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ا٠ُ ٖٓ ٍُع ك٢َّ رٌٍس حُلَف ، كـ٠٘ ٖٓ ػٔخٍٙ  ٌٛح حٌُظخد 

أه٢ ٓلٔي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

طوي٣ْ 

: هخٍ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

حُلٌٔش ػخُش حُٔئٖٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٓويٓش 

هلل كٔيحً ًٔخ ٣٘زـ٢ ُـ٬ٍ ٝؿٜٚ ٝػظ٤ْ ِٓطخٗٚ ، ٝحُظ٬س ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ ٖٓ حُلٔي 

هظٚ رلؼِٚ ٝر٤خٗٚ ، ٓلٔي حُٔظطل٠ ح٤ٓ٧ٖ ؿَٞٛ حُلن ٣ٍٝلخٗٚ ، ٝػ٠ِ آُٚ 

. ٝطلزٚ ِْٝٓ 

: أٓخ رؼي 

ك٤ـيٍ  ر٘خ  إٔ  ٗٔظوظ٢ حُلٌٔش  أ٣٘ٔخ ٝؿيص ، ًٔخ هخٍ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، حُلٌٔش ػخُش 

ًح حُلي٣غ  ًخٕ حَُأ١ إٔ أؿٔغ  ٓخ ٝهؼض ػ٤ِٚ ػ٢٘٤ ٝٓخ هَص رٚ حُٔئٖٓ ، ٝػ٬ًٔ رٚ

أ١ً ٖٓ كٌْ ٝأٓؼخٍ  ًِٝٔخص  ٓؤػٍٞس  ، ػَر٤شً ٝؿ٤َ  ػَر٤ش ، ٝط٫ًٞ ا٠ُ ٓخ 

ٗظزٞ ا٤ُٚ ، ُْ أُى ػٖ حٌُظذ حُٔؼيس ك٢ ٌٛح حُشؤٕ ش٤جخً ا٫ أ٢٘ٗ ٗظَص ك٢ ؽخثلش  

، ٍٝرٔخ ًخٕ ك٢ رؼؼٜخ ٓخ إ  ٜٓ٘خ كٌخٗض طظ٘خٍٝ ؿ٤ٔغ حُلٌْ  ك٢  حُٔـخ٫ص ًخكش

ٗظَٗخ ا٤ُٚ  رؼ٤ٖ  حُ٘خهي ُٞؿيٗخ أٗٚ ٍرٔخ ٣ظؼخٍع ٖٓ  حُو٤ْ حَُك٤ؼش ، ك٬ شي إٔ 

َّّ ك٤ٜخ ًٔخ ٣يّ حُْٔ ك٢ حُيْٓ ؛  كَأ٣ض إٔ أؿؼَ ٌٛح حٌُظخد ك٢   حُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ ُى

حٕ اًح ٓخ ح٧هٞحٍ حُظ٢ ٖٓ شؤٜٗخ إٔ طَكغ حُْٜٔ  ٝطؼ٢ِ حُ٘لّٞ  ، ٝحُظ٢ طـ٤َ رخ٫ْٗ

،  (إ هللا ٫ ٣ـ٤َ ٓخ روّٞ كظ٠ ٣ـ٤َٝح ٓخ رؤٗلْٜٔ  ): ٓؼ٠ ُظـ٤٤َ ٗلٔٚ  ، هخٍ طؼخ٠ُ 

ٝطَطو٢ رخُٔـظٔغ اًح ٓخ ًخٕ حُٜيف ٛٞ حَُه٢ رخُٔـظٔغ ؛ اً اٜٗخ ٗظخؽ هزَحص 

حُشؼٞد  ٝطـخٍد ػظٔخء حُظخ٣ٍن ، ٍٝٝحى حُلؼخٍحص ، ُٞ ٗظَٗخ ا٠ُ ٓخ ر٤ٖ ىكظ٢ 

ٍ ُٞؿيٗخ إٔ رؼؼٜخ  ًخٗض حُشَحٍس ُظـ٤َ ك٤خس  رؼغ حُؼِٔخء ، أٝ ٌٛح حٌُظخد ٖٓ أهٞح

ٍّ  كظ٠ طخٍاٗـخُحً أٝ حهظَحػخً أٝ ٜٓ٘ـخً أٝ ٗظ٣َش   ًخٗض حُزٌٍس ٩ريحٍع   ٗٔخ ٣ٞٓخً ر٤ٞ

، أٝ طلٞهخً  ٝٗزٞؿخً ، أٝ ط٬كخً ٍٝشخىحً ، كٌْ  ٖٓ حُؼزخهَس  أٝ حُؼِٔخء ًخٕ حُٔزذ ك٢ 

ًْٝ ٖٓ . ػٍٞ ، أٝ ر٤ض شؼَ ٣لَٔ ٓؼ٘خً  ًح رؼي ٝأكن طـ٤٤َْٛ  كٌٔش  أٝ هٍٞ ٓؤ

٤ُْٝ حُٔؼ٠٘ إٔ ٌٛح . ٓوظٍَع  كِٔٚ ػ٠ِ حُظـ٣َذ ٝح٫هظَحع  ًِٔش ، أٝ كٌٔش 

حٌُِٔش أٝ طِي أٝ ٌٛح حُوٍٞ ٝحُٔؼَ أٝ ًحى اٗٔخ ٣ليع حُظـ٤٤َ ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ ، كَِرٔخ 

ؽِن ٖٓ طِي حُلٌٔش أٝ ٌٛح ٣ـ٢٘ حَُٔء ػٔخٍ ٌٛٙ حٌُِٔخص رؼي  أػٞحّ ، ؿ٤َ إٔ حُٖٔ

. حُوٍٞ أٝ حُٔؼَ 



هْٔ ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ ٓٔخكخص ، كزؼي طـ٤ٔغ حُلٌْ ٝح٧هٞحٍ ٍأ٣ض إٔ أرٔؾ ُٜخ رظوي٣ْ    

، ٝٓخ ٌٛح رزؼ٤ي ػٔخ هيٓٚ شٜخد حُي٣ٖ ح٧رش٢ٜ٤ ك٢ "  إ طق حُظؼز٤َ " ، أٝ طٞؿ٤ٚ 

ح حُوخٍة هِزٚ ٝػوِٚ  حُٔٔظطَف ، ٝأٍٝىص رؼي ًُي ح٧هٞحٍ ىٕٝ طٞؿ٤ٚ ، ٤ُطِن ٓؼٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رخُزٔٔش طٔظط٤غ إٔ طظؼيٟ كيٝى حُوِذ ، ا٠ُ أ١ِّ هِذ ، َُٝرٔخ كووض رخُزٔٔش  ٓخ 

، جذطغُ فاْ ج١ٌَٛ خ١ش ِٓ ج٤ِظ ٚجٌغذ خ١ش ِٓ ج١ٌَٛ ػـَِص ػٖ  طلو٤وٚ رـ٤َٛخ 

ٍٍ  ٝهللا ؿ٤َٔ ٣لذ حُـٔخٍ ، ٫ٝ ٣ؼ٢٘ ٌٛح إٔ ٫ ٗل٢  ٖٓ  ُْ ٣لع  ٖٓ  حُـٔخٍ روي

جذطغحِه ٌمر١ف أدي ٣ئِٛٚ ٧ٕ ٣ٌٕٞ  ؿ٬٤ٔ، كٔخ ػ٤ِي ا٫  إٔ طويّ حُزٔٔش  ؛ 

، ٤ٌُٖٝ اػـخري رؼخّ ح٧ٍٓٞ ر٤ٖ ر٤ٖ ، ٤ُٝيّ هِزَي ٌّشٚءضه ِٓ ئعؿحذه ذؿ١ًّ 

ِٖ ؛  ٤ فأؾًٙ ٬ُٓٓخً ُِظٞحد ، ٝإ ؿخٗزٚ ه٬٤ًِ ك٬ ٣ٌٖ ٓ٘ٚ ػ٠ِ رؼٍي ٝطـخٍٗذ ر٤ِّ٘

، ٝا٣خى إٔ طؼ٤٘ي حُشيحثي أٝ إٔ ٣ٞٛ٘ي ح٩هلخم ، ٖ ٚوػش ئعؿحذٗ  جٌٕحط ِٓ لً فٛجخ

٤ٌُٖٝ اهلخهي حُوطٞس ح٠ُٝ٧ ُ٘ـخكي ، ك٬ هـَ ٖٓ إٔ طولن ك٢ ش٢ء ؛ًُي إٔ  

، ٤ٌُٖٝ حػظ٤خىى حُشيحثي ى٣يٗي ، كوي  ج٦خفحق أعحط جٌٕؿحـ  ٚجٌؾذجتذ ضخٍك جٌشؾحي

:  ه٤َ 

ٕح٠ح  َّ  ئِرج جِعطحَد جٌفَطٝ َخَٛك جٌ

قٛيُ  َ  ُٛ ِٗ جٌ شُّر ذِ ُّ ُْ ِح ٠َ َٛ       أَ٘

ٝطلَٟ حُٞٓؾ ك٢ أَٓى ًِٚ ، ٝاًح ؽِزض ٖٓ ؿ٤َى أَٓحً ك٤ٌِٖ أَٓى  ٝٓطخً  ؛  

، أٓخ حُظؼخٕٝ كٔخ فحٌّطحع ٠أِش ذّح ٠غططحع ، ٚئرج أسدش أْ ضطحع فغً ِح ٠غططحع 

َٚ َٚ  ): حهظِق ػ٤ِٚ حػ٘خٕ ؛ٝهي أَٓٗخ  ٍر٘خ ػِ ٝؿَ رخُظؼخٕٝ هخث٬ً  ٌْرشِّ ضََ ح ُْٔٛج َعٍَٝ ج

ٜ َٛ جٌطَّْم  2جٌّحتذز  ( َٚ

: ٝهي ه٤َ 

 ًُ َعْطُٗ   ئرج جٌِ ْدُء جٌػم١  ضٛصَّ

لحخِ        َِ خخَّ عٍٝ جٌشِّ  سلحُخ جٌمٛ

ٝػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ أ٫ ٣ـلي ٓؼَٝكخً هيّ ُٚ ِٓ ؽ١ُ جٌىشجَ  ج٨عطشج  ذح٦وشجَ ٝحػِْ إٔ 

، ُٝظٌٖ  ٗلٔٚ أٍع هظزش  ، ٝإٔ ٣ـؼَ ُٔٞػغ ح٩كٔخٕ ك٢ هِزٚ اًزخٍحً ُلخػِٚ 

٣٘زض ك٤ٜخ حُلؼَ ٣ٝؼَٔ ،  

ٍَىطَُٗ    َِ  َُ  ئِرج أََٔص أَوَشَِص جٌَىش٠

دج     شَّ َّ َُ ضَ ئِْ أََٔص أَوَشَِص جٌٍَث١ َٚ    



ئرج ضُ جٌ مً ٔمـ جٌى٩َ   ،ٝحُؼوَ اًح ٓخ حًظَٔ ٝطْ كبٕ ًُي  ٣ؼٞى رخُ٘وض ػ٠ِ ح٬ٌُّ 

َّ  حُؼخهَ ٣ؼَف ٓٞؽٖ حٌُِٔش ك٬ ٣ظٌِْ هزِٜخ ، ، ٣ٝوظي ر٘وض ح٬ٌُّ إٔ حُوخثَ ح٢ٌُِّ 

٣ٝؼَف ػيى ًِٔخطٚ ك٬ ٣ظـخُٝٙ ، اً إ ًَ ًِٔش ُْ طلي حُٔؼ٠٘ ٝػٞكخً ُْٝ طؼطٚ 

اؿخىس ًخٗض ُحثيس ، ًَٝ ًِٔش اًح ٓخ كٌكض ٖٓ ح٬ٌُّ ٝظَ ح٬ٌُّ ٓلٜٞٓخً ٝحُٔؼ٠٘ 

٬ًّ ،  ٝاًح أٍىص حَُٔحى ٝحػلخً ًخٗض طِي حٌُِٔش ُحثيس ٝػزجخً ػ٠ِ حُـِٔش ٝحٍ

ٚفٓ ع١ٕه عٓ ضطرع ،  جقفع ٌغحٔه: ح٬ُٔٓش ٝحُظ٤ض حُلٖٔ كؼ٤ِي رؤٍرؼش أش٤خء 

: ٣ٌٖ ُي حُلُٞ ؛  كوي ه٤َ   غ١شن ، ٚعحؽش ذّح ٠كّذ ، ٚدجفع ذحٌطٟ أقغٓ

َٓ  ئِرج ُسَِص أَْ ضَك١ح  ِِ  جٌَشدٜ    َع١ٍّحًا 

د٠َُٕه  ٛفٛسٌر    َٚ ِعشُمَه    َِ َٚ    ُٓ  َف١ِّ

َٕه   ل٠ََٕٓوِ   ف٩َ ِِ   ُْ  ذَِغٛأٍَز       جٌٍِغح

ٌٍِٕحطِ    َعٛءجشٌر   فَُىٍُّرَه  َٚ      ُٓ  أٌَُغ

َع١ٕحنَ        َِ حتِرحًا   ئ١ٌََِه    أَذَذش  ئِْ     َٚ

لًُ فََذعٙح  َٚ   ُٓ ُٓ   ٠ح َع١  ٌٍِٕحِط أَع١ُ

ِٓ جِعطَذٜ     َِ ف  ِِ عح َٚ َّ شٍٚ   عحِؽش ذِ َٚ 

دجفِع   ٌَِىٓ   َٚ ُٓ     ذِحٌَّطٟ   َٚ َٟ أَقَغ ِ٘  

ٝا٣خى أه٢ حُوخٍة  ٝٓٞء حُظٖ كبٗٚ ى٤َُ ػ٠ِ ٓٞء  كؼخُي ٤ٗٝظي ، ٝٓخ كِٔي ػ٠ِ  

ٓؼَ ٌٛح حُظٖ ا٫ أٗٚ  ر٘لٔي ٓخ ٣ٞحكن ٌٛح حُظٖ ، ػْ اٗي رٚ طلوي طلخري  ٖٝٓ 

  :طوخُطْٜ كوي ه٤َ 

شِء عحَءش  َّ ًُ جٌ  ظُُُٕٛٔٗ       ئِرج عحَء فِ 

َفذََّق   ٓ    ِح ٠َ طحُدُٖ   َٚ ِِ    ُِ ُّ٘ر َٛ  ضَ

عحدٜ َٚ   ِٗ ِكر١ّ ِٗ        ذِمَِٛي  ُِ  ُعذجضِ

أَفرَفَ  َٚ   ًٍ َٓ جٌَؾهِّ   فٟ ١ٌَ ِِ  ُِ ٍِ ُِ    

،ٝحٗظَ أه٢ ا٠ُ ح٧ٍٓٞ ٝحُشيحثي رؼ٤ٖ حُٔظَهذ ح١ٌُ ٣٘ظَ طزي٫ً ٝطـ٤َحً ، ك٬  

حُشيحثي طيّٝ ٫ٝ حُ٘ؼ٤ْ ٣زو٠ ، ٫ٝ ٣ٔظَٔ أَٓ رلخٍ ،   

َُّ أَِشٌر   ذَذج َٔمُقُٗ       ئِرج ضَ



  ُّ ًَ ضَ قَّ َصٚج٨ًا جِرج ل١ َٛ  ضَ

:  ٚل١ً 

َْ ١ٌٍَُِه ذِحٌرٍََؽِ  جؽطذٞ سُ ضَٕفَِشؾٟ       لَذ  َر َِ  أص

كِٔخ حُظـْٜ ، ُٝٔخ حٗوشخع حُزٔٔش ػٖ حُٞؿٞٙ ، ىع حُزٔٔش ٬ُٓٓش ُي ٌَُٝ أٍٓٞى    

.  جًا ئرج وٕص ٨ ضغطط١ع ج٨ذطغحَ ف٩ ضفطف دوحْ: ، ٣وٍٞ أَٛ حُظ٤ٖ 

ٍَ ٓ٘خ ىٍٝ ك٤ٚ ، كبًح ُْ ٣ٌٖ ُي ىٍٝ رٚ ً٘ض ُحثيحً  أه٢ حُوخٍة حُي٤ٗخ َٓٔف ، ٝ ٌُ

ئرج ٌُ ضضد ؽ١ثحًا عٍٝ جٌذ١ٔح وٕص أٔص صجتذجًا ػ٤ِٚ ، كخهظَ ُ٘لٔي ىٍٝى ٝٝؿٞىى ، 

، ٝحٗظَ ا٠ُ حُٔخء ٝهٌ كٌٔظٜخ ك٢ ٤َٔٓطٜخ ، كبًح ٓخ حػظَػٜخ ٓي أٝ  عٍٝ جٌذ١ٔح

 .  ؿ٤َٙ ، ٝاًح ُْ طٔظطغ ا٠ُ ؿ٤َٙ ٓز٬٤ً  حػظِظٚ ػخثن ، ؿ٤َص حطـخٜٛخ ٍ

ِٚصُٖ ئٌِٝ ِح ضغطط١عُ  ؾح َٚ  ئِرج ٌُ ضغططع ؽ١ثحًا فََذعُٗ       

٫ٝ طلـزي حُؼَحه٤َ ػٖ ٤َٗ ٓزظـخى ، كؤٗض رطٔٞكي طٔٔٞ  

ح هَّْكُص ئٌٝ غح٠ٍس       َسِورُص جٌّٕٝ َٚٔغ١ُص جٌَكزسْ  َِ  ئِرج 

ٓؼَكش ٝحُوٞس ، ٫ٝ ٣ظٔخٕٝٝ ك٢ ح٧ِٓٞد ، ٍٝرٔخ ٣ظٔخٟٝ حُ٘خّ ك٢ حُؼِْ ٝحٍ

كخكَص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أِٓٞري ٍحه٤خً ك٢ ًَ ٓٞػغ ، كخ٧ِٓٞد ٛٞ حُيحٍ ػ٠ِ ػِٔي 

، ٝحُـَٜ ٓظ٤زش ،ٓخ ك٢ ًحى ٓٞػغ  ج٤عٍٛخ ٌرحط جٌفىشٝٓؼَكظي ٝهٞطي ، ٝ

ؿيحٍ ٝه٬ف ر٤ٖ حُ٘خّ ، ؿ٤َ أٜٗخ  ـ أ١ ٓظ٤زش حُـَٜ ـ   طظلخٝص طزؼخً ُظخكزٜخ ، 

.  فأعٛأ ِقحتد جٌؿًٙ أْ ٠ؿًٙ جٌؿحً٘ أٔٗ ؾحً٘

ٝح٤ٌُْ ٖٓ ػَف ُ٘لْ طي٣وٚ ؽ٣َوخً هزَ إٔ ٣ظظخىهخ كظ٠ ٫ طؤط٢ حُٔؼَكش    

ٓظؤهَس ك٤ظيّ ٌٛح أٝ ٣لظظٖ ًحى  

     ِٗ ِّ ًِ ِؾغ ٓ لَر ِِ شِء  َّ  أُفحِدُق َٔفَظ جٌ

أَعِشفُٙح    ِٗ    فٟ     َٚ ُِ    فِ ٍِ جٌطََىٍُّر َٚ 

َِقحسع جٌغُّرٛء ٓؼَٝف ؛ ٝكزذ ا٠ُ ٗلٔي حٍ َّ شٚ  ٠َمٟ  ًٖٝ ػ٠ِ  جفطٕحع جٌ

: ٣و٤ٖ رخٗلَحؽ حٌَُد ٝرخُٞطٍٞ ا٠ُ حُزـ٤ش 

ًُ جٌٕفظ ذح٢ِحِي أسلُرُٙح     أعٍِّ

     ًِ َِ  ِح أم١َك جٌ ١َؼ ٨ٌٛ فغكسُ ج٤



جعٍّٛج فىً ١ِغش ٌّح " ٌَُٝ ٓ٘خ ك٢ ى٤ٗخٗخ ِٓٔي ، ٗلخٍٝ ؿ٤َٙ ك٬ ٗظٞكن ، ك٘ظًٌَ

فأقد ج٤عّحي ٝحؿؼَ حُي٣ٔٞٓش ك٢ أػٔخُي ؽ٣َوخ ا٠ُ ٝطُٞي َٓحٓي ، ، " خٍك ٌٗ 

إٔ طؼ٤ش ٓزـٞػخً  ، أٝ طٔٞص : طَ ُ٘لٔي أكي أ٣َٖٓ م، ٝح ئٌٝ هللا أدِٚٙح ٚئْ لً

أِٛش ِكرٛذحًا  خ١ش ٌٟ ٓلزٞرخً ، ٝإ حهظَص ح٠ُٝ٧ ك٤ِٔض طِي رل٤خس ، ٝإ ؽخُض ، 

فاْ أه١د ِح أوٍطُ ٣ؤًَ ٖٓ  ًٔزٚ ، ٤ُٝلَص أكيٗخ ػ٠ِ إٔ  ِٓ أْ أع١ؼ ِىشٚ٘حًا 

ٍٕ ىحثٔخ ، كؼ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣ظؼذ ِٓ وغرىُ ،  ٫ٝ ٣ٌٕٞ حٌُٔذ ٖٓ حُُٜٔٞش رٌٔخ

٣ٝـي ك٢ ًٔزٚ ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ًَذ حُٔشخم ،٣ٝوخؽَ رٔخ ٣ِٔي ؛ ٤َُ٘ ٓخ ٣ظزٞ ا٤ُٚ ، 

، ٝاًح ُْ طزِؾ ٓخ ح ضٍّه ؽٟءئْ ٌُ ضخحهش ذؾٟء فٍٓ ٝا٫ ك٬ ًٔذ ٫ٝ حٓظ٬ى ، 

طزٞ ا٤ُٚ ك٤ِْ ًُي ٜٗخ٣ش حُؼخُْ ، ٜٝٗخ٣ش حُطٔٞف ٝحُلِْ ، كَِرٔخ ًخٕ هظٍٞى ػٖ ص

أٔص ضؾحء ٚأٔح أؽحء ٚهللا ٠ف ً ِح ٠ؾحء ، فارج ٌُ ٠ىٓ ِح حُٞطٍٞ ٛٞ حُو٤َ ًِٚ ، 

، ٝػٔش ٓط٤ش ضؾحء فحسك ذّح ٘ٛ وحتٓ  ، ف غٝ أْ ضىش٘ٛج ؽ١ثحًا ٚ٘ٛ خ١ش ٌىُ  

فاْ ضىٍّص  فٍه أٚ . أٔص عحٌُ ِح عىطص  ٍء ، أهَٟ ُ٪ٗٔخٕ ٝٛٞ حُِٔخٕ ٓط٤ش حُْ

.   ع١ٍه

ٚأٔقح  أٗظخف ٓظؼ٤ِٖٔ ٝٓظؼ٤ِٖٔ ، : أه٢ حُوخٍة ٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حُٔظؼ٤ِٖٔ       

، أٓخ حُظظ٤ْٔ ٝح٩ٍحىس كٜٔخ حُٔؼٍٞ ح١ٌُ طٔظط٤غ رٚ  جٌّط ١ٍّٓ  أخطش ِٓ جٌؿ٩ٙء

. ى ربٍحىطي ٝٓؼخرَطي ؛ ًٍ ٚئٔه ذح٦ذشز ضغطط١ع أْ ضكفش ذثشجًا إٔ طوَم ؿز٬ ، 

 

فركغٓ جٌّ حؽشز ضذَٚ ٤ُْ ك٢ ػ٬هخط٘خ حُظ٢ ٗل٤خٛخ أكؼَ ٖٓ ٓؼخشَس ؿ٤ِٔش    

، ٝطؼخٝٗي ٓغ أه٤ي ػ٠ِ حُظوِض ٖٓ ػ٤ٞرٚ اٗٔخ ٛٞ ػ٤ٖ حُؼوَ ، ُٝذ  جٌّكرس

حُظيحهش ، ٝٓخ ٗلغ حَُٔء ٧ه٤ٚ اًح ُْ ٣َشيٙ ُُِـِٚ ٝٓؼخ٣زٚ ؛ ٧ؿَ طلخى٣ٜخ ٫ ٧ؿَ 

، ٝحُظـَٔ رخُظزَ  ِح أقذوُ ِش ز أخ١ٗ  فارج سأٜ ع١ٍٗ أرٜ ف١ٍّطٗ عٕٗئْاػزخطٜخ ، 

ٖٓ ش٤ْ حَُؿخٍ ، ٌُٖ ٓظ٠ حُظزَ ، حُظزَ  ػ٘ي حُشيحثي ، ٫ ٤ٓٔخ حُظيٓش ح٠ُٝ٧ ، 

، ٜٝٓٔخ ًخٕ كـْ حُشيحثي ك٬ طلٞم حُظخر٣َٖ ػ٘يٛخ  ئّٔح جٌقرش عٕذ جٌقذِس ج٤ٌٚٝ

 ،

 رج وحٔص جٌٕفٛط ورحسجئّٔح ضقغُش جٌُخطٛخ ٌذٜ جٌمٛ    َ ئ



: ٝه٤َ 

ئٟٔ   سأ٠ص  ٚفٟ   ج٠٤حَ ضؿشذس     

ٌٍقرش   ضؿشذس   ِكّٛدز   ج٤غش 

ٚلً   ِٓ  ؾذ  فٟ  أِش  ٠طحٌرٗ        

 فحعطقكد جٌقرش ئ٨ فحص ذحٌ فش       

ذزٚس ٝحُظزَ ٖٓ كؼ٤ِخص حُش٤ْ ٝٓلخٖٓ ح٧ٍٓٞ، ٤ُْٝ ٖٓ حَُٜٔ حُظل٢ِ رٚ ،   

، كخكَص ػ٠ِ رٌٍٛخ  ٢ً طـ٢٘ ٓخ ٍٓض ٖٓ ػٔخٍ ،  جسٖ  قٍٛزجٌقرش ِشز  ٌٚىٓ غُ

ُظٌٕٞ ًح ٍأ١ ٓي٣ي  

ٝٓخ ًَ ًُي ا٫ رؼوَ حَُٔء ٍٝأ٣ٚ ٝكِٓٚ ٝهٞػٚ حُظـخٍد ، ٫ٝ ى٤َُ ػ٠ِ    

ئّٔح ٍؿلخٕ ػوَ حَُٔء ا٫ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ شٜيٙ حُ٘خّ ٓ٘ٚ ك٢ حُٔٞحهق ٝحُشيحثي ، 

ٍىٗخ طؼ٣َق ًُي ُْ ٗـي ؿ٤َ حُلؼ٤ِش ، ُٝٞ أ ٠غطذي عٍٝ عمً جٌّشء ٚخٍمٗ  ذ ٍّٗ

.  ٚأٚي عٕح٠ٚٓ جٌفن١ٍس جٌطنك١س ذحٌٕفظحٓٔخً ، 

أه٢ طلَ ح٧َٓ  ٝحؽَى حُظشخإّ ، ٝحكَص ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٗلٔي ؿ٤ِٔش ، ٝإٔ طَٟ   

س ، كِٖ طـي ؿ٤َ ٌٛح ؛ كوي ه٤َ  : ٖٓ ُح٣ٝش ًِٜخ رشَٟ ٝظٕ٘ٞ ه٤َِّ

دٚش  ع٩١ٍ أ٠ٙزج جٌؾحوٟ ِٚح ذه دجء      و١خ ضغذٚ ئرج غ

ئْ ؽش جٌٕفٛط فٟ ج٤سك ٔفظ      ضطٛلٝ لرً جٌشق١ً جٌشق٩١ 

ٚضشٜ جٌؾٛن  فٟ جٌٛسٚد ٚض ّٝ    أْ ضشٜ فٛلٙح جٌٕذٜ ئو٩١ٍ 

ٚجٌزٞ ٔفغٗ ذغ١ش ؾّحٍي       ٨ ٠شٜ فٟ جٌىْٛ ؽ١ثحًا ؾ٩١ّ 

 أ٠ٙزج جٌؾحوٟ ِٚح ذه دجء       وٓ ؾ٩١ّ  ضشٜ جٌٛؾٛد ؾ٩١ّ

 

ظٖ ، ٣ٝظـَٔ رخُظلخإٍ ، ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣ًَذ ٓط٤ش ح٧َٓ ىٕٝ إٔ ٣ظل٠ِ حَُٔء رلْ حٍ

ََ ك٢ ٤َٗ ٓزظـخٙ ، ك٬ طيٍى ح٧ٍٓٞ ا٫ رخ٩طَحٍ ًٝؼَس  يَّ ك٢ ٓؼ٤ٚ ، أٝ إٔ ٣ؼخر ـِ َ٣

حُٔلخُٝش  ٝحُظظزَ ٝحُـي ٝحُظوط٤ؾ حُـ٤ي ، ٝحَُٜٔ ػ٠ِ رِٞؽ حُـخ٣خص ، كبًح ٤ٔٗض 

: ًَ ٌٛح كظًٌَ هٍٞ حُشخػَ 

خ جٌّ حٌٟ       ِٚٓ هٍد جٌ ٩ عٙش ج١ٌٍحٌٟ ذمذس جٌؿذ ضىطظ



  ِٚٓ هٍد جٌ ٩ ِٓ غ١ش وٍذ     أمحع جٌ ّش فٟ هٍد جٌّكحي

 

، ٝكخًٍ  فرىػشز جٌقّص  ضىْٛ ج١ٌٙرسٝاًح طٔخٟٝ ٬ًٓي ٝطٔظي كويّ حُظٔض ، 

إٔ ٣ؤهٌى حُـِع ك٢ ٓظخري أ٣خً ًخٕ ؛ كٌَ ًُي ٖٓ هؼخٍء ًظزٚ هللا ػ٤ِي ،  ٝرٚ 

ٌَ ًؼ٤َ  حُو٤َ حٌُؼ٤َ ، . َُٝرٔخ ٍأ٣ض ٌَٓٝٛخً  ٝأػوزٚ ه٤

فٟ    َٚ  ضَؿشٞ ج٤َِٛس َعٍٝ ُقىُ جٌمَنحء 

ىشُٖٚ      َِ َٚ كرٛخٌر  َِ ّٟ جٌَكٛجِدظ   ه

ٟٔ    فَُشذّّح  أَقَزسُٖ      ِح ذِّص    َعشَّ

ح عحَءٟٔ ِح ذصُّر أَسؾُٖٛ      ُسذَّّ َٚ      

ؽحس جٌكىّس  أْ ٠ىْٛ ضغ س أعٝحُلٌٔش ػخُش حُٔئٖٓ ، ٌُٖٝ ٓظ٠ طٌٕٞ حُلٌٔش ، 

، ٌَُٝ ش٢ء آكش  ٝآكش حُؼِْ حُـٍَٝ ، ٝرـخُذ  ج٦ٔغحْ قى١ّحًا فٟ جٌٛلص جٌّٕحعد

، ٝاًح أٍىص إٔ ط٘ظظَ كخٗظظَ ػ٠ِ ٗلٔي  جٌطؾحؤَ عٛط جٌزوحءح٧ٍٓٞ ّٓٞ ، 

، كبًح  ض ٍّص و١خ أوْٛ ِ ٍِٛحًا فحٔطقشش: أ٫ًٝ رؼيّ ظِٔي ؿ٤َى ؛ كوي ه٤َ 

جٌطٛجمع ٨ ٠ض٠ذ ؿؼَ حُظٞحػغ ٌِٓٔي ك٢ أٍٓٞى ًِٜخ ، حٗظظَص ٫ طظٌزَ، رَ ح

،  ٫ٝ ٣ؤط٢ حٌُزَ ٝحُظَكغ ػ٠ِ  ٨ أع ُ ِٓ لٍد ٔض٠ٗ ِطٛجمع، جٌ رذ ئ٨ سف س   

، كب٣خى إٔ  ٣ظلي حُ٘خّ رخُـَٜ ٝ حُظـَ  ،  فحٌؿًٙ ِق١رسحُ٘خّ ا٫ ٖٓ ؿَٜ ، 

.  ق١حءٚجٌؿًٙ ِٛش ج٤،    ٚجٌؿًٙ ِط١س ، ِٓ سورٙح ري ِٚٓ فكرٙح مً

 

ًٖ ؿٞحىحً طـْ٘ رٔلزش حُ٘خّ ، ٝا٣خى ٝحُزوَ كبٗٚ ٓ٘وظش َُِؿَ ،      

ْرغنس  َِ ٝحػَٔ رٌَ ؿٞحٍكي ، ٝطلَٟ حُيهش ٝح٩طوخٕ ، إ ،  جٌُؿٛد ِكرَّس ٚجٌرُْخً 

هللا ٣لذ اًح ػَٔ أكيًْ ػ٬ًٔ إٔ ٣ظو٘ٚ ، ك٬  ٣ٌل٢ ػَٔ ح٤ُي رـ٤َ حُؼوَ  ، ٫ٝ ٣ٌل٢ 

فحٌكشفٟ ٠ ًّ ذ١ذٖ  ، ٚجٌّٕٟٙ ٠ ًّ ذ مٍٗ ، ٚجٌفٕحْ ٠ ًّ ؛ ػَٔ حُؼوَ رـ٤َ حُوِذ 

فحٌكىّس ، ٝٓخ حُؼَٔ ا٫ ؽ٣َوخً ٗظوٌٙ ٝط٫ًٞ  ا٠ُ حُٔؼخىس  ،  ذمٍرٗ ٚعمٍٗ ٠ٚذٖ

، ٝحػِْ أٗٚ حُل٤خس  ٢ٛ حُٔؼخىس ، ٌُٖٝ أ١ ك٤خس ، ٝٓخ ٢ٛ  جوطؾح  ِفحض١ف جٌغ حدز

،  ْ ٌٍك١حز ِ ٕٝ فاْ ٌٍغ حدز ٚؾٛد ئرج وححُل٤خس حُظ٢  رٔؼ٠٘ حُٔؼخىس  ، طًٌَ أٗٚ 



فحٌكىّس محٌس جٌّإِٓ ٠أخز٘ح ِّٓ عّ ٙح ػ١ِ٣ِ ه٤َ ًٍخد حَُٔء كٌٔظٚ ٤ٗٝظٚ ، 

، ٖٝٓ حُلٌٔش إٔ طلخكع ػ٠ِ ٗلٔي رخكظَحٜٓخ ٢ً  ٨ٚ ٠رحٌٟ ِٓ أٞ ٚعحء خشؾص

ق١ٓ ضفمذ جقطشجِه ٌٕفغه  ٠ىْٛ ِٓ جٌق د عٍٝ ج٢خش٠ٓ  أْ ٣لظَٜٓخ ح٥ه٣َٖ ؛ 

، ٝطل١َ حُظيم أَٓ ٓطِٞد ك٢ ًَ حُشئٕٝ ، كخرظؼي ػٖ حٌٌُد ، ُٝٞ  ٠كطشِٛن

، ٝحُ٘ـخف ٣ؤط٢  خحخ ٚخغش جٌّٕفك عٍ طٗ ذحٌكٍخ جٌىحرخً٘ض طخؿَحً كخػِْ رؤٗٚ هي 

،  جٌخطٛز ج٤ٌٚٝ ٌطكم١ك جٌٕؿحـ ٟ٘ ج٨عط١محظ ِٓ ج٤ق٩َهطٞس روطٞس ، ؿ٤َ إٔ 

، ٝحػِْ إٔ  ٔقش ٚجٌخز٨ْخطٛز ٚجقذز ذ١ٓ جيًٖٝ ػخرض حُوط٠ ٝط٤وٖ إٔ ػٔش 

خ١ش جٌشؾحي ِٓ ضم١ذ ح٤ٌُْ ٫ ٣وطٞ هطٞس ا٫ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ ٍٜٗؾ ٫ ٣وخُطٚ ٣ٍذ ، 

ٍٕ ٣ٍٝٝش  ، ذأقىحَ جٌٕرٛز ، ، ٝحُظ٣َغ ٓطِٞد فحٌذ٠ٓ جٌٕق١كس ٝحٓظٔغ ُ٘خطلي رظؤ

، ػ٠ِ إٔ حَُٔء ٣ـذ إٔ  خ١ش ٌٍّشء أْ ٠محي عٕٗ ؾرحٔح ِٓ أْ ٠ىْٛ ِطٙٛسجَ ؛اً 

حً ، كخُشـخػش  طخؽ طظ٣ِٖ رٚ ٛخٓخص حَُؿخٍ ٝطظشَف رٚ هِٞرْٜ ، ٣ٌٕٞ شـخع

جٌؾؿحعس عض٠ضز ٠ن ٙح هللا ف١ّٓ ؽحء ِٓ عرحدٖ ، ئْ هللا ٠كد جٌؾؿحعس ٌٚٛ عٍٝ 

؛ ٧ٕ حُشـخع ٫ ٣لظخؽ ٧ٕ  دجتّحًا ٠مخ جٌكك ذؿحٔد جٌؾؿ حْ   كخُِٜٓخ لطً ق١س  ، 

ٍْ أٝ ٗلٞٙ ،  ؾً جٌزٞ ضٛفشش ف١ٗ جٌؾؿحعس ذ٩ ٚجٌش٣لؼَ ٓخ ٣ؼزض رٚ شـخػظٚ ٖٓ ظِ

 جعطمحِس ٨ ٠ ذٚ  أْ ٠ىْٛ  لحهع هش٠ك

،   جٌؾؿحعس ذ٩ قزس  ققحْ أعّٝٝاًح حٓظط٤ض حُشـخػش كؼ٤ِي حُلٌٍ ؛ 

آخ إٔ طٌٕٞ ًح ػوَ َُٝرٔخ أػ٤خى رخُظلٌَ ٝٗلٞٙ ، أٝ أهٞ ؿٜخُش : ٝأٓخٓي أَٓحٕ   

: ٝٝطذ ٣ظ٤زي رـ٤خد حُؼوَ ، ه٤َ 

ًِ ٠َؾمٝ  ُُ رٚ جٌَ م ِز ٠ََٕ  َٚ أَخٛ جٌَؿٙحٌَِس فٟ جٌَؾمح َٚ        ِٗ ُِ ذَِ مٍِ  فٟ جٌَٕ ١

،  ٚجٌزٚق جٌغ١ة ٠مٛد ئٌٝ جٌّىحسٖٖٝٓ ٓٔخٝة ؿ٤خد حُؼوَ أٝ ٗوظٚ كٔخى حٌُٝم ، 

ٝا٣خى ٝحُـِع اًح طؤهَ حَُُم ، كٔخ ىٓض ك٤خً ك٤َُٔهي هللا ٖٓ ك٤غ طي١ٍ أٝ ٫ 

.  طي١ٍ 

 َّْ ِ ِٗ فَا ذ َع١ٍَ َّ ِٗ َسع٨ٛجٌِشصُق ٨ ضَى ٌَُ ضَرَ ع ئ١ٌَِ َٚ  ُٖ       ٠َأضٟ 

ٌَ ك٢ هؼخء أٍٓٞٙ  رل٤غ ٫ ٣ـؼَ حُؼـِش طـِذ ػ٤ِٚ ك٤لٔي ػِٔٚ ،  ٤ُٝظؤ٠ٗ ً

٤ُٝظَكن ك٢ ؽِذ أٍٓٞٙ ٝشئٝٗٚ ٝٓٞحهلٚ  



َّْ فٟ أٍَِش ض٩ُِق َٔؿحقح َ ج٤َٔحزُ َع حَدزٌر       فَطَأ َٚ ٌٓر   جٌِشفُك ٠ُّ

: ٝه٤َ  

ٌٓر ٚخ١ش جٌمٛي أ  فذلٗ       ٚوػشز جٌّضـ ِفطحـ جٌ ذجٚجشِ جٌشفُك ٠ّ

ٝػٔش كِٔلش اًح ٓخ ػوِٜخ  حَُٔء ُْ طـذ ػ٘ٚ حُٔؼخىس ُْٝ ٣ؼـِٙ ٗؤ٣ٜخ ٝٗلٍٞٛخ ، كؼ٠ِ 

فحٌغ حدز حَُٔء إٔ ٣طِذ حُٔؼخىس ك٤غ حُزئّ ، ٤ُٝلٌٍ ٖٓ حُزئّ ك٢ ٍكْ حُزٜـش ، 

إٔ ٫ ٣ِْٔ   ، ٝػ٠ِ حَُٔء أ٣ؼخً  ٚجٌرإط ٠خطرة فٟ جٌغ حدز... ضٌٛذ فٟ جٌرإط  

جٌؾه ػوِٚ ٧كؼَ ظٖ ، ٣ٝظَى ٓخ ٣ٞهع كيٓٚ ٝطو٤ٔ٘ٚ ٝكط٘ظٚ ، ػ٤ِٚ إٔ ٣شي ، 

، ٝحػِْ  جٌقرش ٚجٌّػحذشز ٠ٌٛذجْ جٌ ؿحتد، ٝطظزَ كبٕ  ٌىٕٗ لذ ٠ ٍُ  قىّس.. دجء  

: ،ٝه٤َ  فرش عٍٝ ِح ضىشٖ ، ٚفرش عٍٝ ِح ضكد.. جٌقرش فرشجْ  إٔ 

َّٓ ئِرج ٔحذَطَه ٔحتِدَ   زٌر       ٚجفرش ففٟ جٌّقرش عٕذ جٌّن١ِك ِطَّغعُ ٨ ضَؿَضَع

ٍََٙعُ  ِٗ جٌ ُٕٗ َعٍٝ ِع٩ّضِ ِِ َُ ئرج ٔحذطُٗ ٔحترسٌر       ٌَُ ٠َرُذ   ئْ جٌىش٠

فكرس جٌؿحً٘ ٝحكٌٍ أه٢ ٖٓ طلزش حُـخَٛ ، كٜٞ ٫ ٣وٞىى ٧َٓ  ٛٞ ه٤َ ُي ،  

ط٘لٜخ حُلن ، ٝحػَٔ ػ٠ِ إٔ طظٕٞ ٗلٔي ٝطوِذ أٍٓٞٛخ  ٤ٔ٣٘خً ٝشٔخ٫ً ٢ً  ٣ي ؽإَ

ٝح٧ٖٓ ، ٝاًح ُْ طلؼَ ك٬ طِْ ؿ٤َى كخُ٘لْ أٗض ٓٔئٍٝ ػٜ٘خ ٝر٤يى ٍه٤ٜخ 

: ٝحٗلطخؽٜخ ٝأ٣٘ٔخ طؼغ ٗلٔي طـيٛخ 

 ًُ جٌمَُٛي ف١َه َؾ١ّ َٚ ٍٙح َعٍٝ ِح ٠ض٠ُِٕٙح    ضَِ ؼ عحٌِّحًا  ِّ جِق َٚ ِٓ جٌَٕفَظ          ُف

ح ، ٝٓخ ٖٓ أكٍي ا٫ ُٚ ٝإ طٌِٔظي  ػخىحص أٝ ٍٝػظٜخ كخػَٔ ؿخٛيحً ػ٠ِ حُظوِض ٓ٘ٚ

ػخىحص ، كٜٔ٘خ ٣ؼظِ رٚ ٣ٝؼ٢ِ شخٗٚ ، ٤ٓٝجٜخ ٣ؼ٤زٚ ٣ٝي٢ٗ ٌٓخٗٚ ، كؤػَٔ ػوِي ك٢ 

، ٝحؽِذ  جٌ حدجش لح٘شز فّٓ جعطحد عٍٝ ؽٟء فٟ جٌغش فنكٗ فٟ جٌ ١ٔ٩سػخىحطي ؛ 

ٚجٌؿحً٘ .. جٌ حلً ٠ؿح٘ذ فٟ هٍد جٌكىّس   حُلٌٔش ىحثٔخً ، ٝظٖ ٗلٔي أٗي ٓلظويٛخ ؛ 

عض جٌشؾً ، ٝػ٤ٖ حُلٌٔش إٔ ٣للع ح٩ٗٔخٕ  ٗلٔٚ ٣ٝؼِٛخ ،  أٔٗ ٚؾذ٘ح٠ ٓ 

عٍٝ ، ٌٝٛح ٣ظطِذ ٓ٘ي حُـٜي حٌُز٤َ ، ؿ٤َ إٔ حُؼَٔس أًزَ ،  جعطغٕحؤٖ عٓ جٌٕحط

ع ّس ، ٫ٝ طظو٤َ إٔ حُظؼذ ُِـٔي ، كظؼذ حُؼوَ أًزَ ،  لذس جٌكحؾس ٠ىْٛ جٌط د

حُظزلَ ك٢ ه٤خ٫ص حٌُٕٞ  ٝػٞحُْ ٫ ك٢ ؿٔٔٚ ، كَٕٔ ػوِي ػ٠ِ  ج٦ٔغحْ فٟ فىشٖ

حُيٗخ ٝهلخ٣خٛخ ، ٝحكظق ُٚ ػ٠ِ حُؼخُْ ٗخكٌس ٝحكظق ُِؼخُْ ك٢ ػوِي ٗخكٌسً ٣ظؼشن ٍٗٞ 



، ٝكٍَ ػوِي ػ٠ِ  عمٍه وحٌّ ٍس ٨ ٠ ًّ ئ٨ ئرج جٔفطفحٌُٕٞ ٓغ شٌٍحص ػوِي ، 

هَؽخّ ك٤ٌظذ ُي ٖٓ حُلَف ٓي٣٘ش ، ٖٝٓ حٌُِٔش ػخُْ ، ٖٝٓ حُـِٔش ًٕٞ ، ٖٝٓ 

عمٛي جٌٕحط ِذٚٔس فٟ أهشج  حٌُظخد ػوَ ، ػ٘يٛخ طٌٕٞ هي ٌِٓض ُٓخّ  حُؼوَ ، 

.  أل٩ُِٙ

ٝاًح ٓخ ٗظَ حَُحث٢ ٓ٘خ  ا٠ُ ٗلٔٚ كِٖ طـلَ ػ٤٘ٚ ػٖ ػ٤ذ رٜخ ، ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣ظَٜ 

، ٝٓخ ُي أه٢ حُوخٍة ٖٓ رٍي ك٢  ِح أع ذ ق ه.. ع١ره ِغطٛس أك٤خٗخً ٧ػ٤ٖ حُ٘خّ ، 

ٝحػِْ أٗٚ ٓخ . َٓٛخ ، ٝر٤يى ح٧َٓ ، ك٤ٌق طٜٔي ُٜخ طـيٛخ ٓلي حُل٤خس ، كِٞٛخ ٝ

. أطض حُي٤ٗخ ؽ٤ؼش ٧كي ، ك٬ري ٖٓ حُظؼل٤ش ٝحُليحء ٝحُٔؼخرَس ٝهٞس ح٩ٍحىس 

ِْ   َغٍَِص  ْؿَ ح جٌؾُّر َٚ  ُِ ١ْ ْٓ أُذَحِز جٌنَّ ِِ  ْٓ زًا       ُو َ٘ح ُقشَّ ْْ ضُِشْد ِ  جٌَك١َحزُ فَا

َصج َٚ  ُْ جْلَك جضَِّخْز ٌَهَ ـِ َٚ َٚ  َْ  ِٗ ١ ِّ ََ   َق١ِّضجًا       ضَْك ْٛ ٍَٙس  ٠َ ِْ   َوِش٠ ِهَ ح َٚ 

 

فأِح . ٫ٝ ه٤خٍ ػخُغ ٨ُٗلْ ح٧ر٤ش كبٓخ ك٤خس  ًٔخ ط٣َيٛخ ٢ٛ أٝ حُٔٞص كوٞ أًَّ 

 ٚأِح جٌفٕحء أؽش  ٌٍرؾش......            ق١حز 

 رٚ ه٤َحً ٝحُٔؼ٢ ا٠ُ حُؼِْ ٖٓ أؿَ حُلؼخثَ ، ٫ٝ ٤ٓٔخ حُظلوٚ ك٢ حُي٣ٖ ، كٖٔ أٍحى هللا

، ٝطو٤َ أَٛ حُ٘ظق  ٚفم١ٗ ٚجقذ أؽذ عٍٝ جٌؾ١طحْ ِٓ أٌخ عحذذ٣لوٜٚ ك٢ حُي٣ٖ ، 

، كبٕ حُ٘ظ٤لش كٖ ٣ٜزٚ هللا ُزؼغ ػزخىٙ ، ًٔخ ٝٛذ ُزؼؼْٜ حُؼوَ ىٕٝ كؼ٤ِش 

حُ٘ظق ، َُٝرٔخ حؿظٔؼخ حُ٘ظق ٝحُؼوَ ػ٘ي ٝحكٍي كظـذ ؽخػظٚ ، اً إ رؼغ 

. حُؼخه٤ِٖ ٫ ٣ٞكن ك٢ ٗظلي حُ٘خطل٤ٖ ٫ ٣٘ظلي رٔؼَٝف ، ٝرؼغ 

ًُّر ِإٍش َٔقَكُٗ ذٍِر١دِ  ِح ُو َٚ ًُّر رٞ ٌُدٍّب ذِّإض١َه ُٔقَكُٗ         فَّح ُو

ٓ هحَعٍس ذَِٕق١دِ  ِِ َّ ح ِعَٕذ ٚجِقٍذ       فَككٌّق ٌَُٗ  ٌَِىٓ ئِرج ِح جعطَؿ َٚ 

 

٤ُٝٔظـٔغ ًَ ٓ٘خ هٞطٚ ٝشيطٚ ، ٌُٖٝ ٍرٔخ ٍؿؼض ػ٤ِٚ ٌٛٙ حُوٞس رخُظلطْ ، ك٤ِٔض 

٨ ضىٓ ٠حذغحًا فطىغش ٨ٚ ١ٌٕحًا ،ٝه٤َ  لٛز جٌخ١ضسجْ فٟ  ِشٚٔطٍٗ حُوٞس شيس ؛ ى

٫ٝ فحٌىش٠ُ ٠كظ ٔفغٗ غ١ٕحًا دجتّحًا  ، ، ٝحٌَُّ ه٤َ ٓخ ٣ظظق رٚ حَُٔء ، فط قش 

جٌىغً ٌٓخٕ ٌَُِٔ ٓؼَ ػؼخف حُ٘خّ ؛ كٜٞ ٣٘ٔٞ ٣ٝظَػَع ، طـ٣ٌٚ أٝٛخّ ٝأٓخ٢ٗ ،  



شؤٗي ٝطلٍَ ًَ ىه٤وش ٖٓ حٌَُٔ ، ٝحهلْ رخد ، كخٓغ ُطِذ  ٍِؿأ جٌ مٛي جٌن ١فس

، ٤ٌُٖٝ حَُكن ٝح٤ُِٖ ٓٔشخى ، ٨ ضذسن جٌشجقس ئ٨ ذحٌّؾمس حَُحكش ٖٓ حُٔشوش  ، 

، ٛٞٙ ٣يٍ  جٌى٩َ جٌكغٓ دسعٝحكَص ػ٠ِ إٔ ٫ ٣٘طن ُٔخٗي ا٫ كٖٔ ح٬ٌُّ ؛ 

ٛٞ ح٩ٗظخص ػ٠ِ ُزخهظي ًٝٝهي حَُك٤غ ، ٫ٝ ٣ظؤٟ ٌٛح ا٫  رش٢ء ٫ ٣ٌِلي ش٤جخً ،  ٝ

، ٝػٔش أَٓ ٣ٜي حُوِٞد ٝٛٞ حُوِن  وٓ ِغطّ حًا ؾ١ذجًا ٌطىْٛ ِطكذغحًا ٌرمحًا ٬ٌُّ ؿ٤َى ، 

ٝحُـِع ػ٠ِ ِٓٔخص ح٧ٍٓٞ ، كؼ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٫ ٣ٌٛذ ؿٜيٙ ٝطل٤ٌَٙ ك٢ ٓٞهق 

. ؽخٍة أٝ ؿ٤َ ؽخٍة ؛ ٧ٗٚ ٫ ٣يّٝ ٌٛح ٫ٝ ًحى 

ىطَِشٍظ       َ ُِ ُْ ٨ ضٍََك َدَ٘شَن ئ٨ِّ َغ١َش  ِٗ سَٚقَه جٌرََذ ََ ٠َقَكُد ف١  جدج

 ِٗ َُ ُعشُٚس ِح ُعِشسَش ذِ ٨ ٠َُشدُّر      فَّح ٠َذٚ ُْ   َع١ٍََه    َٚ  جٌفحتَِص جٌَكَض

: ٝه٤َ 

َٟ َؽذجتِذ ٘ َٚ شجِش  َّ َّٓ ِٓ جِٔفِشجِؼ َؽذ٠َذز       لَذ ضََٕؿٍٟ جٌَغ  ٨ ض١َأََع

 َ َٚ َّص جِْ ٌَٓ ضَٕمَنٟ       صجٌَص  ًُ جٌٛجِقذَوُ ُوشذَس جِلَغ  سُؾٙح جٌَؿ١ٍ

، ٝحكٌٍ   ٨ ؽٟء ٠شفع لذس جٌّشء وحٌ فسًٖٝ ػلخً ك٢ طؼخِٓي أ٣ٍل٤خً ك٢ ٓوخُطظي ، 

ٌٕ ربِٓٞرٚ ٝرَحػظٚ ، ٤ٌُٖٝ ػوِي كخػَحً ، ٫ شخًخً ك٢ ؿ٤َى رَ  ٖٓ إٔ ٣ـَى ُٔخ

:  ٓظللِ حُؼوَ ٗخكٌ حُزظ٤َس ، كطٖ حُظؤَٓ ، ه٤َ 

 ًِّ َّ طَ ُِ دِّ جِِِشٍب  ُٚ َٙدُ ٨ َخ١َش فٟ  لٍَرُُٗ ٠َطٍََّ َٚ  ِْ ِٛ جٌٍِغح  ٍق       ُقٍ

إ ح٩ٗٔخٕ حُلطٖ ٫ ٣ـ٤ذ ػ٘ٚ ش٢ء ، ٝإ ؿخد ٣ٔظيٍى أَٓ ، ٝإ كخطٚ ح٫ٓظيٍحى 

. كظٔؼلٚ حُلٌٔش ك٢ ط٘خٍٝ ح٧ٍٓٞ ٝٓـخرٜش حُِٔٔخص ، ٝاىٍحى حُٔئىى ٝحُؼ٬ 

ٌٓر       ٌِّح ٠َُؾكُّر َعً ؿَذ ئ٨ِّ َع١ِّذٌر فَِط َّ  ٜ جٌغحدجِش فَّ حيُ ٨ ٠ُذِسُن جٌ

. ؿ٤َ ٌٛح ػ٤ِٚ حُظـَٔ رخُظزَ ، ٝط٤َٜٔ حُظؼذ ، ٝرٔؾ ح٧ٍٓٞ 

٤عطغٍٙٓ جٌق د أٚ أدسن جٌّٕٝ     فّح جٔمحدش ج٢ِحي ئ٨  ٌقحذش 

٤ٌُٖٝ أِٓي أٝ ٓخ ططٔق ا٤ُٚ ػخ٤ُخً ، كبٕ حُظؼذ ٝحكي ، ٝحُٔشوش ٗلٜٔخ حُظ٢  طـخرٜٜخ 

. َٓ حُؼظ٤ْ ، ك٤ٌِٖ ؽٔٞكي ًز٤َحً ك٢ ح٧َٓ حُظـ٤َ ٢ٛ حُظ٢ طـخرٜي ك٢ ح٧

 َِ َْ جٌُٕؿٛ ٍَ       ف٩َ ضَمَٕع ذِّح دٚ شٚ َِ شَش فٟ َؽَشٍ   َِ  ئِرج غح

 ُِ ِٛش فٟ أٍَِش َع ١ َّ ُِ جٌ ِٛش فٟ أٍَِش َفغ١ٍش       َوطَ  َّ ُُ جٌ  فَطَ 



ٝح٩ٗٔخٕ  ٣زِؾ ربٍحىطٚ حُٜيف ح١ٌُ ٝػؼٚ ُ٘لٔٚ  ٜٓٔخ طؼذ ، كِ٪ٗٔخٕ هٞس ؿزخٍس 

، ٌُٖٝ ٣ظلخٝص  ٌٛ ض ٍمص ّ٘س أقذوُ فٟ جٌػش٠ح ٌٕحٌٙححُظٞك٤ن ٝحُٔيحى ، ٖٝٓ هللا 

حُ٘خّ ك٢ رِٞؽ ٓآٍرْٜ  ٝرـ٤ظْٜ ، ًُي ُٔخ ُِٔشوش ٖٓ ٝهٍغ ػ٠ِ حُ٘لْ حُزش٣َش  ، 

ٝػ٠ِ رؼغ حُ٘خّ كوؾ ح٣ٌُٖ ٗلَص ػ٠ِ إٔ ٫ ٌٕٗٞ ْٜٓ٘ ، أُٝجي حُ٘خّ ْٛ 

. ػؼخف حُ٘لّٞ ٝطـخٍٛخ 

َؾمَّسُ عحَد  َّ َُ لَطّحيُ ٨ٌَٛ جٌ ج٦ِلذج َٚ ُُ       جٌؿُٛد ٠ُفمُِش   جٌٕحُط ُوٍُّرُٙ

ًًا  ٕٔحمً ِٓ أؾٍٗ  ٌٛٙ ٢ٛ حُل٤خس ،  . ف١ٍظ ٌٍك١حز ل١ّس ئ٨ ئرج ٚؾذٔح ف١ٙح ؽ١ثحًا

ٝٓـَٔ حُوٍٞ إٔ ًَ ًُي ٣ظًَِ ك٢ ًِٔش ٝحكيس ، ٣ؼؼٜخ ًَ اٗٔخٕ ٗظذ ػ٤٘٤ٚ ، 

. ٢ٛٝ حُٜٔش 

 َٓ جٌ َٚ جٌُخطَدِ ِح جٌؿُٛد َعٓ َوػَشِز ج٤َِٛجِي  َٚ ٨ جٌر٩ََغسُ فٟ ج٦ِوػحِس  َٚ  َؽِد    

٨ َؾٍَذٍ  َٚ  ٍُ ٨ جٌَؾؿحَعسُ َعٓ ِؾغ ٨ ج٦ِِحَسزُ ئِسظٌر َعٓ أٍَخ فَأَخِ              َٚ َٚ 

ٌُر أَدَّش ئٌِٝ ِسفٍَع        َّ ِ٘ ح  ىطََغدِ       ٌِىَّٕٙ ُِ ًُّر رٌَِه هَرعٌر َغ١ُش  ُو َٚ 

ًٍ ِح ٌَُٗ َقَغدٌر  كِّٛد فِ  َِ ُسخَّ  ٓ ج٤ََدخِ       َٚ ِِ  ئ٨ِّ َفٕح٠ُِع ؾحَءضُٗ 

ٍٍَس        َّ خ َِ َطُٗ ذِِ ضٍّب ذَ َذ  َٓ ج٦ِفنحِي فٟ جٌُشضَدِ                فََؿٍٍَّ ِِ َسضَّرَطُٗ  َٚ 

ٝػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣ظَٜٔ ك٢ أَٓ " ...١ٌظ جٌؾذ٠ذ ذحٌقشعس  : " ٤ُٝظًٌَ أكيٗخ ىحثٔخً 

عٍٝ جٌ فٛ خ١ش  ِٓ أْ أٔذَ عٍٝ ٤ْ أٔذَ ؿَِ ، ٝٛٞ حُلٌْ ػ٠ِ أ١ ش٢ء ،  

. جٌ مٛذس 

٫ٝ طظٞح٠ٗ ك٢ ط٘ل٤ٌ شؤٗي ُزِٞؽ ٓئُي ، أٝ ٧ٓيحء ٓؼَف أٝ ُيكغ ٌَٓٝٙ ؛ كَِرٔخ 

 ٌىً ؽٟء سأط ، ٚسأط جٌّ شٚ  ض ؿ١ٍٗٓزن ػ٤ِٚ أكي كظِّٞ ٗلٔي ػ٠ِ طؤه٤َٙ ، 

ص ، ، ٝح٤ُ٘ش ٓط٤ش حُٔئٖٓ ، ٝح٧ػٔخٍ رخ٤ُ٘خ ٚعذٚ جٌفٓ جٌؿًٙ، ٌَُٝ ش٢ء ػيٝ 

ِح أسٜ عؿضجًا فٟ ٝح٤ُ٘ش أرِؾ ٖٓ حُؼَٔ ، كَِرٔخ طزِؾ حُٔوظٞى ر٤٘ظي ٫ رؼِٔي ، ٌُح 

ٌَ ٤َٓٔ ُٔخ هِن ُٚ  جٌرؾش وحٌ ؿض عٓ ج١ٌٕس ًٝ ، .

 ِح وٍخ هللا َْٔفغحًا فَٛق هَحلطٙح         ٨ٚ ضَُؿٛد ٠ذٌر ئ٨ّ ذّح ضَِؿذُ 

ِحٍ٘ه جِشؤ عٓ شخٍ، ٫ٝ طـؼَ حٌُزَ ٣ؤهٌى ػٖ حُٔشٍٞس ؿخٗزخً ك٬ هخد ٖٓ حٓض

،  كبًح شخٍٝص ػوِي ٝأَٛ حُٔشٍٞس ك٬ طظَىى ك٢ ِٚٓ ؽحٚس وػش فٛجذٗ ،  ِؾٛسز



، ٫ٝ طؼ٤وي حُظؼخد  فحٌّطشدد فٟ جٌرذء ٠طأخش فٟ جٌٛفٛيطلؼ٤َ هَحٍى ٝط٘ل٤ٌٙ ؛ 

، ٤ُْٝ ٌٛح رخُظو٣ٞق  ِٚطٝ ذٍغص جٌّقحتد قذ٘ح صجٌصٝحػِْ حٗي ٫ري ٬ٓه٤ٜخ ،  

جٌّطفحتً ٠ؿ ً جٌق حخ فشفحًا ٝحهغ ؿِذ ػ٠ِ ٓـ٣َخط٘خ ، ؿ٤َ إٔ ٝحُظشخإّ رَ ٛٞ  

.  جٌقرش....  فّٓ أعرحخ جٌٕؿحـ  ٝحُٔظظزَ ك٤ِلٚ حُ٘ـخف ؛ .  ضغطُٕ

َْ ٗلٔي رخُوِن حُلٖٔ ًٔخ طـَٔ ٓظَٜى رخُِزخّ حُلٖٔ ، ٝحكَص ػ٠ِ إٔ     ِّٔ ؿ

ٔكً ٚجٌذ ٌٚذجًا ِح طَر٢ حر٘ي ٝٗلٔي حُظَر٤ش حُٔؼ٠ِ ، َٝٛ أكؼَ ٖٓ ح٧ىد حُلٖٔ ؛ 

، َُٝرٔخ ًخٗض حُزٔٔش ٓلظخف  ُٔخ طؼذ ػ٤ِي كظلٚ ،  ِٓ ٔكً أفنً ِٓ أدخ قغٓ

ِ  ُ جذطغحِحضٕح ضرذأ ٝػ٬ٓش ػ٠ِ أىري حُلٖٔ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛح ٗـي إٔ 

: ، كِٔخ ٫ ٌٕٗٞ ٗلٖ ٖٓ ٣زخىٍ رٌٜٙ حُ٘ؼٔش ، ٝهي ٣وٍٞ هخثَ  ذحذطغحِس ؽخـ  خش

:  حُظزْٔ ٣ِ٣َ حُٜٔخرش كؤؿزٚ

ٚجٌؿذ ٠ىغٛ جٌٛؾٗ ِٕه ِٙحذس    ٚوزج جٌطرغُ ٌٍمٍٛخ م١ح٘ح 

 فحؾ ٍٓ ذ١ّٕٙح ٌٕفغه ِغٍىحًا       ٚجٔفز ذٕفغه ِٓ ؽشٚس ٘ٛج٘ح

ٌٍ ٫ري    َُٝرٔخ كخٍ ىٕٝ حُظزْٔ كخثَ ًٔٞء طلخْٛ أٝ ٗلٞٙ أٝ ٝشخ٣ش ٝٗلٞٛخ ،ك٤٘ج

حُ٘لّٞ إٔ ُِظٔخٓق ٖٓ ٓٞؽت هيّ ، ٝحػِْ إٔ حُظٔخٓق ٖٓ حُُٜٔٞش ٓخ ٣ظؼذ ػ٠ِ 

، .. فحٌٕفٛط جٌىر١شز ٚقذ٘ح ض ش   و١خ ضغحِف  طزخىٍ رٚ ، ا٫ حُ٘لّٞ حٌُزخٍ ،  

ٖٝٓ ط٬ف حُشؤٕ إٔ ٣زيأ ح٩ٗٔخٕ ر٘لٔٚ هزَ ؿ٤َٙ ، ٖٓ طو٣ْٞ ٝٗوٍي ٝطظ٣ٞذ 

: ه٤َ . ٬ٓٝكظش ،كبًح ًخٕ ٌٛح كبٗٚ ػ٤ٖ حُظٞحد 

 َٖ ُِ ٬َٛ       ُٙ ََ ُْ َؿ٤ َؼِِّ ُٔ َُ حُ ُؿ ََ خ حُ ُْ ٣خ أ٣َُّٜي َٕ ًح حُظَؼ٤ِ َي ًخ ِٔ  ك

 ُْ خ       كَبًِح حِٗظََٜض َػُ٘ٚ كؤَٗض َك٤ٌ َي كخَٜٜٗخ َػٖ َؿ٤ِّٜ ِٔ  كخريأ رَِ٘ل

 ُْ ٣٘لَُغ حُظؼ٤ِ َٝ ٍِ ٓ٘ي  ٣َٜظَي١       رِخُوَٞ َٝ  ٍُ َُ ٓخ طَوٞ  كَُٜ٘خَى ٣ُوزَ

 ُْ ٌٍ َػ٤ََِي اًِح كؼَِض َػظ٤ ؼَُِٚ       ػخ ِٓ طؤط٢َ  َٝ  ٫ طََ٘ٚ َػٖ ُهٍُِن 

أه٢ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ ٗلٔي ػٞد حُظـ٣َذ ٝػيّ حُوٍٞ اٗٚ ٤ُْ رٔويٍٝى كؼَ ٌٛح ٝحهِغ 

. أٝ حُو٤خّ رٌحى 

خِ   ٚئْ قذغطه جٌٕفظ ئٔه لحدس       عٍٝ ِح قٛش أ٠ذٞ جٌشؾحي فؿشِّ



ؿ٤َ أٗٚ ٫ ٣ظْ ش٢ء رـ٤َ طوط٤ؾ ، ٌُح َٟٗ حُلشَ ػ٘ي رؼغ حُ٘خّ ، كْٜ ٫ 

جٌٕحط ٨ ، ٣لشِٕٞ ك٢ حُظوط٤ؾ ح٤ُِْٔ ، ٣وظيٕٝ حُلشَ أٝ ٣ظًٌِٕٝ رٚ ؛ ٫ ٣ؼوَ ٌٛح 

، ٖٝٓ أطٍٞ حُظوط٤ؾ  ٠خططْٛ  ِٓ أؾً جٌفؾً ٌٚىُٕٙ ٠فؾٍْٛ فٟ جٌطخط١و

ٝحُظ٘ل٤ٌ إٔ ٫ طـؼَ حُظشخإّ ٣ظَٔد ا٠ُ ػوِي ٓطِوخً ، اً ٫ كخثيس طَٝٛخ ٖٓ ٝؿٞىٙ ، 

ٍ ا٫ كخُٔظشخثْ ٫ ٣٘ظَ ا٫ رؼ٤ٖ  حُلشَ ٝحُٔٞء ، ٝرؼ٤ٖ حُ٘و٤ظش ٫ٝ ٣َٟ ٖٓ ح٢ُِ

ظ٬ٓٚ ، ك٬ ٣َٟ حُ٘ـّٞ ٝحُؤَ ٝحَُٔٔ ٝحُٜيٝء ، كب٣خى ٝحُٔظشخثْ ، ٝحَٛد ٓ٘ٚ ٓخ 

ًخٕ حَُٜٝد ٌٓٔ٘خً ، ٝح٧كؼَ ٖٓ حَُٜٝد إٔ ط٣َِ طشخإٓٚ ٓخ حٓظطؼض ، ٢ً ٣٘ظَ 

:  ا٠ُ حُي٤ٗخ رؼ٤ٖ حُلؤٍ ،ه٤َ 

ش ِعَٕذُٖ ج٤َ  َٛ ِٖ       ئِرج جِعطَ ِح جِٔطِفحُع أَخٟ جٌُذ١ٔح ذِٕحِظِش َٚ ُُ جٌ ٍَُ َٚ  ٔٛجُس 

ٔمطس جٌّحء جٌّغطّشز ٝحؿؼَ أ٣ٜخ حُوخٍة ٖٓ هطَس حُٔخء ٓؼخ٫ً ُِظظ٤ْٔ ، كبٕ ،  

، كخُٔؼخرَس ٝحُظزَ أَٓحٕ ٫ ؿ٠٘ ُي ػٜ٘ٔخ ُظلو٤ن ٓؤٍري  ضكفش عّك جٌقخشز

: ٝط٣ٌٖٞ ٤ًخٗي ، ٝر٘خء طَكي 

ِٚح ١ًٔ جٌّطحٌد ذحٌطّٕٟ     ٌٚىٓ ضإخز جٌذ١ٔح غ٩ذح 

شيحثي ٝحُٔظخػذ ػٖ طلو٤ن  أٓخ٤ٗي ، ٢ً ٫ طزو٠ ػ٠ِ ٛخٓش حُل٤خس ٫ٝ طؼ٤وي حٍ

. كظٌٕٞ ُحثيحً ػ٠ِ حُي٤ٗخ 

َٓ جٌُكفَشْ   ِٚٓ ٨ ٠كدُّر ُف َٛد جٌؿرحِي       ٠َِ ْؼ أذََذ جٌذَِّ٘ش ذ١َْ

ٍٝرٔخ ٣َٟ رؼغ ح٣ٌُٖ طوْٜٞٗ اٍحىطْٜ  ٝك٤ظَ كِْٜٓ إٔ حُوؼٞى ػٖ حُلخؿخص اٗٔخ 

. ٛٞ ػوَ ٣ٍٝٝش 

ُِ ٠َشٜ جٌؽُ  ضٍَِه َخذ٠َ سُ جٌطَرِع جٌٍَث١ َٚ ًٌر        َّْ جٌَ ؿَض َعم  ذَٕحُء أَ

: ًَٝ ٓخ ٣ؼظَع حَُؿَ  ٣لظخؽ ا٠ُ شـخػش 

 ُِ ًَ جٌَؾؿحَعِس فٟ جٌَكى١ ػ ِِ  ٨ َٚ شِء ضُغٕٟ        َّ ًُّر َؽؿحَعٍس فٟ جٌ ُو َٚ 

: ٝأٓخّ حُشـخػش إٔ ٣ٌٕٞ حَُٔء ًح طوٟٞ ؛ كوي ه٤َ 

جٚسش لٍد جِشب ئ٨ ٚفً ٚجضك هللا فطمٜٛ هللا ِح    ؼ

 ١ٌظ ِٓ ٠مطع هشلحًا ذط٩    ئّٔح ِٓ ٠طمٟ هللا جٌرطً



ٝػٔش أَٓ ك٢ ح٤ٔٛ٧ش ؿخ٣ش ، ٝٛٞ حُطٔٞف ، كخُطٔٞف ٛٞ ح١ٌُ ٣وٞىى ا٠ُ ٍطٍذ ػ٤ِخ 

 ٠ٕرغٟ ٌٍطّٛـ أْ ٠ىْٛ فٍرحًا  ،  ، ٌُح ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُوِذ رلـْ حُطٔٞف ًٔخ 

: ٝه٤َ 

ئِرج وحَِٔص جٌُٕفُٛط ِورحسجًا  َٚ        َُ شجِد٘ح ج٤َؾغح ُِ  ضَِ رَص فٟ 

: ٝه٤َ 

ٙض٨ٚ َِ ِٗ       َسُٚك ج٤َِحٟٔ ٌَُ ٠ََضي  ِِ ُّٛ٘ َٚ  ِٗ ِِ شعٝ َعض َِ  َْ ٓ وح َِ 

: ٤ُٝظوِن ح٩ٗٔخٕ  رؤكٖٔ حُوِن ٝأهٞٓٚ ،٫ٝ هِن ًخٌَُّ ٝحُـٞى ، ه٤َ 

٠ؿٛد ذحٌٕفظ ئر مٓ جٌرخ١ً ذٙح     ٚجٌؿٛد ذحٌٕفظ ألقٝ غح٠س جٌؿٛد 

ٝحػَٔ  ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُي  ٓٞؽت هيّ ك٢ ط٘خثغ حُٔؼَٝف ٝحُو٤َ ،٫ٝ طظَىى ك٢ 

أَٓ ٣وٞىى ا٠ُ حٌَُٔٓخص ٝح٩كٔخٕ  

ٓ ٠َْف ً جٌخ١َش ٨ ٠َْ َذَ َؾٛجِص٠َٗ         ٨ ٠َْزُ٘د جٌ ُْشُ  ذ١ٓ هللا ٚجٌٕحط َِ 

: ٝه٤َ أ٣ؼخً 

ّٕحعحًا ف١ٍَظ ٌَُٗ      عٍٝ جٌَكم١ِمَسِ  َِ َْ ٌٍَخ١ِش  ْٓ وح َِ  ُْ ٌْر ٚأْخذج  ئخٛج

ٌٝٛح ًِٚ ٫ ٣ؤط٢ ا٫ ٖٓ ه٬ٍ حُ٘لّٞ ح٤ُِٔٔش ، ٝحُ٘لّٞ ح٤ُِٔٔش ٫ طٌٕٞ ا٫ رخُظَكغ 

ػٖ حُ٘وخثض ، 

ٍز       وحَٔص ِؾٕح٠َطُٙح َعٍٝ ج٤َؾغحدِ  َقص فٟ ٌَزَّ َّٛ ئِرج جٌُٕفُٛط ضَطَ َٚ 

ٍَ ٝكلع حُِٔخٕ ٗظق حُٔؼَٝف ، رَ حُٔؼَٝف ًِٜٞاًح ُْ طٔظطغ إٔ طل٤ي ؿ٤َى  رلؼ

: ٓخ كخػَٔ ػ٠ِ اكخىطٚ رظًَي ٓخ ٣ؼَٙ 

ئِؾّحيُ  َٚ ٌْر  ٓ أَوػَِش جٌٕحِط ئِقغح ِِ        ِٗ ٍٓ ضَشُن جٌمَر١ِف ذِ َِ  ئِّٔح ٌَفٟ َص

،  فّمطً جٌشؾً ذ١ٓ فى١ٗكؼ٤ِي رؤٕ طـؼَ ٌَُ ًِٔش ٤ِٓحٗخً طَٔ ػ٤ِٚ ، 

 ٓخ ٛٞ ٝحُظٔض ٖٓ ش٤ْ ح٧ًخٍّ ، ك٬ ٣وَ أكيٗخ ا٫ِٚٓ وػش و٩ِٗ لً جقطشجِٗ ، 

٫ أى١ٍ،  : ،ٖٝٓ أٍٝع ٓخ ه٤َ  ِٓ عحدضٟ أْ أعىص عّح أؾٍٙٗه٤َ ٝطل٤ق ، 

ُٝظـؼَ أه٢ ٖٓ ػخىحطي إٔ ٫ طشٌٞ ٧كٍي ، ك٬ ٚٔقخ جٌ ٍُ لٛي ٨ أدسٞ   ،   

ِٓ وٕٛص جٌرش وطّحْ جٌّشك ٚجٌّقحتد ٓلَؽ ؿ٤َ هللا ، ٝػٔش أش٤خء ٣لزذ ًظٔخٜٗخ  

 ، ٝحُّٜٔٞ ٫ طيّٝ  ٚجٌقذلس



ًُّر  ُو َّٛفٛيٌر ذِٙح فََشؼٌر لَش٠دُ  َٚ َ٘ص       فَ  جٌكحِدغحِش ئِرج ضَٕح

٫ٝ طِْٔ أَٓى ُلٖٔ حُ٘ٞح٣خ ىحثٔخً ، اً إ حُ٘لّٞ ٤ُٔض ٝحكيس ، َُٝرٔخ ٣ئهٌ  

ٍٍ ُْ طٌٖ ُظليع ُٞ أٗٚ ًخٕ ٓ٘ظزٜخً  ح٫ٗٔخٕ ٝٛٞ ك٢ ؿلِش  أٝ كٖٔ ٤ٗش ، ك٤ـَ ا٠ُ أٓٞ

 ٝكٌٍحً ، كخُلٌٍ ٓطِٞد ، 

ُٓ ظَِّٕهَ  ًِ  ٚقغ َؾ َٚ ْٓ ِٕٙح عٍٝ  َّٓ َؽّشجًا ٚو ْ َؿَضزٌر       ف ُ َِ  ذح٠٤حَ 

       ج١ٌٕس جٌكغٕس  عزس جٌطقش  ج٤قّك: ٝه٤َ 

، ٫ٝ طئهٌ ح٧ٍٓٞ رـ٤َ ِٓ ٨ٔص وٍّطٗ ٚؾرص  ِكرطٗ    ُٝظٌٖ ٤ُٖ حُـخٗذ كبٕ 

.. سؾً ٠ٕحَ فٟ جٌنٛء :  جٌٕحط سؾ٩ْ،  فح١ٌذ ج١ٌٍٕس ضمٛد جٌف١ً ذؾ شز حَُكن 

، ٫ٝ ٣لٖٔ ري حُظَكغ ا٫ ػ٠ِ ٓخ ٣لؾ ٖٓ هيٍى ، أٓخ إٔ  ي ٠غط١مع فٟ جٌ ٩َٚسؼ

٣ٌٕٞ طَكؼي ػ٠ِ ؿ٤َى ٧ؿَ ٌٓخٗش أٝ ٓخىس أٝ ٓ٘ظذ أٝ ٫ ش٢ء كٌٜح ٍرٔخ ٓخ 

: ٣يهِي ك٢ هٍٞ حُوخثَ

 ُُ ِٖ جٌمٍََ َْ ٠ُرشٜ ذِ ُفِش وح َٚ ُغُٗ        ُّ ٍَ٠ َٓ ُٓ جٌَخضَّ ق١  ٠َغطَخِؾ

 َِّ حُظلخص ٝأٍكؼٜخ ، ٢ٛٝ حُظٞحػغ ، ٖٝٓ ٛٞ حُٔظٞحػغ ، حُؼخُْ  كظزؼي اً ًحى ػٖ أؿ

ٓظٞحػغ ، حُو١ٞ ٓظٞحػغ ، ح٣ٌَُْ ٓظٞحػغ ، حُشـخع ًٌُي ، حُـ٢٘ أ٣ؼخً ، ًَ 

ٛئ٫ء ٝٓخ ًخٕ ك٢ ٌِْٜٓٔ ٝٓٔظْٜ كٜٞ ٓظٞحػغ ، أٓخ حُٔظَكغ ح١ٌُ ٣٘ظَ رظٌزَ 

٤َُ حُؼِْ ، كخٍؽ ، ه٤َ ٝطَكغ ٝطؼخ٢ُ كٜٞ ًَ طـ٤َ هيٍ  ٣شؼَ رخُ٘و٤ظش ٝحُي٤ٗٝش ، م

 :

٥ِٜ جٌغٕحذً ٠ٕك١ٕٓ ضٛجمع    ٚجٌفحسغحش سؤٚعٙٓ ؽٛجِخ          

كخػَٔ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٖٓٔ ٣ل٢٘ ٍأٓٚ طٞحػؼخً ؛ ٢ً ٣َكؼٚ هللا ػِ ٝؿَ ، ٝأؿَٔ ٓخ 

ٍْ ؽ٤زش ، ٣ظؼخ٣ش ٓغ ًَ ١ً ؽزغ ، ٝحُطزغ اٗٔخ ٛٞ  ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ حَُٔء إٔ ٣ٌٕٞ ًح ٗل

ٗخ ٓخث٣َٖ رٚ ، ُٝٞ ٗظَٗخ حُوِن ُٞؿيٗخ أْٜٗ ٣زٌُٕٞ هظخٍٟ حُِٔٔي ح١ٌُ ٗـي أٗلْ

ؿٜيْٛ ٤َُكؼٞح ٖٓ شؤْٜٗ ، ؿ٤َ إٔ ؽزخػْٜ حُظ٢ ؿزِٞح ػ٤ِٜخ طوٞىْٛ ا٠ُ ؿ٤َ 

ٓوظيْٛ ، كِ٘لَص ػ٠ِ ٍُع حُطزغ حُو٣ْٞ ٝحُظخُق ٧ٗلٔ٘خ  ، كظ٤َٔ ػ٤ِٚ رٌَ 

  .ح٤ٔٗخد 

يَ  َٚ جٌَٕذٜ        َٚ ًٌّق ٠َشٜ هُشَق جٌَؾؿحَعِس  ُو َّٓ هَرَع جٌَٕفِظ ٌٍَِٕفِظ لحتِذُ َٚ  ِو



ٝؽ٤ذ حُ٘لْ ٝؽٜخٍس حُوِذ ٝحُؼلخف  َٓحى ًَ ١ً ُذ ، 

ٚجٌمٍد أهٙش ِح ٠ىْٛ عٍٝ جٌطمٝ     ٚجٌٕفظ أه١د ِح ضشج٘ح ؽحوشز 

حً ػل٤لخً ،  ِٓ ٠غط فخ ٝٓخ ٌٛح رزؼ٤ي ػٖ أكي ، كوؾ حٓغ ٧ٕ طٌٕٞ ًٔخ أٍىص ، ه٤َِّ

 ِٚٓ ٠طقرش ٠قرشٖ هللا  ٠ فٗ هللا ِٚٓ  ٠غطغٓ ٠غٕٗ هللا 

،  ُٔ ِ ٍِٛحًا ٨ٚ ضُٕ ظحٌّحًا ٝحكَص ػ٠ِ إٔ طظِْ أكيحً ؛ كٜٞ ظِٔخص ، 

ٝأٝف رخُٞػي ، ٝاًح ً٘ض طؼِْ أٗي ٫ طٔظط٤غ ُِٞكخء رخُٞػي ٓز٬٤ً ك٬ طوطغ حُٞػي 

جٌٛعٛد ٟ٘ جٌؾَّشن ٝطٌزَ رٚ ٗلٔي ، كؤٗض كَ ٓخ ُْ طؼي ، كٞػي حُلَ ى٣ٖ ػ٤ِٚ، 

، ٝحكَص ػ٠ِ طي٣ٖٝ ًَ ش٢ء ، هخطش حُٞػٞى ، كَِرٔخ  قّمٝجٌزٞ ٠مع ف١ٗ جي

ِٓ ٤ٔٗض ٝػيحً ، ٥ٝهَ ٣ظ٘ي طظـخِٛٚ ، ًٔخ إٔ حٌُظخد ٢ٛ حُلٖ ح١ٌُ ٣ظو٘ٚ حُو٤َِ ، 

، ًَٝ اٗٔخٕ ٣ٔؼ٠ ُِ٘ـخف ك٢ أٍٓٞٙ ، ٢ٌُٝ طؼَف حُ٘ـخف حٗـق ،  ٠ىطد ٠مشأ ِشض١ٓ

ٙ ، ٤ُْٝ ٖٓ حُٔلخٍ ، ٝٛٞ ٤ُْ ٖٓ حَُٜٔ حُٞطٍٞ ا٢ُ جٌٕؿحـ أفقف جٌخطرحء

، ٝحػَف ٖٓ حُ٘خؿق ك٢  فحٌٕؿحـ عٍُ ٨ ضغطط١ع ضغٍمٗ ٠ٚذجن فٟ ؾ١رهطلو٤وٚ ، 

ئٔٗ ِٓ ٠غٍك فّٗ لرً أْ ٠غٍك جٌٕحط  رجُٔٙ ، ٠ٚفطف  أر١ٔٗ لرً أْ  ٠فطف  ك٤خطٚ ، 

ِٓ لحَ ذٛجؾرٗ ٨ ، ٖٝٓ أٓزخد حُ٘ـخف  أىحإى ُِٞحؿذ رٌَ أٓخٗش ، جٌٕحط  أفٛجُ٘ٙ  

   ٠ن١ع     

اًح هلض إٔ طِٜي ُْٝ طٔؼلي حُشـخػش ػ٠ِ ٓٞحؿٜش ح٧َٓ  

ئرج أسدش ، ٝٓخ ري٤ٗخٗخ ٍحكش ، ؿ٤َ أٗٚ      فحقشؿ عٍٝ جٌّٛش ضٛ٘د ٌه جٌغ٩ِس

: ه٤َ . ، ٣ٝشو٠ حُـٔي ك٢ هيٓش  حُ٘لّٞ ح٧ر٤ش جض د ..  أْ ٨  ضط د 

 َُ ئرج وحٔص جٌٕفٛط ورحسجًا      ض رص فٟ ِشجد٘ح ج٤ؾغح

ٍٝ ، هطؾ ُٜخ ، أكْٔ أَٓى ، ٝىع حُظَىى ؿخٗزخً ، ٝا٫ كِٖ طٌٕٞ ًح ٍأ١ كيرَ ح٧ّ

: ٓي٣ي 

ئرج وٕص  رج سأٞ فىٓ رج عض٠ٍّس        

فاْ   فغحد  جٌشأٞ   أْ   ضطشددج 

٤ُٝلٌٝى ح٧َٓ ك٤ٔخ ػِٓض ػ٠ِ اٗـخُٙ ٝإ ًخٕ  طؼذ حُٔ٘خٍ ؛ كزخ٧َٓ طيٍى 

ٖٓ ٫ ٣ؼَف ح٧َٓ ا٠ُ رٞحؽْٜ٘  ، ٝحكٌٍأفمش جٌٕحط ِٓ عحػ ذ٩ أًِ حُلخؿخص ٝ



جضرع جٌرَٛ  ٠مٛدن ئٌٝ : ىٍٝرخً ، كْٜ ٣وٞىٝٗي ا٠ُ ٓخ ٫ ٣لٔيٝٗي ػ٤ِٚ  ، ٣وخٍ 

، َُٝرٔخ ًخٕ ح٧هَد ٓ٘ي ٣وٞىى ا٠ُ ك٤غ ٫ طلذ ، ٫ٝ أهَد ٖٓ حُ٘لْ  جٌخشجتد

، ًٔخ إٔ  أقّك جٌٕحط ِٓ  أضرع ٔفغٗ ٘ٛج٘ح   ٚضّٕٝ عٍٝ هللا ج٤ِحٟٔ ُظخكزٜخ ،

،  ج٤ًِ غزجء جٌّٕف١١ٓ: َٓ ًحطٚ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٓؼَس  ، ٝٓظَس ُزؼغ ح٧ٗلْ كو٤َ ح٧

، ٫ٝ كلع ًؤٕ ٣ٌٕٞ ا٣ٔخٗي    جقفع هللا ٠كف هٝحٓغ ُللع ٗلٔي ، رللظي هخُوي ، 

،  فأوًّ  جٌّإ١ِٕٓ ئ٠ّحٔحًا أقغُٕٙ خٍمحًا ًخ٬ًٓ ،٫ٝ ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ رخُوِن حُلٖٔ ؛  

، ٝحكَص ػ٠ِ إٔ   فحٌكىّس  محٌس  جٌّإِٓص ، ُِٝٔئٖٓ ػخُش ٣٘شيٛخ ك٤غ ًخٕ

، ٝحٌُِٔش حُط٤زش طيهش ، ٝه٤َ  جٌك١حء ٨ ٠أضٟ ئ٨ ذخ١ش٣ـِذ ك٤خإى اهزخُي ٝاىرخٍى ؛ 

، ٝحٗظَ ا٠ُ ؿ٤َى ٝهٌ ٖٓ   ج٤فٛجٖ جٌؿحت س أقك ذحٌقذلحش ِٓ ذ١ص هللا جٌكشجَ: 

ٍ ري٤ٗخى كٔلظٜخ ، ٝحكٌٍ إٔ ٣ؤهٌى ُِـَٝ جٌغ ١ذ ِٓ ٚعع ذغ١شٖطـخٍرْٜ  ػظخص ، 

، ٝحكَص ػ٠ِ ٗلٔي ٫ٝ طٌٕٞ  ا٫ ؿ٤ؼخً أٝ ٤ُؼخً ،  فحٌش٠ف ٚجٌٕ ّس ٨ ٠ذِٚحْ ؛

، ٝحؿؼَ  ج٤عذجء وح١ٌٍع جٌ حدٞ جٌغ١ذ ِٓ ٠ىْٛ ١ٌٚ٥ٌحء وحٌغ١ع جٌغحدٞ، ٚعٍٝ 

جٌق١ص جٌكغٓ ٠غطٟ وً حُظٞحد ٗظذ ػ٤٘٤ي ، ٝإ أهطؤص كؼي ٣ـلَ حُ٘خّ ُي ، 

كٖٔ ٤ٗظٚ حُظٞحد ،               ٣ٌٝل٢ حُٔوطت   ج٤خطحء

ٚج١ٌٕس ع ٟ جٌمٍٛخ ئٌٝ هللا، ٚجٌمٍد ٍِه ٚج٤سوحْ  جٌ ًّ ع ٟ ج٤سوحْ ئٌٝ هللا، 

جٌذ١ٔح وٍٙح ظٍّحش ئ٨ . جٌؿٕٛد ئ٨ ذحٌٍّه ؾٕٛد ٨ٚ ٠كحسخ جٌٍّه ئ٨ ذحٌؿٕٛد، ٨ٚ

 جٌ ًّ، ٚجٌ ًّ وٍٗ ٘رحء ئ٨ ِٛمع ِٛمع جٌ ٍُ، ٚجٌ ٍُ وٍٗ ٘رحء ئ٨ ِٛمع

  .ج٦خ٩ؿ، ٘زج ٘ٛ جٌ ًّ

، ٝاًح ٓخ أٍىص إٔ طؼخُؾ أَٓحً ٓخ ك٬  جعٍُ أْ جٌىٍّس جٌط١رس  ضفطف ج٤ذٛجخ جٌكذ٠ذ٠س

، ٝطلَٟ حُؼَٔ حُـخُذ  فحٌشفك ٨ ٠ىْٛ فٟ ؽٟء ئ٨ صجٔٗطؼخُـٚ رظشيى ٝطؼظذ    

 ُِو٤َحص ٝحُيحكغ ُِٔؼَحص ، ٝحػِْ إٔ حُل٤خس حُي٤ٗخ ا٠ُ ك٘خء ؛ كخػَٔ ُٔخ رؼيٛخ

فحٌى١ظ ِٓ دجْ ٔفغٗ ٚعًّ ٌّح ذ ذ جٌّٛش ٚ جٌ حؾض ِٓ  أضرع ٔفغٗ ٘ٛج٘ح   

٫ٝ ٣وِٞ هِزي ٖٓ أ٣َٖٓ أكيٛٔخ ى٤ٗخى كؼش ػ٣ِِ حُ٘لْ    ٚضّٕٝ عٍٝ هللا ج٤ِحٟٔ

هللا ض حٌٝ ٠رغل وً فحسغ ِٓ أعّحي جٌذ١ٔح   رٜخ ، ٝآهَطي ُظ٢ ا٤ُٜخ ٓؼخىى     



حُظلش ؛ ك٬ طزوَ ػ٠ِ ٗلٔي رٜٔخ ، ٝحشـَ ، ٝهي أػطخى هللا  حُؼخك٤ش ٝ ٚج٢خشز

 ئْ هللا ض حٌٝ ٠رغل جٌ رذ جٌقك١ف جٌفحسغٗلٔي رٔخ ٣ـ٤٘ي ػٞىٙ ؛ 

أْ ضكد وً ٝػٔش ك٬ٝس  ٫ ٣ٌٝهٜخ ا٫ ٖٓ ًخٕ حُلذ ٌِٓٔٚ ، ٢ٛٝ  كذ حُ٘خّ ؛ 

، ٝحكٌٍ ٖٓ إٔ طؤهٌى حُلخهش ا٠ُ ك٤غ حٌُُٔش ،   جٌٕحط ؽٟء ؾ١ًّ  فكحٚي ضؿشذطٗ

ٚئْ وحْ ؾ١ره فحسغحًا  فكحٚي حُلوَ ، ٝاًح  كويص حُٔخٍ ك٬ طلوي ػِطي ،  ك٬ ػ٤ذ ك٢

أنا :  ، أٓخ أكؼخُي ك٬ ٬٣ّ ؿ٤َى ػ٤ِٜخ ، كِٔخٕ حُؼخهَ ٣وٍٞ  أْ ٠ىْٛ سأعه ؽحِخحًا 

٫ٝ طـؼَ حُظ٣ٞٔق ٣لٞم ػِٔي ؛  إذن أنا مسؤول عن أفعالي.. مسؤول عن عقلي 

ٝطٞم إٔ طٌٕٞ ك٢ ٓ٘ؤٟ ػٖ ىهُٞي .  طأٔزسضىُ  عٛ  ؛ فأٙح ؾٕذ ِٓ ؾٕٛد ئذٍٟ

"  ذخ٩  ِح ف١ه" ك٤ٔخ ٫ ٣وظي ٫ٝ ٓ٘ٚ ُي ٓظِلش ٫ٝ ٗخكغ ، ٝحؿؼَ ٌٛٙ ًِٔش 

ٌَ ح٧ك٘ق هخث٬ً  رْ ٓيص هٞٓي، ٝٓخ أٗض رؤشَكْٜ ر٤ظخً، : ٗظذ ػ٤٘٤ي  ؛ كوي ٓؤٍ ٍؿ

ح ًحى؟ ّٝ: رو٬ف ٓخ ك٤ي، هخٍ: ح٧ك٘ق  أكْٜٔ٘ هِوخً؟ كوخٍ ٫ٝ أطزلْٜ ٝؿٜخً، ٫ٝ

.   ًٔخ ػ٘خى ٖٓ أ١َٓ ٓخ ٫ ٣ؼ٤٘ي ،ط٢ًَ ٖٓ أَٓى ٓخ ٫ ٣ؼ٢٘٤٘: هخٍ

حكَص ػ٠ِ حٓظـ٬ٍ ٝهظي ٝؿيى ، ٫ٝ طـؼَ ٌَُِٔ ا٤ُي ٓ٘لٌحً ، ٝػ٠ِ هيٍ ؿيى 

.  ٣ٌٕٞ اٗـخُى 

ذمذس   جٌؿذ   ضىطغد جٌّ حٌٟ     ِٚٓ هٍد جٌ ٩ عٙش ج١ٌٍحٌٟ 

ػ٘يٓخ هخٍ ُٚ  لحٌٙح عٕطشز   ذش عحعسذـٝٝهٞكي رٞؿٚ حُشيحثي اٗٔخ ٛٞ ٓخػش طزَ ، 

٤ًق  طوظَ حَُؿخٍ ٫ٝ ٣وظِٞٗي ، هخٍ ُٚ ػغ اطزؼي ك٢ ك٢ٔ ، ٝٝػغ : أكيْٛ 

ُـُْي حطزؼ٢ ٝأُُٞى اطزؼي ، كلؼ٬  ٝطَم حَُؿَ ؛ كوخٍ : اطزؼٚ  ك٢ كٔٚ ، ٝهخٍ 

.  رظزَ ٓخػش ، ُٞ ُْ طظَم أٗض ُظَهض أٗخ : ُٚ ػ٘ظَس 

، ٢ٌُ طش٤ي طَكي ، ٝطو٤ْ أَٓى ك٬ ٓ٘خص ٖٓ طَط٤ذ   ٝحػِْ أٗٚ ٫ ٤ًخٕ ر٬ ٗظخّ

، ٝطؼِْ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ  ذٕٟ جٌىْٛ عٍٝ جٌٕ حَأَٓى ، ٝط٘ظ٤ْ شئٝٗي ، ٌٌٝٛح ح٧َٓ ، 

ٖٓ أ١ ش٢ء ، كخؿؼَ ٖٓ حُلـَ ٓؼِٔخً ُي   ٣ؼِٔي ٤ًق ٣ٌٕٞ ػِٓي ، ٖٝٓ حُٔٔخء 

، ٤ٌُٖٝ خقّه ض ٍُ ٌٚٛ ِٓ ٤ًق ٣ٌٕٞ هِزي ، ٖٝٓ حُٔخء ٤ًق ٣ٌٕٞ طير٤َى ، 

، ٝطِٝى ٖٓ فكّحط جٌ مً ٨ ٠ؾ١د ػوِي ٓظلٔٔخً ك٢ شؤٕ حُو٤َ ٝحُظ٬ف ،    



ٝا٣خى ٝحُوـَ ٖٓ حُٔئحٍ كٖٔ ٣ٔؤٍ خز ِٓ ٠ِٛه ٌغذن  ىه٤وظي ٌٛٙ ُِيه٤وش ح٥ط٤ش ٝ 

كٜٞ ؿز٢ ُؤْ ىهخثن ٫ أًؼَ ، ٖٝٓ ٫ ٣ٔؤٍ ؿز٢ ؽٍٞ ػَٔٙ ، كخهظَ ٓخ طٌٕٞ ، 

ٝحؿؼَ ٓوخكش هللا حُلٌٔش حُظ٢ ط٘شيٛخ  أْ  ضخطة ِشز  ٚخ١ش ٌه أْ ضغأي ِشض١ٓ ِٓ

، ٝٓظ٬ه٢ ك٢ ٤َٔٓطي ٖٓ ٣شيى ا٠ُ سأط جٌكىّس ِخحفس هللا ٝحُظ٢ ططِزٜخ ىحثٔخً ف 

: حُوِق ك٬ طؤرٚ ٝإ ه٤َ ُي 

ٌٚٛ   أْ   ذحْ خٍفٗ ٘حدَ وفٝ              

ٍْ  خٍفٗ أٌخ ٘حدَ  فى١خ  ذرح

حىّ ، ٝحكٌٍ ٖٓ أ٣َٖٓ كٜٔخ شَ ٓخ ك٢ حَُؿَ ، أٗخ حُزخ٢ٗ ٢ٌُ٘ٝ رؼِّ أُق ٙ: كوَ

فؾش أخ٩ق ٝٛٔخ ٓ٘وظش ٌَُ ٖٓ كَٔ حَُؿُٞش ػ٠ِ ًخِٛٚ ، ٝٛٔخ حُزوَ ٝحُـزٖ 

 أَ٘ٛجٌِٙح        ِعٕذَ   َفرَشُش َٔفغٟ  :ٝحػَٔ روٍٞ حُوخثَ .  جٌشؾحي  جٌرخً ٚجٌؿرٓ 

لٍُصُ  َٚ   ٓ ضِٙح ٨ ذَشجـ   ِِ َٛ  َ٘ر

ًٝا ٔحَي  ح فَط ِّ ًٌر رجَق جٌَشدٜ فَحِعطَشجـ   فَحِؽطَفٝ         جٌ ٍُٝ ئِ  أَٚ ذَطَ

عؼ ٌذ١ٔحن وأٔه ض ١ؼ دِٚحًا  ٫ٝ طْ٘ ٗظ٤زي ٖٓ ى٤ٗخى ، ٫ٝ طَٜٔ ٓؼخىى ٝآهَطي 

، أٓخ حُؼِّ كخكَص ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٖٓٔ  ػِحثْٜٔ    ٚجعًّ ٢خشضه وأٔه ضّٛش غذجًا 

ى ، ؛ اً ُٞ ًخٕ ه٣ٞش ، ْٜٛٔٔ ػخ٤ُش  ؛ ُظٌٕٞ ؿخ٣خطي ػ٠ِ ٓٔظٟٞ  ٛٔٔي ٝػِّ

ػِٓي طـ٤َحً  كِٖ طظـخُٝ ؿخ٣خطي ًُي حُؼِّ هيٍحً ، ًٌٝح ٌٓخٍٓي ٝأػط٤خطي  اٗٔخ 

: طوخّ ػ٠ِ هيٍ ًَٓي  ٝػِٞ ٗلٔي ، كوي ه٤َ 

     ُُ َِ ضَأضٟ جٌَ ضجتِ ًِ جٌَ ض  َعٍٝ لَذِس أَ٘

 َُ ىحِس َّ َِ جٌ ضَأضٟ َعٍٝ لَذِس جٌِىشج َٚ 

ك٢ ػ٤ٞٗٚ ًٌٝح ًزخٍ حُ٘لّٞ اٗٔخ طظـَ  أٓخ طـخٍ حُ٘لّٞ كبٕ طـخٍ ح٧ٍٓٞ ًز٤َس

: ك٢ ػ٤ْٜ٘ ػظخّ ح٧ٍٓٞ ، كؼ٤ِي إٔ طٌزَ إٔ طٌٕٞ طـ٤َحً كوي ه٤َ 

ِٓ جٌَقغ١ِش ِفغحُس٘ح       ُُ فٟ َع١ ضَ  ُ َٚ 

  ُُ ُِ جٌَ  حتِ ِٓ جٌَ  ١ ضَقغُُش فٟ َع١ َٚ 

٠ؼ عٕذِح ٔعٝٓخ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ ه٤خٓخً رٔخ ػخشٚ ٖٓ ٤ٖ٘ٓ ٝإ ًخٗض ًؼ٤َس ، ؿ٤َ أٗ٘خ 

٤ٔفغٕح ضقرف أعّحسٔح لق١شز ، ٚعٕذِح  ٔ ١ؼ ٤ٔفغٕح ٣ٌٚخش٠ٓ ضّطذ أعّحسٔح  



ِح جعطكك كؼ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٫ ٣ؼ٤ش ُ٘لٔٚ كلٔذ رَ ٦ُه٣َٖ .   ئٌٝ ِح ذ ذ ِٛضٕح

 أْ ٠ٌٛذ ِٓ عحػ ٌٕفغٗ

ٝحُ٘ـخف ٫ ٣ؤط٢ ريٕٝ ؿٜي ، ٫ٝ ٣ـ٠٘ ٖٓ ؿ٤َ ٍُع ، ٝاًح ٓخ ٍُػظٚ كبٗي ؿخ٤ٗٚ ، 

، ٝحُ٘ـخف ٫ ٣ؤط٢ ا٫ ٖٓ حُ٘لّٞ حُو٣ٞش  ، حُظ٢ طظل٠ِ صسع جٌٕؿحـ ؾٕحٖ    ٨ ؽه ِٓ

رخ٩ٍحىس ٝهٞس حُؼِّ ، َُٝرٔخ ٍأٟ أكي إٔ حُوٞس ٢ٛ إٔ طط٤ق روظٔي ، ًحى ؿخٗذ 

، أ١  ئّٔح جٌؾذ٠ذ  جٌزٞ ٠ٍّه ٔفغٗ عٕذ جٌغند.. ١ٌظ جٌؾذ٠ذ ذحٌقشعس  ٖٓ حُوٞس ، 

ٛخ ، ٝاًح ٓخ طلٌٔض ر٘لٔي ًٝ٘ض ٤ٓيٛخ كبٕ ًُي رٔؼ٠٘ إٔ حُوٞس ك٢ حُ٘لْ ٝحُظلٌْ د

ٌطىْٛ ٣ئِٛي ُظٌٕٞ ٤ٓيحً ػ٠ِ  حُؼخُْ  ، ًُي رللظي ٗلٔي ، ٝطلٌٔي رظظَكي ، 

ََ أكُيْٛ  ع١ذ جٌ حٌُ وٓ ع١ذ ٔفغه جِ ُٓ ٌُ أخحفُ أقذجًا ئ٨ : رْ ٓيص هٞٓي ؟  هخٍ : ، ٝ

طلخطق ح٧ٍٓٞ ،ٝٓٔخ ٣ؼَف رٚ ح٤ُٔي طًَٚ  حُشظْ ٝحُِؼٖ ٝ ِٛم حًا  ضشوص ٌٍقٍف

ِح ؽحضّص : كوي هخٍ أكي ًزخٍ حُ٘لّٞ : ٝٗوخثض حُ٘لّٞ ٝٓؼخىحس حُوِن ٖٓ ؿ٤َ كن 

سؾ١ٍٓ ئِح وش٠ُ، فأٔح أقك أْ أؾٍٗ، ٚئِح   سؾ٩ًا ِز وٕص سؾ٩ًا ٤ٟٔ ٌُ أؽحضُ ئ٨ أقذ

ِٓ سصلٗ  ٝكٔذ حَُٔء إٔ ٣ٌق أًحٙ ػٖ ؿ٤َٙ  . ٌث١ُ فأٔح أٌٚٝ أْ أسفع ٔفغٟ عٕٗ

، ٝٓٔخ ٣ؼَف رٚ ح٤ُٔي ٍؿلخٕ حُؼوَ  جٌغ١ذ ري ِ شٚفٗ ٚوخ أرجٖ فزٌههللا ِح٨ًا فد

:  ٝحًظٔخُٚ ، ٝهي ه٤َ 

ظَـخر٢ ُٔ ِٚ حُ ِٓ ٤َِّي هَٞ َٓ  َّٖ ٌِ َُ       ِٚ ِٓ ٤ٍِّي ك٢ هَٞ َٔ ز٢ُِّي رِ ـَ َْ حُ ٤َُ 

ٝطزظَ ؽ٣َوي أه٢ حُوخٍة ا٠ُ ش٢ء ؿخ٣ش ك٢ ح٤ٔٛ٧ش ك٢ ك٤خط٘خ  ، ٛٞ ٓخ ٣ٔؼ٠ 

٩كٔخٕ ، ُٝٚ أٝؿٚ ٓظؼيىس ، ٝأ٣خً ًخٕ  ٝؿٚ ح٩كٔخٕ كبٗٚ ُظلو٤وٚ ح٧ه٤خٍ ، ٛٞ ح

أقغٓ وّح ضكد أْ ٠كغٓ : َٓؿٞد ٝٓلزذ ػ٘ي أَٛ حُل٬ف ٝحُظٞك٤ن ، ٝهي٣ٔخً ه٤َ 

، ٩ٝكٔخٕ ػَٔس ًَ ػَٔ  ٍك٤غ ، إً ٤ٌُٖ ُي أؿَ ػٖ ػِٔي  ٝٛٞ ح٩كٔخٕ ئ١ٌه   

رٔؾ ٣ي ح٩كٔخٕ ، كَِرٔخ ، ٤ُٝـظْ٘ أكيٗخ كَطٚ حُٔخٗلش ٍ ٨ أؾش ٌّٓ ٨ قغٕس ٌٗ، 

  ٫ ٣ٌٕٞ رٔويٍٝى  كؼِٚ ُؼخثٍن ٓخ ،

َْ  ئرج أقغٓ َْ َعٓ  ئِىحْوح مِذَسز       فَحٌغحفٍَٛ َِ  ُع١ّحْ ج٦قغحَْٚ

ُوٓ  َُ َعٍٝ  ج٦ِىحْفُشفس  ئٌَٝٚ ِٙضجًا       ف٩َ ٠َذٚ ٕطَ ئِىحْ  ج٦ٔغحُِْ



حّ أؿٔؼ٤ٖ ، ُٝي ٫ٝ اكٔخٕ ًبكٔخٗي ا٠ُ ٗلٔي ؛ اً  ربكٔخٗي ُ٘لٔي  طلٖٔ ُِٖ

، ٝأًؼَ ٓخ  ِٓ ٨ ٠كغٓ ئٌٝ ٔفغٗ ٨ ٠كغٓ ئٌٝ غ١شٖ ح٧َٓ ك٢ ًُي ، ٗخ٤ٛي ػٖ أٗٚ

ُٕ  ٓلخٖٓ ظ٘ٚ ٝط٘وخى ُي  ٣زظـ٤ٚ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ أه٤ٚ  ٛٞ ح٩كٔخٕ ، كزٚ ٣ُِْٔ ُي ح٩ٗٔخ

: ٓزخٛـٚ ؛ كوي ه٤َ 

ُُ       فطحٌَّح جعطرَ َذ ج ْٓ ئٌٝ جٌّٕحِط ضَغطَ رِْذ لٍُٛذَُٙ ُْ أقِغ َْ ئقغح  ٦ٔغح

ٖٝٓ أُٞحٕ ح٩كٔخٕ ٝط٘ٞكٚ حُؼلٞ ٝحُٔـلَس  ػٖ ٫ٍُص طؼَػض ُٜخ ،  

 ُْ ِٗ َفْففٌر ُٚغفشج ْٓ ٌَه فٟ       ُعشِٚك َصٌَّطِ ١ٍَْى ُِغٟءٌر ف ْْ أعحَء   ٚئ

٫ٝ طظٞهغ إٔ ٣ؼ٤غ ط٤ٌ٘غ ٓخ ػِٔظٚ ٝإ هَ ًُي حُظ٤٘غ ٝح٩كٔخٕ ، 

. فّّٙح ٠قغش ج٦قغحْ فأٗ ٨ ٠ن١ع 

أٍٓٞ أه٢ حُوخٍة طظلٌْ ك٢ ٓٔخٍٗخ ٝطٞؿٜٚ ، آخ ا٠ُ ٗـخٍف ٝطلٍٞم ، أٝ ا٠ُ ػٔش      

ٍُ ، ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ  َُ ٝح٫ٗلٔخ َِ ٌٛح ٝٛٞ حُلش فح٦دجسز عش  "ح٩ٍحىس " ٓوخر

َٛ ٣ٌل٢ حَُأ١ حُٔي٣ي رـ٤َٛخ ؟ ـ أ١ رـ٤َ ح٩ٍحىس ـ : ، َُٝرٔخ طٔخءٍ أكي  جٌٕؿحـ

ٍَ ٓخ كبٕ اٍحىطي  ز ٨ٌٗ سأٞ ٌّٓ ٨ ئسجد كؤؿزٚ رؤٗٚ ، ٝاًح ٓخ كيىص ٝؿٜظي ك٢ أٓ

ٍُ ُحىَى ، كوي ه٤َ  ، ٝإ طخىف ٝطؼؼَص   ج٦سجدز ٔقخ جٌطش٠ك: ٝاطَحٍى ٛٔخ أٝ

ٍَ ٓخ أٝ ػخثن ؽز٤ؼ٢ أٝ ٓلظؼَ ٖٓ ؿ٤َى كبٕ ٌٛح ٓٔخ ٣ِ٣يى اطَحٍحً  ٗظ٤ـش أٓ

، كخٓؼ٢  نف١ٍظ جٌ ١د أْ ضمع ؛ ئّٔح أْ ضرمٝ ِىحٍْٝؿزشً ك٢ حُظٔٞى ٝحُٞهٞف ؛ 

، ٝحؿؼَ ُ٪ػظيحى ر٘لٔي ك٢ ٗلٔي  جعع ٨ٚ ضشؾع ذخفٟ ق١ٕٓك٢ ؽ٣َوي ، 

ًً ، ٝحػظٔي ك٢ شئٝٗي ػ٠ِ ٗلٔي ، ٫ ػ٠ِ ؿ٤َى ؛ كوي ه٤َ هي٣ٔخً  ِٓ : ٓٞػؼخَ

ِٓ جضىً عٍٝ صجد غ١شٖ  هحي : ، ٝه٤َ أ٣ؼخً ٠ّططٟ ؾًّ ؾحسٖ ٨ ٠قً ئٌٝ دجسٖ 

، كخُِّ ٗلٔي ٝٓخػي ؿ٤َى    ؾٛعٗ

ْٓ ع ُْ ُٚو ْ ٛج ِِ َّْ جٌُكشَّ  ًٍ       ٠َشؾٛ َٔذجَن فا َِ ِِ ٛجٔحًا ٌزٞ أ ٝإ حكظـض      ٌٝ جٌذَّ٘ش 

ٖٓ ؿ٤َى ش٤جخً كخؽِزٚ ، ٫ٝ ٣ٌٖ ى٣يٗي ؽِذ حُ٘خّ ، كظ٠ ٫ طٔظط٤غ ػَٔ ش٢ٍء ا٫  

رٔٔخػيس ؿ٤َى ٝىػٔٚ ، ٝحػَٔ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ أٗض ح١ٌُ ٣ظليع ػ٘ٚ ر٤ض حُشؼَ 

: حُظخ٢ُ 

ًُ   ٚئّّٔح  ١ٔح     سؾ ًِ   جٌذُّر ١ٔح عٍٝ َسُؾ ُي فٟ جٌذُّر ِّٛ  ٚٚجِقُذ٘ح       ِٓ ٨ ٠ 



كؤٗض ٫ طٔظط٤غ إٔ طؼظٔي ػ٠ِ حُ٘خّ ك٢ أٍٓٞى ٝهخطش ك٤ٔخ ػظْ ٜٓ٘خ  

ق١ذٌر  َٚ    َٓ ِِ    ِْ ًِّ ذٍََذزٍ  جٌُخ٩ّ  فٟ ُو

ُّغحِعذُ  ًَّ جٌ طٍُٛخ لَ َّ َُ جٌ  ئِرج َع ُ

ٗـخكي ٝطلٞهي ،ُٖٝ ٣ظ٠٘ٔ ُي كبًح ًخٕ ًحى كخؿؼَ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٗلٔي ؽ٣َوي ٍ

ٍّ ه١ٍٞ ُِشيحثي ، َُٝرٔخ هخُؾ ػِٓي ش٢ٌء ٖٓ حُشي  ك٢ ٝطُٞي أٝ  ًُي رـ٤َ ػِ

ٚئرج ، ئرج ؽىىص فحؾضَ  طلو٤وي ح٠ُ٘ٔ أٝ شٌٌض ك٢ ٗلغ ٌٛح أٝ ؿ٤َ ًُي   

"  حُلشَ : " ، ٝػٔش ًِٔش ٫ طٞؿي ك٢ هخّٓٞ أَٛ حُؼِّ  ٢ٛٝ  جعطٛمكص فحعضَ

، ٝاًح ُْ طـي ًِٔش حُلشَ كبٗي ُٖ طَ ُِٔٔظل٤َ  ٌىٍّس  فؾً أٔٗ ٨ ٚؾٛدكؼ٘يْٛ 

، ٨ٚ ِغطك١ً عٕذ أً٘ جٌ ض٠ّس ،  ٨ ٌٍّغطك١ً: ػ٘يْٛ ٝؿٞىحً ، كِٔخٕ كخُْٜ  ٣وٍٞ 

٫ٝ طٌٖ ًٖٔ ٣لظوَ رؼِٓٚ ٝهٞطٚ ، ٝؿؼَ ُ٘لٔٚ ٓو٤خٓخً  ٫ ٣وخّ رٚ حُؼِّ ، ٫ٝ طليى 

" :  ٤ًٓٞي١"ع  رٚ حُوٞس  ًٔخ ك٢ هٍٞ أكيْٛ ٝإ ًخٕ ًح ؽخد

ٌٟٚ  عضَ  ٠ؾك  جٌّحء   ؽمحًا             ٠ٚىغش ذ١نط١ٓ عٍٝ جٌطٛجٌٟ 

 ٚفٟ ج١ٌٙؿحء ِح ؾشذص ٔفغٟ             ٌٚىٓ  فٟ  جٌٙض٠ّس  وحٌغضجي  

: ُٝظؼغ  ٗظذ ػ٤٘٤ي هٍٞ حُشخػَ 

َّ حٌٟ ُٔفُٛعٕح     ُْ َع١ٍَٕح فٟ جٌ  ضَٙٛ

  َُ ٓ َخطََد جٌَكغٕحَء ٌَُ ٠ُغٍِٙح جٌ َِ  ٘شُ َٚ

:  ٝهٍٞ حُوخثَ 

ضغٍف  ذح٦سجدز   ٌٍّ حٌٟ      ٚذح٦فشجس ٌٍشضد  جٌ ٛجٌٟ 

ٍٟ    ٌٍؾذجتذ   ٨ ٠رحٌٟ  ٍٞ      عق ٚوٓ ٌٍغرك رج لٍٍد لٛ

ٌَر   ٚجلطذجسٌر      ٚرج ج٦فشجس ؽشه ٌٍّ حٌٟ   ئسجدضٕح    ٚعض

 

ج٦ضىحي عٍٝ فا٠حن ٚك٬ حُظ٢٘ٔ ٣زِـ٘خ ح٧ٓخ٢ٗ ٫ٝ حُؼؼق ٣ئِٛ٘خ ُٔـخرٜش حُشيحثي ، 

: ، ٝطوِن روٍٞ حُوخثَ  جٌّٕٝ فأٙح ذنحتع جٌّٛضٝ

 ئّٔح ذح٦سجدز ٔقٕع جٌّ ؿضجش       .... ٨ ٔكمك ج٤عّحي ذحٌط١ّٕحش   كبٗٚ 

ٍَ ٓخ ، ٌُٖٝ ٫ ٣ؼ٢٘ ٌٛح إٔ ٣وق ٌٓظٞف        َُٝرٔخ طؼَع أكيٗخ ُِلشَ ك٢ أٓ

 جٌط ػش ٠ ٍُ جٌّؾُٟٝظؼِْ إٔ  ، فأعٛأ ِٓ جٌفحؽً ِٓ  ٨ ٠كحٚي جٌٕؿحـح٣٧ي١ ٌُُي ، 



، ٢ٌُٝ طـي ٗلٔي رؼ٤يحً  ١ٌٚظ عمٛه جٌّشء فؾ٩ًا ئّٔح جٌفؾً أْ ٠رمٝ ق١ع عمو، 

.  جٔ ش ئٌٝ ج٤ِحَ دجتّحًا فأه ٨ ضشٜ جٌفؾًػٖ حُلشَ ، ػ٠ِ هٔش حُ٘ـخف 

أه٢ حُوخٍة ٛ٘خُي شوض آهَ ٫ ٣َٟ  حُلشَ ٝحكٌٍ إٔ طٌٕٞ أٗض ٛٞ ، ٧ٗٚ     

فحٌؾخـ جٌٛق١ذ جٌزٞ ٨ ٠ ش  ه ُ جٌفؾً ٣َٟ حُلشَ ٛٞ ٗخؿق ، ٤ُْ ًَ ٖٓ ٫ 

.  ، كخكٌٍ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ُي  حُٜيف ح١ٌُ طؼ٤ش ٖٓ أؿِٚ  ٘ٛ جٌزٞ ٠ ١ؼ ذ٩ ٘ذ 

ٝطٞؿٚ ا٠ُ حُل٤خس روِذ ١ً شـق  ٬ُٗط٬م رخُل٤خس  ، كبٕ ُْ طلؼَ كبٕ حُل٤خس ٫ 

ط٘ظظَ  ٖٓ ٫ ٣زلَ ك٤ٜخ  روِزٚ ٝػِٔٚ  ٝاه٬طٚ  

ْٖ أ٨ جْ ْٕطَِ ْشُٖ جٌَك١َح ََ ٌُ ضَ ْٓ ٔح ًِ جٌَك١َحِز       فّ  ْ٘ل ِٚعْش فٟ عر١

" .  ٗلٔي : " ُٝي ك٢ ٌٛح  ػٞحثن ًؼ٤َس ، أُٜٝخ  ٝأٜٛٔخ  

جٌزٞ ٠ٕطقش عٍٝ غ١شٖ لٛٞ   ،  أؿزٚ رؤٕ  ُْ  حُ٘لْ أْٛ  حُؼٞحثن ؟: حثَ ٝاًح ٓؤٍ ّ

ٛخ  كبٜٗخ  ط٘وخى ُظخكزٜخ اًح ٝحُ٘لْ رَؿْ   هٞص، ٌىٓ جٌزٞ ٠ٕطقش عٍٝ ٔفغٗ ألٜٛ  ..

. ىحّٝ ػ٠ِ طو٣ٜٞٔخ ٝ ط٣ٌٜزٜخ ، ُٖٝ طؼُٞى حُل٤ِش  ٝطؼـِى حُويٍس ػ٠ِ ه٤خىس ٗلٔي  

ًٍ ضَمَٕعُ  رطَٙح       فَاِرج ضَُشدُّر ئٌِٝ ل١ٍَ جٌَٕفُظ سجِغرِسٌر ئِرج َسغَّ َٚ 

.   ٝاًح ٓخ حٗويص أٗض ُِ٘لْ  كبٗي ٓظٌٕٞ ُٜخ حُؼزي ح١ٌُ ٫ ٣وَؽ ػٖ أَٓ ٤ٓيٙ  

: ه٤َ 

ٌَٛ أَّٟٔ لَِٕ ُص ٌَُىُٕص ُقّشج َٚ ِِ ٟ فَحِعطَ رََذضٕٟ        طح َِ  أَهَ ُص 

ٝحُٔطخٓغ ٓظيٍٛخ  حُ٘لْ ٝحطزخػٜخ ُٔخ ٣شو٤ٜخ ، ك٢ٌِ ط٘طِن  ك٢ ك٤خطي  طلٌْ 

ر٘لٔي  ٝهيٛخ ا٠ُ  ٓخ ٤ًِ٣ي ٤ًِ٣ٜٝخ ، ٝحٗشي أٛيحكخ ُ٘لٔي ، ٫ٝ طـؼِٜخ طـ٤َس  

د ك٢ ٤َٗ  ح٧ٛيحف  ٝحكي ، ٓٞحًءح ًخٕ حُٜيف كظظـَ ٗلٔي رظـَٛخ ، ٝحُظغ

ٝحُٔطٔق  طـ٤َحً أّ ًز٤َحً ، كِٖ طيًٍٚ رـ٤َ ؿي ًٝي ٝطؼذ ؛ كِٔخ ٫ ٣ٌٕٞ حُطٔٞف 

.  ًز٤َحً ، ٣ٔظلن طؼزي  ٝطؼل٤خطي 

       ٍَ شٚ َِ شَش فٟ َؽَشٍ   َِ  ئِرج غح

َْ   ضَمَٕع  ف٩َ َِ  ذِّح دٚ  جٌُٕؿٛ

ِٛش فٟ أٍَِش َفغ١ٍش  َّ ُُ جٌ        فَطَ 

 ُِ ِٛش فٟ أٍَِش َع ١ َّ ُِ جٌ  َوطَ 



: ٣ٝظخكذ ٓؼ٤ي ا٠ُ ٛيكي ٝٓئُي حُظزَ ٝحُٔؼخرَس ك٢ ؽِزٚ ؛ كوي ه٤َ   

 ج٤غش   ِكّٛدز   عحلرس  ئٟٔ سأ٠ص ٚفٟ ج٠٤حَ ضؿشذس         ٌٍقرش 

 ٚلً ِٓ ؾذ فٟ أِش ٠كحٌٚٗ         ٚجعطقكد جٌقرش ئ٨ فحص ذحٌ فش

رَ ٫ طيٍى ا٫ رخُ٘ظذ ..  ٍى رـ٤َ حُظؼذ ٝحُٔشوش ؟ ٫ َٝٛ ٣ظٖ أكٌي إٔ ح٧ٓخ٢ٗ طي

  :كو٤َ . ٝحُظؼذ ٝحَُٜٔ 

 ًُ ِح ١َٔ طحٌِدِ  َٚ َّ ٌَِىٓ   جٌ َٚ        ّٟٕ َّ   ِغ٩ذح  جٌُذ١ٔح  ضُإَخُز   ذِحٌطَ

َٝٛ رِؾ أكي ٓ٘خٙ رـ٤َ ٓخ ه٤َ ؟  

َٓ جٌطََ دِ  ذَُقشَش ذِحٌشجَقِس جٌُىرشٜ فٍََُ ضََش٘ح       ضُٕحُي ئ٨ِّ َعٍٝ ِؾغشٍ  ِِ 

٤ُٝٔض حَُحكش حٌُزَٟ إٔ ٣ٌٕٞ حَُٔء ك٢ ٍحكش  ر٬ ػَٔ ، اٗٔخ ٣وظي رٜخ ٓخ ٣زِـٚ 

حَُؿَ ٖٓ حَُحكش رلؼَ رِٞؿٚ ٓزظـخٙ  ٝٛيكٚ ، أٓخ ٖٓ ػٌق ػٖ حُؼَٔ ك٬ ٍحكش ُٚ 

، ُٖٝ ٣ظَ ا٠ُ ٤ً٘ٞٗش حُٔـي ا٫ فمذ جٌشجقس  .. ِٓ ض ٛد جٌىغً ِٚحي ئٌٝ جٌشجقس  ؛ 

ِٚ ؛ؿخػ٬ً ٖٓ شلٌ ٛٔض ٙ ٝؽخٍ ا٠ُ حُٔـي  ٝحُلوخٍ رـ٘خف حُؼَٔ ، ُٝحىٙ هٞسُ ػ٣ِٔظِ

:  ٖٓ حُظؼخد حُظ٢ طوق ك٢ ؽ٣َوٚ  ِٓٔخً ٣ظَ رٚ ا٠ُ ٓخ  ٣طِزٚ ؛ كوي ه٤َ 

ٌٓ ٠ذسن جٌّؿذ ِٓ خحسش  عضجتّٗ      

 ُُ عٕذ   جٌق حخ  أ٨   فٍطؾكِز  جٌّٙ

٣زؼيى ػ٘ٚ كخكٌٍٙ   ٝحُٔؼخرَس  أٓخّ رٚ طيٍى  ٓزظـخى  ، ٝحُظٞح٢ٗ  ٓٔخ

 ٨ ًُ ِػحذِش   أَدسن  َٚ ػ ِِ ٨ عح     جٌكحؾحِش  ِْ ََ  قَٚ ػً غَٛج ِِ  ٔٙح جٌَٕؿف 

ٝػٔش أَٓ ْٜٓ ؛ كوي ٣زِؾ حَُٔء رؼغ شؤٗٚ  ك٤ؤهٌٙ حُـٍَٝ ٝحُظْٞٛ  رؤٗٚ  هي رِؾ أَٓٙ 

ًِٚ ، ك٤ظَٔد ا٤ُٚ  ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ طَى حُؼَٔ ٝحُٔؼخرَس ٝحُـي ، ٝٛٞ شؼٍٞٙ رخٗظٜخء 

: كوَ ُٚ . م ٝكُٞٙ حُٔذ

 ِح جٌفٛص ذحٌغرك أْ ضض٘ٛ ذأٌٚٗ     ئْ  جٌّفحصز  أْ   ذحٌض٘ٛ ٠خططُ

فٍىً " حُوطٞس ح٠ُٝ٧ " ٝح٧َٓ ح٧ْٛ ػ٘ي ًَ شؤٕ طٞى اطٔخٓٚ أه٢ حُوخٍة ٛٞ  

.   فألذَ... ؽٟء خطٛضٗ ج٤ٌٚٝ  



 ٍَ ، كٖٔ    ٫ٝ شي إٔ حُوطٞس ح٠ُٝ٧ طلظخؽ ا٠ُ حُشـخػش  ٢ً ٣وطٞٛخ حُٔويّ ػ٠ِ أٓ

أ١ ح١ٌُ ٣ويّ ػ٠ِ أ١ ش٢ء ،  ٫ ٣وخف حُٔٞحؿٜش ، " حُٔويحّ " َٓحىكخص حُشـخع  

ًً ؟   ٌُٖٝ ٓخ حُشـخػش  حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ظل٠ِ رٜخ حَُٔء ؟ ، ٤ًٝق ٣ٌٕٞ حَُٔء شـخػخً

ٍَ ٓ٘خ ٍأ٣ٚ  حُوخص ك٢ حُشـخػش ، ٝطؼ٣َلٚ  ح١ٌُ ٣و٤ي رٚ كيٝى حُشـخػش        إ ٌُ

ٌَ  ٝٛٞ ؽزخػ٘خ حُظ٢ ٗشؤٗخ ػ٤ِٜخ ، كٔخ ٝحكن ٜٓ٘خ  ٝٓؼخُٜٔخ  ، ٌُٖٝ ٣ض كٌْ ر٘خ أٓ

: حُشـخػش أهٔ٘خٙ ، ٝٓخ ؿخٗزٜخ طًَ٘خٙ ، هخٍ حُشخػَ 

ًٌّق  ُو جٌَٕذٜ        هُشَق   ٠َشٜ َٚ َٚ  جٌَؾؿحَعِس 

 َّٓ ٌَِى       لحتِذُ    ٌٍَِٕفظِ  جٌَٕفِظ   هَرَع   َٚ

ر٤ي أٗٚ َٛ ٖٓ هخٍُي رٜخ ؟ ،    ٝأهظ٠ ٓخ ٣وخف ٓ٘ٚ حَُٔء  ُٝحُٚ ػٖ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ،

ُٖ كخث٬ً ىٕٝ حُٔٞص ؟  ٌٖ رٞؿٚ حُٔٞص ٝحُل٘خء ، َٝٛ اًح ؿزٖ حَُٔء ٤ٓوق حُـز ٓلظ

: ، هخٍ حُشخػَ 

ِٛش ذُذٌّق  َّ َٓ جٌ ِِ ئِرج ٌَُ ٠َُىٓ  َٚ 

َْ َؾرحٔح       َٓ جٌَ ؿِض أَْ ضَىٛ ِّ  فَ

. أ٢ٗ ٝحُظ١َٝ ٣َٟٝ رؼؼْٜ إٔ هؼٞىْٛ ىٕٝ ط٘خثغ حُشـؼخٕ  اٗٔخ ٛٞ حُؼوَ ٝحُض 

:  ه٤َ 

ًٌر        َّْ جٌَ ؿَض َعم  ٠َشٜ جٌُؿرَٕحُء أَ

ضٍَِه  ُِ   َخذ٠َ سُ   َٚ   جٌطَرِع جٌٍَث١

جٌؾؿحعس عض٠ضز ٠ن ٙح هللا ف١ّٓ ؽحء ِٓ عرحدٖ ، ئْ هللا ٠كد ُٝظؼِْ  أه٢ إٔ 

 جٌؾؿحعس ٌٚٛ عٍٝ لطً ق١س  

طل٠ِ رخُشـخػش ك٢ ٝحُشـخػش طٍٞع ػِس حُ٘لْ ًَٝحٓظٜخ ؛ اً ٫ ًَحٓش ُٖٔ ٫ ١

: ٓٞحؽٖ حُشـخػش ٝح٩هيحّ ، ٝأ٠ٗ ٣ؼ٤ش حَُٔء ر٬ ػِس ٗلْ ، هخٍ حُشخػَ 

َخفِك جٌرُٕٛدِ  َٚ ِٓ جٌمَٕح  َٓ هَ  ٌُر       ذ١َ أََٔص َوش٠ َٚ ُِص       ِعؼ َعض٠ضجًا أَٚ 

ئِرج   َق١ّصَ  لَذ   َوّح   ٨  َٚ    فَم١ذِ     َغ١شَ   ُِصَّ   ُِصَّ  َغ١َش َق١ٍّذ       

ِْ جٌُخٍٛدِ فَحِ  َْ فٟ ِؾٕح ٌَٛ وح َٚ َرِس جٌُزي       َي  َٚ      هٍُِد جٌِ ضَّ فٟ ٌَ ٝ 

ذَِٕفغٟ فََخشُش ٨ ذُِؿذٚدٞ َٚ     ٨ ذِمَِٟٛ َؽُشفُص ذًَ َؽُشفٛج ذٟ       



:  ٝهخٍ آهَ 

َّٓ جٌّؿَذ ٠َُٛسُظ ذحٌٕغدْ  ًْ ئ٨ عٍٝ ِح ف ٍطَُٗ       ٨ٚ ضكغر         ف٩ ضَطَِّى

       ٌّشُء ئ٨ ذٕفغٗ       ٚئْ َعذَّ  ذحءًا وشجِحًا رٚٞ قغدْ ف١ٍظ ٠غُٛد ج

  :ٝهخٍ ؿ٤َٙ 

ًِ    ٨ ضَغمِٕٟ ِحَء جٌَك١حِز ذِِزٌٍَّس    ذًَ فَحِعمِٕٟ ذِحٌِ ضِّ َوأَط جٌَكٕ َ

ٍُ        ذِِزٌٍَّس  جٌَك١حِز   ِحءُ  ََّٕٙ ٌُر         َوَؿ ََّٕٙ َؾ ِٕضيِ     ذِحٌِ ضِّ   َٚ َِ  أَه١َُد 

ح ٣ـلَ ػ٘ٚ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ، ٝإ ًخٗٞح ٣يًٍٞٗٚ ، ٝٛٞ أٗٚ ٖٓ ٣ٜٖ ٗلٔٚ ُٖ ٝا٤ُي ّ

طـي ُٚ ٖٓ ٌَّٓ ، ُٖٝ ٣شؼَ ٛٞ رٌٍ حُٜٞحٕ ؛ اً اٗٚ ٤ٓض ح٩كٔخّ رٌُي ، هخٍ 

:  حُشخػَ 

ِٗ       ِح ٌِؽُ  ُْ َع١ٍَ َٙٛج ًِ جٌ ٓ ٠َُٙٓ ٠َغُٙ ـٍ ـــــَِ ١ِّصٍ   س َّ َُ    ذِ  ئ٩٠

جٌشأط جٌّشفٛع طلخػٜخ ػٖ ٓخ ٣ش٤ٜ٘خ  رَٜٔ حُزِٞؽ ؛  ٝٓخ حُٞطٍٞ  ُؼِس حُ٘لْ ٝحٍ

، ًٖٝ ًٔخ هخٍ حُشخػَ ٓلظوَحً ر٘لٔٚ ٝهٞٓٚ ، ٝٓخ ذؾُّ ٠ططٍد ٔفغحًا  عح١ٌس ج٦ذحء   

ح٫كظوخٍ رٔـَى حُؼزخٍحص كوؾ ؛ اٗٔخ رخُؼَٔ ٝحُوِن حُو٣ْٞ  ٝرب٣ؼخٍ حُ٘لْ ٝرَكؼٜخ 

:  ػٖ حُي٢ٗء ٖٓ حُلؼَ ، هخٍ حُشخػَ 

 ُٓ َٔك وَ  ٨  ٔحطٌر أُ   َٚ عُّر َٛ ِٚ جٌمَرشُ   ضَ َٓ أَ َْ جٌ ح١ٌَّ أََعضُّر ذَٕٟ     ِعَٕذٔح       ٌَٕح جٌَقذُس دٚ

ٓ َِ  َُ أَوَش َٚ أَعٍٝ َرٚٞ جٌ ٩ُ        َٚ ٨ فَخشُ   جٌُذ١ٔح  َٚ  فََٛق جٌطُشجِخ 

:  ٝػٔش أٍٓٞ اًح ُْ  طوخُؾ ٗلْ حَُٔء  كٜٞ ٓلٔٞى ؛ كوي هخٍ حُشخػَ 

 َْ شُء ٌَُ ٠ُذ َّ َِ ِعشُمُٗ        ط ئِرج جٌ َٓ جٌٍُإ ِِ 

ًُّر  ِٗ ـــــ٠َششَ    ِسدجٍء   فَُى ًُ ـــــــَؾُ   د٠ ٠ 

ٙح        َّ ً َعٍٝ جٌَٕفِظ َم١ ِّ َٛ ٌَُ ٠َك ئِْ ُ٘ َٚ 

ًُ  ٜ ــــــــئِي   ف١ٍَََظ  ِٓ جٌػَٕحِء َعر١    ُقغ
. رٌٍ ٛٞ حٌَُّ  ٝحُؼطخء ٝحٍرٚ  ، ٝٓٔخ  ٣ؼ٢٘ حَُٔء ػ٠ِ أه٤ٚ  ٝٓٔخ ٣لوَ رٚ ح٩ٗٔخٕ

ِٗ ٚجٌّحُي ٧ٌٔغحْ فَطّح ْٓ ؾحَد ذحٌّحِي ِحَي جٌَّٕحُط لحِهرَسٌر       ئ١ٌَ َِ ًُ ُْ 

كخُ٘خّ  ػخىسً ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ ًؼ٤َ حُؼطخء ، ٤ُْ رخُؼٍَٝس  ؽٔؼخً ك٢ ٓخ ػ٘يٙ ؛ 

: رَ كزخً ُٚ ، كٜٞ ٓظوِن رظلش  ٣لزٜخ هللا ٍُٝٓٞٚ ٢ٛٝ حٌَُّ ، ٝهي هخٍ حُشخػَ 

ًُّر جِِِشٍب ٞ ُو ٍْ ٠ُٕرُِص جٌِ ضَّ ه١َِّدُ َٚ ىح َِ ًُّر  ُو َٚ َكرَّدٌر        ُِ  ًَ  ٌٟٚ جٌَؿ١ّ



ٝٓخ ٣وق ك٤ُِٞش ر٤ٖ حُزٌٍ ٝحُؼطخء ٛٞ حُ٘لْ ، كبٕ حُ٘لْ ٓـزُٞش ػ٠ِ  ٓـخٗزش كؼَ 

ِٚٓ وشِص ع١ٍٗ ٔفغٗ  ٘حْ ع١ٍٗ حُو٤َ ا٫ ٖٓ ٛيٟ هللا ،  ك٢ٜ ح٧ٓخٍس رخُٔٞء ، 

.  ِحٌٗ

، ٝه٤َ   جٌمٕحعس  جٌشجقس  ، ٚغّشز جٌطٛجمع جٌّكرسغّشز ٝٛ٘خى ػَٔطخٕ ٝ أَٓحٕ ،  

:  ك٢ ًُي 

طٍَدُ  َّ َٛ جٌ ح فحَش فَٙ ّّ ِِ ج١ٌَأُط  َٚ  فَحِلَٕع فَفٟ ذَ ِل جٌمَٕحَعِس سجَقسٌر       

ئِرج  ِّ َص ُوغ١َص غَٛخَ  َٚ َزٌَِس أَؽَ دُ   هَ َّ َزٌٍَّس       فٍََمَذ ُوِغٟ غََٛخ جٌ َِ 

؛ ًُي إٔ حُـ٠٘  ؿ٠٘ حُ٘لْ ،   ِٕطٙٝ جٌغ حدز جٌمٕحعسٖٝٓ ٣زلغ ػٖ حُٔؼخىس  كبٕ 

، ٝػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ١ٌظ جٌغٕٝ عٓ وػشز جٌ شك ٌٚىٓ جٌغٕٝ غٕٝ جٌٕفظ  : ه٤َ 

٣لَٔ ػ٠ِ ػخطوٚ أهخٙ ح٩ٗٔخٕ ، ط٤ٔؾ ػٖ ؽ٣َوٚ حُؼٞحثن  ٖٓ طلخص ؿ٤َ ٓلٔٞىس  

: ًح ه٤َ ٝٓخ ا٠ُ ًُي ، ٝٓؼخِٓش حُظي٣ن ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٢  ٢ٛ ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش رٌٔخٕ ، ٍٝ

حطن شَ : " ، ٝػٔش ٖٓ ٣ٌٍَ  عحضد فذ٠مه ذح٦قغحْ ئ١ٌٗ ٚجسدد ؽشٖ ذح٦ٔ حَ ع١ٍٗ

ُْٝ ٣يٍ إٔ ُٜخ طٌِٔش  طظْ ٓؼ٘خٛخ  ٝطظَٜٙ رخُظٍٞس حُٔؼ٠ِ  ، " ٖٓ أكٔ٘ض ا٤ُٚ 

ٝٛ٘خى ٖٓ " جضك ؽش ِٓ أقغٕص ئ١ٌٗ ذذٚجَ ج٦قغحْ ئ١ٌٗ  " : ٝحُؼزخٍس ًخِٓش ٢ٛ 

ٌَ ٓ٘خ إٔ ٣يهَ ػٖٔ ٖٓ هخٍ ك٤ْٜ ٫ ٣ٔٔغ  ُظي٣وٚ ٗظلخً ٝ ٫ ػظش ، ك٤ِلٌٍ ً

: حُشخػَ 

َّ ص ٌَٛ ٔحَد٠ص َق١حًا      ٓ ضُٕحدٞ   ٌَمَذ أَع َّ ٌَىٓ ٨ َق١حزَ ٌِ َٚ 

ٌَىٓ أََٔص ضَٕفخ فٟ َسِحد َٚ ٌَٛ ٔحس ٔفخص ذِٙح أَمحَءش        َٚ 

ح ٝٓؼخِٓش حُ٘خّ ٫ طوَ أ٤ٔٛش ػٖ  ؿ٤َْٛ ،  ٖٓ أطيهخء ٝأَٛ ٝؿ٤َ ًُي ، ُٝٚ

:  هٞحػي ًؼ٤َ  ، ٖٝٓ كيٝىٛخ 

٨ ضفشـ ذغمٛه غ١شن ًٔخ أٗٚ ٨ ضططحٚي عٍٝ ِٓ فٛله ف١غطخخ ذه ِٓ دٚٔه  ، 

خ١ش ج٤ِٛس : ، ُٝظـؼَ ٜٗـي ه٤َ ح٧ٍٓٞ ، كوي ه٤َ  ف٩ ضذسٞ ِح ضنّش ٌه ج٠٤حَ

عٍٝ ُ٘ دخً ذ ل، ُٝظٌٖ َٓآس أه٤ي كوي  ضىّٓ جٌفن١ٍس فٟ جٌٛعو: ٝه٤َ .  جٌٛعو

ذٍغٕٟ سقّه هللا أْ أعّحي : فمحي ٌٗ جٌٌٟٛ. ع ٕٟ   :ذٓ فحٌف فمحي ٌٗئذشج١ُ٘ 

فحٔ ش ِحرج ض شك عٍٝ سعٛي هللا فٍٝ هللا   ج٤ق١حء ض شك عٍٝ ألحسذُٙ جٌّٛضٝ،

 .عحٌص دِٛعٗ فرىٝ ئذشج١ُ٘ قطٝ. ع١ٍٗ ٚعٍُ ِٓ عٍّه



 غُ, غُ ٠غخشْٚ ِٕه , أ٨ًٚا ٠طؿحٍ٘ٛٔه  ٫ٝ ٣وَؽ  رؼغ حُٔل٤ط٤ٖ ري ػٔخ ٢ِ٣

ٌْ  ،  غُ ضفٛص أٔص, ٠محضٍٛٔه  ٌَ ٝٓظشخث  ، ٝحُ٘خّ ط٘لخٕ ، ٓظلخث

َّ كَطش ف َّ طؼٞرش أٓخ, حُٔظشخثْ ٣َٟ حُظؼٞرش ك٢ ً   .حُٔظلخثَ ك٤َٟ حُلَطش ك٢ ً

أْ ٚ٘ٛ جٌّط س ٔٛع ِٓ ٝرؼغ حُ٘خّ ُْٜ حُٔظؼش  ش٢ء آهَ ؛ كْٜ ٣َٕٝ إٔ ٛ٘خى 

ػزو١َ ، كٖٔ ٌٛح ٖٝٓ ًحى  ، ٝر٤ٖ حُزشَ ٖٓ ٛٞ ٓٞٛٞد  ٖٝٓ ٛٞ  ضف ً جٌّغطك١ً

  .جٌّٛ٘ٛخ ٠ف ً ِح ٠غطط١ع ف ٍٗ، جٌ رمشٞ ٠ف ً ِح ٠ؿد ف ٍٗ؟  

ئرج . ٤غ١ٕحء أِش٠ىح ١ِٛ٠حًا أعط١مع ٚأذكع فٟ لحتّس فٛسذظ: ٝهي هخٍ أكي حُ٘خؿل٤ٖ 

، ٢ٌُٝ طٌٕٞ ُي حٌُٔخٗش ر٤ٖ  حُـٔٞع كبٕ ح٧َٓ ح٧ٓخ٢ٓ   ٌُ جؾذ جعّٟ، أر٘د ٌٍ ًّ

، ٝٛ٘خى ٖٓٔ  قحٚي جٌّغطك١ً ٌىٟ ضكّغٓ عٍّه ٝطظو٘ٚ ، ٛٞ إٔ طلٖٔ ػِٔي 

ج عٓ جٌٕحط  طظخكزْٜ أٗخّ ٣ـؼِٕٞ ٗظذ أػ٤ْٜ٘  حُلي ٖٓ ؽٔٞكخطي ؛  جذك ذ ١ذًا

 ُْٝ ٣لؼِٕٞ ًُي ؟ ٧ْٜٗ طـخٍ حُ٘لّٞ ، .جٌز٠ٓ ٠كحٌْٚٛ أْ ٠غط١ٕٙٛج ذطّٛقحضه 

ّٖ حُؼع, ٣لؼِٕٞ ًُي ىحثٔخ  حُظـ٤َٕٝف أٗي  أ٣ؼخّ  ٣ٌٖٔ إٔ ى طشؼَ ّٕٝ كؼ٬ً ٣ـؼَحٌُ

 ، كخهظَ ٖٓ طوخُؾػظ٤ٔخ طظزق


