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.  صؼ٣ٌق ثُنطجدز، ٝصج٣ًنٜج، ٝأ٤ٔٛضٜج ك٢ ٛيث ثُذقظ ٣ذقظ—مالٙز

. ثُضج٣ًل، ثُنطجدز، ثأل٤ٔٛز :ٓجس ثالكضضجف٤زثٌَُ

I. ثُٔووٓز 

ج دؼو أم٢  ّٓ ّْالّ ػ٠ِ ًٍّٞ ّللّا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٙقذٚ ٖٝٓ ٝثالٙ، أ الر ٝثُ ّٚ ثُقٔو هلل ٝثُ

ٌّ ٖٓ ّللا ػ٤َِي ًٝفٔزٌ ٓ٘ٚ ٝدًٌجس، ٌٝٓفذجً دي ك٢ ِِّْز ثُوًُُّٝ ًر  ثُطَّجُخ، ّال ٌَّ ثُٔو

ضؼز ، ُٜيث ثُلَٚ ثُوًِّث٢ّّ ، أٍٙٞ ثُوػٞر ػ٤ِي ك٢ إٟجً ٓجهَّر  ُٔ َّ ثُ َٖ إٔ صؾَو ك٤ٜج ً آ٤ِٓ

 .صؼ٣ٌق ثُنطجدز، ٝصج٣ًنٜج، ٝأ٤ٔٛضٜجك٢ ٛيث ثُوًُ ٗضؼٌف ػ٠ِ ٝ ٝثُلجةور،

II. ثُٔوجُز ٓٞٝٞع  

  :صؼ٣ٌق ثُنطجدز ُـزً ٝثٙطالًفج -1  

ثُنطجدز ًٔج ٣ؼضوو ثألهوٕٓٞ ػِْ ُٚ أُٙٞٚ ٝهٞث٤ٗ٘ٚ، ٖٓ ثّضطجع ثألمي دٜج ٝث٤ٌُْ ك٢ 

٣ًوٜج ػو مط٤ذًج، إى ال ٣ؼو ثُوٍٞ مطجدز إال إىث أفجٟضٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُنٚجة٘ صؾؼِٚ ٟ

ث ػٖ ؿ٤ٌٙ ٖٓ كٕ٘ٞ ثُوٍٞ ثألمٌٟ ًَ . ٓض٤ٔ

. ٓٚوً مطخ، ٣نطخ مطذز، ٝمطجدز: ٝثُنطذز ك٢ ثُِـز

: ُٝٞ ٗظٌٗج إ٠ُ ًِٔز َمطََخ ٗؾو إٔ ٓؼ٘جٛج ٣وًٝ فٍٞ أ٣ٌٖٓ

. ثٌُؿذز ك٢ ثَُٝثػ: ثألٍٝ

. ر ثُذ٤جٕ ٝكٚجفز ثُِْجِٕٓي: ٝثُغج٢ٗ

ٝثُي١ ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛيث ثُٔوجّ ٖٓ ثُٔؼ٤٤ٖ٘ ثُْجدو٤ٖ ٛٞ ثُٔؼ٠٘ ثُغج٢ٗ؛ ف٤ظ إٗٚ ٓٞٝٞع 

ثُنطجدز ك٢ : فو٣غ٘ج، ٝهو ػذٌ ػ٘ٚ ث٤ُٖل ػ٢ِ ٓقلٞظ دؼذجًر ه٣ٞز ٓٞؽَر، ف٤ظ هجٍ

. ثُِـز صٞؽ٤ٚ ثٌُالّ ٗقٞ ثُـ٤ٌ ُإلكٜجّ، ٛيث ػٖ ثُُنْطذَِز ك٢ ثُِـز

إٜٗج ٌِٓز ثالهضوثً ػ٠ِ ثإله٘جع، : الؿ ك٤ؼٌكٜج ث٤ُٖل ػ٢ِ ٓقلٞظ دوُٞٚأٓج ك٢ ثال٠ٙ

. ٝثّضٔجُز ثُوِٞح، ٝفَٔ ثُـ٤ٌ ػ٠ِ ٓج ٣ٌثه ٓ٘ٚ

إٕ ثُنطجدز ٙلز ًثّنز ك٢ ٗلِ ثُٔضٌِْ، ٣وضوً : ٣ٝؼٌكٜج ث٤ُٖل ٓقٔو أدٞ ٌٍٛر دوُٞٚ

فِْٜٔ ػ٠ِ دٜج ػ٠ِ ثُضٌٚف ك٢ كٕ٘ٞ ثُوٍٞ؛ ُٔقجُٝز ثُضأع٤ٌ ك٢ ٗلُٞ ثُْٔضٔؼ٤ٖ، ٝ

. ٓج ٣ٌثه ْٜٓ٘ دضٌؿ٤ذْٜ ٝإه٘جػْٜ

٢ٛ كٖ ٖٓجكٜز ثُؾًٜٔٞ، ٝإه٘جػٚ ٝثّضٔجُضٚ كال دو : ٝهو ػٌكٜج ثُوًضًٞ ثُقٞك٢ دوُٞٚ

ث ٓوًٝٗج، ٝال دو ٖٓ ؽًٜٔٞ ٣ْضٔغ ٝإال ًجٕ ثٌُالّ  ًٌ ٖٓ ٖٓجكٜز، ٝإال ًجٗش ًضجدز أٝ ٕؼ

٣خ ًأ٣ٚ ُِْجٓؼ٤ٖ، ٣ٝؤ٣وٙ فو٣غًج أٝ ٤ٙٝز، ٝال دو ٖٓ ثإله٘جع، ٝىُي دإٔ ٣ٞٝـ ثُن٠

. دجُذٌث٤ٖٛ ٤ُؼضووٝٙ ًٔج ثػضووٙ

عْ ال  -إٕ ٕجء ّللا صؼج٠ُ-ٝثُٔوٚٞه دجإله٘جع ىُي ثُ٘ٞع ثُنطجد٢ ثُي١ ٤ّأص٢ ثُقو٣ظ ػ٘ٚ 

دو ٖٓ ثالّضٔجُز، ٝثٌُٔثه دٜج إٔ ٤ٜ٣ؼ ثُنط٤خ ٗلُٞ ّجٓؼ٤ٚ، أٝ ٣ٜوةٜج ٣ٝوذٜ ػ٠ِ 

ج أٝ ٓذ٤ًٌج، هثػ٤ًج إ٠ُ  ،ٓقَٗجٍٓجّ ػٞثٟلْٜ ٣ضٌٚف دٜج ٤ًق ٕجء ّجًث أٝ  ًٌ ٓٞق

ًٌ ٝإه٘جٌع ٝثّضٔجُزٌ، ٖٝٓ  ثُغًٞر، أٝ إ٠ُ ث٤ٌُْ٘ز، ٝإًىث كأِّ ثُنطجدز ٖٓجكٜز، ٝؽٜٔٞ

ثَُْٜ دؼو ىُي إٔ ٣ضذ٤ٖ هًٚٞ صؼ٣ٌق ثُنطجدز دأٜٗج كٖ ثٌُالّ ثُؾ٤و؛ ألٕ ثٌُالّ ثُؾ٤و 

. ٣٘ضظْ ثُنطجدز ٝثٌُضجدز ٝثُٖؼٌ

ج إٔ ٌٟٗ ٗن ًٞ ج ك٢ صؼ٣ٌلٜج، دأٜٗج ثُووًر ػ٠ِ ثُ٘ظٌ ك٢ ًَ ٓج ٣َٞٙ إ٠ُ ٖٝٓ ثَُْٜ أ٣ ًٙ
ث ٖٓ ثٌُضجح ٓو٘ؼٕٞ؛  ًٌ ث ٖٓ ثٌُضخ ٓو٘غ، ًٝغ٤ ًٌ ثإله٘جع ك٢ أ١ ْٓأُز ٖٓ ثُْٔجةَ؛ ألٕ ًغ٤

ٝألٕ ثألّجصير ك٢ ٌٕفْٜ ٝٓقجٌٝثصْٜ ٓو٘ؼٕٞ، ٤ُِٝ ٝثفو ٖٓ ٛؤالء مط٤ذًج؛ ألْٜٗ 

ػٕٞ، ٌُْٜٝ٘ ال ٣ْض٤ِٕٔٞ، عْ ٖٓ ثَُْٜ إٔ ٣ضؾٜٕٞ إ٠ُ ثُؼوَ ال إ٠ُ ثُؼجٟلز؛ كْٜ ٣وٖ

ج ك٢ صؼ٣ٌق ثُنطجدز دأٜٗج كٖ ثالّضٔجُز؛ ألٕ ثُٔ٘ظٌ ثُطذ٤ؼ٢ ثٌُثه٢ ٣ْض٤َٔ  ًٚ ٗؾو ٗو

ثُيٝثه٤ٖ ُِؾٔجٍ، ٤ُِٝ مطذز؛ ٝألٕ ثُٔٔغَ ثُذجًع ٣ْض٤َٔ ثُ٘ظجًر دئٕجًثصٚ أٝ فًٌضٚ أٝ 

ػج١ً ثُؾْو، ثَُِٜٜٔ ٣ٍٚ، أٝ ٝهلضٚ هٕٝ إٔ ٣٘طن، ك٤ِِ دنط٤خ؛ ٝألٕ ثُذجةِ ثٍ

. ثُغٞح، ثُٔؼٌٝم ثُؾْو هو ٣ْض٤َٔ ثُٔقْٖ دٔ٘ظٌٙ ٛيث، ٝٓج ٛٞ دنط٤خ

: ػ٠ِ إٔ ٛ٘جى صؼ٣ٌلجس أمٌٟ ُِنطجدز ٜٓ٘ج

أٜٗج ػِْ ٣وضوً دضطذ٤ن هٞثػوٙ ػ٠ِ ٖٓجكٜز ثُْٔضٔؼ٤ٖ دلٕ٘ٞ ثُوٍٞ ثُٔنضِلز؛ ُٔقجُٝز 

. إه٘جػْٜثُضأع٤ٌ ك٢ ٗلّْٜٞ، ٝفِْٜٔ ػ٠ِ ٓج ٣ٌثه ْٜٓ٘ دضٌؿ٤ذْٜ ٝ

إٜٗج مطجح ٣ِو٠ ٖٓ كٌه ػ٠ِ ؽٔجػز، دوٚو ثُضأع٤ٌ ك٢ ٗلّْٜٞ : ْٜٝٓ٘ ٖٓ ػٌكٜج دوُٞٚ

: ٝثّضٔجُضْٜ، ٝػٖ ٛيٙ ثُضؼ٣ٌلجس ثُٔضؼوهر ُِنطجدز ٣وٍٞ ثُوًضًٞ ػذو ثُؾ٤َِ ِٕذ٢

ث، ٌُٖٝ ٜٓ٘ج ٓج ٤ُِ  ًٌ ػٌكش ثُنطجدز دضؼج٣ًق ًغ٤ٌر ال ٣ضذجػو دؼٜٞج ػٖ دؼٜ ًغ٤

ثُنطجدز ٝؽَة٤جصٜج، ٜٝٓ٘ج ٓج ٤ُِ ٓجًٗؼج ٖٓ همٍٞ أ٤ٕجء أمٌٟ ٓؼٜج، ؽجًٓؼج ٌَُ أٗٞثع 

ٓغَ ثُٞٙج٣ج ٝثُوًُٝ ٝثإلػالٗجس ٌٝٛيث، ٝأٝٝـ ٝأهم ٓج ػٌكش دٚ ثُنطجدز أٜٗج كٖ 

ٓنجٟذز ثُؾٔج٤ٌٛ دط٣ٌوز إُوجة٤ز، صٖضَٔ ػ٠ِ ثإله٘جع ٝثالّضٔجُز، ٛيث ثُضؼ٣ٌق ًٔج ٌٟٗ 

: ٣وّٞ ػ٠ِ ػ٘جٌٙ ٓؼ٤٘ز

ٕٝ ثُقو٣ظ ٓنجٟذز ُؾًٜٔٞ ٖٓ ثُ٘جُ، كئىث ًجٕ ثُٖن٘ ٣ضقوط إ٠ُ كٌه أٝ إٔ ٣ي: أٝاًل 

ثع٤ٖ٘؛ كئٗٚ ػجهر ال ٣قضجػ إ٠ُ ُٜؾز مطجد٤ز، ٣ٌٝل٤ٚ إٔ ٣ٌٖؿ ثُٔؼ٠٘ أٝ ثُلٌٌر ثُض٢ 

. ٣ٌ٣وٛج ك٢ ٙٞس ٛجها، ٣ٌٟٝوز ٓأُٞكز ك٢ ًَ ثألفجه٣ظ، كٜيث ٤ُِ مطذز

ًر ثُٚٞس، ٝص٤٤ٌلٚ دجمضالف ٗذٌثصٚ، إٔ ٣ٌٕٞ دط٣ٌوز إُوجة٤ز، ٝٛيث ٣ؼ٢٘ ؽٜج: عج٤ًٗج

ٝصؾ٤ْْ ثُٔؼج٢ٗ ثُض٢ صضٜٞٔ٘ج ثُنطذز، ٝإدوثء ثُضأع٤ٌ دٜج، ٖٝٓ ٌٓٔالس ٛيٙ ثُط٣ٌوز إٔ 

صٚقذٜج إٕجًثس دج٤ُو، أٝ دـ٤ٌ ث٤ُو، ًٔج ٣ذو١ ثُنط٤خ ثٗلؼجالصٚ دٔج ٣وٍٞ، كٌَ ىُي ٣غ٤ٌ 

. ثُْجٓؼ٤ٖ، ٣ٝٞؽٚ ػٞثٟلْٜ ٗقٞٙ، ٣ٝؾؼِْٜ أًغٌ ثّضؾجدز ٌُأ٣ٚ

إٔ ٣ٌٕٞ ثُقو٣ظ ٓوً٘ؼج، دق٤ظ ٣ٖضَٔ ػ٠ِ أهُز ٝدٌث٤ٖٛ صغذش ٙقز ثُلٌٌر ثُض٢ : عجُغًج

٣وػٞ إ٤ُٜج ثُقو٣ظ، كئىث مِش ثُنطذز ٖٓ ٛيٙ ثألهُز؛ كئٜٗج ال ص٣َو ػ٠ِ إٔ صٌٕٞ إدوثء 

ٝثُنط٤خ ثُ٘جؽـ . ًأ١، ٢ٛٝ صٌٕٞ كجِٕزً؛ ألٜٗج ال صؤه١ إ٠ُ ثُـٌٛ ثُي١ ه٤ِش ٖٓ أؽِٚ

ثُض٢ ٣ْٞهٜج ًٌٕفج ٝثك٤ًج ٣ٌغٌ ك٤ٚ ثُٔضٌثهكجس، ٣ٝؼ٤و دؼٜ ثُؾَٔ ٣ِٝـ ػ٠ِ ٣ٌٖؿ ثألهُز 

ٍٕ مجٍٙز ٝؽَة٤جٍس ٓؼ٤ٍ٘ز ٝأٓغٍِز صٞٝـ ثُلٌٌر، ٝصغذِّضُٜج ك٢ أىٛجٕ ّجٓؼ٤ٚ . ص٤ًٌَ ٓؼج

إٔ ٣ضٞثكٌ ك٢ ثُنطذز ػٌ٘ٚ ثالّضٔجُز، ٝٛيث ٣ؼ٢٘ صٞؽ٤ٚ ػٞثٟق ثُْجٓؼ٤ٖ، : ًثدًؼج

إ٤ُٚ ثُنطذز؛ ألٕ ثُْجٓغ هو ٣وض٘غ دلٌٌر ٓج، ٌُٖٝ ال ٣ؼ٤٘ٚ  ٝثّضؾجدضْٜ ٌُِأ١ ثُي١ صوػٞ

إٔ ٣٘ليٛج، أٝ إٔ صضقون ٖٓ ؿ٤ٌٙ كال ٣ْؼ٠ ُضقو٤وٜج ٛيث ثُؼٌ٘ٚ ٖٓ أْٛ ػ٘جٌٙ 

ثُنطذز؛ ألٗٚ ٛٞ ثُي١ ٣قون ثُـٌٛ ثُٔطِٞح ٜٓ٘ج؛ كجُِٚٞٗ ٝثُٕٞجر ٝثُ٘ٔجٕٓٞ 

ًًٕٞ كْجه أػٔجُْٜ، ٝكجهوٝ ثألٓجٗز ك٢ أػٔجُْٜ، ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ٓ٘قٌك٢ ثُِْٞى ٣و

ّٝٞءٛج ٌُْٜٝ٘ ٓغ ىُي ٣ٔجًّٜٞٗج، دَ أًغٌ ٖٓ ىُي؛ ٝٛيث ٣ٌؽغ ألّذجح ٗل٤ْز إٔ 

ثُٖن٘ ثٌُيثح هو ٣ٌٖؿ أٌٝثً ثٌُيح، ّٝٞء ٗض٤ؾضٚ دأًغٌ ٓٔج ٣ضقوط ثُٞثػع 

ٝثٌُٔد٢، ًٝيُي ٣ضقوط ثُِٚٞٗ ػٖ أٌٝثً ثٌُْهجس، ٝثُِٜٕٔٔٞ ػٖ أٌٝثً ثإلٛٔجٍ 

دَ ال دو ٖٓ ؽيح . ٕ ثإله٘جع ٝفوٙ ال ٣ٌل٢ ُ٘ؾجؿ ثُنطذزٌٝٛيث، ًَٝ ىُي ٣ٞٝـ أ

ثُْجٓؼ٤ٖ؛ إلٕذجع ثُلٌٌر ٝثّضٔجُز ػٞثٟلْٜ ٗقٞٛج فض٠ ٣ضذغ إه٘جػْٜ ػَٔ دٔج ثهض٘ؼٞث 

. دٚ

ٌَ ثإلُوجِء، ٝؼ٤َق  ٝثإلُوجء ىٝ أعٌ ًذ٤ٌ ك٢ ثّضٔجُز ثُْجٓؼ٤ٖ، كٖٔ ثُنطذجء ٖٓ ٣ٌٕٞ كجص

ٛذجًء، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣أص٢ دأهُز أهَ أٝ أٝؼق، ٌُٝ٘ٚ ٣غ٤ٌ  ثُضأع٤ٌ كض٤ٞغ أهُضٚ ثٌُغ٤ٌر ثُٔو٘ؼز

ػٞثٟق ثُْجٓؼ٤ٖ، ٣ِٜٝخ ٖٓجػٌْٛ ك٤ضقْٕٔٞ ُض٘ل٤ي كٌٌصْٜ، ٣ٝقجٍٝ ًَ ٝثفو ْٜٓ٘ 

إٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ صقو٤ن ٢ٕء ٜٓ٘ج دووً ٟجهضٚ، ٝهو ٣وػٞ مط٤ٌخ ٓج أد٘جَء ه٣ٌضٚ إ٠ُ إٖٗجء 

ك٤ْٔؼٞٗٚ ٣ٌٌٖٝٝٗٚ، عْ ال  ٓوًّز ُضؼ٤ِْ ٗجٕت٤ْٜ؛ ك٤ذ٤ٖ ُْٜ َٓث٣ج ٛيٙ ثُٔوًّز،

٣ؼِٕٔٞ أ١ ٢ٕء إلٖٗجةٜج،ًٝدٔج صقوط آمٌ ك٢ ثُٔٞٝٞع ٗلْٚ كئىث ثُ٘جُ ٓ٘وكؼٕٞ 

. ُضقو٤ن هػٞصٚ

. ٝإًىث كوو ٗؾقش ثُنطذز ٝآصش عٌٔصٜج، ٝال ٣ٌؽغ ٗؾجفٜج إ٠ُ ثإله٘جع، دَ إ٠ُ ثالّضٔجُز

فوط ك٢ ؽًٜٔٞ هو ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٓٞٝٞع ال ٣ومِٚ ػٌ٘ٚ ثالّضٔجُز أٙاًل؛ كئىث ٝهق ٓش

٣ٌٖؿ ٗظ٣ٌز ػ٤ِٔز ٓغَ ص٣ٌٖٞ ثُط٤ق ٖٓ أُٞثٕ ّذؼز، أٝ ٤ًل٤ز فوٝط ثُضٔغ٤َ 

ثًٌُِٞٝك٢ِ٤ ك٢ ثُ٘ذجس، أٝ ٤ًق ٣ٌٚع ثُض٤جً ثٌٌُٜد٢ أٝ ٓج إٔذٚ ىُي ٖٓ ثُ٘ظ٣ٌجس؛ 

ك٤ِِ ك٢ فو٣غٚ ٓج ٣قضجػ إ٠ُ ثّضٔجُز ٝإٕ ًجٕ ٖٓضٔاًل ػ٠ِ إه٘جع ٝثٝـ، ٝفْٖ 

. ك٢ صؼ٣ٌق ثُنطذزثّضوالٍ، كٜيث ؿ٤ٌ هثمَ 

ٝػَٔ ثُٔو٤ًّٖ ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع ٣أصٕٞ دقوجةن ٓؾُٜٞز ُضال٤ٓيْٛ؛ ك٤ِلضٕٞ أىٛجْٜٗ 

ٗقٞٛج، ٣ٝو٤ٕٔٞ ثألهُز ػ٠ِ ٙقضٜج، ٌُٖٝ ػِْٜٔ ٤ُِ هثماًل ك٢ إٟجً ثُنطجدز، ٝال 

ج ًٞ ِٗ ١ٌٝ٣ ثُٞثفو ْٜٓ٘ أفجه٣ظ ٗجهًر : ٣ِٖٔٚ صؼ٣ٌلٜج، ٖٝٓ ىُي أ٣ ج ًّٚ أػٔجٍ ثُوُ

٣ٖ، أٝ ٤٤ٖٔٛٝ ك٤ًٚٞ دٜج فْٖ ثُؼجهذز ألػٔجٍ ثُن٤ٌ، ّٝٞء ث٤ٌُٚٔ ألٕنجٗ فو٤و٢

ألػٔجٍ ثٌُٖ، ٣ٝ٘لؼَ ثُْجٓؼٕٞ دٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٞػع ٣ٝضأعٌ دٚ ًِّْٜٞ، ٌُٖٝ ٛيث 



ج؛ ٖٓ ٗجف٤ز ألٗٚ ٣٘وٚٚ ػجَٓ ثإله٘جع ثٌُال٢ٓ، ٝإٕ ًجٕ ٓوً٘ؼج  ًٞ ثُؼَٔ ال ٠ْٔ٣ مطذز أ٣

. ٙ ٤ُِ إُوجء مطجد٤ًّج، دَ ٛٞ فو٣ظ ٝػظجسدٔج ك٤ٚ ٖٓ أفوثط، ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ إٔ

ج ثُٞٙج٣ج ثُط٣ِٞز ٝثُقٌْ ثُو٤ٌٚر، ثُض٢ ٣ووٜٓج ثُقٌٔجء ٝثُٔؾٌدٕٞ  ًٞ ٖٝٓ ىُي أ٣

ألد٘جةْٜ ٝأٙقجدْٜ، ًٝضخ ثألهح ثُؼٌد٢ صقلَ دٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثٌُالّ، ٛيٙ ال ص٠ْٔ مطذز؛ 

ًٕٝ ثُٞٙج٣ج ٝثُٔقجًٝثس ألٜٗج صلوو ًَ أٝ ٓؼظْ أًًجٕ ثُنطذز، ٌُٖٝ هث٢ًّ ثُنطجدز ٣يى

ٝثألؽٞدز صذًؼج ُِنطجدز، ألٜٗج ٢ٕء ٌَٓٔ ُٜج، ٝإٕ ُْ صْضِٞف أًًجٕ ثُنطذز، ٝال ٣٘طذن 

: ػ٤ِٜج صؼ٣ٌلٜج، ٝػ٠ِ ىُي كئٕ ثُنط٤خ ٣ْضٜوف ٖٓ مالٍ مطذضٚ إ٠ُ أًٓٞ أّج٤ّز

. ٗوَ أكٌجًٙ إ٠ُ ث٥م٣ٌٖ: ثألٌٓ ثألٍٝ

. ًجًإه٘جػْٜ ٓ٘طو٤ًّج دٜيٙ ثألف: ٝثألٌٓ ثُغج٢ٗ

. ؽيح هِٞدْٜ إ٤ُٜج؛ ٤ُؼِٔٞث دٔوضٞجٛج: ٝثألٌٓ ثُغجُظ

: ثُلٌم ٣ٖ ثإله٘جع ٝثالّضٔجُز -2

هو صو٘غ ثُٖذجح دٔٞجً ثُضوم٤ٖ ٓغاًل كض٘ؾـ ك٢ ٜٓٔضي، دَ إٗي صقجٍٝ ٓغ ثُذؼٜ، كئىث ٛٞ 

ٝٓغ ىُي كْٜ ٣ٔجًّٕٞ  إٔو ثهض٘جًػج ٓ٘ي دًٌٞٙ ثُذجُؾ ػ٠ِ ثُٚقز، ٝثُٞٝغ ثالهضٚجه١،

، إ٠ُ ٛ٘ج كِْ ٣ٌق ثإله٘جع، ٝالدو ٖٓ ثالّضٔجُز ؽيدًج ُْٜ، ًْٝذًج  ثُضوم٤ٖ دٌٖثٛز ٝصقوٍّ

إلىػجْٜٗ دئهالػْٜ ػٖ ػجهر ٜٓو ثُؼوَ ٝثُوِخ ًٓؼج؛ ُِضنِ٘ ٜٓ٘ج، ُٝٞ أٗي ٝٝؼش 

ٌثَم ٝثُوضِزَ ٝثَُٗجر ك٢ هل٘ ثالصٜجّ ٝفجًٔضْٜ ؽ٤ٔؼج ػ٠ِ ٓج ًْذش أ٣و٣ْٜ ُٔج ًجٕ  ُّْ ثُ

ًف ٓوٟ ثًٌُٞ، ٝػٔن ثإلؽٌثّ، ٌُٖ ث٤ُٖطجٕ ٛٞ ثُي١ هكغ د٘ج إ٠ُ إال أٗ٘ج ٗغ: ؽٞثدْٜ

. ىُي، إًىث كجإله٘جع ٌٖٓٔ، ٝثُْذ٤َ ٜٓٔو إ٤ُٚ

ك٢ٜ دُْؼٌو آمٌ ػ٠ِ ثُط٣ٌن صضْ دٚ ٝظ٤لز ثُنط٤خ، : أٓج ثالّضٔجُز ثُٔضٞؽز دجالّضؾجدز

ََ ٝثُض٤ٌٛخ صجًر أمٌٟ، ٝدٜٔج ًٓؼج أف٤جًٗج ٝٗض٘جٍٝ ٓغاًل ص٠ د٤و٤ًّج ػ٠ِ ىُي دجُضٌؿ٤خ صجًرً

-ٙؼو ثُ٘ذ٢ »: -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ٖٓ ثُْ٘ز ثُٔطٌٜر، أٍٝ مطذز مطذٜج ًٍّٞ ّللا 

٣ج أ٣ٜج ثُ٘جُ، إٕ ّللا هو ثمضجً : ثُٔ٘ذٌ، كقٔو ّللا ٝأع٠٘ ػ٤ِٚ، ٝهجٍ -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ

ٕؾٌر ٌُْ ثإلّالّ ه٣ً٘ج؛ كأفْ٘ٞث ٙقذز ثإلّالّ دجُْنجء، ٝفْٖ ثُنِن، أال إٕ ثُْنجء 

ٖٓ ثُؾ٘ز، ٝأؿٚجٜٗج ك٢ ثُو٤ٗج، كٖٔ ًجٕ ٌْٓ٘ ّن٤ًّج ال ٣َثٍ ٓضؼِوًج دـٖٚ ٜٓ٘ج فض٠ 

ج ال  ًٔ ٣ًٞهٙ ثُؾ٘ز، أال إٕ ثُِؤّ ٕؾٌر ك٢ ثُ٘جً، ٝأؿٚجٜٗج ك٢ ثُو٤ٗج كٖٔ ًجٕ ٌْٓ٘ ُت٤

ثُْنجَء ك٢ ّللا، ثُْنجء ك٢ : ٣َثٍ ٓضؼِوًج دـٖٚ ٜٓ٘ج فض٠ ٣ًٞهٙ ك٢ ثُ٘جً، عْ هجٍ ٌٓص٤ٖ

ٌٓجٕ ثإله٘جع؟ : دوُٞٚ -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-٤ًق دِؾ ثٌٍُّٞ «  ّللا

دٔنجٟذز ثُؼوَ ثُوج٢ٝ دإٔ ّللا صؼج٠ُ إىث ًجٕ هو أًٌٓ٘ج دٜيث ثُو٣ٖ ثُي١ ٛٞ أؽَ : أٝاًل 

ثُ٘ؼْ؛ كال دو إٔ ٣ؾ٢ء ثٌٌُٖ ؽَثء ُٜيٙ ثُ٘ؼٔز، ػ٠ِ إٔ ٣أمي ثٌٌُٖ ٟجدؼٚ ثُؼ٢ِٔ ػ٠ِ 

: ٣ٌٟو٤ٖ

. ٍ؛ إػجٗز ُِٔقضجػ ٤ٙٝجٗز ٌُٔثكن ثُٔؾضٔغ٣ٌٟن ثُذيٍ دجُٔج: أٝاًل 

٣ٌٟن ثُٞه ثُؾجٓغ ُِوِٞح، ٝىُي دقْٖ ثُنِن، ٝف٤ظ ٣ذوٝ ثُض٤ٌِق ٛ٘ج ٙؼذًج، كئٕ : عج٤ًٗج

إ٠ُ ثُضٌؿ٤خ ٝثُض٤ٌٛخ؛  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ثُؼوَ ال ٣ٜٜ٘ دٚ ٝفوٙ؛ ُٝيث ٣ضؾٚ 

-ىُي ك٢ ثّضنوثٓٚ  ٤ُضقٌى ثُٔنجٟخ، ٣ٝأمي مطٞر ػ٤ِٔز إ٠ُ ٌٌٕ ٛيٙ ثُ٘ؼٔز، ٝظٌٜ

ُْ٘ن ثُضٌؿ٤خ ٛ٘ج ٝٓج صالٙ ٖٓ ثُض٤ٌٛخ، ٝثُي١ ٣ْ٘ؾْ ٓغ ٟذ٤ؼز  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ

. ثإلْٗجٕ ثُض٢ ال صْضؾ٤خ إال ٌُِكن ٝثُضوًػ

٣غ٤ٌ ك٤ٜج ثُٖٞم إ٠ُ ثُْنجء ػ٠ِ ّ٘ز ثُضوًػ؛  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ٝٛج ٛٞ ىث 

ث ُِوٟٞ ثٌُجٓ٘ز، كجُْنجء ٕؾٌر، عْ ٙ ًً ٝ ٕؾٌر ك٢ ثُؾ٘ز، ٤ُْٝش ٖٓ إٔؾجً ثّض٘لج

ثُو٤ٗج، كئىث صلضقش ثُ٘لِ ٝأٙـش ثألىٕ ؽجء ثألَٓ ك٢ ثٍُٞٙٞ، ٝٓغ إٔ ثُٖؾٌر ك٢ 

رٌ ك٢ ثُو٤ٗج عْ ٢ٛ ك٢ ٣وى ٓج هٓش ّن٤ًّج، ٝدجُٔقضجؽ٤ٖ فل٤ًّج، ٝٓغ  َوالَّ ُٓ ثُؾ٘ز كأؿٚجٜٗج 

ج إ٠ُ ٓج صٖض٢ٜ  ًٔ . إ٠ُ ثُؾ٘ز-ىُي ًِٚ ك٢ٜ ٝثِٙز دي فض

ِّٞح ثُل٣ٌو ٣ٌٖٔ ُِٔضٌِْ إٔ ٣قٌى ثُؼوَ، ٝإٔ ٣قٌى ثُٖٔجػٌ ؽ٤ًٔؼج؛ ٤ُٜٜ٘ ٝدٜيث ثأل

إٕ ، ثُْٔضٔغ إ٠ُ ثُضطذ٤ن د٤ٌجٗٚ ًِٚ، ٝهَ ٓغَ ىُي ك٢ ًَ ٓج ٣ض٘جُٝٚ ثُنط٤خ ٖٓ هٞج٣ج

ٓقذز ّللا صؼج٠ُ ال صأص٢ ٖٓ ٓؾٌه ثإل٣ٔجٕ ثُؼو٢ِ دٚ، كجألًٓٞ ثُؼوال٤ٗز ٝفوٛج ٓج ًجٗش 

ج ُضؤعٌ ك٢ ثُؼٞثٟ ًٓ ف ٝثُوِٞح؛ ُٝٞ ًجٕ ًيُي ٌُجٕ ثُْٔضٌٖهٕٞ ك٢ ٓووٓز ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ٣ٞ

ًُّٝٞٚ، ٌُٝجٗش أكتوصْٜ ٖٓ إٔو ثألكتور فذًّج هلل ٌُُّٝٞٚ، أٝ ّٔؼش دأفٍو ٖٓ ثُؼِٔجء 

ٝق٠ دٌٝفٚ إ٣ٔجًٗج ٓ٘ٚ دوجػور ٣ًج٤ٝز، أٝ ْٓأُز ٖٓ ْٓجةَ ثُؾذٌ ٓغاًل؟ ال؛ ىُي ألٕ 

ُْ ثُؼوال٢ُّٗ ثُوٝثكغ ثُٞؽوث٤ٗز ك٢ ثُوِخ ٖٓ مٍٞف ٝ ٓقذٍز ًٝؽجٍء صلؼَ ٓج ال ٣لؼِٚ ثُلٜ

. ثُٔؾٌهُ 

ف٤٘ٔج كٌم ك٢ دجح ثُوٝثكغ د٤ٖ ػجٓز ث٤ُِْٖٔٔ، ثُي٣ٖ  -ًفٔٚ ّللا-ُٝوو أؽجه ثُٖجٟذ٢ 

همِٞث ك٢ ًدوز ثُضٌج٤ُق، دوثكغ ٖٓ ػّٔٞ إّالْٜٓ ٝمٞثْٜٙ ثُي٣ٖ همِٞث ك٢ ًدوز ٛيٙ 

. ٝثُلْٜ ٝٛٞ ثُقخ ٝثٌُؽجء ثُضٌج٤ُق، ٣ْٞهْٜ ٓج ٛٞ إٔو ٖٓ ٓؾٌه ثُضؼوَ

. كجٌُٞح ثألٍٝ فجُٚ فجٍ ٖٓ ٣ؼَٔ دقٌْ ػٜو ثإلّالّ، ٝػوو ثإل٣ٔجٕ ٖٓ ؿ٤ٌ ٍثةو: ٣وٍٞ

فجُٚ فجٍ ٖٓ ٣ؼَٔ دقٌْ ؿِذز ثُنٞف ٝثٌُؽجء، أٝ ثُٔقذز كجُنٞف ٌّٟٞ ّجةٌن، : ٝثُغج٢ٗ

 ٍّ ًُ فج . ٝثٌُؽجء فجٍه هجةٌو، ٝثُٔقذز ص٤ج

٣ٌ إٔ ثُنٞف ٓٔج ٛٞ إٔن ٣قَٔ ػ٠ِ ثُٚذٌ ػ٠ِ ٓج كجُنجةق ٣ؼَٔ ٓغ ٝؽٞه ثُٖٔوز، ؽ

ج، ٝثُٔقخ ٣ؼَٔ دذيٍ  ًٞ ٛٞ إٔٛٞ، ٝإٕ ًجٕ ٕجهًّج، ٝثٌُثؽ٢ ٣ؼَٔ ٓغ ٝؽٞه ثُٖٔوز أ٣

. ثُٔؾٜٞه ٕٞهًج إ٠ُ ثُٔقذٞح؛ ك٤َْٜ ػ٤ِٚ ثُٚؼخ، ٣ٝوٌح ػ٤ِٚ ثُذؼ٤و

ثُنط٤خ ك٢ ٝال ٣ٌٟ أٗٚ أٝك٠ دؼٜو ثُٔقذز، ٝال هجّ دٌٌٖ ثُ٘ؼٔز، ٌٝٛيث صذوٝ ْٓت٤ُٞز 

إعجًر ثُوٟٞ ثٌُجٓ٘ز ك٢ هثمَ ثإلْٗجٕ؛ ُض٘طِن ٖٓ ػوجُٜج إ٠ُ ؽجٗخ ثُؼوَ ثُٞثػ٢، ٝٙٞاًل 

إ٠ُ ٓج ٣ٌؽٞٙ ٖٓ صأع٤ٌ، ٝإىث ًجٕ ثُٔقجٌٝ ٣ْضنوّ ثُذٌٛجٕ؛ د٤جًٗج ُألًهجّ ٝثألفؾجّ، كئٕ 

ٝظ٤لز ٛيث ثُذٌٛجٕ ال ٣قَٔ ػ٠ِ ثصنجى ثُطجػز ّذ٤اًل، ٣ٝضٌلَ ديُي إعجًر ثُٞؽوثٕ، ٝصِي 

ثُنط٤خ ٛيث ػٖ صؼ٣ٌق ثُنطجدز ك٢ ثُِـز ٝك٢ ثالٙطالؿ، ٝػٖ د٤جٕ ثُلٌم د٤ٖ ثإله٘جع 

. ٝثالّضٔجُز
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ثُنطجدز ٓنِٞهز ٓغ ثإلْٗجٕ، ًٝجٕ ثُذقظ ػٜ٘ج هذَ ثُؾج٤ِٛز ٝثإلّالّ مجٙز، ٝإٔ صأع٤ٌ 

. ثُذالؿز ك٢ ثُ٘لُٞ ال ٣ن٘ أٓز دؼ٤ٜ٘ج، ٝال ؽ٤اًل دؼ٤٘ٚ

ث؛ ألٕ ثألفٌجّ ثُٚجههز ك٤ٔج ٛٞ : ه هجٍ ثدٖ ٤ّ٘جءٝم إٕ ٙ٘جػز ثُنطجدز ػظ٤ٔز ثُ٘لغ ؽّوً

ٌٍ ٝفْٖ، أكَٞ ٗلًؼج ٝأػظْ ٖٓ أٝوثهٛج كجةور ٝثإلْٗجٕ ال ٣ؼ٤ٔ ٝفوٙ؛ كٌجٕ ال  َػْو

ٓقجُز ٓقضجًؽج إ٠ُ ثُضؼجَٓ، ٝثُضؾجًٝ ٝٛٔج ٓقضجؽجٕ إ٠ُ أفٌجّ ٙجههز، ٝٛيٙ ثألفٌجّ 

ٓوًٌر ك٢ ثُ٘لُٞ، ٌٓٔ٘ز ك٢ ثُوِٞح، ٝثُذٌٛجٕ ه٤َِ ثُؾوٟٝ ك٢ صقضجػ إ٠ُ إٔ صٌٕٞ 

. فَٔ ثُؾًٜٔٞ ػ٠ِ ثُقن

ج ًجٕ ّللا صؼج٠ُ هو كطٌ ثُ٘جُ ػ٠ِ هِٞر ثُذ٤جٕ، ٌِِٝٓز : كجُنطجدز َّٔ ٢ٛ ثُٔؼ٤٘ز ديُي، ُٝ

ثُضأع٤ٌ؛ كجّضطجػٞث دٜج فَٔ ؿ٤ٌْٛ ػ٠ِ ٓج أًثهٝث ْٜٓ٘ ًٝأٟ ؿ٤ٌْٛ ٓج ٗجُٚ ٛؤالء 

ًز، ٝأْٜٗ ُْ ٣٘جُٞث ٓج ٗجُٚ أٙقجدٜج؛ فجُٝٞث إٔ ٣ذقغٞث ك٢ ثألّذجح؛ دْذخ ٛيٙ ثَُٔ

مض٤جً، ٝهٝٗٞث ٗض٤ؾز أدقجعْٜ، ّٝٝؼٞٛج فض٠ ؽجء ك٘ظٌٝث ٝثمضجًٝث، ٝههوٞث ثُ٘ظٌ ٝثال

أًّطٞ ك٢ ثُوٌٕ ثٌُثدغ هذَ ث٤ُٔاله، كؾٔغ ٓج ػٌكٚ ٖٓ ٕضجس ٛيث ثُلٖ ك٢ ًضجح ٝٔ٘ٚ 

(. ثُنطجدز)هٞثػو ٛيٙ ثُٚ٘جػز ّٔجٙ 

ٝهو صٌؽْ ٛيث ثٌُضجح إ٠ُ ثُؼٌد٤ز دٌٖ دٖ ٓض٠، ُٝنٚٚ ثدٖ ًٕو، ٝأمي ػ٘ٚ كالّلز 

١؛ ُٝيُي ػوٙ ًغ٤ٌ ٖٓ ٛؤالء ثُلالّلز ؽًَءث ٌٓٔاًل ُؼِْ ثُؼٌح ًجدٖ ٤ّ٘ج ٝثُلجًثح

ج ٓ٘ٚ ٝثُْذخ أْٜٗ ًأٝث إٔ أًّطٞ ك٢ ًضجح  ًٔ ثُٔ٘طن، ٝؽؼَ ثدٖ ٤ّ٘ج ثُنطجدز هْ

صٌِْ ػٖ ثُقوِّ ٝثٌُّْ ٝثُو٤َُ، ٤ًٝق ٣ضأُق ثُو٤جُ ثُنطجد٢، ًٔج صٌِْ ػ٠ِ ( ثُنطجدز)

الّلز ػ٠ِ ٛيث ثُقجٍ إ٠ُ إٔ هٌٚ ثُضٚو٣ن ثُي١ ٣ٌل٢ ك٢ ثُنطجدز، ٝهو ثّضٌٔ أٌٓ ثُق

. ثُٔضأمٌٕٝ ْٜٓ٘ ثُ٘ظٌ ك٢ ثُٔ٘طن ػ٠ِ ثُو٤جُ ٝثألٌٕجٍ

ٝهو ػٌف إٔ أٍٝ ٖٓ هٕٝ هٞثػو ٛيث ثُؼِْ عالعز ٖٓ كالّلز ث٤ُٞٗجٕ، ك٢ أٝثمٌ ثُوٌٕ 

ثُنجِٓ ٝأٝثةَ ثُوٌٕ ثٌُثدغ هذَ ث٤ُٔاله، ٝهو ظٌٜ أًّطٞ ٍػ٤ْ كالّلز ث٤ُٞٗجٕ، كِْ 

ثُي١ ( ثُنطجدز)ًذ٤ٌر ٖٓ أٍٙٞ ٛيث ثُلٖ إال هٝٗٚ ٌٖٝٗٙ ك٢ ًضجدٚ ٣ـجهً ٙـ٤ٌر ٝال 

. إٌٔٗج إ٤ُٚ

: ثُنطجدز د٤ٖ كٕ٘ٞ ثألهح -4

: ٗأص٢ ث٥ٕ إ٠ُ ثُقو٣ظ ػٖ ثُنطجدز د٤ٖ كٕ٘ٞ ثألهح ك٘وٍٞ

ثُنطجدز ٗٞع ٖٓ ثُ٘غٌ، ٝدٜيث ثُضؼ٣ٌق ثُي١ ّذن صنضِق ػٖ ثٌُضجدز، ٝػٖ ثُ٘غٌ ثُل٢٘؛ 

ثإله٘جع أٝ ثالّضٔجُز، ٝهو صٌٕٞ ثٌُضجدز ٝٙلًج ُٔ٘ظٌ ٓج، أٝ ٙلز إى ال ٌٕٟ ٛ٘جى ُٞؽٞه 

ُقجُز ٗل٤ْز ٌُِجصخ أٝ فو٣غًج ػٖ ٢ٕء ًآٙ كال ٣ِٖٜٔج صؼ٣ٌق ثُنطذز، ٌُٖٝ ثُنطجدز هو 

صقض١ٞ ػذجًثس ًغ٤ٌر ٖٓ ثُ٘غٌ ثُل٢٘، ك٤ٜج ؽٔجٍ ثُض٤ًٌخ، ٝفْٖ ثُق٤ِز ثُِلظ٤ز ًجُْؾغ 

ث، ٌُٖ ثُنطذز ك٢ ؽِٔضٜج ٤ُْش ٝثُطذجم، ٝهو ٣ٌكغ ٛيث ه٤ٔز ثُنطخ ًٌ ر، ٣ٝؾؼِٜج إٔوَّ صأع٤

ث ك٤ًّ٘ج، ٣وّٞ ػ٠ِ صؾ٣ٞو ثُؼذجًثس، ٝثُضأٗن ك٢ ثألّج٤ُخ، ٝؿجُذًج ال ٣ضلن ٛيث ٓغ ثإله٘جع  ًٌ ٗغ

. ٝثالّضٔجُز

ٝثُنطذز صنضِق ػٖ ثُٖؼٌ، ال ٣ٌؽغ ٛيث ثالمضالف إ٠ُ إٔ ثُٖؼٌ ٍٕٓٞٝ ٓول٠ً، ٝثُنطذز 

كٞم ٛيث، ٝأْٛ ٜٓ٘ج إ٠ُ إٔ ثُنطذز صض٘جٍٝ ثُْٔجةَ ثُؾجهر  ٤ُْش ًيُي كو٠، دَ ٣ٌؽغ

ج ػ٠ِ ثُن٤جٍ ٝثُؼجٟلز،  ًّ ثُٞثهؼ٤ز، ٝصوّٞ ػ٠ِ ثُقوجةن ثُِّٔٔٞز د٤٘ٔج ٣وّٞ ثُٖؼٌ أّج

ج؛ ُٜٝيث هو ٣َُق٢ِِّ ثُنط٤خ مطذضٚ  ًٞ ث ٝثهؼ٤ًّج ص٘جُٝٚ ٖٓ ؽجٗخ ثُؼجٟلز أ٣ ًٌ كئىث ص٘جٍٝ أٓ

٣وجظ ػٞثٟلْٜ، ًٔج هو ٣ْضؼَٔ أِّٞدًج ٕؼ٣ًٌّج ٣وّٞ د٢ٖء ٖٓ ثُٖؼٌ؛ إلعجًر ّجٓؼ٤ٚ ٝإ

ج ػ٠ِ ثُن٤جٍ ٝثُؼجٟلز، ٌُٖٝ هٞثّ ثُنطذز ٤ًٝجٜٗج ٣وّٞ ػ٠ِ ثإله٘جع ٝثالّضٔجُز ًٞ . أ٣

ج ٖٓ ثُ٘جُ، كٔجىث ٣وٍٞ ًَ ٜٓ٘ٔج؟ أٓج ثُٖجػٌ ًٔ ث هجّ ٣ٌع٤جٕ ػظ٤ ًٌ : ٛخ إٔ مط٤ذًج ٕٝجػ

ع ك٤ٚ ثٌُهز ث٤ُّٞٔو٤ز، ٣ٝؼٌٛ كئٗٚ ٣ؼٔو إ٠ُ ثّضؾجٕز ػٞثٟق ثُ٘جُ دأِّٞح ص٢ٖ

ث ٖٓ ف٤جصٚ ٝٓٞثهلٚ ثٌُٖٔكز، ٝٓج ُٚ ٖٓ ٤َٓثس ٝكٞجةَ، ٌُٖٝ ًالٓٚ ك٢ ٛيث أه٠ٗ  ًً ٞٙ

إ٠ُ ثإلٕجًر ٝثُض٤ِٔـ، ًأٗٚ ٓؾٌه صيًٌر ُِ٘جُ، ًٝدٔج ثٗضووٙ ك٢ ًأ١، أٝ أدوٟ ٓؼجًٝضٚ 

ج ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُؼٌٛ ث٣ٌُْغ ثُٔٞؽَ، ٝالدو ك٢ ًَ ىُي ًٞ ٖٓ ثُؾٞثٗخ  ك٤ٚ، ٝىُي أ٣

ثُن٤ج٤ُز ثُض٢ صغ٤ٌ ػجٟلز ثُْجٓؼ٤ٖ، ٝصٖؼٌْٛ دووً ث٤ُٔش، ٌٝٓجٗضٚ ػ٠ِ ثٌُؿْ ٓٔج ٣يًٌ 

. ٖٓ ٗووٙ ٝٓنجُلضٚ ك٢ دؼٜ ث٥ًثء، ٝثُٔٞثهق ٛيث ػٖ ثُٖجػٌ

كٜٞ د٤ٖ فجُض٤ٖ هو ٣يًٌ ٤ٕتًج ٖٓ صج٣ًل ثُلو٤و، ٝص٣ٌٞ٘ٚ ثُؼ٢ِٔ، أٝ : ٝأٓج ثُنط٤خ

ص٢ٜ إ٠ُ آعجًٙ َٝٓث٣جٙ، ٝٓج مٌْ ثُ٘جُ دٔٞصٚ ٖٓ ث٤ُْج٢ّ ٤ُٓٝٞٚ ٟٝذجػٚ، عْ ٣ٖ

ثٗوطجع أػٔجُٚ ٝآعجًٖٛ ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٠ْٔ٣ ًالٓٚ صأد٤ً٘ج ٤ُِٝ ُمْطذَزً؛ ألٗٚ ٓؾٌه ٌّه 

أمذجً ٝصج٣ًل، ٤ُِٝ عٔز إه٘جع ٝال ثّضٔجُز ُٔذوأ ٓج؛ كٜٞ مجًػ ػٖ ٗطجم ثُنطجدز، 

. ٝص٤ْٔضٚ مطذز ػَٔ ٓؾج١ٍ

ُٔذجها ثُض٢ ًجٕ ٣ؼَٔ ُٜج ىثس أ٤ٔٛز ك٢ ف٤جر هٞٓٚ، ٝأْٜٗ ٝهو ٤ٞ٣ق إ٠ُ ٓج ّذن إٔ ث

الدو إٔ ٣ضجدؼٞٛج ٣ٝؼِٔٞث ػ٠ِ دوجةٜج؛ ك٤ٌٕٞ فو٣غٚ مطذز؛ ألٜٗج ف٤٘تٍي ثٕضِٔش ػ٠ِ 

ِٚ، ٝثالّضٔجُز ُٔضجدؼضٜج . ثإله٘جعِ دئف٤جِء ٓذجهةِ
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: ٗأص٢ ث٥ٕ إ٠ُ ثُقو٣ظ ػٖ أ٤ٔٛز ثُنطجدز

: د٤ٌر، ٝص٘ذغن أ٤ٔٛز ثُنطجدز ٖٓ أًٓٞكِِنطجدز أ٤ٔٛز ى

. أٜٗج فجؽز ٗل٤ْز: أٝاًل 

. أٜٗج ظجٌٛر ٖٓ ظٞثٌٛ ثُٔؾضٔغ ثُذ١ٌٖ: عج٤ًٗج

. ٝفوصٜج ثٌُِٔز دْقٌٛج ٝكجػ٤ِضٜج: عجُغًج

: ٝٗض٘جٍٝ ًَ ٗوطز ٖٓ ٛيٙ ثُ٘وجٟ -ػَ ٝؽَ-أٜٗج ّالؿ ٖٓ أِّقز ثُوػٞر إ٠ُ ّللا : ًثدًؼج

٣ُٞو ثإلْٗجٕ ك٤ْضوذَ ثُق٤جر دٔج ك٤ٜج ٖٝٓ ك٤ٜج، ٤ٓٝاله  :ًٜٞٗج فجؽز ٗل٤ْز ٗوٍٞ: أٝاًل 

ثإلْٗجٕ دوث٣ز ٌُٔفِز ٖٓ ٌٓثفَ ثٌُٚثع ٓغ ٗلْٚ، عْ ٓغ د٤تضٚ ك٢ ٓقجُٝز إعذجس ىثصٚ، 

ٝك٢ هٝثٓز ٛيٙ ثُٔؼجٗجر ٣قجٍٝ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ هٝثكؼٚ ٝآالٓٚ ٝآٓجُٚ، دٔنضِق ثًُٚٞ 



دز ثُض٢ ٢ٛ أدٌٍ أهٝثس ثُضؼذ٤ٌ ؽ٤ًٔؼج، دجُلِْلز أٝ ثُٖؼٌ، دجًُٚٞر أٝ دجُقًٌز، ٝدجُنطج

ج ك٢ فجؽز إ٠ُ ثٌُالّ؛ ٤ُٖ٘ب ػٖ ٣ٌٟن ثُضؼذ٤ٌ  ًٞ ٝإىث ثفضجػ ثإلْٗجٕ إ٠ُ ثُطؼجّ كئٗٚ أ٣

. ػالهجس ثؽضٔجػ٤ز ٓغ ث٥م٣ٌٖ صْضٌٔ دٜج ثُق٤جر

إٕ ثُنطجدز صٜوف أدًوث إ٠ُ ثُضأع٤ٌ ٝثإله٘جع، ٓؼذٌر ػٖ ػو٤ور ثُنط٤خ ًٝأ٣ٚ ك٢ ٌٖٓالس 

صٖضو دجٕضوثه ثألٍٓجس ثُض٢ صٌصذ٠ ثًصذجًٟج ؽي٣ًًّج د٤ٌٚٔ ثُؾٔجػز، ٝصو٣ٌٌ ثُق٤جر، 

ْٓضوذِٜج ك٢ٜ ًد٤ذز ثُْالؿ صٞثًذٚ، ٝصؼٞٛ ػ٘ٚ ٝأف٤جًٗج ًغ٤ٌر صٖقيٙ ٝصقلَٙ، ٝصوضقْ 

ٓالفْ ثُوٓجً، ٝإى ٣ٌْه ثُٔؤًك ٓغاًل فوجةن ثُضج٣ًل دٜوٝء، ٝٙٞس مل٤ٜ دؼ٤ًوث ػٖ 

ثالٗقٌثف ك٢ ٤َٓثٕ ثُنط٤خ صلؾٌ ثالٗلؼجٍ، ثُي١ ٣ؾؼَ ٖٓ ثالٗلؼجٍ، كئٕ ٟٝأر ثإلفْجُ ح

ث ًِٓقج ال ٣قضَٔ ثٌُْٞس أٝ ثُٜٔجهٗز، أٝ ثُٜوٝء أٝ ثُضأؽ٤َ ٖٝٓ عْ  ًٌ ثُضؼذ٤ٌ ػ٘ٚ أٓ

. كقجؽضٚ إ٠ُ ثُضؼذ٤ٌ إٔو ٝأَُّ ٛيث أٝاًل 

ثُنطجدز ظجٌٛر ثؽضٔجػ٤ز ٖٓ ظٞثٌٛ ثُٔؾضٔغ ثُذ١ٌٖ؛ ىُي إٔ ثإلْٗجٕ ٓو٢ٗ دطذؼٚ : عج٤ًٗج

ال ٣ؼ٤ٔ ٝفوٙ، ٝال دو ٖٓ ؽٔجػز ٣٘ضْخ إ٤ُٜج ٣ٝضل٤ؤ ظالُٜج، ٣ْٝضغٌٔ ٟجهجصٚ دجُضلجػَ 

دَُّي }: ٓؼٜج، ٖٝٓ ّٖ٘ ّللا ك٢ ٛيث ثالؽضٔجع ثُذ١ٌٖ ثالمضالف، ٣وٍٞ ّللا صؼج٠ُ ًَ جَء  َٕ  ْٞ َُ َٝ
 َْ ِف ًَ  ْٖ َٓ َٖ إاِلَّ  ْنضَِِل٤ِ ُٓ  َٕ ثُُٞ ََ ال ٣َ َٝ ثِفَورً  َٝ زً  َّٓ َُ أُ ََ ثَُّ٘ج زُ  ََُؾَؼ َٔ ِِ ًَ ْش  َّٔ صَ َٝ  ْْ َُِيَُِي َمَِوَُٜ َٝ دَُّي  ًَ

 َٖ ِؼ٤ َٔ ُِ أَْؽ ثَُّ٘ج َٝ ُِْؾَِّ٘ز  َٖ ث ِٓ  َْ ََّٜ٘ ّٕ َ َؽ ألَ ْٓ دَِّي ألَ ٝهو ٣ٌٕٞ ٛيث [ 119، 118: ٛٞه]{ ًَ

. ثالمضالف أٝاًل فٍٞ كٌٌر أٝ ًأ١

. ػ٠ِ ٓجٍ أٝ ٓضجع ه١ٞ٤ٗ: عج٤ًٗج

ثإلْٗجٕ إه٘جع ؿ٤ٌٙ ٝثّضٔجُضٚ، إه٘جػٚ ٖٓ أؽَ ٓ٘ٚخ ٖٝٓ ٓٞجػلجس ىُي ٓقجُٝز : عجُغًج

ػٖ ٣ٌٟن ثُذٌٛجٕ، ٝثّضٔجُضٚ د٤ِّٞز ثُٞؽوثٕ، ٝصأمي ثُنطجدز ٛ٘ج هًٝٛج ثُو٤جه١ ف٤ٖ 

ج أٝ ٓوثكًؼج ػٖ ٣ٌٟوٜج ًٔ . ٣أمي ثُلٌه ٓٞهؼٚ ك٢ ثُٔؼجًى ثُوثةٌر ٜٓجؽ

ٍٕ ٝثفو، ٝثّضٟٞ٘ٞٙ ٝصٌِٔٞث دِْج: ٣وٍٞ ثُوًضًٞ ثُقٞك٢ ٕ ٓ٘ي ثؽضٔغ ثُ٘جُ ك٢ ٌٓج

ٝثفو؛ ػٌكٞث ثُنطجدز؛ ألٗٚ ٖٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ ٣نضِلٞث ك٢ ًأ١ أٝ ػو٤ور، ٖٝٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ 

٣ض٘جكْٞث ػ٠ِ ؿ٤٘ٔز، أٝ ٓضجع أٝ ِّطز ك٤قجٍٝ ثُٔضـِخ إٔ ٣ْض٤َٔ ٖٓ ٣نجُلٞٗٚ، ٝإٔ 

. ٣و٘ؼْٜ كئىث ٓج أه٘ؼْٜ ٝثّضٔجُْٜ كٜٞ مط٤خ، ٝهُٞٚ مطذز

ج ٖٓش ًٔ ج، ٝؽج٣ًًج ػ٠ِ ًَ ُْجٕ ٜٓٔج ًجٕ ٝهو ىٛخ ثدٖ ًٕو إ٠ُ ؽؼَ ثُنطجدز هجّ ًً ً

ْٓضٞثٙ ثُغوجك٢ ٝت٤اًل، ًَ ٝثفو ٖٓ ثُ٘جُ ٣ٞؽو ْٓضؼٔاًل ُ٘قٞ ٖٓ أٗقجء ثُذالؿز، 

، ٝىُي فن كجُضجؽٌ ٣٘جه١ ُِْؼضٚ د٢ٖء ٖٓ ثُذ٤جٕ دِـضٜٖ  ًً ٝٓ٘ض٤ًٜج ٜٓ٘ج إ٠ُ ٓووث

ػذجًثس ٣ْضؼَٔ ك٤ٚ ًَ ّٝجةَ ثإلؿٌثء، ًَٝ ىُي ًؿذز ك٢ أٌٓ، ٣ؾضٜو ك٢ ثّضؼٔجٍ 

ُٝٞ صْجٓق٘ج ٤ُْٔ٘ج ىُي ثُ٘قٞ ٖٓ . مجٙز؛ ٣ؾضيح دٜج ٖٓ ٣ٌ٣و فِٔٚ ػ٠ِ ٓج ٣ذـ٢ ٣ٌ٣ٝو

ثٌُالّ مطجدز، ٛيث دجُْ٘ذز أل٤ٔٛز ثُنطجدز ك٢ ًٜٞٗج ظجٌٛر ثؽضٔجػ٤ز ٖٓ ظٞثٌٛ ثُٔؾضٔغ 

. ثُذ١ٌٖ

ُٔز إٔ ثُنطجدز ٝفوصٜج ثٌُِٔز دْقٌٛج ٝكجػ٤ِضٜج، كجُي: ٖٓ هالةَ أ٤ٔٛز ثُنطجدز: عجُغًج

صٞثًخ ث٤ُْق ٝصؤثًٍٙ، ك٢ ؿَٝر أُفو ٝٓغ صلٞم ث٤ًٌُٖٖٔ ػ٠ِ ث٤ُِْٖٔٔ ُػورً ٝػوًهث 

ج ُْ صٌضق دٜيث ثُضلٞم، دَ أٝجكش إ٤ُٚ ثٌُِٔز ثُٔٞف٤ز، ٝىُي ف٤ٖ أٖٗوس  ًٖ إال إٔ ه٣ٌ

: ثُْ٘جء د٤ٖ ٣و١ ثُقٌح ثُلجِٙز هجة٤ِٖ

ٝٗلٌٓ ثُ٘ٔجًم إٕ صوذِٞث ٗؼجٗن 

ٓن كٌثم ؿ٤ٌ ٝثأٝ صودٌٝث ٗلجًم 

. إٕ ْٗذز ثُوٞر ثُٔجه٣ز إ٠ُ ثُوٞر ثُٔؼ٣ٞ٘ز ًْ٘ذز ٝثفو إ٠ُ عالعز: ُٝيث هجٍ ٗجد٤ِٕٞ

إٗٚ صأعٌ دضلٞم ثُوٞر ثُٔؼ٣ٞ٘ز إٍثء ثُوٟٞ ثُٔجه٣ز ك٢ ؿَٝر دوً؛ إى ًجٕ : ٝٗقٖ ٗوٍٞ أٝاًل 

. ػوه ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ ٛيٙ ثُـَٝر عِظ ػوه ثٌُلجً صو٣ٌذًج، كٌجٕ ٛيث ثُقٌْ

ٙ ثٌُٝؿ ثُٔؼ٣ٞ٘ز ىثصٜج ٤ُٝور ثٌُِٔز ثُٔؼذٌر ثُٔؤعٌر، ٝثُض٢ ال دو ٜٓ٘ج إٕ ٛي: ٝٗوٍٞ عج٤ًٗج

ػ٘و ثَُ٘ثٍ، ُٝوو ًجٕ ٌُِٔز ٗجد٤ِٕٞ أعٌٛج ثُْق١ٌ ك٢ هِٞح ؽ٘ٞهٙ ػ٘و ؿَٝ ٌٓٚ؛ إى 

ُْٜ صووٓٞث أ٣ٜج ثُؾ٘ٞه، ٝثػِٔٞث إٔ أًدؼ٤ٖ هًٌٗج ٖٓ ثَُٓجٕ ص٘ظٌ إ٤ٌُْ ٖٓ كٞم هْٔ : هجٍ

ال ص١ٌٝ  -ًٔج ه٤َ-صج٣ًل ُْ صلوو ثٌُِٔز كجػ٤ِضٜج إٕ ثٌُِٔجس ٛيٙ ثألٌٛثّ، ٝػ٠ِ ٌٓ ثٍ

ج ًٞ . ثُضج٣ًل كقْخ، دَ صٚ٘ؼٚ أ٣

أٜٗج ّالؿ ٖٓ أِّقز ثُوػٞر، ثُنطجدز كٞم ىُي ًِٚ : ٖٓ هالةَ أ٤ٔٛز ثُنطجدز: ًثدًؼج

ّالؿ ٖٓ أِّقز ثُوػٞر ٣قن ّللا دٚ ثُقن ٣ٝذطَ ثُذجَٟ، ٝػ٘وٓج ٣ٌغٌ ثُٔذطِٕٞ ك٢ 

ٌْٕٛ ك٢ ثُذٌ ٝثُذقٌ، كئٕ ثُنط٤خ ٝثفٌو ٖٓ ثُي٣ٖ ٣ضٚوٕٝ ُٜيث ثٌُٖ  ثألًٛ، ٣ٝظٌٜ

ًِكجم ثُْالؿ ػ٠ِ ٣ٌٟن ثُقن، ٣وٍٞ  ث ًُٖٞضٚ ٓغ ؿ٤ٌٙ ٖٓ  ًٌ  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ًْ

ٓج ٖٓ ٗذ٢ٍّ دؼغٚ ّللا ك٢ أٓز هذ٢ِ إال »: ك٢ د٤جٕ ٓٞهغ ثُنط٤خ ثُٔؾجٛو دِْجٗٚ ٓغ إمٞر ُٚ

ثح ٣أميٕٝ دْ٘ضٚ، ٣ٝوضوٕٝ دأٌٓٙ، عْ إٜٗج صنِق ٖٓ ًجٕ ُٚ ٖٓ أٓضٚ فٞث٣ًٕٞ ٝأٙـ

ْٖ ؽجٛوْٛ د٤وٙ كٜٞ  َٔ دؼوْٛ مٌِٞف ٣وُٕٞٞ ٓج ال ٣لؼِٕٞ، ٣ٝلؼِٕٞ ٓج ال ٣ؤٌٕٓٝ، ك

ْٖ ؽجٛوْٛ دوِذٚ كٜٞ ٓؤٖٓ، ٤ُِٝ ًٝثء ىُي  َٓ ْٖ ؽجٛوْٛ دِْجٗٚ كٜٞ ٓؤٖٓ، ٝ َٓ ٓؤٖٓ، ٝ

. «ٖٓ ثإل٣ٔجٕ فذز مٌهٍ

ك٢ ه٤ٞز ثٌُٔأر ثُٔن٤َٓٝز ثُض٢ ٌّهش، ٝؽجء  -ٙ ٠ِِّْٙٝ ّللا ػ٢ِ-ُٝٞ صأِٓ٘ج ٓٞهلٚ 

٠ِٙ ّللا -أّجٓز دٖ ٣ٍو ٤ُضٖلغ ُٜج ُضذ٤ٖ ُ٘ج هًٝ ثُنطذز ثٌُة٢ْ٤ ك٢ ثُضٌد٤ز، ُوو أٌٌٗ 

ًٝجٕ ٣ٌل٢ ٛيث « أصٖلغ ك٢ فوٍّ ٖٓ فوٝه ّللا؟»: ػ٠ِ أّجٓز ٕلجػضٚ هجةاًل  -ػ٤ِٚ ِّْٝ

 -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ً ٝؽٜٚ ث٣ٌُٖق ثالّضلٜجّ ثُٖٔذغ دجٌُٔثًر ٝثُِّٞ، ٣ٌٝل٢ صـ٢

ٓور، عْ ٣ؾٔغ ثُوّٞ ٤ُوق ك٤ْٜ مط٤ذًج  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ-ؿٞذًج ُٔج فوط، ٌُ٘ٚ ٣ٌْش 

أ٣ٜج ثُ٘جُ إٗٔج أِٛي ثُي٣ٖ هذٌِْ، أْٜٗ ًجٗٞث إىث ٌّم ك٤ْٜ ث٣ٌُٖق صًٌٞٙ، ٝإىث »: هجةاًل 

ٓز د٘ش ٓقٔو ٌّهش ُوطؼش ٌّم ك٤ْٜ ثُٞؼ٤ق أهجٓٞث ػ٤ِٚ ثُقو، ٝث٣ْ ّللا ُٞ إٔ كجٟ

ث دٜج « ٣وٙ ًً كجٗظٌ ٤ًق دو٢ ُِنطذز هًٝٛج ك٢ ثُضقي٣ٌ، ٝثُض٘ل٤ٌ، ٤ًٝق صَٜ ثُ٘لُٞ كٌث

. ٖٓ ٝٝغ إ٠ُ ٝٝغ أٓغَ

ّْ ٣ذوٝ إٔ ُِنطجدز أ٤ٔٛز ًذ٤ٌر، ٝؿج٣ز ىثس ٕإٔ مط٤ٌ، ٢ٛٝ إًٕجه ثُ٘جُ إ٠ُ  ٖٝٓ عَ

ٟجدز ٓؼوٝهر ٖٓ ّٝجةَ ث٤ُْجهر ثُقوجةن، ٝفِْٜٔ ػ٠ِ ٓج ٣٘لؼْٜ ك٢ ثُو٤ٗج ٝث٥مٌر، ٝثُل

َٔ ثإلْٗجٕ ٝصٌكؼٚ إ٠ُ ىًٟ ثُٔؾو  ٌْ ٝثَُػجٓز، ًٝجٗٞث ٣ؼوٜٝٗج ًٌٕٟج ُإلٓجًر، ك٢ٜ صُ

ٝثٌُٖف؛ ف٤ظ إٕ ثُنط٤خ ٣ٌُٕو ثُْجٓغ إ٠ُ ٓج ٣قضجػ إ٤ُٚ ٖٓ أًٓٞ ه٣٘ٚ ٝه٤ٗجٙ، ٣ٝو٤ْ 

ر هجهر ثألْٓ ٖٓ ُٚ ٌٓث٤ّْ ُضو٣ْٞ ػ٤ٖٚ ٝثالّضؼوثه إ٠ُ ٤ٓؼجهٙ، ٝفْذٜج ٌٕكًج أٜٗج ٝظ٤ق

ٖٝٓ ػ٠ِ ٕجًِضْٜ ٖٓ ثُؼِٔجء  -ِٙٞثس ّللا ّٝالٓٚ ػ٤ِْٜ أؽٔؼ٤ٖ-ثألٗذ٤جء ٝث٤ٌُِّٖٔ 

ف ٙجفذٜج  ٌّ ثُؼج٤ِٖٓ، ٝػظٔجء ثُِٔٞى، ًٝذجً ثُْجّز، ٝكٞثةوٛج ػظ٤ٔز، ك٢ٜ ثُض٢ صُؼ

٤ًق ٣ٔضِي ثُوِٞح، ٣ْٝض٤َٔ ثُ٘لُٞ، ٣ٝقٌى ثُؼٞثٟق، ٤ٜ٣ٝؼ ثُنٞثٌٟ ٗقٞ ٓج ٣ٌ٣و، 

١ صٌكغ ثُقن، ٝصنلٜ ثُذجَٟ، ٝصو٤ْ ثُؼوٍ، ٝصٌه ثُٔظجُْ، ٢ٛٝ ثُض٢ صٜو١ ٢ٛٝ ثُش

. ثُٞجٍ إ٠ُ ّٞثء ثُْذ٤َ، ٝصلٜ ثَُ٘ثع، ٝصوطغ ثُنٚٞٓجس د٤ٖ ثُٔضنج٤ٖٔٙ

ٖٝٓ ٛ٘ج صظٌٜ أ٤ٔٛز ثُنطذز ٌٝٓجٗضٜج ك٢ ثإلّالّ، ك٢ٜ صوًٝ ك٢ كِي ثألٌٓ دجُٔؼٌٝف 

دجُقٌٔز ٝثُٔٞػظز ثُقْ٘ز، ٝثُؾوثٍ  -ػَ ٝؽَ-ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ثٌٌُٔ٘، ٝثُوػٞر إ٠ُ ّللا 

دجُض٢ ٢ٛ أفْٖ، ًٔج أٜٗج صذـ٢ ثُْؼجهر ُِٔوػ٣ٖٞ ك٢ ثُو٤ٗج ٝث٥مٌر دٜوث٣ضْٜ إ٠ُ ٣ٌٟن 

ٚ، ٝػوِٚ، ٤ٌٔٝٝٙ، : ّللا ثُْٔضو٤ْ، ًٔج أٜٗج صضؼِن دإٌٔف أؽَثء ثإلْٗجٕ ِْ ًٝفٚ، َْٝٗل

ٝكِٜٞج ػظ٤ْ، ٌٕٝكٜج  ٙالؿ ثُٔؼجٓ ٝثُٔؼجه، ٝثُلٍٞ دْؼجهر ثُوث٣ًٖ،: كـج٣ز ثُنطجدز

ؽ٤ْْ؛ إى ٢ٛ صضؼِن دطخ ثألًٝثؿ ٝػالػ ثُ٘لُٞ ُضَٚ إ٠ُ ثُْؼجهر، ٝىُي ألٕ ثإلْٗجٕ 

ًٌٌُٓخ ٖٓ ؽْْ ًٝٝؿ، ًٝالٛٔج ُػٌٝز ُألٌٓثٛ ٝثُؼَِ، كٜٞ ٓقضجػ إ٠ُ ٟذ٤ذ٤ٖ، 
ٝٓضٖٞف إ٠ُ ػالؽ٤ٖ؛ ػالػ ُؾْٔٚ ٝػالػ ٌُٝفٚ، ٝأكَٞ ثُطِّذ٤َْٖ ٓج أِٙـ إٌٔف 

. ىث ثإلْٗجٕثُؾَأ٣ٖ ٖٓ ٙ

ثالٗوالدجس ثُؼظ٤ٔز ٝثُغًٞثس ثٌُذ٤ٌر، كوو ػ٤ِٜج ًٔج إٔ ثُنطجدز ٢ٛ ثُوػجٓز ثُض٢ هجٓش 

ؽجء ثإلّالّ ٤ُوػٞ إ٠ُ صٌى ًغ٤ٌ ٖٓ ثُوو٣ْ، ٝدنجٙز ػذجهر ثألٙ٘جّ ٝثألٝعجٕ، ٣ٝؾٔغ 

ٍٚ ٝثفٍو، ٣ٝوُْٜ ػ٠ِ ٌٓجٕ ثُؼجهثس ثإلّال٤ٓز ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صقَ ٓقَ  ثُ٘جُ ػ٠ِ ػذجهر إُ

ػجهثصْٜ ثُؾج٤ِٛز، كٌجٕ ال دو إٔ صلي ثألُْ٘ز ٖٓ ػوجُٜج، ٝص٘وكغ ٛيٙ ثألُْ٘ز ص٘طن 

-دؼذجًثس ِٓضٜذز، ٝصٞهع ثُوِٞح ثُقجةٌر، ٖٝٓ ٛ٘ج ًجٕ ظًٜٞ ثإلّالّ، ٝهػٞر ثٌٍُّٞ 

إ٠ُ ٛيث ثُو٣ٖ ثُقن ًجٕ ثٗوالدًج ٤ّج٤ًّّج ٝه٤٘٣ًّج ٝثؽضٔجػ٤ًّج ٝك٣ًٌٌّج،  -٠ِٙ ّللا ػ٤ِٚ ِّْٝ

 .ثُؼٌح ٝفوْٛ، دَ ك٢ ًَ ثُؼجُْ، ٝٛ٘ج صظٌٜ أ٤ٔٛز ثُنطجدز ٝعٌٔصٜج ثُط٤ذز٤ُِ ك٢ 
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