنلت ااػػهلوػػ ل لالػػذلل لتأخػػذهلسػػف لك لمػػـا لقػػ رهلالحػػنلالقاػػـا

للللالماللالذللخ قلوفهلفيلالب ال ل  لل    لل   لللللللل..[[ا ع اؼا ع اؼ]]لل

للفلل ػػافلوػػػ ةلأخػػ لل ا ػػ لاإلمسػػافلكت ػػافلع ػػنلنسػػطلوػػالقػػاؿلالػػ نم ل   لل
     لل   للللللف ذالاافلو لأ  لالمف لف فلت الفهلل افلع ػنلالشػاا  لل]الااقو []الااقو [لل

وفاسػػػطلاللػػػنلتفاسػػػطلأ ػػػ لالمفػػػ لك فلاػػػافلوػػػ لأ ػػػ لالفػػػارلكالواػػػاذلاػػػاهلل ػػػافلت الفػػػهل
للمهف .

ل ػػ لأ ػػ لالمفػػ ل....لكال ػػ لسػػاو فهلل... ذانلفالها ػػ لوعل اػػ لأوػػالالشػػ  للفاػػا  
سػػا افلالاانػػ لفػػاه لامػػالقػػاؿلنضػػ ةلالفبػػنلفػػنلاػػاؿلودـلع اػػهلالسػػالـلسػػبو لكسػػلافل

لأاػ لكلشػ بلثػ للعػ جلفهالاآلفلل...لزراعانلكت الفهلواال لل مس لالذللمح لفاهلاآلف
لالمف لف اسلفاهالفضالت.فنللأوا....لالماللكالاضالتل

ك ذالاػػػافلالمػػػال فػػػالع ػػػنلل...ل ذانلفاإلمسػػػافل فػػػاؾلغاػػػ لوحلػػػاجللمهػػػازلاإلخػػػ اج
فق ل و لاهلالودلدلالح ا لل مسافلت االلعاا لك ػالا مػللل....لال ماالااردلأكلنار

ك ذال....لف ذالدخ لالهااللالساخ لألاـلالصالللبػ دهلل ػنل للػسذللالػ  لا لأكلالصػ رل

                                                 
لوصفللاا لأايلشاب لكالمسل رؾلل حاا . ُِٖ
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أوػال ذالع ضػ لل....لخ لالهااللالبػاردلألػاـلالشػلاللل ف ػهلل ػنل للػسذللاػذلكلالػ  لا د

ماسػػكلللاػػارلشػػ ل لفػػ فلالمهػػازلسػػالوا لكلصػػابلاالداػػاـلكالبػػ دل لػػنلفل ة. ػػذالالمهػػازل
ل ألضال لمحلا هل فاؾلكلذلكلقػاؿل

َواَلمَؼؼمْلَؿِكشمُلذملذملذملقَنمَواَلمَواَلمَؼؼمْلَؿِكشمُلذملذملذملقَنمَواَلمممؼَمُطذملذملذملؾؤمَأْػذملذملذملؾؤماْظَفؽمِلذملذملذملِةمِصؿملؾمَلذملذملذملامَوَؼرمْلذملذملذملَرلؤقَن مَواَلمَؼَؿطمَلِقُرذملذملذملقنَمؼَمُطذملذملذملؾؤمَأْػذملذملذملؾؤماْظَفؽمِلذملذملذملِةمِصؿملؾمَلذملذملذملامَوَؼرمْلذملذملذملَرلؤقَن مَواَلمَؼَؿطمَلِقُرذملذملذملقنَممم}}

جؤرمَلذملاٌ ممجؤرمَلذملاٌ مم}}لاؿلطلك لااؿلك لفضالتلفقالااللالرسػاؿلكالاضػالتلفػفاللوعال{{َؼؾؤقُظقَنَؼؾؤقُظقَن

ََمَواظِؿْقؼمِلؿملَد،مَطؼمَلامؼؤػمْلؾمَلؼملؤقَنماظؽمِلظمَلَس ََماْظؼمِلْلِؽ مؼؤػمْلؾمَلؼملؤقَنماظِؿْلِؾؿمل ٌَمَطَرْذ ََمَواظِؿْقؼمِلؿملَد،مَطؼمَلامؼؤػمْلؾمَلؼملؤقَنماظؽمِلظمَلَسَوَرْذ ََماْظؼمِلْلِؽ مؼؤػمْلؾمَلؼملؤقَنماظِؿْلِؾؿمل ٌَمَطَرْذ 183183{{َوَرْذ

مم

ل!!ل...لكاسمواالوون كلذلكللالأملبهفال ا انل
ةلالفبػػنلك ػػالفػػنلالػػ ماالاػػافللوػػا لفػػنلالمفػػ لفقػػ لاامػػ لرا حػػ لع قػػهلفػػ فلنضػػ ل

لاـنػػ للاػػ لعاػػ لرسػػاؿلاهلفػػنللػػ هلثالثػػ لألػػك ذالصػػافحهلأ..لأذاػػنلوػػ لرا حػػ لالمسػػكل
كعفػػ واللسػػأؿلأنػػػ لعػػ لرسػػاؿلاهللك للمػػػ هللمشػػنلفػػنلالا لػػػقلالػػذللفاػػهلعاػػػ لل...

ل ػ ل للشػمهلفػنللاىَنل ػادرساؿلاهلكذلكل فللهلعا لوعصاصلكوازاؿل ذالالواػ لوال
فاو فػػافلاػػهلأفلرسػػاؿلأتػػنل لػػنل ػػذالالمم ػػسلكشػػ ؼلل...ل ػػذالالدوػػافل  لأ ػػ لالق ػػاب

لفاه.
 ذالالوا ل لواا للهلفنلف مسالك لفنلأو ل الك لفنلأللو افل مهلعاػ لراػامنل

كاػػافلأصػػحابلرسػػاؿلاهلرضػػنلاهلعػػفه للو فػػافل ػػذهل...لرنمػػامنل فػػامنلوػػ لالمفػػ ل
لفاـلكلقا لعف لالسا ةلأـلس ا لرضنلاهلعفهالكاػافلسػا مالرسػاؿلل لاافلالحقاق لفق

لاسلاقجلفا  لووهالوفادل لتماللاهالع قهلفقاؿ ل اهلغدل لالو ؽلكفنللـا
وال ذاللالأـلس ا  لقال لمساللا مصارل   لاهذهلالمفادل ل  اللاهػالع قػكلل

ل للارسػػاؿلاهلكقالػػ لوعػػادتلفػػذ ب لثػػ ....لقػػاؿللػػالأـلسػػ ا لسػػ اه لوػػاللصػػفو لاػػػهل ل
لُْٖق  لمص حلاهلاابفالك مهل ااطلالااط.

إغذملذملذمللمإغذملذملذمللممم}} للػػػالرسػػػاؿلاهفهػػػنلرا حػػػ ل لوااػػػ للهػػػالكقػػػ لذ ػػػطللػػػهللاوػػػانلوػػػ للقػػػاؿل

ـْمممم»»َزِوْجتؤمالؽمليتموإغلمأحّبمأنم ضملؿملؽمَلينملرملل مصعملال:مَزِوْجتؤمالؽمليتموإغلمأحّبمأنم ضملؿملؽمَلينملرملل مصعملال:م ـْممممَعامِسؽمْلِديمِعذملـمَذذملْلٍ ،موَظغمِلذمل َعامِسؽمْلِديمِعذملـمَذذملْلٍ ،موَظغمِلذمل

                                                 
لصحاحلوس  لع ل اا . ُّٖ
ػػالىٍتلأيوٍّػػيلاًقىػػاريكرىةو.لكفػػنلركالػػ لأخػػ للمػػذا هل فػػاللُْٖ .لكى ى مىالفػىوىػػً ؽى لًعٍفػػ ى لفػىقىػػاؿى فىػػالالف بًػػي  ػػ ىلعى ىاػٍ لو.لقىػػاؿى لدىخى عىػػٍ لأىمىػػًسلاٍػػً لوىالًػػكو لفػىقىاؿى للفىمىوى ىٍ لتىٍس ي يل قىجىلالف ًبي  لًفاهىا.لفىاٍسلػىاػٍ الال ًذملتىٍصػفىًوا ى »اٍلوى ىؽى ولوىالٰ ذى لمىٍموى يػهيلًفػيلًااًبفىػا.ل«للىالأيـ لسي ىٍا و العى ىقيػكى قىالىػٍ  لٰ ػذى لًوٍ لأىٍااىًطلالاٍّاطًل ل.)صحاحلوس  (لكى ياى
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َرٍةمَواِدضمَلِةماظِرْأَسمَوسؤقِدمَذَفَرٍة،مومؼُةمَلؿمْلؽمِللمَوَلؿمْلؽمِلَؽمَرٍةمَواِدضمَلِةماظِرْأَسمَوسؤقِدمَذَفَرٍة،مومؼُةمَلؿمْلؽمِللمَوَلؿمْلؽمِلَؽمَإَذامطاَنمَشٌدمَصَؿضمَلاَل،مَصِفلَ مِلعمَلارؤوَإَذامطاَنمَشٌدمَصَؿضمَلاَل،مَصِفلَ مِلعمَلارؤو

اَ اهؤمِلعمَلذملارؤوَرٍةمَواِدذملضمَلِةماظذملِرأسموسذملقِدمذذملفرٍةمصفضملذملَؾمَؼْلذملػمُلتؤمممممممماَ اهؤمِلعمَلذملارؤوَرٍةمَواِدذملضمَلِةماظذملِرأسموسذملقِدمذذملفرٍةمصفضملذملَؾمَؼْلذملػمُلتؤمممممممم««َأٔنمُأِجؿمْلػؤمَغاِحؿمَلَةماظَؾاِرَأٔنمُأِجؿمْلػؤمَغاِحؿمَلَةماظَؾاِر

ْنمْنمخؤْذمَوعؤَرماْلؽمَلَؿَؽمَإَذامَأَراَدْتمَأْنمَ شمَلؿمِلَبمَأخؤْذمَوعؤَرماْلؽمَلَؿَؽمَإَذامَأَراَدْتمَأْنمَ شمَلؿمِلَبمَأ»»اظضملَرَقمعـمذراسؿملفمحؿكماعؿألتمصعملال:ماظضملَرَقمعـمذراسؿملفمحؿكماعؿألتمصعملال:م

ضذملال:مصغملاغذملتمإذام شملؿملؾذملتمَذذملِؿمأػذملؾممممممضذملال:مصغملاغذملتمإذام شملؿملؾذملتمَذذملِؿمأػذملؾمممممم«م«مَ طمْلؼمِلَسمَػَذاماظضملؤقَدمرماظعمَلارؤوَرِةمَوَ شمَلؿمِلَبمِلذملفِمَ طمْلؼمِلَسمَػَذاماظضملؤقَدمرماظعمَلارؤوَرِةمَوَ شمَلؿمِلَبمِلذملفِم

كاػػػافل ػػذالالااػػطلوػػػ لل.....لمم{{ادلدؼؽملذملذملةمرائقذملذملذملَةماظشملخملؿمْلذملذملِبمصلذملذملذملؼملقاملؿملذملذملذملتمادُلشمَلؿمِلذملذملؾنيمممادلدؼؽملذملذملةمرائقذملذملذملَةماظشملخملؿمْلذملذملِبمصلذملذملذملؼملقاملؿملذملذملذملتمادُلشمَلؿمِلذملذملؾنيممم
للل!!!لالد ا  لاللنلأخذ الو لرساؿلاهل

 ذالأرادلللاػامنلاػافلك الفنلال ماالفػنلنػاؿلأ ػ لالمفػ لكالػ لا لال ذانلاافل
أفللقضنلنا لهللػذ طلاواػ انلفابحاػافلاوػ لقضػاللنا لػهلفػنلالم ػافلالػذللقضػنلفاػهل
نا لػػهلفػػالللمػػ كفلشػػا انلكقػػ لنػػ ثلذلػػكلوػػ اتلع لػػ ةلفقالػػػااللػػالرسػػاؿلاهللمػػاذاللػػ ل

كاػػػػافلالػػػػ دل مهػػػػ للػػػػ للسػػػػلااواالأفللوػػػػاللوفػػػػنلأفلا رضلاال ولهػػػػاوممػػػػ لشػػػػا انل لفقػػػػاؿل
ك ذالووفاهلأمهلل لل  للػهلفضػالتلل...له لع نلق ر  مف  ل!!!لالحقاق لسلاعباال ذهل

ل بػ لأنػ للك    م   م{{ممَواَلمَؼَؿطمَلِقُرذملقَنمَواَلمَؼؼمْلَؿِكشمُلذملقَنمَواَلمَؼؾؤقُظذملقنَمممَواَلمَؼَؿطمَلِقُرذملقَنمَواَلمَؼؼمْلَؿِكشمُلذملقَنمَواَلمَؼؾؤقُظذملقنَممممم}}وا لناؿلأ ػ لالمفػ ل
ل.اػ للا لخػال انلوع  انلفاهالأاػ انلفنلس لالشبابلفنلعم لثالث لكثالثػا لل!!وفه 

المفػػػ ل لاػػػ لكأفلل ػػػافل سػػػمهلالػػػذللل امػػػهلربلالمفػػػ لل ذانلوػػػ لسػػػاذ طل لػػػن
 ذانل لاػ لكأفلل ػافل ػذالالمسػ ل....لوال مانلل مف لفه لاالمف لو ضلأكل ػ لكغػ ل ل ل

لللغاػػػػ لقااػػػػ لل مػػػػ ضلكلػػػػذلكلسػػػػاقالافلعفػػػػ واللػػػػ خ امها   لل    لللل   لل
   لل  لل     لللللل....ل....للل[[فاا فاا للّّْْ]]لل

أخبػ ل فاؾلندفلكسا افلالمس لوو لاهذهلال اااػػ ل.أقػػ لأ ػ لالمفػ لامػػاللاسل
كم لاػػنلل!!!قػػاةل لهاػػ لرااماػػ لماراماػػ ولسػػا افلفاػػهلقػػاةلأراوػػا لر ػػػالنللاموفػػنلأمػػهالحباػػطل

لاهذالالاصللنلنل لماا لع ا  ل فلالاصلللااؿلش نه.
لكالوااذلااهل....أوالأ  لالفارل

لاانػػ لوػػفه للااافػػقلالوػػػذابلفمػػالالػػذلللشػػػو ل لاػػ لألضػػالوػػ لتمهاػػدل سػػ لال
كقػ لأثبػ لالو ػ لل!وك ػذال ػالاػالـلربلالوػالما ل....لالم ػػ ....لاالوذابلكلحػسلاػهل ل

"لأفلالم ػػػ ل ػػػالالػػػذلللشػػػو لاػػػالب دلكاػػػالح لل لالحػػػ لشل ػػػذالا وػػػ لوفػػػذلسػػػفا لق ا ػػػ 
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للل فنلذلكتوالنللكقػ لقػاؿلاهل"وكاا ل 

لل   لل   لل    لل     لل   لل    لل    لل    لللل[[الفسالالفسالٔٓٔٓ]]لل

ل ل نلللحم لقػاؿللانَىل ذانل لاػ لكأفلل افل   لال اف لسما 

185185{{ممَِجػمْلدؤهؤمِدَقىمَظْقؼمِلِفمَوِسصمَلاِعِفمَأْرَلضملؤقَنمِذَراسًاَِجػمْلدؤهؤمِدَقىمَظْقؼمِلِفمَوِسصمَلاِعِفمَأْرَلضملؤقَنمِذَراسًامم}}

مم

  ػػػ هلاهػػػذالكذلػػكلل ػػنلللحمػػػ لالوػػػذابلكوػػػيلذلػػكلسػػالاا لااسػػػلم ارلك ذالاػػافل
لالحم لفمػالوق ارل سمهل 

َععمْلضمَلدؤماْظغمَلاِصَرمِصلماظؽمِلاَرمَعِلَ ُةمَععمْلضمَلدؤماْظغمَلاِصَرمِصلماظؽمِلاَرمَعِلَ ُةممم}}أعاامالنض ةلالفبنلاويل ذهلا كصاؼلكقػاؿلل

َِْرُسمِعـْؾؤمُأحؤٍد،مَوَصِكذؤهؤمِعـْؾؤمَوْرَضاَن، َِْرُسمِعـْؾؤمُأحؤٍد،مَوَصِكذؤهؤمِعـْؾؤمَوْرَضاَن،َثاَلَثِةمَأِؼاُم،مَوُطّؾم 186186{{َثاَلَثِةمَأِؼاُم،مَوُطّؾم

مم  

للل كاو لأفللػل ل ػذالاللشػ ا لك ػػذالاللصػال ل لل  لل لل   لل   لل لل
  لل   لللللالالاح قاؿلفلع جلا ركاحلامالللفاخلالفاع لالاالا ل[[الدو الدو ٖٖٔٔ]]لل

لللل    لل  لل   لللللللل[[القم القم ]]لل
...لكاػػػػ لركحلتػػػػذ طللصػػػػانبهالفهػػػػنلتو فػػػػهلك لتػػػػذ طللااػػػػ هلل!!!واػػػػ لالمػػػػ اد

ل. حااةلا ذفلالحنلالقاـاكعف والت خ لفاهلال كحلتلح ؾلفاهلال
لالقااو ل  لا لومماع لت افللـا

لالقصػارلفػنلالمفػ لكلػاسل لو لالقبارل لنللـا أرايلومماعاتلومماع لوفه لتقـا
ل.له لشأفلاالحسابلك لاالمادافلك لاالص اطلك لااا لذلك

كومماعػػ لثاماػػ لوػػ لالقبػػارل لػػنل هػػف لكاػػذلكللػػاسللهػػس للشػػأفلاالحسػػابلك ل
ل.االص اطلكل  لع نل هف لوباش ةلكا سلالقػ ارلاالمادافلك 

لللكالممماعػػػػػػ لا كلػػػػػػنلاللػػػػػػنلم لػػػػػػ لأفلم ػػػػػػافلوػػػػػػفه ل فلشػػػػػػاللاه   لل   لل
    لل    لل   لل  لل للنلػػنلأمهػػ للػػ للػػ خ االوػػ لأاػػاابلولول[[الدوػػ الدوػػ ]]لل

                                                 
لركاهلأنم لكأاالو نلكالحاا لع لأايلسوا . ُٖٓ
لسااق.ماسلالح لشلال ُٖٔ
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ـَمِعمم}} للالمف لالاماما لفالبابلالاان للقاؿلفاػهل ـَمِعَعامَلؿمْل ـْمَعزمَلذملاَرؼَعماْظَفؽمِلذملِةمممَعامَلؿمْل ـَمِع ـْمَعزمَلذملاَرؼَعماْظَفؽمِلذملِةمممزمْلَراَسؿمْل ـَمِع زمْلَراَسؿمْل

ـَماظٔزَحذملامَمممم ـِمَسػمَلؿمْلؾمَلامَؼْقٌممَوػؤذملَقمَطصمِلذملؿملٌظمِعذمل ـَماظٔزَحذملامَممممَعِلَ ُةمَأْرَلضمِلنَيمَدؽمَلًة مَوَظؿمَلْمِ ؿمَل ـِمَسػمَلؿمْلؾمَلامَؼْقٌممَوػؤذملَقمَطصمِلذملؿملٌظمِعذمل كوػيلذلػكل فلل187187{{َعِلَ ُةمَأْرَلضمِلنَيمَدؽمَلًة مَوَظؿمَلْمِ ؿمَل
ل ذانلوػ للػ خ لالمفػ للػ خ لفػنل ػذالالدنػاـ...للاـا الاؼللل ادلتفع ػيلوػ لشػ ةلالدنػ

ل...
كعفػػ والتفاػػ لالمال  ػػ لفػػنلل!فللهػػالاػػا ااابفػػاللشػػأا كلػػنلأوػػال ػػذهلالمماعػػ لل

لالمفػػ لتمػػ لأفلاػػ لكانػػ لوػػفه للم ػػسلفػػنلقصػػ هلكفػػنلشػػ فلهللشػػا  كفلأرضلالماقػػل
رألفػػالنسػػااانلقػػط!ل..ل ػػ ل ػػدت لل لكاهلوػػال  لللقالػػافالواػػا لفاسػػألافل ػػ لرألػػل لنسػػااانل

ولفلقػاؿل ل لقالػاف لهلوػال دمػالصػ ااان!لفاسػألامه ل لأأمباػاللأمػل  لكال  للقالػافص ااانل
ك ػػذالوػػالأرلػػ لأفلأاافػػهل...للللوػػ لأوػػ لوحمػػ لل  لوػػ لأمػػل ل لفاقالػػافالمال  ػػ  لوػػ لأوػػ

ل!!!
للل فقػػ لقػػاؿلاهلفػػنلاػػ لا وػػ لالسػػااق      لل   لل  لل    لل   لل

    لل    لل      لل      لللللله  االلت افلوواو لل
للل...لوػػػ لقػػػاماف   لل    لل     لل  لللل    للللل..للل[[الدوػػػ الدوػػػ ]]لل..

لللل سػػػارةكوػػػالع اػػػهلنلػػػنلالمال  ػػػ لفػػػنلخلػػػاـلالاػػػ لكانػػػ لوػػػفه للأخػػػذلوالػػػهل   لل
       لل    لل لل  لل    لل     لل   لل    للللل  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ...لل

لل   لل    لل     للللل! ذانلسا افلالحسابلاالوػ ؿلل[[  ووالدلالدلللٕٕٓٓ]]لل
اؿلأو لالحباطلفالحسابلاالاض لكلاسلاالو ؿلكذلكلخصاصا لل سػأوالمح لل
188188{{ظذملـمؼدخذملذملذملؾمأحذملدطؿماجلذملذملؽملةملضملؼملذملذملػملفمممممظذملـمؼدخذملذملذملؾمأحذملدطؿماجلذملذملؽملةملضملؼملذملذملػملفممممممم}}كلذلكلقاؿللفا للاهلكأولهل

ك لػاا لأفلمم
الالذللسػا خ هلالمفػ ل مفػالسػف خ للا لكان لوف  لأفلعم هل الالذللسااص هل لك 

لذلللفما.مهللالناسبفالع نلأعمالفالفم لال لااض لاهلكاب ا لرساؿلاهل
سا لالصافا لكاػافللصػ نلفػنلاػ للا ػ لثالثما ػ لراوػ لهلكاػافللاـلالمفاػ لاإلو

ل اؿ لاهلفقػ لاذاػنلػنلأمهػ لعفػ لواتػهلقالػػااللػهل...لسامهل لل  لك للم لع لذاػػ لاهل
ل.أللذا تكلويلأمنلل لأمساؾلفنللمح ل!  تكل لأمنلمسالكللمحذا

                                                 
لصحاحلوس  لع لخال لا لعما لالو كم. ُٕٖ
لوسف لاإلواـلأنم لع لأايل  ل ة. ُٖٖ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            233233                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
كقاػػ لل شػػب نلعفػػ لواتػػهلقػػ ل  لػػهل  لاهلولفأمشػػ لوعاابػػالالحػػقلتبػػارؾلكتوػػالنل

لقا الىَن 
لأمػػػػػػػػػػػػػػػػػ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػاافه ل فلاالػػػػػػػػػػػػػػػػػانَى

ل
لغاػػػػػػػػػػػػػػ لوحلػػػػػػػػػػػػػػاجل لػػػػػػػػػػػػػػنلالسػػػػػػػػػػػػػػ ج

ل لك هػػػػػػػػػػػػػكلالمػػػػػػػػػػػػػأواؿلنملفػػػػػػػػػػػػػا
 

للػػػػػػػػػػػػػأتنلالفػػػػػػػػػػػػػاسلاػػػػػػػػػػػػػالحمو للػػػػػػػػػػػػػـا
أفلاامػػ لنمػػ لالصػػالةلكالصػػااـلف مهػػاللػػالألللػػاسلووػػنلنمػػ لسػػاللك هػػكلكل 

رأهلاوػ لألػػاـلأخللوكدفػػ لفم لاإلخالصلفماذالللبقػنلوفهػال لكاوػ لأفلقػبيلسكزم لا
ل كل لفػ دلع اهلقا ػاللواذالفو لاهلال فقاؿللهلوفنلالمفػاـصالحللهل
كالموفػنلأمهػ لناسػباهلنلػنل ػػ لأمػهللػ للحادؾقغامصدضعملقامثؿمعؽملذملقامصذملمسؿعملقام"م"
اؿلالوبػاداتلاللػنلافػ لفمػالاػل لفقػاؿلال  ػ "لولاالع اهلاوػ لذلػكلكممػنث لوف ل.ل..لفمال
ضػػاع لت ػػكلال اوػػاتلكتا ػػ لالوبػػاراتلأوػػاـلقػػ رةلوػػ للقػػاؿلل شػػئلاػػػ لل هػا لفقػػاؿ توم

اػػػ لمصػػػ نل..ل ل!لكلػػػاسلووفػػػنلذلػػػكلأفلملػػػ ؾلالصػػػالةلكالصػػػااـلل...... !!" فا ػػػػاف
لكمػػسدللوػػالع افػػاله  لكمو ػػ لع ػػ لالاقػػا لأفلدخػػاؿلالمفػػ لااضػػ لثػػ لمولقػػل.....للكمصػػـا

ل.امالق فالللكاب ا لرساؿلل...لاه
ل ذا لل  لن لشل ذهلالا  لالواام لاللنلت خ لالمف لااا لنسابلللحاااهكا

ـْمُأعٍَِؿذملذمللمَأْجؽمِلَقذملذملًةممممم}} ـْمُأعٍَِؿذملذمللمَأْجؽمِلَقذملذملًةمممإذامَطذملذملاَنمَؼذملذملْقمؤماظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَأْغَؾذملذملَتماظػملٍَذملذملفمَ ضمَلذملذملاَظكمِظشمَلاِئظمَلذملذملٍةمِعذملذمل إذامَطذملذملاَنمَؼذملذملْقمؤماظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَأْغَؾذملذملَتماظػملٍَذملذملفمَ ضمَلذملذملاَظكمِظشمَلاِئظمَلذملذملٍةمِعذملذمل

ـْمُضؾؤق ـْمُضؾؤقَصؿمَلشمِل ؤوَنمِع ِؤوا،مممممَصؿمَلشمِل ؤوَنمِع ِؤوا،مممممَرِػْؿمإَظكماجِلؽمَلاَنمَؼْلَرحؤقَنمِصؿملؾملامَوَؼَؿؽمَلضمَلؼملؤذملقَنمِصؿملؾملذملامَطؿمْلذملَػمَذذملا َرِػْؿمإَظكماجِلؽمَلاَنمَؼْلَرحؤقَنمِصؿملؾملامَوَؼَؿؽمَلضمَلؼملؤذملقَنمِصؿملؾملذملامَطؿمْلذملَػمَذذملا

َصَؿعمُلقلؤمَظؾملؤؿؤمادَلالِئغمَلَة:مَػذملْؾمَرَأْؼذملؿؤؿؤماحِلَلذملاَر؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقن:معذملامَرَأْؼؽمَلذملامِحَلذملالًا،مَصَؿعمُلذملقلؤمممممممممَصَؿعمُلقلؤمَظؾملؤؿؤمادَلالِئغمَلَة:مَػذملْؾمَرَأْؼذملؿؤؿؤماحِلَلذملاَر؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقن:معذملامَرَأْؼؽمَلذملامِحَلذملالًا،مَصَؿعمُلذملقلؤممممممممم

عمُلذملقلؤمَظؾملؤذملْؿ:مَػذملْؾمَرَأْؼذملؿؤْؿمممممعمُلذملقلؤمَظؾملؤذملْؿ:مَػذملْؾمَرَأْؼذملؿؤْؿمممممَظؾملؤْؿ:مَػْؾمجؤْز ؤؿؤماظزملٍَِراَط؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:معذملامَرَأْؼؽمَلذملامِصذملَرارًا،مَصؿَممممَظؾملؤْؿ:مَػْؾمجؤْز ؤؿؤماظزملٍَِراَط؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:معذملامَرَأْؼؽمَلذملامِصذملَرارًا،مَصؿَمممم

ـْممممممم ـْمَأْغذملؿؤْؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مِعذمل ـْمُأعٍَذملِةمَعذمل ـْمممممممَجؾمَلؽملٍََؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظقَن:معامَرَأْؼؽمَلا،مَصَؿعمُلقلؤمادَلالِئغمَلة:مِعذمل ـْمَأْغذملؿؤْؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مِعذمل ـْمُأعٍَذملِةمَعذمل َجؾمَلؽملٍََؿ؟مَصؿمَلعمُلقُظقَن:معامَرَأْؼؽمَلا،مَصَؿعمُلقلؤمادَلالِئغمَلة:مِعذمل

ُأعٍَِةمعؤَقؼملٍَذملٍدم،مَصَؿعمُلذملقلؤ:مَغاَذذملْدَغاُطْؿماظػملٍَذملَفمَحذملدٍِثؤقغامعذملامَطاَغذملْتمَأْسؼمَلذملاُظغمُلْؿمِصذمللماظذملدٍؤْغؿمَلا،مممممممممممُأعٍَِةمعؤَقؼملٍَذملٍدم،مَصَؿعمُلذملقلؤ:مَغاَذذملْدَغاُطْؿماظػملٍَذملَفمَحذملدٍِثؤقغامعذملامَطاَغذملْتمَأْسؼمَلذملاُظغمُلْؿمِصذمللماظذملدٍؤْغؿمَلا،ممممممممممم

َن:مَخزمْلػمَلَؿاَنمَطاَغَؿامِصؿملؽملامَصَؾػمَلطمْلؽمَلامػِذِهمادَلؽمْلَزَظَةمِلظمَلسمْلذملَؾمَرْحؼمَلذملِةماظػملٍَذملِف،مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مممممَن:مَخزمْلػمَلَؿاَنمَطاَغَؿامِصؿملؽملامَصَؾػمَلطمْلؽمَلامػِذِهمادَلؽمْلَزَظَةمِلظمَلسمْلذملَؾمَرْحؼمَلذملِةماظػملٍَذملِف،مَصؿمَلعمُلقُظذملقَن:مممممَصؿمَلعمُلقُظقَصؿمَلعمُلقُظق

ََكمِلاظؿمَلِلذملَ مِعؼملٍَذملامُضِلذملَؿمممم ََكمِلاظؿمَلِلذملَ مِعؼملٍَذملامُضِلذملَؿممممَوعامػؤؼمَلا؟مَصؿمَلعمُلقُظقَن:مُطؽملٍَامإذامَخػمَلْقَغامَغْلَؿِقلمَأْنمَغضمْلزمِلؿملفمَوَغْر َوعامػؤؼمَلا؟مَصؿمَلعمُلقُظقَن:مُطؽملٍَامإذامَخػمَلْقَغامَغْلَؿِقلمَأْنمَغضمْلزمِلؿملفمَوَغْر
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189  {{ممػذاػذاَظؽمَلا،مَصَؿعمُلقَلمادَلالِئغمَلُة:مَؼِقؼٍؤمَظغمُلْؿمَظؽمَلا،مَصَؿعمُلقَلمادَلالِئغمَلُة:مَؼِقؼٍؤمَظغمُلْؿم
189

مم

ل!!!لألاسلاذلك!كأ  لأفل اتا لالعص لا لفنل ذالالدوافلو لالومالتلالفادرةل
كال ضػػػاللوافػػال ذالخ امػػالأللعفػػ والل ػػافلاإلمسػػافلكنػػ هللسػػلحنلأفللوصػػنلاه

َواْرَضمِلؼمَلذملاممَواْرَضمِلؼمَلذملامممم}} لاؿلالحباػطلالمصػاانسوفا لاآلفلفػنل ػذهلالحاػاةلوػيلقػاال زؽللاا لالمػ

ـْمَأ ـْمَأَضَلَؿماظػمَلفؤمَظَؽمَ غمُل للل.ك ػس للسا خ افلالمف لااا لنسابل190190{{ممسسْشؽمَلكماظؽمِلاْشؽمَلكماظؽمِلاَضَلَؿماظػمَلفؤمَظَؽمَ غمُل
للل فلفقػ لقػاؿلاهلفاه كلفلكالمان الفلكالمش اكلأوػالال اف ل

لل لل  لل  لل  لل     لل   لل  لللل[[ال هلال هل]]لل
ل..لك ػس لل ل أكلالمقصٍّػل...لأوالو لل خ افلالحسابلو لالمػسوفا لأ ػ لالامػا 

لػػػفالػا ةلعا شػػ لرضػػنلاهلعفهػػالكلقػػػاؿلنضػػ ةلالفبػػنلل سػػلك ػػنلاللػػنل لالاالاػػ  ػػنلالممماعػػ
ـْمغؤقِضَشماْظِقَلاَرمسؤذَرؼامسائرملة:مؼامسائرملة:ممم}} لأ موا ل ـْمغؤقِضَشماْظِقَلاَرمسؤذَرَع ل...للماذا ل191191{{ممَع

مػػػػ لكالحاػػػاللالػػػػذللسا لسػػػػنلاػػػػهلكذلػػػكل فلالمفاقشػػػػ لذاتهػػػػالل اػػػنلفاهػػػػالالع
وواػ لالفبػنلالوػ مافلسػا خ افلفػنللافلوم اإلمسلف  ل ذالاال!!دلكل انلالعل!!اإلمساف
كلمشػػافلووهػػ لولأسػػا لاسػػا لا كلػػا لكاآلخػػ ل ل...للحبػػافلالصػػالحا لكالملقػػا لومػػ ل

ل لااللذلكو
ـَمَعاِظٍؽ مَضاَل:مَجاَ مَرجؤٌؾمَإَظكمَردؤقَلماظػمّلِفمَصعمَلاَل:ممم}} ـْمَأَغَسمْل ـَمَعاِظٍؽ مَضاَل:مَجاَ مَرجؤٌؾمَإَظكمَردؤقَلماظػمّلِفمَصعمَلاَل:مَس ـْمَأَغَسمْل َس

َضاَل:مَضاَل:م«م«مَوَعامَأْسَدْدَتمِظػملِلاَسِة؟َوَعامَأْسَدْدَتمِظػملِلاَسِة؟»»َؼامَردؤقَلماظػمّلِفمَعَؿكماظِلاَسُة؟مَضاَلمَؼامَردؤقَلماظػمّلِفمَعَؿكماظِلاَسُة؟مَضاَلم

ـْمَأْحَؾْؾَت ـْمَأْحَؾْؾَتحؤِبماظػمّلِفمَوَردؤقِظِف مَضاَلمَصَإِغَؽمَعَعمَع {{ممحؤِبماظػمّلِفمَوَردؤقِظِف مَضاَلمَصَإِغَؽمَعَعمَع
لُِٗ

واػ ل ػس للنلػنل،م،م{{ألرملذملرمأغتمعذملعمعـمأحذملؾؾتمؼذملقمماظعملؿملذملاعةمألرملذملرمأغتمعذملعمعـمأحذملؾؾتمؼذملقمماظعملؿملذملاعةممم}}كفنلركالػ لل
لف فلو للحاسطلوفه لساحاسطلنسااانللسا انلقاؿلفاػهلاه ل!!لالناسبه لاه

لل     لل   لل    لل   لل   لل لل   لل     لل لل      لل لل
                                                 

لال ل للُٖٗ لولالابلالمحب لكالشاؽلكا مسولكفنلابقاتلالشافوا لال ب ل.ل نااللع ـا
لوسف لاإلواـلأنم لكالل وذملع لأايل  ل ة.لَُٗ
لصحاحلالبعارللع لعا ش .ُُٗ 
لصحاحلوس  . ُِٗ
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   لل    لللل  لل    لل   لل  لل   لللللللل[[ا نقاؼا نقاؼ]]لل

ل لا ػػيلع اػػه لكل اػػنلأفلاهلساحاسػػطلالاانػػ لوػػفه لاافػػهلكاافػػهلفػػالللػػ اهلأنػػ لكل
ـؤمَؼْقَمماْظعمِلمم}}ل ـؤمَؼْقَمماْظعمِلؼؤْدَغكماْظؼملؤْمِع ـْمَرٔلذملِفمَسذملِزمَوَجذملِؾ مَحِؿذملكمَؼسمَلذملَعمَسػمَلؿمْلذملِفمَطؽمَلظمَلذملفؤ مَصؿملؤعمَلذملٔررؤهؤمممممممممؼؤْدَغكماْظؼملؤْمِع ـْمَرٔلذملِفمَسذملِزمَوَجذملِؾ مَحِؿذملكمَؼسمَلذملَعمَسػمَلؿمْلذملِفمَطؽمَلظمَلذملفؤ مَصؿملؤعمَلذملٔررؤهؤمممممممممؿمَلاَعِةمِع ؿمَلاَعِةمِع

ِلذؤغؤقِلِف مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَػْؾمَ ضمْلَرفؤ؟مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَأْيمَرٔرمَأْسَرفؤ مَضاَل:مَصَإٔغلمَضْدمَدَؿْر ؤؾمَلامَسػمَلؿمْلذملَؽممِلذؤغؤقِلِف مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَػْؾمَ ضمْلَرفؤ؟مَصؿمَلعمُلقلؤ:مَأْيمَرٔرمَأْسَرفؤ مَضاَل:مَصَإٔغلمَضْدمَدَؿْر ؤؾمَلامَسػمَلؿمْلذملَؽمم

193193{{شمَلكمَصِقؿملظمَلَةمَحَلؽمَلاِ ِفشمَلكمَصِقؿملظمَلَةمَحَلؽمَلاِ ِفِصلماظّدْغؿمَلا،مَوَإٔغلمَأْشظمِلرؤَػامَظَؽماْظؿمَلْقَم مَصؿملؤضمْلِصلماظّدْغؿمَلا،مَوَإٔغلمَأْشظمِلرؤَػامَظَؽماْظؿمَلْقَم مَصؿملؤضمْل

مم  

ك  للمله ل لػنلأفلدخػ ل..لك ذاللم للوا لفنلال ماالك اللحطلنض ةلالفبنل
لللفػػػػػنلقػػػػػاؿلاهلككعػػػػػ هلالصػػػػػادؽلل فبػػػػػنل  لللل   لل لل   لل    لل   لل

   لللللل...لكل للاضحه ل فاؾلأا انلالهل....لف  للعدله لولول[[اللح ل اللح ل للٖٖ]]لل
هلأعلقػػ لأمػػ...لاللهػػ  ل ػػذالفضػػ هالك ػػذالمار ػػالك ػػذالنسػػااهالك ػػذالعاػػاللاهأوػػ

لباػػطلالمعلػػارلكلحػػ صلع ػػنلالومػػ الحلمسػػكلا لأفلللفباػػنلع ػػنلاػػ لفػػ دلوػػ ل ػػذهلا وػػ
هلنلنللع جلوػ لالػ ماالكق بػ...لهلال ارلفلهللا لمهارلك للاارؽلنبهلق بهلماسانلفنل ذاس

ل{لله ل}غ انلألقنلا نبػ لوحم انلكنداالؿوا مالقاؿلال نللقاؿلل..المعلارلولو قلاالفبن
كأفلل...لكأفللمم فػالاممػاؿلعبػادهلالصػادقا ...لمسأؿلاهلأفلم ػافلوػ ل ػس لل

كأفللمو فػػال....لكأفللافقفػػاللمػاللحبػػهلكل ضػػاهلفػػنلالػػ ماالل...لل لبفػالوػػ لنداػػهلالما حػػا 
لال ل ل الوال ه لوفهػالكوػالااػ لوػالصػا لكأفللاا للفالذماافالا ه....لو لأ ػ لسوادتهللـا

كأ ل...لأفللواو فػػالااضػػ هللكمسػػألهلل...لوفهػػالكوػػالابػػ لكوػػالع مفػػالوفهػػالكوػػاللػػ لمو ػػ 
كأفللمو فػالوػ لأ ػ لل...لم افلو لأ  لالمواو  لاو لػهلكأفلل زقفػالصػحب لالفبػنلالمعلػار

لال...لشااعلهلفنلال ارلاآلخػ ةل ل...لوػ ضكأفلم ػافلوػ لالػذل للسػلا افلااػ للاا ػهللػـا
كأفل....لكوػػ لالػػذل للشػػ اافلوػػ للػػػ هلالشػػ لللشػػ ا ل فا ػػ لو ل ػػ ل لمامػػألاوػػ  الأاػػػ انل

 لفامو فػالنلو لالمف ل....لكأفلل م لع افػالالمفػم افلو لأ ػ ل اارهلفنلال ر اتلالو 
كصػ نلاهلكسػ  لع ػنلالهل...لفػنلعػهلاهل  لل لللملوافلابحبان لالفا ل لنلك و لالذ

لع نلولهلكصحبهلكس  سا مالوحم لكل

                                                 
لااافلا لوح ز.صحاحلالبعارللكوس  لع لص ُّٗ
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  ٌّاجمللس السابع ّالعصسٌّاجمللس السابع ّالعصس    

  194194الغآة مً خلق اإلىساٌالغآة مً خلق اإلىساٌ
الحم لهلالااسيلالذلل لوفلهنللاسوهلكاسيلفنلخ قهل...لللاس لاهلال نم لال نا 

كاسيلفنلع مهلكاسيلفنل مالهلكاسيلفنلامالهلكو لسولهل لوفلهنللح لفنلوع اقاتهل
لفق لخ قلالسمااتلك م هالاال اااطل لالسااراتلكوازاؿللاسوهال لنللـا كالفمـا

لل الماقات

لل     لل     لل    لل   لل    لللللل[[لذارلاتلذارلات]ا]الل
لالقااوػػػ  للو مػػػهل  لكسػػػو ل كالصػػػالةللواهلفػػػنلالوػػػاال لالوالاػػػ لكال اماػػػ ل لػػػنللػػػـا

كالاسػو لفػنللوابنلالق ػاالاسػو لفػلكالسالـلع نلالحباطلالمحبابلوػ لاخلصػهلاهل
لوكالاسو لفػنلالػ ر اتلالو ػنلعفػ لعػالـلالااػابلوكالاسو لفنلالو  لالما ابلوالاااب

صػ نلاهلكسػ  لكاػارؾللوكالاسو لفنلا لموا لوا ابل للر  لو لعبادلاهلالصػالحا 
كتلدل لالحارلكالقصػارلعفػ ل..لع نلسا مالوحم لالذللتلسيلالمفػاتلعف لسماعلاسمهل

ك لتاػػػلحلالمفػػػاتل...لكتبػػػلهولالمفػػػافلا ػػػ لأر ا هػػػالعفػػػػ لك ػػػادلرسػػػمهل..للذاػػػ لاسػػػمه
كع ػػنل..لفهػػالوالػػاحلالمفػػ لصػػ نلاهلع اػػهلكع ػػنلولػػهلالسػػا  ل ل...لأااااهػػال  للحضػػ تهل

كاػ لوػ لوشػنل..لالذل للقلػ كفلاػهلفػنلاػ لكقػ لكنػا ولوفهاجلامالهلكأصحااهلالاابا ل
لال ل لكع ا فالووهػ لأ موػا لووػا لووػا للػاربلالوػالما لع نل  لهلكس كلا لقهلالنللـا

ل.
لفا  لأ موا  ل خاامنلكأنباانلاارؾلاهل

ولاتلالق وفلا هػالنسػافلك ماوهػالفاهػالووػافل لتسػوهالالوقػاؿلك لالق ػابلك ل
ا ذ افلك ا   الكااافهالمػارلو لنضػ ةلال نمػػ لكقػ لأث ػولاهلصػ كرمالامػالأكردهلع ػنل

                                                 
للِِا راوالللُْٗ  .وفدؿلالحاجلعب لالما  لأاالدكحلال زلقاتلقب ناو لالوشالللََِٖ/لُ/ّ ػللُِْٗوحـ 
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ل لهاػػ لفػػن ولػػ لوػػ لولػػاتلالقػػ وفلمسػػلميل لاهػػالكلسكلهػػالالو مػػاللكلاسػػ  اللق ااػػػفالوػػ لع ػػـا

للل الاعػػػاظلكالح مػػػالل ػػػنلقػػػاؿلاهل  لل   لل   لل   لل لل     لل
لللللل..[[الذارلاتالذارلات]]لل

 ذلمسػػموه للقالػػافلأفلالاالػػ لكالح مػػ لاإللهاػػ لوػػ لخ ػػقلاإلمسػػافلكالمػػافل ػػنل
 ذالا وػ لنلػنلأفلاااػ انلوػ لالسػاووا لالػذل لللػأث كفلاهػ لكل ادكفلع نللوعبادةلال نم 

ع اه لأفللل اػاال...للافافلكلاهمافلو لأقااله لكوااعاه لأمه لل يللفالاالرضاللراه ل
ك ػػػذهل!!!لعمػػػ لالموػػػال لكأوػػػارلالفسػػػاللكا ك دلكللا غػػػافللوبػػػادةلاهل ػػػ لفػػػنلعػػػالهل

محػػ ل ماوػػانلمسػػلاايلأفلموبػػ لاهلللالمهمػػ لامػػالتو مػػافلقػػ لكا هػػالاهل لػػنلوال  لػػهلفهػػ 
ل!!!اوبادةلالمال   لهل  لفنلعالهل لأاػ انل

لللل   لل لل لل    لل     لل لل    لللللل[[اللح ل اللح ل ]]لل  
كوػػفه لالمسػػلاا للوكوػػفه لالسػػا  لأاػػ انللوكوػػفه لال ااػػيلأاػػ انلولفمػػفه لالقػػا  لأاػػ انل 

وػػفه لوػػ لخ قػػهلاهلك ػػالفػػنلسػػم ةل...لكا هػػ لنلػػنلالسػػا  للواػػ انلكوػػفه لاللػػاليلألوأاػػ انل
لوفهػال لالقااو لكعف واللقػـا لقػاؿلسػبحامكلوػالعبػ ماؾلنػقلعبادتػكٌ!لفمػ لكان ةل لنللـا

لللل : لنلنلأمه لو لاا ته لقػاؿلالحباطلا عا لكالمصاانلا اـ وفاللسلاايلذلك

َِعؤمَأْرَلَعمَأَصاِلُعمَإاَلمممَأَرْتماظِلؼمَلا ؤمَوحؤِؼمَظؾمَلامَأْنمَ ِؽَطَأَرْتماظِلؼمَلا ؤمَوحؤِؼمَظؾمَلامَأْنمَ ِؽَطمم}} َِعؤمَأْرَلَعمَأَصاِلُعمَإاَلمَعامِصؿملؾمَلامَعْق َعامِصؿملؾمَلامَعْق

ٌَِعمَجْؾؾمَلَؿفؤمٓمَداِجدا ٌَِعمَجْؾؾمَلَؿفؤمٓمَداِجداَوَعػمَلٌؽمَوا 195195{{ًًممَوَعػمَلٌؽمَوا

مم  

مم}}لباػافلعامهػالكع ػنلقػ رما للكالسمااتلكوالأدراؾلوالالسػمااتللقػاؿلفاهػال

ََْرَضماْظضملؤػمْلؿمَلذملامَواظِلذملؼمَلاِ مَخؼمْللؤذملؼملِممم ـَما ََْرَضمَعِلَ ُةمَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مَوَلؿمْل ََْرَضماْظضملؤػمْلؿمَلذملامَواظِلذملؼمَلاِ مَخؼمْللؤذملؼملِمممِطـَػؤما ـَما ََْرَضمَعِلَ ُةمَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مَوَلؿمْل اَئِةمَسذملاُم،مماَئِةمَسذملاُم،ممِطـَػؤما

ـَمُطؾمَدؼمَلاٍ مَواظِلؼمَلاِ ماظّدْغؿمَلامَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مَوِطـَػؤماظِلذملؼمَلاِ مِدذملّؿؼمِلاَئِةمَسذملاُم،مثؤذملِؿممممم ـَمُطؾمَدؼمَلاٍ مَواظِلؼمَلاِ ماظّدْغؿمَلامَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مَوِطـَػؤماظِلذملؼمَلاِ مِدذملّؿؼمِلاَئِةمَسذملاُم،مثؤذملِؿمممممثؤِؿمَلؿمْل ثؤِؿمَلؿمْل

ـْذملؾؤمذِظذملَؽمَحِؿذملكمَؼْؾػمُلذملَغمَإىلماظِلذملؼمَلاِ مممممممم ـَمُطذملؾمَدذملؼمَلاٍ مِع ـْذملؾؤمذِظذملَؽمَحِؿذملكمَؼْؾػمُلذملَغمَإىلماظِلذملؼمَلاِ ممممممممُطّؾمَدؼمَلاٍ مَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مثؤِؿمَلؿمْل ـَمُطذملؾمَدذملؼمَلاٍ مِع ُطّؾمَدؼمَلاٍ مَخؼمْللؤؼمِلاَئِةمَساُم،مثؤِؿمَلؿمْل

ـَمذِظَؽمُطػملِفمماظِلاِلضمَلِة،مثؤؿمَعااظِلاِلضمَلِة،مثؤؿمَعا ـَماظِلؼمَلاِ ماظِلاِلضمَلِةمَإىلماْظضمَلْرَشمَعِلَ ُةمَعامَلؿمْل ـَمذِظَؽمُطػملِفَلؿمْل ـَماظِلؼمَلاِ ماظِلاِلضمَلِةمَإىلماْظضمَلْرَشمَعِلَ ُةمَعامَلؿمْل 196196{{ممَلؿمْل

مم

ما اػكلأفللوكلكلأفلتلعا لا لالمال   لالػذل للوم ػافلفػنلااعػ لاهلكعبػادةلاه
                                                 

لسف لالل وذملع لأايلذر. ُٓٗ
لركاهلالبدارلع لأايلذر. ُٔٗ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
لللعبادتهلاسلااارانللفالكدعاللك  لو لأرقنلكأع نلالمال   للوفه لو ل و لاهل

لل   لل    لل    لل  لل    لل     لل   لل    لل     لل  لللًَلًَل
للل-ث لاو لذلكل–       لل   لل   للللل[[غاف غاف للٕٕ]]لل

لفه ل لل ت بافلالذمابلكلذلكلا اه لعالـلالااابلأفللسلاا كال   لالذماب
كذلكلل يلل..لافلل مسوفا لأدعا لعاام كاذلكلل علوك  لمح ل ماع لالمسوفا ل...

للل كو ل ذهلا دعا وللو مامالااللم عالاهل   لل   لل لل  لل   لل
    لل    لل   لل  لل     لل   لل   لل  لل    لللل   لل

      لل  لل  لل   لل    لللل–ل لاما د     لل  لل  لل لل
     لل      لل        لللل........لل]غاف []غاف [لل

ل ذانلفهػػػػػ للػػػػػ عافللفػػػػػالكآلاا فػػػػػالك زكا فػػػػػالك ك دمػػػػػالك ناادمػػػػػالاػػػػػ خاؿلالمفػػػػػ ل
 لل  لل لل    لل    لللللللاف لأفللحاافاللقالك ذالأرادكالو لاهل]غاف []غاف [لل

لل   لل      لل  لل لل     لل    لل  لل     لل   لل
 لل    لل    لللللل[[غاف غاف ]]لل

لل اماذالل عافللفالك  لأااا لالمال   لال  اـ...لكاما كال لنلنم  لالو شل

لل    لل  لل   لل    لل    لل    لللللللل[[الحاق الحاق ]]لل
ـْمممممممم}}ل كلقاؿلنض ةلالفبنلعػ لالاانػ لوػفه  ـْممممممُأِذَنمِظذمللمَأْنمأَحذملٔدَثمسذملـمَعػمَلذملٍؽمِعذمل ُأِذَنمِظذمللمَأْنمأَحذملٔدَثمسذملـمَعػمَلذملٍؽمِعذمل

ـَمَذذملْقؼمَلِةمُأذؤِغذملِفمَإَظذملكمَساِ عمِلذملِفمَعِلذملَ ُةممممممممم ـْمَحؼمَلػمَلِةماْظضمَلذملْرَش،مَإِنمَعذملامَلذملؿمْل ـَمَذذملْقؼمَلِةمُأذؤِغذملِفمَإَظذملكمَساِ عمِلذملِفمَعِلذملَ ُةمممممممممَعاَلِئغمَلِةمآمَ ضمَلاَظكمِع ـْمَحؼمَلػمَلِةماْظضمَلذملْرَش،مَإِنمَعذملامَلذملؿمْل َعاَلِئغمَلِةمآمَ ضمَلاَظكمِع

اػػػ ل فلاػػػ لوػػػسو لووػػػهلوػػػ لول ػػػس لللػػػ عافلل مػػػسوفا لكالمسوفػػػاتلل197197{{ممَدذملذملذملْؾضمِلؼمَلاَئِةمَسذملذملذملاُمَدذملذملذملْؾضمِلؼمَلاَئِةمَسذملذملذملاُم
الحاا لال  اـلكووه لال اتبا لعش ل لو  الع ػنلا قػ لكقػ ل مػيلذلػكلا  مػ لال ػػ اـل

ل...لو لأنادلػشلسا مالرساؿلاهل
كمااػ للوفهفاؾلال  اـلال ػاتبا لك ػ للفدلػافلااللفػاكبلمااػ لوػ لالصػبحل لػنلالوصػ 

 ػػذالاعػػالؼلالحااػػ لالػػذل لولكمااػػ لوػػ لالوشػػالل لػػنلالامػػ لولاللوػػ لالوصػػ ل لػػنلالوشػػ
                                                 

لسف لأانلداكدلع ل اا لا لعب اه. ُٕٗ
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أواوكلكالذل لخ اكلكالذل لع للمافكلكالػذل لعػ لشػمالكلكالػذل لوػ لفاقػكلكالػذل ل

أوػالمحػ لاآلفلفػنلول...لامالكسبقلأفلاس افالفنلالح لشلفنلوم ػسلسػااقلو لتحلكل
 مالرسػػاؿلاهلسػػال!لقػػاؿلذلػػكفلألػػللو ػػكالالمم ػػسلفػػ فلاػػ لكانػػ لوفػػالووػػهلسػػبوال ػػذ

ل نا لقاؿ

ـْمَزاَرمِصذمللمآمَذؿمِلضمَلفؤمَدْؾضملؤقَنمَأْظَػمَعػمَلٍؽممم}} ـْمَزاَرمِصذمللمآمَذؿمِلضمَلفؤمَدْؾضملؤقَنمَأْظَػمَعػمَلٍؽمزؤْرمِصذمللمآمَصذملَإِغفؤمَع لل198{{زؤْرمِصذمللمآمَصذملَإِغفؤمَع
 ذانلف ػػ لكانػػ لوفػػاللػػالأنبػػابلووػػهلنػػ سلمػػاراميل لهػػنللولكذلػػكلفػػنلاػػ لخاػػاةل

أوػال فلاػافلوػ لل.....لأاا لو لأللر اسل مهارل لفنلالوال لا ل فل ذالل مسو لالوػادم
كاػػذلكل فلذ بػػ لل ػػيلتصػػ نل....فػػالللسػػلاايلأنػػ لأفللوػػػ لأكللحصػػػ ل....لقػػ اا لالم

لفنلاا لاهلكق  لامالقاؿلالحباطل 

ـْمَضاَلمِحنَيمَؼْكرؤجؤمَإَظكماظزمِلاَلِة:ماظػمَلؾملؤِؿمَإغلمَأْدَمُظَؽمِلَقؼماظِلذملاِئػمِلنَيمم}}لل ـْمَضاَلمِحنَيمَؼْكرؤجؤمَإَظكماظزمِلاَلِة:ماظػمَلؾملؤِؿمَإغلمَأْدَمُظَؽمِلَقؼماظِلذملاِئػمِلنَيممَع َع

َواَلمَلشمَلذملذملرًا،مَواَلمَرَؼذملذملاً مَواَلمدؤذملذملؼمْلضمَلًة،مَواَلمَلشمَلذملذملرًا،مَواَلمَرَؼذملذملاً مَواَلمدؤذملذملؼمْلضمَلًة،مَسػمَلؿمْلذملذملَؽ،مَوِلَقذملذملؼمَعؼمْلرمَلذملذملاَيمَصذملذملَإغؽمِللمَظذملذملْؿمَأْخذملذملرؤْجمَأَذذملذملرًامَسػمَلؿمْلذملذملَؽ،مَوِلَقذملذملؼمَعؼمْلرمَلذملذملاَيمَصذملذملَإغؽمِللمَظذملذملْؿمَأْخذملذملرؤْجمَأَذذملذملرًام

ـَماظؽمِلذملاَر،مَوَأْنممممم ََاِ َؽ،مَأْدذملَمُظَؽمَأْنم ؤؽمْلعمِلذملَذِغلمِعذمل ـَماظؽمِلذملاَر،مَوَأْنمممممَخَرْجتؤما عمَلاَ مَدَكشمِلَؽ،مَواْلِؿطمَلاَ مَعْر ََاِ َؽ،مَأْدذملَمُظَؽمَأْنم ؤؽمْلعمِلذملَذِغلمِعذمل َخَرْجتؤما عمَلاَ مَدَكشمِلَؽ،مَواْلِؿطمَلاَ مَعْر

َ طمْلظمِلذملذملَرمِظذملذمللمذؤغؤذملذملقِللمَإِغذملذملفؤماَلمَؼطمْلظمِلذملذملرؤماظذملذملّذغؤقَرمَإاَلمَأْغذملذملَت،مَوَطذملذملَؾمِلذملذملِفمَدذملذملْؾضمِلنَيمَأْظذملذملَػمَعػمَلذملذملٍؽممممَ طمْلظمِلذملذملَرمِظذملذمللمذؤغؤذملذملقِللمَإِغذملذملفؤماَلمَؼطمْلظمِلذملذملرؤماظذملذملّذغؤقَرمَإاَلمَأْغذملذملَت،مَوَطذملذملَؾمِلذملذملِفمَدذملذملْؾضمِلنَيمَأْظذملذملَػمَعػمَلذملذملٍؽمممم

ـْمَصاَلِ ِفؼََؼ ـْمَصاَلِ ِفْلَؿطمْلظمِلرؤوَنمَظفؤ،مَوَأْضَؾَؾماظػمَلفؤمَسِزمَوَجِؾمَسػمَلؿمْلِفمِلَقْجؾمَلِفمَحِؿكمَؼظمْلَرَغمِع {{ْلَؿطمْلظمِلرؤوَنمَظفؤ،مَوَأْضَؾَؾماظػمَلفؤمَسِزمَوَجِؾمَسػمَلؿمْلِفمِلَقْجؾمَلِفمَحِؿكمَؼظمْلَرَغمِع
لللل199

 ولكامػػالسػػمول لفػػافلووفػػال فػػادل لنصػػ للهػػالكل ففػػال لمفلبػػهللػػذلكل       

             [13 المدثر] ،...هػالغالاػ لكعالاػ لك لمو ػ لقامػ لأماسػفالوػيلأم
خاص لاإلمسافلالمسو لالذلللقل للاالفبيلالو مافلكعفػ والتفلهػيلالمسػا ةللعف لرافال
بلأفلرلفنلن لاهلالشػ لللل ثلامالقاؿلرساؿلحلوماالكلع جلاإلمسافلل قاللاهفنلال 

ل أو   لفالب لأل لتذ طلاو لواتهلكواذالتاو  الودةلتسألهلالمال   لالماا  لاالو

َصَلؾَقاِغلمَواْحؼمِلَداِغلمَوَطَكاِغلمَوَػػملاَلِغلمَواْطؿؤَؾامَصَلؾَقاِغلمَواْحؼمِلَداِغلمَوَطَكاِغلمَوَػػملاَلِغلمَواْطؿؤَؾامممكمَضْؾَرمَسْؾِديكمَضْؾَرمَسْؾِديَسػملَسػملُضقَعامُضقَعاممم}}

200200{{ممةِِةِظَؽمِظضمَلْؾِديمَإىلمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِظَؽمِظضمَلْؾِديمَإىلمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعٰ  ٰ  ذذ

مم

                                                 
ل)ن (لع لاا لعباسل)الالحلال با (. ُٖٗ
لسوا .لركاهلأنم لكاا لالسفنلع لأاي ُٗٗ
لع لأمسلا لوالك.لالم كزملًفيلاٍلمىفىا دولكأىايالا  لالش افًويلًفيلاٍلاىالىمًا اتلكأىاالالش اخلًفيلاٍلوىاىمىً ول طولكال  ل ميََِ
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ل..ل ذهلالاالاتلوو ف لاهلأكؿو لل ل مسافل ذانلوالالاال لو لخ قلاهل

  عف والقػاؿلعػ للامالقاؿلسا مالعب لاهلاا لعباسل                
ك ػػذهللاسػػ لالاالػػ لالاناػػ ةل فلالقػػ وفلوم ػػاللال ػػكلالاالػػاتلل!ألللاو فػػافل]الــراريا  ]الــراريا  

ل لملفاكلهػػالاوػػ لذلػػكلااللاصػػا لل ثػػلوكسػػفو  الأك نل     ل  ل  ل     ل ل
  ل   ل      ل   ل     ل      للل.ت[الحم الُّ]ل

 فلالاالػ للػالللوفم لن مػ لاهلفػنلخ ػقلاإلمسػافلأفلملوػ ؼلع ػنلاوضػفالالػبوي
فػػػأفلاػػػ لكانػػػ لوفػػػاللمشػػػنلكنػػػ هلكلبحػػػشلعػػػ لو ػػػافللػػػهلفػػػنلل!اامػػػ لالوبػػػادةلكنسػػػط

ك لشأفللهلااا هلكنض ةلاهل لل لػ ل!!لأكلواارةلفنلألل ب للوب لفاهالاهل!!لالصح الل
ل ل لأفلملوارؼللماذال لفهالل....لوفالذلكل

كموػا لاوضػفالع ػنلانلكمل ارسلالقػ وفلووػلو مهلعف والملوارؼلفأمفالملو  لو لاوي
كملواكفلع نلالب لكاللقاللكالوم لالصػالحلالػذللل لػ هلاهلوفػال ماعػ للاهوااع لاهلكتقال

للله الح م لالاالا لاللنلقالهالاهلفنلالاااذلكلمفاذلالمسوفا لفنل ذهلالحااةلكل

لل لل    لل  لل   لل        لل  لللللل[[ اد ادللُُٔٔ]]لل
أو مػػػالاومػػػارةلا رضل مفػػػاللػػػالاشػػػلا فالاالوبػػػادةلفقػػػطلفسػػػفل ؾلالدراعػػػ لكالصػػػفاع ل

كاقػػػااما للل..لكل ػػػ لع افػػػالأفلموم  ػػػالاشػػػ علاهل!ناشػػػاله...لكاللمػػػارةلفلاسػػػ لا رضل
 ذالعمػػػػ لالمسػػػػ مافلا رضلفسلفلشػػػػ لفاهػػػػاللكلػػػػذلك..لالػػػػابلاهلكاسػػػػف لرسػػػػاؿلاهل

الو الػػػػ لكتفبػػػػ لالحبػػػػ لنلػػػػنلكلػػػػالكضػػػػو لع ػػػػنلالصػػػػع ةلالصػػػػماللأكلع ػػػػنلالصػػػػااح ل
ل!السادال

فػػ فل  لأوػػال ذالت اػػاالعمػػارةلا رضلل اهػػادلكال ػػاف ل لكالمشػػ اا لامػػالمػػ للاآلفل
لا ػػ لكل ػػفه لسػػام سمهالاػػالمارلكال...لا رضل لتمفػػيلخا  ػػالكا  ػػالعػػ لغػػارسلأكلزارع

لل للكذلكل مفالت افالعمارتهالل ذل ل!!!لكاإلفسادلكساكلال وال   ل ل   ل
 ل ل  لللل.ك للعشافلاهلفنلالس لك لفنلالوالما ...لل[اللاا لَُ]ل

انلأكلنلاهلا رضلقػػ ارهللأمهػالتواػنلوػ لخػ وهال فلاػافلوسػ ماكلمالعم ك الأعل
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فػػ فلا رضلتوااػػهلا اػػاتلفػػنلالعاػػ اتلاللػػنلراػػهلأوػػال ذالاتقػػنلالمسػػ  لول...لغاػػ لوسػػ  

ويلأفلالمحصاؿلثااػ لل ػ لوػالل اػنلالاالثػ للأاػ لوفػهلالوشػ ةلكوػال....للخ   لوفهال
ل.  ذال....لأا لوفهلالوش ةللأا لوفهلالما  لكل

ل ك ػػذالخاصلامماع لالمسوفا ل

لل  لل لل  لل    لل   لل     لل     لل    لل   لل  لل
    لل    لللللل[[ا ع اؼا ع اؼللٔٗٔٗ]]لل

لوكل للق ل فاللالحفالع ػاه لخاػ اتلفػالعا اتلامػال ػنلكل فػهلسػا ااهالاالب اػات
ك ػػذهلالب اػػاتلوػػ لك هػػ لماػػ لل ػػنلالػػ ع لالػػذلللوااػػهلخػػالقلالا ػػادللوبػػادهلالمػػسوفا ل

ع ػػنلنسػػطللاػػانلا للانلك فػػاؾلوػػ للوااػػهلدعمػػل اػػانل دللانلااػػهلدعمػػفهفػػاؾلوػػ للولوالمسػػلقما 
للل.... لااعلهلكتقااهلهل  لفنلعاله

ل لًَ ًَ  لل  لل لل   لل  لل    لللل     لل لل  لللل    لللللل

لل[[الاالؽالاالؽ]]

لك ذالاتػػػقلاهلل ػػػافل!ل ػػػ لرزؽلالمػػػسو لاا سػػػبابلوفلرزقهػػػ لاا سػػػبابكلفػػػاآلخ ل
عفهػػ للكرضػنلاهللكلذلكلاػافلأصػحابلنضػ ةلالفبػنلل...لااا لنسابلا سباب

ف ػػافلالاانػػ لوػػفه لالق اػػ للوػػا لاػػػهلكلافاػػهلل!!ٌلأ موػػا لاػػامااللواشػػافلاػػػب ا ل ػػذالالػػ ع 
للل....ل ذالالق ا لك للفلهنل  ل ذالنسػطلكعػ  ل...لع لال اا 

فلفػنلالا ػادلكل مفػالالاناػ لأفلمومػ لا اػاافلاشػ لو لالػ نم لكقػ لأو مػالاهل
كلالاافللفػالالسػاا ةلكالهامفػ للوػاشلالا ػادلا ػهلفػنلالو الػ للوالذل لمم كلوادافلالوػ ؿ

فاػػنل ػػذالالوصػػ لاػػافلغاػػ ل....لاإللهاػػ لامػػالاػػافلفػػنلالوصػػارلالدا ػػ ةللسػػ افالالصػػالحل
مػ لكذلػكلعفػ والاا....لالمسوفا لل ازكفلاػالمسوفا لوػ لأ  هػ لكوػ لأشػبا ه للوػ الله ل

ل.ل مسوفا لال كل لكالس اافلكاامااللوم كفلا رضلاش لو لال نم ل
أوال خاامفالاآلفل  ا  لاهلفق لقػالاالأفلأ ػ لشػئلأفلموبػ لاهلاالصػالةلكالصػااـل

لوالوبػاداتلالابلاهلكالحولكالوم ةلكالدااةولكذلكلخا لل  للاسلا لا و ل ػاكتالكةلل
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بلأكلوشػػنلأكلعمػػ لفػػنلااػػافلأاػػ لأكلشػػ لكل ػػ لاػػ لعمػػ لتقصػػ لاػػهلك ػػهلاهلنلػػنلكل

كلػاسلل!!كأللعم لتقصػ لاػهلك ػهلاهلفهػالعبػادةلهأو رس لأكعاادةلنق لأكلو لطلأكل
ل!لفهػػذالفهػػ لقاصػػ ل..الوبػػادةلهلأفلأتػػ ؾلالػػ ماالكأ  ػػسلاػػا للػػ للاهل صػػ نلكنسػػط

لع لالفااف لل نلم للواذالت افلأعا لالفااف ل للكلفسأؿلنض ةلالفبنل
صػااـلالفهػارلكالػبويلهػالأفلأعاػ لالفاافػ ل ػنلقاػاـلال اػ لكالػبويللافلمح لما 

ـْمَدَرَجذملذملِةممممم}} لاؿا ػػالالصػػ قاتلأوػػالنضػػ ةلالفبػػنلفاقػػاآلخػػ لل ل ـْمَدَرَجذملذملِةمممَأاَلمُأِخْؾذملذملرؤُطْؿمِلَمْصسمَلذملذملَؾمِعذملذمل َأاَلمُأِخْؾذملذملرؤُطْؿمِلَمْصسمَلذملذملَؾمِعذملذمل

ضاُظقا:مَلػمَلذملكمَؼذملامممضاُظقا:مَلػمَلذملكمَؼذملاممممم}}ل سلالاػ ا يك اللقص ل فالالفااف لكلال{{اظزمٔلؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلَدَضِةماظزمٔلؿمَلاَممَواظزمِلاَلِةمَواظزمِلَدَضِةم

ـَممَردؤقَلمآَردؤقَلمآ ـَمم،مضاَل:مَإْصاَلحؤمَذاِتماْظَؾذملؿمْل ف ػالأمػكلقضػا للا ػ لللصػ حلفاهػالاػا لولل201201{{،مضاَل:مَإْصاَلحؤمَذاِتماْظَؾذملؿمْل
ل اثفا لكمالكلخالصػ لهل ذهلالفاػ للقػاؿلفاهػالاهل

لل لل   لل    لل    لل لل     لللل لل لل لل   لل   لللللللل[[الفسالالفسال]]لل

وشػ لا كاخػ لوػ لروضػافلفأمػ لوػاالنلتصػ حلاػا لأثفػا لنلنلكلالاافلذلػكلفػنلال
كوخ للص نلالل اكلحلفنل ذهلال ا  لكللهم لفنلالح وا لألهمالأفض لكأع نلفػنلا  ػ ل

 فلوػ للصػ نلاللػ اكلحلكللهمػ لفػنلل لالذللأخب لعفهلنضػ ةلالفبػنلا كابلاابكالا
لفهػاللاوػ لذلػكللفاسػػه لللالحػـ  لل  لل   لل      لللل  لل   لل     لللل

كدا مانلوالل افلالوم لالذللللوػ اؾللفايلغا ؾ!لل  ل ذالالص حلاا ل ثفا لل[[فصػ  فصػ  للْْٔٔ]]
ل.لالفايلاهلالمس ما لأعا لق رانلكأاا لأ  انلكأرفيلوفدل لعف لربلالوالما لللاو ٍّل

قػ رلللاسلذلكلكنسطلك ممػال ػالع ػنل...لأوالالوم لالذلللكلفهالع نلق رؾ
 فل فػػػاؾلاوػػػيلالفػػػاسلسػػػاأتافل...للخشػػػاعكلكنضػػػارؾلكصػػػ قكلك خالصػػػكلهل

للاأعمػػاؿلأواػػاؿلالمبػػاؿللقػػاؿلفػػاه لالحباػػطلالمصػػاانل  فلال  ػػ للاػػأتيلاالومػػ للػػـا
فلقػاؿلالمال  ػ لل!!لالقااو للم لوالاا لالمش ؽلكالما بلك للدفلعف لاهل فػاحلاواضػ 

 مػهل...لل للػ دلاػهلك هػيل ضػ ااالاػهلك ػهلصػانبهفاقػاؿل مػهللػلولاربللقػ لفوػ لاػذالكاػذا
لرامالاافللوم هلو لأ  لال لاللكالسموهلفمادافلا عماؿلصوطلكش ل ل.

ل ػػ لالومػػ لالػػذللللوػػ للماوػػهلوفػػكل لػػنلغاػػ ؾلفهػػالعمػػ لسػػ ل لكوقبػػاؿلكرافػػيل
                                                 

لوسف لاإلواـلأنم لكالل وذمللكأانلداكدلع لأايلال ردال.ل َُِ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            243243                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ا واػاؿلفػنل ػذالللمفدللكلعف لو للقاؿلل شيللا لفا افلكق لضػ بلنضػ ةلالفبػيل

كذلػكل فل ػذهل ػنلالوبػادةلاللػيلأوػ لاهػال...لالاق للػذا لنلػنلاوضػهاللالبابلك للسي
ل.اإلسالـلكالليلاافلع اهالمبيلاإلسالـ

ل...للمشػػنلوػػيلأصػػحااهلفػػنل نػػ للالاػػدكاترسػػاؿلاهللاػػافكخػػذكالواػػا نل....لل
لػالرسػاؿلاهل  ذفللػنلفػنلأفلأ  ػسل فػالل فقػاؿلووفه لعا لواللاماارل بػ لف أللكان هل
فػنلن اسػ لالمػا لل-ل ا ػ لتقضػاهالفػنلسػبا لاهلوالو لأمػهللفقاؿل!!للكأعب لاهل

ل.لخا للكلو لعم لال ماالو لأكلهال لنلوخ  الا هالااع لهلل-لأكلفنلالح ب
ككردلفنلا ث لأفلسا مالعاسنلرأللكان انلللوبػ لفقػاؿ لوػاذالتاوػ ل لقػاؿ لأعبػ ل

لَِِعب لوفكل!اهولقاؿ لو لالذلللاومك لقاؿ لأخيولقاؿ لأخاؾلأ
لألضػػانل ُطؽمِلذملذملامَعذملذملَعماظؽمِلِؾذملذملٔلمِصذملذمللماظِلذملذملظمَلَر مَصؼمِلؽمِلذملذملاماظزمِلذملذملاِئؿؤمَوِعؽمِلذملذملاممممممُطؽمِلذملذملامَعذملذملَعماظؽمِلِؾذملذملٔلمِصذملذمللماظِلذملذملظمَلَر مَصؼمِلؽمِلذملذملاماظزمِلذملذملاِئؿؤمَوِعؽمِلذملذملامممممممم}}::ممقىػػاؿىللعىػػٍ لأىمىػػسو

ـْمممممممممممم ـْمممممممممممماْظؼملؤظمْلشمِلرؤ مَضاَل:مَصؽمَلَزْظؽمَلذملامَعؽمْلذملَزاًلمِصذمللمَؼذملْقُممَحذملاَر مَأْطـَرؤَغذملامِزذملإلمَصذملاِحبؤماْظغمِلَلذملاِ  مَوِعؽمِلذملامَعذمل اْظؼملؤظمْلشمِلرؤ مَضاَل:مَصؽمَلَزْظؽمَلذملامَعؽمْلذملَزاًلمِصذمللمَؼذملْقُممَحذملاَر مَأْطـَرؤَغذملامِزذملإلمَصذملاِحبؤماْظغمِلَلذملاِ  مَوِعؽمِلذملامَعذمل

ََْلؽمِلؿمَلذملِةمَوَدذملعمُلقامممَؼِؿعمِللماظرمِلؼمْلَسمِلؿمَلِدِه مَضاَل:مَؼِؿعمِللماظرمِلؼمْلَسمِلؿمَلِدِه مَضاَل:م ََْلؽمِلؿمَلذملِةمَوَدذملعمُلقامممَصَلعمَلَطماظزمّلِقامؤ مَوَضاَمماْظؼملؤظمْلشمِلرؤوَن مَصسمَلَرلؤقاما َصَلعمَلَطماظزمّلِقامؤ مَوَضاَمماْظؼملؤظمْلشمِلرؤوَن مَصسمَلَرلؤقاما

ََْجَر»»اظٔرَطاَر مَصعمَلاَلمَردؤقلؤماظػمّلِفم:ماظٔرَطاَر مَصعمَلاَلمَردؤقلؤماظػمّلِفم:م ََْجَرَذَػَبماْظؼملؤظمْلشمِلرؤوَنماْظؿمَلْقَممِلا ل......ل203203{{َذَػَبماْظؼملؤظمْلشمِلرؤوَنماْظؿمَلْقَممِلا
للل ذانللالأخاامنلكلػالأنبػاانل  لل   لل   لل   لل لل     لللل

لوكالوبادةل فال نلأفلتقص لكتفاللقبػ لاػ لعمػ لأفلل ػافل ػذالالومػ لهولول[[الػذارلاتالػذارلات]]لل
لأفلتػػ لحلالمسػػ  أكلأا ػػ لكمالػػ لاهػػذالا اػػ لأفللونلػػنللػػالممػػ لكمالػػ لاهػػذالالفػػـا

كشػ  تللوكراعاػ لأفلل ػافل ػذالالاوػاـلوػ لنػالؿلأاانػهلاهلوتلقاللاهلع نلااعػ لاه
ل ااػكلفاهػالقػاؿلل....للذالالاواـلعبادةللاسللهالوااػ ف فل لواهلاو لالاواـلع نلمومه

لللاه  لل    لل     لللللللل[[ ا ا ا  ا ا ا للٕٕ]]لل

 وػػػ لل مسػػػ  لكالمػػػسو لنلػػػنلالفاقػػػاتلاللػػػنللفاقهػػػالع ػػػنللأ لتو ػػػ لأفلاهل
...للأاا لومالللص ؽلاهلع نلالاق اللكالمسااا لكلفاقهلفػنلسػبا لاهلانلأك دهلأ  انلكثااا

لاافلكفقالل لابلاهلكع نلوفهولرساؿلاه.للاالمال

                                                 
لال ل لولالوق لالا ل لكعاافلا خبارلكغا  ا.لَِِ ل نااللع ـا
للبعارللكوس  .صحاحلا َِّ
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ك ذالالاواـلأتػنلولكالموفنلأفللأا لكلش بلا كفل س اؼلك لوبا اةلك لخااللل

 فلاػافلع ػنلاوػاـلأكلشػ ابلأكللػبسلأكلدرسلأكل...لكأماقػهلع ػنلأك دهللواهلوػ لنػالؿ
لا لذلكلقاؿلفاهلنض ةلالفبن لل....لعالجلأكلزكاجلأكلوس  

َأْغظمَلعمْلَؿفؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلِفمَوِدؼؽمَلذملاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿذملفؤمِصذمللمَرَضَؾذملٍة مَوِدؼؽملذملاٌرمَ زمَلذملِدْضَتمِلذملِفممممممممَأْغظمَلعمْلَؿفؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلِفمَوِدؼؽمَلذملاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿذملفؤمِصذمللمَرَضَؾذملٍة مَوِدؼؽملذملاٌرمَ زمَلذملِدْضَتمِلذملِفممممممممممِدؼؽمَلاٌرِدؼؽمَلاٌر}}

204204{{ممأؼؾملؼملامأصسملؾموأطـرمسؽملدمآمأؼؾملؼملامأصسملؾموأطـرمسؽملدمآمممَسػمَلكمِعْلغمِلنُي مَوِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽَسػمَلكمِعْلغمِلنُي مَوِدؼؽمَلاٌرمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽ

مممم

ل ل  لاهذهلالقااع {{مماَظِذيمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽاَظِذيمَأْغظمَلعمْلَؿفؤمَسػمَلكمَأْػػمِلَؽمم}}  فس لاالفقاؿ
لل   لل     لل لل     لللل   لللل  لل      لللللللل[[ا ع اؼا ع اؼ]]لل

مم::لكا لل افلا   ل لقػاؿل
إنمعـماظؽملظملعملةماظيتم سملاسػمإنمعـماظؽملظملعملةماظيتم سملاسػممم}}مم::كركلل،،205205{{ممَغظمَلعمَلُةماظرٍَجؤَؾمَسػمَلكمَأْػػمِلِفمَصَدَضٌةَغظمَلعمَلُةماظرٍَجؤَؾمَسػمَلكمَأْػػمِلِفمَصَدَضٌةمم}}

ل أفللولككرد206206{{ممللؾضملؼملائةمَضملػمغظملعملةماظرجؾمسػملكمغظمللفموأػؾملؿملؿفللؾضملؼملائةمَضملػمغظملعملةماظرجؾمسػملكمغظمللفموأػؾملؿملؿف
{{أولمعامؼقَعمصكمادلؿملزانمغظملعملةماظرجؾمسػملكمأػػملفمأولمعامؼقَعمصكمادلؿملزانمغظملعملةماظرجؾمسػملكمأػػملفممم}}

لَِٕ
ل ذانلف  لشئلتوم هللقاؿلفاهلاه 

لللل  لللل  لل  لل لل   لل  لللللللل[ل[لال هلال هل]]لل
كأفلل ػػافلع ػػػنللوأفلل ػػػافللػػهلماػػػ لصػػالح لقب ػػػه....لك نسػػافلالومػػ لامػػػالق فػػال

ل ق لقػاؿلنلنلأمػهلل...لوفهولرساؿلاه

ضذملذملاظقا:مؼذملذملامَردؤذملذملقَلماظػمَلذملذملِفمأؼذملذملم لمَأَحذملذملدؤغامممممضذملذملاظقا:مؼذملذملامَردؤذملذملقَلماظػمَلذملذملِفمأؼذملذملم لمَأَحذملذملدؤغاممممم«م«مرملؤسمْلذملذملَعمَأَحذملذملِدُطْؿمَصذملذملَدَضةٌممرملؤسمْلذملذملَعمَأَحذملذملِدُطْؿمَصذملذملَدَضةٌمممم}}لل

أرأؼؿؤؿؤمظقمَوَذملضمَلؾمَلامرماحَلذملَراَممأطذملاَنمسػملؿملذملِفمممممأرأؼؿؤؿؤمظقمَوَذملضمَلؾمَلامرماحَلذملَراَممأطذملاَنمسػملؿملذملِفمممممممَذؾمْلَقَ ف،موؼغملقنمَظفؤمصؿملفمُأْجٌر؟مصعملاَل:مَذؾمْلَقَ ف،موؼغملقنمَظفؤمصؿملفمُأْجٌر؟مصعملاَل:م

لل..لللل208{{ممصؿملفموْزٌر،مصغملذِظَؽمإذاموَضمَلؾمَلامرماحلالَل،مطاَنمَظفؤمَأْجٌرصؿملفموْزٌر،مصغملذِظَؽمإذاموَضمَلؾمَلامرماحلالَل،مطاَنمَظفؤمَأْجٌر
ت دوػػهلالفاػػ ل لموػػػػ لأمػاللاػػهلأفلأعػػللماسػػنلكأعػػللاشػ طلالفاػػ لك ػػ ل ػػذالالومػ ل

                                                 
لصحاحلوس  لع لأايل  ل ة.لَِْ
 ولع لأانلوسوادولكركللا لطلااا ةلل ح لشلكقا لن لشلنس لصحاح.وصفللاا لأايلشاب لللَِٓ
 ولع لالشوبنوصفللاا لأايلشاب للَِٔ
ل)اس(لع ل اا ولفايلالق ل لَِٕ
لصحاحلاا لنبافلع لأايلذر.لَِٖ
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كقػػ لوللكماػػ لأفلل زقفػػنلاهلكلػػ الصػػالحانللانػػ لاهلل...لزك لػػنلعػػ لالفاػػ ل لػػنلالااػػ 

ل فنلالح لشلالش لللالااردلقاؿل

ـؤممم}} ـؤمَضذملذملاَلمدؤذملذملػمَلؿمْلؼمَلانؤمْلذملذمل َََداوؤَدمَسػمَلؿمْلؾمَلؼمَلذملذملاماظِلذملذملالَداوؤَدمَسػمَلؿمْلؾمَلؼمَلذملذملاماظِلذملذملالَضذملذملاَلمدؤذملذملػمَلؿمْلؼمَلانؤمْلذملذمل ََمم ـِماظػمَلؿمْلػمَلذملذملَةمَسػمَلذملذملكمِعاَئذملذملِةممم ـِماظػمَلؿمْلػمَلذملذملَةمَسػمَلذملذملكمِعاَئذملذملِةمُرذملذملقَص ُرذملذملقَص

ـِمَؼْمِ لمِلظمَلذملاَرُسمؼؤَفاِػذملدؤمِصذمللمَدذملِؾؿملَؾماظػمَلذملِفمَصعمَلذملاَلمَظذملفؤمممممممممماْعَرَأٍةاْعَرَأٍة ـِمَؼْمِ لمِلظمَلذملاَرُسمؼؤَفاِػذملدؤمِصذمللمَدذملِؾؿملَؾماظػمَلذملِفمَصعمَلذملاَلمَظذملفؤممممممممَأْومِ ْلُعمَوِ ْلضمِلنَيمُطػملُّؾملؤ َأْومِ ْلُعمَوِ ْلضمِلنَيمُطػملُّؾملؤ

ـِمَإالمممَصذملذملاِحؾؤفؤمَإْنمَذذملذملاَ ماظػمَلذملذملفؤمَصػمَلذملذملْؿمَؼعمُلذملذملْؾمَإْنمَذذملذملاَ ماظػمَلذملذملفؤممَصذملذملاِحؾؤفؤمَإْنمَذذملذملاَ ماظػمَلذملذملفؤمَصػمَلذملذملْؿمَؼعمُلذملذملْؾمَإْنمَذذملذملاَ ماظػمَلذملذملفؤمم ـِمَإالمَصػمَلذملذملْؿمَؼْقؼمِلذملذملْؾمِعذملذملؽمْلؾملؤ ماْعذملذملَرَأٌةمماْعذملذملَرَأٌةمَصػمَلذملذملْؿمَؼْقؼمِلذملذملْؾمِعذملذملؽمْلؾملؤ

ٍدمِلؿمَلذملِدِهمَظذملْقمَضذملاَلمَإْنمَذذملاَ ماظػمَلذملفؤممممممٍدمِلؿمَلذملِدِهمَظذملْقمَضذملاَلمَإْنمَذذملاَ ماظػمَلذملفؤممممممَواِحَدٌةمَجاَ ْتمِلرمِلٔؼمَرجؤُؾمَواَظذملِذيمَغظمْلذملسؤمعؤَقؼمِلذملمممَواِحَدٌةمَجاَ ْتمِلرمِلٔؼمَرجؤُؾمَواَظذملِذيمَغظمْلذملسؤمعؤَقؼمِلذملممم

209{{َظَفاَػدؤوامِصلمَدِؾؿملَؾماظػمَلِفمُصْرَداًغامَأْجؼمَلضملؤقَنمَظَفاَػدؤوامِصلمَدِؾؿملَؾماظػمَلِفمُصْرَداًغامَأْجؼمَلضملؤقَنم

مممممم

ك ذالمال لوا ل ذهلالفا لكل للأتلالاارسلف فلاهللواافنلاهػذهلالفاػ لثػاابلامػال
لػػالكلػػ للػػنلر ػػ لك ا ػػ لفػػنلسػػبا لاهلكلاضػػيلأ ػػ هلفػػنلصػػحاا لنسػػفاتهل مػػنلقػػ و ل

لللكلػػذلكلقػػاؿلاوػػيلالصػػالحا لفػػنلقػػاؿلاهلللالفاػػ له     لل    لللللل
لل[[البق ةالبق ةللِِِِّّ]]

ل أللق واالما لصالح لكوادو لق لق و لما لصالح لفأفلا لأناالػكلعبػادةله
ففاوكلعبادةلكأا ػكلعبػادةلكشػ ااكلعبػادةلكوشػاكلعبػادةلكذلػكل مػكلقبػ لاػ لعمػ ل

ل.لهوم لأفلل افلواااقالكواافقاللسف لرسالتفاللأفل ذالالوم للهلكتلح للعف لال
لوك ػػذالوػػالفػػازلاػػهلالصػػالحافلكا ػػغلاػػهلالوػػارفافلدر ػػاتلالقػػ بلوػػ لربلالوػػالما 

ا لوػ لالمػا دلأفلل..لف مه لل للدل كالعفالفنلالوباداتلال ا ا لأكلفنلألاـلالصااـلالفهارل 
نلاػ لعمػ للق وامػهلل ػفه لزادكالع افػالاػأفلاسلحضػ كالماػ لصػالح لفػل..لل اماالأق لوفػا

كاػػ  لوػػ لأفلل ػػافللػػهلفػػنلاػػ لل..لع ػػنلالوبػػ لل اػػ لوػػ لالفاالػػالك ذالفػػلحلاهلل..له
لعم لما لكان ةلل افللهلفنلا لعم لماالالك لتأتنل ذهلالفاالال  لو لصااللالااالا.

لواالنل ذالاافلذا بانلل مسم لوالمالهل 
ول لالػػػػذل للػػػػ ا  لفػػػػنلالصػػػػالةلكتاقػػػػ لأنػػػػااؿلالمػػػػسوفاولمالػػػهلالصػػػػالةلكذاػػػػ لاهل

كتػػالكةللولفػػنلاالػػهللكزلػػارةلاهلولكالػػ عاللهللاسػػلماطللػػهلفامػػالل  ػػاهلوػػ لنضػػ ةلاهل
                                                 

لصحاحلالبعارللع لأانل  ل ة. َِٗ
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كأفللحػازلع ػنللوكالصػالةلكالسػالـلع ػنلنباػطلاهلكوصػاااهلوالابلاهل  لفػنلعػاله

لكمالػهلألضػالأفللحضػ لتػأوا لوثاابلالمماع لاللػنلنػيلع اهػالسػا مالكوا مػالرسػاؿلاه
كا مػالأااػ لوػ ل ػذهللوالمال   لنػا للسوفػافلع ػنلاإلوػاـلعفػ واللقػاؿلووػا لفػنلالصػالة

لل نلنلأفلأن لالوارفا لق لقاؿل...لالفاالالزادلا   لعف لاه

مم{{ممإغكمالمأخرجمعـملذملؿملؿكمإالمإنمغقؼذملتمدؾضملنيمغؿملةمطػملؾملامٓمإغكمالمأخرجمعـملذملؿملؿكمإالمإنمغقؼذملتمدؾضملنيمغؿملةمطػملؾملامٓممم}}

سػػاف ل لػػنلكذلػكلامػػالمقػػػاؿل نػػ لأصػحاافال لػػنلألػػ لتػػذ طللػالفػػػالفل لفاقػػاؿلول
القػػا  ةلمقػػػاؿللمػػػاذال للقػػػاؿلاػػافللػػنلوصػػ ح ل فػػاؾلكاملاػػ تلنلػػنلتمموػػ للػػنلعػػ ةل

اػػذلكلت ػػافلأنػػااؿلالصػػالحا ل...وصػػالحلكقػػ رتلأفلأسػػاف ل قضػػاهالفػػنلوػػ ةلكانػػ ةل
للص حافلالااالالكالفاالا.لكالوارفا لالاقها لع لربلالوالما ل

هلماػ لهلصالحػػ لقبػػ ل ػػذالاالفاػ ل  ل ذالقػ ودا ماللالناافلأ للوم ػػاالأللعمػكل
ف  فالكالحم لهلق لص افالالوشاللوػيلاوػيلكال اػاعلول ل"ل ممالا عماؿلاالفااتل"لالوم

ل قاؿل  لساالل لكان لكالسمادلكان لل  ل  لا فالفنلا 

ـْمؼؤزمَلػملٍِلماظؽملٍِزمْلَػ،ممم}} ـْمؼؤزمَلػملٍِلماظزملالَةمطاعػملًة،موِعؽمْلغمُلْؿمَع ـْمؼؤزمَلػملٍِلماظؽملٍِزمْلَػ،مِعؽمْلغمُلْؿمَع ـْمؼؤزمَلػملٍِلماظزملالَةمطاعػملًة،موِعؽمْلغمُلْؿمَع ِعؽمْلغمُلْؿمَع

210210{{ممظرٍؤْلَع،مواخُلؼمْلَس،محؿكمَلػمَلَغماظضملؤرمْلَرظرٍؤْلَع،مواخُلؼمْلَس،محؿكمَلػمَلَغماظضملؤرمْلَرواظـٍؤػمُلَث،مواواظـٍؤػمُلَث،موا

مم

فػػأو هلا عادتهػػالنلػػنللرأللر ػػاليللصػػ نلف ػػ لتومبػػهلصػػالتهولكركللأفلسػػا مالعمػػ 
صػ ا ل منلل ل ألاس ل ذهلأفض لومالص نلأك نولفقاؿلال   ل ث لسألهلأتقفهال ا  او

ل.المه ل نلالفا ل.لأك لهلكثاماالخافالوفكللاعم !ل.
 لتفضػػمهال  ل)لأللغاػػ لماضػػم (لل الح ػػ ل"لاػػ لا عمػػاؿلما ػػللػػذلكلقػػالاالفػػن

الفاػ ل"لك ذالأرادلاهلاالوب لخا انلأص حللػهلمالػاهلكاصػ حللػهلاالػاهلفػالللاػ لاوبػادلاهل  ل
وػػػااللفػػػالفل ػػػذاللرخاػػػ انلفا ػػػلمسلإلخػػػػاامهلالمػػػسوفا لا عػػػػذارلك لل ػػػلمسللفاسػػػهلا عػػػذا

للماذالل للأتلل صالةل 
كا فػػالول لكأفلل لػػهلعػػذرلكذلػػكل مػػهللحسػػ لالاػػػ لا خاامػػهلالمػػسوفا للقػػػاؿل لاػػػ

                                                 
ولكركاهلالف سا ي للوع لأانلالاس لو فاعانللَُِ ل.ركاهلأنم يلكالف سا ي 
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وػػأوارلا نسػػافلالاػػػ لأوػػالأمػػالف ػػاسللػػنلعػػذرلفػػنلتػػ ؾلالصػػالةلفػػنل ماعػػ لفػػنلااػػ لاهل

ولفػ فللػ لتمػ للػهلعػذرانلوػ لالسػبوا لل"لاللمسل خاكل لنلسػبوا لعػذران!!لكاامااللقالاف
لكلاسلفنلأخنل"للو اكلأفلتقاؿلالواطلفي لف

للالأمػػالف ػػاسلع ػػنلنسػػابلالع ػػقلكاػػ لوػػالع ػػنل ػػالالػػبالغلأوػػ    لل   لل
    للللللكذلكلاالح م لكالماعا لالحسف لك ذالقص كالاو لذلكلفػ فلل[[وؿلعم افوؿلعم افللِِ]]لل

فػػػأعادلكأذاػػػ لك لأسػػػئل نػػػ   لفػػػنلقػػػاؿلك لأ  نػػػهللوػػػ للحاسػػػطل ػػػالالحسػػػاطل
ل...لةل لنلا لقلالاان لالقهارلا  م لك ممالاللمسللهلا عذارلنلنلأش هلاقال

كذلػكلل...أقاؿللػالفػالفلأعػ ؼلأمػكللػ لتحضػ لأوػسلكأكؿلأوػسللوػذر...لواالنلل
لوػػ لاػػذالل أوػػال ذالق ػػ للمػػاذاللػػ لتحضػػ لول ػػنلل ػػا لكلػػأتنلووػػن ألػػ لتو ػػ لأمػػكلسػػلحـ 

لاالح مػ لك ذهل نلال عاةلالفبالػ ل! ػ لأم لوس اؿلعفنل!فاقاؿل لشأفللكلانل كاذا
لللع اهالخا لالب ل لاللنلاافل

ل... ذانلاػ لوػالع ػػنلأفلأناسػطلماسػػنلكأزفلعمػ لماسػػنلا لػابلراػػنلكاسػف لمبػػن
للفباهللكوالع اكلمحا  ل  لقاؿلاهل!لف علالع قلل عالقلل..لأوالالع ق

لل    لل   لل لل    لللل  لل    لل     لللللللل[[الااشا الااشا ]]لل

لللسػػػلاايلأفللهػػػ للأافػػػهل  ل ذالأرادلاهل ػػػ لفػػػنلعػػػالهلل ػػػػ لفافػػػالوػػػ   لللل
   لل لل    للللكالذا للذا لامالأذا لاآلفلث للػفايلالمم ػسللالقص [القص [للٔٓٔٓ]]لل

فػ فلل! ػ لع نلأفلأرقػطلالسػاووا لكالحاضػ ل لاوػ لذلػكلكأناسػبه لع ػنلسػ ااه ل ل 
وػ لوفػاللسػلاايل...لسل ػػالالحسػاطلكوػ للحاسػطلالفػال..لو لل اقطلال  ل ػالال قاط

ل!!أفلل اقطلأافهلفنلا لن ااتهلكس فاتهل ل للسلاايلأن ل
أفللسل ا للش علاهلل..لكا لالماضاعلأفلأناكؿلووهلاال ا لكاالمادةلكاال نم 

كلػالأمػنلأخذتػهلاالشػ ةللاػ لوفػنلكأمػ ـلع ػنل..ل..لكأفللوم لاسف لنباطلاهلكوصاااهل
الع افػالاللػذاا ل مفػال لمسػلاايلأفلمسػاا لع ػنلالفػاسلك لأف ػ ةل ذانلا لوػ...لوالفو  ل
ل.ل فلو للساا لع اه ل الربلالفاسللوك لع نلق ابلالفاس...لالفاسل
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كأفللواففػػػػالع ػػػػنل...لكأفلل همفػػػػالرشػػػػ مالل..لأفللاقهفػػػػالفػػػػنلدلففػػػػالمسػػػػأؿلاهل
خاااتفػػػالكن ااتفػػػاللكأفللموػػػ لل...لكأفللافقفػػػاللمػػػاللحبػػػهلكل ضػػػاه...لالومػػػ لامػػػالع مفػػػال

كوػ لنػدبل...لكأفللمو فالو لعبادلاهلالصػالحا ل...لكس فاتفالكأماسفالا هالفنلرضاهل
لػذلللحبػهلكل ضػاهلكأفلل زقفػالاللافاػقلل ومػ لالصػالحلكصػالحلالومػ لا...لاهلالما حا ل

لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  فنلا لكق لكنا ول

  مً ّالعصسٌّمً ّالعصسٌّاجمللس الجااجمللس الجا    

  211211  ا إىل اهللا إىل اهللّّفسفس
لللل   لل   لل لل   لل لل    ل...للل...لللل[[ال هلال هلللْْٗٗ]]لل

لل    لل لل     لل   لل لل     ل...للل...لل[[الم كالم كللُُٓٓ]]لل

لل     لل  لل    لل  لل    لل   لل    لل     لل
    لل   لل     لللللللل[[وؿلعم افوؿلعم اف]]لل

لل    لل  لل لللل   لل  لل   لل  لل  لللللللل[[الذارلاتالذارلات]]لل
الحمػػػ لهلالػػػذللع مفػػػالاػػػ لشػػػئللعصػػػفالفػػػنل ػػػذهل..للاسػػ لاهلالػػػ نم لالػػػ نا 

ابلكاافهػالكعػ  اللفػالعػ انلفػنلالػلاالحااةلكوالت ؾلصاا ةلك لابا ةلمحلا هػال  لكأنصػا 
لاهل.ل

لوكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلسػػا مالوحمػػ لالػػذللوتػػاهلاهلالح مػػ لكفصػػ لالعاػػاب
كاػػافلاأوػػػ لراػػػهلالااػػػانللمشػػنلاػػا للوكااافػػهلأمػػػاارلال لػػابلوف ػػافل ا ػػػ هل ا ػػػ لال لػػاب

لالػػ ل للكع نلولهلال نماللكصحاالػهلا تقاػاللكا لو لتبوه لاعػا ل لن...للالفاسل لػػـا
                                                 

لوحلِّالعماسللللُُِ ل.ال زلقاتلاح للدرسلاو لالا اللاال لاافـلََِٖ/ُ/ُّ ػللُِْٗـ 
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ل.كع افالووه لأ موا لووػا .أوػا للػالربلالوالما 

ابلاع مػاالع ػ لالاقػا لأفلالػ ل ل...لفػا  لأ موػالل خااميلكأنباايلاػارؾلاه
 للاػػادرلصػاا ةلك لاباػ ةللحلا هػالالمسػ  لفػنلأوػػ لال ماػػالأكلالػ ل لأكلاآلخػػػ ةلللاه

لواامػػانلكافاػػػانلكتاصػػاالنلاافاػػانلشػػافاانلكعاامػػانلأكلأللعمػػ لصػػاا لأكلاباػػ ل  لكفصػػ هلكاافػػهلا
أكلللحػػ ؾللاومػػ لعمػػالنلصػػالحانللوفػػالمسو لللحػػ ؾل وػػاللقضػػاللوصػػالحللحلا هػػالفػػنلدماػػاه

...لأكلللح ؾللوم للقص لاهلفنلضػما هلكفػسادهلرضػاللاهلكك ػهلاهوللحلا هلفنلأخ اهل
لفنل ذهلالحااةل.كا لكان لو ل ذهلا عماؿل و لاهللهلالح ا لالمفاسب للهل

أكلل ػػػيلت اػػػ ل...لأكلللا ػػػطلالػػػ زؽل...للفػػػ ذالافػػػ لتلحػػػ ؾلللقضػػػنلالمصػػػالح
ل أكلل ػػػػػػيلتومػػػػػػ لأللنا ػػػػػػ لوػػػػػػ لنا اتػػػػػػكلاللػػػػػػيلتحلا هػػػػػػالفػػػػػػنلالػػػػػػ ماال...لأك دؾل

ل...لا لالس ع لالليلتم للاهالل نلتحص لع نلالم ادل
ل!!فػػػػ فلرزقػػػػكللا بػػػػكل!!ف مػػػػالتا ػػػػطلأمػػػػ لرزقػػػػكل–فمػػػػالقػػػػػ رللػػػػكلسػػػػا افل

212212{{ؼشملػملؾذملذملذملؽمرزضذملذملذملؽمطؼملذملذملذملامؼشملػملؾذملذملذملؽمأجػملذملذملذملؽمممؼشملػملؾذملذملذملؽمرزضذملذملذملؽمطؼملذملذملذملامؼشملػملؾذملذملذملؽمأجػملذملذملذملؽممممم}}كردلفػػػنلالعبػػػ ل للكقػػػ 

لكألضػػػال ل،،
213213{{ شملػملؾفم شملػملؾفمؼشملػملؾؽمرزضؽمطؼملامؼشملػملؾؽمرزضؽمطؼملاممم}}

 ذالأردتلولفأم لتبحشلعفهلك اللبحػشلعفػكللل،،مم
كل فػكللػ لتأخػػذل!!!لأفلتمله لفنلذلكلفامػكلتملهػػ لكتمػ للكتػ وحلكت ػ للاػػ لمهػارل

ل فنلالح لشلالق سيلللكلذلكللقاؿ!!لل  لوالقػ رهللكلال زاؽ
ؼذملذملذملامالذملذملذملـممدممالمختذملذملذملاصـمعذملذملذملـمذيمدذملذملذملػملشملانمعذملذملذملامداممدذملذملذملػملشملاغلملاضؿملذملذملذملًا،ممممؼذملذملذملامالذملذملذملـممدممالمختذملذملذملاصـمعذملذملذملـمذيمدذملذملذملػملشملانمعذملذملذملامداممدذملذملذملػملشملاغلملاضؿملذملذملذملًا،مممممم}}

ودذملذملػملشملاغلمالمؼؽملظملذملذملدمألذملذملدًا،مؼذملذملامالذملذملـممدممالمختذملذملشمعذملذملـمَذملذملؿملؼماظذملذملرزقمعذملذملامداعذملذملتمممممممودذملذملػملشملاغلمالمؼؽملظملذملذملدمألذملذملدًا،مؼذملذملامالذملذملـممدممالمختذملذملشمعذملذملـمَذملذملؿملؼماظذملذملرزقمعذملذملامداعذملذملتممممممم

خزائينمعمغة،موخزائينمالم ؽملظملدمألدًا،مؼامالذملـممدممالم ذملمغسملطملذمل ي،موأغذملامظذملؽ،ممممممخزائينمعمغة،موخزائينمالم ؽملظملدمألدًا،مؼامالذملـممدممالم ذملمغسملطملذمل ي،موأغذملامظذملؽ،مممممم

صإنمرػملؾؿينموجد ين،موإنمأغلتملطمل كمصؿؽموصا ؽماخل مطػملذملف،مؼذملامالذملـممدمممممصإنمرػملؾؿينموجد ين،موإنمأغلتملطمل كمصؿؽموصا ؽماخل مطػملذملف،مؼذملامالذملـممدممممم

خػملعملؿذملذملؽمظضملؾذملذملاد ل،مصذملذملالم ػملضملذملذملب،موضلذملذملؼملتمرزضذملذملؽمصذملذملالم ؿضملذملذملب،مورمأطـذملذملرمعؽملذملذملفمصذملذملالممخػملعملؿذملذملؽمظضملؾذملذملاد ل،مصذملذملالم ػملضملذملذملب،موضلذملذملؼملتمرزضذملذملؽمصذملذملالم ؿضملذملذملب،مورمأطـذملذملرمعؽملذملذملفمصذملذملالمم

 شملؼملع،موعـمأضؾمعؽملفمصالمجتزع،مصإنمأغتمرَؿملتممبامضلؼملؿفمظؽمأرحتمضػملؾؽم شملؼملع،موعـمأضؾمعؽملفمصالمجتزع،مصإنمأغتمرَؿملتممبامضلؼملؿفمظؽمأرحتمضػملؾؽم

ولذملذملدغؽ،موطؽملذملذملتمسؽملذملذملديمحمؼملذملذملقدًا،موإنمملم ذملذملرضممبذملذملامضلذملذملؼملؿفمظذملذملؽمصذملذملقمسز ذملذمللمممممولذملذملدغؽ،موطؽملذملذملتمسؽملذملذملديمحمؼملذملذملقدًا،موإنمملم ذملذملرضممبذملذملامضلذملذملؼملؿفمظذملذملؽمصذملذملقمسز ذملذمللممممم

وجالظلمَدػملشملـمسػملؿملؽماظدغؿملام رطضمصؿملؾملامرطضماظقحقشمرماظكموالمؼؽملاظذملؽمموجالظلمَدػملشملـمسػملؿملؽماظدغؿملام رطضمصؿملؾملامرطضماظقحقشمرماظكموالمؼؽملاظذملؽمم

                                                 
 تاسا لا لاسنلل لاسنلالبا ادللُِِ
 ركحلالباافلكتاسا لنقنلإلسماعا لالب سالولكالمحاض اتلفنلا دبلكال ا .لُِّ
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المعامضدمضلؼملؿفمظؽ،موطؽملتمسؽملديمعذعقعًا،مؼامالـممدممخػملعملتماظلذملؼملقاتممالمعامضدمضلؼملؿفمظؽ،موطؽملتمسؽملديمعذعقعًا،مؼامالـممدممخػملعملتماظلذملؼملقاتممعؽملؾملامإعؽملؾملامإ

اظلؾعمواَرَنيماظلؾع،موملمأسلمخبػملعملؾملـمأؼضملؿملؽملينمرشؿملػمأدقضفمظذملؽمعذملـمشذمل مممماظلؾعمواَرَنيماظلؾع،موملمأسلمخبػملعملؾملـمأؼضملؿملؽملينمرشؿملػمأدقضفمظذملؽمعذملـمشذمل مممم

 ضملب،مؼامالـممدممأغامظؽمحمب،مصؾقعمللمسػملؿملذملؽمطذملـمظذمللمحمؾذملًا،مؼذملامالذملـممدممالممممممم ضملب،مؼامالـممدممأغامظؽمحمب،مصؾقعمللمسػملؿملذملؽمطذملـمظذمللمحمؾذملًا،مؼذملامالذملـممدممالممممممم

 شملذملذملاظؾينملذملذملرزقمشذملذملدمطؼملذملذملامالمأراظؾذملذملؽملضملؼملذملذملؾمشذملذملد،مصذملذملإغلمملمأغذملذملسمعذملذملـمسزملذملذملاغل،ممم شملذملذملاظؾينملذملذملرزقمشذملذملدمطؼملذملذملامالمأراظؾذملذملؽملضملؼملذملذملؾمشذملذملد،مصذملذملإغلمملمأغذملذملسمعذملذملـمسزملذملذملاغل،ممم

مم    مم214214{{ممغملؿملػمعـمأراسينموأغامسػملكمطؾمذل مضدؼر،مولغملؾمذل محمؿملطغملؿملػمعـمأراسينموأغامسػملكمطؾمذل مضدؼر،مولغملؾمذل محمؿملطصص

ل ذانلوػاذالماوػ للالربل 
لل    لل لل     لل   لل لل     لللل    لل   لل لللل[[الم كالم ك]]لل

ك لاؾلأفلتا لأمكلسلأخذلشػا انللاسللكلاهػػذهلل!أللاوشيلع نلوه لك لتمػ ل
للفلوػػػػ لابوػػػػكلالومػػػػػ  ل ل!الوم ػػػػ   لل   لل  لل للللكوػػػػ لللوو[[اإلسػػػػ الاإلسػػػػ ال]]لل

كوػػ لالمػػا دلأفلللػػ ؾلالشػػ لو لخ ػػلل هػػ هلكلسػػ كلالسػػب لل!للومػػ لف مػػهلل اػػطلالصػػوط
كلولقػػػ لاػػػذلكلأمػػػهلسػػػاب غلوػػػ ادهلل!!الم لالػػػ لوػػػ لالاػػػ لكالعػػػ اعلكالفصػػػطلكا نلاػػػاؿ

ل للػػػػػػػػػػػػهلقػػػػػػػػػػػػاؿلل فػػػػػػػػػػػػهلفػػػػػػػػػػػػنلالفهالػػػػػػػػػػػػ للػػػػػػػػػػػػ للأخػػػػػػػػػػػػذل  لوػػػػػػػػػػػػالالػػػػػػػػػػػػطل!!لاسػػػػػػػػػػػػ ع 
ل.ل215215مم{{والمدرقمدارقماالمحلبمعـمرزضفموالمدرقمدارقماالمحلبمعـمرزضفممم}}

لوكاػػافلراابػػانلاا لػػهلانللدلػػػارةلأخللػػهلفػػنلاهلو لضػػذ ػػطللا مالعمػػ لككردلأفلسػػ
كلمػػالكصػػ لعفػػ لأخاػػهلماػػ لفا ػػ لفقاػػ انلق لبػػانلوػػ لالبػػابلففػػاداهلكا ػػطلوفػػهلأفللمسػػكل

ارانلك ػػالاػػذلكلكمػػاللفػػنلماسػػهلأفللوااػػهلدلفػػلوادوػػاـلاا لػػهلنلػػنللوػػادلالمػػ ليلثػػ لل  ػػي
ل...لل ل لأفللمو هللوم لل نللوااهلالحسف 

لوفلومػػػ لال  ػػػ لكاممػػػ دلدخػػػاؿلعمػػػ لخ ػػػيلالسػػػ جلكأسػػػ عل لػػػنلالسػػػاؽلكااعػػػه
فػذ طللوكعف والخ جلسا مالعمػ لك ػ لالبا ػ لكلػ للمػ لع اهػالسػ  هالفااػ ل لػنلا وػ 

لقػػػاؿللػػػالأواػػػ لقػػػاؿلا ػػػ لاشػػػل ل ل ػػػذالالسػػػ جل لو لػػػنلالسػػػاؽلفا ػػػ لالسػػػ جلوػػػيلاػػػا ي
ا ػػ لاشػػل للهل لقػػػاؿلاػػ لفارلل!أكصػػافهلاػػذالكاػػاعفنل لػػػاهلقػػاؿلأع ػػ المػػسوفا ل ػػالمنلر ػػ ل
ولف ػػالصػػب ل خػػذهلفػػنللمم{{عذملذملامدذملذملرقماظلذملذملارقمإالمعذملذملـمرزضذملذملفعذملذملامدذملذملرقماظلذملذملارقمإالمعذملذملـمرزضذملذملفمم}} لقػػاؿلصػػ ؽلرسػػاؿلاه

لالحالؿ!!
                                                 

لككردلوقاايلولا ق لو لالح لشلا لطلوعل ا لا كالاتلع ة.ولالمسلا ؼلفيلا لف لوسلا ؼىللُِْ
 ع لا ل ةلا لاوطوللكالماالطلالوالا لإلا لنم الوسقالمنلوسف لالحارثللُِٓ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ل اـل.فأخذهلو لنتوم لهلارلكل فساوااهل ذالال لفاافلسا مالعم لل فل

نػػػ اـل اػػ لكأفللفاػػقلفػػنلالػػذمابللكن ػػ لالو ػػنلالواػػا لأفلاػػ لوػػػاؿل مػػيلوػػ 
عػػا للكاآلثاـلكاما لفنلال افلا هلتم لذلكلكالشا ػػ لع ػنلذلػكلأفل ػاركفلال شػا ل

ل اقطلا سااؽلكاافلأخاهلو لا تقاػاللالمشػاالا لل–أللوال لتمال لل–أخاهلوحلسبانل
ا لاػػاهلكلػػذلكلأسػػماهلاه ػػاؿلكاوػػ لأفلوػػ لعػػاـلع ػػنلتواافػػهلسػػألهل ػػاركفلال شػػا لاػػ لقضػػ

ن رتل لقاؿلك لقضا لكانػ ةلقاؿللماذال لقػاؿللالأواػ لالمػسوفا لك ػ تلأفلاهللقػل ل
و لالاالما لأك نلاأكؿلكا لواؿل مواهلو لالح اـلسػ اه لاهلع ػنل مااقػهلفػنلالػذمابل

لكاآلثػاـ.
ك ػػػذهلن مػػ لاهلكلػػ لتمػػ للسػػف لاهلتبػػػ لاللكلػػذلكلقػػػاؿللفػػالنضػػ ةلالفبػػػيل ذالل

وػ لنا ػاتلالػ ماالفػػاللتػذؿلماسػكل فػػالأكل فػػاؾلأكلتلسػػاؿلوػ ل ػذالاف لت ل لنا ػ ل
ََْغظمُلذملذملَسمَصذملذملإِنممممم}}كذاؾولوػػػاذالماوػػػ ل ذانللػػالرسػػػاؿلاهل لقػػػاؿل ََْغظمُلذملذملَسمَصذملذملإِنمممممُأْرػمُلؾؤذملذملقاماْظَقذملذملَقاِئَجمِلضمِلذملذملِزِةما ُأْرػمُلؾؤذملذملقاماْظَقذملذملَقاِئَجمِلضمِلذملذملِزِةما

َُعؤذملذملذملقَرمَ ْفذملذملذملَريمِلاْظؼمَلعمَلذملذملذملاِدؼَر َُعؤذملذملذملقَرمَ ْفذملذملذملَريمِلاْظؼمَلعمَلذملذملذملاِدؼَرا ف مػػػاذالتػػػذؿلماسػػكللوبػػػ لوا ػػػكلتم نػػهلكتافػػػنلع اػػػهلل216216{{ا
كلللأخذلوالكلويلأفلالقادرلقػ رهللكلاػ كفلذلكلفهالل لػػ ؾلأفلا لذللل–كتلدللل لاهل

ت ػػػافلعدلدان.ل ػػػ للػػاسلووفػػنلذلػػكلأفلتم ػػسلكتقػػػاؿلوػػالنلسػػػاؼللػػأتافنل مػػكلاػػذلكل
لتملح لربلالوػدةل

لللكا لوالع اكلأفلتمشنلنلنلكلالفػنلأع ػنلالمبػاؿل    لل لل     لللللل
فػػاو لفػػنلالمبػػاؿلل ػػنلتا ػػطلل...ل ػػنلالمبػػاؿ...لالكالمفااػػطلفػػنلالػػ ماللالم ػك[الم ػك[للُُٓٓ]]

لك لتاػػػ ل...لك لتعػػ عل...لفػػاللتمػػ لل...لكع اػػكلأفلتمػػ لا فػػق...لالػػ زؽلالحػػالؿل
لل    لل لل     لل   لل لل     لللللللل[[الم كالم كللُُٓٓ]]لل

للللاسلو لتوبػكلك لوهارتكلكل  لو لرزقػهلالػذللقػ رهلالػ زاؽ
 مػػافلأفلاإلمسػػافلك ػػال فػػا لفػػنلااػػ لأوػػهلعفػػ والا ػػغلأراوػػ لأشػػه لتفػػدؿل ػػ لتو

لمف لو لالمال   لكذلكلقب لأفللل افل ذالالم  لللللكل ػافلعبػارةلعػ ل ا ػ لعامػنل
ع اهلاويلا مسم لالبساا لعف والتفدؿل ذهلال مفػ لل لبػافلرزقػهلكعم ػهلكعمػ هلكشػقيل

                                                 
لاا لعساا لع لعب اهلا لاس . ُِٔ
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الاوػػاـلكالشػػ ابلكالػػفو لوػػيلأفلأـلسػػوا لكاوػػيلالفػػاسلتاػػ لأفلشػػقيلأكلسػػوا لأللفػػنل

ل  لشقنلأكلسوا لأللفنلاله الػ لكالوفال لكل لػطلذلػكللوذلكللف رجلتح لاػف لال زؽ
لتشافػػػػهل ع ػػػنلالمبهػػػ لكلػػػػذلكلمقػػػػاؿلفػػػنلالماػػػػ لالوػػػاونل)لالم لػػػػابلعػػػػ نلالمبػػػا ل ـز

ل....الوػا ل(ل
مبػػانلوػػاالنلاػػأفلأاػػافلفو ػػ لذ...لل ػػػ ل ذالأردتلاآلخػػ ةل!ل ذانلالػػ زؽلمسػػونل لاػػه
...لأكلأرلػػػ لأفلأاػػػادرل لػػػنلعمػػػ لصػػػالحللاابفػػػنلاهلع اػػػهل...لأرلػػػ لوػػػ لاهلأفللااػػػػ هللػػػنل

لهػذال لللا طلالمشيلع نلوه لدا مانلك مما ف

لل     لل  لل    لل  لل    لللللللل[[وؿلعم افوؿلعم افللُُّّّّ]]لل
 ػا دلل قػاللاهلكذلكل مفيل لاعػ ؼلألػ لسػااافلاوػ للحاػ ل لكع ػنلأفلأاػافل

اادرلفنلارت ابلالذمطلفارانلل ملابللماذال لو لالما ػػدلاوػ للحاػ لأفلت ػافلفػنلالػ ارل
ََمم}}اآلخ ةلكقاؿلالحباطلفنلذلكل َََإِغؼمَلاما ل...ل217217{{ممْسؼمَلالؤمِلَكَقاِ ؿملؼمِلؾمَلاْسؼمَلالؤمِلَكَقاِ ؿملؼمِلؾمَلاَإِغؼمَلاما

لالقااوػػ لكأمػالول ػبسلاهػذالالػذمطل ف الخلػ للنلكأمالعػػ نلذمػطلفػ منلسػأخ جللػػـا
لالقااوػ لأوػاـلالماقػللالواػا لكووػهل  لملػهلكال ػ لكو للعل للهلك ال لس ؽلفسػاأتيللػـا

وػ للعلػ للهلك ػاللدمنلأكللسػ  ل..لا يلع اهلكذلكل مهلل لللطل لنلاهلأكلالوااذلااهل
لالقااوػػ لك ػػالع اػػهأكلك ػاللقلػػػ لكاػذلكلأللذمػػػطل ََمم}}:م:ممملػأتنلصػػانبهللػـا َََإِغؼمَلذملذملاما ْسؼمَلذملذملالؤمْسؼمَلذملذملالؤمَإِغؼمَلذملذملاما

ل.{{ممِلَكَقاِ ؿملؼمِلؾمَلاِلَكَقاِ ؿملؼمِلؾمَلا
للف فلا مبااللالموصاوا لقاؿللفالرافالأمه لاامػااللقالػافلكلذلكل    لل    لللل

      لل     لل  للللل لػػػ كفلوػػػ لاهلأفلل لػػطللهػػ لالافػػاةلع ػػنلل]لاسػػل[]لاسػػل[لل
فمػ للأتاػهلوللأللعف واللأتنلأن   لالماتلل افلفنلعم لصالحللحبهلاهلواإلسالـ

لالقااوػػ للصػػ نالمػاتلك ػػاللصػػ نلفسػػ كوػ للأتاػػهلالمػػاتلك ػػاللحػػولقػػاؿلفاػػهللوابوشللػػـا
مم::لنض ةلالفبن

ـَمَأْحذملذملَرَممِصؿملؾمَلؼمَلذملذملامَواْشِلذملذملػمُلقهؤمِلؼمَلذملذملاٍ مَوِدذملذملْدُرممممم}} ـَمَأْحذملذملَرَممِصؿملؾمَلؼمَلذملذملامَواْشِلذملذملػمُلقهؤمِلؼمَلذملذملاٍ مَوِدذملذملْدُرممماْشِلذملذملػمُلقاماْظؼملؤْقذملذملَرَممِصذملذمللمَثْقَلؿمْلذملذملِفماظػملٍَذملذملَذْؼ اْشِلذملذملػمُلقاماْظؼملؤْقذملذملَرَممِصذملذمللمَثْقَلؿمْلذملذملِفماظػملٍَذملذملَذْؼ

ضمَلذملثؤمَؼذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمممضمَلذملثؤمَؼذملْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمممَوَطظملؽملؤذملقهؤمِصذمللمَثْقَلؿمْلذملِفمَواَلم ؤؼمِللٍؤذملقهؤمِلشمِلؿملذملٍبمَواَلم ؤَكؼملذملذملرؤوامَرْأَدذملفؤمَصإغٍَذملفؤمؼؤؾْمممممممَوَطظملؽملؤذملقهؤمِصذمللمَثْقَلؿمْلذملِفمَواَلم ؤؼمِللٍؤذملقهؤمِلشمِلؿملذملٍبمَواَلم ؤَكؼملذملذملرؤوامَرْأَدذملفؤمَصإغٍَذملفؤمؼؤؾْممممممم

                                                 
لصحاحلالبعارللع لسه لا لسو . ُِٕ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
218218{{ممعؤْقَرَعذملذملًاعؤْقَرَعذملذملًا

أوػػالوػػ للأتاػػهلالمػػاتلك ػػاللصػػ نلامػػالق فػػالف مػػهلسػػا افلواػػ لسػػا ملأاػػاللومم
لػػػالربلأرلػػ لأفلأوػػاتلفػػنلاقوػػ للػػ لتوػػ لفاهػػالقػػطلل ناػػشلقػػاؿلالحسػػ لالشػػاذليل

كاػافلال  ػ للػذ طل لػيلالحػولاػ لعػاـلف ػافللػأتنل لػنلقػػفالكوػ لولكتقبضفيلكأمالسا  ل
قػػػػاؿللوكعفػػػ وال ػػالل لػػػنلقػػػفال–لػػػنلالقصػػا لكل اػػػطلوػػ لالقصػػػا ل لػػنل ػػػ هلقفػػاللػػذ طل 

للل.لعادوهلأاالالودا  لواضيل  لا واـلأانلالودا  لا ع ن
فػػألحللوفػػنلنمااػػ ةلسػػاؼلتػػ لل لمػػاذال لقػػاؿل قػػاؿوللانل هػػدلوقااػػا لكفأسػػل قػػاؿ

لػػنلكعفػػ والكصػػ اال لووػػ لالمػػا دلأفللمػػاتلأنػػ مالفف ففػػهل فػػاؾل فقػػاؿلوع اػػهلأفللماػػط
صالةلالوشاللمػػادللع ػنلأاػنلالوبػاسلكا لمػيلاػهلوفاػ دانللولكاو نماا ةلق رلالمبا لفاها

ل.أفلل قنلاهكقاؿللهلساح ثلووكلاذالكاذالكذا للهلا لوالساح ثللهل لنلو
لػالسػا ملل فقػاؿلوأرلػ لأفلتػأتافيلاق اػ لوػ لالمػاللوػ ل ػذالالب ػ ل ث لقاؿللعادوه

فمػالهلال  ػ لاالمػاللفلمضػميلللو ػذالالمػاللالمػالح ػاتلوػ لل قػاؿلو فلواللالب  لوالح
فأصػبحلوػالهلعػذاانلوػ لكقلهػال لػنللوضيل ذالالمػاللفػنلالب ػ ل كقاؿلواهلث لتا هلفنلاإلمال

كعفػ والاػػافلفػػنلالسػمادلقبضػػهلوػػا هللوثػ لصػػ ؼلا نبػػابلكأخػذللصػػ نلهلوكقلفػال ػػذا
للكذلكل فل س لللو  لفنلعاله  لل لل    لل لل    لللللل[[الدو الدو للّّْْ]]لل...

فقػػػ لا ػػػطلأفللوكلوااهػػػاللػػػهلاهل–ل ر ػػػ لأفللا ػػػطلالاانػػػ لوػػػفه لالماتػػػ لاللػػػيلل لػػػ  ال
لل...للماتلك ػالسا  لكفنلو افلل للو لاهلفاهلفحققللهلذلكل فلا باته لوماا 

لالقااوػػ ل فوفػػ واللػػأتنلالمػػاتلل مسػػافلك ػػالفػػنلااعػػ لهلفاا فػػاهل مػػهللبوػػشللػػـا
فنلعاله.فوف واللصابلاإلمسػافلك ػاللحػاربلفػنلسػبا لاهلقػاؿلللااع لاهلك الفن
ـْمَطػمْلُؿمؼؤغمْلػمَلؿؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلذملِف،مإاَلمَجذملاَ مَؼذملْقَممممم}}فاػهلل ـْمَطػمْلُؿمؼؤغمْلػمَلؿؤمِصلمَدِؾؿملَؾماظػمّلذملِف،مإاَلمَجذملاَ مَؼذملْقَمممممَواَظِذيمَغظمْلسؤمعؤَقؼمِلٍدمِلؿمَلِدِهمَعامِع َواَظِذيمَغظمْلسؤمعؤَقؼمِلٍدمِلؿمَلِدِهمَعامِع

كذلػػكلأوػػاـلالعال ػػقلل219219{{اْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَطؾمَلؿمْلَؽِؿذملذملِفمِحذملذملنَيمُطػمِلذملذملَؿ،مَظْقغؤذملذملفؤمَظذملذملْقنؤمَدُممَوَرحُيذملذملفؤمِعْلذملذملؽٌمماْظعمِلؿمَلاَعذملذملِةمَطؾمَلؿمْلَؽِؿذملذملِفمِحذملذملنَيمُطػمِلذملذملَؿ،مَظْقغؤذملذملفؤمَظذملذملْقنؤمَدُممَوَرحُيذملذملفؤمِعْلذملذملؽٌمم
أ موػػا لكلػػذلكل اػػ لأفلمسػػارعل لػػنلاللااػػ لوػػ لأللذمػػطلك لػػاؾلأفلتسػػاؼلكتقػػاؿلاوػػ ل
الػذمطلسػػأتابلعفػ لواوػػادلالصػػالةلفمػ للضػػم للػكلأفلتصػػ نل ػػذهلالصػالةل لفقػػ لتػػأتنل

 مػػهلوػػ لالمػػا دلأفل....لك لػػاؾلألضػػانلأفلتقػػاؿلغػػ انل!!!لالصػػالةلكأمػػ لوػػ لأ ػػ لاآلخػػ ةل
ل.ألاوكلل افلغ انللاسلو ل

                                                 
لال  هيلعفهيمىال)زلُِٖ لرضيى   اويلالمساما لكالم اسا للول()ف(لع لاا لعب اسو
لصحاحلوس  لع لأايل  ل ة ُِٗ
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للل ذانلع اػػػػػكلأفلتبػػػػػادرلاوػػػػػ لارت ػػػػػابلالػػػػػذمطلفػػػػػارانل لػػػػػنلاللااػػػػػ لالفصػػػػػاحلهل

                               لمسػػػػػارعل لػػػػػنلا عمػػػػػاؿلاللػػػػػيلتػػػػػسدلل لػػػػػنلل–ل
                                         [[كولنلل  رانرانممعع  آلآل

ممشنلأس علو لذلكل ل ذالافالسفوم لالوم لمقصػ لاػهلك ػػهلاهلكم  ػػالاػػهلرضػاهلك ػػفال
ل ل    ل  ل لل  ل  ل  ل  ل  لللل[الذارلات]ل

ولنلممشنل لكولنلممػ للكمسػ عل لكولػنلماػػ ل ل مهػالل–كاما كال لنلواازل لراػفال
للوبادلال نم لل نل لل ػافلل شااافلع اػفالس اافل.واازل لكضوهالال نم ل

أفللع ػػيلع افػػالخ ػػيلال ضػػاافلكأفللهػػطللفػػالنقاقػػ لاإللمػػافلكأفلللمسػػأؿلاه
ال هػػ لوللااػػ للفػػالاػػ لذمػػطل فافػػاهلكاػػ لعمػػ لسػػئلارت بفػػاهلكلافقفػػال لػػنلوػػاللحبػػهلكل ضػػاه

لحلفامػالاقػنللفػالاغا للفالوالوضنلو لالذمابلكاآلثػاـلككفقفػاللصػالحلالومػ لكعمػ لالصػا
كااعػػ لااففػػالكاػػا لاآلثػػاـلكالحػػ اـلكارزقفػػالأرزاقػػانلنػػال نلوباراػػانللفػػالفاهػػاللووػػ لالومػػ لكا لػػاـ

كاناافػػالاحااػػكلكصػػااملكلكا و فػػالوػػ لأ ػػ للومحػػ لكأك دمػػالكافاتفػػالكذرلاتفػػالأ موػػا 
ق اػػكلكوادتػػكلكاسػػ كلافػػالا لػػقلأنبلػػكلكا و فػػالوػػ لالػػذل للسػػلموافلالقػػاؿلفالبوػػافل

للل.فهأنس
لكص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

  ٌّاجمللس التاسع ّالعصسٌّاجمللس التاسع ّالعصس    

  220220ادِ املؤمينيادِ املؤمينيالعقد الرى بني اهلل ّعبالعقد الرى بني اهلل ّعب

الحمػػ لهلالػػذللأا وفػػالافومػػاهلكخصػػفال....للاسػػ لاهلالػػ نم لالػػ نا 
امفػػ لالمػػأكللك و هػػالدارانللفػػالفضػػالنلوػػ لاهلكالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلالحباػػطل

مصػاانلالصػػ اطلالقػػال ل  ػػ لالصػػاالكالافػػالكالمػػفهولال ػػ ل لل ػػ لوػػ لأرادلال
                                                 

للِّالعماسلَِِ ل.و ادلأروف لدرسلاو لصالةلالوشاللامسم للأك دلسف لال با لـََِٖ/ُ/ُّ ػللُِْٗوحـ 
ل
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راضػػاانلعفػػهلكلفامػػهلفػػنلعقػػ لأ ػػ لالصػػاالكالافػػالصػػ نلاهللأفلل ػػافلاهل

ع اػػهلكع ػػنلولػػهلكصػػحبهلكالقػػا ما لا عاتػػهلكالفػػا ما لع ػػنلسػػفلهلكالماػػ وا ل
لػالربللاسا تهلكالملو قػا لاأكصػاؼلنضػ تهلكع افػالووهػ لأ موػا لووا .ووػا 

لالوالما ل.
لفػػػالفػػػنل ػػػذهلال ا ػػػ لللفػػػا  لأ موػػػا لقػػػ ـلاهلل خػػػااميلكأنبػػػاايلاػػػارؾلاه

لفػػ فلاهلول وهػ لكالوقػ لالػذلللػل لاػا لاهلكاػا لعبػادهلالمػسوفا لانلالاابػ لالمباراػ لمماذ ػ
يلذلػػكللضػػ بلالماػػ لاتهلك لنصػػ للواالاتػػهلك باتػػهلكوػػتوالػػ لذاتػػهلكتق سػػ لصػػال

ل لكلاقوهلكلاثقػهلوػيلأمهلسبحافلاهلأمهل اػ لأفللوم لعقسوفا لادهلالمافاسهللوب
لللل   لل    لللللكوػػػػػيلأمػػػػػهل[[ اف افمػػػػػمػػػػػوؿلعوؿلع]]للػػػػػالال ػػػػػ ل لالمػػػػػفو لل 

الماادلكويلأمهلا لشئلفنلالم كلكالم  اتلو لفايلرنملهلكوالفنلال ػاما لذرةلوػ ل
لللمسوفػػػاتلكقػػػ لكعػػػ لاهلضػػػ بلالماػػػ للوبػػػادهلالمػػػسوفا لكاللاوػػػيلموملػػػهلكل فػػػه

ع نلماسػهلأفللنكل فهلعدلشأمهلكتبارؾل سمهلك ل لهلغا هلوللوالمسوفا لالصادقا لاالمف 
كلحػ دلفػػنلالوقػػ للوكاػػا يلولك ػػالعبػارةلعػػ لوشػل لمػ للعقػػ انلاافػهلكاػػا لعبػادهلالمػػسوفا 

لػػكل لاوػػ لذدللمقػػ انلكوخػػ لو ػػالنل لثػػ لأـل ػػ انلك ػػ لالػػ فيلمقػػ انلكعػػلوللكقاملػػهالمشػػل ىل
ل!اذلكلماسلا و لفم ل الالمشل لل ل ػالاه...لسم لفنل هاتلاللاثاقلال سما ل

لل لل لل    لل لل      للللك ػػػذالالعاػػػابللػػػالل[[اللااػػػ اللااػػػ للُُُُُُ]]لل
 ةل خااميلله ـل باؿلالماقفا لكلدل لق ابلالمحسفا لفم لمحػ لل ػنللشػل للوفػالنضػ

 لفػػفح ل ماوػػانلوػػ لالب الػػ لل فهالػػ لكوالفػػالوػػ لاهلوفػػالاه لكوػػاذالل ػػافللفػػالل ػػنللشػػل له
 ذالأعاامػػاللل لل ػػ ل  ػػذالو ػػكلالم ػػاؾشػػل للوفػػا ل ػػ للشػػل ملوػػالأعاػػاهللفػػافمػػاذالل

يللاابفػػالكلب مػػالكل  وفػػالل ػػ..لفهػػاللواافػػالفضػػ هلثػػ للشػػل لهلوفػػال..لشػػا انللولبػػ هلخاصػػانلافػػال
هلكعاػػا لعاالػػاهل ػػ لكعػػاللفقػػ لقػػاؿللفػػاللواافػػالوػػالاػػهللشػػل لهلوفػػاللافا فػػالفضػػ كلفومفػا...ل
للللو لالب ال     لل لل  لل  لل لل   لللللللل[[و ل و ل ]]لل

ل.....للو لالذلل وػ هلشئل لاه

لللل لل  لل  لل   لل لل  لل   لل لل  لل   لل    لللللل[[اإلمسافاإلمساف]]لل
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ك لوػػػ لالمال  ػػػ لل...لك لوػػػ لاإلمػػػسل....ل لوػػػ لالمػػػ ف ػػػ لل ػػػ للو ففػػػالأنػػػ ل

لك لو لاا فاتلاهل  لفنلعالهل....
كزادمػالفأعاامػال باتػهلكعاالاتػهلثػػ للول  لاهلأك  مالا نملهلكاامفالااض هلكا الػه

ك ػػذالال ػػالـلامػػالق ػػ لل دوػػهلق ػػابلتلحػػ ؾلكتشػػو ل!!!للقػػػاؿلاوػػ لذلػػكلاشػػل لهالوػػف  ل
ل.لللللقػالهلالم كلالوالـااقيل ػذالال الـلالذ

فمػػ للل للوػػ لالمػػسوفا لأماسػػه لكأوػػااله ! لاشػػفمػػاذاللشػػل للاهلوػػ لالمػػسوفا ل
 ل  لفافالوػ للسػلاايلأفلللصػ ؼلفػنلماسػهلاهاوفالصفيلماسهلأكللم كلق االنلأكلااا انلف

أكللػػ للواففػػػالع اهػػالف ػػ للفمػػػالالػػػفاسلع افػػالللف ػػالتػػ ؾلاهل..لل  لاػػ ذفلوػػ لراػػػه
ل أن 

لل لل   لل   لل    لل لل لل  لل   لللللل[[لاسللاسلللّّٓٓ]]لل
كمح لكالحم لهلق لرنمفػالاهلكأعامفػالع اهػالكافللػ لل ػ لقػ لأعامفػالع اهػالف ػ ل

لفنل ذالالمقاـ للسلايلأن لأفللما  لماسهلافاسهلكلقاؿلا واـلأاالالودا  ل
لتمفاػػػػػػػػػػػ لرللػػػػػػػػػػػ لغاػػػػػػػػػػػطلوصػػػػػػػػػػػاف

ل
لوػػػػػػػػػػػػدلا وػػػػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػػػػ نلتػػػػػػػػػػػػ ابلف

ل لك لنػػػػػػػػػػػػاؿللػػػػػػػػػػػػنلاػػػػػػػػػػػػ لك لقػػػػػػػػػػػػاة
ل
ل

لع ػػػػػػػػنلذالالمهػػػػػػػػادلكعق ػػػػػػػػنلسػػػػػػػػأؿ
ل لابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يلماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلعفادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

ل هػػػػػػػادلللهػػػػػػػالفػػػػػػػاؽلقػػػػػػػ رلالباػػػػػػػ 
لكأوػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتنلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع لل ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

لانل ماػػػػػػػػػػيلالو ػػػػػػػػػػ أغافػػػػػػػػػػنلكاشػػػػػػػػػػ
ع نلال غ لو لامهلت ابلل للالااػطلالم فػافلأكلالااػطلالمصػافلفمػيلأمػهلتػ ابل 

كالػػػام لالػػػذللل–اهللػػػ للالومػػػطلالومػػػابلل ػػػ ل ذالتم ػػػنلع اػػػهلالا ػػػابلفامػػػهلااضػػػ ل
لللل–لوااهلاهللفالوقاا لالفاسلكالماؿل  لل  لل    للل لَي ك ػذهلل[[اللااػ اللااػ للُُُُُُ]]للَي

لل ػػػالالػػػفاسلكالمشػػػل ىلل!كالبػػػا يل ػػػ لالمسوفػػػافل!لل ػػػالاهفالمشػػػل ًلل  ػػػنلصػػػاا لالوقػػػ ل
لاالللس دلالمسو لالام ل لل!ل....كالام ل الالمف ل!كالماؿ

لللل لل  لل لل     لل     لللل   لل   لل  لللل[[للاا للاا االلُُُُُُ]]لل



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            257257                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 لفػػنلالمهػػاتلال سػػما لاللػػيلتسمػػػ ل ػػذالالوقػػػ لا لهػػنلألػػػ للسػػم ل ػػذالالوقػػ 

للل....للالبػا ن لل    لل    لل      لللللل
ل لػطلالمح فػ لاآلفلفهػاللػل   لعػ لك لشػأفللفػالااللفلوػ لاهكلفه لالمولمػ 

ع ػػػنلق ػػػابلا مباػػػاللكالم سػػػ ا لالػػػذل لا لبػػػا  لللال لػػػطلالمولمػػػ ةلالفازلػػػ لوػػػ لاه
لكاو لأفلتػ لالوقػ  للكاه   لكاخلار  لربلالوالما 

لل       لل     لل   لل    لل  لللل   لل لل    لل    لل  للللُُِِِِلل

ك ػػذالالوقػػ لعقػػ لعػػاـلل مفػػ ل مػػهل فػػاؾلاوػػ لذلػػكلعقػػادلتعصػػا ل ناػػاللووافػػ ل
أكللمػ لل لػ لالع ػ لأكل...لأكللمػ لل لػ لالاػ دكسل..للم لل ل لدارلالسالـل..لو لالمف ل

ك فاؾلعقادلتعصا لأخ لللهػالوااصػااتلكشػ كطلوا ػادةل...للم لل ل ل ف لالمأكلل
ثػ للوقػػ لالوقػػ لاافػػهلل..لع اػهلأفلللػػ ا لكلقػػ ألالػػابلاهكوػػ لأرادلذلػػكل...لفػنلالػػابلاهل

للل!كاا لاه
تفػدهلفػنلع ػاهللل لأفلاهل ػنللاقػيلالوقػػ لووفػاللكوالأرل لقالػهل ػالألػػ لاه

كاب لا ػػػػهل لتػػػػػ اهلالواػػػػافلك لتصػػػػػ ل لاػػػػهلا ك ػػػػػاـلك لالافػػػػافلك للصػػػػػ ل لاػػػػهلاا ػػػػػ   ل
ل....نلاق ااه لالاا  كفلك لنل....لالما  كفلك لاوقاله لالمل ا كفل

وفػ كاانلعػ لنضػ تهلكأعاػاهلتػاااالنلعاوػانلاػأفللل لاخلارلاهاالللاقيلالوق لل ذانل
للل لاقيلالوق لعف لوقاـلعدتهللم لأرادلأفلل افلو لأ ػ ل فلػه

للك الو لقاؿللهل لل   لل     لل   لل    لل لللل[[الالحالالحللُُ]]لل

 مهللالقاؿلف أمماللبػالوافلاهللق فػالأمهػالا كفػ لأكلتماا اػ لل فػهللكل للق لف أمما
لقػػاؿل ممػػالااللعصػػا لكأسػػ ابلالقصػػ للبػػالوافلاهلكعفػػ والاػػاليلسػػا مالرسػػاؿلاهل

للل هلفاؽلأل له لفقػاؿلاهللأصحااهلشب االأل له لث لكضيل لل لل  لل    لل
لل..ل

للػ لالقػػ رةلفػاؽلال ػ لكوػ لضػمفه لسػا لال ػػ للف ػالقػاؿلفػاؽلألػ ل  للق فػال
                                                 

لسارةلاللاا لُِِ
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فمػػالالاػػ لاللػػيلاامػػ لفػػاؽلل–أللفػػاؽلألػػ ملأصػػحااهلل–ل فػػهلقػػاؿللػػ لاهلفػػاؽلألػػ له ل

للأل له ل ل ػنللػ لسػا مالرسػاؿلاهل لل لل  لل    للللثػ لعػادلوػ ةلأخػ للل ػيلل
للبسلك لشكلكقػاؿللام فاالكلو ماالع  لالاقا لأمهالااو لنق لكأمهالل حقلاال

لل  لل  لل لل لل      لل لل     لل  لل    لللللل[[الالحالالحللُُٖٖ]]لل

ل ذانلفػ فلوػ للبػاليلالمػػسوفا لأ موػا لاالفاااػ لعػػ لربلالوػالما ل ػالرسػػاؿلاهل
لك لمشكلفنلذلكلا ف لعػا لك لأقػ لك لمملػ ملفػنلذلػكلك لمشػكلفػنلذلػكل فلاه

فالباو لأساسػانلل سػاؿلاهلك ػاللاقػيللولأخب مالااقا لككع لصادؽلاذلكلفنلالااهلال  ل 
وػػ للانلفػػ دلكووفا ػػالكوادا ػػالأفلاػػ لشػػئللوػػ لاػػهلرسػػاؿلاهلولاالفاااػػ لعػػ لنضػػ ةلاهل

ل....لأف ادلالا ادلقبالنلأكلاو انل أللقب لزوامػهلأكلفػنلعصػ هلكأكامػهلأكلاوػ لزوامػهل لػنللػـا
ل.لل ا لكأفللافاهللهلاه..ل..القااو ل

أاػػالل–فمػػ لالػػذللاشػػ لاوػػيلالمػػسوفا لاالمفػػ ل لسػػا مالرسػػاؿلاهلفقػػ لقػػاؿلوػػ ةل
ا ػػ لفػػنلالمفػػ لكعمػػ لفػػنلالمفػػ لكعامػػافلفػػنلالمفػػ لكع ػػنلفػػنلالمفػػ لكعبػػ لالػػ نم لاػػ ل
عاؼلفنلالمف لكا ح لا لعبا لاهلفنلالمف لكالداا لا لالوااـلفنلالمف لكسػو لاػ لأاػال

فػػنلالمفػػ لكأاػػالعباػػ هلعػػاو لاػػ لالمػػ احلفػػنلالمفػػ لاػػذلكلاشػػ لفػػنلوػػ ةلكانػػ ةلكقػػاصل
ل...للكلولقػ لاوػيل خاامفػالأمػهللػ للبشػ لغاػ ل ػس للك ػذالغاػ لصػحاح....لعش ةلاالمفػ ل

أوػالوػ لاشػ كالاالمفػ لاوػ   لف ااػ ل لعػ للهػ لك لنػ ل...لفهس للااماالفنلو ةلكان ةل
...لك فلاػػافلاػػذلكلفمػػالذمبفػػالفػػنلهلكنسػػطلفهػػ ل ػػذهلالبشػػ لاتللمػػ لعاصػػ كل...للهػػ ل
لالػػ ل ل(لوػػاذاللاوػػ ل...ل لاػػ للفػػالمصػػاطلاباػػ لذلػػك  مػػهلقػػاؿللػػهل)لأمػػ لالبشػػا ل لػػنللػػـا

لالبشا  
لل    لل      لللللالػػػػػػ ل ل للل.....لللبشػػػػػػ   ل لػػػػػػنللػػػػػػـا  لل  لل  لل لل

  لل   لللللل..[[ا ندابا نداب]]لل

 مالرسػػاؿلاهللػػأتنل مػػاسللفلقػػاه لوػػ ل ػػذالالدوػػافلكلبشػػ   لكلػػذلكلتمػػ لأفلسػػا
كوػػػفه لوػػ للبشػػػ   لعفػػ لخػػػ كجلالػػ كحل مهػػػ ل ل!لوػػػفه لوػػ للبشػػػ   لوفاوػػانلل...لاالمفػػ 

ل!ل...كوػفه لوػ للبشػ   لعاامػانلك ػ لفػنلعػال لالفػاسل!لسلااوافلأفلللحم اال ذهلالالاح
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 فلالس لالػذلللقالػهللهػ لل...ارل  ل س للأخذكاللقطلاات لأس ارللحض ةلالفبنلالمعل

فمفه لو للبش هلاالمف لكوػفه لوػ للبشػ هلامػػفدل للل...لالفبنلالمعلارل للقالامهل ملأنػ 
لالو ضلكالمداللأواـلنضػ ةل.....لكوفه لوػ للبش هلامقاـلا ل ل....لا لمػ لعف لاهل لػـا

ل.اهل
الشػػارعلكفػػنلكوػػفه لوػػ للبشػػ هلاأمػػهلسػػا افلامػػاارهلفػػنلماػػسلالحػػيلكفػػنلماػػسل

اهلاالمالأمهلفنلالمف لويلالحباطلالمعلارلصػانطللانلكسا افلولملول....للماسلالم اف
لكو لذلكلقاؿلا واـلأاالالودا  ل....للا ماارل

لكاشػػػػ منلأمػػػػنلكاػػػػ لوػػػػ للحبفػػػػن
 

للاػػػػػازلكلواػػػػػنلوفػػػػػهلاػػػػػ لوػػػػػ اده
لفهاللقاؿلأمالكا لو للحبفيل ذهلو ةلكو ةلأخ لللقاؿ 

لنكمػػػػػػػػػػادامنلألػػػػػػػػػػالواضػػػػػػػػػػنلتهفػػػػػػػػػػ
 

لفأمػػػػػػ لكوػػػػػػ للحبػػػػػػكلفػػػػػػنلأوػػػػػػاف
ك ػذهلاشػ للوػ للوو لشيللاوػ لذلػكلفأمػ لكاػ لوػ للحبػكلفػنلأوػافلؼ لتعا 

ل!أ ػػػ لالماقػػػللألل لشػػػأفلل ػػػ لاوػػػذابلالماقػػػللك لاػػػأ ااؿلالماقػػػللك لاالحسػػػاب
 ػذهلالبشػ لاتللػال خػااميلل!كالبش للا خػ للأم ػ لسػلأخذكفلاػ لوػالت لػ كفلفػنلالمفػ 

لالقااو .وا ادةلع نلال كاـللبش لا لهالسا مالرساؿلاهلالصالحا لكالصالحاتل لنللـا
كلػػػذلكللحػػػشلالصػػػالحافلالم لػػػ ل لع ػػػنلا  لهػػػادل لػػػنلأفللػػػ للالاانػػػ لوػػػفه ل

 ا ػ لماسػكلكا  ػيلق بػكلوػ لالصػارلال اماػ لل–نض ةلالفبيلكلالو ةلفنلالمفػاـلفقػطل
 هلاأكصػػػاؼلكوػػػ لالحاػػػاظلكا  ػػػااللالفاسػػػا لكا و ػػػهلللو ػػػقلاعاػػػ لالب لػػػ لاال  اػػػ لكأوػػػ

الحضػػػ ةلالمحم لػػػ لل ػػػنلللو ػػػػقلاهػػػالكاالشػػػما  لا نم لػػػػ للافمػػػذبل لاهػػػالكاا سػػػػ ارل
كا و ػػهلللو ػػػقلا سػػػاؿلاهل مػػهللػػػالتو ػػقلا سػػػاؿلاهلاللو ػػقل!!لالمحمادلػػ للافشػػػ ل لاهػػال

ا ل لكسام ل لاػهللػػ لالواػاللكسا شػلللػهلعػ لا قػيلللالال قلالصحاحلف فلرساؿلاهل
ل كلملوػػػػهلاػػػػأماارهلك ذالرأللػػػػهلوػػػػ ةلفاػػػػال فػػػػػاؾلقػػػػػاؿل...لاػػػػ لغاػػػػاللالممػػػػاؿلاإللهػػػػيلل

ـْمَرمِغلمِصلماْظؼمَلؽمَلاَممَصَلؿمَلَراِغلمِصلماْظؿمَلعمَلصمَلِة،مَواَلمَؼَؿؼمَلـِؾؤماظرمِلؿمْلشمَلانؤمِللمم}} ـْمَرمِغلمِصلماْظؼمَلؽمَلاَممَصَلؿمَلَراِغلمِصلماْظؿمَلعمَلصمَلِة،مَواَلمَؼَؿؼمَلـِؾؤماظرمِلؿمْلشمَلانؤمِللَع 222222{{ممَع

مم

                                                 
ل) اويلا نادلشلكالم اسا (.لؽلد(لع لأىايل ي ىلٍػ ىةىلرضىيلال  هيلعفهيل)ل ِِِ
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 لاػ لأفلل اهلفػنلالاقاػ ل وػالك ػالخػارجلوػ لالػ ماالك وػالفػنلاآلخػ ةلك وػال فلاػافل

كقػػ لاػػافلوػػ لل–الاقاػػ لك ػػال فػػالفػػنلالػػ ماالك ػػذهلل اػػاا لوػػ لأ ػػ لال مػػاؿلفسػػا اهلفػػنل
فػػػػنلالب الػػػػ لكال تػػػػهلكقػػػػ لاامػػػػ لوػػػػ لللشػػػػ ؼلع ػػػػنلت ااػػػػ لسػػػػا لل اػػػػ ا ا لالملبػػػػالنل

لوفنلالمفػاـلالصالحاتلك اللذاتلو ةلك الف نافلكقاؿللالأواهل ميلرأل لرساؿلاهل
فما ػػ للوفػػنلالمفػػاـ للػػل لوقػػاـلر الالػػكلنلػػنلتػػ اهلفػػنلالاقاػػ لامػػالرأللػػهلل فقالػػ للػػه

الصػػػبنلك ػػػ للػػػاسلفػػػنلالوبػػػاداتلكل ػػػ لفػػػنلاللصػػػاا لكاللع اػػػ لل ػػػنلتأتاػػػهلاللح اػػػ لوػػػ ل
ل.عاػامانلااػامانللك  ل  ذال لنلأفلرأللالحباطللالحباطل

ل عاامػانلفقالػ لفذ طلوس عانل وهلكقاؿللػالأوػاهلأاشػ لللقػ لرألػ لرسػاؿلاهل
لتم لر الالكلأللأصبح لر النل ذلكلأفلالذللل لل ػ للػ للالمصػاانللكووفنولالاـا

ل.عاامانلفنل ذالالدوافلاامااللولب كمهلااالنلفنلا لقلاهل
أوالاآلفلتم لو لل ل لأفللمميلنالهلالم ل ل لكل ل لوػفه لوػ للسػ  لع اػهلكوػ ل

لفماذالرأل للالوس ا لل يللواماؾلأكلل  وػاؾل لل!ٌ!لقب لل لهلكو للوامهلكلبم ه
}لاػػافللقػػاؿلاقػػنللػػنلأراوػػا لعاوػػانللػػػالغػػػابلللم سػػنل فلسػػػا للأاػػنلالوبػػاسلا

ل.ا فػ لعا لوالع دتلماسيلو لالمسوفا ل{لعفنلرسػاؿلاهل
كق ل الهلو ةلو للقاؿللهلأرل لأفلأصافحل ذهلال لل فل ذهلال للصػافح ل

كاهللالوخيلوالصػافح ل ػذهلال ػلل  للػ لرسػاؿلل فقاؿولعبادانلااا ل لفنلاالدلااا ةل
فلللهػػافلافلع ػػنلتقباػػ للػػ لالمشػػالخلكالوػػارفا ل مهػػاللػػ لكلكلػػذلكلاػػافلالم لػػ ولللاهل

ل ػػنلمو ػػ لذلػػكل ماوػػانل ػػالالػػذللووػػهلاللاااػػ للف سػػاؿلاهلل...للمسػػ للػػ لالحباػػط
فهػػػالالػػػذلللبشػػػ لالصػػػالحا لك ػػػالالػػػذلللػػػأتنللوعػػػ لنضػػػ ةلالم اػػػ ل لػػػنلقاػػػاـلالسػػػاع 

الػػذللع اػػهلاػػ لالمهػػاـللك ػػػالالمػػسوفا لل ػػيللام ػػفه لكلمهػػد  لكلفػػار  لكلبشػػ   ل
لالدناـلللالليلا اهلاهالاه ل. لنللـا

كلػػذلكلفػػالمسو لدا مػػانللمػػطلأفلللو ػػقلفػػنلاػػ لأكقاتػػهلا سػػاؿلاهلفػػ ذالكقػػيلفػػنل
فاسػػموهلكلػػ اهلكلفمػػ هلفػػارانلاػػ ذفلاهل ػػ لفػػنلل!لػػالرسػػاؿلاهل شػػ ةللفػػادللع اػػهلكلقػػاؿ

لودلالقص لفاهال للسػوهلالاقػ لاآلفكلاسل ذالاالويلكل فهالنقا قلككقا يلس للوعاله
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للللل  للفادللع اهلأن ل  لكلقاؿللباكلكق لأو مالاهلكقاؿلفنلالق وفلفق لاافل

لل     لل   لل   لللل   لل    للللللة[ة[البق لالبق لللََُُْْ]]لل
لفػػالاهادللوفػػ لاهلع ػػاه لاػػاماالعفػػ واللأتػػػافللحضػػ ةلالفبػػنللح فػػافلال ػػالـلكاػػ  نل

كالسػاـللوفػنلل–أللالسػاـلع ػا  لل–و لأفللقالافلالسالـلع ػا  للقالامهػالاػ كفلالػالـل
لوكق لسموله لالسا ةلعا ش لذاتلو ةلفاضػب لكقػػال لكع ػا  لالسػاـلكال وفػػ لوالمات

ف ػامااللوأوػالسػمولفنلكأمػالأقػاؿللهػ لكع ػا  ل! لتاو نل  ذاللالعا شػ ل فقػاؿللهالالفبن
لاػػ لأمهػػ للقالػػافلكوػػ للسػػموهاللوراعفػػاللػػالوحمػػ ل اهللقالػػافلعفػػ واللػػأتافلعفػػ لرسػػاؿ

للل!ناشالهأللالعا لال عام للقص كفلل فه للراعفالو لالم اعاةو
ل كاػافلالػبويلوػفه للقػاؿلوفاو لالمػسوفا لوػا ه لاػ كفلأفللاافػااللحا ػ لالاهػاد

 لأ للقػاؿلكلمػطلع ػنلالمػسولوكالبويلاآلفللقاؿلراعفاللالأـل اشػ ل!راعفاللالرساؿلاه
لل ذهلال  م ل فلاهلقػ لمهنلعفهالكقاؿل   لل    للللللة[لة[لالبق لالبق لللََُُْْ]]لل

 ػػػ ل ػػذالالفػػ اللل مػػسوفا لفػػنلزوامػػهلأـللفػػالللوػػ لالػػذللأو مػػالاهػػذالالقػػاؿل لاه
فاهلمصاطل للالاافلالف اللل مسوفا لالذل ل  لفنلزوامهلكنسػطللفسػع لاآللػ لكل فهػال

أكلماػ ةللػالل–اما مػاللػالرسػاؿلاهللافلدا مػانلأفلمقػاؿذلكلفػفح لواػالبول لو لالق وفلكل
لرسػػػاؿلاهلوللػػػالرسػػػاؿلاهلماػػػ ةلكوػػػ دلكلمػػػ لرافػػػالأفلمقػػػاؿلذلػػػكل فلرسػػػاؿلاهل

طؽمْلذملتؤمَدذملؼمْلضمَلفؤماَظذملِذيممممطؽمْلذملتؤمَدذملؼمْلضمَلفؤماَظذملِذيمممممم}}تح ثلاب الهلالمومداتلك ذالاافلاهللقاؿلع لال   لالصػالحل

فمػػالاػػاؿلالحباػػطلكوقاوػػهلعفػػ لاهلكاسػػمواالل223223{{ممزمِلذملذملرؤمِلذملذملِفزمِلذملذملرؤمِلذملذملِفَؼْلذملذملؼمَلعؤمِلذملذملِف،مَوَلزمَلذملذملَرهؤماَظذملذملِذيمؼؤؾْمَؼْلذملذملؼمَلعؤمِلذملذملِف،مَوَلزمَلذملذملَرهؤماَظذملذملِذيمؼؤؾْم
للل نض ةلاهلك اللقاؿلفاػهل

لل     لل لل    لللل   لل لل   لل    لللللللل[[اإلس الاإلس ال]]لل
ف اػػػػللرأللكااػػػػللسػػػػميل للمػػػػالتم ػػػػنلع اػػػػهلالسػػػػمايلسػػػػميلاسػػػػميلالسػػػػمايل

كلمػػػػالتم ػػػػنلع اػػػػهللوكاػػػػ لعػػػػاال لال كناماػػػػاتلال ا فػػػػاتلكالمفػػػػاتلكوال  ػػػػ لالسػػػػماات
االبصا لأاص لا لا شااللالاػا  اتلكالعااػاتلالفاراماػاتلكالمادلػاتلكذلػكل مػهللفاػ ل

                                                 
لصحاحلالبعارللع لأانل  ل ة ِِّ
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لل.لاالبصا 

للفقػػػ لأعاػػػاهلالاصػػػللا ػػػهللل..ف ػػػ للقػػػ لأمػػػهلسػػػمايلاصػػػا    لل لل   لل
    للللؤضمْلذملذملذملَرضؤمَسػمَلذملذملذملِلمم ؤضمْلذملذملذملَرضؤمَسػمَلذملذملذملِلمممم}} لفػػػػاكلػػػذلكلفػػػ فلنضػػػ ةلالفبػػػنلقػػػ لقػػػاؿللل[[اإلسػػػ الاإلسػػػ ال]]لل 

تاضػ لع اػهلالبصػا لااسػمهلالبصػا لفأصػبحلل....لل ااػللل ا ػالل224224{{ممُطِؾمَظؿملذملذملػملةمُطِؾمَظؿملذملذملػملةمممَأْسؼمَلاُظغمُلْؿَأْسؼمَلاُظغمُلْؿ
ك ػػال...ل للحمبػػهلشػػيللعػػ لشػػيلل....للفاػػ لاػػاهلفاػػ للاػػ لالحقػػا قلفػػنلكقػػ لكانػػ ل

ل مػهلفهفػاؾلفػ ؽلاباػ لاػا لوػ للفاػ لافػارلاه....ل فال للفا لافػارلاهلكل ػ للفاػ لاػاهل
لكاا لو للفا لااه.......لع نلق رهل

لل ػ لوػ للفاػ لاػاهلفػ فلماػ ه....لفم للفاػ لافػارلاهلفػ فلماػ هلوػازاؿلوحػ كدانل
ناشللفا ل لنل مايلال ا فاتلفنل ماػيلالمهػاتلفػنلكقػ لكانػ لك ل...لااا لن كدل

لاالل لل–لشا هلشيللع لشئل
لػذلكل اػ ل...لكأعاػاهل ػذالالبصػ  مهلمارلاهلالذللتم ػنلاػهللحبابػهلكوصػاااهل

أفلمو  لع  لالاقا لأفلأساسلنااةلالصالحا لكرفو لالم ل ل لكالمفازؿلكالػ ر اتلالوػالل
ل!!!لفلأساسػػهالاللو ػػقلالموفػػاللال  ػػنلاسػػا لا كلػػػا لكاآلخػػػ ل الاللػػيللحػػ لفاهػػالالااصػػ 

ك ذالل...لل ػػػ لاللو ػػػقلالموفػػػاللال اوػػػ ل!!لكلاػػػػسلاللو ػػػػقلالصػػػارللأكلاللو ػػػقلال الوػػػن
فافقػػػ هلوػػ لل...لنػػ ثلذلػػكلللاضػػػ لاهلعػػػ نلالوبػػػ لافاػػ اتلسػػػا مالكوا مػػالرسػػاؿلاه

فػا للاوػا لق بهلالفارلالذلللقػاؿلفاهلسػا ملعبػ لل...لاللو قلالموفامل لنلاللو قلالفارل
ل لالقادرلالماالميل

لأف ػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػماسلا كلػػػػػػػػػا لكشمسػػػػػػػػػفا
 

ل لتاػػػػػػػػػ بلأاػػػػػػػػػ انلع ػػػػػػػػػنلف ػػػػػػػػػكلالوػػػػػػػػػال
لس ا الوفا ال..للاهلاهلفنلالقػ وفسملذالكل 

لللأك لأسػػماهل   لللشػػا  لع ػػنلالمػػسوفا لالػػذل ل للػػ كفلشػػيللا نػػداب[ا نػػداب[للْْٓٓ]]لل
للث لقاؿل      لل    لللللم لارتقنلو لالمسوفا لفػنلسػ  لاإللقػافلل[[ا ندابا نداب]]لل

ك هػػدهللهػػ لللفابشػػ   لالفبػػيلالوػػ مافلامػػالاعاػػا  لالػػ نم ....لكدر ػػاتلاإلنسػػافل
ل.فنلاآلخ ةلأكلفنلالمفاف

                                                 
لل) اويلا نادلشلكالم اسا (.اا لسو لع لا  لا لعب اه ِِْ
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للل    لل   لللللق ػػػابلالوػػػارفا لفهػػػ ل للاابػػػافلعفػػػهلل[[ا نػػػدابا نػػػداب]]للل

ا فػػ لعػػا لك لأقػػ ل فلناػػاته لولو قػػ لاحااتػػهلكمػػار  لوسػػلم لوػػ لمػػارهلكاػػ لوػػالفػػاه ل
لوػػ لأ ػػ لأفلاإلمسػػافللااػػطلكلصػػبحلق بػػهلع ػػنلق ػػطلالحباػػطل...لولو ػػقلاالحباػػطل

اوػػ لذلػػكللصػػ ل....لكاوػػ لذلػػكللصػػبحللاللو ػػقلركنػػاميل...لاللو ػػقل فػػالتو ػػقلمػػاراميلكل
فاافػنلفػنلالحباػطلك للػ لللفاسػهلق ػاالنل....لاإلمسافل لنلدر  لامػاؿلالقػ بلكاللػ اميل
ل للك لااا انلامالاافللقاؿلاإلواـلأاالالودا  

لأمػػػػػػػػالؾفلػػػػػػػػارةلأمػػػػػػػػالوعمػػػػػػػػارلأرا
 

لكتػػػػػػػػػػػارةلأمػػػػػػػػػػػالعبػػػػػػػػػػػ لذاتػػػػػػػػػػػهلوحقػػػػػػػػػػػ 
ل افلذلكالسميلو لنالهل ذالال الـلقالاالااللل كعف و 

لارةلكأوػػاـلفػػنلالمفػػاـللم ػػسلع ػػنلا سػػيلكأواوػػهلسػػلرسػػاؿلاهلأنػػ   لفػػ أللل
كا مالماقلرساؿلاهللاػجللودا  للم سلع نلا سنلوقاا لالسلارةال  سنلا واـلأاالالو

كا مػػالقػػاؿل م ػػ للا ر ػػالاإلوػػاـلأاػػالالوػػدا  كا مػػالقػػاؿلعبػػارةللولددهلاإلوػػاـلأاػػالالوػػدا  رل
اـلأاػػالالوػػدا  لك ػػذالاػػالمب غلل فػػهلاػػافللب ػػغلعػػ لرسػػاؿلاهلرأللال  ػػ ل ػػذهللب اهػػالاإلوػػ

ال للالفػنلالسػالسلكعفػ وال هػ لضػاللالفهػارلراػطلوسػ عانل لػنلالقػا  ةللاػ للاإلوػاـلأاػال
ل الودا  لكعف والدخ لع اهلك اللم سلكسطلا نبابلقاؿل

للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

للنعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لكثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
لل شاػػػػػػػػػػػػػػػػػ لعفػػػػػػػػػػػػػػػنلسلػػػػػػػػػػػػػػػػارل 

ل
لكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ل للسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لالماػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنلاقػػػػػػػػػػػػػػػػػالن
 

ل   ذالالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دلأو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
لأغاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطلعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلكأو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

ل
للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للتح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

ل ل فلاػػػػػػػػػػػػافلوػػػػػػػػػػػػالق ػػػػػػػػػػػػػ لمػػػػػػػػػػػػػارانل
ل

لفالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لأع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلكأغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
للواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اد 

ل
لعػػػػػػػػػػػػػػػػ لاػػػػػػػػػػػػػػػػ لغاػػػػػػػػػػػػػػػػ لتسػػػػػػػػػػػػػػػػ ن

ل لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلالفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسلكوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ل تلأكلػػػػػػػػػػػػػػنصػػػػػػػػػػػػػػنلػػػػػػػػػػػػػػنلاػػػػػػػػػػػػػػػهل
لالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  كص نلاهلكس  لع نلسا م 
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  ٌْاجمللس الجالثٌْاجمللس الجالث    

225225فى الدىٔافى الدىٔا  زٓاض اجليةزٓاض اجلية
  

الحمػػػ لهلالػػػذللا وفػػػالكأا وفػػػالكأع ػػػنلقػػػ رمال......للاسػػػ لاهلالػػػ نم لالػػػ نا 
كالصػػالةلكالسػػالـلع ػػنلسػػ لاػػ للوكشػػأمفالك و فػػالكمحػػ لفػػنلدارلالػػ ماالفػػنل فػػاتلالفوػػا 

اػا لالمػاهلالػذللأع ػنلشػأمهلوػا هلكنبػاهلسا مالوحم لالو...لت  ل لكوص رلا لتواا ل
صػ نلاهل...لكرقاهلكأدماهلكا مهلشاا انلكااانانلكاشػلللػهلعػ ل فػابلا ولػػهلكمػػارلاهػاهل

ع اػػػهلكع ػػػنلولػػػهلالا هػػػاللكصػػػحاالهلالفػػػ راللكاػػػ لوػػػ لتػػػبوه لعػػػػ نل ػػػػذالالمفهػػػاجلوػػػػ ل
لكع افالووه لأ موا لووا .ووا للاربلالوالما ل...لا صااالل

فا  لأ موا ل فا ػانلل ػ لأ موػا ل ػذالالمقػاـلفػ فل  أنباايلاارؾلاه خااميلكل
لل وم س  لالذللأمل لفاهلاآلفلكالذملافالفاهلو لقبػ للقػاؿلفاهلاه

لل لل     لل لل  لل   لللللل[[الاارالاار]]لل
فػػنلالمفػػ لكوػػ للف ػػ للقػػ لاهل فلالملقػػا لسا خ ػػػافل فػػاتلالفوػػا لل ػػف  لاآلف

 ذانلم لػػ لتاضػػاحلذلػػكلكتاسػػا هلوػػ لالمبػػا لا عاػػ لل لػػابلاهلقػػاؿلذلػػكل ػػالاهلل....ل
ل كق لقاؿلك السا مالرساؿلاهل

،م،م««َإذامَعذملذملَرْر ؤْؿملرؼذملذملاَضماجلؽملٍَذملذملِةمصذملذملاْرَ ضملقامَإذامَعذملذملَرْر ؤْؿملرؼذملذملاَضماجلؽملٍَذملذملِةمصذملذملاْرَ ضملقام،م،مممإَذامَعذملذملَرْر ؤْؿملَرَؼذملذملاَضماْظَفؽمِلذملذملِةمصذملذملاْرَ ضملؤقامإَذامَعذملذملَرْر ؤْؿملَرَؼذملذملاَضماْظَفؽمِلذملذملِةمصذملذملاْرَ ضملؤقاممم}}

226{{ممسؤماظضمِلػمْلذملذملَؿسؤماظضمِلػمْلذملذملَؿضذملذملاظقا:مؼذملذملامردذملذملقَلمآ،معذملذملامَرؼذملذملاضؤماجلؽملٍَذملذملِة؟مضذملذملال:م ذملذملاظِمضذملذملاظقا:مؼذملذملامردذملذملقَلمآ،معذملذملامَرؼذملذملاضؤماجلؽملٍَذملذملِة؟مضذملذملال:م ذملذملاظِم

ممضذملذملاَل:مضذملذملاَل:ممم}}،م،م

ـَماظذملذملؼمَلاَلِئغمَلِةمَؼشمْلػمُلؾؤذملقَنمِحػمَلذملَؼماظذملذْطَر،مممممممم ـَماظذملذملؼمَلاَلِئغمَلِةمَؼشمْلػمُلؾؤذملقَنمِحػمَلذملَؼماظذملذْطَر،ممممممممِحػمَلؼؤماظٍذْطَر،مصإنٍَمِظػملٍَِفمَ ضملاظذملذملكمَدذملؿملٍَاَراٍتمِعذمل ِحػمَلؼؤماظٍذْطَر،مصإنٍَمِظػملٍَِفمَ ضملاظذملذملكمَدذملؿملٍَاَراٍتمِعذمل

229{{ممذطَرذطَر اِظسؤماظ اِظسؤماظمم}}،م،م228228{{ممضاَل:مادَلَلاِجدؤضاَل:مادَلَلاِجدؤمم}}مم،،مم227227{{ممصإذامَأَ ْقامَسػملذملؿملؾملْؿمَحظملٍُقامِلؾمَلْؿصإذامَأَ ْقامَسػملذملؿملؾملْؿمَحظملٍُقامِلؾمَلْؿ

مم

                                                 
لوحلِّخماسلللِِٓ ل.و ادلأروف لف افلأك دلسالا للدرسلاو لالوشالـللََِٖ/ل/ُّ ػللُِْٗـ 
ل.الاب امنللفنلال با ولع لاا لعباسلللِِٔ
ل.للا ذاارلل واـلالفاكللالذللقا لفاهل لايلال ارلكاشل لا ذاارللوا لق رهلكاشلهارهلفنلا ذاار.للِِٕ
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 لفمػػػ ةلرلػػػاضلالمفػػػ ل...فمػػػاذالقػػػاؿلرسػػػاؿلاهلعػػػ لماسػػػكلنأللتم ػػػسلكتفسػػػل

...لكوػػ ةلكوػػ ةللقػػاؿلومػػالسلالقػػ وفلل..لكوػػ ةللقػػاؿلن ػػقلالػػذا ..للقػػاؿلومػػالسلالو ػػ ل
وفػ واللقػاؿلولف ذانلف  ل ػذهلالممػالسلوػ لالمفػ لك لشػكلفػنلذلػكلقاؿلالمسا  ل..ل

ل لفالراػفا

لل     لل  لل    لل  لل    لل   لل    لل     لل
    لللللل[[وؿلعم افوؿلعم افللُُّّّّ]]لل

انلأللمسػػارعل لػػنلومػػالسلالػػذا لكومػػالسلالو ػػ لخاصػػ ل فلاػػافل ػػذالالو ػػ لع مػػ
ل. مهال نلومالسلركضاتلالمفاتلل..لومالسلالفارل...ومالسلالح م لرااماانلألل

لتماوػػالهػػاكلػػذلكل و فػػالاهلفاهػػالواػػ لأ  ولفأمػػ للػػالأخػػيلاآلفلتم ػػسلفػػنلالمفػػ 
 لكقػػ ل لكلػػ لما ػػ لااػػللمحضػػ لالاوػػاـلك لوػػ لألػػ وػػاذالمأاػػ لالاػػـاالمػػاـلف ػػ لما ػػ ل

عاو فالاهلاذلكلامواو  لأ  لالمف لفػأتيللفػالاالاوػاـلكمحػ ل  ػاسلكقػاؿللفػالألضػانلاوػ ل
لللل الاواـ

لل  لل     لل    لل  لل  لل    لللللل[[الاارالاار]]لل
لفن لفكل نل  لأكلفنلوش   لففح لقاعالللا  لفنل ذالالمم سلو للا  لفف

لل    لللل   لل   لل  لل     للل لَه لل[[فاا فاا للّّْْ]]للَه
فػػفح لمم ػػسلفػػنل فػػ لعالاػػ للقػػاؿلفاهػػالأنػػ لالوػػارفا ل"ل فلهل فػػ لعا  ػػ لوػػ ل

فمػػػ للػػػ خ ل فػػػ للوأ لك ػػػنلالمو فػػػ لاػػػاهلتوػػػالنل"دخ هػػػال للحلػػػاجل لػػػنلالمفػػػ لاآل  ػػػ 
اجلالمفػػػػػ لاآل  ػػػػػ لاللػػػػػيلفاهػػػػػالالحػػػػػارلكالقصػػػػػارلكالالػػػػػ افلالمع ػػػػػ كفلالمو فػػػػػ ل للحلػػػػػ

 ف ػػاسل فػػاؾلأاوػػ لك لأ فػػألك لأركعلك لألػػذلل ق ػػطلكالاػػسادلوػػ لوو فػػ لاهلوكالبسػػاتا 
 . 

ع ػنل  كق لسه لاهلع نلأ  ل ذهلالمفػ لالااعػاتلكالوبػاداتلامػالسػه لاه
                                                                                                                            

لولسف لالل وذل. ل ةلع لأانل لِِٖ
ل.تع لولأنادلشلاإلنااللل حافجلالو اقنللِِٗ
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لا ذاػػارلكاللسػػباحاتلكالله ػػاالتلأ ػػ لالمفػػ لاآل  ػػ لاللػػيلسػػف خ هال ماوػػانل فلشػػاللاه

ع ػنلالػ غ لل كوػ لأ ػ لوػاذال لمػاذالفػنلالمفػ  فلأ  لالمف لسػاذا كفلاهللوكالوبادات
لذا كمػػهلسػػا همافلالػػذا لوػػ لاهلكلوػػ لأمػػهللػػاسل فػػاؾلاوػػ لذلػػكلنسػػابلك لعقػػابل ل

لَِّعبادةلك لثاابلك عقاب.عف  ال...ل مهللاسلت ذذانلكتا هانل
...ل ػػذهلالممػالسلمػػذا هلول ػذذل لغاػػ لوضػا ل لك لومبػػ ل لكاػذلكلا وػػ لفػنل

كذلكل مهػالالمفػ ل و هػالل...للك لم ل لأفلمفقايلع ل ذالالذا ...لففلا هلاهذالالذا ل
لكووػػارؼلسػػاوا ....لفاهػػالنقػػا قلراقاػػ ل....ل فػػ لعالاػػ ل  اه للفػػدؿلل....لكفاهػػالع ػػـا
لفاهالكاهاللوبادهلالمسوفا ل.  اه

كاوػػ ل....لكاآلفلمحػػ لفػػنل فػػ لالو ػػ ل....لفػػذلق اػػ لفػػنل فػػ لالقػػ وفلفقػػ لافػػالو
كاػ لوم ػسلوػ ل ػس لل فػ لل....ل مهال فػاتلولاالاػاتل...ذلكلسف افلفنل ف لالذا ل

لللاما دهل لل  لل   لللللل..[[الاارالاار]]لل

ل..لكأع ػنلالفوػػا للػال خػػاامنل ػالموػػا لالق ػطل امػػالللػاالنلع اػػهلوػ لفضػػ لاهلكاػػـ 
ف ػاسل فػػاؾل....للكعاػاللاهلالػذلللعػػ لاػهلالصػػالحا لوػ لعبػادلاهل ػػ لفػنلعػػالهلاه

فالواالػػػالال كناماػػػ لاللػػػيلللفػػػدؿلاهػػػالاهلع ػػػنلل...لموػػػا لأاهػػػنلك لأ مػػػ لوػػػ ل ػػػذالالفوػػػا 
لكلذلكلاافلالصالحافللقالػاف لوالق ابلاللقا لالفقا للاسل فاؾلموا لأام لوفها

ممؿملقفم(ؿملقفم(امحنـمصؿملفمحلارلقغامسػملؿملفملاظلامحنـمصؿملفمحلارلقغامسػملؿملفملاظلـمصكمظذةمظقمسػملؿمادلػملقكمعـمصكمظذةمظقمسػملؿمادلػملقكمع)محن)محن

فه ل فػاؾلوػ لالم ػاؾلوػ للسػلاايلأفللم ػسلام سػلفال ػذه لف  ػيللػأتيللماػ ل
تلألاػاـلكاػذلكلتالػا لل ذهلالممالسلل دوهلالا طلو لأواوهلكالا طلو لخ اػهلكااسػحا

لاؿلربلالوالما  فم سلوام فا لكاأمفالالموفاا لاقأوالمح لفا لو لنالهلول

لل لل   لل لل    لل    لللللللل[[ال ع ال ع ]]لل
كالمفػػ لاللػػيلل–امأمفػػالاػػذا هل  فػػفح لمم ػػسلفػػنلسػػ اف لكاام فػػافل فلرافػػا

محػػ لفاهػػالاآلفلاهػػال فػػ ل ػػا  ةلق فػػالكذا مػػالاوػػيلأكصػػافهالكوالوحهػػالكاهػػالألضػػانل فػػ ل
                                                 

 تاسا لال شاؼلكا لاسنلكالباضاكللكلركحلالباافلكال اا لغا  ا.لَِّ
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المفػ لنقػا قلووفال لركناما لو للصػاالق بػهلل ا ػالاواػافلالق ػطلالفاراماػ لفاػ للفػنل ػذهل

  اػػ لكأمػػاارلع اػػ لكل اػػنلأفلوػػ للشػػ فهالكلفار ػػالنضػػ ةلالمصػػاانلاا ولػػهلالبهاػػ لفهػػ ل
الق ػػػابلوػػػيل ػػػذالال ػػػالـل   فػػػاؾلأعاػػػ لوػػػ لذلػػػكلفػػػنلالػػػ ماال لكاػػػذلكللاوػػػ لاه

المسماعلكالمفااؽلوواميلتلهفيلاهالالق ابلو لعال لالق بلكالل اميلكذلػكل مفػالاآلفل
كمصػػػاطلالق ػػػطللػػػاسلالاوػػػاـلل–واػػػيلل ق ػػػطلمصػػػابهلوػػػ لالواػػػاللأا وفػػػالاهلكم لػػػ لأفلم

ل الػػذللأا فػػاهلفهػػالمصػػاطلالمسػػ لكالمسػػ ل مػػهل ػػاللوػػيلالق ػػطلكنم ػػهل لػػنل فػػالل ػػـ 
لفاأا لكللهفي.

 ذانلفق ل  فال ماوانلل يلموانلل ق طلمصابهلو لالبهاللالواليلكوػ لالسػ لالاػاليل
 ػػابلالػػذلللقػػاؿلفاػػهلاإلوػػاـلأاػػالكوػػ لالو ػػ لالوػػاليلالػػذلل ػػالاوػػاـلالق ػػابلكقػػاتلالق

لالودا  لرضنلاهلعفهلكاملبهااللهذالال الـل
ل وفػػػػػػػالفأاومفػػػػػػػالالحقػػػػػػػا قلرافػػػػػػػا

 

لكاسػػػػػػػقنلالمماػػػػػػػيلوحبػػػػػػػ لالااػػػػػػػار
اػأسل للبقػنلفػنل اللكلو ل لأفلمش بلاػأسلالمحبػ لل ػيلمصػبحلوػ لا نبػ أللم 

الصػارلال اماػػ لاآلثػػارلكلشػػ اهلاإلمسػافلفػػ فلاػ لا غاػارلكلللػالوالق ػطللااػ لالمحبػػابلنبػ 
 لللفػػدؿلع ػػنل  كذلػػكل فلاه !ل ػػيلتلفػػدؿلأمػػاارلكأسػػ ارلالودلػػدلالااػػارتػػدكؿلفػػارانل..ل

ل بلكاللهامنل. لالس لكالمواميلالذلل هدهلل قالمباميلك ممالللفدؿللكلكفاكلع نلعال
ـْممَإِنماظػمّلَفماَلمَؼؽمْلصمُلذملرؤمَإَظذملكمصؤذملَقَرُطْؿمَوَأْعذملَقاِظغمُلْؿ موَممممَإِنماظػمّلَفماَلمَؼؽمْلصمُلذملرؤمَإَظذملكمصؤذملَقَرُطْؿمَوَأْعذملَقاِظغمُلْؿ موَمممممم}} لكلذلكلقاؿلالحباطل ـْممظغمِلذمل ظغمِلذمل

فهػال للفاػ ل لػنلصػارا لك ل لػنلأوػاال  ل مػهل ػالل231231{{ممَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمُضػمُلقِلغمُلْؿمَوَأْسؼمَلاِظغمُلْؿَؼؽمْلصمُلرؤمَإَظكمُضػمُلقِلغمُلْؿمَوَأْسؼمَلاِظغمُلْؿ
فالق ػطلااػ لالػ بلل– مماللفا ل لنلق ػاا  لكأعمػال  لل–الذللصارلك الالذللأعانل

  لل افلالحػطلل ػ ماالالااماػ لأكللسػ افلالػ ماالالااماػ لنلػنلل–ك للاه هلساللالحطل
فالحػطل فػاللحباػطلربل..لكألػلل ل....ل لل....للالالدك ػاتلكا افػاللكالبفػا ل لالاامال

نػػػطلنبابػػػهل ػػػالكنػػػطلاهلا لقػػػهللك ػػػالالحػػػطلالاػػػاليلالامػػػا و...   الوػػػالما لكه
ل كردلفنلا ث ل مهلنباطلاهلكق ل...لكوصاااهل

أغامحؾؿملبمآموادلزملػملكمسػملَكمحؾؿمليبمصؼملـمأرادمأنمؼغملقنمحؾؿملؾًامظػملقؾؿملبمأغامحؾؿملبمآموادلزملػملكمسػملَكمحؾؿمليبمصؼملـمأرادمأنمؼغملقنمحؾؿملؾًامظػملقؾؿملبممم}}

                                                 
لصحاحلوس  لع لأايل  ل ة.لُِّ
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َأْوَظكماظؽملٍَاَسمِللمَؼْقَممَأْوَظكماظؽملٍَاَسمِللمَؼْقَمممم}}مممم  كفنلالح لشكفنلالح لش،م،ممم{{ممصػملؿملغملـرمعـماظزملالةمسػملكماحلؾؿملبصػملؿملغملـرمعـماظزملالةمسػملكماحلؾؿملب

232232{{مممماْظعمِلؿمَلاَعِةمَأْطـَرؤػؤْؿمَسػمَللٍَمَصالًةاْظعمِلؿمَلاَعِةمَأْطـَرؤػؤْؿمَسػمَللٍَمَصالًة

مم  

ع اػػهلأفضػػ ل ذالأنببلػػهلولفػػ ػػ ل فػػاؾلا لػػقلأسػػه لوػػ ل ػػذاللػػالأنبػػابلاهلكرسػػاله
للل الحطلالما ابالصالةلكأت لالسالـل

لو للحا لفنلالحطلتشه لك هه
 

لوفػػػػػػػػػػػػػػهلاسػػػػػػػػػػػػػػ هلكالحػػػػػػػػػػػػػػاؿلكتاػػػػػػػػػػػػػػاز
لكتشػػػه فلفللػػػ  م لتواػػػي  لالو ػػػـا

 

لا سػػػػػػػػػػافلأ ػػػػػػػػػػ لالقػػػػػػػػػػ بلكا اػػػػػػػػػػ اؿ
للاسلالمماؿلالاا  لكل  لالمماؿلال كنامنلكالفارامنلل–توانلالمماؿل 

لالممػػػاؿلفػػػالللػػػ اؾلوصػػػ ؽلتواػػػي
 

ل  لكلشػػػػػػػػػػػػػػػه لمػػػػػػػػػػػػػػػػارهلالملاللػػػػػػػػػػػػػػػػن
لوػػػ لألػػػ ل ػػػذالالو ػػػ لكالفػػػارلالػػػذل 

 

لأعاالػػػػػػػهلوػػػػػػػ للحاػػػػػػػ لفػػػػػػػنلالحػػػػػػػاؿ
لنلل حباػػػػطلوحمػػػػ وػػػػ لنػػػػطلق بػػػػ 

 

لم ػػػػ لالمفػػػػػنلاػػػػػ لم ػػػػ لاػػػػػ لووػػػػػالن
كأعاافػػػاا لاضػػػاع لغالاػػػ لتبػػػاعلاػػػالم اـلكلػػػاسلل...لاػػػذلكلقػػػ لسػػػه فالل ػػػ لا وػػػ  

ل.ل....لفه لو لولبي!!!!لاال ا الك لاالقفاار
...لفأسه لشئل ػالالحػطللحباػطلاهلكوصػاااهل....لالسه لالمملفيلك ذال ال

 مػهل للفػدؿل لػنلو ػافلل...ل هلو لا لوالسػااهك ذالالحطلل دوهلأفلتصانلالق طلكتاه
أوػػال ذالاػافلفاػػهلسػااهلفػالللفػػدؿلاػأماارهلكأسػػ ارهلكأناالػهلفػػنللو  ل ذالاػافللػاسلفاػػهلغاػ ه

أوػال ذالرأللالم ػػافلأكلالمقػاـلامػػاللقػاؿل)لواػػا لغاػ ؾلع ػػنلالبػاؿلكأمػػ للو ػذالالم ػػاف
ل ػػيللمهػػدلالق ػػطللأناالػػهلكاػػسلال ػػيلنبابػػيل(لفػػارانلللفػػدؿلاػػأماارهلكأسػػ ارهلكع اوػػهلكل

ل.لحض ةلاهل  لفنلعالهل
 ل)للفػػنلن مػػهلالوالاػػلكلػػذلكللقػػاؿلسػػا للأنمػػ لاػػ لعاػػاللاهلالسػػ ف رلل

ااػػلللسػػاف ل لػػنلاهلكشػػهااتل...لالو بػػ لاشػػهااتهل(لاػػللل نػػ لق ػػطل لػػنلاهلك ػػا
 اػ لكأفللال ماالال ما لو لالاواـلكالش ابلكالفساللكالماؿلكالا اا لكالماهلت لاػهل ل ذانل

أفللع  هػػالوػػ ل...لاػػلااػػلللاػػكل ػػذهلالقاػػاد لل–لاػػكل ػػذهلالقاػػادلل ػػيلل نػػ ل لػػنلاهل

                                                 
لواالطلأكلنلالفهيلفيلش حلغال لالمفلهنولرىكىاهيلاللػٍٍّ ًوًذم لاًً ٍسفىادولنىسى وللِِّ
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 فلل!!لل ػػ للػػاسلاالق ػػط....لف ػػا  لاالاػػ لكاالمسػػ لل!ك ذالاػػافلوشػػاا لاهػػا!!!لق بػػهل

ل.  الق طلل حباطلالمحبابلكعالـلالاااب
اهلكصػػارلااػػللل نػػ لالق ػػطل لػػنلاهلك ػػالو بػػ لاشػػهااتهلأـلااػػللل نػػ ل لػػنل

ف اػللتػأتنلصػارةلالحباػطلوػيل ػذهلالصػارل لفهػال للبػ زلل–ا ااافلوفابو لفنلو وتهل
ااػللل نػ لق ػطل لػنلاهللل–صارتهل  للم لتمم ل ا  انلكااافػانلكاػافلفاماػانلفػنلنضػ تهل

ك ذهلالقاػادلل! ذانل ا لكأفللاكلاإلمسافلأك نلالقاادل–كصارلا ااافلوفابو لفنلو وتهل
لاهال نلشهااتلالفاسل فلالفاسل نلالليلاهالا ل ذهلالشهااتللالليللقا 

لبسكالػػفاسلشػػهاةلواوػػ لأكلوشػػ بلأكلو ػػ
 

لا الػػػػػ اللال فػػػػػػلهػػػػػاأكوػػػػػف حلفانػػػػػذرلا
لفاالمالاإلمسافلولو قلاهذهلالشهااتلفهالعب للهالكق لقاؿلالحباطلفنلذلك  

ؼمِلؿملزمَلِة مَ ضمِلَسمَواْغَؿغمَلَس مؼمِلؿملزمَلِة مَ ضمِلَسمَواْغَؿغمَلَس مَ ضمِلَسمَسْؾدؤماظٔدؼؽمَلاَرمَوَسْؾدؤماظٔدْرَػَؿمَوَسْؾدؤماْظَكَ ضمِلَسمَسْؾدؤماظٔدؼؽمَلاَرمَوَسْؾدؤماظٔدْرَػَؿمَوَسْؾدؤماْظَك}}

ل233233{{َوَإَذامِذؿملَؽ،مَصاَلماْغَؿعمَلَشَوَإَذامِذؿملَؽ،مَصاَلماْغَؿعمَلَش
ألللالدخ ػ لشػاا لفػنلق وػهل للمػ لو قاػانللعػ جلاػهل ػذهلالشػاا ل. ذانللمػطل
أفلتما  لماسكل لنلأفلتصبحلن انلو ل ػذهلالشػهااتلك لتػلح  لفاػكلأملشػهاةلوػ ل

ارةل ذللمػطلأفلتق ػيلشهااتلال ماالنلنلكلالاف لعبػ انلل ػابلالشػاملأكلعبػ انلل سػام
فاللتل لن للػكل  ل ذالخ وػ لاػ لقاػادؾلاللػيلف ضػلهالماسػكلل–ع لا ل ذهلالواداتل

لفنلن لاهلالواا  للع اكلكامالقاؿلسا مالرساؿلاهل
ـْمِطَؿاَلِؿِفمِدْرَػٌؿمم}} ـْمِطَؿاَلِؿِفمِدْرَػٌؿادُلغمَلاَ بؤمَسْؾٌدمَعامَلعمِلَلمَسػمَلؿمْلِفمِع ل234234{{ممادُلغمَلاَ بؤمَسْؾٌدمَعامَلعمِلَلمَسػمَلؿمْلِفمِع

الأرادلعبػ لأفللحػ رلماسػهلللاػقلكالموفنلأمهلاافلفنلالػدو لا كؿلناػشلالوباػ ل ذ
ويلوال هلكلقاؿلا لتأخذلوفنلكتل افيلن انللا هلاهل لفاقاؿلواالنلأرلػ لوفػكلخمسػما  ل

ل!!كان ل لللح رلو لعبادللهللدر  دلفارلف ذالدفيلالوب لالمب غلكاقيلع اهل
فػػػػ ذالتع صػػػػ لوػػػػ لاػػػػ ل ػػػػذهل ل...لكاػػػػذلكلا وػػػػ لاالفسػػػػب للشػػػػهااتلالػػػػفاسل

كلػذلكللمػطلأفلتػلع  لوػ لللوهاةلكان ةلفأم لعبػ للهػذهلالشػهاةالشهااتلكاقا لش
                                                 

ل ة.صحاحلالبعارللع لأايل  ل ِّّ
لسف لأايلداكدلع لعم كلا لشواط. ِّْ
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تصػػحلالوبادلػػ لهل  ل ذالتحػػ رتلوػػ لاػػ لوػػالولاػػ لالشػػهااتلل ػػيلت ػػافلعبػػ انلهلفػػالل

كغاػػ لذلػػكلأكلوفصػػبانلأاامػػ لاواوػػانلأكلاوػػ أةلللوػػاأللشػػهاةللسػػاا لع اػػكك لت  سػػااه
لل. مكلق لاو لال  لكا ب لسا لال  ل

مسػػافلوػػ لرؽلالشػػهااتللقبػػ لع ػػنلق بػػهلكلمحػػالوفػػهلاالػػذا لكاوػػ لأفللػػلع  لاإل
فهػػ لل–فاػػهللكالا ػػ لاػػ لصػػارلال ا فػػاتلاللػػيلفاػػهللاسػػلو للفػػدكؿلأمػػاارلنضػػ ةلالفبػػيل

 فاؾلو كلو لالم ػاؾللاافػقلع ػنلالفػدكؿلفػنلدارلغاػ لخاضػو للمم  لػهل لاػذلكلو ػكل
 ل لػػنلعػػ اهلأكلفػػنل للفػػدؿل لػػنلقػػػ طلعبػػػ لكفػػنلالق ػػطلتبواػػ للسػػااهلأكلواػػػ  الم ػػاؾ

لالق طلصارلوشااؿلاهالصانطل ذالالق طلع لنض ةلاهل.لل
اال  ا لاحض ةلو للقػاؿلل شػيللاػ لفا ػافلل ذل ا لكأفلل افلاإلمسافلوشاا نل

فمػػػػػاذالماوػػػػػ لفػػػػػنلالمصػػػػػالحلل ذلامشػػػػػا فالاحضػػػػػ ةلاهلاال  اػػػػػ ل كقػػػػػ للقػػػػػاؿلقا ػػػػػ ....ل
نلف اػػلل لأرزؽلوػػ لأاػػاعفيل ذالافػػ لأرزؽلوػػ لغاػػ لعفػػنلكعصػػامل  للقػػاؿكالمشػػاغ 
ل!!لناشاله!!للل اكل!!ل  لتا لأفلاهكدعامن

ل اافللقاؿل ك دهلك  للاافافلناؿلال وب للفالشاخلأنم لا ل درلسل
للل"د وامإىلمآمسرجًاموعغملاد مصإنماغؿصملارماظزملقةملشملاظةم""د وامإىلمآمسرجًاموعغملاد مصإنماغؿصملارماظزملقةملشملاظةم"

فػ ذالافػ لسػلفلا للوأللتقاؿلااللأسػا ل لػنلاهلكأمػالولوػطلكوػ ليلأكلوشػااؿ
ل ػػ لول لػػنلأفلتاػػ غلوػػ لالشػػا لأكلأفللصػػحلالمسػػ لف ػػ لتمػػ ل ػػذالالاقػػ لوػػالنااػػ 

دذمل وامإىلمآممدذمل وامإىلمآممل–ع اكلأفلتسا ل لنلاهلكتشػل لع ػنلماسػكلاػأللنػاؿلكاػأملكضػيل

لأللنلنلكلالاف لأع جلكاذلكلو اسا لف فلاملاارلالصح لااال ل ل–سرجًامسرجًام
هل اػػاللػػالفػػالفللػػ دل خاػػل مػػهلتسػػالللوػػ لالػػفاسلفػػ ذالقػػاؿلأخهلكوػػ للاوػػ لذلػػكلفل

لكتضػحكلع اػهلماسػهلأوػالاالػطلاهل كلقاؿلعف للوصػ ح لاػذالكاػذالأكلأمػالوػ ليلالاػـا
لك اللقاؿلل لل  لأا انلفق لسميلقاؿلا واـلأاالالودا  ل

لفهاػػػػػػاللػػػػػػالو لػػػػػػ لالاصػػػػػػ لكامهػػػػػػي
 

لكدعلعفػػػػػػػػػػػػػػػػكلاللقػػػػػػػػػػػػػػػػػاع لكاللػػػػػػػػػػػػػػػػػاامن
فبوػػ لأفلل–ل للبػػ للأللعػػذرل مػػهلل لػػ لاهل"ماحملذملذملبمالمؼضملؿذملذملذرم""ماحملذملذملبمالمؼضملؿذملذملذرم"لاؿلكقػػ 
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للح رلاإلمسافلماسهلو لرؽلا شااللك ذهل نلالوقب لالصوب لالليللمػطلع ػنلالم لػ لأف

ل فالما  لفاهالنلنللقاوهالكفاهالقاؿلرا

لل لل    لل     لل لل  لل   لل لل     لل لل لل   لللللللل[[الب  الب  ]]لل

الشػػػػػػهااتلكالحاػػػػػػاظلكا  ػػػػػػااللكالم ػػػػػػذاتللكالموفػػػػػػنلأفلتاػػػػػػكلرقبلػػػػػػكلوػػػػػػ 
كالمسلحسػػفاتلاللػػيلتسػػلوب لالفػػاسلفػػنل ػػذالالدوػػافلفمػػفه لوػػ ل ػػالعبػػ لل مػػاؿلأكلعبػػ ل

لل فساللأكلعب لل مفصطلأكلعب لل ك دلأكلغا  الو لالشهاات
 ذانل لا لكأفلتح رلماسػكلوػ ل ػذهلالوبادلػ لكتاػكلرقبػ لالػفاسلثػ لتػ خ لع ػنل

ف مػػػػاؿلل–هػػػادلو تػػػػطلككاضػػػػحلكاػػػػهلتصػػػ ل لػػػػنلالمشػػػػا  ةلالق ػػػطلكتصػػػػااهلفهػػػػال ذانل 
ل...المما  ةلتاص لاإلمسافل لنلمارلالمشا  ة

لقاؿل ك دهلكق لأتنلله لا كالػ للاضػ بلاهػاللكاافلالشاخلأنم لا ل درلسل
 مػػيلو ػػكلوػػ لالم ػػاؾل ماػػيلوػػ لعفػػ هلفػػنلالقصػػ ل لقػػاؿولفالماػػ لل ػػيلتقػػ بلالحقاقػػ 

فقػاؿلكانػ لوػفه لأرلػ للولمفنلوالل لػ لكأمػالأقضػاهللػهكقاؿلله لع نلا لكان لوف  لأفللل
ع ػنلو لفػ لاػذالفػأو للػهللانلكقاؿلأخػ لأرلػ لأفلأاػافلأواػ لولاذالو لالماؿلفأعااهلوالل ل ل

كاقػػنلأخػػ لكانػػ لوػػفه ل بػػاهولكقػػاؿلثالػػشلأرلػػ لأفلأعػػا لفػػنلالػػ لاافلالسػػ اامنلفلواػػذلك
 لأرلػ لل   ل لفقػاؿلال  ػ واذالت ل لكلماذالل لتل ل فقاؿلالم كلوكل للا طلأللوا ط

فلالقصػػػ ل لوػػػالدوػػػ لقػػػ لأردتفػػػنلأمػػػالك لشػػػانللوػػػ لو  ػػػن!لفػػػ فقػػػاؿلالم ػػػكل!!  لأمػػػ 
فم لل ل لوػ لنضػ ةلاهلوػاؿلف مػهللوااػهل...لاذلكلا و ل!!لكالمم   لا هالااعلأو ؾل

ل لػه

لل  لل لل  لل  لل    لل    لل   لللللل[[الشارلالشارل]]لل
لقاؿلسفوااهاللهلأضوافانلوضاعا لل..لهلوالل ل لأوالو لل ل لاآلخ ةأللمواا

لل لل لل  لل  لل    لل  لل  لل لل    لللللللل[[الشارلالشارل]]لل
لل أوػػػػالوػػػػ لل لػػػػ لاهلف مػػػػهللسػػػػع للػػػػهلاػػػػ لا اػػػػاافلالوالاػػػػ لكال اماػػػػ لكلقػػػػاؿللػػػػهل

لل   لل  لل لل لل    لل  لل لل   لل   لل   للللكق للوو[[الماثا الماثا للُُّّ]]لل
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ل وػػػػػػػػاالنلعاامػػػػػػػػانلل سػػػػػػػػالكلفػػػػػػػػنلا لػػػػػػػػقلاهلكقػػػػػػػػاؿلضػػػػػػػػ بلاإلوػػػػػػػػاـلأاػػػػػػػػالالوػػػػػػػػدا  ل

عفػػ واللمشػػنلاإلمسػػافلك هػػ هل لػػنلالشػػمسلفػػأل لل ػػافل  ػػهل لأواوػػهلفهػػ للسػػلاايلأفل
ل شػمسللل حقلاهذالالا ل لأا انل مػهلا مػالأسػ عللمشػنلالاػ لأواوػهلأوػال ذالاػافلك هػه

ل.فسا افلالا لخ اهلكا مالوشنلكأس علل افلالا لكرالهل
 للهمػهل  لالػ ماالال ماػ للاذلكلماسلا و لفم لاػافل هػ هلل شػمسلال  اػ ل

فل افلال ماالأواوهلفامشنلوهمػاللمشػنللوكلل ؾلالحباطلككصالاهلكسففهلكش عهلكتوالامه
أوػػال ذاللوحصػػ لشػػيللوفهػػافامػػ لأفلالػػ ماالتمػػ للأواوػػهلك لل...لكلمػػ للوهمػػاللمػػ لل

لل.الا با لفارانلتش ؽلع اهلأماارلالحباطلل...ل و لك ههلل شمسلال  ا 
كلبحػشلفػنللوكوا ل ذالل افلا ل مهلأفللػ للأخػالؽلالحباػطلل ػيلللع ػقلاهػا

لوكل للأناالػهلل ػيلللممػ لاهػالكلػ للعباداتػهلل ػيلللأسػيلاػهلفاهػالوسففهلل يللوم لاها
كلسػع  اللػهلاهلكلمو هػالل..لخ اػهلكا مػالوشػنلتمشػنلكرالهلكوا ل ذاللمو لاهلال ماا

ل.كذلكلا هل مهلل ل لاهللل...تلبوهلاالا 
الػ ماالا ػ لوػال  ف  لو لأخ ػ لالقصػ لهلككلػنلك هػهلمحػالوػا هل وػ لاه

ك ػػذهل ػػنلناػػاةلالوػػارفا لكناػػاةلالصػػالحا لكا وا ػػ لفػػنل ػػذاللوفاهػػالتلبوػػهلااػػ لاإلمسػػاف
لأكلالالنقػػا ..لفػػالللا ػػ لر ػػ لوػػ لالوػػارفا لالسػػااقا للوك لنػػ للهػػالالممػػاؿل لعػػ للهػػا

أكللعػ وهالل..لأكلتحػ لق واػهل..ل  ل ذالاافلع نل ذالالمفااؿللمشنلكال ماالخ اػه...ل
أصػػػ رلأوػػػ هلل ػػػ ماالفقػػػاؿللهػػػال)للػػػالدماػػػالوػػػ لخػػػ وفنل   مػػػهلقػػػاؿللفػػػالأمػػػهوللػػػه  اه

ل...لأو ل...فاخ واهلكو لخ وكلفاسلع واهل(ل
 مػػػػكلعفػػػػ والتشػػػػلا لهلكتصػػػػانلالق ػػػػطلكتمو ػػػػهلهلفػػػػ فلاهل لللع ػػػػنلعفػػػػكل

 ل لل ػػافلذلػكلهل لاػهلفا  ػكل لػنلأنػػ لوػػ لخ قػػهك ػ لتلمػولكلل اػكللاػالفلأكللاػالفل
للفقػػ لقػػػاؿلاهلفػػنلقػػػ ومهل..لأاػػػ انل  لل    لل    لل للللػػالل..ل[[ا عػػ اؼا عػػ اؼ]]لل 

ا بػػاته لكنػػاا مه ل فلاػػافلأك د ػػ لأكلأافػػا ه لأكلوػػدارعه لأكلاذاتػػهلللػػا   لفػػنلاػػ ل
 !!  كا لشيللل ل كمهلللا   لالالي...لأعماله ل

لاهالأفض لو لك لػ لاهلع اهػا ل ك ذالالاليلتالنلأوارؾل  لتسلاايلأم لأفلتقـا
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ل أع ػػػ لامصػػػالحلالع ػػػقل فلالػػػ ماال   فلاه..لاػػػالابيلفػػػ فلك لػػػ لاهلأفضػػػ لكأاػػػـ 

ل.  آلخ ةلفنلقبضلهلك لللح ؾلأن لك للس  لساا ل  لا ذمهكا
 ذانل اػ لل مسػػافلوػ لأفللاهػػ لالق ػػطلوػ لوسػػاافهلالشػػهااتلكلاهػ لالق ػػطلوػػ ل

ل.لالاا  لفنلا للحا لو لال حااتلع لاهلأكلع لنبابهلكوصاااه
كلحاسػػطلماسػػهلع اػػهلكلقػػاؿلااػػلللانلكلحاػػ لالاا ػػ لماسػػهالع اػػهلأفللولب  ػػالذمبػػ

ل!!فنل ذهلال حا ل  االلاو تلع لاه..للع لاهل ذالالفاس لغا  
لللكلػػػػذلكلفػػػػ فلأ ػػػػ ل ػػػػذهلالمفػػػػ لالوالاػػػػ لقػػػػػاؿلفػػػػاه لاهل    لل  لل

    للللللأللأفلالالبوػػػ لعػػػ لاه...لكأاػػػب لعػػذابلعفػػ ل ػػس لل ػػل[[الػػ خافالػػ خاف]]لل...
كلوبػػ للوكالواػػاذلاػػاههلال ػػ ل لك هػػع ػػاه لاالقااوػػ لكالح وػػافلوػػ لشػػهادل   لاهلح ػػ

لع لذلكلاإلواـلأاالالودا  لفاقاؿ 
لأمػػػػػػال لأخػػػػػػاؼلكنقػػػػػػهلوػػػػػػ لمػػػػػػاره

 

لاػػػػػػاللك لأااػػػػػػنلالمفػػػػػػافللاابهػػػػػػا
لفػػػػػالق بلوفػػػػػهل فلػػػػػنلكوحاسػػػػػفن 

 

لكالبوػػػػػػػػػػػ لعفػػػػػػػػػػهلمػػػػػػػػػػارهلكلهابهػػػػػػػػػػا
ك ذهللال خػااميل ػنلالمفػافلالوالاػ لاللػيللوػا لفاهػالالصػالحافلفقػ لأخػذمال فػ ل 

ل   ال ف لالح م لالوالا لكم ل لأفلم خ ل لنل ف لذا لاهالق وفلكأخذم

لل     لل    لل     لل  لل  لل لللللل[[ؽؽ]]لل
وػالالمفػ ل ػػفال لاسػ لا شػارةلنقاقػ لالمفػ ل ػالسػا مالل–ق اػ ل لاػهلقػ بلالق ااػ ل

الباقاػػ لك ػذهلالمفػػ لأقػػ بلرسػاؿلاهلفهػػال فػ لالموػػامنلالوالاػ لكا سػػ ارلال اقاػػ لكا مػاارل
 لاػػػكلوػػػ لماسػػػكلوػػػػالالػػػذلللبوػػػ ؾل لماسػػػكلكنسػػػكل مػػػالنمااػػػكلكاػػػذالشػػػهااتكل

فا لو لماسكل لاهلتم لماسكلاػا لل لػهلكقػ لقػاؿلاإلوػاـلأاػالالوػدا  لفػنلل–كناا كل
ل....للذلكل)لتماكزلماسكلتف لأمسكل(ل

 اهلكاػػػالابيللػػ للػػػ للأنػػػ لومػػ لنالػػػكلوػػػالتػػػل!كا مػػسل فػػػال ػػػالالػػ كحلكال لحػػػاف
ك للشػو لوػ لنالػكلاػأللشػيللك ل....لفسل افلكن ؾلفنل ذالالفوا لل!!!للكتشو لاه

لل كفلأللشيلل.
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ل لأع ؼلواذالأفو لكااللأص ل لنلذلكل ل  فالق للقاؿلقا  

كتبحػػػشلعػػػ لق ػػػطلل...ل ػػػيلتصػػػ ل لػػػنلذلػػػكل اػػػ لكأفلل ػػػافلعفػػػ ؾلخشػػػا لهل
للل:اكل لنلنض ةلرساؿلاهلكتلق بل لاهلل يللق لل..لوفاطلعف لعب لو لعبادلاه

لل لل  لل    لل     لل   لل   لل  لللللللل[[ؽؽ]]لل
ل!!لأ ذالكاضحل    مهل الالذللساعلص لالا لق

 لػ لأفلأصػػ ل لػنلاهلفمػاذالأفوػػ كق لذ طلر  لل واـلأانلالودا  لكقاؿللهلأرلػل
لل!ااحػػشلعػػ لق ػػطلق لػػطلوػػ لاه ل)قػػاؿل فػػ فلاهللفاػػ لفػػنلق ػػابلأنبااػػهلفػػنلاػػ للػػـا

فػػ ذالأنبػػكلكدخ ػػ لفػػنلق بػػهلفػػ ذالماػػ لاهل لاػػهلكك ػػ ؾلفاػػهلل!سػػبوا لوػػ ةلكتقػػ بل لاػػه
ل.ك ذالأنبكلاهلف  وم لالصالحلالذللل ل هلكفقكلك  اؾل(ل!أنبك

فػاللق بل لػػاه للػاسلاػا وااؿلكالاوػػاـل...لك ػذال ػالسػ لاللقػػ بل لػنلالصػالحا ل
االسػا لع ػػنلوفهػػا ه لكتشػ ا لاإلمسػػافللفاسػهلاأكصػػافه لكأفللحسػػ للكالشػ ابلكل ػػ 

لولااوله لكأفللوم لع نلأفلل افلع نل ا اته ل
لفلشػػػػػػبهاال فللػػػػػػػ لت امػػػػػػاالوػػػػػػػا ه 

 

ل فلاللشػػػػػػػػػػػػػػػػبهلاال  ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿلفػػػػػػػػػػػػػػػػالح
لال اقاػػ لكا مػػاارلالصػػافا ل  مسػػأؿلاه  أفلللم ػػنللفػػالاػػا نااؿلالوالاػػ لكالو ػػـا

ل.ودلفانلاا ماارلالليلاهالم للك هلالحباطلالمعلارللنلنللفدلفالالمفازؿلالساوا 
كأفللفامفػػالاهلفػػنلعقػػػ لوحمػػ لرسػػاؿلاهلكالػػذل لووػػهلفف ػػافلوػػ لأ ػػ ل ػػذهلل

اموفػػاهلكافػػارلوحاػػاهللاآللػػػ لكمل مػػ لاهػػػذهلالوفالػػ لفػػنلالػػ ماالكاآلخػػ ةلفػػالللااػػطلعفػػال
ل.هلكصحبهلكس  كص نلاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولولا ف لعا لك لأق ل
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  ٌْاجمللس احلادي ّالجالثٌْاجمللس احلادي ّالجالث    

  235235عطآا احلبٔب للخبٔب عطآا احلبٔب للخبٔب 
لللل    لل   لل  لل    لللللللل[[لضحنلضحن]ا]الللل

لااػ لك لللااػ لكلحػاؿلك لللحػاؿلكلصػ ؼلك لللصػ ؼللوالحم لهلربلالوالما 
لولػذلل للمػاتالحػيلالك ػالكنػ هللوكلمػاتلك لللم دلكا لو لسػااهللب ػنكلم دل

 اعلفػنلاػ لالمع اقػاتلاؿلالفارلفػنلاػ لالمهػاتلكتمػاـلاإلاػاما دلامماؿلالصااتلكام
للل ذلللو ؿلال االلالفهالكن هلالح ا لالعبا لال..لكان اـلالصفو لفنلا لال ا فات

لللل  لل     لل  لللل  لل   لل    لل لللل[[الشارلالشارل]]لل
ك للوو ػافلك للحاػدهلزوػافله للح لو  لاهلكن هل لش لكللهكأشه لأفل ل لهل

اػ لك للحااػافلاشػيللولحاطلاهلأن لو لال ا فاتلالوالا لكال اما لك لا مسلك لالماف
كأفلل ػػافللونػػ دلأوػػاا للوبادتػػهلكأو مػػالأفلملا ػػهلفاهػػاللااعلػػهلووػػ لع مػػهل  لامػػالشػػال
لكالملا ػػهل لاػػهلوللمػػسوفا لاالوبػػادةلفهػػالكنػػ هلالمقصػػادلوػػ لالوتا هفػػالا ػػهللحضػػ ته

كالفشػارل...لكالحاػاةل...لكالمػاتلل...لكالفاػي...لك الكن ةلالذللااػ هلالضػ لولاالفاالال
لك الكن هلالذللع نلا لشيللق ل .

لكأشه لأفلسا مالوحم انلعب لاهلكرسالهلكصااهلوػ لخ قػهلكخ ا ػهلأع ػنلاهل
ف افلأعا لالع ػقلتواامػانلهللول...لامهلل اهق رهللمالاافلأعا لالع قلفنلق بهلفنلتوا

كأابػػ   لفػػنلتفدلػػهلاهلكأعال ػػ لشػػأمانلفػػنلو اقبػػ لاهلف قػػاهلاهلكنبػػاهلكأدمػػاهلككعػػ هلأفل
للأتاهلا لوالللمفاهلكقاؿللهلامالسموفالفنلالابلاه 

لل    لل   لل  لل    لللللللل[[الضحنالضحن]]لل
                                                 

لوحلِْخاب لالممو للالضبوا للِّٓ  وامسػمػػ لالضبواػ لا قص للـلََِٖ/للِ/للُ ػلللُِْٗـ 
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ع ػػنلسػا مالوحمػ لأكؿلالفباػػا لفػنلالع ػػقلكوخػ   لفػػنلكسػػ  لكاػارؾللال هػ لصػ ٍّل

لالحشػػ لكالمػػداللخ ك ػػانل لػػنلأرضلالمحشػػ لكالمفشػػ لكوالػػاحللوالبوػػش كأكؿلالفباػػا للػػـا
ال هػػ لكسػػ  لكاػػارؾلع اػػهلصػػالةلت زقفػػالاهػػالنسػػ لل...لصػػ  للالمفػػ لكناوػػ للػػااللالشػػااع 

...ل للػػااللشػػااعلهلالسػػا لع ػػنلوفها ػػهلكتابلفػػالاهػػالع ػػنلالومػػ لاسػػفلهلكتمو فػػالاهػػالتحػػ
ووػػػا للػػػالربلالحشػػػ ل لمامػػألاوػػػ  الأاػػػ انلووػػا للكتموػػ للفػػػالاهػػالشػػػ ا ل فا ػػػ لو ل ػػ للػػػـا

لالوالما ل.
لل خػػاامنل ماعػػ لالمػػسوفا لاػػافلوػػالاسػػلموفال لاػػهلوػػ لولػػاتلالػػابلرافػػالل الاػػـا

ولاتلو لسػارةلالبقػ ةلكولػاتلوػ لسػارةلالضػحنلكولػاتلوػ لسػارةلا مشػ احلكولػاتلوػ ل
كال ااطلالذللل اطلاا ل ذهلاآللاتلكمسػلاايلأفلملحػ ثلعفػهلفػنل ػذال...للسارةلق ل 

الاق لكالحا لن لاالوا دانلكلاسلن لاانلواصػالنلفػ فلاػ لولػ لوػ لالػابلاهلتحلػاجل لػنل
ل...لال   لا هلتاسا انلكتاصاالنلكااامانلكالضانانلل الـلربلالوالما ل

لمػالأقبػ لع ػنلاهل المعلػارلكل ػ لالػ ااطلالػذلللػ اطلاافهػالا هػالأفلالحباػطل
كاػػافلفػػنلاػػ لأناالػػهلولمهػػانل لػػنلراػػهل...لا  ػػهللل لل فػػيلأاػػللالضػػ اع ل  ل لاػػهل
ك للاػاضلأللشػأفلل...لك للولمػ لفػنلأللأوػ ل  لع اػه...لك للسف ل هػ هل  ل لاػهلل...

لكقلػػهلا ػػهلهكاامػػ لنااتػهلهلكماوػػهلهلكأا ػػهلكشػ اهلهلكسػػواهلكومشػاهلهلكل...ل  ل لاػهل
أخبػػ   لاهػػذهلالحقاقػػ لفأمػػالالػػذللووػػ ؾل...للػػانبابنلفػػنلعػػالهللنلػػنلقػػاؿللػػهلاهلل...

ل اذلكل

لل لل لل   لل    لل    لل    لللل  لل     لل لل
لل  لل  لللل    لل   لل   لل  لل      لللللللل]ا مواـ[]ا مواـ[لل

اذلكلكع نل ذالالحاؿلالو يلكما ل لنلق ابلالع قلفا ػ هللللمالك  هلاهل
أتقػػا  لق بػػانلهلكأمقػػا  لصػػاالنلكمػػارانللحضػػ ةلاهلكأام هػػ لتا هػػانلفػػنلاػػ لماػػ لكفػػنلاػػ ل

لػهلوقااػ لذلػكلأفللوااػهلاػ لوػالللمفػاهل فلاػافلفػنلل وػ لاهل....لعم للحضػ ةلاهل
 لفقػل...ل لأصحااهلنلنلمسػا هاكلذلكلاعل ؼللػهلاهذهلالحقاق للل...لهدمااهلأكلفنلأخ ا
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ل...ل236{مؼلارعمصكمػقاكعامأريمرلؽمإالمم}قال للهلالسا ةلعا ش  ل

روهلاوػ لالهمػ ةل لػنلالم لفػ ل..لفػنلعػالهللأللأفلا لوالتهااهللسارعلفاػهلاهل
أفلللمهل لنلاا لالمقػ سللتألااانلل اهادلل ل لأفلللمهل لنلقب  ل ا ا ا لكق لأو هلاهل

ل  ل ااهلاافلأفلللمهل لنلقب  لأااػهل اػ ا ا لك ػنلال وبػ لل...للح م لع ا لك رادةلرااما 
للالمشػػػػ ف لفمػػػػاذالفوػػػػ للػػػػهلاهل ل ل  ل   ل   ل ل    لل لُْْ]لَى

ل[البق ة

للل ػ لاػ لا وػ لأمػهلكل للعب لاهلأمهلسأؿلأكلأمهلماقلا عاللأكلخاػقلق بػهلا  ػا
ماالػػاهللكلاضػػحل لاػػهلل...للباػػهلوػػالفػػنلماسػػهلوػػ لشػػ ةلناا ػػهلوػػ لاهلتا ػػهل لػػنلاهل

...لك ػاللو ػ لأفلاهل لتعاػنلع اػهلخافاػ لفػنلا رضلك لفػنلالسػمالل...لالليلفػنلق بػه
ل لدةالوفارانلقاؿللهلربل       ل   ل    للل.[البق ةلُْْ]ل

...لب ػػ للػػ للقػػ لاهلل ضػػا الكل ػػ لقب ػػ لأمػػ لالػػذللت ضػػا الكأمػػ لالػػذللتهاا ػػالق
نلػػنلأفلاهللواػػافل ػػااهلوػػيل ػػاللوػػا هلكرضػػاهلفامػػالل ضػػنلاهل ػػ لفػػنلعػػالهلل مػػهل

لل لقػاؿللفال ماعػػ لالمػسوفا ل ل  ل   ل  ل  ل للوػ لللو[الفسػاللٖ]ل
ل.ل  لفنلعالهأااعهلف أممالأااعلاه

للل كلبػػػا لسػػػػ ل ػػػػذهلالااعػػػػ لكلمػػػػاذالأو مػػػالاهػػػػذهلالااعػػػػ لكلقػػػػاؿلعػػػػدلشػػػػأمه  لل
   لل    للللللتهلػػػػ كال رشػػػػ لأنػػػػاال  لك صػػػػ حلأعمػػػػال  لكلسػػػػب لل[[الفػػػػارالفػػػػارللْْٓٓ]]لل

كتهلػ كاللوالعا لالليلت  امهالفنلالػ ماالكلسػبا لالاػالحلالػذللت  امػهلفػنللالػ ارلاآلخػ ة
ل.فل ذالأاول لرساؿلاهلاموانلفنلو ضاةلاهل  لفنلعالهل  لوالت ل كل

فػنل  لػهلفاقػاؿلعػدلشػأمهللكلحذرلكلفذرلالذل للعالاافلع لأو هلك للااوامهل
لل     لل   لل    لل لل    لل لل    لل   لل لل    لل  لل

  للللفلكاػػػػ لضػػػػاقللحػػػػ ثل فػػػػ ادلأكلالالللللوػػػػ ضللػػػػهلالمسوفػػػػف ػػػػ لاػػػػل[[الفػػػػارالفػػػػار]]لل
كاػ ل ػػ لأكلغػ لأكلم ػ للصػابلاػػهلفػ دلاكل ماعػ لوػ لالمػػسوفا ل...لل ماعػاتلالمػسوفا 

كاػػ لضػػ الل...لكاػػ لغػػالللفػػنلا قػػااتلكاػػ لغػػالللفػػنلا سػػوارلكشػػحلفػػنلا قػػااتل...ل
                                                 

 المسف لالماويلولأخ  هلأنم لع لعا ش لرضنلاهلعفها.لِّٔ
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اهلكوشػػافالع ػػنلفػػ ذالاتبوفػػال ػػ !!!للأمػػػهلوعالاػػػ لرسػػاؿلاهللوضػػ ةلسػػببهاللبػػا لاهل

كعػػ مالامػػالأمبػػألنبابػػهلكوصػػاااهلفػػيلوػػ للفػػ فلاهل....لوفها ػػهلالػػذللاػػهلم ضػػنلاهل
للل اتبيل  اهلكاسل لاسفلهلكعم لاش لولهلواذالقاؿللفالكله لاهل

لل  لل لل    لل   لللل لل لل    لل   لللللللل[[الش حالش ح]]لل
فاػػػيلالاقػػػ لالػػػذلللػػػأتيلفاػػػهلل!ل ػػػ لووػػػه...ل للسػػػ انلكلػػػ للقػػػ لاهل فلاوػػػ لالوسػػػ

الوسػػ لللفباػػهلالق ػػابلل   ػػاعل لػػنلنضػػ ةلعػػالـلالااػػابلكالقػػاظلالفاػػاسللملااوػػ لشػػ لو ل
الم ػػػكلالقػػػ كسلكتفباػػػهلالمػػػسوفا للا  وػػػاال لػػػنلسػػػبا لالفبػػػيلكا لػػػقلالفبػػػيلولشػػػباا لك ل

 لاػػالعا اتلك و هػػالفػػ ذالر وػػاالر ػػيلاهللهػػ...لللفافػػافلعػػ لا لقػػهلا فػػ لعػػا لك لأقػػ 
فػػػلمو ه لفػػػنلأرغػػػ لعػػػا لكأسػػػو لنػػػاؿلكأ فػػػألاػػػاؿل مهػػػ لأاػػػاعاال...لخاػػػ اتلكا اػػػاتل

ل رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿلاه
لل لل  لل   لل  لل  لل للللللل.ل[[الفسالالفسالللٖٖ]]لل

للل كاسميل لنلاهلك اللقاؿلفام لأص حاالش امه لكاتبواال  للمباه ل

لل     لل    لل   لل    لل   لل    لللل    لل  لللل   لل
 لل   لللللل[[ ع اؼ ع اؼااللٖٖٓٓ]]لل

الب  لالذللااا لق ػابلأ  ػهلكصػ ح لماالػا  لكسػارعاال لػنلالمشػيلع ػنلسػف ل
رسػػػاؿلاهلكخػػػالااال ػػػاللالػػػفاسلكاتبوػػػاالشػػػ علاهلفػػػنلاػػػ لأنػػػااله لفػػػنلااػػػاته لكفػػػنل

لفبػػ لالحبػػ لنلػػنللػػالكضػػو للفػػ فلاهل لاػػ لأعمػػاله لأسػااقه لكفػػنلشػػاارعه لكفػػنلل
 مػهلقػ ل ال ػالل!!!لع نلالصع ةلالصماللأكلع نلالصااح لالساداللكلػاللػ للصػ هالوػال

لفدؿلع اهالالا لك الالف للف الل للص ل لاهػالالمػالللفػدؿلع اهػال!!!لالم دلو لالسمالل
ا لفنلاػ لسػفب  لوا ػ لنبػ لكتع جلسبيلسفال...للقا اتلالف للفلفب لا ذفلاهلاهل

ل.فل ذهل نلا ااتلاهللم للوم لاش علاهل  لفنلعاله...ل 
اػػأفلأعاػػاهلوػػالللمفػػاهلفػػنلالػػ ماالكا وا ػػ لفػػنلذلػػكلاااػػ ةلك للاهللكلػ لل لػػلًلل

للكلوااػػهلنلػػنلل ضػػنلفػػنلالػػ ارلاآلخػػ ة للسػػوهالالاقػػ لاػػ لكعػػ هلأفللوااػػهل    لل
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   لل  لل    للللللل....ل[[الضحنالضحن]]لل

 ساوااكلوالتلمفاهلفنلاآلخ ةلنلػنلت ضػنلكقػػ لقػاؿلسػا مل واػ لالصػادؽل

 مػهلامػالقػاؿلاهللفػالفػنلكصػاهلكامػاللوككانػ لوػ لأولػهلفػنلالفػارل لل ضنلل لكارضاه
للأخب مالع لنقاق لشأمهل  لل    لل  لل  لل    لل  لل   لل لل

   لل  لل    لل       لل  لل  لل للل.ل[[اللاا اللاا ]]لل
اأولهلأمهلوالاحلالمف لكل فهل لل خ لالمف لاوػ لأفللالحهػاللكو لش ةلرنملهل

فااػػ لللػػ ددلفػػنلالماقػػللالواػػا للاشػػايللواهلاػػهل  لاوػػ لأفللػػ خ لوخػػ لر ػػ لوػػ لأولػػه
ل لفو لأمسللو   لالحسابلالذل لفنلواقللالحساب

ممأغذملامصاسذملؾ مضػملذملت:مممأغذملامصاسذملؾ مضػملذملت:ممم:م:مأنمؼرملظملعمظذمللمؼذملقمماظعملؿملاعذملةمصعملذملالممممأنمؼرملظملعمظذمللمؼذملقمماظعملؿملاعذملةمصعملذملالممممممدمظتماظؽمليبمدمظتماظؽمليبممم}}

ؼامردقلمآمأؼذملـمأرػملؾذملؽ؟مضذملال:مارػملذملؾينمأولمعذملام شملػملذملؾينمسػملذملكماظزملذملراط مممممممممؼامردقلمآمأؼذملـمأرػملؾذملؽ؟مضذملال:مارػملذملؾينمأولمعذملام شملػملذملؾينمسػملذملكماظزملذملراط ممممممممم

ضػملت:مصإنمملمأظعملؽمسػملكماظزملراط؟مضال:مصارػملؾينمسؽملدمادلؿملذملزان مضػملذملت:مصذملإنممممضػملت:مصإنمملمأظعملؽمسػملكماظزملراط؟مضال:مصارػملؾينمسؽملدمادلؿملذملزان مضػملذملت:مصذملإنمممم

؟م؟مك ك ملمأظعملذملذملؽمسؽملذملذملدمادلؿملذملذملزان؟مضذملذملال:مصذملذملارػملؾينمسؽملذملذملدماحلذملذملقض،مصذملذملإغلمالمأخشملذملذملمملمأظعملذملذملؽمسؽملذملذملدمادلؿملذملذملزان؟مضذملذملال:مصذملذملارػملؾينمسؽملذملذملدماحلذملذملقض،مصذملذملإغلمالمأخشملذملذملم

237237{{ممػذهماظـالثةمعقارـػذهماظـالثةمعقارـ

مم  

تػػػػارةلعفػػػػ لالماػػػػدافللفػػػػافحلعػػػػ لالمػػػػسوفا لكلشػػػػايلل مسػػػػ ما للااقػػػػ لاهلوػػػػاازل ل
نلػػػػنللوبػػػػ ل....لكتػػػػارةلعفػػػػ لالصػػػػ اطللاابػػػػ لا قػػػػ اـلعفػػػػ لوذلػػػػ لالصػػػػ اطلل!نسػػػػفاته 
كتػػػػارةلعفػػػػ لتاػػػػال ل...للفل لػػػػنلدارلالفوػػػػا لك لػػػػنلدارلالل ػػػػ ل لعفػػػػ لال ػػػػ ل لالالمسوفػػػػ

كلهلاػػافلفػػ نا لامػػال....لالػػذل للأخػػذكفلصػػحاه لاألمػػامه لوػػ للافالصػػحللنلػػنلل امػػ
ل لكلقالافلامالقاؿلاهلل!!وتا  لراه 

لل   لل    لل    لللل   لل  لل   لل  لل    لللللل
لل[[الحاق الحاق ]]

ف ذالاملهنلو لواقللالحسابلكك ػ لأفلاوػيلالمسػ ما لالمقصػ ل لقػ لأخػذكال

                                                 
 أخ جلالل وذملكنسفهلكالباهقيلفيلالبوشلع لأمسلِّٕ
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اوضػػػه لفػػػنلسػػػق لل–انلكأخػػػذلاهػػػ ل لػػػنلالمحػػػا للافاػػػذكالوػػػالع ػػػاه لوػػػ لأن ػػػاـلأن اوػػػ

ل..كاوضػػه لفػػنللاػػنل!كاوضػػه لفػػنل هػػف ل!كاوضػػه لفػػنلالحامػػ ل!كاوضػػه لفػػنلسػػما 
كلػػػهلأعمالػػػهلاللػػػيلاهػػػال...لكلػػػهلعذااػػػهلكلػػػهلكاالػػػهل...لفهػػػيلأقسػػػاـلكاػػػ لقسػػػ للػػػهلر الػػػهل

فاػػػذ طل لػػػنلالوػػػ شل.ل..لفاشػػػايللهػػػ لعفػػػ لاهلل...لللسػػػلحقافلدخػػػاؿل ػػػذالالقسػػػ 
لكلحم هلامحاو لل همهلاهلاهالفنلت ػكلالسػاع ...لكلسبحلاهلتوالنل...لكلسم لتحلهل

!لالوحم لارفيلرأسػكل لفاقاؿلربلالودةلل...  للفاقػاؿل!ل...لكاشػايلتشػايل!لكسػ لتوػطى
ٍفلليلًفامىٍ ل ولاٍ ذى لل دخ لالفارلو لأوليلكلذلكلقاؿللىالرىبٍّ

ـْمُأَعِؿلَذظمَلاَسِؿلماِلْػَؾمَذظمَلاَسِؿلماِلْػَؾممم}} ـْمُأَعِؿلاظغمَلَؾاِئَرمِع ل238238{{مماظغمَلَؾاِئَرمِع
لػهلاذ ػطل لػنلالفػارلكأخػ جلوفهػالوػ لاػافلفػنلق بػهلواقػاؿلنبػ لل فاقاؿلاهلتوػالن
ثػػ لل  ػػيل لػػنلاهلكلسػػم لتحػػ للوفاػػذ طل لػػنلالفػػارلكلعػػ  ه لووػػ لشػػوا ةلوػػ لاإللمػػاف

كاشػايلل لارفػيلرأسػكلكسػ لتوػطىلالو شلكلافنلع ػنلاهلكلحمػ لاهلفافادلػهلاهللػالوحمػ 
اذ ػػطل لػنلالفػارلل فاقػاؿللػهلولالربل  ذفللػنلفػام لدخػ لالفػارلوػ لأولػيل فاقاؿل!تشاي

ك للػداؿلللػ ددلاػا لاهللولفأخ جلوفهػالوػ لاػافلفػنلق بػهلواقػاؿلنبػ لوػ لاػ ةلوػ لاإللمػاف
لل نا لاأولهلال لككؼلال نا لامالأسماهلوا هلكخالقه كاا لالفارلنلنللقا ل

ـْمم}} ـَْؼامَرٔر،ماْئَذْنمظلمِصؿملؼمَل   {{ممَضاَل:ماَلمإظَفمإاَلماظػمَلفؤَضاَل:ماَلمإظَفمإاَلماظػمَلفؤممَؼامَرٔر،ماْئَذْنمظلمِصؿملؼمَل
ِّٗ
مم

َأَغذملذملذملامَأِولؤمَأَغذملذملذملامَأِولؤممم}}ل للقػػػػاؿلفػػػنلذلػػػكللةل..كمومػػػػ لوسػػػ الةل...رنمػػػ لوهػػػ اموػػػ ل...

اظؽمِلاَسمخؤرؤوجًامَإَذاملؤضمِلـؤقامَوَأَغامَخشمِلؿملؾؤؾملؤْؿمإَذامَوَصدؤوا،مَوَأَغامعؤَؾرمٔلرؤػؤْؿمإَذامَأِؼلؤقا مِظذملَقا ؤمماظؽمِلاَسمخؤرؤوجًامَإَذاملؤضمِلـؤقامَوَأَغامَخشمِلؿملؾؤؾملؤْؿمإَذامَوَصدؤوا،مَوَأَغامعؤَؾرمٔلرؤػؤْؿمإَذامَأِؼلؤقا مِظذملَقا ؤمم

ل...ل240240{{ممَأْطذملذملذملَرمؤمَوَظذملذملذملِدممَدَممَسػمَلذملذملذملكمَرٔلذملذملذمللمَواَلمَصْكذملذملذملَرَأْطذملذملذملَرمؤمَوَظذملذملذملِدممَدَممَسػمَلذملذملذملكمَرٔلذملذملذمللمَواَلمَصْكذملذملذملَرمماحَلؼمْلذملذملذملِدمَؼْقَعِؽذملذملذملٍذمِلؿمَلذملذملذملِدي،مَوَأَغذملذملذملااحَلؼمْلذملذملذملِدمَؼْقَعِؽذملذملذملٍذمِلؿمَلذملذملذملِدي،مَوَأَغذملذملذملا
ل.أكلامالقاؿلادعاالاهلكأمل لواقػفافلااإل اا لل

الحمػػػ لهلالػػػذلل م فػػػالاالهػػػ للكاإللمػػػافلك و فػػػالوػػػ لعبػػػادهلل ل لالعابػػػ لالااماػػػ
أفلثب لاإللمافلفنلق اافالكأعامفػالع ػنلذاػ هلكشػ  هلكنسػ للالمس ما لكالش  لهل

كأشه لأفل ل لهل  لاهلكن هل لشػ لكللػهل ذالأنػطلعبػ انلولفنلا لكق لكنا لعبادتهل
لالػ ل لكنااػهلوػ لالمواصػيللفقههلفنلال ل لكألهمهلالوم لالصالحلالذللل ضػاهل لػـا

                                                 
لوسف لاإلواـلأنم لكالل وذملع لأمس. ِّٖ 
لصحاحلالبعارللكوس  لع لووب لا ل الؿلالوفدل. ِّٗ 
لسف لالل وذملع لأمسلا لوالك.ل َِْ
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ل.كالمعالااتلاحااهللا افلو لالمسوفا لالصالحا 

الػػذلل قا ػػ لالاػػ لالماػػاوا لل...للكأشػػه لأفلسػػا مالوحمػػ انلعبػػ لاهلكرسػػالهل
لالقااو لأ اب َإِنمُأِعِؿلمَؼْم ؤقَنمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِةممَإِنمُأِعِؿلمَؼْم ؤقَنمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعذملِةمممم}} قػاؿلل عف والس  لااللتو ؼلأولكللـا

َؤذملذملقِ  ـْمَأَثذملذملَرماْظقؤ َؤذملذملقِ ُشذملذملٍرًامعؤَقِفػمِلذملذملنَيمِعذملذمل ـْمَأَثذملذملَرماْظقؤ لالقااوػػ لكاػػ لوػػ لوس ػػل241241{{ُشذملذملٍرًامعؤَقِفػمِلذملذملنَيمِعذملذمل هلالمػػاللأثفػػاللألللػػأتافللػػـا
مػارلا عمػاؿل ػا  لل مػيلفػنلالماقػللالواػا لالػذلللػاسلفاػهلمػارل  للالاضاللع اػهلمػػارهل

للل كمػػارلالصػػالحا لالػػذل لأاػػ ز  لاهلفػػنل ػػذالالممػػاؿ  لل لل   لل لل  لل  لل
  لل  لل لل لللللل..[[الفارالفار]]لل

كس  لكاارؾلع نلسػا مالوحمػ ل وػاـلالملقػا لكسػ اجلق ػابلالمػسوفا للال ه لص ٍّل
لكع افػالووهػ لأ موػا لووػا لووػا لص نلاهلع اػهلكع ػنلولػهلالاابػا لكصػحاالهلالمبػاراا ل

ك ػ دت ل ػذالالمسػم ل...لل خااميلكأنبػاايللػالوػ لأاػ و  لاهلل...لالربلالوالما ل
لاهلل اا  لفع انلكش فانلقاؿلنباطلاهلكوصاااه ل أاش كالااض لاهلكاسو لاـ 

ـْمَلؽمَلكمِظػمَلِفمَعْلِفدًامَلؽمَلكماظػمَلفؤمَظفؤمَضزمْلَرًامِصلماْظَفؽمِلِةمِعمم}} ـْمَلؽمَلكمِظػمَلِفمَعْلِفدًامَلؽمَلكماظػمَلفؤمَظفؤمَضزمْلَرًامِصلماْظَفؽمِلِةمِعَع ل242242{{ممـْمدؤردملمَوَؼاُضقٍتمَوَزَلْرَجٍدـْمدؤردملمَوَؼاُضقٍتمَوَزَلْرَجٍدَع
ل  صػػػػػػػػحااهلاػػػػػػػػأفلالػػػػػػػػذلللقػػػػػػػػ لالمسػػػػػػػػم لألللفااػػػػػػػػهلكل فسػػػػػػػػهلككصػػػػػػػػالهل

أوػػالالػػذلللسػػ جلالمصػػاااحلفقػػ لل243243{{َوَإْخذملذملَراجؤماْظعمُلؼمَلاَعذملذملِةمِعؽمْلؾمَلذملذملامعؤؾملؤذملذملقرؤماْظقؤذملذملقَرماْظضمِلذملذملنيَممَوَإْخذملذملَراجؤماْظعمُلؼمَلاَعذملذملِةمِعؽمْلؾمَلذملذملامعؤؾملؤذملذملقرؤماْظقؤذملذملقَرماْظضمِلذملذملنيَمممم}}
ؿلفسػػأل-اػػافلوػػ لف سػػاا لك ػػاللكأسػػ  لع ػػنللػػ لالفبػػن-تمامػػانلالػػ ارلللرسػػاؿلاهل

ل نض ةلالفبنلعماللهلعف لاهل ذالأس جلالمصاااحلفنلاا لالمق سلفقاؿل
عـمأدرجمرمعلفدمعـمعلاجدمآمدراجامملم زلمادلالئغملةمومحػملةمعـمأدرجمرمعلفدمعـمعلاجدمآمدراجامملم زلمادلالئغملةمومحػملةم}}

ل244244{{مماظضملرشمؼلؿطملظملرونمظفمعامداممرمذظؽمادللفدمَق معـمذظؽماظلراجاظضملرشمؼلؿطملظملرونمظفمعامداممرمذظؽمادللفدمَق معـمذظؽماظلراج
كذلػػػكل مػػػهلأضػػػاللااػػػ لاهلل مصػػػ ا لكالقػػػا ما لكالسػػػا  ل لكالوااػػػ ل لهلربل

سلفاػهلع مػانلفقػ لفػلحلركضػ لفمػ لدر ل...للوالما لما اكلع لأعمػاؿلالمسػا  لا خػ للا
كو لافللحلن ق لق وفلفق لافلػلحلركضػ لوػ لرلػاضلل...لو لرلاضلالمف لل مالسا لناله

كوػػ لافلػػلحلن قػػ لذاػػ لفقػػ لافلػػلحلركضػػ لوػػ لرلػػاضلالمفػػ لل....المفػػ لل لػػالا لاػػا لل لػػه
                                                 

لصحاحلوس  لع لموا لا لعب اه. ُِْ
لاا لالفمارلع لأانل  ا لع لأمس. ِِْ
لركاهلالاب امنلفنلال با لع لأايلق صاف . ِّْ
لوسف لالحارثلع لأمسلا لوالك. ِْْ
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إَذامَعذملَرْر ؤْؿملَرَؼذملاَضماْظَفؽمِلذملِةمصذملاْرَ ضملؤقا،مضذملاُظقاممممممإَذامَعذملَرْر ؤْؿملَرَؼذملاَضماْظَفؽمِلذملِةمصذملاْرَ ضملؤقا،مضذملاُظقامممممممم}}::لهلل مشاراا للهلفنلذاػ لاهلسػ لقالػ

لون ػقلالػذا ل قػاؿلومػالسلالو ػ لكفػنلأخػ للقػاؿل فنلركال ولل245245{{ممَوَعامَرَؼاضؤماْظَفؽمِلِة؟َوَعامَرَؼاضؤماْظَفؽمِلِة؟
ل.كقاؿلالمسا  لوومالسلالق وفل قاؿااو  لكفنلرل

فأع مفػػػػالأفل ػػػػذهلالممػػػػالسلا هػػػػالركضػػػػاتلوػػػػ لالمفػػػػ لفػػػػنلااػػػػاتلاهلوالانػػػػ ل
اهػػػ لكتحػػػاطل...لبا لكالػػػ اغبا لوػػػ لعبػػػادلاهلأفللػػػ خ االالمفػػػ لك ػػػ لفػػػنلالػػػ ماالل اػػػال

لهػػػ لا نملػػػهلكفػػػنلق ػػػااه لاسػػػ افلهللكللفػػػدؿلاهل.لالمال  ػػػ لوػػػ لالوػػػ شل لػػػنلالاػػػ ش
أو مػػاللل ػػ لالحباػػطلالمعلػػارل...للكلمو هػػ لفػػنلالػػ ماالكاآلخػػ ةلوػػ لأ ػػ لق اػػهلكوادتػػه

لكلا ػ لأفلممػ دلصػ لفالاػاهللأفلمم دلدكوانل فلشػ فالفػنلاػ لصػالةلك ف شػ فالفػنلاػ للػـا
مػػػالأفلممػػػ دلاإللمػػػافلاػػػأفلممػػػ دلأو لل246246{{َجذملذملذملٔددؤوامَإ ذملذملذملاَغغملؿَجذملذملذملٔددؤوامَإ ذملذملذملاَغغملؿ}}كعقاػػػ تفالوػػػيلاهلفقػػػاؿل
وحػ للنلػنلت ػافلكالااالالكالحفالػالاللػيلفػنلتمػاكلللالق ػابلالق ابلكالفاالالالليلفاها

ل.لما لعالـلالااابل
كأفللبػػارؾلفػػنلاػػ للو ماػػيلأناالفػػاكأفللصػػ حلولأفللمػػ دل لمامفػػاللمسػػأؿلاهل

كأفللووػػ لقػػاـلاومػػ لفػػنل ػػذالالمسػػم لاب اػػ لفػػنل سػػمهلكا اػػ لفػػنلرزقػػهلكا اػػ لفػػنلأ  ػػه
لال ل ل تح للااللالشاايلا وا لكأفللموػ للكأفللمو هلاهلولل افلو لالمق اا للـا

كصػػػ نلاهلع ػػػيلسػػػا مالوحمػػػ لكع ػػػنلولػػػهلكصػػػحبهلواػػػااهلالمفػػػ لوػػػيلعبػػػادهلالصػػػالحا ل
ل .أ موا

  ٌْاجمللس الجاىى ّالجالثٌْاجمللس الجاىى ّالجالث    
  247247صالح القلب هللصالح القلب هلل

االػػانلفػػنلا رضلل وػػ لاهلل...لفػػا  لأ موػػا لل خػػااميلكأنبػػاايلاػػارؾلاهل
االػػانلفػػنلاػػ ل مسػػافلافػػاهلالػػ نم لكزلفػػهللك وػػ لاهل...لمبفاػػهلكممهػػدهللااعلػػهلكعبادتػػهل

                                                 
لركاهلأنم لكالل وذملكالاب اميلفنلال با .ل ِْٓ

لوسف لاإلواـلأنم لع لأايل  ل ة. ِْٔ 
للِْالضبوا لالممو للللِْٕ  ـلدرسلاو لصالةلالممو لامسم لالضبواػ لو ادلا قص لََِٖ/ِ/لُ ػلُِْٗوحـ 
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لااب لالليلتصػ حلشػأفلاػ لااإللمافللااه لفاهلعف لالوبادةلاإلخالصلكالحضارلكالفاالالا

 ػػذالالباػػ لكالحمػػ لهلقػػ ل هدمػػاهلل– مسػػافلكتصػػ حلشػػأفلاػػ لالمملموػػاتلاإلمسػػاما ل
ل ػػ لالباػػ لالػػذللمحلػػاجلأفلتمهػػدهلااسػػلم ارلكماا ػػطلل...لكأصػػبحلصػػالحانللااعػػ لاه
ل كالذمللقاؿلفاهلالحباطل...لع نلتم ل هللا لمهارل

ََماْظَفَلذملدؤمُطػملُّذملفؤمَوإَذامَصَلذملَدْت،ممممممممَأاَلمَوَإِنمِصلماْظَفَلِدمعؤسمْلطمَلًة،َأاَلمَوَإِنمِصلماْظَفَلِدمعؤسمْلطمَلًة،مم}} ََماْظَفَلذملدؤمُطػملُّذملفؤمَوإَذامَصَلذملَدْت،ممممممإَذامَصذملػمَلَقْتمَصذملػمَل إَذامَصذملػمَلَقْتمَصذملػمَل

 ذالالبا لافاهلربلالو ما لكالق طللػاسل...لل248248{{ممَصَلَدماْظَفَلدؤمُطػملُّفؤ،مَأاَلمَوِػَلماْظعمَلػمْلبؤَصَلَدماْظَفَلدؤمُطػملُّفؤ،مَأاَلمَوِػَلماْظعمَلػمْلبؤ
 الالق طلالحسيلالذللفػنلالمسػ لكع ػنلشػ  لثمػ ةلال ماػ للكلمػ للفاػهلالػ ـل مػهل

ل...تضعهللممايلأ داللالمس للعبارةلع لوضع لتسلقب لال ـلكتفقاهلث 
ل ػػػػ لالق ػػػػطلالػػػػذلللحلػػػػاللع ػػػػنلاإللمػػػػافلكللفػػػػدؿلفاػػػػهلالقػػػػ وفلكاػػػػهلاإلخػػػػالصل

فػػأل لل ػػافلل–كاػػهلألضػػانلاللا ػػهل لػػنلاهلعفػػ لاػػ لعمػػ لل...لكالعشػػا لكالعػػاؼلكال  ػػال
ك للسػػلاايلوو فػػ لو امػػهل  لل...ل ػػذالالق ػػط لوا ػػادلفافػػالاػػالموفنلالػػذلل و ػػهلاهللفػػا

لل  ذالالق طل هدهلاهلكقاؿلفاهل...ل شيللا لفا افلو للقاؿلل

لل     لل  لل لل    لل   لللل[[الممادل الممادل للِِِِ]]لل
كعف والالػطلاهلاإللمػافللػ لل لبػهلل...ل النض ةلاهلل  ذانلو لكضيلفاهلاإللماف

 و فالمحػطلاإللمػافلكل....لل فهالالاا لودراش لكودخ ف لكودلف لافارلاهل...لالاا لعادل ل
لكأعماؿلاإللمافل.

ل!كلػ للحػطلأنػ لوفػالالقػ وفلوػ لماسػهل! ذانلل للحطلأن لوفػالاإللمػافلوػ لماسػه
كلػ للحػطلأنػ لوفػالالصػالةلكالصػااـلكغا  ػالل!كل للحطلأن لوفالنض ةلالفبيلوػ لماسػه

ل  مهلسبحامهلكتوالنل الالذللنببهاللكل!و لالوباداتلو لماسه

لل  لل    لل   لل     لل لل    لللللل[[الحم اتالحم اتللٕٕ]]لل
كأعاػاهلزلفلػهلك ػالالعشػاعلكالعشػا لكالعػػاؼلوػػ ل...لأللنبطل لا  لاإللمافل

كال غبػػػ لل....لكال  ػػػػاللفػػػنلاهل ػػػ لفػػػنلعػػػػاله....لكالحضػػػارلوػػػيلنضػػػ ةلاهل....لاهل

                                                 
لصحاحلالبعارللكوس  لع لالفومافلا لاشا . ِْٖ
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لل.لكتاػاليلا وارللحض ةلاه....لكال  بػ لكاللاا لع نلاهل

اػػ لل..لكوػػ لأك ػػ  الفػػنلالق ػػابل ػػالالػػ نم لل..لاػػ لذلػػكل ػػالزلفػػ لاإللمػػاف
كوخػػ لوفاقػػ لل!ـلع ػػنلالشػػااافلأفللػػ خ لالق ػػطل مػػهللػػالدخػػ للسػػ ؽلاإللمػػاف مػػهلنػػ  ل

للللػػػ خ هالالشػػػااافل ػػػنلالصػػػ رل   لل    لل لل  لل  لللللللل
لل[[الفاسالفاس]]

فالق ػػػطلوحاػػػاظلاحاػػػجلاهللػػػكللػػػالألهػػػالل ذانل للسػػػلاايلأفللصػػػ ل لػػػنلالق ػػػط
ل!!المسو 

 ذانلالما كضلع نلأللوسو لأفلل افلفنلق بػهلخشػا لهللك ذالفض لاهلع اكو
كاػهللوكفاهلخاؼلو لاهلكفاهلنطلهلكل لابلاهلكل ساؿلاهلكل صالحا لو لعبػادلاه

ل.نلالابلاها ل ذهلالصااتلالمما  لكالمقاواتلال  لم لالليلذا  اللفالاهلف
نلزنمػػػػ ل ػػػػذهلالحاػػػػاةلكفػػػػل لالػػػػ ماالكالشػػػػهااتلكالحاػػػػاظلكا  ػػػػااللكل ػػػػ لفػػػػ

رلاهلاػػػ لكأناامػػػانل لقػػػ  ل!لكتااػػػ ت...لكالم ػػػذاتلفلػػػ تلزلفػػػ لاإللمػػػافلاللػػػيلفػػػنلالق ػػػابل
ك للعػاؼلوػ لاهلك ػذهلل!تلحاؿلكا  نلو لأفللعاؼلالمس  لو لاهللعاؼلوػ لالفػاس

كالػػابلاهلله ارلاال  اػػ لكاػػ  نلوػػ لأفللحػػطلاهلكرسػػال مػػهلاػػذلكلاسػػلل!وصػػاب لابػػ ل
ل..لالمفصطلالذلللشا هلع لاهلكع لااع لاهلأنطلالماؿلأك

ل أكللحطلال ماالويلأفلالفبيلنذرلكقاؿللل
وػيلأفلالماػػ كضللػالأنبػابلأفلمسػػلوا لل249249{{حؤذملّبماظذملذملّدْغؿمَلامَرْأسؤمُطذملؾمَخشمِلؿملَؽذملذملةٍممحؤذملّبماظذملذملّدْغؿمَلامَرْأسؤمُطذملؾمَخشمِلؿملَؽذملذملةٍمم}}

لسطل.اال ماالع نلالاصاؿل لنلرضاافلاهلكن
 ذانللال خااميلع اػفالأفلمم دل ذهلا نػااؿلااسلم ارلل ػنللاػػ لاإلمسػػافل مسػػامانل

للل ل(ّٗفنلسارةلا ندابل)ول للكلقاؿلفاهلاهل....لاموفاه

لل   لل     لل   لل لل       لل لل    لل   لل لل  لللللل
مهػػ بلكملهػػ بلكمقػػاؿلأفل ػػذهلاآللػػ لل...ل فػػالاػػاللاسػػلافالك فل ػػذهلاآللػػ لع افػػالا

                                                 
لالباهقيلفنلالشوطلكاا لأايلال ماالع لالحس . ِْٗ
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لأفلأقػ رلأوػاو  ل ماوػانلاآلفلأفلاػ لوسػ  لواالػطلاهػذهل لإلخاامفػالالو مػاللفقػطل كع ػنى

ل...لفم لالذللساب غلال سال للدك ليلكأك دمل لأما...لاآلل ل
غلكواالػطلاػذلكلأفلأا ػ....ل ذانلفأمالواالطلأفلأا غلأك دملكأ  يلكو لنػاليل

اػ لاالسػ اؾلكالومػ لالػذلللل....لل ػ للػاسلاػال الـلكالباػاف...لالمملميلا ػهلرسػال لاهل
لاافلع اهلالمصاانلع اهلأفض لالصالةلكأت لالسالـلكأصحااهلال  اـل.

كاإلذاعػاتللل!!كالاضا ااتلتوم للاػ لمػهارل!أوالاالغلالو ماللفما ادلكالحم له
ل ااااتلالعاص لاالمسوفا ألػ لالس ل ػ للل!!اذلكلتوم للاػ لمهار

 مفػػػالقصػػػػ مالالسػػػ ااااتلعػػػػػ نلالصػػػالةلكالصػػػػااـلكالحػػػولكالومػػػػ ةلل!!!! لتا ػػػ 
كاقاوػ لل...لك ػػفاؾلتفػافسلع ػنلالصػالةل...لفهفاؾلتفافسلعػ نلالوم ةلكالحػو..لكالػدااةل

كاػػفاللالموا ػ لكالحمػ لل...لكالحم لهلك فػاؾلتفافػسلع نلتحااجلالق وف...لاااتلاهل
لهل.

ك ػػالاللفػػافسلع ػػنلالسػػ ااااتلاللػػيلاػػافلع اهػػالرسػػاؿلاهل!!!ل ففػػالم لػػ لا  ػػ ل
ل. مهاللطلال ل لكص طلال ل ل...لكأصحااهلال  اـ

للماذال   لاالصالةللاربل 

لل لل    لل   لل لل      لل     لللللل[[الوف باتالوف باتللْْٓٓ]]لل
ل كلذلكلكردلفنلالح لشل

ـْممم}} ـْمَع ـَماظػمَلذملِفمَإاَلملؤضمْلذملداًمممَع ـَماْظظمَلْقرمَلاِ مَواْظؼملؤؽمْلغمَلَرمَظْؿمَؼْزَدْدمِعذمل ـَماظػمَلذملِفمَإاَلملؤضمْلذملداًمممَظْؿمَ ؽمْلؾمَلفؤمَصاَل ؤفؤمَس ـَماْظظمَلْقرمَلاِ مَواْظؼملؤؽمْلغمَلَرمَظْؿمَؼْزَدْدمِعذمل ل250250{{ممَظْؿمَ ؽمْلؾمَلفؤمَصاَل ؤفؤمَس
ََمَأَحدؤُطْؿمَؼْقعًامَصاِئؼملًا،مَصاَلمَؼْرُصْثمَواَلمَؼْفؾمَلْؾ ممم}}للكاذلكلالصااـلقاؿلفاهل ََمَأَحدؤُطْؿمَؼْقعًامَصاِئؼملًا،مَصاَلمَؼْرُصْثمَواَلمَؼْفؾمَلْؾ مَإَذامَأْصَؾ َإَذامَأْصَؾ

ٌِمَذاَ ؼمَلفؤمَأْومَضاَ ػمَلفؤ،مَصػمْلؿمَلعمُلْؾ:مَإ ٌِمَذاَ ؼمَلفؤمَأْومَضاَ ػمَلفؤ،مَصػمْلؿمَلعمُلْؾ:مَإَصَإَنماْعرؤ ل.251251{{ممٔغلمَصاِئٌؿ مَإٔغلمَصاِئٌؿٔغلمَصاِئٌؿ مَإٔغلمَصاِئٌؿَصَإَنماْعرؤ
ل لكاػػػػذلكلالحػػػػولقػػػػاؿلفاػػػػهلاهل  ل  ل  ل   ل ل  ل ل

  ل ل  ل ل   للللل.[البق ةلُٕٗ]ل

                                                 
لركاهلالاب امنلع لاا لعباس. َِٓ
لانل  ل ة.صحاحلوس  لع لأ ُِٓ
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لمػاذال  ػ للفػاللػالرسػاؿلاهل لاو لذلكلع افالأفلمسأؿلسا مالرساؿلاهلكمقػاؿل

ل  ذهلاللش لواتل لفقاؿلكا لل!ا  ل ذالال ل 

ََْخاَلَق}} ََُ ذملؼمٔلذملَؿمَعغمَلاَرَمما ََْخاَلَقَإِغذملؼمَلاملؤضمِلـْتؤم ََُ ذملؼمٔلذملَؿمَعغمَلاَرَمما لل..لل252{{ممَإِغذملؼمَلاملؤضمِلـْتؤم
ألل  ػػػ لا ػػػ لذلػػػكلللهػػػذلطلالفاػػػاسلكتصػػػاا لالق ػػػابلل ػػػيلللممػػػ لالفػػػاسل

ل ذانلوالا خالؽلالليلل ل  الاهل ل...للاا خالؽلالااب لالليللحبهالاهل
ل  {{ػملعملفمعـمطانمسػملكمخػملعملذملفمػملعملفمعـمطانمسػملكمخػملعملذملفمإنمآمحيبمعـمخإنمآمحيبمعـمخمم}}مم::كردلفنلا ث لالمشله 

لوفػػػهلا قػػػ اـلكقػػػ لاػػػافلالسػػػا لل كاػػػافللااصػػػ لل...للصػػػ نلال اػػػ لنلػػػنلتلػػػاـر
ك للم ػسل  لل...ك للػ خ ل  لع ػنلذاػ ...لكاػافل للعػ جل  لع ػنلذاػ ل...لالصااـل
نلػنلأمػهلاامػ لتفػاـل...لك للفػاـل  لع ػنلذاػ ل...لك للقلل  لع ػنلذاػ لل...لع نلذا 

لمػػهلوشػػااؿلاػػذا لاهلع ػػنلالػػ كاـل()لذلػػكل ل...للػػذا لاهلك ػػالفػػنلالمفػػاـعافػػهلكق بػػهل
لللكويلذلكلا هلكأاا لعف والو نهلاهلاماذالو نهل ل

لل   لل   لل  لل  لللللللل[[الق  الق  ]]لل
ل.و نهلاا خالؽل

ـلكا مصارلالذل لااماالللسااقافلفػنلااعػ لاهللاػ لمهػارلفمػفه لالػذللاػافل للفػا
لال   لوال ا  لكلا ػ لوػ ةلوكوفه لالذللاافللصـا لوكوفه لو لاافللل الالق وفلفنلا للـا
ل...لاماذالو نه ل..لقاؿ عف والو نه لاهل!!!لأما لللكلا هكويلذ

لل   لل لل  لل    لللللل..[[الحش الحش للٗٗ]]لل
ل كاذلكلل...لو نه لاالحطلل ساؿلاه

لل لل   لل لل    لل  لل   لل  لل     لل  لل
    لل  لل لل  لل   لللللللل[[الحش الحش للٗٗ]]لل

                                                 
لسف لالباهقنلال ب للع لأانل  ل ة. ِِٓ
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فهػ ل ػذهلالصػااتلتشػلم لع ػػنلألػ لعبػاداتلوػ لاللػػيلمبحػشلعفهػالكمهػل لاهػػال ل

فمػاللالمشػ الاشػا  للوكلذلكلعف وال اللر  للسا مالعم للش الر النلوخػ ل!!!لأا انل
ولفقػاؿلأواػ للػالأواػ لالمػسوفا لأمػاللسػ لاػذلكلك ػذالال  ػ للشػه للػنل كقػاؿلو هو لعفػ

 ل ػػ لسػػاف تلقػػاؿ!ول ل  ػػ لأمػػ ل ػػارهلالػػذلللا ػػيلع اػػه لقػػاؿلالمػػسوفا لل شػػا  لتوػػاؿىل
تلأ فكلرأللػهلل اػيلراوػال قاؿول لل  لقاؿ ل  لعاو لهقاؿول لل  لقاؿووهللل للأخالقه

ل كلسم لسم اتلفق  لأمهلر  لصالح
ل.كسا مالرساؿلاهلقاؿلذلكلك ذالوالمحلا هل ماع لالمسوفا ل!ال ل لالمواو  لل

ل..وفهػالا فػال للفػالاهلاػ لا كضػاعلاللػيلمشػ اكوػ لأ ػ لأفللااػل...لكل يلم تاح
اشػػػ طلأفلمحػػػ صلع ػػػنلل...لفػػػ فلذلػػػكل للحلػػػاجلأااػػػ لوػػػ لالاػػػ ا يلاللػػػيلمسدلهػػػاله

لش علاهل.......لأفلل افلالاللواو لاأفلل افلاش علاهل
كاػػػذلكلالمحػػػالتللوم لػػػ لأفلل ػػػافلالباػػػيلكالشػػػ اللفػػػنلا سػػػااؽلكفػػػقلشػػػ علاه

كالحااماػػ لكأفلت ػػافلالموػػاوالتلاػػا لالماػػ افلكا  ػػ لكا قػػاربلكاػػ لالمسػػ ما لكفػػقل
ك ػػػػػذالوػػػػػالاػػػػػافلع اػػػػػهلوللشػػػػػ علاهلكأخػػػػػالؽلاهلكأكصػػػػػاؼلنباػػػػػطلاهلكوصػػػػػاااهل

مػاؿلالػذللأدخ ػاالاػهلا وػ لال ػاف ةلفػنلدلػ لالمس مافلفنلالوصػ لا كؿلك ػذال ػالالم
فمماػػيلوػػ لدخػػ لاإلسػػالـلفػػنلا الػػ لالػػ عاةلاإلسػػالوا لك لػػنللاوفػػال ػػذال....لاهلأفاا ػػانل

ل.ل لل خ اال مه لرأكالالمس ما للص افلفنلالمسم ل...ل
لكل  ل مه ل خلبػ كالالمسػ ما لفػنلاللوػاوالتلفا ػ ك  ل وفػاللللصػاافلاا وامػ 

كعفػػ وال...ل   لالصػػ ؽلفػػاللل ػػذبلأنػػ لوػفه لأاػػ انلفػػنلالمػػ لأكلالهػػدؿكك ػ كالعفػػل..ل
لا خػػػالؽلوػػل ك ػػ كال ػػذهلا خػػالؽلال  لمػػ لأعمبػػاالاهػػػالكقػػالاا  لالػػذللأوػػ ا لام ػػاـر

لا خالؽلل!دل لاإلسالـل  لقالاا ذه ل.فو فاالأمهلدل لو اـر
كوػػ لأنػػطلأفللفػػنلالػػ ارلاآلخػػ ةلكلػػذلكلوػػ لل لػػ لأفلل ػػافلوػػيلرسػػاؿلاهل

ل ع اهلأفللف رجلتح لقالهل....لل افلق لبالوفهلل

لل253{{إِنمَأَحِؾغمُلْؿمإظِل،موَأضرَلغمُلْؿمِعؽمٔللمرمايِخَرِة،مأحاِدؽملؤغمُلْؿمأخالضًاإِنمَأَحِؾغمُلْؿمإظِل،موَأضرَلغمُلْؿمِعؽمٔللمرمايِخَرِة،مأحاِدؽملؤغمُلْؿمأخالضًامم}}
                                                 

لصحاحلاا لنبافلع لأانلثو ب لالعشفن. ِّٓ
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ـَمَؼْمَظظمُلقَنمَوؼؤْمَظظمُلقَنمم}}للافافالملااضوالملااضولل{{مماْظؼملؤَقَرؽؤقَنمَأْطؽمَلاَصًااْظؼملؤَقَرؽؤقَنمَأْطؽمَلاَصًامم}}لل  والصااته  لقاؿوالصااته  لقاؿلل ـَمَؼْمَظظمُلقَنمَوؼؤْمَظظمُلقَناَظِذؼ لل..{{مماَظِذؼ
ل...لكاسلشػػ للو ضػػه ...لد  لفػػنل ػػذالالدوػػافلأوػػالالمل بػػ كفلكالػػذل لزادلعػػ ل

أكل ذالك ػ تلوػ لأعاػاهلاهلل!تم لأفلا لكان لفنلرصا هلف اسلل كسلع ػنلالػ لكس
لوفه لوفصبانلفنلال مااللقاؿلأسع لا لأ  لال ماالفأل لل افل س لل 

ـْمَطذملاَنمِصذمللمممممم}}ل قاؿلالفبنلك  تلع نلاػابلالمفػ لو لااػانلل ـْمَطذملاَنمِصذمللمممممماَلمَؼذملْدخؤؾؤماْظَفؽمِلذملَةمَعذمل اَلمَؼذملْدخؤؾؤماْظَفؽمِلذملَةمَعذمل

ـْمِطْؾُرضََض ـْعمَلالؤمَذِرٍةمِع ـْمِطْؾُرػمْلِؾِفمِع ـْعمَلالؤمَذِرٍةمِع لفه ل فاؾلوس  للل ب لع نلوس  ل ل254254{{ػمْلِؾِفمِع
للل!أوالع نلالمس  لفاللل!لل ب لع نلال اف لمو ل
لل   لل  لل      لل   لل  لل     للللاآلفلامق بػػػػػ لل[[الما ػػػػػ ةالما ػػػػػ ةللْْٓٓ]]لل

تلال ماػػػالكمل بػػ لعػػػ نلالمػػسوفا ل ػػذهلاآللػػ لناػػشلملػػذل لل  ػػاف ل ل مفػػالم لػػ لوػػفه لخاػػ ا
لع ػسلوالا طلاهلكوالاا لرساؿلاهل

لع اػػػػهلأفلل ػػػػافلولصػػػػاانلاقالػػػػهل...ل ذانلوػػػػ لل لػػػػػ لأفلل ػػػػافلوػػػػيلرسػػػػاؿلاهل
ل!!الماا افلأافافانلالذل لللااضوافلل اقا لكالمس ا لأناسف  لأخالقانلوػال ا له ل 

ل فلقاا ػػهلالمػػ أةلكتقػػاؿلللااضػػيلل مماػػيلكاػػافللمشػػنلفػػنلالا لػػقلكقػػ لاػػافل
لػػػالرسػػػاؿلاهل مػػػيللػػػنل لاػػػكلنا ػػػ للفػػػالللقػػػاؿللهػػػالع اػػػكلأفلتأخػػػذملواعػػػ لوػػػ لوػػػ ل ل

لاػذالالسػاع لاػذال ؼذملامأعذملةمآمإجػمللذملكمصذملكمممممؼذملامأعذملةمآمإجػمللذملكمصذملكممممم))ل–كل فػهللقػاؿلل–الم لطلأكلتوالنللػـا

ك ػذال ػالا دبلكاللااضػيلالػذللرفوػهل...لل(لأىمغاحؿملةمعـماظشملرؼؼمأجػملسمإظؿملذملؽمأىمغاحؿملةمعـماظشملرؼؼمأجػملسمإظؿملذملؽم
ل.آلخ ةهلرفوهل(لل فوهلاهلفنلال ارلال)لكو لتااضيل..اهلاهل

لػػاسلالصػػالةلكالصػػااـلكالحػػولكتػػالكةللوػػ لالػػذللل لػػ لعمػػالنللاقػػ لاػػهلالماػػدافل 
ـؤمم}}:م:ملالق وفلك ممالقاؿل ـؤَأْثعمَلؾؤمَذْلٍ مِصلماْظؼمِلؿملَزاَنمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةماخُلػمُلؼؤماْظَقَل لل255255{{ممَأْثعمَلؾؤمَذْلٍ مِصلماْظؼمِلؿملَزاَنمَؼْقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةماخُلػمُلؼؤماْظَقَل

ل–لموػاوالتلع ػنلشػ علاهل ذانلوالمحلا هل ذهلا لاـللال خػاامنل ػنلا خػالؽلكا
أوالالموػاوالتلف ػ هللول  لاآلفل علق لااا لو لالمس ما لأفلوالع اه لهل نلالوبادات

 ذهلف  ةلسببهالالو ماما لالما ادةلفػنلاوػيلالػبالدلكفقط..لكلللمشنلع نلنسطل ااه
                                                 

لصحاحلوس  لع لع قم لا لعب اه. ِْٓ
لوسف لاإلواـلأنم لع لأانلال ردال. ِٓٓ



gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            289289                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
لمػاوف ام لالفلام لامػالمػ لل!!لكق لكقوفالفنل ذهلالارا لل!!كالليلفاهالاإلسالـلوهم 

اوضػػانوللكاػػ لذلػػكلسػػببهلأمفػػال لمػػ ن لاوػػيل!!!لمحػػ لفاػػهلوػػ لالاػػالللكالااػػاللكالمشػػاا لل
...لمحػػػ لم لػػػ ل ذانلولف ػػػ للسػػػميللفػػػال!!ربللاػػػ لمهػػػػار لف ػػػالق ػػػػفاللػػػالفمػػػ لالػػػذللل نمفػػػا

لل ككضحلالسبا لكقاؿ...لال ساؿلاا لالا لقلل ال نم لف اللما بها

ـؤمم}} ـؤاظِراِحؼملؤقَنمَؼْرحؤؼملؤؾملؤؿؤماظِرْحؼمل اْرَحؼملؤقامَأْػَؾماَْرَضمَؼْرَحؼملؤغمُلؿماْرَحؼملؤقامَأْػَؾماَْرَضمَؼْرَحؼملؤغمُلؿممماظِراِحؼملؤقَنمَؼْرحؤؼملؤؾملؤؿؤماظِرْحؼمل

ـْمرماظِلؼملاِ  ـْمرماظِلؼملاِ َع لل256{{ممَع
أفلم ػافلرنمػاللل–امالم للفافلال نم ل لل دوهػالالػ عاللك ممػالل دوهػالالسػ اؾل

نملػػػهلكلفاػػػ لاهل لافػػػالاوػػػا لرل...لك ذالرنمفػػػالاوضػػػفالفسػػػللاا لا نػػػااؿلل..لع ػػػنلاوضػػػفا
ملبا لهػػاللبػػ ؿلاهلوػػ لنػػاؿل لػػنلوػػالاػػا لا فػػ لعػػا لكالكعػػا لق اػػهلكوادتػػهلكفػػنللحاػػ ل..

لللل ناؿ

لل  لل لل  لل    لل   لل     لل     لل    لل   لل  لل
    لل    للللل[[ا ع اؼا ع اؼللٔٗٔٗ]]لل

ل!فأمػػ لتضػػيلالبػػذرةلفػػنلا رضل! ػػػ لاإلمسػػافللاوػػ لشػػا انلفػػنلالعاػػ اتل لأاػػ انلل
ل!لاهل...لأك  ل ذهلالبذرةلو لالب ال ل و لالذللل  ل..لكل

كقػػ لكضػػيلفػػنلاػػ ل!!لكوػػ لالػػذللكضػػيلفاهػػالسػػ لاإلمبػػاتل لاهلسػػبحامهلكتوػػالنل
نبػػ لخ لاػػػ لرااماػػػ لأفل ػػػذهلالحبػػػ لسػػػاع جلوفهػػالشػػػم ةلاالهػػػالاػػػذالكسػػػاقافلاهػػػالأكراؽل
عػػ د الاػػذالكاػػ لثمػػ ةل لكلػػافلكنمػػ لاػػ لثمػػ ةلكاومهػػالكوػػ لالػػذللسػػاأا هالكالماوػػادل

للك ذالس لربلالوالما لل–للساأا هالفاهلالذ
 ذالاالفسب لل فباتلأوالاالفسب لل عا اتلالليلتػلح  لفػنلالوػال لا ػهلفمػ لالػذلل

لللصفيلالبل كؿل لل للصفوهلانػ لفهػالوا ػادلفػنلا رضلكالػذملصػفوهلخػالقلا رضل
ا لوالفنلالماضػاعلأمهػ للػأتافلاػأ هدةلل ػيلل لشػااهلثػ لاوػ لذلػكللع  ػاهلل ػ ل ذالل

لاام ل فاؾلأرضلخالا لو لالبل كؿل  للسلااوافلتصفايلالبل كؿلوفهال 
                                                 

لسف لالل وذللكأانلداكدلع لعب اهلا لعم . ِٔٓ
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وػ ل ذانلالػػذلللا ػػ لالبلػػ كؿلأكلالفحػػاسلأكلالػػذ طلأكلاػػ ل ػػذهلالموػػادفل لل!!ل 

وػػ لالػػذلللػػيلتسػػبحلفػػنلالبحػػارلفػػنلاػػ لا قاػػار!لاػػذلكلا سػػماؾلال!لاهلربلالوػػالما 
 ذانلاػػػ ل....للالػػػ زاؽل ل..لعفػػػهلق اهػػػالوػػػ لالشػػػاائلالق لػػػطلوفػػػنلكوػػػ لالػػػذلللبوػػػ  ال

..لكقػ لسػبقلأفلق فػاهل..لكم ػ رهلوػ اراللكا لوػالع افػال ػا...لل!!لا و لفنلل لال زاؽل
ل!!! 

لل   لل   لل     لل     لل    لللللأوػػػػالالػػػػ زؽلفػػػػاللشػػػػأفللػػػػكلاػػػػهل–لل
للللللللل    لل   لللل  لل    لللل      لل    للل..[[اهاهللُُِِّّ]]لل

كلػػػذلكلفػػػ فلالسػػػا ةلرااوػػػ لالو كلػػػ لرضػػػنلاهلعفهػػػالنػػػ ثلفػػػنلعصػػػ  الغػػػالللل
كعػدةلل االحادثلعف مالاآلفلفذ طل لاهالو للقاؿلأفلأسوارلالحبػابلاػذالكاػذالفقالػ 

لأفلأعبػػ هلامػػالل فقػػالااللمػػاذال لقالػػ ل–راػػنللػػالصػػارتلالحبػػ لاػػ لفارلوػػالا لممػػ ل ع ػػنى
فأمػ ل!ولفأمػ لع اػكلشػئلك ػالسػبحامهلع اػهلشػئل!!هلأفلل زقفيلامػالكعػ ميأو ميلكع ا

تل خ لفاماللاسللكلكت ل لأفلتأخذلوالل و نلالق ل لكتلوم لويلأفلالشيللالػذللقػ رهل
ل!!!!!!ل لوحال !لكلوا ؾل ا لكافللأتاكلفنلل ؾلقب لأفلتاادرلال ماال

ولفاػػنلاػػ لكأفلتصػػ فهف ػػ لوػػالفػػنلاااقػػ لاللمػػال لالعاصػػ لاػػ بلالوػػالما للػػكل 
مم      ممصغملػملذملفموحيذملؽملضملذملزدملمممصغملػملذملفموحيذملؽملضملذملزدملممممم    مم،،اللدمأنم سملطملاهاللدمأنم سملطملاهصصمم      ممعامضدرمدلاَطملؿملؽمأنم سملطملاهعامضدرمدلاَطملؿملؽمأنم سملطملاهمملا ث  

والم مطػملفملذلوالم مطػملفملذل
257257

ل  
فف اػػػطلالصػػػوطلكمسػػػ كلالا لػػػقلل...لأوػػػال ذالافػػػالولوم ػػػا لكماػػػ لأمفػػػالسػػػف ا ل

كماػ لأمفػالسػف ا لا رزاؽلوػيلأفلاإلمسػافلل...لالح اـلو لغػ لكخػ اعلكمصػطلكانلاػاؿ
ل فهلعف والتوم لفب  نلو لأفللأخذهلوػ لنػالؿل...للأخذل  لوالق رهللهلال زاؽلل لل

مم::ك ػػػػذال للفباػػػػنلأفلل ػػػػافلفػػػػنلأللا ػػػػ لوسػػػػ  ل فلالفبػػػػيللقػػػػاؿل...أخػػػػذهلوػػػػ لنػػػػ اـل

ـْمَشرمِلؽمَلامَصػمَلذملؿمْلَسمِعؽمِلذملامممم}} ـْمَشرمِلؽمَلامَصػمَلذملؿمْلَسمِعؽمِلذملاممَع ـْمَشذملِشمُأِعِؿذمللمَصضمَلػمَلؿمْلذملِفمَظضمْلؽمَلذملُةماظػمَلذملِفمَواْظؼمَلاَلِئغمَلذملِةمممممممممم}} كلل258258{{ممَع ـْمَشذملِشمُأِعِؿذمللمَصضمَلػمَلؿمْلذملِفمَظضمْلؽمَلذملُةماظػمَلذملِفمَواْظؼمَلاَلِئغمَلذملِةممممممممَعذمل َعذمل

{{مماَسمَأْجؼمَلضمِلذملذملنَياَسمَأْجؼمَلضمِلذملذملنَيَواظؽمِلذملذملَواظؽمِلذملذمل
لأ لل ػػافلفػػنلا وػػ لكانػػ لفقػػطلغشػػاش ذانلوػػ لالماػػ كضلولِِٗٓٗٓ

ل للقاؿفاهل   ل    ل ل   ل ل      لللل[الشو ال]لل
                                                 

 .الق ااسلللحس لش ؼلال ل .للِٕٓ
لركاهلالبدارلع لعا ش .ل ِٖٓ
لنلا ف ادلع لأمسل) اويلا نادلشلكالم اسا ()قط(لفل ِٗٓ
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اظِؿذملذملاِجرؤماظزمِلذملذملدؤوقؤماَِعذملذملنيؤ،مَعذملذملَعماظؽمِلِؾذملذملؿمٔلنَيمماظِؿذملذملاِجرؤماظزمِلذملذملدؤوقؤماَِعذملذملنيؤ،مَعذملذملَعماظؽمِلِؾذملذملؿمٔلنَيمم}} لكمحػػ لمػػفق لوػػ لال اػػ للقػػاؿل

أرلػ لوفصػبانلل–أللفنلالمفصطلالواليلففػ دلكمقػاؿل لم لػ لل260260{{واظرمّلؾمَلداِ واظرمّلؾمَلداِ واظزمٔلٔدِؼعملنَيمواظزمٔلٔدِؼعملنَيم
ل....لفنلال مااللأكلأرل لأفلأاافلتا  انلوشهارل

أمفالت افالالسػ ااااتلاإلسػالوا ل...ل السبطلوشاا لا و لا هاللال خاامنلك ذال
كق فػالأفل ػذهل...لكرادمالفنلالوبػاداتلكف قفػالاافهمػالل....للفنلالمواوالتلكفنلا خالؽ

ل ػالالصػالةلكالصػااـلكالحػولكالداػاة...لمق هلكت كلمقػ هلأخػ لل أوػالل...لكأفلاػ لوػالع ػنى
ل!!!المواوالتلكا خالؽلفالل

وصكمظلاغؾملاموصكمظلاغؾملاماظػملؿملؾمو زملقمماظؽملؾملارماظػملؿملؾمو زملقمماظؽملؾملارم زملػملكم زملػملكمصالغفمصالغفمإنمإنممم}} لكق لقالااللالرسػاؿلاهل

{{ضالمالمخ مصؿملؾملامػكمصكماظؽملذملارممضالمالمخ مصؿملؾملامػكمصكماظؽملذملارممذك مؼمذىمج اغؾملامدػملؿملشملة،مذك مؼمذىمج اغؾملامدػملؿملشملة،م
الفػأل لصػالتهولُِٔ

كصػػااوهالكقااوهػػال للػػػ لتلػػ   ل ػػذهلالوبػػػاداتلت  مػػ لعم اػػ لفػػػنلسػػ ااااتهالوػػيل ارتهػػػال
ل فنلن لاهلالصحاحلالذللركاهلاإلواـلوس  للقاؿلل–المس م ل
ـِمممممممممم}} ـْمَطاَغذملْتمِصؿملذملِفمَخزمْلذملػمَلٌةمِعذملؽمْلؾملؤ ـِمِصؿملِفمَطاَنمعؤؽمَلاِصعمَلذملًامَخاِظزملذملًا،مَعذمل ـْمُط ـِممممممممَأْرَلٌعمَع ـْمَطاَغذملْتمِصؿملذملِفمَخزمْلذملػمَلٌةمِعذملؽمْلؾملؤ ـِمِصؿملِفمَطاَنمعؤؽمَلاِصعمَلذملًامَخاِظزملذملًا،مَعذمل ـْمُط َأْرَلٌعمَع

ـَما ـَماَطاَغذملذملْتمِصؿملذملذملِفمَخزمْلذملذملػمَلٌةمِعذملذمل ظؽملظمَلذملذملاَقمَحِؿذملذملكمَؼذملذملَدسؾمَلا:مَإَذامَحذملذملِدَثمَطذملذملَذَر،مَوَإَذامَوَسذملذملَدممظؽملظمَلذملذملاَقمَحِؿذملذملكمَؼذملذملَدسؾمَلا:مَإَذامَحذملذملِدَثمَطذملذملَذَر،مَوَإَذامَوَسذملذملَدممَطاَغذملذملْتمِصؿملذملذملِفمَخزمْلذملذملػمَلٌةمِعذملذمل

كذلػكلاحسػطلاػ لال كالػاتل فلكذلػكلاحسػطلاػ لال كالػاتل فلولول..لل{{ممَأْخػمَلَػ،مَوَإَذامَساَػَدمَشَدَر،مَوَإَذامَخاَصَؿمَصَفَرَأْخػمَلَػ،مَوَإَذامَساَػَدمَشَدَر،مَوَإَذامَخاَصَؿمَصَفَر
ـْماَلمَأَعاَغَةمَظفمم}}لل  المسو للاسلا ذابلامالقاؿالمسو للاسلا ذابلامالقاؿ ـْماَلمَأَعاَغَةمَظفاَلمَإَ اَنمِظؼمَل لل262{{مماَلمَإَ اَنمِظؼمَل

اؿلكأفللص حلأنااؿل ذهلا و لر ػا نلأفللاا لنالفال لنلأنس لنلمسأؿلاهل
كمسالنلكشبااانلكشااخانلكأفللمو فػالاأخالقػهلولمسػ ا لكاسػ ااااتلالمػسوفا لعػاو ا لكأفل
ل زقفالاتباعلالفبيلفنلاػ لكقػ لكنػا لكأفللحػاؿلنالفػال لػنلنػاؿلل ضػاهلعفػالفافاػ ل لافػال

ا  سػػػادلماػػ لعاػػػللكنفػػافلفابػػػارؾلفػػنلالمدركعػػػاتلكلبػػػارؾلفػػنلالعاػػػ اتلكلبػػارؾلفػػػنل
كلبػػارؾلفػػنلا سػػماعلكا اصػػارلكلبػػارؾلفػػنلاػػ لشػػنلللفػػالفػػنلا ػػ مالكلمو هػػالا ػػ ةلاابػػ ل

كصػػ نلول لال لػػنلال ػػاف ل لكالمشػػ اا لا فػػ لعػػا لك لأقػػوباراػػ لووفػػ لوام فػػ لك للحا فػػ
لاهلكس  لع نلسا مالوحم لكع نلولهلكصحبهلكس  

                                                 
لسف لالل وذملكال ارويلع لأانلسوا . َِٔ
لكلغا  ا.لع لأانل  ل ةلالمسل رؾلع نلالصحاحا لُِٔ

لوصفللاا لأايلشاب لع لأمس. ِِٔ 
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ل===وواملهل=نس للهنلاحم لاهلتوالنلكل مل====  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ممطؿبماحلدؼثمطؼملاموردملاجلاععماظزملطمل م)مغعملاًلمسـممطؽملزماظضملؼملال(:طؿبماحلدؼثمطؼملاموردملاجلاععماظزملطمل م)مغعملاًلمسـممطؽملزماظضملؼملال(:ممخؿزملارمأمسا خؿزملارمأمسا عظملؿاحمإعظملؿاحمإ

لو)ف(لل فسا يلو)ت(لل ل وذملو)د(ل ايلداكدلو)ؽ(للهمالو)ـ(للمس  لو)خ(لل بعارم
لو)ن (ل نم لفيلوسف هلو(لله ل  لاا لوا هّ)لو(للهس للا راو ْ)لو)ق(ل ا لوا  

لزكا  ه لفي ل افه لل حاا لو)ع ( لل)ؾ( لك   لوسل راه لفيللفمبا وفي لل بعارم )خ (
لاللارلخلوا دب لفي لله لفيلصحاحهلو)تخ( لنباف ل ا  لفيللو)نط( لل اب امي )اط(
للهلفيلا كسطلوال با  للهلفيلالصاا لو)اس( )ص(للسوا لاا لوفصارلفيللو)ا (
لو)ع(ل ايللو نلفيلوسف هلو)عط(لوب لال زاؽلفيلالماويلو)ش(ل ا لأايلشاب لوسففه
)ن (ل ايللو)ف (ل  ل ميلفيلوسف لالا دكسلفمبا وط(لل  ارقافيلفيلالسف لك  ل)ق

لل باهقيلفيلشوطلاإللمافل وموا لفيلالح ا للهلفيلالسف لو) ط( )ع (ل ا للو) ق(
لال او  لفي لالضواال)عق(لوع م لفي ل)خط(لول وقا ي لاللارلخ لفي ك  لل عااط

لفمبا .) ملهن(.
  فوزى حمم  أبوزي فوزى حمم  أبوزي نبذ  عن املؤل  فضيلة األستاذ نبذ  عن املؤل  فضيلة األستاذ 

 لل.جلـلعل– اا لغل-السفا لو ادلولـولالممادةُْٖٗ/ُ/ُٖالماالد ل
ول اوو لالقا  ةلل لـ.َُٕٗالمس   للاسامسلا ا لدارلالو ـا
  ل.سااقانللالوم  لو ل لعاـلام ل ل لافاالاللو اما
 كالمشه ةللواممهارل لوص لالو اا لاهللوم لر اسالل مموا لالواو لل  عاةل لنالفشاط ل

كلهػػالفػػ كعلفػػنل ماػػيلولنػػ ا قلالموػػادللاالقػػا  ةلَُٓلارعشػػلُُْنلكوق  ػػالال  اسػػلِِْاػػ ق ل
لفشػػػ لالػػػ عاةلكالػػػ كؿلالو ااػػػ لكاإلسػػػالوا للالممهارلػػػ للمػػػاؿلفػػػنل ماػػػيلالممهارلػػػ ولامػػػالأمحػػػالل

ل.االح م لكالماعا لالحسف ؛لا لكا خالؽلاإللماما ك نااللالميللواإلسالوا 
اللسػػػماالتللوػػػ ولكلػػػهلال ااػػػ لالـسػػػل لااػػػاتلالهادفػػػ ل لػػػنل عػػػادةلومػػػ لاإلااإلضػػػاف ل لػػػنلا

ل.اتلع نلالش ا طلكا ق اصلالم وم الصاتا لكالاسا طلالملو دةلل محاض اتلكال ركسلكال قال
لاإلمل مػػػػػػػػػػػػ لقوػػػػػػػػػػػػهلع ػػػػػػػػػػػػنلشػػػػػػػػػػػػب  لالمو اوػػػػػػػػػػػػاتلال كلاػػػػػػػػػػػػ كألضػػػػػػػػػػػػالوػػػػػػػػػػػػ لخػػػػػػػػػػػػالؿلوال

WWW.Fawzyabuzeid.comبحلأنػ لأابػ لالمااقػيلكالذللت لافللانهلاو لاللاال لكأصػل
 .ض أراوا لعاـلوال او لع نلو لللك ارلل ضاف لت اثلالشاخلالو منلاإلسالوا لفنلاااه
 كالومػػ لع ػػنل مػػيلللػػ عال لػػنلمبػػذلاللوصػػطلكالعالفػػاتلاػػا لالمسػػ ما ل-ُ لاتهػدعػػ

لوكا ثػػػ ةولكا نسػػػادلوكالػػػلع  لوػػػ لا نقػػػادولاإلسػػػالوا لاإلخػػػاةك ناػػػاللركحلولالصػػػللاإلسػػػالون
ل.كغا  الو لأو اضلالفاسلوماما كا 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ل.ه لكتصاا لق ااه ساو لتهذلطلمااللالل اا لال كنا لالصافا الح صلع نلت اا لأنبااهلل-ِ
لصػاؼك ناػاللاللولع لركحلالػ ل لةومالشااهلو لواا  لاوا لاللصاؼلوم لع نلتفقا لل-ّ

ل.كأصحااهلال  اـلؿل سالالكعم ل لال  لالس اانلالمبفنلع نلالق وفل
ولكمشػػ لا خػػالؽلاإلسػػالوا ول عػػادةلالممػػ لاإلسػػالونلابوػػشلالػػ كحلاإللماماػػ  ل  فػػهللل

ل.ل ساخلالمبادألالق وما الكاذلك
ل لقا م لوسلااتهلل

لأك ل لو لأعالـلالصافا للللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل ة.الشػػػػػػػػػاخلوحمػػػػػػػػػ لع ػػػػػػػػػنلسػػػػػػػػػالو لسػػػػػػػػػا ةلكسػػػػػػػػػ لل-ِط(لِاإلوػػػػػػػػػاـلأاػػػػػػػػػالالوػػػػػػػػػدا  لالممػػػػػػػػػ دلالصػػػػػػػػػافن)ل-ُ
لشػػػػػػػػػػػػاخلاإلهسػػػػػػػػػػػػالـلالسػػػػػػػػػػػػا ل اػػػػػػػػػػػػ ا ا لال سػػػػػػػػػػػػاقن.ل-ْالم اػػػػػػػػػػػػنلال اػػػػػػػػػػػػامنلالسػػػػػػػػػػػػا لأنمػػػػػػػػػػػػ لالبػػػػػػػػػػػػ كل.ل-ّ

لثاماال لال ل لكالحااةل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وا ػػػ ةلالمسػػػ  لاػػػا لالػػػ ل لكلل-ٖ.لِوجُماحػػػاتلوػػػ لمػػػارلالقػػػ وفلجل-ٕ-ٔلط(ِزادلالحػػػاجلكلالمولمػػػ ل)ل-ٓ

ط(ل)تػػ   لٕاتحلالاػػ جل)اػػول-ُُلفلػػاكلل اووػػ لل شػػباب.ل-َُأسػػ   لالشػػباب.لمػػارلالمػػاابلع ػػنلل-ٗالو ػػ .ل
 صػػػػػالحلا فػػػػػ ادلكلل-ُّلت ااػػػػػ لالقػػػػػ وفللماػػػػػ لاإللمػػػػػافل)تػػػػػ   لل مم ادلػػػػػ لكا م كمسػػػػػا (.ل-ُِل م كمسػػػػػا (.

لااماالق وماللمشنلاػا لالفػاس-ُٓلاالللحب كلاهل)لتح لالل  م لل م كماسا (.لل-ُْالمملمواتلفنلاإلسالـ.
قضػػالالالشػػػػػػبابلل-ُٖلال.فلػػاكلل اووػػ لل فسػػػػل-ُٕلالمسوفػػاتلالقاملػػات.ل-ُٔ)تحػػ لالل  مػػ لل م كماسػػا ل(.

لالمواص .
لالعاطلاإللهاوا  لالمم  لا كؿل )لابولافلومدأةلكوم  لكان (لللللللللللللللللللللللللللل

لشػػػػػػوبافلكللا ػػػػػػ لالااػػػػػػ اف. لشػػػػػػه للّجل-ُِل لاإلسػػػػػػ اللكلالموػػػػػػ اج.ِجل-َِل لالمالػػػػػػ لالفبػػػػػػػػال.ُجل-ُٗ
 لالهمػ ةللٔجل-ِْل لالحولكلعا لا ضحنلالمبػارؾ.لٓجل-ِّل لشه لروضافلكلعا لالاا لالمبارؾ.ْج-ِِ

لعاشػػػػػػػػارال. ل)الػػػػػػػػابلكانػػػػػػػػ (لِالمم ػػػػػػػػ لا كؿل المفاسػػػػػػػػباتلال لفاػػػػػػػػ (لطالعاػػػػػػػػطلاإللهاواػػػػػػػػ ل)لل-ِٓلكللػػػػػػػػـا
لال لالحقاق لالمحم ل ل ثالاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 شػػػػػػػػ اقاتللِٗ-ِٖلال نمػػػػػػػػ لالمهػػػػػػػػ اة.ل-ِٕل(.طّحقػػػػػػػػا قلعػػػػػػػػ لقػػػػػػػػ رلسػػػػػػػػا لالعال ػػػػػػػػقل)نػػػػػػػػ لشلالل-ِٔ
كا ػػػػػطلالمسػػػػػ ما لالمواصػػػػػ ل لمحػػػػػالل-ُّل لػػػػػ ال مػػػػػا تلالمحمل-َّل.دللالاػػػػػامنكالمػػػػػط(ولِ)ُ جاإلسػػػػػ ال

ل(.   لل مم ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)لال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
لوال لالا لقل لنلاهل راالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

المما ػػػ ةلل-ّْلارلا اػػػ ار.أذاػػػل-ّّل)لتػػػ   لل م كمسػػػا (.الصػػػ لقا ل لػػػنلرضػػػاافلربلالوػػػالما لا لػػػقل-ِّ
لالحا .و اقػػنلالصػػل-ّٕلال لالصػػالحا .رسػػل-ّٔلعالوػػاتلاللافاػػقل  ػػ لاللحقاػػق.ل-ّٓلل صػػااللكلالمشػػا  ة.

ل.ماػػػ لاللهػػػامنلاػػػالاردلالق ومػػػنل-َْلا ة.ع ػػػنلاصػػػااػػػللت ػػػافلداعاػػػانللل-ّٗلهػػػ .ا لػػػقلالمحبػػػااا لكلأذكاقل-ّٖ
لعاشػػػػػػاراللل وػػػػػػاـلالقػػػػػػاكقمنل)تحقاػػػػػػق(.ل-ُْ لتحاػػػػػػ لالمحبػػػػػػا لكوفحػػػػػػ لالمسل شػػػػػػ ل لفامػػػػػػاللا ػػػػػػطلفػػػػػػنللػػػػػػـا

لخاوسال لدراساتلصافا لوواص ةل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لأاػػػػػػاابلالقػػػػػػ بلكلوفػػػػػػازؿلاللق لػػػػػػط.ل-ْْلال.الصػػػػػػااللكا صػػػػػػاال-ّْلالصػػػػػػافا لكلالحاػػػػػػاةلالمواصػػػػػػ ة.ل-ِْ
ل-ْٕلالمػػػفهولالصػػػافنلكالحاػػػاةلالوصػػػ ل .ل-ْٔلط(ل)تػػػ   لل مم ادلػػػ (.ِالصػػػافا لفػػػنلالقػػػ وفلكالسػػػف ل)ل-ْٓ

سػػػاان لل-ُٓسلكصػػػاهالكتداالهػػػا.الػػػفال-َٓلامن.الاػػػلحلالو فػػػل-ْٗلوػػػاازل لالصػػػادقا .ل-ْٖلال.الا لػػػ لكا كلاػػػ
لالوارفا .
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لسادسان لس س  لشػااللالص كرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لط(ِأكرادلا خاػػػارل)تعػػػ لولكشػػػ ح(.)ل-ْٓلط(.ِارلا اػػػ ارل)أذاػػػل-ّٓلط(.ّوعلصػػػ لواػػػاتحلالاػػػ جل)ل-ِٓ
أسػػػػػ ارلالوبػػػػػ لالصػػػػػالحلل-ٕٓا  لالمػػػػػسو لعفػػػػػ لالمػػػػػات.اشػػػػػل-ٔٓلط(.ِعػػػػػالجلالػػػػػ زاؽللو ػػػػػ لا رزاؽل)ل-ٓٓ

ل.نكواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
للاجلكالمولم .وعلص لزادلالحل-ٖٓ

لان لتح لالابيلل مسللل سااو
ممأحلذملذملذملذملـماظعملذملذملذملذملقل مأحلذملذملذملذملـماظعملذملذملذملذملقل ممم--22اظرملذملذملذملذملؿملخماظغملاعذملذملذملذملؾماظلذملذملذملذملؿملدمألذملذملذملذملقماحللذملذملذملذملـماظرملذملذملذملذملاذىلمممممماظرملذملذملذملذملؿملخماظغملاعذملذملذملذملؾماظلذملذملذملذملؿملدمألذملذملذملذملقماحللذملذملذملذملـماظرملذملذملذملذملاذىلمممممممم--11

مم((22ررؼذملذملذملؼماظزملذملذملذملدؼعملنيمإىلمرَذملذملذملقانمررماظضملذملذملذملادلنيم)طررؼذملذملذملؼماظزملذملذملذملدؼعملنيمإىلمرَذملذملذملقانمررماظضملذملذملذملادلنيم)طمم--44ممغلذملذملذملؼملاتماظعملذملذملذملرر غلذملذملذملؼملاتماظعملذملذملذملرر مم--33مم

مم  حعملائؼماظؿزملقفماظؽملعملٍلحعملائؼماظؿزملقفماظؽملعملٍلمم--66مممممممممممممممممممممم  ((22)ط)طممأدرارماظضملؾدماظزملاحلموعقدكأدرارماظضملؾدماظزملاحلموعقدكمم--55

ػرةماظعملذملامل شملػملبممجؿملعمادلمظظملاتمعـممجؿملذملعمادلغملؿؾذملاتماظغملذملكىمممم

ودورم قزؼذملذملعماَػذملذملراممواَخؾذملذملارمودارماظرملذملذملضملبمودارمادلضملذملذملارفمممم،ؿملؿواَضذملذملاظ

واهلؿملؽةمادلزملرؼةماظضملاعةمظػملغملؿارم،مطؼملذملام غملذملـم ؽملزؼذملؾممجؿملذملعماظغملؿذملبمعذملـممممممم

دارماإل ذملذملانمم:موم شملػملذملذملبمعذملذملـماظؽملاذذملذملرممأ،م WWW.askzad.comعقضذملذملعم

مممم252521400،مت:ممادلضملادي،ماظعملاػرةم105شمم114واحلؿملاة،م

http://www.askzad.com/


gg    فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  
            295295                       سياحة العارفنيسياحة العارفني   gg  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ماظظملؾملردتممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مادلعملدعةم3م

ماظزملقصؿملةمودؽملدػؿمعـماظدؼـمماجملػملسماَولمم6م

ممجالمخامتماَغؾؿملا مسػملكمادلعملرلنيمواَوظؿملا مماجملػملسماظـاغكمم6م

ممحمؼملٌدمردقلمآم  مواَظذؼـمعضملفمماجملػملسماظـاظثمم12م

ماظقصقلمودؾبماظلضملادةممدّرمم:اجملػملسماظرالعم21م

مذاػدًاموعؾرملرًاموغذؼرامماجملػملسماخلاعسم31م

مادلكرجمواظلؾؿملؾمدلامغضملاغؿملفمعـمعرملغملالتمماجملػملسماظلادسمم40م

موأرزاقمادلعملرلنيمأرزاقماظدغؿملاموايخرةممماجملػملسماظلالعم46م

مإسفازمآمصكماظعملرمنمممماجملػملسماظـاعـم52م

ماجلاعع:محعملؿملعملةمذىماظعملرغنيممععملامماظقارثماظظملردممماجملػملسماظؿادعمم61م

ماخلزملقصؿملةمالم عملؿسملكماَصسملػملؿملةمممماجملػملسماظضملاذرم71م

ماظلضملادةمصكمايدارمَػؾماظضملعملؾمواظػملؾارمماجملػملسماحلادىمسرملرم77م

ملؿملانمععملامموعؾرملرًاممكمسرملرذملذملذملذملاجملػملسماظـاغم80م

مدؾؿملؾماظضملؽملاؼةموغؿملؾماظقالؼةمثمسرملرذملذملذملذملاجملػملسماظـاظم96م

ماظعملػملبملذملارماظعملررمممرملرعمسذملذملذملذملاجملػملسماظرالم104م

ماظؽملؿملاتمدّرم ظملاوتماظدرجاتماجملػملسماخلاعسمسرملرم108م

مرِؼةمادلالئغملةمواجلؾملادماَسصملؿمم  اجملػملسماظلادسمسرملرم117م

مةماحملؼملدؼةإطذملذملذملراممآموصسملذملذملػملفمسػملكماَعم  العمسرملرذملذملذملاجملػملسماظلم122م

مملػملؿملؿواظؿمعاظظملردماجلاعاظطملقثممثمسذملـاظؾقم  ـمسرملرذملذملذملاجملػملسماظـاعم134م

ماظؽملؿملذملةماظزملاظذملقةممواظضملؼملؾمٓمعمسرملرمذملاجملػملسماظؿادم146م

ممنقذجمعـمأداظؿملبمدسقةماظضملارصنيماحلغملؿملؼملةمرونمذملذملذملذملذملذملذملاجملػملسماظضملرملمم157م

معراحؾمخػملؼماإلغلانمصكماظعملرمنمماجملػملسماحلادىمواظضملرملرونم157م

م سؾادةمطاظؿظملغملرمالممممم161م

م  صعمل ا!مملمؼغملـماظؽملؾكمممممم166م

م  طؼملامذاع!مْلَقرموملمؼؤمممم172م

محعملؿملعملةماَعاغةماظيتممحػملؾملاماإلغلانمم اجملػملسماظـاغكمواظضملرملرونم174م

محعملؿملعملةماظغملائؽملاتماظضملاظؿملةمواظداغؿملةمم اجملػملسماظـاظثمواظضملرملرونم184م

مايدارماظؿكمصرَؾملامآمظردقلممآممم اجملػملسماظرالعمواظضملرملرونم198م

ماعا ؾملاأغقاعماهلفراتموععملماجملػملسماخلاعسمواظضملرملرونم206م

ماظؽملظملخمصكماظزملذملقرم نسمواظضملرملرواجملػملسماظلادم215م

ماظطملاؼةمعـمخػملؼماإلغلانمم اجملػملسماظلالعمواظضملرملرونم231م

مصروامإىلمآمم   اجملػملسماظـاعـمواظضملرملرونم243م

 اظضملعملدماظذىملنيمآموسؾادهمادلمعؽملنيمم اجملػملسماظؿادعمواظضملرملرونم249م

مرؼاضماجلؽملةمصكماظدغؿملامم قنذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاجملػملسماظـالثمم258م

مسشملاؼاماحلؾؿملبمظػملقؾؿملبماجملػملسماحلاديمواظـالثقنمم269م

مصالحماظعملػملبمٓ اجملػملسماظـاغكمواظـالثقنم276م

معظملؿاحمإخؿزملارمأمسا مطؿبماحلدؼثماظرملرؼػم285م

معمظظملاتماَدؿاذمصقزىمألقزؼد،موضائؼملةمغؾذةمسـمادلمظػم286م

 = وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ===============================================
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