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ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙق َّ اإ٢ْ ُت َّ اه٤ٔصٙ َّ ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب َُٙطٗزٗٝكٍ ًٔ ٍِ ٜكأفط٢ٙ َبِعَس إ٢مَيأُٝل

 أهقآا اهػٚس/ سػني بسض اهسّٙ احل٘ثٛ
 ٓـ1422ؾ٘اي  24 :بتاضٙذ
 َ 8/1/2002 امل٘افق: 

  قعسٝ -اهٌّٚ 



 (2) (1الدرس ) ـآل عمران سورة 
 بػٍ اهلل اهطمحّ اهطسٍٚ

ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙق ُِ٘ا إ٢ْ ُت َّ آًَ َّ اَٙا ٜأَٙٗٔا اه٤ٔصٙ ٍِ ٜكأفط٢ٙ َّ ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب َُٙطٗزٗٝكٍ َبِعَس إ٢مَيأُٝل َّ اه٤ٔصٙ ًٔ   َْ َِٚف َتٞلٝفُطٗ َٜٗك
ًُِػَتٔق َٜ إ٢ٜهٟ ٔقَطإط  ُٓٔس ٕٔ ٜفٜقِس  ُٕ ًََّٗ َِٙعَتٔكٍ ٔباهو٤ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ٣ٍَٜٗأُُت  .(100،101:)آي عٌطاْٚ

 .هلل ضب اهعاملني، ٗاهكالٝ ٗاهػالَ عوٟ غٚسُا ذلٌس ٗعوٟ آهٕ اهٛآطّٙ احلٌس
ُِ٘اَٙا ٜأَٙٗٔا اه٤ٔص َّ آًَ أُـتٍ   ْٗ بـٕ، ٗطٔقُٙٗ ْ٘ بِٕٛقٕٙ ٌٗوُ٘ضلاهصٜ  مياْكٌؤًِني ٗباغٍ اإلخٛاب هوٌؤًِني  ٙ
ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙقأُفػلٍ ًؤًِني  ْكٌؤًِني ٗتطٗ َّ ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب اإ٢ْ ُت َّ اه٤ٔصٙ ٗٓـ٘   ،فطٙـق: رـط   فطٙقٟا ًٍِٔ،  ًٔ

ستٟ ٗٓ٘ ٙوتعَ داُـ    -ألْ اهقطآْ اهلطٍٙ كاْ سسٙجٕ  ،خاقٞ خ عِٕ اهقطآْ اهلطٍٙ بك٘ضٕٝاهفطٙق اهصٜ ٙتشٓس
ي ًوتعًـٟا،  ٙـعا  الفطٙقٟا آخط كاْ ال ِٙػٟ كاْ سسٙجٕ باهِػبٞ ألٓى اهلتاب ٓ٘ إُٔ  -خ عّ اه٘اقع ٗٙتشٓس ،اهعسي
 .ميجى اخلرل يف كى أعٌاهٕٙعاي فطٙقٟا ال ٙٔسٜ، كاْ ٙعاي فطٙقٟا  الكاْ 

َّ ٝأُٗتـ٘ا    اٜفط٢ٟٙق فطٙق اهسٓا١ اهؿسٙسفطٙق اهلفط، فطٙق احلػس، اهغسض،  فطُٙقٗ ،اهؿط ِٓان فطُٙق َّ اه٤ـٔصٙ ًٔ
ٗٙـسخوْ٘ يف قـطا     يف توـم اهفـذلٝ،  ٘ادٕ اهِاؽ ٙاهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠، ٗكاْ ًععٍ ًّ  :أٓى اهلتاب ٍٓ اٞهٔلَتاَب

كاْ  .ٍٓ ٙٔ٘ز -إىل املسِٙٞ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) خاقٞ يف بساٙات فذلٝ املسِٙٞ بعسًا ٓادط اهطغ٘يٗ -ًعٍٔ ٍٓ 
ٗهلـّ   ًِٗارق أخط٠ ٓـٍ ٙٔـ٘ز،   (بين اهِهرل)ٗ (قِٚقا بين )ٗ (ٞعبين قطٙ)ٗ (خٚدل)ًّ س٘ي املسِٙٞ ٙٔ٘ز يف 

هلـٍِٔ   عـساٗٝ ٗاهبغهـا١ إىل ٙـَ٘ اهقٚاًـٞ،    عوٟ اهطغٍ ًّ أْ اهلل قس نطب بٚـٍِٔ اه  ،عاًٞ بك٘ضٝأٓى اهلتاب 
 و٘ا فطٙقٟا ٗاسسٟا.باهِػبٞ هِا ميلّ أْ ٙتؿل١

أٓـى  ٝ ٗاأٓـى اهتـ٘ض  ، ٓ٘ اغٍ ٙٛوق عوٟ اهٚٔ٘ز ٗاهِكـاض٠، ٓـٍ أٓـى اهلتـاب اهػـٌاٜٗ اهػـابق       (أٓى اهلتاب)
 أهٚؼ ٓصا اهصٜ سكـى   ٍٔ عوِٚا،ُتٌادتٌعت كو (اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠) أْ أٓى اهلتاب :ٗاه٘اقع كؿف ٓصااإلزلٚى، 

ـ ا قس سكى فٌٚا بٍِٚٔ يف ٓصا اهعكط مم٤ـ ًّ عساٗٝ ٗبغها١، ٗعوٟ اهطغٍ مم٤بٍِٚٔ  سكى اعوٟ اهطغٍ مم٤ ُٙ  ُط٘ٔغا 
( احلطب اهعاملٚٞ اهجاُٚٞ)ٗ (األٗىلاحلطب اهعاملٚٞ )ٍٔ أكجط، كٌا سكى يف ِذ اهعساٗٝ فٌٚا بٚٙطٚغٗاهكسٗض أكجط، 

عوـٟ ٙـس    (أملاُٚا)ا ًا سسخ هلٍ يف ا تاضطلٚ٘إْ كاْ قشّٚش ،ٗكٌا ٙقايهوٚٔ٘ز يف رلتوف ًِارق اهعامل،  ٗكٌا سكى
عوٟ اهطغٍ ًّ شهم كوٕ ادتٌعت كوٌتٍٔ عوِٚا، ٗأقبش٘ا مجٚعٟا ٙعٌوْ٘ غـٟ٘ٙا يف دلـاي    (طوِٜتٓٔ)يف أٙاَ  (اهِٓاظ٢ٙٓٞ)

 ٗا املؤًِني كافطّٙ بعس إميأٍُ.أْ ٙطٓزًٞ بعس إميأُا كافطٝ، ا األٗأْ ٙطٓز
صللى اهلل عليله   ) ًّ ٙقطأٓا يف أٙاَ ضغـ٘ي اهلل ٗٗإْ كاُت ٓٛ يف اهبساٙٞ، ، اآلٙٞ ذبلٛ ساهٞ قا٢ٌٞ ٗغتبقٟ قا٢ٌٞ

شِٕٓ أٗه٣م اهٚٔ٘ز اهصّٙ كاُ٘ا يف ٙتبازض إىل  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهطغ٘ي يف فذلات ًّ بعس ً٘ت ٗ (وعلى آله وسلم
ُٙ إشا كاْ أٗه٣م اهٚٔ٘ز ٗ اِّٗسَبْٗ ٗسَعاملسِٙٞ ٗخاضز املسِٙٞ، أٗه٣م اهٚٔ٘ز كاُ٘ا باهِػبٞ هلؤال١ اهصّٙ يف عكطُا 

، األًٞ ٖٓصْٗ األٗىل ًّ تاضٙذ ٙتبازض إىل شّٓ ًّ ٙقطأ ٓصٖ اآلٙٞ يف فذلٝ ُعٗهلا ًٗا بعس ُعٗهلا يف اهقط اهصّٙ
ُٙٙتباز أغبٚا١،  اِّٗسَبْٗ باهِػبٞ هٚٔ٘ز اهَٚ٘ عٓسض إىل شِٕٓ أٗه٣م اهٚٔ٘ز اهصّٙ كاُ٘ا س٘ي املسِٙٞ، أٗه٣م اهصّٙ 

ٍ   :ًتٛ٘ضْٗ دسٟا أًا ٓؤال١ فْٚٔ٘ز أقـبش٘ا ميتولـْ٘ إًلاُٚـات ٓا٢وـٞ،      ٙٔـ٘زْ ، يف ًلطٍٓ، ٗخـساعٍٔ، ٗتهـوٚؤ
 .ضٓٚبٞ عالًٚٞإإًلاُٚات اقتكازٙٞ ٗ

فٛ فعاٟل ًّ اخلٛـ٘ضٝ اهباهغـٞ   كاْ فٍٚٔ ًا ٙل - ػبٞ هلؤال١ِٗ باهِسَبٍٓ اهصّٙ  -توم اهِ٘عٚٞ  تكاُكٚف  ٗهلّ 
ٗاهطغـ٘ي بـني   ( صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم     )ٍٓ يف ظًّ اهطغـ٘ي   اهصّٙ -سضدٞ أٍُٔ ًّ املٌلّ أْ ٙكو٘ا باملؤًِني ه

ُٙ ٍَّٗٓ بعس إميأٍُ كافطّٙ ٓزُطأْ َٙ - ٟ عوٍٚٔتٜوأظٔطٍٓ ٗاهقطآْ  ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙق َٙا ٜأَٙٗٔا اه٤ٔصٙ ُِ٘ا إ٢ْ ُت َّ اآًَ َّ اه٤ٔصٙ ًٔ 
َّ ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب َُٙطٗزٗٝكٍ ٍِ ٜكأفط٢ٙ ٙقو  اهِـاؽ ًـّ إميـاْ إىل     ،ٙقو  األًٞ ٓصٖ ساهٞ ضٓٚبٞ  أهٚػت َبِعَس إ٢مَيأُٝل

أٗ اهتهـوٚى اهـصٜ   ، دلطز اهتهوٚى اهصٜ ٙكى بم إىل زضدٞ اهلفط ًّ سٚـح ال تؿـعط   ْٕ فقط أُ٘ٙل ّٗه ،كفط
 بؤٍ ٗه٘ ؾعطت إُٔ ًّ ٔقَبؤٍ هتٌطزت عوٕٚ. ال.بؤٍ ٗأُت ال تؿعط إُٔ ًّ ٔقٙأتٛ ًّ ٔق

ٍٓ  ٗغتِٛوق يف راعتٍٔ، (اهٚٔ٘ز)ّ ٔقَبؤٍ ٍٓ توٌؼ أْ ٓصا ٓ٘ ًْٔ ٘ا باألًٞ إىل زضدٞ أٝؤكٍٓ ٙػتٛٚعْ٘ أْ َٙ
ى اهٚٔ٘ز، أٗ أْ ٓصا َبٙػتٛٚعْ٘ أْ ٙكو٘ا باألًٞ إىل أْ تٛٚعٍٔ ٍٓ، ٍٗٓ بلاًى ًؿاعطٍٓ ٙعطفْ٘ أْ ٓصا ًّ ٔق

ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙق إ٢ْٗهلصا دا١ باههٌرل  ;ٗٙٛٚعٍُ٘ٔ ،ٙٔ٘زٜ َّتٛٚع٘ا فطٙقٟا  اُت َّ اه٤ٔصٙ ًٔ  ٍ  ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب َٙـُطٗزٗٝك
َّ ٍِ ٜكأفط٢ٙ  .َبِعَس إ٢مَيأُٝل



 (3) (1الدرس ) ـآل عمران سورة 
 ، ِٙعطْٗ إىلهسٍٙٔ ععْٙع املاَي ْٓأل ;ٞبأْ اهٚٔ٘ز ٍٗٓ زا٢ٌٟا يف كى أعٌاهلٍ ٙوشعْ٘ داُ  اهتلوف :ت٘سٛ اآلٙٞ

٢ٌٔٔـٍ  هٕ ًلاُٞ كبرلٝ هسٍٙٔ، فٍٔ ًعطٗفْ٘ باهبدى ٗاحلطم هؿٓس - أٙهٟا -كػالح ًٍٔ دسٟا، هلِٕ هسٍٙٔ املاي  ََُٔ ٝ
ُٙ اهتلوفٞٙوشعْ٘ أٙهٟا فٍٔ ، َٗدَؿٔعٍٔ عوٕٚباملاي  ٕٞ  ٔهـ يف داُ  اهتهوٚى، أْ  ال ٙطٙـس أْ  ، أقـى  ى األًـٞ ٗبتلوفـ

ن ههـطب األًـٞ ستـٟ ٗهـ٘     ٙتشـطٓ أٙهـٟا  ٗٓـ٘   ٟاال ٙطٙس أْ طلػـط كـجرل  يف ذب٘ٙى األًٞ إىل ناهٞ،  ٟاطلػط كجرل
 .اهؿسٙس ًّ اهسٓا١ ،ًّ اهسٓا١أٙهٟا ٓصا  ،عػلطٟٙا

آٍ، ُف٘غـٍٔ ًػـاملٞ بعـس    اه٘غا٢ى إىل أْ صلعو٘ا اهِاؽ كافطّٙ بعس إميـأٍُ، نـاهني بعـس ٓـس    فٌا ٓٛ أقطب 
ـ ًَ ٓ٘ أْ ٙكو٘ا باجملتٌع إىل زضدٞ اهٛاعٞ. إبا٢ٍٔ  ٘  صلـِس أُٔـٍ   ى يف أعٌـاي اهٚٔـ٘ز   ّ ٙتأًٓ ٓـصا   ْكـاُ٘ا ٙوشعـ
ـ إىل أْ َٙ، ٗؾـ٣ٟٚا فؿـ٣ٟٚا   زقٚقٞ ًتأُٚٞ ٗخٕٛط خبٛ٘إتٙوشعْ٘ ٗاجلاُ ،  باألًـٞ إىل أْ تٛـٚعٍٔ، بـى أْ     ٘اٝؤك

ْٗ األًٞ بعس إميأُا كافطٝ، بعس ععتٔا شهٚوـٞ،  طٓزَٙ ،هٛاعتٍٔ، ٗس٣ِٕٚص ال طلػطْٗ ؾ٣ٟٚا ٙتش٘ي اهِاؽ إىل زعإٝ
ٕٞ ،بعس ًَََِعٔتٔا ًقٔ٘ضٝ ٜٓ .أقٓى ٗبتلوف ؾدل ًِا ٗٓ٘ ٙتؿادط ًع اآلخط ٗٙتداقٍ ًعٕ  اهؿع٘ض اهصٜ ال ضلكى عِس أ

ًا٢ٞ ، غع٘زٜضٙاي ْ أهف ٘ٛٞ ٗه٘ فٚٔا مخػِٛٞ  كى ٗاسس غٚفتض اهؿِكى ٗاسس غٚفتض اهؿ ؼأهٚعِس احلاكٍ، 
ُٜٚقٚطُسٔا(غع٘زٜ  ضٙاي أهف   خكٌٕ.يف ضأؽ  (1))َغ

ٕٞـ)هٚؼ ب ًًُعم تؿادط أٓ٘ أْ  :يف ًقاَ اخلكً٘ٞ فٌٚا بِِٚا هٚؼ هسِٙا ٓصا احلٗؼ (أقى تلوف ق أْ ِٜٛوٗه٘ ًّ 
ـ   لٍ أساٗي أْ أسكى عوٟ ُس ٕٞـ)ؾطعٛ عوٚم ٗباهٛطق اهكشٚشٞ، هلّ أضٙـس أْ ٙلـْ٘ ب ( أهٚػـت ٓـصٖ   أقـى  تلوف

ُآٚـم عـّ اهكـطا  ًـع ٓـؤال١       ،ستٟ يف اهكطا  فٌٚا بِِٚـا  عق٘اٟل - تقطٙبٟا -وم تغتلْ٘ ًٚعٝ  فأقبشِا ال من
ملـاشا ال تتذـٕ أشٓـأٍُ إىل     ٗكٍ بعس إمياُلٍ كـافطّٙ  أْ ٙطٓزعوٟ  ْضلطق٘ ثٍ ملاشا .(اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ٝ )اهٗسٓا

ُٗـا  أْ ٙطٓزبعٚـسٟا عـّ ًػـأهٞ     فرل ٗاهتهـوٚى بعٚسٟا عّ ًػأهٞ اهـتل  ألًٞاهػٚٛطٝ ٗقٔط األًٞ ٗاغتعباز ًؿاعط ا
 ضلطقْ٘ عوٟ أْ ٙطٗن كافطٟا، ملاشا ٍٓ أٜ ٍٓ  يف ً٘اقفِا كافطّٙ  ،يف ثقافتِا ،ايف أفلاضُ :عقا٢سٟٙا

ّٙ سـق، ٗٙعطفـْ٘ أْ   عين خدلٝ زِٙٚٞ  ٍٓ ٙعطفْ٘ أْ ٓصا اهـسٚ تًاشا ( زِٙٚٞٝ َطِبٔخ)سلّ قوِا: اهٚٔ٘ز هسٍٙٔ 
. املؤًِني ًتٟ أقبش٘ا ًؤًِني ال ميلّ أْ ٙقٔطٍٗٓ، ال ميلّ أْ ٙقٔطٍٗٓ أبسٟا ًتٟ ًا أقبض اهِاؽ ًـؤًِني سقـاٟ  

ُٙتك٘ٓ ،ٌّ ًِٛوق اهبشح عّ َتِسٔدني األًٞ ٗبتلوفٞ أقىف ٖ   عق)باهعقوٚٞ اهعطبٚٞ  -قاي ض قس  : -( وٚـٞ قـساَ ٗسلـ٘
ٞ  ِسًِطفٞوًا زاَ هسِٙا قِابى ُ٘ٗٙٞ  ،اهسبابات ٗاهٛا٢طات ٗاهقِابى اهِ٘ٗٙٞ)اهقٔط ب ٛ    (ٓصٖ األًـ  أهٚػـت ٓـصٖ ٓـ

ْ   تٞتلوفـ غـتلْ٘ اه هلّ كٍ  ‟، ٜٗرٖشِػَِا أبٍٍ٘ٓٓأب٘ ُاِطَٜٔٗقعوٟ األًٞ  كبرل اُفذاضˮ  عقوٚٞ عطبٚٞ هسِٙا  لـ٘
ًٍُٔ يف ًٚساْ امل٘ادٔٞ. ،ًوٚاضات اهسٗالضات ٍٗٓ ٙفٌٔـْ٘   آثاضٓا غ٣ٚٞ دسٟا عوٟ اقتكازٍٓ، ٗاالقتكاز ٓ٘ قٌاَ 

أْ  - أٙهـاٟ  -فوـّ ٙػـتٛٚع٘ا    (ًؤًِني ْٙعاه٘ الًّ ًِٛوق اهق٘ٝ اهقآطٝ ٗاهِاؽ ) :ستٟ ه٘ اُٛوق٘ا بٔصا املِٛوق
 ٙقٔطٗا املؤًِني.

 ٓـساٝ،  ٗكاْ ٙأتٛ ًٍِٔ أُبٚا١ كجرل، ٗكاْ ٙأتٛ ًٍِٔ ،ًؤًِْ٘ باهلل ال  أَ اًؤًِْ٘ باهلل، ٓى تعطفْ٘ ٓصاهٚٔ٘ز 
كـجرلٝ يف ًقـاَ اهكـطا     ٟا عطف٘ا أسساث ،هسٍٙٔ تاضٙذ آال  اهػِني (ٝ زَِٙٚٞطِبٔخ)ٗٙأتٛ ًٍِٔ ًكوشْ٘، ٗهسٍٙٔ 

ِكـط اهلل،  فٌٚا بٍِٚٔ ٗبني اآلخطّٙ، كٚف أْ اإلمياْ كاْ ٓ٘ اهعِكط املٍٔ يف أْ ذبعـٟ توـم اهف٣ـٞ املؤًِـٞ ب    
اهـ    (رـاه٘ت ٗدـاه٘ت  )ٓـٍ يف قكـٞ   هسٍٙٔ سكى زضؽ ، ًٗتٟ ًا سعٚت بِكط اهلل ٗتأٙٚسٖ فوّ ٙقٔطٓا ؾ١ٛ

َّ ًّٔ ٜكٍ :ٓا يف اهقطآْؤُقط ُٕ ًََع اهٖكأبط٢ٙ ٕٔ َٗاهو٤ ٢ْ اهو٤ ٟٞ ٜكٔجرَلٟٝ ٔبإ٢ِش ٕٞ ٜغٜوَبِت ٔف٣َ ٕٞ ٜقٔوٜٚو ٍُٓ (249)اهبقطٝ:ٔف٣َ ًُ٘ ٢ْ  ٜفََٔع ٔبإ٢ِش
ٕٔ  بإشْ اهلل. (251)اهبقطٝ:اهو٤
 (قِابى ُ٘ٗٙٞ)أهٚػ٘ا اآلْ ميتولْ٘  خاقٞ ٓؤال١ املػوٌني  كٚف ُعٌى فلٚف ُعٌى باهبؿط ستٟ ُقٔطٍٓ ٗ ٟاإش
اكـٞ  هلـّ   ّ ميتولْ٘ األغوشٞ اهفٓتًَ ٍٓ بعٚسٝ املس٠  أهٚػ٘ا ّ ميتولْ٘ اهك٘اضٙذأهٚػ٘ا ٍٓ ًَ  (قِابى شضٙٞ)ٗ

٘ا فٌٚا ٝوَكفٚفكوْ٘ فٌٚا بِِٚا ٗبني اهلل، فٌتٟ ًا ٜف ،أٗاٟل ًّ اهساخى ِاًُُ٘ٔسًَِسُٙ.   ال(ًَٞسًِاهٖس) ٓصٖطٗا يف ٓى فل١
ٖ٘ بإُٔ أٙهٟا  ْبى ٍٓ ٙفٌٔ٘ ،بِِٚا ٗبني اهلل أقبشِا بعٚسّٙ عّ أْ سلعٟ بِكط اهلل إىل  ي اهلٝلًّ املٌلّ أْ ٙتشـ

ًّ دٔـٞ  غٚهطب ٗاهلل ًّ دٔٞ أٍُٔ ٍٓ ٙهطبْ٘  - ًا ت٘سٛ بٕ اآلٙات فعاٟلٗٓصا  -ًعٍٔ ٓؤال١  ُبهط٢رط  آخط َٙ
 .أخط٠ أٙهٟا
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 ;ٗتعاىل ًـّ ًِٛوـق اهغهـ  عوـٟ ٓـؤال١     أٗه٣م ًّ ًِٛوق اهعساٗٝ، ٗاهلل غبشإُ  ملاشا  ، ًا غٚشكىٗٓصا فعاٟل

اهػاسٞ بازلـٕ ٗممجوـْ٘ كٛـط     ٍٗٓ بطظٗا يف ٘ا بِكطٖ، مل ٙٔتسٗا بٔساٖ، ألٍُٔ مل ٙلُ٘٘ا دسٙطّٙ بأْ ضلع
ُٙأهٚػ٘عِٕ،   ٛٓسٙبِٔذٛ ٗإْ مل تٔتسٗا بٔسٙٛ، إْ مل توتعً٘ا  ُٞغٖبفأُتٍ  ٟاإش ْ٘ أُفػٍٔ دِس اهلل ٌَٗػا ٍٓ ًّ 

ُٙصه١فػتكبشْ٘ دسٙطّٙ بأْ ُت ألْ املػـؤٗهٚٞ   ملاشا  بى ٙهطبِا ٓ٘ غبشإُ ٗتعاىل. ،صهِا٘ا، فٚتدوٟ عِا ٓ٘، بى 
األًٞ اهعطبٚٞ ه٘ ُٔهت إغالًٟٚا عوٟ ٓسٜ ٓصٖ  ملاشا  ،ًٗ٘قفِا أٙهٟا باهِػبٞ هوبؿطٙٞ عاًٞ ٓ٘ أخٛط ،عوِٚا أكجط

ُّ   ا كاْ ًّ املٌلّ أْ ٙػ٘ز اهعامَلأًَ ْ تٔتسٜ اهبؿطٙٞ كؤا عوٟ ٙسٙٔا ا كاْ ًّ املٌلّ أاهلل أًَ ـ  كوـٕ زٙـ ا اهلل  أًَ
فلى ًا ضأِٙاٖ يف ٓـصا    ٍَاهعاٜهٓصا  اْ ًّ املٌلّ أْ ٙػ٘ز اهكالُحا كأًَ  ٍَاهعاٜهٓصا  كاْ ًّ املٌلّ أْ ٙػ٘ز اهعطُب

 . أغاغٟٚا فٕٚ، هٚؼ فقط اآلخطْٗ اهعطب بتدوٍٚٔ عّ زّٙ اهلل ٗعّ ٓسٜ اهلل ميجوْ٘ عاًاٟلف اهعامل
ـ ٜأأُت اهـصٜ   ،ّٙٓسٙٛ باُكطافم عّ ُٔذٛ، باُكطافم عّ أعالَ اهٚسباُكطافم عّ  َتِعَنأٜ ًّ إشٟا فأَُت  َتِعَن
كٌـا اقتهـت    -ٖ مجٚعٟا، هلّ عّ رطٙـق ًـّ    عبأز ٕ أًَطألْ اهلل غبشإُ ٗتعاىل ٌٙٔٗ ;عبازٜ مجٚعٟا َتِعَنٜأزٙين، 

 ٖٗٓـص ، ؤاكّ صلين عوٟ اهبؿطٙٞ ٓ٘ ًَى ٓصا اهبعض املػؤٗهٚٞ فإُٕ إشا مل ٙتشٌٖفعّ رطٙق بعض عبازٖ،  - ِتُٕغ
ٗأًـطٍٓ   ،ّٙ كوّٕٙ فإْ اهلل قس ٗعس بأْ ٙعٔطٖ عوٟ اهٚسأهٚؼ قشٚشٟا ه٘ أْ اهعطب ٍٓ ًّ اهتعً٘ا باهٚس ،سقٚقٞ

  ّٙ كوٕ هللأْ ٙقاتو٘ا ستٟ ال تلْ٘ فتِٞ ٗٙلْ٘ اهٚس
َّ َُٙطٗزٗٝكٍ ٍِ ٜكأفط٢ٙ ألٍُٔ  ;ٙهطب٘نٙكبض ًّ اهػٔى عوٟ اهٚٔ٘ز أْ ش٣ِٕٚص ف ٟاتكبض كافط عِسًا َبِعَس إ٢مَيأُٝل

ٞ  ط١َشتلْ٘ ًَأْ بساٟل ًّ  ُٕفػٗغتلْ٘ يف اه٘قت  قس فكو٘ن عّ اهلل، اهلل ٗتأٙٚـسٖ تكـبض ذلـط ٗذلـى      عِاٙـ
ٓـ٘ ٙتشـسخ   ، ت٘سٛ فعـالٟ  اآلٙٞ  تٌى أْ ضلكى ٓصااحمل ًّ .ُع٘ش باهلل ًّ غهبٕ ٗإشالهٕ ٗتعصٙبٕٗ ،اهلل غه 

ُٛٔٚع٘ا  اهلل سقا٢ق ٟ آٙاُتػٌُٖٗت ،عّ سقٚقٞ َّ اٜفط٢ٟٙقإ٢ْ ُت َّ اه٤ٔصٙ َّ ٝأُٗت٘ا اٞهٔلَتاَب َُٙطٗزٗٝكٍ ًٔ ٍِ ٜكأفط٢ٙ   َبِعَس إ٢مَيأُٝل
َْ َٜٗأُ َِٚف َتٞلٝفُطٗ َُٕٜٗك ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو غتِلاض ٙعين أْ ًـ٘قفلٍ ٓـ٘   ٓصا اال (100،101)آي عٌطاْ:ُت

ؾـ١ٛ   !ؾ١ٛ ًسٓـ دـساٟ  ٗٓصا !تلفطْٗ ٗأُتٍ تتوٟ عوٚلٍ آٙات اهلل ٗفٚلٍ ضغ٘هٕغتغطاب فعاٟل، قس مما ٙجرل اال
ُآٚـم عـّ فٔـٍ ًعاُٚٔـا، ٗفٔـٍ       ،ز تالٗتٔـا مبذـطٓ ٗ !كٚف تلفطْٗ ٗأُتٍ تتوٟ عوٚلٍ آٙـات اهلل  ًععر دسٟا، 

ٍِ ُتِتٜوَٟٜٗأُ .ٗفٍٔ ًا ت٘سٛ بٕ، فإْ دلطز تالٗتٔا ٗزلاعٔا فٕٚ ًا ٙلفٛ هؤساٙٞ ،أعٌاقٔا ٕٔ  ُت ٍِ آَٙاُت اهو٤ـ ِٚٝل  َعٜو
ٗهلصا زلٚت آٙات، ٓٛ أعالَ عوٟ سقا٢ق، سقـا٢ق ًـّ اهلـس٠، سقـا٢ق ًـّ ٗاقـع        ;ٗٓٛ سقا٢ق ٗأعالَ ،آٙات اهلل

 احلٚاٝ، سقا٢ق ًّ ًػتقبى اهغٚ ، سقا٢ق يف كى ًا ذبلٕٚ.
َْ َٜٗأُ َِٚف َتٞلٝفُطٗ َٕٜٔٗك ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ـ  آٙـات اهلل   ُت ٝ  ) ٟاهٚػـت قـشف   ٕضبلـٍ، آٙات أٗ  (قـشٚفٞ احلٚـا

ى اهلل اهصٜ ٓ٘ ضبلٍ، اهصٜ ٓـ٘ اهـطسٍٚ بلـٍ، اهـصٜ ٓـ٘      َبًّ ٔق ى ًّ َبآٙات ٓٛ ًّ ٔق (قشٚفٞ اهؿطق األٗغط)
ٕٔ .اهصٜ ٓ٘ إهللٍ ًٗوللٍ ٌٕٙٔ أًطكٍاهلازٜ هلٍ، اهصٜ ٓ٘ اهوٛٚف بلٍ،  ٓى أُتٍ بعس مل تعطفـ٘ا  آَٙاُت اهو٤

أُـٕ عـامل   ٍ بلٍ، إُٔ هٛٚف بلـٍ، أُـٕ سلـٍٚ،    ً٘قفٕ ًِلٍ، ٗتعطف٘ا إُٔ ٌٕٙٔ أًطكٍ، إُٔ ضسٚ اهلل، ٗتعطف٘ا
 ! ٟاًسٓؿ ٣ٟاأهٚؼ ٓصا ؾٚ  خل. إ..ُٕأاهغٚ  
هلّ ٓـصا   :فتق٘يأٗ كتاب فالْ،  ،خباضٜأٗ كتاب  ،أٗ دلوٞ كصا ،ٗأُتٍ تتوٟ عوٚلٍ قشٚفٞ كصا :ٙق٘يأْ مملّ 

ًِاهكشٚفٞ ال ٌٙٔٗ  أٗ ٓصٖ تااهطدى أٗ ٓصا اهل ًٌِٙٔٗت ُكا٢ض فوٚػت باملػت٠٘ اهصٜ إْ أٓزُٗا، ُطٔا أ ٕٞ ُاُطٔا أ  هسضد
٢ٍٔ٘ ضمحّ ضسٍٚ، ٗدا١ت فا اهلل غبشإُ ٗتعاىل أًٖ ،عاهٚٞ ٢ّ ٔبِػ ٕٔ اهٖطِسٌـَ ٢ٍ اهو٤ ًـا   ْٖأس يف كى غ٘ضٝ تؤك١اهٖطٔسٚ

 ، ًٗا ٙٔسٍٙٔ إهٕٚ ًٗا ٙؿٓطعٕ هلٍ ٓ٘ كوٕ ًّ ًِٛوق إُٔ ضسٍٚ بٍٔ ٗضمحّ بٍٔ. ٕٙتوٖ٘ عوٟ اهِاؽ ًّ آٙات
ُٕ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕ  )اإلنـافات  ٓصٖ سع٘ا ال ،ضغ٘هٕٗفٚلٍ  إنافٞ إىل اهقطآْ َٗٔفٚٝل كوـٔا   أمل تـأتٔ  (آٙـات اهلل، ضغـ٘ه

٘  ىل اهلل ًهافٞ إ إىل اهبؿـطٙٞ   ْٓ٘ عِسًا ٙطغى ضغ٘اٟل ٓ٘ ٙكٛفٛ ضغاٟل ًّ ُ٘عٚٞ ًعِٚٞ، ٙكٛفٛ ضغاٟل ال ٙـأت
ٗ  ٙكـٛفٍٚٔ اهلل  ضغاٟل ٌِٚٞ ٗاالٓتٌاَ باملكاحل اخلاقٞ،ٌ٘ا عوٚٔا ًّ ًِٛوق اجلدلٗت ٗاهلهٚتشل١ تعـاىل  غـبشإُ 
ٌَٓٓ ،هوعاملنيضمحٟٞ   األًٞ.ضلٌوْ٘ آتٌاًٟا كبرلٟا بأًط ٟا كبرلٟا ٗضلٌوْ٘ 
ِّ ٜأُٜه ٍِ َضُغْ٘ي ًٔ ٕٔ ٜقِس َدا١َٝك ِٚ ٍِ َعع٢ْٙع َعٜو ٍ ٝفٔػٝل ِٚٝل ٍِ َسط٢ْٙل َعٜوـ ٍْ   ًَا َعِٔٗت ٌُِؤًِٔٔنَي َضُؤْٗ  َضٔسـٚ ٓـصا   (128)اهت٘بـٞ: ٔبـاٞه

ُٕ :اياهطغ٘ي اهصٜ ق ٍِ َضُغ٘ٝه أٗ فـٚلٍ   ،أٗ ٗفٚلٍ خبرل أًطٙلٛ ، أزضٜ ًّالأٗ ضغ٘ي  ،ٗهٚؼ ضغ٘ي كػط٠ َٗٔفٚٝل
ُٕ خدلا١ أملاْ، أٗ فٚلٍ قاُُْ٘ٚ٘ ٍِ َضُغ٘ٝه ٍ آٙاتٕ ٗضغ٘هٕ، آٙا َٗٔفٚٝل فلٚـف  ، تٕ تتوٟ عوٚلٍ ٗضغ٘هٕ ٙتو٘ عوـٚل
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َّ َُـاٜفٝق٘ا    بى سكوت   ساهٞ كفط تسكو اأُٔقس ال ٙلْ٘ ِٓان  فعاٟل ي بإُُٔ٘قٓى  ! تلفطْٗ ٍِ َتَط إ٢ٜهـٟ اه٤ـٔصٙ ٜأٜه
 َّ ٍُ اه٤ٔصٙ ٢ٔ َ٘أُ َْ ٔهإ٢ِخ ِٓى٢ اٞهٔلَتأبَٙٝق٘ٝه٘ ِّ ٜأ ًّ  ،ِافقْ٘ أهٚػ٘ا ًّ ٗغط املؤًِنيامل أمل ضلكى ٓصا  (11)احلؿط:ٜكٜفُطٗا ًٔ
ُٙ ٘ٓ   ْٙؿعطٗ اإخ٘أٍُ أقبش٘  توٟ فٕٚ آٙات اهلل ٗفٕٚ ضغ٘ي اهللٗغط اجملتٌع اهصٜ كاْ  ٝ سلـٍ٘ٓ  مبؿـاعط األخـ

 .ٗسلٌٍٔ سلٌٍٔ ،ٗؾأٍُٔ ؾأٍُٔٗأقبش٘ا كٌجؤٍ 
ًاشا ميلّ أْ ُقـ٘ي   !ال١ توٟ عوٍٚٔ آٙات اهلل ٗفٍٚٔ ضغ٘هٕ ًا ٓؤُت ُٕفػميلّ أْ ٙلفطٗا ٍٗٓ يف اه٘قت  ُاْؽأ

ٙلفط بٛاعتٕ  ممّ ميلّ أْٓى ِٓان أسط ًػت٠٘ ًّ ٓصا اهِ٘   ال. ٗال ستٟ األُعاَ هٚػت أسط ًػت٠٘  !فٍٚٔ 
عوٚـٕ، ٗٓـ٘   ْ ٗساقسسِٕٙ، ٗٓ٘ ٙعوٍ أْ اهٚٔ٘ز ٗٓ٘ ٙعوٍ أْ اهٚٔ٘ز أشال١، ٗٓ٘ ٙعوٍ أْ اهٚٔ٘ز أعسا١ ه (1)هوٚٔ٘ز

ٕ  ٕاه٘قت ُفػثٍ ٙٛٚعٍٔ فٚلفط يف  ،ًٗلطٍٓ ٙعوٍ خبح اهٚٔ٘ز  تهٚػـ أ ،اهصٜ تتوٟ عوٕٚ آٙات اهلل ٗفٕٚ ضغـ٘ه
 ُ٘عٚٞ غ٣ٚٞ دسٟا  ٖٓص

ّ ٘لٙ ملًٗععٍ املِافقني  - ْ٘املِافق .ًّ ٓؤال١ أيف اجملتٌع أٙهٟا ًّ ٍٓ أغ٘ ٙبسٗهلّ السغ  مبعِـٟ   ُ٘ا كـافطٙ
ِ  ;اهقـطآْ ٗأْ ٓـصا ٓـ٘ ضغـ٘ي اهلل    ٓ٘ ْ بأْ ٓصا ً٘ؤًٍِٓ  - ًِلطّٙ هوطغ٘ي ًِلطّٙ هوقطآْ أٗ ٘  ٍٔهلـ ْ ِٙٛوقـ

باهؿـلى اهـصٜ كـاْ    دٔؤٍ مبعطفـٞ اهلل   ،ٗبػب  دٔؤٍ باهلل غبشإُ ٗتعاىلًِٛوقات أخط٠ بػب  قوٞ ٗعٍٚٔ، 
ِّ  بِف٘غٍٔ ًٍٔميلّ أْ طلوق يف ُف٘غٍٔ خؿٚٞ، آتٌأًٍ مبكاحلٍٔ، آتٌا َّ ٜكٜفُطٗا ًٔ ٍُ اه٤ٔصٙ ٢ٔ َ٘أُ َْ ٔهإ٢ِخ َٙٝق٘ٝه٘

ِٓى٢ اٞهٔلَتأب م اجملتٌع اهصٜ وْ٘ خٛ٘ضٝ يف شهالسغ ٓؤال١ املِافقني ٍٓ أُفػٍٔ أمل ٙلُ٘٘ا ٙؿل١تثٍ  .إىل آخطٖٜأ
ُٙف  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ي طغ٘اهكاْ فٕٚ  ُٙثطْٗ عوٟ اهلجرل َؤأقبش٘ا ٍٓ ًّ كاُ٘ا  فـال  ، اهلـجرل ٓـصا  ق ِٔففال 

 عّ اجلٔاز ًعٕ. ٙتدوف بى ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) طلطز ًع ضغ٘ي اهلل
يف أٗغـاط  ٗكـجرلٜ اهتـأثرل    ،ألٍُٔ كاُ٘ا ؾـسٙسٜ اهتـأثرل   ;يف اهقطآْ اهلطٍٙ عوٟ املِافقني تأتٛ محوٞ ضٓٚبٞ

ٍ هسضدـٞ أْ اهلل قـاي   اهصٜ فٕٚ آٙات اهلل ٗفٕٚ ضغ٘هٕ، اجملتٌع  ٍِ    :عـِٔ ُٓ ٍُ اٞهَعـُسٗٗ ٜفاِسـَصِض ملـاشا   (4)املِـافقْ٘: ُٓـ
ٍ ٙؿتغوْ٘ أٗ أٍُٔ كاُ٘ا ، يف أٗغاط اهلافطّٙ ٙؿتغوْ٘ ٍُٔسصضٍٓ  ٓى ألا يف أٗغـاط    يف أٗغاط املؤًِني أُفػـٔ

ٗال ٙٔتٌْ٘ مبـا  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗال ٙٔتٌْ٘ مبقاَ ضغ٘ي اهلل  فٚذعوٍُ٘ٔ ٙتدوفْ٘ عّ ضغ٘ي اهلل املػوٌني
ٛٓ    .ٕ دسٟاُٗٙقوق٘ ،ٕ دسٟاُٗٙتعب٘إال ًتجاقوني، ًعٕ هوذٔاز  طدْ٘ٙكسض ًِٕ، ٗال طل بلـٍ   ضدع عبس اهلل بـّ ٝأَبـ

تدوـف عـّ   ٗٙٙطدـع بجالمثا٢ـٞ إىل املسِٙـٞ     اغتٛا  أْ (سُسٝأ)إىل غعٗٝ  المثا٢ٞ ضدى عِسًا خطز ضغ٘ي اهللبج
 ًِافق ٗاسس. ،ضغ٘ي اهلل ثالمثا٢ٞ

غـٚتش٘ي   ،ٚتأثط بٚٔ٘زٜغٗهٚؼ فقط  ٟاٗآٙات اهلل تتوٟ عوٕٚ ٗفٕٚ ضغ٘هٕ غٚعبس ٙٔ٘زٙ ٙتأثط مبِافق عطبًّٛ 
ْ       ،إىل كافط عوٟ ٙس ٙٔ٘زٜ ألْ املِـافق   ;ٗغرل٠ ُفػٕ يف َٙ٘ ًّ األٙـاَ ٙعبـس اهٚٔـ٘زٜ كعبـازٝ اهِـاؽ هوؿـٚٛا

عطب ًّ ْ ًِافق٘فإشا كاْ  ،ًّ اهٚٔ٘ز ا١ّزٓ، أقى شكا١ّأقى خدلٝ، أقى فٌٟٔا، أقى  أقى زٓا١ ًّ اهٚٔ٘ز،ٓ٘ اهعطبٛ 
بـاهٚٔ٘ز فأقـبش٘ا ًِـافقني ًـععذني،     بػـٟٚٛا  ٟا تأثطٗا تـأثرل ًّ أٓى املسِٙٞ ٗممّ س٘ي املسِٙٞ ٍٓ قس ٙلُْ٘٘ 

اهٚٔ٘زٜ اهصٜ تأثط باهٚٔ٘زٜ فٚتش٘ي إىل كافط، فأقبش٘ا ًؤثطّٙ فاجملتٌع اهصٜ ٙتأثط باملِافق اهعطبٛ اهبسٜٗ غٚ
  ّٙ أكجط مما ٙعطفٕ املِافق اهعطبٛ.ًّ اخلدلٝ ق٘إً أكجط ًّ ثالثٞ آال  غِٞ، ٗٙعط  ٓصا اهٚس ٟاتاضطلميتوم 
ُٙ ِا أمل ٙتش٘ه٘ا إىل خساَ هوٚٔ٘ز اهعطب يف ظًاُ ستٟ فعاٟل ًِافقٛ ْتالسع٘ه٘   .عّ ُبعس (باهطمي٘ت) ٍُٔؿغو٘ٗ
إ٢ْ فتأتٛ اآلٙٞ ٓٛ فعاٟل ذبلٛ أْ ِٓان ٗنعٚٞ خٛرلٝ ستٟ عوٟ اهطغٍ ًّ ٗدـ٘ز اهـِو ٗٗدـ٘ز اهقـطآْ     إشٟا 

ُٛٔٚع٘ا ٜفط٢ٟٙق َّ ٝأُٗت٘ا  اُت َّ اه٤ٔصٙ َّ اٞهٔلَتاَب َُٙطٗزٗٝكًٍٔ ٍِ ٜكأفط٢ٙ   ٗٓى ِٓان أبعس ًّ اهلفط (100)آي عٌطاْ:َبِعَس إ٢مَيأُٝل
َْ َِٚف َتٞلٝفُطٗ كإُٔ ضللٛ بإُٔ قس سكى ًٍِٔ، أسٚاُٟا عِسًا تلْ٘ ساهٞ اإلُػـاْ أٗ ساهـٞ اجملتٌـع    سغ ال َٜٗك

ُٙٝ ألْ تػ٘زٓا ظآطٝ ًعٖٚأًٔٚ َْ َٜٗأُ شلٟ عِٔا ٗكأُٔا قس ٗقعتِٞ ٙكض أْ  َِٚف َتٞلٝفُطٗ ٍِ آَٙـاُت  َٜٗك ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ُت
ُٕ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل  عطبٛ ًتأثط بٚٔ٘زٜ بسٜٗ. فقمبِآِا قس ُهى  (101)آي عٌطاْ:اهو٤

َُٕٜٗأُ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ال بس ًّ ٓساٙٞ اهلل عوٟ ٓصا اهِش٘، ٗأْ  :أٙهٟابإُٔ ت٘سٛ اآلٙٞ  ُت
      ٞ  :مل ٙقـى  األًٞ ذبتاز إىل ٓسٜ ًّ اهلل بؿلى كت  ٗإىل أعالَ هؤـس٠ قا٢ٌـٞ، ذبتـاز إىل أعـالَ هؤـس٠ قا٢ٌـ

 

 



 (6) (1الدرس ) ـآل عمران سورة 

ُٕٔتَٜٗأُ ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ُٕ ٓى اكتفٟ بٔصا  ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ٍِ َضُغ٘ٝه ٍ هؤس٠ ضلٌى ٓصا وَٜع ًِلٍ، ضدى ًِلٍ،ٍ وَٜع َٗٔفٚٝل
ـ تٙٓ٘ ٗاهقطآْ  - ضلٌى ضمحٞ اهقطآْ، ٗضلٌى ٓسٜ اهقطآْآْ، ٗٙسٗض س٘هٕ، ٗٙٔسٙلٍ بٔسٕٙ، اهقط ي يف توـم  عِ

اهصٜ ٙعطفُٕ٘ بؿدكٕ، ٗٙعطفُٕ٘  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٗٓ٘ ضغ٘ي اهلل -األٙاَ آٙٞ آٙٞ عوٟ ًطأ٠ ًٗػٌع ًٍِٔ 
راعـٞ  ػـب   بٚٔـ٘زٜ، ٙلفـط ب   ٟاأٗ ًتأثط مب٘اقفٕ، ٙتشطن بٍِٚٔ، ًٗع ٓصا ميلّ أْ ٙهو٘ا مبِافق ٙعتدل عٌٚاٟل

 .فطٙق ًّ أٓى اهلتاب
باهِػبٞ هٚٔ٘ز اهَٚ٘، ٗاهلتاب ٓ٘ كتـاب   (اِّٗسَب) ْٗأقى خبجٟا، بى كاُ٘ا فعاٟل ٙعسٗ ٗأٗه٣م اهٚٔ٘ز كاُ٘ا أقى زٓا١ّ

ٓ٘ ضغ٘ي هألًٞ إىل آخط أٙاَ اهسُٚا، ٗاهقـطآْ ِٓـا    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٗاهطغ٘ي  اهسُٚا،أٙاَ هوعاملني إىل آخط 
عليه وعلى آله صلى اهلل )ٍ ٙتذػس فٕٚ اهقطآْ ٓ٘ اًتساز هوطغ٘ي ٜوٗحبادٞ إىل َع ،قطآْاهِٙل عوٟ أْ األًٞ حبادٞ إىل 

تلْ٘ أسـ٘ز ًـا   غأْ األًٞ ب :ٙعينٓصا أهٚؼ  يف كى عكط ًّ اهعك٘ض (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗٗاضخ هوطغ٘ي  (وسلم
ؾسْٗ األًٞ بـاهقطآْ، ٗٙعٌوـْ٘   ٙطٗٙٔسْٗ باهقطآْ، ٗ ،ٍٓ صلػسْٗ اهقطآْ ْ إىل أعالَ هؤس٠ توتف س٘هلٍتل٘

األًٞ  فلتاب ٗضغ٘ي ٓ٘ غٚس اهطغـى جملٌ٘عـٞ ًـّ     ٔصٖبمل ٙٔتٍ  أْ اهللأَ ، عوٟ تٛبٚق اهقطآْ يف أٗغاط األًٞ
ًقابى  (ِْٗسَب)ُا ٗضلصضُا ًّ أٓى اهلتاب ٍٗٓ زّٙ ٓ٘ كوٕ هوعاملني، ٗٓ٘ ٙٔساهبؿط يف ظًّ ذلسٗز ثٍ ٙق٘ي ٓصا اهٚس

ٞ ثٍ ال ٙهـع سـاٟل   اهصّٙ ميتولْ٘ إًلاُٚات ٓا٢وٞ،  يف ًلطٍٓ ٔؾٓسا١األأٓى اهلتاب اهطٓٚبني  احلـى ٓـ٘    ،هوٌػـأه
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ال بس هألًٞ ًّ أعالَ توتف س٘هلا، ٍٓ أٓى بٚت ضغ٘ي اهلل  :ُٕفػ ىاحل

َٕٜٔٗأُ ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو َٙ قـ هلّ عِـسًا فٝ قا٢ٌٞ فِٚا، ٓٛ ٓصٖ آٙات اهلل  ُت ع اهلتـاب  ٔهـ ست األعـالَ أمل 
 أَ إُٔ هٚؼ ِٓـان إؾـلاهٚٞ    ،عالَع األًٞ اهلتاب عِسًا أناعت األأمل تهٚٚ - ٓ٘ ِعٔهسلّ ٗمل َٙ ُٕهُٚع - ُفػٕ 

ُٕ :ْ ًّ ق٘هٕأ ٓصٖ ُقٛٞ ًٌٔٞ ٍِ َضُغ٘ٝه َٕٜٔٗأُ :بعس ق٘هٕ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو إشا قوِا ٗأُتٍ تتوٟ  ُت
ٞٝ هلّ كتاب اهلٔل (سػبِا كتاب اهلل) ٌط أمل ٙقؤا ُع (اهلل ِا كتاُبسػُب)عوٚلٍ آٙات اهلل  ا ذبتاز إىل ًّ ٙٔسٙٔ األً

 األًٞ ذبتاز إىل ٓصا.ٍ آٙاتٕ فرلؾسٓا بٔسٕٙ ٗإضؾازٖ، ٙفٔ ذبتاز إىل ًّٕ، ٌََٚس ٔقذبتاز إىل ًّ صلٚػ بٕ،
بى نوت ٗمل تٔتس باهقطآْ، ٗبساٟل ًـّ   .ٓى آتست فعاٟل باهقطآْ  ال ضأت ُفػٔا ًػتغِٚٞ ًا اهصٜ سكى  فعِسًا

فهوت عّ اهقـطآْ، ٗبـساٟل ًـّ أْ     ;ٓصا اهصٜ سكى ،ؾط، ٗأعالَ بارى ٗأعالَ ،١أعالَ احلق ٙكعس هلا أعالَ غ٘
ًٗا أغ٘أ أْ  س اهلل ب٘ال٢ٍٔ.تعٖبتدلظ هلا أعالَ ؾط ٗنالي عوٟ اًتساز تاضطلٔا، ٗٙٙلْ٘ هلا أعالَ سق ٗأعالَ ٓس٠ 

تعبس اهلل تت ثٍ ضأٙت اههالي سقٟا فأقبشت ٞونوألُم  !عبس اهلل بهاليتًا أغ٘أ أْ ت !ٕ باههالياإلُػاْ ضٖبس ٙتعٖب
ِ ٚكٜقأْ ُتعّ ٖ ع بهالي، ٗاهلل ٓ٘ املِ ـ ٜقُتٖ، ال ٙوٚـق بـم أْ   ع ط يف راعتٕ باحلق اهصٜ ٓ٘ سق، ًتـ  راعتـٕ  يف طٚك

 ال ٙوٚق بلٌاهٕ إرالقٟا.ٔصا ؾ١ٛ ال ٙوٚق باهلل إرالقٟا، هالي فسٖ بتعٖبتأًا أْ باحلق اهصٜ ٓ٘ سق قطٙض، 
ًّ أعالًٕ، ٗٓ٘ ُفػٕ ممـّ طلـاهف كتـاب     ٍوَٜعس اهلل بأْ ٓصا ٓ٘ أتعٖبأْ ّ ٓ٘ ؾط، ثٍ إْ اههالي ٙتذٕ سل٘ ًَ

ٓ٘ ُفػٕ ممـّ ضلٌـى اهبارـى ًـّ قٌـٞ ضأغـٕ إىل        ُفػٕ ممّ نطب األًٞ ٗأٓاْ األًٞ،ٓ٘ ، اهلل ٗطلاهف ضغ٘هٕ
ًعِٟ شهم إُٔ إْ  أهٚؼ كصهم  ،ًّ أعالَ اهلل ٍوَٜعٓ٘ هلل بأْ ٓصا ٓ٘ بٚين ٗبني اهلل، أُا أتعبس اقسًٕٚ،  لٌُأِخ

قـض  إْ  -تـسُؼ اهلل   ،تسُؼ ًقـاَ اهلل ٍ ًّ أعالًٕ فأُت ٜوكاْ اهلل ؾطٟا، ٗكاْ اهلل ُاقكٟا فٌٚلّ أْ ٙلْ٘ ٓصا َع
ٕ     ٙوٚـق  ألْ ٓـصا ال   ;سٖ بت٘هٛ ٓصاأْ تتعٖب - اهتعبرل ـ ًََٗـا كٝ بـأْ ٙلـْ٘ فٌٚـا بِٚـم ٗبِٚـ ٌُٔهـَونَي   ِ ًُٖتٔدـَص اٞه ُت 
 أٗ عُٟ٘ا فٌٚا ٙتعوق بٔساٙٞ عبازٜ، ال ميلّ.ٙػاعسُٛ أٗ عِٚين ُٙ غاعسٟا (51)اهلٔف:اَعُهّس

 ٛ عوٟٛ عوٕٚ كٌا ٙكو١أْ ٙتعبسٗا اهلل باههالي فٚت٘ىل شهم اهؿدل ٗٙكو١ :هلّ تكبض املػأهٞ إىل ٓصٖ اهسضدٞ
٣ْ (أمجعني)عوٟ آهٕ ٗأقشابٕ  ٛٙكو١، آي ذلٌس ٣ْ فٚسخؤٍ يف اهكالٝ اه  ٓٛ كوٌٞ هلا ًعا غـاًٚٞ   ضفٚعٞ، هلا ًعا
ٌط ٗعجٌاْ ًٗعاٗٙٞ ٗعٌـطٗ بـّ اهعـام    ًعاْ ًٌٔٞ دسٟا ًّ أدى أْ تؿٌى أبا بلط ُٗع - فٌٚا ت٘سٛ بٕ -دسٟا، ٗهلا 

 .(أمجعني)ٗاملغرلٝ بّ ؾعبٞ ٗعا٢ؿٞ ٗفالْ ٗفالْ 
 ٟاهتوـم اهفـذلٝ إش   ٕكاْ ضغ٘ه ىٓ ٕ(ضغ٘ه)هلّ  - ٗٓ٘ قا٢ٍ بني أظٔطُا -فاألًٞ ذبتاز يف تاضطلٔا إىل اهقطآْ  ٟاإش

ٗٓـٍ ال   -ٛ أٓوـٔا  ؤتتـ غـِٞ  ْ ٗٗعؿـط ثـالخ  أٗ غِٞ ْ ٗٗعؿطمخؼ كرلٝ ٓٛ قفذلٝ  ملاشا تهٚعِا اهلل فِشّ ٙا 
ثٍ تهٚعِا ًّ بعس فال تٔسِٙا إىل أعـالَ، ٗال   ٓ٘ غٚس األُبٚا١ ٗاهطغى، ٘اٟلتعٍٛٚٔ ضغ - ًعسٗزٝ ٟاٙتذاٗظْٗ آالف
ٙٔسْٗ اهِاؽ بٔسٕٙ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فِٚا خوفا١ هطغ٘هم  ْ٘ٙقً٘ ،، ٗال تطؾسُا إىل أعالَٟادبعى هِا أعالً

  ٕ ًٗباز٢ٕ ٗٙػرلْٗ باهِاؽ غرلتٕ فٚوتف اهِاؽ س٘هلٍ.ٌََٚسْٗ ٔقصلٚػٗ
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ٕٔ    :ٗسلّ ًّ ُقطأ يف كتابٕاهلل ٗإال كاْ ًِافٟٚا هطمحتٕ،  ٓصا عوٟ اهلل إرالقٟا، ال صل٘ظ عوٟال صل٘ظ  ٢ٍ اهو٤ـ ٔبِػـ
٢ٍ ٢ّ اهٖطٔسٚ ٌَ ٌٔنَي  اهٖطِس ٕٔ َضٚب اٞهَعاٜه ٌُِس ٔهو٤ ٕٔ (1،2)اهفاذبٞ:اٞهَش ٢ٍ اهو٤ ٢ٍ  ٔبِػ ٢ّ اهٖطٔسٚ ٌَ ٢ّ أمل اهٖطِس ٕٔ اهٖطِسٌَ ٢ٍ اهو٤ ٔبِػ

٢ٍ ٢ٍ :كؤا يف بساٙتٔا أهٚػت سٍ  اهٖطٔسٚ ٢ّ اهٖطٔسٚ ٌَ ٕٔ اهٖطِس ٢ٍ اهو٤ ٟٞ (ضمحّ ضسٍٚ)ٗكوٌٞ   ٔبِػ  :فٌٚا تعِٕٚ مجو
 (عامل ٗعالًٞ)  اهعامل اهعالًٞ :ِاا٢وغضأهػِا ُق٘ي ٓلصا يف  (األر اهعامل اهعالًٞ) :كٌا تق٘ي ،املباهغٞ يف اهطمحٞ

يف اآلخطٝ، فٚقػـٌْ٘  ضسٍٚ ٗيف اهسُٚا  ضمحّ مبّ ٗضمحّ  ضسٍٚ مبّ ًعِٟ املفػطْٗ يف  قايا ٗاسس. ٌؾتقاقٔا
ٟٞ تسي عوٟ املباهغٞ اهؿسٙسٝ يف !ضمحتٕ ٍ  ) ضمحتٕ، يف اهتعبرل عّ ضمحتٕ بِـا  ٓٛ فٌٚا تعٕٛٚ مجو  (ضمحـّ ضسـٚ

 ض٣ِصطٙط اهكٚغتني شات ٔدػتعٌى عوٟ ٓصا اهِش٘ تلُتعباضٝ ٗاسسٝ تِعط إهٚٔا كعباضٝ ٗاسسٝ، ٗٓصا يف هغٞ اهعطب 
ٟٞ اؾتقاقٌٔاٗاسس بكٚغتني رلتوفتني يف اهعآط ٗ  .اهطسٍٚ، اهطسٍٚ: ٓلصا ٗكإُٔ ٙق٘ي ،ٗاسس هوٌباهغٞ مجو

اجلعٙطٝ اهعطبٚـٞ خـالي فـذلٝ ثـالخ     ًِٛقٞ أْ ٙٔتٍ بػلاْ  إْ د٘ظُا عوٕٚ - ظُا عوٕٚ ٓصا٘ٓإْ َد -فأّٙ ضمحتٕ 
ُ٘ا عوٟ ٓصٖ اخلٛ٘ضٝ اهعاهٚٞ، ثٍ مي٘ت ُبٕٚ فٚغوق ٘لمل ٙ (ِٗسَب) ًػتهعفنيغِٞ، ٗأًاَ ٙٔ٘ز ًػاكني ٗعؿطّٙ 

ضمحتـٕ  ْ أغوـق ًوـف   طٓا بعـس أ دٍِٔ ٙػـعٚ  ِٓان اجلِٞ ِٗٓان دٍِٔ، :ًوف ٓساٙتٕ ٗضمحتٕ ٗهٛفٕ، ثٍ ٙق٘ي
يف ٗاقعٔـا  عتقـسٖ، بـسهٚى أْ األًـٞ    ُتعاىل، ٗال صلـ٘ظ أْ  ال ٙوٚق باهلل غبشإُ ٗ باهلل  ٙوٚق صآى ٓ ،ٗٓساٙتٕ

أُـت ال  ، ز إىل أعـالَ هوبارـى  بٛبٚعتٔا ال ميلّ أْ تتدوٟ عّ ٓصا، ستٟ ٗٓـٛ تػـرل يف رطٙـق اهبارـى ذبتـا     
صا هلِـم  تعسي عّ ٓـ  تم بسْٗ أعالَ،تعٚـ يف شِٓٚٓ أْال تػتٛٚع ٍ، وَٜعتم بسْٗ تػتٛٚع أْ تعٚـ يف شِٓٚٓ
ٗخالم ًٔـّ اهٖػـازٝ، فـإىل أٙـّ     ازٝ اهٖػ َٖط٢ٜكˮًتٟ ًا دا١ ؾدل  أهٚؼ ٓصا اهصٜ ضلكى تطدع توقا٢ٟٚا إىل ٓصا، 

ٜٛى  ‟غٚصٓ   ٓى غٚذوؼ َع
ًُٞقٔبى، اهعُساُٛ، ابّ باظ، ابّ تٌٚٚـٞ، خبـاضٜ، ًػـوٍ،    ( 1) تطاٖ ميٚى إىل ًَّ  إىل )

 ٌط، عجٌاْ، عا٢ؿٞ( أهٚؼ ٓصا اهصٜ ضلكى أب٘ بلط، ُع
ٜٛى(دبوؼ أْ ميلّ ال  (ىَٜٛع)صلوؼ ال ٙ٘دس إُػاْ   اهصٜا أْ ٙلْ٘ اهلل ٓ٘ ألُم يف ُٔاٙٞ املٛا  إًٖ ;ُٔا٢ٟٚا )َع

بعٚـسٟا   وـؼ ًّ اهصٜ ٙػتٛٚع أْ صل ٓى ِٓان ؾ١ٛ غرل ٓصا  ،أٗ ٙلْ٘ اهؿٚٛاْ ،اهصٜ أًاًمٓ٘ اهلل يف شِٓم، 
ٌُٕ ٓ٘ اهؿٚٛاْ إ ٝ    شا مل ٙلّ ًاؾٟٚا عوٟ ٓسٜ اهلل عّ أْ ٙلْ٘ َعٜو  ال أسس. املػأهٞ ًّ أغاغٔا ُغـِٓٞ بؿـطٙٞ، فٛـط

ٗاحلق أٙهٟا ضلتاز إىل أعـالَ ٗاهبارـى ضلتـاز إىل    ، أٗ هوشق هوبارى ا١ّهس٠ اإلُػاْ ضلتاز إىل أعالَ غ٘ بؿطٙٞ
ـ ˮيف اهؿـ٘اض  ًػـاكني   ٙلُْ٘٘ ِٙتؿط ًّ األؾدام اهصّٙ ال اهبارى  .أعالَ ـ َٓٚسًُ ٕ ٖبط سـسٙح  ذني َٗغ ‟ٗأفوتـ

(2) 
 ضلكى.ال ٓصا  !ٕ يف ًساضغٔاٌُتقٕٛ ثٍ تعٌٚاألًٞ تودا١ت ٗ

قانـٛ  )يف ٗغـط األًـٞ فٚكـبض     كعوٌا١ٕ لٖبطُْٗٙأًط األًٞ، أٗ  ْ٘ٝوًَّٙ ِٙتؿط اهبارى ًّ زاخى أعالَ ضً٘ظ ٍٓ 
هتهوٚى، ٗٙـأتٛ ًـّ ِٓـا االسلـطا ،     فٚأتٛ ًّ ِٓا ا (إًاَ احملسثني)، أٗ اهِ٘ هق  ًّ ٓصا ٙلْ٘ هٕ أٗ  (اهقهاٝ

ُٚ ٙأتٛ ًّٗ ٗٙأتٛ ًّ ِٓا اهلصب، ألُٛ توقٚت اهبارى ًّ َعٜوٍ، فبقسض ًا هلـصا   .ٍ عوٟ ُٛاق ٗاغعٌَٖعِٓا اهبارى ف
هٚؼ ِٓان بارى ِٙتؿط ًـّ اهِـاؽ   ، ٕى ٓصا اهبارى ًّ داُبُفػٛ هتقٗبت أٍٓٚ يف ُفػٛ ًّ ًلاُٞ بقسض ًا ٜواهَع

ٍ يف اهـصّٙ ٙلُ٘ـْ٘   ْ ٘فالسـ اهصّٙ ٍٓ املػاكني  ًُ  ًَـَعاضعٔ ٍ اهبارـى   ِتؿـط ٙال ٛني، دـبٚ َتأٗ يف اهؿـ٘اض   ، ًـِٔ
 .٘نع ثقافٞ باروٞباهتشطٙف اهصٜ ٓ٘ بارى كتشطٙف ملعاُٛ اهقطآْ أٗ 

عوٌا١ طلسًُ٘ٔا ًـّ     ب٘اغًّٛٞ ٗاهسٗي ب٘اغٛٞ هصٜ ٙػتٛٚع أْ ٙعٌٍ ثقافٞ باروٞ  أهٚػت ٓٛ اهسٗي ًّ ا
مل ًّ اهبارـى  ا ِفاهبارى ُفػٕ ضلتاز إىل أعالَ، ًٗا بني أٙسٙ اهبؿط. قشابٞ أٗ ًّ تابعني أٗ ًّ غرلٍٓ ًّ بين

ٛ  ٓـصٖ ٓـٛ عقٚـستٍٔ،     ،ٓصا ٓ٘ زٍِٙٔ :ثٍ قاه٘آٍ، إمنا عّ رطٙق أعالَ ؾٓسُٗا سلِ٘ٙتؿط توقا٢ٟٚا،   ٓـصٖ ٓـ
  .ػِاأُفْ ؤٗميوأقبش٘ا قس ً٘ا مبا كاُ٘ا عوٕٚ، ٗفاهتع٢ ٓصا ٓ٘ ًا كاُ٘ا عوٕٚ، ،غرلتٍٔ

عّ رطٙق أعالَ احلق ٙأتٛ ، ٙػطٜ عوٟ ٓصا اهِش٘أْ وشق هٕ ُفػاه٘قت س يف ُتؿاض اهبارى، ٗال ُبآلصا ٙلْ٘ 
أعـالَ  أعالَ ُسّٙ حببٍٔ، أعالَ ُعط  تـاضطلٍٔ املؿـطق،   َ سلذلًٍٔ، أعال، ، أعالَ زلو١ٍٔاُٞ يف ُف٘غِاهلٍ ًل

َ ٓـ سلـ٘  اُؿـسازٜ  ضمحا١ باألًٞ، ًـّ خـالي    ُعط  كٚف كاُ٘ا صلػسْٗ اهقٍٚ اهكاحلٞ، كٚف كاُ٘ا  ؤال١ األعـال
 ى احلق.فٌّ ِٓا ٙأتٛ تقٗب هلٍ أذبوٟ مبا كاُ٘ا ٙتشوْ٘ بٕ، أزّٙ مبا كاُ٘ا ٙسِْٙ٘ بٕ،ٗإدالهٛ ٗسو هلٍ 
ٕ  ا١ًّـّ اهقـطآْ اهلـطٍٙ، بـس     ا١ّازض ٓساٙٞ اهلل غبشإُ ٗتعاىل بساهصٜ أسٚط بٕ كى ًك ُٕفػاهؿ١ٛ  ٘  ًِـ  ٓـ
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هٌٚأل ًؿاعطُا هِِٛوق يف اهتٌػم   ٕ، ُقسغٕو٥ٔذُُكععٍٚ هسِٙا كععٍٚ ُععٌٕ، غبشإُ ٗتعاىل، أمل ٙقسَ ُفػٕ 

عوـٟ  ٗٓ٘ اهلل ُػٚاْ أهٚؼ  م بٔسٜ ًّ ال قٌٚٞ هٕ عِسٖ بٔسٕٙ، إشا كاْ اهلل ال قٌٚٞ هٕ عِسُا فٌّ اهصٜ ٙتٌػ
ٍِ  ٙٔتسٜ بٔسٕٙزٜ إىل أْ ِٙػٟ اإلُػاْ أْ ؤٙٓ٘ ُػٚإُ  ،ًا ٓ٘ عوٕٚ ُٔ َٕ ٜفَِٔػَٚ  (67)اهت٘بٞ:َُُػ٘ا اهو٤

ُٙكصهم كتابٕ اهلطٍٙ،  ٢ّ اهلل يف كتابٕ اهلطٍٙ اهجِا١ اهععٍٚ أمل  ٠ٝ  ٜكال٤ج ٌَّ إ٢َُٖٔا َتِصٔكَط ُٖ  َؾـا١َ   ٜف ٔفـٛ   َشٜكـَط
ٕٞ ًُٜلٖطًَ َٜٖٛٔطٕٝ  ُقُشٕف  ًُ  ٕٞ ِٙٔسٜ َغٜفَطٕٝ  ًَِطٝفَ٘ع ٟ اهقطآْ اهلـطٍٙ  ٙجين عو  ٓلصا ذبسخ عِٔاأهٚؼ  (15 -11:)عبؼٔبٜأ

هبارـى ًـّ بـني ٙسٙـٕ ٗال ًـّ      بإُٔ ُعهٕ ًّ ٙعوٍ اهػط يف اهػٌ٘ات ٗاألضض، بإُٔ ال ٙأتٚـٕ ا  بإُٔ كتاب سلٍٚ،
أل ُفػم ًؿاعط اإلدالي ٗاهِعـطٝ إىل  متهسضدٞ أْ  ،إُٔ، إُٔإُٔ ً٘ععٞ،  ُٕ ُ٘ض، إُٔ ؾفا١،أ، إُٔ ٓس٠خوفٕ، 

 اهلتاب فتٔتسٜ بٔسٕٙ.اهععٌٞ يف ٓصا 
ٞ  عوٚـٕ ك ؾٚعٞ مل ُكى بعس إىل زضدٞ أْ ُؤًّ مبا ت٘سٛ بٕ ٓصٖ اآلٙٞ ٗتـِل  ٗسلّ إشا كِا سلّ،   شادـٞ ًاغـ

َُٕٜٗأُ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ُٙ ،إُٔ ٙطؾس إىل ًِٔر ٗقسٗٝٗ (101)آي عٌطاْ:ُت طؾس إىل أهٚؼ كصهم  
َ هألًٞ ًـّ  ضغ٘ي ٓ٘ خامت اهِبٚني، فال بس أْ ٙلْ٘ ِٓان أعالعبازٖ، ًّ ي ًّ عِسٖ، ٗضغ٘ي ٙكٛفٕٚ ع كتاب ِٙ

ٞ  آ٘ ٙط٠ أْ فٚٔٗألْ ٙلْ٘ ًّ دٔٞ اهلل  ;هٚلّ يف املػأهٞ كفاٙٞٗبعسٖ ٙػرلْٗ بػرلتٕ،  ضثـٞ  ٗٗ. اهلفاٙٞ هألًـ
ٗ   ُبٕٚ، ٍٓ ال ٙطقْ٘ باهٛبع إىل زضدٞ أُبٚا١، إمنا ٍٓ  ًّ أٓى بٚت األًـٞ   ْٗضثٞ هِبٕٚ ٙػـرلْٗ بػـرلتٕ ٙٔـس
 .ٍٓ أعالَ زِٕٙ ٗأعالَ ٓسٕٙ ْٙلُ٘٘بٔسٕٙ، 

أُـٕ ُـعي   عوٟ اهطغٍ ًّ إُٔ ُعي بوغتٔا، أٗ  ،ذبتاز األًٞ إىل أْ تٔتسٜ عّ رطٙقٕ باهلتاب اهصٜ ُعي بوغتٔا
بوػـاْ عطبـٛ    ٟا.سلتاز أسـس  ال ، رٚٓ  أَ إُٔ بوػاْ عطبٛ ًبني (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ذلٌس بوغٞ ال ٙفٌٔٔا إال١

امللتـ٘ب ٗاهطغـاهٞ ًٗـع اهػـالًٞ، كٌـا كـاْ ٙقـ٘ي         ًبني، سلّ عطب ال سلتاز إىل أسس ًع اهػالًٞ، أُـت ٗقـو١ت  
 .يف ُف٘غٍٔ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ععٌٞ ضغ٘ي دسٟا ٌشوت نٗهلصا ا بٔصٖ اهجقافٞ ْاه٘ٓابْٚ٘، كاُ٘ا ٙجقف٘

، دـا١ مبلتـ٘ب   بسٜٗ دا١ بطغاهٞ، ٓلصا كاُت عباضٝ ًعطٗفٞ هسٍٙٔ، ٗشٓ  دا١ بطغاهٞ ذلٌس ٓ٘ ضغ٘ي :قاه٘ا
ٌَا ٜأَُا َبَؿْط ٗشٓ ًّ عِس اهلل  ٞ  ٓ٘ بؿط دا١ مبلتـ٘ب   (6)فكوت:ٝقِى إ٢ُٖ ، كـاُ٘ا ٙق٘هـْ٘ ٓـصٖ    شٓـ   ًٗـع اهػـالً

 ٓصٖ. ْٙلطضٗكاُ٘ا ٗغرلٖ،  (1)(زسالْ)ضللٚٔا  اتاهعباض
ُٗٗ (اهعٙسٙٞ)ات سلّ ٗباهٓص سلّ ؾٚعٞ أٓى اهبٚت كجرل ًّ اهِاؽ ال  ،ٔدٔ٘ا حبٌالت كجرلٝ نس أٓى اهبٚتٍٓ ًّ 

ؿلوٞ ًع ٗتقسٙط ٗقساقٞ، هلّ ه٘ ٙسخى يف ً دلطز اسذلاَفعاٟل، ٙؤًّ بٔا ٓصٖ اهقهٚٞ ت أقبش تؿعط بإُٔ فعاٟل
بـى   ،اهِف٘ؽ اهكغرلٝ بٔصٖال ِٙبغٛ أْ ُلْ٘ بٔصٖ اهعق٘ي،  سلّ.إىل عِس اإلًاَ عوٛ (2)بعهٍٔ قس ٙقو  ;أسس

 ُفٍٔ زّٙ اهلل. ِٙبغٛ أْ
ًـع ٓـصا كـاْ ٙكـٚض      )إْ اإلغالَ أزلٟ مما ُتك٘ض( ٓ٘ ؾدل قعس ععٌٟٚا ٗٓع اهسُٚا :كٌا قاي اإلًاَ اخلٌٚين

ٗفعاٟل إشا بقٚت األًٞ ٗخاقٞ سلّ  (إْ اإلغالَ أععٍ ٗأزلٟ مما ُتك٘ض)ٕ: ُفػٗٙق٘ي يف اه٘قت  بععٌٞ اإلغالَ،
ـ  :كٌا قاي ِٓا ((كتاب اهلل ٗعذلتٛ))ال بس ًٌِٔا  (ثقوني)ٕ فعاٟل أُ ،مل ُؤًّ بعس بٔصٖ املػأهٞ (اهعٙسٙٞ) ٍِ َٜٗأُ ُت

ُٕ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ َٗٔفٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل  - ًغبُْ٘٘ ُِاإ :أْ ُق٘ي أٙهٟا ٗميلّ  ٟاٗاهتعبرل ٗاسس ٟاأهٚؼ املعِٟ ٗاسس ُتِتٜوٟ َعٜو
ٞ  -أْ اهلل ٙق٘ي ألٗه٣م اهِاؽ  - إشا أضزمت اهكسق ـ  : - ٍٗٓ دلٌ٘عٞ ًّ اهبؿط ٗخالي ثالخ ٗعؿطّٙ غـِ ٍِ َٜٗأُ ُت

ٕٔ ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ُٕي ٓع تتِ ُتِتٜوٟ َعٜو ٍِ َضُغ٘ٝه ‟ًَٞلٝو٘ٔغنيˮأٜهِػَِا غٚس اهبؿط ً٘د٘ز بِٚلٍ،  َٗٔفٚٝل
  قوٚاٟل( 3)

ُٙا ًٗتوقِٚاٖ ًعِا كتاب اهلل  عٔـا أبـ٘ بلـط،    ال  ٗقطارٚؼ ٗمج٤  ٗأِنَعع ًّ َخٌٚإُٔ إمنا ُدبٕ باهتؿلٚم ٘اَدظاي 
هـ٘ال   ،أر٘ي ًّ ٓصٖ اُتٗفالْ كاْ عِسٖ آٙٞ ٗفالْ ُػٛ آٙٞ، ٗغ٘ضٝ ك ٘ بلط كاْ ميلّ أْ ِٙتٔٛ اهقطآْ،ه٘ال أب
ٗٓـ٘  ( آلله وسللم  صلى اهلل عليه وعللى  ) فطق كبرل بني ًّ ٙط٠ ذلٌسٟاهلّ  .اهقطآْ اغتٛا  أْ ٙسسض كى ٓصٖ املق٘التأْ 
ٕٔ َٜٗأُ  ٟارطٙ كى ؾ١ٛ أهٚؼآلٙٞ، ًّ ٗسٕٚ فٚقطأ عوٕٚ ا غهٕٚ اه٘سٛ ثٍ ٙػتٚقإي ع ِٙ ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ُت

ُٕ ٍِ َضُغ٘ٝه ٕٔ ًَا ٗفٚلٍ ضغ٘هٕ غٚس اهبؿط، ًّ سلٟ اهلل عِٕ بإُٔ  َٗٔفٚٝل ِٚ ِٚٝلٍَعع٢ْٙع َعٜو ٍِ َسط٢ْٙل َعٜو ٌُِؤًِٔٔنَي  َعِٔٗت ٔباٞه
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ٍْ  أقى املػأهٞ أهٚػت  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ضغ٘هٕ  ٝعذلأًا سلّ َعٜوٍ ٙطُٕٗ،  (ٗاسس)ٗٓ٘  (128)اهت٘بٞ:َضُؤْٗ  َضٔسٚ
  ٟاًا ٓ٘ اهبسٙى إش  ٟاط هوقوٚى اهصٜ ٙلفٛ، فٌا ٓ٘ اهبسٙى إشُطٙس أْ ُتِل١ٗهلِٔا كافٚٞ، 

 ٗإْ كاُت عباضٝ غرل ًؤزبٞ -ضمبا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٕكتاب اهلل ٗعذلٝ ضغ٘هسلّ ستٟ عِسًا ُؤًّ باهجقوني 
)صللى اهلل عليله   ّ كاْ يف سٚاٝ اهِو مل تكبض ٗنعٚتِا ك٘نعٚٞ ًَ ‟ًلو٘غنيˮأُِا ًا ظهِا ِفٍٔ سلّ ه ،هلّ هِعط  -

ِِٔا ًٔيف ظًّ أر٘ي، ٗسلّ ًًََّ ٗسلّ  وعلى آله وسللم   ُٗٗٔد ٓـصا اهـصٜ    أهـٚؼ قـٟ٘ٝ،   خبجٟا ٗأكجـطَ  أؾٓس أعسا١ٕى َبّ ٔقّ 
‟ٛ اهللقأقˮُُه٘ ُطٙس أْ  سكى 

ِْ  كـاْ  )ه٘ال إُٔ ٙعوٍ أْ يف املػأهٞ كفاٙٞ هلاْ باإلًلـاْ أْ ُقـ٘ي:    (1) ِٙبغـٛ أ
ِْ تذلنكاْ  ،تِعلؼ اهقهٚٞ . (ٗٗقـت كـصا  ٗقت اهؿسٝ ٗقت األظًات، ٗٙأتٛ يف اهقطْ اهعؿطّٙ  ٟاذلٌس ِٙبغٛ أ

فـٍٚٔ كفاٙـٞ ٗفـ٘ق     )صلى اهلل عليه وعللى آلله وسللم    ألْ اهلل ٙعوٍ أْ يف املػأهٞ كفاٙٞ ٗف٘ق اهلفاٙٞ، أْ عذلتٕ  ;هلّ ال
ٜٛت املػأهٞ، ال ُطٙسˮٍٓهألًٞ، ًٗع ٓصا ُق٘ي:  ٟااهلفاٙٞ، أْ ٙلُ٘٘ا أعالً ًَِتَغ ‟ًا قس ا

(2).  
ا كاْ هوِاؽ يف دلتٌع ٌَباهِػبٞ ٔه - تؤًّ ٗتقبىبعس أْ  -‟٘ؽٝوٞلˮًَظ٢ٞهَت ًا ٙا أخٛ ه٘ تِعط إىل ٗاقع اهقهٚٞ 

صلى اهلل عليه )إُٔ غٚذعى يف ٓصٖ األًٞ ًّ بعس سٚاٝ اهِو  ه٘ال ثقتِا باهلل غبشإُ ٗتعاىل ‟ًَٞلٝو٘ٔغنيˮ اهِو سلّ
ًا  (عليه وعلى آله وسلمصلى اهلل ) أظكٟ ٗأق٠٘ ٗأععٍ ُفعٟا هإلغالَ ٗاملػوٌني ممّ كاُ٘ا يف أٙاَ اهِو ٍٓ ًّ (وعلى آله وسلم

ُٙ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗهلصا يف سسٙح قشٚض أْ اهِو  ٗاألقوٚٞ ًٍِٔ. اإلًاَ عوٛ اعس  ٟاٟ أُاغٌَٚػكاْ 
خ٘اُم ٙا إخ٘إُ، قاه٘ا: سلّ إٖ عوٟ إُٔ كاْ ٙتأٗٓ - ال أشكط ُل احلسٙح -بعباضٝ  ((ٕإخ٘اَُ)) ٖغٚأتْ٘ ًّ بعس
ُٙ ،فٚؤًِْ٘ بٕ - أٗ بعباضٝ تؿبٕ ٓصٖ -بٟا اكت ْخ٘اُٛ اهصّٙ غٚأتْ٘ ًّ بعسٜ فرلٗإ .: الضغ٘ي اهلل. قاي قْ٘ ٚسَكٗ

 .(3)بٕ
 ْٖ ُٜٙقٚس ضغ٘ي اهللإ ٘    َٖسِعَبٖ إُٔ مملّ أْ ٙلْ٘ َسِعض ملّ ٙأتٛ َبُفػٕ كاْ  ا مبـا  ممّ ٍٓ يف ٗاقـع املػـأهٞ مل ضلعـ

بـني أٙـسٍٙٔ،    ان سٚ٘ٙتشٖط ي، ًٗؿآسٝ اهطغ٘يٓعِ تاهقطآْ ّٙ ًؿآسٝ يف سٚاتٕ ًّٔ كاْ يف دلتٌعٕ، سعٛ بٕ ًَ
 .قشابٕ ،ٕباشق ،قشابٛ :٘اه٘قف٘ق زضدٞ أْ ٙ خ٘اُٟا هوِوإ ّْ٘ غٚكبشهلّ اهلل غرلعآٍ فٚلْ٘ ًٍِٔ ًَ

ًُ ٕ  اٟدط٢ِشٗهلصا كاْ احلسٙح  هلِٔـا ال تطقـٟ إىل زضدـٞ    ٓـٛ فهـٚوٞ ععٌٚـٞ     :ستٟ ساٗي اهلجرل أْ ٙق٘ه٘ا فٚـ
٘ )عِسًا كاْ ٙتلوٍ بٔصا احلـسٙح   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أْ اهِو  عوٟ ًع أْ احلسٙح ِٙلاهكشبٞ،   ،ُٛا)إخـ

ضقٟ أٓٛ بٔصا املعِٟ  (خ٘اُٛ)إكوٌٞ هٚػت . أٙأتْ٘ بعسٜخ٘اُٛ ًّ إ .: القاه٘ا سلّ ٙا ضغ٘ي اهلل  قاي ((ُٛإخ٘ا
ٛٙ ،أْ اهلل قا٢ٍ عين ًَٙاشا ًّ كوٌٞ )أقشابٛ(   َ٘ ًٗ٘دـ٘ز ٙػـتٛٚع أْ صلعـى فٌٚـا بـني املػـوٌني       قٚٗ أْ اهلل س

ـ  كتاب تعٖط (ٗبني ٟافطق كبرل بني ًّ ٙتوٟ عوٕٚ اهقطآْ ًّ فٍ ضغ٘ي اهلل ٗٓ٘ ِٙعي رطٙ) - اهلفاٙٞ ّ ض هوـٔعات ًٔ
ْ مل ٙعطفـ٘ا ًـا ٓـٛ ٓـصٖ     سـس اآل  ىلإُعي عوـٟ غـبع قـطا١ات،    ُعي عوٟ غبعٞ سطٗ ،  :ى املػوٌني أُفػٍَٔبٔق

كـاُ٘ا   عاٟل، أٍُٔفاآلْ  سس ىلإاآلْ مل تتٌٚع املػأهٞ  سس ىلإكصا،  ا:ٗأُاؽ قاه٘غبع هغات،  :أُاؽ قاه٘ااحلطٗ ، 
عٔـا عجٌـاْ ٗربـع عوٚٔـا     ُػدٞ ٗاسسٝ مج٤ تثٍ أسطقٖ٘ ٗبقْٚٗ كصا، ؤُاؽ ٙقطْٗٗ كصا، ؤُاؽ ٙقط :ٙتهاضبْ٘

ٍْ، ٗٗظعٔا يف املِارق ٍْكاْ فٕٚ آٙٞ، ًّٗ ِٓا  َٗعٞع  ، ٗه٘ح ًّ ِٓا.مج٤عٖ٘آخط  َعٞع
ـ ًـّ قٔ  ض اهقطآْ اهلطٍٙ هلعات ه٘ال إُٔ ذلفـ٘ظ٠ عٖطهتذسٗا كٚف َت هوقٛاْ (عوَ٘ اهقطآْ) كتاب اقطؤٗا ى اهلل َب

 .ٌط، ٗٗاسسٝ هعجٌاْبلط، ٗٗاسسٝ هُعٗاسسٝ ملعاٗٙٞ، ٗٗاسسٝ هعا٢ؿٞ، ٗٗاسسٝ ألبٛ  ،أخط٠ فٕٚ غْ٘ض عٔطته
ـ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) سفعٕ ستٟ ممّ ضأٗا اهِو  ّأدى ًَّ ًٔ، سفعٕغبشإُ ٗتعاىل هلّ اهلل  ّ أدـى أْ  ًٔ

خٛ٘ضٝ  ْو٘ألٍُٔ بعس ً٘تٕ كاُ٘ا ٙؿل١ ;اهِوأعتقس إُٔ سفعٕ ستٟ ممّ كاُ٘ا يف ظًّ  .ٙكى إهِٚا ُعٚفٟا ٗغوٌٟٚا
ٚ٘ بّ اهعـام أهـٚؼ    ٗعٌط  اأهٚؼ قشابٚ٘  عوٕٚ كجرل ًٍِٔ، ًعاٗٙٞ أمل ٙعاقط اهِو بـّ ؾـعبٞ    ٝاملغـرل   اقـشاب

ٞٝ  مل ٙلّ ِٓان دلاي، ٗإال١ اٜلِخَتَطَ  هٜمهلّ   ٞقشابأهٚػ٘ا ٗعا٢ؿٞ  ًُ  ًعاٗٙـ ُٟٙاكـشف عؿـطّٙ  هـبين أًٚـٞ    َٜٛوـع ، 
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 .ا٘بَٗغ ٟاغ٘ضٝ، ٗيف أٓى اهبٚت غ٘ضٝ تلْ٘ هعِ

ـ ي كـصا، هلـّ كٜ  ْ ضغـ٘ي اهلل قـا  أهٛ بأٗهٚا١(  ايف أٓى اهبٚت )إْ آي أبٛ راه  هٚػ٘ ٟاسسٙج ََٗنُع٘ا عوـٍٚٔ   ِتَطُب
 (هـٛ بأٗهٚـا١   اهٚػ٘فالْ )إْ آي أبٛ  فذعو٘ا بسهلا )فالْ(ْ ذباؾ٘ا أْ ٙكسضٗٓا يف كتبٍٔ، ٘ثاملػأهٞ، ستٟ احملٚس

ٞ  ٟاابٛ، ٙػٌُٕ٘: نضٗاٖ فالْ عّ فالْ ثقٞ ،لدلت، هلّ اهػِس قشٚضفٓصٖ أًٖا  :قاه٘ا ابط أًـٜ٘ بطتبـٞ   )نـ  ثقـ
 نابط ( أهٚػ٘ا ٙق٘هْ٘: ثقٞ عٌٚس
ن يف إراض اهجقوني فػـِعى  قِاعٞ بٔصٖ املػأهٞ باهجقوني، ٗأْ ُتشٖطإشا مل ُكى إىل  (اهعٙسٙٞ)سلّ فعاٟل  :أق٘ي

ٞ    األًٞ، ضشي أخصي األًٞ ٗأ إىل اُعـط  تعـاي   ال  أَي اهٛ٘ا٢ـف  شأٗأُِـا اآلْ   ،أتعطفـْ٘ أُِـا اآلْ أنـعف را٢فـ
وـٔا يف ٗنـعٚٞ   تعاي إىل اهؿٚعٞ دبس اهؿٚعٞ ر٘ا٢ف ًتعسزٝ كدبس املػوٌني ذبت أقساَ اهٚٔ٘ز،  مجٚعٟا املػوٌني

ًُؤٗاملػ ألْٓضمبا  ملاشا  ،دٚسٝ اسذلًت ُفػٔا ًُ  ٖ٘دهٚٞ هٚػت  ٞ )ٔـٞ إىل  ٖ٘دٔٞ عوٚٔا بؿلى كبرل كٌـا ٓـٛ   (.اهعٙسٙـ
ْ ٗهسٍٙٔ زٗهٞ ٗهسٍٙٔ أسعاب ق٘ٙٞ، ٗهسٍٙٔ إًلاُٚات ٓا٢وٞ ٗقشف ٗدلـالت ًٗٛـابع   ٘ذلذلً (عؿطٙٞ ثِااال)

أُفػٍٔ عوٟ اهؿـٚعٞ، ٗسلـّ بعـس مل ُعـذل       ْضلػب٘ ( اهصّٙامللاضًٞ. )اهسُٚا بٔا ْٗؤٗأعالَ ٗأؾٚا١ كجرلٝ ميو
أُفػٍٔ ًّ اهؿٚعٞ اإلزلاعٚوٚٞ كؤٍ ر٘ا٢ف  ْٗٙعٗس اهصّٙٓؤال١  (طِٝٔاهُب)ٗيف اهلِس  يف سطاظ (اهبارِٚٞ)بٔصٖ 

 ٗنعٚتٔا دٚسٝ.
ًّ اهػـوٛٞ   اغتذ٘اب سٍٓ إىل إٓاُٞ أٗسًا تعطض ٗاسس ًّ رالب غٚٚعِ (زلطاْ)مللاضًٞ يف ًّ اًا اهصٜ سكى 

٘ا ًلتـ   نـطب باهبِـازق ستـٟ    نطْب َسَسخٗ ،ؿ٘اض ٗخطد٘ا يف اه ،عٌو٘ا ث٘ضٝ يف زلطاْ ًاشا عٌو٘ا   اهػع٘زٙٞ
ٍ  أقاً٘ا  ،ٗسطق٘اٗكػطٗا غٚاضات،  ُفػٕ، األًرل ٞ   ف٘نـٟ ٗٓـ ـ اهُب) زاخـى اهػـع٘زٙ را٢فـٞ غِٚـٞ، را٢فـٞ     (َٝطِٔ

ٞ   ،ضقأٗ غـا  ،ًسضغٞ، أٗ ٙوعـ  بٔـٍ ذلـافغ    ًِعٌٞ، هلّ اهعٙسٙٞ ٙوع  بٍٔ ًسٙط ٍ  ،أٗ ًـسٙط ُاسٚـ ٗ أ ،أٗ سـاك
ض هّ دبس احلق عِـسٍٓ، هلـّ   هٚؼ ألْ أٗه٣م هسٍٙٔ احلق، تعاي تكف١ ملاشا  ،عػلطٜ، ٙعين ٗنعٚٞ غ٣ٚٞ دسٟا
ُٙ تٍٔ ٍٓ;ٗهٚؤًػ ااحلق عِس ٓؤال١ ٍٗٓ ًّ أناع٘  ٘ا كٌا قوت غابقٟا.صه١فاغتشق٘ا أْ 

أْ ُلْ٘ ذبت أقساَ ًـّ   ألُِا أنعِا ًا اغت٘دبِا بٕ  أمل ُكبض سلّ كعطب أشال١ ذبت أقساَ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠
ـ   ،عوٍٚٔ اهصهٞ ٗاملػلِٞ ِتَبط٢ُنّ ًَ ،شه٘اقس ٝأ ٞ  ألُِـا سلـّ ًـّ أنـعِا     ِٖٚأهػِا سلّ اهعٙسٙٞ ذبت أقـساَ اهٗػ

ٗقـس آًـّ    ((كتاب اهلل ٗعذلتٛ)) :، ٗمل ُؤًّ بعس بقهٚٞ اهجقونيط ألٓى اهبٚتٗسلّ ًّ ُتِل١ ،٠املػؤٗهٚٞ اهلدل
ُٙ خط٠ ٗاُٛبعت يف ُف٘غٍٔ أاحلسٙح قشٚض، هلّ ُثَقٝف٘ا ثقافٞ ٓصا ألْ  ;آًِ٘ا بٔاق٘ٓا، ٛٚببٔا اآلخطْٗ، إمنا مل 

  .بٔاؤًِْ٘ ًفٍٔ  ٗإال١ دعوتٍٔ ٙعسهْ٘ عِٔا، عقا٢س أخط٠ ٗثقافٞ أخط٠
ا راي، ٗهّ سلعٟ بععٝ، ٗال بق٘ٝ، ٗال بتٌلّ، ٗهـّ  ً ٍِٜكاهعًّ  ى٢َٛٝٚٗٞه ١مل ُؤًّ باهجقوني فػِعى أشال إشاسلّ 

ُاقكـٞ، ٓـٛ ُفػـٔا دبعوِـا     ب٘دٔـٞ ُعـط   ٗسلّ ُسخى  َكٚف ُػتٛٚع أْ ُقٓس َ هإلغالَ ؾ٣ٟٚا.ُػتٛٚع أْ ُقٓس
كٌا قوت  -بٌِٚا اهلل ٙق٘ي ألٗه٣م  (هػِا حبادٞ إىل أعالَ) ُاقكٞٝ ُسخى إىل اهقطآْ ُاقكني، ُِٗعط إهٕٚ بِعط

ُٕ  َٜٗأُ - غابقٟا ٗأكجط ًّ ًطٝ ٍِ َضُغـ٘ٝه ٕٔ َٗٔفـٚٝل ٍِ آَٙاُت اهو٤ ِٚٝل ٍِ ُتِتٜوٟ َعٜو ـ )يف ً٘ادٔـٞ   (101)آي عٌـطاْ: ُت ًـّ أٓـى    (ِٗسَب
ٙعين دلٌ٘عـٞ   اٟٙقط٢ٜف ٟا أهٚؼ قشٚش ،أًا اآلْ زٗي ،فطٙق  اٟٙقط٢ٜف اُ٘ٚعْٛٔ ُتإ٢احلسٙح عّ أهٚؼ  ،اهلتاب

بأكٌوـٔا،   أُت ت٘ادـٕ زٗالٟ  عٔا يف اهعامل،تٔا اهلا٢وٞ ٗت٘ٓغًلاُٚاإأًا اآلْ أُت ت٘ادٕ اهكُٔٚ٘ٚٞ ب ًّ أٓى اهلتاب،
   .عوٟ زعٍ ٗغا٢ى اههاليفعاٟل تعٌى كؤا دآسٝ عوٟ أْ تكى بم إىل زضدٞ اهلفط، متتوم إًلاُٚات ٓا٢وٞ تعٌى 

ٞ   ٢ٞ ٗثالثني أهفٟا اٞ ٗغتني أهفٟا أٗ مبا٢اهٗسف مب لّٙ أمل (1)(اتؾاهٓس) ٓصٖ بـاض ًؤكـسٝ   بأخ - زعٌتـٕ اهكـُٔٚ٘ٚ
ـ  ، ٟاٖ إىل مخػٞ عؿط أهفـ ى غعُطٔكَٚخل ٜفًّ أدى أْ ِٙتؿط بني اهِاؽ بُط - أُٔا زعٌتٕ اهكُٔٚ٘ٚٞ ، ٟاعؿـطّٙ أهف

ِِاهؿطكات املكِعٞ املباهغ اه  ٓٛ قٌٚٞ  ْٙعٛ٘ٗاهباقٛ عوٍٚٔ،  ٘ أ ل.ِخي هسِٙا بُطع ٓصٖ األدٔعٝ ٗت ًـا   ْتعطفـ
أهـف زٗالض، اهؿـطكٞ    ًـجالٟ ٙكـى قٌٚتـٕ إىل   اهفالُٚٞ  ٞإشا كاْ ٓصا اجلٔاظ تكِعٕ اهؿطكاهسعٍ:  ًعِٟ اهسعٍ 
 ٓصا ٓ٘ اهسعٍ.  (عٕ يف اهػ٘ق مبا٢ٞ زٗالضٚبٙٗ) تػعٌا٢ٞ زٗالض - ًجاٟل -ُِٙسفع هلا 

ٕٔ ًََّٗ َِٙعَتٔكٍ قـس ُلـْ٘ ًا٢ـٞ      ِٓاكٍ سلّ ًّ اهعٙسٙٞ دلٌ٘عٞ   ُطٙس أْ ُعط  كٍ سلّ (101عٌطاْ:)آي ٔباهو٤
ـ أْ فِٚا عوٟ األقى مثاُني يف املا - ٗسلّ من٘شز هغرلُا -ؾدل أٗ أقى، ًّ ٙعط  بأُِا سلّ املا٢ٞ ٓصٖ   ٞ ًـؤًِني ٢

))إُـٛ تـاضن    ّٙالٓتـسا١ باهـسٚ   ال بس ًِٔا يف ااهقهٚٞ، ًؤًِني بقهٚٞ اهجقوني ب٘عٛ، أُٔا ٓٛ املػأهٞ اه بٔصٖ 
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ًّ اههـالي  قٌاَ أًاْ  و٘ا ًّ بعسٜ أبسٟا كتاب اهلل ٗعذلتٛ أٓى بٚ (( أهٚؼ ٓصاهفٚلٍ ًا إْ متػلتٍ بٕ هّ ت

 يف كى دلاالت احلٚاٝ  ،ّٙيف كى دلاالت اهٚس
ًـّ  أُم تقع يف ًعكٚٞ تسخى يف بارى نالي ال ٙعين  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهصٜ قاهٕ اهطغ٘ي  ِاٗاههالي ٓ

نـالي يف  اههالي بلوٕ، نالي يف اهعقٚسٝ، نالي يف اهفلط،  بىاملعطٗ ، ٓصا اهبارى  ،اهصٜ ُػٌٕٚ سلّاهبارى 
ـ أهٚؼ ٓـ٘ اهتٖ  ٓ٘ اههالي يف احلٚاٝ  ًا نالي يف احلٚاٝ، ،اهجقافٞ ٞ، اهصهـٞ، افتقـاز اهقـ٘ٝ،    ٕ، اجلٔـى، اهٖهـع  ِٚ
 اههالي أهٚؼ ٓصا ٓ٘   اهؿقا١

ـ ٍُٙٚٔ، ، ٙـعك١ ٛ اهِف٘ؽ، ٙعو١ٍ اهِـاؽ فٚعك١ٙٔسٜ األًٞ  ٟااإلغالَ دا١ زِٙ صلعـى احلٚـاٝ كوـٔا غـعٚسٝ      ،طٍٓٛٔٚ
باهِػبٞ هلٍ، صلعؤٍ ًتٌلِني يف األضض، كى خرلات األضض ذبت أٙسٍٙٔ، كى أغباب اهق٘ٝ بأٙسٍٙٔ، ٓـصا اهـصٜ   

ٗأقبش٘ا ال ميتولـْ٘   ،طٗا هلى ؾ١ٛ فأقبش٘ا أشال١هلّ تِل١ٗتعاىل هوٌػوٌني، هوعطب باهصات، غبشإُ  ٖ اهللأضاز
 ؾ٣ٟٚا، إال ًا كاْ فهالت مما هس٠ اآلخطّٙ.

ـ  أقـبشت قسميـٞ   فعوٚٔـا اهـعًّ، ٗقـس دباٗظٗٓـا ٓـٍ       استٟ يف املِآر اهسضاغٚٞ سلّ ُسضؽ ُعطٙات قس عف
ًُ   يف يف اهٛ  أٗ يف اهفٚعٙا١، أٗ غ٘ا١ّ ،هسٍٙٔ ـ ٔسِذغرلٓا، ٗأقـبشت غـرل  َٙ ٞ ٟٞ ٕٞ  كاًوـ ًعِٚـٞ، أقـبشت    أٗ بِػـب

بعًاْ، أقبشِا إىل ٓصٖ اهسضدٞ ال ُػـتٛٚع أْ ُكـِع ًجـى    ّ بعسٓا ًؿ٘ا ًًٔعطٗفٞ هسٍٙٔ، ٗقس دباٗظٗٓا، ٗقس 
 . يف ؾ١ٛ ًجؤٍُػتٛع أْ ُكِع  ال. ًجى ٓصٖ املػذوٞ ًجى ٓصٖ اهػٚاضٝقٛعٞ اهغٚاض اهفالُٚٞ توم 

ِّٓصا ٓ٘ اههالي اهصٜ تقع فٕٚ األًٞ،  صلى اهلل عليه وعللى  )باهطغ٘ي ف اهِاؽ ثقٞ باهقطآْ، ٗال عاؾ٘ا ثقٞ اعًا  هل
ال ؾأْ هٕ باحلٚـاٝ   ِٓان ِٞ ٗدلاي ذلسٗزٗكإُٔ قاس  ًٌٔٞ ًعٖٚ إىل اهطغ٘يُعطٗا ُعطٗا إىل اهقطآْ ٗٗ (آله وسللم 

إخطادِـا ًـّ ٓـصٖ    ُٔسٜ أُفػـِا، كٚـف ُعٌـى يف غـبٚى     كٚف  ُِعطأْ ّ داُبِا ًٔغِشاٗي  سلّٗبأً٘ض احلٚاٝ، 
ـ  ،أهٚؼ اهعطب اآلْ ٙبشجْ٘ عّ اهػالَ ًـّ أًطٙلـا   هسضدٞ إُٔ ًاشا سكى  ،األظًات ًٔ ٚٗ ٍٓ، ٗٓـٍ ٙق٘هـْ٘   ّ عـس

ُٙ اههـالي اهـصٜ ال ٙـسخى فٚـٕ      ،أهٚؼ ٓصا ًّ اههالي امللؿـ٘    ْ أًطٙلا ٓٛ اه  تسعٍ إغطا٢ٚىإ :سْ٘ٚطَكٗ
ًّ أٙازٕٙ، ٗٓ٘ إمنا ٙعٌـى   ٟاٙس إال١هٚؼ  اعسٗ٘ٙفم عِم  ًِٕ أْ ُتطٙس ن األكدلسٗٚٓى أُت غتصٓ  إىل ع  ُاأسُس

 ٓى غٚفلٕ عِم  ال. هكاحلٕ 
 ،هٚؼ اه٘قـت ٗقـت دلـاًالت    ًّ أُفػٍٔ ٟاقشٚش ٟاً٘قفاهِاؽ  س أْ ٙقفُب الٓ٘ ظًّ  -أٙٔا اإلخ٘ٝ  - ٓصا اهعًّ
ٙلفٛ اهِاؽ ًا ٙوٌػُٕ٘ ًّ شهٞ ٗإٓاُٞ ٗنٚا   ،ًٗعطفٞ احلقا٢قٗقت ًِاقؿٞ احلقا٢ق  ، بىٗال ًسآِٞ ،ٗال سٚا١

 ٙلفٛ. .كعطب ،ٍ كٌػوٌنيهل
ًُـ٘طا اإلُػاْ ًتٟ ًا اؾتس بٕ املطض  ،ىاحلاملفطٗض أْ ٙبشج٘ا عّ    اآلْ أهٚؼ يف األخرل ٙؿطُب اهعالز ٗه٘ كاْ 
، هلّ ُفٔـٍ  ًُ٘طاٙلْ٘  أْ ميلّ ال، ًُ٘طاى اإلغالَ هٚؼ َب، ًع أْ اهعالز ًّ ٔقًُ٘طاٗه٘ كاْ  ُبشح عّ اهعالز ٗهِقبِى

عتقس أْ اهعطب ه٘ ٙفٌْٔ٘ ٗنعٚتٍٔ ٗقاه٘ا: أُتٍ هّ تتدوك٘ا أ إىل زضدٞ أٍُٔ إشا قاه٘ا هٛ،أْ ٗنعٚتِا أقبشت 
ْ ًّ اهٛبٚعٛ أْ ٙػرلٗا ٗضا١ ٓصا اجلٌى، إى ٗدبعوٖ٘ قا٢سٟا هلٍ، ٌَبعس أْ ُتَتُ٘ٚد٘ا شهم اجٜل ًّ ٓصٖ اه٘نعٚٞ إال١

ُٙ ُٙ اٗصلعوٖ٘ قا٢سٟا هلٍ، ٗٙٔتف٘دٖ٘ َ٘ٚتٗ كتـاب اهلل  )) :ُآٚـم عـّ اهـجقوني   ا هٕ; ٗنـعٚٞ غـ٣ٚٞ،   فقَ٘كبازلٕ، ٗ
  .((أٓى بٚ  تٛذلٗع

ًُٓط( ٓى كاْ أعالَ أٓى اهبٚت ٛٙٓى   غرل ًقب٘هني هس٠ األًٞ )   كـاْ ظاملـاٟ  أ ًقب٘ي  غرلغرل ًقب٘ي  ملاشا   عو
ًُ٘طا(َؿٓس اهِاؽ إهٍٚٔ فلٚف ميلّ أْ ٙلُ٘٘ا ُتًاشا كاْ  أعالَ  ا كاْ غبٚ٘أ  كاْ دؿعٟاأ  قبو٘ا  ُٙ   كٚف ميلّ أال١)

ـ   (اَِاهٖػ)أهػت تؿطب  (املالضٙابم ) ٗتؿتٓسأُت عِسًا متطض  ًُ ٜٓ   ٖٝطٗٓـٛ  ؾـ١ٛ ًـّ      غـعاي ضلكـى فٚـم أٗ أ
ٞ ال تسضن بأُٔا أقـبشت ًط ٓٛ ٓصٖ األًٞ ( طٔبَق) تأكى ٓط(ًُ) األًطاض، تأكى سلـّ  ُآٚـم عـّ اآلخـطّٙ،     ،ٙهـ

ٗأُِا ذبت اهكفط  .(1))غابط(كى ؾ١ٛ  هٚؼال ٗاهلل   )غابط(  ٓى كى ؾ١ٛ ُسِعتِا َبٓى أُِا مل ُفٍٔ ٗنعٖٚ (اهعٙ٘ز)
 اهكفط يف كى ؾ١ٛ.  

ٓـى  هـسِٙا إشاعـٞ  ال.   ٓـى   .ال هسِٙا قِاٝ توفعْٙ٘ ٓى ال. ٓى هسِٙا ًٛبعٞ  ال.  ب هسِٙا سع: ٓى ُػتعطض
مملـّ أْ تعٌوـ٘ا    :قوِـا  أهػِا فاتطّٙ فٚٔا ستٟ اجلٌعٚات   هسِٙا مجعٚاتٓى دلوٞ   هسِٙآى  ،سِٙا قشٚفٞه

ٌَِساْ( َٓ ـ )يف ٗ ،ن اهِاؽتشٖطٍٙ فو مجعٚٞ هـ) ٙ اعٌوـ٘ا مجعٚـٞ    (اَِْٚشَن فوـٍ   ،اه٘سـا٢ٗ  (حاظ٢َض)ٗيف  ،كـ٘ا تشٖطفوـٍ 
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سلّ ُعٚـ ساهـٞ نـالي ضٓٚـ . ٓـى سلـّ      فاتطّٙ يف كى ؾ١ٛ.  ا.(ٗٓلص ،ك٘اتشٖطٙ فوٍ (1)(طِٜ٘ف)ٗيف  ،ك٘اتشٖطٙ

ِ٘ٔفَٚٞ ًصآ ˮأَ أُِا أقبشِا كٌا ٙقاي:  اعٚٞ ُػتٌػم بعوٌا٢ِا ٗبأعالًِا را٢فٞ ٗ ًَُٙ ‟َت ـ ّ  ُٙ ـ َِٓصيف ًََ٘طٙس أْ  ٕ َب
 ٙعس هـسِٙا ؾـ١ْٛ  مل ْ، ٘تا٢ٔ ‟ًََهأسمˮاهعٙسٙٞ اهصّٙ ٍٓ  )ال ٙطْٗ إال١ٗٓابٛ  أٗا دعفطٜ إًٖ ،ّ اهعٙسٙٞقاي ًٔ

‟َؾٓدُطٗاˮٙٛوع ٗاسس ًّٔ ِٓان ٗ ،ؾ١ٛ ثابتستٟ اه٘عٛ هٚؼ هسِٙا 
فٕٚ، ٗإشا ضأٗا بالرٞ توٌع قـاه٘ا: ٓـؤال١    (2)

تبشح عّ  !: ساهٞ ًّ اههٚا أٜ; عوٟ سق ٓؤال١أْ هلل أؾٔس َ قاه٘ا: َطته٤ٚ ف٘ق احٜل (ملبٞ)عوٟ احلق، ٗإشا ضأٗا 
ٙـا أخـٛ، أهٚػـ٘ا    : كٚـف  ُعٚفٞ، قاي ٞٗٔهِشَٚ ُعٚفج٘ب اهبٚت أٗ ٗاسس بعِس قً٘عٞ أٗ ُاؽ ٙٛ٘فْ٘ بالرٞ أٗ 

 .( ٗأؾٚا١ ًّ ٓصٖ!  ٛٞعوٟ سق ٍٗٓ كأٍُٔ ُع
أضقـٟ   يف اهٌٍّٚٓ اآلْ هؿ٘افع ا :، ستٟ يف سٚاتِاْْ٘ نا٢عٍ٘ٔ تا٢ٔفعوٟ ٓصا اهِش٘  ْاهعٙسٙٞ عِسًا ٙلُ٘٘

ُٙقٟ ًِا، هسٍٙٔ خسًات ضأ   أٓى )تٔعع(أهٚؼ كصهمًِا،  ـ ِِأكجط ًِا، سلّ اهعٙ٘ز  عوـٟ   ،ط إهِٚـا ُعـطٝ أخـط٠   ٜع
ـ٢ ًّٔ قِعا١ ٗكصاإهٍٚٔ ُعطٝ أخط٠ طٜعًُِِٙػت٠٘ احملافعات  اهٌّٚ ُكفني: ُكفٟا فٕٚ خسًات كجرلٝ، دبس ( 3)، اً

ُٙٞوَتٜفُت  إهٚـٕ، أهـٚؼ   ٗفٕٚ أؾٚا١ كجرلٝ، ٗامل٘ظفْ٘ ًِٕ، ٗاملػؤٗهني ًِٕ، اهٝقٖ٘از ًِٕ، اه٘ظضا١ ًِٕ، ُٗكفٟا آخط ال 
ًُاهصّٙ أُِا أقبشِا نا٢عني ستٟ أًاَ  أٜ: ٓصا ساقاٟل   ْ هوجقوني.٘عهٍٚٚٓ 
ؽ فٚٔا، هلّ اهِـا  ْأْ اهسٗهٞ اهعاملٞ ال ٙسخو٘ :زٍِٙٔغؼ ًّ ٝأ ،فلطٍٓغؼ اهعٙسٙٞ ًّ ٝأ ًجاٟلغابقٟا  قس ُق٘ي

فٌتٟ ًا أقبشِا غرل قابوني ز، خاض ْعاهٍ٘ٙ زاخوْ٘ فٚٔا  ال. ال ٓى ٓهسٍٙٔ ٚٞ ربٚعقهٚٞ اهقس أقبشت  هصّٙا
 ّ ساهتِا ٓصٖ. ُأكوٕ فِؿفٟ ًٔ (ٓطًُ)سلّ اآلْ ًػتعسْٗ أْ ُقبى  (ٓطًُ)هـ

اهـصّٙ   عالَ ًّ أٓى اهبٚـت باأل اضْتق  احلػنيب اضْتق  احلػّب اضْتق  إلًاَ عوٛابعِسًا تقاضْ 
ٍ َعٌٜٚورلتوف ًطاسى اهتاضٙذ ٙفطنْ٘ أُفػٍٔ عوٚم، ٗهٚؼ فقط أُت ًـّ ذبـاٗي أْ تُ   قعسٗا يف ِـا  ِعًٌٖتـٟ هٜ  ،ٔـ

ُُإىل ِا استِذٗ ًّ أٓى اهبٚت ٟاأسس ّٓ  ٕ أًاَ اآلخطَّٙعٌٜٚوأْ ُلصب هٕ ًّ أدى أْ  ـ   هل  (ًُـطٓ )اآلخطّٙ ٙتٌػـلْ٘ بـ
١ٛٙتٌػلْ٘ ب سقٚقٞ، ُِر)هلٍ  اٙهطب٘أْ ني ضلتادْ٘ يف كى ٗقت ِاؽ ًِش ّ أدى أْ ًٔ ;أبٚض ًَٖطٝٗأقفط،  ًَٖطٝ (َض

ْ )اهبهاعٞ اه  تأتٛ ًّ ًجى  (تقوٚس)ًجى إشا ِٓان بهاعٞ  ،َأٍُٔ أعال أًاَ اآلخطّٙ ٍٓ٘عوٌُٚٙ  ٜأهٚػـت  (تـاٙ٘ا
ٛ )ثالدـات   تقوٚـس.  (ٗغٔاٟل أٓاٟل)ًلت٘ب فٚٔا اعٞ قفطا١ ٌٖثالدات ٜه  اعات كؤاٌٖٜه( 4))ُبَ٘ٙٞ(ًو٣ٚٞ باهـتلْ٘   (أقـو

  .توٌٚعاهٓلصا  .تتغرلال ًعم غِني ٗاهقٔ٘ٝ فٚٔا  غتبقٟ (أقوٛ)هلِٔا ربٚعٛ بج٘ب ًِٗعط  تأتٚم أسٚاُٟا
ّ ال سلتاز سلّ أٜ ع أعالَ أٓى اهبٚت، ال سلتاز إىل أْ ُوٌٚ ُُ   ٗسلـ ـ ُـطآٍ ُاقكـني أْ  ـ ُُ ،طٍٓلٚب ستـٟ   طٍٓلٚب

خ عّ ُكف ٗاقعٍٔ، ٗغٚكبشْ٘ دصابني عِس اآلخطّٙ، أْ ُتشٓسإىل فقط سلتاز  ،ٙلُ٘٘ا دٓصابني عِس اآلخطّٙ
ٍ ممـ ا ٓـٍ عوٚـٕ   ممـ ٗه٘ بِكف  ِخٓسَشَتفقط عٍِٔ،  ِخٓسَشَت ،هػت حبادٞ إىل أْ تهٚف ؾ٣ٟٚا ًّ عِسن  ;ا هـسٙٔ
َِٓصٜفˮٞ :هلّ ًا اهصٜ ضلكى  ،ٙلفٛ أْ صلعؤٍ دصابني عِس اآلخطّٙ كٍ قس ًهٟ هِا يف عوٛ، (5)خالم ٙا اخٛ 

ٛٓزا٢ٌٟا َع ٞ   )ؾٓغاهني(أْ اآلخطّٙ إىل بٌِٚا ال ِٙعط  ‟، أٓى اهبٚت، أٓى اهبٚتو ـ ) :أضبعٞ ٗعؿـطّٙ غـاع  ،بلـط  ٘أب
يف األؾـطرٞ، يف   ،يف املػـادس يف املـساضؽ يف اجلاًعـات يف املعآـس     ٌط عجٌاْ(، أب٘ بلط ُعًعاٗٙٞ ،عجٌاْ ،ٌطُع

 .  ، قشابٞقشابٞ ،اهكشابٞ ،عجٌاْ ،ٌطُع ،أب٘ بلط : يف اإلشاعات، يف قفشات اهلت (اتاهعطبٚٓ)اهك٘اًع، يف 
ˮٗ ّقاي: يف أٓى اهبٚت أضبع ذلانطات  أٗ زلع ثالخثالخ،  أٗ عِسٍٓ ًِص غِتني( ًطكععازٖ زخى )قاسبِا سل

ًتٟ زلعتٍ ُغِٚ٘ا ٙق٘ي: ْ ٗٗاآلخط  ساهٞ ًتسُٚٞ -أٙهٟا  -ٓصٖ  أهٚػت .‟ٙا أخٛ َبؼ خالم أٓى اهبٚت أٓى اهبٚت
ˮ ؾـٓغى قـشابٞ، قـشابٞ، أبـ٘ بلـط،       ال. ٙق٘هْ٘ هٕ: ذبٖطٞن  ‟ؾغوتٌُ٘ا قشابٞ قشابٞمجاعٞ خالم قشابٞ أٙا
هـسٍٙٔ   ضٓٚـ ، ٙعين أُِـا يف نـالي    اهصٜالسع٘ا اهفاضق اهلبرل  ٌط، عجٌاْ، ًعاٗٙٞ، أهٚؼ ٓصا اهصٜ ضلكى ُع

ْ ٗعٍ٘ٓ، أعالَ ضلتادْ٘ أْ ٙوٌٚ ٌٚ  ،ٍٓ ًِشٛـ٘ ٘  ٟاٙـتلوٍ عِـٕ كـجرل   أْ ضلتـاز  ٗ، ٕعـ ضلتـاز أْ ٙو  ْ، ٓـٍ ِٙٛوقـ
ٗال قاهـٕ، ٗال ميلـّ أْ ٙق٘هـٕ،    ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٗباهلصب اهصٜ هٚؼ ًّ ضغ٘ي اهلل  ٟاعٍِٔ كجرل ْٙتلوٌ٘

 دسٟا. ، كجرلٟا كجرلٟا ،ٟافٚتلطض ٓصا اهلالَ كجرل
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ًُ اهصّٙٗسلّ  أْ تلصب ًّ أدؤٍ، ٗال أْ تلـصب ًـّ    س اهلل ب٘ال٢ٍٔ، ال ذبتاز إىلِا قسٗات ٙكض أْ ُتعٖبأعال

ًا ٍٓ عوٕٚ أٗ بطبع ًا ٍٓ عوٕٚ هلاْ فٍٚٔ ًا صلصب اهِاؽ إهٍٚٔ، ٗهلاْ  فبِك تعٍٔ، ٍٗٓ ه٘ ذبسثأدى أْ توٌٚ
اهـصٜ   أهٚؼ ٓصا ،كٌت عٍِٔتفٍٚٔ ًا تط٠ بأُم تعتع ٗتفتدط بأْ ٙلُ٘٘ا قسٗٝ هم، ثٍ ال تتشسخ عٍِٔ، ثٍ 

 .‟خٛ خالمأ بؼ ٙاˮ :ٙتشسخ عٍِٔ قوِا ًتٟ ًا دا١ أسْس ٍِٔ بىال ُتشسخ ع ! ٙصٓى اإلُػاْ
 ،اهبٚـت  ِٙعط إىل اآلخطّٙ، أُت ظٙسٜ ؾٚعٛ، ٗهم أعالَ ًّ أٓـى أْ تٕ إشا أضاز أْ ٙعط  ٗنعٖٚضلاٗي اإلُػاْ 
ِٚٓٞ يف تع  ؾـسٙس ٗٓـٍ زا٢ٌـٟا    اهٗػ كٚف أعالَ أٗه٣م ٗكٚف أعالًم.ُعط ا ،ْ ألعالًٍٔٗٙعٌى اآلخط اُعط ًاشا

ˮ ًُْ٘ٙقف  يف عوٛقشٚض  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )سسٙح ٙأتٛ ًّ ضغ٘ي اهلل بٌِٚا  .‟ٌطُٗع ،أب٘ بلط (1)نئٌٚذٜوٍٗٓ 
 ٜٓ ‟ٕٙٛشػـ ˮ ٙػقط عوٟ أبٛ بلط ٣اله ;ٙطكوٕ ، أْٙسفعٕأْ رطٙقٞ  ضلاٗي بأ

يف آٙـات اهقـطآْ    ضلـاٗي  (2)
فٚلْ٘ عوٛ ٓ٘ أفهى ًّ أبٛ بلط. أهٚؼ ٓصا ٙعين أْ  ٙوعَ أْ تلْ٘ يف عوٛ ًّ أدى أال١ فع ًّ ف٘قٔااقتكصهم، ٙ

تـسافع    ذبتاز إىل أْ تـسافع  ٟادبس ُفػم يف ً٘قف نعف، أعالً ٟام، أعالًُٙطٓق٘ ٟاأعالً ،ًتعبني ٟآِان أعالً
 اهقطآْ ٗتسافع اهطغ٘ي ًّ أْ ٙٔذٍ عوٍٚٔ. أٗ تسافع  ،بارىتسافع  ًّ 
تسفعٔا هتأتٛ ٌٟا هلاُت توم األسازٙح اه  وَٜعأٓاٟل ألْ ٙلْ٘ ه٘ كاْ أب٘ بلط باهؿلى اهصٜ ميلّ أْ ٙلْ٘  ، رٚٓ

ٖ   ) :ٙسٖ َٙ٘ اهغسٙط ٗٙق٘ي رلفع ضغ٘ي اهللغهلاْ ٓ٘ اهصٜ  ،ٓٛ هٕ ّ ٙ أمل (ًّ كِت ً٘الٖ فٔصا أبـ٘ بلـط ًـ٘ال  لـ
لـاْ  ه )أُـت ًـين مبِعهـٞ ٓـاضْٗ ًـّ ً٘غـٟ(      : اهطغـ٘ي كاْ باإلًلاْ أْ ٙلْ٘ ٓ٘ اهصٜ قاي فٕٚ   ٓلصاباإلًلاْ 

ّ  ()أُا ًسِٙٞ اهعوٍ ٗأب٘ بلط بابٔـا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )أْ ٙلْ٘ ٓ٘ اهصٜ قاي فٕٚ  ًلاْاإلب ًلـاْ  باإل أمل ٙلـ
ُفػـم ُتـطًٍَٚ   ٗتـط٠   ،ِٓان اوٚ٘تسفع عأْ عوٛ. ثٍ يف األخرل ذباٗي  ،فوٌاشا تػٌع زا٢ٌٟا ٙق٘ي: عوٛ ٓصا 
 عٌى ًطٓق.  ،عٌى ًتع   ٟاًتعب عٌاٟلٙعين ٓصا أهٚؼ ، نِٓا

إىل أْ هّ دبس تعبٟا، هّ ضلطدم اإلًـاَ عوـٛ     ٟآى دبس تعب تعاي إىل أٓى اهبٚت  عوٛهلّ تعاي إىل 
بـى ٓـ٘    ،بارـى اهازفع عِـٕ   ،زفع عِٕ اهبارى، ازفع عِٕ ًعاٗٙٞاهلّ  ،ٟاذلٌس ٕتسفع عِ ٗأتسفع عِٕ اهقطآْ، 

  قشٚضٙؿ٘ٓ٘ا اهقطآْ.  اهبارى أال١أٓى هٕٚ ًع اهقطآْ هتسفع إاهصٜ ذبتاز 
ٛ  هلّ ٓـى ضلطدـم   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) ذلٌسًلاُٞ ٙسُػ٘ا  تسفع أٓى اهبارى أال١ ٓـى اضتلـ       عوـ

١ٛٚذوُٜتˮدم إىل أْ ٘أخٛا١ تاضطلٚٞ رلعٙٞ ضل  ًّ بعسٖ إىل ٓصا  اهبٚتأٗ ضل٘دم أٓى ‟ عوٚٔاٍ تسٚغٛ ٍٗ، ٗتغ
ٓى سلّ أسطدِـا   ،ظآطٝ يف أ٢ٌٞ ًتأخطّٙ ًّ اهعٙسٙٞ، سكى زاخؤٍ سطكٞ ٗتهاضب، ٗأؾٚا١ ًّ ٓصٖ تسكو

عٌاًتـٕ   بارى، ال غالَ اهلل عوٕٚ ٗه٘كصا  ال. ال غالَ اهلل عوٕٚ ٗٓ٘ عوٟ اهلل عوٕٚ ٗٓ٘ أُفػِا بٍٔ، ُٗق٘ي غالَ 
ـ َسُُ)ثٍ سلاٗي أْ  ع  أُفػِا بأعالَ ٙطتلبْ٘ باراٟلسلّ ال ُت ،كٚفٌا كاْ ٟاكٚفٌا كاُت، أٗ ضلٌى ازل عوـٍٚٔ.   (ٍٚغ

 ٓصا هٚؼ ًّ رطٙقتِا إرالقٟا.  
٠ًٞتٟ سكى ٓصا  عِس ًتأخطٜ اهعٙسٙٞ عِسًا اًتٓس َٖٓب ٚعٞ ٓـؤال١،  ًّ اهطٗا٢ض اهلطٙٔٞ ًّ داُـ  ؾـ   ت إهٍٚٔ 

 سـسخ قـطا  فٌٚـا بٚـٍِٔ،     سـسخ ًِٗشٛني،  ٟاا أعالًع٘ٛو١فِٚٓٞ، ٗأقبش٘ا ًتأثطّٙ بٍٔ، ُغعتعهٞ ٗزخى ًفسخى 
ٍ  اهػابقني ضلكى ًجوٕ بني أ٢ٌٞ أٓى اهبٚتلّ ٙ ملقطا   ألُٔـٍ مل ٙلُ٘ـ٘ا   ٗ ، فتسُػ٘ا ٍٓ بػب  ًا ٗقـى إهـٚٔ

ـ  ثقافتـٕ ك  ،ألْ ثقافتٕ كاُت ًعتعهٚٞ ;عوٟ اهلٌاي بعهٍٔ مل ضلكى كاًوني، مل ضلكو٘ا عوٟ اهلٌاي، ِٚٞ، اُـت ُغ
٘  زضدٞ كٌاي حبٚح ميلّ أْ ٙوٛ أًط األًٞ أْ ٙبوغ ضدىٗال ميلّ  ألُـٕ ٓـ٘ أقـبض ًتـأثطٟا      ;ٗٓ٘ عوٟ ٓصا اهِشـ

 َٖٓ  ٌط ٗؾٚعتٍٔ. ًّ داُ  أبٛ بلط ُٗع باآلخطّٙ، أقبض ًتأثطٟا مبا 
ٜٛٚطٔقنَيˮ سلّ ،اُعطٗا :وِاكصا. ق ،٢ٌٞ اهعٙسٙٞ سكى فٍٚٔ كصااأل :أْ ٙق٘ه٘ا اآلْ ضلاٗهْ٘ أهٚػ٘ا ًُ ٍ ‟ فـٚٔ

(3) 
 بمؿٚطٙأْ  اٗيضل  بٔصا س أْ تقتِع بٔصا أٗال ُب .أبسٟا .الٓى غِأتٛ سلّ ُٗق٘ي:  ،َُِٖ٘عٞهافعوٟ بارى  ضأٙتٌٖ٘ ًَِّ

أْ اٗي ضلٗ، ثالثني أهفٟا، ٗساؾٚتٔا ًّ بين أًٚٞ س٘اهٛٗذبت قٚازتٔا   اتقاتى اإلًاَ عوٚ٘ عا٢ؿٞ ٗقس خطدِت
ـ ال ٓؤال١  ،ٍٓ ؾ١ٛهٗطَٙال ٓؤال١  ،ضنٛ اهلل عٍِٔ :ي هم٘يف األخرل ٙق ،غكبٟا اهِاؽ غكبٟا َبؿٚطٙ ؤثط عوـٍٚٔ  ُٙ
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ٝقـِى إ٢ُٚـٛ    :قـاي فٖ ٙهـطٗ  ٟاذلٌسهلّ  ،ؾ١ٍٛٓ ٙهٗطال  (1)(ٙفاض٢َكفني َتٖطَكًُ) ًّ املعاقٛكؤٍ  ‟نَيًَُكٖطٔفˮ ١ؾٛ
٣ٍ ٣َ َعٔعٚ ِ٘ ُِٚت َضٚبٛ َعَصاَب َٙ ِْ َعَك  .(15)األُعاَ:ٜأَخاُ  إ٢

يف ًػـأهٞ أ٢ٌـٞ ًعـسٗزّٙ،    ذلطدْ٘ ٟ هِا أٍُٔ مما دبو١  ٍٓ أٙهٟاْ ٘ذلطدٍٔ تسضْٗ أُأ (عؿطٙٞ ثِااال)ستٟ 
عِسًا ظٔط اإلًـاَ اخلٌـٚين ٗرـطح    فرل أْ املػأهٞ كاُت غرل ربٚعٚٞ، دعوٍ٘ٓ أ٢ٌٞ اهلْ٘ بلوٕ، ثٍ ضأٗا يف األخ

ٍُٔ اشٓـ أباملػأهٞ ٗال ٙعاي يف ًّ آًِ٘ا  سكى  ٜصاه ًا ، رٚٓ  كجرل ًٍِٔ ٙقاًٗٔا أمل ٙلّ(ٗالٙٞ اهفقٕٚ)ُعطٙٞ 
ٓصا كاْ ٓ٘ اجلِـاح  )عٌسٗا إىل اجلاُ  اهعٙسٜ اجملآس فقاه٘ا:  ٗنعٚتٍٔ ذلطدٞ، فٌاشا قاه٘ا ضأٗا  (طاثِا عؿ)

األ٢ٌٞ كـاُ٘ا ضدـاي ثـ٘ضٝ ٗدٔـاز،     ٙدلِٓ٘ا عوٟ أْ أٗه٣م ضلاٗه٘ا أْ أْ دى أًّ  ًّ أدى ًاشا  (اهعػلطٜ هأل٢ٌٞ
اجلِـاح اهعػـلطٜ هوشطكـٞ     فقاه٘ا ٍٓ كاُ٘ا  هعٙسٙٞبشج٘ا عّ اٙ أملٙعٌوْ٘ عوٟ إقاًٞ سلً٘ٞ إغالًٚٞ.  ٗضدااٟل

ٓ٘ اهقا٢س اهعػلطٜ هإلًاَ دعفط اهكازق، فلاْ ٓ٘ عباضٝ عّ ؾـدل عوـٟ    (ظٙس)فلاْ  ،يف سطكٞ األ٢ٌٞ اهطغاهٚٞ
 .ٗٓلصا ،طلطز ذبت قٚازٝ دعفط اهكازق ضأؽ ًعػلط، ٗدٚـ

ُٗٙ ٘ ٚقف ،ػ٘ا أ٢ٌٞ ًعِٚني هبـاؽ آهـٞ احلـطب   وٚبعوٟ ٓصا اهِش٘ ًّ أدى ًاشا  ًّ أدى أْ ضلاٗه٘ا أْ  ٓـؤال١   ا٘هـ
إقاًـٞ سلً٘ـات إغـالًٚٞ، ٓـٍ     يف ٙقاًْٗ٘ اهعوٍ، ٍٓ كاُ٘ا ٙعٌوْ٘ أ٢ٌٞ كاُ٘ا ٍٓ أ٢ٌٞ ععٌا١ ٍٓ اهصّٙ األ٢ٌٞ 

ظٓـاز،   ،ازعٓبٓلصا،  (أ٢ٌٞ) كاْاملِٛق اهػا٢س  ًع أْهْ٘ إىل ًٚازّٙ اهقتاي. ع آهٞ احلطب، ِٗٙكاُ٘ا أ٢ٌٞ ٙوبػْ٘ 
ِّ دـا١  ظّٙ اهعابسّٙ فٌٚا بعس ًّ عكط  إغالًٚٞ كالَ س٘ي اجلاُ  اجلٔازٜ، داُ  إقاًٞ سلً٘ٞأٜ هٚؼ ِٓان  ًَٗ

ُٗ (عذى اهلل فطدٕ) إىل عِس املٔسٜ املِتعطَبِعَسٖ  كوـٍٔ  س. إشٟا فِٔان ًّ أ٢ٌـتٍٔ تػـعٞ   ٔهكٌا ٙق٘هْ٘ ٍٓ إُٔ قس 
سـاٗه٘ا  ملػ٘ا املػأهٞ أٍُٔ حبادٞ إهٚٔـا  ال ٙػتٛٚعْ٘ أْ ٙتشسث٘ا عٍِٔ أٍُٔ قاً٘ا حبطكٞ دٔازٙٞ، ٗعِسًا ممّ 

 أْ ٙهف٘ا عوٍٚٔ قبغٞ احلطكٞ اجلٔازٙٞ. 
 احلطب ٗقس ذب٘ه٘ا إىل ضفـات  ا أ٢ٌتٍٔ زضٗ  ٙوبػ٘أْ  ُفػٕ:ٙعٌو٘ا األغو٘ب أْ إىل استاد٘ا أهٚػ٘ا قس  ، رٚٓ
٘  غتذس هسٙ ،ؾ١ٛ يفز ُفػم ٘ٞ اهعٙسٙٞ ال ذبأ٢ٌتعاي أُت إىل هلّ  إىل  ٍٔ ًا ٙسعٍ ُؿارم كوٕ، ٗأُـت تـسع

دبـس هـسٍٙٔ اهقـسٗٝ     ،اهعٌـى  االتأُت تعٌى هإلغالَ يف رلتوف دلـ اإلغالَ، ٗأُت دبآس يف ًٚازّٙ اإلغالَ، ٗ
س هسٍٙٔ األًجوٞ اهلاًوٞ ًّ ٗاقع سٚـاتٍٔ باهؿـلى اهـصٜ    دب ،اهِاؽ ٛ اهِاؽ هٚفٍٔٗأُت تطٙس أْ ت٘ٚع اهلاًوٞ،

ُٙٔٓ ُٙص  ّٙ إىل أعٌاق أعٌاق ُف٘غٍٔ. ٍ اهٚسَٚذ اه٘عٛ بأٌٓٚٞ ٔقطٚغى اهِاؽ ٗ
 أٓـى  ٙـا هٚـت  ٗ ،ّ أقى اهٛ٘ا٢ـف ٗال١ّ ألٓـى اهبٚـت   سل ٓصا ٓ٘ احلاقى أهٚؼ ثٍ دبسُا أقى اهٛ٘ا٢ف ٗال١ّ، 
ٛ   اهٛ٘ا٢ف ٗال١ّأقى كاُت املػأهٞ بػٚٛٞ، هلّ اهبٚت اهصّٙ ٍٓ ًّ ُ٘عٚتِا  امللاضًـٞ أكجـط     ملجى اإلًـاَ عوـ

اهك٘فٚٞ  ًِا، بى هإلًاَ عوٛ أكجط ٗال١ّاإلزلاعٚوٚٞ  ،ًِا هإلًاَ عوٛ أكجط ٗال١ّ عؿطٙٞ ثِااالًِا،  ٗال١ هإلًاَ عوٛ
 ٗسلّ. ال. ،ٙٔتفْ٘ باغٍ عوٛ أكجط ًِا أكجط ٗال١ّبعهٍٔ ِٚٓٞ اهٗػ
هـ٘ تـسخى   ) ٗٓ٘ طلٛ  يف اهغسٙط:فقاي  -ساهٞ ضٓٚبٞ يف  اهٌِٚٚنيضأ٠ كطٜ ٗٓ٘ ً - (تٌَِكذلٌس ٔع)ا قاي جوًٌ

ـ  عٛو١ٗٙ ٗٙلفط بعوٛ ٌط،ضنٛ اهلل عّ أبٛ بلط ُٗع ػٚق٘ي:ف  قبٚوٛ س بني ظِضُعذٞ غٚٚ ٞ خوٚفـٞ  بلـط   اأب  (بػـطع
ألُٕ السغ أسازٙـح سـ٘ي أٓـى     ;عٕ تؿٖٚ  ٓ٘ ُفُػهلٍ قاي: ًا .اهطٗسٚٞ ٓصٖعِسًا ضأ٠ ٓلصا خٛ  يف اهغسٙط، 

ٞ ) اهٌِٚٚني أ٠فطال ٙعاي يف ًكط، ٗدا١ إىل اهٌّٚ ٓ٘ ع ٗ، تؿٍٖٚٓ اهبٚت زاخى كتبٍٔ هٚػـ٘ا باهؿـلى    (اهعٙسٙـ
اهِش٘ املـِشط ًـّ اهـ٘ال١     ٗضآُا عوٟ ٓصا ٓا،أقطٙأْ ًا اغتٛا  رلٛ٘رات ع، ٗضأ٠ كتبِا اجلصاب يف دلاي اهتؿٚٗ

ˮٝٞ :ستٟ قاي ٓصٖ اهعباضٝ ;ألٓى اهبٚت ٞ  ،  قبٚوٛس بني ظِضغٚٚ ه٘ تسخى ُعذ ْ إ :ٗكاْ ٙق٘ي قبى أْ تسخى اهِعذـ
ُٚف اخلوٚفٞ األٗيٓ٘  اإلًاَ عوٛ ٗ   بلط ٓ٘ اخلوٚفٞ ُٗع اأبع َٛوػ ـ  صلعـى ٌط بعـسٖ ٗعجٌـاْ بعـسٖ  اهطابـع ثـٍ    اعوٚ٘

 . ‟كؤٍ األٗهني ٛ عوٟ اهجالثٞٓنٙذل
 ،نيألُـٕ ضأ٠ أُِـا هػـِا دـصاب     ;تذعفط كوٕ عقوٕ ٗظٕٙٙ  إىل ِٓان شٓٗأزٗاتٕ ٗغافط إىل إٙطاْ،  مجع ُٕإثٍ 

ٖ٘ إىل ي ٙتشٖ٘ ٜٓصا اهعٙس . قشٚض ستٟ عِس ُف٘غِادصابني ٗهلصا هػِا  ٜ  ثِـا ا)ي إىل ٗٓابٛ، ٗٓصا ٙتشـ  (عؿـط
ْ ًٗتعاُسٙسخى بعض املطاكع ٍٗٓ  ،إهٍٚٔ أًٞ هلا أعالَ ٗانشٞ تِؿٓس مل َٙطٗال١،  مل َٙطًّ صلصبٕ،  مل َٙطألُٕ 
  .ٙلفٛقاي: ٗ يف اإلًاَ عوٛ ٟاثالثأٗ كوٌتني ، ٣ٟا، يف اهػاسٞ ال ٙػٌع ؾًْٚ٘تٌاسلٍٗٓ 

ٞ   ٍٓ سلُ٘ا، المل ٙطٗا فِٚا ًا ٙؿٓس ال ٗال سطكـٞ دٔازٙـٞ، ال سطكـٞ غٚاغـٚٞ، ال اقتكـازٙٞ،       ،سطكـٞ عقا٢سٙـ
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أُـا   ،يف ٓـصا ٙق٘ي اهكسق فعوٕٚ أْ ًالسعات  هسٕٙأسس إشا ). سقٚقٞ ذبت اهكفط  ٟاأهػِا ضقٌ ،١ثقافٚٞ، ال ؾٛ

 .(اهٛا٢فٞٓصٖ ٍ عوٟ را٢فٞ أخط٠، أُا ًّ قو  ال أتَٖٔذ
٣ٍ ًََّٗ َِٙعَتٔكٍ ًُِػَتٔقٚ َٜ إ٢ٜهٟ ٔقَطإط  ُٓٔس ٕٔ ٜفٜقِس   َٙا :ًّ ق٘ي اهلل تعاىل اشا ت٘سٛ ٓصٖ اآلٙٞ مب (101)آي عٌطاْ:ٔباهو٤

ُِ٘ا إ٢ْ َّ آًَ ُٛٔٚع٘ا ٜأَٙٗٔا اه٤ٔصٙ ضلاٗي أْ عٌى ضٓٚ   ،نس ٓصٖ األًٞ ٟاضٓٚب أهٚػت ت٘سٛ بأْ ِٓان عٌاٟل (100)آي عٌطاْ:ُت
اعتكـٍ بـاهلل    ، فبٌّ تعتكٍ ّ تعتكٍ بٕ ِٓا أٗ ِٓاذعى ٗاقعم تبشح عٌٖٚغ  األًٞ، عٌى ضٓٚ  كوٕ ؾط، ٙٛ٘ٚ
تـاضٝ   :أعتكٍ بٕ، أهٚؼ اهعطب اآلْ ٓلـصا ّ ت٘سٛ بأُٛ أُا أحبح عٌٖ َِٙعَتٔكٍكوٌٞ  ،ميتِع :َِٙعَتٔكٍ ًََّٗ

اهػ٘فٚ  ٙعتكٍ بٕ، ٗتاضٝ ضلػّ عالقاتٕ ًع رط  آخط  االذبازٙبشح عّ أًطٙلا ٙعتكٍ بٔا، ٗتاضٝ ٙبشح عّ 
 أهٚؼ ٓصا ٓ٘ احلاقى    ٙعتكٍ بٕ

عٌى داز ًّ شهم اهعًّ إىل اآلْ، ٙتذـٕ سلـ٘ تٛ٘ٙـع األًـٞ ألٓـى      ٘ادٕ بكطا  داز، املػأهٞ تعين أْ األًٞ ُت
اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ هِلْ٘ ذبت أقسأًٍ كافطّٙ، ٗهٚؼ فقط ٙٔ٘ز كٌجؤٍ سلعٟ حبق٘ق ًتبازهٞ ًعٔـٍ  ًّ اهلتاب 

ٍ هِشعٟ ٙٔ٘زٟا كٌجؤٍُٔ ه٘ كاُ٘ا سطٙكني عوِٚا هلاُ٘ا ٙعٌوْ٘ عوٟ أْ صلعوُ٘ا أ أهٚؼ كصهم  ،كٌ٘ارِني ٙٔ٘ز
بوـساُِا كأغـ٘اق ملِتذـاتٍٔ،     افطّٙ ذبت أقـسأًٍ ٙػـدطُِٗا هلـٍ،   ك هلّ أهٚؼ كصهم  ،حبق٘ق ً٘ارِٞ كٚٔ٘ز

اَ هلٍ، كـافطّٙ ذبـت   ٓسكوِا إىل ُخ تش٘يُ ،ط تهوٚؤٍػُٛت ٗفلطٍٓ، ٝكٖتابِا أقالَ جقافتٍٔأب٘اق هكٗغا٢ى إعالًِا 
ٟ    ٗال أْ ُِقص أُفػِا، ٗال ٙلْ٘ يف ٗاق أقسأًٍ، فال ُػتٛٚع أْ شلسَ أُفػِا،  - عِا ًا ٓـ٘ عكـٌٞ هِـا، ٗال ٙبقـ

ًـا  ˮ خٛرلٝ دسٟااهقهٚٞ اهلل ٙق٘ي ِٓا اهقهٚٞ خٛرلٝ دسٟا، سل٘ اهلل بؿلى صلعوِا ُعتكٍ بٕ، ت٘دٕ هِا  -أٙهٟا 
‟اهلل إال١ -ٝ بالزُا بعباض -ٓ٘ فاض  فٚلٍ ًِٔا 

(1)  . 
٣ٍ ًََّٗ َِٙعَتٔكٍ ًُِػَتٔقٚ َٜ إ٢ٜهٟ ٔقَطإط  ُٓٔس ٕٔ ٜفٜقِس  َٜ، فباهتأكٚس  ٔباهو٤ ُٓٔس ٜ  هوتشقٚق  )قس( أهٚػتقس  ٗكوٌـٞ   ،ٓـس

َٜ أُم يف ًٚساْ ٓصا اهكـطا   ٓ٘ أٜ أْ املػأهٞ  أهٚؼ كصهم  ،ٛ بإُٔ سكى عوٟ اهلس٠ ًّ رط  آخطت٘س ُٓٔس
 ٙتٌجى أٗاٟل باالعتكاَ باهلل، ًٗا ٓ٘ االعتكاَ باهلل  ، ٔسٙم ال بس أْ ٙلْ٘ ًّ رط  اهللذبتاز إىل رط  آخط ٙ

الغتٛاع٘ا أْ طلطد٘ا  ِٕٞ ضغ٘ه ُٗغبلتاب اهلل ملػوٌْ٘ه٘ متػم ا): ي اهػاسٞ اآلْ يف أٗغاط املػوٌنيع ِٙ اهصٜ
  ضلكىأهٚؼ ٓصا املِٛق  (ًّ ٓصٖ األظًٞ

 أٙهـاٟ ، ٗإًا ألْ اهتعبرل عِٕ اهتعبرل عِٕ ُاقْلا ألْ ُط٠ فٕٚ احلى، إًٖ ٟاًا ُػٌع مل ٙعس ًِٛق سلّ قوِا بأْ كى
ـ   ٚسٓصا اهصٜ ٝقتقسٍٙ أٗ أْ  ٙؤزٜ إىل نالي، ذ اإلؾـلاهٚٞ أكجـط فـأكجط،    َ كشى هٚؼ ساٟل يف اه٘اقـع، ٗإمنـا ٙطٚغ

  قطُٟٗا بعس قطْٗ. أٙهٟا٤ٚٔٙٗ األًٞ ألْ تبقٟ يف ٗنعٚٞ عوٟ ًا ٓٛ عوٕٚ 
ٕٔ ًََّٗ َِٙعَتٔكٍ :اهلل عِسًا قاي    ٖٓى تفٌْٔ٘ ٓص ،مل صلعى ؾ٣ٟٚا آخط بسٙاٟل عِٕغبشإُ ٗتعاىل ألْ اهلل  ٔباهو٤

 .ٗقوٟ اهلل ٗغوٍ عوٟ غٚسُا ذلٌس ٗعوٟ آهٕ اهٛآطّٙ
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