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 (2)                                        املقسًٞ         

 مقدمة
ِحيمِ  ْحمـَِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

لالصػػ ة لالمػػػ ـ  .الحمػػد م مفلػػق الق ػػػمب  لشػػتم  ال ػػػ تت
  ع ػػػص مصػػػدر ،ػػػب  كػػػد  للمػػػ  ،ػػػب يػػػدن ل مػػػفم ك   ػػػ  شمكػػػ  ا لػػػتت
ا سػػكدلت محمػػػد لللػػػا الػػػا   اس ،ػػػتحلا  اد ػػػا  لارػػػحت ا الػػػا   اسػػػ  ترل 

 ...   (ل عد) .لمك   اا الادى إلص  ـم الد    مره  لم  تمعام ع ص ي
،ثػػػػػد  ػػػػػ  مإل معتت ػػػػػت ا سػػػػػ مكة المعترػػػػػدة الع ػػػػػب لا مػػػػػداض 

 :المع م ة الإلمتعكة
 .  ف ت ا لتلكة لا ثدة لحب الاات -

 .لزاد ال ات ت ع ص الدلكت لال امات -

لارػػػػػتب ال ػػػػػتس الّمػػػػػعتر المػػػػػتدن الديكػػػػػب   مػػػػػد د الحػػػػػب  -
 .تـ  لاحب مح امت الفدقة لالعدالة لالمغ،تح لااللقمتـلالمئ

لظاػػػدت   ػػػػدة ل ػػػتت الق ػػػػمب المدد ػػػة ،تلحقػػػػد لالحمػػػػد  -
 ... لالغب لال ح لالكمد لالغدلر لالعإلب

 أرػػػػػمح ت  ػػػػػ  حػػػػػتؿ  مػػػػػد العػػػػػدل  ل كمػػػػػد الحمكػػػػػب  ل مػػػػػمح 
 الصد ق.

مة لم ا ا ُ  ر  ص ام ع كا لس  ماف الدسمؿ !!! لالغد ب    ياا ا مد



 

 (4)                                        املقسًٞ         

إلص مت  حدث  ك ات ا ف  لرم ر ذلك  أس مب لممن لاضح لشفتؼ ال 
لمس  كا لال غممض  ح ص تف ح ا ُمة قمب غكات  لتثمب إلص رشديت  
     خ ق ع ات ممعمد ام الان لعديت  ا ح ص ل د الزمتف  لذلك 

 :عز  لشب     قملا 
ما الص تِلَحتِت لََكْمَ ْخِ َف ػ ُام َلَعَد ال  ُا ال ِا َ  لَمُ ما ِم ُكْم َلَعِم ُ )

ِ   اْ َْرِض َ،َمت اْسَ ْخَ َق ال ِا َ  ِم  قَػْمِ ِاْم َللَُكَمكَِّ    َلُاْم ِد  َػُاُم 
لَ ػ ُام مِّ   َػْعِد َ ْمِ ِاْم َاْمً ت  َػْعُمُدللَِ   اَل  ال ِان اْرَتَ،ص َلُاْم َللَكَُمدِّ

 ال مر(٘٘)( َد  َػْعَد َذِلكَ ُ ْ دُِ،مَف ِ   َشْكًئت َلَم  َ،فَ 
 :لقد رردلت    ، ت  ت ياا

 عػػػػػر ا مػػػػػداض الخفكػػػػػدة ال ػػػػػ    ػػػػػت  ػػػػػ  ر ػػػػػمع ا مػػػػػة  -
 .ا س مكة

 .لح    ت اسمت ات -

لذ،دلػػػت مػػػ  القػػػدلف الكػػػد م لالُمػػػ  ة ال مم ػػػة لالاػػػدى ال مػػػمن  -
ال د ق ا دل ة ال    ات  ػزلؿ ،ػب داحو لا سػمتب ال ػ  إذا 

مة عت ك ات  لرش  لات رتلح احمالاػت  ا الت  ات اس ددت ا 
لعػػتدت لاػػت قكماػػت ال ػػ  الفػػددت  اػػت  لال ػػ  يػػ  سػػد رقكاػػت 

 .لازديتريت

لذلك  ف ،ب مفم  رتدؽ    إ متلا ال  ادا لا  تؿ  لال مػ قد 



 

 (5)                                        املقسًٞ         

إذا د  ت الفدقػة  ػك  الممػ مك   لال  ػدت  -لا حتؿ  لال  ا أ لا عكش 
   ل،ػب ذلػك  ػ  سػمكب م ترػب العصمكة الدلكم ػة الحز كػة  ػك  الممػ مك

ح ػػػػص تػػػزلؿ يػػػػاه الغكػػػـم مػػػػ  الحػػػػ   –زائ ػػػة  ال مفػػػػتم  دلكم ػػػة  تلكػػػػة 
 لالامى  ل عمد الصفتح لال قتح  ك  ا  مة المفم ك .

دى لالق ػمط الػاى اع ػ را  ػته مػ  الكػأس ص لمػتلقد الام ت ام تعتل
ح ػص  ػأقر م،ػتشعام لزاد  ػص معتلػتتام! ا تم ػت يػاه ال تس  ػص شممع 

إلػػص مػت لحػ   كػا إال ملاػػم ال مخػدج الػا ل     ال ػتس الػا قػد احػػك   اػمظػ
ص ع ػػػػص ا  ،ػػػػد ال ػػػػص تػػػػأت   لالفقػػػػد لالمإلتعػػػػةمػػػػ  القحػػػػ !م ػػػػا اسػػػػمح
 .لالكت س

  ػػػد تت لخػػػ م الك ػػػتب  فصػػػب مػػػ   ألام ػػػت سػػػمحتلا لتعػػػتلص اف 
قد رػتف ت ػك ا مػة مػ  اف  عز  لشب   ألا   لألمة المحمد ةالصتدقة ال ممة 
  لال  تلصػػعق! زؿ تلمػػ ك  لال  تلإلػػدب لال  تلخمػػق لال  ػػتلزال  ا كاػػت

لال  ػد اف  د ػ    اتر الفدج ال ػد اف   ػدؽ ع ك ػت    امت طتؿ امد ال كب
لألمػة ، اػت  رػ  ص ام ع كػا لسػ  مام مت لزؿ   ت لم ػد تت الحمكػب المحمػمب 

 :ر  ص ام ع كا لس  م  قملا
 َلاِحَدًة  َع ِّ  َلَزَلى اثْػَ  َػْكِ   ْعفَتِل  َأَ  ثًت َث  ال  اَ  َسأَْلتُ }

َعثَ  ال َافْ  َسأَْلُ اُ    َػَكإْلَ تَحُامْ  َغْكدِِيمْ  ِم ْ  َعُدلًّا ُام ِ   َعَ ص  َػمػْ
َعثَ  ال َافْ  َلَسأَْلُ اُ   ََأْعفَتلِكِا   ُشمًعت  تَػْق ُػُ ُامْ  َسَ ةً  َعَ ْكِامْ   َػمػْ
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 ٔٔ{َعَ      َػَدد َيت  َػكػْ َػُاْم   َْأَسُامْ  إْلَعبَ  َ  ال َافْ  َلَسأَْلُ اُ   ََأْعفَتلِكِا 
اف  ك ػػق ع ػػت لعػػ  الممػػ مك  اشمعػػك   ػػ   اسػػأؿ عػػز  لشػػب  لام 

 .ياا الزمتف مت لزؿ   ت م  الفدقة لااللقمتـ
 .لاف  إلم  شم  ت  ل ز ب الإلفت لالد   م  ق م  ت

لغ ػػػػص  ػػػػ  ،ػػػػب لالعفػػػػتؼ لا لاف  دزق ػػػػت اشمعػػػػك  ال قػػػػص لالاػػػػدى
 ت.احمال 

 .لاف   ماللػػت  مال  ػػا  لاال   خ ػػص ع ػػت  ع ت  ػػا طد ػػة عػػك  لال اقػػب
 إلا سمك  قد ب مإلكب الدعتح.

 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما
 الإلمكزة     ـم االث ك 

 يػٖٗٗٔم  ر ك  ا  د  ٘ٔ
 ـٖٕٔٓم   مدا د  ٕ٘

 

  الع ماف المد دى : الإلمكزة ػ محت ظة الغد كةالع ماف المد دى : الإلمكزة ػ محت ظة الغد كة
 شمب   مم د ا متـ احمد لرحكح  ا    ز مة ع  معتذ   ٔ ======================================
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    ٓٗٓٓٗٓ  --ٜٖٜٖٔ٘ٓٗ٘ٔ٘ٓٗ٘ت : ت : 

  www.Fawzyabuzeid.com  ::  ممق  ا ل دلتممق  ا ل دلت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :ا لكك دللص المد د 

fawzyabuzeid@hotmail.com ,  

fawzyabuzeid@yahoo.com  
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  ٔٔمتَيدمتَيد

 ػد   ا سػ ـ  للمػ   ػا  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م ُعث سػكدلت رسػمؿ ام 
اممريم  لمػمذشكك   ػ     ،ب   كتلما  كتراً   م  لم  م  ايب الإلتي كة

ا  قاػػػم  ،ػػػتم ك   ػػػ  ،ػػػب تصػػػد تتام لاحػػػمالام  ح ػػػص قػػػتؿ رشػػػب مػػػ  
: لػػم لػػم رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ما عػػداب مػػ  ،مػػدائام  صػػق مػػت شػػتح  ػػا ال مػػ  

 كػػ  مػػت شػػتح  ػػا محمػػد د  ػػت  لكػػتف  ػػ    ػػق ال ػػتس حمػػ ت.  لػػا شػػتح 
  ت   ؽ الكد مة.

  ىظزة اآلخزيً لإلصالوىظزة اآلخزيً لإلصالو

م   للراث دعمة ال مػ   مػ  تقػدـ الع ػم  لازديػتر للح  اتمتع ال 
المع ممػػتت  لتقػػدـ المسػػتئب ال ك ملمشكػػة  ػػ  تمرػػكب المع ممػػتت  لػػدى 
العتلم  إل م  ع ص ا س ـ    مه رػمرتا  ل صػفا  مػت لػكس  كػا   لاػم 
  ظدلف إلص اي ػا لذل ػا   كإلػدللام  خػتلفمف الحػق الػان لػزؿ الحمكػب 

  ـ ،مت لدى شمتعة المفم ك ؟  ا  لمتذا   ميمف رمرة ا س

 ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ فمة الإلمعة  مرسعكد  ٔ ======================================
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ع كػػا ا ،ػػب يػػب تغكػػدت ا ػػ ؽ ا سػػ ـ ال ػػ  لػػزؿ  اػػت المصػػففص 
  .؟ ا داً لامالص ة لاتم الم ـ

يػػػب غكدلػػػت المعػػػتم ت ال ػػػدعكة ال ػػػ  لزلػػػت  ػػػ  محكػػػم ا  ػػػتت 
لال  ػ  شػد عة   لال  ػ  سػ ة رسػمؿ ام  القدللكة؟ لم ت غكد    ، تب ام

 .ام
ت   ػػق ظامرلػػت  لم ػػك ت ع ػػص ايمائ ػػت  ػػ  ال عتمػػب للك  ػػت شع  تيػػ

م   ع، ت    ياه الحكتة  لراللت مم مك    مػمما إلػص ا سػ ـ مػت  دللػا 
مػػ  تصػػد تت ت لا عتل ػػت لاحمال ػػت  ل،أل ػػت ل فػػا لل  ػػـز   عػػتلكم ا سػػ ـ ال ػػ  

 .ع كا ا ،ب الص ة لاتم الم ـشتح  ات المصففص 

  املؤمً الصادم رمش اإلصالواملؤمً الصادم رمش اإلصالو

الدشػػب  كمػػت م،ػػص لػػم سػػأؿ عػػ  ا سػػ ـ   قملػػمف لػػا الظػػد  ،ػػتف
إلص ان مم م     قملػا ال  قػمؿ إال الصػدؽ  ل ػ   ع ػا ال  فعػب إال مػت 
 حمػػػػا ام  لال  خ ػػػػػق لعػػػػد  لال  ػػػػػ قر عاػػػػد  لال  خػػػػػمف امتلػػػػػة  لال 
  عدض  ن عمب   ك ا  لػا  ع ػم اف ال ػك  لػا شػك  لد  ػا  لإسػتحة م 

ات ر ػػ  لتمػػ كمتتا ع كػػا   كػػتلما لممذشػػت قم مػػػت للك ت ػػا للحمكمػػا رػػ م 
 .لااا الد  
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م  اراد اف   ظد إلص تعتمب المم مك  م   ع،ػام   أ اللػا إلػص 
المػػمؽ   كإلػػدلف ال إلػػتر ال  فففػػمف الككػػب لال المكػػزاف  ل ع  ػػمف عػػ  
العكػػب الممشػػمد  ػػ  المػػ عة  عمػػ   مػػت الرػػص  ػػا ال مػػ  العػػدلتف   مػػك  

 س ع ا  لا  ف  إلص قمؿ الحمكب:ال تشد العكب الان    

{ ِّ { ًِٖٔا ٜفٜوَِٚؼ ٜغٖؿَِا ًَ
ٕٕ 
 ل د د اف  كمف م  الا   قتؿ  كام الحمكب:

ًٔنُي اهٖصُسُٗق اهٖتأدُط }  َٗاهٚصٚسٙٔقنَي اهِٖٔبٚٚنَي، ًََع اٞهٜأ
ََٔسا١ٔ  {َٗاهٗؿ

ٖٖ 
  

  مجال أخالم املؤمينيمجال أخالم املؤميني

 ؽ المقػػتت ك  عإلػػب الصػػ كمكمف لالكػػت دلف لالم ػػد،مف مػػ  ا ػػ
ا شػػػداح الممػػػ مك   ػػػ  الق ػػػتؿ  ال  ق  ػػػمف امػػػداة لال رػػػمكتً رػػػغكداً  لال 
شػكختً عإلػػمزاً  لال رشػػب د ػ  تفػػدغ لعمػػتدة ام  ػ  رػػممعة  لإف ،ػػتلما ال 

  قدلف لال  ع د مف  ااا الد  .
ف ع ػػػدمت اسػػػ ملما ع ػػػص  كػػػت المقػػػدس ق  ػػػما  ػػػ  سػػػتعة م الصػػ كمك

ك   ح ػػص رػػترت الػػدمتح إلػػص الد،ػػب  ػػ  مػػ  الممػػ م لاحػدة سػػمعك  الفػػتً 
 رحكح مم م لا   حمتف لس   ال دمان لا   دالد ٕ ======================================

 س   ال دمان لا   متشة ٖ
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 .شمارع  كت المقدس م  ،ثدة الق  ص
ليم  مثب د ػ   - لك  ر ح الد   ا  م   د ب  عديم  تتحتً 

ا قػػػص ع ػػػص ا سػػػدى   - ام ل فعػػػب مػػػت  ػػػأمده  ػػػا حمكػػػب ام لمصػػػففته
: إلػت لد ػد م ػك مكدمػة  اف تفػك   إلتحه ل د م  لمتح الصػ كمكك   لقػتل

لأ ايم للػايب إلػص د ترلػت   لػت ال لمػ فك  اف لعػكش مػ  اسد رشتل ت ل 
غكػػديم.  فػػك اسػػد الصػػ كمكك  ا  غػػتح لشػػا ام  لإظاػػتراً لكمػػتؿ ا ػػ ؽ 

،ػػػتف قتضػػػ  الممػػػ مك  . عػػػز  لشػػػب   الممػػػ مك   لإظاػػػتراً لإلمػػػتؿ د ػػػ  ام
 ػػأمد امكػػد المػػفم ك  اف  قػػػق  إلػػمار  صػػما إذا اشػػػ كص لػػا  صػػم مػػػ  

ال  إلتم ػػػا  لإلمػػػت  حكػػػم  تلعػػػدؿ  لكػػػدى ال ػػػتس المػػفم ك   لال  إل مػػػا ل 
 .عز  لشب  شمتؿ د   ام 

درعػػػا  ل،ػػػتف امكػػػداً  رضػػػص ام ع ػػػاسػػػق  مػػػ  ع ػػػ  ا ػػػ  ا ػػػ  طتلػػػب 
لقػػتؿ: يػػاا  ل مػػفم ك    مقػػ  الػػدرع  ػػ   ػػد  اػػمدن   مشػػده ا مػػتـ ع ػػ ّ 

 تشػػ كته إلػػص قػػتض الممػػ مك    مقػػق امكػػد  .درعػػ   قػػتؿ: لػػكس درعػػك
الكاػمدن  قػتؿ القتضػ   مكػد المػفم ك : يػب معػك  ك ػة المفم ك   إلػمار 

تؿ:   ػػػاد لػػػ  ا  ػػػ  ع ػػػص اف يػػػاه الػػػدرع درعػػػك؟ يػػػب معػػػك شػػػتيد؟ قػػػ
قػتؿ:   ػاد  ػتدم   قػتؿ: الخػتدـ  .   ال   اد   كاالحم   قتؿ: اال
قتؿ: الدرع درعػك  .يب معك شتيد ل د؟ قتؿ: ال .ال   اد لمخدلما

  قتضػػػ  امكػػػد المػػػفم ك  !!تلكـم ػػػت  اػػػمدن   قػػػتؿ الكاػػػمدن: مػػػت را ػػػت ،ػػػ
  صق الكامدن ع ص امكد المفم ك   إف يػاه يػ  العدالػة ال ػ  اتػت  اػت 
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شػػػػدائ  المػػػػمتح  اشػػػػاد،م اف يػػػػاه الػػػػدرع درع امكػػػػد المػػػػفم ك   لقػػػػد 
لكصػ   الفإلػد   مشػدتات لا ػاتات  للفػق  سقفت م ا ع ػدمت ،ػتف ذايمػتً 

المػػػفم ك : مػػػت   تل ػػػاتدتك  لمػػػت راى مػػػ  ا ػػػ ؽ الممػػػ مك    قػػػتؿ امكػػػد
 دمت قد اس مت  تلدرع يد ة لك.

  أدب اخلالفأدب اخلالف

،تلت ا  ؽ المفم ك  م،ػدب المثػب  ػ  ،ػب زمػتف لمكػتف  لػم 
 كػػػ   كػػػ ام احػػػزاب لال تحز ػػػتت  لال سػػػمتب لال شػػػ تئم لال عصػػػمكتت   

الخػ ؼ ال )للك ام ،تلما  قملػمف:  - لالخ ؼ لارد -،تلما  خ  فمف 
 .( فمد ل مد ق،كة

 - لػػدحم   ػػ  عػػمؼ مػػ   تلػػد  ػػ  الملكػػد  ػػ  رانا   ػػق عمػػد ا
ع ص ران غكد مت  دضػته  اً لالخ ؼ    الدان لارد  لالد   ال  إلمد احد

مت داـ ياا الدان لكس    شدع ام  لال    د ػ  ام    ػا حد ػة ا  كػتر 
 ػايب رشػب إلػص  - الدان الان  داه   غكد إ،داه مػ  احػد مػ    ػق ام

مت سمعت مت قتؿ    شألك عمد الدحم ؟ قػتؿ:  تلد    الملكد لقتؿ: ا
لمػػت قػػتؿ؟ قػػتؿ: قػػتؿ  ػػ  شػػألك ،ػػاا ل،ػػاا  قػػتؿ: ال  إف مػػت ذ،ػػدت ال 

اف ال ت فػتلؿ ا لمػ ة  رػ  ص ام ع كػا لسػ  متلػت رسػمؿ ام  مشد  ك  ػت   قػد ر   
  كمت  ك  ت ع ص  ع، ت.
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 خ  فػػػػمف لكػػػػ  ال   مػػػػت مف لال    ػػػػتتممف  لال   ػػػػ عمف ع ػػػػص 
ام  مت لكس  كام  لال  حتللمف اف  ظادللام  تلمشػا القمػكح   لػا إ مال

! ليػػب مػػفم  !مػفم  لالػػت مػػفم   ليػػب مػػفم   قػػمح لشػػا ا كػػا المػػفم ؟
ال ػػػػػػ تئم ال المخػػػػػػتزن لحػػػػػػم ا كػػػػػػا   مػػػػػػتح لػػػػػػا اف   عػػػػػػتلص  تلمػػػػػػمتب ال

 ! إذا ،تف المفم   قمؿ  كا ال م  الكد م:!المفم ؟

ُّ ٜهَِٚؼ } ًٔ ٧ٌُِ َّٖعا اٞه ِْ، ٨َٗ ِْ،ٔباه ـِ، ٨َٗ اهوَّٖعا  ٨َٗ اٞهٜفأس
{ اٞهَبٔص١ٜٔ

ٗٗ 
م   دى م  ايب الغدب  ،تئكتت ت  لم  يم م مم مف إلص الع ػم  

 ك  ػػػػت  لقػػػػد تعتلػػػػت ارػػػػماتام  تلمػػػػمتب لال ػػػػ تئم لال كفكػػػػد   ػػػػمالام 
الممػػػ مك   اتػػػدايم  عػػػد ذلػػػك   ػػػكدلف  ػػػ  يػػػاا الػػػد   ل ث ػػػمف ع ػػػص 

مؽ مػػ  اسػػماؽ الممػػ مك   ل  ظػػد إلػػص مػػت اي ػػا؟! مػػ    ػػزؿ مػػ ام إلػػص سػػ
 كػػا مػػ  ا  مػػتف الكتذ ػػة  لالكػػاب  ػػ  ا قػػماؿ  لالغػػش  ػػ  الم،ػػتعة  
لالغش    الككب لالمزف  مػتذا  قػمؿ؟! ايػاه سػمؽ ل ممػ مك  اـ سػمؽ 
ل م ػػػػػػت قك ؟! إف اسػػػػػػماؽ الممػػػػػػ مك  اسمػػػػػػت ع ػػػػػػص ال قػػػػػػمى لالػػػػػػمرع  

 لارحت ات ، ام لرعمف  ع مالام:

ََ٘ضُع ٍُٔزِٙٔٝل َخُِٚط } { اٞه
٘٘ 

 .ل،تف تإلتريم ع ص ياه ال ت، ة
 ام ع ُا. ع  عمد ام    ممعمد رض  س   ال دمان لمم د ا متـ احمد ٗ ======================================

 ع  حا فة رض  ام ع ُا. المم درؾ لس   المكاق  ٘
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قػد  ػدا   المفم ػمف عػ  ق،ػػك ام ل قملػمف ،ػتف  ػ  العدالػة عمػػد 
   الخفػتب  ل،ػتف  ػ  القكػتدة  تلػد  ػ  الملكػد  ل،ػتف  ػ  ال إلػترة عمػد 
الػػدحم   ػػ  عػػمؼ  ل،ػػتف  ػػ  ،ػػاا  ػػ ف ل ػػ ف  ا ػػ  يػػفالح ا ف؟! ا ػػ  

 مػػكدلف ع ػػص يػػد ام؟! ا ػػ  الػػا    امثػػتلام  ػػت امػػة القػػدلف؟! ا ػػ  الػػا  
 ػت ل زاـ  اػاا الػد    عػز  لشػب   م مف ع ص ا  قام؟! ايفالح طػتلمام ام 
للحػ  ل  مػب إلػص د ػ  ام   لتد، ت لم   ع ػص يمالػت ،مػت لحػب للمغػ 

 للممص ع د ام مم مك ؟!

  مَنة املؤمينيمَنة املؤميني

 يػػاه يػػ  المامػػة ال ػػ  قص ػػدلت  كاػػت اشمعػػك   ا ػػالت ا سػػ ـ مػػ 
العمتدات  الصػ ة لالصػكتـ لالز،ػتة لالحػل  للك  ػت لقػـم  ػ   و تب لاحد

يػاا المػػتب ،مػػت   مغػػ     ػػم قم ػػت  تلصػػ ة  قػػ  ،مػػت  حػػب ام ل دضػػص  
  : إف الص ة  قمؿ  كات ام

َاص َعِ  اْلَفْحَ تح َلاْلُم َكدِ )) َاص َعِ  اْلَفْحَ تح َلاْلُم َكدِ ِإف  الص َ َة تَػ ػْ   الع كممت(الع كممت(٘ٗ٘ٗ))  ((ِإف  الص َ َة تَػ ػْ
 ؿ: ام    ،ب ر،عة للقم للح  لدعم 

 (ِرَداَط ال ِا َ  اَلَعمَت َعَ كِامْ  ايِدلَػػػػت الصَِّداَط الُممَ ِقكمَ )

  الفتتحة(الفتتحة(ٚٚ--ٙٙ))
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ام  ػػػػ  ،ػػػػب رػػػػ ة اف  اػػػػد  ت الصػػػػداط الممػػػػ قكم   ػػػػإذا  لػػػػدعم
 دش ػػت مػػ  الصػػ ة   ػػ   ػػأس مػػ  الكػػاب  ليػػب الكػػاب مػػ  الصػػداط 

س مػػػ  الممػػػ قكم؟! لال  ػػػأس مػػػ  الغكمػػػة  لال  ػػػأس مػػػ  ال مكمػػػة  لال  ػػػأ
المػػػب لال ػػػ م لال عػػػ   لغكديػػػت مػػػ  ا ػػػ ؽ الإلتي كػػػة  ال ػػػ  لػػػمه ع اػػػت 

 .ر مات ر   لتم كمتتا ع كالحار م ات  كد المد ة 
إف يػػاه الث تئكػػة ال ػػ  لقعػػت  ػػ  مإل مع ػػت يػػ  ال ػػ  اسػػتحت إلػػص 
د   ت   تلمم م م  ـز  ػد   ام  ػ  ،ػب احمالػا   ػ  ،ػب شػئملا   ػ  ،ػب 

ـز  د   ام     كعا لشدائا  ،مػت يػم م  ػـز حد،تتا     ،ب سك تتا  م  
ال إ مػتف لمػ  ال ) : ا    ر تا لرػكتما  م  ػـز  تلصػدؽ لا متلػة   لػا

   ػػػػإذا  قػػػػدت ا متلػػػػة  قػػػػد ا  مػػػػتف  لإف ،ػػػػتف  صػػػػ   مػػػػ  (امتلػػػػة لػػػػا
المم مك  ل  ظتيد  تلعمػب   ػدائ  ا سػ ـ  لكػ  الػد   ال ػزاـ  كػب مػت 

  د الم ك الع ـ.مكب المصففص م  عشتح  ا الح
 عػػػز  لشػػػب   ػػػإذا ،ػػػتف الممػػػ م ع ػػػص يػػػاه ال ػػػت، ة  ل،ػػػتف  مغػػػ  ام 
  .لالدار ا  دة   إلا  كمف رمرة مث ص تقدـ ا س ـ إلص ا لتـ

للػػػم سػػػترت قد ػػػة لاحػػػدة ال شػػػترع لاحػػػد مػػػ    ػػػداف الممػػػ مك  
ف    ػإا ماشػتً  عػز  لشػب  ع ص ياه الحتلة الفد دة لػد ب ال ػتس  ػ  د ػ  ام 

الممػػػػ مك  ا للػػػػك  لػػػػم  ف حػػػػما الم ػػػػداف  تلمػػػػكمؼ  لال  تلخفػػػػب  لال 
 : تلك ب  لال  تلمحتدثتت

 لإلمت  ت متلة    المك  لال داح. -



 

 (06)                                 متٔٚــــــــــــــس

 .لالصدؽ    ا قماؿ -

 .   ،ب ا حماؿ عز  لشب  لالعمب    د   ام  -

 ػػداى مػػ ام ال ػػتس لمػػتذج  د ػػدة    ػػ ؽ إلاكػػة ،د مػػة   ػػداليم 
 عػػػز  لشػػػب  م ػػػما ع ػػػص در اػػػم  لد  ػػػما  ػػػ  د ػػػ  ام  تي ػػػدلا  اػػػد ام  ل 

 :ر  ص ام ع كا لس  ما ماشت  قتؿ 

١ِْٛ ًَا } ِْ ٔفٛ ٜأِثٜقُى َؾ ِّ ًَٔٚعا ًٔ ٧ٌُِ ََ اٞه ِ٘ َٙ ٔٞ ًَ ِّ اٞهٔقَٚا  ُخٝوٍق ًٔ
 ٍّ {َسَػ

ٙٙ 

  حال املضله مع الياظحال املضله مع الياظ

الػػا  قملػػا ل أ  قػػا ل أ عتلػػا ل أحم  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م  رسػػملكم  ػػك  
الحػػتؿ الػػان   مغػػ  اف  كػػمف ع كػػا ،ػػب ممػػ م  ػػك  ال ػػتس  إف ،ػػتف  ػػ  

رحمػة  رػ  ص ام ع كػا لسػ  متعتم ا م  الحق  ال    تعتم ا م  الخ ق   كتف 
ماػػداة  شػػفقة ع ػػص شمكػػ    ػػق ام  لمػػمدة لإلمكػػ  عمػػتد ام  ت ػػزه عػػ  
 الفظتظػػة  لعػػ  الغ ظػػة  لعػػ  القػػمؿ الفػػتحش  لعػػ  العمػػب القمػػكح  لػػم
 كػػ   ػػدى م ػػا إال ا  ػػ ؽ الكد مػػة  لالصػػفتت العظكمػػة  للػػاا قػػتؿ لػػا 

  :ر ا
 ع  ا   الدرداح َرِضَ  ام ع ا. لمم د ا متـ احمد ا   دالدس   ال دمان ل  ٙ ======================================



 

 (07)                                 متٔٚــــــــــــــس

 َِمَمت رَْحَمٍة مَِّ  الّ ِا لِ َت َلُاْم َلَلْم ُ، َت َ ظًّت َغِ كَ   َِمَمت رَْحَمٍة مَِّ  الّ ِا لِ َت َلُاْم َلَلْم ُ، َت َ ظًّت َغِ كَ  ))
  لؿ عمداف(لؿ عمداف(ٜٜ٘ٔ٘ٔ))  ((اْلَقْ ِب الَلَف،ُّمْا ِمْ  َحْمِلكَ اْلَقْ ِب الَلَف،ُّمْا ِمْ  َحْمِلكَ 

ليكاا   مغ  اف  كمف ،ب ممػ م  ايػم مػت   مكػز  ػا الممػ م  ػ  
ع ػػػص  لعفم ػػػتً   إ مالػػػا المػػػفم ك   شػػػفمقتً  ة اف  كػػػمف رحكمػػػتً يػػػاه الحكػػػت

الفقداح لالممػت،ك   مػتداً  ػد الممػتعدة ل مح ػتشك   لمػتلا ال   فػق إال  
 :(الحلٕٗ   ) العتلمك  ،مت  قمؿ ربُّ 

    ((َلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  اْلَقْمِؿ َلُيُدلا ِإَلص ِرَداِط اْلَحِمكدِ َلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  اْلَقْمِؿ َلُيُدلا ِإَلص ِرَداِط اْلَحِمكدِ ))
 

متؿ القدلل   ل  عتمب مػ  الحػق  تلصػفتح   عتمب م  الخ ق  تلإل 
ال ػػمرال   ػػ  ق مػػا   مػػ  رله مػػ  الخ ػػق احمػػا     قػػا ل د ػػا للحمػػ  

ياا يم المم م الػان  قػدـ ا سػ ـ إلػص  يد ا    تعتم ا م  م  حملا.
 .شمك  ا لتـ

 ق مػا مػ  مػماله     تداه ل،ألا حتضد  لإذا ،تف م  ر ا  تداه  تشعتً 
 كة  ل ظاد ع كا تقمى ام   لا  دعػص ام  ػ  ،ػب  ظاد ع كا سكمت الخ
ػػ إال إذا ا  غػػص  ػػا لشػػا  تت م   ػػ    ػػمن عمػػ ً ا ال ك ػػحد،ػػة لسػػك ة  ل مشِّ

   .ام
ايػػب يػػاا الزمػػتف  مػػ  امػػد يػػم  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملقػػد حػػار ال مػػ  

 :ر  ص ام ع كا لس  مالممب لكب مت لح   كا  ت ا مة ا  متف   قتؿ 
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ِْ ُٙ٘ٔؾٝم } ٍُ َتَساَعٟ ٜأ ٍُ َعٜوِٚٝل ًَ ِّ اٝ٪ ٌَا ٝأٝفٍق ٝكٚى ًٔ  َتَتَساَعٟ ٜك
ٝٞ َٔا َعٜوٟ اٜ٪ٜكٜو  ٜأُُِتٍ ٨،: ٜقاَي  َػْمَمِئٍا؟  َِ ت ِق  ةٍ  ِم ْ : قُػْ َ ت  ٜقِصَعٔت
٣ًَٕٔص ِ٘ ٍِ ٜكٔجرْي، َٙ َِِعُع اهٖػِِٚى، ٜكُػَجا١ٔ ٝغَجا١ْ َٜٗهٔلِٖٝل َٙ ُٕ َٔاَب اهوَّ ٌَ  ٜٞاٞه

ِّ ٍِ ٝقٝو٘ٔب ًٔ ٗٚٝك ٍُ ٔفٛ ََِٗٙذَعُى ،َعُس َّ، ٝقٝو٘ٔبٝل َٓ َ٘  َلَمت: ِقكبَ  اٞه
ٝٔ ُسٗب: ٜقاَي اْلَمَيُ ؟ ٞٝ اٞهَشَٚا َٚٔٓ ِ٘ٔت َٜٗكَطا ٌَ { اٞه

ٚٚ 
حػػب الػػدلكت لط ػػب الم ترػػب  لط ػػب المكتسػػب  لالمػػع  إلػػص  
تحقكػق المػبرب الدلكم ػة الفتلكػة  كاػت يػػم الػان  ػدؽ شمع ػت  ليػم الػػان 
شػػػ ت شػػػم  ت  ليػػػم الػػػان شعػػػب  ع،ػػػ ت   عػػػتلص ع ػػػص  عػػػر  تلمػػػمتب 
لال ػػ تئم  لشعػػب الق ػػمب تم  ػػصح  ت حقػػتد ع ػػص العمػػتد  لع ػػص الحمػػد 
لمػػ  ع ػػده  كػػد  ػػ  يػػاه الػػم د   ك مػػت العػػتلم ، ػػا   ػػاد  مػػمتحة يػػاا 

 الد  .
اال تع مػػػػمف اف الؿ دسػػػػ مر ُ، ػػػػػب  ػػػػ  الػػػػدلكت يػػػػػم الػػػػان ، مػػػػػا 

 ؟!.لس  م ر  ص ام ع كاالدسمؿ 
، ػػػػب يػػػػػاه المثكقػػػػػة لتمػػػػػمص لثكقػػػػػة المد  ػػػػػة   ػػػػػك  الممػػػػػ مك    

لالكاػػمد   حفػػ  لاػػم حقػػمقام  ل حفػػ  ل ممػػ مك  حقػػمقام  لتما قػػما 
رػ  ص ام ع ص ذلك  لتداضما ع ص ذلك  لعتشما ع ص ذلك   ع م ت ال م  

الا ال د م  ال ما ق    ا ممر ل ترػة  ػك  شمتعػة الممػ مك    ع كا لس  م
 لمم د ا متـ احمد ا   دالدس    ٚ ======================================
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 :الصف ّ  ا ،تف شدط إ متف المم م  قمؿ  كا ال م ُّ إذ

{ ٨ ُّ ًٔ ٧ُِٙ ٍِ ٕٜٔ٪ ُٙٔشٖب َسٖتٟ ٜأَسُسٝك ٕٔ  ُٙٔشٗب ًَا ٔخٚ {ٔهَِٞفٔػ
ٛٛ 

لحػػػػػب الخكػػػػػد لإلمكػػػػػ  إ مال ػػػػػت المػػػػػفم ك    ِ ػػػػػَم  للحػػػػػ  شمكعػػػػػتً 
ال  ػػػػت س ع ػػػػص الم ترػػػػب  لال  ػػػػت س ع ػػػػص الكداسػػػػ   لال  ػػػػت س ع ػػػػص 

ت شػػم  ت؟!! لإذا ،ػػتف ال ػػد مػػ  ال  ػػت س الفػػتل  الػػان  ػػدؽ شمع ػػت لشػػ 
لكػػػػ   ػػػػأدب ا سػػػػ ـ  ل ػػػػأ  ؽ القػػػػدلف  ل مػػػػت ،ػػػػتف ع كػػػػا    ػػػػ   ػػػػأس

تلص مػػػفم  ع ػػػص ا كػػػا  لال الحمكػػػب المصػػػففص لرػػػحما الكػػػداـ  ال   عػػػ
 ران ا كا  للك  لكمف ،مت قتؿ ام:  قمح احد  

ُكْم َلاتػ ُقما ُكْم َلاتػ ُقما ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َم ْ ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َم ْ ))
  ((الحإلداتالحإلداتٓٔٓٔ))  ((ال  َا َلَع  ُكْم تُػْدَحُممفَ ال  َا َلَع  ُكْم تُػْدَحُممفَ 

لإلػػ  ايكػػب  إلمتعػػة الممػػ مك  اف لكػػمف لاسػػفة  كػػد  ػػ  يػػاا 
 :المإل م  اشمعك 

 .ال لممح  حد  ك مة قمكحة    حق ا كا  -

 .لال لممح   إلد ح مم م  -

 .لال لممح  ممتب مفم  -

ص شمػػ  إلػػ اإلػػص المحػػدة  للػػدعم  اللػػدعم   إلػػص الخكػػد الػػدعم  -
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٛ ======================================
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 .الصق

 قد سئم ت م  الحكتة    ظب ياه الظدلؼ ال ػ  ايػدرت ثػدلات 
ه ا مػػمر  الػػم د  لالشػػك رػػمد العمػػتد ع ػػص ال فػػتد   عػػد اف اش تحػػت يػػا

 ... ،ب حكتت ت الدلكت
 :إ مال ت إلص قمؿ ام لدعم

    ((َلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقماْ َلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقماْ ))
  ((لؿ عمدافلؿ عمدافٖٖٓٔٓٔ))

  ٜٜالوقتالوقت  واجبواجب

إف الشػب الماشمػػتت ع ػػص ،ػػب ممػػ م  ػػ  يػػاا المقػػت العصػػكب  
الحػػدص ع ػػص لحػػدة ال ػػمب  ع ػػص شمػػ  الصػػق  ع ػػص عػػدـ الفدقػػة  ػػك  
الممػػ مك   ع ػػص عػػدـ إثػػترة الخ  ػػتت لالم تزعػػتت  ػػك  الممحػػد    اف 

    الم   ت اشمعك : عز  لشب  لكمف ،مت قتؿ ام 

  الحل(الحل(ٕٕٗٗ))  ((َقْمؿِ َقْمؿِ َلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  الْ َلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  الْ ))
ال لقػػػػمؿ   مال ػػػػت إال  كػػػػداً  لال لقػػػػمؿ  ػػػػ  حقاػػػػم إال  ػػػػداً  ال  

 ـ.ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔم   فمة الإلمعة  قد ة     شمب مد،ز الزقتز ق ٜ ======================================
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لغ ػػتب احػػداً مػػ  الممػػ مك    ػػإف رػػغكد الممػػ مك  ع ػػد ام عظػػكم  لال 
لحقػػػػد لاحػػػػداً مػػػػ  المػػػػفم ك   د مػػػػت  كػػػػمف لػػػػا شػػػػأف ،مكػػػػد ع ػػػػد ا،ػػػػـد 

 ا ،دمك    لا  قمؿ    قدللا:

  الحإلدات(الحإلدات(ٖٖٔٔ))  ((ِا اَتْػَقتُ،مْ ِا اَتْػَقتُ،مْ ِإف  َاْ،َدَمُكْم ِع َد ال   ِإف  َاْ،َدَمُكْم ِع َد ال   ))
 عز  لشػب  لظ   إ مال ت المفم ك  اشمعك  الخكد ،ب الخكد   ف ام 

لم  ف ع ت ع ص ق م ام  لا عمتؿ  تل كػتت  لالمكت ػأة ع ػد ام  تلمػدائد 
الفكمتت  لمت دم ت لم لف   ع ص ا سدار  ككػق لحكػم ع ػص إلمػتف لػم 

م  الفإلتر؟! لمتلا   فػق  تل محكػد  ال  ألا  لدى معتركا الا م  ا شدار
لاحكم ع كا الا م  الكفتر!! ال   كػق يػاا  ػأن ممػ م  ػفم   ػتم ل  ػت   

 حمكب ام لمصففته.
،فػػػػما عػػػػ  ال  فكػػػػد لاشمعػػػػما الممػػػػ مك   للػػػػكك  ل ػػػػت اسػػػػمة  ػػػػ  

ف  كمػت  كػ ام م الدحمة العظمص ل خ ق اشمعك    إلػب اف  كػمف الممػ م
 إلكػػػب ،ػػػب دعػػػتح إال لػػػزلؿ الدحمػػػة  ،كػػػق  ب  عػػػز  لشػػػم ػػػداحمك    ػػػإف ام 

    ذلك: ر  ص ام ع كا لس  مت زؿ الدحمة م  ام ع ك ت؟ قتؿ 

ِّ ٔفٛ ا٪ } ًَ ٌُ٘ا  ٌَا١ٔاِضَس ِّ ٔفٛ اهٖػ ًَ  ٍِ ٌِٝل { ِضِض َِٙطَس
ٔٓٔٓ 

لحػػػ   ػػػ  حتشػػػة إلػػػص رػػػحمة ا  قكػػػة   تلحمػػػد م ،  ػػػت  ػػػفدن 
 ق  كاػت ا  ق ػت ا ػ ؽ  العمتدات  لك  لح ػتج إلػص رػحمة ا  قكػة تفػت

 س   ال دمان لالمكاق  ٓٔ ======================================
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لا ػػػ ؽ حمكػػػب ام لمصػػػففته  ح ػػػص لكػػػمف محمػػػ ك  إلػػػص   ، ػػػتب ام
 ياا الد    للحم  عدضا ع ص العتلم اشم .

 إل ت لعدض ا س ـ ع ص غكدلت  أ  ق ت  للكس  ص ت ت لرػكتم ت 
لعمتدات ػػػػت   صػػػػ ت ت لرػػػػكتم ت لعمتدات ػػػػت  ك  ػػػػت ل ػػػػك  ام  لكػػػػ  الخ ػػػػق 

لقػػػد ا ػػػالت لمػػػب  ػػػ   ع،ػػػ ت     ف   قػػػد تفػػػدؽ شمع ػػػت  ظػػػدلف إلك ػػػت ا
ه  لالكػػػػب  إلاػػػػز تلل ػػػػ م ،مترلػػػػت لال لػػػػدحم رػػػػغترلت  لالكػػػػب   معػػػػد ا ػػػػ
ه  ل،ػػأف يػػاا شاػػتد تالمػػ ح  ل مػػ عد ل ،ػػغ  ع ػػص الزلػػتد لكمكػػت ا ػػ

 .ل كامد  ل،أف ياا شاتد ل كت د  
   ػػػػك  المػػػػفم ك  !!ارػػػػمح الإلاػػػػتد  ػػػػك  الممػػػػ مك  لالممػػػػ مك 

  ال اتصػػمر ،كػػق لق ػػب  ػػتل    تشػػة ا  مػػتف تفتلعػػا  ػػده !!لالمػػفم ك 
 ك،ػدب  ػا ايػب ا  مػتف  ال  ػدلس ع ػص زلػتد  كق ػب  اف  ممػك سػكك تً 

 !!!  ة الا ع ص   ؼ  كمت  ك ا ل ك االعتلمك    حإل    ص   لدبِّ  رش ً 
ان  ػػػ ؼ يػػػاا؟!!  ػػػ ؼ سكتسػػػ ؟!!  ػػػ ؼ ح ػػػص للػػػم ،ػػػتف 

اػػتح  لتػػايمت سػػم تً مػػ  الفقشػػدع ؟!!  إلػػب اف تحػػ كم إلػػص مػػ   مقػػك 
 .م كمت م  الع متح إلص م  يم اع ص

رػػػ  ص ام ع كػػػا لال ط ػػػب م ػػػت رسػػػمؿ ام   لكػػػ  مػػػت يكػػػاا امدلػػػت ام
 ع كا:    المفم  إذا ستب ا ته لرد   ر  ص ام ع كا لس  م  قتؿ لس  م
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{ ِْ ٌُِػَتٖبا ِْ، اٞه ٜٛاَُا ِْ َؾِٚ َٔاَشَٙا ِْ ََٙت { َََٗٙتٜلاَشَبا
ٔٔٔٔ 

 لقتؿ    المفم ك  إذا ر   احديمت الم ح ع ص ا كا:

ٌَٞقُتُ٘ي ٔفٛ اهِٖاِض } َٗاٞه ٌَا، ٜفاٞهٜقأتُى  ِٔ ِْ ٔبَػِٜٚفِٚ ٌَا ٌُِػٔو ، ِإَشا اٞهَتٜقٟ اٞه
ُٕ   َػُقْ ُت:  َت َرُسمَؿ ال  ِا  َيَاا اْلَقتِتُب  َ َمت  َتُؿ اْلَمْقُ مِؿ؟ ٜقاَي: ِإُٖ

َْ َسِطّٙصا َعٜوٟ ٜقِت ٕٔ ٜكا {ِى َصأسٔب
ٕٕٔٔ 

ال   مغ  ح ص لمم م اف  قمؿ ، مة   كا المفم   فذ ا  اػت  ال 
 :ر  ص ام ع كا لس  م عكما  ك  الخ ق  ات   قد قتؿ 

َٔا ٔفٛ اهٗسَُِٚا،  } ُٕ ٔب ٜٞ َبأطٍى ٔهُٚٔؿَِٚ ٌَ ٍٍ ٜكٔو ًُِػٔو ًِِط٥ٍ  ِّ ٜأَؾاَع َعٜوٟ ا ًَ
ِْ ُٙٔصَٙب ٕٔ ٜأ َْ َسقِّا َعٜوٟ اهوَّ َٓا ٜكا َٛ ٔبَِٜفأش َّ اهِٖاِض َسٖتٟ َٙٞأٔت ًٔ َٔا  {ُٕ ٔب

ٖٖٔٔ 

 لػػا  قػػمؿ ، مػػة  ع ػػم ع ػػم الكقػػك  اف ا ػػته  ػػدنح م اػػت  للك اػػت 
تامػػة  تشػػكة د ع ػػا إلكاػػت الػػ فس ا   كمػػكة مػػ  اشػػب اف  مػػ ح إلػػص ا كػػا 

  !! ك  الخ ق  ال      ع كا  ك  ال تس
ك   قػػمؿ ل ػػئس يػػاه ا  ػػ ؽ   ػػإف المػػفم    ػػئس يػػاه الصػػفتت
  كام سكد ا للك  لا  د  :

 رض  ام ع ُا.مم د ا متـ احمد ع  عكتض    حمتر  ٔٔ ======================================
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ا   دالد ٕٔ
 الإلتم     الحد ث ال   ليب ٖٔ
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ًََجُى  }  ،ٍِ ِٔ ََٗتَعاٝطٔف  ٍِ ِٔ ٌٔ ََٗتَطاُس  ٍِ ٔٓ َ٘ازٔٓ ًِٔٔنَي ٔفٛ َت ٧ٌُِ ًََجُى اٞه
َِٔط  ،اٞهَذَػٔس ُٕ َغا٢ُٔط اٞهَذَػٔس ٔباهػَٓ ْ٘، َتَساَعٟ ٜه ُٕ ُعِض ِِ ًٔ ِإَشا اِؾَتٜلٟ 

ٌَٟٓ { َٗاٞهُش
ٔٗٔٗ 

  ػػػل ق م  ػػػت  تلحػػػب لد ػػػد اف تدشػػػ   ك  ػػػت ا لفػػػة لالمػػػمدة  اف تم
  ح ػص عػز  لشػب  لإلمك  ا حمػة  اف تكػمف لكتت ػت ، اػت  تلصػة لمخ صػة م 

 ػز ح ام ع ػت يػاه الغمػة  ل إلمػ  شػم  ت  لال   ػمت الكػت د   لالكاػػمد 
 .   عتللام  ك ت  ل إلع  ت     كد حتؿلم  

 العتلمك  ... رب   لمك  امك   ت
 .  ا لس ملر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحم

   ع  ال عمتـ      كد رحكح مم م ٗٔ ======================================
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 (37)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

  

  الباب األولالباب األول

  ٔٔأمزاض األمة العصزيةأمزاض األمة العصزية

  

    يػاه ا للػة لػدى مإل مع ػت   ػب لالمإل معػتت قتطمػة  إسػ مكة
للزاعػتت ل   ػتت لػكس   ل    لتخم   لغكد إس مكة     يدج لمدج

 !!! لات حد  لال  م فك  احد اف  ق،  ع كات ال  خفق م  لقعات
  مت اسمتب ذلك؟

 لمت الممكب إلص إزالة ذلك؟
ي تؾ ل تت ظاػدت  ػ  يػاا العصػد  ،تلػت  ػ  العصػمر المػت قة 

لال  ػػد دائاػػت    مػػكفة لق ك ػػة  للكػػ   ػػ  يػػاا العصػػد اسػػ فحب امديػػت 
لقب  الحكمتح لا طمػتح الػا    عػتلإلمف ادلائاػت   ظاػد مػت لػداه ا ف مػ  

 ـٕٕٔٓ/ٜ/ٙيػ ٖٖٗٔ شماؿم   ٜٔالخمكس  - نالمعتد ٔ ======================================



 

 (30)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 دقة لشقتؽ ل  ؼ لإح     الصدلر  لاحقػتد لاحمػتد  ػ  الق ػمب  
ح ػػػص  ػػػك  ا  ػػػمة  ػػػ  الػػػد    ل ػػػك  ا  ػػػمة  ػػػ  الػػػمط   ل ػػػك  ا  ػػػمة 

 ا شقتح م   ك  اب لاـ.
امػػػػداض شمػػػػد ة   ق ػػػت ل ػػػػتت  لاػػػت امػػػػداض مع م ػػػػة  للكمػػػت

  كس العكب    لقص الخكدات  ال    ق ة ا مماؿ   ػإف ،ػب ذلػك قػد 
  عػػز  لشػػب   كفػػ  العػػتلم ، ػػا  لالإلػػم الغفكػػد إذا  تر،ػػا إلػػا ا رض لالمػػمتح 

 لالمد،ة ال تكمف إال  عد الق،تح ع ص ا مداض المع م ة:

َ ت َعَ ْكِام  َػدََ،تٍت َلَلْم َاف  َاْيَب اْلُقَدى لَمُ مْا َلاتػ َقمْا َلَفَ حْ )
 ا عداؼ(ٜٙ) (مَِّ  الم َمتح َلاَ ْرضِ 

يػػػاه ا  ػػػتت ،ثكػػػدة لم  معػػػة س  ػػػكد إلػػػص  ع،ػػػات   حكػػػث ل،ػػػ  
 : ر  ص ام ع كا لس  م ف،ب ام  ل إمداد سكدلت رسمؿ ام 

 .رلش ة  مداض العصد ال   ارت ت ا  داد لالمإل معتت -

 .لالممكب إلص إر حات -

ص ا لفػػػػػة لالمػػػػمدة لالمحمػػػػػة لال ػػػػػماد لال عػػػػػتلف لالدشػػػػمع إلػػػػػ -
لال  ترح لال متذؿ الان ،تف ع كا  لال  ػزاؿ ع كػا المفم ػمف 



 

 (39)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ٕٕ لالف، ح م  العتلم    ،ب لقت لحك .
 

 

  آفة العصبيةآفة العصبية  --11

 ... إف ،تلت ...: الؿ ياه ا دلاح داح العصمكة
 .عصمكة ل داى -

 .ال عصمكة لد   -

 .ال عصمكة لمايب -

 .كخػال عصمكة ل  -

 . ػػال عصمكة لمط -

 .بػػال عصمكة ل م -

 .تعةػػػال عصمكة لإلم -

 قػػػػػد ق،ػػػػػص ا سػػػػػ ـ ع ػػػػػص العصػػػػػمكة  ػػػػػ  شػػػػػ  ص رػػػػػمريت ل،ت ػػػػػة 
 :ل مفم ك     شألات عز  لشب  اشكتلات  لقتؿ ام 

(  تد كػة ٕ م ػت: إرػ ح ا  ػداد لالمإل معػتت  ػص ا سػ ـ )طل صح م   د د المز د  قداحة ، ٕ ======================================
،ملما قدللت  م ص  ك  ال ػتس   (   ٖ(  ع ج الدزاؽ لع ب ا رزاؽ )طٕالقدلف لإلكب ا  متف )ط

 ،كق تدعم ام ع ص  صكدة.



 

 (21)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 لؿ عمداف(ٖٓٔ) )َلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقمْا(

  ::ا لمكتح(ا لمكتح(ٕٜٕٜ))  لقتؿ ام    شأف الخ ق اشمعك لقتؿ ام    شأف الخ ق اشمعك 

    ((ِإف  َيِاِه اُم ُ ُكْم اُم ًة َلاِحَدًة َلاَلَت رَ ُُّكْم  َتْعُمُدلفِ ِإف  َيِاِه اُم ُ ُكْم اُم ًة َلاِحَدًة َلاَلَت رَ ُُّكْم  َتْعُمُدلفِ ))
 ػػػ  عصػػػده لزمتلػػػا مػػػ    كمػػػت ،ػػػتف حتدثػػػتً  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ملقػػػتؿ 

 العصمكتت العتئ كة لالَقَم كة لغكديت:

{ ِّ ًَ ًِٖٔا  َٜٗهَِٚؼ   ،ٕٞ ِّ َزَعا ِإٜهٟ َعَصٔبٖٚ ًَ ًِٖٔا  ٜقاَتَى َعٜوٟ  ٜهَِٚؼ 
 ٕٞ ًَاَت َعٜوٟ َعَصٔبٖٚ  ِّ ًَ ًِٖٔا  َٜٗهَِٚؼ   ،ٕٞ {َعَصٔبٖٚ

ٖٖ 
،كػػق  ػػ م ذلػػك؟ إذا عد  ػػت اف مددلػػت إلػػص ام  ا رض ارض ام 
 مرثات م    تح م  عمتده لك م    اػت   ػدة مػ  الػزم   ثػم تُػدد إلػص لارث 
  ا رض لالمػػػػػمتلات لكمزعاػػػػػت  ألصػػػػػمة لمقػػػػػتد د مع ممػػػػػتت الرديػػػػػت  ػػػػػ

رػػػ  ص ام ع كػػػا رػػػحكح ا  ػػػتت  لزاديػػػت تفمػػػكداً  ػػػ   كػػػتف سػػػكد المػػػتدات 
 .لس  م

  ((ال مرىال مرىٜٜٗٗ))  ((لِ  ِا ُمْ ُك الم َمتَلاِت َلاْ َْرضِ لِ  ِا ُمْ ُك الم َمتَلاِت َلاْ َْرضِ ))
إف ،ػػػػتف  ػػػػ    كػػػػتف ال  ػػػػ  ارض ال  ػػػػ     َِ ػػػػَم العصػػػػمكة لمكػػػػتف

رػػحداح ال  ػػ  ان امػػد مػػ  امػػمر الػػدلكت؟!! لا لمػػتف ممػػت د للػػ    ػػتؿ 
مػػت قػػدمت  ػػداه مػػ  عمػػب رػػتلح اعتلػػا لقػػماه ع كػػا مػػماله   عػػد سػػفده إال 

 َرِضَ  ام ع ا.س   ا   دالد لالمكاق  ع  شمكد    مفعم  ٖ ======================================



 

 (20)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لرزقػػػا  ػػػتل م كق لكفد ػػػا  تلككفكػػػة ال ػػػ   قم ػػػا  ػػػا ام   ح ػػػص ال م كػػػق  ػػػ  
 العمب لالقكتـ  ا  ام م   ،ب ام ل  م كق ام شب    ع ه.

رػػ  ص لإف ،تلػػت العصػػمكة ل مػػب ال لحمػػب ال لمػػ لة  قػػد قػػتؿ 
 د شمكعتً:   ذلك ل م  ام ع كا لس  م

{  ّْ ًٔ ٧ًُِ َٓا ٔباٞهآَبا١ٔ،  َٜٗفِدَط  ٔٞ ٓٔٔوٖٚ ٜٞ اٞهَذا ٍِ ُعٚبٖٚ ُٕ َعِِٝل ََٓب اهوَّ ٜقِس ٜأِش
ِّ ُتَطإب  ًٔ  َُ َٗآَز  ،ََ َٗاهِٖاُؽ َبُِ٘ آَز  ،ٙٛ َٜٗفأدْط َؾٔق  ،ٙٛ {َتٔق

ٗٗ 
،ػػب المػػ الت الم ػػد ة  ل،ػػب القمتئػػب لالعػػتئ ت ا رضػػكة تدشػػ  

 رضػػػص ام ع ػػػاحػػػماح   ك  ػػػت ،مػػػت قػػػتؿ ا مػػػتـ ع ػػػّ   ػػػ  ال ات ػػػة إلػػػص لدـ ل 
 لارضته ل،د ـ ام لشاا:

 ال ػػػػتس مػػػػ  شاػػػػة ال مثكػػػػب ا،فػػػػتح
 

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميم لدـ لا ـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماح
،  ػػػت  ػػػ  ال ات ػػػة ل  مػػػ   دـ  لقػػػد ،ػػػتف الحكمػػػتح مػػػ  العػػػدب  

  قملمف لم  تأ ايم لعدة العصمكة  ت  تح لا شداد:

 لػػػػكس الف ػػػػص مػػػػ   قػػػػمؿ ،ػػػػتف ا ػػػػ 
 

  ػػػػص مػػػػ   قػػػػمؿ يػػػػت الػػػػت ذاإف الف
لتعكػػػتً ع ػػػص العػػػدب قمػػػب ا سػػػ ـ ع ػػػدمت ،ػػػتلما  عػػػز  لشػػػب  لقػػػتؿ ام  

  إل ممف    م تسك الحل    ِمَ ص لك فت دلف  ت  تح لا شداد:

  المقدة(المقدة(ٕٕٓٓٓٓ))  (( َتذُْ،ُدلْا الّ َا َ،اِْ،دُِ،ْم ل َتحُ،ْم َاْل َاَشد  ِذْ،ًدا َتذُْ،ُدلْا الّ َا َ،اِْ،دُِ،ْم ل َتحُ،ْم َاْل َاَشد  ِذْ،ًدا))
 َرِضَ  ام ع ا.تـ احمد ع  ا   يد دة س   ال دمان لا   دالد لمم د ا م ٗ ======================================



 

 (23)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

صػمكة عم كػتً لقػتؿ  رػحت ا  ػ  ع ػص الع رػ  ص ام ع كػا لسػ  ملق،ص 
،مػػت قػػتؿ   احتد ػػث ،ثكػػدةح ػػماه مػػت مع ػػته ممػػت شػػتح  صػػحة م يػػاا المقػػتـ

 :ع متح الحد ث

أزخى اإلغ٩َ ب٨ٟ٩ يف ُػيب ٗأخطز اهلفط أبا  }
 {هلب ًّ ُػيب 

 لقتؿ    رشب م   ترس:

َِٓى اٞهَبِٚٔت  } ًِٖٔا ٜأ  ُْ ٌَا {َغٞو
٘٘ 
ممػػ  ذ،ػػديم ام  ػػ   ع ػػ  مػػ  ايػػب  صمرػػكة ال مػػ  المصػػفف  

 قملا:

ِإل َمت  ُدِ ُد ال  ُا لُِكْاِيَب َع ُكُم الدِّْشَس َاْيَب اْلمَػْكِت ِإل َمت  ُدِ ُد ال  ُا لُِكْاِيَب َع ُكُم الدِّْشَس َاْيَب اْلمَػْكِت ))
  ا حزاب(ا حزاب(ٖٖٖٖ))  ((َلُ َفاِّدَُ،ْم َتْفِاكًداَلُ َفاِّدَُ،ْم َتْفِاكًدا

 اد ب معام س متف م  اف س متف ،تف م    د  ترس.
 ػػػػػد ة ل مػػػػػ الت الم  ػػػػػألغص العصػػػػػمكة  كػػػػػب رػػػػػمريت لاشػػػػػكتلات

 اد..لالعتئ ت لا  تح لا شد
لارمح المفم   فخد   قمى ام  لا دب م  ام  لا دب م    ق 
ام  لا دب م  ، تب ام  لالعمب الصتلح الان اعتلا ع كا مماله  

 المم درؾ ع ص الصحكحك  ٘ ======================================



 

 (22)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

،مت قتؿ  ص   لقماه  ف، ا ع كا  لشع ا م   كتر عمتد ام   م كق ام لا
 :يمد(ٛٛ) ، ت ا

  مَ، ْ ُت َلِإلَْكِا اُلِكُب()َلَمت تَػْمِ كِق  ِإال   ِتلّ ِا َعَ ْكِا تػَ 
لالغص العصػمكة سػماح ل مػاايب الفقاكػة  ال ل فػدؽ الصػم كة  ال 
ل م ػػت خ الػػا      قػػص ع ػػص ا ػػد ام المػػدح الع ػػم  ل  ػػدرب ع ػػص ا ػػد ام 
ع ص العمب   ف الم ت خ شمكعتً  دعمف إلص م ال رسمؿ ام  للػم دعػت 

ا  دعما إلص مػ ال رسػمؿ ام  لاحد م ام ل فما لحتر  ته   ل ت ل معا  ل
مػ  ر عػة قػدره لعظػكم مقػداره ال  ػدعما إلػص  ر  ص ام ع كا لسػ  ملرسمؿ ام 

لفما للك ا  دعما إلص ح،دة ام شب    عػ ه    ػم دعػت إلػص لفمػا مػت 
اتمع ػػته  إذاً الكػػب  ػػدعما إلػػص ام  ،ػػب المػػت قك  لالمعترػػد   لال حقػػك  

 ػػدعما إلػػص  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م  لرسػػمؿ ام  ػػدعمف إلػػص شػػد عة رسػػمؿ ام
 ام  إذاً ، ام ع ص م ال لاحد  قمؿ  كا ام:

َلَاف  َيػَاا ِرَداِط  ُمْمَ ِقكًمت  َتت ِمُعمُه َلالَ تَػ  ِمُعمْا المُُّمَب َلَاف  َيػَاا ِرَداِط  ُمْمَ ِقكًمت  َتت ِمُعمُه َلالَ تَػ  ِمُعمْا المُُّمَب ))
  ا لعتـ(.ا لعتـ(.ٖٖ٘ٔ٘ٔ))  (( َػ َػَفد َؽ ِ ُكْم َع  َسِمكِ اِ  َػ َػَفد َؽ ِ ُكْم َع  َسِمكِ اِ 

ب ال ػػ  لاػػص ع اػػت ام؟ ال ػػ  مػػت المػػم .. لا ْػَقػػا المكػػتف  ػػ  القػػدلف
تقف  الفد ق ع ص عمتد ام  لتمقفام ع ص لفد مػ  الخ ػق  لال تػمشاام 
إلص ح،دة ام شب  ػ  عػ ه   كػب مػ   ػدعما الخ ػق إلػص ام  اػاا يػم 
المػػ ال القػػم م  لالصػػداط الممػػ قكم  امػػت مػػ   ػػدعما الخ ػػق إلػػص لفمػػا  



 

 (24)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

د م ػػا ،ألاػػت دسػػ مر مػػ  ،ػػأف  ػػدعميم إلػػص تعظكمػػا لتػػمقكده لت قػػ  ا لامػػ
الممتح  لال  عدضملات ع ص ال ػد عة الغػداح!! يػاا مػ  ايػب المػمب لاتلػت 

ع  اتمتعا  ال الم ص ع ص م مالا  ال ح ص ال فكد    سػمك ا  عز  لشب  ام 
  ل ت شمكعًت ل إلا إلص د   لاحد  قمؿ  كا ام:

ـُ )  (لؿ عمدافٜٔ)( ِإف  الدِّ َ  ِع َد الّ ِا اِ ْسَ 

لع كػػػا شػػػترع لاحػػػد يػػػم المصػػػففص ع كػػػا ا ،ػػػب الصػػػ ة لاتػػػم  
المػػ ـ  لالكػػب   ػػكد إلػػص ح،ػػدتا  ليػػم   ػػكد إلػػص ح،ػػدة ام  للشاػػة 

 الإلمك     المدح ل   الخ تـ: 

  المقدة(.المقدة(.٘ٔٔ٘ٔٔ))( (  َأَ ْػَ َمت تُػَملُّمْا  َػَثم  َلْشُا الّ اِ  َأَ ْػَ َمت تُػَملُّمْا  َػَثم  َلْشُا الّ اِ ))

  اخلالفات الفكَيةاخلالفات الفكَية  صزُّصزُّ

ال إلاتمػتت إلاكػة  ػ  تأل ػب مت الخ  تت  ك  الماايب الفقاكة إ
ال صػػمص القدللكػػة  لتمشكػػا ا حتد ػػث ال مم ػػة لمػػعة الد تلػػة ا سػػ مكة  
م  ا ئمة م   أ ا  ظػتيد ا  ػة ليػاا رػماب  لمػ ام مػ   أ ػا   أل ػب 
 ػػ  القػػدلف  لالقػػدلف  ُفمػػد  ع،ػػا  ع،ػػتً ليػػم ع ػػص رػػماب  يػػاا ع ػػص 

  مثػػتؿ ع ػػص لشػػب  عػػز  رػػماب ليػػاا ع ػػص رػػماب  لذلػػك لمسػػعة د ػػ  ام 



 

 (25)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ذلك:  قمؿ ام تعتلص    لماقر المضمح:

  المتئدة(المتئدة(ٙٙ))  ((اَلَمْمُ ُم ال َِّمتحاَلَمْمُ ُم ال َِّمتح))
  ظتيد ا  ة  قتؿ: رضص ام ع ا ا ا ا متـ ال ت ع 

ال مس يم ال مس الممتشد    م لمس الدشب المداة  دلف حتئػب 
الػػػ قر لضػػػمحه   ػػػإذا اراد اف   مػػػس المػػػداة ال  ػػػد اف  ،ػػػ  ع ػػػص  ػػػده 

 .ب  حمؿ  ك ا ل ك   ديت  لياا راى رمابحتئ
قػػتؿ: لػػم لظدلػػت إلػػص قػػمؿ ام عػػ   رضػػص ام ع ػػالا مػػتـ ا ػػم ح كفػػة 

 :رض  ام ع َاتالمكدة مد م الم مؿ 

  مد م(مد م(ٕٕٓٓ))  ((َلَلْم َ ْمَمْمِ   َ َ د  َلَلْم َ ْمَمْمِ   َ َ د  ))

تقصد  تلمس الإلمتع  إذًا ال مس الان   قر المضمح يم الإلمتع  تقصد  تلمس الإلمتع  إذًا ال مس الان   قر المضمح يم الإلمتع  
القدلف  لياا القدلف  لياا    ْ  ْ لمضمح. ياا ال ؿ مِ لمضمح. ياا ال ؿ مِ لك  ال مس الممتشد ال   قر الك  ال مس الممتشد ال   قر ا

الان الان   عز  لشب  عز  لشب  ا ا  ظتيد القدلف  لذلك لك مك  ل ت سعة شدع الدحم  ا ا  ظتيد القدلف  لذلك لك مك  ل ت سعة شدع الدحم  
  لكس  ك امت   ؼ لال   لكس  ك امت   ؼ لال ر  ص ام ع كا لس  مر  ص ام ع كا لس  مالزلا ل ت ع ص ال م  العدلتف الزلا ل ت ع ص ال م  العدلتف 

ا   ؼ  لك  سعة    الفكد  للمتية    الا،د  لإلاتـ م  ام لكع م ا   ؼ  لك  سعة    الفكد  للمتية    الا،د  لإلاتـ م  ام لكع م 
دع لاس  ال  حك   ا رشب لاحد م  عمتد ام دع لاس  ال  حك   ا رشب لاحد م  عمتد ام الإلمك  اف شدع ام شالإلمك  اف شدع ام ش
  الان ع  ما ام  لقتؿ لا امالان ع  ما ام  لقتؿ لا ام  ر  ص ام ع كا لس  مر  ص ام ع كا لس  مإال سكدلت رسمؿ ام إال سكدلت رسمؿ ام 



 

 (26)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

  ال متح(ال متح(ٖٖٔٔٔٔ))

    ((َلَع  َمَك َمت َلْم َتُكْ  تَػْعَ ُم لََ،تَف َ ْ،ُب الّ ِا َعَ ْكَك َعِظكًمتَلَع  َمَك َمت َلْم َتُكْ  تَػْعَ ُم لََ،تَف َ ْ،ُب الّ ِا َعَ ْكَك َعِظكًمت))
 لقس ع ص ذلك  تق  ا مث ة.
لك لػػػم  ظاػػػد ع ػػػص مػػػدى ال ػػػتر خ لػػػم  ظاػػػد  كػػػ ام  ػػػ ؼ  للػػػا

عصػػػمكتت  ػػػك  ارػػػحتب المػػػاايب ،مػػػت ظاػػػد  ػػػ  عصػػػدلت ا ف   لاػػػم 
  ع ممف الام:

 ل، اػػػػم مػػػػ  رسػػػػمؿ ام م ػػػػ مس
 

 رشفتً م  المحد ال غد تً مػ  الػد م
   

مامػػػػت ،ػػػػتف شػػػػألا  ػػػػك  الممػػػػ مك    ػػػػ ح  -لػػػػم شػػػػتح اى رشػػػػب 
ح ػػػص ارػػػغد   لقدع ػػػته  تل عػػػتؿ - خػػػتلق سػػػ  ة سػػػكد ا للػػػك  لا  ػػػد   

ممػػ م ال  دضػػص  ػػالك  لك ػػا  ػػأت   فاػػم لفكػػق  ػػ  ، ػػتب ام  ال  ػػ  
.  امػػما ذلػػك   ػػم  خ  فػػما  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  متمشكػػا حػػد ث رسػػمؿ ام 
 ،مت ظاد ا ف. -للم   فدقما للم   حز ما 

  ميبع مياٍج الطزمميبع مياٍج الطزم

ل،ػػاا م ػػت خ الفػػدؽ ع ػػص ا ػػ  ؼ الػػماعام لاشػػكتلام  الفد ػػق 



 

 (27)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لاحد  ال  غكب عػ  سػ م،ا إال شتحػد  لال ُ صػد ع ػا إال   ز  لشب  عإلص ام 
 ،ت د ال معتلد  لك  ،كق اسكد  كا؟

مت الم ال الان إذا اتمع ا التؿ رضت ام لاحظص  حمػ  الم ت عػة 
 لحمكب ام لمصففته؟ 

للكس  ك ت لال  كم  قم  ػت لال  ػكم   عػدلت رشػب  مػ فك  اف  ػأت  
ظاػد الدشػتؿ الػا   م ػما ع ػص مػ ال حمكػب ام   كب مت امدلت  ا ام   

لا  ػترلا  ت ػتً م ػما  كػا  لع ػدمت رػػدقما  ػ  المػكد  ػ  يػاا المػتب  ػػ ح 
ع ػػكام الميػػتب  لالحػػت ع ػػكام الف محػػتت ا لاكػػة  را  ػػت لاػػم إلاتمػػتت 

 م   تب:

  الكاق(الكاق(٘ٙ٘ٙ))  ((َلَع  ْمَ تُه ِم  ل ُدل ت ِعْ ًمتَلَع  ْمَ تُه ِم  ل ُدل ت ِعْ ًمت))
 ب:لرا  ت لام لع كام إشداقتت م   ت

َ تُه َلَشَعْ َ ت َلُا لُمرًا َ ْمِ   ِ ِا ِ   ال  تسِ )) َ تُه َلَشَعْ َ ت َلُا لُمرًا َ ْمِ   ِ ِا ِ   ال  تسِ َاَل َم  َ،تَف َمْكً ت  ََأْحكَػكػْ   ((َاَل َم  َ،تَف َمْكً ت  ََأْحكَػكػْ
  ا لعتـ(ا لعتـ(ٕٕٕٕٔٔ))

لرا  ػػت لاػػم إشت ػػة دعػػتح لتحقكػػق رشػػتح مػػ  ام دلػػك ً ع ػػص الاػػم 
 اس إلت ما م  تس إلتب لام ام:

  المقدة(المقدة(ٙٛٔٙٛٔ))  ((ُشُدلفَ ُشُدلفَ  َػْ َكْمَ إِلكُممْا ِل  َلْلكُػْفِمُ مْا ِ   َلَع  ُاْم  َػدْ  َػْ َكْمَ إِلكُممْا ِل  َلْلكُػْفِمُ مْا ِ   َلَع  ُاْم  َػدْ ))
لرا  ت  كام ادب ال ممة  لسػمت القػدلف  لسػكمت الصػتلحك  ال ػ  



 

 (20)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 احمت ا المقد ك  م  اُمة ال م  العدلتف. عز  لشب  لسم  ات ام 
 كب رشب م ام ع ػص  ػتب مػ  ا ػماب الإل ػة  لالإل ػة لاػت ا ػماب 

لرعت ػة  ،ثكدة  لال  م فك  ا لمتف اف  د ب م ات شمكعتً إال   م كػق ام
 ام شب    ع ه.

لالػػت  عػػػدمت اشػػ د شػػػمق  إلػػص ر ػػػ  لرا ػػت ح ك ػػػتً  ػػ  لفمػػػ  إلػػػص 
العمب  مت امد ر   ار ػد اف ام ػ  ع ػص يػاا الُاػدى   ػألظد  أشػد رشػ ً 
لرب إلص مت لرب إلكا م  الف ح ا لا   قكتـ ال كب  أذيب إلكػا  تع ػم 

عػز   ات ال كب  كفػ ح ام م ا الككفكة المد دة لالفد قة الدشكدة ال   اقـم 
. لشب       ا ع صِّ

ع كػػػػا  كثػػػػدة ا لفػػػػتؽ  عػػػػز  لشػػػػب  ل  ظػػػػد ل ػػػػد إلػػػػص رشػػػػب  ػػػػ ح ام 
لالصػػدقتت  كػػايب إلكػػا لك ػػدرب ع ػػص  د ػػا ع ػػص الككفكػػة ال ػػ    صػػدؽ 
 ات  ل  تؿ القممؿ  مممات  ل ُف ح ع كػا مػ  اش اػت. اح ػتج إلػص  مكػد  ػ  

ص الع ص الكمكد  ل،ب  مكػد لػا  ػتب  ياا الدرب الان ار د اف اس كا إل
لال  م فك  احد اف  د ب م  ،ب ا  ماب إال الحمكب الػان م حػا ام 

 .ر  ص ام ع كا لس  مالحكمة ل صب الخفتب  سكدلت محمد  عز  لشب  
لم  ي ت ظاد الصتلحمف  م ام م  اشػ اد  ػا،د ام  لمػ ام مػ  

 ػػتلع ـم  لمػػ ام مػػ  اشػػ اد  اشػػ اد  ػػ  لة ، ػػتب ام  لمػػ ام مػػ  اشػػ اد
 خدمة الفقداح لالممت،ك   لم ام م  اش اد  تلصػ ح  ػك  الم خترػمك  
م  المم مك   لم ام مػ  اشػ اد  تلمػعص ع ػص حػمائل ا رامػب لالفقػداح 



 

 (29)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لال،عفتح لالممت،ك . ،ب لاحد م ام د ب م   تب  لمػ  ي ػت ا  دقػما  
شػػػدع ام  ل،ثػػػدة لػػػم  كػػػ  ا  ػػػداقام عػػػ  ا ػػػ  ؼ  لإلمػػػت  ظاػػػتر ِغ ػػػص 

ا  ماب ال   تمرب المفم  إلص رضتح ام  لإلص  ،ب ام  لإلػص إ،ػداـ 
 .عز  لشب  ام 

الخفػػأ  ػػ  يػػاا المقػػتـ ل ػػان  ػػد ع  اف الفد ػػق الػػان سػػ كا يػػم 
لحده الفد ق المد د  لغكده ع ص الخفػأ  ليػاا ال   مغػ  اف  كػمف  ػك  

ا مػػػػ ال ارت،ػػػػك ا الممػػػػ مك    ػػػػإلام ، اػػػػم ع ػػػػص الصػػػػماب  لكػػػػ  يػػػػا
لاحمم ا  للكس مع ص ذلك اف اُقػمح م ػتيل غكػدن  لاػت ، اػت عػ  رسػمؿ 

  ل، اػػت تمرػػب إلػػص مداضػػ  ام  لك ػػ  امكػػب إلػػص  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مام 
ذلك     اُقمح غكػدن إذا سػتر ع ػص غكػد ذلػك   مػ  اراد اف  ُ ػـز غكػده 

  لاغ ػق امػتـ الخ ػق  تلم ال الان ستر ع كا  قد حإل د لاس   ،ػب ام
  لكػػػ  دع رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ما  ػػػماب ال ػػػ    حاػػػت ام ل ك اػػػت رسػػػمؿ ام 

 الخ ق ل ختلق  سد ،مت شئت لاتدؾ غكدؾ  مكد ،مت   تح.
لػػػكس  عػػػز  لشػػػب  لاسػػػ  ع ػػػكم  لمػػػ  لسػػػع ا  عػػػز  لشػػػب  لاع ػػػم اف ام 

تف  لال  ، ا قترد ع ص احد  لال قترد ع ػص عػدد  لال قترػد ع ػص زمػ
ُ حػػػك   كػػػب زمػػػتف لمكػػػتف   عػػػز  لشػػػب  قترػػػد ع ػػػص مكػػػتف   ػػػب  ،ػػػب ام 

لُ حػك   تلم ئكػػة لا لػػس لالإلػتف  لغكديػػت مػػ  مخ مقػتت الػػدحم  م ػػا 
 ا رض لم  ع كات. عز  لشب    ق الدلكت إلص اف  دث ام 

لػػػم  اػػػم اتمػػػتع العػػػتر ك  لُمحمِّػػػ  الصػػػتلحك  يػػػاه الحقكقػػػة يػػػب 



 

 (41)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ،ػػػب  ال شػػػكخك اقػػػب!! ليػػػب ي ػػػتؾ مػػػ  سػػػمكب  خ  فػػػمف؟!! شػػػكخ  ا
    ل  ا القدللكة: عز  لشب  لمعد ة ا  ، كة ع د رب المد ة  عد قمؿ ام 

  الحإلدات(الحإلدات(ٖٖٔٔ))  ((ِإف  َاْ،َدَمُكْم ِع َد ال  ِا اَتْػَقتُ،مْ ِإف  َاْ،َدَمُكْم ِع َد ال  ِا اَتْػَقتُ،مْ ))
 !!لَم   عدؼ ال قمى؟

يب معك اشػعة  ػ   تط ػك للػمراً  ػ  ق مػك تمػ فك  اف تك ػق 
 ُ مكز  ك ام؟! ا تقمى ا تقكتح ل

 ر  ص ام ع كا لس  مياا امد م شب     ع ه  لقد قتؿ الحمكب 
 ممرداً ياا المتب امتـ ارحت ا لم   عديم:

َُِٓا  } َٓا  ٠َ٘ َُِٓا اهٖتٞق َٓا  ٠َ٘ َُِٓا اهٖتٞق َٓا  ٠َ٘ {اهٖتٞق
ٙٙ 

رضػص ام لاشتر إلص ردره  لقتؿ ل ِصد ق ا عظم سكدلت ا ػم  كػد 
 : ع ا

َْ ٔفٛ اهسَُُِٓٚا ٜفَعٜوِٜٚم َٙا ٜأ } َبا َبٞلٍط ِإَشا َضٜأَِٙت اهَِٓاَؽ َُٙػاِضُع٘
ًََسٍض َِٙصٝكِطٜن ِإَشا  َٗ َٕ ٔعَِِس ٝكى َسَذٍط  َٗاِشٝكِط اهوٜٓ  ٔٝ ٔبا٬ٞٔخَط
َْٓ َصٔػرَي  ٌٔنَي، ٜفِإ َّ امٝلِػٔو ًٔ َْٓ ٜأَسَسٟا  ٨َٜٗ َتِشٔقَط  ،ُٕ َشٜكِطَت

ٕٔ ٜكٔب ٌٔنَي ٔعَِِس اهوٜٓ {رْي امٝلِػٔو
ٚٚ 

 رحكح المخترن لمم د ا متـ احمد ٙ ======================================
  شتم  الممتلكد لالمداسكب  الد  مص ع  ع ص رضص ام ع ا ٚ



 

 (40)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ألػػت ال تعػػدؼ مػػ  ا قػػدب إلػػص ام  ال ا شػػد   ػػكة لح،ػػدة 
 :رضص ام ع اام  لقد قتؿ سكدن شعفد الصتدؽ 

يف ث٩خ، أخفٟ ضضاٖ يف  ٟاإْ اهلل أخفٟ ث٩ث }
طاعاتٕ، ف٩ ُتشقطْ ًّ اهٛاعات ؾ٣ٟٚا فعػٟ أْ 

، ٗأخفٟ غضبٕ ٗغدٕٛ يف عٖع ٗدٖىٙلْ٘ فٕٚ ضضا اهلل 
شقطْ ًّ املعاصٛ ؾ٣ٟٚا فعػٟ أْ ٙلْ٘ ًعاصٕٚ ف٩ ُت

فٕٚ غدط اهلل ٗغضبٕ، ٗأخفٟ أٗهٚا١ٖ يف خوقٕ ف٩ 
 عٖع ٗدٖىُتشقطْ ًّ اخلوق أسسٟا فعػٟ أْ ٙلْ٘ ٗهٟٚا هلل 

} 
مػػفم  تحقػػق  ػػالك يػػب تإلػػد  ك ػػا ل ػػك  غكػػده  ػػ ؼ ال ُ دقػػة ال 
شػػػػ تت ال شػػػػداؿ ال ت ػػػػتحد ال ت،ػػػػتد ال مػػػػت شػػػػت ا ذلػػػػك؟!! ،ػػػػ  لام  

. ياا ال  كمف م  مم م مم دئ  ػ  !!كك ع  المب لال  م لال ع لتي
    ف المم م َم  س م المم ممف م  لمتلا ل ده.عز  لشب  د   ام 
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  آفة العصبيةآفة العصبية

ل ة ا  تت  ػ  المإل مػ  ا ف العصػمكة  ل ترػة  عػد د ػمؿ إذاً 
الِفدؽ الد  كة    الماايب المكتسػكة   ػزادت العصػمكتت  لزاد الاإلػـم 

 !! ص ع ص شتشتت الف،تئكتت  لزاد ا س ازاح  لزادت المخد ةح 
َم   مخد  م ؟ مم م  مخد  مم م!! ،كػق يػاا؟!! َمػ    ػ م 
َمػػ ؟ ممػػ م   ػػ م ممػػ م  لِػػَم يػػاا؟!! مػػ  اشػػب دلكػػت دلكػػة  ال مػػ  اشػػب 
م ترػب  تلكػػة  ال مػػ  اشػب مكتسػػب  تلكػػة  ال   مغػ  اف  كػػمف ذاؾ  ػػك  

  ال  د ػػدلف  ػػ  الػػدلكت لال  ػػ  ا  ػػدة إال الممػػ مك  ا ػػداً  ف الممػػ مك
 لرضته. عز  لشب  لشا ام 

لياا مإلتؿ شتس  للاسػ  ال ار ػد اف اسػ فدد  كػا  للكػ  ال قػب 
 إلص مإلتؿ ل د    دا  ا:

لدى ح ػص دا ػب ال إلمعػتت  إف ،ػتف تإلمعػتً حػمؿ شػكخ ال للػص 
ال عػػترؼ  ال تإلمعػػتً حػػمؿ حػػزب  ال تإلمعػػتً حػػمؿ اى عصػػمكة   ك امػػت 
امػػػمر تػػػدر،ملات شمكعػػػػتً مػػػ  ال فػػػمس  امػػػػتـ ال ػػػتس ا ػػػمة م ػػػػبلفك   لإذا 
شتلمػػػػػت اى رشػػػػػب مػػػػػ ام  ػػػػػ  غكمػػػػػة ا كػػػػػا تع ػػػػػم ع ػػػػػم الكقػػػػػك  الاػػػػػم 
م  ت،مػػػػػك   لاف  ك امػػػػػت    ػػػػػتت ،مػػػػػت  ػػػػػك  الم ػػػػػدؽ لالمغػػػػػدب!!! 
لمتذا؟!!  ف ،ب رشب م ام  ظ  الا اس أثد  تل صكب ا عظم مػ  الع ػم 
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ال مػػ  المد،ػػة لال ػػمر مػػ  ال ػػكخ الػػان    فػػمف مػػ  العػػتلم الػػان   معملػػا  
حملا  ليم ممكك   لم   ظد  عك  الكقك  إلػص مػت معػا  لال مػ  مػ  غكػده  
 ككق مك ز؟! ل،كػق شعػب لفمػا امكػز؟! ل،كػق  ػد ؽ؟! ل،كػق شعػب يػاا 
اقػػػب مػػػ  يػػػاا  ليػػػاا  كػػػد مػػػ  يػػػاا؟! إف يػػػاا ال  كػػػمف إال مػػػ  عمػػػص 

 المصكدة  لطمس المد دة.

  ء األىكياءء األىكياءصفة األتكياصفة األتكيا

 ػ  ،ػب لقػت  -ف ا ش ح  ظ  ،ب لاحد م ام م ال  مكا المفد 
لالػػا احقػػد الحقػػداح  كػػ ام  لالػػا اعصػػص   الػػا اقػػب إ مالػػا شػػألتً  -لحػػك  

العترػػػػك   ػػػػ  لسػػػػفام  لالػػػػا لػػػػمال لشػػػػمده  كمػػػػت  كػػػػ ام لح ػػػػت ع ػػػػكام 
المد،تت م  الممتح ل دشػت ع ػكام المد،ػتت مػ  ا رض   ػإذا ام  عػت 

 مؿ ياا لمشمدن  ك ام!!المد،تت  ق
لارشعػػػما إلػػػص دللا ػػػ  الصػػػتلحك  لاقػػػدالا يػػػاه ال مػػػتذج الم،ػػػكئة 
ل ع مػػما مػػت ،ػػتف ع كػػا محمػػد رسػػمؿ ام لالػػا   معػػا  لالمػػ ق الصػػتلح 
الػا   م ػما  عػديم إلػص  مم ػت يػاا. ، اػم ع ػص يػاه الككفكػة   قػمؿ  ػػ  

 :رضص ام ع اذلك إمتم ت ا م العزائم 

 {أْ ٙط٠ اخلري يف ُفػٕ ٗاهؿط يف إخ٘إُ كفٟ باهعبس ؾطٟا  }
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ل ػدى مػ  إ مالػا  !!! ... تلعمد الان  دى م  لفمػا الخكػد  قػ 
 ام اشد ال تس    ياا المقت !!!   !!!ال دلر  ق  

 لدش  إلص ضت   الحمكب: إذاً متذا لفعب؟

ِّ ُعُٚ٘ٔب اهِٖاِؽ  } ُٕ َع ُٕ َعُِٚب ِّ َؾَػٜو ٌَ {ٝطَ٘بٟ ٔه
ٛٛ 

للػػػكس ع ػػػده  ،ػػػمؿ لقػػػت     م  ػػػغب  عكمػػػاالمػػػفم  ال قػػػ  ال قػػػ
 .لك ظد إلص عكب غكده  ك  قده

 لػا ال  ػدى إال محتسػ  غكػده لعكػب   ال ارى :لإذا لش ا ا  قمؿ
لفمػػا   ك ظػػد إلػػص محتسػػ  إ مالػػا ل  ظػػد إلػػص عكػػب لفمػػا  ل حػػتلؿ اف 

 .ُ ص ح لفما
ليػػػاه يػػػػ  الفد قػػػػة المػػػػد دة  رػػػ ح ال فػػػػمس  ل  مغاػػػػت إلػػػػص 

 .عز  لشب  قدلس مداض  ح،دة ال

  املزيد املوفلاملزيد املوفل

لامد ل د اعقد م  ياا    متحؿ المعر: ل   ممة ع د عػتـ  
ال  ممة لع دلف عتـ لال ارى مت  داه الصػتلحمف لاسػمعا عػ ام!! لال 
احظػػػػص  تل ػػػػفت كة الق مكػػػػة ال ػػػػ  را  اػػػػت  ػػػػكام لقداتاػػػػت عػػػػ ام!! ل مػػػػترع 

 رضى اهلل عنهس   المكاق  ع  الس  ٛ ======================================
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رػ  ص ام ع كػا ا الممكك   ك مب تأ ده    ذلك إلص شػكخا  ال إلػص حمكمػ
!! لياه  د ة تح تج إلػص تم ػة لصػمح  مكػ   كاػت عز  لشػب    ال إلص ر ا لس  م

 الدـ  دؿ الدم    ف ام قتؿ ع  الحمكب:

  ال كم د(ال كم د(ٕٕٗٗ))  ((َلَمت ُيَم َعَ ص اْلَغْكِب ِ َ، ِك ٍ َلَمت ُيَم َعَ ص اْلَغْكِب ِ َ، ِك ٍ ))
لكس  خكً   للك ك لم تم غ المػداد  لم ػص   غػت المػداد  ُ حػت 

  غكػػد الػك تفػػ ش  ػ  عكػػب غكػػدؾ  عػػز  لشػب  الإلػماد لػك ،ػػب ، ػمز المػػ عم 
 لال تُف ش    عكب لفمك.

المد ػػد المم ػػق الػػان  فػػ ش  ػػ  عكػػمب لفمػػا ل م دشػػد  َاػػْدى 
شػػكخا  ػػ  ع شاػػت  لالمد ػػد غكػػد المم ػػق الػػان   ظػػد  ػػ  عكػػمب غكػػده  
لإذا الطفػػا شػػكخا لاراد اف  مػػك  لػػا   فػػق عػػ  عكػػمب لفمػػا دا ػػ  عػػ  

لظػػػ  الػػػا  ػػػتل  مػػػ  العكػػػمب!! مثػػػب يػػػاا ،كػػػق  لفمػػػا  لزمإلػػػد لاشػػػ د 
ُتك ػػػػق لػػػػا الغكػػػػمب؟!! ل،كػػػػق  ف ػػػػ  ع ػػػػص المحإلػػػػمب؟!! ليػػػػم ، ػػػػا 

 .ر  ص ام ع كا لس  معكمب  للم   م  لال الحمكب المحممب 
 م غ  عر المد د      ياا ا مد اف   عصػب لدا ػة الػان تُم كػا 

ه  ػػا شػػكخا  ع كػػا لفمػػا ح ػػص للػػم ،ػػتف م،ػػتداً ل ػػداى الصػػد ح الػػان امػػد 
لمثػػب يػػاا ال  ُف ػػح ا ػػداً  ليػػاا ،ثكػػد  لشػػكخا إذا امػػده  ػػأمد  م ،ػػ ح 
 ك تب ام  ل م مك   ُم ة رسمؿ ام  ل أمده  مكتف م ػزه  عػ  الاػمى ،مػت 
 قتؿ ام    حمكما لمصففته للرث ا ع ص اثده ر مات ام لس ما ع كا:
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  ال إلم(ال إلم(ٗٗللٖٖ))  ((َلْح    ُمَحصَلْح    ُمَحصِإْف ُيَم ِإال  ِإْف ُيَم ِإال  . . َلَمت  َ ِفُق َعِ  اْلَاَمىَلَمت  َ ِفُق َعِ  اْلَاَمى))
لالػػمحص لدسػػمؿ ام  لا لاػػتـ ل صػػتلحك   ليػػم لػػمع مػػ  الػػمح  

  ُ امام  ا ام شب     ع ه.
لقد  م ثب امتـ ال كخ ل  ظتيد  تلخ،ػمع لا م ثػتؿ   ػإذا م ػص 
ارغم ا لفما ع ص المختلفة  لإذا ارغم ا ع ص المختلفػة   حػت لػا  ػتب 

لا ال   ف  ال أل ب    ا مد الماضح الصػد ح  ال أل ب لكئمؿ ل فما  م  ا
 ال اش اتد م  ال ص.

 ككػمف رػمرة ل  ػكفتف  ػك   -لالعكػتذ  ػتم  – ب  ظاػد  ع،ػام 
إ مالػػػا   ػػػإذا سػػػم  درسػػػتً مثػػػب يػػػاا ليػػػم شػػػتلس  ػػػك  إ مالػػػا  لال اػػػص 
الػػػدرس  لشػػػتلس إ مالػػػا  لقػػػدممه ال ،م ػػػدله   ظػػػتيد  ألػػػا اع ػػػم  مػػػداد 

ال ػػكخ  د ػػد  قملػا ذلػػك ،ػػاا ل،ػاا   ُك،ػػب سػػعكام ال ػكخ   كقػػمؿ لاػم: 
ػػػم لفمػػػا  ل م ػػػد يػػػاا الكػػػ ـ   فمػػػا  ليػػػم  لُ خكػػػب رشػػػتحيم  لػػػا حك 
 ظ مف الػا مػ  المقػد ك   ليػم  ػ  يػاا المقػتـ مقػدب إلػص إ  ػكس ال عػك  

    لا الؿ م    ح ل فما  تب ال أل ب:عز  لشب  لالعكتذ  تم 

د  مِّْ ُا  َ )   ص(ص(ٙٚٙٚ))  (َ ْقَ ِ   ِم  ل تٍر َلَ َ ْقَ ُا ِم  ِطك ٍ قَتَؿ اَلَت َ كػْ
العمػػتد لسػػإلد ل إلػػص ل ػػتز  لك ػػا  م ػػد لال ؿ   لػػم سػػ  م  مػػد ربِّ 
 لياه ال فس ا   كمكة.

ال  إل اد لُ صدر الامد   مالا ل ظ مف اف ال ػكخ ،  فػا  ػالك  
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مػػ  اف يػػاا مػػ  لفمػػا  لايػػب الفد ػػق لػػم   عػػتر ما ع ػػص ذلػػك   قػػد ،ػػتف 
  قمؿ لام: ص ام ع كا لس  مر   

{  ٍِ ُِٔطٝك َّ ٜأٞظ ِٚ {َٜٗأَُا َب
ٜٜ 

ال ػػد مػػػ  الم ػػتلرة  لقػػػد را  ػػت لسػػػمع ت لع م ػػت اف ايػػػب الفد ػػػق 
ح ػػص ليػػم  ػػ  لسػػ  الإلمػػمع ،ػػتف احػػديم  ،ػػ   مػػا ع ػػص اذف ال ػػكخ 

 لك كده    امد ح ص ال  فع ما شكئتً إال ع  امده  لمتذا؟

مَف َح  َص ُ َحكُِّممَؾ ِ كَمت َشإَلَد  َػكػْ َػُاْم ثُم  الَ َ  َ َلرَ َِّك الَ  ُػْفِم ُ )
( َ إِلُدلْا ِ   اَلُفِمِاْم َحَدًشت مِّم ت َقَ،ْكَت َلُ َم ُِّممْا َتْمِ كًمت

  ال متح(.ال متح(.٘ٙ٘ٙ))
قد  قمؿ المعر: إلك  ػالك تُغ ػق  ػتب ا ش اػتد  اقػمؿ:  ػأ   

 ش اػػػتد  إلػػػك لػػػم تم ػػػغ رتمػػػة ا ش اػػػتد  الػػػت الػػػان تقػػػكم لفمػػػك  ػػػ  ا
 للالك تإل اد ع ص غكد رماب   دتمة ا ش اتد  قمؿ  كات ام:

ُقْب َيػِاِه َسِمكِ   َاْدُعم ِإَلص الّ ِا َعَ ص َ ِصكَدٍة اَلَْت َلَمِ  اتػ مَػَعِ   )
   مسق( مسق(ٛٓٔٛٓٔ))  (َلُسْمَحتَف الّ ِا َلَمت اَلَْت ِمَ  اْلُمْ دِِ،ك َ 

 لياا يم الان قتؿ لا رسمؿ ام:

{ٜقٞوَبٜم  اِغَتٞفٔت }
ٔٓٔٓ 

 س   ال متئ  ٜ ======================================
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لػػم  قػػب ذلػػك لكػػب ارػػحت ا  لك ػػا قػػتؿ ذلػػك لدشػػب لرػػب إلػػص 
 :رضص ام ع اياا المقتـ   قمؿ    ذاؾ إمتم ت ا م العزائم 

 عػ  ِحَكػمٍ  اس فت ق مك  ػت ذا الق ػب
 

 ػػػػػػ  الكػػػػػػمف ظػػػػػػتيدة ل عػػػػػػك   ػػػػػػ  
 الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 عػػػػػ  الحػػػػػق    قػػػػػص معتر ػػػػػا ق ػػػػػب  

 
 يػػػػم ا مػػػػتـ إمػػػػتـ الػػػػد   لالقػػػػدب

 ؟م  الان  إل اد 
الان لرب إلص رتمة ال  ق  م  رسمؿ ام  لا لاػتـ الممتشػد مػ  
ح،ػػدة ام شػػب  ػػ  عػػ ه  امػػت غكػػد ذاؾ  ػػإذا لمػػ  رتمػػة المد ػػد  لاقػػتـ 
لفما  ػ  اى امػد  اػم  عكػد  لػا لػم  م ػ  ع ػص المػ ال الحمكػد الػان 
لضػػعا ال مػػ  المػػعكد رػػ مات ر ػػ  لتمػػ كمتتا ع كػػا  لػػااؾ  ػػاؿ ل ،ػػب 

 ؿ عمده ع ص ياا المقتـ.ل م عد ل ظب طما
  لقد ذيب إلكػا مد ػد رضص ام ع ا،مت قكب لمكدن احمد المدلن 

لسػػألا:  ػػت سػػكدن الػػت معػػك م ػػا ،ػػاا ل،ػػاا للػػم ار للػػم اشػػاد مػػت سػػمع ا 
عػػػ  الصػػػتلحك   قػػػتؿ: تعػػػتؿ  ػػػت   ػػػص  لا ػػػاه إلػػػص المػػػتقكة ال ػػػ  ،تلػػػت 

ل،ػػتف  ُتخػػدج المػػتح مػػ  المئػػد ل مضػػمح لمػػ   د ػػد اف ُ صػػ    ػػ  ممػػإلده 
 د د المتقكة حمتراً  لقد لضعما لا غفتحاً ع ص عك كا   قتؿ:  ػت   ػص إذا 

ال مػػتف لسػػأل ا: مػػت  عػػز  لشػػب  م ػػص يػػاا الحمػػتر طػػماؿ الكػػـم لاعفػػته ام 
متذا  قمؿ؟ قتؿ:  قمؿ ث ثك  ال  ممك  ،ك ػم   ؟ الممت ة ال   م ك ات

                                                                                                      
 س   الدارم  لمم د ا متـ احمد ٓٔ
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الػا لػم  إلػتلز  قتؿ:  ػإذا ُ، ػق الغفػتح عػ  عك كػا مػتذا  ػدى؟ قػتؿ:  ػدى
قدمكػا!! قػػتؿ: ،ػػااؾ المد ػػد الػػان لػم  ُك ػػق عػػ   صػػكدتا الغفػػتح  للػػم 

 .عز  لشب  تُف ح لا ، مز الف،ب لالعفتح م  ام 
 :الان ُ ممح لا  ت ش اتد

  ؽ(ؽ(ٕٕٕٕ))  ((َ َكَ ْفَ ت َع َك ِغفَتحَؾ  َػَمَصُدَؾ اْلكَػْمـَ َحِد د  َ َكَ ْفَ ت َع َك ِغفَتحَؾ  َػَمَصُدَؾ اْلكَػْمـَ َحِد د  ))
ع ػػص شػػدع  –مكتشػػفة  تمػػ  الاػػ -ل،ػػاا ال ػػد اف  عػػدض مػػت  ػػداه 

المإلكػػد الحمكػػد   ػػإف لا ػػق شػػدع ام ام،ػػته  لإف لػػم  ما ػػق شػػدع ام 
 :رضص ام ع اضدب  ا عدض الحتئ   قتؿ ا متـ ا م الحم  ال تذل  

إشا تعاضض كؿفم ًع اهؿطٙعٞ فاضطب بٕ عطض  }
هٛ اهعصٌٞ يف اتباع  عٖع ٗدٖىاحلا٢ط، ٗقى: قس ضٌّ اهلل 

 { ؿفاهؿطع، ٗمل ٙضٌِٔا هٛ يف اهل
 الؿ ش ح  إلب اف  فع ا المد د:إذاً 

ُمما  َػْكَ  َ َدِن ال  ِا َلَرُسملِاِ )) ُمما  َػْكَ  َ َدِن ال  ِا َلَرُسملِاِ  َت اَ ػَُّات ال ِا َ  لَمُ ما اَل تُػَقدِّ   (( َت اَ ػَُّات ال ِا َ  لَمُ ما اَل تُػَقدِّ
  الحإلدات(الحإلدات(ٔٔ))

ال  قػػػدـ  ػػػ  لفمػػػا  لال  ػػػ  رػػػدره  لال ع ػػػص لمػػػتلا ل فمػػػا لال 
غكػػده را ػػتً  خػػتلق راى شػػكخا  ال  خػػتلق َيػػْدى رسػػمؿ ام  ال  خػػتلق  

 - شػػػب   ػػػ  عػػػ ه ....  ػػػإذا ائ مػػػد  ػػػالك لرػػػتر ع ػػػص ذلػػػك ، ػػػتب ام
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لرب إلػص اع ػص المقتمػتت  ل، مػت ،ػتف احػدص   -ح ص    ايمف ا ممر 
احظػص  ل، مػت  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م، مت ،تف ع ػد ام ار ػ   لع ػد الحمكػب 

  د ط زاد الغفتح  لُحـد العفتح  لا د ب    قمؿ ام:

َخَا ِإَلَاُا َيَماُه َلَاَض  ُا ال  ُا َعَ ص ِعْ ٍم َلَ َ َم َعَ ص َخَا ِإَلَاُا َيَماُه َلَاَض  ُا ال  ُا َعَ ص ِعْ ٍم َلَ َ َم َعَ ص َا َػَداَْ َت َمِ  ات  َا َػَداَْ َت َمِ  ات  ))
َسْمِعِا َلقَػْ ِمِا َلَشَعَب َعَ ص َ َصدِِه ِغَ تَلًة َ َم   َػْاِد ِا ِم   َػْعِد َسْمِعِا َلقَػْ ِمِا َلَشَعَب َعَ ص َ َصدِِه ِغَ تَلًة َ َم   َػْاِد ِا ِم   َػْعِد 

  الإلتثكة(.الإلتثكة(.ٖٕٖٕ))  ((ال  ِا َاَ َ  َتاَ، ُدلفَ ال  ِا َاَ َ  َتاَ، ُدلفَ 

  عدو حتهيه العكلعدو حتهيه العكل  --22

تػػػزاؿ تمػػػمب يػػاه ا  ػػػة ال ػػػد دة ظاػػػدت  ػػػ  يػػػاا العصػػػد  لال 
م ػػت،ب تزلػػػزؿ الإلمػػتؿ   ػػػأغ ص شػػ ح   قػػػا ام  ػػ  ا لمػػػتف  لمك ػػز  ػػػا 

 : ص ا ثد ا لمتف ع  شمك  مخ مقتت الدحم  يم العقب  لقد لرد

أٗي ًا خوق اهعقى قاي: أقبى فأقبى،  عٖع ٗدٖىأْ اهلل  }
فقاي: أزبط فأزبط، فقاي: ٗععتٛ ٗد٩هٛ ٪ساغنب 

 { بم ٗ٪ثٚنب بم ٗ٪عاقنب بم
 (َلَلَضػَ  اْلِمكػَزافَ )للرد    ، ػب ال فمػكد   ػ  تفمػكد قػمؿ ام: 

 :الدحم (ٚ)
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الػػػان  لإللمػػػتف يػػػم العقػػػب عػػػز  لشػػػب  اف المكػػػزاف الػػػان لضػػػعا ام 
 مكػػػز  ػػػا  ػػػك  الَحَمػػػ  لالمػػػ ح  ل ػػػك  الفكػػػب لالخمكػػػث  ل ػػػك  الم ػػػكح 

  لإللمػتف لالقمكح  ل ك  مت  ُدض  ام لمت  ُغ،ب ام  ل ك  مت  كا م ػت 
 ػػػػـم لقػػػػتح ح،ػػػػدة الػػػػدحم  لمػػػػت  كػػػػا م،ػػػػتر  ػػػػ  الػػػػدلكت ل ػػػػزى للدامػػػػة 

  ُمكز  ا  ك  ا شكتح ، ات.لإللمتف  
ػػػػػم العقػػػػػب الُم مػػػػػ   عػػػػػز  لشػػػػػب  لامػػػػػد ام  ا لمػػػػػتف المػػػػػفم  اف ُ َحكِّ

لصحكح ال ػدع لال قػب  ػ  ،ػب امػد مػ  ا مػمر  الػان اتعػب ال ػتس  ػ  
لال مػ كم لمػػت  ػأمد  ػا الاػػمى  يػاا الزمػتف عػدـ الخ،ػػمع لصػمت العقػب 

للػػم ،ػػتف  ع ػػم ع ػػم الكقػػك  اف  ػػ   عػػب مػػت  ػػأمد  ػػا الاػػمى غ،ػػب ام 
لسخ  ام لعقم ة معإل ة    دلكته  للدى ا ف التستً  فت دلف ل مػتيمف 
 ػا!!  قػمؿ احػديم: إلػ  ا عػب ،ػػاا مػ  الػ  اع ػم اف يػاا غكػد رػػماب!! 

اف ُتَحكم العقػب ح ػص  ز  لشػب  علمتذا تفع ا؟!! المت إلمتف امدؾ ام إذاً 
 تكمف مكدمًت؟!!

ـَ )) ـَ َلَلَقْد َ،د ْمَ ت  َِ   لَد   ا سداح(ا سداح(ٓٚٓٚ))  ((َلَلَقْد َ،د ْمَ ت  َِ   لَد
للػػالك  ػػ  يػػاا الزمػػتف مػػ  ،ثػػدة الثقت ػػتت  لتعػػدد مػػ   إلكػػدلف 
ال غػػػػتت  لظاػػػػمر ،ػػػػب المخ دعػػػػتت لالمك  ػػػػفتت  قػػػػب  العقػػػػ ح الػػػػا   

صػػتلح مػػ  ُ َحكِّمػػمف العقػػب  ػػ  تصػػد تتام ل ػػ  شػػئملام  ،ػػتف سػػ ف ت ال
 حكمػػػمف العقػػػب  ػػػ   –مػػػ  اف معظاػػػم ،ػػػتلما امكػػػك   –ل تئ ػػػت لاشػػػدادلت 

ا مػػػػمر  ال  دضػػػػمف  مػػػػت  حكػػػػم  ػػػػا رػػػػتحب العقػػػػب المػػػػد د  لالػػػػداى 
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الدشػػػػكد  لكػػػػ  ا ػػػػ  مػػػػ   مػػػػم  ا ف لصػػػػتحب العقػػػػب الدشػػػػكد لالػػػػداى 
 المد د؟!!.

ػػػػػم ال ػػػػػتس العقػػػػػب  ال راى رػػػػػتحب العقػػػػػب مػػػػػت حػػػػػدثت  لػػػػػم حك 
المإل مػػ   ل ػػكم ا ػػداداً لشمتعػػتت لدلؿ مػػ   م ػػك ت  ك  ػػت  ػػ  يػػاا

 !!!ق ة ذات الكد  م  الفقد  لم  ضكق الممارد  لم  تق كد ا رزاؽ 
يػػاه شػػػكمى عتمػػة مػػػ  الكػػب  لػػػم  حصػػ تيت لإلػػػد اف ا سػػػمتب 
ال   تفدن إلكات شمكعاػت سػممات ا لؿ لالدئكمػ  عػدـ تحكػكم العقػب  ػ  

إمػت اف  ُػمَػاِّر  كمػت لاػص ام  كػا لإللمػتف   عػز  لشػب  الدزؽ الان  ممقا ام 
عػػ  ال مػػا د  لإمػػت  ُ فػػق  مػػفا  ػػ  امػػمر تمػػ مشب غ،ػػب ام شػػب   ػػ  
عػػ ه  لتإلػػده  ُػَق ػػد غت ػػة ال ق كػػد  كمػػت ح،ػػا ع كػػا الع ػػ  الكمكػػد  ل كمػػت 
حثػػػا ع كػػػا الم ػػػكد ال ػػػا د  الظػػػد إلػػػص ال ػػػتس  ػػػ  المفػػػتعم لالم ػػػترب 

 ت ة لُش  ة    قمؿ الحمكب:لالم  س  ا  معمف الُم  ة ال   ي  لق

َٗاٞهَب } ََٗتَصٖسٝق٘ا  َٗاِؾَطُب٘ا،  ٕٞ، ٝكٝو٘ا،  ًَٔدٜٚو ُػ٘ا، ٔفٛ ٜغِِٚط 
{ َغَط ٍٕ ٨َٗ

ٔٔٔٔ 
،ػػػم مػػػ  الالدلػػػت مػػػ   مػػػ خدـ م  ػػػس العػػػتـ  ا  معػػػمف ذلػػػك؟!!

إذاً الدراس  المتض ؟!! ا، ت لح  يكاا؟! يػب ر تلػت ل تالػت ع ػص يػاا؟! 
 ت    ػػػك مػػػ  ا خػػػد الػػػماع الحقتئػػػب لمػػػتذا لصػػػ   يػػػاا؟! مامػػػت اشػػػ د 

المدرسػػػػػكة يػػػػػب  مػػػػػ عم ات لمػػػػػدة عػػػػػتمك ؟ ال  لِػػػػػَم؟  لػػػػػك لػػػػػم تع مػػػػػا 
 مم د ا متـ احمد ٔٔ ======================================
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 ا ق صتد  للم تفمق الم ال القدلل :

  ((َلال ِا َ  ِإَذا اَلَفُقما َلْم ُ ْمدُِ ما َلَلْم  َػْق ُػُدلا لََ،تَف  َػْكَ  َذِلَك قَػَماًمتَلال ِا َ  ِإَذا اَلَفُقما َلْم ُ ْمدُِ ما َلَلْم  َػْق ُػُدلا لََ،تَف  َػْكَ  َذِلَك قَػَماًمت))
  دقتف(دقتف(الفالفٚٙٚٙ))

مػػػػة  ػػػػ    ػػػػداف الممػػػػ مك   كفػػػػ  الػػػػان  ُ قػػػػص مػػػػ  ا طع الكػػػػمُّ 
الإلػػػتئعك   ػػػ  العػػػتلم ، ػػػا اضػػػعتؼ المػػػدات!! اطعمػػػة رػػػتلحة ل دمكػػػك  
تُ قػػص ل إلػػدذاف لالفئػػداف  لغكديػػت مػػ  الاػػماـ لالح ػػدات  ػػ  القمتمػػة!! 

 اياه احماؿ المم مك ؟!!
المػكدة عتئ ػة  لش ػا المحممػة لد ػا مشػا ز  رػ  ص ام ع كػا لسػ  مل،تف 
 عػػػر قفػػػ  مػػػ  الخمػػػز ع ػػػص  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  مراى ع ػػػدمت رضػػػ  ام ع اػػػت 

الات لعمػة مػ  ام لال ػد مػ  المحت ظػة ع كاػت للمق ػت  للرد  ػص  ا رض
 :الحد ث

 ) )اهفتا٠ٗ احلسٙجٚٞ {ًا بٛط أسْس اهِعٌٞ فعازِت إهٕٚ  }

،م م  الخمز    ياا المط  ُ  ػ دى ل ُدمػص ع فػتً ل حكمالػتت؟!! 
مػػػز لػػ فعم  ػػػا الحكػػماف؟!! لمػػػتذا لعإل ػػا للخمػػػزه اامدلػػت ام اف لصػػ   الخ

للد  ػػا ال ػػتر ثػػم لدمكػػا ل حكمالػػتت؟!! الػػكس يػػاا إسػػداؼ لاػػص ع ػػا ام 
 لقتؿ  كا:

  ا عداؼ(ا عداؼ(ٖٖٔٔ))  ((ِإل ُا الَ ُ ِحبُّ اْلُمْمدِِ ك َ ِإل ُا الَ ُ ِحبُّ اْلُمْمدِِ ك َ ))
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مصتر ف ت لح  لالالدلت ع ػص ال  كفملػتت المحمملػة تكفػ  مكزالكػة 
ل  كفملػػػتت  ػػػ  ال فتيػػػتت  يػػػاا دللػػػة  لمعظػػػم الالدلػػػت  مػػػ غ مف يػػػاه ا

ال  كفػػمف لح تشػػا  ػػ  ال،ػػدلرة  ، حد ػػد مكعػػتد لمقت  ػػة شػػخص  لع ػػد 
مقت   ػػا اتحػػدث معػػا  لكػػ  اتحػػدث معػػا ع ػػص ال  كفػػمف لصػػق سػػتعة ال 
ا،ثد!! يب ياا  ما ق ع كا الفػب لالع ػم لالعقػب لالػد  ؟!! ال يػاا لال 

 ذاؾ.
لا  ػػػتح يػػػاا الزمػػػتف لالػػػا   تخػػػد ج الالديػػػم  ػػػ  الثتلم ػػػة العتمػػػة  

تد ػػما ع ػػص ال ما،ػػب  تلك كػػة ع ػػص ا ب لا ـ  ،ػػأف لمػػتف حػػتلام  قػػمؿ: 
،مػت  قػتؿ   -إف ا تلت ع ػص ،ػب شػ ح قػد د   د ػد ال ػتب اف  ػد ب ، كػة 

مػػػػػ  ، كػػػػػتت القمػػػػػة  ال  ػػػػػاا،د لال  عمػػػػػأ  تلػػػػػدرلس  لال  مػػػػػاد  لال  -
كػة حكممكػة  إل اد  ل قمؿ ل فمػا للغكػده: ا ػ  معػا  لإذا لػم اُقمػب  ػ  ، 

سُكد        شتمعة  ترة!! لتإلد معترؾ    اُ سد ال حد لات   ُكصػد 
ا    ع ص د مؿ ، كة معك ة ليم غكد مفيػب لاػت ال لفمػكتً لال ذي كػتً لال 
 ع مكتً  متذا  فعب ا ب؟!! ي ت  إلب اف لدش  لحكم ال دع لالعقب.

 ػػػػػَم ، ف ػػػػػ  ال ػػػػػدع لحػػػػػم الالدن؟ اف ار ػػػػػكام حمػػػػػب لسػػػػػع  
ال اسػػػػػ د    ر ػػػػػكام  لال ا، ػػػػػػق لفمػػػػػ  شػػػػػففتً  د  اػػػػػػم  لطػػػػػتق   

شتمعتت  ترة  إف ،تف  ػ  اسػ فتع    ماػت للعمػت  لإف لػم  كػ   ػ  
اسػ فتع   اقػمؿ ال اسػ فك  غكػد يػاا  يػاا يػم الػان امدلػت  ػا ا سػػ ـ  

 لم   عب غكد ذلك  قد ظ م لفما.



 

 (55)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لػم د  ػػ   كفػػ   تلكػتد ضػػدلر تت   لار ػػد اف اد ػب ا  ػػ  شتمعػػة 
رة  مم غ ،مكد   م  ا   لت   تلمم غ؟! إذا لشدت م  ُ مػ ف   يػاا  ت

العتـ   َم   ُعفك كا العػتـ ال ػتل ؟! للمػتذا؟!! ، اػت  ػ  ال ات ػة شػاتدة ال 
ر صة ل حصمؿ ع ص عمب  لإذا لظدلت إلص اغ ص اغ كتح القػتيدة لإلػديم 

 غكد م ع مك    ف ياه ارزاؽ قتؿ  كات الدشب الصتلح:

 العمػػتد ع ػػص الحإلػػص للػػم اف ارزاؽ
 

 لمتتػػػػػت إذاً مػػػػػ  شا اػػػػػ  الماػػػػػتئم
الحإلص يم العقب   تلماتئم ت م،ب ع ص ام  لالف ح  محػث عػ   

ا رض ل زرعاػػػػػت ل دل اػػػػػت لكف، اػػػػػت  لإذا مدضػػػػػت  مػػػػػاد طػػػػػماؿ ال كػػػػػب 
 :إذاً  !!عز  لشب   إلتلمات!!  لات ت م،ب ع ص ام 

  المقدة(المقدة(ٕٕٙٛٙٛ))  ((َاتَاتالَ ُ َك ُِّق الّ ُا لَػْفًمت ِإال  ُلْسعَ الَ ُ َك ُِّق الّ ُا لَػْفًمت ِإال  ُلْسعَ ))
لم اس فعت اف اد ب ا    مػدارس لغػتت  ػ  تعػب لال ع ػتح لال 
مد  د إلص حداـ ال متل   لك  لم ، فت لفم  شففتً  أقمب الدشمة  ال 
اغش ح ص اد ب ا    مدارس ال غتت لككمف ،غكده     يػاه الحتلػة الػت 

مػػفم  ،ػػكِّس   لالعػػز  لشػػب  لػػم ُاَحكػػم العقػػب لال ال ػػدع الػػان امػػد  ػػا ام 
 :عز  لشب   ف   م   ع ص قدر الدزؽ الان قد ره لا الدزاؽ 

  المقدة(المقدة(ٕٕٙٛٙٛ))  ((الَ ُ َك ُِّق الّ ُا لَػْفًمت ِإال  ُلْسَعَاتالَ ُ َك ُِّق الّ ُا لَػْفًمت ِإال  ُلْسَعَات))
إف ،تف    ال ع كم ال    الزلاج ال    الممػك  ال  ػ  الممػتل  



 

 (56)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ال  ػ  المػػكترات ....  ػػ  اى امػػد مػػ  ا مػػمر  لػػم معػػ  مم ػػغ مػػ  المػػتؿ 
 قة حإلدتك  للك   اردت شػقة ا،مػد  أسػ د   لاػت د  ػتً اسػدده  أتك    

 ع ص س ك !!:

َٔاِض  } ٠ٞ ٔباهِٖ ًََصهَّ َٗ ٍٙ ٔباهوَِِّٚى  َٓ  ُٕ َّ، ٜفِإُٖ َٗاهٖسِٙ  ٍِ {ِإٖٙاٝك
ٕٕٔٔ 

المػػفم  مفتلػػب  ػػأف  م ػػ  ع ػػص قػػدر لسػػعا الػػان قػػد ره لػػا إذاً 
 .عز  لشب  الدزاؽ 

مػػت  د ش ػػا ا شاػػزة  ػػ  لمػػتذج  مػػكفة  لكػػ  الفتمػػة العظمػػص  ك
  دلت   قد ذ،د شاتز ا حصتح اف مت  ُ فقا المصػد مف ع ػص المخػدرات 
 ػػػػ  العػػػػتـ إث ػػػػتف لع ػػػػدلف م كػػػػتر دلالر  لالػػػػ م را ػػػػ م ا ف المخػػػػدرات 
رترت  ػك  ال ػمتب ،تل ػتر  ػ  الا ػكم  ا ػ  عقػمؿ ال ػمتب؟!! للكمػما 

يدة  قػػ  ثمتلكػػة اُمكػػك !! الػػان  ُ فػػق  ػػ  مػػماد ال إلمكػػب ل  مػػتح  ػػ  القػػت
 م كترات ش كا!! ياه ا مماؿ تُ فق  كمت  غ،ب ام:

  ال متح(ال متح(ٜٜٔٔٔٔ))  ((َل ُمَدلػ ُاْم  َػَ كُػَغكػُِّدف  َ ْ َق الّ اِ َل ُمَدلػ ُاْم  َػَ كُػَغكػُِّدف  َ ْ َق الّ اِ ))
 لك  ا   الم كترات ال   ل فقات  كمت  ُدض  ام؟!!.

ل  كم ا  تح لا   تح لالم تت م  عػدـ ا سػ فتعة المتد ػة ع ػص 
لػزاج مػتذا  ُ فقػمف؟  كمػت ال  تئػدة  كػا  لال طتئػب الزلاج   إذا  دى لام ا

م ػػػا  ل، اػػػت د ػػػمف  ل خػػػدج ال ػػػتب مػػػ  زلاشػػػا مػػػد    كػػػاا  لمػػػتذا؟! 
 المكاق س    ٕٔ ======================================



 

 (57)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 .!!ل قتعة ،اا  لل فدقة ،اا  لل كما كد ،اا  لل مكترة ال   تز ا ،اا
ممػػتلغ ، اػػت  دا كػػة ال طتئػػب لاػػت  ع ػػص سػػمكب المثػػتؿ: امػػداة تمكػػ  

إلدشكد  لتمػد  ػديت لتأ ػا مػ  ال ػتس مػت الخ،دلات المرقكة ،تلفإلب لال
سػػدادؽ الح ػػتح ار عػػة   صػػدقمف  ػػا  لع ػػديت ِح ػػتح ال   اػػت   ألفقػػت  ػػ  

! ا ػ  العقػب  ػ  يػاه ا مػمر؟! يػب العقػب  ػأمد الممػ م ع د الػق ش كػا
 ع د الزلاج الا ال  د اف    دن المتلإلم لالح ػكش ل صػ   مكتلػتً يتدئػتً 

د الػػػكس  حػػػدث يػػػاا  ػػػ  ،ػػػب  ػػػ  لػػػدلاده ح ػػػص  كػػػمف الػػػزلاج لتشحػػػًت؟
 مػ ازاف اػت عمف معػا؟ اق المم مك   لإذا تحدث رشػب عتقػب مػتذا  صػ 

 .!!لال  م معمف لصمت العقب !! ا    م  عد ال تس  حكممف العقب
للػػػػػالك حػػػػػدث مػػػػػت لػػػػػداه ا ف مػػػػػ  م ػػػػػت،ب ال تُعػػػػػد لال ُتحػػػػػد  

عػػز   الخػػ ص م اػػت ، اػػت اف لدشػػ  إلػػص يػػاا الإلػػزح ا لاػػ  الػػان ر، مػػا ام
 ك ػػت   ػػ  لم،ػػ  امػػداً رػػغكداً ال ،مكػػداً إال إذا تفكدلػػت لتػػد دلت م كػػتً   لشػػب  

لعدض ت ذاؾ ع ص شدع ام   إف لا ػق العقػب لال ػدع ام،ػك ته  لإف لػم 
 ما ػػق العقػػب الال ػػدع ا ك ػػت  لإذا اردلػػت ز ػػتدة ال أ،كػػد لم  ػػكد ارػػحتب 

 العقمؿ  لارحتب المصتئد    عمب  قمؿ ام:

  ال مرى(ال مرى(ٖٖٛٛ))  ((ُدُيْم ُشمَرى  َػكػْ َػُامْ ُدُيْم ُشمَرى  َػكػْ َػُامْ َلَامْ َلَامْ ))
قكب    الإلتي كة لعتئ ة ،تف عدديت الفتً  ل،ػتف  ػكام رشػب لاحػد 

 حككم  لك ام ال ُ صدرلف امداً إال ع  را ا:



 

 (50)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ٍْ ٨ ٙصسضْٗ إ٨  ٗاسْس ) إْ بين ف٩ْ عسزٍٓ أهف، فٍٚٔ سلٚ
 سلٍٚ ( فٍٔ أهُف. عّ ضإٔٙ 

زم  العقػػكم  إذا ،ػػتف لكػػ  ا ػػ  مػػ    مػػ  راى الحكػػكم  ػػ  يػػاا الػػ
 !!!م  ل ة العصد اف ال تس ال ُ حكممف العقمؿ

 إف م  اعظػم ا  ػتت اف  كػمف  ػك  القػـم الحكػكم ل دمػمف را ػا 
   ق ظامريم ل م مف ع ص ايمائام!!

اتمتع العقب المم ، ح   مر ال دع ال إلتة م  ،ب مإلتيػب ل ػ   
 لممككتت لم،حكتت ياه الحكتة.

  ٖٖٔٔاواومزض الفزقة واالىكضمزض الفزقة واالىكض  --33

ي ػػتؾ  د ،ػػة ع ػػص ،ػػب ممػػ م  ػػ  يػػاا الزمػػتف لال ػػتس  ػػ  غف ػػة 
 :ع ات

لحػػػ  لع ػػػم اف الفػػػدائر ع ػػػدلت يػػػ  الصػػػ مات الخمػػػس لرػػػكتـ 
 .شاد رم،تف لالز،تة لالحل  ياه عمتدات م

 لك  ي تؾ  د ،ة    ياا الزمتف ل مفم ك  م  المفم ك .

  ف؟مت الفد ،ة ال   ع ك ت ،  ت   مال ت المفم ك  اشمعك  ا
 ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔيػ ٖٗٗٔم  محـد  ٖػ ا قصد الفمد ممإلد لإل  الفم ب ػ ٖٔ ======================================



 

 (59)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 :الفد ،ة ال   ع ك ت   مال ت المفم ك  شمكعت ا ف
ال ػػت لمػػعص لإلمػػ  رػػفمؼ المػػفم ك   للحػػترب الفدقػػة لال ػػ تت 

 .لالخ  تت الم   دة  ك  المفم ك     اى   د ال اى مكتف
 .لحترب مدض ال فدقة لالفدقة لااللقمتـ

 ااا ا،مد مدض لا،مد  فد ع ص د ػ  ا سػ ـ  ح ػص اف الػا   
 كقملػػػمف:  فف الػػػد مؿ  ػػػ  ا سػػػ ـ تحػػػدث لاػػػم حكػػػدة ل ح ػػػترل  د ػػػدل 

!! تً ا س ـ الم   اـ ا س ـ الميػت   اـ ا سػ ـ ال ػكع ! ارػمح ت  دقػ
 ل،ب الفدؽ اسمات ا س ـ  للح  الممب    ياا!!

 تلعمػب  –لي   د ،ة ع ػص الإلمكػ   -ف م لاا لح  شمكعت مفتلم
 :لؿ عمداف(ٖٓٔ) قمؿ ام تعتلص

  ((ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقماْ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقماْ َلاْع َ َلاْع َ ))

  وصعة الديًوصعة الديً

الػػان شػػتح  ػػا رسػػمؿ  عػػز  لشػػب  ليػػاة تق ،ػػ  اف لع ػػم اف د ػػ  ام 
 ػ  زمتلػا ل عػد زمتلػا   - ال ػتس شمكعػتً  لاس    مػ  ر  ص ام ع كا لس  مام 

 مػ   -    ،ب ا مت،   ل   ،ب الدلؿ  لمتحاً لرشتاًل  رغتراً لشكم تً 



 

 (61)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

الإلمك  إلص  ـم القكتمػة   ػ   مشػد مػ   مػ فك  اف   فػا ،ػب مػت شػتح  ػا 
  الت الفا شتلب م  ياه الإلمالب لكػ  ال ر  ص ام ع كا لس  مال م  الكد م 

 !! اس فك  اف الفا ،ب الإلمالب
 لك  الم ك ة ا   تق ؟

ل ػد  تً مػ  شمالػب رسػمؿ ام  لا ػ  ا ػا شتلمػ تً الت ا ػات شتلمػ
ثتلػػث مػػ  اعمػػتؿ رسػػمؿ  رسػػمؿ ام  لا ػػ  الثتلػػث ا ػػا عمػػ ً  مػػ  عمػػب

 .!!!ام  لك  الم ك ة ال   شدت    ياا الزمتف ي  العصمكة
 كػػب إلمػػتف  ع قػػد اف را ػػا يػػم الصػػماب  لراى إ مالػػا ا  ػػد   

 يم الخفأ  ِلَم  ت ا  ؟!
مػػػػت داـ يػػػػاا لارد عػػػػ  رسػػػػمؿ ام  لذاؾ لارد عػػػػ  رسػػػػمؿ ام  

 قب ياه لشاة لظدن  ال ياا الداى الػان ارت،ػكا   لالت ا ات راى 
ال يػػػاا الػػػداى الػػػان امكػػػب إلكػػػا  لكػػػ  ال تفػػػدض را ػػػك ع ػػػص ا  ػػػد    
اعدض را ك لكػ  ال تفػدض  ف ،ػب إلمػتف لػا مػت   ئمػا ل  ئػم قدراتػا 

 .عز  لشب  لطتقتتا م  شدع ام 
 :ل،دب لالك مثتالً 

لمقػػمؼ ل صػػ ة  ليػػص يكئػػة  ػػ  يكئػػة ا رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مالدسػػمؿ 
احكتلػػتً  ،ػػ   رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملامػػد ال  إلػػب اف لخ  ػػق  كػػا ا ػػداً  ،ػػتف 

 ده الكم ػص ع ػص ،ػمع  ػده الكمػدى ع ػص ق مػا  لاحكتلػتً  ،ػ   ػده الكم ػص 



 

 (60)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ع ص ،مع  ده الكمدى ع ص ُسد تا  لاحكتلتً ،تف  ممب  د ػا  يػب تمػ فك  
 لاحدة؟ ال.اف تقـم  كب ياه الحد،تت    ر ة 

ا ئمػػػة ا عػػػ ـ لث قػػػما الدلا ػػػتت ال ػػػ  رلت يػػػاه الحػػػتالت عػػػ  
  ل،ػػػب رشػػػب مػػػ ام اس حمػػػ  يكئػػػة لشع اػػػت رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  مرسػػػمؿ ام 

 :قتئمة    يكئة الص ة ال    حثات لدرسات لا تلات     قاا ل  تس
ا مػػتـ متلػػك مايمػػا م   ػػد  ػػ   ػػ د الصػػعكد  مصػػد ل ػػص  ػػ د 

لعد   تملس لالإلزائد لالمغدب للكمكت  معظمام   مػ  المػايب المغدب ا
المتلك   ا  تر ا متـ متلك إسداؿ الكد      الص ة  اى اف ا لمتف 

 . قق لذراعكا  إلماره
لا مػػػتـ ال ػػػت ع      ػػػد مايمػػػا  ػػػ  المشػػػا المحػػػدى  ػػػ  مصػػػد  
ا  ػػػتر ا مػػػتـ ال ػػػت ع  اف  ،ػػػ  ا لمػػػتف  ػػػده الكم ػػػص ع ػػػص ،ػػػمع  ػػػده 

 .ى ع ص ق ما  يم ا  تر ياه الاكئة لارت،تيتالكمد 
لا مػػتـ ا مح كفػػة لمعظػػم سػػكتف المػػدف ،ػػتلما ح كفكػػا  ف الدللػػة 
العثمتلكػػة ،تلػػت ت خػػا المػػايب الح فػػ  مػػايمتً رسػػمكتً لاػػت  ا مػػتـ ا ػػم 
ح كفة  ،   ده الكم ص ع ص ،مع  ده الكمدى ع ص ُسد تا  لالػان  صػ   

ث يػب تصػح رػ تا اـ ال تصػح؟ تصػح  أى يكئة م  ياه الاكئتت الػث 
 .ر  ص ام ع كا لس  م لات ع  رسمؿ ام 

إف الاكئة ال ػ  ا ع اػت  :مت  عكد الصفم يم اف إلمتلتً  أت  ل قمؿ
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كئػػة غكديػػت ال تصػػح يػػ  الاكئػػة الصػػحكحة لمػػت عػػدايت  فػػأ  لمػػ    خػػا ي
 ر تا لل  تقمب !!!

  لال عػػز  لشػػب  ع ػػد ام الاًل: يػػم تػػَد  ب  كمػػت لػػكس لػػا  ف القمػػمؿ 
  مغػػ  لدشػػب مػػ  الممػػ مك  اشمعػػك  اف   ػػبلص ع ػػص ام ل قػػمؿ: اف ام 
قمِػػب  ػػ ف لرد   ػػ ف   ف يػػاه امػػمر ق مكػػة  لالق ػػمب ال  ف ػػ  ع كاػػت إال 

 .عز  لشب  ح،دة ع ـ الغكمب 
ثتلكػػػػػتً: يػػػػػاه يكئػػػػػة مػػػػػ  يكئػػػػػتت الصػػػػػ ة لمػػػػػتذا لثكػػػػػد  دقػػػػػة  ػػػػػك  

 المم مك   مممات؟!.
لا ف شػػتح مإلممعػػة مػػ  ال ػػمتب الممػػ حدثك  قػػتلما: إف ا ئمػػة 
رشػػتؿ للحػػ  رشػػتؿ   مػػتذا لػػايب ل  ػػت ع  ال   ػػ  ح كفػػة ال متلػػك؟ 

 لح  لأ ا م  الد   ممتشدة لل فا! ليب معك مفي ت االش اتد؟
لالؿ مفيػػػػب ال  ػػػػد اف تكػػػػمف حت ظػػػػتً ل قػػػػدلف لالُمػػػػ  ة  لتعػػػػدؼ 

رػ  ص ام ع كػا غة العدب ع ص عاػد رسػمؿ ام تفمكد ، ـ القدلف لالُم  ة   
   ف الك مة قد  كمف لات تفمكد    عصػد رسػمؿ ام ل ػص عصػدلت لس  م

 ػ    مػدتات  تلعصػد الحػتل  سػ كمف مخفػأً    غكد تفمػكديت لمع تيػت  للػم
  لال  ػػد مػػ  معد ػػة اسػػمتب لػػزلؿ رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مم ت عػػة الم ػػكد ال ػػا د 

مػػ  معد ػػة ُسػػ  ة ال مػػ  العػػدلتف  لتمػػ فك  اف تمكػػز  ػػك   ا  ػػتت  لال  ػػد
الحػػػػد ث الصػػػػحكح لال،ػػػػعكق لالم ػػػػماتد  ال  ػػػػد اف  كػػػػمف معػػػػك للػػػػة 
االش اػػتد   ػػإذا لػػم تكػػ  تم ػػك للػػة االش اػػتد  ك مغػػ  اف ُتَمػػ ِّم لمإل اػػد 
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 لت ع م م ا  إلص اف ت ع م الت االش اتد.
 ع ص سمكب المثتؿ:

كق سػػتدت ت الع مػػتح ا شػػ ح  ػػ  الالدلػػت ال ػػمتب قػػدالا  ػػ  تمرػػ
يكئة الص ة   قدالا:  ،   ػده الكم ػص ع ػص ،ػمع  ػده الكمػدى   مضػعما 
ا ػػػد ام ع ػػػص المد ػػػق   لاػػػم اع قػػػدلا اف الكػػػمع يػػػم المد ػػػق  قػػػتؿ ام 

 :المتئدة(ٙ) تعتلص

  (( تْغِمُ مْا ُلُشمَيُكْم َلاَْ ِدَ ُكْم ِإَلص اْلَمَداِ قِ  تْغِمُ مْا ُلُشمَيُكْم َلاَْ ِدَ ُكْم ِإَلص اْلَمَداِ قِ ))
مت الكمع الػان  قػمؿ  ػا الع مػتح إذاً اسما المد ق للكس الكمع  

الان  إل اد ال  ػد اف  كػمف عتر ػتً  ػدالالت إذاً ل قصدللا؟ إلا الدسغ  
لرػػػحما  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ما لفػػػتظ ،مػػػت ،تلػػػت  ػػػ  عصػػػد ح،ػػػدة ال مػػػ  

الكػػػداـ   لػػػا عصػػػد الػػػمحص لزمػػػ  لػػػزلؿ ال ػػػدع  لكػػػ  لػػػم سأسػػػ خدـ 
 قد ا فأت    إتمتع ال دع.المع ص العتـ الممشمد ا ف  أ،مف ي ت 

ال  ػػد اف ل  مػػا لمثػػب يػػاه ا مػػمر  لا رػػمؿ الممشػػمدة  ػػك  إذاً 
الممػػػػ مك  ال  ػػػػ ؼ  كاػػػػت  ػػػػك  الممػػػػ مك  اشمعػػػػك  لالحمػػػػد م  امػػػػت 
 الامامش ال   تثكد الم ت،ب لالفدقة  ك  المم مك  لمتذا لخ  ػق  كاػت؟

ر،ع ػتف   مت دم ػت مإل معػك  لم فقػك  ع ػص اف الصػ مات  مػس  لالصػمح
ف ع ػػص م لالظاػػد لالعصػػد ار ػػ   لالمغػػدب ثػػ ث  لالع ػػتح ار ػػ   لم فقػػ

 ٖٓٔ) لقػػت يػػاه الصػػ مات   ف ال مقكػػت الػػان لق  ػػا يػػم ام لقػػتؿ ل ػػت
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 :ال متح(

  ((ِإف  الص َ َة َ،تَلْت َعَ ص اْلُمْفِمِ كَ  ِ،َ ت ًت م ْمُقمتًتِإف  الص َ َة َ،تَلْت َعَ ص اْلُمْفِمِ كَ  ِ،َ ت ًت م ْمُقمتًت))
 .لمتذا الخ ؼ؟!إذاً 

  ة قمػب الظاػد  لل ػد  د ػد اف  صػ   الت الد اف ارػ   ر،ع ػك  ُسػ
رػػػ  ص ام ع كػػػا ار ػػػ  ر،عػػػتت  يػػػاا لارد لذاؾ لارد عػػػ  سػػػكدلت رسػػػمؿ ام 

  ،ػػتف ُ صػػ   احكتلػػتً قمػػب الظاػػد ر،ع ػػتف  لاحكتلػػت ،ػػتف  صػػ   ار ػػ  لسػػ  م
 .ر،عتت

الػػت ار ػػد اف ارػػ   ار ػػ  ر،عػػتت قمػػب العصػػد  لل ػػد ال  د ػػد اف 
ا لزر؟ لػػكس ع كػػا لزر لال ذلػػب  ف  صػػ ص لت  ػػة قمػػب العصػػد  يػػب ع كػػ

المػػػ   ، اػػػت  كػػػد  مػػػ   عػػػب يػػػاا الخكػػػد لػػػا ثما ػػػا  لالػػػاى سػػػك دؾ يػػػاا 
 !! الخكد لكس ع كا عقتب لال لزر لال ممئملكة لال ش ح ا داً 

م ػػػص  كػػػمف ع كػػػا لزر؟ إذا تػػػدؾ الفد ،ػػػة  لكػػػ  متدامػػػت لت  ػػػة 
اف لمػػػػتذا لخ  ػػػػق  ػػػػ  ال ما ػػػػب؟ لد ػػػػد اف لصػػػػ   ر،ع ػػػػك  ُسػػػػ ة  عػػػػد لذ

المغػػػدب لقمػػػب الصػػػػ ة  لال ػػػتس الػػػا    ػػػػ  الممػػػإلد ال  صػػػ مف قمػػػػب 
 المغدب ل قكممف الص ة  عد ا ذاف ممتشدة  لمتذا لخ  ق؟

 عػػػز  لشػػػب  الخػػػ ؼ اشػػػد    ػػػة تحػػػدث  ػػػ  ا رض  ػػػك  عمػػػتد ام 
 المفم ك .
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  موصى وقومُموصى وقومُ

ضدب ل ػت مثػتال ،د مػتً ع ػص لمكػا الك ػكم لا كػا يػترلف  عز  لشب  ام 
كامت لع ص لمك ت ا ،ػب الصػ ة لاتػم المػ ـ  سػكدلت ممسػص  ػدج مػ  ع 

قمما     اسدائكب م  مصد ل،تلما إث ػص ع ػدة عتئ ػة  ل،ػب عتئ ػة عػدديت 
 ممػػمف الفػػتً  اى اف عػػدديم ، اػػم سػػ متئة الػػق  إلػػص اف لرػػ ما إلػػص 

 :!!سك حق   ت  دعمف :  كل المم س لشتيدلا  دعمف   فام  قتلما

  ال عداح(ال عداح(ٔٙٔٙ))  ((ُ،مفَ ُ،مفَ ِإل ت َلُمْدَر ِإل ت َلُمْدَر ))
  قتؿ لام:

  ال عداح(ال عداح(ٕٕٙٙ))  ((َ،   ِإف  َمِعَ  رَ ِّ  َسكَػْاِد  ِ َ،   ِإف  َمِعَ  رَ ِّ  َسكَػْاِد  ِ ))
 قتؿ لا ام:

  ((اْضِدب  ػَِّعَصتَؾ اْلَمْحَد  َتلَفَ َق َ َكتَف ُ،بُّ ِ ْدٍؽ َ،تلف ْمِد اْلَعِظكمِ اْضِدب  ػَِّعَصتَؾ اْلَمْحَد  َتلَفَ َق َ َكتَف ُ،بُّ ِ ْدٍؽ َ،تلف ْمِد اْلَعِظكمِ ))
  ال عداح(ال عداح(ٖٖٙٙ))

،ػػب عتئ ػػة لاػػت طد ػػق  ،كػػق سكم ػػمف لقػػتع المحػػد طػػك ؟! لكػػ  
سػػ    ال ػػمس ع ػػص يػػاا الفػػك   إلفف ػػا  ػػ  المقػػت لالحػػتؿ  ب  عػػز  لشػػام 

 للالك قتؿ لا ام:
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  طا(طا(ٚٚٚٚ))  (( َتْضِدْب َلُاْم َطدِ ًقت ِ   اْلَمْحِد  َػَمًمت َتْضِدْب َلُاْم َطدِ ًقت ِ   اْلَمْحِد  َػَمًمت))
لم ػما  كػا  ل ػك  ،ػب طد ػق لطد ػق شمػد  .شت ػتً  : ع ػص (  َػَمًمت)

ام المتح  شمديت م   قمؿ ل  ل ،   ككمف   قتلما:  ت ممسػص لحػ  ال 
ع،ػػ ت  للد ػػد اف لفمػػػئ  ع ػػص  ػػتقص إ مال ػػػت   ،ػػدب لاػػم المحػػػد لػػدى  

 أرػػػمح  ػػػ  المػػػتح الم إلمػػػد لما ػػػا   ظػػػدلف م اػػػت إلػػػص  ع،ػػػام الػػػمعر  
ل  حػػػدثمف مػػػ   ع،ػػػام ليػػػم سػػػتئدلف  يػػػب ي ػػػتؾ معإلػػػزات ا،مػػػد مػػػ  

 ياه؟!!.
 عػػد اف اغػػدؽ ام لاػػم  دعػػمف لش ػػػمده  -قػػتت ام ام  -لكػػ ام 

لص ر    ت قص ا لماح  لا ق معاػم ح ػص قتؿ ممسص لاترلف: الت ذايب إ
اعػػػمد  لذيػػػب ل  قػػػ  الػػػمحص مػػػ  ام  سػػػكدلت يػػػترلف  ػػػمشل لمػػػت عمػػػدلا 
المحػػػد للشػػػدلا شمتعػػػة  صػػػ عمف ارػػػ تمتً ع ػػػص يكئػػػة ا قػػػتر ل عمػػػػدللات  

  قتلما: اشعب ل ت إلاتً ،مت لام للاا!!.
   لاػم قػـم  ػ  عػ ه شػب  ح ص تع مما الام  م حقمف غ،ػب ام 

لقػػػـم ال تصػػػب حقكقػػػة ا  مػػػتف إلػػػص ق ػػػم ام ا ػػػداً  لاراد ام امػػػداً   اػػػت 
 لام قمب  دلشام مػ  مصػد العػزلا إلػص ال مػتح اف تػايب ،ػب لاحػدة 

 لاػػػم  -مػػػ ا  إلػػػص رػػػد ق ات المصػػػد ة لتقػػػمؿ لاػػػت إف غػػػداً يػػػم عكػػػدلت 
لار ػػػد اف تعفك ػػػص ذيمػػػك ع ػػػص سػػػمكب  - دشػػػما مػػػ  مصػػػد  ػػػـم عكػػػديم 

د  لارده لػػػػػك مػػػػػدة ا ػػػػػدى  لا ػػػػػالا ذيػػػػػب المػػػػػ ق ل ممػػػػػا  ػػػػػـم العكػػػػػ
ر  ص ام ع كػا  ُػَع ِّم ت  ،مت اف ال م   عز  لشب  المصد تت ل دشما  ا  لام 



 

 (67)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

قد ا،د ل ػت اف ،ػب مػتؿ شػتح مػ  حػداـ   فػق  ػ  الػالمب لا ثػتـ   لس  م
لالظػػدلا إلػػص المإل مػػ  ، ػػا  ،ػػب مػػتؿ شػػتح مػػ  حػػداـ  مػػ   ام شتمعػػا 

لا ثتـ     دن  ا  تلإلم  ال    دن  ا  كدة  ال ع ص إلفتقا    الالمب 
 يكدل    ال    دن  ػا حمػمب ي مسػة     دن  ا ح ك تً  ال    دن  ا

 لػػا شػػتح مػػ  طد ػػق حػػداـ  لكػػ  إلمػػتف سػػكأت   تلمػػتؿ مػػ  طد ػػق حػػ ؿ 
يب سك  دى  ػا سػكإلترة؟ ال   مػ ح  مػ  ام اف   فػق قدشػتً حػ الً  ػ  

ل حػػدؽ  اػػت متلػػا   لػػا ال  ػػد اف   فػػق  شػػداح سػػكإلترة ت،ػػد لفمػػا ل دلػػا 
 .عز  لشب   المتؿ  كمت  دض  ام

  مػػت ط ػػب   ػػم اسػػدائكب إلاػػتً ،ػػتف معاػػم ممسػػص المػػتمدى  ل،ػػتف 
 .إ    تلة سكدلت ممسص  ع دمت ،تف  دعمف  ا ح الا،مر

اـ ممسػػػػص المػػػػتمدى ا اتػػػػا لتد، ػػػػا  ػػػػ  الغت ػػػػة  م ػػػػتً ع كػػػػا مػػػػ  
مد ػب لشػتح لػا  غزالػة ا ػات تدضػعة ح ػص  دعمف   ألزؿ ام لا ا مػك  ش

 .شب للمت
لممسص الك كم الحص ام إلص اما اف ت،ػعا  ػ  ال ػت مت  لت،ػعا 
 ػػ  المحػػد  ل،ػػتف  كػػ ام ع ػػص المحػػد  لتد فػػا  حمػػب ، مػػت شػػتع شػػا ت 
الحمب لارضع ا ثػم تعكػده ل  ػت مت  ح ػص إذا شػتح ش ػمد  دعػمف لكف  ػما 

اف تػػأت  ممشػػة شػػد دة  عػػز  لشػػب  م المكػػت لػػم  إلػػدلا شػػكئتً  شػػتحت إرادة ا
 قفعت الحمػب لم ػص ال ػت مت إلػص اف لرػب إلػص شػتطل قصػد  دعػمف  
 أ اه  دعػمف لر ػته  للػم  قمػب المدضػعتت  ل،تلػت ا  ػا تدقمػا   قتلػت 
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لام: الػت ع ػدن المدضػعة   أرضػع ا امػا  لػا  ػ  رعت ػة مػ  ام ليػم  ػ  
  كت  دعمف  للالك قتؿ  عر الصتلحك :

 الػػػػان ر ػػػػته شمد ػػػػب ،ػػػػت د  ممسػػػػص
 

 لممسػػص الػػان ر ػػته  دعػػمف مدسػػب
ممسػػػص المػػػتمدن راى سػػػكدلت شمد ػػػب  لػػػا يػػػم الػػػان ،ػػػتف  د كػػػا   

لرله ع ػػدمت لػػزؿ لكف ػػد سػػكدلت ممسػػص   أ ػػا المػػتمدن حف ػػة تػػداب مػػ  
الممض  الان لطئا سكدلت شمد ب  لقتؿ لام الت سأر   لكػم إلػا  لكػ  

ظػػػد المػػػتؿ الػػػان شمػػػ  مػػػ  حػػػداـ ال -يػػػتتما الػػػايب الػػػان معكػػػم ، ػػػا 
 إلم  مت معام م  ذيب لاسػتلا  للضػ   - صدؼ    الالمب لا ثتـ 

ع كا ال داب الان معػا لرػ   لاػم إلػا  لع ػدمت عػتد سػكدلت ممسػص لشػد 
قممػػػا  عمػػػدلف الصػػػ م   أممػػػك  ػػػداس سػػػكدلت يػػػترلف ل  حك ػػػا ل د ػػػد اف 

مػكدلت يػترلف  ،د ا  لقتؿ لا: تد، ام مفم ك  لاعمد  أشديم ،ػت د  :  
 قتؿ لا:

  ـ  ال تَْأُ ْا  ِِ ْحَكِ   َلال ِ َدْاِس  ِإلِّ  َ ِ كُت َاف تَػُقمَؿ  َت اْ َ  ُا
 طا(ٜٗ)   َػد ْقَت  َػْكَ   َِ   ِإْسَدائِكَب َلَلْم تَػْدُقْب قَػْمِل 

الت ال ار د اف ا ػدقام ح ػص تػأت  لتغكػد يػاا الم كػد ل عػمدلا ،مػت  
،تلما سك قممما إلص  ئ ك   لالُفْدقػة لػكس لاػت   ،تلما  لك  لم الت تصد ت

 ع ج  لياا يم ال تيد الان اردت اف اُ َػكِّ ا.
ح ػػص ال  ف دقػػما  ف ا،مػػد داح تصػػتب  اً سػكدلت يػػترلف تػػد،ام ،فػػتر 
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 ا ا مة يم داح الفدقة ال   لدايت ا ف  لارمحت الفدقة ا ف زائدة عػ  
 ػك   ليػاه الإلمتعػة لاػم الحد  ياه الإلمتعة شع ت لات را ػة  للاػم مف

ل،ب شمتعة تحتلؿ يػدـ  كػد   امداح  لالإلمتعة ا  دى لات  كد ل د 
 !!ا  دى

 لمتذا  ت إ مال  لا س ـ لاضح لضمح ال مس؟!!
ل،  ػػػػػػت ،إلمتعػػػػػػة الممػػػػػػ مك  ال لخ  ػػػػػػق ا ػػػػػػداً ع ػػػػػػص ا رػػػػػػمؿ  
الخ  تت الاتم كة ال      الفدلع لفش ات إلػص لقػت ت إلمػ   كػا ا مػة 

مػ   -شم ات  لك     الظدلؼ الداي ة  إلب ع ػص ،مػتر القػـم ل  إلم  
اف  إل معػما ع ػص اسػس م ػ د،ة لق،ػ   اػت ع ػص الفدقػة  -ي ت لم  ي ػت 

 ػ  الاػمامش لالخ  ػتت ال ػػ   ػ  اشػكتح لكمػػت ارػ كة لال ح ػص  دعكػػة 
 :لؿ عمداف(لؿ عمداف(ٖٖٓٔٓٔ)) ح ص لعمب شمكعتً  قمؿ ام تعتلص عز  لشب     د   ام 

  ُمْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلالَ تَػَفد ُقماْ َلاْعَ ِصم  

  واجب املضله حنو أخيُ املضلهواجب املضله حنو أخيُ املضله

 ... المم م مأممر  أف  مد  ده إلص ا كا
 ػػص لػػم رله ا  عػػد عػػ  طد ػػق ام لغفػػب للقػػ   ػػ  المعترػػ   ال ح

اع فػػػا  لال اقمػػػم ع كػػػا  لال اشػػػدد ع كػػػا  ل ػػػ  إذا ع ف ػػػا سػػػكقمؿ لػػػص: 
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 . صلكس لك شأف لسك د،   ل م
،تلما ارػحتب الػ ال  ر  ص ام ع كا لس  ملك  ارحتب رسمؿ ام 

لقػتلما لػا: ا ػمؾ  َرِضػص ام ع ػاالفكب  ذيب شمتعة لمكدلت ا   الػدرداح 
ذيػب إلػص  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م  ف الػان ل ػص  ك ػك ل ك ػا ح،ػدة ال مػ  

 د  متذا س فعب؟ يب تاإلده؟ قتؿ ال:ال تـ لشدب الخم

 ؛{إىل أخٚم عِسًا ٙلْ٘ قطٙبا ًّ إبوٚؼكّ أقطب }
 ل ػػ  لػػم تد، ػػا سػػك فدد  ػػا ال ػػكفتف ل إلاػػز ع كػػا  ل صػػمح مػػ  

 !! ش مده لم  اتمتعا
الػػػػت ال ػػػػد اف امػػػػد  ػػػػدن إلكػػػػا  شا ػػػػا مػػػػ  لسػػػػتلس ال ػػػػكفتف  

 ليماشس ال فس  ثم ضدب لام مثتاًل لقتؿ لام:

 ْ؟ً٘اشا كِتٍ فاعو ،هلٍ ٗقع يف ب٣ط ٟاأضأٙتٍ ه٘ أْ أخ }
ن إشا ٗقع يف ٘اي: كصهم أخق قاه٘ا منس ٙسُا إهٕٚ هِدطدٕ،

 {اهصُب 
 ف  ػػ  رػػدلريم لػػمر )ال إلػػا إال امم ف لالمفم ػػم إ مال ػػت الممػػ م

إال الػػا  خ،ػػ  إذا اسػػ م   اً لشمػػتر  محمػػد رسػػمؿ ام( لمامػػت  كػػمف عتتكػػتً 
إلػػص ل ػػتت مػػ  ، ػػتب ام   ػػفقة لعفػػق لرحمػػة لح ػػتف  ال  د ػػد الػػان 

ال  غ   ع كا ال  قمم ع كا  لك   د د الػان  أ ػاه  ػتلد ق  د ع كا  دِّ 
 .لال ك  لكدده إلص رفمؼ المم مك 
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ة مػػ  الحكملػػتت لالػػ م ت ػػادلف شمكعػػتً  لػػم شػػخص معػػا مإلممعػػ
؟ ،كػػق  عكػػديت؟ يػػب  عكػػديت  تلعصػػت  !ا  عػػدت دج  اػػت  للاحػػدة م اػػت خػػ

يػػت ح ػػص مػػ  ا ،ػػب ل   ظد  ت  أ ػػايت  تلمػػكك ة  ل أ ػػا لاػػت شػػكئتً ال  لإلمػػ
ل،ػػالك الُعصػػتة لالمػػالمك  الػػا   !!  تأ،ػػب  ثػػم  أ ػػايت  ػػتل فق لال ػػك 
 . ك  ت  ح تشمف إلص ال فق لال ك 

ال اقمؿ لا: الت ،ت د  ال الت ذايػب إلػص شاػ م  سػكقمؿ لػك: 
ال شػػأف لػػػك  لالػػػت ال ام ػػػك يػػػاه لال ت ػػك  ال  مشػػػد ممػػػ م مامػػػت عػػػ  

ــٕ إ٨  قػػمؿ شػػألا  مػػ فك  اف  حكػػم ع ػػص لاحػػد مػػ  الممػػ مك   )٨ إه
 كاػت   ف   تلكفد  ال  ألا م  ايب شا م مخ ػد   اهلل حمٌس ضغ٘ي اهلل(
 الحكم    ياه م.

 .ع ك ت اف لايب   مال ت للعكديم لإلس ـ متذا ع ك ت؟إذاً 
 ػ  ال ػتـ  لالػ م تع مػمف اف سػكدلت عمػد   سكدلت عمد ،ػتف لػا اخ  

يػب إلػص ال ػتـ شػدب ،تف شػد داً  ػ  الحػق   قػتلما لػا: ا ػمؾ الػان ذ
   ل، ب:تً الخمد   قتؿ لام: اح،دلا لص ، ت تً لق م

تَ زِ ُب اْلِكَ تِب ِمَ  ال  ِا  حم  مم ام الدحم  الدحكم  
َغتِ ِد الا لِب َلقَتِ ِب ال ػ ْمِب َشِد ِد اْلِعَقتِب ِذن  اْلَعزِ ِز اْلَعِ كمِ 

  غت د(ٖ: ٔ)  كدُ الف ْمِؿ ال ِإَلَا ِإال  ُيَم ِإلَْكِا اْلَمصِ 
 .ياا   ب إلص ام لارش  إلص ح،دة ام، ت ص إذا لر ك  
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 : ف الد   ال صكحة
لاَ ْللص  تل صكحة المعكد ع  ح،دة ام الان تدؾ م ال ام  

 .الان ايمب    الص ة  لالاى ال  فدن الز،تة
 :ال صكحة تكمفل 

ة  تلحكمة لالممعظة الحم ة   إذا قم ت شمكعًت  تلحكم
لالممعظة الحم ة لإلم  رفمؼ المم مك  للمحد شمب المفم ك  
ح ص لكمف قمة امتـ شممع الكت د   لالم د،ك  لالكامد لم  عتللام 
اشمعك   لياا يم الؿ لاشب ع ك ت    ياا الزمتف لالؿ  د ،ة 

  دضات ع ك ت الدحم  لحم إ مال ت المفم ك :

   َلالَ تَػَفد ُقماْ َلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت    ((ٖٖٔٓٔٓ.)لؿ عمداف.)لؿ عمداف  

  ُٗٔٗٔيضز اإلصالوُيضز اإلصالو

شػدعا ا غػػد  لد  ػا القػػكم ع ػص الُكمػػد  ػ  ،ػػب  عػز  لشػػب    ػص ام 
ش ح  ح ص لمػ فك  اف ُلمػمكا د ػ  الكمػد    ػم  ك ف ػت مػت   ػق ع ك ػت  
للػػػم  ك ف ػػػت مػػػت ال طتقػػػة ل ػػػت  ػػػا  للػػػم ُ حم  ػػػت مػػػت ال لمػػػ فك  حم ػػػا مػػػ  

اف لمكد ع ص يػاا  ر  ص ام ع كا لس  مامدلت ال م  ال ك كفتت ا لاكة  ل 
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ال مق  كمت  ك  ت  لكمد ل مفم ك   للماب ا مد ل ممحد   مت داـ ا مػد 
لعػػ  ُسػػ  ة سػػكد ا للػػك  لا  ػػد    لػػم  خػػدج عػػ  شػػدع رب العػػتلمك   

 :رض  ام ع ات   لفما تقمؿ ع ا المكدة عتئ ة  ر  ص ام ع كا لس  مل،تف 

ٕٔ َضُغُ٘ي ُخَٚٚط اًَ } َّ ر  ص ام ع كا لس  م اهوَّ ِٚ ِّ، َب ًَِطِٙ ٌَا ٜأ ُٓ َِٙػُط ٜأَسُس  ٜأ
َّ ٌَا، اِخَتاَض ِإ٨ َخِط،ا٬ ًٔ ُٓ َِٙػَط ٍِ ًَا ٜأ ِّ ٜه ٌّٟا  َٙٝل {ِإِث

ٔ٘ٔ٘ 
رػ  ص ام ع كػا ل،تف  قمؿ لدس ا لدعتتا الػا    م غػمف عػ  ح،ػدتا 

 الخ ق د   ام: لس  م

{ُتَِفُِّطٗا  ٨َٗ ََٗبٚؿُطٗا ُتَعٚػُطٗا، ٨َٗ َٙٚػُطٗا }
ٔٙٔٙ 

 ل قمؿ لام :

ٌَا } ٍِ ٜفِإُٖ َّ ُبٔعِجُت ٍِ ًَُٚٚػِطٙ َّ  ُتِبَعُج٘ا َٜٗه {ًَُعٚػِطٙ
ٔٚٔٚ 

تكمػػػػدلف لألمػػػػة امػػػػد يػػػػاا الػػػػد    ح ػػػػص  ُقم ػػػػما  حػػػػب رػػػػتدؽ 
لإ ػػ ص قصػػد  ػػ  ،ػػب عمػػب   مشاػػمف  ػػا إلػػص رب العػػتلمك   يػػاا يػػم 

 استس الد  .
 

 الصحكحك  المخترن لمم م ع  عتئ ة رض  ام ع ات ٘ٔ ======================================
 الصحكحك  المخترن لمم م ع  الس  ٙٔ
   يد دة رحكح المخترن لمم د ا متـ احمد لس   ال دمان ع  ا  ٚٔ
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  د يف الديًد يف الديًتغدُّتغدُّالال  --44

مػػػػ  تقػػػػدـ الع ػػػػم لال  ػػػػتر  -للألسػػػػق ظاػػػػد  ػػػػ  عصػػػػدلت ا ف 
ال  ػػػػػتر طتئفػػػػػة ،مكػػػػػدة مػػػػػ   –الثقت ػػػػػة  لز ػػػػػتدة معد ػػػػػة ال ػػػػػتس  ػػػػػد  ام 

لشع ػػػما الفمػػػام يػػػم لحػػػديم ا لرػػػكتح ع ػػػص الػػػد      .... الم  ػػػدد  
ب  لال اعػػدؼ مػػ  ا ػػ  ، ماػػم يػػم الحػػق  ل،ػػب مػػت سػػمايم  ك مػػا  تطػػ

  الك؟ ااتم 
 الان اعفتيم ياه المرت ة؟!   لمَ 

 لَم  الان ، ب لام ياا ال م،كب ع  الم كد ال ا د؟!
لإذا لشػػػػدلت مػػػػت  ػػػػدعمف إلكػػػػا لإلػػػػديم  حدرػػػػمف ع ػػػػص ال عمػػػػكد 
ل د ،ػػػػمف ال كمػػػػػكد  ػػػػػ  اى امػػػػػد مػػػػػ  ا مػػػػػمر ال ػػػػػ  ت ع ػػػػػق  ػػػػػتلمفم ك   
ل زعمػػمف اف يػػاا  كػػا إرضػػتح م  لُحمػػ  م ت عػػة لحمكػػب ام لمصػػففته  

   ك مػػت عػػز  لشػػب  ع ػػص العز مػػة القم ػػة الَف كػػة الصػػ مة  ػػ  د ػػ  ام  لػػا  ػػدؿ 
 لرحما المدرة الكداـ ا طاتر. ر  ص ام ع كا لس  مياا لم  ك  م  ال م  

لزاد ا مػػػػد سػػػػمحاً الاػػػػم شع ػػػػما الفمػػػػام ق،ػػػػتة للكمػػػػما دعػػػػتة  
 كحكمػمف ع ػػص يػػاا  ػتلكفد  ل حكمػػمف ع ػػص يػاا  تل ػػدؾ  ل حكمػػمف 

ا سػػُكخ د  ػػ  شاػػ م  ل حكمػػمف ع ػػص يػػاا  ألػػا لػػ   ػػد ب ع ػػص يػػاا  ألػػ
 الإل ة!! م  الام  حفظمف قمؿ ام:



 

 (75)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

   ِِإِف اْلُحْكُم ِإال  لِّ ا   ((٘ٚ٘ٚا لعتـا لعتـ))  
َم  الان عك  ام ق،تة    المحكمة ا لاكة لل   حكم  كات  ػـم 

 ؟!عز  لشب  القكتمة إال رب المد ة 
اشػػد ال حػػا د   كفػػ   لسػػ  مرػػ  ص ام ع كػػا لالكفػػد حػػار م ػػا لمك ػػت 

 :ر  ص ام ع كا لس  مقملا 

ٌَا } ًِِط٥ٍ ٜأٙٗ ٕٜٔ٪ ٜقاَي ا َٔا َبا١َ ٜفٜقِس ٜكأفُط، َٙا: ٔخٚ ٌَا، ٔب ُٓ  ٜأَسُس
ِْ َْ ِإ ٌَا ٜكا ٕٔ  َضَدَعِت َِٗإ٨ ٜقاَي، ٜك {َعٜوِٚ

ٔٛٔٛ 
م،ممف الحد ث اف م  قتؿ   كػا:  ػت ،ػت د  ل،ػتف ا ػمه مفم ػتً 

فػػػد ع كػػػا   لػػػا  ػػػ ام مفم ػػػتً  غكػػػد حػػػق  ا  مػػػتف مح ػػػا ممحػػػداً رشػػػ  الك
الق ػػب  لال لمػػ فك  اف ُلخػػدج مفم ػػتً مػػ  ا  مػػتف إال إذا  ػػدج ا  مػػتف 

  ليػب ي ػتؾ مػ   ف ػ  عػز  لشػب  م  ق ما  لارمح شتحػداً  ػد   الػدحم  
ع ػػػػص ق ػػػػمب ايػػػػب ا  مػػػػتف ح ػػػػص  حكػػػػم ع كام؟!!.امػػػػت ا عمػػػػتؿ ال ػػػػ  

شمػػػػػتمام لاع،ػػػػػتحيم   إلاػػػػػت ذلػػػػػمب ال  عم اػػػػػت ال ػػػػػتس  إلػػػػػمارحام لا
ل عمػػػد إف تػػػتب م اػػػت  لقػػػد قػػػتؿ ام ل ػػػت  عػػػز  لشػػػب  معترػػػ   غفديػػػت ام 

 اشمعك :

   ََلُتم ُما ِإَلص ال  ِا َشِمكًعت اَ ػَُّات اْلُمْفِمُ مَف َلَع  ُكْم تُػْفِ ُحمف    
  ((ال مرال مرٖٖٔٔ))

 الصحكحك  المخترن لمم م ع  عمد ام    عمد  ٛٔ ======================================



 

 (76)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لػالمب إلص ا س كثتر م  ا سػ غفتر لكمحػم ا عز  لشب  لدعتلت ام 
 لا لزار:

 اْس َػْغِفُدلا رَ  ُكْم ِإل ُا َ،تَف َغف ترًا  ُػْدِسِب الم َمتح َعَ ْكُكم مِّْدرَارًا
  َل ُْمِددُْ،ْم  َِأْمَماٍؿ َل َِ كَ  َلَ إْلَعب ل ُكْم َش  تٍت َلَ إْلَعب ل ُكْم اَلْػَاترًا

  (.(.لمحلمحٕٕٔٔ: : ٓٔٓٔ))
مب ع كػػا  ػػت   ح  ػػإذا لػػم   ػػب ا لمػػتف إلػػص ام  ػػإف ام قػػد   ػػ

 خصا  ا    ياه الحكتة   مػدض  ػ  لفمػا  ال  ػ قص  ػ  قمتػا لرزقػا  
ال   ػػػ ح  ػػػ  للػػػده  ليػػػاا مػػػت ُ مػػػمص الػػػم ح  ل قػػػمؿ  كػػػا إمػػػتـ الدسػػػب 

 :ر  ص ام ع كا لس  ملا لمكتح 

ًَا } َٛ َسٖتٟ ٔباٞهَعِبٔس ١ُاٞهَب٩ ََٙعاُي َٗ ٌِٔؿ ِِٔط َعٜوٟ َٙ  ٜهَِٚؼ ِضِضاٜ٪ ٜظ
َٕٔعٜو ِٚ ٠ٞ ٣َٚٔٛ { َخ

ٜٜٔٔ 
 !، مت اذلب ذلمتً شتحه   ح  كف د ام  ا ياا الالب

ح ص للم  دج ياا المػفم  مػ  الػدلكت  عز  لشػب  لتيكك ع  اف ام 
لمتت للم   ب   قد شعب ل ت اشمعك  شػفتعة الحمكػب المحمػمب  لقػد 

    شأف ياه ال فتعة: ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ 

 س   ال دمان لا   متشة لمم د ا متـ احمد ع  ا   يد دة  ٜٔ ======================================



 

 (77)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ِّ اٞهٜلَبا٢ِٔط ِىِٜٓ٪ َؾٜفاَعٔتٛ } ًٖٔتٛ  ًٔ {ٝأ
ٕٕٓٓ 

للك ػػػػػا  صػػػػػص  ال ل م قػػػػػك !!لػػػػػم  قػػػػػب: شػػػػػفتع   ل صػػػػػتلحك  
شػػفتع ا  يػػب الكمػػتئد  للػػم  قػػب ح ػػص  يػػب الصػػغتئد الػػا   مػػتتما للػػم 

لكػػػ  الق ػػػب اسػػػ قد  كػػػا ا  مػػػتف  ل كػػػا تمحكػػػد  عػػػز  لشػػػب    م ػػػما إلػػػص ام 
لح ػػص إذا   ع كػا لسػ  م رػ  ص امالػدحم   للػالك   ػف   كػا ال مػػ  العػدلتف 

لػػم ت حقػػا شػػفتعة ح،ػػدة ال مػػ   ػػأمده مفػػمض إلػػص ام إف شػػتح عفػػت ع ػػا 
 لغفد لا  لإف شتح عا ا  لال  ف   ع ص ذلك احد م    ق ام.

  تهفري املؤمينيتهفري املؤميني  --55

لكس  ى مم م مامت ،تف شألا اف  ُكفد مفم ػتً  ػالب  ع ػا  إذاً 
ص للػم قتتػب المػفم ك    قػد ح ص للم ،تف ارتكب ،مكػدة مػ  الكمػتئد  ح ػ

    المفم ك : عز  لشب  قتؿ ام 

   َػُ ما  ََأْرِ ُحما  َػكػْ َػُاَمت  َِإف  َ َلِإف طَتئَِفَ تِف ِمَ  اْلُمْفِمِ كَ  اقػْ
 َػَغْت ِإْحَداُيَمت َعَ ص اْ ُْ َدى  َػَقتتُِ ما ال ِ   تَػْمِغ  َح  ص َتِف َح 

  الحإلدات(الحإلدات(ٜٜ))    ِإَلص َاْمِد ال  اِ 
 !!تيم ام مفم ك سم   .. ام اق   مالم  ا

 س   ال دمان لا م دالد لا   متشة لمم د ا متـ احمد ع  الس  ٕٓ ======================================



 

 (70)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 !!!للم  خ   ع ام إسم ا  متف
 رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مللػػالك الظػػد إلػػص  داسػػة ارػػحتب رسػػمؿ ام 

معتل ػػػة  ػػ  ا ػػػ   َرِضػػػص ام ع ػػاع ػػػدمت حػػترب ا مػػػتـ ع ػػ   :لاد اػػم المػػتيد
سفكتف  لا  دج ع ص طتع ا  قػتؿ  عػر ارػحتب ا مػتـ ع ػ   ػ  حػق 

 تع معتل ة:اتم

{ ٍِ ُٓ  َْ َّ اهؿِٔٓطٔن  -أكفاْض ٍٓ؟ ل ص رلا ة: - ؟أًؿطك٘ ًٔ قاَي: 
ًٍِّ اهلفط فٗط ل ص رلا ة: –ٜفطُٓٗا  ُٓ  َْ ًَُِأفٝق٘ َْٓ  ؟ٗا، ٔقَِٚى: ٜأ قاَي: إ

َ٘اَُُِا  ٍِ، قاَي: إِخ ُٓ ٌَا  َْ اهلل إ٨ قو٩ٟٚ، قَٚى: ٜف املِافقنَي ٨ ٙصكطٗ
َِِٚا ِ٘ا َعٜو  (لرب٠ هوبٚٔقٛػِّ اهاه( { َبَػ

 مملػػػػت  إ مال ػػػت اسػػػػتحلا   إ مال ػػػت ظ!!،مػػػت قػػػػتؿ ام  ػػػ  القػػػػدلف
مف لك ام مت دامما  قملمف )ال إلا إال ام محمػد رسػمؿ ام( لُ َصػ ُّ إلك ت!!

 - م  ل صػػػمممف م  ل ح كمػػػمف إلػػػص شػػػدع ام  ل عم ػػػمف  ك ػػػتب ام
 ككق لمم م مامت ،تف شألا اف  حكم ع كام  غكد ذلك؟! 

 !!م  الام  ُقتت مف إ مالام المفم ك 
 لتيكك ع  الكمتئد ا  دى.

  



 

 (79)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

  حهه مزتهب الهبريةحهه مزتهب الهبرية

لالظػػدلا  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  متعػػتلما معػػ  إلػػص ح،ػػدة رسػػمؿ ام 
 ػ  امػػده الغد ػػب العإلكػػب مػػ   عػػر ارػػحت ا الػػا   ارتكمػػما الكمػػتئد  ػػ  

 :عصده
مقتتب لفػ ح مكػة   ع دة لالؼ ر  ص ام ع كا لس  مز رسمؿ ام شا  

لامػػد ارػػحت ا اف  ك مػػما يػػاا الخمػػد   ػػ   ع ػػم  ػػا ايػػب مكػػة إال ليػػم 
ع ػػص ا ػػماب مػػد   ام  ح ػػص ال  ُكثػػد  ػػكام الق ػػب   اػػم الدحمػػة العظمػػص 

   إلػتح رشػب مػ   ترػة المػفم ك  مػ  ايػب  ػدر  ر مات ر   لتم كمتتا ع كا
 إلتر ة لقتؿ:لإسما حتطب    ا      عة  ل، ب ، ت تً إلص قد ش لشتح  

الر   ياا إلص قد ش لإذا الر  كا  ألت حدة لمشػا ام  ليػاه 
رػ  ص ام ع كػا  كتلة عظمص  لا ُ خمد ا عػداح  مػت د ػده لقػد ره رسػمؿ ام 

  كقمؿ: َرِضص ام ع ا  ل دلن ياه الماقعة ا متـ ع   لس  م
{  ٕٔ ٌٔٞقَساَز ا ٗاهٜأَُ صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍََّبَعَجِٔٛ َضُغُ٘ي اهوَّ َِٚط ٗاٞه ٗعَب

َّ اٜ٪ ٟٞ ِب َٔا ٜظٔعَِٚ ْٖ ٔب ٜٞ َخاٍر ٜفِإ َِٗض ٜٛٔوٝق٘ا َسٖتٟ َتٞأُت٘ا َض َ٘ٔز، ٜقاَي: اُِ ِغ
ٜٜٛوٞقَِا َتَعاَز٠ ٔبَِا  -أ٠ اًطأٝ  – َٔا، ٜفاُِ ِِ ًٔ َٔا ٔكَتاْب ٜفُدُصُٖٗ  ًََع َٗ

ٞٔ، ٜفِإَشا َِٗض َِِٚا ِإٜهٟ اهٖط َٔ ٞٔ، ٜفٝقٞوَِا:  َخِٚٝوَِا َسٖتٟ اَُِت ُّ ٔباهعَّٔعَِٚ َُِش
 ّٖ ِّ ٔكَتإب، ٜفٝقٞوَِا: ٜهُتِدِطٔد ًٔ ًَٔعٛ  ًَا  ٜأِخِطٔدٛ اٞهٔلَتاَب، ٜفٜقاٜهِت: 



 

 (01)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ٕٔ َِِٚا ٔب َٔا، ٜفٜأَت ِّ ٔعٜقأص ًٔ  ُٕ ّٖ اهٚجَٚاَب، ٜفٜأِخَطَدِت ِٗ ٜهُِٞؤقَٚ اٞهٔلَتاَب ٜأ
 ٕٔ ٕٜٔفِإَشا ٔف صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍََّضُغَ٘ي اهوَّ ٚ:  ٜٞ ِّ ٜأٔبٛ َبٞوَتَع ِّ َسأطٔب ِب ًٔ

ًِِط  ٍِ ٔبَبِعِض ٜأ ُٓ ٜٞ ُِٙدٔبُط ًَلَّ ِِٓى  ِّ ٜأ ًٔ ٌُِؿِطٔكنَي  َّ اٞه ًٔ ِإٜهٟ ٝأَُاٍؽ 
 ٕٔ ٕٔ  .صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍََّضُغِ٘ي اهوَّ صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٜفٜقاَي َضُغُ٘ي اهوَّ

ََٓصا؟ٗغوٍَّ ًَا   : َٙا َسأطُب 

ٕٔ ٨اه ٜقاَي: َٙا َضُغَ٘ي ًُٞوَصٟقا وَّ ًَِطٟأ  ٖٛ ِإُٚٛ ٝكُِِت ا  َتِعَذِى َعٜو
َٔا ِّ ٜأُِٝفٔػ ًٔ  ِّ ٍِ ٜأٝك َٜٗه ـٍ  ِٙ َّ  ،ٔفٛ ٝقَط َٔأدِطٙ ٌُ ِّ اٞه ًٔ ًََعٜم   ِّ ًَ  َْ َٜٗكا

ٍِ، ٜفٜأِسَبِبُت ِإِش  ُٔ َ٘اٜه ًِ َٜٗأ  ٍِ ِٔ ِٓٔوٚ َٔا ٜأ َْ ٔب ٌُ٘ ٜٞ َِٙش ٌَلَّ ٍِ ٜقَطاَباْت ٔب ُٔ ٜه
 َّ ًٔ َٔا ٜفاَتِٔٛ َشٔهٜم  َْ ٔب ٌُ٘ ٍِ َّٙسا َِٙش ُٓ ِْ ٜأٖتٔدَص ٔعَِِس ٍِ ٜأ ِٔ اهَِٖػٔب ٔفٚ

٨َٗ ِضّضا ٔباٞهٝلٞفِط َبِعَس  ،ٔتٜٛقَطاَب ٨َٗ اِضٔتَساّزا،  ًَا ٜفَعٞوُت ٝكٞفّطا  َٗ
ٕٔ اإِل َِ، ٜفٜقاَي َضُغُ٘ي اهوَّ ٍِصوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَِّغٜوا ٜقاَي  .: ٜهٜقِس َصَسٜقٝل

ٌَُط: َٙا َضُغَ٘ي ا ٌَُِأفِقُع ََٓصا اٞه ٕٔ َزِعِٔٛ ٜأِضِطِب ُعَُِق  ُٕ  .هوَّ ٜقاَي: ِإُٖ
َِٔس َبِسّضا َْ ٜقٔس اطَّٜوَع َعٜوٟ  !!،ٜقِس َؾ ِْ َٙٝل٘ َٕ ٜأ ًَا ُِٙسِضٜٙم ٜهَعٖى اهوَّ َٗ

ٍِ ٍِ ٜفٜقِس ٜغٜفِطُت ٜهٝل ًَا ٔؾ٣ُِت ٌَٝو٘ا  ِِٓى َبِسٍض ٜفٜقاَي: اِع {ٜأ
ٕٕٔٔ 

لغفد لا للم   امػا  ػتل كفكد  للػم  ُقػم  ر  ص ام ع كا لس  معفت ع ا 
 ع ػم اف ق،ػكة  ر  ص ام ع كػا لسػ  مع كا حداَ  للم  ُعدضا لق ب   ف ال م  

عػػز  ا  مػػتف ممضػػعات الق ػػب  لال  ف ػػ  ع ػػص الق ػػب إال ح،ػػدة الػػدحم  
 الصحكحك  المخترن لمم م ع  ع    ٕٔ ======================================



 

 (00)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

إلػػص مػػ   قػػمؿ    امػػت ا عمػػتؿ ال ػػ   عم اػػت ا لمػػتف  أمديػػت مفػػمض  لشػػب  
 ل   ح ،   ككمف.

  اخلنزاخلنز  عزبعزب

 تعتلما إلص شد مة ا دى م  ياه الإلدائم:

{ ٗٛ َٛ اهِٖٔب ٔبَطُدٍى ٜقِس َؾِطَب، ٜقاَي: اِضِطُبُٖ٘، ٜقاَي  ر  ص ام ع كا لس  مٝأٔت
َٗاهٖضاِضُب   ،ٕٔ َٗاهٖضاِضُب ٔبَِِعٔو  ،ٖٔ ٌِٖٔا اهٖضاِضُب ٔبَٚٔس ٜٝ: ٜف َُٓطَِٙط ٜأُب٘ 

ٌٖا اَُِصَط ٍَ، ٜقاَي ٕٔ، ٜفٜو ِ٘ٔب ِ٘ ٔبَج ُٕ، ٜقاَي: ٨ َبِعُض اٞهٜق َِ: ٜأِخَعاٜن اهوَّ
َٜٓلَصا، ٨ ََْتٝق٘ٝه٘ا  ٜٛا ٕٔ اهٖؿِٚ ِٚ { ُتٔعُِٚ٘ا َعٜو

ٕٕٕٕ 
يػداؾ ام  ارػ ح  اى  ف ػب مػ ام اف  قملػما لػا  ػدالً مػ  ذلػك:

،ػػػتف رحمػػػة  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م ف ال مػػػ    شػػػألك ام  تػػػتب ع كػػػك ام
ا مػػػ  ش ػػػمد يػػػاه الدحمػػػة ا لاكػػػة مػػػ  ماػػػداة لكػػػب   ػػػق ام  لَمػػػ  معػػػ
 اشمعك   لرلن ا ،تً: مَرِضص ام ع االصحت ة م  الماتشد   لا لصتر 

ْٖ َضُد٩ٟ } ٛٚ  ٜأ ِٔٔس اهِٖٔب ُٕ َعِبَس  ر  ص ام ع كا لس  مَعٜوٟ َع ٌُ َْ اِغ ٜكا
 ٕٔ َْ ُِٙضٔشٝم َضُغَ٘ي اهوَّ َٜٗكا ٌَاّضا،  َْ ُٜٙوقَُّب ٔس َٜٗكا  ،ٕٔ ص ام ع كا ر   اهوَّ

ٛٗ  لس  م َْ اهِٖٔب َٛ  ر  ص ام ع كا لس  مَٜٗكا ُٖ ٔفٛ اهٖؿَطأب، ٜفٝأٔت ٜقِس َدٜوَس
   ا   يد دة رحكح المخترن لس   ا م دالد لمم د ا متـ اومد ع ٕٕ ======================================



 

 (03)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ًَا   ،ُٕ ٍٖ اٞهَعِِ ُٔ َِ: اهوَّ ِ٘ َّ اٞهٜق ًٔ ٕٔ ٜفُذٔوَس، ٜفٜقاَي َضُدْى  ًََط ٔب ًّا، ٜفٜأ ِ٘ َٙ ٕٔ ٔب
 ٗٛ ٕٔ، ٜفٜقاَي اهِٖٔب ًَا ٧َُِٙتٟ ٔب ٕٔ، : ٨لس  م ر  ص ام ع كاٜأٞكَجَط  َ٘اهوَّ  َتٞوَعُُِٖ٘، ٜف

 ُٕ ََٗضُغٜ٘ه  َٕ ُٕ ُٙٔشٗب اهوَّ ٌُِت ِإُٖ {ًَا َعٔو
ٕٖٕٖ 

لكػ   ػ  ق مػا  !!م  الا   دب الخمد  ف لفما سملت لػا ذلػك
رػػ مات ر ػػ  لتمػػ كمتتا ع كػػا   ككػػق رسػػمؿ ام  ام  ل ػػ  ق مػػا حػػبُّ  حػػبُّ 

 ُ حكم ع كا  تلكفد؟!.

حكمػما ع ػص اى إلمػتف  ػتلكفد  ػ  ال  م فك  ايب ا  متف اف  
يػػػاه الػػػدلكت ليػػػاه ا ،ػػػماف إال إذا اتػػػص  مػػػت  خػػػتلق مػػػت د ػػػب  ػػػا  ػػػ  

 :ا  متف
 .،أف  إلحد ح،دة الدحم  -

لال  قػػكم  دائ،ػػا  ل إلحػػد يػػاه  عػػز  لشػػب  ال اف   حػػدى ام  -
الفػػدائر  ح ػػص مػػ    ػػدؾ يػػاه الفػػدائر م كتسػػ ً   ػػا ال م ػػة 

 .إلص ام لالدشمع إلص ام

  الان ُ حكم ع كػا  ػتلكفد مػ   إلحػد يػاه الفػدائر ل ُػَاػمف لك
 .م ات  ل مب  تع كات  ال    م الا    قمممف  ات

لشػػػػػدطا اف  كػػػػػمف قملػػػػػا ُ إلمػػػػػ  ع كػػػػػا ع مػػػػػتح ا ُمػػػػػة ا لإلػػػػػتب 
ا قفػػػتب العػػػدلؿ  لاف  كػػػمف  ػػػ  حتلػػػة ،مػػػتؿ لعػػػص  لاف  كػػػمف  تلغػػػتً 

 رحكح المخترن لالمكاق  ع  عمد    الخفتب  ٖٕ ======================================



 

 (02)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ا ع كػػا  لإذا ،ػػتف عػػتقً     ػػم قػػتؿ قػػمالً  ػػ  حتلػػة ذيػػتب عق ػػا ال  فا ػػ
 َرِضص ام ع اشتيً  ال  ع م ال  فاَ ا ع ص ذلك   ب إف ا متـ ال م،تل  

 قتؿ:

 ( هلل دا٩ٟٓ فوٚؼ ًؿطكٟاهػري اًّ غذس  )
 لػػا ال  عػػدؼ ُحكػػم يػػاا ا مػػد  ُاع مػػا الالً مػػت   مغػػ  ع كػػا م  
لكػػػ  ال اسػػػترع  مػػػب الإلتيػػػب لاتاتمػػػا  ػػػتلكفد ليػػػم ال  ع ػػػم مػػػت   مغػػػ  

 ما م  د   ام.ع 
لإف ،ػػتف شػػدب  مػػداً ال ا ػػا ممػػكداً لغػػتب عػػ  لعكػػا  ليػػاى 
   قملا  ال لفا اه ع ص ياا القمؿ  لا  اػان  عػد  قػداف العقػب  لإف  
،ػػػػتف رػػػػغكداً ال  ُػػػػدرؾ  ال ،مكػػػػداً لرػػػػب  ػػػػا المػػػػ  إلػػػػص ارذلػػػػا لُارػػػػكب 

لال  مػػػ فك  اف  مػػػكفد ع ػػػص ا كػػػتره ل، متتػػػا   اػػػاا ال مػػػث ً  تلزيػػػت مد 
 فا اه  أقمالا.ل

يم د   ال كمكد الان دعتلت إلكا الم كد ال ا د   عز  لشب  د   ام 
 :اف لمكد ع ص ذلك  ك  المفم ك  ر  ص ام ع كا لس  ملالرتلت 

 ػػػ  لػػػ ام المػػػفم ك   ػػػأمد  أ ػػػته رب العػػػتلمك   ل  اػػػص ع ػػػا سػػػكد 
لرػتة ع ػص يػاا   لال لُع ػ  الفمػ ت رػ  ص ام ع كػا لسػ  ما للك  لا  ػد   

لالق ػػمب  ػػك   ػػدى ام  ليػػم الػػان  ع ػػم مػػت   الػػد     ػػب ل ػػدؾ ا مػػد م
 :ر  ص ام ع كا لس  م كات  ل حتسب  تع كات يم ام شب شألا  قتؿ 



 

 (04)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ٍُ اهٖط } ُٔ ٌُ َْ َِٙطَس ٌُ٘ ِّ ٔفٛ اٜ٪اهٖطأس ًَ ٌُ٘ا  ُّ، اِضَس ٌَ ِضِض ِس
ٌَا١ٔ  ِّ ٔفٛ اهٖػ ًَ  ٍِ ٌِٝل {َِٙطَس

ٕٕٗٗ 

  الُفزقة يف الديً وعالجَاالُفزقة يف الديً وعالجَاحكيكة حكيكة 

 :قد  قمؿ المعر
ارمح ت    حكػدة مػ  ،ثػدة ا راح  لمػ  ،ثػدة المػػُف ك   لمػ  ،ثػدة 
الكػػتتمك   ػػ  الصػػحق  لالم حػػدثك   ػػ  الف،ػػتئكتت  ل ع،ػػام  اػػتشم 

  ل ع،ام قد   عتلص ع ص الػمعر   ػب  ع،ػام ر مػت ال  مػ فك  اف تً  ع،
    مغ  اف  قملا!! َم  ل م ؟ا كا ل قمؿ  كا مت ال  ممك لمتلا  كمبُّ 

لأ ػػػا يػػػاا المكػػػزاف ل م ػػػ  ع ك ػػػت شمكعػػػتً شمتعػػػة المػػػفم ك  اف 
لػػم لظدلػػت إلػػص الُفدقػػة  ػػك  ال كػػترات ا سػػ مكة الممشػػمدة ا ف  ال  ع كػػا:

رػػػػ  ص ام ع كػػػػا ا لإلػػػػديت تعصػػػػمتً لك ػػػػتب ام  لال عصػػػػمكة لُمػػػػ  ة رسػػػػمل
ال لراح ع مػػتح   ، ػػتب ام راح رشػػتؿ قتلميػػت  ػػ      للكػػ  عصػػمكةلسػػ  م

 .قتلميت    ُس  ة رسمؿ ام
  إلػػد العصػػمكة  ػػ  الحقكقػػة لدشػػتؿ مػػ  المػػت قك  الػػا   ال ق ػػما 

 :عز  لشب  إلص شمار ام 

 س   ال دمان لالمكاق  ع  عمد ام    عمدل  ٕٗ ======================================



 

 (05)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

يػػػاا   عصػػػب لإلمػػػتـ  ػػػ ف ل  ممػػػك  دا ػػػا ع ػػػص الػػػا الصػػػماب  
ل ػػػزعم الػػػا لحػػػده ع ػػػص !! ليػػػاا   ممػػػك ل  عصػػػب لػػػداى ا مػػػتـ  ػػػ ف 

  لياه لتشئة شدت  ػ  يػاا العصػد لػم !!! ع ص المتطب الحق لمت سماه
 تك  لدى س ف ت الصتلح.

 : كتلت العصمكة ع ديم  ق  لك تب ام للُم  ة رسمؿ ام
إذا ،ػػتف ا مػػد  ػػ  ، ػػتب ام ،ػػتلما  قملػػمف: ع ػػص العػػك  لالػػداس  
لإذا ،تف ا مػد  ػ  ُسػ  ة رسػمؿ ام الصػحكحة ،ػتلما  قملػمف: ع ػص العػك  

س  لإذا ،ػػتف الػػداى لفػػ ف ،ػػتلما  قملػػمف: يػػم رشػػتؿ للحػػ  رشػػتؿ  لالػػدا
) لعػػػزاه الغزالػػػص   ػػػ   َرِضػػػص ام ع ػػػال قملػػػمف ،مػػػت قػػػتؿ ا مػػػتـ متلػػػك 

 :عمتس(

كْى ٧ٙخص ًّ ك٩ًٕ ُٗٙطز إ٨ صاسب اهؿطٙعٞ  }
 { ر  ص ام ع كا لس  م

 اى عػتلم مػ  ع مػتح ا ُم ػػة لأ ػا مػ  ، مػا مػػت  ما ػق حكتت ػت  لمػػت
 ما ػػػق عصػػػدلت  لمػػػت ال  ما ػػػق حكتت ػػػت لعصػػػدلت ال لأ ػػػا  ػػػا  مػػػت داـ يػػػاا 
الكػػ ـ لػػكس مف ػػداً  ك ػػتب ام ال  ُمػػ ة رسػػمؿ ام   ػػب قػػمالً قتلػػا مػػػ  
ع ده    تفمكد ل ة  ال    تأل ب حد ث   ب ػا  ػداى ل ػد  ػ  تفمػكد 

 .ا  ة لتأل ب الحد ث  كمف م تسمتً ل فم  لاي   لعصدن
لداى را تً لحكداً  د داً لاشم  ،ػم ،مكػد مػ  ع مػتح لإذا ،تف ياا ا

 المم مك  ع ص راى ل د  مت الان   مغ  اف ار عا؟



 

 (06)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 :ر  ص ام ع كا لس  مف  لقملا م   مغ  اف اتم  مت اشم  ع كا المفم 

{  ٔٞ ٌَاَع ًََع اٞهَذ  ٕٔ {َُٙس اهوَّ
ٕٕ٘٘ 

الػػػان اتفػػػق ع كػػػا الإلمتعػػػة مػػػ  رػػػحت ة رسػػػمؿ ام  لال ػػػت عك   
  ال ت عك   لا ئمة ارحتب الماايب المع مدة    الد    لغكػديم لتت ع

م  الع متح إلص  مم ت ياا يم ا للص  تلصماب  ليم ا ظاد ل ت  لالان 
 :ر  ص ام ع كا لس  م  مغ  ل ت اف ل معا  ف  د ام م  الإلمتعة  لقملا 

ٞٔ ٜأَبّسا  } ًٖٔتٛ َعٜوٟ اهٖض٩ٜه ُٕ ٝأ ٌَُع اهوَّ {٨ َِٙذ
ٕٕٙٙ 

إذ اش م  راى ع متح ا مة ع ص راى  ام الصػماب ال مػداح   ػ  
اتػػدؾ راى الإلمتعػػة لاذيػػب إلػػص راى م فػػدد  لاس ممػػك  ػػا لاقػػمؿ يػػاا 

 الصماب لايإلد راى الإلمتعة.
،تلت ا ُمة    عزة ع دمت ،ػتف راى الإلمتعػة يػم المػػُقدـ  ليػم 

 ت لسػػ م،كتت ت المػػػُ حكم  ػػ  ت ػػد عتت ت  كمػػت  ك  ػػت  ليػػم الحػػت،م ل صػػد تت
    مػػت ذيمػػت ا راح الفدد ػػة لاع ػػز  اػػت عػػز  لشػػب  لحػػم  ع،ػػ ت للحػػم ر  ػػت 

اقػػػماـ للصػػػديت  ئػػػتت لتعصػػػب لاػػػت شمتعػػػتت ت ػػػ  ت ا ُمػػػة لارػػػمح ت 
 شمتعتت  عد اف ، ت شمتعة لاحدة  لمتذا شمتعتت؟

 س   ال دمان ع  عمد ام    عمتس  ٕ٘ ======================================
عػ  رسػمؿ عػ  ا ػ  َ ْصػدة الِغفػترن   ل ػص رلا ػة ا ػدى المم درؾ ع  عمد ام  ػ  عمػد  ٕٙ
َاْف الَ  ْلُت ام سػػػػأ  اْعفَػػػػتِل  َث ثػػػتً َلَم َػَع ِػػػ  َلاِحػػػَدٍة. َاْر َعػػػتً  َسػػػأْلُت رَ ِّػػػ  } قػػػتؿ:  ام 

َات. ل سألت ام  ،مت اي ك ا مػم   اف ال  ا كام  تلم ك  َتإْلِ َمَ  ُام ِ   َع ص َض ََلٍة   اْعفَتلِكػْ
َاػػتاَاْف ال  ُْظِاػػَد َع َػػْكِاْم َعػػُدّلًا   ْلُت ام سػػألَ   قػػم ام  أعفتلكاػػت َاْف الَ  ْلُت ام سػػأل   ْعفَتلِكػْ

َات  .رلاه احمد  لالفمدال {    َػْ ِمْمُاْم ِشَكعتً َل ُِاْ َق  َػْعَ،ُاْم  ٌّتَس  َػْعٍر  َ َم َػْعِ كػْ



 

 (07)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

يػػفالح   عصػػممف لػػداى  ػػ ف  ليػػفالح   عصػػممف لػػداى  ػػ ف  لػػم 
ع ػػت ممتشػػدة إلػػص القػػدلف لُسػػ  ة ال مػػ  العػػدلتف يػػب تد، ػػت  ػػ ف ل ػػ ف لرش

 كمف ي تؾ   ؼ  ك  المم مك ؟! .لمػتذا ل عصػب  راح الع مػتح ليػ  
 !!لراح؟!! لع دلت ، تب ام  لُس  ة رسمؿ ام لاضحة ش كة

الا شعب القدلف مكمػداً لإلمكػ  المػفم ك   عز  لشب  لم  حكمة ام 
 قػدا ، ػتب ام اف  فاػم مػداد ام  لاف ح ص ا ُمكك    م فك  ،ػب مػفم  

 م خدج الان  د ػده مػ  ت ػد عتت مػ  ، ػتب ام  ال  ح ػتج  عػد ذلػك 
إال إلػػص تمشكػػا مػػ  الع مػػتح العػػتم ك  لايػػب الفقػػا ال ػػتشك  لكمشاػػمه إلػػص 

 المشاة الصماب.
لإلعػػػب القػػػدلف يػػػم الحإلػػػة المتلغػػػة :  ا مػػػما شمكعػػػتً إلػػػص القػػػدلف

لإلع اػت لحػديت يػ  المػا،دة : ال مػ  العػدلتف لإلػص ُسػ ة  ل خ ػق اشمعػك 
لاقػػماؿ الع مػػتح اشمعػػك  مػػت ،ػػتف م اػػت ..  ال فمػػكد ة لكػػ ـ رب العػػتلمك 

  ئػػػػم عصػػػػدلت لاتفػػػػق ع كػػػػا ائمػػػػة ا ُمػػػػة  ػػػػ  الػػػػد    ػػػػ ح  مػػػػ  إشمػػػػتع 
 المم مك   امت ا راح ال تذة  كإلب اف ل،دب ع ات رفحًت اشمعك .
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،ثػػدت م ػػت،ب الممػػ مك  ل دشػػت م اػػت شمتعػػتت ،ثكػػدة   لمػػتذا
 اثترت ق قب    ،ب الحتح العتلم؟
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 (00)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ظاػػدت  ػػ   دا ػػة الثمتلك ػػتت مػػ  القػػدف الع ػػد    ػػدؽ إسػػ مكة  
،ثكدة  احدثت ق قب    العػتلم ، ػا   لاػت ،تلػت ت إلػأ ل ق ػب لال ػدمكد 
لال دل    لقتمت  عمب احػداث شمػتـ  إف ،ػتف  ػ  مصػد ال  ػ  امكد،ػت 

 !!ال    ا غتلم تف ال    لكإلكد ت ال    امت،  ا دى    العتلم
مت سمب ذلك م  ال ت لعدؼ اف ا س ـ د    مد لسػ ـ  لد ػ  

  دعم إلص المحمة لالمئتـ؟.
لمػػت ،ػػتف ا زيػػد ال ػػد ق قتئػػد ممػػكدة الع ػػم الػػد    الػػا الحقكقػػة 

 :ا س م     العتلم
لة ا  مػػتف  للػػم ،ػػتف العػػتلم ، ػػا   ػػعد  إلمػػتؿ ا سػػ ـ  لحػػ 

،ػتف  ك  ػت مث ً  مصد فص تك  ي تؾ اى م ك ة  ك  المم مك  لغكديم   
ل ػػك  ا قمػػتط لئػػتـ لرػػداقتت لرػػ ت لمػػمدات  للػػم  كػػ  ي ػػتؾ اى 

 م ت،ب  ك  ت ل ك ام  ل،تف ذلك ع دمت ،تف الزمتف لدشتؿ ا زيد.
ع ػػػدمت  -ليػػػم شػػػكعة  -  ا زيػػػد  ف الفػػػتطمكك  لا زيػػػد ُسػػػم  

مصػد  ػتتحك  مػ   ػ د المغػدب   ػما يػاا الممػإلد لسػممه  إسػم  د  ما
  ل  ػػمه لككػػمف معاػػداً لدراسػػة الفكػػد رضػػ  ام ع اػػتالمػػكدة  تطمػػة الزيػػداح 

 .ال كع  الان    مممف إلكا
امػػػداً!!  ف ام  عػػػز  لشػػػب  ارادلا امػػػداً لاراد ام  للكػػػ  ،مػػػت قكػػػب:
الػد   ا  ػم   لطػدد   كتف اف شتح رػ ح !! ا  تر مصد ل صدة شد ع ا

الفػػػػػػتطمكك   لاسػػػػػػ ملص ع ػػػػػػص مصػػػػػػد  لشعػػػػػػب ا زيػػػػػػد م مػػػػػػداً ل مسػػػػػػفكة 



 

 (09)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 .ا س مكة
لشعب  كا ،داس  ل مػاايب ا ر عػة المػتلك  لالح فػ  لالح م ػ  

 .لال ت ع   ل،ب مايب لا إمتـ للا قتض 
لشعػػب ال ع ػػكم  ػػ  ا زيػػد لكػػب مػػ   ػػأت  إلكػػا مػػ  اى مكػػتف  ػػ  

فتلػػػب  كمػػػػك  ل أ،ػػػػب لُ حصػػػب الع ػػػػم ل أ ػػػػا العػػػتلم مإلتلكػػػػتً   ػػػػأت  ال
عػػز  ،ػػب ذلػك مإلتلكػػتً ا  غػتح لشػػا ام    الك ػب لا قػػ ـ لمصػدلؼ شكػػب

للم  ك     الإلز دة العد كة لال      د العداؽ اى معاد ل ػد ..  لشب  
 .  ت س ا زيد    ياا المإلتؿ

 حمػػػب ا زيػػػد  ف،ػػػب ام ل  كمػػػكد ام لػػػماح الػػػدعمة ا سػػػ مكة 
 كة إلص العتلم ، ا.المسف

  الوٍابيةالوٍابية

   مػب إلػص الع ػم  إلص اف ظاد    الإلز دة العد كة    لإلد رشب  
ل يم ال كخ محمد    عمد الميتب  ل،تلت الدللة ت قمػم إلػص قمػمك  

 .لإلد  ل  د الحإلتز ال    ات المد  ة الم مرة لمكة المكدمة لشدة
لغ ظػػػػػة لايػػػػػب المتد ػػػػػة لالصػػػػػحداح  مك ػػػػػما دائمػػػػػتً إلػػػػػص ال ػػػػػدة لا

لالإلفػػػػػتح  غكػػػػػد ايػػػػػب المػػػػػدف ال ايػػػػػب الح،ػػػػػد  كمك ػػػػػمف إلػػػػػص ال كملػػػػػة 
لالم سػػة لالمػػاملة  للػػالك قػػتلما: )مػػ   ػػدا شفػػت( لمػػتذا؟ ،ػػأف الكػػمف 



 

 (91)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ػػػفثد  ػػػكم   عػػػكش  كػػػا  الإلمػػػتؿ لالصػػػحترن لالكثمػػػتف الدم كػػػة لالد ػػػتح 
 .لالإلمتؿ .... ،ب ذلك  فثد    شخصكة ا لمتف

زالػػ  المػػقت رحمػػة ام ع كػػا  للػػالك اذ،ػػد اف ال ػػكخ محمػػد الغ
ل،ػػتف رشػػ ً مػػ  ،مػػتر الع مػػتح  ،ػػتف   ػػتظد ع مػػتح لإلػػد ل قػػمؿ لاػػم: الػػ م 

 ايب غ ظة لشدة ل قا رحدالن غ ك  شد د مث كم.
 ف الفقػػا   غكػػد ع ػػص حمػػب ظػػدلؼ ،ػػب   ػػد   ت مػػتـ ال ػػت ع   
،ػػػتف  ػػػ  العػػػداؽ للضػػػ  مايمػػػا القػػػد م  لع ػػػدمت شػػػتح إلػػػص مصػػػد لشػػػد 

لاحػػػماؿ مصػػػد تخ  ػػػق عػػػ  العػػػداؽ   مضػػػ  مػػػايمتً  احػػػماؿ ايػػػب مصػػػد
 شد داً م  ، تب ام  لم  ُس ة رسمؿ ام  ما ق ايب مصد.

رتدؼ م  ظامر محمد    عمد الميتب لشػمد إمػترة  ػ  م فقػة 
لإلػػػػػػد  ؿ سػػػػػػعمد  لارادلا اف   مسػػػػػػعما  لاغػػػػػػدايم ا مػػػػػػد اف   مسػػػػػػعما 

لما  مك ػمف إلػص  كمكفدلا ع ص   د الحإلتز )الحدمك ( لايب الحإلتز ،ػت
ايػػػب  كػػػت ال مػػػ   ل،ػػػتف الػػػان  حكماػػػم ا شػػػداؼ  لعترػػػم ام ،تلػػػت 
مكػػة   كػػتف ا شػػداؼ الػػا    مػػك مف مكػػة  حكمػػمف إق ػػكم الحإلػػػتز  

 ليم  ع ممف اف ايب الحإلتز  مك مف إلص ا شداؼ.

  الضياصة والديًالضياصة والديً
لي تؾ قتعدة  إلػب اف لع ماػت: )إذا د  ػت المكتسػة  ػ  الػد   

 ف الػػد     الػػد    ػػ  المكتسػػة  ح ػػتج إلػػص ،كتسػػة( ا مػػدتا  لإذا د ػػب



 

 (90)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

عكػػس المكتسػػة   تلمتسػػة  ػػ  العػػتلم ، ػػا م ػػا عصػػد مككػػت ك   مع تيػػت 
الخػػػداع لالمػػػفامدات لالكػػػاب لال صػػػب لا ح كػػػتؿ لالػػػديتح  لال تقػػػـم 

 المكتسة إال  مثب ياه ا ممر!
 ت لع م الام ا لإل كز  لمتذا؟ ع ػديم  اشاد المتسة    العتلم ،

تح لمكػػػد  ثػػػم ارػػػمح  عػػػد ذلػػػك الكاػػػمد   تلػػػان  م ػػػ   ػػػ  مإلػػػتؿ ديػػػ
مثػػػػب الصػػػػدؽ لا متلػػػػة  لػػػػا مػػػػ  يػػػػاا  امػػػػت الػػػػد    ِقػػػػَكم   المكتسػػػػة ال  ػػػػد  

لالمدلحة لالم تح  تلمعد ...يب ياا  ص ح    مإلتؿ المكتسة؟! ال  إال 
 م  الككتسة.

لاتفػػق لؿ سػػعمد مػػ  محمػػد  ػػ  عمػػد الميػػتب ع ػػص اف  ػػأت  لاػػم 
ت  إلعػػػب ايػػػب الحإلػػػتز   ففػػػ ح يػػػمايم مػػػ  ايػػػب المكػػػت  مػػػ  الػػػد    مػػػ

 –لالػد    كػا ،ػب شػ ح  –ل  خ مف ع ام   أ ا  محث م  ي ت لي ػتؾ 
ح ػص شػػتح  قماعػػد المػػايب الميػػت    للشػد امكػػب الفقاػػتح إلػػص اف  أ ػػا 
م ا ا   تكمكة  لا   تكمكػة ،ػتف ع ػص المػايب الح م ػ   لكػ  محمػد  ػ  

ا ػ  تكمكػة ال تما ػق مػت  د ػده   أ ػا  عمد الميتب لشد  عػر ا راح ع ػد
 .م  ا   تكمكة مت  ما قا لتدؾ مت ال  ما قا

 ػػت   تكمكػػة ،ػػتف  ُث ػػ   ػػ    تل ػػا ع ػػص الصػػتلحك  ل ترػػة ا مػػتـ 
لتك ػػػػم ، مػػػػتً  ػػػػ  الف ػػػػتح لػػػػم   الإل كػػػػد لال ػػػػكخ عمػػػػد القػػػػتدر الإلك لػػػػ 

 الصم كة.ع د   ك ما ح ص الصم كة   ف الف تح اع ص مقتـ 
د  ػػ  عمػد الميػػتب سػد  المػػتب امػتـ ،ػػب ذلػك  لاع مػػد لكػ  محمػ
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  لمػػػ  شم ػػػ ام مػػػ   حمػػػمف ايػػػب عػػػز  لشػػػب  اف الصػػػم كة م ػػػد،ك   ػػػتم 
المكػػت  لاف القمػػمر ال ػػ  اقتمميػػت إلمػػت يػػ  للاػػة  عمػػدللات مػػ  دلف ام  

 لي  الثتف لشدؾ لال  د م  يدمات لتكمكديت  لغكد ذلك.
يػػػتب لظكػػػد اف تكػػػمف لاتفػػػق لؿ سػػػعمد مػػػ  محمػػػد  ػػػ  عمػػػد الم 

الف ػػػمى  ػػػ  للػػػده لالالد للػػػده لذر  ػػػا ع ػػػص الػػػدلاـ  للػػػالك ال   ػػػملص 
الف مى    المعمد ة ح ص ا ف إال الالد ال كخ  لالمقصمد  تل كخ يم 

ي ػػػتؾ رػػػد ح  ػػػ  ذلػػػك   ػػػ    ػػػملص مػػػد محمػػػد  ػػػ  عمػػػد الميػػػتب  لا 
ايػب الف مى إال رشب م  لؿ ال ػكخ  للإل ػة ا   ػتح ال  ػد اف تكػمف مػ  

لإلد  لإمتمػة الحػدمك  ال  ػد اف تكػمف مػ  ايػب لإلػد  لال ُ صػدح  إلقػتح 
درس  ػػػ  احػػػد الحػػػدمك  إال  يػػػب لإلػػػد   مػػػكفدلا ع ػػػص  ػػػ د الحإلػػػتز 

 لحملميت إلص المم كة العد كة المعمد ة.
لطمحت الظتريم إلص إعتدة الخ  ة ا سػ مكة مػدة ا ػدى   ف 

..  مػػمط  احػد الحػػدمك  ع ػديم الحػدمك     كػػمف عترػمة الخ  ػػة  ػص 
 ... مكة ال المد  ةإمت 

الثػداح المػتدن م  اعقما مت  لعتللام ع ص ذلك ظامر الم دلؿ  ل
الماسػػ      ػػدلا ا كػػتريم  ػػ  الإلز ػػدة العد كػػة ، اػػت   ػػ  قفػػد لالكم ػػت 

 لالمحد   للم  م فكعما د مؿ عمتف.
لاسػػػ قفمما شػػػمت تً مػػػ  ي ػػػت لي ػػػتؾ لاغػػػدليم  تلمػػػتؿ  لا ػػػاليم 

شػػميم سػػ ك  ع ػػديم  لدر سػػما لاػػم المػػايب الميػػت   لككملػػما دعػػتة لاعت
لااا المايب ع ػدمت  دشعػمف إلػص   ديػم  لاغػدقما ع ػكام المػتؿ ح ػص 



 

 (92)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 ...  عد رشمعام  ل، فميم  تلدعمة لام 
لقتمما  إمداديم  ت مماؿ ال زمة  ل ػتح ممػتشد  ال دلر ،فتلػة 

 .ةا  تـ لغكد ذلك .... ،ب ياا    سمكب الدعم 
لاى إلمػػتف ضػػعكق امػػتـ المػػتدة  ل ترػػة إذا ،ػػتف الػػد    ُػػَدر س 

 تلػػػان شعػػػب الصػػػم كة ...  مػػػ   ػػػ ؿ الق ػػػمر  لال  صػػػب إلػػػص الق ػػػمب
  خ ػػمف عػػ  الػػدلكت لال    ت مػػمف  كاػػت الاػػم ر،ػػزلا ع ػػص تاػػا ب ال فػػمس 

  .. ع ػػػػص المظػػػػتيد.... لكػػػػ  يػػػػفالح ر،ػػػػزلا ..  لع ػػػػص رػػػػفتح الق ػػػػمب
 .... لال عتئد الظتيدة

  اجلناعات اإلصالميةاجلناعات اإلصالمية

 ظاػػد يػػفالح ال ػػمتب ل ُ  ػػما  ػػتلع م ا سػػ م  الظػػتيد   تسػػ غب 
  عر الم امر   م ام الممفتح حملا رغمة    المرمؿ إلص امد.

 مت مع ص ذلك؟
الؿ مػػػػت ظاػػػػد مػػػػ ام الإلمتعػػػػة ا سػػػػ مكة  ظاػػػػدت  ػػػػ  اسػػػػكمط 

الُحكػتـ   لالقتيدة  ،تلما  د دلف إقتمػة الخ  ػة ا سػ مكة  لا امػميم اف
ف عػػػػ  تعػػػػتلكم الػػػػد    م ف  لاف ،ػػػػب مػػػػ   عػػػػترض ممػػػػتدئام  ػػػػترشل ،ػػػػت د 

للػػػالك ال حدمػػػة  ػػػ  ق  ػػػا  لال حدمػػػة  ػػػ  لامػػػا لا سػػػ ك ح ع ػػػص متلػػػا  
 !!! لياا مت ،تف  حدث    ذلك المقت
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ل، مػػت  ػػأت  لاحػػد مػػ ام  مغػػ  الزعتمػػة تحػػت يػػاا الفكػػد  إلمػػ  
مػ   ع،ػام مػ  اشػب  حملا مإلممعة   ت   ق ا داد الإلمتعة ا سػ مكة

الزعتمػػة  قػػتـ  د ػػق مػػ ام  عمػػب شمتعػػة لسػػمميت الإلاػػتد  ليكػػاا ،ثػػدت 
لقػػتب  يػػاا امكػػد ليػػاا مإل ػػس شػػمرى الإلمتعػػتت  ل ُعفػػمف  لفمػػام ا

.. لغكد ذلك   كفدحمف  اػاه ا لقػتب  لتُغػدؽ ع ػكام ا مػماؿ  ليػاا .
دلؿ الخ ػػكل لإ ػػداف  تكام مػػ أمػػت شػػإلعام ع ػػص ذلػػك  يػػاه ا مػػماؿ تػػ

المػػػمداف  للػػػالك ،ػػػتف ي ػػػتؾ  ػػػ ؼ  ػػػ  الف ػػػدة المتضػػػكة  ك  ػػػت ل ػػػك  ل 
الممداف  ف المخت دات الممدالكة ،ػتف لاػت دلر  ػ  تػدعكم الإلمتعػتت 
ا س مكة   تل دا   اراد اف  قكم دللػة ا  ػماف الممػ مك   ػ  المػمداف 
لك ػػػا ا   ػػػق مػػػ  الم ػػػكد مػػػ  الػػػا تػػػت   لػػػا   ػػػأ مده  ػػػأف لػػػا اتمػػػتع  ػػػ  

 ـ الم كد  إ داشام م  الإلكش.الإلكش   قت
لالعم كتت ال   ،تلت تقػـم  اػت يػاه الإلمتعػتت ،تلػت مػ  اشػب 
المػػػػتؿ   لاػػػػم لػػػػم لػػػػم  قممػػػػما  اػػػػاه العم كػػػػتت  ػػػػإف يػػػػاه ا مػػػػدادات 
س  مقق  للػالك لإلحػت الدللػة  ػ  ا ػتـ ممػترؾ  تلق،ػتح ع ػكام ع ػدمت 

 م عما ع ام ا مدادت المتلكة.
عػتت ليػم  ػ  المػإلمف  يػاه ياه الإلمتعتت قتمت  عمػب مداش

  لاع د ػػما  كاػػت  أ فػػتئام  لالاػػم اسػػتحلا لم  ػػمرة المداشعػػتت مفممعػػة
إلص ا س ـ  لرشعما ع  ياا ا مد  ل دالا  تلمكد    الحكػتة المكتسػكة 

 المدلكة  ل عدلا ع  تكتر الع ق.
لالػػا   ارػػػدلا ع ػػػص  كػػػديم ذيمػػما إلػػػص ا غتلمػػػ تف  لظ ػػػما لراح 
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رػػ عما مػػت ُ مػػمص    ظػػكم القتعػػدة  لقػػتمما   فإلكػػد  اسػػتمة  ػػ  الدف ح ػػص
مم ػػص ال إلػػترة  ػػ  امكد،ػػت  ل،ػػتف يػػاا سػػمب ال كمػػة   غتلمػػ تف لالعػػداؽ 
ل،ػػػػب الػػػػم د ا سػػػػ مكة  لسػػػػمب د ػػػػمؿ امكد،ػػػػت   غتلمػػػػ تف لالعػػػػداؽ  
لسمب ت م ا ا س ـ  ك  ا لر كك  ، ام لغكديم   ف ا س ـ ع ػديم 

  ممب ياه الق ة الق ك ة. ارمح إسما إريتب  ل،ب ذلك
يػػػػاه الإلمتعػػػػتت  ػػػػ  مصػػػػد ا ف تقد مػػػػتً ال اػػػػت  لاػػػػم اع د ػػػػما 
 خفػػػػأيم للاػػػػم ، ػػػػتب اسػػػػما )المداشعػػػػتت(   ك مػػػػمف  كػػػػا عػػػػ  الق ػػػػب 
لحدم ا    ا س ـ  ل،كق ،تلما  ق  مف ال تس؟ لحدمػة تكفكػد الممػ م  
ـ للراح الع مػػتح  ػػ  ذلػػك  لالق ػػتؿ  للداب لدسػػ مر الق ػػتؿ  ػػ  ا سػػ 

 لغكد ذلك م  ا ممر.

  اإلخواٌ املضلنوٌاإلخواٌ املضلنوٌ
م حمػ  الم ػت  لحمػ  الم ػت ،ػتف امػت ا  ػماف الممػ ممف   أرػ ا

    لتد ػػػػص  ػػػػ  الفد قػػػػة الحصػػػػت كة  للػػػػا الراد رػػػػمتحكة لممػػػػتئكةرػػػػم كتً 
ل،تلػػػػت الُك ػػػػب المع مػػػػدة  ػػػػ   دا ػػػػة ا  ػػػػماف الممػػػػ مك  يػػػػ  ، ػػػػب 

 . المك درنال صمؼ  ،إحكتح ع ـم الد    لِحَكم ا   عفتح ام
للمت حدث الخ ؼ  ك ام ل ػك  شمػتؿ عمػد ال ترػد يػدب مػ ام 
،ثكػػد إلػػص المػػعمد ة لقفػػد لغكػػد ذلػػك  يػػفالح ت ػػمعما  ػػتلفكد الميػػت    
   ليػػػم الػػػا   لػػػدايم ا ف  تد،ػػػما الصػػػم كة لم ػػػما ع ػػػص الفكػػػد الميػػػت  
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،ػػالك المػػ فكة  ال لقػػمؿ ع ػػكام سػػ فكمف   ل ػػت لحػػ  المػػ فكمف  للكػػ  
  عمػػد ام ا ػػِ  ُعَمػػَد َاف  َرُسػػمَؿ عػػ  ام الم  ػػددلف ال الميت كػػةلقػػمؿ عػػ 

 قتَؿ: ر  ص ام ع كا لس  مالّ ِا 

ًَِٔا } ٍٖ َباِضٞن ٜهَِا ٔفٛ َؾا ُٔ ٌََِِٔا قاٝه٘ا  ،اهوَّ ٍٖ َباِضٞن ٜهَِا يف َٙ ُٔ اهو
ََٗباِضٞن ٜهَِ ،َٗٔفٛ َُِذٔسَُا ًَِٔا  ٍٖ َباِضٞن ٜهَِا ٔفٛ َؾا ُٔ ٌََِِٔاٜقاَي اهو  ،ا يف َٙ

ََٗباِضٞن ٜهَِا ٔفٛ  ًَِٔا  ٍٖ َباِضٞن ٜهَِا ٔفٛ َؾا ُٔ َٗيف َُِذٔسَُا ٜفٜقاَي اهو ٜقاٝه٘ا 
َٔا ُّ ٗب َٗاٞهٔفَت َُِٓأهٜم اهٖع٨ِٜظُي  َٗٔفٛ َُِذٔسَُا قاَي  ٌََِِٔا ٜقاٝه٘ا  َٙ،  ِٗ ٜأ

ِْ ٜٛا ُْ اهٖؿِٚ َٔا َِٙدُطُز ٜقِط ِِ ًٔ { قاَي: 
ٕٕٛٛ 

 ك  ا ف.لياا سمب  دقة المم م

  فزقة املضلننيفزقة املضلنني  صزُّصزُّ

مت الان  دؽ ايب الصممتؿ؟ مت الان  دؽ ايػب غػزة ل  مػفك ؟ 
 مت الان  فدؽ مصد ا ف؟

يػػػػفالح الم  مػػػػممف إلػػػػص الميت كػػػػة   لاػػػػم م عصػػػػمك  ل ػػػػداى  لال 
 مك ػمف إلػص المحتشإلػػة  لال  ع ػدؼ احػػديم  ػتلداى ا  ػد   ػػب را ػا يػػم 

ال م ػػتظدة ال غكػػد ذلػػك  لال الصػػماب  لراى غكػػده الخفػػأ  ػػدلف لقػػتش 
 المخترن لس   ال دمان لمم د ا متـ احمد ٕٛ ======================================
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  ممحمف  لفمام  قداحة  كد ل د  ال ا ط ع ع ص  كد ل د.
لثتر المايب الميػت   يػ  المػمب الدئكمػ   ػ  ،ػب المعتلػتة  إذاً 

 .ال    إلديت المم ممف شدقتً لغد تً ا ف
حمػػػ  الم ػػػت ،ػػػتف  ُد ػػػ  ا  ػػػماف الممػػػ مك  تد كػػػة إسػػػ مكة ع ػػػص 

ال مػمن  امػت ا ف  قػد د ػب ع ػكام المػ فكة الم ال الصم   ال المػ ال 
 د ػػػػػػدلف اف  م ػػػػػػما  ػػػػػػ  المكتسػػػػػػة  ل،ػػػػػػالك الإلمتعػػػػػػتت ا سػػػػػػ مكة  

ال  أس    ذلػك  لكػ   إلػب الالً الحصػمؿ ع ػص  !! لالإلمعكة ال دعكة
دلرات سكتسكة   ف المكتسػة غكػد ال ػد    يػب رشػب الػد    مػ فك  اف 

ك  مػػػ  الػػػا درس  قػػػمد معد،ػػػة حد كػػػة لُ خفػػػ ؟!! يػػػب رشػػػب د ػػػ   مػػػ ف
ال ػػػد عة اف  حكػػػم  ػػػك  م قتضػػػكك   ػػػ  محكمػػػة؟!! ال   لػػػا ال  ػػػد اف 

 . درس القتلمف م  ال د عة
يػػب رشػػب د ػػ   مػػ فك  اف  م ػػ   ػػ  ال إلػػترة  ػػدلف الحصػػمؿ 

لياه ي  الم ك ة لالمع، ة ال   تماشااػت  ع ص دلرات    ال إلترة؟!!
 قصػام الخمػدة مصد ا ف  يفالح ع ديم تقص لع ػديم د ػ  للرع لكػ   

المكتسكة  الت تم فك  اف تص   شمتعة د  كػة  لكػ  الحػزب المكتسػ  
 ح تج إلص تغككد الم ال  ال تإلد طد قة تكمف  اػت الػت م ػد   لال تغكػد 
م اإلك   ف المكتسة ،مت ق  ت ،ػاب ل ػداع لمػفامدات  لذلػك    ػت ص 
ا مػػػ  الػػػد    لتح ػػػتج المكتسػػػة التمػػػتع الدا ػػػة  لكػػػ  رشػػػب الػػػد   لظدتػػػ

 قد مة.
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  صبيل اإلصالحصبيل اإلصالح

 تلمع،ػػػ ة ا ستسػػػكة ال ػػػ  لحػػػ   كاػػػت اف يػػػاه شمتعػػػتت د  كػػػة 
لػػػد ات  كػػػد د  ػػػ   لكػػػ  لػػػكس ع ػػػديت الخمػػػدة المكتسػػػكة  ل،ػػػتف مق ،ػػػص 
ا مػػػد اف  مػػػ عك ما  خمػػػدة المػػػدلكك  المكتسػػػكة   كإل مػػػ  الُ قػػػص لالػػػد    

 مك .  مغ  إف شتح ام رب العتل لالخمدة المكتسكة   مكد الم د ،مت
 فػ  المػػت ق ،تلػػت الخمػدة المكتسػػكة للػػم  كػ  ي ػػتؾ رقت ػػة د  كػػة 
 كتف الفمتد  لك  إذا لشدت الخمدة المكتسػكة  للشػدت معاػت الدقت ػة 

 الد  كة ال   تداقب ام  كص ح امد العمتد ل ص ح امد الم د.
لكػػػ  لألسػػػق مػػػت  حػػػدث ا ف يػػػم اسػػػ قفتب لكػػػب الم ترػػػب  

،كػػق  ػػد د اى عمػػب رشػػب غكػػد ،ػػقح؟!!  ح ػػص لإف لػػم  كملػػما ا،فػػتح!!  
،كػػػق لفمكػػػب ق ػػػب ال طمكػػػب امػػػداض لمػػػتح اف  كػػػمف محت ظػػػتً  ػػػدلف 

سكتسة ا س قفتب الحتدة    عدـ لشمد الكػمادر إذاً دلرات إدار ة؟!! 
الػػػُمدر ة يػػ  سػػمب الم ػػك ة  للحػػ  ،  ػػت ، ػػت لف ػػد ا  ػػماف الممػػ مك  

  امػػماؿ دعػػم مػػ  ، ماػػم   كػػتلما   ك مػػمف عػػ  م ػػدلع ال ا،ػػة  لعػػ
ممشمدة  تلفعب  لع  الكفػتحات ا دار ػة  ل مشئ ػت  غكػد ذلػك تمتمػتً  مػت 
القػػدار الػػان رػػدر  ػػ  مصػػ حة ا لمػػتف الفقكػػد؟ ال  مشػػد  يػػب تغكػػدت 
الظػػدلؼ ا ق صػػتد ة إلػػص ا  ،ػػب اـ إلػػص ا سػػما؟ إلػػص ا سػػما  ل مشئ ػػت 

  عدـ لشمد ،فتحات سكتسكة لإدار ة.
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 :،ب مت لح تشاإذاً  
 .ا س قفتب عدـ -

 تً.  للمتعد  ع،تً للعتلف  ع، -

 .للخ تر الكفتحات -

 ػػػإذا لرػػػ  ت إلػػػص ذلػػػك لا  دلػػػت الكفػػػتحات   ػػػإف ،ػػػب الم ػػػت،ب 
ع ػص لط ػا   تً حد ص  لط كتً ل إلب م  الكفتحة اف  كمف رش ً ...  سُ حب
 . دعص ام لال  مدؽ لال   اب تً لرع لرش ً 

تً مػػتيداً لعتلمكػػتً ف ع كاػػت    ػػم ،ػػتف طمكمػػم ليػػاه شػػدلط ،  ػػت م فقػػ
 كػػػمف لك ػػػا غكػػػد إدارن  ػػػ   صػػػ ح ل ػػػمزارة  للكػػػ  الػػػان  قػػػمد الػػػمزارة 

للزارة الد تع ال  ص ح لات مقتتب لػكس لػا مثكػب  ػ  رسػم تً .. إدار  تً طمكم
!!   للك اػػػػػت تح ػػػػػتج إلػػػػػص إدارنتً الخفػػػػػ  العمػػػػػكد ة لك ػػػػػا لػػػػػكس إدار ػػػػػ

 .لتمكدا ممر  ااه ال ت، ة
لاػػػػت ،مػػػػت تصػػػػ   ال ػػػػتس  ػػػػ  ،ػػػػب لالمحت ظػػػػتت الحػػػػب ا مثػػػػب 

الإلاػػػتت عمػػػب إل خت ػػػتت  ل خ ػػػتر ايػػػب ،ػػػب محت ظػػػة محت ظػػػتً لاػػػت مػػػ  
 اي ات.
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  الِهربالِهرب  --77

 : ص الحد ث القدسص قتؿ ام تعتلص

ٞٝ ِضَزا٢ٔٛ، اٞهٔلِبِطَٙا١ُ } ٌَ ِّ ِإَظاِضٜ، َٗاٞهَعٜع ٌَ ٌَا َُاَظَعِٔٛ ٜف ُٔ ِِ  َؾ٣ِّٚا ًٔ
ُٕ ٌُِت { ٜقَص

ٕٜٕٜ 
 :لاتم الم ـ ع كا ا ،ب الص ة قتؿل 

ٜٞ َِٙسُخُى ٨ } ِّ اٞهَذِٖ ًَ َْ ٕٔ ٔفٛ ٜكا ٕٞ ًِٔجٜقاُي ٜقٞؤب ِّ َسٖب ِّ َخِطَزٍي ًٔ  ٔكِبٍط، ًٔ
ِّ اهِٖاَض َِٙسُخُى ٨َٗ ًَ َْ ٕٔ ٔفٛ ٜكا ٕٞ ًِٔجٜقاُي ٜقٞؤب ِّ َسٖب ًٔ ٍْ {ِإمَيا

ٖٖٓٓ 
 :ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ ل 

{ ِّ ًَ َْ ٕٔ ٔفٛ ٜكا َٕٞس ًِٔجٜقاُي ٜقٞؤب ِّ ٖب ِّ َخِطَزٍي ًٔ ُٕ ٔكِبٍط ًٔ  ٜأٜكٖب
ُٕ { اهِٖاِض ٔفٛ اهوَّ

ٖٖٔٔ 
 :ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ ل 

ٞٝ َتَشاٖدٔت }  ٝأٗٔثِطُت: اهِٖاُض ٜفٜقاٜهٔت َٗاهِٖاُض، اٞهَذِٖ
َّ ٌَُتٜلٚبِطٙ َّ، ٔباٞه ٌَُتَذٚبِطٙ ٞٝ َٜٗقاٜهٔت َٗاٞه  ٨ ٔهٛ ًَا: اٞهَذِٖ

 ا سمتح لالصفتت ل مكاق  ع  ا   يد دة  ٜٕ ======================================
 ح مم م لس   ال دمان ع  عمد ام    ممعمد رحك ٖٓ
 ا   حمتف ع  عمد ام    عمدل  ٖٔ



 

 (010)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

ٍِ، اهِٖاِؽ ٜفا١ُُضَع ِإ٨ َِٙسُخٝؤِٛ ُٔ ٝٛ ُٕ ٜقاَي ََٗغٜق  َتَباَضٜن اهوَّ
ٞٔ ََٗتَعاٜهٟ ٌَٔتٛ، ٜأُِٔت: ٔهٞوَذِٖ ٍُ َضِس ِّ ٔبٔم ٜأِضَس ِّ ٜأَؾا١ُ ًَ ًٔ 
ٌَا: ٔهوِٖاِض َٜٗقاَي ٔعَبأزٜ، ِّ ٔبٔم ٝأَعٚصُب َعَصأبٛ، ٜأُِٔت ِإُٖ ًَ 

ِّ ٜأَؾا١ُ ٕٝ َٗٔهٝلٚى ٔعَبأزٜ، ًٔ ٌَا َٗأسَس ُٔ ِِ َٓأً ًٔ { ٞو٧ُ
ٖٕٖٕ 

 :ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ ل 

ُٕ َظاَز ًَا } ٍ٘ َعِبّسا اهوَّ ًَا ٔع٘عا، ِإ٨ ٔبَعٞف َ٘اَضَع َٗ ٕٔ ٜأَسْس َت  ِإ٨ ٔهوَّ
ُٕ ُٕ َضٜفَع { اهوَّ

ٖٖٖٖ 
 :رض  ام ع ا قتؿ ا م  ز د

ًا زاَ اهعبس ٙعّ أْ يف اخلوق ًّ ٓ٘ ؾط ًِٕ فٔ٘  }
؟ قاي: إشا مل ٙط ًتلرب، فقٚى هٕ: فٌتٟ ٙلْ٘ ًت٘اضعٟا

 .{ هِفػٕ ًقاًٟا ٨ٗ سا٨ٟ
  لمعد  ػػػا عػػػز  لشػػػب  لتماضػػػ  ،ػػػب إلمػػػتف ع ػػػص قػػػدر معد  ػػػا  د ػػػا 

   فما.
 :الِكمد

يػػػم االسػػػ دلاح لالد،ػػػمف إلػػػص را ػػػة الػػػ فس  ػػػمؽ المػػػػُ كم د ع كػػػا  
 الصحكحك  المخترن لمم م لمم د ا متـ احمد ع  ا   يد دة  ٕٖ ======================================

 رحكح مم م لس   ال دمان لالدارم  ع  ا   يد دة  ٖٖ



 

 (013)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

لُ  ُػػػق الكمػػػد ممشػػػب لألعمػػػتؿ  للػػػالك إذا ظاػػػد ع ػػػص الإلػػػمارح  قػػػتؿ 
 .   لفما ِ،مدؿ د  لإذا لم  ظاد  قتتكم  

 .لإزال ا  دض عك 
 ػػإذا راى مدتمػػة لفمػػا  ػػمؽ مدتمػػة غكػػده حصػػب  كػػا ُ  ُػػق الِكمػػد  

 ػػ  لفمػػا  مػػمب ذلػػك    كحصػػب  ػػ  ق مػػا اع ػػداد  ليػػزة  ل ػػدح  لعػػز  
 ة  لياه العقكدة ي  ُ ُ ق الِكمد.ة  لالاز     ك العز  

 و لمتذا؟ تلِكمد ل  ا عظكمة  ل كا  ا ك الخماص م  الخ ق
لت ػػػػك   لػػػػا  حػػػػمؿ  ػػػػك  العمػػػػد ل ػػػػك  ا ػػػػ ؽ المػػػػفم ك  ، اػػػػت 

 .ا   ؽ ي  ا ماب الإل ة
لالِكمد لعػزة الػ فس  ُغ ػق ت ػك ا  ػماب ، اػت  لػا ال  قػدر ع ػص 

 .اف   خ ق    ك ا   ؽ ل كا ش ح م  العزِّ 
مػػػػكم إال لرػػػػتحب العػػػػز لالِكمػػػػد  م،ػػػػفد إلكػػػػا  مػػػػت مػػػػ  ُ  ُػػػػق ذ

 ه.لكحف   ا عز  
 ه.حممد إال ليم عتشز ع ا  م تً م  اف  فمتا عزُّ لمت م  ُ ُ ق م

 :الماع الِكمد لشدُّ 
 مت  م   م  اس فتدة الع م لقممؿ الحق لااللقكتد لا. يم

 د ع كا:َ َكم  م  حكث المُ الماع الكمد 



 

 (012)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 
 
 
 

  :داسمتب ال كمُّ 
لال  م عظمات إال ليم  ع قد   ال   كمد إال م  اس عظم لفما

 تؿ:لات رفة م  رفتت الكم
 الع م. -ٔ

 العمب لالعمتدة. -ٕ

 .الحمب لال مب -ٖ

 ال فت د  تلإلمتؿ. -ٗ

 .الكمد  تلمتؿ -٘

 الكمد  تلقمة لشدة المفش. -ٙ

ال كمد  ت تمتع لا لصتر لال  مػاة لالع ػكدة لا قػترب  -ٚ
 لالم ك .

 :المماعث ع ص ال كمد لاسمت ا الماكإلة لا

 د ع كاالم كم  
 

 د ع ص امال كمُّ  د ع ص الدسبال كمُّ  د ع ص العمتدال كمُّ 



 

 (014)      اهباب ا٪ٗي:   أًطاض ا٪ًٞ اهعصطٙٞ

 تح.ػالد  -ٗ د.ػالحم -ٖ د.ػالحق -ٕ العإلب. -ٔ
رػػ ص ام ع كػػا ؽ لال ماضػػ  سػػكدة ال مػػ  مإلػػتم  حمػػ  ا  ػػ ل 
  ك مغ  اف  ق دن  ا  لم ا   مغ  اف   ع م. ام   لس م

 اف  عدؼ لفما  ل عدؼ ر ا تعتلص. ع شا:



 

 (015)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  

  الباب الجاىيالباب الجاىي

  وبياٌ الغفاءوبياٌ الغفاء  البصرية اليبويةالبصرية اليبوية

  

  صبيل اإلصالحصبيل اإلصالح

  املغانل االجتناعية.املغانل االجتناعية.  العله وحلِّالعله وحلِّ

  مغانل البغزية.مغانل البغزية.  الديً حيلُّالديً حيلُّ



 

 (016)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  الكلوب.الكلوب.الصالح بإصالح الصالح بإصالح 

  الييب يصف الداء والدواء.الييب يصف الداء والدواء.

  اإلخالص.اإلخالص.

  اجملتنع الفاضل.اجملتنع الفاضل.

  مغانل املضلننيمغانل املضلنني  يف اهلل حيلُّيف اهلل حيلُّ  احلبُّاحلبُّ



 

 (017)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  الباب الجاىيالباب الجاىي

  البصرية اليبوية وبياٌ الغفاءالبصرية اليبوية وبياٌ الغفاء

 

  ٔٔصبل اإلصالحصبل اإلصالح

،ثػػد  ػػ  يػػاه ا  ػػتـ الكػػ ـ  لالكػػب  ُػػدل   ػػدلمه  لالكػػب  قػػدح 
ال إلػتح  عػد اف  زلتد  كده  ل ق دح الفد ػق إلػص ا رػ ح  لالمػمكب إلػص

ارػػػمحت احمال ػػػت تُػػػا،دل   مػػػت ،تلػػػت ع كػػػا دلل  ػػػت ا ػػػتـ الممتلكػػػك  ،ػػػب 
لحظػػة تقػػـم ثػػمرة مػػ  احػػد الممتلكػػك ع ػػص المػػتقك     قػػتت مف ل حػػتر مف 
 ع،ام  ع،تً  لالختسد    ذلك ي  الإلممع الم كمدة الفقكدة ال ػ  ال 

ام لقػمتام تم ك مػ  امػد لفمػات ق ػكً  لال ،ثكػداً   لاػم ،ػتلما مػ  غ ػم
  امػػػمف الم ػػػتشد  ل مػػػ ممف مػػػت  ػػػ  المكػػػمت  ل صػػػ عمف مػػػت ال  مػػػ فك  

 ػػػػ  إ ػػػػمالام  –مػػػػ  الاػػػػم ،ػػػػتلما ممػػػػ مك   -ا لمػػػػتف ذ،ػػػػده  تل مػػػػتف 
 المم مك .

 ـٕٕٔٓ/٘/ٖيػ ٖٖٗٔم  شمتد ا  د ٕٔالخمكس  –المعتدن  ٔ ======================================



 

 (010)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

حتل ػت؟ لمػم    عز  لشب  اى سمكب  إلب اف لم،   كا لكص ح ام 
، متت عتمة غكد م خصصػة  ػ  يػاا المإلػتؿ ال ذاؾ  مػ ام مػ   ع قػد 

لمػػمكب  رػػ ح الػػم د يػػم إ تضػػة المػػتؿ لتكثكػػد الخكػػدات  لمػػبح اف ا
الإلكػػمب لالخػػزائ  لالمكػػمت  ػػألماع ا مػػماؿ  لاد عػػما اف ذلػػك مػػت رػػتر 
ع كػػا ايػػب الغػػدب    قػػدمما  ػػ  لظػػديم  للرػػ ما  ػػ  الح،ػػترة إلػػص مػػت 

  ع قدلف اف ياا مت   مغ  اف  كمف ع كا العتلم اشم .

  يةيةاملغانل االجتناعاملغانل االجتناع  العله وحلِّالعله وحلِّ

لمػ ام مػػ   ع قػد اف تحقكػػق ا مػػتؿ ال  كػمف إال  ػػتلع م العصػػدن 
الحػػػد ث الػػػان  ُ مػػػ  المخ دعػػػتت  لالػػػان  ز ػػػد ا ،  ػػػت تت  لالػػػان 
 مػػػاب الفتقػػػتت  ل حػػػمؿ ا عمػػػتؿ إلػػػص اعمػػػتؿ سػػػا ة ال ػػػماؿ  عظكمػػػة 

 الكم  عد الم  ل ال اتئ     كمف قكم ات ا ق صتد ة لات  تؿ.
ت مػػػػ   ػػػػد ع  اف المػػػػتؿ يػػػػم سػػػػمكب للقػػػػمؿ لاػػػػفالح ليػػػػفالح: امػػػػ

ا رػػػػػػ ح    عػػػػػػتلما معػػػػػػ  إلػػػػػػص اغ ػػػػػػص عػػػػػػمالم ا رض  ليػػػػػػ  الػػػػػػدلؿ 
ا سػػػك دلت كة مثػػػب المػػػم د لال ػػػدل ل لالػػػدلمترؾ  ل عػػػديت  ػػػ  المدتمػػػة 
امكد،ػػت ل، ػػدا  ل عػػديت الكت ػػتف لالمتلكػػت  ل عػػديت الػػدلؿ ا لر كػػة ا  ػػدى  

تح  ات الدسػب لا د ػتف ع ديم الخكدات لك ام لم  ك ممما القكم ال   ش
الممتل ة    إلد ارحتب المصتل   لارحتب المػزارع  لال إلػتر   كثػد 



 

 (019)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ع ػػػػديم الخكػػػػػد   كحمػػػػػممف حمػػػػػمة متلكػػػػػة ر تضػػػػػكة  لػػػػػم اش دلػػػػػت مخػػػػػتزف 
اح كتطكػة لاػاه الخكػدات سػ ز د ال ك فػة ع ك ػت ل كػمف الػد ح ق كػب  مػػتذا 

،ػػب يػػاه  صػػ عمف؟  دمػػمف الز ػػد  ػػ  المحػػك   ل دمػػمف القمػػح لالػػارة ل 
ا رػػػػ تؼ الفػػػػت دة  ػػػػ  المحػػػػك   لال تأ ػػػػايم شػػػػفقة  لال ح تلػػػػة  لال 
رحمة  مػ  معػد  ام المعد ػة ال تمػة  ػأف ي ػتؾ الػتس ع ػص سػفح الممػكفة 
  كففػػمف لال  إلػػدلف ح ػػص لقمػػة العػػكش الإلػػتؼ  للكػػ ام ال  دسػػ ملات 
إلكام  ح ص  دلشمف  ،تع ام ل مكعملات  مت تحدده الحمت تت الد تضكة 

 د ة ع ديم!!.لال ظ
ليم    اعمق الخ  تت  ك ا ل ػك   ر ص ام ع كا لس مم  اف لمك ت 

ايب مكة  لاشد العدالة مػ ام لح،ػدتا  حػدثت مإلتعػة ،مػدى  ػ  مكػة 
 :ر ص ام ع كا لس ماس إلت ة لدعمتا   قد قتؿ 

ٍِ ٔبٔػِٔنَي ٜكٔػِٔنِي ُُٙ٘غَف } ِٔ ِٚ ٍٖ ٜأٔعِٚٛ َعٜو ُٔ { اهوَّ
ٕٕ 

ح  ارسب ا م سفكتف إلص ح،دتا  دسػتلة   قػمؿ   مت ارت ام الق
رػػ ص ام ع كػػا ( اى اقتر ػػك لاسػػدتك   أرسػػب اَْلُ ػػُدَؾ ال  ػػَا َلالػػد ِحمَ لػػا: )
لمعاػػػت  -دقكػػق لقمػػح لسػػػم  ل كػػدات  -شمػػتالً محم ػػة  ػػػتلمكدة  لسػػ م

 ممػػمتئة د  ػػتر!!  مػػ  الاػػم ،ػػتلما لػػا محػػتر ك   لل عػػدب ع ػػص ح،ػػدتا 
ما ع ص دعمتػا  ػ  اى لقػت لحػك !! الظػد إلػص مفلمك   ل د دلف اف  ق،

يػػاا  لالظػػد إلػػص الػػا      ػػدقمف  حقػػمؽ الم ػػد!! لحقػػمؽ ا لمػػتف!! 
  م س   ال دمان ع  عمد ام    ممعمد الصحكحك  المخترن لمم ٕ ======================================



 

 (001)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

لالحد ػػػػتت!! لالد مقداطكػػػػة!! ا ػػػػ  ذاؾ  ػػػػ  ا ق صػػػػتد؟!! ال  مشػػػػد لػػػػا 
مإلػػتؿ   ف الماػػم ع ػػديم يػػم المكمػػب  للػػم  مػػمت ا دمكػػك !! للػػم 

 مام ع ديم يم المكمب. إلمع الفقداح لالممت،ك !! ال  ام  لإلمت ال
ثػم  عػػد ذلػػك مػػ  اف ع ػديم ،ػػب مػػت  ح تشػػا المػدح  ػػ  دلكػػته مػػ  
ممػػػك  لمأ،ػػػب لم ػػػدب لم ػػػمس لعػػػ ج لتع ػػػكم  إال اف ع ػػػديم ا،مػػػد 
لمػػػمة امػػػداض عصػػػمكة للفمػػػكة  ػػػ  العػػػتلم!! لا،مػػػد لمػػػمة  ػػػ  حػػػمادث 
ا ل حػػتر  ػػ  الم ػػد ة ، اػػت!! ل مػػتد تػػتـ  ػػ  الع قػػتت ا ش متعكػػة   ػػ  

رلا ػػػ   لال مػػػمدة  لال تػػػداحم  لال  ػػػد   ػػػ   أ كػػػا  لال اى الػػػماع تمشػػػد 
الص ت ال ػ  شػتحت  اػت الػد تلتت  لال ػ  لماليػت لمػتت ا لمػتف ،مػداً 

 إذا احس  الا ال  م فك  اف   مارب م  م  حملا.
امت الع م الػان شع ػمه د  ػتً  ػد  مف  ػا   إل ػت لقػمؿ لاػم: ،ػم مػ  

 ت لمػػتف  لتحكػػق  ػػا ال،ػػدر ال ػػد د  لال اشػػكتح ثمػػت  ػػتلع م الاػػت ضػػترة 
 ػػػد لػػػا اف   إل ماػػػت لك إل ػػػب يػػػاا ا ذى الػػػان  صػػػكمما  مػػػممات  للك  ػػػت 
لإلػػػػديم اشمعػػػػك  ال  مػػػػ فكعما تد،اػػػػت  ،ػػػػتلخمد  لالمخػػػػدرات  لالزلػػػػت  
لالع قػػػػتت الإل مػػػػكة الم ػػػػممية لالمث كػػػػة ،ػػػػتل ماط لالمػػػػحتؽ لغكديػػػػت  

،ػب يػاه ا مػمر  ثمػت الع ػم   لالد ت لم ا  داب العػتلم ا ق صػتدن .....
إثمتتػػػتً  ػػػتئق الحػػػد اضػػػداريت  ل ػػػدعم الش  ت اػػػت  يػػػب مػػػ   فم ػػػمف  ػػػتلع م 

 ل ُقدسملا اس فتعما إ قتؼ ياه ا شكتح    حكتتام؟ ا داً.



 

 (000)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  الديً حيل مغانل البغزيةالديً حيل مغانل البغزية

لك  الِد    م فك  اف  ق،  ع ص اى امػد مػ  ا مػمر  ػ  طد ػة 
ـ اف  ق،ػػػػ  ع كاػػػػت  ػػػػ  للػػػػتت عػػػػك  ال اقػػػػب   ػػػػتلخمد اسػػػػ فتع ا سػػػػ 

لمػػػت الػػػزؿ  كاػػػت امػػػد ل ػػػة الخ ػػػتـ  ػػػ   عػػػز  لشػػػب  معػػػدلدات  ح ػػػص اف ام 
 تحد مات   عد ال درج    تحد مات: 

   ـُ رِْشس  مِّْ  َعَمِب ِإل َمت اْلَخْمُد َلاْلَمْكِمُد َلا َلَصتُب َلاَ ْزاَل
  المتئدة(المتئدة(ٜٜٓٓ))    ال  ْكفَتِف  َتْشَ ِ ُممهُ 

تت اف ،ػب مػ  ،ػتف ع ػده شػدة ال زشتشػة  كاػت  مػد  رلت الدلا  
،مػديت  لا ػدغ مح م تتاػت  ح ػػص قكػب اف الخمػد مػػ  ،ثدتاػت سػتحت  ػػ  
طدقػػتت المد  ػػة   كػػتف ،ػػب مػػ   د ػػد اف  م ػػ   خػػمض  ػػ  الخمػػد مػػ   

 ،ثدتات!!    لحظة لاقب  د   ام!!.
 تلػػػد   لػػػا يكم ػػػة ع ػػػص الق ػػػمب  للػػػا سػػػ فتف ع ػػػص ال فػػػمس  ال 

 م غػػا الع ػػم مامػػت تحقػػق رػػدقا  لمامػػت سػػخ د المخ مػػدات   مػػ فك  اف 
لمامػػت ا  ػػدع مػػ  ادلات  لمامػػت شا ػػز مػػ  مخ دعػػتت  إال اف ا لمػػتف 

عػػػز   تط ػػػا ال  خ،ػػػ  إال لمػػػت شػػػتح مػػػ  ع ػػػد  ػػػتلق ا رض لالمػػػمتلات 
 .لشب  



 

 (003)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

مػػػت العػػػ ج؟  عػػػر ا  ػػػمة الم ػػػد  مف  قملػػػمف: العػػػ ج  ػػػ  إذاً 
م الحػػب( لا ػػ  الحػػب  ػػ  ا سػػ ـ لا سػػ ـ الدشػػمع ل ػػد   )ا سػػ ـ يػػ

د ػػػ  لاسػػػ    مػػػ  اقفػػػتر المػػػمتلات لا رض؟! اى تعػػػتلكم مػػػ  تعػػػتلكم 
ا سػػ ـ   م ػػ  ع كاػػت ا رػػ ح؟ اى قػػمالك  لػػزؿ  اػػت ، ػػتب ام لمػػدا  اػػت 

    ا ر ح؟.

  تزبية األفزادتزبية األفزاد

إف ا رػػ ح ،مػػت ،ػػتف قػػد متً  كػػمف حػػد ثتً  ال  كػػمف إال   د كػػة 
لمم مك  ع ص القكم القدللكػة ال ػ  شػتحت مػ  ع ػد ام  لطم قاػت ا  داد ا

ع ػػػػص لفمػػػػا  ثػػػػم طم قاػػػػت ع ػػػػص مإل مػػػػ   رػػػػ ص ام ع كػػػػا لسػػػػ مرسػػػػمؿ ام 
رػػ ص المػػفم ك   ال د كػػة ا سػػ مكة ع ػػص ، ػػتب ام لع ػػص ُسػػ  ة رسػػمؿ ام 

 .ام ع كا لس م
قػػػػػد لإلػػػػػد ،ثكػػػػػداً مػػػػػ  الم مػػػػػ قك    ظػػػػػتيدلف  تلػػػػػد    ل ع  ػػػػػمف 

عترات د  كػػة  ل فمعػػمف  ػػدامل د  كػػة  لكػػ  مػػت حػػتلام ع ػػد الصػػداعتت شػػ
م  إ مالام  ػ  الػد   لالعقكػدة؟ يػاا يػم ال ػأف  يػب ت  ػأ الصػداعتت 

 ع ص اُ ُ مة ا  متلكة ال    قمؿ  كات ام:

  َُكْم ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َمْ ُكْم َلاتػ ُقما ال  َا َلع  
 الحإلدات(ٓٔ)  تُػْدَحُممفَ 



 

 (002)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 :المائدة(2) عز  لشب  يب    د،مف    العمب  قمؿ ام 

    َِلتَػَعتَللُمْا َعَ ص اْلمدِّ َلال ػ ْقَمى َلاَل تَػَعتَللُمْا َعَ ص اِ ْثِم َلاْلُعْدَلاف   

  ،تف لال  زاؿ ممدايم: ،تف لال  زاؿ ممدايم: 

   ُِإْف اُرِ ُد ِإال  اِ ْرَ َح َمت اْسَ َفْعت    ((ٛٛٛٛ)يمد)يمد  
إف شػػتح ع ػػص  ػػدن  ماػػت للعمػػت  لإف شػػتح ع ػػص  ػػد غكػػدن  ألػػت 
اعتللػػػا ع ػػػص ا رػػػ ح  للػػػكس شػػػدطتً اف ا،ػػػمف زعكمػػػتً ال قتئػػػػداً ال ذا 
شػػأف  الماػػم اف   صػػ ح شػػأف العمػػتد لالػػم د  ل مػػمد  ػػ    دلػػت شػػد عة 
المػػمتح  للػػمر ام لضػػكتح ام  ػػ  ،ػػب ا رشػػتح  امػػت اف ل  ػػتحد لل قتتػػػب 

رع ع ػػص الم ترػػب  لل كتلػػب ع ػػص الكداسػػ !! يػػب يػػاا  ػػ  د ػػ  لل صػػت
؟!! ا ااا امػد الػد  ؟!! يػب ع ػص يػاا الػ ال ،ػتف ارػحتب عز  لشب  ام 

سػػػكد ا للػػػك  لا  ػػػد   رضػػػ  ام تمػػػترؾ لتعػػػتلص عػػػ ام  ػػػ  ،ػػػب لقػػػت 
 لحك ؟!

ح ػػػص الػػػا ع ػػػدمت اش مػػػ  ا لصػػػتر  ػػػ  سػػػقكفة   ػػػ  سػػػتعدة  عػػػد 
  لع ػم الماػتشدلف   ػداح عمػد لا ػم  ع كػا لسػ مرػ ص امال قتؿ رسمؿ ام 

 كػػد لا ػػم عمكػػدة  ،ػػتف ،ػػب رشػػػب مػػ ام  ُقػػدـ رػػتحما  ل د ػػد اف تكػػػمف 
 لمتذا؟. المكعة لا  ل د ر اف تكمف المكعة ل فما!!

  



 

 (004)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  مزاعاة الهفاءةمزاعاة الهفاءة

 :ر ص ام ع كا لس ميكاا ع  مام سكدلت رسمؿ ام 

   ْتَف ِ ِاْم َ َصتَرة  َلَم   ُمَؽ ُشح    َل ُػْفثُِدلَف َعَ ص اَلُفِمِاْم َلَلم،َ
  احلشر(احلشر(88))    لَػْفِمِا  َُأْللَِئَك ُيُم اْلُمْفِ ُحمفَ 

ال  عمػػػأ الدشػػػب مػػػ ام إف  ػػػدج إلػػػص المكػػػداف إف ،ػػػتف ش ػػػد تً ال 
 .قتئداً  اف  ـف المص ك  ال  كمف رشً  م  عتمة المص ك 

لاف تكػػمف  ع  ماػػم اف  كػمف الػػد   م  رػ ص ام ع كػػا لسػ ملال مػ  
الكفػػػتحة  ػػػ  تػػػمل  الم ترػػػب  حمػػػب الخمػػػدات  ػػػ  يػػػاه الحكػػػتة  قػػػد 
 كمف ّد ِّ تً ليم الغت ة    ا  متف  لك  ي تؾ م  يػم ا،فػأ م ػا  ػ  يػاا 

 الم صب  َم  الان  متلن إ متلا إ متف ا    كد؟!:
{  ٔٞ ًٖ ٖٔ اٝ٪ َٓٔص  ِْ ُْ ٜأٔبٛ َبٞلٍط َعٜوٟ ِإمَيا ُٗٔضَع ِإمَيا  ِ٘ ٜه

َٔا  ٜهَطَدَح {ٔب
ٖٖ 

 ُدسػػب شك ػػتً لمػػ  ش ػػده ا ػػم  رػػ ص ام ع كػػا لسػػ ملكػػ  رسػػمؿ ام 
 كد لعمد  ل أت  قتئداً حد ث العاد  ت  متف  للك  لا  مدتا الق تلكة  

 رػ ص ام ع كػا لسػ مالظػد إلػص  ُعػد لظػد الحمكػب  -ليم عمػدل  ػ  العػتص 
ب شعػػػ –لػػػ فام لاإلػػػا  للػػػم اتمع ػػػت لاإلػػػا س صػػػكب للفكػػػب إف شػػػتح ام 

  شدح ارمؿ اع قتد ايب الم ة لالإلمتعة لأللكتل  لالمكاق     ال عب ع  ا   عمد  ٖ ======================================



 

 (005)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

عمدل    العتص قتئداً ل إلكش  لتحت إمدتا ا ػم  كػد لعمػد  لػكس  لػا 
للكػػ  لكقػػكم المػػ ال ال مػػمن الػػا  - عػػز  لشػػب  حتشػػت م  –ا ،ػػب م امػػت 

ا،فأ    يػاا المػتب  ليػاا  ػتب  ح ػتج إلػص  ػداع لديػتح  ل،ػتف عمػدل 
 دايكة العدب    ياا ا مد.
ي تؾ قتئد رلمتل   ػ    ،تف ر ص ام ع كا لس ملثم ت  داسة ال م  

  مػفك   عػػد ذلػػك  مداحػب  ػػ   ػػ ح ال ػتـ  ل،ػػتف إسػػما ا رطمػػمف  لال 
 ! م فك  المم ممف ،مد شم، ا لال ال غ ب ع كا

 ػػػأراد عمػػػدل  ػػػ  العػػػتص اف  عػػػدؼ حقكقػػػة لش كػػػة امػػػده لقماتػػػا  
 أرسػػب إلكػػا  ف ػػب م ػػا اف  ػػأذف لعمػػدل اف  دسػػب رسػػمالً إلكػػا لكحتدثػػا  

لك إلمػػػس ع ػػػص  – ػػػتلمع ص العصػػػدن  –الدسػػػمؿ ليػػػم  د ػػػد اف  ػػػايب 
 .شك ا لكعدؼ قمتا

 َم  الدسمؿ الان ارس ا عمدل؟
 ذيب عمدل   فما    رمرة رسمؿ!!

لد ػػػػب لقت ػػػػػب ا رطمػػػػػمف  لتعػػػػػد ؼ ع ػػػػص الإلػػػػػكش  للػػػػػم  ففػػػػػ  
ا رطمػػػمف إلكػػػا إال ع ػػػد  دلشػػػا   قػػػتؿ: إلػػػا عمػػػدل اق  ػػػمه   فػػػد  عمػػػدل  

)رمك ػت ارطمػمف     قػتؿ:  ام ع ػارض  مرب الخمد إلص عمد    الخفتب
  تلديتح لالمكد!!. اً ل،تف ا رطممف م امر . الدـل  أرطممف العدب(

  



 

 (006)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  توسيع االختصاصاتتوسيع االختصاصات

 إلعػػػػػػػب الكفػػػػػػػتحات  للػػػػػػػالك لز ع  رػػػػػػػ ص ام ع كػػػػػػػا لسػػػػػػػ م كػػػػػػػتف 
رػ ص ا   صترتت  للم  إلمعات     د لاحػد ال عػدة اشػختص   قػتؿ 

  رحت ا: ام ع كا لس م
ٍُ ٝأ } ًِِط ٜأِضَس ٍِ ٔفٛ ٜأ ُٓ َٜٗأَؾٗس ًٖٔتٛ ٜأُب٘ َبٞلٍط،  ًٖٔتٛ ٔبٝأ

ٍِ َسَٚا١ّ ُعِج ُٔ َٜٗأِصَسٝق ٌَُط،  ٕٔ ُع ٍِ ٔباٞهَش٩اهوَّ ُٔ ٌُ َٜٗأِعٜو  ،ُْ ِي ٌَا
ُّ َثأبٕت،  ٍِ َظُِٙس ِب ُٔ َٜٗأٞفَطُض ُّ َدَبٍى،  ًَُعاُش ِب  َِ َٗاٞهَشَطا

ًٖ َٗٔهٝلٚى ٝأ ُّ ٜكِعٕب،  ٛٙ ِب ٍِ ٝأَب ُٓ ٖٔ اٝ٪َٜٗأٞقَط٦ُ َٓٔص ًٔنُي  َٜٗأ ًٔنْي  ٞٔ ٕٞ ٜأ ًٖ
ُّ اٞهَذٖطاِح  ٜٝ ِب َِٚس {ٜأُب٘ ُعَب

ٗٗ 
 لال زمما  ااه ال خصصتت.

ل،ػػػػتف حت ظػػػػتً ل قػػػػدلف  ل،ػػػػتف حمػػػػ   - رضػػػػ  ام ع ػػػػاراى عمػػػػد 
الممػػ مك  مفػػدقك   ػػ  رػػ ة ال ػػدال ح  ػػ  رم،ػػتف   –الصػػمت    لتػػا 

 .رض  ام ع ا ،عب إلمعام ع ص الان اشتر إلكا ال م  ليم اَُ ْص     
لػػػم  قػػػدا يػػػم القػػػدلف ل صػػػ    اػػػم مػػػ  الػػػا شػػػد د  ػػػالك!! لك ػػػا 
اح ػػـد الكفػػتحات لال خصصػػتت ال ػػ  لضػػ  استسػػات ل م ػػ  ع كػػا ا ُمػػة 

 .ر ص ام ع كا لس مإلص  ـم الد   سكدلت رسمؿ ام 
 س   ال دمان لا   متشة لمم د ا متـ احمد ع  الس  ٗ ======================================



 

 (007)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  املضئولية ومحل األماىةاملضئولية ومحل األماىة

 اقػػتـ ل  ػػتس رػػ ة –ل،ػػتف مثػػتالً ل حػػت،م العػػتدؿ  -لشػػتح عمػػد 
 ال دال ح شمتعة  لال  ص كات معام  متذا  فعب؟

يػػػم  صػػػ مف ال ػػػدلا ح ليػػػم  م ػػػ   ػػػ  طدقػػػتت المد  ػػػة   فقػػػد 
طػماؿ  اً احماؿ اي ات  ال   مغ  لم    ملص امػد الممػ مك  اف  كػمف عت ػد

ال كػػػب    ػػػم القػػػدلف ل د،ػػػ  ل مػػػإلد!! اللػػػص  ػػػالك اف   حمػػػس احػػػماؿ 
ال   مغػػػ  لقتئػػػد   مالممػػػ مك  ل ق،ػػػ  حتشػػػتتام  ل  ظػػػد  ػػػ  مصػػػتلحا

الممػػػػ مك  اف  ممػػػػك ممػػػػمحة  ػػػػ   ػػػػده ل ظػػػػب لك ػػػػا لاػػػػتره  مػػػػمح ام 
،تف عمد ال   تـ لاتراً لال لك ً إال غفػمة    متلا ل  دؾ اممر المم مك !!

    لقت ال،حص   قكب لا    ذلك   قتؿ:

) إشا منت ُٔاضٟا ضٚعت ضعٚيت، ٗإشا منت ه٩ٟٚ ضٚعت  
عز  ٗدعوت اهوٚى هطبٛ  ُفػٛ، فذعوت اهِٔاض هطعٚيت
 ( لشب  

 ل،تف ياا     دا ة تملك ا ل حكم. 
ثم  عد ذلك ،ػتف ال كػب لال اػتر  عػد الفػدائر لدعك ػا   لػا حمػب 
يػػم  ا مػػة ع ػػػص ، فػػا لع قػػػا  لشعػػب لفمػػػا ممػػئمالً ممػػػئملكة ،تم ػػة عػػػ  
احػػماؿ رعك ػػػا   كػػػتف  قػػـم  ػػػتلفدائر  لال ما ػػػب  ػػ  ال ظػػػد  ػػػ  مصػػػتلح 



 

 (000)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 .. حمائل العمتد  قكتما ال كب    حداسة المد  ة الخ ق  لق،تح
ة امػػػداة لرػػػمكتلات  مكػػػمف  لقػػػدر لاػػػت ممقػػػد ع ػػػص ال ػػػتر   كػػػدى َمػػػ

 قتؿ:  ت امة ام ِلَم  مك  يفالح الصػغتر؟ قتلػت: مػ  الإلػمع  قػتؿ: للِػَم 
ال تفعمك ام لياا الفعتـ ع ص ال تر؟! قتلت: ياا قدر  كػا مػتح اليماػم 

  قػتؿ: لمػ  عػز  لشػب  عمد إلص ام  تمما!!  لسأشكمف  كا طعتـ ح ص    أ
ادرى عمػػػد   ػػػألك؟! قتلػػػت: ال   مغػػػ  لمػػػ   كػػػمف  ػػػ  مثػػػب مقتمػػػا اال 
 عػػدؼ حتلػػة احػػد مػػ  الممػػ مك !!  ػػزادت يم ػػا!!  ػػايب ممػػدعتً ل،ػػتف 

ل  حػػػت  كػػػت المػػػتؿ  لحمػػػب  رضػػػ  ام ع ػػػا معػػػا عمػػػد الػػػدحم   ػػػ  عػػػمؼ
 : احمػػػب ع ػػػك  قػػػتؿ: ليػػػب الػػػدقكق ع ػػػص ظاػػػده  قػػػتؿ لػػػا عمػػػد الػػػدحم

تحمػػب ع ػػ  الزارن  ػػـم القكتمػػة؟!! لحمػػب الػػدقكق ع ػػص ظاػػده  لالمػػم  
 .    ده

لذيػػب  لقػػتؿ:  ػػت امػػة ام ضػػع  الػػدقكق لق مكػػا لالػػت الفػػخ لػػػك 
ال تر   أ ا   فخ ال تر لالد تف  خدج ع ص لشاا  ُكممد لحك ػا ل مػمد 

ضػػحكما  عػػدمت لشاػػا  ح ػػص ل،ػػل الفعػػتـ  لا دغػػت ل صػػغتر   ُمػػدُّلا ل 
ا، ػػما   قػػتؿ:  ػػت امػػة ام يػػب ت  ػػتزلك   عػػد ذلػػك عػػ  مظ م ػػك  ػػ  شػػأف 

؟ لإذا  عمػػد الػػدحم    تد ػػا  كػػت امكػػد عػػز  لشػػب  عمػػد ال ػػ  سػػ قدمك ات م 
 .رض  ام ع ا المفم ك    أحم ت  ألا امكد المفم ك  عمد

   كػػػتلما  ح دمػػػمف ال خصصػػػتت  ل إلع ػػػمف الكفػػػتحات يػػػ  ال ػػػ
  ترب ل حقكق المدادات.ت ملص الم



 

 (009)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

لال غدل    ذلك   أل م تع ممف اف ال م  الػان  أتكػا الػمحص مػ  
ام ،تف   ػتلر ارػحت ا  لا ػا  ػداى الحمػتب  ػ  الم ػار  ػ  غػزلة  ػدر 

فترسػ   ػ  الق ػتؿ  ػ  غػزلة م  الػا رشػب عػتدن  لا ػا  فكػدة سػ متف ال
 ا حزاب.

لػػكع   ل ػػت اف لمػػت ا،ثػػد ا مػػمر ال ػػ  ا ػػا  كاػػت  م ػػمرة ارػػحت ا  
ا مػػمر  ػػ  الػػدلكت   مغػػ  اف تكػػمف  يػػب الكفػػتحة مػػت دامػػما  خ ػػمف ام  
ل عم ػػمف  ك ػػػتب ام  للػػكس  ػػػ  عم اػػم الػػػان  قممػػمف  ػػػا مػػت  خػػػتلق 

 شدع ام شب     ع ه  لياا يم  كت القصكد.
لكػػ  يػػب   مغػػ  اف لإلعػػب الػػمزراح لالمحػػت ظك  ل،ػػب الممػػئملك  

! ال  صح ذلػك!! ،كػق  كػمف مػد د ا دارة  د إل  ، كة ارمؿ الد  ؟!
الا دسػػكة ال الفمكػػة  ػػد ل ، كػػة ارػػمؿ الػػد  ؟!! ال  ػػد مػػ  الكفػػتحة مػػت 
دامػػػت الكفػػػتحة رػػػتحمات م ممػػػكتً  َاػػػْدى ام  ل خ ػػػص ام  لال  فعػػػب 

 شكئتً  ختلق شدع ام شب     ع ه.

  إحياء الكيه الديييةإحياء الكيه الدييية

  صػػ ح حتل ػػت إال  ػػا  مػػت لح تشػػا ا ف  ػػ  يػػاه ا  ػػتـ  للػػ  إذاً 
الدشمع إلص القكم الد  كة ال   اسم ات القدلف  ل،تف ع كات ال مػ  العػدلتف 

    كة ام  لالخمؼ م  ام  لالمفعم الحػ ؿ الػان ر ص ام ع كا لس م
يػػػم اسػػػتس د ػػػ  ام لطتعػػػة ام لعمػػػتدة ام شػػػب   ػػػ  عػػػ ه  لالصػػػدؽ  



 

 (031)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ؽ ا س مكة  لالقكم ا  متلكػة ال ػ  لا متلة  لالم تح  تلعاد  ل،ب ا   
 :ر ص ام ع كا لس مر، ز ع كات  كد المد ة  لقتؿ    شألات 

ََ اٜ٪ِخ٩ِق } ًَٜلاِض  ٍَ ٌٚ ٌَا ُبٔعِجُت ٝ٪َت { ِإُٖ
٘٘ 

لمػػػت المعتلػػػتة ال ػػػ  لعتلكاػػػت شمكعػػػتً ا ف إال  مػػػمب مػػػدض ال فػػػتؽ 
لمإل معػػتت  ػػك  الممػػ مك   ليػػم ل ػػة ،ػػب ا –للألسػػق  -الػػان تَف  ػػص 
 .ا س مكة

 ػػػإذا تَػَف  ػػػص ال فػػػتؽ مدضػػػت ا  ػػػ ؽ  لإذا مدضػػػت ا  ػػػ ؽ 
سػػتحت الفمػػتع  لإذا سػػتحت الفمػػتع رػػتر ال ػػتس   صػػترعمف  ػػ  الػػدلكت  

الكتسػػدة  ل،مػػكتف الغت ػػة مػػ  ل   ت مػػمف  ػػ  الفػػتل    كػػتلما ،ػػتلمحمش 
ت لياا مت لدى م ظده ا ف  ػ  مإل مع ػ ب احمالام ...ل   ،  ع،ام ...

 الان لح   كا.

  التدلص مً أمزاض اليفامالتدلص مً أمزاض اليفام

 ف المػػػػػفم  الؿ شػػػػػ ح  فع ػػػػػا لكُثَمِّػػػػػت  ػػػػػا إ متلػػػػػا ع ػػػػػد ام اف 
  خ ص م  امداض ال فتؽ  م  الكاب  لمػ  الخكتلػة  لمػ  الغػدر .... 

 :ر ص ام ع كا لس مم  ،ب ياه ا مداض ال   قتؿ  كات 

ًَُِأفٟقا َخ }  َْ ٕٔ ٜكا ّٖ ٔفٚ ِّ ٝك ًَ ٕٔ ٜأِضَبْع  ِّ ٜكاَُِت ٔفٚ ًَ َٗ أهّصا، 
 الحت،م    المم درؾ لمم د ا متـ احمد لس   المكاق  ع  ا   يد دة  ٘ ======================================



 

 (030)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

َٔا  َّ اهِٜٚفاِق َسٖتٟ ََٙسَع ًٔ  ٠ٞ ٕٔ َخِصٜو ّٖ ٜكاَُِت ٔفٚ ُٔ ِِ ًٔ  ٠ٞ َخِصٜو
ََٓس ٜغَسَض،  َِٗإَشا َعا َِٗإَشا َسٖسَخ ٜكَصَب،   ،َْ َّ َخا ٌٔ ِإَشا، ا٦ُِت

ٍَ ٜفَذَط { َِٗإَشا َخاَص
ٙٙ 

يػػب يػػاه ا لرػػتؼ   مغػػ  لمػػفم  اف  كػػمف  كػػا م اػػت شػػ ح للػػم 
 .ال  د اف   مدا المفم  م ات  تلك كة..  !!م ق كب؟! ا داً لام ك

للالك ،ب مت لح   كا ا ف  ممب ياه ا مػداض ال ػ  ال  ػدت 
   مإل مع ػت  لذيمػت القػكم الد  كػة لا سػ مكة ال ػ  ،ػتف  حػدص ع كاػت 

 مإل مع ت ا س م     اى زمتف لمكتف.
 :لا عداح  ع ممف ذلك ع م الكقك 

 ػػ  ال ػػتر خ اف ايػػب الر ػػت ،ػػتلما  دسػػ مف  ػػك  الفك ػػة للػػالك لرد 
لالفك ػػة شماسػػػكس إلػػص  ػػػ د االلػػػدلس  ػػ  قمػػػة ازديتريػػت  لكعد ػػػما شػػػتف 
اي ات   ايب شتسمس    ا تـ عظمة الدللة  مشػد غ مػتً  مكػ    قػتؿ 
لػػػػا: مػػػػت  مككػػػػك؟ قػػػػتؿ: ا كػػػػ   ف ر ػػػػتق   صػػػػفتدلف  تلمػػػػام الماحػػػػد 

رػػػػػفتد رػػػػػكداً لاحػػػػػداً   دشػػػػػ  يػػػػػاا رػػػػػكد    لالػػػػػت ال اسػػػػػ فك  إال اف ا
الإلتسػػػمس لا  غاػػػم  ػػػالك   قػػػتلما: ال تمػػػ فكعما اف ت غ مػػػما ع ػػػكام إذا  
،ػػػتف رػػػمكتلام  مكػػػمف  لاػػػم ال  مػػػ فكعما اف  صػػػكدلا  تلمػػػام الماحػػػد 
رػكد    لراحػت ا  ػتـ  لغػتب الكػػداـ  لشػتح ال ئػتـ  لارسػ ما شتسمسػػتً 

ضػتع م ػ  م ػد ب حمكم ػ    مشد شت تً  مكػ    قػتؿ لػا: لِػَم تمكػ ؟ قػتؿ: 
  م لس   ال دمان ع  عمد ام    عمدل الصحكحك  المخترن لمم ٙ ======================================



 

 (033)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 أرسػػب إلػػكام   قػػتلما: ا ف اغػػزليم  قػػد تمك ػػ  مػػ ام الخػػمر لال،ػػعق  
لال غ ما  تلدلكت لال فتيتت  للم  عمدلا    غ مف  تلقكم ال ػ  امػديم  اػت 

 د  ام.
 !!! ام  ع ممف ذلك ع م الكقك 

للالك ال قكتـ لإلس ـ    اى زمتف ال مكتف إال  تلقكم الد  كػة  
 مر الػػان   خترػػممف ع كػػا  ل  ػػ مكمف  ػػ  معػػترؾ شػػد دة ع كػػا   تلدسػػ

يػػب  مػػ فك  يػػاا الدسػػ مر مامػػت سػػف دلا  كػػا مػػ  قػػمالك  لت ػػد عتت اف 
  ق،  ع ص شد مة الكاب؟!

 المصػػتئب ال ػػ  لحػػ   كاػػت مػػ  شد مػػة الكػػاب  يػػب  مػػ فك  اف
  ق،  ع ص شد مة الخكتلة؟! ا داً!!

 إلػػػػا ال  داقػػػػب إال رب إذا ،ػػػػتف ا لمػػػػتف  ػػػػ  غكمػػػػة الممػػػػئملك  
  يػػب  مػػ فك  الدسػػ مر اف  صػػ ح ال فػػمس ل إلع اػػت عػػز  لشػػب   العػػتلمك 

 ..  ا داً!! ... تداقب الم ك القدلس؟!
 .. لك  ع دلت  كد دس مر ليم ، ـ رب العتلمك 

 ... ليم شدع ام  لد   ام
  ليػػػػم لحػػػػص ام الػػػػان الزلػػػػا ع ػػػػص حمكمػػػػا لمصػػػػففته يػػػػم ل 

 ا اقم ته الص حت ع كا ،ب احمال ت.الدس مر الان إذ



 

 (032)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  مزاقبة اهللمزاقبة اهلل

 ا   الدس مر الان  م فك  اف  فمق:

 ََلُقِب اْعَمُ مْا َ َمكَػَدى الّ ُا َعَمَ ُكْم َلَرُسملُُا َلاْلُمْفِمُ مف  ((ٔٓ٘ٔٓ٘)ال م ة)ال م ة  
ال  ح ػػتج إلػػص الئحػػة شػػزاحات  لال تحم ػػب ل ػػئمف قتلملكػػة   ف  

يػػب را ػػ م دسػػ مراً  ػػ  المشػػمد مػػ   ػػدح  عػػز  لشػػب . ارػػحت ا  داقمػػمف ام
الػػػػدلكت إلػػػػص  مم ػػػػت يػػػػاا  إلعػػػػب الإلػػػػتل   ػػػػايب إلػػػػص الحػػػػت،م ل ع ػػػػدؼ 

  إلد م ا  ل ف ب إقتمة الحد ع كا لك فاد؟!
  لالغد ػػػب رػػػ ص ام ع كػػػا لسػػػ ملػػػم  حػػػدث إال  ػػػ  زمػػػ  الحمكػػػب 

لالعإلكػػػب اف يػػػاا لػػػم  كػػػ  مػػػ  الدشػػػتؿ  قػػػ    ػػػب لال مػػػتح  لالقػػػمالك  
لحػػػػ كم إلكاػػػػت للخ صػػػػم إلكاػػػػت ا ف تإلعػػػػب الإلػػػػتل  إذا  المضػػػػعكة ال ػػػػ 

اع دؼ  أمد  ل دج م  مكتف ا ع ػداؼ  مػترع إلػص تغككػد اقمالػا!! لقػد 
 ػػػػ ام مػػػػ  اسػػػػػ إلم ا  ألػػػػا اسػػػػ خدـ معػػػػػا ال ػػػػدة  ال عا  ػػػػا لإلع ػػػػػداؼ 

 !! أقمالا
تأت  المداة الغتمد ة  لتقمؿ  ر ص ام ع كا لس ملك  ح،دة ال م  

حد  ت رسمؿ ام  طادل  لقد زلكت   كقمؿ لات: لع ك لا: اقم ع ص  ال
الممت  لع ك ضتشعت  لع ك قم ت    قمؿ: زلكت  ت رسمؿ ام  

إف     -رشب قم ات  -لع ك تد د اف تفعب مع  مت  ع ت م  متعز 



 

 (034)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

: م  ر ص ام ع كا لس م ف   اثد ذلك   ألت حتمب م  ذلك   قتؿ ال م  
:  ايت لا،دمات لال تا ات ح ص ت،  مت لل  امديت؟ قتلما: عمات  قتؿ

    ف ات  ل،تف الحمكب  م إلم ات ،ب   دة  للك ات ال تغكد اقمالات  
 لات ق مب اس ،تحت   مر ا  متف   أرمح ا  متف يم الممكفد ع ص 
الإلمارح لا ر،تف  لا  متف إذا سف     الق ب ،تف مم مداً الماره م  

 :عز  لشب   ح،دة ام

 ِاِدلَت  َشَعْ َ تُه لُمرًا لػ ْاِدن ِ ِا َمْ  ل َ تح ِمْ  ِعبَ َلَلك  ((ٕٕ٘٘ )ال مرى )ال مرى  
لقد  كمف ال مر      قد  كمف ال مر    ق ب ، مس ال،حص

لقد  كمف ال مر      لقمدتلقد  كمف ال مر    ق ب ،  ق ب ،تلمصمتح
لقد  كمف ال مر      لقد  كمف ال مر    ق ب ، معة  ق ب ،تل إلم
مدة  قمة  -الح  لالامى  –معة ت، ح مدة ل ُففئات الاماح ق ب ، 

ا  مت تمشا لحكثمت ستر   عز  لشب   ال مر تإلعب ا لمتف  داقب ام
 لدائمتً امتـ لتظد ا:

  َلُيَم َمَعُكْم اَْ َ  َمت ُ، ُ ْم َلال  ُا ِ َمت تَػْعَمُ مَف َ ِصكد  ((44)احلديد)احلديد  
دمات ح ص تػ م رضػتعات   إل ح  ات  عد المض    قتؿ:  ايت لا،

ال محتم  غد يػت  لال رػد قة ضػدتات  لال  ث ث س ك  للم تغكد اقمالات!!
امػػداة ز  ػػت لاػػت اف ت كػػد ذلػػك!! لمػػتذا؟  ف الكػػب ،ػػتف    ػػد الحػػػق  

 لالكب ،تف  م   ع ص الصدؽ:



 

 (035)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ْـَ ِرْدٍؽ ِع َد رَ ِِّام    ملس( ملس(ٕٕ))  َلُاْم َقَد
عة م  الخمز   إلتحت  عد  فتما لقد اممكت الغ ـ قف

 لقتلت:  ت رسمؿ ام لقد  فم ا لإلا  أ،ب!!.

اى ت د   ياا؟! ليب ي تؾ ت د   لرب إلص ياه الدقة    
تفاكد المإل م  م  المصتئب لالكمارث لغكديت م  ال كمتت ال   تُغكد 

 احماؿ ال تس لتإلع ام    حتلة سكئة ،مت لدى ا ف؟!
ا لاكة الاًل    القكم  لح  لح تج إلص ال  د عتتإذًا ال لام  

القدللكة  ثم لأ ا م  ال  د عتت ا لاكة القمالك  ال   لم   ع كات 
 .ا حكتـ لحكتت ت ا ش متعكة

لك  قمب ذلك ال  د اف تكمف ال د كة لأل داد لل م تت لل دشتؿ 
لل  متح ع ص القكم القدللكة  لك  لم ا الت   مد ال  د   م  ال د عة 

د ص القتئممف ع ص ياه القمالك  لال  د عتت  ال ا س مكة  للم   
الم فا   لات ع ص ياه القكم  سكحتللمف اف  خ دقما الثغدات   فمسام  
ل أ  م ام  لسككمف معام شكتطك  ا لس لالإل   مح   ع،ام إلص 

  عر ز دؼ القمؿ غدلراً  لإلككم المثتؿ:
 ي ػػػتؾ  ػػػتب  ػػػ  الفقػػػا اسػػػما  ػػػتب الحكػػػب الفقاكػػػة  تحت ػػػب ع ػػػص
احكػػػتـ ام ح ػػػص ال   فػػػا ا لمػػػتف يػػػاه ا حكػػػتـ  ل ع مػػػد لفمػػػا عػػػتم ً 
  ػػػدع ام!! َمػػػ  الػػػان  قػػػـم  عمػػػب يػػػاه الحكػػػب؟ ع مػػػتح اشػػػ ح درسػػػما 

لقػد قػتؿ لك  ق م ام لم تم  ػ ح  خ ػكة ام  ال د عة لتخصصما  كات  



 

 (036)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 لارضته    ، ت ا إحكتح ع ـم الد  : ا متـ الغزال  

أفضى اهعوَ٘ إشا مل ٙصشبٕ خؿٚٞ اهلل  عوٍ اهفقٕ ًع إُٔ )
ظاز قوب صاسبٕ قػاٗٝ فُٚفيت هِفػٕ ٗخيرتع احلٚى  عز  لشب  

 ( هػريٖ
 !!.عز  لشب   لمتذا؟  لا ال  مشد ع ده   كة ام

إذاً لح تج قمب الدس مر القكم ا لاكة    د ػص ع كاػت ال ػعب ، ػا  
قػػػكم  لػػػم ،ػػػتف يػػػفالح   ح ػػػتج إلػػػص تغككػػػد الم ظممػػػة ال ع كمكػػػة  للد ػػػ  ال

الم  ت ممف تد ما ع ص إ  ص العمب م  يب سػكحدث  كػ ام  ػ ؼ؟! 
يػػب سػػكاتشم  ع،ػػام  ع،ػػًت؟! يػػب سػػك  قد  ع،ػػام  ع،ػػتً ع ػػص المػػأل؟! 

 يب سُكإلدح  ع،ام  ع،ًت؟!
،  ػػت   مغػػ  اف لإل ػػس سػػم تً لل فػػق لل عػػتلف ع ػػص لاحػػد م ػػت ا ػػتً  

ا سػػ ـ  ػ  يػاا الم ػػد  ،ػتف  للحػ  لمػتلده للعتللػػا لكػص تم ػ  سػفك ة
العمػػػب  ػػػتلقدلف   ل عػػػز  لشػػػب   ام  دِّ ع ػػػص شػػػمدن ا مػػػتف  لتصػػػب إلػػػص  َػػػػ

  م ـ إف شتح ام.
إذاً لح ػػتج قمػػب ،ػػب شػػ ح إلػػص القػػكم  يػػفالح  د ػػدلف اف   ػػك ما 
المزارة  ليفالح    مثمف  تلمزارة!! لمتذا؟!! لمصػ حة َمػ  ذلػك؟!! لَمػ  

 الم ،در م  ذلك؟
الممػػػػت،ك   لػػػػم ،ػػػػتف يػػػػفالح  د ػػػػدلف لشػػػػا ام  عتمػػػػة ال ػػػػعب 



 

 (037)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ل عم مف اعمػتلام  تلصػة م  لإل مػما لاتفقػما ع ػص اف تمػد يػاه الف ػدة 
 أى ،كفكة  ثم  عد ذلك  ممك الزمتـ رشب  عمب  مت دضػ  ام  ل فمػق 

 شدع ام  للعك ا شمكعًت ع ص تحقكق ياا المداد.
 ف؟! َمػػػ  قػػػتؿ ال  فمقػػػا إال  ػػػ ف ل ػػػ عػػػز  لشػػػب  يػػػب شػػػدع ام 

ذاؾ؟! لَم  الان ا  ص  الك؟ مت دم ت شمكعتً ل عػتلف ع ػص المػد لال قػمى 
 م قـم  مت   مغ  لحم د   ت  للعمب ع ص تفمكق مت امد  ا قدلل ت  للعكػد 
المإلػػد الػػان ،ػػتف ع كػػا سػػ ف ت الصػػتلح ا ػػتـ لمك ػػت لالخ فػػتح الداشػػد    

د اف لخ ص المإل مػ  للالك لح  دعتة ل  د ياه القكم ا  متلكة    د 
عػػز   مػػ   صػػتؿ ال فػػتؽ  لالرػػتؼ الم ػػت قك   لمػػت ا،ثديػػت  ػػ  ، ػػتب ام

 :لشب  
 ِإف  اْلُمَ تِ ِقكَ  ُ َختِدُعمَف الّ َا َلُيَم َ تِدُعُاْم َلِإَذا قَتُممْا

ِإَلص الص َ ِة قَتُممْا ُ،َمتَلص  ُػَدلُالَف ال  تَس َلالَ َ ْاُ،ُدلَف الّ َا 
 النساء (541)ِ ك ً ِإال  قَ 

لد ػػػػػد اف لفاػػػػػد  .لغكديػػػػػت مػػػػػ  الصػػػػػفتت المػػػػػا،مرة  ػػػػػ  القػػػػػدلف
المإل مػػػ  مػػػ  يػػػاه ا لرػػػتؼ  ح ػػػص  كػػػمف المإل مػػػ  ،تلػػػان قػػػتؿ  كػػػا 

 :ر ص ام ع كا لس م ال م  الكد م

{  ٍِ ِٔ ََٗتَعاٝطٔف  ٍِ ٔٓ َ٘اٚز ََٗت  ٍِ ِٔ ٌٔ ًِٔٔنَي ٔفٛ َتَطاُس ٧ٌُِ َتَط٠ اٞه
ٌََجِى اٞهَذَػٔس، ِإَشا  ُٕ َغا٢ُٔط ٜك ّ٘ا َتَساَعٟ ٜه اِؾَتٜلٟ ُعِض



 

 (030)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ٌٟٖ َٗاٞهُش َِٔط  ٖٔ ٔباهٖػ { َدَػٔس
ٚٚ. 

 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م

  ٛٛالصالح بإصالح الكلوبالصالح بإصالح الكلوب

لاع م ا للك  لا  د   لالخ ػق اشمعػك  اف  عز  لشب  اع مد ام 
إلػػػص  ػػػـم    ػػػتـ ال مكػػػك  ل ػػػتتم المدسػػػ ك  لالػػػان ال  دسػػػب  عػػػده رسػػػمؿ

 .الد   يم سكدلت محمد اشدؼ   ق ام اشمعك 
 لمتذا اراد اف  عد  ت الا ل د الدسب لالا  تتم ا لمكتح؟
 عػػػز  لشػػػب  لحػػػ  لع ػػػم اشمعػػػك  اف الدسػػػب لا لمكػػػتح ا  ػػػتريم ام 

ل م كغ رستالت الممتح  لحب م ك ت ا رض  مح  للػمر مػ  المػمتح 
 ارس ما لام   عصمريم لازمتلام لالقـم الا   

  رصول اهلل فزَّاج الهزباترصول اهلل فزَّاج الهزبات

يػػػاا  ق ،ػػػ  اف ،ػػػب م ػػػك ت ا رض الفدد ػػػة لاالش متعكػػػة إذاً 
لالمكتسكة لالكملكة لال فمكة .... ،ب م ك ت ا رض ال   ظاػدت ال 

 رحكح المخترن لمم د ا متـ احمد ع  ال عمتف      كد  ٚ ======================================
 ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٓٔا قصد -لإل  الفم ب  -الكدلك  ٛ



 

 (039)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 لم تظاد إلص  ـم الد   ح ات م  َمْ ؟ م  امكد ا لمكتح لالمدس ك :

    ِمكِّك َ َلَلِك  ر ُسمَؿ ال  ِا َلَ تَتَم ال        
 الظد إلص ال عقكب:

    لََ،تَف ال  ُا ِ ُكبِّ َشْ ٍح َعِ كًمت    ((ٗٓٗٓ)ا حزاب)ا حزاب  
 مع ػػص اف مػػ   د ػػد حػػ   ن م ػػك ة ال  ن مع،ػػ ة  ػػ  لفمػػا 
ال  ػػ   ك ػػا  ػػ    ػػده ال  ػػ  لط ػػا ال  ػػ  اُم ػػا ل د ػػد حػػ  مػػ  ام  يػػاا 

الحػص إلكػا  عز  لشب      ف امر  ص ام ع كا لس  مالحب ع د رسمؿ ام 
 ػػتلح مؿ ال تشعػػة ل م ػػك ت ال ػػ  حػػدثت  ػػ  زمتلػػا  ل  ػػزؿ مػػ  ق ػػب 
ح،دتا لمػ  الػمار ل ػتت ، ػتب ام ع ػص ق ػمب المقػد ك  لايػب الخ ػكة 
مػػػ  الع مػػػتح العػػػتم ك  لالػػػمارثك  لح،ػػػدتا ل ػػػمره لع مػػػا   ػػػزؿ لاػػػم  ػػػ  

لك  لمػتذا ق م ام ح  لم ك ت ازمتلام لمإل معػتتام إلػص  ػـم الػد  .
؟  ف رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملػػم ت ػػزؿ الح ػػمؿ ، اػػت  ػػ  زمػػ  رسػػمؿ ام 

 الم ك ة ال   زؿ ح ات  ال ال  ُف ح ، ز ح ات إال إذا شتع امديت:
 َ َللُػ َػزُِّؿ ِمَ  اْلُقْدلِف َمت ُيَم ِشَفتح َلرَْحَمة  لِّْ ُمْفِمِ ك  ((ٕٕٛٛ)ا سداح)ا سداح  

إذاً  )للُػ َػػػػزِّؿ(ؿ  للكػػػ  قػػػتؿ: لال اػػػص ال ػػػزل  (الزل ػػػت)لػػػم  قػػػب ام 
ال ػػػػزلؿ ممػػػػ مد  لػػػػزلؿ المعػػػػتل  الع م ػػػػة  لالع ػػػػـم ال ػػػػ  ليماػػػػت ل  مػػػػ  

 ػػ   رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مع ػػص  د ػػا  عػػز  لشػػب  العػػدلتف  لممػػت اشػػداه ام 
إرػػ ح   ػػ  ا لمػػتف  الح ػػمؿ ال تشعػػة لال ت عػػة  يػػب ا سػػ ـ  ػػ  ،ػػب 

 زمتف ل   ،ب مكتف.



 

 (021)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ع   كمت الخمدة ا مد ككة  لالخمدة الكت تلكػة   لمتذا لمحث لح 
لالخمػػدة ا لمتلكػػة؟! للمحػػث  ػػ  ع ػػـم قػػـم  قػػمؿ  ػػكام  ػػتلقام لالعػػتلم 

  ام:

 َلْػَكت َلُيْم َعِ  اْ ِ َدِة ُيْم َغتِ ُ مف    َػْعَ ُممَف ظَتِيًدا مَِّ  اْلَحَكتِة الدُّ
((ٚٚ) (الدـل   الدـل

م قمرػة  لحػب ياه الح مؿ م قمرة اـ ح مؿ ،تم ػة؟ ح ػمؿ إذاً 
 ات الم ت،ب الدلكم ة لك  تمق  رتحمات  ػ  يمػـم لغمػـم ال لات ػة لاػت 
إذا ال قب إلص الدار ا  دل ػة  لكػ  ح ػمؿ الحمكػب تحػب م ػت،ب الػدلكت 

 لتمعد اي ات  ـم الد  .

  مغانليا اجملتنعيةمغانليا اجملتنعية

لح  ا ف ل  ك  م  ق ػة الػزاد  لمػ  ضػكق ا رزاؽ  لمػ  غػ ح 
د المظػتئق ل عػتط ك  مػ  ا  تئ ػت  لالع مسػة ال ػ  ا سعتر  لمػ  عػدـ تػما 

ال  ػػػدت  ػػػ    تت ػػػت  ليػػػفالح  خم مل ػػػت ح ػػػص مػػػ  المػػػتح الػػػان الزلػػػا ام 
 قملمف سكأت  ع ػككم  ػـم لػ  تإلػدلا  كػا قفػدة مػ  المػتح  ح ػص قفػدات 
المكته ال ػ  الزلاػت  ػتلق ا رض لالمػمتح  خم مل ػت  اػت!! للحػ  لد ػد اف 

مك  رػتلحك   ل ػ  لفػس المقػت  كػمف ل ػت ع ػد لعكش    ياه الدلكت طك
 ام  ـم الد   اشد الصتلحك  لسعتدة المقد ك    أ   ياه الم تزؿ؟



 

 (020)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

   َمْ  َعِمَب َرتِلًحت مِّ  ذََ،ٍد َاْل اُلَثص َلُيَم ُمْفِم
   ( َػَ ُ ْحِككَػ  ُا َحَكتًة طَكَِّمةً 

  ياا ا مد    الدلكت للك  ا   ا  دة؟ياا ا مد    الدلكت للك  ا   ا  دة؟
 ال حب(ٜٚ) (ْم َاْشَدُيم  َِأْحَمِ  َمت َ،تلُمْا  َػْعَمُ مفَ َللََ إْلزِ َػ ػ اُ )

لحػػ  لد ػػد ح ػػمالً مثػػب يػػاه تإلع  ػػت لعػػكش  ػػ  الػػدلكت  ػػ  عك ػػة  
طكمػػة  ل ػػ  ا  ػػدة  ػػ  سػػعتدة لار ػػة  ال لد ػػد ح ػػمال تحػػب م ػػت،  ت  ػػ  
الػدلكت للإلػد الفمػ ت  ػ  لرطػة  ػ  ا  ػػدة  ل ػت  كمػة مػ   مػد  ػـم لقػػتح 

لحػػػ  لعػػػدؼ اف الػػػدلكت دار لا  ػػػدة دار  للكػػػ  ...   ػػػ  عػػػ ه ام شػػػب
الػػػدار ال ػػػ   اػػػت القػػػدار لاالسػػػ قدار يػػػ  الػػػدار ا  ػػػدة  لػػػاا  ػػػ ح  لد ػػػد 

 .الح مؿ ال   مثب ح مؿ القدلف
رػ  ص الح مؿ ال مم ة ال   م ص ع كات لاشدايػت سػكدلت رسػمؿ ام 

ب   لالػػػ م تع مػػػمف ، كػػػم مامػػػت  حػػػدث ل ػػػت مػػػ  م ػػػت،ام ع كػػػا لسػػػ  م
اق صػػػتد ة  لضػػػتئقتت متلكػػػة  لمػػػ  حػػػدؽ  مػػػ  مقتطعػػػتت عتلمكػػػة  لمػػػ  
حػػدلب ،فد ػػة لشػػد،كة  ،ػػب مػػت  حػػدث ل ػػت يػػاا لػػ   مػػتلن ذرة مػػ  مػػت 
حػػػدث لمػػػكدلت رسػػػمؿ ام لارػػػحت ا الكػػػداـ  تد،ػػػما ايػػػتلكام ليػػػتشدلا  
لايػػب ال ػػدؾ شػػددليم   مػػ   اػػتشد  مػػ ملمف ع ػػص مػػت ع ػػده  إف ،ػػتف 

إف ،تف رتحب متشكة  أ الا متشك ا  لإف ،تف تتشداً  أ الا  ،تع ا  ل 
زارع  أ ػػػالا زراع ػػػا  ل ُم ػػػ  مػػػ  الخػػػدلج لمعػػػا ان مػػػتؿ  ػػػ   ػػػده ال ػػػ  



 

 (023)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

شكما  لذيمما ، ام إلػص المد  ػة  لقػتـ الكاػمد  عمػب مقتطعػة ،تم ػة لكػب 
مػػ   ػػ  المد  ػػة  ال  مكعػػمف لاػػم لال   ػػ دلف مػػ ام لال   ػػتشدلف معاػػم  

 ػػ  حػػدب ... لتحز ػػما لَ،م لػػما ا حػػزاب    لال  مػػتعدللام لال عػػتللملام
 ػػػ  الك ػػػتب  لكػػػ  ح،ػػػدة ال مػػػ  ع ماػػػم  عػػػز  لشػػػب  ،مػػػت لرػػػفام ام 

 :لؿ عمداف(ٖٚٔ) ليا ام لاد ام  ، مت ،ثدت المصتئب   قملمف

 ال ِا َ  قَتَؿ َلُاُم ال  تُس ِإف  ال  تَس َقْد َشَمُعمْا َلُكْم  َتْ َ ْمُيْم
  تً َلقَتُلمْا َحْممُػَ ت الّ ُا َللِْعَم اْلمَِ،كبُ  َػَزاَدُيْم ِإ َمتل

 ؟لؿ عمداف(ٗٚٔ)  متذا ،تلت ال  كإلة
  َتلَقَ ُممْا  ِِ ْعَمٍة مَِّ  الّ ِا َلَ ْ،ٍب ل ْم َ ْمَمْمُاْم ُسمح   

؟   اػػػب لمػػػ فك  اف لعكػػػد الحػػػتؿ الػػػان ،ػػػتف ع كػػػا يػػػفالح القػػػـم
إف  حث ػػػت عػػػ  حػػػب ثػػػتل   سػػػكدش  ل ػػػت إ،ػػػداـ ام إ،دامػػػت لاػػػفالح ا قػػػماـ 

الثتلػػث ال را ػػ  سػػ مقص الامػػـم  ػػ  الق ػػب  لا لكػػتد مممػػكة   ػػت  للػػ  
   ا  ال كد لال الاػم لال الغػم مػ  ع ػدلت ا ػداً   مػ  ع ػده م ػك ة  د ػد 
ح اػػت  ػػت إ ػػمال  حػػب شػػارن يػػب  ػػايب لكق ػػدض ح ػػص  إلػػد لاػػت حػػً ؟ 

 عػػد  ليػػب يػػاا حػػب؟ لػػكس يػػاا  حػػب  لتيكػػك عػػ  عػػد اد القػػدض الػػان
  مت الحب؟إذاً ع كا الفمائد  

  



 

 (022)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  إصالح الكلوبإصالح الكلوب

يت يم الحب  الظد لافالح القػـم ،كػق ُح  ػت م ػك تام  سػكدلت 
  تلمصكدة ال مرالكة ال   اعفتيت لا مماله: ر  ص ام ع كا لس  مرسمؿ ام 

 ٍَاْدُعم ِإَلص الّ ِا َعَ ص َ ِصكَدة  ((ٔٓٛٔٓٛ)مسق )مسق   
المصكدة معام لمػ  مػ   عػديم  ف؟ قتؿ  ترب اشعب ياهم لالمفم 

للكس لػ  لحػدن  ،ػب مػفم  لػا    مسق(ٛٓٔ) اَلَْت َلَمِ  اتػ مَػَعِ   قتؿ: 
لصػػكما مػػ  المصػػكدة يػػاه  لكم ػػما ع ػػص الم اػػتج القػػم م لالاػػدن الكػػد م 

 لالصداط المم قكم.
 ػػػداى اف إرػػػ ح العػػػتلم لػػػكس  ػػػ  ،ثػػػدة ا مػػػماؿ  لال  ػػػ  ،ثػػػدة 

 تعتت  لال  ػػػػ  شػػػػتيق الم ت ػػػػتت  لال المزرلعػػػػتت  لال  ػػػػ   عػػػػر الصػػػػ
 ككػػػػػػق  ػػػػػػأت  إذاً تإلاكػػػػػػز الإلكػػػػػػمش المدر ػػػػػػة  ت سػػػػػػ حة لالمعػػػػػػدات  

 ا ر ح  ت سكدن  ت رسمؿ ام؟
قػػػتؿ  ػػػأف ،ػػػب شػػػخص  ػػػ  المإل مػػػ  معػػػا شػػػ ح  ػػػ  رػػػدره  لػػػم 
رػػ ح يػػاا ال ػػ ح الػػان  ك ػػت ،  ػػت سػػمؼ ت صػػ ح الػػدلكت  للكػػ  إذا لػػم 

ت الػػػدلكت  تلم ػػػت،ب  لا رض لصػػػ ح يػػػاه الم فقػػػة ليػػػاا ا مػػػد امػػػ أل
ارمحت ، ات  متد   م حترب  عر  للقتتػب  عػر  ل ز ػد الحقػد م ػت 
ع ػػص  عػػر  ل ز ػػد ال  ػػت س  ك  ػػت ل ػػك   عػػر  لتصػػكد الحػػدلب ممػػ مدة 



 

 (024)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 لل  ت  ا   لك  ،ب الم ت،ب  كم  كم  ح ات؟

ٟٞ ِإَشا َصٜوَشِت َصٜوَح اٞهَذَػُس ٜأ٨ } ًُِضَػ ْٖ ٔفٛ اٞهَذَػٔس  َِٗإ  
َِٗإَشا ٜفَػَسِتٝك  ُٕ ُٕ، ٜأ٨ وُّ َٛ اٞهٜقٞوُب ٜفَػَس اٞهَذَػُس ٝكوُّ ٔٓ َٗ  }

ٜٜ 
،ب مفم  لا شمد رغكد  لشمتعة المفم ك   مث مف شمػد ل ػد 

 ،مكد:

ًِٔٔنَي ًََجُى } ٧ٌُِ ٍِ ٔفٛ اٞه ٔٓ َ٘اٚز ٍِ َت ِٔ  اٞهَذَػٔس ًََجُى ََٗتَعاٝطٔف
َ٘أسٔس ُٕ اِؾَتٜلٟ ِإَشا اٞه ِِ ًٔ ١ِْٛ َِٔط اٞهَذَػٔس ا٢ُٔطَغ َتَساَعٟ َؾ  ٔباهٖػ

 ٌٟٖ {َٗاٞهُش
ٔٓٔٓ 

  لإذا حزف احد الكب  خفق ع ػا  إذا اح تج ع،م الكب  عتللا
 .، ام شمد لاحد  .... لإذا  دح احد الكب   تر،ا  دح ا

الػػأ     ػػمر المصػػكدة لاعفتلػػت يػػاا الحػػب رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م تش اػػد 
ال حػب  صػ ح لم ػت،  ت ال لسػ دى الػا   اقمؿ ياا الك ـ لا  تـ قتدمػة

م ػػػت،ب   ػػػدلت لال م ػػػت،ب الممػػػ مك  إال إذا رشع ػػػت لاػػػاا الحػػػب الػػػان 
 .ر  ص ام ع كا لس  ملالمدس ك  ح لضعا امكد ا لمكت

مت را كم    الدشػب الػان   ػتشد حتلكػتً  ل  ػدؾ سػمعك  ال ثمػتلك  
 م كػػػػمف ش كػػػػا  لتػػػػدؾ ث ثػػػػة ال ار عػػػػة الالد لػػػػم   فاػػػػد  ػػػػكام الق ػػػػب لال

 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ا   متشة ع  ال عمتف      كد  ٜ ======================================
 الصحكحك  المخترن لمم م لمم د ا متـ احمد ع  ال عمتف      كد  ٓٔ



 

 (025)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

الففاد؟ سككملمف راضك  اـ ال؟ ل   دضما مػ  الاػم ع ػديم مػت  كفػكام  
العمدة لكمت    الكثػدة  إذاً للكمما مح تشك   لع ديم الخكد الكثكد!! 

للكػػػ  العمػػػدة  ػػػ  الق تعػػػة لالدضػػػت  تلمقمػػػـم الػػػان قمػػػما الػػػدزاؽ ليػػػم 
:  الح  القكـم

ِّ ٜأٞغَِٟ اهِٖ } ُٕ ٜهٜم َتٝل ٍَ اهوَّ ٌَا ٜقَػ {اِؽ اِضَض ٔب
ٔٔٔٔ 

يكػػاا حقػػتً   مػػكدلت رسػػمؿ ام حػػب ،ػػب م ػػت،ب يػػفالح  إرػػ ح 
الق ػػػب  مػػػت الػػػان  مػػػمب الم ػػػت،ب  ػػػك  ال ػػػتس ل فمػػػد الع قػػػتت مػػػ  
ا سػتس؟ الحقػد الممػفمر  ػ  الق ػػب  لالحمػد إذا ارػكب  ػا الق ػػب  
لا لتلكػػػػة إذا تمػػػػ فت ع ػػػػص ا لمػػػػتف  لال ػػػػح إذا سػػػػكفد ع ػػػػص ش ػػػػتف 

ال ػػػػػػ  تمػػػػػػمب الم ػػػػػػت،ب  ػػػػػػ  ،ػػػػػػب  ا لمػػػػػػتف  يػػػػػػاه يػػػػػػ  المع،ػػػػػػ ت
المإل معػػػػتت إف لػػػػم لكػػػػ  س ق،ػػػػ  ع ػػػػص يػػػػاه ا مػػػػداض لت  اػػػػص يػػػػاه 
ا عػػػداض   ػػػ  ت  اػػػ  يػػػاه الم ػػػت،ب  لسػػػ ظب ،مػػػت لػػػدى  ػػػ     ػػػتت 

 لم ت،ب ل دقة لتمزؽ لت دذـ    ،ب زمتف لمكتف.
لح ػػص القػػكم ال ػػ  اتػػص  اػػت ل ػػت لمك ػػت مػػ  ام  ليػػ  ،تلػػت المقكػػة 

ال مػػػكل االش مػػػتع   يػػػت لحػػػ  لػػػا حات  لل اػػػ   المتقكػػػة المحت ظػػػة ع ػػػص
ع كات  للخدج الفدد ة لا لتلكة لا عػتؿ الإلتي كػة ال ػ  قػد اتػت ل ػت   ف 
الػػػان  حفػػػ  المإل مػػػ  مػػػ  اعمػػػتؿ الإلتي كػػػة القػػػكم ا سػػػ مكة  تػػػمقكد 
الصػػػغكد ل كمكػػػد  لعفػػػق الكمكػػػد ع ػػػص الصػػػغكد  ل ػػػد المالػػػد    لرػػػ ة 

ه يػ  القػكم ا سػ مكة ال ػ  اسػس ع كاػت ا رحتـ  لإعتلة ا   تـ .... يا
 س   ال دمان لا   متشة لمم د ا متـ احمد ع  ا   يد دة  ٔٔ ======================================



 

 (026)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 حمكم ت المصففص ع كا ا ،ب الص ة لاتم الم ـ المإل م  ا س م .

  طَارة الباطًطَارة الباطً

لك  ػػت لد ػػد حم ػػة تفاكػػد شػػتم ة  لد ػػد اف لفاػػد المإل مػػ  ، ػػا  
لػػػػكس مػػػػ  المإلػػػػدمك  للكػػػػ  مػػػػ  دلا ػػػػ  ال ػػػػد  مػػػػ  دلا ػػػػ  المػػػػ مؾ 

ا   ال ػػ  اشػػدلت إلكاػػت ا ف العػػدلال   لمػػ  دلا ػػ  المػػ مؾ المػػكل  الػػدل 
 لي     الق ب:

 َ َللَػَزْعَ ت َمت ِ   ُرُدلرِِيم مِّْ  ِغبٍّ ِإْ َمالًت َعَ ص ُسُدٍر مُّ َػَقت ِِ ك  
  الحإلد(الحإلد(ٚٗٚٗ))

دلكػػب ع ػػص اف يػػاه الصػػفتت المػػكئة م ممػػكة  ( ( لَػَزْع َػػتلَػَزْع َػػت)) :ل، مػػة
لم مك ػػػة لتح ػػػتج إلػػػص قػػػمة  ػػػ  اق  عاػػػت   ػػػ  تدا ػػػ  لال تاػػػتلف   ػػػب 

اف  عػػز  لشػػب  ج إلػػص قػػمة  ػػ  اقػػ  ع يػػاه ا لرػػتؼ ال ػػ   ػػك   ام تح ػػت 
 مػػػػممات  مػػػػدت ا حػػػػماؿ  ػػػػ  المػػػػممات لا رض   مػػػػت الػػػػان ا ػػػػدج 

ل ػص ا ثػد: إ  كس م  الإل ة؟ إ  كس عَمَد ام اث  ػك  لسػمعك  الػق سػ ة  
ارػػت   إال ل   ػػكس  كػػا سػػإلدة  }لػػكس  ػػ  المػػممات ممضػػ  ار عػػة

 .{م
؟ مػػدض الِكمػػد  ارػػكب  مػػدض الكمػػد  حكػػث   مػػت الػػان ا دشػػا

مػػػػ   عػػػػز  لشػػػػب  امػػػػده ام  تلمػػػػإلمد  دـ  تسػػػػ كمد لر ػػػػر  أ دشػػػػا ام 



 

 (027)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 قتؿ: ر  ص ام ع كا لس  مالإل ة  لح،دة ال م  

ِّ ٔكِبٍط ٨ } ًٔ  ٕٝ ًِٔجٜقاُي َشٖض  ٕٔ َْ ٔفٛ ٜقٞؤب ِّ ٜكا ًَ  ٜٞ { َِٙسُخُى اٞهَذِٖ
ٕٕٔٔ 

 ػ  ال فػمس عػ  الحػد   تل ػتس لمدض الكمد    يػاه ا  ػتـ زاد 
تقمؿ طتلمت مع    ػمس  ػ  شكمػ   لع ػدن ،ػب شػ ح  ػ   ك ػ     مػت 
  مح تشػػػػت  حػػػػد ل قملػػػػمف: )الػػػػان معػػػػا   ػػػػمس  ػػػػدلس ع ػػػػص الػػػػدلس(
لمػػتذا؟!! ،  ػػت مح ػػتشمف لػػمعر   اػػب  ك ػػت لاحػػد سػػكد ب الإل ػػة إال إذا 
  رػػ ص ع كػػا ار عػػمف مػػ  إ مالػػا الممػػ مك   لشػػكعمه إلػػص مثػػماه ا  كػػد

    ػاتدتام للػم ،تلػت ع ػص غكػد عز  لشب  لشادلا لا ع د الع ص الكمكد 
   كمػػألام لمػتذا شػػادتم؟  قملػمف ال مػػ  قػػتؿ عػز  لشػػب  الماقػ   قم اػػت ام 

 ل ت:

ٍُ اهٖطُدَى َِٙعَتاُز اٞه } ُِٙت ُٕ ٔباإِلِإَشا َضٜأ َُٔسٗا ٜه ِْ ٌَِػٔذَس ٜفاِؾ {مَيا
ٖٖٔٔ 

  كقملمف:  ُكف عام ام ع ص م فتت اعمتلا 

 َ َلَمت َشِاْدلَت ِإال  ِ َمت َعِ ْمَ ت َلَمت ُ،  ت ِلْ َغْكِب َحتِ ِظك  (ٛٔ)مسق   

 :ر  ص ام ع كا لس  م كغفد ام لا   اتدة إ مالا  قتؿ  

ََٗٙٝقُ٘ي: اهِٖاُؽ  } ُٕ َؾ٘طا،  ِِ ًٔ  ٍُ ُٕ َِٙعٜو َٗاهوَّ ًَاَت اٞهَعِبُس  ِإَشا 
 ُٕ ٜٝ  ٗدٖى عٖعَخِّٚطا، ٜقاَي اهوَّ َٔاَز ٕٔ:  ٜقِس ٜقٔبٞوُت َؾ ٢ٔ٩ٌَٜلٔت ٔه

 رحكح مم م لس   ال دمان لا   دالد ع  عمد ام    ممعمد  ٕٔ ======================================
 س   ال دمان لالدارم  مم د ا متـ احمد ع  ا   سعكد الخدرن  ٖٔ



 

 (020)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ٕٔ ٌٔٛ ٔفٚ ُٕ ٔعٞو َٜٗغٜفِطُت ٜه {ٔعَبأزٜ َعٜوٟ َعِبٔسٜ، 
ٔٗٔٗ 

 مم د ب الدشب الإل ة؟   ػفتعة إ مالػا  الػان سػكمحث ل ح ػتر 
 ػػـم القػػدار ل فػػ ش عػػ  عمػػب   قػػاه مػػ  ال ػػتر ل إلع ػػا  ػػد ب الإل ػػة مػػ  

 ا  دار متذا  فعب؟ ح،دة ال م  قتؿ:

{ْٖ ٞٔ ٔفٛ ٜهَٚٝقُ٘ي اهٖطُدَى ِإ ْْ؟ َصٔسٙٔقٛ ٜفَعَى ًَا اٞهَذِٖ  ٝف٩
ُٕ ٍِ، ٔفٛ ََٗصٔسٙٝق ُٕ ٜفَٚٝقُ٘ي اٞهَذٔشٚ ُٕ ٜأِخِطُد٘ا: َتَعاٜهٟ اهوَّ  ٜه

ُٕ ٞٔ، ِإٜهٟ َصٔسٜٙق ِّ ٜفَٚٝقُ٘ي اٞهَذِٖ ًَ َٛ َ َمت لََ ت ِم  ) :َبٔق
 {عطا١(اهؿ010، 011) (َشتِ ِعكَ  َلاَل َرِد ٍق َحِمكمٍ 

 :اْلَحَم ُ  قَتؿَ 

َّ اِغَتٞلٔجُطٗا} ًِٔٔنَي، اٜ٪ِصٔسٜقا١ٔ ًٔ ٧ٌُِ ْٖ اٞه ٍِ ٜفِإ ُٔ  ٜه
ٟٞ ََ َؾٜفاَع ِ٘ َٙ ٔٞ ًَ {اٞهٔقَٚا

ٔ٘ٔ٘
 

،ب رشػب مػ  الممػ مك  لػا شػفتعة  لر مػت اخ ال ت  مػا لػا  لر مػت 
 تم ازئ ال تس  ا  لك  لا ، مة ممممعة ع د ام!!:

ِّ ٜأِؾ} ًٔ  ٍِ ِّ ٨َعَح ٜأٞغَبَط ٔشٜك ٌَِطِٙ ُٕٜ ٔط ُٕ ٜه ِ٘   ٧َُِٙب ٜه

ن المحػد الز ػتر  ممػ د المػزار لممػ د ا ػ  ح كفػة ل، ػق المػ تر عػ  عػتمد  ػ  ر كعػة الع ػز  ٗٔ ======================================
 
 معتلم ال  ز ب تفمكد المغمن ع  شت د    عمد ام  ٘ٔ



 

 (029)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

٪ٜ ٕٔ ٍَ َعٜوٟ اهوَّ ُٖٜأٞقَػ {َبٖط
ٔٙٔٙ 

 كإلػب اال تخترػم احػدا مػ  الممػ مك  ح ػص تػد ب  ػ  شػػفتعة 
يػػاا اليػػاا   كػػمف ضػػم ت الفػػمز  ػػـم الػػد    لػػكس  ت عمػػتؿ  لػػا لػػ  

 :ر  ص ام ع كا لس  م د ب احد الإل ة  عم ا  قتؿ 

{ٜٞ ِّ َِٙسُخَى اٞهَذِٖ ٨َٗ ٜأَُِت َٙا َضُغَ٘ي  ٜه ٕٔ، ٔقَٚى:  ٌَٔو ٜأَسْس ٔبَع
ٕٔ ٌَٔت ُٕ ٔبَطِس ٌَٖسُٔٛ اهوَّ ِْ ََٙتَػ ٨َٗ ٜأَُا، ِإ٨ ٜأ ٕٔ؟ ٜقاَي:   {اهوَّ

َٜٗفِضٍىِإ٨} ل   رلا ة:  ،ٕٞ ٌَ ُٕ ٔبَطِس ِِ ًٔ  ُٕ ٌَٖسُٔٛ اهوَّ ِْ ََٙتَػ { ٜأ
ٔٚٔٚ 

 مػػػػػػػت الػػػػػػػان سػػػػػػػكد   ت الإل ػػػػػػػة؟ يػػػػػػػاه الإلمتعػػػػػػػة  ليػػػػػػػفالح إذاً 
ك   ال ػػػتس تتيػػػت  ػػػ  يػػػاا الزمػػػتف عػػػ  الحػػػق  لتتيػػػت عػػػ  مػػػت الممػػػت،
 :ل عداح(اٜٛ  ٛٛ)   فعات

 ٍَػْمـَ اَل  َ َفُ  َمتؿ  َلاَل  َػُ مَف ِإال  َمْ  اََتص ال  َا ِ َقْ ٍب َسِ كم   
    م  الان سك فع   ي ت؟إذاً 

 الصتحب الصتلح الصتدؽ الان قتؿ  كا ام تعتلص:

  َ لَمُ مْا اتػ ُقمْا الّ َا لَُ،ملُمْا َمَ  الص تِدِقك َ  َت اَ ػَُّات ال ِا  ((ٜٜٔٔٔٔ)ال م ة)ال م ة  
 ات لح  م قك  م اال  كفػ  يػاا؟ ال  للكػ  ال  ػد مػ  مصػتحمة 

 رحكح المخترن لس   ال دمان لا   دالد ع  الس  ٙٔ ======================================
 مم د ا متـ احمد لس   المكاق  ع  ا   يد دة  ٚٔ



 

 (041)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

الصتدقك   ا حثما ع ام  لإ ت،م اف ت د،ميم   ف الان سػكإل س معاػم 
 :عز  لشب  ح ص للم شتح    ل د المإل س  ال اتص لحتشة  قمؿ ام 

{ ٍُ ُٓ ٨ َُ ِ٘ ٍِ اٞهٜق ُٔ ٍِ َدٔوُٚػ ِٔ { َِٙؿٜقٟ ٔب
ٔٛٔٛ 

مػ  ارػحت ا ح ػص طاػدت ق ػم ام  ر  ص ام ع كا لس  م دا ال م  
لمع،ام     احقتد لال احمتد  لطاديم مػ  الغػب لال ػح لالكػده ل،ػب 

 الصفتت ال   تفمد الممدة  ك  المفم ك .

  تشيني الكلبتشيني الكلب

  عد ذلك؟ ر  ص ام ع كا لس  ملمتذا  عب 
زرع المحمػػػػػػة لالمػػػػػػمدة لال ػػػػػػفقة لالعفػػػػػػق لالح ػػػػػػتف لالدحمػػػػػػة 

رػ  ص ام ع كػا   مالام للكب     ا لمتف   كتف ارحتب رسػمؿ ام 
مػػ  ،ثػػدة الدحمػػة  ػػ  ق ػػم ام  مػػعمف  اػػاه الدحمػػة ح ػػص ل فكػػمر  لسػػ  م

 لالحكمالتت  للالك لمت لرق ر  ت ا لصتر قتؿ  كام:

 ِْحمُّمَف َمْ  َيتَشَد ِإلَْكِامْ ُ ِحمُّمَف َمْ  َيتَشَد ِإلَْكِام ُ  ((ٜٜ )الح د )الح د  
 حممف إ مالام الممػ مك   ل ػ  ق ػم ام حػب ام لحػب رسػمؿ 

 ام.
لشعػػػػب الحمكػػػػب مكزالػػػػت لاػػػػاا الحػػػػب إذا لظدلػػػػت إلكػػػػا ح ػػػػت ،ػػػػب 

 رحكح مم م لس   ال دمان لمم د ا متـ احمد ٛٔ ======================================



 

 (040)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 :ر  ص ام ع كا لس  مالم ك ت  مراً  مت ياا المكزاف؟ قتؿ 

{٨َْ ٍِ َسٖتٟ ٜأٝك٘ ُّ ٜأَسُسٝك ًٔ ٕٜٔأ  ٧ُِٙ ِّ َُٞفٔػ ًٔ  ٕٔ ِٚ {َسٖب ِإٜه
ٜٜٔٔ 

 لقتؿ ا ،تً:

َْ ٜأَُا ٜأَسٖب } ِْ َسٖتٟ ٜأٝك٘ ٍَ اإِلمَيا ٍِ ٜطِع ٍُ ٜأَسُسٝك َٛٞع َٙ ٨
 َّ ًٔ َٗ  ،ٕٔ ِٚ َّ َدَِِب ِٚ ٕٔ اهَّٔتٛ َب ََُٗٞفٔػ  ،ٖٔ َٗأهٔس َٗ  ٖٔ َٜٗهٔس  ِّ ًٔ  ٕٔ ِٚ ِإٜه

ٌَٔعنَي {اهِٖاِؽ ٜأِد
ٕٕٓٓ 

ز لفمػػك  لتفيػػب يػػاا  كػػتف مػػ  رسػػمؿ ام ل ػػزف لفمػػك  لُتإلاػػ
لفمػػك ح ػػص تصػػب لاػػاا الممػػ مى مػػ  الحػػب الحقكقػػ   لإذا لػػم تصػػب 
لااا المم مى  ع كك  إلاتد لفمك  لإ تؾ اف  كمف     ـم م  ا  ػتـ 
حب المتؿ ع دؾ ا،مد م  حب حمكب ام لمصففته  لإ تؾ اف تمػمح 
ل ػدلكت  ز د اػت لزيدتاػت لز   اػت اف تػػد ب  ػ  ق مػك مػدة   كػتف رػػحت ة 

 قملمف: )ال ام اشع ات  ػ  ا ػد  ت  ر  ص ام ع كا لس  مت رسمؿ ام سكدل
لال تإلع اػػت  ػػػ  ق م  ػػػت (  ف الػػدلكت لػػػم د  ػػػت الق ػػب سػػػ  مث الق ػػػب  

 ، ا:

{  ٕٞ ٣َٚٔٛ {ُسٗب اهٗسَُِٚا َضٞأُؽ ٝكٚى َخ
ٕٕٔٔ 

 لخفتب رحكح المخترن لمم د ا متـ احمد لالحت،م    المم درؾ ع  عمد    ا ٜٔ ======================================
 تعظكم قدرالص ة ل مدلزن ع  ا   امتمة  ٕٓ
 شعب ا  متف ل مكاق  ٕٔ



 

 (043)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

حب الدلكت سمب ،ب ا مداض لالخ ؼ    م  دج حب الػدلكت 
ا ما اػػت  لال لح ػػتج إلػػص ق،ػػتح  لػػا ال مػػ  الق ػػب  ػػإف المحػػت،م سػػ غ ق 

 !!! تمشد م ك ت   كب الان    المحت،م سمما حب الدلكت
 ػػػإذا  ػػػدج يػػػب سك ػػػ دن احػػػد سػػػ حًت؟! ال   ف حػػػب الػػػدلكت 
 ػػػدج  يػػػب سػػػكق ب احػػػد؟! يػػػب سػػػكغش احػػػد  ػػػ  ،كػػػب ال لزف؟! يػػػب 

 سككاب احد؟!
    ،ػػػب يػػػاا سػػػك  ا  إذا ذيمػػػت الػػػدلكت مػػػ  الق ػػػمب  ا ػػػ!!!!    ال

 الدلكت؟    قمؿ ام تعتلص:

 ِْلَكْكَ  تَْأَسْما َعَ ص َمت  َتَتُكْم َلاَل تَػْفَدُحما ِ َمت لتَتُ،م  ((ٕٖٕٖ)الحد د)الحد د  
 :ر  ص ام ع كا لس  م ف ا لمتف  ع م قمؿ الحمكب 

َٔا  } َٛ ِضِظٜق ِ٘ٔف ٌَُ٘ت َُٞفْؼ َسٖتٟ َتِػَت ِّ َت {ٜه
ٕٕٕٕ 

اف  أ ػػا ،ػػب ال مػػم    لػػ   خػػدج احػػد مػػ  ي ػػت للػػا تمػػم    ال  ػػد
قمػب اف    قػب مػ  الػدار الػدلكت  عػز  لشػب  الان قدره لا احكػم الحػت،مك  

 .ر  ص ام ع كا لس  مإلص الدار ا  دة    شمار سكد ا للك  لا  د   
رػػ  ص ام ع كػػا ل تل مػػمة   مال ػػت المػػفم ك   مػػت ع مػػة ا  مػػتف؟ قػػتؿ 

 :لس  م

 س   ا   متشة لرحكح ا   حمتف لالحت،م    المم درؾ ع  شت د    عمد ام  ٕٕ ======================================



 

 (042)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

{ ٨ًٔ ٍِ َس ٧ُِٙ ٕٔ ٖتٟ ُٙٔشٖب ٜ٪ُّ ٜأَسُسٝك ًَا ُٙٔشٗب ٔهَِٞفٔػ  ٕٔ {ٔخٚ
ٕٖٕٖ 

لػػػم طمق ػػػت يػػػاا الحػػػد ث يػػػب سػػػ ح تج إلػػػص قػػػمالك  تحكم ػػػت ال 
دسػػػػ مر ل قتتػػػػب لل عػػػػترؾ ع كػػػػا؟!!  دسػػػػ مرلت سػػػػفمر  ػػػػ  الق ػػػػمب ، ماػػػػت 

 :عز  لشب   قدرتا ع ـ الغكمب 

 َُاْللَِئَك َ،َ َب ِ   قُػُ مِ ِاُم اْ ِ َمتف  ((ٕٕٕٕ)المإلتدلة)المإلتدلة  

تف ، ب  ػ  ق ػم ام ا  مػتف  اػب لحػ  مح ػتشك  تع كمػتت إذا ،
 م      ا لمتف؟!  تلفم  ال.

ع ػػػص يػػػاه الحػػػتؿ  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م م ػػػص ارػػػحتب ال مػػػ  
لالك شػادلت لسػمع ت عػ ام العإلػب العإلػتب  لاحػد مػ ام  قػمؿ   كػا 
   ام: تعتلص لقمم المكػت لصػفك  لالمػتؿ لصػفك  لال خػب لصػفك  لإف  

كػػد م ػػزلج الػػت معػػ  زلش ػػك  الظػػد ا امػػت تعإلمػػك  أط قاػػت ل عػػد ، ػػت غ
تمغػ  إال العدة ت زلشات!!     ص   ياا إال ق ػمب طت ػت مػ  الػدلكت لال 

 لشا ام.
يػػاه ق ػػمب طك ماػػت الحمكػػب  ق،ػػت ع ػػص ،ػػب يػػاه الم ػػك ت  

العفػػة  كقػػمؿ لػػا:  ػػترؾ ام  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملا  ػػد ع  مػػا الحمكػػب 
 ك ػػك  ل ػػترؾ لػػك ام  ػػ  زلشػػك  ل ػػترؾ لػػك ام  ػػ  متلػػك  لػػك  ػػ  

ل ػػترؾ لػػك ام  ػػ  تإلترتػػك  لكػػ  دل ػػ  ع ػػص المػػمؽ   ع  مػػا الدسػػمؿ 
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ع  الس  ٖٕ ======================================



 

 (044)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

العػػػزة  لع مػػػا العفػػػة   ػػػ   مشػػػد  كػػػ ام مػػػ    مػػػمؿ ،مػػػت لػػػدى  ػػػ  يػػػاه 
ا  تـ  لال لصب ع ص ال تس   ا اممالام  غكد حق  لال تزل ػد ... ،ػب 

  عػػز  لشػػب   ػػديم   لاػػم ،ػػتلما  داقمػػمف المػػملص يػػاا لػػم  كػػ  ممشػػمداً ع
 .ر  ص ام ع كا لس  مل  فالف تع كمتت الحمكب المحممب 

  ةةبزنة الييَّبزنة الييَّ

،ػب ا رزاؽ   وا رزاؽ ا لاكة الدلكم ة لالقدسكة لالد تلكة لالقدللكة
 تكمف ع ص حمب ال كة للكس ع ص حمب المع  لالكد:

 ُلَػَمتتُُا  ِِإْذِف رَ ِِّا َلال ِان َ ُمَث الَ َ ْخُدُج  َلاْلمَػَ ُد الف كُِّب َ ْخُدج
  ا عداؼ(ا عداؼ(ٛ٘ٛ٘)) ِإال  َلِكًدا

إلات ال كة   تل كة يػ  ال ػ  ع كاػت تحقكػق ،ػب ام كػة    ػم رػ حت 
لاسػػمعمات  مشااػػت إلػػص الفد ػػق المخ صػػد ل خكد  عػػز  لشػػب  ا الق ػػمب  إلػػ

 القصة:

ًِٔٔنَيَٜٗقَف َغا٢ْٔى َعو } ًٔرِي امٝل٧ِ ٍّ ٟ ٜأ اَي ٜفٜق رض  ام ع ا َعٔو
َِٓب إٔهٞوَشَػ ِّ: اِش ِٗ اٞهُشَػِٚ َٔا ٝأًٜم ٜفٝقِى ىلِّ ٜأ ٜٞ ٜه : َتَطٞكُت ٔعَِِسٔن ٔغتَٓ

ٌَٟاَزَضا َٓ َٔا ٔزِض ِِ ًٔ َٔأت  ٍَ ٜف ٌَا ٓٔ ٍَٓ َضَدَع ٜفٜقاَي: ٜقاٜهِت ِإَُٓ ََٓب ُث ، ٜفَص
ٍَ ٔهوسَٓٔقِٚق، ٜفٜقاَي َعٔو َتَطٞكَت ٔٓ ٜٞ َزَضا ُْ َعِبٕس َستَْٟٓٛٓٔغتَٓ  : ٨ٜ َِٙصُسُق ِإميا



 

 (045)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ًٔ َِٗثُق  ٕٔ ٜأ َْ مبا ٔفٛ َٙٔس اهوٜٓ ٞٔ َٙٝل٘ َٔا: اِبَعٔجٛ ٔباهػتَٓ ٖٔ، ٝقِى ٜه ُٕ مبا ٔفٛ َٙٔس ِِ
ٍَ ٔٓ َٔا ِإىلَزَضا ٕٔ ٜفَسٜفَع ِٚ َٔا ِإٜه  . اهػَٓا٢ِٔى، ٜفَبَعَجِت ٔب

ٕٔ ًَطَٓ ٔب ُٕ َستَٟٓ  ََ٘ت ٌَا َسىَٓ َسِب ًَ ٜقاَي: ٜف َُٕضُدْى  ٌَْى َٙٔبَٚع ُٕ َد ، َع
ٌَُىٜفٜق ٍِ اٞهَذ ْٛٓ: ٔبٜل ٌَا٢َ ،؟اَي َعٔو ٌَٟاٜقاَي: ٔب َٓ َٜٗأِضَبٔعنَي ٔزِض ، ٜفٜقاَي ٕٞ 

ْٓٛ َٕٛٓعٔو ُٕ َعو ًََضٟ: اِعٔقٞو َٗ ُٕ اهطَُٓدُى  ٕٔ َؾ٣َِٟٚا، ٜفَعٜقٜو ٌَِٔ ، ، ِإَُٓا ٧َُُخُطٜن ٔبَج
ٓ ِّ ٌَ ٍَٓ ٜأٞقَبَى َضُدْى ٜفٜقاَي: ٔه ْٛٓ ،؟َصا اٞهَبٔعرُيُث : ٔهٛ، ٜفٜقاَي: ٜفٜقاَي َعٔو

ُٕ ٍِ ،؟ٜأَتٔبُٚع ٍِ؟ٜقاَي: ََُع ٍٍ، ٜقاَي: ٜقٔس  ،، ٜقاَي: ٔبٜل َٓ ِٛ ٔزِض ٌٔا٢ََت ٜقاَي: ٔب
ُٕ ِّٜقاَي: ٜفٜأَخَص اٞهَب .اِبَتِعُت ِٚ ُٖ امٔلا٢ََت ٜٛا َٜٗأِع ٜٟٛٔعرَي  اهطَُٓدَى اهٜٓٔصٜ  ، ٜفٜأِع

ًٔ  ُٖ ِْ ٧َُٙخَط َٜٗأِضَبٜأَضاَز ٜأ  ٟٞ ٌَٟاا٢َ َٓ ٌَٟا ِإىل ٔعنَي ٔزِض َٓ ََٗدا١َ ٔبٔػتنَي ٔزِض  ،
ٌَ ًَا ٜٓٞ ٜفٜقاٜهِتٜفأط ِْ  ،َصا؟:  ُٕ َعوٟ ٔهَػا ََٗعَسَُا اهوٜٓ ًَا  ٜقاَي: َٓصا 

 .ٕٕٗٗ{ ا لعتـ(ٓٙ)( َم  َشتح  ِتْلَحَمَ ِة  َػَ ُا َعْ ُد َاْمثَتِلَات) :َُٕٔٔبٚٚ
ر  ص ام  ماف رسمؿ ال ص الحتلى ل ف تلى ل ص المكدة الح مكة 

 .{ اهبا٢ع دربٙى ٗاملؿرتٜ ًٚلا٢ٚى } قتؿ: ع كا لس  م
ح ػػص ت حقػػق ع ت ػػة لالمع ػػص الاػػم اتػػمؾ ع ػػص رػػمرة   ػػد لذلػػك 

 :ا لفتؿ(ٓٚ) ام  حمتب ام

  ؿَعْ  َعتِئَ َة   شتم  الممتلكد لالمداسكب  اْلعمكدن ٕٗ ======================================



 

 (046)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ًْدا مِّم ت ُاِ َا ِم ُكم ًدا  ُػْفِتُكْم َ كػْ ًدا مِّم ت ُاِ َا ِم ُكمْ ِإف  َػْعَ ِم الّ ُا ِ   قُػُ مِ ُكْم َ كػْ ًدا  ُػْفِتُكْم َ كػْ     ِإف  َػْعَ ِم الّ ُا ِ   قُػُ مِ ُكْم َ كػْ
ا الخكػد  إلػب اف ل  ػد ال ما ػت الفكمػة  لحػب لاا إف ، ت لد د يػا

 الخكد: عز  لشب  الخكد لم دلت لإ مال ت لاي  ت   كعفك ت ام 

 ًْدا مِّم ت ُاِ َا ِم ُكم ًدا مِّم ت ُاِ َا ِم ُكمْ  ُػْفِتُكْم َ كػْ   ا لفتؿ(ا لفتؿ(ٓٚٓٚ))   ُػْفِتُكْم َ كػْ
 ،مت  قمؿ الصتلحمف:  ،تع ام رشعت لام.

لح  لمحث ع  العدد لل مص المدد   ػإف شػتح المػدد ال لح ػتج 
مث مت ،تف س ف ت الصتلح  لم اف ع دن  ػ  المكػت طعػتـ  كفػ  إلص عدد 

اث ػػك  لشػػتحل  لاحػػد  فعػػتـ االث ػػك   كفػػ  الث ثػػة  لطعػػتـ الث ثػػة  كفػػ  
 ػػإف لػػم  ػػأت المػػدد  .عػػز  لشػػب  لػػزؿ لاػػم مػػدد مػػ  ام إذاً  ػػ .. الإلمتعػػة

 صػػػمح الفعػػػتـ الػػػان شازتػػػا ال  كفػػػ   عػػػر العػػػدد!!  ػػػ ح  مح ػػػتشمف 
 :لقمؿ ام تعتلص

  ََِّلَلْم َاف  َاْيَب اْلُقَدى لَمُ مْا َلاتػ َقمْا َلَفَ ْحَ ت َعَ ْكِام  َػدََ،تٍت مَِّ  َلَلْم َاف  َاْيَب اْلُقَدى لَمُ مْا َلاتػ َقمْا َلَفَ ْحَ ت َعَ ْكِام  َػدََ،تٍت م
  لؿ عمداف(لؿ عمداف(ٜٜٙٙ))  الم َمتح َلاَ ْرضِ الم َمتح َلاَ ْرضِ 

 مت يػاا الفػ ح  كػدات اـ  د،ػتت؟  د،ػتت   لػا لػم قػتؿ  كػدات 
 اػػاا  ع ػػ  اف الفػػداف الػػان   ػػ ل سػػ ة ارادب قمػػحٍ   ػػ ل ع ػػد    لكػػ  

ف الفػػداف ح ػػص لػػم الػػ ل ارد ػػتً لاحػػداً  مػػككف  الث ثػػك  المد،ػػتت  ع ػػ  ا
رػحت  ا  ر  ص ام ع كا لس  ملياه المد،ة دا ب  كات م  ال م  لالخممك   

الممػػتر،ك  مػػ  ا لصػػتر لالماػػتشد    لالقصػػص  ػػ  يػػاا المإلػػتؿ ال تعػػد 



 

 (047)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

لال تحصػػػػص  لردت  ػػػػ  ، ػػػػب حكػػػػتة الصػػػػحت ة ل، ػػػػب المػػػػكدة ل، ػػػػب 
 ال فمكد.

يػػػ  الم ػػػك ة ال ػػػ  لعػػػتل  م اػػػت لحػػػ  ا ف   ػػػ ح  ا ػػػ  المد،ػػػة؟ 
  ايػػب العقػػمؿ  محثػػمف عػػ  ا عػػداد عػػز  لشػػب  لح ػػتج إلػػص المد،ػػة مػػ  ام 

ل قملػػػمف يػػػاا  كفػػػ  ليػػػاا ال  كفػػػ   لكػػػ  ايػػػب الق ػػػمب  محثػػػمف عػػػ  
  يػػب ي ػػتؾ احػػد حػػترب مػػ  ارػػحتب سػػكدلت عػػز  لشػػب  ا مػػداد مػػ  ام 

ل،ػػػػتف  فكػػػػد  ػػػػ  عػػػػدد الإلػػػػكش الػػػػان  رػػػػ  ص ام ع كػػػػا لسػػػػ  مرسػػػػمؿ ام 
سػػػكحتر ا؟ ا ػػػداً   مػػػدات ،ثكػػػدة ،ػػػتف  كاػػػت عػػػدد شػػػكش الممػػػ مك  ث ثػػػة 

 لالؼ لشكش الكفتر متئ   الق  للك :

 َ  ِم مِّ  ِ َئٍة َقِ كَ ٍة َغَ َمْت ِ َئًة َ،ِثكَدًة  ِِإْذِف الّ ِا َلالّ ُا َمَ  الص تِ دِ  َ َ،م مِّ  ِ َئٍة َقِ كَ ٍة َغَ َمْت ِ َئًة َ،ِثكَدًة  ِِإْذِف الّ ِا َلالّ ُا َمَ  الص تِ د،َ  
  المقدة(المقدة(ٜٕٜٕٗٗ))

م  كػ  معاػم لمعكػة سػ ح ت،ػتي   ام م عػمدلف ع ػص ذلػك  للػ
 .ل معكة س ح ا عداح   لام مع تدلف ع ص المد،ة

  قمؿ: َرِضص ام ع اسكدلت ا م يد دة 
ل، ػػػت ث ثػػػك   رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م دش ػػػت  ػػػ  سػػػد ة مػػػ  رسػػػمؿ ام 

قم،ػػػة مػػػ  ال مػػػد  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  مرشػػػً   لاعفػػػتل  سػػػكدلت رسػػػمؿ ام 
  ل   سكدلت لفد مت مع ػت مػ  الػزاد   أ ػالت لأ،ػب مػ  لضع ات    شداب

ث ثػك   ممػتً تمػداً  خػدج ل عفػ  الث ثػك  رشػ   -ال مد الان    شدا ػ  



 

 (040)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

قػػتؿ: لظػػب ع ػػص ذلػػك ح ػػص ،ػػتف  ػػـم حصػػتر  – فػػتر لغػػداح لع ػػتح!! 
:  إلػػتح رشػػب مػػ  الامػػل لا ػػاه م ػػ  ل  حػػا  تل اػػت َرِضػػص ام ع ػػاعثمػػتف 
 . د، ا

المد،ػة ال ػ  ،ػتف  عػكش  كاػت ارػحتب سػكدلت د ب الامل ضكعما 
ل ػ  يػاا المػتب حكت ػتت لػكس لاػت لات ػة    ر  ص ام ع كا لس  مرسمؿ ام 

  كتلما  عك مف    المد،تت  عد طاترة الق مب.
إذا طادت الق ػمب رػ حت ال ما ػت لرػفت الفما ػت  لارػ ح إذاً 

ع  ػ  الػم د  لارػ ح الػزر  عػز  لشػب  ا شمػتد  لارػ ح ام  عز  لشب  ام 
ام ،ب شل ل عمتد  لشع ام  دتعمف     د،ة العػد لاػت لالحصػد لاػت مػ  

 الممتح لم  ا رض:

  مَِّ  ال  ِا َللِْعَمًة َلال  ُا َعِ كم  َحِككم  ً،ْ َ  ((ٛٛ)الحإلدات)الحإلدات  
يػػاا يػػم الػػ ال الدشػػكد الػػان لحػػ   ػػ  اَمػػسِّ الحتشػػة إلكػػا ا ف  

 د ػدلف اف  قفعػمؾ  مػد ا ػد  ت لمػ    لكػ  لكغكد ام حتل ت  حم  حػتؿ
 يم  د دلف اف  ا كملت: ف  د دلف اف  المؾ اـ  عزلؾ؟ل  تلكت د 

 ُدِ ُدلَف لُِكْفِفُفلا لُمَر ال  ِا  َِأ ْػَماِيِاْم َلال  ُا ُمِ مُّ لُمرِِه َلَلْم َ،دَِه 
  الصق(.الصق(.ٛٛ))  اْلَكتِ ُدلفَ 

ت م  لكػػ    مغػػ  اف  مػػدالً مػػ  اف لمػػد ا ػػد  ت لاػػم يكػػت لمػػد ا ػػد  
لص ح مت  دا   ت  ك  ت ل ك   عر   ػ   صػح اف لكػمف مػ   ع،ػ ت حتلكػتً 



 

 (049)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ػػ  م ػػت،ب  ػػ  امػػمر لكمػػت مػػ  ارػػمؿ الػػد    لال مػػ  اسػػس المػػ ال 
الػػػان شػػػتح  ػػػا سػػػكد ا للػػػك  لا  ػػػد    لارػػػمح ت لػػػا ح القػػػكم القدللكػػػة 

 ػػػ   لا  ػػػ ؽ ا سػػػ مكة  للعمػػػب  ػػػت   ؽ الإلتي كػػػة  لرػػػدلت لفعػػػ 
 عػػر  للاػػتشم  عػػر  للمػػب  عػػر لل ػػ م  عػػر   اػػب يػػاه احػػماؿ 
مم مك ؟!! ياا  إلعب م ئكة ام تح تر    امدلت لتقمؿ: مػتؿ يػفالح؟! 

! ام مف لاػم الرػتؼ ا ػدى ع ػدلتمت شػألام لشػأف ا سػ ـ؟!  تلممػ م
 الان قتؿ ذلك: عز  لشب  

ِإَلص ِرَداِط اْلَحِمكدِ  َلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  اْلَقْمِؿ َلُيُدلا  

  الحل(الحل(ٕٕٗٗ))
  اً يم التس ال  خدج م ام إال الك ـ الفكب الان ال ػفذن احػد

  ب  خفق الام لالغم ع  ال تس اشمعك .
رػ  ص ياا يم ال ال الد تل  الان ا مد  ػا سػكدلت رسػمؿ ام  -

 .ام ع كا لس  م

 لالان حب  ا م ك  ا.  -

 .لحب  ا ،ب مت اش تح دلل ا  -

ف رترلا م م،تً ع ص ظاد يػاه الممػكفة   ػتل ال الػان شػتح إلص ا
لر ص ام ع ص سػكدلت محمػد   ر  ص ام ع كا لس  م ا سكدلت رسمؿ ام 

 لع ص للا لرحما لس م



 

 (051)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  ٕٕ٘٘الييب يصف الداء والدواءالييب يصف الداء والدواء

،  ت م غمؿ  مت  دلر      دلت ا ف  ل ػتيد الف،ػتئكتت  للقػدا 
ل ع كقػػتت  لد ػػد اف لمػػ م  الصػػحق لالمإلػػ ت  للمػػم  لل ػػتيد  ػػ  ا

إلػػص را ػػة سػػكد الدسػػب لا لمكػػتح ل ػػداح الػػان لحػػ   كػػا ا ف  للأ ػػا م ػػا 
  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  مرلشػػػ ة ال ػػػفتح  لالدسػػػمؿ  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م

،تشفا ام  مصكدتا ال مرالكة ع  ،ػب مػت  حػدث  ػ  يػاه ا مػة للاػت إلػص 
لمكػتف  ل صػق لػا الػدلاح مػ   ـم الد    لُك خص الػداح  ػ  ،ػب زمػتف 

 .عز  لشب  ، تب الدحم  

  داء الفزقة وأصبابُداء الفزقة وأصبابُ

مػػػتذا  قػػػمؿ عػػػ  دائ ػػػت الم مػػػمب  ػػػ  الم ػػػت،ب ال ػػػ  لحػػػ   كاػػػت 
 ليم  قمؿ: ر  ص ام ع كا لس  ما ف؟ اسمعمه 

ٍِ َزٖب } ِٚٝل ٍِ َزا١ُ ِإٜه ًَ ٍِ اٝ٪  َٗاٞهَبِػَضا١ُ، اٞهَشَػُس، ٜقِبٜوٝل
َٛ َٗاٞهَبِػَضا١ُ ٔٓ ،ٝٞ ِّ اهٖؿِعَط، َتِشٔوُق ٜأٝقُ٘ي ٨ اٞهَشأهٜق  َٜٗهٔل

 ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٚيػ ٖٗٗٔم  محـد  ٖٕممإلد ال مر  تلمعتدن  -ة فمةالإلمع ٕ٘ ======================================



 

 (050)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

َّ َتِشٔوُق { اهٚسٙ
ٕٕٙٙ 

يػػػاا سػػػػد الػػػػداح   غ،ػػػػتح  ػػػػ  الصػػػػدلر  لشػػػػح تح  ػػػػ  ال فػػػػمس  
لتمت ق    الفتلكتت  لتصػترع ع ػص الكداسػ  لالد تسػتت  لعتمػة ال ػتس 
ال  إلدلف م   محث لام عػ  تػم كد رغكػق الخمػز  ال تمػككد ا مػ   ال 

مػػػمر الحكػػػتة  لتػػػد كص ا سػػػعتر لكمػػػ فكعما اف  ماشاػػػما يػػػاه تمػػػاكب ا
الحكتة الدلكت  عزة ام ال   امد ام اف  كمف ع كاػت المػفم ك   مػ  اف اى 

 مفم  لكص  كمف مفم تً حقتً ع د ام  قمؿ  كا ام:

 َ َللَػَزْعَ ت َمت ِ   ُرُدلرِِيم مِّْ  ِغبٍّ ِإْ َمالًت َعَ ص ُسُدٍر مُّ َػَقت ِِ ك  
  الحإلد(الحإلد(ٚٗٚٗ))

  يػػػب  إلػػػمز اف !  كػػػا ا ػػػداً  ال   فػػػمن رػػػدر المػػػفم  ع ػػػص غػػػب
ا ػػداً  إلػػا  كػػده   ػػمغر ممػػ م ممػػ مًت؟ يػػب  إلػػمز اف  كػػده مػػفم   مفم ػػًت؟

الكاػػػػػمد لمػػػػػ  عػػػػػتللام اعػػػػػداح ام الم ػػػػػد،ك  لالكػػػػػت د   لالإلتحػػػػػد   ل 
امػػػت ا ػػػ  الممػػػ م ح ػػػص لػػػم ،ػػػتف مدتكمػػػتً ل كمػػػتئد للصػػػديم اشمعػػػك  .. 

اف اتقػػدب إلكػػا لاتػػمدد إلكػػا لاتحمػػب إلكػػا لكدشػػ  عػػ  طد ػػق  إلػػب ع ػػص  
الغػػص إلػػص طد ػػق الاػػدى لالدشػػتد  ال اسػػما لال الع ػػا لال اتامػػا   ػػدؾ ال  

 !،فد
ال  َُكف ػػػػػد إال مػػػػػ  تمػػػػػدا مػػػػػ  )ال إلػػػػػا إال ام محمػػػػػد رسػػػػػمؿ ام( 

 ػكام  عػز  لشػب  لالمم ممف دائمتً لا ػداً  ػ  ،ػب زمػتف لمكػتف   قػمؿ ام 
 مم د ا متـ احمد لس   ال دمان ع  الز كد    العماـ  ٕٙ ======================================



 

 (053)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 د ثام      ،تئكتتام     ، متتام لمقتالتام:   احت

 َِلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  اْلَقْمِؿ َلُيُدلا ِإَلص ِرَداِط اْلَحِمكد  

  الحل(الحل(ٕٕٗٗ))
ل ُففػػ ح لػػتر الفػػ    ف الكػػ ـ الفكػػب الػػان  فلػػق الق ػػمب قملػػم 

 ػػتً  لا حػػ  الممشػػمدة  ػػ  الصػػدلر  ال ُ  ػػع مف الفػػ   لال  ز ػػدللات ال ات
لال  قملػمف مػت ال   مغػ  اف  قملػمه  ػ  حػق  ف ل إلمعمف لال  ُفدقمف فلفم 

إ ػػمالام المػػفم ك    ف يػػاا يػػم الػػان  فلػػب الصػػدلر ل ثكػػد ال ػػح تح  
رػػ  ص ام  قػػمؿ  اف  د ػػ  لمػػتلا  ك مػػة قمكحػػة   كػػا!يػػب   مغػػ  لممػػ م 

 :ع كا لس  م

{ ِّ ًِِط٥ٍ َعٜوٟ ٜأَؾاَع ًَ ٍٍ ا ٜٞ ًُِػٔو ٌَ ُٕٔه َبأطٍى ٜكٔو َٔا ُٚٔؿَِٚ  ٔفٛ ٔب
َْ اهٗسَُِٚا، ٕٔ َعٜوٟ َسقِّا ٜكا ِْ اهوَّ ُٕ ٜأ َٔا ُٙٔصَٙب َّ ٔب  َسٖتٟ اهِٖاِض ًٔ

َٛ َٓا َٙٞأٔت { ٔبَِٜفأش
ٕٕٚٚ 

،كق  قمؿ    ا كا مت لكس  كا؟ ل،كق   امػا  مػت ال  فع ػا لمػت 
 لم  قملا؟! الظ مف حارم ات ال م  المأممف لقتؿ:

{ٍِ ّٖ، ِإٖٙاٝك ّٖ ْٖٜفِإ َٗاهعَّ {اٞهَشٔسٙٔح ٜأٞكَصُب اهعَّ
ٕٕٛٛ 

 لقتؿ لم  ال   مرعمف ع  الظ :
 الإلتم     الحد ث ال   ليب ع  ا   الدرداح  ٕٚ ======================================

 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٕٛ



 

 (052)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

َِِت ِإَشا} {ُتَشقِِّق ٜف٩ ٜظَِ
ٕٜٕٜ 

ال تخمػػػد عػػػ  ظ ػػػك الػػػا حقكقػػػة إال إذا لشػػػدت ع ػػػص ذلػػػك ادلػػػة 
متد ة لحمكة تثمت ظ ك الان ظ  ػت  ػ  لفمػك  لإال  تضػدب  ظ ػك 

ال ػػكفتف  عػػدض الحػػتئ   لاسػػ غفد لد ػػك لتػػب إلكػػا لقػػب اعػػمذ  ػػتم مػػ 
الدشكم اف اقمؿ ، مػة  ػ  ا ػ  المػفم  ال الممػ م لكمػت  كػا   ػتلق 

ا تمػػتب  ممػػ متف   إذرػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملمصػػففته  اام  لا ػػتلق حمكمػػ
 :ر  ص ام ع كا لس  م  قمؿ  كامت

{ِْ ٌُِػَتٖبا ِْ، اٞه ٜٛاَُا ِْ َؾِٚ َٔاَشَٙا ِْ ََٙت {َََٗٙتٜلاَشَبا
ٖٖٓٓ 

 مػػػب ممػػػ متً ا ػػػداً  تعػػػتلما معػػػ  إلػػػص يػػػاا ال   مغػػػ  لممػػػ م اف 
لرشػػػب مػػػ   َرِضػػػص ام ع ػػػاالم ػػػاد الكػػػد م: حػػػدث  ػػػ ؼ  ػػػك  ا ػػػ  ذر 

المم مك   ل،تف اسمد ال مف   قتؿ لا ا ػم ذر غتضػمتً:  ػت ا ػ  المػمداح  
لاظػػ  اف يػػاه  تل مػػمة لمػػت  - ػايب الدشػػب لاشػػ كته إلػػص ح،ػػدة ال مػػ  

  للمػ  رػ  ص ام ع كػا لسػ  ممػ   غ،ػب ال  - قتؿ    زمتل ت لكمػت   ػ ح 
 الغ،ب    لشاا  ل،تف إذا غ،ب احمد لشاا  لقتؿ:

ًُِط٦ْ ِإُٖٜم َشضٍّ ٜأَبا َٙا} ٠ٞ ٔفٜٚم ا ٓٔٔوٖٚ {َدا
ٖٖٔٔ 

 !!د ا تؾ  أما   مف   دتات،كق تعكِّ 
 ا دشا الفمدال  ٜٕ ======================================

 مم د ا متـ احمد ع  عكتض    حمتر  ٖٓ
 مخترن لمم م لس   ا   دالد ع  ا   ذر الصحكحك  ال ٖٔ



 

 (054)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

لارػػد ا ػػم ذر اف  عفػػم ع ػػا  لاقمػػم اف  فػػأ الدشػػب لشاػػا  قدمػػا 
 !!ر مات ر   لتم كمتتا ع كاتكفكداً ع  ذلما  م تً م  غ،ب ال م  

للك ام ،تلما ،مػت ع  ماػم ال مػ  غت ػة  ػ  ا دب  لر عػة الػالؽ  
مػػػ  الاػػػم لػػػم   خدشػػػما مػػػ  شتمعػػػتت  للػػػم  حصػػػ ما ع ػػػص رسػػػتئب  ػػػمؽ 
ال ػػاتدات الإلتمعكػػة  متشمػػ كد لد، ػػمراه  اقمػػم ع كػػا  لالمػػفم  ال  ػػد 

 ك ػػا قػػدر اف  مػػد قمػػم ا كػػا   مضػػ  قدمػػا محتذ ػػة لػػداس ا كػػا  ل ك اػػت ل 
ادب ر ػتل    شمد  ح ص  مد قمما  لإف ،تف لم   مس لشػا ا كػا  قدمػا

 لتع كم لممن ع  ما لام ال م  الكد م الان قتؿ لا ر ا:

 ٍَلِإل َك َلَع ص ُ ُ ٍق َعِظكم ((ٗٗ)الق م)الق م  
إ مال ػػت لمػػما ال ػػػت لمثػػب د ػػ  ام  لاف العػػػتلم ، ػػا   ظػػد إلك ػػػت ال 

 دى  ك ت تعتلكم د   ت  لُ  ػ عمف ع ك ػت  ػ    أسمتئ ت لال  أشختر ت  لإلمت
ال ػػدؽ لالغػػدب ل قملػػمف يػػفالح الممػػ ممف ليػػاا د ػػ  ا سػػ ـ  تقتتػػب 
لرػػداع لسػػمتب لشػػ تـ ل،ػػاا ل،ػػاا ممػػت لػػداه   ػػ  ُ مػػكئمف إلػػص الفمػػام 
للك ام للألسق ُ مكئمف إلص د   ام شػب  ػ  عػ ه  ليػاه يػ  الفتمػة 

 إلكات.ى ال   ت تسميت للم  فف ما الكمد 
ف العػػػتلم ، ػػػا   ظػػػد إلك ػػػت ال  عػػػدؼ اسػػػمتئ ت  للكػػػ   عػػػدؼ ال ػػػت إ
ف للمثػػػب ا سػػػ ـ الػػػان شػػػتح  كػػػد د ػػػ   ل،ػػػب رشػػػب م ػػػت ع ػػػص م ممػػػ م

الرػػتؼ  كػػد ا لمكػػتح لالمدسػػ ك   لقػػد ،ػػتف إ مال ػػت  ػػ  ا د قكػػت ع ػػدمت 
 ػػايب إلػػكام رشػػب مػػ    ػػدلت ُ إلػػدلف لػػا اح فػػتالت ،د مػػة ل قملػػمف يػػاا 



 

 (055)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 مػ    ح فػػمف  ػا  لػػا ممػ م شػػتح مػ    ػػد ا زيػد  لشػػتح شػتح مػ  ع ػػد ال
مػػ  ع ػػد ح،ػػدة ال مػػ   ل،ألػػا  ُمثػػب ح،ػػدة ال مػػ   ػػ  ا  قػػا ل،متالتػػا 

 الداح:إذاً الرت ا ر مات ر   لتم كمتتا ع كا  ل 
ٍِ َزٖب } ِٚٝل ٍِاٝ٪ َزا١ُ ِإٜه ًَ ٍِ  َٗاٞهَبِػَضا١ُ، اٞهَشَػُس ٜقِبٜوٝل

َٛ َٗاٞهَبِػَضا١ُ  اهٖؿِعَط، َتِشٔوُق ٜأٝقُ٘ي ٨ ٞٝ،اٞهَشأهٜق ٓٔ
ِّ َّ َتِشٔوُق َٜٗهٔل {اهٚسٙ

ٖٕٖٕ 

  الدواء اليبوي لأُلمةالدواء اليبوي لأُلمة

 ثم  أت   تلدلاح:
ٖٔ َُٞفٔػٛ َٗاهَّٔصٜ } ٜٞ َتِسُخٝو٘ا ٨ ٔبَٚٔس ًُِٔ٘ا، َسٖتٟ اٞهَذِٖ  ٨َٗ ُت٧ِ

ًُِٔ٘ا ٍِ ٜأ٨ َتَشاٗب٘ا، َسٖتٟ ُت٧ِ ًٍِط َعٜوٟ ٜأُزهُّٝل ٍِ ِإَشا ٜأ ُُِت ٌُُٖ٘ ٜأ  ٜفَعٞوُت
ٍِ؟ ٍِ  ََاهٖػ٩ ٜأٞفُؿ٘ا َتَشاَبِبُت َِِٚٝل  ٖٖٖٖ {َب

الدلاح: المحمة لا لفة لالعفػق لال ػفقة لالمػمدة ال ػ   فػد ام 
ع كات عمتده الممػ مك  مػ   ع،ػام لمػ  إ ػمالام  ػ  اى زمػتف لمكػتف  
لالان دعػت ال مػ  اف  زديػ   اػم ع ػدمت طمػق ذلػك  ػ  حكتتػا ع ػص ايػب 

 مم د ا متـ احمد لس   ال دمان ع  الز كد    العماـ   ٕٖ ======================================
 رحكح مم م لس   ال دمان لمم د احمد ع  ا   يد دة   ٖٖ



 

 (056)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ة لقتؿ  كام:مد   ا الم مر 
ًِٔٔنَي َتَط٠ } ٧ٌُِ ٍِ ٔفٛ اٞه ِٔ ٌٔ ٍِ َتَطاُس ٔٓ َ٘اٚز ٍِ ََٗت ِٔ  ََٗتَعاٝطٔف

ٌََجِى ّ٘ا اِؾَتٜلٟ ِإَشا اٞهَذَػٔس، ٜك ُٕ َتَساَعٟ ُعِض ٖٔ َغا٢ُٔط ٜه  َدَػٔس
َِٔط ٌٖٟ ٔباهٖػ { َٗاٞهُش

ٖٖٗٗ 
ياا الحب الان شعب راس ال تة ال   تصد ؽ  اػت الدشػب الغ ػ  

 ص سمعة  كمت ل فقداح ثم تدش  إلص المكػت ا لؿ  ل،ػب ع ص  قكد تمد ع
لاحػػد مػػ ام  ػػفثد ا كػػا ع ػػص لفمػػا ل ػػايب إلكػػا ل عفكػػة الػػداس  لا  ػػد  

 ،الك لالثتل  ،الك.
ح ػػػص  ػػػ  لحظػػػتت المػػػمت  ػػػ  لاقعػػػة الكدمػػػمؾ ُشػػػدح لاحػػػد مػػػ  
الممػػ مك  لذيػػب إلكػػا ا ػػ  عمػػا لكمػػألا مػػتذا  د ػػد   أشػػتر إلكػػا الػػا  د ػػد 

لع ػػػدمت شػػتحه  تلمػػػتح لشػػد شد حػػػتً ل ػػد  إلػػػماره اشػػتر إلػػػص   اً شػػد ة مػػتح
المػػتح   أشػػتر إلكػػا اف اذيػػب إلػػص ا ػػ    ػػايب إلػػص الثػػتل  لإذا  إلػػد ح 
ثتلث  دشم المتح ل ف ب المتح   أشػتر إلكػا الثػتل  اف اذيػب إلػص ا ػ   
 ايب إل  الثتلث  مشده قد متت   دش  إلػص الثػتل   مشػده قػد مػتت  

قػػػد مػػػتت!! مػػػتت الث ثػػػة للػػػم   ػػػد ما المػػػتح    دشػػػ  إلػػػص ا لؿ  مشػػػده
لكػػ ام ا ػػالا لسػػتـ ا سػػ حقتؽ مػػ   ػػتلق ا رض لالمػػمتح المك ػػمب 

 ع كا  ك ـ ام:

  َل ُػْفثُِدلَف َعَ ص اَلُفِمِاْم َلَلْم َ،تَف ِ ِاْم َ َصتَرة ((ٜٜ)الح د)الح د  
 الصحكحك  المخترن لمم م لمم د ا متـ احمد ع  ال عمتف    الم كد   ٖٗ ======================================



 

 (057)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ال عػ ج ل ػت إال  تلمحمػة  لال ا  ثتر  ك ام ،ػتف يػم ا سػتس ... 
ف  ك  ػػت إال إذا ،تلػػت ام كتت ػػت إرضػػتح ام  ليػػد  ت إعػػ ح شػػأف محمػػة تكػػم 

د   ام  امت إذا ،تلت ا يػداؼ دلكئػة دلكم ػة  لف ػب مقتعػد ال ،داسػ  
ال مكتسػػب   ػػإف يػػاا  ػػدعم إلػػص ال قتتػػب   ػػإف الكػػ ب   قػػتت مف ع ػػص 
الإِلكَػػق  امػػت ا شػػداؼ  ك عػػتللمف ع ػػص المرػػمؿ إلػػص المقتمػػتت الكد مػػة 

رػػ  ص ام ع كػػا   قػػتؿ عػػز  لشػػب  ق ا م كػػتت العظكمػػة ع ػػد ام لإلػػص تحقكػػ
 :لس  م

ٍُاٝ٪ ُٙ٘ٔؾٝم } ًَ ِْ ٍِ َتَساَعٟ ٜأ ٌَا َعٜوِٚٝل ٞٝاٜ٪ َتَساَعٟ ٜك  ِإٜهٟ ٜكٜو
َٔا، ِّ: ٜقا٢ْٔى ٜفٜقاَي ٜقِصَعٔت ًٔ َٗ ٕٞ ُّ ٔقوَّ ٣ًَٕٔص؟ َُِش ِ٘ ٍِ َبِى: ٜقاَي َٙ ُُِت  ٜأ

٣ًَٕٔص ِ٘ ٍَِٜٗهٔلِٖ ٜكٔجرْي َٙ ّٖ اهٖػِِٚى ٜكُػَجا١ٔ ٝغَجا١ْ ٝل َِِعَع ُٕ َٜٗهَٚ ِّ اهوَّ ًٔ 
ٍُ ُصُسِٗض ٗٚٝك ٜٞ َعُس َٔاَب ٌَ ٍِ اٞه ِِٝل ًٔ ّٖ ُٕ َٜٗهَٚٞقٔصٜف ٍُ ٔفٛ اهوَّ  ٝقٝو٘ٔبٝل
،َّ ِٓ َ٘ ٕٔ َضُغَ٘ي َٙا: ٜقا٢ْٔى ٜفٜقاَي اٞه ًَا اهوَّ ُّ؟ َٗ ِٓ َ٘  ُسٗب: ٜقاَي اٞه

ٞٝ اهٗسَُِٚا َٚٔٓ ِ٘ٔت َٜٗكَطا ٌَ { اٞه
ٖٖ٘٘ 

 حب الدلكت راس ،ب  فكئة  لالان  مرب إلص المحمة:

 {أفؿ٘ا اهػ٩َ بِٚلٍ  } 
)القػػما المػػ ـ( لإلمػػت قػػتؿ:  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  ملػػم  قػػب ال مػػ  

}ا  ػػما المػػ ـ{ ال ػػدلا المػػ ـ  ػػ  المإل معػػتت  لال ػػدلا المػػ ـ  ػػ  
 س   ا   دالد لمم د احمد ع  ثم تف  ٖ٘ ======================================



 

 (050)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ا ش متعػػػػتت  لال ػػػػدلا المػػػػ ـ  ػػػػ  المقػػػػتالت  لال ػػػػدلا المػػػػ ـ  ػػػػ 
ا حتد ث الإلتلمكتت  لال ػدلا المػ ـ  ػك  المػفم ك  اشمعػك   لال ػدلا 
المػػػ ـ  ػػػك  الم قػػػتت ك  لالم خترػػػمك  ح ػػػص  دشػػػ  المفم ػػػمف اشمعػػػمف 
رشػػ ً لاحػػداً  دشػػم رضػػت ام  ل إلعػػب العمػػب لفتعػػة ام  ل ق ػػدن  َاػػْدى 

 .ر  ص ام ع كا لس  مسكدلت رسمؿ ام 

  الواجب على املؤمً عيد الفنتالواجب على املؤمً عيد الفنت

الماشب ا ف ع ص ،ب  ػدد مػ  الممػ مك  اف    ػـز الصػمت  ػ  
يػػػاه ا لقػػػتت إال إذا ،ػػػتف ل  صػػػح ل ممػػػ مك   ال ل ػػػألكق الق ػػػمب  ال 
لإلمػػ  ال ػػتس  ػػ  يػػاه الخفػػمب  ال لقػػمؿ قػػمالً  ثكػػد الفػػ    لال ل ،ػػم 
لفد ػػق ع ػػص حمػػتب  د ػػق  ك اػػم ا ػػمة ل ػػت  ل، اػػم ع ػػص مػػت اع قػػد لمػػت 

لت  لكػػ ام ارػػكمما  ب ػػة ال  ػػدد  ػػ  الػػداى  اظػػ   مػػعمف لمصػػ حة   ػػد
 كػػب  ئػػة مػػ ام ت  ػػدد لدا اػػت  ل  مغػػ  ع ك ػػت شمتعػػة المػػفم ك  إذا ،ػػتف 

  ك ت عق ح اف  د  ما لكص حما  ك ام:

 َلِإف طَتئَِفَ تِف ِمَ  اْلُمْفِمِ كَ  اقْػَ  َػُ ما  ََأْرِ ُحما  َػكػْ َػُاَمت  
 الحإلدات(.ٜ)

المػفم ك   إلػب ع ك ػت اال ل ػ مك للح  شمتعػة المػفم ك  لعػماـ 
مػػ  امثتل ػػت   ز ػػد المم  ػػة طك ػػتً  إف ،ػػتف  ػػتلك ـ ال ،ػػتف  ت  ػػدن ال،ػػتف 
 تلفعػػتؿ  لإلمػػت لحػػتلؿ قػػدر ا سػػ فتعة تػػألكق الق ػػمب  لشمػػ  شػػ تت 



 

 (059)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 كمػت رلاه الدا عػص  ر  ص ام ع كا لسػ  مال فمس   ف ياه القتت  قمؿ  كات 
 :ع  الس

ٞٔ َُا٢ٔ} َٔااٞهٔفِتَِ ِٜٙقٜع ِّ ٜأ ًَ  ُٕ َّ اهوٜٓ ٠ٞ ٜهَع ٌَ} 

 ل قمؿ  كمت لح   كا ا ف:

َٔا ٜأ٨} ُْ ِإُٖ ٠ٞ، َغَتٝل٘ َات اْلَمْخَدجُ  َمت:  َػُقْ تُ  ٔفِتَِ  َرُسمؿَ   َت ِم ػْ
ٕٔ ٔكَتاُب: ٜقاَي ال  ِا؟ ٕٔ اهوَّ َْ ًَا ََُبٝأ ٔفٚ ٍِ، ٜكا ٍِ، ًَا ََٗخَبُط ٜقِبٜوٝل  َبِعَسٝك

ٍُ َِِٚٝل ًَا َُٗسٞل َ٘ ٍِ،َب ُٓ َِٔعِي، ٜهَِٚؼ اٞهٜفِصُى َٗ ِّ ٔباٞه ًَ ُٕ ِّ َتَطٜك ًٔ 
ُٕ َدٖباٍض ٌَ ُٕ، ٜقَص ِّ اهوَّ ًَ َُٔس٠ اِبَتَػٟ َٗ ٖٔ ٔفٛ اٞه ُٕ ٜغِِٚط ُٕ، ٜأَضوَّ  اهوَّ
َ٘ ُٓ ٕٔ َسِبُى َٗ ٌَٔتنُي، اهوَّ َ٘ اٞه ُٓ ٍُ، اهٚصٞكُط َٗ َ٘ اٞهَشٔلٚ ُٓ  اهٚصَطاٝط َٗ

،ٍُ ٌُِػَتٔقٚ َ٘ اٞه ٕٔ َتِعُٙؼ ٨ اهَّٔصٜ ُٓ َ٘ا١ُ ٔب ِٓ ٕٔ َتٞوَتٔبُؼ ٨َٗ اٜ٪  ٔب
ٞٝ،اٜ٪ ُٕ َِٙؿَبُع ٨َٗ ٞهٔػَِ ِِ ٌَا١ُ ًٔ ٝٔ َعٜوٟ َِٙدٜوُق ٨َٗ اٞهُعٜو  اهٖطٚز، ٜكِجَط
ُٕ، َتِِٜقٔضٛ ٨َٗ َ٘ َعَذا٢ُٔب ٍِ اهَّٔصٜ ُٓ ٕٔ ٜه َِِت ّٗ َت ُٕ ِإِش اٞهٔذ ٌَٔعِت  َسٖتٟ َغ

ِّ ،(الدُّْشدِ  ِإَلص  َػْاِدن َعإَلًمت تقُػْدَحالً  َسِمْعَ ت ِإل ت):ٜقاٝه٘ا ٕٔ ٜقاَي ًَ  ٔب
ِّ َصَسَق، ًَ ٌَٔى َٗ ٕٔ َع ِّ ٝأٔدَط، ٔب ًَ َٗ ٍَ ٕٔ َسٜل ِّ َعَسَي، ٔب ًَ  َزَعا َٗ

ٕٔ ِٚ ٍٍ ٔصَطإط ِإٜهٟ ََٓس٠ ِإٜه {ًُِػَتٔقٚ
ٖٖٙٙ 

ؿ ل ػػتت ، ػػتب ل ف  ػػة إلػػص ذرلتاػػت  لارػػمح ،ػػب  د ػػق  ُػػلرػػ ت الف 
 ال دمان ع  ع      ا   طتلب س     ٖٙ ======================================



 

 (061)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

تت مػػػػ  ، ػػػػتب ام   ػػػػمن ذراعاػػػػت ام حمػػػػب يػػػػماه  ل ف ػػػػد اقمالػػػػا  ب ػػػػ
  ع ك ػػػت عػػػز  لشػػػب  ليػػػاا لػػػكس مػػػ  د ػػػ  ام  .ل حكػػػ  را ػػػا الػػػان  اػػػماه

 ػػػػتلدشمع عػػػػ  ذلػػػػك  ػػػػتلفام الصػػػػحكح لك ػػػػتب ام الػػػػان  امػػػػا سػػػػ ف ت 
الصػػتلح  ا ػػم  كػػد لعمػػد لعثمػػتف لع ػػّ  لمػػ  ،ػػتف معاػػم  لمػػ  تػػت عام 

معػػك   ع ػػص يػػاا الػػدرب مػػ  الع مػػتح العػػتم ك  لارػػحتب المػػاايب اش
 إلام ،تلما لرعك  للم   أللما ع ػص ، ػتب ام إال مػت  ع قػدلف الػا  دضػ  
رب العػػػتلمك   للخػػػدج مػػػ  ا يػػػماح ال خصػػػكة  لال ػػػأل  ت المكتسػػػكة 

   ػػإذا رشع ػػت شمكعػػتً إلػػص ذلػػك لاتفق ػػت ع ػػص عػػز  لشػػب    ػػتت ، ػػتب ام 
احمػػ  ذلػػك ر مػػت   ظػػد ام إلك ػػت لظػػدة عفػػق لح ػػتف  ُكحػػمؿ حتل ػػت إلػػص 

 حتؿ.
 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م



 

 (060)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  ٖٖٚٚاإلخالصاإلخالص

يػػب مػػ  رلشػػ ة ر تلكػػة لمم ػػة لمػػت لحػػ   كػػا ا ف؟ تإلمػػ  ال ػػمب  
 لتمحد الصق  لتإلع  ت شمكعًت لعمب  قمؿ ام:

 َْلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلاَل تَػَفد ُقما  ((ٖٖٔٓٔٓ)للعمداف)للعمداف  

لحػ   كاػت ا ف؟ ل،كػق الخػ ص م اػت  ػ   مت سمب الفدقة ال ػ  
رػػػ  ص ام لظػػػد ال مػػػ  ...    ؟رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م كػػػتف ال مػػػ  العػػػدلتف 

 عك  ق ما ال مرالكة  ال   ز،تيت    قدللا رب المد ػة  لقػتؿ لػا  ع كا لس  م
 قب لام:

  ََمِ  اتػ مَػَعِ  ُقْب َيػِاِه َسِمكِ   َاْدُعم ِإَلص الّ ِا َعَ ص َ ِصكَدٍة اَلَْت ل   
   مسق( مسق(ٛٓٔٛٓٔ))

للظػػػد إلػػػص مػػػت لحػػػ   كػػػا ا ف مػػػ  ايػػػماح لت ت مػػػتت ل   ػػػتت  
لت ػػ ت  ػػص الػػدان  لعػػدـ ال ػػزاـ ا دب  ػػ  الحػػمار  لارػػمح ت مػػ  ال ػػت 
امػػػة لاحػػػدة  لر  ػػػت لاحػػػد  ل، ت  ػػػت لاحػػػد  لد   ػػػت لاحػػػد  للمك ػػػت لاحػػػد  

دره لر مػػت ارػػمح ت مف ػػدقك  لالكػػب  ظػػ  الػػا ع ػػص الحػػق   ػػب ل  إلػػتلز قػػ
 خفػػل ا ػػته  ػػ  ام  لر مػػت  مػػما  مػػت ال  دضػػته ام  لر مػػت  ػػ ك م  ػػ  

 ٕٕٔٓ/  ٕٔ/  ٗٔ فمة الإلمعة  قد ة     شمب مد،ز الزقتز ق ٖٚ ======================================



 

 (063)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

حقػػا  فد قػػػة لاػػص ع اػػػت رسػػػمؿ ام   ػػب ر مػػػت   عػػػدى ذلػػك  ك مػػػما إلػػػص 
 الكفد لالعكتذ  تم  م  اف الحكم    ،ب ذلك لكس  حد م  الخ ق:

 ِِإِف اْلُحْكُم ِإال  ِلّ ا  ((٘ٚ٘ٚ.)ا لعتـ.)ا لعتـ  

  داء الفزقةداء الفزقة

لكصق ل ت الداح     إل مػا للأ ػا  ر  ص ام ع كا لس  مل م  لظد ا
مػػػػػ  ، ػػػػػتب ام ال ػػػػػفتح    دشػػػػػ  إ ػػػػػمة الداح ارػػػػػدقتح  لل محػػػػػد امػػػػػتـ 
ا عداح  الا    د دلف لكففئما لمر ام  أ مايام لام مػ م لػمره للػم ،ػده 

م خصػت سػمب الػداح الػان لحػ   ر  ص ام ع كا لسػ  مالكت دلف   قتؿ 
اح الفدقة  داح ال  ت س    الفتلكػتت  داح الصػداع ع ػص الم ترػب  كا  د

رػ  ص الفتلكة  داح ال حزب الػان لاػص ع ػا ام  ػ  ، متتػا المتقكػة   قػتؿ 
 :ام ع كا لس  م

ٍُاٝ٪ ُٙ٘ٔؾٝم } ًَ ِْ ٍِ َتَساَعٟ ٜأ ٌَا َعٜوِٚٝل ٞٝاٜ٪ َتَساَعٟ ٜك  ٜكٜو
َٔا، ِإٜهٟ ِّ: ٜقا٢ْٔى ٜفٜقاَي ٜقِصَعٔت ًٔ َٗ ٕٞ ُّ ٔقوَّ ٣ًَٕٔص؟ َُِش ِ٘  َبِى: ٜقاَي َٙ
ٍِ ٣ًَٕٔص ٜأُُِت ِ٘ ٍِ ٜكٔجرْي َٙ ّٖ اهٖػِِٚى ٜكُػَجا١ٔ ٝغَجا١ْ َٜٗهٔلِٖٝل َِِعَع ُٕ َٜٗهَٚ ِّ اهوَّ ًٔ 

ٍُ ُصُسِٗض ٗٚٝك ٜٞ َعُس َٔاَب ٌَ ٍِ اٞه ِِٝل ًٔ ّٖ ُٕ َٜٗهَٚٞقٔصٜف ٍُ ٔفٛ اهوَّ  ٝقٝو٘ٔبٝل
،َّ ِٓ َ٘ ٕٔ ُغَ٘يَض َٙا: ٜقا٢ْٔى ٜفٜقاَي اٞه ًَا اهوَّ ُّ؟ َٗ ِٓ َ٘  ُسٗب: ٜقاَي اٞه



 

 (062)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ٞٝ اهٗسَُِٚا َٚٔٓ ِ٘ٔت َٜٗكَطا ٌَ { اٞه
ٖٖٛٛ 

ِلَم الخ ؼ للح  إ مة م بلفك ؟! م  اشب م ترػب  تلكػة؟! مػ  
اشب شامات دلكم ة    المتؿ لغكده دالكة؟! ليػب يػاا الػان ر تلػت ع كػا 

الصػ ة ا س ـ؟! ليب ياا الان ،تف ع كا ارحتب ال م  ع كػا ا ،ػب 
لاتم المػ ـ؟! ،ػ  لام  إلاػم ،ػتلما احػدص مػت  كػمف ع ػص إ ػمتام  ػ  

 :رض  ام ع ا  ص رحكح مم م ع  عتئا    عمدل ام   قد لرد
{ ْٖ َْ ٜأَبا ٜأ َْ َعٜوٟ ٜأَتٟ ُغٞفَٚا ٌَا َِٕٔٚب، َغٞو  ٔفٛ َٗٔبٜواٍي َُٗص

ٕٔ: ٜفٜقاٝه٘ا َُٜفٍط، ٕٔ ُغُٚ٘ ٍُ ٜأَخَصِت ًَا َٗاهوَّ ِّ اهوَّ ٗٚ ُعُِِق ًٔ ٕٔ َعُس  اهوَّ
َٓا، َْ: َبٞلٍط ٜأُب٘ ٜفٜقاَي ًَٞأَخَص ـٍ ٔهَؿِِٚذ ََٓصا ٜأَتٝق٘ٝه٘  ٝقَطِٙ

ٍِ؟ ٔٓ ٖٛ ٜفٜأَتٟ ََٗغٚٚٔس : ٜفٜقاَي ٜفٜأِخَبَطُٖ، صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَّ اهِٖٔب
ٍِ ٜهَعوَّٜم: َبٞلٍط ٜأَبا َٙا ُٔ ِّ ٜأٞغَضِبَت ٍِ ٝكَِِت ٜه٣ٔ ُٔ  ٜأٞغَضِبَت ِسٜهٜق ٜأٞغَضِبَت

ٍِ َضٖبٜم، ُٓ ِٖ َٙا: ٜفٜقاَي َبٞلٍط، ٜأُب٘ ٜفٜأَتا ََ٘تا ٍِ؟ ِإِخ : ٜقاٝه٘ا ٜأٞغَضِبُتٝل
ُٕ َِٙػٔفُط ،٨  { ٜأٔخٛ َٙا ٜهٜم اهوَّ

د ػػػػػ    ػػػػػغ  كػػػػػا اف ام  قػػػػػمؿ لحمكمػػػػػا لمصػػػػػففته الػػػػػان ا  ػػػػػتره 
 :الكاق(ٕٛ) لدستل ا  لامده   م كغ شد ع ا  لا ده  عصم ا   قمؿ لا

   َاْرِمْد لَػْفَمَك َمَ  ال ِا َ  َ ْدُعمَف رَ ػ ُام  ِتْلَغَداِة َلاْلَعِ  ِّ  ُدِ ُدلَف ل
لْػَكت ُاْم تُدِ ُد زِ َ َة اْلَحَكتِة الدُّ َ تَؾ َع ػْ     َلْشَاُا َلاَل تَػْعُد َعكػْ
 س   ا   دالد لمم د احمد ع  ثم تف  ٖٛ ======================================



 

 (064)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

إذا شتلمػػام لػػم  قػػم مػػ   كػػ ام إال إذا  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م كػػتف 
رسػػمؿ ام  تذيػػب حكػػث شػػئت  لإذا رػػت ح  قػػتلما لػػا: قػػد اذلػػت لػػك  ػػت

احػػديم  لػػم  كػػ   مػػحب  ػػده مػػ   ػػده ح ػػص   ػػدؾ المصػػت ح  ػػده  لإذا 
اح ػػتشما إلكػػا  ػػ  امػػد  دسػػ مف إلكػػا الففػػب الصػػغكد   كأ ػػاه مػػ   ػػده لال 

،مػت  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م مألا ال م  إلص ا  ؟ لال م  الان ارس ك؟  لػا 
   قتؿ  كا ر ا

   َ ْكُكم  ِتْلُمْفِمِ كَ  َرُالؼ  ر ِحكم  َحدِ ص  َع    ((ٕٕٔٛٔٛ)ال م ة)ال م ة  
ق  كػػػػ ام ع ػػػػص يػػػػاا ا سػػػػتس القدللػػػػ   لع ػػػػص يػػػػاا الاػػػػدن ال ػػػػ

ال ممن  ا دج الدلكت م  ق ػم ام    ػم تكػ  الػدلكت ا،مػد يماػم لال مم ػغ 
ع ماػػم  لػػم  كملػػما طػػ ب ر تسػػتت  لال راغمػػك   ػػ  شمػػ  الػػدلكت  ػػأن  

رغمػػػتتام اف  م غػػػما رسػػػتالت ام  لاف  ،كفكػػػة لان لسػػػك ة  لإلمػػػت ،تلػػػت
 مػػتعدله  ػػ  ل ػػد د ػػ  ام  للػػارلا الفمػػام ل ػػدعمة ا سػػ مكة  ط مػػت 
لمدضتة ام ال  دشمف م  لراح ذلك شػزاح لال شػكمرا  لإلمػت  دشػمف مػ  

ش ػػة عتلكػػة للػػمراً لسػػدلراً ل ،ػػ ً ،مكػػداً  ػػـم  عػػز  لشػػب  لراح ذلػػك ع ػػد ام 
 ر ش تلا لدار رضمالا.   دا عز  لشب  لقتئا 

  اخلطايااخلطايا  أظُّأظُّ

   :ر  ص ام ع كا لس  مالدلكت  قمؿ  كات ال م  



 

 (065)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

{  ٕٞ ٣َٚٔٛ {ُسٗب اهٗسَُِٚا َضٞأُؽ ٝكٚى َخ
ٖٜٖٜ 

لغ قت المحػت،م ا ما اػت  لػ  لػدى  :لم لزع حب الدلكت م  ق م  ت
م  ت مػػػك   لال م صػػػترعك   لال م حتسػػػد    لال م حتقػػػد     ػػػب الكػػػب 

تً ،ػػػتم ً ل ػػػدع ام  لمػػػت  حكػػػم  ػػػا ام  لمػػػت  حكػػػم  ػػػا سكمػػػ م تمػػػ كم
العػػدلؿ  ػػ  ا مػػة مػػ  رشػػتؿ ام الع مػػتح العػػتم ك  الػػا    دشػػمف الحػػق 

  حػب الػدلكت يػم عػز  لشػب  ل حكممف  تلحق ط مت لمدضػتة رب العػتلمك  
 سد ،ب مت لح   كا.

  اإلخالص هللاإلخالص هلل

 لمت المخدج؟
 كتلػت ،ػب اعمتل ػت ل،ػب  ال مخدج ل ت إال إذا ا  ص ت العمب م 

حد،تت ػػػت ل،ػػػب سػػػك تت ت ل،ػػػب اقمال ػػػت ل،ػػػب ا عتل ػػػت ل ػػػمن  اػػػت لشػػػا ام  ال 
لقػػػمؿ قػػػمالً  رضػػػتح  ػػػ ف للحػػػ  لع ػػػم الػػػا ع ػػػص غكػػػد الحػػػق  ف يػػػاا 

  ختلق رد ح الد  :

{  ٝٞ ُّ اهِٖٔصَٚش {اهٚسٙ
ٗٓٗٓ 

ال ارى م خترمك  امتم  ثم ادعص إلص ال ػاتدة  ػأقمؿ لػم ارى  
 ا ت لالكد ال اتدة لا، مات:م  ال   ر 

 الزيد ال   ا   الدلكت ٜٖ ======================================
 رحكح مم م لس   ال دمان ٓٗ



 

 (066)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 َُلاَل َتْكُ ُممْا ال  َاتَدَة َلَم  َ ْكُ ْمَات  َِإل ُا لِثم  قَػْ ُما  ((ٕٖٕٖٛٛ)المقدة)المقدة  
ح ص للم ،تلت الخصممة  ك  ا   ال ا   لغكده م  الممػ مك   

 ػػػػ  شػػػػأف الممػػػػ مك  المػػػػت قك  لالمعترػػػػد    عػػػػز  لشػػػػب   قػػػػد قػػػػتؿ ام 
   :لال حقك 
 ََعْ َ تُ،ْم اُم ًة َلَسفًت لَِّ ُكملُمْا ُشَاَداح َعَ ص ال  تِس َلَ ُكمَف لََ،َاِلَك ش

  المقدة(المقدة(ٖٖٗٔٗٔ))  الد ُسمُؿ َعَ ْكُكْم َشِاكًدا
شعب ام ياه ا مة شامداً ع ص ا لمكتح المت قك  لاممام   لاػت 
امة العدالة  لامة إحقتؽ الحػق  لامػة  قػمؿ  كاػت الحػق  ػ  سػد اش متئاػت 

 ا مم ل كد  ات ع ص ستئد ا لتـ:ع ص ستئد 

  َِاْمَف َع َد اُم ٍة ُاْ دَِشْت لِ   تِس تَْأُمُدلَف  ِتْلَمْعُدلِؼ َلتَػ ػْ ُ، ُ ْم َ كػْ
  لؿ عمداف(لؿ عمداف(ٓٔٔٓٔٔ))  اْلُم َكِد َلتُػْفِمُ مَف  ِتلّ اِ 

شعػػب ا  مػػتف  عػػد ا مػػد  ػػتلمعدلؼ لال اػػ  عػػ  الم كػػد  مػػ  اف 
 مػػػمق ا  مػػػتف  لكػػػ  ،ػػػ ـ ام  مق ،ػػػص ، م ػػػت مػػػ   ع،ػػػ ت  ق ،ػػػ  اف

 .عز  لشب  لحكمة  ع مات م زؿ القدلف 
امة تقمؿ الحق  لتظاد الحق  لتعمب لمشػا ام  ال تد ػد  ػ  ان 
عمػػػػب إال لشػػػػا ام  إذا ،ػػػػتف قتئػػػػداً ال ش ػػػػد تً  اػػػػم  عمػػػػب م  إذا ،ػػػػتف 
 تدمػتً ال رئكمػتً  اػم  عمػب م  شػتح عمػػدل  ػ  العػتص ل تلػد  ػ  الملكػػد 

 رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مد رػػ ح الحد مكػػة مع  ػػك  إسػػ مام   أرػػدر ال مػػ   عػػ



 

 (067)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

قػػداراً لمم ػػتً اف   ػػػملص عمػػدل  ػػػ  العػػتص قكػػتدة إحػػػدى الغػػزلات لتمػػػمص 
غزلة ذات الم سب  ل،تف مػ  ش ػده ا ػم  كػد لعمػد رضػ  ام ع امػت  
ان رشػػتؿ يػػفالح؟ متتػػت شػػامات لفمسػػام  للػػم  عػػمدلا  د ػػدلف إال لشػػا 

 .لشب   عز  ام 
لسم   تلد  ػ  الملكػد سػكق ام الممػ مؿ  ل ػتض  تلػد ا،ثػد 
مػػ  متئػػة معد،ػػة حد كػػة ال صػػد  كاػػت شمكعػػت  ل ػػ  إحػػدى الغػػزلات ل ػػ  
إحدى المعترؾ مػ  الػدـل ليػ  معد،ػة الكدمػمؾ  ل،ػتف الممػ ممف حػمال  
ار عك  الفت لالدـل حمال  ار عمتئػة الػق  شػتح  فػتب مػ  امكػد المػفم ك  

خفػػػتب إلػػػص ا ػػػ  عمكػػػدة  ػػػ  الإلػػػداح اف   ػػػملص قكػػػتدة الإل ػػػد عمػػػد  ػػػ  ال
ل عػػزؿ  تلػػد  لُ إَلػػدد مػػ  شمكػػ  رتمػػا  ل دشػػ  ش ػػد تً عتد ػػتً  الظػػد إلػػص 

 الدشتؿ الا   قتؿ  كام ام:

 َرَِشتؿ  َرَدُقما َمت َعتَيُدلا ال  ا  ((ٕٖٕٖ)ا حزاب)ا حزاب    
شتح رشب لختلد لقتؿ:  ت  تلد ارضػكت  اػاا ا مػد؟ قػتؿ: لعػم  

إف ، ت رضكت  ااا ا مد  إلػت لػ  لدضػص  لإلػ    فػ  متئػة الػق  قتؿ:
سكق    صدلف لك إف ر ،ػت يػاا ا مػد  قػتؿ:  ئمػمت اشػدت  ػا ع ػ  
 ػػت ا ػػ   الػػت اقتتػػب م  إف ، ػػت قتئػػداً اقتتػػب م لإف ، ػػت ش ػػد تً اقتتػػب 

 م      ام   ياا لال ذاؾ.

  



 

 (060)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  صفاء اليواياصفاء اليوايا

  ظ مػػتت الػػدلكت لشػػاماتات يػػفالح الدشػػتؿ الػػا   ا ػػدشام ام مػػ
إلص لمر ا  متف  لشع ام    معكػة ال مػ  العػدلتف  مػت احمش ػت إلػكام  ػ  

 :المتئدة(ٗ٘) ياا الزمتف  رشتؿ  قمؿ  كام الدحم 

 ٍإَلتِيُدلَف ِ   َسِمكِب الّ ِا َلاَل َ َختُ مَف َلْمَمَة  ئِم ُ  
قػػػق مػػػت لرػػػفام؟ ا  ػػػ ص م  ال   فػػػق  مػػػا  ك مػػػة إال إذا تح

الاػػت لمشػػا ام  لال ت حػػدؾ شمارحػػا  حد،ػػة إف ،تلػػت لعكػػتدة مػػد ر  ال 
ل  كك  ش تزة  ال لق،تح مص حة لمفم   ال لق،ػتح مصػ حة ل مإل مػ   
عػػز  ال  ن عمػػب إال إذا ا  ػػص ال كػػة  كاػػت م  ل،ػػتف  مغػػ   اػػت لشػػا ام 

   لػػػم تمحػػػدت ال ما ػػػت لرػػػفت الفما ػػػت  لاتإلا ػػػت شمكعػػػتً إلػػػص ام لشػػػب  
ل،تلػػػػػت اعمتل ػػػػػت م  لاقمال ػػػػػت م  لحد،تت ػػػػػت لسػػػػػك تت ت م  ال لػػػػػدلكت لال 

ال لمػػمعة  لال لم ترػػب لال لمكتسػػػب لمظػػتيد لال ل ػػادة  لال لد ػػتح ل 
 ػػ  يػػاا المقػػت لػػ   كػػمف  ػػك  الممػػ مك   ػػ ؼ لال ا ػػ  ؼ  لإلمػػت 
سػػػككملمف شمكعػػػت رشػػػ ً لاحػػػداً   ف ال كػػػة ، اػػػت لمشػػػا ام  ل ػػػكام ل ػػػ  

 :ر  ص ام ع كا لس  ملام قتؿ امثت

ًََصأبُٚح اهٗسَدٟ َتَتَذوَّٟ  } ٌُِدٔؤصنَي، ٝأٜٗه٣ٜٔم  ٝطَ٘بٟ ٔهٞو



 

 (069)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ٌَا١َ  ٕٞ ٜظٞو ٍِ ٝكٗى ٔفِتَِ ُٔ {َعِِ
ٗٔٗٔ. 

 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م

  ٕٕٗٗاجملتنع الفاضلاجملتنع الفاضل

 :الحشر(9-8) ص   قمؿ ام تعتل 

 ِال ِا َ  ُاْ دُِشما ِم  ِد ترِِيْم َلَاْمَماِلِاْم  َػْم َػُغمَف ِلْ ُفَقَداح اْلُمَاتِشد  َ
َ ْ،ً  مَِّ  ال  ِا َلِرْضَمالًت َل َ ُصُدلَف ال  َا َلَرُسمَلُا ُاْللَِئَك ُيُم الص تِدُقمَف 

اَر َلاْ ِ َمتَف ِم  قَػْمِ ِاْم ُ ِحمُّمَف َمْ  َيتَشَد ِإلَكْ  ِاْم َلاَل َلال ِا َ  تَػمَػم ُالا الد 
َ إِلُدلَف ِ   ُرُدلرِِيْم َحتَشًة مِّم ت ُالُتما َل ُػْفثُِدلَف َعَ ص اَلُفِمِاْم َلَلْم  

 َ،تَف ِ ِاْم َ َصتَرة  َلَم   ُمَؽ ُشح  لَػْفِمِا  َُأْللَِئَك ُيُم اْلُمْفِ ُحمفَ 
 كاػػت ا سػػس ال ػػ  تُػَ   ػػأ ع كاػػت  عػػز  لشػػب  يػػاه ا  ػػتت لض ػػح ام 

تت الفتضػػػ ة  لمإل معػػػتت الممػػػ مك  لالمػػػفم ك   ػػػ  اى زمػػػتف المإل معػػػ
لمكػػتف   مغػػ  اف تكػػمف مإل معػػتت  تضػػ ة   ف اي اػػت تد ػػما ع ػػص متئػػدة  
، تب ام  لتز،ت لفمسام ع ػص مػ ال حمكػب ام لمصػففته   أرػمحما 

    ياه ا  تت. عز  لشب  مإلم ك   خكد ا لرتؼ ال   ذ،ديت ام 
 شعب ا  متف ل مكاق  ٔٗ ======================================

 ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٙيػ ٖٗٗٔ محـدم   ٕٕالخمكس  - نالمعتد ٕٗ



 

 (071)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ك  ػػػػػت ال مػػػػػمذج ا مثػػػػػب لكػػػػػب لمػػػػػ  عإلػػػػػب اف يػػػػػاه ا  ػػػػػتت 
المإل معػػتت  لالػػان   ػػته ام لمػػكدلت رسػػمؿ ام  ػػ  عصػػده لزمتلػػا مػػ  
ا لصػػتر لالماػػتشد    ثػػم لضػػحت مػػت   مغػػ  اف  كػػمف ع كػػا َمػػْ   عػػديم 
عػز  إلص  ـم الد    لح  لم  قم  ت لم   عدلت  ح ػص لكػمف ،مػت قػتؿ ام 

 ل ت: لشب  

 َ  ُخُالُه َلَمت لَػَاتُ،ْم َعْ ُا  َتل َػُاماَلَمت لتَتُ،ُم الد ُسمُؿ  ((ٚٚ)الح د)الح د  

  إعارات ىوراىيةإعارات ىوراىية

ل ػػػػ  ا  ػػػػتت إشػػػػترات لمرالكػػػػة  لمػػػػ  اراد اف  كػػػػمف مػػػػ  ايػػػػب 
الخصمرػػكة  ال  ػػد اف  أ ػػا يػػاه ا  ػػتت ع ػػص ممػػدح لفمػػا  ل فمقاػػت 

الػان  عز  لشػب  ع ص لفما  ح ص   خ ق  خ ق ا  داد  ل فمز  ف،ب ام 
  الصتلحك   لا داد ام المقد ك     ،ب لقت لحك . عم  ا عمتد ام

ا  ػػػتت  كاػػػت امػػػد عػػػتـ ل مإل معػػػتت  ل كاػػػت إشػػػترات  ترػػػة إذاً 
   مػ  اراد اف  َُكػمف مإل معػتً تقكػتً لقكػتً عز  لشػب  ل متلكك     طد ق ام 

ال  كػػػا م ػػػت،ب لال  كػػػا تفػػػتح  لال  كػػػا رػػػداعتت لال  كػػػا ت ػػػت س  ػػػ  
ت  لضحت رػفتت ايػب المإل مػ  الفتضػب الػا   الفتلكتت  ات،م ا  ت

ا  ػػتريم ام لاش مػػتيم ام لحمكمػػا لمصػػففته  لع ػػص يكئػػ ام مػػ  اراد اف 
   حق  ام    اى زمتف لمكتف لكد ب    قمؿ ام:



 

 (070)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 َ َلَقِ كب  مَِّ  اْ ِ دِ  َ  ثُػ  ة  مَِّ  اْ َل لِك  ((ٖٖٔٔ    ٔٗٔٗ)الماقعة)الماقعة  
  إلمػتل   الػتس م  ق ػك  لالماتشد   لا لصتر لممذج  ى تإلمػ

إلػػػص المكػػػتف  لالػػػتس ممػػػ قد   للاػػػم اي كػػػة  ػػػ  يػػػاا المكػػػتف  يػػػفالح 
   ػػػػمامف  تلماػػػػتشد    ليػػػػفالح   خ قػػػػمف  ػػػػأ  ؽ ا لصػػػػتر  ليػػػػفالح 
ليػػفالح  إلمعػػمف يػػاه الصػػفتت لككملػػما مػػ  الصػػتلحك  لا  ػػدار  اى اف 
  الػػان   خ ػػق  إلػػب اف   خ ػػق  ُخ ػػق الماػػتشد   لا لصػػتر لككػػمف مػػ

 .عز  لشب  ا  كتر لا  دار لا طاتر ع د ام 

  الفكزاءالفكزاء

 َ  ِلِْ ُفَقػػَداح اْلُمَاػػتِشد:  مػػة الفقػػداح تع ػػ  الػػا   احمػػما  ػػألام ،
 غكػػد ع ت ػػة ام لمعملػػة ام لرعت ػػة ام لتم كػػق ام لحػػمؿ ام لطَػػْمؿ ام 
 ضػػعفتح ل قػػداح ال  مػػ فكعمف د ػػ  اى شػػ ح عػػ  الفمػػام  لال  م كػػمف
 لفمػػام ضػػداً لال لفعػػتً لال ممتػػتً لال حكػػتة لال ل ػػمراً  إال إذا امػػد لاشػػد 

 إلمده ل،دما  لاسعفام  ف، ا للاسػ  لعمػا   كع مػمف  عز  لشب  المشمد 
ع ػم الكقػك  اف الف،ػػب ، ػا م  لاف الخكػد ، ػػا مػ  ع ػد ام  لاف  تسػػ  

اػػت  ل كػػػده ا رزاؽ لمقمػػم العفت ػػػت يػػم ام  لاف الػػػان  كػػده ا لفػػػس ، 
الػػ عم لالخكػػدات شمكعاػػت يػػم ام شػػب  ػػ  عػػ ه   ػػ    ػػتر،ا  ػػ  ذلػػك 

 احد م    قا ال م  قمب لال م   عد:



 

 (073)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ُقْب ِإف  اْلَفْ،َب  َِكِد الّ ِا  ُػْفتِكِا َم  َ َ تح ((ٖٖٚٚ.)لؿ عمداف.)لؿ عمداف  

 اب  إلمز  حد اف   حكم     ،ب ام  ال   د ب    تمز   
المػُفم    متـ ا دب اف   أدب م  ام  عفتحات ام؟!   مغ  ل مفم 

 شب    ع ه  لُ م م م تم كمتً ،تمً :

 ََلرَ َِّك اَل  ُػْفِمُ مَف َح  َص ُ َحكُِّممَؾ ِ كَمت َشإَلَد  َػكػْ َػُاْم ثُم  ال  َ َ
  ال متح(.ال متح(.٘ٙ٘ٙ))  َ إِلُدلْا ِ   اَلُفِمِاْم َحَدًشت مِّم ت َقَ،ْكَت َلُ َم ُِّممْا َتْمِ كًمت

  ٍجزة املؤمًٍجزة املؤمً

 لالمفم  طماؿ عمده ماتشداً   لا لقق ع د قمؿ الحمكب:

{  ُٕ ُٕ َعِِ َٟٔ اهوَّ ًَا َُ ََٓذَط   ِّ ًَ َٔأدُط  ٌُ {َٗاٞه
ٖٖٗٗ 

 ػػػدائمتً  اإلػػػد مػػػت لاػػػص ع ػػػا ام  لمػػػت حػػػار م ػػػا رسػػػمؿ ام  إذا 
يإلػػػػد يػػػػاه الفػػػػ    لرػػػػتف لمػػػػتلا  –،مػػػػت لػػػػدى ا ف   –ُلشػػػػدت  ػػػػ   

 :ر  ص ام ع كا لس  متؿ لاع،تحه م  الخمض  كات  ق

َٔا } ِٜٙقٜع ِّ ٜأ ًَ  ُٕ َّ اهوَّ ٠ٞ ٜهَع ٌَ ٞٝ َُا٢ٔ { اٞهٔفِتَِ
ٗٗٗٗ 

   ال دمان لا   دالدرحكح مم م لس  ٖٗ ======================================
 ػ    المػكمطه لرلا  )ذ،ػده رػتحب ) ، ػق الخفػتح  ل ال ػدل    ػ  ا مػتر قػزل   ل دا عػ  ٗٗ

  الإلتم 



 

 (072)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

إال إذا اراد اف  قمؿ ، مة  كد  ال   مس  لكص ح  ػك  طػتئف ك   
ال  ُادئ ا ممر  ػك   ػد قك   ل ػالك  كػمف قػد احمػ  للػا ،ػد م ا شػد 

  ثكػد زل عػة  لال  ػددد   لك  ال  فشل    ػة لالعز  لشب  لالمثم ة ع د ام 
الك ـ الػان  ز ػد ا مػمر اشػ عتالً  ػك  ا لػتـ   ػددد الكػ ـ الػان  ػفدن 

 إلص الم تؽ  لالان  إل ب ا تفتؽ.
 تلمفم  دائمتً لا ػداً  اإلػد مػت لاػص ام ع ػا   اإلػد المعترػ  مػت 

  ظاد م ات لمت  ف    اإلد قدلتح الممح
 ا لعتـ(ٛٙ) اْلَقْمـِ الظ تِلِمكَ ( )َ َ  تَػْقُعْد  َػْعَد الاِّْ،َدى َم َ 

 ل إلتلس الصتدقك :

 َ َت اَ ػَُّات ال ِا َ  لَمُ مْا اتػ ُقمْا الّ َا لَُ،ملُمْا َمَ  الص تِدِقك  ((ٜٜٔٔٔٔ)ال م ة)ال م ة  
 اإلػػػػد لسػػػػتئب ا عػػػػ ـ ال ػػػػ  تعمػػػػب ع ػػػػص إثػػػػترة الف  ػػػػة لز ػػػػتدة 
ف ا شػػػ عتؿ  ػػػ  رػػػدلر ا لػػػتـ  ح ػػػص  كػػػمف  ػػػ  راحػػػة  ػػػتؿ ل مػػػ فك  ا

 ػػفدن مػػت ع كػػا مػػ   ػػدائر ال ذ،ػػد ال تػػ لة ، ػػتب ام ل ماحػػد الم عػػتؿ 
 .عز  لشب  

  لقد قكػب: )لفمػك إف عز  لشب  لفم  ت غ     ااا ع  ام إذاً 
لػم ت ػغ ات  ػػتلحق شػغ  ك  تلمتطػػب(  لػك تحفػ  مػػت تقملػا الف،ػػتئكتت  
 لتػاا،د مػت تك مػا الصػحق لالمإلػ ت  لتقفػ  المقػت  ت حتد ػث ال ػػ 
تثمػػػػت الػػػػك م ػػػػت   شكػػػػد ل ف،ػػػػتئكتت  لقػػػػترنح عمقػػػػدن لكػػػػب الصػػػػحق 



 

 (074)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

لالمإلػػ ت  ال تفمتػػك شػػتردة لال لاردة لال راى لفػػ ف ال عػػ ف  يػػب 
لالػت ع ػػص ذلػك  مػػتذا تقػمؿ لد ػػك؟! إذا   عػز  لشػػب  الػك شػتحؾ امػػد ام 

،تف ام  عتتب م  ُشغب  متلا لاي ا  لمتلػا  ُ مكػا  لاي ػا  قػـم لاػم  مػت  
ا  تلقا ل تر ا م  ممئملكتت   ككػق   ػغب لفمػا  مػت ال  فكػد!! ،  فا  

 ال    الدلكت لال     ـم المعكد:

 لاقفػػػػػ  المقػػػػػت  ػػػػػ  لػػػػػماؿ لفػػػػػكس
 

  إلاػػػػػػػػػتد لمحػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػا رضػػػػػػػػػته
إذا را ت ،ثكد م  ايب يػاا الزمػتف  ػ   مػتؿ  لُ ،ػكعمف عمػديم  

 ػػػ  قكػػػب لقػػػتؿ   اػػػب  إلػػػمز لػػػك اف تق فػػػ  اثػػػديم؟! ال  -،مػػػت قكػػػب  –
ص م اػػتشام؟! اـ تم ػػ  ع ػػص م اػػتج سػػكد ا للػػك  لا  ػػد    تم ػػ  ع ػػ

 لتق ف  اثد الصتلحك ؟!!.
 ػػتلمفم  لػػكس لػػا لقػػت لقفعػػا  ػػ  الفػػ    ال اقػػمؿ: ال ت ػػت    ال 
ال تقػػػػػػدا  لكػػػػػػ   ػػػػػػا ال،ػػػػػػدلر تت  لال ت ػػػػػػق ع ػػػػػػص لفمػػػػػػك  م ت عػػػػػػة 
ال فصك ت  لاشغب لفمك  عد ذاؾ   تلمط  ، ا  عد ذلػك  ح ػتج إلػص 

رػػػػت كة    مشاػػػػمف إلػػػػص ام  ػػػػإ  ص القصػػػػد  لرػػػػفتح  رشػػػػتؿ ق ػػػػم ام
الفم ػػػة  لتُفػػػ ح لاػػػم ا ػػػماب ا شت ػػػة  ل فػػػ ح ام لاػػػم ، ػػػمز ا سػػػ إلت ة  

 ُكففػػل لػػتر الفػػ    إذا ،ػػتف الكػػب م ػػغمؿ المػػتؿ  عػػز  لشػػب   كػػدعمف ام 
 ااه الف    أ   يفالح الدشتؿ؟! يب لمػ فك  اف لمػ مرد رشػتالً مػ  ي ػت 

ل ػػت؟! لا ػػ  الصػتلحمف  ك ػػت لا ػػ  رشتل ػت؟! لح ػػتج إلػػص  لمػ  ي ػػتؾ لكػدعما
 عػػػر الصػػػفتح ل عػػػر الم ػػػتح ل قكػػػتـ  مػػػت ، ف ػػػت ام لم ت عػػػة حمكػػػب ام 



 

 (075)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 لمصففته.
 ،تف  قمؿ:  َرِضص ام ع اسكدن إ دايكم الدسمق  

 سػػػػػػاتـ ال كػػػػػػب رػػػػػػتئمة المدامػػػػػػ 
 

 إذا ُلتػػػػػػػػػػدت  ألتػػػػػػػػػػتر الخ ػػػػػػػػػػمع
 ُ صػػػػػػػم ات إلػػػػػػػص المدمػػػػػػػص رشػػػػػػػتؿ 

 
 إلمد مػػػػػ  الد،ػػػػػمع ُفك ػػػػػمف المػػػػػ

 إذا التػػػػػػػػدف ثػػػػػػػػم رمػػػػػػػػك  سػػػػػػػػامتً  
 

  مػػػػػػت  ُغ ػػػػػػ  ال حصػػػػػػ   تلػػػػػػدرلع
 الم ت    اَمسِّ الحتشة ا ف إلص يفالح الدشتؿ؟! 

لمػػ  يػػم غكػػد،م  ع ػػص اف تمػػدلا المػػتب لاػػاا ال غػػ  الػػدائد  ػػ   
عػػز  ،ػػب مكػػتف  لت مشاػػمف  ػػإ  ص الفم ػػة لرػػفتح ال كػػة اف  ُففػػ ح ام 

ة  ػػػ  الصػػػدلر  لػػػم ،تلػػػت لػػػتر م ميإلػػػة  ػػػ  يػػػاه ال ػػػتر الم ػػػ ع  لشػػػب  
الممتل  الس ع ت  مفت   امد كت لاسدائكب لغكديت ل ففئات  لك اػت لػتر  ػ  
الصدلر  ال  ُف ح  ػ  إطفتئاػت الكػت دلف لال الم ػد،مف لال الممػتعدلف 
لال المعػػتللمف  ال  ُففئاػػت إال مػػ   قػػمؿ ل  ػػ ح ،ػػ   ككػػمف    مػػأؿ ام 

الكدايكػػة لالغ،ػػب لا حػػ   ػػ  رػػدلر إ مال ػػت  اف  ُففػػ ح لػػتر عػػز  لشػػب  
المصػػػػد ك  اشمعػػػػك   إ مالػػػػتً لسػػػػ فكك  لغكػػػػديم مػػػػ  طمائػػػػق ال ػػػػعب 
اشمعػػػػػك   لاف  قػػػػػاؼ  ػػػػػ  ق ػػػػػم ام الحػػػػػب م  لالحػػػػػب لدسػػػػػمؿ ام  

 لمػك   لالحب لد   ام  لالحػب ل ػمط   لالحػب  يػب مصػد اشمعػك 
 العتلمك . رب    ت  لمك  ..

  َتِشدِ َ  لِْ ُفَقَداح اْلُما: 



 

 (076)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 . إلب اف لاإلد لغم الك ـ -

 .ل،ب مت   ع ق  تلالمب لا ثتـ -

 .ل،ب مت  غكد ق مب الخ ق لحم د   ا س ـ -

 مرة قمكحة لإلس ـ    العتلم ، ا. ل ت لقدـ ر
ا فأ إ مال ت  ظ ما الام ع ص الحق   ك مت لم لظد يفالح ليػفالح 

الغد ػ  لا مد كػ  لغكػده  لمشدلا الام ُ مػكئمف إلػص د ػ  ام   ف العػتلم
قػػـم مخ  فػػمف  لم فدقػػمف   !!! ُ  ػػ عمف ع ك ػػت ا ف اف يػػاا يػػم ا سػػ ـ

لال  إل معػػمف  ل ُداي ػػما ع ػػص الاػػم لػػ   إل معػػما ا ػػداً  لاػػم لرػػ ما إلػػص 
 ليب ي تؾ  ك  اى مم م لا كا طد ق ممدلد؟! !!! طد ق ممدلد

كح اف للمتذا؟ م  اشب الدلكت ال الم ترب ال المكتسب!! رػح
يػػفالح ُ مػػكئما إلػػص ا سػػ ـ  لاػػم لػػم   د ػػما ع ػػص متئػػدة المصػػففص ع كػػا 
ا ،ب الص ة لاتم الم ـ   مت الاللت اف ل فػت لظػد ال ػتس للظػديم إلػص 

 الُم  ة الممتر،ة ال   ر تيت الحمكب  ل،كق ،تف تعتم ام م   ع،ام.

  تأليف الكلوبتأليف الكلوب

إلص المد  ة لمت  ػك  ليتشد  ر  ص ام ع كا لس  ملقد  ُعث ال م  
قممك  م  ال د ،مت  ك  ا لس لالخػزرج  ػ  المد  ػة  حػدلب م فتح ػة 

 لكس لات عد لال لات ة ُتحد  لك  اسم  إلص ام ليم  قمؿ:



 

 (077)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 َلْم اَلَفْقَت َمت ِ   اَ ْرِض َشِمكعتً م ت اَل َفْت  َػْكَ  قُػُ مِ ِاْم
  لفتؿ(لفتؿ(ا ا ٖٖٙٙ))  َللَػِك   الّ َا اَل َق  َػكػْ َػُامْ 

لياا  ف ػد مػت ذ،دلػته ا ف  لػم تػد ب ال ػدؽ لالغػدب  عدلضػام 
المػػخكة  لامػػمالام ل درػػام لممػػتلدتام لػػ   مػػ فكعما اف  فلفػػما  كػػ ام 

َمػػػػػ  الػػػػػان  عػػػػػز  لشػػػػػب    لإرادة ام عػػػػػز  لشػػػػػب  إال إذا شػػػػػتحت إرادة ام 
 ُ حد،ات؟ ال م: 

 َْلُام م ت َ َ تحلَف ِع َد رَ ِِّام  ((ٖٖٗٗ)الزمد)الزمد  
لم اش مع ت للػم ق ػة ق ك ػة  للزي ػت ق م  ػت عػ  المكػب إلػص يػاا ال  

ذاؾ  ليػػػفالح ال يػػػفالح  لدعملػػػت ام  صػػػدؽ لإ ػػػ ص  لل ك ػػػت  ػػػمعر 
اعمتؿ الخػماص  ػ  يػاه ا  ػتـ  مػ  رػكتـ لقكػتـ لذ،ػد م لرػ ة ع ػص 
رسمؿ ام ..... لال غ  ت  ااه ا عمػتؿ ال ػ  تمػ مشب العفت ػت لال ػماؿ 

 الم عتؿ  ثم دعملت ام الس إلتب ل ت ام شب    ع ه. م  الماحد
 ػػػأل م ع ػػػككم ا ف اطفػػػتح يػػػاه الف  ػػػة  لػػػكس  ممػػػتعككم  لكػػػم 
ضعفتح امتـ يفالح  لك    مشاتتكم إلص ام  ل  فت لظد الخ ق إلػص مػت  
،ػػػتف ع كػػػا ارػػػحتب رسػػػمؿ ام مػػػ  الماػػػتشد   لا لصػػػتر الػػػا    قػػػمؿ 

 :ا لعتـ(ٜٓ)  كام ام

 ُْللَػِئَك ال ِا َ  َيَدى الّ ُا  َِمُاَداُيُم اقْػَ ِدهْ ا  
ليػػػػاا ،ػػػػ ـ ال  مػػػػ فك  احػػػػػد اف  عترضػػػػ ت  كػػػػا   ػػػػإذا  فمػػػػػت 



 

 (070)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

الإُلمعة  ال طُ ب م ك إلقتح ، مة ال درس ال ممعظػة ال لصػكحة  ح ػص 
للػػػم لدشػػػب تإلتلمػػػا  ال لمػػػمكد تفالمػػػا  ال زمكػػػب  ػػػ  العمػػػب تختلفػػػا  

ب ال ػتس  لشع ػ ام   إلاػمف إلػص ام لتك مت ع  ذاؾ  غكػدت مػت  ق ػم 
   لك  لم ،تف الكب  خمض:عز  لشب  

 َ لَُ،  ت َلُخمُض َمَ  اْلَختِئِ،ك  ((ٗ٘ٗ٘)المّدثد)المّدثد  
 مػػػ   ػػػدعما؟ لمػػػ   مػػػأؿ؟ لمػػػ   ُ ػػػح  ػػػ  الػػػدعتح؟ لمػػػ   كػػػدر 

 عػز  لشػب  غكػد يػفالح الػا   لحمػمام قػد مك  مػ  ام  عز  لشػب  الدشتح م 
  تيم لقصمديم؟. ق م ام  لصفتح لما

لإف لػػػم لم ػػػغ القمػػػة لك  ػػػت اشػػػما ال ػػػتس  –لالحمػػػد م  - ػػػ ح  
   كفك ػػت ال ػػت دا  ػػك   ػػ  قػػمؿ رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م صػػحت ة رسػػمؿ ام 

 :الكاق(ٕٛ) ام
 ُْدُعمَف رَ ػ ُام  ِتْلَغَداِة َلاْلَعِ  ِّ  ُدِ ُدلَف َلْشَاا َ 
إلمػػت لف ػػب شمكعػػتً رضػػتح ال لف ػػب لزارة  لال مػػتؿ  لال دلكػػت  ل  

ام  ل كفك ت ياا  ػ  ال  ػما  أرػحتب رسػمؿ ام ع ػص قػدرلت  لل ػت شػته 
 ع د ام إف شتح ام اشمعك .

اف لاإلد شمك  الػالمب لا ثػتـ   –لُ حقق المداـ  -    د الالً 
للػػالك التشػػد إ ػػمال  شمكعػػتً إف ،ػػتف  ػػ  احػػتد ثام مػػ   ع،ػػام ال مػػ  

 ص مماق  ال ت م ام  اال  خمضما  ػ  احػد  ال غكديم  ال م    إلمؿ ع



 

 (079)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ػػ  لال لُػَفػػدؽ  للُفلػػق لال   ػػ  يػػفالح لال  ػػ  يػػفالح   ػػ ح  شػػعترلت ُلإَلمِّ
لثكػػد  ػػ    للإلمػػ  ال ػػتس ع ػػص الحػػب  للحػػتلؿ اف لمػػ ب مػػ  رػػدلريم 

 ال ح تح لالمغ،تح.
قد تقمؿ إلك ع ص الحق  لتعدؼ الحػق  الػت عد ػت الحػق مػ  

الصػػحق ال الف،ػػتئكتت ال ا ذاعػػتت  لقػػد  ،ػػ ـ الخ ػػق  إف ،ػػتف مػػ 
 ع دمت شتحه م خترمتف: ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ 

{  ِّ ًٔ  ٕٔ ُّ ٔبُشٖذٔت ٍِ ٜأٞهَش َٜٗهَعٖى َبِعَضٝل  ٖٛ َْ ِإٜه ٌُ٘ ٍِ َتِدَتٔص ِإُٖٝل
ُٜٛع  ٌَا ٜأٞق ٕٔ ٜفِإُٖ ِ٘ٔه ٕٔ َؾ٣ِّٚا ٔبٜق ُٕ ٔبَشٚق ٜأٔخٚ ِّ ٜقَضُِٚت ٜه ٌَ َبِعٍض، ٜف

َّ اهِٖاِض، ٜف٩ُٕ ٔقٜه ًٔ  ٟٞ َٓا َٛٞع { َٙٞأُخِص
ٗ٘ٗ٘ 

 لا  ق،   تلحإلة ال   امتما للكس  مت  ع م   ألػت غكػد مػأممر 
 م ترػػػدة يػػػفالح  لال معػػػتداة يػػػفالح  لإلمػػػت لحػػػ  حمتمػػػة المػػػ ـ  لرمػػػز 
المئػػػتـ الػػػا    إلمػػػ  ام   ػػػت  ػػػ  يػػػاا الزمػػػتف ايػػػب ا سػػػ ـ ع ػػػص مػػػ ال 

ال  ػػػد مػػػ  إذاً لاتػػػم المػػػ ـ   الحمكػػػب المصػػػففص ع كػػػا ا ،ػػػب الصػػػ ة
 الاإلدة.

  حاجة املؤمً ألخيُحاجة املؤمً ألخيُ

 ْال ػػػػِا َ  ُاْ دُِشػػػػما ِمػػػػ  ِد ػػػػترِِيْم َلَاْمػػػػَماِلِام   ت مكػػػػة  مػػػػد ر اػػػػم
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٘ٗ ======================================



 

 (001)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ػأمدؾ اف تخػدج مػ  دارؾ  ػ   عز  لشب  لت فكااً لف ب حمكمام   إف ام 
القػػتت الصػػ ة ل ػػايب إلػػص  كػػت ام  ل ػػأمدؾ اف ُتخػػدج مػػ  متلػػك حػػق 

عػػز  كػد الػػان الشمػا  كػػا ام  َمػ  الػػان ا دشػك مػػ  يػاا ا مػػد؟ ام الفق
  تخػػػدج مػػػ  دارؾ  داح  ػػػدائر ام  لال تإل ػػػس  ػػػ  المكػػػت ،مػػػت لشػػػب  

 حػػػػدث  ػػػػ  يػػػػاا الزمػػػػتف   ػػػػإف مػػػػ  االمػػػػمر ال ػػػػ  اثػػػػدت  ػػػػ  الػػػػدلا   
لالع قػػػتت  ػػػك  الممػػػ مك  ا، فػػػتح ال ػػػتس  تلصػػػ ة  ػػػ  المكػػػمت لتػػػد،ام 

ـ الإلمعػػػة  لح ػػػص إذا ذيمػػػما إلكاػػػت  ػػػـم الإلمعػػػة ال ل ممػػػتشد إال  ػػػ   ػػػم 
  حتلؿ لاحد م ام اف   عدؼ ع ص إ مالا المص ك .

لسػػم ؿ ال ػػكفتف لكثكػػد مػػ    ػػ  ا لػػس  ػػ  يػػاا الزمػػتف الػػك مػػت 
دمت ال تح تج إلص متؿ م  احد  لال إلص مص حة م  احػد   ػ  ع كػك 

عػز  عكتذ  تم لال –اف تمارب الخ ق ال تماديم ال ت عدؼ ع كام  لياه 
امد ككة   ف ذلك سكتسة امكد،ت لايب الغدب  ليم مػت ُ مػمملا  - لشب  

مػػايب الم فعػػة  ال   حػػدؾ إال إذا ،ػػتف لػػا م فعػػة متد ػػة  لال  ُػػدر،مف مػػت 
لراح المػػتدة  للكػػ  لحػػ  شمتعػػة المػػفم ك  لع ػػم ع ػػم الكقػػك  اف الم ػػت   

 ػػة لالدلحتلكػػة لالد  كػػة ال ػػ  تعػػمد ع ػػص ا خ مػػ  إ مالػػا المػػفم ك  اُ  دل 
لالد تلكة تفمؽ اضعتؼ اضعتؼ اضعتؼ الدلكت ، ات م  اللات إلص ل ديت 
إذا س مات لا مماله شب    ع ه   إف ا خ  ح ػتج إلػص ا كػا  ػ  الػدلكت 

عػػز  قمػػب ا  ػػدة لم ػػت   ر تلكػػة للم ػػت   د  كػػة للم ػػت   إلاكػػة شع اػػت ام 
 :(ال م ةٔٚ)  ك  ت لقتؿ  كات    قدللا: لشب  

 ٍَلاْلُمْفِمُ مَف َلاْلُمْفِمَ تُت  َػْعُ،ُاْم َاْللَِكتح  َػْعر  



 

 (000)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

،ػػب ممػػ م  ح ػػػتج إلػػص إ مالػػا الممػػػ مك    ػػب إف اغ ػػص اغ كػػػتح 
الممػػػػػ مك    ػػػػػب إف سػػػػػ فتف الممػػػػػ مك   ح ػػػػػتج إلػػػػػص ا قػػػػػد رشػػػػػب مػػػػػ  

 المم مك .
ليم  ػُػَمرث ارػحت ا يػاا الَاػْدى   ر  ص ام ع كا لس  ملقد ،تف 

ت  خدج  قماتا لشكمشا إلص الغزلات  ُػَعدج ع ص ال ػكمخ لالعػماشكز ع دم
،مػػت   الػػا   ال  مػػ فكعمف الخػػدلج ل إلاػػتد  ػػ  ممػػإلده الممػػترؾ  ل قػػمؿ

  للرد  ت إ مت  ال ت مملت م  دعتح،م  إلمػت لُ صػد  ػدعتح،م شتح  ت ثد 
قػػػتؿ لغػػػ ـ المغكػػػدة: ادع ل ػػػت  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  م ػػػص القدطػػػتس الػػػا 

لمػػػت   غفد ل ػػػت. لقػػػتؿ لعمػػػد: ال ت مػػػتلت  ػػػت ا ػػػ  مػػػ  رػػػتلح دعماتػػػكلاسػػػ
 اس أذلا ل عمدة.
عػػػز  لػػػم  قػػػب   مالػػػا ) إلػػػت لُ صػػػد  مػػػكم كم (  ػػػب قػػػتؿ ام  اػػػم 

 لام:  لشب  

 َػَ ْم تَػْق ُػُ مُيْم َللَػِك   الّ َا قَػ َػَ ُاْم َلَمت َرَمْكَت ِإْذ َرَمْكَت 
  تؿ(تؿ(ا لفا لفٚٔٚٔ))  َللَػِك   الّ َا َرَمص

 ل ت لل مفم ك  اشمعك : ر  ص ام ع كا لس  مللالك قتؿ 

{  ٍِ {اِبُػُ٘ٔٛ ٔفٛ ُضَعٜفا٢ٔٝل
ٗٙٗٙ 

  دعػمة مػ  اى رشػب عػز  لشػب   ف ال،عفتح لاػم لشتيػة ع ػد ام 
 المم درؾ لالفمدال  ٙٗ ======================================



 

 (003)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

رػ  ص ام مفم  قد تداه ضعكفتً ال حقكداً ال  قكداً قد تُغكػد الكػملك   قػتؿ 
 :ع كا لس  م

ِّ ٜأِؾَعَح } ًٔ  ٍِ ُٕ ٜك ُٕ ٜه ِّ ٨ ٧َُِٙب ٌَِطِٙ ٍَ َعٜوٟ  ٜأٞغَبَط ٔشٜ ٔط ِ٘ ٜأٞقَػ ٜه
٪ٜ ٕٔ ُٖ اهوَّ {َبٖط

ٗٚٗٚ 
قد  كمف مم م  قكد ضعكق لك ا  مػ فك  اف  ُػَعمػد الصػحترن  
للػػكس معػػا مػػتؿ   ػػايب إلػػص الصػػحداح ل مػػ غكث  مػػماله  كُ ػػزؿ ام لػػا 

مؼ المػػػتح  لال تمػػػ فك  ا مكتلكػػػتت ال،ػػػخمة اف تػػػأت   تلمػػػتح   ف شػػػ
ا رض لػكس  كػا مػتح  لال تمػ فك  اف تصػ   سػحت تً لُتمػكده لكػدلن يػاا 
المكػػتف  تلمػػتح  لكػػ  يػػاا الممػػ م الفقكػػد إذا ذيػػب إلػػص اى مكػػتف للػػم  

 م ته. عز  لشب  ،تف رحداح شدداح لسأؿ ام  مراً اعفته ام 
س ح الدعتح اس املت  ا ال تس  ػ  يػاا الزمػتف  للػالك ال  ػد 

ت لػػػا  للإلاػػػز الفمػػػ ت لػػػا  لل ػػػدرب ع ػػػص الػػػدعتح  ح ػػػص اف لفيػػػب الفمػػػ 
 ػدعتحلت ،ػب يػاه ا لحػتح لا رشػتح إف شػتح ام رب  عز  لشب  ُ ص ح ام 
 العتلمك .
 ِْلْ ُفَقػػَداح اْلُمَاػػتِشدِ َ  ال ػػِا َ  ُاْ دُِشػػما ِمػػ  ِد ػػترِِيْم َلَاْمػػَماِلِام  

لمت الػان  مغملػا؟  لي ت مح  الك ـ  مت ط متتام؟ لمت الان  ح تشملا؟
لمت الان  دغممف  كا؟ يب ت ككب احػزاب سكتسػكة؟! يػب ال  ػت س ع ػص 
المقتعػػػد المدلمتلكػػػة؟! يػػػب المرػػػمؿ إلػػػص المظػػػتئق الع كػػػة؟! يػػػب تكػػػم   

 س   ال دمان لمم د ا متـ احمد لرحكح ا   حمتف ٚٗ ======================================



 

 (002)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

شػػػد،تت ،مػػػدى تم  ػػػ  الفقػػػداح لالممػػػت،ك ؟! ا ػػػداً لام  لكػػػ  ام  قػػػمؿ 
  كام ليم اردؽ القتئ ك :

ِا َلِرْضَمالتً  َػْم َػُغمَف َ ْ،ً  مَِّ  ال     د ػدلف  ،ػب ام لرضػماف 
ام  للػػم  قػػب ام: )ش تلػػتً(  ف الإل ػػة  مقاػػت مقػػتـ الدضػػماف  ليػػم اع ػػص 
م  مقتـ الإل ة  مقػتـ الإل ػتت  مػت  كاػت مػ  الػماع   ػددلس ل  ػد لغكػده 
مقػػتـ ل  عػػكم  ال ػػ عم  تلمػػأ،مالت  ال ػػ عم  تل مػػتح  ال ػػ عم  تلممػػتمدات 

حتدثػػػػػتت مػػػػػ  ا رػػػػػحتب لا رػػػػػدقتح  لكػػػػػ  مقػػػػػتـ لالمفالمػػػػػتت لالم
  لػالك عػز  لشػب  الدضماف  كمف ال  عم  كػا  تلمماشاػتت مػ  ح،ػدة ام 

 : (القكتمةٖٕ  ٕٕ) يم اع ص
  ِإَلص رَ ػَِّات لَتِظَدة   .ُلُشمه   َػْمَمِئٍا ل تِضَدة    

ليم ،تلما ا،كتستً  ع ت يم ام     ف ممف إال ا ع ػص لا غ ػص 
 .  ام لع د ام شب    ع هلا رقص م

يتلػػت ع ػػكام الػػدلكت لع مػػما اف الػػدلكت ال تصػػ ح لحػػص لط ػػتً   ػػم 
 إلعػػب الػػدلكت  تدمػػة لممػػكدة لتت عػػة  عػػز  لشػػب   ف مميػػت  لع مػػما اف ام 

لمػػ    مشػػػا إلكػػػا  ل إلعػػػب طتلػػػب الػػدلكت لالحػػػد ص ع كاػػػت لال ػػػد د  ػػػ  
 ػػػ  ط ماػػػت  لال  ط ماػػػت  تدمػػػتً لاػػػت   مػػػعص  إلػػػد لحميػػػت  ل  ػػػغب لق ػػػا

لػػػا  كاػػػت  ل مػػػد الصػػػتلحتت   عػػػز  لشػػػب  ُ حصػػػب م اػػػت إال مػػػت ، مػػػا ام 
ل مد الفتعتت  ل مد القد تت   لا ال غب    ط ب الدلكت ع  يػاه 

 ا ممر ال    ا م  ات المقد مف لالمقد تت.



 

 (004)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 ػدزؽ  عػز  لشػب  لك  المقد مف لالمشاتح ع مػما   ع ػكم ام اف ام 
صته   ككق ال  دزؽ م  اطتعػا لدعػته   َملُّػما لشػميام م  غفب ع ا لع

 تلك كػػة لحػػم ام  لالقػػما حمػػب ا ع مػػتد ع ػػص ام  لتم، ػػما  تلك كػػة ع ػػص 
 ،مت قتؿ    ، ت ا:  عز  لشب   ،ب ام   إلع ام ام 

 ًَمْ  َعِمَب َرتِلًحت مِّ  ذََ،ٍد َاْل اُلَثص َلُيَم ُمْفِم    َػَ ُ ْحِككَػ  ُا َحَكتة 
  ال حب(ال حب(ٜٜٚٚ))  طَكَِّمةً 

 عتشما    الدلكت    حكتة طكمة  ال  كات يم لال غم لال لكػد لال 
   ب لال شإلمف لال شئمف  لإلمت ي   دح دائػم  مػت  ػدد ع ػص ق ػم ام  

 م   تب: عز  لشب  ل مت  دد ع ص  ماطديم م  عتلم ام 

 َُلاتػ ُقمْا الّ َا َل ُػَع ُِّمُكُم الّ ا  ((ٕٕٕٕٛٛ)المقدة)المقدة  
 م   تب:ل 

 َِذِلَك َ ْ،ُب ال  ِا  ُػْفتِكِا َم  َ َ تح َلال  ُا ُذل اْلَفْ،ِب اْلَعِظكم  ((ٗٗ)الإلمعة)الإلمعة  

 ًَػْم َػغُػػػمَف َ ْ،ػػػً  مِّػػػَ  ال  ػػػػِا َلِرْضػػػَمالت    ػػػإذا ا  غػػػما  ،ػػػػب ام 
 .َل َ ُصُدلَف ال  َا َلَرُسمَلاُ  ع كام اف  قممما    الكمف:  لرضماف ام

  



 

 (005)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  صولُصولُىصز اهلل ورىصز اهلل ور

،كق   صدلف ام لرسملا؟    ػدلف المػ ال المسػف  الػان ،ػتف 
ع كػػا ال مػػ  لارػػحتب ال مػػ  مػػ  الماػػتشد   لا لصػػتر  لاتمػػتع ال مػػ  إلػػص 

  ـم القدار.
 .الف  ة الإل كة ال   تدايت ا ف تإلديت  ك  مفدطك  لم غتلك 

ف للكس لام شأف  اػت  ل لك  ايب المسفكة الممت،ك  يم القتعد
  ػػػد اف  ُ حقاػػػم ضػػػدر   ف يػػػاه امػػػمر تمػػػس ايػػػب الػػػمط  لإف ،ػػػتف ال

اشمعػػػك     ح ػػػتج إلػػػص ل ػػػد ثقت ػػػة المسػػػفكة ح ػػػص لخػػػدج مػػػ  ،ػػػب يػػػاه 
ال،مت تت ال    إلدتات ل ػت )لإلػد(  ػ  الإلز ػدة العد كػة  لشع ػت الق قػب 
   ،ب ارشتح ا ُمة ا س مكة  لشميت الممػ مك   ػك  العػمالم ا  ػدى 

 ظتظػػػة  لمػػػ  غ ظػػػة  لمػػػ    ػػػملة  ػػػ    مػػػت ا دشػػػمه مػػػ  ت ػػػدد  لمػػػ 
ال عتمب  لم  تم      ا راح  لم  اع قتديم الام لحديم ع ػص الحػق 

 .لاف مت سمايم ع ص المتطب
  ػػغ  اػػم ا مػػد اف احػػد يػػفالح  ػػ  )لإلػػد( قػػتؿ: ال  ػػد ب الإل ػػة 
إال م  ،تف م  ايب لإلد!! شعب الإل ة قتردة ع ػص ايػب لإلػد!! عصػمكة 

يػدايم ام  –  ل مػترعمف رػ  ص ام ع كػا لسػ  ملكمت  ػ  د ػ   كػد المد ػة 
إلػػػص تكفكػػػد الممحػػػد    لإلػػػص الدمػػػص  تلفمػػػق ل ممػػػ مك  المصػػػ ك !!   –



 

 (006)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

،كق ياا؟! ل غف مف ع  اف ياا إستحة  تلغة إلص ياا الػد   الػان قػتؿ 
 :  عز  لشب   كا ام 

 ُـ  لؿ عمداف(ٜٔ) ِإف  الدِّ َ  ِع َد الّ ِا اِ ْسَ 
 :ص ام ع كا لس  مر   لقتؿ  كا 

َّ ُِٙػْط  } ْٖ اهٚسٙ {ِإ
ٗٛٗٛ 

 تد،ما الكمد لعمدلا ع ص ال تس اممر د  ام.
  صػػػػدة د ػػػػ  ام  للصػػػػدة ام لرسػػػػملا  ػػػػ  يػػػػاا الزمػػػػتف   صػػػػدة 

رػػ  ص ام المسػػفكة ال ػػ  ،ػػتف ع كاػػت حمكم ػػت لقػػدة عك  ػػت سػػكدلت رسػػمؿ ام 
ممػػ متً  لال اف لكفػػد لرػػحما الكػػداـ  ال لمػػ فك  اف ل عػػ   ع كػػا لسػػ  م

( مػػ  ال إلػػا إال ام محمػػد رسػػمؿ اممفم ػػتً  لال اف ُلخػػدج مػػ   قػػمؿ )
الم ػػة ح ػػص للػػم ارتكػػب ،مكػػدة مػػ  الكمػػتئد للػػم   ػػب م اػػت إلػػص المػػمت  
لإلمت لقػمؿ: امػده مفػمض إلػص ام إف شػتح عفػت ع ػا لإف شػتح غفػد لػا مػت 

م ،تف قتلات  م تً مػ  ( ح ص لال إلا إال ام محمد رسمؿ امداـ قتؿ )
سػػكق  ال  م ػػتً مػػ  حػػت،م  ال ط مػػتً لم فعػػة   قػػد قػػتؿ الحمكػػب  ػػكم  

 قتلات:

َٕ ِإ٨} ِّ ٜقاَي: ٨ ِإٜه ًَ َ ُٕ ًَاٜه  ًِٛٚٔ  ٍَ ُٕ ٜفٜقِس َعَص ُٕ ِإ٨ اهوَّ  ََُٗٞفَػ

 رحكح المخترن لال متئ  لا   حمتف ٛٗ ======================================



 

 (007)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ٕٔ {ٔبَشقِّ
ٜٜٗٗ 

لتيكػػػػػػػك  مػػػػػػػ   ُق  ػػػػػػػمف الممػػػػػػػ مك   ل د عػػػػػػػمف المػػػػػػػ ح ع ػػػػػػػص 
ا ػػداً المػػكمت ع ػػا شمتعػػة المػػفم ك   ال الممحػػد    يػػاا امػػد ال   مغػػ  

لإلػػت اام  مثػػب ا عػػتلام  لإلمػػت لمضػػح للمػػك  حقكقػػة يػػاا الػػد    ل مػػده 
 لتكمكده للسفك ا ل عتلم اشم   ح ص  ع م العتلم حقكقة ا س ـ.

لالؿ ال ػػػتس  لاللػػػص ال ػػػػتس الػػػا    ح ػػػتشما إلػػػػص يػػػاه المعد ػػػػة 
  ال مػػت  ػػد عمف مػػكحكك إ مال ػػت الػػا     ػػتر،مل ت  ػػ  الػػمط   إف ،ػػتلما م

عػػػػ ام الاػػػػم لكمػػػػػدالكك   يػػػػب اف يػػػػفالح ال كمػػػػػدالكك  ال  ُقػػػػدلف  تلػػػػػد    
مػػت  –،مػػت  قػػمؿ الػػمعر  شػػكمعكك   ال لشػػمد ك  ال غكػػده    –ل ع،ػػام 

داـ    ارض ا س ـ  لَتمم ص  إسم مػ  اسػمتح ا سػ ـ  ل   مػب إلػص 
 فعػب  لإلمػت  ا م   مم مك   لال  قمؿ لالك  قمؿ  لال  ػدؿ ع ػص ذلػك

ح ص ظتيداً  قمؿ إل  ممػ م   ك مغػ  ع ػص  اف ُاظاػد لػا  ػ   ع ػ  لقػمل  
 معا سمتحة ا س ـ لُ مد ا س ـ  لاف ا س ـ د   اُ ُ مة:

 َاتػ ُقما ال  َا ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َمْ ُكْم ل
  ت(ت(الحإلداالحإلدآٔٓٔ))  ْدَحُممفَ َلَع  ُكْم ت

  

 المخترن لمم م لال متئ الصحكحك   ٜٗ ======================================



 

 (000)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  ىشع الغخياء والبػطاءىشع الغخياء والبػطاء

 ػػػإذا  ع  ػػػت ذلػػػك ل  قػػػب إلػػػص الإلتلػػػب ا  ػػػد    حػػػتلؿ اف ل ػػػزع 
ال ػػػح تح لالمغ،ػػػتح  لل،ػػػ  مكتلاػػػت المحمػػػة لالمػػػمدة لا ُلفػػػة لال ػػػفقة 

اَر َلاْ ِ َمػػتَف ِمػػ  قَػػػْمِ ِامْ لالعفػػق لالح ػػتف:  مػػت  .َلال ػػِا َ  تَػمَػػػم ُالا الػػد 
 َلالالحػػب  ثػػم  عػػد ذلػػك:   َد ِإلَػػْكِامْ ُ ِحمُّػػمَف َمػػْ  َيػػتشَ الؿ شػػ ح: 

ػػت ُالتُػػما الممػػ م ال  إلػػد شػػكئتً  ػػ    َ إِلػػُدلَف ِ ػػ  ُرػػُدلرِِيْم َحتَشػػًة مِّم 
رػػػػدره ع ػػػػص اى لاحػػػػد مػػػػ  المػػػػفم ك   ح ػػػػص المحػػػػتر ك  لػػػػا إف ،ػػػػتلما 
 حػػػػتر مه  لالمػػػػفذ   لػػػػا إف ،ػػػػتلما  ػػػػفذله   لػػػػا ال  حمػػػػب  ػػػػ  ق مػػػػا إال 

 كمف م خ قًت  قمؿ ام:ع ص اف   الم مة  ل حدص

 ٍِإال  َمْ  اََتص ال  َا ِ َقْ ٍب َسِ كم  ((ٜٜٛٛال عداحال عداح.).)  
ايػػم شػػ ح  حػػت   ع كػػا المػػدح سػػ مة الق ػػب مػػ  ل تتػػا  لاعظػػم 

  لالكدايكػػػة لالمغ،ػػػتح  لالحمػػػد لال ػػػح  ل ػػػتت الق ػػػب الغػػػب لالحقػػػد
لغكديػػػت مػػػ  ا مػػػداض ال ػػػ  عمػػػت ارشػػػتح الػػػمط  ا ف   قف عػػػت حمتئػػػب 

ة  لشع ػػػػت ا  ػػػػمة اعػػػػداح  لا رػػػػدقتح  دقػػػػتح  لرػػػػ ة ا رحػػػػتـ المػػػػمد
ارػػمحت  ػػ   مػػد ال ػػتر خ  للػػم تعػػد ممشػػمدة إال  ػػ  اقػػب الق كػػب  ،ػػب 
ذلػػك تػػمارى  ف المحمػػة  دشػػت مػػ  الصػػدلر  للضػػ  مكتلاػػت لالعكػػتذ 
 تم المغ،تح لال ح تح م  اشب دلكت  تلكة  قد  مػعص ا لمػتف إلكاػت لال 

صِّػػ ات لال    فػػ   اػػت  لقػػد  إلمعاػػت مػػ  حػػداـ  كُ فقاػػت ُ َحصِّػػ ات  لقػػد ُ ح



 

 (009)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

   الالمب لا ثػتـ  لقػد  إلمعاػت ل مرثػة ل أ ػايت المرثػة  ك فقملاػت  كمػت 
ال  ُدضػػػ  ام   ُكحتسػػػب ع ػػػص يػػػاا المػػػتؿ ، ػػػا: مػػػ  ا ػػػ  ُشمػػػ ؟ ل كمػػػت 
اُلفػػق؟  لػػا لػػم  اػػاب الالده للػػ   ُع ماػػم د ػػ  ام  لتػػد،ام   صػػد مف 

 ُك تر،ام    ياه الممئملكة  ـم لقتح ام شب    ع ه.ع ص ايمائام   
مػػت ال ػػ ح الػػان  ػػ  الػػدلكت  مػػ مشب اف  ػػمغر ا خ ا ػػته مػػ  
اش ػػا؟! رئػػػكس شمامر ػػػة  إلػػػص م ػػػص؟! يػػػب إلػػػص  ػػػـم الػػػد  ؟! يػػػب الػػػك 
سػػػػ ظب رئكمػػػػتً إلػػػػص  ػػػػـم الػػػػد    ل ػػػػـم القكتمػػػػة مػػػػتذا سػػػػككمف لضػػػػعك 

لإمػػتمام  م ع كػػا لسػػ  مرػػ  ص الشػػألك؟! لقػػد قػػتؿ ارػػحتب رسػػمؿ ام 
 :َرِضص ام ع اسكدلت ا م يد دة 

 {ِٙبػٛ أْ ُق٘ي عِس ُعٟ أ٠ عبس: ًات عبس اهلل ف٩ْ  }
يػػب  أ ػػا ا لشػػمة لال كتشػػك  معػػا ل  اػػص عػػ  ت قكمػػا  ألقػػتب .. 

 إلص قمده؟! يب ت  قب الم فتت معا إلص عتلم المدزخ؟
 خ ا ػػته  ال مػػت ال ػػ ح الػػان  ػػ  الػػدلكت  ػػمغر مػػ  اش ػػا اإذاً 

 حػػػترب رػػػد ق  ال  عػػػتدن قد ػػػب؟! لام ال  كاػػػت شػػػ ح ا ػػػداً  فػػػدح  ػػػا 
ا لمػػتف   ف ال ػػ ح الػػان   مغػػ  اف تفػػدح  ػػا مػػت  ػػدـل لػػك الفػػدح  ػػا  

 لمت ال  ح الان  دـل الفدح  ا    الدلكت؟ ال  مشد:

 ْد  مِّم ت َ إْلَمُعمفَ ُقْب ِ َفْ،ِب الّ ِا َلِ َدْحَمِ ِا  َِمَاِلَك  َػْ كَػْفَدُحمْا ُيَم َ كػ  
   ملس( ملس(ٛ٘ٛ٘))



 

 (091)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  احملبة واألحبةاحملبة واألحبة

لح  لد د اف لعمب    يػاا الزمػتف عفػتر      مكػ  حمػة المحمػة  
لل،عات    ق مب الممػ مك  لالمػفم ك  لالممحػد   اشمعػك   للإلػتلس 
الخ ػػػػق  لل ػػػػزع مػػػػ ام المغ،ػػػػتح لال ػػػػح تح  لل،ػػػػ  مكتلاػػػػت الحػػػػب م  

  لالحػػب ل صػػتلحك   لالحػػب لالحػػب لدسػػمؿ ام  لالحػػب لك ػػتب ام
لعمػػتد ام اشمعػػك   ح ػػص لكػػمف  ػػ  الإل ػػة  ػػ  الدرشػػة العظمػػص مػػ  امكػػد 

قػتؿ  ر  ص ام ع كا لسػ  م   لا ر  ص ام ع كا لس  ما لمكتح لالمدس ك  
 :َرِضص ام ع ا لس 

{ َٛ ٌِٔػ َُٗت ِْ ُتِصٔبَح  ِْ ٜقَسِضَت ٜأ ـٙ ٜ٪ ِإ  َسٕسٜهَِٚؼ ٔفٛ ٜقٞؤبٜم ٔغ
ِّ ٜأِسَٚا ُغِٖٔتٛ  ًَ َٗ ِّ ُغِٖٔتٛ،  ًٔ ََٗشٔهٜم   ٖٛ ٍٖ ٜقاَي ٔهٛ: َٙا ُبَِ ٜفاٞفَعِى، ُث

 ٔٞ ًَٔعٛ ٔفٛ اٞهَذِٖ  َْ ِّ ٜأَسٖبِٔٛ ٜكا ًَ َٗ {ٜفٜقِس ٜأَسٖبِٔٛ، 
٘ٓ٘ٓ 

مإلتلمػػػ ت تكػػػمف ، اػػػت محمػػػة  ل، متت ػػػت ، اػػػت تعمػػػد عػػػ  المحمػػػة  
 إال ا حمة:لت حدث ع  ا حمة  ل   اى زمتف لمكتف ال لإلتلس 

   َ لَُ،ملُمْا َمَ  الص تِدِقك َ لَُ،ملُمْا َمَ  الص تِدِقك    ((ٜٜٔٔٔٔ)ال م ة)ال م ة  
 لال ل ك م إال  تلمحمة: 

 َد ِ   َ،ِثكٍد مِّ  ل إْلَماُيْم ِإال  َمْ  َاَمَد ِ َصَدَقٍة َاْل َد ِ   َ،ِثكٍد مِّ  ل إْلَماُيْم ِإال  َمْ  َاَمَد ِ َصَدَقٍة َاْل ال  َ كػْ ال  َ كػْ
 س   ال دمان لالفمدال  ٓ٘ ======================================



 

 (090)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  ال متح(ال متح(ٗٔٔٗٔٔ))  َمْعُدلٍؼ َاْل ِإْرَ ٍح  َػْكَ  ال  تسِ َمْعُدلٍؼ َاْل ِإْرَ ٍح  َػْكَ  ال  تسِ 
الحػػب  ػػك   ل  ػػد الحػػب لالمئػػتـ ل كػػب  لا ػػدا   فمػػك   تل ػػد

 ك ك  لالالدؾ  لزلشػك  ثػم إ مالػك  ثػم شكدالػك  ثػم     ػد الحػب  
 ف ا سػػ ـ مػػت ال  ػػد إال  تلحػػب  المػػ ح الػػان ُل ػػد  ػػا ا سػػ ـ  ػػ   
،ػػب ار،ػػتف المشػػمد يػػم سػػ ح المحمػػة  حم ػػا احمػػة    ػػدلا المحمػػة  ػػ   
،ػػػب ارشػػػتح الكػػػمف  إ ػػػتؾ اف تع قػػػد الاػػػم ل ػػػدلا الػػػد    ػػػتلك ـ    ػػػم 

ا ذل  صػػػتحة ،مػػػت لػػػدايم ا ف  للػػػم  كػػػ  معاػػػم  ،ػػػتئكتت ممػػػت  كملػػػم 
ل تيده ا ف  للم  فلفما ، ب  للم    دلا مقػتالت  ػ  رػحق  لإلمػت  

 لرسملا لالمفم ك :  عز  لشب  ، مما    الصدلر  خكمط ال مر محمة ام 

   ُُاْللَِئَك َ،َ َب ِ   قُػُ مِ ِاُم اْ ِ َمتَف َلاَ  َدُيم ِ ُدلٍح مِّْ اُ ُاْللَِئَك َ،َ َب ِ   قُػُ مِ ِاُم اْ ِ َمتَف َلاَ  َدُيم ِ ُدلٍح مِّْ ا    
  المإلتدلة(.المإلتدلة(.ٕٕٕٕ))

  الدرجة العظنىالدرجة العظنى

لمػػػػػ  اراد اف  كػػػػػمف  ػػػػػ  الدرشػػػػػة العظمػػػػػص مػػػػػ  امكػػػػػد ا لمكػػػػػتح 
لالمدسػػ ك  ال  ػػد اف  ُفاػػد سػػخكمة لفمػػا  لد ك ػػة  ػػفاده مػػ  ،ػػب شػػ ح 

ػت ُالتُػماَلاللحم إ مالا المػفم ك :    َ إِلُدلَف ِ ػ  ُرػُدلرِِيْم َحتَشػًة مِّم 
 :ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ 



 

 (093)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

{ ْٖ ٨َٗ ِإ  ٍِ ِٔ ٝٔ َص٩ٔت ٜٞ ٔبٜلِجَط ٍِ َِٙسُخٝو٘ا اٞهَذِٖ ًٖٔتٛ ٜه ُبَس١َ٨ ٝأ
ٞٔ ُصُسِٗض ًَ َٓا ٔبَػ٩ ِّ َزَخٝو٘ َٜٗهٔل  ،ٍِ ِٔ ًٔ ٍِ، ٔصَٚا ٔٓ

ٍِ ِٔ ٝٔ ٜأُِٝفٔػ َٗ {ََٗغَدا
٘ٔ٘ٔ 

  مة الصدلر:ل عد س ال دط ا لؿ س مة الصدلر:
 َ  َصتَرػػة  َلَمػػ   ُػػمَؽ َل ُػػػْفثُِدلَف َع َػػص اَلُفِمػػِاْم َللَػػْم َ،ػػتَف ِ ِاػػْم

 .ُشح  لَػْفِمِا  َُأْللَِئَك ُيُم اْلُمْفِ ُحمفَ 
لقػػق لفػػد مػػ ام ذات  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مارػػحتب رسػػمؿ ام 

لك ػة  ُقػدـ  ع،ػام  ع،ػتً ع ػص إمتمػة رػ ة الع ػتح ح ػص م  صػق ال كػػب  
لالكػػب  ػػدى اف ا ػػته اللػػص م ػػا  ت متمػػة  ُكقدمػػا  لا  ػػد  ػػدى اف ا ػػته 

 م ا  ت متمة  ُكقدما. اللص
الظػػدلا إلػػص حتل ػػت ا ف  لالظػػدلا إلػػص سػػقكفة   ػػ  سػػتعدة  ع ػػدمت 

 :إلص الد كق ا ع ص ر  ص ام ع كا لس  مال قب الحمكب 
اش مػػ  ا لصػػتر  للػػم  إل معػػما مػػ  اشػػب سػػ فتف  إلمػػت ارادلا اف 
تإل مػػػ  ، مػػػة الممػػػ مك   م ػػػتً مػػػ  اف   فػػػدؽ شمعاػػػم  لع ػػػم لفػػػد مػػػ  

     ا م  كد لعمد لا م عمكدة   قتؿ ا م  كد:الماتشد 
 ػػت مع ػػد ا لصػػتر الػػ م ا لصػػتر للحػػ  الماػػتشدلف  للحػػ  قمك ػػة 
ال م   لال تع دؼ العدب إال  ااا الح  مػ  قػد ش   م ػت ا مػداح لمػ كم 

 س   المكاق  ٔ٘ ======================================



 

 (092)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 .المزراح  قتلما: رضك ت  ت ا ت  كد
 ال   ؼ لال ات ؼ

مزارة  لكػ  م ػك   ت  مكدلت ا م  كػد ،ػتف ذ،كػتً   لػا اعفػتيم الػ
ا ف اف الػػان  د ػػد اف  أ ػػا شػػ ح  د ػػد اف  أ ػػاه ، ػػا  لال   ػػدؾ شػػ ح 
 حد!! لياا يػم سػمب الف  ػة ال ػ  لحػ   كاػت ا ف  ثػم قػتؿ سػكدلت ا ػم 
 كػػد:  ػػت عمػػد امػػدد  ػػدؾ   ت عػػك   قػػتؿ عمػػد: إف رسػػمؿ ام ارت،ػػتؾ 

امػدد  ػدؾ  ػت   متم  ت    الص ة  ا   لدت،كك    إمتم  ت  ػ  الحكػم 
ا ت  كػد ل مت عػك  قػتؿ: ،كػق تمػت ع   لمع ػت ا ػم عمكػدة  ػ  الإلػداح  لقػد 

  قمؿ: ر  ص ام ع كا لس  مسمعت رسمؿ ام 

{ ًٖ ٖٔ اٝ٪ٔهٝلٚى ٝأ َٓٔص ًٔنُي  َٜٗأ ًٔنْي،  ُّ ٕٞ ٜأ ٜٝ ِب َِٚس ٞٔ ٜأُب٘ ُعَب ًٖ
{اٞهَذٖطاِح 

ٕٕ٘٘ 
 ،ب لاحد  د د اف  د عات ع  لفما.

 َرِضػص ام ع ػارحت ا ع دمت طُعػ  عمػد  ػ  الخفػتب لالظد إلص ا
لشتحتا سكدات الممت  لاشمعما ع ص اف  خ ترلا ا  ا عمد ام    عمػد 

َرِضػػػص ام لصػػ حا للرعػػػا لد  ػػػا لقمتػػػا  ال  لػػػا ا ػػػ  عمػػػد   قػػػتؿ عمػػػد 
: ال   كفػػػػػ  لؿ الخفػػػػػتب م اػػػػػت لاحػػػػػد   لػػػػػا اراد اال  ُقػػػػػد ممػػػػػدا ع ػػػػػا

 ػػػك  المػػػفم ك  اشمعػػػك   ،ػػػتلما   ػػػدا عمف  ال مر ػػػث  لاف  إلع اػػػت شػػػمرى
 رػ  ص ام ع كػا لسػ  م،مػت ع  ماػم رسػمؿ ام  َرِضػص ام عػ امالم ترب  ل،تلما 

 رحكح المخترن لس   ال دمان لمم د ا متـ احمد ٕ٘ ======================================



 

 (094)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 حدرمف ع ػص م ػت   ا  ػدة  لع ػص مكتسػب الػدار الغتلكػة العتلكػة ليػ  
 الإل ة  لال تفدؼ عكملام الدلكت مامت شتحتام لمامت قت   ام.

  الهفاءة يف الكيادةالهفاءة يف الكيادة

المثتؿ ا عظم لمػ     ػدقمف  ر  ص ام ع كا لس  ماعفص ال م  لقد 
 تلػػػد   ل  ممػػػحمف  ػػػا  ػػػ  زمتل ػػػت   كػػػتف  ،ػػػ  الدشػػػب الم تسػػػب  ػػػ  
المكػػتف الم تسػػب   كخ ػػتر ع ػػص حمػػب الكفػػتحة  للػػكس ع ػػص حمػػب 

 الثقة.
ل،ػػػتف  تلػػػد  حتر ػػػا  ل،ػػػتف سػػػممتً  ػػػ   - شػػػتحه  تلػػػد  ػػػ  الملكػػػد
ُاحػد  لك ػا عػدؼ ،فتحتػا الق تلكػة لشدِّ  ػا يز م ا يم لارحت ا    غػزلة 

 ممإلػػدد د ملػػا  ػػ  ا سػػ ـ ارػػدر ال مػػ  قػػداراً  -  ػػ  قكػػتدة الإلكػػمش
لمم ػػتً   عكك ػػا قتئػػدا لإلػػكش مػػ  شكػػمش الممػػ مك   لتحػػت إمدتػػا قػػدامص 
المم مك   م ام م  يم م  ايب ال مرى  لم ام م  يم م  ايػب  ػدر  

رػ  ص ف ياا تع كمتً لام م  ال م   كتلك ات الكفتحة   .لم ام م  يم ،اا
   اف  ملمف ا ،فتح    م ترمام.ام ع كا لس  م

رضػػماف ام تمػػترؾ لتعػػتلص لم ػػص ع ػػص يػػاه الُمػػ  ة ارػػحت ا ا شػػ ح 
 ..اشمعك  ع كام

،ػػتلما ال  ُعك ػػمف الدشػػب لد  ػػا  ل قملػػمف: د  ػػا لد ػػا  لإلمػػت لُعك ػػا 
 .لكفتحتا ال   لح تشات    عم ا  عد د  ا



 

 (095)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

  لشػػتحت امػػداة ٖٖ٘٘شتلمػػتً  ػػ  مإل ػػس َرِضػػص ام ع ػػا،ػػتف عمػػد 
 ت امكد المفم ك  زلش   قـم ال كب  ل صـم ال اتر  ل   م القػدلف  لقتلت:

 .للتح ال كب لاطداؼ ال اتر  لال  كػق عػ  ذ،ػد ام لال مػمكح لال حمكػد
 قتؿ رشب  إلماره لم  ك  عمد  فف  لػا:  ػت امكػد  .قتؿ: إلا رشب رتلح

 ك  إلك لم تفف  إلص تعد ،ات  قتؿ: لمتذا ارادت؟المفم 
اػػت  قػػتؿ ا لال  ُعفكاػػت حق  قػػتؿ: إلاػػت ارادت الػػا م ػػغمؿ  فتعػػة ر ِّػػ
 .لا: مت دمت قد  ف ت إلص ذلك  تحكم لات

 تسػػ دعص الدشػػب لقػػتؿ لػػا: الػػك زلشػػتت غكديػػت  قػػتؿ: ال  قػػتؿ: 
 قػتؿ  . قػب   تشعب لات لك ة ،ػب ار ػ  لكػتؿ ع ػص اتً إف ام شعب لك ار ع

  م فدسًت    الدشب: َرِضص ام ع اعمد 
الت    حكمك ياا  كد م ػك  ػ   ػد اك ك يػاه  اذيػب  قػد 

   .للك ك قتضكتً ع ص   د المصدة    العداؽ
 كػػػتلما  ملػػػمف ا ،فػػػتح  لال   لػػػا عػػػدؼ الػػػا ،ػػػقح لاػػػاا العمػػػب.

  عصممف  ى امػد مػ  ا مػمر  للػالك لصػديم ال صػكد  لاعػزيم العز ػز  
لاغ ػػتيم الغ ػػ   لرػػترلا ُمػػُث ً م،ػػكئة ل ػػت لل ممػػ مك  اشمعػػك   ػػ  ،ػػب 

 زمتف لمكتف   ب ل  تر خ ، ا لالعتلم اشم .
مػػت احمش ػػت إلػػص اف لق ػػب يػػاه الصػػفحتت  للمك اػػت   مال ػػت إذاً 

المم مك  لالمم متت  ح ص م     دقمف  تلع ـم  لمػ   خفمػمف ع ػص 
 اف ل د،ات ،مت رل ت  مع تيت  ص المإل س. تالقصة م امرة ل كات رلا تت عد دة لقد لثدل ٖ٘ ======================================



 

 (096)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ن لقملػػا   اػم  ػػ  حتشػة إلػػص الم ػت د   قػد اعمػػتيم الاػمى عػػ  يػاا الػا
مػػػػػ   ػػػػػدديم إلػػػػػص الحػػػػػق  ل ُمػػػػػك  لاػػػػػم يػػػػػاا المػػػػػ ال القػػػػػم م  لالفد ػػػػػق 

 المم قكم.
َمػػػ  الػػػان لق ػػػدن  ػػػا؟ سػػػكدلت رسػػػمؿ ام  لارػػػحتب رسػػػمؿ مػػػ  
الماػػػػتشد   لا لصػػػػتر  ػػػػػ  ُاُ ػػػػمتام ل ػػػػ  مػػػػػمدتام ل ػػػػ  الفػػػػ ام ل ػػػػػ  
تعػػػتم تام مػػػ   ع،ػػػام ل ػػػ  زلاشاػػػم ل ػػػ  ط قاػػػم ل ػػػ   ػػػكعام ل ػػػ  

 دائام ل   ،ب احمالام م   ع،ام.ش
 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م

  ٗ٘ٗ٘يف اهلل حيل مغانل املضلننييف اهلل حيل مغانل املضلنني  احلبُّاحلبُّ

ال ػػػػتظد إلػػػػػص احمال ػػػػت ا ف   ػػػػػ  قدالػػػػػت لُمػػػػدل ت  ل  ػػػػػ  ممػػػػػت،  ت 
 -للحػػ  الممػػ مك   -لطدق ػػت  ل  ػػ  ،ػػب احمال ػػت لشػػئمل ت   إلػػد امدلػػت 

لحػػػػ   كػػػػا مػػػػ  ادلاح  إف ،تلػػػػت ادلاح عإلمػػػػتً .. لػػػػ  م س ال ػػػػفتح ممػػػػت 
حمّكة  ال ادلاح معك كة  ال امداض لع ب إش متعكة ... ل  م س ال ػفتح 
لكب ذلك    الخكدات الحمّكة ال ػ  ت  إلاػت ا رض  لال ػ  ُ مػتلى ام 

  كات  ك  المفم  لغكد المفم . عز  لشب  
الكػػػػب  ظػػػػ  اف حػػػػب ،ػػػػب يػػػػاه الم ػػػػت،ب  تلمتد ػػػػتت ل تلمػػػػتؿ 

 يػٖٖٗٔم  ر ك  الثتل   ٙٔـ ٕٕٔٓ/ٖ/ٜشدشت  ٗ٘ ======================================



 

 (097)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

د  للػػػالك لف ػػػب  كػػػا الممػػػتعدات  للمػػػد ا  ػػػدى ح ػػػص  يػػػب ل ػػػتلخك
ال قتح  ح ص اعداح د   ام  لمد ا د  ت إلػكام طػتلمك  المػتؿ  للظػ  اف 

لقدلل ػت  ر  ص ام ع كا لسػ  مالمتؿ يم الان سكص ح ا حماؿ   ك مت لمك ت 
 لاحماؿ مإل معتت ت ا س مكة ال   ،تلت لمتذج م،كئة لكب المد ة.

عػز  ن ار ح احػمالام؟ ا دل ػة القدللكػة المع م ػة   ػإف ام مت الا
لم م  ك لكػب رشػٍب م ػت مػت  ح ػتج إلكػا ل ز ػد ل فػكر   ػب مػت  ف مػا  لشػب  

مػػػ  المػػػتؿ  لتػػػدؾ  ػػػ  الصػػػدلر داح الفمػػػ  لالحػػػدص ..  اػػػب سػػػُ َحب 
 :ر  ص ام ع كا لس  مالم ك ت؟ إف الان  كا مدض الفم   قمؿ  كا 

{ ِ٘ ْٖ ٜه َّ ٜأ ََ اِب َٛ آَز ٔٛ ِّ ًَٞو٣ّا َٗأزّٙا ٝأِع َٕٓب ًٔ  ٜأَسٖب َش
ٕٔ ِٚ ِ٘ َثأُّٚا، ِإٜه َٛ َٜٗه ٔٛ ٕٔ ٜأَسٖب َثأُّٚا ٝأِع ِٚ  َُٙػٗس َٜٗها َثأهّجا، ِإٜه

ٍَ ِ٘ ِّ َد ََ اِب {اهٗتَطاُب  ِإ٨ آَز
٘٘٘٘ 

ل،مت لدى ل،مت ل تيد اف شتمع  ا مماؿ يم احدص ال ػتس ،مػت 
 ع ص الحكتة: قتؿ الماحد الم عتؿ

 ٍَللََ إِلَدلػ ُاْم َاْحَدَص ال  تِس َعَ ص َحَكتة  ((6969)البقرة)البقرة  
، مػػػت زاد معػػػا المػػػتؿ ، مػػػت زاد حدرػػػا  ل، مػػػت لمػػػت طمعػػػا  ل،ػػػب 
م ػػك ت المشػػمد إف ،تلػػت  دد ػػة ال اسػػد ة ال إش متعكػػة  ػػ  اى زمػػتف 
لمكػػػتف تإلػػػد اف المػػػمب الػػػان لراحيػػػت لحصػػػ ت الم ػػػت،ب  مػػػمما يػػػم 

 ان لمم د ا متـ احمد ع  الس رحكح المخترن لس   ال دم ٘٘ ======================================



 

 (090)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 المتؿ.
إلػص اف ا خ  اإلػد ا ػته   -،مت لحػ  ا ف   -رب ا مد ح ص ل 

 ب لر مت  اإلده  ممب المتؿ  ل   ة المتؿ ي  ال   حػارلت م اػت الماحػد 
   لالمتؿ    ة  قتؿ:عز  لشب  الم عتؿ 

  ة  َلال  ُا ِع َدُه َاْشد  َعِظكم َ   ال غت  (ال غت  (٘ٔ٘ٔ))  ِإل َمت َاْمَماُلُكْم َلَاْلاَلدُُ،ْم ِ  ػْ
مػػتف  لتإلع ػػا م ػػغمالً عػػ  ح،ػػدة الػػان   قػػا لا دعػػا تفػػ   ا ل

 لسّماه ليم ام شّب    ُع ه.
مت الان  حّب ياه الم ك ت؟ ا دل ة القدللكة ال ػ  مزشاػت إذاً 
ل  فاػت  مػ  ا الماكػة  لر، ػب م اػت ادل ػة  رػ  ص ام ع كػا لسػ  مالحمكب 

  ـم الد  . لاشفكة عتلإلت ،ب امداض ال فمس ا لمتلكة    زمتلا لإلص
 لأ ا دلاحاً لاحداً م ات ليم الحب ...

 م  ا   ل  دى الحب ا ف؟  
يػػب تمشػػد  ػػ  الصػػكدلكتت ،ممػػمالت ل حػػب ال شػػداب ل حػػب؟ 
يب  مشد     الم تشد؟ ال يب تص عا المصػتل ؟ يػب  مشػد يػاا الػدلاح  
   عتلم ا غ كتح    الرل ت ال امد كت ال الكت تف لمت غكديػت؟ ال ..  لاػم 
سكفد ع كام حب الدلكت  لارمح ،ب يّمام الػدلكت لمػت  ُمّرػب إلكاػت لمػت 

  إلع ات لام.



 

 (099)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

اف  ػػػػػػػ ص ال فػػػػػػػمس لراحػػػػػػػة  رػػػػػػػ  ص ام ع كػػػػػػػا لسػػػػػػػ  ملشػػػػػػػد ال مػػػػػػػ  
المإل معتت لالق،تح ع ص ،ب الم ك ت اف ال تس ت حتب  كمت  ك اػت  

،ػام ُ حممف ام  ثم ُ حممف لمص ام  ثم  حممف ، تب ام  ثم  حمػمف  ع
. يػاا الحػب يػم الػان  حػّب ،ػب الم ػك ت  شّب    ُعػ ه ع،تً    ام 

 ،كق حّب ياا الحب الم ك ت ع ص الفمكعة.  !!لقد را  ت لسمع ت
مػػػ  مكػػػة لغكديػػػت إلػػػص  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ميػػػتشد ارػػػحتب ال مػػػ  

المد  ػػة  لتد،ػػما لراحيػػم امػػمالام لدلريػػم لتإلػػتراتام ل،ػػب مم  كػػتتام  
المد  ػػة مع مػػد   ع ػػص ر اػػم  لال  م كػػمف مػػ  حفػػتـ الػػدلكت  لذيمػػما إلػػص

ال ق كػػػب لال ،ثكػػػد  مػػػتذا  عػػػب ايػػػب المد  ػػػة الػػػا   ال ػػػدحت رػػػدلريم 
 .؟عز  لشب  لإلس ـ  لام ألت ق م ام  تلحب الختلص لح،دة الدحم  

لسػػػػػعميم  صػػػػػدلريم   ف حػػػػػما لاػػػػػم  كػػػػػمتام  لاق مػػػػػمما معاػػػػػم 
لة لفػػٍس ل مػػػ مة طمػػ   ال عػػػ  امػػمالام لشػػتر،ميم  ػػػ  ارزاقاػػم  مػػػخت

ضػػكٍق  لال عػػ  حكػػػتح  لال عػػ  تعُمػػػق   ػػب إلمػػت  محمػػػة  ح ػػص قكػػػب اف 
الدشب الماتشد ،تف  أت  إلص المد  ػة  كػأت   ممػمف رشػ ً مػ  ا لصػتر 
ل،ػػب رشػػٍب مػػ ام  د ػػد اف  حصػػب ع ػػص يػػاه الغ كمػػة  لال  ػػدى اف ذلػػك 

لصػػدلر  ل،ػػب غدامػػة   ػػب  دايػػت غ كمػػة ل حػػب الػػان  ػػ  الق ػػمب ل ػػ  ا
 رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ملاحػػػد مػػػ ام  د ػػػد اف  ظفػػػد  ػػػا  ح ػػػص ،ػػػتف الحمكػػػب 

ُ إلػػػدى قدعػػػة  كػػػ ام   ػػػك  الخممػػػك  رشػػػ ً ال  ز ػػػد لكخػػػدج رشػػػ ً مػػػ ام 
 ظت داً  تلغ كمة.

لمت الغ كمة؟ رشب  ماتشد  طد د شد د  أ اه إلص  ك ػا  ق مػم معػا 



 

 (311)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 :عز  لشب  مة  كمت ع د ام رغ متلا  ل ُ صِّق معا  ك ا. لمتذا ياا ، ا؟

  َل ُػْفثُِدلَف َعَ ص اَلُفِمِاْم َلَلْم َ،تَف ِ ِاْم َ َصتَرة  ((66)احلشر)احلشر  
رػ  ص ام ع كػا ا  ثتر الان ل ل ع  ياا الحب م لل  مص المخ تر 

 .لس  م
لػا مقكتسػتً  رػ  ص ام ع كػا لسػ  مياا الحب الان شعب ح،دة ال م  

الصتدقك   م ص  كمف ا  متف الان  مػ مشب رضػت لتدممم داً    ق مب 
رػ  ص ام لمحمػة رب العػتلمك   ػ  ق ػب المػفم ؟ إذا ،ػتف ،مػت قػتؿ ال مػ  

 :ع كا لس  م

{ ٨ ُّ ًٔ ٧ُِٙ ٍِ ٕٔ ُٙٔشٖب َسٖتٟ ٜأَسُسٝك ٕٔ  ُٙٔشٗب ًَا ٜ٪ٔخٚ {ٔهَِٞفٔػ
٘ٙ٘ٙ 

إذا ،تف المػفم  ُ حػب   مالػا المػفم ك  مػ  المػتؿ لمػ  ا لالد 
ُ حػػب ل فمػػا   مػػ  الإلػػته لمػػ  الخكػػدات لمػػ  ا رزاؽ لمػػ  المد،ػػتت مػػتل 

عػػز   اػػاا دلكػػب ل ديػػتف ع ػػص رػػدؽ ا  مػػتف  ػػ  ق مػػا لح،ػػدة الػػدحم  
 .لشب  

لإذا ،ػػػػػػتف ُ حػػػػػػب لفمػػػػػػا ا،ثػػػػػػد مػػػػػػ  غكػػػػػػده  ل د ػػػػػػد اف  مػػػػػػ أثد 
 تلخكدات  ل كمف لػا اعظػم غ كمػة مػ  ا مػماؿ لالعفػتحات دلف إ مالػا 

إلػػص تإلد ػػد  لإلػػص  ك تمك ػػتت  تً اا المقػػت مح تشػػالمػػفم ك    كػػمف  ػػ  يػػ
قدللكة  لإلص ،مممالت لمم ة لكقمى ياا ا  مػتف  ح ػص  صػب إلػص درشػة 

 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٙ٘ ======================================



 

 (310)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

رػػ  ص ام ا  مػػتف الػػان اث ػػص ع كػػا الػػدحم   لالػػاى لرػػفا ال مػػ  العػػدلتف 
 .ع كا لس  م

. م الحبلح  لح تج    ياا الزمتف إلص ياا الدلاح القدلل  لي
 ترػػػػة ال ػػػػت ع م ػػػػت شمكعػػػػتً اف الػػػػدلكت إلػػػػص زلاؿ  ل،  ػػػػت ُلحػػػػب  ع،ػػػػ ت  ل 

ممػػػػت دلف  ،  ػػػػت قػػػػد شد  ػػػػت المػػػػفد   ع ػػػػدمت  د،ػػػػب لاحػػػػد  م ػػػػت القفػػػػتر 
مػتذا  صػػ  ؟   ل إلػماره الػتس  غد ػتح لمعاػم طعػػتـ لاراد اف    ػتلؿ الفعػتـ

لمتذا ؟  ف ا مػد  ق ،ػص ذلػك   اػم  ػ   ؟اال   تر،ام    ياا الفعتـ
   لقت المفد ل  ماد ل  حت ب.سفد  لالكب   عتطق  

لالدلكت ، ات سفد  ل،  ت إلػص ام ممػت دلف  ل،  ػت ل ػدلكت تػتر،مف  
  لك ػت ل،مػت عػز  لشػب  للح تج م  الدلكت إلص مػت  م غ ػت مػت لدشػمه ع ػد ام 

قتؿ القتئب: )يب الك م كت الدلكت  أشمعات  مت الػان  كػمف م اػت  ػ  
دات الػدلكت  مػتذا تأ،ػب ع ػد  دؾ ع ػد المػمت( يػب الػك ع ػدؾ ،ػب  كػ

الفعتـ؟ ل   اّى ممض   كمف لك الم تـ؟ اغ ص ا غ كػتح ع ػص ،ػم سػد د 
  ػػتـ؟ ل،ػػػم  أ،ػػػب مػػػ  الفعػػػتـ؟ ال  أ،ػػػب إال مت ُمػػػّد شمع ػػػا  لال   ػػػتـ إال 

 ع ص قدر مت مّد شمده ع ص ياا الثدى ال ع ص ياا ال داب.
المػػػفم ك     ككػػػمف ا لمػػػتف المػػػفم  إ متلػػػا  ػػػتم  لحمّػػػا   مالػػػا

لرغم ػػا  ػػ  اف  فػػمز  دضػػتح رب العػػتلمك    إلع ػػا ال  فػػدح إال  إ مالػػا  
لال  مػػعد  ػػتلقدب إال مػػ  شكدالػػا  لال  اّمػػا إال رػػ ة ارحتمػػا   لػػا  ع ػػم 
اف ياا الان حّث ع كا الد  . لالدلكت ، اػت  مػت  كاػت لمػ   كاػت لػ    ػب 



 

 (313)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

 :ر  ص ام ع كا لس  م  قتؿ عز  لشب  المدح م ات إال مت قّدره لا رب العتلمك  

{ ْٖ ِّ َُٞفّػا ِإ ٌَُ٘ت ٜه َٛ َسٖتٟ َت ِ٘ٔف َٔا  َتِػَت {ِضِظٜق
٘ٚ٘ٚ 

للػػالك لحػػ  لح ػػتج إلػػص تإلد ػػد ا حػػماؿ ا  متلكػػة    عػػمد مػػدة 
ثتلكة لُلحمب الالدلػت ل  تت ػت  ػ  ام ل ػ  ، ػتب ام ل ػ  رسػمؿ ام ل ػ  

ا ع ػص الحػب  كػب شػ ٍح المفم ك  ح ص    ػألا ع ػص الحػب   ػإذا ل ػأل 
مػػ  م ػػت،ب الػػدلكت    اػػ   ػػتل فق لالػػمد  للػػ  تحػػدث م ػػك ت  للػػ  

 :ر  ص ام ع كا لس  متكمف ي تؾ مع، ت  قتؿ 
َِٓى  } َُٗسبٔٓ أ  ٍِ ٍِ عوـٟ ث٩ٔخ ٔخصاٍي ُسبٔٓ َُٔبـٔٚٓٝل ٨َِٗزٝك أزُٔٓب٘ا أ

ِْ فـٛ  ٜٞ اهٝقطآ ٌَٜو َْٓ َس ِْ فـِإ ٝٔ اهٝقطآ ٕٔ ٗٔقطا١َ ََ َبـِٚٔت ِ٘ ٔظىِٓ اهلل َٙ
 ٕٔ ٕٔ ٗأِصٔفـٚا٢ٔ ًََع أُِٔبـٚا٢ٔ  ُٕ ََ ٨ ٔظىَٓ إ٨ٜٓ ٔظوٝٓ ِ٘ َٙ ٔٞ ًَ {اهٔقـٚا

٘ٛ٘ٛ 
 :اف لُد ِّص ا لالد ع ص ياا الحب ر  ص ام ع كا لس  مطتلم ت 

 إذا تد ما ع ص ياا الحب  كب م ك ت تماشاام س   ا   ػ  
 ػػتشمف إلػػص لحظػػتت  للػػ   حػػدث  كػػ ام  ػػ ؼ ع ػػص ا طػػ ؽ  ال  ح

محت،م  لال إلص ق،تح  لال إلص محتمػته ..  ف ،ػب لاحػد مػ ام  حػدص 
 دائمتً لا داً ع ص اف ُ معد ا ته  لاف  عمب  قمؿ حمكب ام لمصففته:

 س   ا   متشة لرحكح ا   حمتف ع  شت د    عمد ام  ٚ٘ ======================================
   ا ا م لصد عمد الكد ػم ال كدازن  ػ   مائده  د لا ُ  ال ػإلتر( ع  ع ػ  ٛ٘



 

 (312)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

{ ٨ ُّ ًٔ ٧ُِٙ ٍِ ٕٜٔ٪ ُٙٔشٖب َسٖتٟ ٜأَسُسٝك ٕٔ  ُٙٔشٗب ًَا ٔخٚ {ٔهَِٞفٔػ
ٜٜ٘٘ 

 :لال اتدى لع دلت غكد ذلك مثب دلاح الممد ة

ِٗا َتَشابُٓ٘ا } َٔاَز { َت
ٙٓٙٓ 

 لع دلت دلاح الم ـ: -

{٨ َْ ٜٞ َتِسُخٝو٘ ًُِٔ٘ا، َسٖتٟ اٞهَذِٖ ًُِٔ٘ا ٨َٗ ُت٧ِ  َتَشاٗب٘ا َسٖتٟ ُت٧ِ
٨َٗ ٍِ ،ٜأ ١ِٕٛ َعٜوٟ ٜأُزهُّٝل ٌُُٖ٘ ِإَشا َؾ ٍِ، ٜفَعٞوُت  ََاهٖػ٩ ٜأٞفُؿ٘ا َتَشاَبِبُت

ٍِ َِِٚٝل {َب
ٙٔٙٔ 

 .لع دلت دلاح ر ة ا رحتـ -

  ت دلاح إتقتف العمب لمشا املع دل -

 .لع دلت دلاح ا   ص م    الحد،تت لالمك تت -

 :ياه ا دل ة القدللكة 
 .ي  الحّب لكب الم ت،ب لالمع، ت ال   لح   كات ا ف

لكػ  لألسػق ايػػب   ػدلت الممػػ ممف لظػدلا إلػػص الغػدب  لال  ػػأتص  
 .م  الغدب ش ح   ُمّد الق ب

 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٜ٘ ======================================
 ص يد دةس   المكاقص الكمدى ع  ا  ٓٙ
 رحكح مم م لس   ال دمان لا   دالد ع  ا   يد دة  ٔٙ



 

 (314)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

ز  ػػة الػػدلكت لمفتسػػديت  ل د ػػدلف اف  لظػػدلا إلػػص مػػت يػػم ع كػػا مػػ  
 :  ت مميم    ياه ا ممر
  قتؿ: ر  ص ام ع كا لس  ملياا يم الان حّارلت م ا 

ِْ ٜأِخَؿٟ } ٍِ اهٗسَُِٚا ُتِبَػٜط ٜأ ٌَا َعٜوِٚٝل ِٜٛت ٜك ِّ َعٜوٟ ُبٔػ ًَ َْ  ٜكا
،ٍِ َٓا ٜقِبٜوٝل ٌَا ٜفَتَتَِاٜفُػ٘ َٓا ٜك ٍِ َتَِاٜفُػ٘ { ٜقِبٜوٝل

ٕٕٙٙ 
 ا  حصب؟متذ
 !! القفكعة -

 !!لالخ  تت   -

 !!!ت،ب ػلالم  -

 !!! ترؾػػػلالمع -

 !!!لقف  الفد ق   -

 !!!لالمدقتت لالم فإلة  -
 !!،ب ياا مت سمما؟ ال  ت س    الدلكت 

لالمػػفم   إلػػب اف    ػػت س  ػػ  عمػػب ا  ػػدة  ل كمػػت  ُدضػػ  ام 
  ل ػػػ  م ت عػػػة حمكػػػب ام لمصػػػففته  ليػػػاا ال  كػػػمف إال  عػػػد عػػػز  لشػػػب  

 :ر  ص ام ع كا لس  مالحب    ام لم  قتؿ 
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ع  عمدل    عمؼ ا لصترن  ٕٙ ======================================



 

 (315)  اهباب اهجاُٟ: اهبصريٝ اهِب٘ٙٞ ٗبٚاْ اهؿفا١ 

{ ْٖ َِٗثق ِإ ِْاإِل ُعَط٠ ٜأ ِْ مَيا ٕٔ، ٔفٛ ُتٔشٖب ٜأ  اهوَّ
ٕٔ  ٔفٛ َُٗتِبٔػَض {اهوَّ

ٖٖٙٙ 
لرػػػػػ ص ام ع ػػػػػػص سػػػػػػكدلت محمػػػػػػد لع ػػػػػػص للػػػػػػا لرػػػػػػحما لسػػػػػػ مّ 

 مم د ا متـ احمد ع  المداح    عتزب  ٖٙ ======================================



 

 (316)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  الباب الجالحالباب الجالح

  واجب املضلنني املعاصزيًواجب املضلنني املعاصزيً

  أدب اخلالف.أدب اخلالف.

ت ت دور العبادات يف توطيد العالقادور العبادات يف توطيد العالقا

  االجتناعية.االجتناعية.

  احلكوم الواجبة على نل مؤمً.احلكوم الواجبة على نل مؤمً.

  وصايا لليجاة مً فنت ٍذا الشماٌوصايا لليجاة مً فنت ٍذا الشماٌ



 

 (317)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  قال احلبيب احملبوب قال احلبيب احملبوب 

  ::صلَّى اهلل عليُ وصلَّهصلَّى اهلل عليُ وصلَّه

{{  َّ َِّإ ًَ  ِإ ًَاِلُنِؤِم ٌِ  َلِيَطَلِيَط  اِلُنِؤِم ٌِِباللَّعَّا ٌِ،  َوالَوال  ِباللَّعَّا ٌِ،الطَّعَّا   َوالَوال  الطَّعَّا

  11{{اِلَبِذيِء اِلَبِذيِء   َوالَوال  اِلَفاِحِػاِلَفاِحِػ

 مم د ا متـ احمد لالمم درؾ ٔ ======================================



 

 (310)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  الباب الجالحالباب الجالح

  واجب املضلنني املعاصزيًواجب املضلنني املعاصزيً

  

ٕٕالفالفأدب اخلأدب اخل
  

 إلػػػب اف لدشػػػ  إلػػػص ادب الخػػػ ؼ الػػػان ،ػػػتف ع كػػػا ارػػػحتب 
خ  فػػمف مػػ   ع،ػػام  لكػػ  ،ػػتف ،ػػتلما   :رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مرسػػمؿ ام 
 :ممدايم

 (اخل٩ ٍ ٨ ُٙفػس هو٘ز قضٚٞ)

سأ   ق معك لك  ال اش مك  لال اغ ت ػك  لال اشػمه رػمرتك 
 .تً مم م امتـ الخ ق  لال اش   ع كك   ف ذلك    ت ص م  ،مل 

 ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔيػٖٗٗٔم  رفدٔ    شمب  عد ر ة الإلمعة  –الزقتز ق  ٕ ======================================



 

 (319)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  صفة املؤمًصفة املؤمً

 :ر  ص ام ع كا لس  ممت رفة المم م؟ لمت رفة المفم ؟ قتؿ ال م  

{ ْٖ َّ ِإ ًٔ ٧ٌُِ ِْ ٜهَِٚؼ اٞه ِْ، ٨َٗ ٔباهوَّٖعا َّٖٛعا ـِ ٨َٗ اه  ٨َٗ اٞهٜفأس
{اٞهَبٔص١ٜٔ 

ٖٖ 
المفم  لكس  كا رفة م  ياه الصفتت  ال  مب ح ػص الكفػتر  

  لك لم سمم ا سكممك:

 َاَل َتُممُّمْا ال ِا َ  َ ْدُعمَف ِم  ُدلِف الّ ِا  َػَكُممُّمْا الّ َا َعْدًلا ِ َغْكِد ل
  ا لعتـ(ا لعتـ(ٛٓٔٛٓٔ))  ِعْ مٍ 

المػػػكدة  عػػػ ل،ػػػالك ال   عػػػ  ح ػػػص ا شػػػكتح ال ػػػ   مػػػ خدمات   
 ًدا َِعكػ  َػَ َع َػتْ  َسػَفٍد  ِ ػ  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م ال  مِػ ِّ  َمػ َ  َ،تَلتْ  َالػ َات َعتِئَ ةَ 
 :َلقَتؿَ   ُػَدد   َافْ  ر  ص ام ع كا لس  م ال  ِم ُّ   ِاِ   ََأَمدَ  َلَات 

١ِْٛ َِٙصَشُبِٔٛ ٨ } ْْ  َؾ {ًَٞوُع٘
ٗٗ 

لامديت اف ت د،ػا  م ػ   ػ  الصػحداح لُ كفػد عػ  ذلماػت!!  كإلػب 
اال الع  الإلمب  لال الع  المكترة  لال الع  الحمتر   تلمم م ال   عػ   

  د ا متـ احمد لالمم درؾمم ٖ ======================================
 مم د ا متـ احمد لالفمدال  ٗ



 

 (301)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 لقدلف لاضح: ف ال ع     ا

   َ  َِػَ ْعَ ُة ال  ا َعَ ص اْلَكتِ دِ  َ  َػَ ْعَ ُة ال  ا َعَ ص اْلَكتِ د     (()المقدة)المقدة  

   َ َااَل َلْعَ ُة الّ ِا َعَ ص الظ تِلِمك َ َااَل َلْعَ ُة الّ ِا َعَ ص الظ تِلِمك    )يمد()يمد(    
لكػػػػػ  ، مػػػػػة مػػػػػفم  مع تيػػػػػت مصػػػػػدؽ   ككػػػػػق العػػػػػ  رشػػػػػب مػػػػػ  

 الصتدقك ؟!!.
لالمػفم  لػكس  فػتحش  ػ   خػػدج م ػا إال الكػ ـ الفكػب ال ػػك   

 ج م ا الك ـ الان  خدش الحكتح.لالمفم  لكس  مانح  اى ال  خد 

  أدب االختالفأدب االختالف

لإذا ا   فػػت مػػ  احػػد إمػػت اف لحػػ كم إلػػص رشػػب ل مسػػم  كػػا الػػا 
اع م م ت للعدض ع كا الق،كة  كحكم  ك  ت  مت  دض  ام      مكػب مػ  
ياا لال  مكب م  ذاؾ  لإمػت    قكػتف  ُكعػدض يػاا ل ُعػدض يػاا ل كديمػت 

 تـ  إلب اال تز د ع  ث ثة ا تـ:الان  مدا  تلم ـ  لمدة الخص

ٍٍ َٙٔشٗى ٨} ٌُِػٔو ِْ ٔه ُِٔذَط ٜأ َٙ ُٖ َِ٘ق ٜأَخا ِْ، ٕخ،َث٩ ٜف  َٙٞوَتٔقَٚا
ٌَا ََٓصا، ََُٗٙصٗس ََٓصا ٜفَُٚصٗس ُٓ {َِ ٔباهٖػ٩ َِٙبَسٝأ اهَّٔصٜ ََٗخُِٚط

٘٘ 
 لقتؿ  كم   اإلد ا ته س ة:

 مم م ع  ا   ا مب ا لصترنل ف المخترن الصحكحت  ٘ ======================================



 

 (300)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

{ ِّ ُٖ ََٓذَط ًَ ٟٞ ٜأَخا َ٘ َغَِ ُٔ ٕٔ َز ٜكَػٞفٔم ٜف ًٔ}
ٙٙ 

إذا ا   ق المفم مف    امد  ددله إلص ام لإلص الدسمؿ  ال إذاً 
إلػػػص اللػػػ  ا مػػػد مػػػ ام  ال  عػػػدض يػػػاا ل عػػػدض يػػػاا ثػػػم  مػػػدا احػػػديم 

  تلم ـ.
لرػػػب الخػػػ ؼ إلػػػص اف حػػػدثت حػػػدب  ػػػك  ا مػػػتـ ع ػػػ  ل ػػػك  
سػػػكدلت معتل ػػػة  ل،تلػػػت يػػػاه  دا ػػػة الف  ػػػة   قػػػتؿ شمتعػػػة لإلمػػػتـ ع ػػػّ : 

قتؿ: م  الكفػد  ػدُّلا  قػتلما: مػت يػم إذف؟ قػتؿ: إ مال ػت  غػما ا،فتر يم؟ 
  ت  ا ا ا متـ ع ّ    ص القدلف:ع ك

   َلِإف طَتئَِفَ تِف ِمَ  اْلُمْفِمِ كَ  اقْػَ  َػُ ما  ََأْرِ ُحما  َػكػْ َػُاَمت  َِإف  َػَغْت َلِإف طَتئَِفَ تِف ِمَ  اْلُمْفِمِ كَ  اقْػَ  َػُ ما  ََأْرِ ُحما  َػكػْ َػُاَمت  َِإف  َػَغْت
    ِإَلص َاْمِد ال  اِ ِإَلص َاْمِد ال  اِ ِإْحَداُيَمت َعَ ص اُ ْ َدى  َػَقتتُِ ما ال ِ   تَػْمِغ  َح  ص َتِف َح ِإْحَداُيَمت َعَ ص اُ ْ َدى  َػَقتتُِ ما ال ِ   تَػْمِغ  َح  ص َتِف َح 

  الحإلدات(الحإلدات(ٜٜ))
سكدلت ا متـ ع   م  الا رػتحب الحػق  ليػم الخ كفػة  لالكػب  

 ت عػػا إال الػػا ر ػػر اف  صػػفام  ػػتلكفد  لإلمػػت لرػػفام  مػػت لرػػفام  ػػا  
، تب ام  قتؿ: إ مال ت  غما ع ك ت  لم  قب ق  يم    ال تر لق  لػت  ػ  

 .الإل ة!! ياا ، ـ ال   كق  ك  المم مك 
للشػد اف دمػتح  ع ػا َرِضػص املع دمت شتح سكدلت الحم   ػ  ع ػّ  

المػػػفم ك   ق  اػػػت المفم ػػػمف ت ػػػتزؿ عػػػ  الخ  ػػػة  ػػػ  سػػػمكب حقػػػ  دمػػػتح 
 س   ا   دالد لمم د ا متـ احمد لالمم درؾ ع  ا    داش الم م    ٙ ======================================
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   ف رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مالمػػفم ك   ليػػاه ،تلػػت معإلػػزة لمم ػػة لدسػػمؿ ام 
 :َرِضص ام ع اقتؿ    الحم   ر  ص ام ع كا لس  مال م  

{ ْٖ َٕ َٜٗهَعٖى َغْٚٚس، ََٓصا اِبِٔٛ ِإ ِْ اهوَّ ٕٔ ُِٙصٔوَح ٜأ َّ ٔب ِٚ ِّ َب ِٚ ِّ ٔف٣ََت ِٚ ٌََت  َعٔعٚ
َّ ٌٔنَي  ًٔ ٌُِػٔو {اٞه

ٚٚ 
 تلممػػػػػ مك    ػػػػػتلحدب لػػػػػم  رػػػػػ  ص ام ع كػػػػػا لسػػػػػ  ملرػػػػػفام ال مػػػػػ  

تخدشام م  دائدة ا س ـ   لام  صػ مف ل صػمممف ل قػدالف ، ػتب ام 
   ككق ارػفا الػت ال غكػدن  ػتلكفد؟! مػ  اعفػتل  ل قملمف ال إلا إال ام

يػػاا الحػػق؟! الخػػ ؼ ال  إلع  ػػ  اتحػػمؿ عػػ  الحػػق لارمكػػا زلراً ل ا تلػػتً 
رػػػ  ص ام ع كػػػا  ف يػػاا يػػػم ا سػػػتس ا سػػػ م  الػػػان ع  مػػا ل ػػػت لمػػػ  ام 

 .لس  م
ت ػػػتزؿ الحمػػػ  عػػػ  الخ  ػػػة مػػػ  الػػػا ،ػػػتف معػػػا متئػػػة الػػػق مقتتػػػب 

الممػػػػػػ مك    عد   ػػػػػػت اال لف عػػػػػػب معػػػػػػترؾ مػػػػػػ   مػػػػػػكم ام لػػػػػػكحق  دمػػػػػػتح 
الممػ مك   ال لثكػد    ػتت  ػك  المػفم ك   ال لخ ػدع معػترؾ ليمكػة ال 

 حقكقكة  ك  الممحد  .

  األلفة بني املؤمينياأللفة بني املؤميني

ايػػم شػػ ح  إلػػب ع ك ػػت  ػػ  يػػاه ا  ػػتـ اف لحػػت   ع كػػا يػػم إذاً 
د الف  ػت   كػب إلمػػتف لػا را ػػا ليػم حػػد  كػا   ػػ   مشػد  ػػ  ا سػ ـ حإلػػ

 المخترن لال دمان لاحمد لس   ا   دالد ٚ ======================================
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 ع ص الفكد  إذا ،تف ا  متف لفما قتؿ ل ت ام  كا:

   ِ  ِّاَل ِإْ،َداَه ِ   الدِّ  ِ اَل ِإْ،َداَه ِ   الد    ((ٕٕ٘ٙ٘ٙ)المقدة)المقدة  
 :يونس(99)ر  ص ام ع كا لس  م لقتؿ ل  م  

   َ َا َأَلَت ُتْكدُِه ال  تَس َح  ص َ ُكملُمْا ُمْفِمِ ك َ َا َأَلَت ُتْكدُِه ال  تَس َح  ص َ ُكملُمْا ُمْفِمِ ك      
 ػا  ال  إلمز اف  د ب احد ا س ـ  تلمكق   ب ال  د اف  ق    
 الاًل  ق ما.

  الزأى والزأى اآلخزالزأى والزأى اآلخز

يػػػاا لػػػا راى ليػػػاا لػػػا راى لال م ػػػك ة  ػػػ  ذلػػػك  لمػػػت دامػػػت 
الدللػػػػة قػػػػد عدضػػػػت الػػػػدا ك   ػػػػ   مشػػػػد راى حػػػػداـ لراى حػػػػ ؿ  لإذا 
ت تق ػ ت  كإلػب اف  كػمف ال قػتش ،مػت ع  م ػت ا دب ارػحتب المػاايب 

 فػػػمف مػػػ  ا ر عػػػة  متلػػػك لا ػػػم ح كفػػػة لال ػػػت ع  لا ػػػ  ح مػػػب ،ػػػتلما  خ 
 ع،ام لك   ت دب  ،ب لاحد لا حإل ا م  ، تب ام لم  س ة رسػمؿ 

  لكػػ  ال ا ػػ  ؼ لال تغكػػد ق ػػمب  لال إحػػ  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  مام 
 ػػػ  الصػػػدلر  لال مػػػفامدات  لال    ػػػتت  لال تػػػأشكل شػػػمتب  مػػػ ح  
لال م كملكػػػتت ،ػػػتل   لدايػػػت ا ف لال ػػػ  عف ػػػت مصػػػتلح ال ػػػتس  ػػػ  ،ػػػب 

تح  لال   س دمد ا ق صتد  للألسق لح  لمػد  ػدلت لمػ  ال  ػدحم ا رش
ليػػػػم الكػػػػت دلف   لاػػػػم لػػػػ   عفملػػػػت إال   ػػػػدلط  ليػػػػاه ال ػػػػدلط  ػػػػ  
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 رتلحام  لال دلط ال  د اف  كمف  كات ت تزؿ ع  د   ام.
ال مػػػػػتل  مػػػػػ  ا  ػػػػػ  ؼ   ف الممػػػػػألة اش اتد ػػػػػة للكمػػػػػت إذاً 

ات اسػ ف تح  ل،ػب إلمػتف  عمػد عػ  لصكة   لات لم ،تلت لصكة لمت ،تف  ك
را ا  للح  ال لم ف   ع ص ، تب ام ال شدع ام ال سػ ة ال مػ   للكػ  
لم ف   ع ص مإلممعة قمالك  قتـ  عم ات   د  لالم د قد  خفئػمف لقػد 

الخفػػػػػأ ا ،مػػػػػد اف لعػػػػػتدن  عػػػػػر  ال لمػػػػػب  عػػػػػر  ال إذاً  صػػػػػكممف  
عػػر  للقمػػم لحػػترب  عػػر  ال لكفػػد  عػػر  ال لكػػمف عصػػت تت ضػػد  

الم ػػػد لصػػػفك    ػػػت   ؼ الػػػداى ال  فمػػػد ع ق  ػػػت لممدت ػػػت لرػػػ   ت مػػػ  
 ع، ت   ل ت ا ػمة مػفم ك  م ػبلفك  م ػماد   م مارػ ك   ا ػد  ت  ػ  ا ػدن 

 .ر  ص ام ع كا لس  م عر ل عمب  ك تب ام  لل فا س ة رسمؿ ام 
 ف لالػػان  د ػػد اف  عػػدض را ػػا ال مػػتل  لكػػ  ال  ُ ػػـز  ػػا احػػد  

ا س ـ لكس  كا  دض راى ال عصمكة  لياا مػت ادعػمه لمشػا ام   لػ  
مػػػػػ  ام  ل صػػػػػعب ع ػػػػػص  يػػػػػاا ال ػػػػػعب الممػػػػػكك  ال،ػػػػػتئ   ػػػػػك  يػػػػػاه 
الخصػػممتت   لاػػم    ت مػػمف ع ػػص المقتعػػد لالكداسػػ   للحػػ  مقم ػػمف 
ع ػػص ،ترثػػة إق صػػتد ة  لرػػداعام ع ػػص الم ترػػب لالكداسػػ  شع اػػم ال 

ك  لمدا لح  مػ   ع،ػ ت  ػأف لإلعػب ا ػد  ت  ػ  ا ػدن  دلف ذلك ا مد  ل
 عػػر   ػػ  لف ػػدؽ لال لخ  ػػق لال ل خترػػم لال ل  ػػتتم   ػػب لكػػمف ،مػػت 

 قتؿ ام:

   ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َمْ ُكْم َلاتػ ُقما ال  َا ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة   ََأْرِ ُحما  َػْكَ  َاَ َمْ ُكْم َلاتػ ُقما ال  َا
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  الحإلدات(.الحإلدات(.٘ٔ٘ٔ))    َلَع  ُكْم تُػْدَحُممفَ َلَع  ُكْم تُػْدَحُممفَ 
 كدلت محمد لع ص للا لرحما لس ملر ص ام ع ص س

  دور العباداتدور العبادات

  ٛٛيف توطيد العالقات االجتناعيةيف توطيد العالقات االجتناعية

 لعب ستئ ً  مأؿ:
سػػمتلاتا مم ػػمحة  م ئك ػػا المقػػد ك   مػػ ام  عػػز  لشػػب  إذا ،ػػتف ام 

ف  م ف  لمػػػػ ام الػػػػداعل ف  لمػػػػ ام المكمػػػػد م ف  لمػػػػ ام الما  ػػػػم الممػػػػمح
ار ػػ  ارػػت   مػػ  ف  لال  خ ػػم ممضػػ  ل لمػػ ام المػػتشد  فم لمػػ ام الدا،عػػ

 .عمتدة مم قدة إلص  ػـم الػد   عز  لشب  الممتلات إال ل كا م ك  عمد ام 
 ػػػػا،ده ل مػػػػمحا شمكػػػػ  الكتئ ػػػػتت  ح ػػػػص  عػػػػز  لشػػػػب  لتيكػػػػك عػػػػ  اف ام 

عػػػز  العػػػزة  الحكمالػػتت  ح ػػػص الإلمػػتدات  ،ػػػب الكتئ ػػتت  قػػػمؿ  كاػػت ربُّ 
 :لشب  

   َْمَدهِ ْمَدهِ َلِإف مِّ  َشْ ٍح ِإال  ُ َممُِّح ِ حَ َلِإف مِّ  َشْ ٍح ِإال  ُ َممُِّح ِ ح    ((ٗٗٗٗ)ا سداح)ا سداح  
 !!ليم غ   ع  ذلك ، ا

 ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕيػٖٖٗٔم  ذن الحإلةٚٔ –المعتدن– فمة الإلمعة ٛ ======================================
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 لمتذا  دض ع ك ت العمتدات؟إذاً 

  العبادات وإصالح اجملتنعاتالعبادات وإصالح اجملتنعات

لزاد   لزاد  فػدض ع ك ػت الصػكتـ  ع ك ػت الصػ ة عز  لشب   دض ام 
 .لزاد  فدض ع ك ت  د ،ة الز،تة   فدض ع ك ت الحل إلص  كت ام

الفػػػدائر لِحَكػػػٍم ال تُعػػػد    ػػػدض ع ك ػػػت يػػػاه ػػػ  عػػػ ه  شػػػب  إف ام 
 :لاسدار ال ُ حك   ات احد

يػػػم  عػػػز  لشػػػب  لك فػػػ  م اػػػت الكػػػـم  مػػػد م اػػػت شمكعػػػتً شع ػػػا ام 
المػػػمب  ػػػ  رػػػ ح احمال ػػػت  لإرػػػ ح مإل معتت ػػػت  لمػػػت ع قػػػة الصػػػ ة 

شعػػب  عػػز  لشػػب  لالصػػكتـ لالز،ػػتة لالحػػل  إرػػ ح المإل معػػتت؟  ف ام 
،ػدتا اف ت حقػق ال  ػتئل الفكمػة لا ثػتر شدط قممؿ يػاه ا عمػتؿ ع ػد ح

الم ممسة  عػد اداح يػاه العمػتدات  ػ  المإل معػتت  ػك    ػق ام الػا   
 اتعت ش  ك ام.

  حهنة الصالةحهنة الصالة

مػػمؿ الصػػ ة؟  قػػمؿ ل ػػت  كاػػت مػػت ع مػػة ق عػػز  لشػػب   ػػإذا رػػ كت م 
 ام:
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   َِاص َعِ  اْلَفْحَ تح َلاْلُم َكد َاص َعِ  اْلَفْحَ تح َلاْلُم َكدِ ِإف  الص  َة تَػ ػْ   ((ع كممتع كممتالال٘ٗ٘ٗ))    ِإف  الص  َة تَػ ػْ
إذا ال اص المص   قمب ل عد الص ة ع  شمك  الفح ػتح  لعػ   

 عػػب الم كػػدات  لعػػ  ا سػػتحة ل ممػػ مك  لالممػػ متت ،ػػتف يػػاا دلكػػب 
ع ػػص اف ام تقمػػػب عم ػػا  لسػػػكُثكما  اػػػاا العمػػب اشػػػداً عػػتش ً  ػػػ  دلكػػػته  

 لاشداً ،مكداً لشً     ا داه   قمؿ  كامت ام    ، ت ا شب    ع ه:

 ََعِمَب َرتِلًحت مِّ  ذََ،ٍد َاْل اُلَثص َلُيَم ُمْفِم    َػَ ُ ْحِككَػ  ُا ْ  َعِمَب َرتِلًحت مِّ  ذََ،ٍد َاْل اُلَثص َلُيَم ُمْفِم    َػَ ُ ْحِككَػ  ُا مَ م  ْ
  َحَكتًة طَكَِّمةً َحَكتًة طَكَِّمةً 

 ياا يم ا شد العتشب    الدلكت  امت ا شد ا شب    ا  دة: 

   ََللََ إْلزِ َػ ػ ُاْم َاْشَدُيم  َِأْحَمِ  َمت َ،تلُمْا  َػْعَمُ مفَ َللََ إْلزِ َػ ػ ُاْم َاْشَدُيم  َِأْحَمِ  َمت َ،تلُمْا  َػْعَمُ مف    ((ٜٜٚٚ.)ال حب.)ال حب  
 ة ُحمػػػػػ  تعتمػػػػػب المػػػػػفم  مػػػػػ  إ مالػػػػػا ع مػػػػػة قمػػػػػمؿ الصػػػػػإذاً 

المػػػفم ك  إف ،ػػػتف  ػػػ  الممػػػإلد ال  ػػػ  ال ػػػترع ال  ػػػ  العمػػػب ال  ػػػ  
 الممؽ ... ال    اى ممض .

   شمتعة تمطكداً ل ع قتت  ػك  الممػ مك    عز  لشب  لشع ات ام 
لز ػػػتدة  ػػػ  الػػػدلا    ػػػك  المػػػفم ك   ح ػػػص ل عػػػترؼ  كمػػػت  ك  ػػػت  لُلمػػػتعد 

ت ت   ػػػإذا ا  قػػػدلت احػػػدلت  ػػػ  الممػػػإلد  ػػػ   ػػػـم  ع،ػػػ ت  ػػػ  حػػػب م ػػػك 
 حث ت ع ا لذيم ت إلكا لسأل ته   إف ،تف لػا م ػك ة لاسػ فع ت ح اػت قم ػت 
 ح اػػػػت لػػػػا  لإف لػػػػم لمػػػػ فك  عتللػػػػته   ف المػػػػفم ك   قػػػػمؿ  ػػػػكام رب 
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 العتلمك :

  َلتَػَعتَللُمْا َعَ ص اْلمدِّ َلال ػ ْقَمىَلتَػَعتَللُمْا َعَ ص اْلمدِّ َلال ػ ْقَمى    ((ٕٕ)المتئدة)المتئدة  

لممػػػػػ مك   لال  ػػػػػ م ال عػػػػػتلف إال إذا ال  ػػػػػد مػػػػػ  ال عػػػػػتلف  ػػػػػك  ا
 دسػػمؿالاش مع ػػت لتعتر  ػػت لتبلف ػػت لتكتتف ػػت لتمػػتلدلت  للػػالك  قػػمؿ لكػػم 

 :ر  ص ام ع كا لس  م

ُٕ َبِعّضا  } ِْ َُٙؿٗس َبِعُض َِِٚا ِّ ٜكاٞهُب ًٔ ٧ٌُِ ُّ ٔهٞو ًٔ ٧ٌُِ {اٞه
ٜٜ 

  حهنة الصياوحهنة الصياو

صػػ ة لالصػػكتـ: ُسػػئب لمػػ  ام  مسػػق ع كػػا لع ػػص لمك ػػت ا ،ػػب ال
ح ػػػص ال لاتػػػم المػػػ ـ: لِػػػَم تصػػػـم لالػػػت ع ػػػص  ػػػزائ  ا رض؟ قػػػتؿ: )

امدلػػت ام اف لصػػـم ل إلػػمع  ػػ حس  إ مال ػػت الإلػػتئعك    .(المػػص الإلػػتئ 
للم  ػػػعد إ مال ػػػت الفقػػػداح لالممػػػت،ك   لمػػػمؽ إلػػػكام شػػػكئتً مػػػ  الخكػػػد 
الػػان ل،  ػػت  إلفتقػػا رب العػػتلمك   لالمػػتؿ مػػتؿ ام  لالعمكػػد عمكػػد ام  

 الان  ُ فق  عمب  قمؿ ام:ل 

   َِلاَلِفُقما ِمم ت َشَعَ ُكم مُّْمَ ْخَ ِفكَ  ِ كاِ َلاَلِفُقما ِمم ت َشَعَ ُكم مُّْمَ ْخَ ِفكَ  ِ كا    ((ٚٚالحد دالحد د.).)  
  ػػ م الم ػػتر،ة  ػػك  المػػفم ك  ح ػػص اف ال مػػ  شعػػب مػػ  ال   ػػعد 

 ف المخترن لمم م لمم د ا متـ احمدتالصحكح ٜ ======================================
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 :ع كا ا ،ب الص ة لاتم الم ـ أ كا الإلتئ  إ متلا غكد تتـ  قتؿ 

{ُٖ ََٗداُض ُّ اهَّٔصٜ َٙٔبُٚت  ًٔ ٧ٌُِ ٕٔ َدا٢ْٔع ٜهَِٚؼ اٞه {ِإٜهٟ َدِِٔب
ٔٓٔٓ. 

  حهنة الشناةحهنة الشناة

لشعػػب  د ،ػػة الز،ػػتة  كاػػت  ػػدض  دضػػا ام ل فقػػداح لالممػػت،ك   
لػػم  إلع ػػا رػػدقة تفمعكػػة م دل،ػػة لألر حكػػة   ف ا لمػػتف طمكع ػػا المخػػب 
 ػػػ  ا لفػػػتؽ  لك ػػػا شع ػػػا  د ،ػػػة لحػػػق  حتسػػػما ع كػػػا مػػػماله  اف  ُعفػػػ  

لممػػت،ك   ل ع ػػم ع ػػم الكقػػك  اف لصػػكمتً ممػػت ا ػػتح ع كػػا مػػماله ل فقػػداح لا
ياا حقام      م  ع كام  ت عفتح  لال ُ إلدح لشميام  تلمعت دة  ألػا 
قدـ لام شكئتً   ف ياا حقام قػد ا ػاله  لالػان  ػدض الحػق يػم رب 

 .عز  لشب  العتلمك  

  حهنة احلجحهنة احلج

لشعػػػب الحػػػل مػػػفتمداً عتمػػػتً ل عػػػترؼ المػػػفم ك   ػػػ  ،ػػػب القػػػترات 
تس يػػػػاا ا ش مػػػػتع العػػػػتـ رػػػػفتح ال كػػػػة لإ ػػػػ ص لا قفػػػػتر  لشعػػػػب اسػػػػ

الفم ػػػػػة ل ػػػػػ ص الق ػػػػػب مػػػػػ  شمكػػػػػ  ا مػػػػػداض لا حقػػػػػتد لا حمػػػػػتد 
الدلكم ػػػػػة  ح ػػػػػص  كػػػػػمف المفم ػػػػػمف ع ػػػػػص ا ػػػػػ  ؼ الػػػػػمالام لاش تسػػػػػام 

 المم درؾ لس   المكاق  ٓٔ ======================================
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لالم  ام ،ألام رشػب لاحػد  للػاا حػار الممػت د   ممػت  ثكػد ال كػد  ػ  
مة ل إلع اػت عػدالة  الق مب  ل فشل ا حقػتد  ػ  ال فػمس  ل فلػب اُ ُ ػ

لال   كػػػػػق ذلػػػػػك  ػػػػػ  رحػػػػػتب  كػػػػػت الم ػػػػػك القػػػػػدلس   قػػػػػتؿ ل ُحإلػػػػػتج 
 الممت د  :

   ََم   َػَدَض ِ كِا   اْلَحل  َ َ  رََ َث َلالَ ُ ُممَؽ َلالَ َ َم   َػَدَض ِ كِا   اْلَحل  َ َ  رََ َث َلالَ ُ ُممَؽ َلال َ
  المقدة(المقدة(ٜٜٚٔٚٔ))    ِشَداَؿ ِ   اْلَحلِّ ِشَداَؿ ِ   اْلَحلِّ 

مػػػ عام عػػػ  الحػػػد ث عػػػ  ال مػػػتح ال مػػػ  ال مػػػتح  تلك كػػػة  لعػػػ  
 ح ػػػص الػػػا ال  حتسػػػب ع ػػػص الاػػػمِّ  - المتط ػػػةشمكػػػ  المعترػػػ  الظػػػتيدة ل 

 تلمعصكة إال    المكت الحداـ  إذا يم  ا لمػتف ي ػتؾ  معصػكة حمسػب 
 ع كات:

  َلَم   ُدِْد ِ كِا  ِِإْلَحتٍد ِ ظُْ ٍم لُِاْقُا ِمْ  َعَااٍب اَلِكمَلَم   ُدِْد ِ كِا  ِِإْلَحتٍد ِ ظُْ ٍم لُِاْقُا ِمْ  َعَااٍب اَلِكم    ((ٕٕ٘٘الحلالحل ) )  
للاػػص عػػ  الإلػػداؿ  -  حتسػػما ع كػػا مػػماله مإلػػدد ا رادة لالاػػمِّ 

د ال ػػح تح  ل ػػفشل المغ،ػػتح  ل إلعػػب ا  ػػمة م  ػػت د    عػػد اف   لػػا  ثكػػ
 ،تلما م بلفك .

  الطَارة الظاٍزة والباطيةالطَارة الظاٍزة والباطية

يػػػاه العمػػػتدات ، اػػػت شػػػدط ادائاػػػت الفاػػػترة  عػػػز  لشػػػب  لشعػػػب ام 
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 :ر  ص ام ع كا لس  مالظتيدة لالمتط ة م شب    ع ه   قتؿ الحمكب 

ُُٔ٘ض ًٔٞفَتاُح اهٖص٩ } ُّ {ٝٔ اه
ٔٔٔٔ 

الفاػػػترة الظػػػتيدة  تلمػػػتح  لالفاػػػترة الق مكػػػة مػػػ  شمكػػػ  ا مػػػداض 
ال   حار م اػت ام  للاػص ع اػت رسػمؿ ام  ليػ  ا مػداض ال ػ  ُتمػمب 
 مػػتد المإل معػػتت مثػػب الحقػػد لالحمػػد لالغػػب لالكػػده لالػػمغر لال ػػح 

ل،ػػػػب يػػػػاه ا مػػػداض ال خصػػػػكة يػػػػ  ال ػػػ  تػػػػفدن إلػػػػص سػػػػمح   لا لتلكػػػة
  لإلػػص ت ػػدذـ ا  ػػداد  لإلػػص ال  ػػتر مػػت لػػداه  كمػػت الع قػػتت ا ش متعكػػة

 ك  ػػػت ا ف مػػػ  ممػػػتلئ ال عػػػد لاػػػت لال حػػػد لاػػػت  للػػػالك قػػػتؿ ام  ػػػ  
 شمتعة المفم ك :

   َ َللَػَزْعَ ت َمت ِ   ُرُدلرِِيم مِّْ  ِغبٍّ ِإْ َمالًت َعَ ص ُسُدٍر مُّ َػَقت ِِ ك َ َللَػَزْعَ ت َمت ِ   ُرُدلرِِيم مِّْ  ِغبٍّ ِإْ َمالًت َعَ ص ُسُدٍر مُّ َػَقت ِِ ك    
  ((الحإلدالحإلدٚٗٚٗ))

ليػم  ع ػم ع ػم الكقػك  اف ال   كق  تلعمد اف  قق  ك   دى مماله 
ممض  لظد ام م ػا يػم ق مػا  ل كػمف  ػ  يػاا الق ػب حقػد ال حمػد ال 
غػػب  حػػد مػػ  الممػػ مك   ليػػ  ا مػػداض ال ػػ  تعصػػق  ػػتلمإل م  ،مػػت 
لػػػدى ا ف  الكػػػب  ػػػ  ا سػػػ ـ  مػػػعص لمصػػػ حة الكػػػب  لػػػكس ،ػػػب رشػػػب 

  معص لمص حة لفما  ل  مص م  حملا  ف ال م  قتؿ ل ت:

{ُّ ًٔ ٨ ٧ُِٙ ٕٔ ًَا ُٙٔشٗب ٔهَِٞفٔػ  ٕٔ ٕٔ َسٖتٟ ُٙٔشٖب ٜ٪ٔخٚ ٍِ ٔباهوَّ {ٜأَسُسٝك
ٕٕٔٔ 

 س   ال دمان لا   دالد لمم د ا متـ احمد ٔٔ ======================================
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لقت ػػػة مػػػ  ،ػػػب الػػػالمب  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ملالصػػػكتـ شع ػػػا ال مػػػ  
 لا ثتـ ال   تُقف  الع قتت  ك  ا لتـ:

{َْ ٨َٗ ِإَشا ٜكا ٍِ ٜف٩ َِٙطٝفِح،  َِ ٜأَسٔسٝك َُ ٔصَٚا ِ٘ َٙ ِْ  َِٙصَدِب ٜفِإ
ُٕ ٌَ ُٕ، ٜفٞوَٚٝقِى ِإُٚٛ َؾاَت ِٗ ٜقاَتٜو ٍْ ٜأَسْس ٜأ {َصا٢ٔ

ٖٖٔٔ 
 :امت الز،تة  قد قتؿ  كات ام

   ِْمْ  َاْمَماِلِاْم َرَدَقًة ُتَفاُِّدُيْم َلتُػزَ،ِّكِام ِ َاتِمْ  َاْمَماِلِاْم َرَدَقًة ُتَفاُِّدُيْم َلتُػزَ،ِّكِام ِ َات  ُ اْ ُ ا    ((ٖٖٔٓٔٓ)ال م ة)ال م ة  
 تلعمػػػػتدات ُتفاػػػػد  ػػػػتط   اػػػػ  طاػػػػدة ل ق ػػػػب  لطاػػػػدة ل ػػػػ فس  
المحمد ػػة   كحػػدص ع ػػص  ا لمػػتف   ك ع ػػق  ػػتلقكم القدللكػػة  لا  ػػ ؽ

لد إ مالا  ل حدص ع ص ر ة ارحتما  ل حدص ع ص  د ا م ػا  ل حػدص 
 .عز  لشب  ع ص مص حة شمك  المفم ك    لا  د د رضتح رب العتلمك  

  الزياح املاديةالزياح املادية

امػػت مػػت لػػداه  ػػ  مإل مع ػػت ا ف  اػػ  ر ػػتح غد كػػة لامد ككػػة  يمػػت 
ع ػد يػفالح القػـم مػ  ح،ػترة ع ك ت سماح در  ت ال لم لػدرن ل ع ػق ت  مػت 

مدلكػػة  لأ ػػا مػػ ام الح،ػػترة المدلكػػة ال  ػػأس  لكػػ  ال   مغػػ  اف لأ ػػا 

                                                                                                      
 الصحكحك  المخترن لمم م لس   ال دمان ٕٔ
 المخترن لال متئ  لمم د ا متـ احمد ٖٔ
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مػػػػ ام ا  قاػػػػم   ف ع ػػػػدلت ، ػػػػتب ام  لع ػػػػدلت رسػػػػمؿ ام ليمػػػػت ، ػػػػز 
ا   ؽ الان الزلػا ل ػت ام  لامدلػت اف ل خ ػق  ػا  كمػت  ك  ػت ل ػك   ع،ػ ت 

    ياه الحكتة.
 تح المتد ة      عد مف الحكتة إال م  غ ب ع ص يفالح القـم الد 

شتلماػػت المػػتدن  ال  ػػدلف اى رلحتلكػػة  ػػ  اى ع قػػتت  لال اى اعمػػتؿ 
لإلمػػت حكػػتتام متد ػػة رػػد ة  لمػػ  ي ػػت ال  ػػد  كػػ ام مػػايب الم فعػػة   ػػ  
 عدؼ إلمتلتً إال إذا ،تلت لا م فعة ع ده   ػإذا القفعػت الم فعػة ال  عمػأ 

عد ػػا  لإذا ،مػػػد ا  ػػ  ال  عػػػدؼ ا ػػته لال امػػػا   ػػا لال  اػػػ م  ػػا ل،ألػػػا ال  
غت ػػة مػػت  صػػ عا لحميمػػت اف  أ ػػايمت ل ،ػػعامت  ػػ  دار ل ممػػ ك   لال 
 فكد    ز ترتام لال ال ظد    احمالام  ح ص إذا متت احديم مػت ع كػا 
إال اف  د ػػ  سػػمتعة ال  كفػػمف إلػػص إحػػدى ل،ػػتالت د ػػ  المػػمتص  ل قػػمؿ 

مما  خاله لاد  مه لا مدلل   ػتلمم غ لام متت   ف    ممض  ،اا اذي
الػػػان تف مػػػمف!! لكمػػػت ي ػػػتؾ ع قػػػتت إش متعكػػػة لال رلا ػػػ  إلمػػػتلكة  

 لإلمت حكتة متد ة رد ة  لمايب الم فعة يم المتئد  ك ام.
للألسق  ػ  يػاا الزمػتف رػد رلا ل ػت يػاا ا مػد   أرػمح ُ مػكفد 

  ام  لمفتلػب ع ص ،ثكد م ت الحكتة المتد ة  ل  مص الا م ممب إلص د 
 ك   دى ام  تلعمب  مت شدع ام ل مػت ،ػتف ع كػا حمكػب ام لمصػففته  

 لاستس ذلك ، ا:

    ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة  ِإل َمت اْلُمْفِمُ مَف ِإْ َمة    ((ٔٓٔٓ)الحإلدات)الحإلدات  



 

 (334)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 لحتؿ المفم ك     اى زمتف لمكتف  قمؿ  كا القدلف:

   ْرَُحَمتح  َػكػْ َػُامْ رَُحَمتح  َػكػْ َػُام    ((ٕٜٕٜ)الف ح)الف ح  
 لتف:تلام ،مت قتؿ  كا ال م  العدلح

ًََجُى  }  ،ٍِ ِٔ ََٗتَعاٝطٔف  ٍِ ِٔ ٌٔ ََٗتَطاُس  ٍِ ٔٓ َ٘اٚز ًِٔٔنَي ٔفٛ َت ٧ٌُِ ًََجُى اٞه
ُٕ َغا٢ُٔط اٞهَذَػٔس  ْ٘ َتَساَعٟ ٜه ُٕ ُعِض ِِ ًٔ اٞهَذَػٔس ِإَشا اِؾَتٜلٟ 

 ٌٟٖ َٗاٞهُش َِٔط  {ٔباهٖػ
ٔٗٔٗ 

  واجب املؤميني حنو إخوتَه املؤمينيواجب املؤميني حنو إخوتَه املؤميني

عػز   مال ت المػفم ك  اف ام ع ك ت لحم إ عز  لشب    غ م   ،ب ام 
شعب اعظم القد تت ال     قػدب  اػت العمػد إلػص مػماله يػ  ا عمػتؿ  لشب  

ال   ت ع ق  إ مالا المػفم ك   اعظػم القد ػتت ال ػ    قػدب  اػت العمػد إلػص 
ام يػػ  الفػػدائر  عػػد الفػػدائر   ا ػػتؾ  ػػدائر لُ ػػـز  اػػت اشمعػػك  ليػػ  

اسػػػ فتع إلكػػػا سػػػمك   لي ػػػػتؾ  الصػػػ مات لالصػػػكتـ لالز،ػػػتة لالحػػػل لمػػػػ 
 . دلض ع ص الإلمتعة ، ات

إذا قػػػتـ الػػػمعر  اػػػت اشػػػزا عػػػ  ا  ػػػد    سػػػمته الع مػػػتح  ػػػدلض 
الكفت ػة  لإذا لػم  قػم  اػت الإلمتعػة ال لفػد مػ ام حمسػب الإلمكػ   يػاه 

 رحكح مم م لمم د ا متـ احمد ٗٔ ======================================



 

 (335)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

الفػػدلض ،تلصػػ ة ع ػػص ا مػػمات  لت ػػكك  الإل ػػتزات  للد ػػ  المػػفم ك  
اػػت شمتعػػة مػػ  المػػفم ك  للكمػػت ع ػػد المػػمت   د ،ػػة ال  ػػد اف  قػػـم  

ُسػػ  ة  للكػػ  ام  ماسػػ  رحم ػػا شع اػػت  د ،ػػة ،فتئكػػة إذا قػػتـ  ع،ػػ ت  اػػت 
سػق  عػػ  المػتقك  المفتلمػػة   ػػألات  لكػ  إذا تكتسػػ  ت شمكعػتً عػػ  القكػػتـ 

شعػب اعظػم قد تت ػت لح،ػدتا مػت  عػز  لشػب   ات حمسػم ت ع ػص ذلػك   ف ام 
 حقػمؽ إ مال ػت  ػ  ،ػب زمػ  ل ػ  ،ػب    ع ق  مصػتلح العمػتد  لمػت   ع ػق

 لاد.
شعػػب المػػفم  لػػم اقػػَدَض مفم ػػتً مح تشػػتً   ػػا مػػ  ا شػػد لالثػػماب 

 :ر  ص ام ع كا لس  ماعظم م  الصدقة  قتؿ ال م  

ًَٞلُتّ٘با }  ٔٞ َٜ ٔبٛ َعٜوٟ َباب: اٞهَذِٖ ٜٞ ٝأِغِط ِٜٚو  :َضٜأُِٙت ٜه
َٗاٞهٜقِط َٔا،  ًَِجأه ٞٝ ٔبَعِؿِط ٜأ ٜٞ َعَؿَط، ٜفٝقٞوُت: اهٖصَسٜق ٌَأَُٚ ُض ٔبَج

ٞٔ؟  َّ اهٖصَسٜق ًٔ ًَا َباُي اٞهٜقِطِض ٜأٞفَضُى  ٜقاَي: َٙا ٔدِبِطُٙى 
ٌُِػٜ٪ َٗاٞه  ،ُٖ َٗٔعَِِس  َِٙػَتٞقِطُض َتٞقِطُض ٨ْٖ اهٖػا٢َٔى َِٙػٜأُي 

ٕٞ ِإ٨ ِّ َساَد ًٔ  }
ٔ٘ٔ٘ 

ا ػػ  القػػػدض الحمػػػ   ػػػك  شمتعػػة المػػػفم ك ؟! ليػػػم  ػػػدض ع ك ػػػت 
إ مال ػػت ح ػػص ال لُعدضػػام ل مػػدا ك   ذيػػب للك ػػا  عػػمد!! للمػػأؿ  لُعػػك   ػػا

ام اف  عمد  ك  ت ياا العمب الفكب ح ص ُتحب م ت،ب الممػ مك   ػدلف 
 س   ا   متشة لالفمدال  ٘ٔ ======================================



 

 (336)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 م ت،ب إق صتد ة لال ت،خم لال غكده.
ػػػا لػػػا اى حد،ػػػة مػػػ   شعػػػب لكػػػب ممػػػ م ع ػػػص ،ػػػب ممػػػ م إذا لش 

لػم لظػد إلكػا   عػز  لشػب  حد،تت اع،تحه  كػمف لػا عظػكم ا شػد ع ػد ام 
رػ  ص   مؽ ،تلت لظدتا ياه تعتدؿ اشد مع كق  ػ  ممػإلد رسػمؿ ام 

 :المع ـم ،مت لرد  ص ا ثدلمدة عتـ    ام ع كا لس  م

ُعطٝ يف ٗدٕ أر يف اهلل عوٟ ؾ٘ق خري ًّ اعتلا ٍ  }
 { ٟاعاً صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَّضغ٘ي اهلل يف ًػذس 

كػػت ام  لتمػػػتلن شعػػب مصػػت حة الممػػ م تمػػػتلن الحػػل إلػػص  
 :ر  ص ام ع كا لس  مالص ة   ف اشد الحل ،متؿ قتؿ  كا الحمكب 

{  َِ ِ٘ ٍِ َٙٞفُػِق َضَدَع ٜكَٚ َٜٗه ٍِ َِٙطٝفِح  ٕٔ ٜفٜو ِّ َسٖر ٔهوَّ ًَ
 ُٕ ًٗ ُٕ ٝأ {َٜٗهَسِت

ٔٙٔٙ 
 :ر  ص ام ع كا لس  ملإذا رت حت ا تؾ    ام    ا  متف  قمؿ 

{  ٍَ ٌُِػٔو ْٖ اٞه ٌَا ِإ ٌَا ٜك ُٓ ٜٛاَٙا ُٖ َتَشاَتِت َخ ِإَشا َصاٜفَح ٜأَخا
ََٗضُق اهٖؿَذِط  {ََٙتَشاٗت 

ٔٚٔٚ 
 غفػػد ام لك كامػػت لمإلػػدد المصػػت حة   كألػػا  ،ػػترع حػػل  كػػت 

 ترن لمم م لس   ال دمان لا   دالدالصحكحك  المخ ٙٔ ======================================
 س   المكاق  ل، ق ا س تر ٚٔ



 

 (337)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

ام الحػػداـ   ف المصػػت حة اشديػػت مغفػػدة شمكػػ  الػػالمب لا ثػػتـ إ،دامػػتً 
 ػك  الػدلا   م  ام لت إلكعتً لخ ق ام ع ص تمطكػد الع قػتت  لع ػص تم

  ك  المفم ك     ،ب لقت لحك .
إذا القػػػػػػص ع كػػػػػػا المػػػػػػ ـ ،ػػػػػػتف لػػػػػػا حمػػػػػػ تت  لت زلػػػػػػت  ك امػػػػػػت 
الدحمػػتت  لإذا عػػتده ليػػم مػػد ر ،ػػتف لػػا  مػػتتك   ػػ  الإل ػػة  لإذ شػػك  
ش تزتػػا لػػا قكػػداط مػػ  ا شػػد لالثػػماب  لالقكػػداط ،إلمػػب احػػد ،مػػت ا مػػد 

 :ر  ص ام ع كا لس  مال م  

ِّ َصوَّٟ َع } ًَ ُٕ َٔا ٜفٜو َِٔس َزٞفَِ ِْ َؾ ُٕ ٔقرَياط٠، ٜفِإ ٕٝ ٜفٜو ٜوٟ َدَِاَظ
ًِٔجُى ٝأُسٕس  ِْ، اٞهٔقرَياٝط  {ٔقرَياٜطا

ٔٛٔٛ 
لإذا ر ص ع كا ،تف لا قكداط ل ػد   ػإذا رػ ص   ػا قكػداط  لإذا 

 شك    ا قكداط  لإذا عزى اي ا ،تف لا مثب اشديم:

{  ٖٔ ًِٔجُى ٜأِدِط  ُٕ ًَُصاّبا ٜفٜو ِّ َعٖع٠  ًَ}
ٜٜٔٔ 

شعب ،ب ا حماؿ ال   ت ع ق  تلمفم ك   لالحد،تت معام  ػأشمر 
 :ل كدة ع د رب العتلمك 

 .لم تمممت لا ،تلت المممة ردقة لك -

 .للم ، م ا ، مة طكمة ،تلت الك مة الفكمة ردقة لك -

 رحكح مم م لس   ا   متشة لمم د ا متـ احمد ٛٔ ======================================
 س   ال دمان لا   متشة ٜٔ



 

 (330)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

اى اشد اعظم ع د ام م  ا شمر ال ػ  ت ع ػق  حقػمؽ المػفم ك   ػ  ام 
 شب    ع ه؟!!

قكػػػتـ ال كػػػب لال رػػػكتـ ال اػػػتر  إذا ارػػػ حت  ػػػك  اث ػػػك   ال  مػػػتل ة اشػػػد 
 ليم  قمؿ: ر  ص ام ع كا لس  مم خترمك   اسم  إلص حد ث ال م  

ًٜٔأ٨ } ٍِ ٔبٜأٞفَضَى  َٗاهٖص٩ ٝأِخٔبُطٝك  َِ ٞٔ اهٚصَٚا ٝٔ ِّ َزَضَد
ٞٔ؟، ٜقاٝه٘ا: َبٜوٟ َٙ ٕٔ، ٜقاَي: ِإِص٩َٗاهٖصَسٜق ُح َشأت ا َضُغَ٘ي اهوَّ

ِّ اٞه ِٚ {َب
ٕٕٓٓ 

ا رػػ ح  ػػك  المػػفم ك   كػػد مػػ  اعمػػتؿ المػػد يػػاه ال ػػ  عػػدديت 
 سكد ا للك  لا  د  .

تممػػػػك ت  ػػػػ  العمػػػػتدات الاتم ػػػػكة  للخ  ػػػػق ع كاػػػػت  لل  ػػػػتقش 
 :لل إلتدؿ  مممات  ل،ب م ت،  ت م  اش ات

 !!ياا ُ حما ياه الاكئة  لياا ال ُ حما ياه الاكئة 
 لياا  ُكفد  تعب ذلك!!

 !!د غكده  فعب ذلكلياا  أم
للمػػك ت مػػت امدلػػت  ػػا ام الاًل  لرسػػملا ثتلكػػتً ليػػم تمطكػػد الع قػػتت 
 ػػك  المػػفم ك   لا  ػػ ص  ػػك  ق ػػمب الممحػػد    لتػػدعكم الدا فػػة  ػػك  

 عمتد ام المفم ك   لالعمب  قمؿ ام    ، ت ا الممك :
 س   ا   دالد لمم د ا متـ احمد لا   حمتف ٕٓ ======================================



 

 (339)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

   َْلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلاَل تَػَفد ُقماْ َلاْعَ ِصُممْا ِ َحْمِب الّ ِا َشِمكًعت َلاَل تَػَفد ُقما    ((ٖٖٔٓٔٓ)لؿ عمداف)لؿ عمداف  
 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م

  ٕٕٔٔاحلكوم الواجبة على نل مؤمًاحلكوم الواجبة على نل مؤمً

  ِ  ا   ُشَحكفَة ع  ا كِا قتؿ: ع  َعمفِ 

َْ ٗأبٛ  صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَّآخٟ اهِيٗب  } بنَي َغوٌا
َٖ اهٖسضزا١ٔ ًَتبٚص ُْ أبا اهٖسِضزا١، فطأ٠ أ ٟٞ اهٖسضزا١ٔ، فعاَض َغوٌا ه

 ُٕ فقاي هلا: ًاؾأُُم؟ قاهت: أخٜ٘ن أب٘ اهٖسضزا١ٔ هَٚؼ ه
 ساد٠ٞ يف اهٗسُٚا.

ُٕ ٜطعاًٟا فقاي هٕ: ٝك ، ِىفذا١َ أب٘ اهٖسضزا١ٔ فصََِع ه
ٍْ، قاي: ًا  .أُا ٔبآٔكٍى ستٟ َتٞأٝكَى. قاي: ٜفٜأكَى فإُٛ صا٢

ٍِ، فِاَ.  َُ، قاي: َُ ٌٓا كاْ اهوُٚى َشَٓب أب٘ اهسضزا١ٔ ٙق٘ فو
ًّٔ آٔخِط اهوِٚى قاي ثٍ   َْ ٌٓا كا ٍِ. فو َُ، فقاي: َُ َشَٓب ٙق٘

َْ، فَصوَّٚا ٍِ ا٬ ُْ: ٝق ْٖ ٔهطٚبم  .َغوٌا ُْ: ِإ فقاي هٕ َغوٌا
 ،ٗ٪ٓٔوٜم عوٜٚم سقٟا ،عوٜٚم سقٟا، ٗهِٞفٔػٜم عوٜٚم سقٟا

 ـٕٕٔٓ/ٕ/ٖيػ ٖٖٗٔم  ر ك  ا لؿ ٔٔممإلد ال مر  تلمعتدن  ٕٔ ======================================



 

 (321)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 .فأِعٔط كٖى شٜ َسٓق سقَّٕ
هٕ فَصكَط شهٜم هٕ، فقاي  صوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَّفأتٟ اهِيب 

ُْصوَّٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍَّاهِيب  { : َصَسَق َغوٌا
ٕٕٕٕ 

المػػ ال الػػان  دسػػما رسػػمؿ ام لكػػب مػػفم  اف شعػػب ع ػػص ،ػػب 
ليم طتعة ام لعمػتدة ام  تلككفكػة ال ػ   دضػات  وعز  لشب  مفم  حقتً م 

ع ك ػػت ام  ػػ  ، ػػتب ام  للفد اػػت  تلككفكػػة ال ػػ  ع  م ػػت إ تيػػت رسػػمؿ ام  
ل ت لحمل ت ال تعػد لال  عز  لشب  اً م ع ص عفت ته  لعفت ت ام لمتذا؟ شكد 

 :تحصص

  َلِإف تَػُعدُّلْا لِْعَمَة الّ ِا الَ ُتْحُصمَيتَلِإف تَػُعدُّلْا لِْعَمَة الّ ِا الَ ُتْحُصمَيت    ((ٔٛٔٛ.)ال حب.)ال حب  
مػػػ  زلشػػػة  -لمػػػ  لعتشػػػده  رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  ملشعػػػب رسػػػمؿ ام 

،ب لاحػد مػ  يػفالح   -لشكداف ل  ف لاردقتح   لايب لاقترب  لالالد
لاحػػدة لػػا حقػػمؽ ع ك ػػت  ك  اػػت رسػػمؿ ام  لط ػػب م ػػت شمكعػػتً اف ل  ػػـز ال 

 ػػإذا ال زم ػػت  اػػت ل  ػػت رضػػتئام  ل ػػ   ػػـم القكتمػػة اِم  ػػت مػػ   . اػػاه الحقػػمؽ
مفتلمػػتتام   ف اى إلمػػتف  ُقصِّػػد  كمػػت ع كػػا لاشػػب  ػػ  يػػاه الحقػػمؽ 

 عػػػز  ُ مػػػتَئب ع اػػػت  ػػػـم القكتمػػػة  لالػػػان ُ مػػػتِئب ل حتسػػػب يػػػم رب العػػػزة 
 .لشب  

لشعب ل ديت حػق لإللمػتف ع ػص لفمػا  لر مػت  ظػ   مػتؿ الػمعر 
 المخترن لا   حمتف ٕٕ ======================================



 

 (320)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

اف حػػػػق ا لمػػػػتف ع ػػػػص لفمػػػػا اف  م عاػػػػت  ػػػػأف  ػػػػايب  اػػػػت إلػػػػص امػػػػت،  
الم  زيػػتت  لإلػػص امػػت،  المػػكتحة ... ال مػػتل  مػػ  ذلػػك إذا ،تلػػت يػػاه 
ا مػت،  لػكس  كاػػت مػت  ُغ،ػػب ام  للػ   دتكػب  كاػػت مختلفػتت شػػدعكة  

يم مت  حدص ع كػا  كاػت اف  ع مػد لاف   فكػد لاف   ػا،د ع ص اف  كمف ا
    ،ب مت  داه لعم ام شب    ع ه:

   ِإف  ِ   َ ْ ِق الم َمتَلاِت َلاَ ْرِض َلاْ ِ َ ِؼ ال  ْكِب َلال ػ َاتِر   َتٍت ِإف  ِ   َ ْ ِق الم َمتَلاِت َلاَ ْرِض َلاْ ِ َ ِؼ ال  ْكِب َلال ػ َاتِر   َتٍت
ُْلِل  ا ْلَمتبِ  ُْلِل  ا ْلَمتبِ  ِّ ِّ     ((ٜٜٔٓٔٓ.)لؿ عمداف.)لؿ عمداف  

اف   إلكاػت لك  ايم مت ع ص ا لمتف لحم لفما اف  حدص ع ػص 
 عد الخدلج م  الدلكت م  عااب ام  لع ػص اف  إلع اػت تك مػب لت ػتؿ 
رضتح ام  لاف  إلع ات م  الا    د  مف  ـم القكتمة ش ػة ام  ػ  شػمار 

 حمكب ام لمصففته: 

   ََلِ   َذِلَك  َػْ َك َػَ تَ ِس اْلُم َػَ تِ ُممفَ َلِ   َذِلَك  َػْ َك َػَ تَ ِس اْلُم َػَ تِ ُممف    ((ٕٕٙٙ.) المفففك.) المفففك  
المرمؿ إلص يػاا المػداـ   كػتف  لع  م ت رسمؿ ام    ذاتا ،كفكة

 ػػ  ذاتػػا ا لمػػتلكة  ل ػػ  قكتمػػا  ماشمتتػػا لحقمقػػا لحػػم  رػػ  ص ام ع كػػا لسػػ  م
لفما ر مات ر   لتم كمتتا ع كا ال  ػ ك م  كمػت ال  ع كػا  ال  ػ ك م إال 
إذا لشػػد ل كػػ ـ ضػػدلرة   ػػإذا لػػم  إلػػد ضػػدلرة ام  ػػ  عػػ  الكػػ ـ   ف 

ـ الزحػػػتـ  لإمػػػت ذلػػػمب للثػػػتـ تمػػػ مشب الكػػػ ـ إمػػػت  كػػػد ت ػػػتؿ اشػػػده  ػػػم 
 :عز  لشب  العقتب  ـم لقتح الم ك الع ـ  إمت ياا ال ذاؾ لقمؿ ام 



 

 (323)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

    َمت  َػْ ِفُ  ِم  قَػْمٍؿ ِإال  َلَدْ ِا َرِقكب  َعِ كد  َمت  َػْ ِفُ  ِم  قَػْمٍؿ ِإال  َلَدْ ِا َرِقكب  َعِ كد    ((ٔٛٔٛ.)ؽ.)ؽ  
لمػػػػت تع  مػػػػما مػػػػ   رػػػػ  ص ام ع كػػػػا لسػػػػ  مل،ػػػػتف ارػػػػحتب رسػػػػمؿ ام 
المرػػق الإلمكػػب احػػدص ال ػػتس ع ػػص  ح،ػػدتا يػػاا الُخ ػػق ال مكػػب  ليػػاا

   ك ام عتيػد لفمػا عز  لشب  اال  خدج م  ال متف إال مت  ُدض  الدحم  
رػػػ  ص ام ع كػػػا اال  مػػػب احػػػداً  لال   ػػػ م احػػػداً  لال   عػػػ  احػػػداً  ل،ػػػتف 

لحػم  رػ  ص ام ع كػا لسػ  م ُع ِّمام ذاؾ    درلس عم كة  م ص ال مػ   لس  م
  من العمػدة لمعػا الصػد ق ا ػم  كػد  لا ػم  كػد  مكة    ر ح الحد مكة

 لسػػ  م رػػ  ص ام ع كػػاشا ػػز شمػػ ً لضػػ  ع كػػا زاده لزاد الحمكػػب المصػػفف  
م  الفعتـ  لط ب م  غػ ـ ع ػده اال  كػمف ي ػتؾ يػم لػا إال المحت ظػة 
ع ػػص يػػاا الإلمػػػب  ف  كػػا قمتػػػا لغػػااحه لقػػػمت حمكػػب ام لمصػػػففته  

الػػزم  لقػػتؿ: لقػػد ذيػػب الإلمػػب لتػػته لضػػتع  إلػػتح الغػػ ـ  عػػد  ديػػة مػػ  
ليػػػم   مػػػما للع ػػػا  لإذا  ػػػتلمع م  َرِضػػػص ام ع ػػػام ػػػ    غ،ػػػب الصػػػد ق 

 امتما ل قمؿ لا: ر مات ر   لتم كمتتا ع كاا عظم 

ك٩ ٗضب  ؟!!ٙا أبا بلط أصٓسٙقني ٗهعاُني }
{ًطتني أٗ ث٩ثٟا  -اهلعبٞ 

ٕٖٕٖ 
ـ الان ال  ُدضػ  دش  عمت لماه  لالقق لمتلا ع  إ داج الك  

 .ر  ص ام ع كا لس  مام تأسكتً  حمكب ام لمصففته 
لياا اعظم مػت لق  ػا الحمكػب  فع ػا لحتلػا لقملػا لصػحما الكػداـ   

 ع  عتئ ة ب   ا   الدلكت    الصمتا دشا ا  ٖٕ ======================================



 

 (322)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  قمؿ ع  ح،دتا: ر  ص ام ع كا لس  م،تف 

{ ٍِ ًَٔع اٞهٜلٔو َ٘ا { ٝأٗٔتُٚت َد
ٕٕٗٗ 

معػػتل    كػػتف ال  ػػ ك م إال  تلك مػػتت المعػػدلدات لك اػػت تح ػػمن 
ُ،ثػػػد ال تحم اػػػت لال تمػػػ فك  شػػػدحات الك ػػػب المعػػػدلدات  لدقػػػة معتلكػػػا 
لتعمقا    ا لفتظ ال     فقاػت   ف لشا ػا  ػ  ،ػب لفػ  إرضػتح  تلقػا 

  لإذا لفػػػػق  ك مػػػػة  ى إلمػػػػتف   حػػػػ  حػػػػتؿ يػػػػاا عػػػػز  لشػػػػب  ل تر ػػػػا 
ا لمػػػتف   ػػػ   خػػػدج م ػػػا ،ػػػ ـ إال ،ألػػػا شػػػفتح لعمػػػب ل  مػػػم شػػػت   

 لا م      ا لمتف  للاا قتؿ  كا ر ا متدحتً لُمث كتً: لإلمك  م  حم 

َلَمت  َ ِفُق َعِ  اْلَاَمى. ِإْف ُيَم ِإال  َلْح    ُمَحصَلَمت  َ ِفُق َعِ  اْلَاَمى. ِإْف ُيَم ِإال  َلْح    ُمَحص  (ٖ  ٗ)ال إلم    
 ػػػ  الك ػػػب المػػػت قة  رػػػ مات ر ػػػ  لتمػػػ كمتتا ع كػػػا للػػػالك ُلرػػػق 

:  ِػَم ُلِرػق رضػ  ام ع امػتلُسئب    ذلػك عمػد ام  ػ  عمػدل  ػ  العػتص 
 :َرِضص ام ع ا   ال مراة لا لإلكب؟  قتؿ  ر  ص ام ع كا لس  م رسمؿ ام
ٕٔ ٔفٛ } ٝٔ ٔبَبِعِض ٔصٜفٔت َِ٘ضا ُِ٘ص٘ ٍْ ٔفٛ اهٖت ٌَ ُٕ ٜه ٕٔ ِإُٖ َٗاهوَّ

 ،ِْ  ( ًِّدا َلَلِا ًدا َت اَ ػَُّات ال  ِم ُّ  ِإل ت َاْرَسْ َ تَؾ َشتِيًدا َلُممَ )اٞهٝقِطآ
ُِٚتٜم َٗٔسِطّظا ٔه٫ٝ  )ا حزاب( ٌٖ ََٗضُغ٘ٔهٛ َغ ًٚٚٚنَي ٜأَُِت َعِبٔسٜ 

٨َٗامل ٨َٗ ٜغٔوٕٚغ،  َ٘كَِّى، ٜهَِٚؼ ٔبٜفغٍّ،  ٖدإب ٔفٛ ص َت
٨َٗ َ٘اِق،  ََِٗٙػٔفُط، اٜ٪ِغ ِّ َِٙعٝف٘  َٜٗهٔل  ،ٜٞ ٞٔ اهٖػ٣َٚٚ  َِٙسٜفُع ٔباهٖػ٣َٚٚ

 رحكح مم م لس   ال دمان ع  ا   يد دة  ٕٗ ======================================



 

 (324)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

ٜٞ ا ٌٔوَّ ٕٔ اٞه ٍَ ٔب ُٕ َسٖتٟ ُٙٔقٚ ُٕ اهوَّ ِّ َٙٞقٔبَض ِْ َٙٝق٘ٝه٘ا: ٞهَعَٜٗه َِ٘دا١َ ٔبٜأ
َٕ ِإ٨ َٗٝقٝوّ٘با ٨ ِإٜه ٌ٘ا،  َٗآَشاُّا ُص ٌِّٚا،  َٔا ٜأِعُِّٚا ُع ََٗٙٞفَتُح ٔب  ،ُٕ  اهوَّ

{ٝغٞوٟفا
ٕٕ٘٘ 

للق  ػػػت يػػػاه المعػػػتل   ػػػ  درلس عظكمػػػة ت كػػػق  حتل ػػػت  قػػػتؿ ل ػػػت 
 مع د المم مك  اشمعك :

ِْ،  ٜهَِٚؼ } ٨َٗ اهوَّٖعا  ،ِْ َّٖعا ُّ ٔباه ًٔ ٧ٌُِ ٨َٗ اٞه
٨َٗ ـِ،  { اٞهَبٔص١ٜٔ اٞهٜفأس

ٕٕٙٙ 
 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م

ٕٕٚٚوصايا لليجاة مً فنت ٍذا الشماٌوصايا لليجاة مً فنت ٍذا الشماٌ
  

 مركة شتمعػة  ػ  يػاا  ر  ص ام ع كا لس  مالرتلت سكدلت رسمؿ ام 
 ػػػك   اف يػػػاا العصػػػد عصػػػد الفػػػ     رػػػ  ص ام ع كػػػا لسػػػ  مالزمػػػتف   لػػػا 

اف الفػػػػ   مػػػػ  ،ثدتاػػػػت سػػػػ كمف ،قفػػػػ  ال كػػػػب  ام ع كػػػػا لسػػػػ  مرػػػػ  ص لا مػػػػد 
المظ ػػم  ل ػػ  حػػد ث ل ػػد الاػػت ت ػػزؿ مػػ  المػػمتح ،ػػتلمفد   ػػ   ال عػػد  
لات لال حصد لات  ل،تلت الف      العصػد المتضػ   ػ  ال ػامات ل ػ  

ا عظػػػػم  ػػػ  يػػػػاا العصػػػػد  ػػػػة الحظػػػمظ لا يػػػػماح لالم ػػػػاات  لكػػػ  الف 
 رحكح المخترن لس   المكاق  لمم د ا متـ احمد ٕ٘ ======================================

 س   ال دمان لمم د ا متـ احمد ٕٙ
 ـٕٕٔٓ/ٔ/ٙيػ ٖٖٗٔم  رفد  ٕٔن المعتد ٕٚ



 

 (325)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 :ر  ص ام ع كا لس  مالفكد  لياه تفدن ،مت قتؿ 

ًِّٔا، اهٖطُدُى ُِٙصٔبُح } ٌِٔػٛ ٧ًُِ ِٗ ٜكأفّطا، َُٗٙ  ٜأ
ٌِٔػٛ ًِّٔا، ُٙ { ٜكأفّطا َُِٗٙصٔبُح ٧ًُِ

ٕٕٛٛ 
 لمتذا؟

 مػػػمب الفكػػػد   اػػػاه الم م ػػػة لا ثػػػترة ال ػػػ  سػػػمم ات الف،ػػػتئكتت  
لشمكة ا ل دلت  للسػتئب ا عػ ـ  لالُقػمى الم عػددة  ػ  المإل مػ  مػ  

 !للكمت  تلصة لمشا ام  يماح لال زعتت لالمكمؿا  نذل 
مػػت العمػػب  ػػ  يػػاا إذاً ،ػػب ذلػػك  مػػمب الم م ػػة  ػػ  المإل مػػ   

 العصد؟
 ي تؾ شم ة م  المرت ت.

  الوصية األوىلالوصية األوىل

 ا،د  ع كات  قتؿ: ر  ص ام ع كا لس  مسكدلت رسمؿ ام 

ٜٛاّعا، ُؾ٘شا َضٜأَِٙت َشاِإ } ًُ ٠ّ٘ َٓ ٟٝ، ُزَُِٚاَٗ ًُٖتَبّعا، َٗ  ٧ًَُِثَط
ٍٜ ٔشٜ ٝكٚى َِٗإِعَذاَب ٕٔ َضٞأ ٞٔ ٜفَعٜوِٜٚم ٔبَطٞأٙٔ { َُٞفٔػٜم ٔبَداٖص

ٕٜٕٜ 
 رحكح مم م لس   ال دمان لا   دالد ع  ا   يد دة  ٕٛ ======================================

 دالد لا   متشة ع  ا   ثع مة الخ     س   ال دمان لا   ٜٕ



 

 (326)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 مت مع ص ذلك؟
ال تس تُقحم لفمات    الإلداؿ    ،ب مكػتف لزمػتف  لالإلػداؿ  

ال  ػأت     كإلػػة  ػػ  ال ات ػة   ف ،ػػب لاحػػد مػػ  ايػب يػػاا العصػػد معإلػػب 
 مت الفتئدة م  الإلدؿ؟اً إذ دا ا لم  مث  ا لل    خ ص ع ا  

لاا  إلػب اال ت ػغب لفمػك  غكػدؾ  لع كػك لفمػك  لإذا اردت 
لحػتلؿ اف تاد ػا   اف ت غب لفمك  غكػدؾ  تشػغب لفمػك  مػ  ال  ػفم 

لإلسػػ ـ   اػػاا  كػػد لػػك مػػ  اف ت ػػغب لفمػػك  مػػ  لمػػ   فكػػد لارػػد 
صػد ع كػا  ػ   كػده  لال تم فك  اف تزحزحا قدر الم ػة عمػت يػم مُ   ع كا

 شػػػػأف ل ػػػػت إف ،ػػػػتف يػػػػاا شػػػػكع  ال سػػػػ ف  ال رػػػػم    ل ػػػػت  ػػػػ  لكػػػػ  ال
 المسفكة ال   ا  تريت ام ل ت    القدلف:

  لََ،َاِلَك َشَعْ َ تُ،ْم اُم ًة َلَسفًت    ((ٖٖٔٗٔٗ)المقدة)المقدة..  

  الوصية الجاىيةالوصية الجاىية

ًِٔػٞم }: ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ  { ٔهَػاَُٜم َعٜوِٜٚم ٜأ
ٖٖٓٓ 

ا لمتف  زمػتـ ال مػتف   ػ  ايم شصح    ياا الزمتف اف  ممك 
 :ال متح(ٗٔٔ)   ك م ا لمتف إال    ضمح قمؿ ام

 س   ال دمان لا   دالد لمم د ا متـ احمد ع  عقمة    عتمد  ٖٓ ======================================



 

 (327)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

   َد ِ   َ،ِثكٍد مِّ  ل إْلَماُيْم ِإال  َمْ  َاَمَد ِ َصَدَقٍة َاْل َمْعُدلٍؼ َاْل ال  َ كػْ
    ِإْرَ ٍح  َػْكَ  ال  تسِ 

 لإذا لفق ل خ ق اشمعك   ككمف يد ا:

   ْتً َلُقمُلمْا ِل   تِس ُحم     ((ٖٖٛٛ)المقدة)المقدة  
 لإذا تحدث م  المفم ك   ككمف يد ا:

   َِلُيُدلا ِإَلص الف كِِّب ِمَ  اْلَقْمؿ    ((ٕٕٗٗ)الحل)الحل    
 ئا.ام الا سككمف م  ُ،م ب اللكت َم   عب ذلك اضم  لا ع د

يػػػاه رلشػػػ ة سػػػا ة  لك اػػػت سػػػا ة لمػػػ   عك ػػػا ام   ف ا لمػػػتف 
مػػ  الكػػ ـ  لإلػػص إضػػتعة المقػػت  دائمػػتً  مكػػب إلػػص الثدثػػدة  لإلػػص ا ،ثػػتر

 :   ال غم  إذا ،تف رفة المفم ك 

   ََلال ِا َ  ُيْم َعِ  ال  ْغِم ُمْعِدُضمف    ((ٖٖ)المفم مف)المفم مف  
 ؟!! مػػػت  تلػػػك  مػػػ   د ػػػد اف  كػػػمف مػػػ  المحمػػػ ك  ال المػػػمق ك 

  متذا  عمب؟!
ة لال غم ،مت قكب يم الكػ ـ الػان ال  ُفكػد  ،ػتلك ـ  ػ  المكتسػ

 !لغكد ذلك كمت ال  فكد ا ل خت تت ال ص ال ت ـز ع ص  ال ع كقتتل 
لالمفم  لكس   ػغ ا إال ا قمػتؿ ع ػص ام  ال المامػة ال ػ  ،  فػا 



 

 (320)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 اػت ام ليػ  إظاػتر شمػتؿ د ػ  ام لخ ػق ام شػب   ػ  عػ ه  لالػػان ال 
 .كم  ليب ي تؾ لقب ا ،ب م ا ذلك؟!  ك م إال لتدراً ُلممكا حك

ِّ } :كا لس  مر  ص ام ع قتؿ  ٌََت ًَ { ََُذا َص
ٖٖٔٔ

 

الػػان   إلػػم  ػػ  يػػاا الزمػػتف مػػ   حػػت   ع ػػص الصػػمت مػػ  إذاً 
 م د لإللمػتف ،ػب مػت  ح تشػا  عز  لشب  الخ ق  لم ردقت ال كة  إف ام 
    سمب لإلمت م  رب المد ة.

قػػػػػد  قػػػػػمؿ الػػػػػمعر: ،كػػػػػق اشمػػػػػ   ػػػػػك  الصػػػػػمت ل ػػػػػك  ا مػػػػػد 
  تلمعدلؼ لال اص ع  الم كد؟

 .ثم ا قدب  ت قدب  تأمد لفمك لت اص لفمك الالً 
 .ا دا   فمك ثم اي ك ثم ا قدب  ت قدب

لكػػػ  المصػػػكمة اف  ػػػأمد ال ػػػتس ل  اػػػص ال ػػػتس ليػػػم لػػػم    ػػػا للػػػم 
 م ثػب   كػػأمد ال ػػتس  تلحإلػتب لال قػػتب لا   ػػا تم ػ  لعمرتاػػت ظػػتيدة!! 
ل ػػػ ك م عػػػ  قكمػػػة المقػػػت  ػػػ  حكػػػتة الممػػػ م ثػػػم  إل ػػػس ع ػػػص القاػػػمة 

 إلػػب اف  كػػمف الالً يػػم قػػدلة  ػػ  إذاً  ػػفدلل!! العػػب الػػدلمك م ال ل  
 ياا ا مد.

  

 س   ال دمان لالدارم  لمم د ا متـ احمد ع  عمد ام    عمدل  ٖٔ ======================================



 

 (329)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

  الوصية الجالجةالوصية الجالجة

 :ر  ص ام ع كا لس  مقتًؿ قتؿ:  َرِضص ام ع اع  ع ّ     ا   طتلب 

َٔا ٜأ٨ } ُْ ِإُٖ ٠ٞ، َغَتٝل٘ َات  َت َرُسمَؿ : ٜفٝقٞوُت ٔفِتَِ َمت اْلَمْخَدُج ِم ػْ
ٕٔ اُبٔكَت: ٜقاَي ؟ال  اِ  { اهوَّ

ٖٕٖٕ 
 !   ا ،ماف عز  لشب  ع كك  تلقدلف  لا حمب ال إلتة الان الزلا ام 

ليػػػاه م ػػػك ة تماشػػػا الصػػػتلحك   ،كػػػق  مػػػمقما المد ػػػد   إلػػػص 
مدالم ام ع ص ت لة ، ػتب ام   ف المد ػد   ال  قػدالف القػدلف إال  ػ  

لشػدت  رم،تف  ل عد رم،تف  أ الف اشتزة م  القدلف!! لمػتذا؟!! يػب
الخكػػد  ػػ  ، ػػتب غكػػده؟! يػػب لشػػدت المػػد  ػػ  تد،ػػا؟! يػػب لشػػدت ضػػداً 

الػػػم  ! ػػ  االسػػػ مدار  ػػػ  ت لتػػػا لقداحتػػػا؟! الػػم ت  ػػػزؿ ع كػػػك الخكػػػدات؟
 ! تلعفػػػتحات لال فحػػػتت؟ عػػػز  لشػػػب  الػػػم  حفػػػك ام  !تأتكػػػك المد،ػػػتت؟

 :القمد(ٚٔ) ع كك  تلقدلف  لالقدلف  مده ام ل ت    ياا الزمتف

   َْد َ م ْدلَت اْلُقْدلَف لِ اِّْ،ِد  َػَاْب ِم  مُّد ِ،دٍ َلَلق    
 م  لم  م ف  القداحة  مم    إذا ر،مت سكترة  مػمتعا م ػم د 
 ػػ  ممػػإلب المػػكترة  ل  ػػم د سػػمتعة  ػػ  ال  كفػػمف المحمػػمؿ   ػػ   مشػػد 

 :القمد(ٚٔ) ش ح  م   ع  القدلف  المام ال د د
 س   ال دمان لالدارم  لمم د ا متـ احمد ٕٖ ======================================



 

 (341)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

   ِاِّْ،ِد  َػَاْب ِم  مُّد ِ،دٍ َلَلَقْد َ م ْدلَت اْلُقْدلَف ل   
  تلقدلف حص  ا متف  يب ياا الزمتف.

  الوصية الزابعةالوصية الزابعة

ل  مػػ   مك  الػػا   رػػدقما  ػػ  اتمػػتعاقدلاـ ا ش مػػتع مػػ  الصػػتد
 لاػػم  حفظػػمف احػػماؿ الخ ػػق  ػػ  يػػاا الزمػػتف مػػ  الخػػزعم ت   ا مػػك 

 ت كػػق الفكد ػػة  لمػػ  الممشػػتت ا لحتد ػػة  لمػػ  ا  كػػتر ال فمػػكة ال ػػ  ال
  تلعمد لحم رب المد ة  لم  ،ب ا شكتح المخز ة  للالك قتؿ ل ت ام:

   َ َت اَ ػَُّات ال ِا َ  لَمُ مْا اتػ ُقمْا الّ َا لَُ،ملُمْا َمَ  الص تِدِقك     
  ال م ة(ال م ة(ٜٜٔٔٔٔ))

مػػ  مػػ   ختلفػػا  -لإف لػػم  ػػدرن  - ف ا لمػػتف دائمػػتً    ػػت،ب 
عػػػػدن ا لمػػػػتف قػػػػدر عػػػػدلى تُ  ىل إلتلمػػػػا ل صػػػػتحما   ػػػػ   مشػػػػد عػػػػدل 

 .ا   ؽ لالم م،كتت ال     ق ات م  المإلتلمك 
 :للالك ال  د لإللمتف اف  خ تر م   إلتلما ال  فالما

لكحف  لفما م  الخفأ لالزلب  لال  ،م  العصمة لالحف  مػ  
الخفػػػأ لالزلػػػب ليػػػم  إل ػػػس مػػػ  الاػػػتلكك  ال المعػػػداح ال ال عمػػػتح   ف 

 ال تد ده لال تم فك  م عػا  للكػ  الحفػ   ػأت ال متف احكتلتً   ك م  مت 



 

 (340)  ّٙٗادب املػوٌني املعاصط: اهباب اهجاهح  

 .امت ر قتح الممح  كإلب المعد ع ام  تلك كة.  مإلتلمة الصتدقك 
 العزائم لقتؿ لا:  للالك ع دمت شتح رشب لإلمتـ ا 
    قتؿ لا:عز  لشب  ار د اف اس ك الفد ق إلص ام 

  لمفترقة ا شدار  )طد ق ت مصتحمة ا  كتر
 يل لالم   لا ثتر(لالمكد ع ص الم ت

 ػص    إلع  ػت ممػ  قػتؿ  كػا عػز  لشػب  لتكف  ياه الدلش ة عػب  ام 
   ص محكم ال  ز ب، ت ا الكد م 

   َ َللُػ َػزُِّؿ ِمَ  اْلُقْدلِف َمت ُيَم ِشَفتح َلرَْحَمة  لِّْ ُمْفِمِ ك      

  ا سداح(ا سداح(ٕٕٛٛ))
 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما س م

 



 

 (343)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

  

  ابعابعباب الزباب الزالال

 

  ٔٔبغزيات اليبوة ألٍل ٍذا الشماٌبغزيات اليبوة ألٍل ٍذا الشماٌ

  

  حزص اليبى على األمة فى آخزتَاحزص اليبى على األمة فى آخزتَا

 ـٖٕٔٓ/ٕ/ٕٛيػ ٖٗٗٔم  ر ك  ا  دٛٔالمعتدن  – فمة الإلمعة  ٔ ======================================



 

 (342)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

  بغزيات اليبوة ليابغزيات اليبوة ليا

  مغانل العصزمغانل العصز

  الداء والدواءالداء والدواء

  روعتة اإلصتػفارروعتة اإلصتػفار



 

 (344)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

 

 قال الصادم املصدوم 

  م:لا لسر ص ام ع كا لع ص ل
 

ًِ، َفَأِعَطاِىي َثالّثا، اللََُّ َصَأِلُت}  َعيِّي َوَسَوى اِثَيَتِي

ٌِ َصَأِلتُُُ ،َواِحَدّة ًِ َعُدوِّا ُأمَِّتي َعَلى َيِبَعَح ال َأ  ِم

ٍِِه ٌِ َوَصَأِلتُُُ َفَأِعَطاِىيُِ، َفَيِجَتاَحَُِه، َغِيِز  َيِبَعَح ال َأ

َِِه ٌِ َوَصَأِلتُُُ َفَأِعَطاِىيُِ، ُجوّعا، َتِكُتُلَُِه َصَيّة َعَلِي  َيِجَعَل ال َأ

ٍَا َبِيَيَُِه، َبِأَصَُِه  2{يََّعَل َفَزدَّ

 شمب  احمد لرحكح  ا    ز مة ع  معتذ   مم د ا متـ  ٕ ======================================



 

 (345)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

  الباب الزابعالباب الزابع

  ٖٖبغزيات اليبوة ألٍل ٍذا الشماٌبغزيات اليبوة ألٍل ٍذا الشماٌ

 

،  ت   ت   الف،تئكتت  لا ذاعتت  لالصػحق  مخ  ػق الماعاػت 
لالمإلػػػػ ت  ل ع،ػػػػ ت   ػػػػت   ال ػػػػت  لمػػػػ  شػػػػدة شػػػػغفا  معد ػػػػة ا  مػػػػتر 
  ػػػ دؾ    كفملػػػا المحمػػػمؿ ل صػػػب إلكػػػا الدسػػػتئب لكػػػب لاػػػتر  ح ػػػص رػػػدلت 

رػػػت ات ا حمػػػتط  لالػػػمعر ارػػػت ا شمكعػػػت  ػػػ  حكػػػدة  ل،ثكػػػد مػػػ  ا ُمػػػة ا
 !!اال، ئتب

لالكػب  قػػمؿ:  عػػد ا ػتـ لػػ  لإلػػد رغكػػق عػكش لأ، ػػا  ل عػػد حػػك  
ِلمػت تحم ػا ل ػت ا  مػتر  -م  الػديد لػ  لإلػد  ػ  ا سػماؽ شػكئتً ل ػ د ا 

   عقكديت للام  ات م  ا متر.

  يػػ  طػػتلع م ا مػػتر يػػاا الزمػػتف  ػػ  !!لالػػت الػػـم إ ػػمال  شمكعػػتً 
د عػػػدلتف  لقػػػد شػػػدى لاػػػل الممػػػ مك   ػػػ  ،ػػػب زمػػػتف احتد ػػػث سػػػكد للػػػ

 ـٖٕٔٓ/ٕ/ٕٛيػ ٖٗٗٔم  ر ك  ا  دٛٔالمعتدن  – فمة الإلمعة  ٖ ======================================



 

 (346)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

لمكػتف  إذا حكػدتام ا كػػتر الم حػدثك  لالكػػتتمك  لالم ػ عك  لالماػػملك  
اف  دشعػػما إلػػص احتد ػػث سػػكد ا للػػك  لا  ػػد   ال ػػ  ت حػػدث عػػ  يػػاه 
الف ػػدة مػػ  الزمػػتف  لكع مػػما قػػدر يػػاه ا مػػة ع ػػد ح،ػػدة الػػدحم   لع ت ػػة 

 ام لات    ،ب لقت للف.
 :دلا امة الحمكبا  

،ػتف حد صػتً   –رػ ما ع كػا لسػ مما تمػ كمت  – ت إف ام شعب ل ػت لمكًّػ
ع ػػػص ا مػػػة حدرػػػتً  تلغػػػتً  ػػػ  دلكتيػػػت إلػػػص  ػػػـم الػػػد    ل ػػػ  ا دايػػػت  ػػػ  

 الممقق العظكم لالحمتب ح ص  فمئ  ع كام    ش ة ال عكم.

  حزص اليبى على األمة فى آخزتَاحزص اليبى على األمة فى آخزتَا

ح  ل فكػػػب  ػػػ  الصػػػ ة  أمػػػت ا  ػػػدة  كػػػتف ال  كػػػق عػػػ  الػػػدعت
عػػ  لمػػ  ام إ ػػدايكم  عػػز  لشػػب  ل قػػمؿ:  ػػترب ام ػػ  ام ػػ   لقػػدا قػػمؿ ام 

 :إبراهيم(63)  م ا  لا لمكتح شمكعت حد صمف ع ص امممام

    َْربِّ ِإلػ ُا   َاْضَ ْ َ  َ،ِثكًدا مَِّ  ال  تِس َ َم  تَِمَعِ    َِإل ُا ِم ِّ  َلَم
      ُفمر  ر ِحكم  َعَصتِل   َِإل َك غَ 
لقػمؿ ام  ػ  شػأف عكمػص  ػ  مػد م    ف ب م  ام اف  غفد لام

 م  ام ا:



 

 (347)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

   ِإف تُػَعاِّ ْػُاْم  َِإلػ ُاْم ِعَمتُدَؾ َلِإف تَػْغِفْد َلُاْم  َِإل َك اَلَت
  المتئدة(المتئدة(ٛٔٔٛٔٔ))   اْلَعزِ ُز اْلَحِككمُ 

 : ََدْ اِ َلقَتؿَ  رََ  َ  أ ا  ،دع إلص ام ل 

{ ٍٖ ُٔ ًٖٔتٛ، ،اهوَّ ًٖٔتٛ، ٝأ ُٕ ٜفٜقاَي ََٗبٜلٟ، ٝأ : عٖع ٗدٖى اهوَّ
َِٓب ٔدِبِطُٙى، َٙا ٌٖٕس ِإٜهٟ اِش ٍُ، ََٗضٗبٜم ًَُش ُٕ ٜأِعٜو  ًَا ٜفَػٞو

ُٖ ُِٙبٔلٜٚم؟ ٕٔ ٔدِبِطُٙى ٜفٜأَتا ِٚ َُ، َعٜو ُٕ، اهٖػٜوا ُٖ ٜفَػٜأٜه  َضُغُ٘ي ٜفٜأِخَبَط
 ٕٔ ٌَا ر  ص ام ع كا لس  ماهوَّ َ٘ اَي،ٜق ٔب ُٓ َٗ ،ٍُ ُٕ ٜفٜقاَي ٜأِعٜو  َٙا: اهوَّ

َِٓب ٔدِبِطُٙى، ٌٖٕس، ِإٜهٟ اِش ًٖٔتٜم ٔفٛ َغُِِطٔضٜٚم ِإُٖا: ٜفٝقِى ًَُش  ٝأ
{َُُػ٦ُٜ٘ن  ٨َٗ

ٗٗ 
للك ا لػم    ػا عػ  ضػداع ا  للػم  كػق عػ  دعػتحه لمػماله  ح ػص 

 اراحا ام  ألزؿ لا    شأل ت    ، تب ام:

   َرَ َُّك  َػ َػْدَضص َلَلَمْمَؼ  ُػْعِفكك    ((٘٘)ال،حص)ال،حص  
ل عد لزلؿ ياه ا  ة اش م  ارػحتب ح،ػدة ال مػ   ػ  ممػإلده 
الممترؾ  لعم ما حفً   ت داً  دحتً  ف،ػب ام ل م ػة ام ال ػ  الزلاػت لاػم 
ع ص حمكما لمصففته  م ام م   فػب ممضػحتً قػدر يػاه الم ػة  لمػ ام 

لم ػة  كػ ـ حكػكم مػ  ليم حمتف    ثت ت م  عم ػد عػ  را ػا  ػ  يػاه ا
 رحكح  مم م لا   حمتف ع  عمد ام    عمدل  ٗ ======================================



 

 (340)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

 ال عد  قتؿ:

سػػػػػػػمع ت  ػػػػػػػ  ال،ػػػػػػػحص )للمػػػػػػػمؼ 
  عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (

 

  مػػػػػػػػػػػػػػػد ق م  ػػػػػػػػػػػػػػػت ذاؾ العفػػػػػػػػػػػػػػػتح
 ل،كػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػت رسػػػػػػػػػػمؿ ام تدضػػػػػػػػػػص 

 
 ل ك ػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ   ُعػػػػػػػػػػاب ال  مػػػػػػػػػػتح

لػػ   دضػػص للاحػػد مػػ  ام ػػا  ػػ  ال ػػتر  ح ػػص   ػػف  لػػا إلػػص ام   
ل مػػػ  قاه  عفػػػم مػػػ  ام  لُ خدشػػػا ل ُد  ػػػا الإل ػػػة  ل فمػػػئ  ع ػػػص ام ػػػا 

 اشمعك .
ُ ص   تترة  تل كػب  لتػترة  ر  ص ام ع كا لس  مامت    الدلكت  قد ،تف 

 تل اػػتر  لتػػترة  ػػ  ال،ػػحص  لتػػترة  ػػ  الممػػتح  لتػػترة  ػػ  شػػمؼ ال كػػب  
   كمألا َرحما: مت يػاا  ػت رسػمؿ    ع ه شب  ل فكب الص ة  ل دعم ام 

 ام؟ لمت ياه الص ة؟  كقمؿ:
ٕٞ َٜٝص٩ َصوَُِّٚت ِإُٚٛ } ٕٞ  َضٞغَب َِٓب {ََٗض

٘٘ 
رػػ  ص ام ل ػػدعم  يػػب يػػاه ا مػػة  ػػ  الصػػ ة   مػػتذا دعػػت؟ قػػتؿ 

 :ع كا لس  م
{ْٖ َٕ ِإ ٠َٗ اهوَّ َٔا ٜفَطٜأُِٙت ِضَض،اٜ٪ ٔهٛ َظ َٔا، ًََؿاِضٜق ًََػاِضَب َٗ 

ْٖ ًٖٔتٛ َِٗإ َٔا َغَِٚبٝوُؼ ٝأ َٜ ًَا ًُٞوٝل ِٗ َٔا، ٔهٛ ُظ ِِ ُٛٔٚت ًٔ ِّ َٗٝأِع  اٞهٜلَِِعِٙ
ٌََطاٜ٪  َضٚبٛ َغٜأٞهُت َِٗإُٚٛ - اى الايب لالف،ة -ِبََٚض َٗاٜ٪ ِس

 رحكح مم م لمم د ا متـ احمد ع  سعد    ا   لقتص  ٘ ======================================



 

 (349)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

ِْ ًٖٔتٛٝ٪ َٔا ٨ ٜأ ِٔٔوٜل ُٙ ٕٞ ٕٞ، ٔبَػَِ ًٖ ِْ َعا ٍِ َُٙػوِّٜط ٨ َٜٗأ ِٔ ِٚ ٗ٘ا َعٜو  َعُس
ِّ ًٔ ٠َ٘ ٍِ ٔغ ِٔ ٍِ، أ٠ مجاعتٍٔ، ٜفَِٚػَتٔبَٚح ٜأُِٝفٔػ ُٔ ْٖ َبَِٚضَت  َضٚبٛ َِٗإ
ٌُٖس َٙا ٜقاَي ُٕ ٜقَضا١ّ ٜقَضُِٚت ِإَشا ِإُٚٛ: ًَُش  َِٗإُٚٛ َُٙطٗز، ٨ ٜفِإُٖ

ُِٚتٜم ٜٛ ِْ ًٖٔتٜمٝ٪ ٜأِع ٍِ ٨ ٜأ ُٔ ِٓٔوٜل ٕٞ ٝأ ٕٞ، ٔبَػَِ ًٖ ِْ َعا  ٝأَغوِّٜط ٨ َٜٗأ
ٍِ ِٔ ِٚ ٗ٘ا َعٜو ِّ َعُس ًٔ ٠َ٘ ٍِ ٔغ ِٔ ٍِ، َِٙػَتٔبُٚح ٜأُِٝفٔػ ُٔ ِ٘ َبَِٚضَت ٌََع َٜٗه  اِدَت
ٍِ ِٔ ِٚ ِّ َعٜو َٓا،ٔبٜأٞق ًَ َٗ ٜٛاِض ِّ: ٜقاَي ٜأ ًَ َّ ِٚ َٓا َب ٜٛاِض َْ َسٖتٟ ٜأٞق  َٙٝل٘

ٍِ ُٔ ِٔٔوٝم َبِعُض ٍِ ََِٗٙػٔبٛ َبِعّضا ُٙ ُٔ {َبِعّضا َبِعُض
ٙٙ 

  بغزيات اليبوة ليابغزيات اليبوة ليا

ا  دلا   كس ي ػتؾ مإلتعػة لال قحػ  مامػت اشػ د الغػ ح  لمامػت 
  لسػػ  مرػ  ص ام ع كػا زاد الم ػتح  م ػدى المػػمتح لمػكد الدسػب لا لمكػػتح 

لل   مػ   ام ع ك ػت عػدلاً مػ  سػمى الفمػ ت  مامػت ،ثػد اعػدائ ت  للك ػا 
 م   ع ا لاحدة لي  اف  كمف  أس ت  ك  ت شد د.

 :ر  ص ام ع كا لس  ملتعددت الدعمات  عد ذلك   قمؿ 
َٕ َغٜأٞهُت } ٜٛأُٛ ّثا،َث٩ اهوَّ ِّ، ٜفٜأِع ِٚ ٠َٗ اِثََِت  َعِٚٛ ََٗظ
،ٟٝ َُٕغٜأٞه َٗأسَس ِْ ُت ًٖٔتٛ َعٜوٟ َِٙبَعَح ٨ ٜأ ٗ٘ا ٝأ ِّ َعُس ًٔ ٍِ ٔٓ  ٜغِِٚط

،ٍِ ُٔ ٕٔ، ٜفَِٚذَتاَس ٜٛأُٚ ُٕ ٜفٜأِع ِْ ََٗغٜأٞهُت ٍِ َِٙبَعَح ٨ ٜأ ِٔ ِٚ ٟٞ َعٜو  َغَِ
  إلدد رحكح مم م لس   ا   دالد لال دمان ع  ثم تف     ٙ ======================================



 

 (351)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

ٍِ ُٔ ٕٔ، ُدّ٘عا، َتٞقُتٝو ٜٛأُٚ ُٕ ٜفٜأِع ِْ ََٗغٜأٞهُت ٍِ َِٙذَعَى ٨ ٜأ ُٔ  َبٞأَغ
،ٍِ ُٔ َِِٚ َٓا َب ٖٛ  ٜفَطٖز  ٚٚ.{َعٜو

 مػػأؿ ام ث ثػػتً   كمػػ إلكب ام اث  ػػك  ل مقػػص لاحػػدة   مػػأؿ ام 
ار عػػتً   كمػػ إلكب ام ث ثػػتً لتمقػػص لاحػػدة  لالماحػػدة  ػػ  ،ػػب ا حتد ػػث 

 .(اال  إلعب ام  أسام  ك ام)...  !!ال ص ال  م إلتب لات ي  الماحدة
لحم ػػػا  ػػػ  يػػػاا الزمػػػتف  ل،ػػػب  ،ػػػب يػػػمٍّ  عػػػز  لشػػػب   قػػػد ،فتلػػػت ام 

 المقت لا ف.   حصملات ال ل مق  لقمعات    ياا  ل كُّ مع، ة 
     م فك  ايب الكفد لإف اش معما اف   غ مػما ع ك ػت   ف يػاا 

  للػ   مػ فك  ايػب ال ػدؾ مامػت حترػدللت اف  ق،ػما عػز  لشػب  لعد ام 
ع ك ػػػت  ػػػتلإلمع  لمامػػػت حترػػػدللت  ػػػتلحدلب المتئكػػػة اف  م عػػػما ع ػػػت قفػػػد 

معا مف تح  ػأت   تلمػتح  إذا رػ ص ر،ع ػك  م ُسػ  ة الممتح   ب ،ب مم م 
 ُغكثػا  تلمػتح  ػ  اى ممضػ  مػ  ارض ام   عز  لشب  االس مقتح   إف ام 

 ال   ال ت خ ق. عز  لشب  لت ك ُس  ة ام 

  مغانل العصزمغانل العصز

لك  الم ك ة ال   حدديت ل ت ال م     يػاا الزمػتف يػ  الفدقػة  
 تت  ػك  ا  ػمة المػفم ك   لال  ػت س  ػ  لاف  كمف  أس ت شد د  الخ 

الحفػػػتـ الػػػدال   لال  ػػػت س  ػػػ  الدئتسػػػتت  لال  ػػػت س  ػػػ  االل خت ػػػتت  
 شمب  احمد لرحكح  ا    ز مة ع  معتذ   مم د ا متـ  ٚ ======================================



 

 (350)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

لال  ت س    ا ممتؾ  داس ا مماؿ ل مكفدة ع ص الحكػتة االق صػتد ة  
لالدغمػػة  ػػ  ا ح كػػتر  لاالح كػػتر م اػػ  ع ػػا  ػػ  شػػدع ال مػػ  المخ ػػتر  

 :ر  ص ام ع كا لس  ملقتؿ  كا 

{ ِّ َ٘ اِسَتٜلَط، ًَ ُٔ {َخأط٤ْ  ٜف
ٛٛ 

 .اى الا ا فأ طد ق الإل ة
 م  معام متؿ ل   دلف الػدلالرات مػ  المػمؽ لكح كدليػت  -

 .إل ةالل ُغ مف ع ص   ق ام  قد ا فألا طد ق 

لم   خمئمف ا قمات لكع ما سعديت  للكمػكفدلا ع ػص سػمقات  -
 ل كمػػػممف اضػػػعت تً م،ػػػتعفة مػػػ  ثم اػػػت  قػػػد ا فػػػألا طد ػػػق

 .الإل ة

لم   د دلا اف   فددلا  تالس كداد ح ص   حكمػما  ػ  المػمؽ  -
 .ل ُغ ما ا سعتر ،مت  د دلف  قد ا فألا طد ق الإل ة

 لال المفم ك   لال سمكب المم مك  !!لياا لكس 
 !! ب يم  تب حد ما ام

رػ  ص ام ع كػا للم ه ع ا  أحتد ثا الصد حة سكد ا للك  لا  ػد   
 .لس  م

 رحكح مم م لس   ال دمان لا   دالد ع  معمد    ا   معمد  ٛ ======================================



 

 (353)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

  اء والدواءاء والدواءالدالد

 : تلُفدقة ي  الداح المحكد الان حارلت م ا    ياا الزمتف
للػػػاا   مغػػػ  ع ػػػص ،ػػػب ممػػػ م حػػػد ص ع ػػػص د  ػػػا  حػػػد ص ع ػػػص 

 :لط ا  حد ص ع ص   ده  حد ص ع ص إ مالا المفم ك 
اف  مػػػد  ػػػده   مالػػػا المػػػفم ك  ل إل مػػػ  شمكعػػػتً ع ػػػص ، مػػػة  -

 .سماح

 .للإل م  ع ص ا رمؿ ال   الزلات ل ت ام -

ثػػػم  عػػػد ذلػػػك ل ػػػدؾ الخ  ػػػتت إلػػػص حػػػك   ح ػػػص ُ صػػػ ح ام  -
 .شأل ت  ل ُايب ام الم ك ت م  مإل مع ت

ثػػم  عػػػد ذلػػػك لإل ػػػس سػػػم تً ل صػػػب إلػػػص ، مػػػة سػػػماح  تمحػػػد  -
رػػػفم  ت  ػػػ  ا راح ال ػػػ  لف ػػػدؽ  كاػػػت  ل ػػػ  الخ  ػػػتت ال ػػػ  
  ػػػػ د الػػػػداى  كاػػػػت   لاػػػػت ، اػػػػت    ػػػػتت ع ػػػػص اشػػػػختص  

ام  لال ع ػػص ُسػػ  ة رسػػمؿ ام  للكمػػت    ػػتت ع ػػص ، ػػتب
 :ر  ص ام ع كا لس  مقتؿ  .ر  ص ام ع كا لس  م

ٍِ ََٙٞأٔتٛ } ْْ َعٜوِٚٝل ًَا ُْ ٨ َظ ٕٔ َٙٝل٘ ١ِْٛ ٔفٚ ِّ ٜأَعٗع َؾ : َث٩ٕخ ًٔ



 

 (352)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

ٍْ َٓ ِٗ َس٩ْي، ٔزِض ٕٔ، ُِٙػَتٞأَُُؼ ٜأْر ٜأ ِٗ ٔب ٠ٞ ٜأ ٌَُى َغَِ َٔا  ُِٙع {ٔب
ٜٜ 

  .. م قتعػدة قدللكػة  مػة ال مػ   قدللػا الكػد   عز  لشب  لض  ام 
لا ع كاػػػت لػػػ   عػػػا ام ام  ػػػ  الػػػدلكت  ػػػزالزؿ  لال  خمػػػق  لال إذا سػػػتر 

  ممخ  لال  قاؼ  لال  إلمع  لال  قحػ   لال  عػدل مػ  سػمى الفمػام
 ! ..إذا سترلا ع ص ياه القتعدة -

 مت ياه القتعدة؟

   َكِاْم َلَمت َ،تَف الّ ُا ُمَعاِّ َػُاْم َلُيْم  َلَمت َ،تَف الّ ُا لِكُػَعاِّ َػُاْم َلاَلت ِ
  ا لفتؿ( ا لفتؿ( ٖٖٖٖ))    َ ْم َػْغِفُدلفَ 
 :فتف اث اع ك ت    ياه ا لتت امد 

درلع لاقكػػة الزلاػػت ل ػػت ام ُتحصػػ  ت مػػ   ػػ   يػػاا الزمػػتف  لتإلع  ػػت 
 لإ مال ت لايب   دلت شمكعًت    امتف.

 الدرع ا لؿ:
 : َلاَلَت ِ كِاْم  اف لعمب   د عة ال م  العدلتف: 

 .  د ع ك  -

 .  كػلس -

 .كدتكػػلس -
 س   الفمدال  ع  حا فة    الكمتف  ٜ ======================================



 

 (354)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

 .ت ك الكد مةػلالر -

 : إذا عم  ت   دع ام لحك م ته 
 .عز  لشب   زلت شمكعًت   م كق ام لرعت ة ام 

  روعتة اإلصتػفارروعتة اإلصتػفار

 الدرع الثتل :
 لزـل االس غفتر.

اف لػػداـل ع ػػص االسػػ غفتر م  لاالسػػ غفتر  قػػمؿ ام  ػػ  رلشػػ  ا 
 ، تب ام ممك ًت  مائده لعمتد ام:    

  اْس َػْغِفُدلا رَ  ُكْم ِإل ُا َ،تَف َغف ترًا    ((ٔٓٔٓ)لمح)لمح  
 ،ػػم  ال إلػػتة  ػػ  ا  ػػدة  لػػا  غفػػد ل ممػػ غفد    ل ػػ  الػػدلكت  

حتشػػتت ا لمػػتف  إمػػت لمػػتؿ  لإمػػت لملػػد  لإمػػت لمفػػد مػػ  المػػمتح  لإمػػت 
كاػت  ػ   كػد حػتؿ  لذلػك  لعك ة طكمة ت مؽ إلكاػت لفمسػ ت شمكعػتً لكػمف  

 ، ا  ت ا ل، زه االس غفتر:

  َل ُْمِددُْ،ْم  َِأْمَماٍؿ َل َِ كَ  َلَ إْلَعب  . ُػْدِسِب الم َمتح َعَ ْكُكم مِّْدرَارًا
  لمح(لمح(ٕٕٔٔ    ٔٔٔٔ))    ل ُكْم َش  تٍت َلَ إْلَعب ل ُكْم اَلْػَاترًا



 

 (355)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

لمتذا لراح ذلك مػ  الدلكت؟!. ت ضػت ة إلػص الػك إذا لظػدت إلػص  
 :تإلد الا،  َل ُْمِددُْ،ْم  َِأْمَماٍؿ َل َِ ك َ   قمؿ ام:

 تلق كػب   إذا شتح المدد مػ  المػتؿ ،ػتف  كػا المد،ػة  -
 . ُغ   ع  الكثكد

لإذا شتح المدد مػ  الملػد ،ػتف  ػتراً  أ كػا  مفكعػتً لػا  -
   ،ب ا حػماؿ  ال  غكظػا  لال   ػق عصػت الفتعػة ع كػا  لال 

 عز  لشػب  مه  لا شتح مدداً م  ام  اإلده  لال   د،ا  لال  إلف
 .لااا العمد المفم 

 لقتؿ: ر  ص ام ع كا لس  مللاا الرتلت ال م  

{ ِّ ًَ ََ ُٕ َدَعَى ِغٔتِػٜفاَض،ا٨ ٜهِع ُٕ اهوَّ ِّ ٜه  ًَِدَطّدا، ٔضٍٚق ٝكٚى ًٔ
ِّ ًٔ ٍّ ٝكٚى َٗ ُٕ ٜفَطّدا، َٓ ِّ ََٗضَظٜق {َِٙشَتٔػُب  ٨ َسُِٚح ًٔ

ٔٓٔٓ 
 !داـل ع ص االس غفتر للـز اى

 الم ت شمكعًت    ضكٍق ا ف؟! الم ت شمكعًت    يٍم ا ف؟!
 ِلَم ال ل إلأ إلص ام للم غفد ام؟!

 لقد ،تف الحمكب الان  م إلكب دعتحه ام  قمؿ:

َٔا َٙا  } ٕٔ ِإٜهٟ ُتُ٘ب٘ا اهِٖاُؽ ٜأٙٗ  ٜأُتُ٘ب ٜفِإُٚٛ َٗاِغَتِػٔفُطُٖٗ، اهوَّ
 س   ا   دالد لا   متشة لمم د ا متـ احمد ع  عمد ام    عمتس  ٓٔ ======================================



 

 (356)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

ٕٔ ِإٜهٟ َُٖٜٗأ اهوَّ ٍَ ٝكٚى ٔفٛ ِغَتِػٔفُط ِ٘ َٙ ٜٞ {ًَٖطٝ  ًٔا٢َ
ٔٔٔٔ 

ال مػػ   مػػ غفد ام  ػػ  الكػػـم متئػػة مػػدة  للحػػ  ال ُلحػػدؾ ال مػػػتف 
  تالس غفتر للم مدة!!

 لاالسػػ غفتر ال  ح ػػػتج ضػػػدلرة إلػػػص لضػػمح  لال إلػػػص ال ماشػػػد  ػػػ 
 كإلػػمز اف اسػػ غفد لالػػت اسػػكد  ػػ   الممػػإلد  لال إلػػص ا تإلػػته ل قم ػػة ..

 ... لالت    الممار ت  ال لالت م،فإل  اس عد ل  ـم الفد ق  ال
: ر  ص ام ع كا لس  م ب إف ال م    قتؿ  كم   م غفد ع د ال ـم

{ ِّ ِٜٗ ٔسنَي ٜقاَي ًَ ٕٔ ِإٜهٟ َٙٞأ َٕ ٜأِغَتِػٔفُط: ٔفَطأؾ ٍَ اهوَّ  اٞهَعٔعٚ
َٕ ٨ اهَّٔصٜ َ٘ ِإ٨ ِإٜه ُٓ ٖٛ ََ اٞهَش ٕٔ َٜٗأُتُ٘ب اٞهٜقٚٗ٘ ِٚ  َخَث٩ ِإٜه

ُٕ ٜغٜفَط ًَٖطإت ُٕ اهوَّ ُٕ، ٜه ِْ ُشَُُ٘ب ِْ اٞهَبِشِط، َظَبٔس ًِٔجَى ٜكاَُِت َِٗإ  َِٗإ
ِْ اهٖؿَذِط، ََٗضِق َعَسَز ٜكاَُِت ًِِى َعَسَز ٜكاَُِت َِٗإ ِْ َعأهٍر َض  َِٗإ

َِ َعَسَز ٜكاَُِت {اهٗسَُِٚا  ٜأٖٙا
ٕٕٔٔ 

عػػػػز  تر لمػػػػتذا ال تخػػػػ م رػػػػحكفة  ممػػػػك  تالسػػػػ غفتر ل عز ػػػػز الغفػػػػ
؟! لحػػػػ   ػػػػت امػػػػة الحمكػػػػب لح ػػػػتج  ػػػػ  يػػػػا المقػػػػت العصػػػػكب إلػػػػص لشػػػب  

 االس غفتر.
إذا شحت المػمتح  تلمػتح  لا مػدله  ر  ص ام ع كا لس  مل،تف ال م  

 احمد ع  ا غد المزل   رحكح مم م لس   ا   دالد لمم د ا متـ ٔٔ ======================================
 س   ال دمان لمم د ا متـ احمد ع  ا   سعكد الخدرن  ٕٔ



 

 (357)  بؿطٙات اهِب٘ٝ ٪ٓى ٓصا اهعًاْ: اهباب اهطابع 

اف الػػزرع لال،ػػدع الشػػك ع ػػص الاػػ ؾ لالإلفػػتؼ  ل ػػدج  اػػم لصػػ ة 
ثػػم  عػػد  مػػدا معاػػم الالً  تل م ػػة إلػػص ام لاالسػػ غفتر   ساالس مػػقتح  ،ػػتل

 :َرِضص ام ع اذلك ُ ص    ام ر ة االس مقتح  ل ص ذلك  قمؿ العمتس 

 {ًا ُعي ب١٩ إ٨ بصُب، ًٗا ضفع إ٨ بت٘بٞ ُص٘ح  }
 .. لاد مما االس غفتر م ..   م ما إلص ام

 :ل عد ذلك تخكدلا ا لقتت ال    م إلكب ام  كات الدعتح
 ..  ح الحتؿ لدشتل تل ص   لادعما ام  ص ح الحتؿ لم دلت

لعػػػػدـ تمكػػػػ    ل صػػػػ ح الحػػػػتؿ لكػػػػب اي ك ػػػػت لالالدلػػػػت ل  تت ػػػػت
 ا عتدن شمكعًت م ت.

 لر ص ام ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس م
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  ترمجة ادلؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيدترمجة ادلؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد

م   ٘ٔما ق ـ  المٜٛٗٔا، م د ٛٔ    رضَ  ام ع اللد  لماة:
ع  .ـ  .يػ  تلإلمكزة  مد،ز الم فة  غد كة  جٖٚٙٔذى الحإلة 

ـ  ثم ٜٓٚٔلحصب ع ص لكمتلس ، كة دار الع ـم م  شتمعة القتيدة 
عمب  تل د كة لال ع كم ح ص لرب إلص م صب مد د عتـ  مد د ة ط فت 

 ـ.ٜٕٓٓال ع كمكة  لتقتعد س ة 
 إلمامر ة  ام إلص عمب رئكمت ل إلمعكة العتمة ل دعمة  ال  تط:
 ترعش ٗٔٔص لمقديت الدئكم ٕٕٗلالم ادة  دقم   مصد العد كة

شمك  الحتح     للات  دلع  حدائق المعتدى  تلقتيدة ٘ٓٔ
الدعمة ل  د  مصد لالدلؿ العد كة لا س مكة   إلمؿ الإلمامر ة.  ،مت 

 تلحكمة لالممعظة و ثب لا   ؽ ا  متلكةلإحكتح المُ ا س مكة  
   ـس ت ضت ة إلص الك ت تت الاتد ة إلص إعتدة مإلد ا . ياا  ةالحم

للا الكثكد م  ال مإلك ت الصمتكة لالمستئ  الم عددة ل محتضدات 
لالدرلس لال قتحات ع ص ال دائ  لا قداص المدمإلة  لا ،ت م  
  ؿ ممقعا ع ص شمكة المع ممتت الدللكة ا ل دلت 

www.Fawzyabuzeid.com حد ا،مد المماق  ليم ارمح ا
ا س مكة  ص  ت ا لشترى إضت ة تداث ال كخ الع مص الكتمب ع ص 

 مدى  ممة لث ثك  عتـ م،ت  لشترن إضت ة ا لإل كز ة.
لالعمب ع ص    دعم إلص لما ال عصب لالخ  تت -ٔ :متاػدع

لال خ ص م    ا س مكة ا  مةلإحكتح رلح   شم  الصق ا س مص
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 . ثدة لا لتلكة لغكديت م  امداض ال فسلا ا حقتد لا حمتد
تل د كة الدلحكة الصت كة  عد   حدص ع ص تد كة احمت ا  -ٕ

 .ام لتصفكة ق م امستاا ب لفم 
ع   ةممت شت ا م  مظتيد  عكد ال صمؼ عمب ع ص ت قكة  -ٖ

الكد م الم م،ص المم ص ع ص القدلف  صمؼلإحكتح ال   رلح الد  
 .لارحت ا الكداـ كا لس  مر  ص ام ع ؿ دسم اللعمب 

لل د   إعتدة المإلد ا س مص  معث الدلح ا  متلكة: يد ا
 . دسكخ الممتدئ القدللكة    ل،الكا   ؽ ا س مكة

--------------------------- 



 

 (361)اخلا متـــــــٞ                                       

  قائنة مؤلفات الغيذقائنة مؤلفات الغيذ

  وصبعوٌ نتابّا يف صت صالصلوصبعوٌ نتابّا يف صت صالصل  مخضةمخضة
 كتب: 5أوال : دلسلة من أعالم الصوفية : عدد 

ال كخ محمد ع ص  -ٕط( ٕ متـ ا م العزائم المإلدد الصم ص)ا -ٔ
شكخ  -ٗالمد ص الد تلص المكد احمد المدلى  -ٖس ما سكدة لسد دة.  

ال كخ الكتمب المكد ا م الحم   -٘ا س ـ المكد إ دايكم الدسمقص 
 ال تذلص

 كتاب: 99ثانيا : دلسلة الدين واحلياة  :عدد 

متئدة المم م  ك  الد   ل  -ٛ. ٕلٔلفحتت م  لمر القدلف ج -ٚلٙ
  تلى شتمعة  -ٓٔلمر الإلماب ع ص اسئ ة ال متب -ٜالع م. 
تد كة القدلف -ٕٔط( )تدشم لأللدللمكة(ٚمفتتح الفدج ) -ٔٔل  متب.

إر ح ا  داد ل  -ٖٔط( )تدشم لإللإل كز ة( ٕلإلكب ا  متف )
 دشم )  (طٖ)،كق  حمُّك ام   -ٗٔط(.ٕالمإل معتت  ص ا س ـ )

  ،ملما قدللت  م ص  ك  ال تس )  دشم لأللدللكمكة(-٘ٔ  لأللدللكمكة(
ق،ت ت ال متب  -ٛٔ  تلى شتمعة ل  متح -ٚٔالمفم تت القتل تت  -ٙٔ

(   م إسدائكب للعد ٚٙط( )ٕزاد الحتج لالمع مد )-ٜٔالمعترد.
( ٗٚ)  ( إ،داـ ام لألمماتٕٚلحقكقة  )( الصكتـ شد عة ٔٚ)  دةا 

 ( امداض ا مة ل صكدة ال ممة.٘ٚ)لالإل س  ص ا س ـ  الحب 
 كتب: 7ثالثًا: دلسلة اخلطب اإلهلامية: عدد 



 

 (360)اخلا متـــــــٞ                                       

 ط ربعة جمزأة و ربعة جملدواحد:2: ادلنادبات الدينية :9مج

:  ٖج -ٕٕ: ا سداح ل المعداج. ٕج -ٕٔ: المملد ال ممى. ٔج -ٕٓ
 -ٕٗالففد. : شاد رم،تف ل عكد ٗج-ٖٕشاد شعمتف ل لك ة الغفداف  

: الاإلدة ل  ـم  ٙج -ٕ٘: الحل ل عكد ا ضحص الممترؾ.  ٘ج
:الم تسمتت الد  كة )ث ث ٔالخفب ا لاتمكة :مل -ٕٙعتشمراح. 

 طمعتت( مإل د.
 كتب: 8ثالثا :دلسلة احلقيقة احملمدية: عدد 

الدحمة  -ٕٛط(. ٖحد ث الحقتئق ع  قدر سكد الخ ئق ) -ٕٚ
 الماداة.

 الكمتالت المحمد ة -ٖٔ  ٕط( جٕ) ٔسداح:جإشداقتت ا  ٖٓ-ٜٕ
ر  ص ام ع كا   مك  المعترد   لحم الدسمؿػػلاشب المم -ٕٖ  )طمع تف(
 ك .ػػتلص اث ػػ( ثٓٚ) المداج الم كد -ٖٖ  )تدشم لإللإل كز ة( لس  م

 كتاب: 91رابعا : دلسلة الطريق إىل اهلل: عدد

ع متت  -ٖٙالم تيدة المإلتيدة ل صفتح ل  -ٖ٘اذ،تر ا  دار.  -ٖٗ
مداقص الصتلحك .  -ٖٛرستلة الصتلحك . -ٖٚال م كق  يب ال حقكق. 

،كق تكمف داعكًت ع ص  صكدة.   -ٓٗطد ق المحمم ك  ل اذلاقام. -ٜٖ
تحفة المحمك  لم حة المم دشد    -ٕٗلكب ال اتلص  تلمرد القدللص. -ٔٗ

الصد قك  إلص  طد ق-ٖٗ   ـم عتشمراح ل قتلقإلص )تحقكق( كمت  ف ب  ص 
  لما ب المقد ك . -ٗٗ  ) تدشم لأللدللمكة( ف رب العتلمك رضما
 تم  ا ذ،تر لا لرادػ( شٖٚ)  (احػػم  القمؿٗٙ)
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 كتاب: 91خامسا: دلسلة درادات صوفية معاصرة: عدد 

ا ماب  -ٚٗالصفتح لا رفكتح. -ٙٗالصم كة ل الحكتة المعتردة.  -٘ٗ
ط( )تدشم ٕالصم كة  ص القدلف لالم ة ) -ٛٗالقدب ل م تزؿ ال قد ب.  

المال ة  -ٓ٘ الم ال الصم ص لالحكتة العصد ة. -ٜٗلإللإل كز ة(. 
س ػال ف -ٖ٘  ح العد تلصػػػالف  -ٕ٘  مماز   الصتدقك  -ٔ٘لا للكتح. 

( ٘ٙم اتج المار ك .)-٘٘كتحة العتر ك .ػس -ٗ٘  لرفات لتز،ك ات
( ا شم ة الد تلكة ٜٙ)  لألرفكتح( العفت ت الصمدالكة ٛٙلممتت القدب.)

    ا سئ ة الصم كة.
 كتب: 9داددًا: دلسلة ذـفاء الصدور: عدد 

 -ٚ٘ ط(ٖاذ،تر ا  دار ) -ٙ٘ط(. ٗمخ صد مفتتح الفدج ) -٘٘
ع ج الدزاؽ لع ب ا رزاؽ  -ٛ٘ط(  ٕالراد ا  كتر )تخد ل لشدح(.)

العمد  اسدار - ٓٙ ط(ٖ  تئد المفم  ع د الممت ) -ٜ٘  ط(ٕ)
( ٖٙ)  مخ صد زاد الحتج لالمع مد -ٔٙط(  ٕ) الصتلح لممسص

 (   تئد الف،ب ا لا .ٙٙ)  ا  دة   د تت المفم    
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 جد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيدواتماكن أ

 القتيػػػػػدة رقم الاتتق إسم المك مة
 ش شميد القتئد ا زيد ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مك مة المإل د العد  

 سمؽ اـ الغ ـ مكداف الحمك  ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ة الإل دنمك م

 ش ال كخ ر حتف عت د   ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقفم

 ال كخ رتلح الإلعفدى الدراسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ مك مة شمام  الك م

 عمترة ا لقتؼ  تلحمك  ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ مك مة ال م كقكة

 حمك زقتؽ المم  م   ق ممإلد ال ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ  تزار المار الحمك 

 مكداف حم  العدلى  تلحمك  ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ مك مة العز ز ة

 ش شميد القتئد  تلدراسة ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الف مف الإلمك ة

 ش الم اد الحمك ص  تلحمك  ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ مك مة الحمك كة

 ش محمد عما   ق ا زيد ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ مك مة الق عة

 مة .مكداف المكدة لفك ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ مك مة لفكمة الع م

 ش شد ق ٕعمترة ال ماح  ٕٖٜٖٕٚٔٗ المك ب المصدن الحد ث

 ش المم تف  متب ال مؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ ا د ب ،تمب ،ك لص

 ش ال حد د  مكداف الدق  ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ مك مة دار ا لمتف

 مكداف ط عت حدب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مك مة مد ملص

 ة لصد  ش ال صد مد  ٕٓٓٓطكمة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مد ملص مد  ة لصد

 ش عدلص شمار الم  داؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ال ا،ة المصد ة

 ش دحإلتزن    ق لتدن ال دستلة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ ي  ل   د لال مز  

 درب ا تداؾ    ق الإلتم  ا زيد ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ المك مة ا زيد ة ل  داث

 ش شميد القتئد ا زيد ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ مك مة اـ القدى

 ش الص تدقكة  ت زيد ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ المك مة ا د كة الحد ثة

 ش د.احمد امك   مصد الإلد دةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ مك مة الدلضة ال د فة

 ا سػػػػك در ة  
 محفة الدمب  امتـ مفعم شتد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ ، ك سملت

 محفة الدمب  رفكة زغ مؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ معدض الك تب ا س مص الثقت ص
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، ك محمد سعكد 
 شترع ال مص دالكتؿ  محفػة مصد ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ ممسص

 ش ال مص دالكتؿ  محفة مصد ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ مك مة الصكتد

 الم كداحمد إسمتعكب  سكدى شت د ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ مك مة سكمم ا

 ا/ احمد ا  كر -محفة الدمب ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ الك ك ا  كر
 ا قػػػػػػػتلكم  
 ار مدرسة عمد العز ز ع صالزقتز ق   إلم  -------محمد   ، ك عمد الحت   

 شترع لمر الد   –الزقتز ق  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ مك مة عمتدة

 ط فت امتـ المكد المدلى ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ مك مة تتج

 ش سعكد لالمع صم امتـ ، كة ال إلترةٜ ط فت ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ مك مة قد ة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ ، ك ال حد د
،فد ال كخ ش الممداف امتـ الم  داؿ   

 د عمد الم ـا/ستمص احم

 ش شكاتف  إلمار مم  فص  الم صمرة  ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةرحت ة الإلتمعمك مة 
 ا/عمتد س كمتف الفمارىح

 ا/عتطق ل دى  ش الاتدى  عز ة عقب  الم صمرة ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الدحمة الماداةمك مة 

  الثتلم ا  إلمار مدرسة ا   لقمتف الم صمرة ش ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةمك مة رحت ة الثتلم 
 حتج/،متؿ الد   احمدال

 ا متر الكـم رحت ة
امتـ     إلمار مدرسة ر ح ستلم ال إلتر ا  ط خت ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ ل حتج محمد ا تد ص

 ،م دى ط خت
 الحتج احمد غزالص  د دى - ت د -------- مك مة ا  متف

 المم س  ش ال اداح  ح/ حم  محمد  كدى -------- ، ك الصحت ة

 الما ص امتـ ال كم  سميتج ش احمد عدا    ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ تفالالد عمدالف تح المم

 ق ت امتـ ممإلد سكدن عمد الدحكم الق تلى ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ ، ك ا م الحم 

 القدا ت_ ا/ محمد رم،تف محمد ال م ص –إس ت  ٜٖٜٖٖٜٜٓٓٔٓ ، ك محمد رم،تف

ة ل  مز   لال  د ا ،ًت  دلر ا يداـ لالإلمامر ة لا  متر ل  مز   ل دار ال عب لالقممك
ل مك  . لم  المك متت الكمدى ا  دى  تلقتيدة لالإلكزة لا سك در ة لالمحت ظتت

ا ،ًت ا ط ع إلكك دللكت ع ص لماة مخ صدة ع  المفلفتت ع ص ا،مد ممق  ع مص 
الك ب  حمكب مك  ت  ل  www.askzad.comل ك تب العد ص ع ص ا ل دلت 

 .  دلط الممق 
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ت:   المعتدن  تلقتيدة  ٘ٓٔش  ٗٔٔتف لالحكتة  ال تشد: دار ا  م
  ٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٓٓٓ   ت،س  ٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٓٓ

  مح م تت الك تبمح م تت الك تب
 مقدمة ٖ
 تماكد ٛ
 لظدة ا  د   لإلس ـ ٛ
 المفم  الصتدؽ رمز لإلس ـ ٜ
 شمتؿ ا  ؽ المفم ك  ٓٔ
 ادب الخ ؼ ٕٔ
 مامة المفم ك  ٗٔ
 حتؿ المم م م  ال تس ٙٔ
 لمقتلاشب ا ٕٓ
 امداض ا مة العصد ة: المتب ا لؿ  ٕٕٗٗ
 ل ة العصمكة -ٔ ٕٛ
 الخ  تت الفقاكة سدُّ  ٕٖ
 م م  م تيل الفدؽ ٖٗ
 ل ة العصمكة ٜٖ
 رفة ا تقكتح ا لقكتح ٓٗ
 المد د المم ق ٔٗ
 عدـ تحككم العقب -ٕ ٚٗ
 مدض الفدقة لااللقمتـ -ٖ ٘٘
 لسعة الد   ٙ٘
 ممسص لقمما ٔٙ
 ب المم م لحم ا كا المم ملاش ٙٙ
 ُ مد ا س ـ ٜٙ
 ال  دُّد    الد   -ٗ ٓٚ
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 تكفكد المفم ك  -٘ ٖٚ
 حكم مدتكب الكمكدة ٗٚ
 شدب الخمد ٚٚ
 حقكقة الُفدقة    الد   لع شات ٔٛ
 ،ثدة ال كترات ا س مكة  -ٙ ٖٛ
 الميت كة ٘ٛ
 المكتسة لالد   ٚٛ
 الإلمتعتت ا س مكة ٜٛ
 ف المم ممفا  ما ٜٔ
 سدُّ  دقة المم مك  ٕٜ
 سمكب ا ر ح ٖٜ
 الِكمد -ٚ ٜ٘
 المصكدة ال مم ة ل كتف ال فتح: المتب الثتل  ٓٓٔ
 سمب ا ر ح ٔٓٔ
 الع م لحبِّ الم ت،ب االش متعكة ٕٓٔ
 الد    حب م ت،ب الم د ة ٗٓٔ
 تد كة ا  داد ٘ٓٔ
 مداعتة الكفتحة ٚٓٔ
 تمز   اال  صترتت ٜٓٔ
 الممئملكة لحمب ا متلة ٜٓٔ
 إحكتح القكم الد  كة ٕٔٔ
 ال خ ص م  امداض ال فتؽ ٖٔٔ
 مداقمة ام ٘ٔٔ
  الص ح  إر ح الق مب ٕٓٔ
 رسمؿ ام  د اج الكد تت ٕٔٔ
 م ت،  ت المإل معكة ٖٕٔ
 إر ح الق مب ٕ٘ٔ
 طاترة المتط  ٕٛٔ
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 تز ك  الق ب ٕٖٔ
  د،ة ال كة ٖ٘ٔ
    صق الداح لالدلاحال م ٔٗٔ
 داح الفدقة لاسمت ا ٕٗٔ
 الدلاح ال ممن لألُمة ٙٗٔ
 الماشب ع ص المفم  ع د الف   ٜٗٔ
 ا   ص ٕ٘ٔ
 داح الفدقة ٗ٘ٔ
 الخفت ت اسُّ  ٘٘ٔ
 ا   ص م ٙ٘ٔ
 رفتح ال ما ت ٛ٘ٔ
 المإل م  الفتضب ٜ٘ٔ
 إشترات لمرالكة ٓٙٔ
 الفقداح ٔٙٔ
 يإلدة المفم  ٕٙٔ
 تألكق الق مب ٙٙٔ
 حتشة المفم    كا ٜٙٔ
 لصد ام لرسملا ٗٚٔ
 لزع ال ح تح لالمغ،تح ٚٚٔ
 المحمة لا حمة ٜٚٔ
 الدرشة العظمص ٔٛٔ
 الكفتحة    القكتدة ٖٛٔ
 الحبُّ    ام  حب م ت،ب المم مك  ٘ٛٔ
 : لاشب المم مك  المعترد  المتب الثتلث ٜ٘ٔ
 ادب الخ ؼ ٜٚٔ
 المفم  رفة ٜٚٔ
 ادب اال   ؼ ٜٜٔ
 ا لفة  ك  المفم ك  ٕٔٓ
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 الداى لالداى ا  د ٕٔٓ
 دلر العمتدات    تمطكد الع قتت االش متعكة ٖٕٓ
 العمتدات لإر ح المإل معتت ٕٗٓ
 حكمة الص ة ٕ٘ٓ
 حكمة الصكتـ ٕٙٓ
 حكمة الز،تة ٕٚٓ
 حكمة الحل ٕٚٓ
 الفاترة الظتيدة لالمتط ة ٕٛٓ
 د تح المتد ةال ٕٓٔ
 لاشب المفم ك  لحم إ متام المفم ك  ٖٕٔ
 الحقمؽ الماشمة ع ص ،ب مفم  ٕٙٔ
 لرت ت ل  إلتة م      ياا الزمتف ٕٕٕ
 المركة ا للص ٖٕٕ
 المركة الثتلكة ٕٕٗ
 المركة الثتلثة ٕٕٙ
 المركة الدا عة ٕٕٚ
   د تت ال ممة  يب ياا الزمتف: المتب الدا   ٜٕٕ
 ال مص ع ص ا مة  ص ل دتات حدص ٖٖٕ
   د تت ال ممة ل ت ٖٕ٘
 م ت،ب العصد ٖٕٚ
 الداح لالدلاح ٕٔٗ
 رلش ة ا س غفتر ٖٕٚ
 تدشمة المفلق  ،ك ة ال كخ  مزن محمد ا مز د ٕٔٗ
 قتئمة مفلفتت ال كخ: ٖٕٗ
 ا   تإلد مفلفتت  ،ك ة ال كخ  مزى محمد ا مز د ٕٙٗ
 مح م تت الك تب ٕٛٗ

  ع ص سكدلت محمد لع ص للا لرحما لس ملر ص ام
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