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 املقديت
اذتُذ هلل ايزٟ جعٌ ايكشإٓ َا٥ذ٠ ايظُا٤ انتٓبظط١ وت أقطاس ا٭سض، فُع 

ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    إٔ ْضٍٚ ايكشإٓ نإ وت ادتضٜش٠ ٚوت أٜاّ ْب٠ٛ 
ٓع اهلل ٚجٛد ايربصخ إ٫ إٔ ايكشإٓ ْع١ُ ذاكش٠ وت نٌ صَإ َٚهإ، َٚ ٚطًِ

ٚانتاْع بؽت آٜات٘ ٚبؽت ايٓاغ كتٝعًا، ف٬ٜظتطٝع اٱْظإ إٔ قتٓع غريٙ َٔ ايتضٚد 
َٔ نٓٛص ايكشإٓ ذتاجت#٘ نُُه#ٔ ايٛج#ٛد ٬ٜصَ#٘ اٱذتٝ#اد، ٚفٝ#٘ َ#ا ٜه #ٞ         
ٱثب##او ٚج##ٛد ايـ##اْع، ٚٚج##ٛ، لبادت##٘، ٚبٝ##إ َل##اَؽت ٚأذه##اّ اذت##٬ٍ 

 ٚاذتشاّ.
ٓ#ع ْ ظ#٘ َ#ٔ ايٓٗ#ٌ َ#ٔ لً#ّٛ ايك#شإٓ وٛل#ًا أٚ         ٫ٜٚظتطٝع اٱْظإ إٔ قت

قٗشًا، ٚتًو َٔ ايؼٛاٖذ ل٢ً نٕٛ  ايكشإٓ َعحض٠ لك١ًٝ، ٚآ١ٜ َتحذد٠ وت نٌ 
صَإ، ٜظتخشد َٓٗا ايعًُ#ا٤ اي#زئا٥ش ٚاي#ذسس َ#ٔ غ#ري إٔ ٜ#ٓكف َ#ٔ تً#و         

 ئضا٥ٓ٘ ػ٧.
ٚنٌ آ١ٜ َٔ آٜاو ايكشإٓ نٓض َٚذسط١ وت ايعًّٛ ٚانتٛاك#ٝع انتختً #١ َ#ٔ    

ٕ ٜه##ٕٛ ٖٓ##اى ت##ضاذِ أٚ تع##اسض ٚفٝٛك##ات٘ ايتٛيٝذٜ##١ تً##و ايعً##ّٛ     غ##ري أ
ٚانتٛاكٝع ٖٚٛ َٔ َـادٜل إلحاص ايكشإٓ ٚلًَٛ٘ انتتحذد٠ ٚاييت ٜتح٢ً جض٤ 

 ٜظري  َٓٗا وت لًِ ايت ظري ، َٚٓٗا ٖزا ايظ ش انتباسى.
وت ت ظري آٜتؽت َٔ طٛس٠  ايظابع ٚايظبعٕٛٚقذ جا٤ ٖزا ادتض٤ ٖٚٛ ادتض٤ 

 إػشاق١ ل١ًُٝ مل ٜؼ#ٗذٖا ايت#خسٜو، ٚنً#٘ تخٜٚ#ٌ ٚإط#تٓبا  َ#ٔ       آٍ لُشإ وت
 َلاَؽت اٯٜتؽت انتباسنتؽت ب ٝض َٔ اهلل لض ٚجٌ.
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ٚاٯٜتإ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ حتهٞ قـ١ َعشن#١ أذ#ذ، ٚـتٓ#ع َ#ٔ ايترشٜ#  وت      
أئباس انتظًُؽت ٚجٗادِٖ وت طبٌٝ اهلل، ٖٚ#ٛ َ#ٔ اٱلح#اص اي#زاتٞ ٚاي #ريٟ      

 يًكشإٓ .
ٕ ن#ٌ آٜ#١ َ#ٔ اٯٜ#تؽت تتل#ُٔ أط#شاسًا ٚئ#ضا٥ٔ َٚكاؿ#ذ         اَا ايزاتٞ ف#ا  

 طا١َٝ، ٖٚٞ َعـ١َٛ َٔ ايترشٜ .
ٚأَا اي ريٟ فإ ٖاتؽت اٯٜتؽت بشصخ دٕٚ ايت ٝري ٚايتبذٌٜ وت ٚقا٥ع َعشن١  

أذذ، َٚاْع َٔ اي  ١ً ٚادتٗاي١، ٚدل٠ٛ مسا١ٜٚ َتـ١ً َٛجٗ#١ يه#ٌ َظ#ًِ    
 ٔ َعشن١ أذذ.َٚظ١ًُ ٱطتٓبا  ايذسٚغ، ٚإقتباغ انتعاسف َ

إٕ زت٧ جض٤ ناٌَ بٗاتؽت اٯٜتؽت طٝاذ١ وت لامل ادتٗاد، ٚتخنٝ#ذ يـ#ذم   
إقت##إ انتظ##ًُؽت  ا٭ٚا٥##ٌ اي##زٜٔ ب##زيٛا أْ ظ##ِٗ ٚأَ##ٛا،ِ دٕٚ سط##ٍٛ اهلل،    
ٚإجتٗ##ذٚا وت اي##ذفا  ل##ٔ اٱط##٬ّ، ٚتابٝ##ش أذه##اّ ايؼ##شٜع١ اٱط##١َٝ٬ وت    

رتٛف ٚاي #ض  وت ْ #ٛغ   ا٭سض، ٚناْٛا لًْٛا يًُظًُؽت وت نٌ صَإ ببعث ا
 ايه اس َِٓٗ.

ًَإِرْ غَددذًََدَ ِِددَٓ لَىٍَِددهَ رُجَددٌ اُ    ٜٚب##ذأ ٖ##زا ادت##ض٤ بت ظ##ري قٛي##٘ تع##اؾت ش     

ز ٚفٝ٘ سذ١ً َباسن١ وت لامل ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكتاي١ٝ، ٚنٝ  اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِ

ًا وت انتعاسى، يٝكتبع نإ إَاًَا ٚقا٥ذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذإٔ 
 انتظًُٕٛ َٔ طٓت٘ ٖزٙ ايذسٚغ ٚانتٛالظ ٚايعرب.

ٚيٝع وت اٯٜ#١ ايهشقت#١ إ٫ ل#ذ٠ نًُ#او تتل#ُٔ اٱئب#اس ايظ#ُاٟٚ ل#ٔ         
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ إطتعذاد انت٪َٓؽت يًكتاٍ، َع بٝإ بشناو ٚجٛد 

ل#ض ٚج#ٌ ٖٚ#ٛ     بِٝٓٗ إر أْ٘ ٜلعِٗ وت أَانِٓٗ يًكت#اٍ ب#ٛذٞ َ#ٔ اهلل    ٚطًِ
ػشف إكاوت يً#زٜٔ ئشج#ٛا يٓـ#شت٘ وت اذت#ش،، إؾت جاْ#يف َ#ا وت اٯٜ#١ َ#ٔ         
ايتؼشٜ  ايعظ#ِٝ ٚاٱن#شاّ ،#ِ بتظ#ُٝتِٗ ب#انت٪َٓؽت ، ٚفٝ#٘ تٓضٜ#٘ يظ#شا٥شِٖ         

 ٚػٗاد٠ مسا١ٜٚ ٱئ٬ؿِٗ.
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ٚجا٤و اٯ١ٜ اياا١ْٝ ببٝإ ذاٍ انت#٪َٓؽت َ#ٔ ايـ#رب وت َٝ#ذإ ايكت#اٍ      
ٚلذّ ارتؼ١ٝ َٔ ايه اس َع ناش٠ جٓٛدِٖ  ٚايعضّ ل٢ً َٛاج١ٗ اذتتٛف

ٚن##ِْٛٗ ث٬ث##١ أك##عاف انتظ##ًُؽت ٜٚت ٛق##ٕٛ وت ايع##ذ٠ ٚايظ##٬  ٚآ٫و    
 اذتش، ٚانت٪ٕٚ.

ٜٚتح٢ً ٖزا ايعضّ بإئباس اٯ١ٜ لٔ ِٖ وا٥ تؽت َٔ انت#٪َٓؽت باي ؼ#ٌ أٟ   
إٔ ا،##ِ باي ؼ##ٌ ستـ##ٛس بُٗ##ا، نُ##ا أُْٗ##ا مل ٜبً ٗ##ا َشتب##١ اي ؼ##ٌ ٚادت##ػت   

 ٚايلع .

ًَعٍََدَ اٌٍهدوِ   ايبذٜع ايعكا٥ذٟ إئتتاّ ٖزا ادتض٤ بت ظ#ري قٛي#٘ تع#اؾتش    َٚٔ

 ز. فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْ
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ًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَ رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِدذَ   ش قىنه حعاىل

 .121اٯ١ٜ  زٌٍِْمِزَبيِ ًَاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْ

 

 هغتاإلعراب وان
 ايٛاٚ: يٲطت٦ٓاف، ٚظتٛص إٔ تهٕٛ يًعط .

: فعٌ َاض ٚايتا٤ فال#ٌ، ٚادتًُ#١   غَذًََدَ : ظشف نتا َل٢ َٔ ايضَٔ،إِر

 وت ستٌ جش بإكاف١ ايظشف إيٝٗا.
ٜٚختٞ غذا ؿتع٢ٓ ؿاس فٝهٕٛ فع#٬ً ْاقـ#ًا ٜشف#ع ا٭ط#ِ ٜٚٓـ#يف ارت#رب،        

يٛ ت#ٛنًتِ لً#٢   فٝهٕٛ ايتا٤ ذ٦ٓٝز إطِ ؿاس ٚا٭سجس ا٭ٍٚ، ٚوت اذتذٜث "
اهلل ذ##ل تٛنً##٘ ٭ت##انِ ب##ايشصم نُ##ا ٜ##ختٞ ايط##ري سصق##٘ وت ج##ٛ ايظ##ُا٤ ت ##ذٚ  

، أٟ تطري وت ايـبا  ٖٚٞ جا٥ع١ ف٬ تشجع وت انتظ#ا٤  (1)"ٚتشٚ  بطاًْا متاؿًا
 إ٫ ٚقذ إَتٮو ذٛاؿًٗا.

: ج##اس ٚزت##شٚس َتعًك##إ ب #ذٚو، ٚأٖ##ٌ: َل##اف، ٚايل##ُري  ِِدَٓ لَىٍَِدهَ  

 ايهاف َلاف إيٝ٘.

 فعٌ َلاس  َشفٛ  بايل١ُ، ٚاي الٌ كُري َظترت تكذٜشٙ أْش. :جٌَ اُرُ

 : َ عٍٛ ب٘ َٓـٛ، باي تر١.َِمَبعِذَ

 جاس ٚزتشٚس َتعًكإ ؿترزٚف ؿ ١ نتكالذ.:ٌٍِْمِزَبيِ

 : ايٛاٚ: إطت٦ٓاف١ٝ، إطِ ادت٬ي١: َبتذأ، مسٝع لًِٝ: ئرباٙ.ًَاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْ

                                                 

 .68/62تخسٜو َذ١ٜٓ دَؼل  (1) 
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به#ش، ٚغ#اداٙ: ب#انشٙ، ٚاي #ذ٠ٚ بايل#ِ       :ذ٣ٜكاٍ غ#ذا لًٝ#٘ غ#ذًٚا ٚإغت#    
ايبهش٠ َا بؽت ؿ٠٬ ايـبس ٚوًٛ  ايؼُع، ٜٚكاٍ تبٛأ ف٬ٕ َٓ#ض٫ً، إرا ْظ#ش   
إؾت أطٌٗ َا ٜ#ش٣ ٚأػ#ذٙ إط#تٛا٤ ٚأَهٓ#٘ نتبٝت#٘ فاخت#زٙ، ٚتب#ٛأ: ْ#ضٍ ٚأق#اّ،          
ٚايتب٩ٛ، إٔ ُٜعًِ ايشجٌ غريٙ انتهإ ايزٟ ٜٓضٍ ب٘ ذتظٓ٘ ْٚ ع#٘ ) ٚق#اٍ إب#ٔ    

 .(1) أؿًر٘ ٖٚٝخٙ(َٓظٛس: 
 .(1) )ٚبٛأِٖ َٓض٫ً: ْضٍ بِٗ إؾت طٓذ جبٌ(  

ٚنخٕ ٖزا ايً ظ جا٤ وت اٯ١ٜ يٲػاس٠ إؾت إٔ أٚإ تب٤ٛ انت٪َٓؽت َكالذِٖ 
بإؿ٬ذِٗ ،ا إفتا ٖٛ وت َٝ#ذإ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚقٝاّ ايٓيب ستُذ 

انتٓافكؽت بايتخـف  انتعشن١ ٚيٝع وت انتذ١ٜٓ، ٚفٝ٘ ْهت١ إلحاص١ٜ، ٖٚٞ ئشٚد
َٔ ي ظ انت#٪َٓؽت، ٭ٕ انتٓ#افكؽت إْظ#ريف بٗ#ِ لب#ذاهلل ب#ٔ أب#ٞ ب#ٔ ط#ًٍٛ وت          

 ايطشٜل إؾت أذذ.

 يف سياق اآلياث 
 وت ْظِ اٯ١ٜ ٚجٗإ:

 ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاو ايظابك١ ٚفٝٗا َظا٥ٌ: ايٛج٘ ا٭ٍٚ:

 ٝٗا ٚجٛٙ:، ٚف(2)زخََْشَ لَُِّخٍايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ا٭ٚؾت:

 ئري أ١َ جتاٖذ وت طبٌٝ اهلل، ٚختشد يًكتاٍ. ا٭ٍٚ: 
وت  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ـتتاٌ ئري أ١َ ٭ٚاَش اي#ٓيب ستُ#ذ    ايااْٞ:

 تعٝؽت َٛكع نٌ ٚاذذ َِٓٗ يًكتاٍ.
تكّٛ ئري أ١َ با٭َش بانتعشٚف ٚايٓٗٞ لٔ انتٓهش بايذفا  ب#ايٓ ع   اياايث:

 طع يـذ تعذٟ ٖٚحّٛ ايه اس.ٚانتاٍ لٔ اٱط٬ّ ٚتبزٍ ايٛ

                                                 

 . 1/38يظإ ايعش،  (1) 
 . 110طٛس٠ آٍ لُشإ(2) 
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ئري أ١َ ِٖ انت٪َٕٓٛ إر ج#ا٤و تظ#١ُٝ ايـ#راب١ ب#انت٪َٓؽت، ٚفٝ#٘       ايشابع:
 ػاٖذ ل٢ً إٔ اجملاٖذٜٔ َٔ ا٭جٝاٍ انتتعاقب١ َٔ انتظًُؽت ِٖ انت٪َٕٓٛ.

 ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(1)زٌََٓ َّضُشًُّوَُُايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش اياا١ْٝ:

يل#شس يًُظ#ًُؽت َ#ٔ ايه #اس ٚإٕ ج#ا٤ٚا      ايبؼاس٠ بع#ذّ ٚؿ#ٍٛ ا   ا٭ٍٚ:
 جبٝٛػِٗ َٚ٪ِْٗ.

اٱئباس لٔ ْتٝح#١ انتعشن#١ إٕ ٚقع#ش ب#ؽت انتظ#ًُؽت ٚايه #اس ب#إٕ         ايااْٞ:

 ز.ٌٌٌَُُّّوَُُ األَدَثَبسَايه اس طٝٗضَٕٛ ش

ايٛل##ذ اٱ،##ٞ ايه##شِٜ ب ً##ل ب##ا، ايٓـ##ش ل##ٔ اي##زٜٔ ٜك##اتًٕٛ     ايااي##ث:
 انتظًُؽت ٜٚعتذٕٚ لًِٝٗ.

 ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(2)زٌََٓ رُغْن١َِِ بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ شايـً اياايا١:

 ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    خترب ٖزٙ اٯ١ٜ لٔ ئشٚد ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:
 ٚأؿراب٘ نتكات١ً ايه اس.

ٚوت ادتُع بُٝٓٗا بؼاس٠ ايٓـش ٚاي ًب١ ل٢ً ايه اس نتا وت إطتُشاس ايكتاٍ  
  أطبا، ايٓـش٠ ٚانتذد َٔ ذتٛم ايلع  ٚايٖٛٔ بايه اس بظبيف تً  ٚكٝا

 َِٓٗ ٭ٕ أَٛا،ِ ٚأ٫ٚدِٖ ٫ٜ ٕٓٛ لِٓٗ َٔ اهلل ػ٦ًٝا.
بٝ##إ ايتل##اد ٚايتٓ##اوت ب##ؽت ايـ##راب١ اي##زٜٔ ٚؿ## تِٗ ٖ##زٙ اٯٜ##١   ايا##اْٞ:

 بانت٪َٓؽت ٚبؽت ايه اس.
وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًه اس ٱجتٓا، قتاٍ انتظًُؽت، ٭ٕ ارتظاس٠ لاقب١  اياايث:

 ٠.ايه اس وت ايذْٝا ٚاٯئش
ٜبع#ث ادتُ#ع ب#ؽت اٯٜ#تؽت انتظ#ًُؽت لً#٢ ايكت#اٍ، ٜٚط#شد ايؼ##و          ايشاب#ع: 

 ٚايرتدد وت قتا،ِ.
                                                 

 .111طٛس٠ آ ٍ لُشإ (1) 
 . 116طٛس٠ آٍ لُشإ (2) 
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اٱْزاس ٚايٛلٝذ يًه اس لٔ قتاٍ انتظًُؽت إر ج#ا٤و ئاـت#١ آٜ#١     ارتاَع:

 ز باٱئباس لٔ اٱقا١َ ايذا١ُ٥ يًه اس وت ايٓاس.ٌََٓ رُغْنَِِش

 ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(1)زيَب صِشٌّسِّخٍ فِْايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ايشابع١:

ايبؼاس٠ يًُظًُؽت بعذّ تشتيف ا٭ثش ل٢ً َا ٜٓ ك٘ ايه #اس وت قت#اٍ    ا٭ٍٚ:
 انتظًُؽت.
 اٱْزاس يًه اس بخٕ َا ٜٓ كْٛ٘ وت ايكتاٍ ٜزٖيف أدساد ايشٜا . ايااْٞ:

ز إر إٔ لاقب١ إْ ام ايه اس سِّخٍ فِْيَب صِشٌّٖزٙ اٯ١ٜ َٔ َـادٜل آ١ٜ ش اياايث:

ٍ ٖ##ٞ ارتظ##اس٠، ٚ٭ٕ إْ ##ام ا٭َ##ٛاٍ وت َكاتً##١ انتظ##ًُؽت ٖ##ذس    ا٭َ##ٛا
ٚتلٝٝع ،ا، ٚجت٢ً ٖزا ا٭َ#ش وت ارت#اسد بل#ٝا  َ#ا أْ ك#٘ انتؼ#شنٕٛ وت       

ٚأذ#ذ ٚارتٓ#ذم، إر أْٗ#ا مل ت#٪د إ٫ اؾت ق#٠ٛ انتظ#ًُؽت ٚإصت#زا،         َعشن١ بذس
 ايٓاغ يٲط٬ّ.
١ َ#ٔ نا#ش٠   وشد ارتٛف ٚاي ض  َٔ ْ ٛغ انتظ#ًُؽت ٚل#ذّ ارتؼ#ٝ    ايشابع:

أَٛاٍ َٚ٪ٕٚ ٚأ٫ٚد ايه #اس ٚانتؼ#شنؽت ٭ْٗ#ا ط#بيف يل#شس ايه #اس أْ ظ#ِٗ        
 يظًُِٗ أْ ظِٗ بتعذِٜٗ ل٢ً اٱط٬ّ ٚانتظًُؽت.

ز لٔ ظً#ِ ايه #اس ٭ْ ظ#ِٗ،    ٌََٓ رُغْنَِِأئربو ئاـت١ آ١ٜ ش ارتاَع:

ٚتٓضٙ اهلل لض ٚجٌ لٔ ايظًِ، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت َـذاقًا يظًِ ايه #اس  
 ظِٗ ٖٚٛ قتا،ِ انتظًُؽت، ٚزتٝ٪ِٖ َٔ َه١ إؾت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ يًتعذٟ، هتا ٭ْ

غتشد َٔ بٝت٘ َٚع٘ ايـراب١ َٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ جعٌ ايٓيب ستُذًا 
 انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس يكتاٍ ايه اس.

اٯ١ٜ بؼاس٠ ايٓـش ٚاي ًب١ ل٢ً ايه اس ٭ٕ ٖ#ضقتتِٗ وت انتعشن#١    ايظادغ:

 ز.ًٌََىَِٓ لَْٔفُغَيَُُ َّظٌٍَُِّْْٛي٘ تعاؾت شَٔ َـادٜل ق
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 ، ٖٚزٙ اٯ١ٜ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(1)ايـ١ً بؽت آ١ٜ ايبطا١ْ ارتاَظ١:
تٛنٝذ ايٓٗٞ لٔ إختار بطا١ْ َٔ ايه اس، ٭ٕ َٔ ٜكاتٌ انتظًُؽت ٫  ا٭ٍٚ:

 ظتٛص إٔ ٜهٕٛ ئاؿ١ ٚبطا١ْ يًُظًُؽت.
ظ##ًُؽت َ##ٔ انتـ##ادٜل جتٗٝ##ض ايه ##اس ادتٝ##ٛؾ ٚايكبا٥##ٌ يكت##اٍ انت  ايا##اْٞ:

ارتاسج١ٝ اييت تت ش  لُا خت ٝ٘ ؿذٚس ايه #اس َ#ٔ ايب ل#ا٤ يًُظ#ًُؽت يكٛي#٘      

 .(2) زًََِب رُخْفِِ صُذًُسُىَُُ لَوْجَشُتعاؾت ش

يٛ ناْش لٓذ انتظًُؽت بطا١ْ َٔ ايه اس اٚ انتٓافكؽت يٓكًش أئباس  اياايث:
 انتظًُؽت إؾت ايه اس.

ٚأٌٖ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٓيب ستُذ ت٪نذ ٖزٙ اٯ١ٜ تكٝذ اي ايشابع:
بٝت٘ ٚايـراب١ بخذهاّ آ١ٜ ايبطا١ْ، نتا تذٍ لًٝ٘ وت ظاٖشٖا َٔ ئ ا٤ أَش ت٧ٝٗ 

 ز.ًَاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْانتظًُؽت يًكتاٍ لٔ ايه اس، ٚرتاـت١ اٯ١ٜ ش

جا٤ ْٗٞ انتظًُؽت لٔ ايبطا١ْ َٔ غريِٖ ذاج١ ٚكشٚس٠ ٚتذٍ  ارتاَع:
كتاٍ بؽت انتظًُؽت ٚغريٖ#ِ، فُ#ٔ عتتُ#ٌ إٔ ٜٗح#ِ لًٝ#و ٚتك#ع       لًٝ٘ ذاٍ اي

 بٝٓو ٚبٝٓ٘ اذتشٚ، ٫ ظتٛص إٔ تتخز بعض أفشادٙ بطا١ْ ٚئاؿ١.
ٜذٍ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ل٢ً إٔ لذّ إختار ايه اس ٚانتٓافكؽت بطا١ْ  ايظادغ:

 َكذ١َ رتٛض انتظًُؽت ايكتاٍ َع ايه اس، ٚذشص َٔ ارتظاس٠ وت انتعشن١.

 ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(3)زىَبلَْٔزَُُ لًَُالَءِايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش :ايظادط١

تبؽت ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ؿٝ ١ ايذفا  يـذ ايه اس دسج١ ايب ض  ا٭ٍٚ:
ٚاي ٝظ ايزٟ ٜهٓ٘ ايه اس يًُظًُؽت، إر ٜكَٕٛٛ با،حّٛ ل٢ً انتظًُؽت، ٚفٝ٘ 

 نٕٛ إيِٝٗ.تٓبٝ٘ يًُظًُؽت ٚحتزٜش َٔ ذبِٗ يًه اس بًضّٚ لذّ ايش
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ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ئضٟ ايه #اس، ٚايبؼ#اس٠ بٗ#ضقتتِٗ بايكت#اٍ      ايااْٞ:

ز ٖٚزٙ اٯ١ٜ َ#ٔ َـ#ادٜل ٚٚج#ٛٙ َ#ٛو ايه #اس      لًُْ ٌُِرٌُا ثِغََْظِىَُُيكٛي٘ تعاؾت ش

ب ٝظِٗ، بكتٌ فشٜل ٚأطش فشٜل َِٓٗ، ٚؿريٚس٠ ارتظاس٠ طببًا ٱَت٤٬ ْ ٛغ 
 ايباقؽت َِٓٗ ذظش٠ ٚأط٢.

 اٱػاس٠ إؾت ٖضقت١ ايه اس َع ذاٍ اي ٝظ. ث:ايااي
ت ك٘ انتظًُؽت وت ػ٪ٕٚ ايكتاٍ، ٚاٱذرتاغ َٔ ايعذٚ، إر إٔ ػذ٠  ايشابع:

 ايب ض لٓذ ايه اس جتعًِٗ ٜتُادٕٚ وت ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت.
ٖ##زٙ اٯٜ##١ َـ##ذام يًتب##أٜ ٚايتل##اد ب##ؽت إدل##ا٤ ايه ##اس أَ##اّ   ارت##اَع:

 ًِٗ با،حّٛ ل٢ً انتظًُؽت وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠.انتظًُؽت اٱقتإ ٚبؽت ط٤ٛ فع
 ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١، ٚفٝٗا ٚجٛٙ: ايظابع١:
إٕ ق##ذس٠ انتظ##ًُؽت لً##٢ انتٛاجٗ##١ ٚايكت##اٍ أَ##ش ٜظ##٤ٛ ايه ##اس، إر  ا٭ٍٚ:

جا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ باٱػاس٠ اؾت َظاغ ٚقش، ايٓع١ُ ٚاذتظ١ٓ َٔ انتظًُؽت، 
إٔ انتظًُؽت مل ٜ#رتددٚا وت ايكت#اٍ، ٚمل ٜطًب#ٛا ايـ#ًس     ٚتذٍ ٖزٙ اٯ١ٜ ل٢ً 

انت##زٍ، ب##ٌ لُ##ذٚا إؾت انتٛاجٗ##١ ٚاٱط##تعذاد يًكت##اٍ ٚأظٗ##شٚا ايطال##١ هلل       
ٚايشطٍٛ، ٫ٚبذ إٔ بعض س٩ٚغ ايل٬ي١ ٚايه ش َٔ قشٜؽ ق#اَٛا برتغٝ#يف   
ايعا١َ َ#ِٓٗ بايكت#اٍ، ٚإدل#ٛا ل#ذّ ق#ذس٠ انتظ#ًُؽت لً#٢ ايكت#اٍ ٚانتٛاجٗ#١،          

ق١ً لذد انتظًُؽت، فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يت٪نذ إٔ ايت٧ٝٗ يًكتاٍ ٚذ#ذٙ   ٚألًٓٛا 
 ذظ١ٓ.
ٚتبعث اٯ١ٜ اي ض  وت قًٛ، ايه اس إؾت ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ نت#ا فٝٗ#ا َ#ٔ َب#ادس٠        

انتظًُؽت يًكتاٍ، ٚرن#شو قل#١ٝ وت ٚاقع#١ َٚ#ا ج#ش٣ وت َعشن#١ أذ#ذ ٚتٗ#٤ٞ         
ٜتٗٝ٪ٚا يًكتاٍ دفالًا انتظًُؽت ،ا، إ٫ أْ٘ قإْٛ  ثابش عتث انتظًُؽت ل٢ً إٔ 

ل##ٔ اٱط##٬ّ، ٜٚ٪ن##ذ يًٓ##اغ كتٝع##ًا إٔ انتظ##ًُؽت ي##ٔ ٜتخً ##ٛا ل##ٔ ْـ##ش٠     
 اٱط٬ّ، ٚئ ٜظتظًُٛا يًزٟ ٜ ضٚ ب٬دِٖ بٌ ٜبادسٕٚ إؾت ايكتاٍ َترذٜٔ.



 ز                                                                 12ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

إدساى انتظًُؽت ذتكٝك١ ٖٚٞ إٔ إْتـاسِٖ وت انتعشن١ ٜبعث اذتضٕ  ايااْٞ:
ٝعًا، ٫ٜٚٓرـش  اذتضٕ بايزٜٔ ٜكاتًٕٛ ٚا٭ط٢ وت قًٛ، ايه اس ٚانتٓافكؽت كت

انتظًُؽت بٌ ٜؼٌُ لُّٛ ايه اس ٚانتٓافكؽت، ايزٜٔ ٫ٜشٜذٕٚ اذتظ#١ٓ ٚايٓعُ#١   
 يًُظًُؽت.

ز َ#ٔ  إَِْ رََّغَغَدىَُُ دَغَدنَخ   ٖ#زٙ اٯٜ#١ َ#ٔ َ #اِٖٝ قٛي#٘ تع#اؾت ش       اياايث:

 ٚجٛٙ:
 إطتعذاد انتظًُؽت يًُعشن١ ذظ١ٓ. ا٭ٍٚ:
بٓ ظ٘ يًكتاٍ ذظ١ٓ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ئشٚد ايٓيب ستُذ ايااْٞ:

ْا،ا انتظًُٕٛ وت أجٝا،ِ انتتعاقب١ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٭ْ٘ با، َٔ أبٛا، ايٓـش 
ٚايظ ش ل٢ً ا٭لذا٤، ٚدل٠ٛ يًًُٛى ٚايش٩طا٤ بادتٗاد بايٓ ع وت ط#بٌٝ اهلل  

 ٚتٛجٝ٘ ادتٓٛد ٚايهتا٥يف.
١ ٭ْٗا ت ش  ايه اس ٚانتٓافكؽت، حتزٜش انتظًُؽت َٔ ارتظاس٠ ٚا،ضقت ايشابع:

 ٚجتعًِٗ ٜطُعٕٛ وت انتظًُؽت َٚا لٓذِٖ َٔ ايٓعِ ٚاذتظٓاو.
ايت٤ٞٗ يًكتاٍ َٔ أِٖ َـادٜل ايـرب ٚايتك٣ٛ ايً#زٜٔ ج#ا٤و    ارتاَع:

َْ رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُابُٗا اٯ١ٜ ايظابك١ ش ز، ٚت٤ٞٗ انتظًُؽت يًكتاٍ إَتااٍ نتا جا٤ ًَإِ

 وت اٯ١ٜ ايظابك١.
ؿ##رب انتظ##ًُؽت وت ايكت##اٍ ػ##اٖذ لً##٢ تكٝ##ذِٖ ايٓ##ٛلٞ ايع##اّ    ايظ##ادغ:

بخذهاّ ايـرب ٚايتك٣ٛ ٚلذّ ختً ِٗ لٓٗا، ٖٚٛ َكذ١َ يًٓـش ٚحتكٝل ايظ ش 
 ل٢ً ا٭لذا٤.
ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ايبؼاس٠ بـشف نٝذ ايه اس ٚانتٓافكؽت ٭ٕ  ايظابع:

٣ٛ ايً#زٜٔ دل#ش ،ُ#ا اٯٜ#١     تب٤ٛ انت٪َٓؽت َكالذ ايكتاٍ َـذام يًـرب ٚايتك

الَ َّضُشُّوَُُ ايظابك١، ٚاييت تلُٓش أٜلًا ايٛلذ بـشف كشس ايه اس بكٛي٘ تعاؾت ش
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ز ٚتكذٜش ادتُع بؽت اٯٜتؽت: َ#ا دَ#تِ تتب#٤ٕٛٚ َكال#ذ يًكت#اٍ فً#ٔ       وََْذُىَُُ شََْئًب

 ٜلشنِ نٝذِٖ.
ٛط#ِٗ  ئاـت١ اٯ١ٜ ايظابك١ َذد يًُظًُؽت، ٚتبع#ث ايظ#ه١ٓٝ وت ْ    اياأَ:

 لٓذ اٱطتعذاد يكتاٍ ا٭لذا٤.
 ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاو ايك١ًًٝ ايتاي١ٝ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ: ايٛج٘ ايااْٞ:

 ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٚفٝٗا ٚجٛٙ: ا٭ٚؾت:
وت ادتُع بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ذث يًُظ#ًُؽت لً#٢ ايـ#رب     ا٭ٍٚ:
 ٚايتك٣ٛ.
وت تعًِٝ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٬ٜقٝ٘ ايٓيب ستُذ  بٝإ َا نإ ايااْٞ:

 انتظًُؽت، ٚت٦ٝٗتِٗ يًحٗاد وت طبٌٝ اهلل.
جتً##ٞ َٓ##افع ايـ##رب ٚايتك##٣ٛ َٚ##ا فُٝٗ##ا َ##ٔ َع##اْٞ ايطال##١ هلل   ايااي##ث:
 ٚسطٛي٘.
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    بٝإ فلٌ اهلل ل#ض ٚج#ٌ لً#٢ اي#ٓيب ستُ#ذ       ايشابع:
اب١ يًكت##اٍ، ٚإخت##ارِٖ َٛاك##ع يكت##اٍ   ٚانتظ##ًُؽت وت إؿ##٬  ايـ##ر   ٚط##ًِ 

ايه اس،فاهلل لض ٚجٌ ٖٛ ٚي#ٞ ْٚاؿ#ش انتظ#ًُؽت ٖٚ#ٛ اي#زٟ قت#ذِٖ بخط#با،        
 َٛاؿ١ً ادتٗاد، ٜٚذفع لِٓٗ ادتػت ٚايتخارٍ.

إق#رتإ ايبؼ#اس٠ بايٓـ#ش يًُظ#ًُؽت لٓ#ذ ايتٗ#٤ٞ يًكت#اٍ، ٭ْٗ#ِ          ارتاَع:
  ٘.ٜعًُٕٛ إٔ اهلل ٚيِٝٗ، َٚٔ ٜهٔ اهلل ٚيٝ٘ فإ ايٓـش ذًٝ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ وت ادتُع بؽت اٯٜتؽت تٛنٝذ بخٕ ايٓيب ستُذًا  ايظادغ:
نإ ظتًع أؿراب٘ وت أَانِٓٗ يًكتاٍ بخَش َٔ اهلل تعاؾت ٭ْ٘ ط#براْ٘   ٚطًِ 

ٍ ٚيٝ٘ ٚٚيٞ انت٪َٓؽت، ٚيعَُٛاو قٛي٘ تعاؾت ش إَِْ ىٌَُ  * ًََِب َّنَطِكُ عََٓ اٌْيٌََ

 .(1)زإِاله ًَدٌَِ ٌُّدََ

                                                 

 . 4-3طٛس٠ ايٓحِ (1) 
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 ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:(1) زثِجَذَسٍايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ياا١ْٝ:ا

بعث ايظه١ٓٝ وت قًٛ، انتظًُؽت لٓذ ايت٧ٝٗ يًكتاٍ، بتركل ايظ ش  ا٭ٍٚ:
ٚايٓـش وت َعشن١ بذس، بًراظ راو اٯ١ٜ ستٌ ايبرث ْٚضٚ،ا خبـٛق َعشن١ 

 أذذ.
ايعضقت#١  جتًٞ َعاْٞ إجتُا  انتعحض٠ َ#ع ايظ#عٞ ٚادتٗ#اد ٚؿ#ذم      ايااْٞ:

ٚبزٍ ايٓ ع ٚانتاٍ وت ط#بٌٝ اهلل، فترك#ل  ايٓـ#ش وت َعشن#١ ب#ذس ب ل#ٌ َ#ٔ        

 ز.ًٌََمَذَ َٔصَشَوَُُ اٌٍهوُ ثِجَذَسٍلٓذاهلل ش

ٚجا٤و اٯ١ٜ ستٌ ايبرث يتخ#رب ل#ٔ إط#تعذاد انتظ#ًُؽت يًكت#اٍ، ٚقٝ#اّ        
باٱػ##شاف ٚقٝ##اد٠ انتعشن##١ نتٛاجٗ##١  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ اي##ٓيب ستُ##ذ 

لذا٤، ٚنزا فعًٛا وت َعشن١ أذذ هتا ٜ ٝذ ايبؼاس٠ بايٓـش َٔ لٓذ اهلل يٛذذ٠ ا٭
 انتٛكٛ  وت تٓكٝس انتٓا .

بٝإ ايعض ٚايك٠ٛ اييت ؿاس لًٝٗا انتظًُٕٛ بعذ ايظ ش ٚايٓـش وت  اياايث:

ز إٔ انتظ#ًُؽت ن#اْٛا أري#١ ٚأْع#ِ اهلل ل#ض      ًٌََمَذَ َٔصَدشَوَُُ اٌٍهدوُ  بذس، فكذ رنشو آ١ٜ ش

ًِٝٗ بايٓـش ٚاي ًب١، هتا ٜذٍ ل٢ً ايبؼاس٠ بايٓـش ٚايظ ش وت ايكادّ َٔ ٚجٌ ل
انتعاسى َٔ با، ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ، فإ قًش قذ ئظش انتظًُٕٛ وت َعشن١ أذذ، 
ٚادتٛا، أْ٘ مل تتركل ئظاس٠ تا١َ يًُظًُؽت، نُا إٔ ارتطخ جا٤ َٔ ايشَ#ا٠  

ا سأٚا ٖضقت##١ ايه ##اس، انتظ##ًُؽت اي##زٜٔ غ##ادسٚا َه##اِْٗ وُع##ًا باي ٓ##ا٥ِ لٓ##ذَ
باٱكاف١ إؾت إٔ ايٓيب ئشد بعذ إْتٗا٤ انتعشن١ وت وًيف انتؼ#شنؽت، ٚتً#و آٜ#١    

 ٚػاٖذ فُٝا ؿاس لًٝ٘ انتظًُٕٛ َٔ ايعض ٚايك٠ٛ ٚانتٓع١.
يضّٚ إطترلاس ارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ لٓذ ايت٧ٝٗ يًكتاٍ، يكٛي٘  ايشابع:

 ز.فَبرهمٌُا اٌٍهوَعاؾت شتعاؾت وت آ١ٜ )بذس( با٭َش بتك٣ٛ اهلل، قاٍ ت
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ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   إئباس ٖزٙ اٯ١ٜ لٔ ْـش٠ انتظًُؽت يًٓيب ستُذ  ارتاَع:
ٚأًٖٝ##تِٗ يًكت##اٍ وت ب##ذاٜاو اٱط##٬ّ َ##ع ػ##ذ٠ بط##ؽ ايه ##اس    ٚآي##٘ ٚط##ًِ 

ٚقـذِٖ غضٚ انتظًُؽت وت لكش داسِٖ، ٖٚ#ٛ َٓاط#ب١ يؼ#هش انتظ#ًُؽت هلل ل#ض      
 ٚجٌ ل٢ً ْع١ُ َكا١َٚ ايعذٚ. 

 ٚفٝٗا ٚجٛٙ: (1) زإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤَِِنِنيَايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ١:اياايا

بٝإ اي لٌ اٱ،#ٞ ايعظ#ِٝ لً#٢ انتظ#ًُؽت بٓـ#ش اهلل تع#اؾت ،#ِ         ا٭ٍٚ:
 بانتذد بانت٥٬ه١.
رن##شو ن##ٌ َ##ٔ اٯٜ##تؽت ايـ##راب١ اي##زٜٔ ئشج##ٛا يًكت##اٍ بً ##ظ    ايا##اْٞ:

 انت٪َٓؽت، ٚفٝ٘ َذ  ٚثٓا٤ لًِٝٗ.
 بؼاس٠ انتظًُؽت بانتذد ايظُاٟٚ، ْٚضٍٚ انت٥٬ه١ يٓـشتِٗ. اياايث:
يك##ذ ن ##٢ اهلل ل##ض ٚج##ٌ انتظ##ًُؽت وت َ##ٛاؤ ايكت##اٍ ؿت##ذد َ##ٔ     ايشاب##ع:

انت٥٬ه١، ٖٚزٙ انتٛاؤ َٔ أِٖ انتٛاؤ اييت حتتاد فٝٗا ا٭١َ انتذد ٚايٓـش٠، 
 ٚإتـ  انتظًُٕٛ بخٕ َذدِٖ َٔ انت٥٬ه١.

انت##٪َٓؽت  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  ذ َ##ع تعً##ِٝ اي##ٓيب ستُ##  ارت##اَع:
نتٛاكعِٗ وت ايكتاٍ فاْ٘ ٜزنش ،ِ فلٌ اهلل لض ٚجٌ ؿتا أَشِٖ ْٚـ#شِٖ ب#٘   

 َٔ انت٥٬ه١.

 :(2)زثٍَََ إَِْ رَصَجِشًُا شايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ايشابع١:

دل##٠ٛ انتظ##ًُؽت اي##زٜٔ ظتًظ##ٕٛ وت َٛاك##ع ايكت##اٍ ٜٚشابط##ٕٛ وت   ا٭ٍٚ:
 يترًٞ بايـرب ٚئؼ١ٝ اهلل لض ٚجٌ.ايا ٛس إؾت ا
 بؼاس٠ انتظًُؽت بعذّ تخئش أٚ إبطا٤ انت٥٬ه١ لٔ ْـشتِٗ. ايااْٞ:
 ايٛلذ اٱ،ٞ بإتـاٍ ٚتهشاس انتذد انتًهٛتٞ. اياايث:
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 إعجاز اآليت
ٜتعًل بؼ#٪ٕٚ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ جا٤و اٯ١ٜ ئطابًا يًٓيب ستُذ 
١ اٱ،١ٝ بانتظًُؽت، ٚحتهٞ َا ق#اّ ب#٘ اي#ٓيب    ايكتاٍ ٚاذتش،، يتبؽت اٯ١ٜ ايعٓاٜ

وت إؿ#٬  أؿ#راب٘ يًكت#اٍ، ٚعتتُ#ٌ ٖ#زا       ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ستُذ 
 اٱؿ٬  أَٛسًا:
ِ ُٜحً##ع أؿ##راب٘ وت ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًإٔ اي##ٓيب ستُ##ذًا  ا٭ٍٚ:

 َٛاكعِٗ بايٛذٞ ٖٚٛ َٔ ايظ١ٓ اي ع١ًٝ.
جً#ٛغ أؿ#راب٘ وت    لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ؿ٢ً اهللقتلٞ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:

 َٛاكعِٗ وت ايكتاٍ، فٗٛ َٔ ايظ١ٓ ايتكشٜش١ٜ.
َع أؿراب٘ وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜتؼاٚس ايٓيب ستُذ  اياايث:

تعٝؽت َٛاكعِٗ َتر#ذٜٔ َٚت #شقؽت، ٖٚ#ٛ َ#ٔ لَُٛ#او َٚـ#ادٜل آٜ#١        
 ايبطا١ْ.

       ٌ يً#ٓيب   ٚايـ#رٝس ٖ#ٛ ا٭ٍٚ ٚايااي#ث، إر ج#ا٤و اٯٜ#١ بٓظ#ب١ اي ع#
ٚأْ#٘ ٖ#ٛ اي#زٟ ٜكع#ذِٖ وت َٛاك#عِٗ       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ستُذ 

ػاٖذ ل٢ً إَا١َ ايٓيب يًُ٪َٓؽت ٚقٝادت٘ ػ٪ٕٚ ايكتاٍ ٚستاسب#١  يًكتاٍ، ٚفٝ٘ 
 ا٭لذا٤.

أًٖ٘ ٚصٚجات٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚرنشو اٯ١ٜ َ ادس٠ ايٓيب ستُذ 
يٓب#٠ٛ، ٚأْ#٘ مل غت#رت ايشاذ#١     َبهشًا إؾت طٛ  ايكتاٍ ٖٚٛ ػ#اٖذ لً#٢ ؿ#ذم ا   

ٚايذل١، بٌ بادس بعذ ؿ٠٬ ايـبس إؾت طٛ  انتعاسى دفالًا لٔ اٱط٬ّ، ٚفٝ٘ 
دل٠ٛ ٭ٚيٞ ا٭َش، ٚقاد٠ انتظًُؽت بايتٛج#٘ إؾت ايكت#اٍ يٝهْٛ#ٛا أط#٠ٛ ٚأ٥ُ#١      

إَاَ##ًا  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ   يعُ##ّٛ انتك##اتًؽت، نُ##ا ن##إ سط##ٍٛ اهلل   

إ٫  ،(1)زٌَمَذَ وَبَْ ٌَىَُُ فِِ سَعُدٌيِ اٌٍهدوِ لُعَدٌَحٌ دَغَدنَخ     تعاؾت شيًُظًُؽت كتٝعًا قاٍ 
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َع ٚجٛد ايشاجس ايؼشلٞ أٚ ايعكًٞ ل٢ً ايتخً  ٚاٱْاب١ ٚظتيف أ٫ ٜه#ٕٛ  
ٖزا ايتخً  ط#ببًا يٲل#شاض ٚايرتف#ع ل#ٔ َباػ#ش٠ ػ#٪ٕٚ انتعشن#١، َٚتابع#١         

 أئباسٖا ٚطري ا٭ذذاث.
نإ دفالًا لٔ ايٓ ع ٚانتباد٨، ٖٚٞ ٚثٝك#١  ٚتبؽت اٯ١ٜ إٔ قتاٍ انتظًُؽت 

مسا١ٜٚ تذٍ ل٢ً إٔ ايه اس ِٖ ايزٜٔ ٜٗحُٕٛ ل٢ً انتظًُؽت وت بًذِٖ ب ري 
 ذل.
ن#إ لٓ#ذ أًٖ#٘     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ٚاٯ١ٜ ذح١ بخٕ ايٓيب ستُذًا  

ٚئشد يًكتاٍ إبتذا٤ أٟ إٔ انتظًُؽت فٛج٦ٛا بايعذٚ ٖٚحَٛ٘، ٖٚٛ ػاٖذ ل٢ً 
ّ مل ٜٓتـ##ش بايظ##ٝ  ٚإن##شاٙ ايٓ##اغ ي##ذئٍٛ اٱط##٬ّ، ب##ٌ ن##إ    إٔ اٱط##٬

انتظًُٕٛ ٜذافعٕٛ لٔ أْ ظِٗ، ٜٚختِٝٗ ايعذٚ ل٢ً ذؽت غش٠، ٚمل ٜعتزسٚا أٚ 
ّٗبٛا يًكتاٍ زتتُعؽت َٚترذٜٔ َع إٔ اٱط٬ّ ذذٜث لٗذ، هتا ٜذٍ  ظتبٓٛا بٌ ٜ

 ل٢ً ؿذم اٱقتإ ٚإطتكشاسٙ وت ْ ٛطِٗ  .
١ ايـ#راب١ وت اٯٜ#١ ب##)انت٪َٓؽت( ف#٬ ٜظ#تطٝع إٔ      فُٔ إلحاص اٯٜ#١ تظ#ُٝ   

ٜبادس إؾت ايكتاٍ ٚإؾت وال١ اهلل ٚسطٛي٘ ٚاٱَتااٍ وت تعٝؽت َٛاكعِٗ وت ايكتاٍ 
إ٫ انت٪َٓؽت، فحا٤و اٯ١ٜ نتذ  ايـراب١ ايزٜٔ قاتًٛا وت أذذ، ٚدل٠ٛ انتظًُؽت 

 يٲقتذا٤ بِٗ، ٚايتُاغ ايٓـش بايـرب ٚايتك٣ٛ.
١ٜ يبٝإ ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ بانتظًُؽت، ٚذ ظ بٝل١ اٱط٬ّ، ٚجا٤و ئاـت١ اٯ

 ٚفٝ٘ دل٠ٛ يًُظًُؽت يًح٤ٛ إؾت اهلل لض ٚجٌ وت ايذلا٤ ٚانتظخي١.
يكذ جا٤و اٯ١ٜ وت َذ  ا٭ذذٜؽت، َٚٔ إلحاصٖا أْٗا ْعتش ايزٜٔ تب٩ٛا 

 َكالذ ايكتاٍ بانت٪َٓؽت، ٚفٝ٘  إلحاص َٔ ٚجٛٙ :
ـٝف َٔ انتذ  ٚايآا٤ وت ٖزٙ اٯ١ٜ ٭ْٗ#ِ  : ئشٚد انتٓافكؽت بايتخ ا٭ٍٚ

 إْظربٛا وت ايطشٜل إؾت انتعشن١.
وت اٱط#تعذاد  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     : وال١ انتظ#ًُؽت يً#ٓيب    ايااْٞ
 يًُعشن١ .
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ِّٖ بايلع  ٚايعحض لٔ ٖزا ا،ِ ، نُا  اياايث :اٱػاس٠ إؾت سجٛ  َٔ 
 تبٝٓ٘ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ .

ًمل ّشد ٌفظ )غذًد( يف  وإذ غدوث"آّخ " ًميىٓ لْ ٔغِّ ىزه آّخ

 اٌمشآْ إال يف ىزه آّخ.

 اآليت سالح
تبؽت اٯ١ٜ َٛكٛل١ٝ ادتٗاد وت ايبعا١ ايٓب١ٜٛ ايؼشٜ ١، ٚإٔ ايـراب١ ايزٜٔ 
أط##ًُٛا ن##اْٛا ظتاٖ##ذٕٚ وت ط##بٌٝ اهلل ب##ا٭ْ ع ٚا٭َ##ٛاٍ دفال##ًا ل##ٔ بٝل##١   

إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚبشصخ دٕٚ اٱط٬ّ، ٚفٝ٘ تابٝش يظٓٔ ادتٗاد لٓذ انتظًُؽت 
 ايكعٛد ٚايتخارٍ.

ٚإبتذأو اٯ١ٜ بظشف ٜتعًل ؿتا َل٢ َٔ ايضَإ )إر( يتهٕٛ اٯ١ٜ َذسط١ 
جٗاد١ٜ ٭جٝاٍ انتظًُؽت ٜكتبظٕٛ َٓٗا انتٛالظ ٚايعرب، ٚتبعث اي ض  ٚارتٛف 
وت قًٛ، ايه اس، ٚتضجشِٖ لٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚستا٫ٚو غ#ضٚ  

ذ، اٯ١ٜ انتظًُؽت يًحٗاد، ٚـتٓع َ#ٔ ايتٗ#إٚ ٚايتخ#ارٍ    ب٬دِٖ، إر  تٓ
ٚادتػت، ٚت#ذلٛ يًُٓاج#ا٠ يً#ذفا  ل#ٔ اٱط#٬ّ، ٚت#شى اٱٖتُ#اّ ب#خَٛس         

ًَإِرْ غَدذًََدَ ِِدَٓ   ٚايعٝاٍ طال١ ادتٗاد ٚاي#زٟ ٜ#ذٍ لًٝ#٘ قٛي#٘ تع#اؾت ش      ايذْٝا

 ز.لَىٍَِهَ

 ب ل#ٌ  ٚتتح٢ً وت ٖزٙ اٯ١ٜ َعاْٞ ايـرب، ٚسطٛخ ًَهت٘ لٓ#ذ انتظ#ًُؽت  
اهلل لض ٚجٌ فُ#ع إٔ اٯٜ#١ تتر#ذث ل#ٔ ٚق#ا٥ع وت ب#ذاٜاو اٱط#٬ّ إ٫ أْٗ#ا         
تتلُٔ اٱئباس لٔ بًٛغ انتظًُؽت أسق#٢ َشات#يف ايـ#رب بإئتٝ#اس انتب#ادس٠ إؾت      
َٛاكع ايكتاٍ دفالًا لٔ اٱط٬ّ، هتا ٜذٍ با٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ل٢ً ي#ضّٚ قٝ#اّ   

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ عحضاو ايٓيب ستُذ انتظًُؽت بايذفا  بعذ تٛايٞ اٯٜاو ٚتعذد َ
، ٚثب##ٛو اٱقت##إ وت ايٓ ##ٛغ، ٚنا##ش٠ ل##ذد ٚأَـ##اس انتظ##ًُؽت،    ٚآي##٘ ٚط##ًِ



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا19ٕش

 

  ،ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚانتـادٜل ايٛاقع١ٝ اييت تذٍ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 
 ٚظٗٛس ايلع  ٚايٖٛٔ وت ؿ ٛف ايه اس.

ري ايع#اّ اي#زٟ   ٚتذلٛ اٯ١ٜ انتظًُؽت إؾت تعًِ فٕٓٛ ايكت#اٍ، ٚايتٗٝ#٧ يً#ٓ    
تؼري ايٝ٘ ؿتبادس٠ انتظًُؽت إؾت إختار َٛاكع ايكت#اٍ، ٚت٪ن#ذ لً#٢ اذتاج#١ اؾت     
ذظٔ ايطال١ ٚاٱْكٝاد يًٓب#٠ٛ  وت انتعشن#١، يٝه#ٕٛ ٖ#زا اٱْكٝ#اد ط#٬ذًا ك#ذ        

 ا٭لذا٤، ٚطببًا ٱيكا٤ اي ض  وت ْ ٛطِٗ.

 يفهىو اآليت 
ابٝ#ش َع#امل اي#ذٜٔ وت    تبؽت اٯ١ٜ إٔ ايٓب٠ٛ جٗ#اد وت ط#بٌٝ اهلل، ٚط#عٞ يت   

قذ بزٍ ايٛطع ٚجاٖ#ذ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ا٭سض، ٚإٔ ايٓيب ستُذًا 
بٓ ظ٘ يتابٝش ْٚؼش َباد٨ اٱط٬ّ، فرُٝٓا بًغ انتظًُؽت زت٧ ايه اس يًكتاٍ مل 

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜظٗش ارتٛف أٚ ايٛجٌ لًِٝٗ، ٚمل ٜذ  ايٓيب ستُذ 
 اس أٚ اي شاس أَاَِٗ، بٌ ئشد وت ايـبا  ايبانش َ#ٔ  إؾت انتبادس٠ ٱسكا٤ ايه

بٝت٘ َٛدلًا أًٖ٘ يًكا٤ ايعذٚ، يٝٗيف انتظًُٕٛ كتٝعًا إؾت طٛ  ايكتاٍ َٔ غري 
 إبطا٤.

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚتذٍ اٯ١ٜ ل٢ً تظًِٝ انتظًُؽت بـ#ذم ْب#٠ٛ ستُ#ذ    
ٜ#ٛذ٢ إيٝ#٘،    ٚاٱْكٝاد ايتاّ ٭ٚاَ#شٙ إق#شاسًا َ#ِٓٗ بخْ#٘ ٫ ٜ#خَش إ٫ ؿت#ا       ٚطًِ،

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚتذلٛ اٯ١ٜ انتظًُؽت إؾت وال١ ا٭ٚاَش اييت جا٤ بٗا ايٓيب ستُذ 
 وت با، ايعباداو ٚانتعا٬َو َٔ با، ا٭ٚي١ٜٛ. ٚآي٘ ٚطًِ 

إر إٔ وال١ أؿراب٘ ي٘ وت ايكتاٍ ٚبزٍ ايٓ ع َٚٛاج١ٗ جٝ#ٛؾ ايه #اس    
ٚس٩ٜ#تِٗ  َع ناش٠ ل#ذدٖا ٚل#ذتٗا ػ#اٖذ لً#٢ إق#شاسِٖ بـ#ذم ْبٛت#٘،        

انتعحضاو اييت جا٤ بٗا، ثِ جا٤ ايٓـش ٚايظ ش يٝهٕٛ ذح١ قا١ُ٥ إؾت ّٜٛ 
 ايكٝا١َ حتث انتظًُؽت ل٢ً يضّٚ وال١ اهلل ٚسطٛي٘ وت انتٝادٜٔ انتختً ١.
َٚ##ع إٔ اٱط##٬ّ ٫ صاٍ وت ط##ٓٝ٘ ا٭ٚؾت، فك##ذ ْضي##ش اٯٜ##١ يًر##ث لً##٢  

٫ ٜرتددٕٚ وت ا،ح#ّٛ  ايكتاٍ وت طبٌٝ اهلل، ٚاٱئباس بٛجٛد ألذا٤ يٲط٬ّ 
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ل٢ً انتظًُؽت وت بًذِٖ ٫ يؼ٧ إ٫ ٭ِْٗ إئتاسٚا  اٱط٬ّ، فًِ  ٜظبيف ْضٍٚ 
اٯٜ##١ َٚٛك##ٛلٗا ؿ##ذٚد ايٓ##اغ ل##ٔ اٱط##٬ّ إجتٓاب##ًا يًكت##ٌ،، ب##ٌ ب##ادسٚا  

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ يذئٍٛ اٱط٬ّ ٚايذفا  لٓ٘ هتا ٜذٍ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 
 ٤ بٗا.، ٚجتًٞ انتعحضاو اييت جاٚطًِ
٫ٚ لرب٠ بعذد َٔ انتٓافكؽت ايزٜٔ أظٗشٚا اٱط٬ّ ٚأئ ٛا ايه ش، ٚٚجٛد   

ٖ٪٤٫ ٜذٍ ل٢ً ق٠ٛ اٱط٬ّ، ٚؿذم إقتإ انتظ#ًُؽت يٝ#ث غت#افِٗ اي#زٟ وت     
 قًب٘ َشض، ٜٚعحض لٔ إظٗاس شتاي ت٘ ،ِ، فٝتظاٖش باٱقتإ.

ٚايـراب١،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚتتلُٔ اٯ١ٜ ايبؼاس٠ يًٓيب ستُذ 
إر أْٗا تـ ِٗ بانت٪َٓؽت هتا ٜذٍ ل٢ً ئًٛ قًٛبِٗ َ#ٔ ايٓ #ام ٚايل#٬ي١، ٚوت    
ٖزا ايٛؿ  إئباس لٔ إطتعذاد انتظًُؽت يًحٗاد ٚايذفا  لٔ اٱط#٬ّ، ٚوت  

 اٯ١ٜ َظا٥ٌ:
 بٝإ َبادس٠ انتظًُؽت إؾت ارتشٚد إؾت ادتٗاد. ا٭ٚؾت:
 كتاٍ.لذّ ايرتدد وت اٱطتعذاد ٚايت٧ٝٗ يً اياا١ْٝ:
تذٍ اٯ١ٜ بايذ٫ي١ اٱيتضا١َٝ ل٢ً ٚجٛد قذس٠ لٓذ انتظًُؽت لً#٢   اياايا١:

اي##ذفا ، ٫ٜٚٓرـ##ش َٛك##ٛ  ٖ##زٙ ايك##ذس٠ بايع##ذ٠ ٚايع##ذد ب##ٌ بك##٠ٛ ايعضقت##١، 
ٚإئ٬ق ايعباد٠ ٚؿذم اٱقتإ، ٚلؼل ايؼ#ٗاد٠، َٚ#ا ٚل#ذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ      

 انتظًُؽت َٔ ايظ ش ٚاي ًب١.
 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  ع##ٌ اي##ٓيب ستُ##ذ وت اٯٜ##١ إَل##ا٤ ي ايشابع##١:

ٚاٱئباس لٔ ؿذم تٛجٗ٘ يًكتاٍ، ٖٚٞ َكذ١َ نتٓ#ع ايكٝ#اّ بً#ّٛ اي#ٓيب لً#٢      
ل٢ً ارتشٚد لٓذَا ذـًش ارتظاس٠ وت أذذ، فًٛ ػ#ا٤ اهلل  ل#ض ٚج#ٌ يٓٗ#٢     

لٔ ارتشٚد يًكتاٍ بآ١ٜ قشآ١ْٝ أٚ ؿتطًل  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذًا 
 ايٛذٞ.
ٚناش٠  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يهٔ اٯ١ٜ تبؽت ؿر١ فعٌ ايٓيب ستُذ ٚ 

انتٓافع ايذ١ْٜٛٝ ٚا٭ئش١ٜٚ رتشٚد انتظًُؽت، ٚتًو َظ#خي١ تع#شف بايٛج#ذإ،    
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ٚايٓت##ا٥خ ايعاَ##١ نتع##اسى اٱط##٬ّ ا٭ٚؾت، إر إصا  قت##اٍ انتظ##ًُؽت دفال##ًا ل##ٔ  
ايل##٬ي١  اٱط##٬ّ ارت##ٛف َ##ٔ ْ ##ٛغ ايه##اري َ##ٔ ايٓ##اغ َ##ٔ ط##ط٠ٛ س٩ط##ا٤ 

ٚايؼشى فخئزٚا ٜذئًٕٛ اٱط٬ّ كتالاو ٚأفٛاجًا، هتا بعث اي ض  ٚارتٛف 
وت قً##ٛ، انتؼ##شنؽت، ٚأك##طشٚا يطً##يف ايـ##ًس ٚا،ذْ##١، ٚمل ـت##ش ط##ٓٛاو      

ٚأؿراب٘ َه#١   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعذٚداو، ذت٢ دئٌ ايٓيب ستُذ 
 فاحتؽت.

ذٜٔ ف٬ ٜٓرـش اٱقتإ وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًُ٪َٓؽت يًحٗاد ْٚـش٠ اي ارتاَظ١:
بخدا٤ ايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚايضنا٠، بٌ إٔ ادتٗاد فشد َٔ أفشادٙ، ٚكشٚس٠ يذٚاّ 
 ن١ًُ ايتٛذٝذ وت ا٭سض، ٚط١َ٬ انتظًُؽت وت أْ ظِٗ ٚأَٛا،ِ ٚرساسِٜٗ.
يكذ جا٤و قـ١ بين إطشا٥ٌٝ ٚقٝاّ آٍ فشلٕٛ بظًُِٗ ٚإطترٝا٤ ْظا٥ِٗ 

َّغُدٌٌَُِٔىَُُ عُدٌءَ اٌْذَدزَاةِ ًَُّدزَث ذٌَُْ لَثَنَدبءَوَُُ      لرب٠ َٚٛلظ١ يًُظ#ًُؽت، ق#اٍ تع#اؾت ش   

 .(1)زًََّغَزَذٌََُْْ ِٔغَبءَوَُُ

ز ػاٖذ ل٢ً بًٛغ أٌٖ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِ  رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَيزا فإ قٛي٘ تعاؾت ش 

اٱقتإ َشتب١ ادتٗاد ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ، ٚلذّ ارتلٛ  يًظانتؽت أٚ ا،شٚ، 
ِٗ يًٓح##ا٠ ب##ايٓ ع ب##ٌ إئت##اسٚا اياب##او وت انتٛاك##ع ٚقت##اٍ ايع##ذٚ َ##ع إٔ   َ##ٓ

اٱط##٬ّ وت بذاٜات##٘، ٖٚ##ٛ َ##ٔ ايؼ##ٛاٖذ لً##٢ ت ل##ٌٝ انتظ##ًُؽت لً##٢ ا٭َ##ِ  
 ا٭ئش٣، ٚأِْٗ ئري أ١َ أئشجش يًٓاغ.

يٛجٛد  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ انتذ  ٚايآا٤ ل٢ً ايٓيب ستُذ  ايظادط١:
وت ْبٛت٘، ٜٚخـتشٕٚ بخَشٙ وت َٝادٜٔ ادتٗاد، ٖٚٞ أػذ أ١َ َٔ انت٪َٓؽت ٜتبعْٛ٘ 

ٚأؿعيف ا٭ذٛاٍ نتا فٝٗا َٔ بزٍ ايٓ ع، فإ قًش إٕ ا٭ْبٝا٤ اٯئشٜٔ َعِٗ 
أٜلًا أؿرا، َٚ٪َٕٓٛ ٜبزيٕٛ أْ ظِٗ وت طبٌٝ اهلل، ٚادتٛا، ْعِ ٚتًو آ١ٜ 

                                                 

 . 6طٛس٠ إبشاِٖٝ (1) 
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ض ٚجٌ، وت ايٓب٠ٛ، ٚأثش انتعحضاو وت إظتاد أ١َ َ٪١َٓ شتًـ١  وت والتٗا هلل ل
 ٚيهٔ فلٌ انتظًُؽت وت َكاّ ادتٗاد ظاٖش َٚتحذد إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ.

: ٜعًِ انتظًُٕٛ أثٓا٤ ت١٦ٝٗ انتٛاقع أِْٗ َكبًٕٛ ل٢ً قتاٍ ايع#ذٚ،  ايظابع١
ٚإٔ اٱط٬ّ بذأ بايٓطل بايؼٗادتؽت ثِ أدا٤ ايتهايٝ  ايعباد١ٜ ثِ جا٤ ادتٗاد 

 .بايظٝ  دفالًا لٔ ايؼشٜع١ ٚانتباد٨ ايظُا١ٜٚ
: وت اٯ١ٜ تٛنٝذ ذتكٝك١ ايذفا ، ٚإٔ انتعشن١ يٝظش يًٗحّٛ ٚاي #ضٚ  اياا١َٓ

َٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بذيٌٝ لذّ ٚجٛد فاؿ١ً بؽت ئشٚد ايٓيب ستُذ 
بٝت٘ ٚب#ؽت تٓظ#ِٝ ؿ# ٛف انتظ#ًُؽت،، ٚإج#٬غ ن#ٌ ٚاذ#ذ َ#ِٓٗ وت َٛك#ع٘          

 يًحٗاد ٚايكتاٍ.
انت٪َٓؽت يهٝ ١ٝ تٛصٜع انتظًُؽت، : تذٍ اٯ١ٜ وت ظاٖشٖا ل٢ً قبٍٛ ايتاطع١

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ْٚؼشِٖ وت َٛاكع ايكتاٍ، ٚتًكِٝٗ أٚاَ#ش اي#ٓيب ستُ#ذ    
 بايشكا هتا ٜذٍ ل٢ً أَشٜٔ: ٚطًِ 

ٜ##ٛص  انتظ##ًُؽت وت  ؿ##٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  : ن#إ اي##ٓيب ستُ##ذ  ا٭ٍٚ
 َٛاكعِٗ بايٛذٞ.

ٚايتلر١ٝ ٚايؼٗاد٠ وت  :ؿذم إقتإ انتظًُؽت، ٚإطتعذادِٖ يًكتاٍايااْٞ
 طبٌٝ اهلل.
: تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً ػحال١ انتظًُؽت، ٚإْعذاّ ادتػت ٚايرتدد لٓذِٖ، ايعاػش٠

 يظشل١ إختارِٖ َٛاكع ايكتاٍ دفالًا لٔ اٱط٬ّ.
: دق١ ايلبط ٚايٓظاّ لٓذ انتظًُؽت باٱَتا#اٍ ٭ٚاَ#ش اي#ٓيب    اذتاد١ٜ لؼش٠

 وت أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا.ٖٚٛ اٱَاّ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 
ايٓيب ستُذ ايه اس ايزٜٔ ٖحُٛا ل٢ً انتظًُؽت ٚأسادٚا قتٌ  اياا١ْٝ لؼش:

ِٖ َٔ لؼريت٘ ٚأبٓا٤ لَُٛت٘، فًِ قتٓع ٖزا ا٭َ#ش   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ لٔ ستاسبتِٗ ٚقتا،ِ، ٚمل ٜهٔ طببًا يًؼو بٓب#٠ٛ ستُ#ذ   
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بٌ جتًش وت َعشن١ بذس ٚأذذ َعحضاو ْب٠ٛ ستُ#ذ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ٚأدساى ايـ##راب١ ٚج##ٛ، إتبال##٘ ْٚـ##شت٘، ٚك##٬ي١ َ##ٔ ذاسب##٘، َٚ##ٔ 
اٯٜاو ٚجٛد أٌٖ بٝت٘ ٚػطش َٔ لَُٛت٘ َٗ#اجشٜٔ ٚزتاٖ#ذٜٔ َع#٘، َٚ#ٔ     
اٯٜاو وت ؿذم ْبٛت٘، ٚإئ٬ق أٌٖ ايبٝش ي٘، لٓذَا وًيف ْ ش َٔ قشٜؽ 

ِ ٚطخيٛا ا٭ن ا٤ َٔ قشٜؽ فٓظش  ايرباص  سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
إؾت ابٔ لُ٘ لبٝذ٠ بٔ اذتشث بٔ لبذ انتطًيف، ٚنإ لُشٙ طبعؽت ط١ٓ، فكاٍ: 

، ثِ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقِ ٜا لبٝذ٠، ٖٚٛ أٍٚ َٔ إئتاسٙ 
 لًٝ٘ ايظ٬ّيف ْظش إؾت لتض٠، فكاٍ: قِ ٜا لِ، ثِ ْظش إؾت لًٞ بٔ أبٞ واي

فكاٍ: قِ ٜا لًٞ، ٚنإ أؿ ش ايكّٛ فً#ِ غت#شد ،#ِ إ٫ أق#ش، أٖ#ٌ ايبٝ#ش       
 .ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيًٓيب 

: إئتتاّ اٯ١ٜ ببٝإ لظِٝ قذس٠ اهلل لض ٚج#ٌ ٚط#ع١ سلتت#٘    اياايا١ لؼش٠
 بانتظًُؽت، ٚاٱئباس لٔ مسا  دلا٥ِٗ، ٚلًُ٘ يا،ِ، ْٚـشٙ تعاؾت ،ِ.

ص اٯٜ#١ وت ب##ا، انت ٗ#ّٛ أْٗ#ا صج#ش يًه ##اس ل#ٔ ايتع#ذٟ لً##٢       َٚ#ٔ إلح#ا  
بٓ ظ#٘ بتع#ٝؽت    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  انتظًُؽت بًراظ إٔ قٝاّ ايٓيب ستُذ 

َٛكع ايكتاٍ يهٌ فشد َٔ ايـراب١ ٖٛ بٛذٞ َٔ اهلل لض ٚجٌ، يٝهٕٛ ٖزا 
 لًٝ٘ ؿ٢ً اهللايتعٝؽت ذشصًا ٚٚاق١ٝ ،ِ، ٚبشٖاًْا لًًُٝا ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 

 .ٚآي٘ ٚطًِ 
َٚع ق١ً نًُاو اٯ١ٜ فكذ ٚسدو فٝٗا نًُاو مل تشد وت غريٖا َ#ٔ آٜ#او   

 ايكشإٓ ٖٚٞ:
 غذٚو. ا٭ٚؾت:
 تب٨ٛ. اياا١ْٝ:
 َكالذ ايكتاٍ. اياايا١:

  إفاضاث اآليت
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جا٤و اٯٜاو ايظ#ابك١ وت ايآ#ا٤ لً#٢ انتظ#ًُؽت ٚاٱئب#اس ايظ#ُاٟٚ ل#ٔ        
ٕ ط٤ٛ ذاٍ ايه اس، بايٛؿ  ٚاٱْزاس نِْٛٗ ئري أ١َ أئشجش يًٓاغ، ٚبٝا

ٚي ١ انتاٌ، ٚتٛنٝذ إؿشاسِٖ ل٢ً ادترٛد، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبعث ايؼٛم 
 وت ْ ٛغ انتظًُؽت حملاسبتِٗ ٚقتا،ِ َٚٓع تعذِٜٗ ل٢ً اٱط٬ّ.

يكذ أساد ايه اس ٚأد اٱط٬ّ وت أٜاَ٘ ا٭ٚؾت، ٚيهٔ اهلل أب٢ إ٫ إٔ ٜٓبعث 
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ا٭سض، ٜٚٓذفع ايهٝذ لٔ ايٓيب ستُذ كٝا٤ اٱقتإ إؾت أؿكا  

إؾت إٔ ٜ##تِ ْ##ضٍٚ آٜ##او ايك##شإٓ، ٚترتط##و َب##اد٨ اٱط##٬ّ وت      ٚآي##٘ ٚط##ًِ  
 ا٭سض.
َٔ أجٌ ت ك٘ انتظًُؽت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يكذ جاٖذ ايٓيب ستُذ   

ث وت أذهاّ ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬ فحا٤ صذ  ايه اس ستاٚي١ نتٓع ٖزا ايت ك٘، ٚب
سٚ  اي شق١ ٚارت٬ف ٚأطبا، ايلع  بؽت انتظًُؽت، ٚيهٔ اهلل ت لٌ  ل٢ً 
انتظًُؽت بانتذد ٚايٓـش يتهٕٛ اٯ١ٜ ػاٖذًا ل٢ً ذلٛس اي ٝض اٱ،#ٞ لً#٢   

 انتظًُؽت وت ذاٍ ايظًِ ٚاذتش،.
إٕ ئاـت١ اٯ١ٜ ايهشقت١ ػاٖذ لً#٢ انت#ذد اٱ،#ٞ يًُظ#ًُؽت، ٚدل#٠ٛ ،#ِ       

تٛنٌ لًٝ٘ وت أػذ ا٭ذٛاٍ ٖٚٞ ذاٍ ايكتاٍ اييت يًح٤ٛ إؾت اهلل لض ٚجٌ ٚاي
،ا، ٚانت اجخ٠ بكذّٚ ايعذٚ غاصًٜا  وشأو ل٢ً انتظًُؽت بإئتٝاس ٚتعٝؽت ايه اس

 طبيف ذتـٍٛ ارتٛف ٚاٱسباى وت اجملتُع ٚبؽت ا٭طش ٚا٭فشاد.
ٚيهٔ انتظًُؽت ٚب ٝض َٔ اهلل لض ٚجٌ ٚاجٗٛا ا٭َش باٱطتعذاد يًكتاٍ  

ؿ٢ً ٚانتذد َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ، ٚإٕ ٚجٛد ايشطٍٛ ستُذ ٚط٪اٍ ايٓـش٠ 
َع انتظًُؽت وت َٛاقع ايكتاٍ َٔ أمس٢ ٚج#ٛٙ اي #ٝض،    اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚأطبا، ايٓـش ٚاي ًب١، فٗٛ مل ٜرتى انتظًُؽت، ٚمل ٜشطًِٗ ٜٚبك٢ وت انتذ١ٜٓ، 
ٚ  ٚلٓذَا ذـًش ا،ضقت١ وت أذذ مل ٜٓظريف ايٓيب ستُ#ذ   آي#٘  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ 

بٌ بك٢ ثابتًا وت َهاْ#٘ إؾت إٔ إجتُ#ع انتظ#ًُٕٛ لًٝ#٘، ٚإػ#تذ ٚو#ٝع        ٚطًِ 
 ايكتاٍ، ٚإْٗضّ ايه اس.
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ٛ اػحع ايبؼش ) نٓا إرا اػتذ لًٝ٘ ايظ٬ّ، ٖٚ ٞلً ٚوت ارترب انتؼٗٛس لٔ
 .(1)غ ، ٚلت٢ ايٛوٝع اتكٝٓا بشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚيزْا ب٘خايب

وت انتكاّ بٗزٙ اٯ١ٜ َٚٛكٛلٗا ٚصَاْٗا، فٗٞ باق١ٝ ٫ٚ تٓرـش َٓافع ايٓب٠ٛ 
إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ ٌٜٓٗ َٓٗا انتظًُٕٛ دسٚغ ادتٗاد، ٚانتٛالظ ٚايعرب، ٜٚذسنٕٛ 
 يضّٚ ايترًٞ بآدا، انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ، ٚإئ٬ؿِٗ وت ايز، لٔ اٱط٬ّ.

 ٖٚزٙ اٯ١ٜ ل٬د يًكًٛ، ٚإصاي١ يًهذٚساو ايظًُا١ْٝ نتا فٝٗا َٔ اٱْزاس 
يًه اس َٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚبٝإ َبادس٠ انتظًُؽت يًكتاٍ ٚايذفا  ل#ٔ  

 اٱط٬ّ.

 اآليت نطف
سلت#١   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     يكذ بعث اهلل لض ٚجٌ اي#ٓيب ستُ#ذًا   

ًََِدب لَسَعَدٍْنَبنَ إِاله   يًٓاغ كتٝعًا، سجا٫ً ْٚظا٤ وت أجٝا،ِ انتتعاقب١، قاٍ طبراْ٘ ش

 .(2)زبٌَِّنيَسَدََّخً ٌٍِْذَ

ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت ؿ ر١ َؼشق١ َٔ ؿ راو ايبعا١ ايٓب١ٜٛ تتعً#ل   
بايكتاٍ ٚايذفا  بايشجاٍ ٚارتٌٝ ٚايظٝ  ٖٚٛ ط٬  ايعـش أْزاى، فٌٗ ٖزا 
ايكتاٍ َٔ لَُٛاو ايشلت١ اٱ،١ٝ انتزنٛس٠ وت اٯ١ٜ أل٬ٙ، ادتٛا، ْعِ َ#ٔ  

 ٚجٛٙ:
 وت ذاٍ دفا  لٔ ايٓ ع ٚايذٜٔ. تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً إٔ انتظًُؽت ا٭ٍٚ:
 بٝإ ق٠ٛ اٱط٬ّ ٚلض انت٪َٓؽت. ايااْٞ:
اٯ١ٜ سلت١ بايـراب١ ٚأجٝاٍ انتظًُؽت نتا فٝٗا َٔ بٝإ اذتاج١ إؾت  اياايث:

 ايكتاٍ ْٚـش٠ اٱط٬ّ بايٓ ع.

                                                 

 .13/279ابٔ أبٞ اذتذٜذ/ ػش  ْٗخ ايب٬غ١ (1) 
 .107 طٛس٠ ا٭ْبٝا٤(2) 
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وت اٯ١ٜ رّ ٚتبهٝش يًه اس ٖٚ#ٞ ٚثٝك#١ مساٜٚ#١ ت#ذٍ لً#٢ ظً#ِ        ايشابع:
  ٚيًٓاغ كتٝعًا.ايه اس ٭ْ ظِٗ ٚيًُظًُؽت

وت اٯ١ٜ حتزٜش َٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚايظعٞ يكتا،ِ، ٖٚزا  ارتاَع:
 ايترزٜش يط  بايٓاغ كتٝعًا ٚدل٠ٛ ،ِ ٱؿ٬  أْ ظِٗ.

وت اٯ١ٜ ػٗاد٠ ل٢ً جٗاد انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ وت طبٌٝ اهلل، ٖٚٛ  ايظادغ:
    ِ ٚجٗ#ادِٖ وت   يط  بِٗ ٚدل٠ٛ يًُظًُؽت كتٝع#ًا ٱن#شاَِٗ ٚاٱق#شاس يكٗ#

ٚاي#ذفا  ل#ٔ    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    طبٌٝ اهلل، ٚايز، لٔ ايٓيب ستُذ 
 َباد٨ اٱط٬ّ با٭ْ ع ٚا٭َٛاٍ ٚا٭ٌٖ.

وت اٯ١ٜ َذ  يًـراب١ ايزٜٔ ػاسنٛا وت ايكتاٍ ّٜٛ أذذ بٓع#تِٗ   ايظابع:
ل#ٌ  بانت٪َٓؽت، ٚإئباس بإ ايت٧ٝٗ يكتاٍ ايه اس ٜظتًضّ اٱقتإ، نُا أْ٘ َٔ أف

َـادٜل اٱقتإ، ٚفٝ٘ َٓع يً شق١ ٚارت٬ف ٚاذتظذ ٚايتباٖٞ بؽت انتظًُؽت لٓذ 
 ارتشٚد يًكتاٍ، إر ظتُعِٗ طٛس جاَع َباسى ٖٛ اٱقتإ.

 انصهت بني أول وآخر اآليت
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  إبتذاو اٯ١ٜ ايهشقت١ بارتطا، اؾت ايٓيب ستُذ  

اٱَا١َ ٚايضلاَ#١ وت اي ع#ٌ، ٚيته#ٕٛ     إر جا٤و بـٝ ١ انت شد َع بٝإ ؿ او
ٚثٝك١ يٝ#ّٛ لظ#ِٝ َ#ٔ أٜ#اّ اٱط#٬ّ ط#اِٖ وت ت #ٝري زت#ش٣ ايت#خسٜو ؿت#ا بزي#٘            

 انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َٔ دَا٥ِٗ ٚأْ ظِٗ، ٚدفالِٗ لٔ اٱط٬ّ.
ب##ؽت  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚاي ##ٝض اٱ،##ٞ بٛج##ٛد اي##ٓيب ستُ##ذ  

يٝاو ايضلا١َ َٔ أٍٚ طال١، فًِ ٜرتى ظٗشاِْٝٗ ٚقٝادت٘ يًكتاٍ، ٚتٛيٝ٘ َظ٪ٚ
ايٓيب تٛصٜع انتٛاكع ٚنٝ ١ٝ انتٛاج١ٗ يًـراب١ أْ ظ#ِٗ، ٚمل ٜع#ؽت قٝ#اد٠ َ#ٔ     
بِٝٓٗ فًِ تهٔ قٝاد٠ يًُٗاجشٜٔ ٚأئ#ش٣ يٮْـ#اس، ب#ٌ ن#إ ادتُٝ#ع بع#شض       
ٚاذذ جٓٛدًا َ٪َٓؽت ٜتضالت#ٕٛ وت ئذَ#١ اٱط#٬ّ ٚحت#ش أَ#ش٠ اي#ٓيب ستُ#ذ        

 يٝٓايٛا ػشف ايذْٝا ٚاٯئش٠. ِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطً
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فًٝع َٔ ػ٧ أفلٌ ٚأمس٢ َٔ إٔ ٜتًك٢ اٱْظإ ا٭ٚاَش َٔ ايٓيب ستُذ 
ٚتٓطبل لًٝ٘ ؿ ١ اٱقتإ ٖٚٛ ٜذافع لٔ اٱط#٬ّ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 بٓ ظ٘ َٚاي٘ ٚلٝاي٘.
ٚأفتترش اٯ١ٜ بزنش صَإ َٚٛكٛ  اٯٜ#١، َٚ#ا ت#زنشٙ َ#ٔ اذت#ذث بخْ#٘       

 ايـبا  انتبهش، ٚيٝع َٔ ةم١ فرت٠ َٚذ٠ بؽت ؿ٠٬ ايـبس ٚئشٚد غذ٠ٚ أٟ وت
ايٓيب َٔ بٝت٘ ٚقٝاَ٘ بتٛصٜع انتظًُؽت وت َٛاكعِٗ، ٚتًو آٜ#١ إلحاصٜ#١ ت#بؽت    

 يضّٚ انتبادس٠ إؾت ايذفا ، ٚلذّ اٱَٗاٍ ٚايرتائٞ وت ايت٧ٝٗ يًكتاٍ.
أِْٗ أ١َ َ٪١َٓ  ٚتبؽت اٯ١ٜ زتتُع انتذ١ٜٓ أٜاّ ايبعا١ ايٓب١ٜٛ ايؼشٜ ١، ٚنٝ 

َترذ٠، َٓكاد٠ ٭ٚاَش اهلل ٚسطٛي٘، ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت ئشٚد ايٓيب ستُذ 
َٔ بٝت٘ ٚبؽت َكالذ ايكتاٍ بعث اي ض  ٚارتٛف  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

وت قًٛ، ايه #اس َ#ٔ انتظ#ًُؽت اي#زٜٔ ٜكل#ٕٛ يًٝ#ِٗ وت تٗح#ذ ٚرن#ش هلل         
طش ٜذاُِٖٗ ٜبادسٕٚ ٚإطتكشاس َع أًِٖٗ، ٚيهِٓٗ ذانتا ٜؼعشٕٚ بخٕ ارت

إؾت ايكتاٍ َٔ ايـبا  ايب#انش، هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢ ػ#ٛقِٗ يًك#ا٤ اهلل ٚؿ#ذم        
يًتلر١ٝ َٔ  إقتاِْٗ، ٚإدسانِٗ يًراج١ يًذفا  لٔ اٱط٬ّ ٚإطتعذادِٖ

أجً٘ ٚجا٤ رنش ا٭ٌٖ وت اٯ١ٜ يبٝإ أِْٗ مل ٜهْٛٛا طببًا يبعث ايرتدد ٚايٖٛٔ 
 ٚانتظًُؽت. آي٘ ٚطًِؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚوت ْ ع ايٓيب ستُذ 

ٚيٝع َٔ أطش٠ َٔ أط#ش انت#٪َٓؽت أػ#اسو لً#٢ ا٭، أٚ ا٭خ أٚ اٱب#ٔ       
بعذّ ارتشٚد أٚ ايتخئش يظالاو ايلر٢، ٚتعشف ايضٖشا٤ ٚأصٚاد ايٓيب ستُذ 

أْ#٘ ئ#اسد يًكت#اٍ ٚإٔ ايه #اس ٜطًبْٛ#٘ بؼخـ#٘        ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   
١ ٜٚؼ#ذ ايعل#ذ يًُعشف#١ ايعاَ#١     ْٚبٛت٘، ٚمل ٜـذس َٓٗٔ إ٫ َ#ا ٜك#ٟٛ ايعضقت#   

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   ٚايتظامل ل٢ً لظِٝ َٓضي١ ايٓب٠ٛ ٚإٔ ايٓيب ستُذًا 
 ٜ عٌ َاٜخَشٙ اهلل تعاؾت ب٘، ٚيـذم اٱقتإ.
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ٜٚذٍ ٚؿ  ايـراب١ بانت٪َٓؽت ل٢ً ٌْٝ أٌٖ ايبٝش ٚلُّٛ ايـرابٝاو  
يًُحاٖ#ذٜٔ َ#ٔ   َٔ انتٗاجشاو ٚا٭ْـاس ؿ# ١ اٱقت#إ، ٖٚ#زٙ ايـ# ١ ل#ٕٛ      

 ٚجٛٙ:
 إْ٘ ْـش٠ َٚذد ٚتعلٝذ ،ِ. ا٭ٍٚ:
إْعذاّ ايٓٗٞ ٚانتٓع َٔ ايكتاٍ، ٚاطبا، بعث سٚ  ايرتدد ٚارتٛف  ايااْٞ:

 وت ْ ٛغ اجملاٖذٜٔ.
 ئًٛ قًٛ، انت٪َٓؽت ٚانت٪َٓاو َٔ ذيف ايذْٝا ٚصٜٓتٗا. اياايث:

  ٍ  ئـٛؿًا ٚإٔ ٖزٙ انتعشن١ دفال١ٝ ٚيٝع فٝٗا غضٚ ْٚٗيف ٚط#ًيف، ٜٚ#ذ
لًٝ٘ لذّ ٚجٛد فرت٠ بؽت ئشٚد اي#ٓيب َ#ٔ أًٖ#٘ ٚب#ؽت ت٦ٝٗ#١ ايـ#راب١ يكت#اٍ        
ايعذٚ،ٌٖٚ ٖٛ َ#ٔ انتظ#اسل١ وت ارت#رياو، ادت#ٛا، ْع#ِ نت#ا وت انتب#ادس٠ يًك#ا٤         

 ايعذٚ َٔ ايذفا  لٔ اٱط٬ّ .
ٚوت اٯ١ٜ إػاس٠ إؾت ٚجٛد لٕٝٛ لٓذ انتظًُؽت ٜشؿذٕٚ ذشن#١ ايع#ذٚ،     

ئ#شد   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    إٔ ايٓيب ستُذًا َٚا ظتشٟ ذٍٛ انتذ١ٜٓ، إر 
َبهشًا َٔ بٝت٘، ٚنزا لا١َ ايـراب١، ٚأئزٚا باٱطتعذاد يًُعشن١، ٚئٛض 

 ايكتاٍ َع ايه اس.

ز وت د٫ي١ لً#٢  ًَاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْٚأئتتُش اٯ١ٜ ببؼاس٠ ٚٚلذ بكٛي٘ تعاؾت ش

ٚانتظًُؽت  ٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًإٔ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع دلا٤ ايٓيب ستُذ 
ٚانتظًُاو ٚأٌٖ ايبٝش سجا٤ ايٓـش ٚاي ًب#١، ٜٚعً#ِ ؿ#ذم إقت#إ انتظ#ًُؽت،      
ٚت ##اِْٝٗ وت اي##ذفا  ل##ٔ اٱط##٬ّ، ٚفٝ##٘ بع##ث يًظ##ه١ٓٝ وت ْ ##ٛغ انت##٪َٓؽت      
ٚانت٪َٓاو، ٚدل٠ٛ يًتٛنٌ لًٝ#٘ ٚاٱجتٗ#اد وت ادتٗ#اد ٚوال#١ اهلل ٚسط#ٛي٘،      

انت##٪َٓؽت لً##٢ جٗ##ادِٖ ٚدف##الِٗ ل##ٔ ٚبؼ##اس٠ ايا##ٛا، ايعظ##ِٝ اي##زٟ ٜٓتظ##ش 
 اٱط٬ّ.
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ٚجا٤ ذشف ايعط  )ايٛاٚ( َشتؽت وت اٯ١ٜ، إر إبتذأو اٯ١ٜ ب٘ وت إػ#اس٠  
اؾت لط ٗا ل٢ً َا قبًٗا َٔ اٯٜاو، ٖٚزا ايعط  بؼاس٠ ايٓـش لً#٢ ايه #اس   

 بايـرب ٚايتك٣ٛ.

ز يٲئب#اس  ًٌَُْاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٍَِد ٚجا٤ ذشف ايعط  وت ئاـت١ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاؾت ش

لٔ ٌْٝ انت٪َٓؽت اياٛا، ل٢ً ؿربِٖ ٚقتا،ِ وت طبٌٝ اهلل، ٚيبٝإ إٔ ايكشإٓ 
وت تعب١٦ ٚتٓظِٝ ؿ ٛف  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٛثل َا قاّ ب٘ ايٓيب ستُذ 

 ايـراب١ يًحٗاد.
إٕ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع َا ٜكٛي٘ انتظًُٕٛ، ٚاٱئت٬ف وت اٱجتٗاد ايزٟ  

ؾت انتعشن##١، ٚسأٟ فشٜ##ل َ##ِٓٗ بايبك##ا٤ وت انتذٜٓ##١ ٚسأٟ ذـ##ٌ قب##ٌ ارت##شٚد إ
آئشٜٔ بارتشٚد ايِٝٗ يكتا،ِ، ٚوت ادتُع بؽت أٍٚ ٚآئش اٯ١ٜ إػاس٠ إؾت فٛص 

 انتظًُؽت وت اذتايتؽت فل٬ً َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ.

ز ٚبؽت ئاـت١ اٯٜ#١، إٔ اهلل ل#ض   َِِٓ لَىٍَِهَٚت ٝذ ايـ١ً بؽت قٛي٘ تعاؾت ش

ِ    ايه #اس ٚإٜ#زا٥ِٗ يً#ٓيب ستُ#ذ     ٚجٌ ٜعًِ تع#ذٟ    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ٚانتظًُؽت، فِٗ مل ٜرتنٛا انتظًُؽت ٚػخِْٗ، ٚمل ٜهشَٛا َكاّ ايٓب٠ٛ، ٚاذتٝا٠ 
ارتاؿ١ يًٓيب َع أًٖ٘ ٚأصٚاج٘، بٌ جعًٛٙ غتشد َبه#شًا إر ٜ#٪دٟ انتظ#ًُٕٛ    
ؿ٠٬ ايـبس ٜٚشجعٕٛ إؾت بٝٛتِٗ ٚأط#شِٖ، َٚ#ِٓٗ َ#ٔ ٜ#زٖيف إؾت لًُ#٘،      

حا٤ ايه اس جبٝٛػِٗ يٝحعًٛا ايٓيب ٜ ادس َ#ٔ ايـ#با  ايب#انش إؾت ايكت#اٍ وت     ف
 طبٌٝ اهلل.
ٚتختٞ ئاـت١ اٯ١ٜ ٚنخْٗا بؼاس٠ بخٕ ايٓيب ٜشجع إؾت أًٖ٘ نُا ئشد َِٓٗ  

ز ٚل#ذ ن#شِٜ ٚإئب#اس ل#ٔ إٔ     إَِّْ اٌٍهوَ عَدِّْعٌ عٍَِدٌُْ  وت ايـبا  ٭ٕ قٛي٘ تعاؾت ش

  جٌ.َكايٝذ ا٭َٛس بٝذ اهلل لض ٚ

 يٍ غاياث اآليت
 وت اٯ١ٜ َظا٥ٌ:
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ٚايـ#راب١ وت   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  بٝإ جٗاد  ايٓيب ستُذ  ا٭ٚؾت:
 طبٌٝ اهلل.
ؿ٢ً تٛبٝو ٚإْزاس انتٓافكؽت ايزٜٔ ٜتخً ٕٛ لٔ ْـش٠ ايٓيب ستُذ  اياا١ْٝ:

ئَِٓ َّمٌٌٌَُُْ ٌَ نُا ٚسد وت ايتٓضٌٜ ذها١ٜ لٔ انتٓافكؽت ش اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 .(1) زسَجَذَنَب إٌََِ اٌَّْذِّنَخِ ٌَُْخْشِجََّٓ األَعَضُّ 

َٓع ايكٍٛ بخٕ ايٓيب ستُذًا مل ٜكاتٌ، ٚأْ٘ تشى يًُظ#ًُؽت اي#ذفا     اياايا١:
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ لٔ انتذ١ٜٓ أٚ لٔ أْ ظِٗ، ٚسؿتا ٜختٞ َٔ ٜكٍٛ إٔ ايٓيب ستُذًا 

٫ طُٝا ٚأْ٘ َٔ شتتـاو  نإ َؼ ٫ًٛ بخصٚاج٘ َٚا عتـٌ بٝٓٗٔ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ايضٚاد بخناش َٔ أسبع١. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 

فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتُٓع ٖزا ايكٍٛ ٚت٪ن#ذ ذكٝك#١ ٖٚ#ٞ إٔ اي#ٓيب ستُ#ذًا      
ٜبادس إؾت ادتٗاد بٓ ظ٘ َ#ٔ غ#ري ت#ٛإ أٚ ت#شدد أٚ      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

د ٚايب#زٍ وت ط#بٌٝ اهلل ٚذت#٢ َ#ع     تخئش، ٚفٝ#٘ دل#٠ٛ ٭َ#شا٤ انتظ#ًُؽت بادتٗ#ا     
ٚجٛد ايشاجس باي ٝا، لٔ َٝذإ انتعشن١ فإ ٚظا٥  ايكٝاد٠ ألِ يزا رنشو 

تٛصٜع َٛاكع ايكتاٍ َع أْ٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٯ١ٜ تٛيٞ ايٓيب ستُذ 
وت ٚطط انتٝذإ َٔ أٍٚ انتعشن١ إؾت ْٗاٜتٗا ٚمل ـتٓع٘ اٱؿ#اباو ايبًٝ #١ اي#يت    

 قٝادت٘ انتعشن١ ٚثبات٘ وت َٛكع٘. تعشض ،ا َٔ
َذ  ايـراب١  ايزٜٔ ئشجٛا إؾت ادتٗاد ٚايذفا  ل#ٔ اٱط#٬ّ    ارتاَظ١:

 ٚبٝإ فلًِٗ وت تابٝش دلا٥ِ ايذٜٔ، َٚٛاج١ٗ ايه ش ٚايهافشٜٔ .
ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘  جا٤و آٜاو ايكشإٓ بًضّٚ اٱقتذا٤ بايٓيب ستُذ  ايظادط١:

، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ (2) زِ سَعٌُيِ اٌٍهوِ لُعٌََحٌ دَغَنَخ ٌَىَُُ فًِقاٍ تعاؾت ش ٚآي٘ ٚطًِ 

                                                 

 .8طٛس٠ انتٓافكٕٛ (1) 
 .21طٛس٠ ا٭ذضا، (2) 
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ببٝ##إ أبٗ##٢ َـ##ذام لًُ##ٞ ،##زا اٱقت##ذا٤ ٖٚ##ٛ ادتٗ##اد بايظ##ٝ  ٚايتل##ر١ٝ  
 بايٓ ع.

بٝإ ذكٝك١ لٔ اٱساد٠ ايتؼشٜع١ٝ ٖٚٞ أْ٘ َع اٱقتإ ٜختٞ ادتٗاد  ايظابع١:
انت٪َٓؽت وت ا٭ص١َٓ وت طبٌٝ اهلل، ٚنخٕ ٖٓاى ٬َص١َ بُٝٓٗا، فإ قًش ناري َٔ 

اي٬ذك١ ٭ٜاّ ايٓب٠ٛ مل ظتاٖذٚا بايظٝ  وت طبٌٝ اهلل، ٚمل تهٔ أطبا، واس١٥ 
،زا ادتٗاد، فٌٗ ٖٛ لٓٛإ يًٓكف وت إقتاِْٗ، ادتٛا، ٫، فانت٬ص١َ ٫تع#ين  
بايلشٚس٠ اي عٌ ٚانتباػش٠ ٜٚه ٞ اٱط#تعذاد يًحٗ#اد ٚايتخط#ٞ ب#ايٓيب ستُ#ذ      

 ٚانت٪َٓؽت ا٭ٚا٥ٌ.  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
جا٤و آٜاو ايكشإٓ بكـف ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ ايظابك١ يته#ٕٛ ل#رب٠    اياا١َٓ:

َٚٛلظ١ يًُظًُؽت، ٚيهٓٗا مل ترتى قـف انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ إر رنشتٗ#ا  
بٛج٘ َؼشم ٜتلُٔ ذبِٗ هلل لض ٚجٌ ٚيشطٛي٘ ٚجٗادِٖ ٚإئ٬ؿِٗ 

خََْدشَ لَُِّدخٍ لُخَشِجَدذَ    شاهلل ل#ض ٚج#ٌ، ٚيته#ٕٛ ػ#اٖذًا لً#٢ إٔ انتظ#ًُؽت       وت وال١

 .(1) زٌٍِنَّبطِ

رنشو اٯ١ٜ ايـراب١ ايزٜٔ جاٖذٚا وت طبٌٝ اهلل بـ ١ اٱقتإ   ايتاطع١:
 يٝخشد بايتخـف انتٓافكٕٛ ايزٜٔ غت ٕٛ ايه ش ٫ٚ ٜشجٕٛ يًُظًُؽت ايٓـش.

َع ت٧ٝٗ انتظًُؽت يًكتاٍ ٚبعذ إْتٗا٤ انتعشن١ تهٕٛ ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ  ايعاػش٠:
 اذب١ يًُظًُؽت.َـ

ٚجا٤و ئاـت١ اٯ١ٜ ايهشقت١ باٱئباس لٔ إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع َا ٜكٛي٘ 
انتظ##ًُٕٛ ٚفٝ##٘ ذ##ث ،##ِ لً##٢ اي##ذلا٤ ٚل##ذّ اٱْؼ## اٍ لٓ##٘ ط##ال١ ايؼ##ذ٠    
َٚٛاج١ٗ ايعذٚ، ٭ْ#٘ ط#٬  ا٭ْبٝ#ا٤، نُ#ا حت#ث ارتاـت#١ لً#٢ أدا٤ انتظ#ًُؽت         

 ايـ٠٬ ٚايـٝاّ ٚايضنا٠.

                                                 

 .110طٛس٠ آٍ لُشإ (1) 
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   ٕ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٜعً#ِ َ#ا ٬ٜقٝ#٘ انت٪َٓ#ٕٛ َ#ٔ ايعٓ#ا٤          ٚوت اٯ١ٜ إئب#اس ب#خ
 ٚانتؼك١ وت طبٌٝ اهلل، ٖٚزا اٱئباس بؼاس٠ ادتضا٤ بارتًٛد وت ايٓعِٝ وت اٯئش٠.

 أسباب انُسول
دئٌ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿراب٘ انتذ١ٜٓ انتٓ#ٛس٠ بع#ذ   

        ٔ انتٗ#اجشٜٔ   َعشن١ أذذ ٚق#ذ فك#ذٚا ط#بعؽت ػ#ٗٝذًا َ#ٔ ا٭ْـ#اس ٚمتظ#١ َ#
 فخئزو ْظا٤ ا٭ْـاس ٜٓذبٔ قت٬ٖٔ.

بذاس ب٢ٓ لبذ قاٍ إبٔ إطرام: َٚش سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: 
ا٫ػٌٗ، فظُعايبها٤ ٚايٓٛا٥س ل٢ً قت٬ِٖ، فزسفش لٝٓا سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل 

 لًٝ٘ ٚطًِ ثِ قاٍ: " يهٔ لتض٠ ٫ بٛانٞ ي٘ ".
ذتلري إؾت داس ب٢ٓ لبذ ا٫ػٌٗ أَشا فًُا سجع طعذ بٔ َعار ٚأطٝذ بٔ ا

ْظا٤ٖٔ إٔ ٜترضَٔ ث#ِ ٜ#زٖػت فٝ#بهؽت لً#٢ ل#ِ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘         
 ٚطًِ.

فرذثين ذهِٝ بٔ ذهِٝ بٔ لباد بٔ ذٓٝ ، لٔ بعض سجاٍ بٓ#٢ لب#ذ   
ا٫ػٌٗ قاٍ: نتا مسع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚط#ًِ به#ا٤ٖٔ لً#٢ لت#ض٠     

هؽت فك#اٍ: " اسجع#ٔ ٜ#شلتهٔ اهلل فك#ذ     ئشد لًٝٗٔ ٖٚٔ وت با، انتظحذ ٜ#ب 
 .(1)(آطٝؼت بخْ ظهٔ

ٚأئز انتٓافكٕٛ لٓذ بها٤ انتظًُؽت وت انتهش ٚايت شٜل قاٍ َٛط٢ بٔ لكب١: 
لٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ٚحتضٜٔ انتظ#ًُؽت، ٚظٗ#ش غ#ؽ ايٝٗ#ٛد،     

 ٚفاسو انتذ١ٜٓ بايٓ ام فٛس انتشجٌ.
لًٝ٘ ٫ٚ أؿٝيف َٓ٘ َا أؿٝيف، ٚيهٓ٘ ٚقايش ايٝٗٛد: يٛ نإ ْبٝا َا ظٗشٚا 
 واييف ًَو تهٕٛ ي٘ ايذٚي١ ٚلًٝ٘.

                                                 

 .2/96ت ظري إبٔ ناري (1)
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ٚق##اٍ انتٓ##افكٕٛ َا##ٌ ق##ٛ،ِ، ٚق##ايٛا يًُظ##ًُؽت: ي##ٛ نٓ##تِ أوعتُْٛ##ا َ##ا    
 أؿابهِ ايزٜٔ أؿابٛا َٓهِ.

فخْضٍ اهلل ايكشإٓ وت وال١ َٔ أوا  ْٚ ام َٔ ْافل ٚتعض١ٜ انتظًُؽت، ٜع٢ٓ 
أًٖو تب٨ٛ انت٪َٓؽت َكالذ يًكتاٍ ٚاهلل  فُٝٔ قتٌ َِٓٗ فكاٍ: " ٚإر غذٚو َٔ

 .(1)(مسٝع لًِٝ "

 انخفسري
 زًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَقٛي٘ تعاؾت ش

جا٤و اٯٜاو ايا٬ث١ ايظابك١ ئطاب#ًا تؼ#شٜ ًٝا يًُظ#ًُؽت، إر ابت#ذأو آٜ#١      

ٓيب ٚج#ا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ ئطاب#ًا يً#      (2) زَّبلَُّّيَب اٌهدزَِّٓ آَِنُدٌا  ايبطا١ْ بكٛي٘ تعاؾت ش

، ثِ لادو اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ئطابًا يًُظًُؽت َٚٔ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 
غري إٔ تتبذٍ ؿٝ ١ ارتطا، وت ايً #ظ إ٫ بًر#اظ اٱف#شاد ٚادتُ#ع، ٚمل تب#ذأ      

َٓ آَِنٌُاايظابك١ بكٛي٘ تعاؾت ش اٯ١ٜ ز أٚ يشف لط  بٌ إبتذأو بكٛي٘ َّبلَُّّيَب اٌهزِّ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٘ آ١ٜ إلحاص١ٜ تبؽت إٔ ارتطا، يًٓيب ستُذ ز ٚفٝإِرْ ىََّّذَتعاؾت ش

 ٖٛ ئطا، يًُظًُؽت كتٝعًا، ٜتخزٕٚ َٓ٘ دسطًا َٚٛلظ١ ٚلرب٠. ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚجا٤و اٯٜاو ايظابك١ ئطابًا يًُظًُؽت، ٚتتل#ُٔ حت#زٜشِٖ َ#ٔ إخت#ار     
ايه اس ٚيٝح١ ٚئاؿ١، ٚتبؽت ل١ً ٖزا ايٓٗٞ قتا ٜ ٝذ قبس ْٛاٜ#ا ٚفع#ٌ ايه #اس    

ا٤ انتظًُؽت، ٚيضّٚ حتًٞ انتظًُؽت بايـرب ٚايتك٣ٛ نٛط١ًٝ ٚط#٬  يًٓح#ا٠   أص
 َٔ نٝذ ايه اس ٚانتٓافكؽت ٚدفع كشسِٖ.

ٚإْتكًش ٖزٙ اٯ١ٜ إؾت ارتطا، ل٢ً ضتٛ ايكل١ٝ ايؼخـ#١ٝ ٚإساد٠ اي#ٓيب   
، ٚتزنريٙ ؿتا فعً#٘ ٖ#ٛ ٚانتظ#ًُٕٛ وت ؿ#بٝر١     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِستُذ 

                                                 

 .2/96طٛس٠ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٭بٔ ناري (1)
 .118طٛس٠ آٍ لُشإ (2) 
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خٕ ئشد َبهشًا َٔ أًٖ٘ يًكتاٍ، ٚفٝ٘ إػاس٠ إؾت إٔ ئشٚد ّٜٛ جٗاد َباسى، ب
مت بخَش اهلل لض ٚجٌ، ٚأْ٘ مل غتشد إ٫ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
 بايٛذٞ.
ت##ش٣ نت##ارا إْتكً##ش اٯٜ##او َ##ٔ ؿ##ٝ ١ ارتط##ا، ايع##اّ اؾت ي ##١ ارتط##ا،     

 ايؼخـٞ، فٝ٘ ٚجٛٙ:
ٚت لٌ اهلل لض  ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ بٝإ إنشاّ ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:

ٚجٌ بإئتـاؿ٘ بارتطا، فُع إٔ ارتطا، ايعاّ يًُظًُؽت وت اٯٜاو ايظابك١ 
با٭ٚي١ٜٛ، فإ ارتطا، وت ٖ#زٙ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٜؼٌُ ايٓيب ستُذًا 

 اٯ١ٜ ئاق ب٘، ٚفٝ٘ إنشاّ ٚتؼشٜ  ي٘ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ: ٚإر غذٚو ٜاستُذ.
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘     َعشف#١ ط#ري٠ اي#ٓيب ستُ#ذ     دل٠ٛ انتظًُؽت إؾت ايااْٞ:
 بايٛقا٥ع ٚا٭ذذاث، َٚا فٝٗا َٔ ايـ راو  ادتٗاد١ٜ انتؼشق١. ٚطًِ 

فًِ تهٔ ذٝا٠ سغٝذ٠ عتٝطٗا ا٭َٔ ٚايظ١َ٬، بٌ ناْش جٗادًا وت َٛاج١ٗ 
ا٭لذا٤ وت َٝادٜٔ ايكتاٍ، إر ٜٗيف َٓز ايـبا  ايب#انش إؾت ايكت#اٍ دفال#ًا ل#ٔ     

نتظًُؽت ٚفٝ٘ دل٠ٛ ٭ٌٖ اذتٌ ٚايعكذ ٚا٭َشا٤ ٚلا١َ انتظًُؽت إ اٱط٬ّ ٚا
 ٜبادسٚا إؾت ايذفا  لٔ اٱط٬ّ ٚبًذاِْٗ لٓذ َذا١ُٖ ارتطش.

 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚبًراظ ؿ١ً ٖزٙ اٯ١ٜ ٚئشٚد ايٓيب ستُذ  
 َٔ أًٖ٘ َبهشًا يًكتاٍ ٚبؽت اٯ١ٜ ايظابك١ ٚجٛٙ:

َٔ بٝت٘ َٚٔ انتذ١ٜٓ  اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ؿ٢ًئشٚد ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:
َبهشًا يًكتاٍ ذظ١ٓ ْٚع١ُ حتضٕ ايه اس، إر أِْٗ ٜب ٕٛ قتاٍ انتظًُؽت ؿت شدِٖ 

نت#ا وت ذل#ٛسٙ َ#ٔ ػ#ذ      ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٚيٝع َعِٗ ايٓيب ستُذ 
ايعضا٥ِ ٚت اْٞ انتظًُؽت  وت ايكتاٍ، ٚأطبا، ايٓـش ٚايظ #ش يًُظ#ًُؽت،   

َٔ قٝاّ ايه اس بإثاس٠ أطبا، ايؼو ٚايشٜ#يف ب#ايٓب٠ٛ، ٚايك#ٍٛ    ٖٚٛ َاْع 
يًُظًُؽت إْهِ تكتًٕٛ أْ ظهِ ٚستُذ جايع لٓذ أًٖ٘ ٚأصٚاج#٘، َٚ#ع   

إؾت ايكتاٍ ٚقٝادت٘ يًُعشن١  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ئشٚد ايٓيب ستُذ 
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اس قاٍ ْ ش َٔ انتٓافكؽت: ل٬ّ ْكتٌ أْ ظٓا، ٖٚٛ ٫ ٜتعاسض َع إساد٠ ايه  فكذ
قتٌ ايٓيب ستُ#ذ، ٭ْٗ#ِ ٜشٜ#ذٕٚ اٱجٗ#اص لً#٢ اٱط#٬ّ لً#٢ ضت#ٛ دفع#ٞ أٚ          

 تذسظتٞ.
إؾت ايكتاٍ دٕٚ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عتٍٛ ئشٚد ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:

ؿ٢ً اهلل ذذٚث ا،ضقت١ يًُظًُؽت، ٚفش  ايه اس بٗا، ٚتًو آ١ٜ وت ْب٠ٛ ستُذ 
يكٛي١ٝ بشصئًا دٕٚ ٖضقت١ انتظ#ًُؽت  بخٕ تهٕٛ طٓت٘ ايع١ًُٝ ٚا لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚإطتباذ١ ن اس قشٜؽ يًُذ١ٜٓ، ٚيطاٍ ايلشس ايٝٗٛد أٜلًا ٚتعشكش أَٛا،ِ 
 يًٓٗيف َٔ ايه اس.

ٚوت ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ َٔ ايه اس، ٚدفع كشسِٖ لٔ انتذ١ٜٓ َـ#ذام َ#ٔ    

 .(1) زًََِب لَسَعٍَْنَبنَ إِاله سَدََّخً ٌٍِْذَبٌَِّنيَش َـادٜل قٛي٘ تعاؾت

َٚٔ ٚجٛٙ ايشلت١ وت انتكاّ تخدٜيف ايه اس ٚصج#شِٖ ل#ٔ ايتع#ذٟ لً#٢      
خبشٚج٘ إؾت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ انتظًُؽت ٚب٬دِٖ، يكذ َٓع سطٍٛ اهلل 

ايكتاٍ ايه اس َٔ اي ش  ٚايبٗح١ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚذاٍ دٕٚ غًب١ ايه اس َع 
قتٌ طبعؽت َٚأطش طبعؽت أِْٗ جا٤ٚا َٔ َه١ يٲْتكاّ بعذ إٔ أؿابتِٗ ا،ضقت١ ٚ

 َِٓٗ وت َعشن١ بذس.
تكذٜش ادتُع بؽت اٯٜتؽت، ٚإر غ#ذٚو َ#ٔ أًٖ#و تب#٨ٛ انت#٪َٓؽت       اياايث:

فإٕ قًش إٔ انتظًُؽت تعشكٛا يًٗضقت١ وت أذذ  (َكالذ يًكتاٍ، ٫تـٝبهِ ط١٦ٝ
َعِٗ، ٚادت#ٛا، إٔ ٚج#ٛد    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َع ٚجٛد ايٓيب ستُذ 

َع انتظًُؽت وت انتعشن١ ٚقٝادت٘ يًُعشن١  اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ؿ٢ًايٓيب ستُذ 
ذاٍ دٕٚ ا،ضقت١، إر إْٗضّ انتظًُٕٛ بظبيف ئطخ فاد  إستهب#٘ ايشَ#ا٠ َ#ِٓٗ،    

وت َهاْ٘ ٚجاٖذ بٓ ظ٘ َع ل#ذد   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فابش ايٓيب ستُذ 
ٗذٖا ايتخسٜو، قًٌٝ َع٘ َٔ ايـراب١ إؾت إٔ سجع ي٘ ايباقٕٛ، ٚتًو آ١ٜ مل ٜؼ
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ٚأْ#٘ أفل#ٌ ا٭ْبٝ#ا٤     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،ٚديٌٝ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 
يت ٛو اي شؿ١ ل٢ً ايه اس، ٜٚعُِٗ اذتضٕ ٜٚذسنٛا َٔ َٜٛٗا لحضِٖ ل#ٔ  

 قٗش اٱط٬ّ ٚايتعذٟ ل٢ً ذشَات٘.
جا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ باذتث ل٢ً ايـرب ٚايترٌُ وت َشكا٠ اهلل لض  ايشابع:

ز فبادس انتظًُٕٛ إؾت اٱطتحاب١ ٚإظٗ#اس أمس#٢ َع#اْٞ    رَصَجِشًُا ًَإَِْٚجٌ ش

ايـرب بايتٛج٘ يًكتاٍ دفالًا لٔ اٱط٬ّ، ٚيٝع ةم١ َظ#اف١ ٚف#رت٠ ب#ؽت اذت#ث     
ل٢ً ايـرب ٚبؽت تًبع انتظًُؽت بايـرب َٚعاْٝ٘ ٚارتشٚد إؾت ايكتاٍ دفالًا لٔ 

 اٱط٬ّ.
سِٖ ف#إ ايكت#اٍ ك#شس    ٚإرا نإ ايـرب ل١ً يذفع نٝذ ايه #اس َٚٓ#ع ك#ش    

ٚأر٣، ٭ٕ انتكاتٌ ٜرتى أًٖ٘ ٚلٝاي٘، ٚغتاوش بٓ ظ٘ ٖٚٛ َعشض يًكت#ٌ ٚق#ذ   
ٜكتٌ وت انتعشن١، ٚيٝع َٔ كشس أػذ َٓ٘، ٚيهٔ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ٜ ٝذ ذكٝك١ 

 .ٖٚٞ إٔ َا ٜذفع بايكتاٍ َٔ ػش ايه اس أنرب ٚأئطش َٔ ارتشٚد يًكتاٍ
ٜٔ ٫ ثاي#ث ،ُ#ا، اَ#ا ايكت#اٍ ٚأَ#ا      يكذ جعٌ ايه اس انتظ#ًُؽت ب#ؽت ئٝ#اس   

 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  ا،ضقت##١ ٚارتظ##اس٠ ٚاي##زٍ، فإئت##اس اي##ٓيب ستُ##ذ  
ٚانتظًُٕٛ ايكتاٍ ِٖٚ ف١٦ ق١ًًٝ تٛاج#٘ ايه #اس اي#زٜٔ ج#ا٤ٚا ْٚ ٛط#ِٗ ـت#تٮ       
غٝظًا ل٢ً انتظًُؽت ٭ِْٗ أظٗشٚا ايطال١ ايتا١َ هلل ٚسطٛي٘، ٖٚضَٛا ايه اس وت 

 ارتظا٥ش وت ا٭سٚا  ٚا٭َٛاٍ. بذس ٚنبذِٖٚ

إػ##شاق١ جٗادٜ##١ أوً##ش لً##٢   ز ًَإِرْ غَددذًََدَ ِِددَٓ لَىٍَِددهَ إٕ قٛي##٘ تع##اؾت ش 

ا٭سض، ٚكٝا٤ إقتاْٞ َباسى تبك#٢ أْ#ٛاسٙ إؾت ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١، يتؼ#ع لً#٢       
ايكًٛ، انتٓهظش٠ فتضٜس لٓٗ#ا لب#خ ارت#ٛف ٚاي #ض ، ٚتشط#ِ ،#ا َظ#تكب٬ً        

إ، ٚإقت#ذا٤ انتظ#ًُؽت ايٓ#ٛلٞ ايع#اّ بظ#١ٓ      ظ#٬ٍ ا،ذاٜ#١ ٚاٱقت#    صاٖشًا حت#ش 
فكذ نإ ًَٜٛا َ#ٔ ألظ#ِ أٜ#اّ      ،ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚجٗاد سطٍٛ اهلل 

ايـرب اييت  ذذدو يٮجٝاٍ ايـشا  انتظتكِٝ ايزٟ ٜهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ايع#زا،  
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ا٭يِٝ وت اٯئش٠، إْ٘ ايـرب ايزٟ ٜذفع ايلشس ايكادّ َٔ ايه #اس وت َظ#تكبٌ   
 يظٓؽت.ا٭ٜاّ ٚا
ٚأػذ ايلشس َا ٜٗذد اٱط#٬ّ وت أٜاَ#٘ ا٭ٚؾت ٚبذاٜ#١ اي#ذل٠ٛ ٚايتبًٝ#غ       

ؿ٢ً ٚأٜاّ ْضٍٚ ايكشإٓ، فـشف٘ اهلل لض ٚجٌ ي ظ ٚط١َ٬ ايٓيب ستُذ 
٭ٕ ايه اس ناْٛا ٜطًبْٛ٘ ٜٚشٜذٕٚ قتً#٘،ّٜٚٛ أذ#ذ    اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

قتٌ فاْه خ فشٜل  ٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيانتظًُؽت إٔ ايٓيب ستُذًا  فؼا بؽت
.َِٗٓ 
إؾت ايـخش٠ ٚفٝ٘ حتذ إكاوت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فبادس سطٍٛ اهلل   

ابٔ إطرام : ٚن#إ أٍٚ َ#ٔ ل#شف سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘       يًه اس،"قاٍ 
بعذ ا،ضقت١، ٚقٍٛ ايٓاغ قتٌ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، نُا  -ٚطًِ 

عيف بٔ َايو، قاٍ : لشفش لٝٓٝ٘ تضٖ#شإ َ#ٔ   رنش ؾت ابٔ ػٗا، ايضٖشٟ  ن
حتش انت  ش، فٓادٜش بخل٢ً ؿٛتٞ : ٜا َعؼش انتظًُؽت، أبؼشٚا، ٖ#زا سط#ٍٛ   

سطٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ : إٔ     ٞاهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، فخػاس إي
 .(1)"أْـش.

ٚنإ ٖزا ايشجٛ  َ#ٔ َـ#ادٜل تظ#ُٝتِٗ وت ٖ#زا اٯٜ#١ ب#انت٪َٓؽت ٭ْٗ#ِ        
ؿ#٢ً اهلل  أَشِٖ ٚسجعٛا َع ػذ٠ ايٛوٝع ٚايكتاٍ إؾت ايٓيب ستُ#ذ   تذاسنٛا

 ٚمل ٜرتنٛٙ ٚذٝذًا وت انتعشن١. لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ َٔ ايٛجٛٙ اييت ت٪نذ َٛكٛل١ٝ ئشٚج٘  

يًُعشن١ َٚباػشت٘ ايكتاٍ بٓ ظ٘ ٚذاج١ انتظًُؽت إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ ،زا ارتشٚد 
فٝ٘ َٔ ايذسٚغ ٚانتٛالظ ٚاذتح١ ٚايربٖإ، إْ#٘ تخط#ٝع نتذسط#١    انتباسى، نتا 

ْبٜٛ##١ ئاي##ذ٠، ٚؿ## ر١ ت##بؽت َ##ا ن##إ ٬ٜقٝ##٘ اي##ٓيب َ##ٔ ا٭ر٣ َ##ٔ ايه ##اس       
ِ ٚانتؼشنؽت،  َٚـذام يكٍٛ ايٓيب ستُذ  َ#ا أٚرٟ  " ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
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،  ٚػاٖذ ؿذم ل٢ً َا جا٤ وت قـف ا٭ْبٝا٤ َٔ بٝإ (1)"ْيب َاٌ َا أٚرٜش
ا٭ر٣ اي##زٟ ن##إ ٬ٜقٝ##٘ ا٭ْبٝ##ا٤ َ##ٔ ق##َِٛٗ ٚس٩ط##ا٤ ايل##٬ي١ ٚايظ##انتؽت وت  

 صَاِْٗ، َع إٔ نٌ ْيب ٜختٞ َع٘ ؿتعحض٠ َترذ٠ أٚ َتعذد٠. 
ٚناْش َلاَؽت ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا خترب لٓ٘ َٔ ايٛقا٥ع َعحض٠ ذظ١ٝ ٚلكًٝ#١  

ٚػ#اٖذ ؿ#ذم لً#٢ ْبٛت#٘، ٚايًط#        ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  يًٓيب ستُذ 
 ذد اٱ،ٞ ب٘ ٚبانتظًُؽت بإْضاٍ انت٥٬ه١ يٓـشتِٗ.ٚانت
تش٣ َاٖٞ ايـ#١ً ب#ؽت ٖ#زٙ اٯٜ#١ ٚآٜ#١ ايبطاْ#١ ٚايٓٗ#ٞ ل#ٔ إختارٖ#ا َ#ٔ            

 ايه اس، ادتٛا، ل٢ً ٚجٛٙ ستت١ًُ:
 لذّ ٚجٛد ؿ١ً بؽت َٛكٛ  اٯٜتؽت. ا٭ٍٚ:
 بٝإ ارتطخ وت إختار انتٓافكؽت بطا١ْ ٚأْ٘ ايظبيف فُٝ#ا ذت#ل انتظ#ًُؽت    ايااْٞ:

َٔ ايلشس ّٜٛ أذذ، ٚرنش اٱَاّ ايشاصٟ ل٢ً ضتٛ ايٛج٘ انتشجٛ  ق٫ًٛ : ٚفٝ٘ 
ٚج٘ آئش ٖٚٛ إٔ اٱْهظاس ّٜٛ أذذ إفتا ذـٌ بظبيف ختً  لبذاهلل بٔ أب#ٞ  

 طًٍٛ انتٓافل.
ؿر١ فعٌ انتظًُؽت بعذّ إختار بطا١ْ َٔ ايه #اس، ٚجتً#ٞ ذاج#١     اياايث:

  َٛكٛ  اذتش، ٚايكتاٍ.ايتكٝذ بخذهاّ ايبطا١ْ وت أب٢ٗ َعاْٝٗا وت
 ٚايـرٝس ٖٛ ايٛج٘ اياايث .

أَا ايٛج٘ ا٭ٍٚ أل٬ٙ فإ َٛكٛ  اٯٜ#تؽت َتـ#ٌ، ٚي#ٝع َ#ٔ تب#أٜ أٚ      
 تٓافش بُٝٓٗا.

 أَا ايٛج٘ ايااْٞ فإٕ انتظًُؽت مل ٜتخزٚا انتٓافكؽت بطا١ْ، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
تخ#زٚا  ٚانتظ#ًُؽت مل ٜ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  إٕ ايٓيب ستُذًا  ا٭ٍٚ:

انتٓافكؽت بطا١ْ ٚمل ٜٓـس ٖ٪٤٫ انتٓافكٕٛ ؿتا ٖٛ ئ٬ف، ٚإٕ ْـرٛا ب#٘ ف#إ   
 ٚانتظًُؽت مل ٜخئزٚا ب٘. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيب ستُذًا 
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ٚدلا أؿراب٘،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ إطتؼاس ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:
فاػ#اس لًٝ#٘ ب#زاو    لبذ اهلل بٔ أبٞ بٔ طًٍٛ ٚمل ٜذل٘ ق#ط قبً#ٗا فاطتؼ#اسٙ    

: ٜا سطٍٛ اهلل أق#ِ بانتذٜٓ#١ ٫ٚ خت#شد إي#ِٝٗ ٚاهلل َ#ا      َؼٛس٠ ناري َٔ ا٭ْـاس
ئشجٓا َٓٗا إؾت لذٚ قط إ٫ أؿا، َٓا ٫ٚ دئ#ٌ ل#ذٚ لًٝٓ#ا إ٫ أؿ#بٓا َٓ#٘،      

، ٚقتهٔ إطتكشا٤ َظخي١ َٓ٘ ٖٚٛ إٔ إطتؼ#اس٠ اي#ٓيب ٫ب#ٔ    (1)"فهٝ  ٚأْش فٝٓا
 أبٞ طًٍٛ فٝٗا ٚجٛٙ:

باطتؼاس٠ لبذاهلل بٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ لٌ ايٓيب ستُذ ت  ا٭ٍٚ:
أبٞ طًٍٛ ذح١ لًٝ٘ ٚل٢ً انتٓافكؽت، ٌٖٚ قتهٔ ايكٍٛ بخٕ ايٓيب أساد إظٗاس 
ْ اق٘، ٚنؼ  ب ل٘ ٚذظذٙ يًُظًُؽت ادتٛا، ْعِ  بًراظ ادتُع بؽت إنشاَ٘ 

 وت انتؼٛس٠ ٚط٤ٛ فعً٘ وت انتعشن١.
عبذ اهلل بٔ أبٞ ب#ٔ ط#ًٍٛ ٚأؿ#راب٘ يًتٛب#١     وت اٱطتؼاس٠ دل٠ٛ ي ايااْٞ:

 ٚاٱْاب١ ٚتكشٜبِٗ َٔ اٱقتإ.
بٝإ ذكٝك١ ٖٚ#ٞ إٔ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أساد ايٓيب ستُذ  اياايث:

قٝاّ ايه اس ٚانتؼشنؽت با،حّٛ ل٢ً انتذ١ٜٓ تعذ لًٝٗا ٚل٢ً كتٝع طهاْٗا َٔ 
 ٚ ظٝ ##١ ادتُٝ##ع اي##ذفا  ل##ٔ انت##٪َٓؽت ٚانتٓ##افكؽت ٚايٝٗ##ٛد ايظ##انٓؽت فٝٗ##ا، ٚإٕ 

أْ ظِٗ ٚألشاكِٗ ٚأَٛا،ِ، ٚيهٔ اٯٜ#١ أن#ذو إٔ انتظ#ًُؽت ٚذ#ذِٖ ٖ#ِ      
ايزٜٔ تٛيٛا َظ٩ٛي١ٝ ايذفا  لٔ ادتُٝع يبٝإ ٚظا٥  اٱَا١َ اي#يت ٜك#ّٛ بٗ#ا    
انتظًُٕٛ ٚذذِٖ َ#ٔ ب#ؽت ايٓ#اغ فٗ#ِ دل#ا٠ ايـ#٬  ٚاي#زابٕٛ ل#ٔ ايٓ#اغ          

 خْ ظِٗ ٚأَٛا،ِ.ٚاٯَشٕٚ بانتعشٚف ٚايٓاٖٕٛ لٔ انتٓهش ب
ناْش اٱطتؼاس٠ لا١َ تظترلش َعٗا ايذسٚغ ٚايعرب، فًزا رنش  ايشابع:

ي٘ ا٭ْـاس ٚنزا لبذاهلل بٔ أبٞ بٔ طًٍٛ أَ#شًا تخسغتٝ#ًا، ٖٚ#ٛ دفعٗ#ِ يًع#ذٚ      
 ايزٟ ٜٗحِ لًِٝٗ إؾت انتذ١ٜٓ، ٚئز٫ْ٘.
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وت اٯ١ٜ إػاس٠ إؾت إَهإ تٛب١ انتٓافل ٚؿ٬ذ٘، ٚأْ#٘ ذت#٢ َ#ع     ارتاَع:
تًبظ٘ ياٍ ايٓ ام انتب ٛض قذ ٜـذس َٓ٘ َا ٜهٕٛ فٝ٘ ْ ع، ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ 

ِ    لً#٢ ؿ#ذم ْب#٠ٛ ستُ#ذ      ، ٚاٯث#اس انتباسن#١ يٓ##ضٍٚ   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 ايكشإٓ.

وت إطتؼاس٠ لبذاهلل بٔ أب#ٞ ذح#١ وت إنشاَ#٘ بًر#اظ َٓضيت#٘ وت       ايظادغ:
انتعشن#١ بكـ#ذ ب#ث ارت#ٛف     قَٛ٘ ، ٚإظٗاس نتا لٓذٙ َٔ ايٓ ام ٭ْ٘ إْٗضّ قبٌ 

 ٚاي ض  وت ؿ ٛف انتظًُؽت، ٖٚٛ َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايظابك١ َٔ ٚجٛٙ:
 ٫ٜشٜذ انتٓافكٕٛ ايٓـش ٚاذتظ١ٓ يًُظًُؽت. ا٭ٍٚ:

ز إَِْ رََّغَغَدىَُُ دَغَدنَخ  رَغُدؤَىَُُ   إبتذأو اٯ١ٜ ايظ#ابك١ بكٛي#٘ تع#اؾت ش    ايااْٞ:

ذ بذأ ايكتاٍ ذؽت إْظٌ لب#ذ اهلل  ٜٚذٍ فعٌ انتٓافكؽت َٚبادستِٗ إؾت ا،ضقت١ لٓ
بٔ أبٞ َٚع٘ ث٬ةما١٥ َٔ جٝؽ انتظًُؽت لً#٢ إلح#اص اٯٜ#١ ايظ#ابك١، ٚزت٦ٝٗ#ا       
بً ظ )إٕ ـتظظهِ( أٟ أِْٗ ٫ ٜشٜ#ذٕٚ إق#رتا، اذتظ#١ٓ ٚايٓـ#ش ٚاي ًب#١ َ#ٔ       
انتظًُؽت، فُا إٔ ب#ذأو انتعشن#١ ٚظٗ#شو ب#ٛادس ايٓـ#ش يًُظ#ًُؽت ذت#٢ ق#اّ         

انتعشن#١، َ#ع إغ#شا٤ ق#ّٛ َ#ٔ انتظ#ًُؽت َ#ٔ ك#عٝ ٞ          انتٓافكٕٛ باٱْظرا، َٔ
 اٱقتإ ايزٜٔ ٜشتبطٕٛ َعِٗ بـ٬و قب١ًٝ ٚلٗٛد ٚضتٖٛا.

ٜ ٝذ ادتُ#ع ب#ؽت اٯٜ#تؽت وت انتك#اّ إٔ انتٓ#افكؽت ٫ٜشٜ#ذٕٚ ٚؿ#ٍٛ         اياايث:
اذتظ١ٓ يًُظًُؽت فرانتا ـتظع انتظًُؽت ايٓع١ُ ٚأطبا، ايٓـش ٚايظ #ش ف#اِْٗ   

ٚٚؿ##ٛ،ا يًُظ##ًُؽت فًُ##ا جتً##ش َع##اْٞ ايٓـ##ش   ٜعًُ##ٕٛ لً##٢ ل##ذّ حتككٗ##ا 
 يًُظًُؽت بك٠ٛ لضقتتِٗ ٚؿذم إقتاِْٗ، قاّ انتٓافكٕٛ باٱْظرا، .

تعإٚ ايه اس ٚانتٓ#افكؽت َ#ٔ أج#ٌ ل#ذّ ٚؿ#ٍٛ اذتظ#١ٓ ٚايٓعُ#١         ايشابع:
يًُظ##ًُؽت فايه ##اس ٜٗحُ##ٕٛ لً##٢ انتظ##ًُؽت وت بً##ذِٖ ٚدٜ##اسِٖ ٚانتٓ##افكٕٛ  

 .ٜظالذِْٚٗ باٱْٗضاّ اَاَِٗ
أساد انتٓافكٕٛ إٔ ٜشٚا ارتظاس٠ حتٌ بانتظًُؽت وت انتعشن١ يٝ شذٛا  ارتاَع:

 بٗا فكاَٛا باٱْظرا، َٓٗا، ٚفٝ٘ إلا١ْ يًه اس ٚإغشا٤ ،ِ بانتظًُؽت.
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َع ؿرب انتظًُؽت وت ايكتاٍ فإ قٝاّ ايه اس باٱْظرا، ئ ٜلش  ايظادغ:
غت١ٝ ل٢ً َا ٚسد وت اٯ١ٜ انتظًُؽت، ٖٚٛ َٔ انتـادٜل ايع١ًُٝ ٚايؼٛاٖذ ايتخس

 .(1) زًَإَِْ رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُ شََْئًبايظابك١ ش

بعث ايظه١ٓٝ وت ْ ٛغ انتظ#ًُؽت َ#ٔ نٝ#ذ َٚه#ش انتٓ#افكؽت ؿت#ا وت        ايظابع:
ئاـت١ اٯ١ٜ ايظابك١ َٔ إذاو١ اهلل تعاؾت بانتٓافكؽت ٚفلس نٝذِٖ، َٚٓعِٗ َٔ 

 ظًُؽت.اٱكشاس بانت
ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ذث انتظًُؽت ل٢ً بزٍ ايٛطع وت ادتٗاد وت  اياأَ:

ط##بٌٝ اهلل ٚدف##ع جٝ##ٛؾ اي ##ضا٠ ايه##افشٜٔ، َٚٓ##ع انتٓ##افكؽت َ##ٔ اٱك##شاس         
 بانتظًُؽت، ٚايه اس َٔ ايؼُات١ بانتظًُؽت.

َبه##شًا َ##ٔ أًٖ##٘  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ إٕ ئ##شٚد اي##ٓيب  ايتاط##ع:
انتظًُؽت َع٘ َـذام لًُٞ يذفع ايلشس ٚايهٝذ ايكادّ َ#ٔ   يًكتاٍ، ٚئشٚد

 ز.الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُ شََْئًبايه اس لٔ انتظًُؽت بكٛي٘ تعاؾت وت اٯ١ٜ ايظابك١ ش

ًََٔضٌَّْنَدب عٍَََْدهَ اٌْىِزَدبةَ    يكذ جا٤ ايك#شإٓ تبٝاْ#ًا يه#ٌ ػ#٧، ق#اٍ تع#اؾت ش       ايعاػش:

 .(2)زرِجََْبًٔب ٌِىًُِّ شََِءٍ

ٔ إلحاص ايكشإٓ تعذد ٚجٛٙ ايبٝإ فٝ٘ ، يٝث تـٌ َلاَؽت اٯ١ٜ إؾت َٚ 
ايٓاغ كتٝعًا ل٢ً إئت٬ف َذاسنِٗ ايعك١ًٝ، َٚؼاسبِٗ ٜٚختٞ ايبٝإ أذٝاْ#ًا  

 بادتُع بؽت آٜتؽت أٚ أناش َتحاٚساو أٚ َتكاسباو أٚ َتبالذاو.
ئاؿ١ ٚقذ جا٤و ٖزٙ اٯٜاو بايبٝإ ايعًُٞ وت ايترزٜش َٔ إختار بطا١ْ ٚ

َٔ ايه اس ٚانتٓافكؽت، ٚبٝإ َا ٜتـ ٕٛ ب٘ َٔ ايكبس ايزاتٞ ٚايزٟ ٖ#ٛ َ#اْع   
َٔ إطتبطاِْٗ ٚغذسِٖ وت طال١ ايؼذ٠ ٚايلٝل، يٝهٕٛ لذّ ئشٚجِٗ يًكتاٍ 

 أفلٌ ٚأذظٔ َٔ ئشٚجِٗ.
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 ٚايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ خبـٛق ايهافشٜٔ َٔ ٚجٛٙ:
اٱط٬ّ وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٚتٓاَٞ ق٠ٛ يكذ سأ٣ ايه اس ظٗٛس دٚي١  ا٭ٍٚ:

انتظًُؽت، ٚزت٧ ا٭فشاد ٚادتُالاو إؾت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ يذئٍٛ اٱط٬ّ، ٚتًو 
ذظ١ٓ تـٝيف انتظًُؽت، ٜٚلاف إيٝٗا َا عتضٕ ايه اس أناش ٖٚٛ سجٛ  ٖ٪٤٫ 

 ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ا٭فشاد إؾت قبا٥ًِٗ بعذ ايتؼشف بًكا٤ ايٓيب ستُذ 
  آٜاو ايكشإٓ، ٚتعًِ ايـ#٠٬ ٚكتً#١ َ#ٔ آدا، ايؼ#شٜع١ يٝع#ٛدٚا إؾت      ٚمسا

 انتذ١ٜٓ بكبا٥ًِٗ ٚأئباس دئٛ،ا وت اٱط٬ّ وٛال١ٝ.
ٖٚٛ ػاٖذ ل٢ً إٔ اٱط٬ّ مل ٜٓتؼش بايظٝ  بٌ باذتح١ ٚايربٖ#إ ٚإٔ   

س٩طا٤ ايه ش ٚايل٬ي١ ِٖ اي#زٜٔ مل ٜظ#تطٝعٛا قب#ٍٛ ٖ#زٙ اذتكٝك#١ ٜٚشك#ٛا       
اسِٖ، ٜٚعرتف##ٛا ،##ِ ي##ل اٱئتٝ##اس ايظ##ًِٝ، ب##ٌ جٓ##ذٚا  يًٓ##اغ ذظ##ٔ إئتٝ##

 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  ادتٝ##ٛؾ يٲجٗ##اص لً##٢ اٱط##٬ّ ٚاي##ٓيب ستُ##ذ  
 ٚايـراب١ َٔ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس.

فخئربو اٯ١ٜ ايظابك١ بخٕ ايه اس ٜظ٤ِٖٛ  إقرتا، اذتظ١ٓ َٔ انتظ#ًُؽت،  
ٛاج#ًا ٚبٓ#ا٤ ؿ#ش  ايذٚي#١     ٚدْٛ ايٓع١ُ َِٓٗ، فحا٤ دئٍٛ ايٓ#اغ اٱط#٬ّ أف  

اٱط##١َٝ٬ وت انتذٜٓ##١ يٝـ##ا، ايه ##اس ب##اذتضٕ ايؼ##ذٜذ ٫ٜٚك ##ٕٛ لٓ##ذ اذت##ضٕ  
ٚا٭ط٢ ل٢ً َا ٚقع بٌ ئافٛا َٔ إتظا  دٚي١ اٱط٬ّ ئـٛؿًا ٚإٔ أَاساو 
ٖ##زا اٱتظ##ا  ظ##اٖش٠ يًعٝ##إ، َٚذسن##١ بايعك##ٌ ٚايٛج##ذإ يتحً##ٞ اٯٜ##او      

ٚإصتزا، ايٓ ٛغ اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً ايباٖشاو اييت جا٤ بٗا ايٓيب ستُذ 
ٚاذتٛاغ ،ا، فكاَٛا بتحٗٝض ادتٝٛؾ ي ضٚ انتظًُؽت ٚستاٚي١ قتٌ ايٓيب ستُ#ذ  

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚتذٍ اٯ١ٜ ستٌ ايبرث  ل٢ً يضّٚ اذتزس ايؼذٜذ َٔ ايه اس ٚخت#رب ل#ٔ    

١َ ٚطبيف ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ذضٕ ايه اس لٓذ ايٓع١ُ اييت تـٌ إؾت انتظًُؽت َكذ
 ٱظٗاس لذاٚتِٗ بخقظ٢ ٚج٘ ٚؿٝ ١.
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ٌٖ َٔ ؿ١ً بؽت انتٓافكؽت وت انتذ١ٜٓ ٚايه اس وت َه١ انتهش١َ بًراظ  ايااْٞ:
 ٖزٙ اٯٜاو، ادتٛا، ْعِ، َٔ ٚجٛٙ:

 َا ٜـٝيف انتظًُؽت َٔ ارتري ٚايٓعِ عتضٕ ايه اس ٚانتٓافكؽت َعًا. ا٭ٍٚ:
 ٌ ايه اس ٚانتٓافكؽت ٜ شذٕٛ.َا عتٌ بظاذ١ انتظًُؽت َٔ ايظ٤ٛ ظتع ايااْٞ:
إئباس انتٓافكؽت ؿت#ا ٜـ#ٝيف انتظ#ًُؽت يترشٜل#ِٗ لً#٢ انتظ#ًُؽت،        اياايث:

 ٚجعٌ ْ ٛطِٗ ـتتٮ غٝظًا، ٚسغب١ وت ايبطؽ ٚادتٛس.
ٚإ٫ فإ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ تبعذ أناش َٔ أسبعُا١٥ نًٝٛ َرتًا لٔ َه#١ انتهشَ#١   

إٔ ا٭ئباس ػ#ب٘ َٓكطع#١ إ٫   ٚيٝع َٔ ٚطا٥ٌ إتـاٍ بُٝٓٗا آْزاى ، فا٭ؿٌ 
ؿ#٢ً اهلل  خبـٛق ئشٚد أفشاد ٚكتالاو َٔ َه١ يٲيترام ب#ايٓيب ستُ#ذ   

ٚانتٗاجشٜٔ، ٚيهٔ قٝاّ انتٓافكؽت بإسطاٍ ايشطٌ إؾت ن اس َه١  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚبعث سٚ  اٱْتكاّ لٓذِٖ، ْٚكٌ ا٭ئباس اييت تذٍ ل٢ً لًٛ ػخٕ اٱط#٬ّ  

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ذتِٗ إرا قذَٛا يكتاٍ ايٓيب ستُذ ٚايتًُٝس ٚايتـشٜس ،ِ ؿتظال
ٚانتظ#ًُؽت إؾت انتذٜٓ#١ أغ#ش٣ ايه #اس ٚجعً#ِٗ ظتٗ#ضٕٚ ادتٝ#ٛؾ         ٚآي٘ ٚط#ًِ  

يًتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚقٝاّ أفشاد ايكبا٥ٌ ايزٜٔ ٜختٕٛ َه#١ أّ ايك#ش٣ بٓك#ٌ    
َ#ٮ قً#ٛ، أقط#ا،     ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    أئباس َٚعحضاو ايٓيب ستُذ 

 ًا.قشٜؽ غٝظ
ٖٚزا ادتُع َٔ أطشاس ؿٝ ١ ادتُ#ع وت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ وت وشفٝٗ#ا، و#شف      
ايه اس ٚنٝذِٖ، ٚوشف انتظًُؽت ٚؿربِٖ ٚتكٛاِٖ ذتاج١ انتظًُؽت نتٛاج١ٗ 

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ لذا٠ٚ ايه اس ٚانتٓافكؽت، نُا جت٢ً بٗزٙ اٯ١ٜ ٚقٝاّ ايٓيب ستُذ 
نتٛاج١ٗ ايه اس وت انتعشن#١   بتٛيٞ َظ٪ٚيٝاو قٝاد٠ انتظًُؽت بٓ ظ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 ٚايزٜٔ جا٤ٚا َٔ َه١.
يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ إٔ تهٕٛ َه١ َـذس إػعا  إقتاْٞ ٜبًغ  ايشابع:

أوشاف ا٭سض، ٚجعًٗا ذاك١ٓ ايبٝش اذتشاّ ٖٚٛ أٍٚ بٝش أْؼ٧ وت ا٭سض 
ؾت يٝهٕٛ ست٬ً يعباد٠ اهلل، َٚـذاقًا َهاًْٝا ٚفعًًٝا ٚصَاًْٝا يتك٣ٛ اهلل يكٛي٘ تعا
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فٛكع اهلل ايبٝش اذتشاّ يتهٕٛ ل١ً  (1) زًََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِاله ٌَِْذَجُذًُِْش

ئًل اٱْظإ َٛكٛ  ٚكع أٍٚ بٝش فٝٗا يبٝإ انت٬ص١َ بؽت ايظهٔ وت ا٭سض 

 .(2)زبإَِّْ لًََّيَ ثََْذٍ ًُضِعَ ٌٍِنَّبطِ ٌٍَهزُِ ثِجَىهخَ ُِجَبسَوًٚبؽت ايعباد٠، قاٍ تعاؾت ش

ٚيهٔ انتؼشنؽت ٚكعٛا ا٭ؿٓاّ ذٍٛ ايبٝش ٚجرذٚا بايشبٛب١ٝ، ٚذاسبٛا 
ٚانتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ لٓذ ايبعا١ ايٓب١ٜٛ هتا  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذًا 

إؾت ايطا٥  ثِ إؾت انتذ١ٜٓ   ٜٗاجش ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِجعٌ ايٓيب ستُذًا 
مل ٜهت ٛا بادترٛد بايٓب٠ٛ ِٖٚ وت َه١ بٌ فًِ ظتعٌ انتؼشنٕٛ يًبٝش ذش١َ، ٚ

إختزٚا َه١ ٖٚٞ أػ#شف بكع#١ َٓطًك#ًا يً#ٗحّٛ لً#٢ ئ#امت ايٓب#ٝؽت ٚأؿ#راب٘         
انتٝ##اَؽت يته##ٕٛ ايٓتٝح##١ ٖضقت##١ ايه ##اس يًحر##ٛد بٓعُ##١ ج##ٛاس ايبٝ##ش اذت##شاّ، 
ٚإختارٙ َهاًْا يتحٗٝض ادتٝٛؾ كذ انتظًُؽت ٚا،تو انتتعذد ذتش١َ ايبٝش، ف٬ 

 إٔ ٜظتعذ انتظًُٕٛ يًكتاٍ.غشاب١ إرٕ 
ٖٚزا ايٛج٘ َٔ أطبا، ٚل١ً ْضٍٚ انت٥٬ه١ ٚقتا،ِ إؾت جاْيف انتظًُؽت وت 

 َعشن١ بذس، ْٚضٚ،ِ َذدًا وت َعشن١ أذذ.
أئ##ربو اٯٜ##١ ايظ##ابك١ ل##ٔ ذ##ضٕ ايه ##اس إرا قاسب##ش ايٓعُ##١      ارت##اَع:

اي#ٓعِ   انتظًُؽت، ٚتبؽت ٖزٙ اٯٜ#١ جتٗٝ#ض ايه #اس ادتٝ#ٛؾ إرا ْضي#ش بانتظ#ًُؽت      
 انتتعذد٠.

ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘  يكذ ظٔ انتؼشنٕٛ إٔ أٌٖ ٜاش، ٜتعإًَٛ َع ايٓيب ستُذ 
جب ا٤ نُا فعًش قشٜؽ َع٘ وت َه١ بٌ َٔ با، ا٭ٚي١ٜٛ، ٚقشٜؽ  ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚقذ آرٚٙ ٚػشدٚٙ، ٚيهٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أٌٖ ٚلؼري٠ ايٓيب ستُذ 
٫ق#٢ اٱن#شاّ ب ل#ٌ اهلل وت ٜا#ش،،      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   ايٓيب ستُذًا 

ٚأظٗش أًٖٗا اٱْكٝاد ي٘ ْبٝ#ًا ٚسط#٫ًٛ أٟ أْٗ#ِ مل ٜتبع#ٛٙ ٚغتل#عٛا ي#٘ ن#خَري        
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ًَٚو ٚس٥ٝع، بٌ نٓيب ٜختٝ٘ ايٛذٞ، ٚتًو ئـٛؿ١ٝ إْ شد بٗا ايٓيب ستُذ 
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

مس##اِٖ ْٚ##اٍ ػ##شفٗا إؾت ٜ##ّٛ ايكٝاَ##١ أٖ##ٌ انتذٜٓ##١، ف##اث٢ٓ اهلل لً##ِٝٗ، ٚ
ػ##شف  اي##ٓيب ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ)ا٭ْـ##اس( يك##ذ ْ##اٍ ؿ##راب١ 

ايتظ١ُٝ انتتعذد٠ اييت تذٍ ل٢ً اٱنشاّ ٚانتذ  ٚايآا٤ فظُاِٖ اهلل لض ٚج#ٌ  
وت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِانتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس ٚقشٕ رنشِٖ َع 

رَددبةَ اٌٍهددوُ عٍََددَ اٌنَّجِدددِ     ٌَمَدددذَ َٛك##ٛ  ايتٛب##١ ٚايشك##ا ل###ِٓٗ، ق##اٍ تع##اؾت ش     

 .(1)زًَاٌُّْيَبجِشَِّٓ ًَاألَٔصَبسِ

َٚٔ اٯٜاو إٔ ن٬ً َٔ إطِ انتٗاجشٜٔ ٚإطِ ا٭ْـاس با، فتر٘ اهلل َش٠ 
ٚاذذ٠ ثِ غًك٘ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚ#ٛ سػ#ر١ َ#ٔ سػ#راو صَ#ٔ ْب#٠ٛ ستُ#ذ        

طٓاٖا ٭ٕ فٝٗا بإلتباسٖا ئاـت١ ايٓبٛاو، ٚأسفعٗا ٚأ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 تهاٌَ ايؼشٜع١، ٚثباو طٓٔ ايتٛذٝذ اؾت ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚج##ا٤و ٖ##زٙ اٯٜ##١ انتباسن##١ يبٝ##إ ؿ## ر١ َؼ##شق١ َ##ٔ جٗ##اد انتٗ##اجشٜٔ   
ٚا٭ْـاس ٚإطتركاقِٗ يٌٓٝ ٖزا ايؼشف ايعظِٝ وت اٱطِ ٚانتظ#٢ُ، ٚدل#٠ٛ   
    ٗ ِ انتظًُؽت ٱنشاَِٗ ٚاٱقتذا٤ بِٗ، ٚإقتباغ اي#ذسٚغ َ#ٔ ط#ريتِٗ، ٚتًك#ٝ
ا٭ذهاّ َٔ ايتٓضٌٜ ٚايظ١ٓ بايكبٍٛ ٚايشكا، ٚا٭ٚاَ#ش باٱَتا#اٍ، ٚايٓ#ٛاٖٞ    

 باٱجتٓا،.
ٚنإ ا٭ْبٝا٤ ايظابكٕٛ ًٜكٕٛ َٔ قَِٛٗ، ا٭ر٣ ٚايبطؽ إٕ ف#شٚا َ#ِٓٗ   

فإْ شد بآٜ#١ إلحاصٜ#١    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إؾت بًذ آئش، أَا ايٓيب ستُذ 
بًذ ا،حش٠، ٖٚحش٠ أٌٖ بٝت٘ ٚأؿراب٘ ٖٚٞ ا،حش٠، ٚبٓا٤ دٚي١ اٱط٬ّ وت 

إيٝ٘، ٚإٜٛا٤ ا٭ْـاس ،ِ، ثِ إجتُا  انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس وت ادتٗاد بايظ#ٝ   
 دفالًا لٔ اٱط٬ّ.
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ٜ ٝذ ادتُع بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ بعث َعاْٞ ا٭ئ٠ٛ وت  ايظادغ:
ً#ِٗ  ْ ٛغ انتظًُؽت، ْٚض  اي ٌ ٚأطبا، اي شق١ ٚايعـب١ٝ َ#ٔ قً#ٛبِٗ، ٚجع  

ٜتٛجٕٗٛ إؾت ايكتاٍ نايبٓٝإ انتشؿٛق ٜؼذ بعلِٗ أصس بعض، إر خت#اوبِٗ  
اٯ١ٜ ايظابك١ نخ١َ ٚاذذ٠ َترذ٠ ٚختربِٖ بخٕ ارتري ٜختِٝٗ نخ١َ، ٚايٓع١ُ تٓضٍ 
ل٢ً انتظًِ َِٓٗ فٝٓت ع َٓٗا كتٝع انتظًُؽت، ٚت#ختٞ ،#ِ نُظ#ًُؽت فٝرتػ#س     

 ه اس ٜٚضٜذ َٔ غٝظِٗ ٚذٓكِٗ.ايٓ ع َٓٗا ل٢ً ا٭فشاد َِٓٗ، ٖٚٛ َا عتضٕ اي
إٕ ي ١ ارتطا، انتترذ وت اٯ١ٜ ايظابك١ لٕٛ يًُظًُؽت نتٛاج١ٗ ايه اس، إر 

 قظُش ٖزٙ اٯٜاو ايٓاغ يظيف ايعكٝذ٠ ٚانتبذأ إؾت:
 َظ#ًُ#ٕٛ. ا٭ٍٚ:
 أٌٖ نتا،. ايااْٞ:
 َٓافكٕٛ. اياايث:
 ن ##اس.ايشابع: 

بؽت انتظًُؽت، ٚايه #اس،   ٚجا٤و ٖزٙ اٯٜاو يٲئباس لٔ َا١ٖٝ ايعذا٠ٚ 
ٚإٔ ايه اس ِٖ ايزٜٔ ٜعادٕٚ انتظًُؽت ذظذًا  ٚب لًا ف٬ ظتٛص إختارِٖ بطا١ْ 
ٚئاؿ١، ٚظتيف ايتٛقٞ َِٓٗ بايـرب ٚايتك٣ٛ، َٚٛاجٗتِٗ بايكتاٍ وت انتعاسى 

 دفالًا لٔ اٱط٬ّ.
يكذ جشو َعشن١ بذس ٚأذذ بؽت انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ َٔ ج١ٗ ٚب#ؽت   ايظابع:
ٜؽ َٔ ج١ٗ أئش٣، ٚيه#ٔ َل#اَؽت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ أل#ِ، ٚخت#رب ب#خٕ        ن اس قش

ايه اس لًَُٛا وت َه١ ٚغريٖا ٜتطًعٕٛ إؾت انتعشن١ ْٚتا٥حٗا، ٚفع٬ً فإ كتال١ 
َِٓٗ مل ٜ#ختٛا يكت#اٍ انتظ#ًُؽت ٚيه#ِٓٗ ػ#اسنٛا بانت#اٍ ٚايظ#٬ ، ي#زا ناْ#ش          

 ً٘ انتختً ١.انتعاسى ا٭ٚؾت يٲط٬ّ َٛاج١ٗ بؽت اٱط٬ّ ٚايه ش نً٘ ؿتً
َع ق١ً لذد انتظًُؽت بايٓظب١ دتٝٛؾ ايه اس فإ انتظًُؽت أبتًٝ#ٛا   اياأَ:

بانتٓافكؽت، ِٖٚ ايزٜٔ الًٓٛا اٱط٬ّ ظاٖشًا ٚيهِٓٗ غت ٕٛ ايه #ش، ٚتتحً#٢   
 ارتؼ١ٝ َِٓٗ َٚٔ ئٝاْتِٗ ٚغذسِٖ وت طٛ  انتعاسى أناش َٔ غريٖا.
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تك٣ٛ يبعث ايظه١ٓٝ وت ْ ٛغ فحا٤ اذتث وت اٯ١ٜ ايظابك١ ل٢ً ايـرب ٚاي 
انتظًُؽت َٔ ايلشس ارتاسجٞ ايكادّ َٔ ايه اس، ٚاي#ذائًٞ اي#زٟ ٜ#ختٞ    

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ انتٓافكؽت، ٚفٝ٘ ػاٖذ ل٢ً جٗاد ايٓيب ستُذ 
ٚ ايـراب١، َٚا ٫قٛٙ َٔ ا٭ر٣ انتتع#ذد َ#ٔ ايه #اس ٚانتٓ#افكؽت، ٚديٝ#ٌ      

ٚؿذم إقتاِْٗ ٚإئ٬ؿِٗ ايعباد٠ هلل لض تكٝذِٖ بخذهاّ ايـرب ٚايتك٣ٛ  ل٢ً
 ٚجٌ.
ٚإساد٠ انتعٓ#٢ ا٭ل##ِ وت اٯٜ##١ ايكشآْٝ##١، ٚا#ٍٛ ارتط##ا، فٝٗ##ا يٮجٝ##اٍ    

انتتعاقب١ َٔ انتظًُؽت ٫قتٓع َٔ بٝإ ٖزٙ ارتـٛؿ١ٝ يًـراب١، َٚا ْ#ايٛٙ َ#ٔ   
ايؼ#شف ايعظ#ِٝ بٓ##ضٍٚ ٖ#زٙ اٯٜ#او َٚ##ا تتل#ُٓ٘ َ#ٔ ايآ##ا٤ لً#ِٝٗ، ٚدل##٠ٛ        

 شاَِٗ ٚاٱقشاس ب لًِٗ.انتظًُؽت ٱن
فإ قًش إٔ ايـرب ٚايتك٣ٛ جا٤ وت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ بً #١ ايؼ#ش ، ٚي#ٝع       

ارترب ٚاٱَلا٤، ف#ادتٛا، إٕ إْتـ#اس انتظ#ًُؽت وت َعشن#١ ب#ذس ٚأذ#ذ ػ#اٖذ        
 ٚبشٖإ ل٢ً تكٝذ انتظًُؽت  بآدا، ايـرب ٚايتك٣ٛ.

إَِْ َٔ إلحاص ايكشإٓ ْظِ ٚتشتٝيف اٯٜاو، إر جا٤و آ١ٜ ش ايتاطع:

قبٌ ٖزٙ اٯ١ٜ، يٝظترلش انتظًُٕٛ َلاَٝٓٗا لٓذ ايت٧ٝٗ  (1) زرََّغَغَىَُُ دَغَنَخ 

يًكتاٍ ٚوت طاذ١ انتعشن١، ٚعتشؿٕٛ ل٢ً ت ٜٛش اي شؿ١ ل٢ً ا٭لذا٤ 
َٚٓعِٗ َٔ ايؼُات١ بانتظًُؽت، ٜٚتركل ٖزا انتٓع بترًٞ انتظًُؽت بايـرب 

طبعؽت ٚأطش طبعؽت َٔ  ٚايتك٣ٛ، ٚئشٚجِٗ َٓتـشٜٔ وت َعشن١ بذس ٚقتٌ
انتؼشنؽت َع إٔ لذد انتؼشنؽت ث٬ث١ أكعاف لذد انتظًُؽت إؾت جاْيف سجرإ 

 اي اسم وت ايعذ٠ يـاحل انتؼشنؽت.

إٕ إطترلاس َع#اْٞ اٯٜ#١ ايظ#ابك١ ٚذ#ضٕ ايه #اس يًرظ#١ٓ اي#يت تـ#ٝيف         
انتظًُؽت ٚفشذِٗ نتا عتٌ بانتظًُؽت َٔ ا،ضقت١ ٚآثاسٖا انت٪نت#١ ظتع#ٌ انتظ#ًُؽت    
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ٜشتكٕٛ وت انتعاسف اٱ،١ٝ، ٚعتظٕٓٛ ايتكٝذ بآدا، ايـرب ٚايترٌُ، ٜٚذسنٕٛ 
 إٔ ارتؼ١ٝ َٔ اهلل كشٚس٠، ٚطبٌٝ يًظ ش با٭لذا٤.

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    بٝإ فلٌ اهلل لض ٚج#ٌ لً#٢ اي#ٓيب ستُ#ذ      ايعاػش:
ٚوت طٓت٘ ايكٛي١ٝ ٚاي ع١ًٝ يبًٛغ انتظًُؽت َشاتيف ايـرب ٚايتك٣ٛ نؼش   ٚطًِ 
ّ يتركٝ##ل ايٓـ##ش لً##٢ ا٭ل##ذا٤، ٚتً##و آٜ##١ إلحاصٜ##١ وت أط##شاس ت ل##ٌٝ    ٫ص

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ انتظًُؽت بانتذد ايزٟ أْعِ اهلل تعاؾت ب٘ بٛجٛد ايٓيب ستُذ 
 بؽت ظٗشاِْٝٗ إَاًَا ٚقا٥ذًا. ٚطًِ 

ز ذظ١ٓ ل٢ً انتظًُؽت حتضٕ ايهافشٜٔ ًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَفكٛي٘ تعاؾت ش 

ٚذح#يف   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    قـذ انتؼشنؽت قتٌ ايٓيب ستُذ يزا نإ 
 ألظِ ايٓعِ لٔ ايـراب١ ٚا٭جٝاٍ انتتعاقب١ يًُظًُؽت.

نت##ا ج##ا٤و اٯٜ##١ ايظ##ابك١ بـ##ٝ ١ ارتط##ا، ٚايتر##زٜش َ##ٔ   اذت##ادٟ لؼ##ش:
ايه اس، جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ بٛؿ  انتظًُؽت بخِْٗ انت٪َٕٓٛ، ٚفٝ٘ تكذِٜ يٲْتُا٤ 

ٱقتإ ل٢ً ايـ٬و ايٓظب١ٝ ٚايظبب١ٝ ٚايكبًٝ#١، ٚتً#و آٜ#١ وت    يٲط٬ّ ٚؿ ١ ا
لًِ اٱجتُا  بتخطٝع أ١َ َتها١ًَ بايٛذٞ ٚايٓب٠ٛ، ٖٚٞ أنرب أ١َ ل٢ً ٚج٘ 

 ا٭سض يتـاذبِٗ ٖزٙ ايهاش٠ ّٜٛ ايكٝا١َ بؽت أٌٖ ادتٓإ.
ٚتختٞ ٖزٙ اٯ١ٜ يًؼٗاد٠ ل٢ً إطتركام انتظًُؽت ،زٙ انتٓضي١ ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يبً#ٛغ انتظ#ًُؽت ،#زٙ انتٓضي#١      ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ايٓيب ستُذ  ٚجٗاد
 بإَاَت٘ ٚقٝادت٘ يًُعشن١.

أئربو اٯ١ٜ ايظابك١ ل#ٔ ف#ش  ٚط#شٚس ايه #اس إرا أؿ#ابش       ايااْٞ لؼش:
انتظًُؽت َـٝب١ ٚط١٦ٝ  ٚئظاس٠، ٚيٝع َٔ َـٝب١ أػذ َٔ ا،ضقت١ وت انتعشن١ 

ٚايعكا٥ذ١ٜ ٚاٱجتُالٝ#١ ٚذ#اٍ ايٓٗ#يف     َٚا ٜرتتيف لًٝٗا َٔ اٯثاس ايعظهش١ٜ
ٚايظًيف، ٚبث سٚ  اي ض  ٚارتٛف ب#ؽت انتظ#ًُؽت، ئـٛؿ#ًا ذ#ذٜاٞ ايعٗ#ذ      
باٱط٬ّ َِٓٗ، ْٚظبتِٗ جملُٛ  انتظًُؽت آْزاى يٝظش ق١ًًٝ، ٚإْتٗاص انتٓافكؽت 

 يًُعشن١، فشؿ١ َٚٓاطب١ يبث مسَِٛٗ.
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ع َٔ حتكك٘ بإئباسٖا ٚإبتذأو ٖزٙ اٯ١ٜ ؿتا ٜذفع ٖزا اي ش  ٚايظشٚس، ٚقتٓ
ٜتٛؾت بٓ ظ٘ ت١٦ٝٗ انتظًُؽت يًكتاٍ،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٔ ايٓيب ستُذًا 

 ٚفٝ٘ صجش يًه اس لٔ قتاٍ انتظًُؽت.
ٚيكذ جا٤ ٚفذ ْـاس٣ صتشإ إؾت انتذ١ٜٓ ٚذُٝٓا وًيف َ#ِٓٗ اي#ٓيب ستُ#ذ     

ٛ      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  َِٗ، ق#اٍ  انتبا١ًٖ وت ؿ#بٝر١ ايٝ#ّٛ ايت#ايٞ َ#ٔ ٜ#
ا٭ط##ك  ٭ؿ##راب٘: أْظ##شٚا ستُ##ذًا وت غ##ذ ف##إ غ##ذا بٛي##ذٙ ٚأًٖ##٘ فخذ##زسٚا  
َباًٖت٘، ٚإٔ غذا بخؿراب٘ فاْ٘ ل٢ً غري ػ٧، فًُا نإ اي ذ ٚجا٤ ايٓيب ستُذ 

أئزًا بٝذ لًٞ  بٔ أبٞ واييف لًٝ٘ ايظ٬ّ ٚاذتظٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
، ٚئ#شد ايٓـ#اس٣ ٜك#ذَِٗ    ٘ٚاذتظؽت بؽت ٜذٜ#٘ قتؼ#ٝإ، ٚفاوُ#١ ـتؼ#ٞ ئً #     

 أطك ِٗ.
ٜا أبا ايكاطِ ! إْ#ا ٫ ْباًٖ#و ، ٚيه#ٔ ْـ#اذتو     ) ٚسآِٖ ا٭طك  قاٍ:  

فـاذتٓا ل٢ً َا ٜٓٗض ب٘ . فـاذتِٗ سطٍٛ اهلل " ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ " 
ل٢ً أي ٞ ذ١ً َٔ ذًٌ ا٭ٚاقٞ ، قظ١ُ نٌ ذ١ً أسبعٕٛ دسُٖا ، فُا صاد أٚ 

ٚل٢ً لاس١ٜ ث٬ثؽت دسلا ، ٚث٬ثؽت سستا، ث٬ثؽت  ْكف ، فع٢ً ذظا، ريو ،
فشطا، إٕ نإ بايُٝٔ نٝذ، ٚسطٍٛ اهلل كأَ ذت٢ ٜ٪دٜٗا، ٚنتيف ،ِ بزيو 

 .(1)نتابًا
ٚآ١ٜ انتبا١ًٖ َتخئش٠ صَاًْا لٔ ٚاقع١ بذس ٚأذذ ٚجشو َع ٚفذ َ#ٔ أٖ#ٌ   

 ايهتا،.
 ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝأَا اٯ١ٜ  ستٌ ايبرث فخئربو بخٕ ايٓيب ستُذًا  

ئشد بٓ ظ٘ ٚأًٖ٘ ٚأؿ#راب٘ ٚأًٖ#ِٝٗ كتٝع#ًا، ٚي#ٝع يًُباًٖ#١ ب#ٌ يًر#ش،        
ٚايكتاٍ، إر ناْش انتعشن١ ذٛايٞ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٚمل ٜطًيف َٔ ايه اس ايـًس 
أٚ ا،ذ١ْ ٚمل ٜشط#ٌ ،#ِ ايٛف#ٛد ٜٓاػ#ذِٖ اي#شذِ ٜٚع#شض لً#ِٝٗ  تك#ذِٜ         

                                                 

 . 2/309زتُع ايبٝإ (1) 
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ًُؽت ايـرب ٚايتك٣ٛ نٞ ايؼشٚ ، ْعِ اهلل لض ٚجٌ ٖٛ ايزٟ ػش  ل٢ً انتظ
 ٜٓايٛا ايٓـش وت انتعشن١.

ؿ٢ً اهلل ز حتٌُ ايٓيب ستُذ ًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَٜٚتلُٔ قٛي٘ تعاؾت ش 

َظ٪ٚيٝاو ايكتاٍ َٚٛاج١ٗ ا٭ل#ذا٤، يٝه#ٕٛ ٖ#زا ايترُ#ٌ      لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
م ْٚتا٥خ انتعشن١ ٚظ ش انتظًُؽت وت بذس، ٚتذاسنِٗ ارتظاس٠ ػاٖذًا ل٢ً ؿذ

 ْبٛت٘ ٚدل٠ٛ إلحاص١ٜ َٔ َٝادٜٔ ايكتاٍ يذئٍٛ اٱط٬ّ.
ؿ#٢ً  إٕ إْتـاس انتظًُؽت وت َعشن١ بذس آ١ٜ إلحاص١ٜ ذظ١ٝ يً#ٓيب ستُ#ذ    

ٖٚٛ ديٌٝ ل٢ً إٔ انتعحضاو ألِ َٔ إٔ جتشٟ لً#٢ ٜ#ذ    اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ايٓيب، فكذ ته#ٕٛ لاَ#١ َٚ#ٔ ئ#٬ٍ ٚاقع#١ ٚذادث#١، ٚقته#ٔ إٔ ٜ٪ي#  زتً#ذ          

ِ     اٱلحاص وت قتاٍ  ئاق لٔ يتتحً#٢   ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
يًٓاغ كتٝعًا أفلًٝت٘ ل٢ً ا٭ْبٝا٤ ا٭ئشٜٔ وت با، انتعح#ض٠، ٖٚ#ٞ وت انتك#اّ    

 ل٢ً ٚجٛٙ َٓٗا:
وت َعشن##١ ب##ذس  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ َعح##ض٠ اي##ٓيب ستُ##ذ  ا٭ٍٚ:

 ٜؽ ،ِ.ٚإْتـاس انتظًُؽت َع ق١ً لذدِٖ ٚلذتِٗ ٚإطتلعاف قش
وت َعشن#١ أذ#ذ،    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     َعحض٠ ايٓيب ستُ#ذ   ايااْٞ:

ٚنٝ  إطتطا  انتظًُٕٛ  ٖضقت١ قشٜؽ َٔ بذا١ٜ انتعشن١ َع ناش٠ جٓٛد ٚل#ذ٠  
قشٜؽ، ٚلٓذَا تشى ايشَا٠ َٛاقعِٗ ٚتعشض انتظًُٕٛ يًخظاس٠ مل ٜرب  ايٓيب 

ت#ٌ إؾت إٔ ل#اد انتظ#ًُٕٛ    َهاْ٘، بٌ بكٞ ٜكا ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 
 إيٝ٘، ٚلت٢ ايٛوٝع َٔ جذٜذ، ٚأدسنش قشٜؽ لحضٖا  لٔ ٖضقت١ انتظًُؽت.

َعشن#١ ارتٓ#ذم َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ ايتخ ٝ#  ل#ٔ انتظ#ًُؽت، ٚوت ن#ٌ           اياايث:
أطشاس َٚعحضاو  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًَِعشن١ َٔ َعاسى 

ٌٜ، ٚأْ٘ َ٪ٜذ َٔ لٓذ َتعذد٠ تذٍ ل٢ً أْ٘ نإ ٜٓطل لٔ ايٛذٞ ٚايتٓض
 اهلل.
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ٚطال١ اي ذا٠ طال١ لباد٠ ٚوًيف يًشصم، فتحيف ؿ٠٬ ايـبس َع ارتٝٛ  
ا٭ٚؾت يً حش ٜٚ٪رٕ انت٪رٕ َعًًٓا بذأ ّٜٛ لبادٟ جذٜذ، يٝهٕٛ بع#ذ ايـ#٠٬   
ايذلا٤ ٚايظعٞ ٚايهظيف، ٚنخْ٘ فش  ايعباد٠، ٚسػر١ َٔ سػ#راو ايتك#٣ٛ   

ؾت ايكتاٍ يُٝتضد ٜٚتذائٌ َع ايعباد٠ وت ٚؿذم اٱقتإ ٚجا٤ ايٓ ري ٚارتشٚد ا
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    طال١ وًٛ  اي حش يٝهٕٛ ػاٖذًا ل٢ً لضّ اي#ٓيب ستُ#ذ   

ٚايـراب١ ل٢ً َٛاج١ٗ ا٭لذا٤ َٔ غري تشدد أٚ تهاطٌ أٚ ئٛف، إر  ٚطًِ 
تذٍ اٯ١ٜ وت َ َٗٛٗا ل٢ً إْعذاّ ذاٍ ارت#ٛف لٓ#ذ انتظ#ًُؽت ٚل#ضَِٗ لً#٢      

 ٬َقا٠ ايه اس.
٤و اٯ١ٜ بـٝ ١ ادت١ًُ ارترب١ٜ ٚيهٓٗا تتلُٔ اٱْؼا٤، إر تبعث اي ض  ٚجا

ٚارتٛف وت قًٛ، ايه اس، ٚت٪نذ ،ِ إٔ انتظًُؽت دا٥ًُا ل٢ً أٖب١ اٱطتعذاد 
 يًكتاٍ ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ، مل ٜؼ ًِٗ ا٭ٌٖ ٚايعٝاٍ ٚص١ٜٓ ايذْٝا.

 َٗٛ##٘ لً##٢ إٔ أصٚاد ز وت ًََإِرْ غَددذًََدَ ِِددَٓ لَىٍَِددهَ شٜٚ##ذٍ قٛي##٘ تع##اؾت  

مل قت#ٓعٔ َ#ٔ ايكت#اٍ، ٚمل ٜظٗ#ش      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ايٓيب ستُذ 
لًٝٗٔ اي ض  ٚأطبا، ادتػت ٚارتٛف َٔ ايك#ّٛ ايه#افشٜٔ هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢      

ْٚظا٤ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس وت َشاتيف انتعشف١ اٱ،١ٝ، ٚٚثٛقٗٔ بانتذد  إستكا٥ٗٔ
 ا٭،ٞ.
بخَش ايكتاٍ أٚ لذَ٘ فإ ظاٖش اٯ١ٜ ٜذٍ ل٢ً ٚيٛ تشدد ا٭َش بؽت لًُٗٔ   

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ا٭ٍٚ ٭ٕ اٯ١ٜ جا٤و باٱئباس لٔ إتـاٍ ئشٚد ايٓيب ستُذ 
َٔ بٝت٘ َتٛجًٗا اؾت ايكتاٍ َباػش٠ َٔ غري فاؿ١ً أٚ ف#رت٠، ٜٚ#ذٍ    ٚآي٘ ٚطًِ 

ظاٖش اٯ١ٜ ل٢ً إٔ َٛكٛ  ٚاي شض َٔ ارتشٚد ٖٛ ايكتاٍ، ٚلًٝ٘ ايٓـٛق 
 إؾت بٝت٘ ، ٚيبع ٭١َ ايكتاٍ.ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ إر دئٌ 

ٚتذٍ اٯ١ٜ ٚئشٚد اي#ٓيب َبه#شًا وت ط#ال١ اي ح#ش إؾت ايكت#اٍ، َٚباػ#شت٘       
تٛصٜع ٚظا٥  ايـراب١، لً#٢ َب#ادستِٗ يًخ#شٚد، ٚل#ذّ ت#شددِٖ وت يك#ا٤       

إر أْ٘ ايعذٚ، َٚٔ ايؼٛاٖذ َا جا٤ وت قتٌ ذٓظ١ً بٔ أبٞ لاَش غظٌٝ انت٥٬ه١ 
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ايتك٢ وت انتعشن١ بخبٞ ط ٝإ، فالت٬ٙ ذٓظ١ً فشآٙ ػذاد بٔ ا٭ط#ٛد ٖٚ#ٛ َ#ٔ    
انتؼشنؽت، ٚأدسى إٔ أبا ط ٝإ َكتٍٛ ذ٦ٓٝ#ز، فل#ش، ػ#ذاد ذٓظً#١ فكتً#٘،      

: إٕ ؿاذبهِ ٜعين ذٓظ١ً يت ظً٘ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِفكاٍ سطٍٛ اهلل 
ٖٚ#ٛ جٓ#يف ذ#ؽت مس#ع      انت٥٬ه١، فظخيٛا أًٖ٘ َا ػخْ٘، فكاي#ش صٚجت#٘ ئ#شد   

 ا،ات ١، أٟ مسع ايٓذا٤  يًرش، .
ئ#ري ايٓ#اغ سج#ٌ هتظ#و     " ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٚقاٍ ايٓيب ستُذ 

 .(2)"واس إيٝٗا ،(1)بعٓإ فشط٘ وت طبٌٝ اهلل نًُا مسع ٖٝع١

 عهى املُاسبت
مل ٜشد ي ظ "غ#ذٚو" وت ايك#شإٓ إ٫ وت ٖ#زٙ اٯٜ#١، ٜٚتل#ُٔ َ#ذ  اي#ٓيب        

ٚت لًٝ٘ ل٢ً ا٭ْبٝا٤ ايظابكؽت بايتبهري يًكتاٍ  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ؿ٢ً اهللستُذ 
 ذبًا يًحٗاد وت طبٌٝ اهلل.

ًَاصَددددجِشَ َٔفْغَددددهَ َِددددعَ اٌهددددزَِّٓ َّددددذَعٌَُْ سَثَّيُددددَُ ثِبٌْغَددددذَاحِ  ٚج####ا٤ قٛي####٘ تع####اؾت ش

ذتبع ْ ظ٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، وت ئطا، يًٓيب ستُذ (3)زًَاٌْذَشِِ 

ايزٜٔ ٜتعاٖذٕٚ ايـ٠٬ ٚايذلا٤ وت ايـبا  ٚانتظا٤، فٝبذإٔٚ  َع انت٪َٓؽت
ٜ##َِٛٗ ب##زنش اهلل ٚايتٛط##ٌ إيٝ##٘ ٚغتتُ##ٕٛ ٜ##َِٛٗ باي##زنش ٚاٱط##ت  اس     

 ٚايذلا٤.
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت َٓافع ؿرب ايٓيب ستُذ 

ؿ#٬تِٗ  َٚذا١َٚ ايـراب١ ل٢ً ايزنش بإ غتشجٛا يًكت#اٍ وت اي #ذا٠ يته#ٕٛ    
ٚدلا٩ِٖ وت نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايظًِ ٚايشئ#ا٤ ٚاقٝ#١ ،#ِ ٜ#ّٛ ايكت#اٍ، ٚؿ#رب       

                                                 

 ا،ٝع١: ؿٛو ايـاسخ ٚايـٛو ايؼذٜذ يً ض  ٚئطش ايعذٚ.(1) 
 . 8/378يظإ ايعش، (2) 
 . 28طٛس٠ ايهٗ  (3) 
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ايٓيب َعِٗ ٚط١ًٝ َباسن#١ ٱئ٬ؿ#ِٗ وت اي#ذفا  ل#ٔ اٱ،ط#٬ّ، ٚو#شد انتً#ٌ        
 ٚايتهاطٌ لِٓٗ ٚأطبا، ايشٜا٤ ٚايظُع١.

طًُإ ٚأبٞ رس، ٚؿٗٝيف، ٚلُاس، ٚذبا،، ٚقٌٝ ْضيش اٯ١ٜ أل٬ٙ وت " 
أؿرا، ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚريو إٔ انت٪ي ١  ٚغريِٖ َٔ فكشا٤

قًٛبِٗ جا٩ٚا إؾت سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ، ٖٚ#ِ : لٝٝٓ#١ ب#ٔ         
اذتـؽت، ٚا٫قش  بٔ ذابع، ٚرِٖٚٚ، فكايٛا : ٜا سطٍٛ اهلل ! إٕ جًظش وت 

      ِ ٚناْ#ش لً#ِٝٗ جب#او      (1)ؿذس اجملً#ع، ٚضتٝ#ش لٓ#ا ٖ#٪٤٫ سٚا٥#س ؿ#ٓاْٗ
، جًظٓا ضتٔ إيٝو، ٚأئزْا لٓو، ف٬ قتٓعٓ#ا َ#ٔ اي#ذئٍٛ لًٝ#و إ٫     ايـٛف
٤٫٪ٖ. 
١ٜ قاّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًٜتُظِٗ، فخؿابِٗ فًُا ْضيش اٯ 

لضٚجٌ، فكاٍ : اذتُذهلل ايزٟ مل قتتين ذت٢  وت َ٪ئش انتظحذ، ٜزنشٕٚ اهلل
 ".(2)عهِ انتُاو َعهِ احملٝا، َٚ  ،أَشْٞ إٔ أؿرب ْ ظٞ َع سجاٍ َٔ أَيت

ٚذُٝٓا جا٤ أٚإ ايكتاٍ ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ أظٗش ٖ٪٤٫ ايـراب١ أل٢ً 
َعاْٞ اٱقتإ ٚايت اْٞ ٚايـذم وت ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل، هتا ٜذٍ لً#٢ إ اهلل  
لض ٚجٌ ٜت لٌ ٧ٜٝٗٚ َكذَاو ايكتاٍ لٓذ انتظ#ًُؽت بٗذاٜ#١ اي#ٓيب ٭ط#با،     

ِٗ َٓكطعؽت إؾت اهلل لض ٚجٌ، ٜٚظ#عٕٛ  جز، انتظًُؽت نتٓاصٍ اٱقتإ، ٚجعً
 وت ايتكش، إيٝ٘، ٜٚتٓضٖٕٛ لٔ ص١ٜٓ ايذْٝا.
إٔ ٜه#ٕٛ   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ يًٓيب ستُذ 

قشٜبًا َٔ فكشا٤ ايـراب١، َـاذبًا ،ِ، و١ًٝ أٜاّ طهِٓٗ وت انتذ١ٜٓ، هتا جعًِٗ 
ؿ#٢ً اهلل  ، ٜٚذسنٕٛ ؿذم ْبٛت#٘  ٜ ٕٓٛ وت َشكا٠ اهلل، ٚعتبٕٛ اهلل ٚسطٛي٘

، ٜٚبزيٕٛ أْ ظ#ِٗ وت ط#بٌٝ اهلل، ٚب#زاو انتعٓ#٢ ٚانتٛك#ٛ ،      لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

                                                 

 ايـٓإ: ْؼت اٱبط.(1) 
  6/465زتُع ايبٝإ (2) 
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َُ ثِبٌْغَذَاحِ ًَاٌْذَشِِ  ُّشِّذًَُْ ًَجَيَوُٚسد قٛي٘ تعاؾت ش ز ًَالَ رَطْشُدَ اٌهزَِّٓ َّذَعٌَُْ سَثَّيُ

  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهللٚقاٍ طًُإ ٚذبا،: فٝٓا ْضيش، فهإ سطٍٛ اهلل 
ٜكعذ َعٓا ٜٚذْٛ َٓا ذت٢ ـتع سنبٓ#ا سنبت#٘، ٚن#إ ٜك#ّٛ لٓ#ا إرا أساد ايكٝ#اّ       

َْ سَثَّيَُُفٓضيش ش َٓ َّذَعٌُ  ز فرتى ايكٝاّ لٓا إؾت إٔ ْكّٛ لٓ٘.ًَاصَجِشَ َٔفْغَهَ َِعَ اٌهزِّ

ؿ٢ً ٖٚزٙ ايٛقا٥ع َٔ ايؼٛاٖذ ل٢ً ارتًل ايعظِٝ ايزٟ لًٝ٘ سطٍٛ اهلل 
ٚأْ٘ نإ عتشق ل٢ً َـاذب١ لُّٛ انتظًُؽت قبٌ ٚاقع١  ٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل لً

 أذذ ٚبعذٖا.
ٚجا٤ ي ظ )أًٖو( بـٝ ١ ارتطا، تظع َشاو وت ايك#شإٓ، ٚبإط#تآا٤ آٜ#١    
ٚاذ#ذ٠ ج#ا٤و خبـ#ٛق صٚج#١ لضٜ##ض َـ#ش، ف#إ اٯٜ#او اياُاْٝ#١ ا٭ئ##ش٣         

 جا٤و ئطابًا يٮْبٝا٤ َٓٗا ث٬ث١ وت طٛس٠ ٖٛد ٚذذٖا.
  ظ )أًٖو( ئطابًا يٓٛ  لًٝ٘ ايظ٬ّ، ٖٚٛ ل٢ً قظُؽت:إر ٚسد ي
تٛج٘ ا٭َش اٱ،ٞ اؾت ْٛ  ؿتٔ عتًُ٘ َع٘ وت ايظ# ١ٓٝ، ق#اٍ تع#اؾت    ا٭ٍٚ:

س٣ٚ ل#ٔ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل    ، (1) زادًَِّْ فِْيَب َِِٓ وًٍُّ صًََجَدَِْٓ اْْنَدَِْٓ ًَلَىٍََدهَ   ش

ِ  ن#اْٛا ةماْٝ#١ ْ#ٛ  ٚأًٖ#٘ ٚبٓ#ٛٙ ايا     "لًٝ٘ ٚطًِ أْ٘ قاٍ  . اؾت (2)"٬ث#١ ْٚظ#ا٩ٖ
جاْيف َٔ نإ َعِٗ َٔ انت٪َٓؽت، ٚصتا ْٛ  ٚأًٖ٘ َ#ٔ اي #شم ؿت#ا أٚذ#٢ اهلل     
ايٝ٘ َٔ بٓا٤ ايظ ١ٓٝ، ٚقٌٝ كتٝع َٔ ن#إ َ#ع ْ#ٛ  ةماْٝ#١ ٚط#بعٕٛ ْٚـ# ِٗ       

 سجاٍ ْٚـ ِٗ ْظا٤.
فك#ذ ج#ا٤ ايه #اس     ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚأَا بايٓظب١ يً#ٓيب ستُ#ذ    

ل٢ً اٱ،ط٬ّ ٜٚكتًٛا ايٓيب ستُذًا، فخشد َٔ أًٖ٘ يريجع  ٚانتؼشنٕٛ يٝكلٛا
 إيِٝٗ بٗضقت١ انتؼشنؽت، ٚسجٛلِٗ ئا٥بؽت.

                                                 

 . 40طٛس٠ ٖٛد (1) 
 . 2/269ايهؼاف (2) 
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فَأَعَشِ ثِأَىٍَِهَ ثِمِطْدعٍ ِِدَٓ اٌٍهَْدًِ ًَالَ ٍَّْزَفِدذَ ِِدنَىَُُ لَدَدذٌ إِاله       ٚجا٤ وت يٛ  قٛي٘ تعاؾت ش 

، ئطاب#ًا يً#ٓيب   (2) زبٌصَّالَحِ ًَاصَطَجِشَ عٍَََْيَدب ًَلُِْشَ لَىٍََهَ ثِ، ْٚضٍ قٛي٘ تعاؾت ش(1)زاَِشَلَرَهَ

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يٝٓكطع ايٓيب ستُذ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِستُذ 
َٚع##٘ أًٖ##٘ إؾت لب##اد٠ اهلل ٚاٱط##تعا١ْ بايـ##٠٬ لً##٢ ارتـاؿ##١، ٫ٜٚٓؼ## ٌ   
 بخطبا، ايشصم، فكذ ن ٌ اهلل لض ٚجٌ سصق٘ ٚلٝاي#٘، يته#ٕٛ ايـ#٠٬ ٚط#١ًٝ    

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  يتخدٜيف ا٭ٌٖ ٚصٜاد٠ إقتاِْٗ، ٚيٝهْٛٛا لًْٛا يًٓيب ستُذ 
وت ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل، ٚقذ٠ٚ ٭صٚاد ٚبٓاو ايـراب١ وت ايتكٝذ بخدا٤  ٚطًِ 

 ايـ٠٬ وت أٚقاتٗا.
َشتؽت وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فحا٤ ي ظ )أًٖو( ئطابًا يًٓيب ستُذ 

 ايكشإٓ.
ستٌ ايبرث َٚا فٝٗا َٔ اٱئباس بخْ٘ غادس أًٖ٘ َٔ ايـبا   اٯ١ٜ ا٭ٚؾت:

 ايبانش يًحٗاد.
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٯ١ٜ اييت تتلُٔ ا٭َش إؾت ايٓيب ستُذ   اياا١ْٝ:

 بخَش أًٖ٘ بايـ٠٬ ٚايـرب لًٝٗا ٭ْٗا وشٜل ايٓـش ل٢ً ا٭لذا٤.
وت ٖ#زٙ اٯٜ#١،   ٚمل ٜشد ي ظ )َٔ أًٖو( وت ايكشإٓ إ٫ َ#شتؽت، أذ#ذاُٖا   

 زلَبيَ َّبٌُٔحُ إِٔهدوُ ٌَدَْظَ ِِدَٓ لَىٍَِدهَ    ٚاٯئش خبـٛق ْٛ  لًٝ٘ ايظ٬ّ بكٛي٘ تعاؾت ش

َٔ إبٓ٘ َٔ ا٭ر٣ ٚايعكٛم ٚاٱَتٓا  لٔ  لًٝ٘ ايظ٬ّ، وت بٝإ نتا ٫قاٙ ْٛ  (3)
 ايشنٛ، َع٘ وت ايظ ١ٓٝ.

                                                 

 . 81طٛس٠ٖٛد (1) 
 . 131طٛس٠ و٘ (2) 
 . 46طٛس٠ ٖٛد (3) 
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ٚ   ٚنإ أٌٖ ايبٝش َ#٪اصسٜٔ يً#ٓيب ستُ#ذ      وت  ط#ًِ  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ 
جٗادٙ َٓز بذا١ٜ ايذل٠ٛ، ٚوت ا،حش٠ ٚلٓ#ذ ايتٛج#٘ اؾت ط#ٛ  انتع#اسى، ق#اٍ      

 .(1)زَّبلَُّّيَب اٌهزَِّٓ آَِنٌُا لٌُا لَٔفُغَىَُُ ًَلَىٍَِْىَُُ َٔبسًا ًَلٌُدُىَب اٌنَّبطُ ًَاٌْذِجَبسَحُ شتعاؾت ش

أًِٖٝٗ ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ َـذاقًا ٱَتااٍ انت٪َٓؽت ،زٙ اٯ١ٜ، ٚط٬َتِٗ ٚ
َٔ ايٓاس، بائ٬ق ايعضقت١، ٚادتٗاد وت طبٌٝ اهلل، ٚٚقا١ٜ ا٭ٖ#ٌ َ#ٔ تع#ذٟ    

    ٚجٛس ايه اس.

 قاَىٌ انصحابت
ايـراب١، ب تس ايـاد ٚنظشٖا، كتع ؿاذيف، ٖٚٛ انتعاػش، ٚظتُ#ع   

ل٢ً أؿرا، َاٌ ْٗش ٚأْٗاس، ٚؿريف َاٌ سانيف ٚسنيف نُا ظتُع لً#٢  
: ئشج#ش أبت #ٞ ايـ#راب١ إؾت    ؿرا، َاٌ جا٥ع ٚجٝا ، ٚوت ذ#ذٜث قًٝ#١  

 .(2)ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِسطٍٛ اهلل 
ؿ#٢ً اهلل  إضتـش َع٢ٓ ايـراب١ وت اٱؿ#ط٬  بخؿ#را، سط#ٍٛ اهلل    ٚ

ٚفٝ##٘ تؼ##شٜ  ٚإن##شاّ ،##ِ، ٚمل ٜ##زنش وت ايك##شإٓ ي ##ظ     لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  
)ايـراب١( بـٝ ١ ادتُع ٚيهٓ٘ ٚسد وت ايظ١ٓ ٚا٭ذادٜث ايٓب١ٜٛ، يك#ذ ن#إ   

 ٍ ِ    اهلل  ؿراب١ سط#ٛ أَ#١ زتاٖ#ذ٠ ؿ#ابش٠ تتـ#       ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 بخمس٢ ؿ او اٱقتإ ٚايتك٣ٛ َٔ ٚجٛٙ:

مل ٜشث##ٛا اٱقت##إ َ##ٔ آب##ا٥ِٗ، ب##ٌ إئت##اسٚٙ إبت##ذا٤، ٚفٝ##٘ فل##ٌ    ا٭ٍٚ:
َٚشتب١ مل ًٜٓٗا جٌٝ َٔ أجٝاٍ انتظًُؽت غريِٖ َع إٔ تًكٞ اٱط#٬ّ ٚساث#١   

 فلٌ لظِٝ أٜلًا.

                                                 

 . 6طٛس٠ ايترشِٜ (1) 
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َترذ٠ َتُاطه١ وت َٛاج١ٗ ايه اس، يٝع وت ؿذٚس  انتظًُٕٛ أ١َ ايااْٞ:
بعلِٗ غٌ أٚ ذظذ يبعلِٗ اٯئش، بٌ جا٤و اٯ١ٜ قبٌ ايظابك١ باٱئب#اس  

 .(1)زىَبلَْٔزَُُ لًَُالَءِ رُذِجٌَُّٔيَُُلٔ ذبِٗ ٭ٌٖ ايهتا، ٚايه اس، بكٛي٘ تعاؾت ش

ٔ َٚ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،اي ٛص بؼشف ؿرب١ ايٓيب ستُذ  اياايث:
اٯٜاو إٔ ٖزٙ ايـرب١ يٝظ#ش ط#ببًا يًظ#ًِ ٚايشئ#ا٤ دا٥ُ#ًا ب#ٌ فٝٗ#ا ايكت#اٍ         
ٚاذتش، ٚايعٛص، َٚع ٖزا فكذ نإ ايـراب١ ٜؼعشٕٚ بايًز٠ ٚايشكا يٓعُ#١  

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل تعاؾت لًِٝٗ بـرب١ ايٓيب ستُذ 
ٚ ذلٛس صَإ ْضٍٚ ايكشإٓ ل٢ً ايٓيب ستُذ  ايشابع: آي#٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ 
َٚعا١ٜٓ نٝ ١ٝ ْضٍٚ ايٛذٞ ل٢ً ايٓيب َٚا فٝ٘ َٔ اٯٜ#او ٚايؼ#ٛاٖذ    ٚطًِ 

ٜٓضٍ لًٝ٘ ايٛذ٢ وت  إر اييت تذٍ ل٢ً ؿذم ايتٓضٌٜ ٚايٓب٠ٛ "ٚقذ نإ ايٓيب
 .(2)"ايّٝٛ ايؼذٜذ ايربد فٝ ـِ ٚإ جبٝٓ٘ يٝت ـذ لشقا

يك##ذ ج##ا٤و آٜ##او ايك##شإٓ ؿت##ذ  أؿ##را، ٚأْـ##اس ا٭ْبٝ##ا٤،    ارت##اَع:
أٜلًا بانتذ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٯٜاو أؿرا، ايٓيب ستُذ  ٚرنشو

ٚايآا٤ َٚٓ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ اييت تتلُٔ قـ١ جٗادِٖ ٚؿربِٖ وت َشكا٠ اهلل ٚمل 
ٜزنش ي ظ )ايـراب١( وت ايكشإٓ، ٚيهِٓٗ رنشٚا باطِ انتٗ#اجشٜٔ ٚاٱْـ#اس   

 . (3)زيَبجِشَِّٓ ًَاألَٔصَبسٌَِمَذَ رَبةَ اٌٍهوُ عٍَََ اٌنَّجِِ  ًَاٌُّْقاٍ تعاؾت ش

ٚفٝ٘ آ١ٜ إلحاص١ٜ يٲكت#اٍ ٚايتع#ذد وت َ ٗ#ّٛ ايـ#رابٞ، بُٝٓ#ا ٜه#ٕٛ       
 َ ّٗٛ ٚتعشٜ  انتٗاجش ٚا٭ْـاسٟ ٚاكرًا.

ٌٖٚ ٜعين ٖزا ايتُٝٝض ٚايتبأٜ بِٝٓٗ وت ايشتب١ ادتٛا، ٫، ٭ِْٗ كتٝعًا 
ذ  ٚإط#تكشا٤  ؿتٓضي١ ٚاذذ٠ وت ايـرب١ ٚادتٗ#اد، ٚيه#ٔ ايتكظ#ِٝ يًبٝ#إ ٚانت#     

 ايذسٚغ ٚايعرب، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:

                                                 

 . 119طٛس٠آٍ لُشإ (1) 
 . 6/13ايذس انتٓاٛس (2) 
 . 117طٛس٠ ايتٛب١ (3) 
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َ#ٔ آٜ#او    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  بٝإ َا تٓ شد ب٘ ْب٠ٛ ستُذ  ا٭ٍٚ:
ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل، ٚتعذد أؿرا، ايٓيب ٚايتبأٜ بِٝٓٗ وت اٱْتُا٤ ٚايٓظيف 

 ٚايبًذ.
ؿ#٢ً اهلل  َٛكٛل١ٝ نٌ َٔ ا،حش٠ ٚايٓـش٠ وت ْـش ْب٠ٛ ستُ#ذ   ايااْٞ:
 ٚنخْٗا ٫ تتكّٛ إ٫ بُٗا َعًا ٚل٢ً ضتٛ اٱجتُا . آي٘ ٚطًِ،لًٝ٘ ٚ

بٝ##إ إػ##شاقاو ايـ##رب ٚايتك##٣ٛ ٚادتٗ##اد وت ن##ٌ َ##ٔ ا،ح##ش٠     ايااي##ث:
ٚايٓـش٠ ٚنٝ  تشى انتٗاجشٕٚ بًذاِْٗ ٚقبا٥ًِٗ ٚأذٛا،ِ، ٚنٝ#  سذ#يف   

 بِٗ ا٭ْـاس ٚتكامسٛا َعِٗ يك١ُ ايعٝؽ َٔ غري ًٌَ أٚ طخّ.
ؿ ١ ايـراب١ فلٌ َٔ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً ايٓيب ستُذ ايتعذد وت  ايشابع:

 وت دل٠ٛ اؾت اهلل، ٚفٝ٘ َٓع١ ٚق٠ٛ يٲط٬ّ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
٭ٕ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إْ٘ ػاٖذ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ  ارتاَع:

ناش٠ ايـراب١، ٚايتبأٜ ٚايتعذد وت إْتُا٥ِٗ ْٚظبِٗ ٚطهِٓٗ ديٌٝ ل٢ً لذّ 
 .٢ً ايهز،تٛاو٦ِٗ ل

 ٚوت َع٢ٓ ٚذذ ايـرابٞ ٚجٛٙ: 
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ايزٟ وايش زتايظت٘ َع ايٓيب ستُذ  ا٭ٍٚ:

لٔ وشٜل ايتتبع ي٘ ٚا٭ئز َٓ٘، يٝخشد بايتخـٝف َٔ ٚفذ ايٝ#٘ ٚإْـ#شف   
 إؾت بًذٙ أٚ قبًٝت٘ َٔ غري زتايظ١ َٚتابع١.

ايزٟ مل ٜكٝذ بكذس ٚسد ٖزا ايكٍٛ بخْ٘ ئ٬ف انتع٢ٓ ايً ٟٛ يًـرب١، ٚ 
َعؽت َٓٗا، بٌ ٜؼٌُ َٔ ٜـريف غريٙ ق٬ًًٝ أٚ ناريًا ٜكاٍ ؿربش ف٬ًْا ط١ٓ 

 أٚ ػٗشًا أٚ ًَٜٛا أٚ طال١.
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ايـرابٞ ايزٟ أقاّ َع سطٍٛ اهلل  ايااْٞ:

ط١ٓ أٚ طٓتؽت، ٚغ#ض٣ َع#٘ غ#ض٠ٚ أٚ غ#ضٚتؽت، ٖٚ#ٛ انت#شٟٚ ل#ٔ ط#عٝذ ب#ٔ          
 طا، ايتابعؽت.انتظٝيف ٖٚٛ َٔ أق

ٚلٓذَا طاس ئايذ بٔ ايٛيٝذ بعذ اي تس إؾت بين ئذظت١ َٔ نٓا١ْ، ٚقتٌ 
 ي٘ فكاٍئايذ سجا،ِ ئطخ ٚإْهاس لبذ ايشلتٔ بٔ لٛف ي عً٘ إر قاٍ)

 .بخبٝو ثخسو إفتا: فكاٍ ؟ ا٫ط٬ّ وت ادتا١ًٖٝ بخَش لًُش: لبذايشلتٔ
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 اي ان٘ يعُو ثخسو ٚيهٓو أب٢، قاتٌ قتًش قذ نزبش: لبذايشلتٔ فكاٍ
 .انت ري٠ بٔ

 .ػش بُٝٓٗا نإ ذت٢
  لٓو د  ئايذ ٜا ٬َٗ: " فكاٍ ٚطًِ لًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ ريو فبًغ
ِ  رٖب#ا  أذ#ذ  يو نإ يٛ فٛاهلل أؿرابٞ، ٘  ث# ٌ  وت أْ كت#  أدسن#ش  َ#ا  اهلل ط#بٝ
فٌٗ قتهٔ ايكٍٛ إٔ ايكذس انتت#ٝكٔ   (1)(" سٚذت٘ ٫ٚ أؿرابٞ َٔ سجٌ غذ٠ٚ

 ِٖ انتٗاجشٕٚ ٚا٭ْـاس دٕٚ غريِٖ، ٚإٔ با، ايـ#رب١  َٔ أؿرا، ايٓيب
يًٓيب إْ ًل ب تس َه١ ادتٛا، ٫، ٚئايذ أطًِ قبٌ اي تس، ٚدئٌ ل٢ً سأغ 
جٝؽ إؾت َه١ ٚقاتٌ كتال١ فت ًيف لًِٝٗ، ٚيهٔ إطِ ٚإؿط٬  ايـرابٞ 
ٜكبٌ ايظع١ بًراظ ٚجٛد انتكت ٞ ٚفكذ انتاْع، ٚؿاس ايذئٍٛ فٝ٘ َٔ انتُتٓ#ع  

 كاٍ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إؾت ايشفٝل ا٭ل٢ً.بعذ إْت
 
ٚانتشاد َٔ ايتابعٞ ٖٛ ايزٟ يك٢ ايـرابٞ َ٪ًَٓا َٚاو لً#٢ اٱقت#إ،    

َِٚٓٗ َٔ إػرت  وت ؿذم لٓٛإ ايـرابٞ وٍٛ انت٬ص١َ أٚ ؿر١ ايظُا ، 
 أٚ ايتُٝٝض أٟ يٝع وت طٔ ايط ٛي١ .

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘     ستُ#ذ  ٚٚج٘ ٖزا ايتعشٜ  َٛكٛل١ٝ ؿرب١ اي#ٓيب 
َٚاٜرتتيف لًٝٗا، ٚأْٗ#ا ٫ ت#شد إ٫ بانت٬صَ#١ ٚإط#تذا١َ ايـ#رب١ لشف#ًا       ٚطًِ 

ؿت#ا ٜظٗ#ش وت    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٚإقتباغ ايعًّٛ ٚانتظا٥ٌ َٔ ايٓيب 
ارتًل ٚايطبا  ٚايظحاٜا، َٚٓ٘ ؿرب١ ايظ١ٓ ايها١ًَ اييت تؼتٌُ ل٢ً فـٍٛ 

د، ٚاذتلش ايظ ش َٚا فٝ٘ َٔ ايعٓا٤، ٚسد ٖزا ايه٬ّ أسبع١ غتتً  فٝٗا انتضا
 ْكلًا ٚذ٬ً ل٢ً ػعبتؽت:

أٟ ايٓكض ئ#شٚد بع#ض ايـ#راب١ َ#ٔ َ ٗ#ّٛ ايـ#رب١، َا#ٌ         ا٭ٚؾت:
جشٜش بٔ لبذاهلل ايبحًٞ، ٚٚا٥ٌ ب#ٔ ذح#ش، َ#ع اٱت #ام لً#٢ نُْٛٗ#ا َ#ٔ        

 ايـراب١.

                                                 

 .2ايظري٠(1)
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 ٬ً.لذّ ٚسٚد  ايذيٌٝ ل٢ً ٖزا انتع٢ٓ ي ١ ٚلك٬ً ْٚك اياا١ْٝ:
لً#٢ إٔ   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     نٌ َٔ سأ٣ اي#ٓيب ستُ#ذ    اياايث:

ٜهٕٛ ايشا٥ٞ وت طٔ ايبًٛغ ٚيهٔ ٫ٜؼرت  ايبًٛغ يٲكتا  ل٢ً لذ اذتظ#ٔ  
 ٚاذتظؽت ٚلبذاهلل بٔ ايضبري ٚضتٛٙ َٔ ايـراب١.

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايزٟ وايش ؿربت٘ يًٓيب ستُذ  ايشابع:
ط#٬ّ وت ايـ#رب١ فه#ٌ َ#ٔ أط#ًِ وت أٜ#اّ ايتٓضٜ#ٌ        إػرتا  اٱ ارتاَع:

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايبعا١ ايٓب١ٜٛ فٗٛ ؿرابٞ ٚإٕ مل ٜش ايٓيب ستُذ 
 إئتاسٙ إبٔ لبذ ايرب ٚإبٔ َٓذٙ.

ٚإئتف ب٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ إئتف بايٓيب ستُذ  ايظادغ:
 ايٓيب.

٫ٚغتشد  ًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لنٌ َظًِ سأ٣ ايٓيب ستُذ  ايظابع:
ا٭ل٢ُ نخبٔ أّ َهتّٛ ٭ٕ انتشاد ا٭لِ َٔ س١ٜ٩ ايعؽت، ٚس١ٜ٩ ايٓيب ستُ#ذ  

 ي٘ ٚحتكل ايـرب١ ي ١. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٖٚٛ ألِ َٔ اجملايظ١ ٚانتُاػا٠، ٚقٝذ اٱط٬ّ وت ايـرب١ يٝخشد لٓٗا  

ٚإٕ أطًِ فُٝا بعذ  ِ،ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًايهافش ايزٟ يك٢ ايٓيب ستُذًا 
َٚٔ سأٙ بعذ ٚفات٘ قبٌ ختًٌ ايشد٠ وت ذٝات٘ نا٭ػعث بٔ قٝع، يٝخشد َٔ 

 إستذ َٚاو نعبذ اهلل بٔ جرؽ ٚإبٔ ذٓظٌ.
ٚقذ ٜهٕٛ لذد َٔ ا٭ئ٠ٛ نًِٗ ؿراب١ َِٓٗ أ٫ٚد اذت#شث ب#ٔ ق#ٝع     

ايظُٗٞ ِٖٚ ط#بع١ أٚ تظ#ع١ نً#ِٗ ٖ#اجشٚا ٚؿ#ربٛا ٖٚ#ِ، بؼ#ش، ٚـت#ِٝ،         
حاد، ٚايظا٥يف، ٚطعٝذ، ٚلبذ اهلل، َٚعُ#ش، ٚأب#ٛ ق#ٝع، ،    ٚاذتشث، ٚاذت

ٚقٌٝ ِٖ أػشف ْظبًا وت ادتا١ًٖٝ ٚاٱط٬ّ َٔ بين َكشٕ ، فكذ إطتؼٗذ َٔ 
 أ٫ٚد اذتشث طبع١ وت طبٌٝ اهلل.

ٚبٓ##ٛ َك##شٕ انتضْ##ٞ ٖٚ##ِ ط##بع١، ايٓعُ##إ، َٚعك##ٌ، ٚلكٝ##ٌ، ٚط##ٜٛذ،   
      ٔ لب#ذ اي#رب أْ#٘ مل     ٚطٓإ، ٚلب#ذايشلتٔ، ٚلب#ذ اهلل، ٚق#اٍ كت#ع َ#ِٓٗ إب#

ٜؼاسى أ٫ٚد َكشٕ أذذ وت ٖزٙ انتهش١َ، أٟ نًِٗ ؿراب١ َٗاجشٕٚ، ٚقٌٝ 
 ناْٛا لؼش٠ .



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا61ٕش

 

ٚتابش ايـرب١ بايتٛاتش ٚايؼٝا  انت ٝذ يٲو٦ُٓإ، ٚايب١ٓٝ، ٚايشٚا١ٜ اييت 
ٜٓكًٗا ايتابعٕٛ ٚتابعٛا ايتابعؽت ل٢ً أْٗا يٝظش َشط١ً، ٜٚه ٞ ئرب ايٛاذذ 

تعًل ايـرب١ بايٓاغ ٚلامل ايؼٗٛد ٚايعٝإ، ف٬ تطًل ل٢ً اياك١ وت انتكاّ، ٚت
َٔ سأ٣ ايٓيب َٔ انت٥٬ه١ أٚ ادتٔ، ٫ٚ ل٢ً انتظًِ ايزٟ ٜش٣ اي#ٓيب ستُ#ذًا   

ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘  وت س٩ٜا انتٓاّ، فباْتكاٍ ايٓيب ستُذ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٗا اؾت ّٜٛ إؾت ايشفٝل ا٭ل٢ً إْت٢ٗ َٛكٛ  ايـرب١، ٚبك٢ ػشف ٚآي٘ ٚطًِ 

ايكٝا١َ، باٱكاف١ نتا فٝٗا َٔ ايا#ٛا، ايعظ#ِٝ إ٫ أْٗ#ا ػ#اٖذ لً#٢ ايظ#بل وت       
اٱط٬ّ ٚانتظا١ُٖ وت بٓا٤ ؿش  اٱط٬ّ ٚتًكٞ ايتٓضٌٜ بايكبٍٛ إئتٝاسًا َ#ع  

 اٱطتعذاد يًتلر١ٝ ٚاي ذا٤.
إٕ نٌ ؿرابٞ ػاٖذ ل٢ً ؿذم انتعحضاو اي#يت ج#ا٤ بٗ#ا اي#ٓيب ستُ#ذ      

يزا فُٔ اذتحخ ايباٖشاو وت انتكاّ ناش٠ ؿرابت٘  ٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي
بايٓظب١ يٮْبٝا٤ اٯئشٜٔ، فُٔ ا٭ْبٝا٤ َ#ٔ ٜبع#ث    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 ٭طشت٘ أٚ قشٜت٘.
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚذهٞ لٔ أبٞ صسل١ ايشاصٟ أْ٘ قبض سطٍٛ اهلل 

 ٓ٘(لٔ َا١٥ ٚاسبع١ لؼش أي  ؿرابٞ، َٔ س٣ٚ لٓ٘ ٚمسع َ ٚطًِ 
ٚتذٍ ل٢ً ناش٠ لذد ايـراب١ أئباس ذح١ ايٛدا  َٚٔ ػٗذٖا َع ايٓيب  
َٔ انتظًُؽت، ٚمسع َٓ٘ وت لشف١ اؾت جاْيف  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 

أٌٖ انتذ١ٜٓ َٚه١ َٚا بُٝٓٗا ٚا٭لشا،، ٚآئش ايـراب١ َٛتًا ل٢ً اٱو#٬م  
 .ٖٛ أبٛ ايط ٌٝ لاَش بٔ ٚاث١ً َاو ط١ٓ َا١٥ َٔ ا،حش٠ 

 أَا باٱكاف١ إؾت ايٓٛاذٞ ٚا٭َـاس فِٗ : 
آئشِٖ وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ جابش ب#ٔ لب#ذ اهلل ا٭ْـ#اسٟ أٚ ط#ٌٗ ب#ٔ       -

 طعذ، أٚ ايظا٥يف بٔ ٜضٜذ.
 وت َه١ لبذاهلل بٔ لُش أٚ جابش.  -
 وت ايبـش٠ أْع بٔ َايو. -
 وت ايهٛف١ لبذ اهلل بٔ أبٞ أٚف٢. -

 وت َـش لبذ اهلل بٔ اذتشث بٔ جض٤ ايضبٝذٟ. -
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 وت فًظطؽت أبٛ أّبٞ بٔ أّ ئضاّ. -

 وت دَؼل ٚاث١ً بٔ ا٭طكع. -

 وت لتف لبذ اهلل بٔ بظش. -

 وت ايُٝا١َ ا،شَاغ بٔ صٜاد. -

 وت ادتضٜش٠ اي شغ بٔ لُري٠. -

 وت أفشٜك١ٝ سٜٚ س بٔ ثابش. -

 وت ايباد١ٜ ط١ًُ بٔ ا٭نٛ . -
ٜٚذٍ ٖزا ايتعذد ل٢ً إْتؼ#اس ٚإْتك#اٍ ايـ#راب١ إؾت ا٭َـ#اس ٖٚ#ٛ آٜ#١       

ٚنٌ ؿرابٞ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َباسن١ وت ؿرب١ ايٓيب ستُذ أئش٣ 
ٖٛ سطٍٛ يًٓب٠ٛ وت انتـش ايزٟ ذٌ ب٘، ٚػاٖذ ل٢ً إتـاٍ أئب#اس ايظ#ُا٤   

ؿ٢ً ٚتهشاسٖا ٚجتذدٖا ٚبكا٥ٗا ذ١ٝ غل١ وش١ٜ ذت٢ بعذ إْتكاٍ ايٓيب ستُذ 
ايـرابٞ إؾت ايشفٝل ا٭ل٢ً بعؼشاو ايظٓٛاو إر ٜشٟٚ  اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

أئباس ايتٓضٌٜ ٚايٓب٠ٛ يٝظُعٗا ايٓاغ ٚن#خِْٗ ذاك#شٕٚ َٚع#آٜٕٛ ،#ا، هت#ا      
ئـٛؿًا ٚإٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜضٜذِٖ إقتاًْا، ٚتـذٜكًا بايٓيب ستُذ 

َعاْٞ ايـ٬  ٚايتك٣ٛ تتح٢ً ل٢ً ايـراب١ وت صٖذِٖ ٚلبادتِٗ ٥٫ِٚٚٗ 
 يًٓب٠ٛ.

ئشٜٔ َِٚٓٗ ايزٜٔ قتًٛا وت طبٌٝ نُا ٜبؽت ايـرابٞ تخسٜو ايـراب١ اٯ
اهلل، ٚت اِْٝٗ ٚإئ٬ؿِٗ وت ايذفا  لٔ اٱط٬ّ هت#ا جع#ٌ ايت#ابعؽت ٚت#ابعٞ     
ايتابعؽت ٜٓظشٕٚ اؾت ايـراب١ بكذط#١ٝ ٚإن#شاّ ٜٚظ#عٕٛ حملان#اتِٗ وت ايك#ٍٛ      
ٚايعٌُ، فهخٕ ايـرابٞ َشآ٠ يًظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛيٝ#١ ٚاي عًٝ#١، ٚػ#اٖذ لً#٢     

ع ايـراب١ عتشؿٕٛ ل٢ً إقتب#اغ ا٭ئ#٬م ٚايظ#ٓٔ    ؿذم ايٓب٠ٛ إر إٔ كتٝ
ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ٚانتـادٜل ل٢ً  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ ايٓيب ستُذ 

 .(1): )إفتا بعاش ٭مت َهاسّ ا٭ئ٬مؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قٛي٘ 

                                                 

 .10/192ايظٓٔ ايهرب٣ (1) 
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فُا َٔ ؿرابٞ إ٫ ٌْٚٗ َٔ َعؽت أئ٬م ايٓب٠ٛ يتبك٢ ساطخ١ وت أجٝاٍ  
طري٠ ايـراب١ أط٠ٛ ٚقذ٠ٚ ٚدل#٠ٛ يٲقت#ذا٤ ب#ايٓيب ستُ#ذ      انتظًُؽت، ٚتهٕٛ

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
يكذ ناْش ط#ريتِٗ ط#٬ذًا إقتاْٝ#ًا ط#اِٖ بإْتؼ#اس ٚإط#تكشاس اٱط#٬ّ وت        
ايٓٛاذٞ ٚا٭َـاس َٚٓٗا انتذ١ٜٓ َٚه١ انتهش١َ، ٚذ#اٍ دٕٚ ط#ع١ ٚإط#تذا١َ    

 ايشد٠ ٚا،ضقت١ ٚاٱْهظاس.
ي#شد٠، ٚط#شلإ قل#ا٤ ايـ#راب١ لًٝٗ#ا ب#ايتك٣ٛ       َٚٔ ايؼٛاٖذ أئباس ا 

ٚاياباو ل٢ً اٱقتإ، ٚذظٔ مسش ٚإقت#إ ايـ#راب١ َ#ٔ اي#ذ٥٫ٌ لً#٢ إٔ      
اٱط٬ّ مل ٜٓتؼش بايظٝ ، بٌ إْتؼش بايـرب ٚايتك٣ٛ، ٚطريتِٗ َٔ َـادٜل 

 ز.شََْئًب ًَإَِْ رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُقٛي٘ تعاؾت وت اٯ١ٜ ايظابك١ ش
ؿ٢ً اهلل فاٯ١ٜ ألِ َٔ صَإ ايتٓضٌٜ، ٚتؼٌُ َا بعذ إْتكاٍ ايٓيب ستُذ   

إؾت ايشفٝل ا٭ل٢ً، ٚتكذٜش اٯ١ٜ وت انتكاّ "إٕ تـربٚا ٚتتكٛا  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
بعذ ستُذ سطٍٛ اهلل فًِ ٜلشنِ نٝذ ايه اس ٚانتٓافكؽت ٚانتشتذٜٔ ػ٦ًٝا" ٖٚٛ 

 ايزٟ حتكل ب لٌ اهلل طبراْ٘.
ٚايـرابٞ دال١ٝ اؾت اهلل ٚاؾت سطٛي٘، ٚنإ إقتإ ايـراب١ ٚت اِْٝٗ وت 

طببًا وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايذفا  لٔ اٱط٬ّ بعذ سذٌٝ ايٓيب ستُذ 
إط٬ّ ايهاري َٔ ايٓاغ وٛال١ٝ وت ايكتاٍ، ٚٚاق١ٝ َٔ ايؼو ٚايشٜ#يف، ف#إرا   

٢ اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘   ؿ#ً نإ ايه اس ٜاريٕٚ أطبا، ايؼو ٚايشٜ#يف بٓب#٠ٛ ستُ#ذ    
وت أٜ#اّ ذٝات#٘ ٚانتعح#ضاو ت#رت٣ لً#٢ ٜذٜ#٘، ف#اِْٗ ٜٓؼ#طٕٛ وت ب#ث           ٚطًِ 

مسَِٛٗ بعذ ٚفات٘، ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ ت لٌ ب#ا٭َٔ َ#ٔ نٝ#ذِٖ، فه#إ     
ايـرابٞ أ١َ وت ارتري ٚٚاق١ٝ َٔ أطبا، ايؼو ٚايشٜيف، ٚك#ٝا٤ ٜكت#ذٟ ب#٘    

ؿ#٢ً  ببعا١ ايٓيب ستُ#ذ   ايٓاغ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ يٝكٛدِٖ إؾت ايتـذٜل ادتاصّ
 ٚيضّٚ لباد٠ اهلل لض ٚجٌ. اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚج##ا٤و ٖ##زٙ اٯٜ##١ دل##٠ٛ يًُظ##ًُؽت ٱن##شاّ ايـ##راب١ َ##ٔ انتٗ##اجشٜٔ   
ٚا٭ْـاس نتا فٝٗا َٔ ايبٝإ ل#ٔ ؿ#ربِٖ ٚجٗ#ادِٖ، ْٚـ#شتِٗ يً#ٓيب ستُ#ذ       

ـف بخْ ظِٗ ٚأًِٖٝٗ، ٚقذ ئشد انتٓافكٕٛ بايتخ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
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إر جا٤و ايشٚا١ٜ باْظرابِٗ َٔ َعشن١ أذذ غذسًا ٚذ١ًٝ، ٖٚزا اٱْظرا، 
ػشف إكاوت يًـراب١ ايزٜٔ ٚؿ تِٗ اٯ١ٜ بانت٪َٓؽت، إر أِْٗ ٚاؿًٛا ادتٗاد 
ذت##٢ َ##ع إْٗ##ضاّ انتٓ##افكؽت ٚمل عت##انِٖٛ وت ٖ##ضقتتِٗ، ٚمل ٜتظ##ش، ارت##ٛف   

 ٚادتػت إؾت ْ ٛطِٗ.
إٔ ٫ عت##ٍٛ دٕٚ إظٗ##اس  إ ايٓك#اؾ وت ذ##ذ ايـ##رابٞ ؿ## شٟٚ ٚظت##يف 

ٚاي#يت تت ؼ#٢    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ انتعاْٞ ايظا١َٝ يـرب١ سطٍٛ اهلل 
نٌ ؿرابٞ، ٚا٭ٚؾت إ ت٪ئز بانتع٢ٓ ا٭لِ وت َ ّٗٛ ايـرابٞ يٝؼٌُ نٌ 

ٚتً##و ايش٩ٜ##١ لٓ##ٛإ  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ، َظ##ًِ سأ٣ سط##ٍٛ اهلل 
 كٛي١ٝ.ايـرب١ ٚاٱقتباغ َٔ ايظ١ٓ اي ع١ًٝ ٚاي

لَبيَ إَِْ عَأٌَْزُهَ ٚقذ ٚسد َع٢ٓ ايـرب١ وت َٛط٢ ٚارتلش بكٛي٘ تعاؾت ش 

 .(1)زعََٓ شََِءٍ ثَذَذَىَب فَالَ رُصَبدِجَنِِ

أٟ إ ايـرب١ تـذم ل٢ً انتش٠ ايٛاذذ٠ َٔ ايًكا٤ ٚانتُاػا٠، ٚفٝ٘ ْهت١ 
ٖٚٞ إ ارتلش َ#ع لظ#ِٝ َٓضيت#٘ ٚإ َٛط#٢ لًٝ#٘ ايظ#٬ّ ن#إ ٖ#ٛ اي#زٟ          

٘، فٗٛ مل ٜكٌ "ف٬ أؿاذبو" بٌ إ ارتلش ٖٛ ايزٟ ٜـ#اذيف َٛط#٢   ٜظخي
أٟ إ ايٓ ع ايعظِٝ يًخلش وت ؿربت٘ نتٛط٢ لًٝ٘ ايظ#٬ّ، َ#ع لً#ٛ َٓضي#١     
ارتلش، يزا ٫ ٜكاٍ إ ايٓيب ؿاذيف ف٬ٕ، بٌ ف٬ٕ ؿاذيف ايٓيب، ْعِ ٚسد 

ؽت نُا اؾت انتظًُؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ وت ايكشإٓ ْظب١ ؿرب١ ايٓيب ستُذ 
 .(2) زًََِب صَبدِجُىَُُ ثَِّجَنٌٍُْوت قٛي٘ تعاؾت ش

 ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
 إساد٠ ايـراب١ أٜاّ ايتٓضٌٜ. ا٭ٍٚ:
 انتشاد أجٝاٍ انتظًُؽت اي٬ذك١. ايااْٞ:
 لُّٛ ايـراب١ ٚأجٝاٍ انتظًُؽت. اياايث:

 ؿ٢ً اهلل ٚايـرٝس ٖٛ اياايث، ٚفٝ٘ آ١ٜ إلحاص١ٜ ٖٚٞ إ ايٓيب ستُذًا 
                                                 

 .76طٛس٠ ايهٗ  (1) 
 .22طٛس٠ ايتهٜٛش (2) 
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ؿاذيف يهٌ َظًِ، ٖٚٛ َـاذيف ،ِ وت طٓت٘ ٚقٛي٘  ٚطًِ  لًٝ٘ ٚآي٘
ؿ#٢ً اهلل  ٚفعً٘، نُا ٚسد بـٝ ١ انت شد ٚإكاف١ ايـ#اذيف اؾت اي#ٓيب ستُ#ذ    

نُا وت قـ١ اي اس ٚدئٛي٘ ٚأبٞ بهش ايـذٜل فٝ٘، قاٍ تعاؾت  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 .(1)زإِرْ َّمٌُيُ ٌِصَبدِجِوِ الَ رَذَضََْ إَِّْ اٌٍهوَ َِذَنَبش

  اس ْكيف وت أل٢ً ثٛس ٖٚٛ جبٌ وت قتؽت َه١ ل٢ً َظري٠ طال١ ٚاي
َهاا فٝ٘ ث٬ث١ أٜاّ، ٚقٌٝ نتا دئ#٬ اي #اس بع#ث اهلل لت#اَتؽت فباك#تا وت      

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أط ً٘ ٚايعٓهبٛو فٓظحش لًٝ٘، ٚقاٍ سطٍٛ اهلل 
 "ايًِٗ إلِ أبـاسِٖ .

ي#٘ ل#ٔ اٱَ#اّ    ٚلٔ لًٞ بٔ إبشاِٖٝ ق#اٍ ذ#ذثين أب#ٞ ل#ٔ بع#ض سجا      
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِجع ش ايـادم لًٝ٘ ايظ٬ّ، قاٍ نتا نإ سطٍٛ اهلل 

وت اي اس قاٍ ٭بٞ بهش أْظش إؾت ط ١ٓٝ جع ش ٚأؿراب٘ تعّٛ وت ايبرش، ٚأْظش 
إؾت ا٭ْـاس شتبتؽت وت أفٓٝتِٗ فكاٍ أبٛ بهش: ٚتشاِٖ ٜاسطٍٛ اهلل، قاٍ ْعِ، 

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ شآِٖ، فكاٍ ي٘ سطٍٛ اهلل قاٍ: فاسِٜٓٗ فُظس ل٢ً لٝٓ٘ ف
 .(2)": اْش ايـذٜلٚطًِ
ًَاٌغَّددبثِمٌَُْ األًٌََُّددٌَْ ِِددَٓ ش ٚق##ذ ٚسد َ##ذ  ايـ##راب١ بكٛي##٘ تع##اؾت 

 .(3)زاٌُّْيَبجِشَِّٓ ًَاألَٔصَبسِ

 ٚرنشو فٝ٘ ٚجٛٙ َٓٗا:
 ايزٜٔ ػٗذٚا بذسًا. ا٭ٍٚ:
 ايزٜٔ ؿًٛا اؾت ايكبًتؽت. ايااْٞ:
 ٔ باٜع باذتذٜب١ٝ ٖٚٞ بٝع١ ايشكٛإ َا بؽت ا،حشتؽت.َ اياايث:

ٚاي#زٜٔ اتبع#ِٖٛ    -أْ٘ نإ ٜش٣ إٔ قٛي٘ بٔ ارتطا، لُش ارتًٝ ١ ٚلٔ  
ب ري ٚاٚ ؿ ١ يٮْـاس ذت#٢ ق#اٍ صٜ#ذ إْ#٘ ب#ايٛاٚ فك#اٍ : ا٥ت#ْٛٞ         -بإذظإ 

                                                 

 .40طٛس٠ ايتٛب١ (1) 
 . 2/126ايربٖإ وت ت ظري ايكشإٓ  (2) 
 .100طٛس٠ ايتٛب١ (3) 
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ٚأٚط#ط   -ٚآئ#شٜٔ َ#ِٓٗ    -قاٍ : تـذٜل ريو وت أٍٚ ادتُع١ حا٤ ٚٞ، فبخُب
 -ٚايزٜٔ آَٓٛا َٔ بعذ  -ٚآئش ا٭ْ اٍ  -ايزٜٔ جا٤ٚا َٔ بعذِٖ ٚ -اذتؼش 

٢ : فذلاٙ فكاٍ : ٚس٣ٚ أْ٘ مسع سج٬ ٜكش٩ٙ بايٛاٚ فكاٍ َٔ أقشأى ؟ قاٍ أُب
 .(1)ٚطًِٚآي٘ أقشأْٝ٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ 

ٚقشأ ٜعكٛ، "ٚا٭ْـاس" بايشفع لط ًا ل٢ً )ايظابكٕٛ( ٚقٌٝ ٖ#ٞ ق#شا٠٤   
هٔ ا٭ؿس َا ٖٛ َشطّٛ وت انتـاذ  أٟ بادتش لط ًا ل٢ً اذتظٔ ٚقتاد٠ ٚي

 ا٭ْـاس، ٖٚٛ انتؼٗٛس.
 ٚبًراظ اٯ١ٜ ايظابك١ حتتٌُ ٚجٛٙ:

 تكظِٝ ايـراب١ اؾت أقظاّ: ا٭ٍٚ:
ايظابكٕٛ ا٭ٚيٕٛ َٔ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس بإفاد٠ "َ#ٔ" وت اٯٜ#١    ا٭ٍٚ:
 ايتبعٝض.

فٛلًا اؾت لبذ ايشلتٔ بٔ ٚرنش اذتانِ أبٛ ايكاطِ اذتظهاْٞ بإطٓادٙ َش
 .(2) زًَاٌغَّبثِمٌَُْ األًٌٌَََُّْلٛف وت قٛي٘ تعاؾت ش

 .(3)قاٍ: ِٖ لؼش٠ َٔ قشٜؽ أٚ،ِ إط٬ًَا لًٞ بٔ أبٞ واييف
انتٗاجشٕٚ ٚا٭ْـاس ايزٜٔ إيتركٛا بايظابكؽت ا٭ٚيؽت َِٓٗ، نُا  ايااْٞ:

 يٛ جا٤ٚا ٚأطًُٛا بعذ َعشن١ ارتٓذم.
ٜٔ أط##ًُٛا بع#ذ ف##تس َه#١، يٝهْٛ##ٛا لً#٢ ٖ##زا    ا٭ؿ##را، اي#ز  ايااي#ث: 

ًَاٌهدددزَِّٓ ارهجَذُدددٌىَُُ ايتكظ##ِٝ ٖ###ِ انت###زنٛسٕٚ بكٛي##٘ تع###اؾت وت اٯٜ###١ أل##٬ٙ ش   

 .(4)زثِئِدَغَبٍْ سَضَِِ اٌٍهوُ عَنَيَُُ

                                                 

 2/210ايهؼاف (1) 
 .100طٛس٠ ايتٛب١ (2) 
 . 5/65زتُع ايبٝإ  (3) 
 .100طٛس٠ ايتٛب١ (4) 
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ا##ٍٛ اٯٜ##١ أل##٬ٙ ن##ٌ ايـ##راب١ با٭ؿ##اي١ أٚ اٱذت##ام  ايٛج##٘ ايا##اْٞ:
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ايٓيب ستُذَا  ًِْٚٝٗ ؿ ١ ا،حش٠ أٚ ايٓـش٠ ٭ِْٗ ْـشٚا

 بإط٬َِٗ وت ذٝات٘. ٚطًِ 
جا٤و اٯٜ#١ أل#٬ٙ رتـ#ٛق فشٜ#ل َ#ٔ ايـ#راب١ ْ#ايٛا         ايٛج٘ اياايث:

 َشتب١ ايظبل ٚايؼشف ايعظِٝ، ٚإثباو ػ٤ٞ يؼ٤ٞ ٫ ٜذٍ ل٢ً ْ ٝ٘ لٔ غريٙ.
ٚبؽت ايظابكؽت ا٭ٚيؽت ٚبؽت ايـ#راب١ لُ#ّٛ ٚئـ#ٛق َطً#ل، فه#ٌ       

 ٚيٝع ايعهع، ٖٚٛ ايزٟ ٜتح٢ً وت لذد َٔ ٚج#ٛٙ طابل ٖٛ ؿرابٞ 
تعشٜ  ايـرابٞ لٓ#ذ لُ#ّٛ انتظ#ًُؽت، َٚعٓ#٢ ايـ#اذيف ي #١ ٚلك#٬ً        

 ٚلشفًا.
ٚأػ##خاق  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ َٚٛك##ٛ  ؿ##رب١ اي##ٓيب ستُ##ذ 

ؿ#رابت٘ انته##شَؽت َٚ##ا وت ٖ#زٙ ايـ##رب١ َ##ٔ أئب#اس ايظ##١ٓ ايٓبٜٛ##١ ايؼ##شٜ ١،    
 ـًس إٔ تهٕٛ َشآ٠ يًظ١ٓ ايٓب١ٜٛ.ٚأقٛاٍ ٚأفعاٍ ايـراب١ أَٛس ت

"ايٓح#ّٛ أَٓ#١ ايظ#ُا٤ ف#ارا     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ٚلٔ ايٓيب ستُذ  
رٖبش ايٓحّٛ أت#٢ ايظ#ُا٤ َ#ا تٛل#ذ ٚأْ#ا أَٓ#١ ٭ؿ#رابٞ ف#ارا رٖب#ش أت#٢           
أؿرابٞ َا ٜٛلذٕٚ، ٚأؿرابٞ أ١َٓ ٭َيت فإرا رٖيف أؿرابٞ أت٢ ا٭١َ َا 

 .(1)تٛلذ"
نا##ش٠ أؿ##راب٘ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  ستُ##ذ ٚهت##ا ٜٓ ##شد ب##٘ اي##ٓيب  

 ٚذهاٜتِٗ يظٓت٘ بايكٍٛ ٚاي عٌ َٔ ٚجٛٙ:
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     عتهٕٛ وت أقٛا،ِ ط١ٓ اي#ٓيب ستُ#ذ    ا٭ٍٚ:
 ايكٛي١ٝ.

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ تختٞ أفعا،ِ َـذاقَا لًًُٝا ل٢ً ط١ٓ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:
 ايكٛي١ٝ.ٚآي٘ ٚطًِ 
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ راب١ َشآ٠ يًظ١ٓ اي ع١ًٝ يًٓيب ستُذ أفعاٍ ايـ اياايث:

 .ٚطًِ
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 حتهٞ أفعاٍ ايـراب١ ايظ١ٓ اي ع١ًٝ. ايشابع:
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    يكذ ناْش ايـرب١ ٚاطط١ َباسن١ بؽت اي#ٓيب ستُ#ذ   

ٚلُّٛ أجٝاٍ انتظًُؽت وت ايـ٬  ٚايتك٣ٛ، ْٚؼش ا٭ئ٬م اي اك١ً ٚطًِ 
 ٚايتٓضٙ َٔ ايشرا٥ٌ.

ٯٜاو إ لٓٛإ ايـ#راب١ ٫ ٜٓرـ#ش بايشج#اٍ ب#ٌ ٜؼ#ٌُ ايٓظ#ا٤       َٚٔ ا
ايـرابٝاو، ٚٚسا٤ إط٬ّ نٌ ٚاذذ٠ َٓٗٔ قـ١ تذٍ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 

َٚا ٫قاٙ ايـراب١ وت جٓيف اهلل، نُا تؼٌُ أٌٖ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 بٝش ايٓب٠ٛ سجا٫ً ْٚظا٤، وت ؿ ر١ جٗاد١ٜ َؼشق١.

ٌ ايـراب١ أ١َ ٚاذذ٠ وت َٛاج١ٗ ايه اس ٖٚٞ يكذ جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ دتع
حتزٜش ،ِ َٔ ايٓ ام ٚأًٖ#٘، ٚتبع#ث وت ْ ٛط#ِٗ ايعضقت#١ لً#٢ قٗ#ش ايؼ#٠ٛٗ        
ٚاي ليف ٚأطبا، اي شق١، إر جتعٌ ا٭ٚي١ٜٛ نتٛاج١ٗ ايه اس َٚٓ#ع ا#اتتِٗ   

 بانتظًُؽت.
يزا جا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ ؿتب#ادستِٗ َ#ٔ ئٝ#ٛ  اي ح#ش ا٭ٚؾت اؾت ط#اذ١      

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ دفالًا لٔ اٱط٬ّ حتش إَا١َ ٚقٝاد٠ ايٓيب ستُذ انتعشن١ 
ٚطٝختٞ وت لذد ٫ذل إ ػا٤ اهلل قإْٛ "َٛكٛل١ٝ ايـراب١ وت لًِ ٚطًِ 
 ايت ظري".

ِ    يكذ أجًع  انت#٪َٓؽت وت َٛاك#ع    ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
، (1)زاٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِرُجٌَ اُ ايكتاٍ وت انتعشن١ نُا ٚسد وت اٯ١ٜ ايظابك١ش

ٖٚٛ َٔ َكذَاو ايكتاٍ،٭ٕ انتكاتٌ ٜهٕٛ لشك١ يًظٝٛف ٚايشَا  ٚايٓباٍ، 
ئـٛؿ##ًا َ##ع نا##ش٠ ل##ذد ايه ##اس ٚل##ذتِٗ، ٚب##ز،ِ ايٛط##ع وت اٱط##تعذاد   

 يًُعشن١.
ٚنخٕ  تب٤ٛ انت٪َٓؽت يًكتاٍ جًٛغ وت لشٚؾ يًرهِ ٚايظًط١ٓ إؾت ّٜٛ  

اٍ اجملاٖ#ذٕٚ ا٭ٚا٥#ٌ َ#ٔ ايـ#راب١ َكال#ذ اٱَ#اس٠ ٚايشفع#١        ايكٝا١َ، يكذ ْ# 
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ٚايؼخٕ بؽت لُّٛ انتظًُؽت وت أجٝا،ِ انتتعاقب١ ٚايٓاغ كتٝعًا، ٚؿاسٚا أ١ُ٥ 
 وت ايـرب ٚايتك٣ٛ .

ٚنٌ ٚاذذ َِٓٗ آ١ٜ لظ٢ُ وت ادتٗاد وت ط#بٌٝ اهلل، ٚدالٝ#١ يًُظ#ًُؽت    
ًا ٚأْ#٘ ناْ#ش بع#ض    ٚانتظًُاو يًذفا  لٔ اٱط٬ّ ٚتعاٖذ َباد٥٘، ئـٛؿ

ِ     ايـرابٝاو ٜكاتًٔ دٕٚ  وت انتعشن#١   ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
بايظٝ  ٚايشَٞ بايكٛغ نُا وت أّ لُ#اس٠ اي#يت أؿ#ٝبش جب#شٚ  بًٝ #١ ظ#ٌ       
أثشٖا بعذ انتعشن١ ػ#اٖذًا لً#٢ ذكٝك#١ ت #ض  ايه #اس ٚا٭ل#ذا٤ كتٝع#ًا ٖٚ#ٞ         

 لٔ ايٓب٠ٛ. َبادس٠ انت٪َٓاو يًكتاٍ وت طبٌٝ اهلل ٚدفالًا
 ٚحتتٌُ َؼاسن١ أّ لُاس٠ وت ايكتاٍ أَشٜٔ:

 إْ شادٖا وت ايكتاٍ َٔ بؽت انت٪َٓاو. ا٭ٍٚ:
إػرتاى َ٪َٓاو َعٗ#ا وت ايكت#اٍ، ٚج#ا٤ رنشٖ#ا لً#٢ ضت#ٛ انتا#اٍ         ايااْٞ:

 ٚيٝع اذتـش.
ٚايـرٝس ٖٛ ايا#اْٞ ٖٚٓ#اى ػ#ٛاٖذ تخسغتٝ#١ ت٪ن#ذ إػ#رتاى غريٖ#ا َ#ٔ         

قاٍ ابٔ  ؿ ١ٝ بٓش لبذ انتطًيف وت َعشن١ ارتٓذم"  انت٪َٓاو وت ايكتاٍ نُا وت
إطرام : ٚذذثين عت٢ٝ بٔ لباد بٔ لبذ اهلل بٔ ايضبري، لٔ أبٝ٘ لباد ق#اٍ :  
ناْش ؿ ١ٝ بٓش لبذ انتطًيف وت فاس ، ذـٔ ذظإ بٔ ثابش، قايش : ٚنإ 
ذظإ بٔ ثابش َعٓا فٝ٘، َع ايٓظا٤ ٚايـبٝإ . قايش ؿ ١ٝ : فُش بٓا سج#ٌ  

 .، فحعٌ ٜطٝ  باذتـٔ َٔ ٜٗٛد
ٚقذ ذاسبش بٓٛ قشٜظ١ ٚقطعش َا بٝٓٗا ٚبؽت سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  

ٚطًِ، ٚيٝع بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ أذذ ٜذفع لٓا، ٚسطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ 
ٚانتظًُٕٛ وت ضتٛس لذِٖٚ ٫ ٜظتطٝعٕٛ إٔ ٜٓـشفٛا لِٓٗ إيٝٓا إٕ أتاْا آو، 

 ٞيٝٗٛدٟ نُا تش٣ ٜطٝ  باذتـ#ٔ، ٚإْ#  قايش : فكًش : ٜا ذظإ، إٕ ٖزا ا
ٚاهلل َا آَٓ٘ إٔ ٜذٍ ل٢ً لٛستٓا َٔ ٚسا٤ْا َٔ ٜٗٛد، ٚقذ ػ ٌ لٓا سطٍٛ 
اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ٚأؿراب٘، فاْضٍ إيٝ٘ فاقتً#٘، ق#اٍ : ٜ  #ش اهلل ي#و     
 ٜٞاب١ٓ لبذ انتطًيف، ٚاهلل يكذ لشفش َا أْا بـاذيف ٖزا، قايش : فًُا قاٍ ي

ذٙ ػ٦ٝا، اذتحضو ثِ أئزو لُٛدا، ثِ ْضيش َٔ اذتـٔ ريو، ٚمل أس لٓ
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إيٝ#٘، فل#شبت٘ ب#ايعُٛد ذت#٢ قتًت#٘ . قاي#ش : فًُ#ا فشغ#ش َٓ#٘، سجع##ش إؾت          
اذتـٔ، فكًش : ٜا ذظإ، اْضٍ إيٝ٘ فاطًب٘، فإْ٘ مل قتٓع٢ٓ َٔ طًب٘ إ٫ أْ#٘  

 .(1)"بظًب٘ َٔ ذاج١ ٜاب١ٓ لبذ انتطًيف ٞي سجٌ، قاٍ : َا
ز  رُجَددٌ اُ اٌُّْددؤَِِنِنيَن١ يًٓظ##ا٤ فكٛي##٘ تع##اؾت ش ٚإر ناْ##ش ٖٓ##اى َؼ##اس  

 عتتٌُ ٚجٗؽت:
اْ##٘ ئ##اق بايشج##اٍ َ##ٔ ايـ##راب١ اي##زٜٔ ئشج##ٛا يًكت##اٍ  دٕٚ  ا٭ٍٚ:
 ايٓظا٤.

ز رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ  ج#ا٤ كت#ع انت#زنش ايظ#امل وت قٛي#٘ تع#اؾت ش       ايااْٞ:

 ٚػٛاٖذ اذتاٍ.يت ًٝيف جٓع انتزنش، فٝؼٌُ انت٪َٓاو اي٥٬ٞ قاتًٔ باٱذتام 
ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ، إر إٔ ادتٗاد ط#اقط ل#ٔ ايٓظ#ا٤، فً#ِ ٜك#ِ اي#ٓيب       
بتعٝؽت َٛاكع قتاٍ يًُ٪َٓاو اي٥٬ٞ ئشجٔ اؾت أذذ، ٚيهٔ بعض انت٪َٓاو 

ِ      بادسٕ إؾت ايذفا  ل#ٔ   ٚفٝ#٘ دل#٠ٛ     اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   ُ#ذ  يًُظًُاو اؾت ّٜٛ ايكٝا١َ يًز، لٔ اٱط٬ّ ٚاي#ٓيب ست 

 .ٚآي٘ ٚطًِ
يكذ نإ إئ٬ق ٚتلر١ٝ ايـراب١ ٚايـرابٝاو وت طبٌٝ اهلل نايظذس٠ 
اييت ٜت ٝخ وت ك٬،ا نٌ َظًِ َٚظ١ًُ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َـ#ادٜل    

، فًٝع َٔ أؿرا، ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ (2) زوُنَزَُُ خََْشَ لَُِّخٍ لُخَشِجَذَ ٌٍِنَّدبطِ قٛي٘ تعاؾتش

ٚقاتًٛا نُا قاتٌ انت٪َٕٓٛ َ#ٔ ايـ#راب١، ٖٚ#ٛ َ#ٔ لَُٛ#او قٛي#٘       جاٖذٚا 
، وت ايشد َٔ اهلل ل٢ً انت٥٬ه١ ايزٜٔ قايٛا (3) زإِِِّٔ لَعٍََُُ َِب الَ رَذٌٍَََُّْتعاؾتش
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 . 30طٛس٠ ايبكش٠ (3) 



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا71ٕش

 

، إر إٔ انت٪َٓؽت تـذٚا يًُ ظذٜٔ (1) زلَرَجَذًَُ فِْيَب ََِٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغَفِهُ اٌذ َِبءَش

 ذايٛا دٕٚ إػالتِٗ اي ظاد ٚايكتٌ ٚط و ايذَا٤.ٚايظانتؽت، ٚ
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ َٚٓعٛا أٜادِٜٗ َٔ ايٛؿٍٛ إؾت ػخف 

أٚ إؾت ايكشإٓ سمسًا ْٚـًا َٚلًُْٛا، يٝهٕٛ وت جٗاد أٌٖ بذس ٚأذذ  ٚطًِ
 َٛكٛل١ٝ وت ذ ظ ايكشإٓ َٔ ايترشٜ .

وت أذ#ذ ب#خِْٗ   يكذ ٚؿ# ش ٖ#زٙ اٯٜ#١ ايـ#راب١ اي#زٜٔ ئشج#ٛا يًكت#اٍ        
ز ٚوت ٖزا اٱطِ بًر#اظ َٛك#ٛل٘   رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيََ٪َٕٓٛ بكٛي٘ تعاؾت ش

 ٚأٚاْ٘ ٚجٛٙ:
ٌْٝ ايـراب١ ٖزا اٱطِ لٓذَا ناْٛا وت انتذ١ٜٓ، يتـذٜكِٗ بٓب٠ٛ  ا٭ٍٚ:
 ٫ٚ َٛكٛل١ٝ فٝ٘ يًخشٚد يًكتاٍ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،ستُذ 

  اٱقتإ ف٬ غتشد يًكا٤ ايه اس إ٫ انت٪َٓؽت ارتشٚد اؾت ايكتاٍ فش ايااْٞ:
 ٖٚزا ارتشٚد ػاٖذ ل٢ً ؿذم اٱقتإ.

ْ#اٍ ايـ#راب١ َشتب#١ اٱقت#إ ب#ارتشٚد اؾت أذ#ذ ٚتًك#ٞ ا٭ٚاَ#ش          اياايث:
بادتًٛغ وت َٛاكع ايكتاٍ، ٭ْ٘ أؿبس ذكٝك#١ ٚأَ#شًا ٚاقع#ًا ٫ٜـ#رب فٝ#٘ إ٫      

 انت٪َٓؽت.
ٱَه#إ سد بعل#ٗا إؾت بع#ض،     ٫ٚتعاسض بؽت ٖ#زٙ ايٛج#ٛٙ وت ادتًُ#١   

 ٚايتذائٌ فُٝا بٝٓٗا.
ٚيهٔ لٓذَا ْؼيف ايكتاٍ ٚإْٗضّ أناش ايـراب١ َٔ َٛاقعِٗ ٚتشى ايشَا٠ 

 َٛاكعِٗ، فٌٗ فكذ ايزٜٔ إْٗضَٛا ؿ ١ اٱقتإ فٝ٘ ٚجٗإ:
 ثبٛو ؿ ١ اٱقتإ ،ِ ذت٢ وت ذاٍ ا،ضقت١. ا٭ٍٚ:
 عيف:فكذ ؿ ١ اٱقتإ با،ضقت١ ٖٚٛ ل٢ً ػ ايااْٞ:
 سجٛ  ايـ ١ ،ِ بعٛدتِٗ اؾت َٝذإ انتعشن١. ا٭ٚؾت:
 لذّ سجٛلٗا إيِٝٗ بعذ ا،ضقت١. اياا١ْٝ:
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ايٓيب ايت ـٌٝ بشجٛلٗا إؾت َٔ لاد اؾت َٛكع٘ ٚاؾت ايذفا  لٔ  اياايا١:
 دٕٚ غريٙ هتٔ مل ٜعذ. ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ُٝ#ع اي#زٜٔ ئشج#ٛا    ل#ٛد٠ ؿ# ١ اٱقت#إ بايتٛب#١ ٚاٱط#ت  اس دت      ايشابع١:
 يًكتاٍ وت أذذ ٚطاُٖٛا فٝ٘ دفالًا لٔ اٱط٬ّ ٚانتظًُؽت ٚإٕ إْٗضَٛا آْا َا.
ٚايـرٝس ٖٛ ايٛج٘ ا٭ٍٚ، فإ ؿ ١ اٱقت#إ ثابت#١ يً#زٜٔ ْ#ايٛا ػ#شف      

ّٜٛ أذذ،  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِارتشٚد اؾت َٝذإ انتعشن١ َع 
، ٚطشلإ َا قاَٛا بايتذاسى ٚايشجٛ  اؾت ٫ٚ َٛكٛل١ٝ يًٗضقت١ ٭ْٗا َ٪قت١

ايكتاٍ ٖٚٞ ذح١ لً#٢ ايه #اس ،ٚتتل#ُٔ رَٗ#ِ ٱؿ#شاسِٖ لً#٢ اٱْتك#اّ        
 ٚايبطؽ بانت٪َٓؽت.

فرُٝٓا إْٗضّ فشٜل َ#ٔ انتظ#ًُؽت مل ٜتخً#ٛا ل#ٔ اٱقت#إ، ب#ٌ إْظ#ربٛا         
ِ   َ٪قتًا ِٖٚ َ٪َٕٓٛ بٓب٠ٛ ستُذ  ، فٝـ#ذم لً#ِٝٗ   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

٪َٓؽت( لٓذ إبتذا٤ ٚإطتذا١َ ٚإْتٗا٤ انتعشن١، خب٬ف انتٓافكؽت اي#زٜٔ  اطِ )انت
إْظربٛا وت ايطشٜل اؾت أذذ، ٚلادٚا إؾت انتذ١ٜٓ يٝهؼ  ٖزا اٱْظرا، لٔ 
ئًٛ قًٛبِٗ َٔ اٱقتإ، ٜٚذٍ وت َ َٗٛ٘ ل٢ً إقتإ ايزٜٔ مل ٜٓظربٛا َعِٗ 

 إئ٬ق.ٚمل ٜ ادسٚا إؾت إ ٚقعش انتعشن١ ٚػاسنٛا فٝٗا بت إ ٚ
ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )تب٨ٛ يًـراب١( أٚ تب#٨ٛ يًُٗ#اجشٜٔ ٚا٭ْـ#اس َكال#ذ     

 يًكتاٍ، بٌ رنشتِٗ بـ ١ اٱقتإ ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
بؽت ايـراب١ لَُٛ#ًا ٚاي#زٜٔ ئشج#ٛا َ#ٔ انتذٜٓ#١ يًكت#اٍ لُ#ّٛ         ا٭ٍٚ:

ٚئـٛق َطًكًا، ٚناري َٔ ايـراب١ دئًٛا اٱط٬ّ بعذ انتعشن١ بذس ٚأذذ 
اصٟ : ق#بض سط#ٍٛ اهلل ل#ٔ َا٥#١ ٚأسبع#١ لؼ#ش أي#         ،ٚلٔ أب#ٞ صسل#١ اي#ش   

 ؿرابٞ.
مل غتشد نٌ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس إؾت انتعشن١، بٌ ختً  ْ ش قًٌٝ ايااْٞ: 

 َِٓٗ ذايش أطبا، ئاؿ١ لشك١ٝ دٕٚ ئشٚج٘.
بٝ##إ ْهت##١ لكا٥ذٜ##١، ٖٚ##ٞ إط##تركام اي##زٜٔ ئشج##ٛا يًكت##اٍ    ايااي##ث: 

 نت٪َٓؽت َذذًا ٚثٓا٤ لًِٝٗ.ٚئاكٛا انتعشن١ ؿ ١ اٱقتإ، يٝهٕٛ ْعتِٗ با
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ذث ايـراب١ كتٝعًا ؿتا فِٝٗ ايزٟ دئٌ اٱط٬ّ سذكًا بارتشٚد  ايشابع:
 إؾت ادتٗاد ٭ْ٘ َـذام اٱقتإ.

 دل٠ٛ انتظًُؽت ٱنشاّ ايبذسٜؽت ٚا٭ذذٜؽت بـ ١ اٱقتإ. ارتاَع:
إضتـاس اٱقتإ َٔ بؽت أٌٖ ا٭سض بايزٜٔ ئشجٛا يًكتاٍ َع  ايظادغ:

 .ُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيب ست
ِ   انت٪َٔ ٖٛ ايزٟ ٜتبع  ايظابع: وت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 َٛاؤ ايكتاٍ ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ.
ٚؿ  ايبذسٜؽت ٚا٭ذذٜؽت بـ ١ اٱقتإ ذح١ ل٢ً ايه اس ايزٟ  اياأَ:
 قاتًِٖٛ.

ٔهدب ٌَنَنصُدشُ سُعُدٍَنَب    إِ شبؼاس٠ إْتـاس انتظًُؽت وت انتعشن#١ ق#اٍ تع#اؾت ش   ايتاطع: 

 .(1)زًَاٌهزَِّٓ آَِنٌُا فِِ اٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب

إف##اد٠ ا٭ي##  ٚاي##٬ّ وت )انت##٪َٓؽت( ايعٗ##ذ، فً##ٝع لً##٢ ٚج##٘    ايعاػ##ش:
ِ    ا٭سض َ٪َٓؽت غريِٖ، ٚايٓيب  ٖ#ٛ ئ#امت    ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

ٚايعباد٠، ي#زا ف#إ    ايٓبٝؽت ، ٚأب٢ اهلل لض ٚجٌ إ٫ إٔ تعُش ا٭سض باٱقتإ
ِ  ًاايٓيب ستُذ ٚانت#٪َٓؽت ٖ#ِ انتٓتـ#شٕٚ ق#اٍ تع#اؾت       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

 .(2)زفَئَِّْ دِضَةَ اٌٍهوِ ىَُُ اٌْغَبٌِجٌَُْش

 قاَىٌ "غدوث يٍ أههك"
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ ا٭سض ط#هًٓا يًٓ#اغ وت أجٝ#ا،ِ انتتعاقب#١، ث#ِ      

ًَِِدَٓ آَّبرِدوِ لََْ خٍََدكَ ٌَىُدَُ     ش براْ٘ت لٌ ٚجعٌ انتشأ٠ طهًٓا يً#ضٚد، ق#اٍ ط#   

َُ لَصًَْاجًب ٌِزَغَىُنٌُا إٌََِْيَب ٚجعٌ يهٌ َظًِ بٝتًا يٝظهٔ ٖٛ ٚلٝاي٘  ،(3)زَِِٓ لَٔفُغِىُ

فٝ##٘، ٚا٭ْبٝ##ا٤ َ##ٔ لُ##ّٛ ايٓ##اغ وت ٖ##زٙ ايٓعُ##١ َ##ع ايتؼ##شٜ  ٚاٱن##شاّ      
                                                 

 . 51طٛس٠ غافش (1) 
 . 56طٛس٠ انتا٥ذ٠ (2) 
 . 21طٛس٠ ايشّٚ (3) 
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اييت تهٕٛ خبـٛؿ١ٝ ايٓب٠ٛ، َٚا ٜرتػس لٓٗا َٔ ايربناو ٚا٭ئ٬م اذتُٝذ٠ 
لًُْ إِٔهَّب لََٔب ثَشَشٌ ِِثٍُْىَُُ ٌُّدََ ش ْرباطًا، ٚطببًا يًٗذا١ٜ ايزات١ٝ ٚاي ري١ٜ، قاٍ تعاؾت

 .(1)زإٌََِِّ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚإبتذأو ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشقت١ باٱئباس لٔ نٕٛ ايٓيب ستُذ 
ي٘ لٝاٍ ٚأٌٖ ٚبٝش، ٚأْ٘ ٜتعاٖذ أطشت٘ ٚعتشق ل٢ً إٔ ٜبٝش  ٚآي٘ ٚطًِ 

ؿ#٢ً اهلل  بٝت٘ ٚب٘ جا٤و ا٭ئباس ٚايٓـٛق ٚق#ذ ٚسد ل#ٔ اي#ٓيب ستُ#ذ      وت
ًٖ٘، ٚأْا ئرينِ ٫ًٖٞ، َا أنشّ ايٓظا٤ إ٫ ئرينِ ٭"ئرينِ لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 .(2)"نشِٜ، َٚا أٖاْٗٔ إ٫ ي٦ِٝ
 ٚتبؽت اٯ١ٜ أٚي١ٜٛ ادتٗاد ل٢ً ذيف ايعٝاٍ َٔ ٚجٛٙ:

ٚج#ٌ قتتٓ#ع قًب#٘ ل#ٔ      ادتٗاد ذيف هلل تعاؾت، َٚٔ عت#يف اهلل ل#ض  ا٭ٍٚ: 
 ذيف غريٙ إ٫ وت َشكا٠ اهلل.

ادتٗاد طبيف ٚٚط١ًٝ ٱطتذا١َ بكا٤ انتظًِ َع أًٖ٘ ٚلٝاي٘ ٚتكذٜش  ايااْٞ:
اٯ١ٜ ل٢ً ٖزا انتع٢ٓ"ٚإر غذٚو َٔ أًٖو تب٤ٛ انت٪َٓؽت َكالذ يًكتاٍ يرتجع 

 اؾت أًٖو".
 ايذفا  لٔ اٱط٬ّ كشٚس٠ ٚذاج١ ذت ظ ا٭ٌٖ ٚانتاٍ. اياايث:

قٝ#اد٠ انتظ#ًُؽت وت    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    تٛيٞ ايٓيب ستُذ  شابع:اي
ايذفا  ٚؿذ ايه اس ٚانتؼشنؽت، يتبك٢ أصٚاد ٚأبٓا٤ انتظًُؽت وت َخَٔ ٚط١َ٬ 
َٔ ايظيب ٚايكتٌ، ٚجا٤ ايكشإٓ بكـ١ بين إطشا٥ٌٝ َٚا ٫قٛٙ َٔ آٍ فشلٕٛ 

َُ َِِٓ ش َٔ ايعزا، ؿتا ٜهٕٛ لرب٠ َٚٛلظ١ يًُظًُؽت، قاٍ طبراْ٘ ًَإِرْ َٔجََّْنَبوُ

َُ عٌُءَ اٌْذَزَاةِ ُّزَث ذٌَُْ لَثَنَبءَوَُُ ًََّغَزَذٌََُْْ ِٔغَبءَوَُُ ًَفِِ رٌَِىَُُ  َْ َّغٌٌَُُِٔىُ آيِ فِشَعٌََ

 .(3)زثَالَءٌ َِِٓ سَث ىَُُ عَظٌُِْ

                                                 

 . 6طٛس٠ فـًش (1) 
 .16/371نٓض ايعُاٍ  (2) 
 . 49طٛس٠ايبكش٠ (3) 
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ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتذفع ايًّٛ تخسغتًٝا لٔ انتظًُؽت، ف٬ ٜختٞ أذذ ٜٚكٍٛ 
 ٜكاتٌ انتظًُٕٛ، ٫ٜٚبكٕٛ َع أًِٖٗ وت طهٔ ٚادتٛا، َٔ ٚجٛٙ: نتارا

ٜكاتٌ انتظ#ًُٕٛ ن#٬ٝ ٜ#ختٞ ق#ّٛ ظ#انتٕٛ ٚن #اس َا#ٌ آٍ فشل#ٕٛ          ا٭ٍٚ:
 ٜٚظَِْٛٛٗ ٚأًِٖٝٗ ايعزا،.

 جا٤ قتاٍ انتظًُؽت دفالًا لٔ أْ ظِٗ ٚبًذِٖ ٚأًِٖٝٗ. ايااْٞ:
يظ١َ٬، ٚذ#شص  قتاٍ انتظًُؽت َكذ١َ ٚطبيف ٱطتذا١َ ا٭َٔ ٚا اياايث:

 َٔ تعذٟ ايه اس ٚايظانتؽت.
وت قتاٍ انتظًُؽت سلت١ بايٓاغ كتٝعًا َِٚٓٗ ايه اس، نتا فٝ٘ َ#ٔ   ايشابع:

ؿ٢ً ايضجش َٔ َٛاؿ١ً ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، يكذ جا٤ ئشٚد ايٓيب ستُذ 
َٔ أًٖ٘ َبهشًا يًكتاٍ دل٠ٛ ٭جٝ#اٍ انتظ#ًُؽت انتتعاقب#١     اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 كتاٍ ٚايذافع لٔ اٱط٬ّ.يًت٧ٝٗ يً
ٚتبؽت اٯ١ٜ إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ ياٍ ايٓيب ٚأًٖ٘ ٚايـراب١ ٚأًِٖٝٗ، 

ز ٚبؽت بذا١ٜ إَِّْ اٌٍهوَ ثَِّب َّذٌٍَََُّْ ُِذِْط ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت ئاـت١ اٯ١ٜ ايظابك١ ش

ٖزٙ اٯ١ٜ ت ؼٞ ايشلت١ اٱ،١ٝ يًُظًُؽت، ْٚضٍٚ ايٓك١ُ ٚايعزا، بايهافشٜٔ 
ٔ ٜشٜ##ذٕٚ ايتع##ذٟ لً##ِٝٗ ٚإط##تباذ١ انتذٜٓ##١ انتٓ##ٛس٠ اي##يت ٖ##ٞ انتـ##ش     اي##زٜ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  اٱط٬َٞ ايٛذٝذ آْزاى يزيو ٚسد وت دلا٤ ايٓيب ستُذ 
ايًِٗ أصتض يٞ َا ٚلذتين، ايًِٗ إٕ تًٗو ٖزٙ ايعـاب١، ٫ ّٜٛ بذس" ٚطًِ 

 .(1)"تعبذ وت ا٭سض
د ٚايذفا  لٔ ايٓ ع يريصقٛا يكذ فتس اهلل لض ٚجٌ يًُظًُؽت با، ادتٗا

ا٭جش ٚاياٛا، ٜٚٓايٛا ايؼٗاد٠، ٚتهٕٛ ايعاقب١ ،ِ ٚ٭طشِٖ ٚأبٓا٥ِٗ ايًبث 
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايذا٥ِ وت ادت١ٓ، ٌٖٚ ذـًش َ ادس٠ ايٓيب ستُذ 

َٔ أًٖ٘ يًكتاٍ ل٢ً ضتٛ ايكل١ٝ وت ٚاقع١، َٚش٠ ٚاذذ٠، أّ أْ٘ فعٌ َتهشس، 
 ادتٛا، ٖٛ ايااْٞ.

                                                 

 . 4/437زتُع ايبٝإ (1) 
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ٚتًو آ١ٜ وت ٚظا٥  ايٓب٠ٛ، َٚـادٜل ادتٗاد وت تخسٜو اٱط#٬ّ، ٖٚ#ٞ   
٭ْ٘ ٜ#رتى ايعٝ#اٍ وت    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بشٖإ ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 

أذ٢ً طالاو ايظه١ٓٝ يٝٓطًل إؾت طٛ  انتعاسى وت َكذ١َ انت٪َٓؽت ٚإَاًَا وت 
٢ ا٭ل#ذا٤ اي#زٜٔ   انتعشن١، ٖٚزٙ اٱَا١َ طش إْتـاس انتظًُؽت ل٢ً قًتِٗ لً# 

 ٜهْٕٛٛ أكعاف انتظًُؽت ٖٚٞ لٕٛ يًُظًُؽت بؽت لٛا٥ًِٗ ٚأبٓا٥ِٗ.
فًِ ٜشد وت ت#خسٜو ايـ#راب١ َ#ٔ انتٗ#اجشٜٔ ٚا٭ْـ#اس إٔ أب#ذو بع#ض         

ا٭صٚاد سغبتٗٔ وت ختً  اصٚاجٗٔ، ٚبعذ إتظا  سقع١ اٱط٬ّ، ٚناش٠ لذد 
إؾت تب#ٛى نُ#ا وت   انتظًُؽت ٚناش٠ أَٛا،ِ ختً  ْ ش قًٌٝ َِٓٗ ل#ٔ ارت#شٚد   

، أٟ مل ٜختٛا بخلزاس نارب١، بٌ أظٗ#شٚا  (1)زاعَزَشَفٌُا ثِزٌُُٔثِيَُِت ظري قٛي٘ تعاؾت ش

ْذَِٗ ل٢ً ايتخً  ٚذُٝٓا لًُٛا ؿت#ا ْ#ضٍ وت انت#تخً ؽت ل#ٔ ايكت#اٍ أٜكٓ#ٛا       
با،٬ى ٚايعزا، فاٚثكٛا أْ ظِٗ ل٢ً طٛاسٟ انتظحذ، ِٖٚ ث٬ث١، أبٛ يباب١ 

س، ٚاٚغ بٔ ثعًب١، ٚٚدٜع١ بٔ ذضاّ،، ٚقٌٝ ناْٛا لؼش٠، َشٚإ بٔ لبذانتٓز
 ٚإ ايزٜٔ اٚثكٛا أْ ظِٗ َِٓٗ ناْٛا طبع١.

دئ#ٌ انتظ#حذ فـ#٢ً     ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚنتا قذّ سط#ٍٛ اهلل  
سنعتؽت، ٖٚٞ لادت٘ نًُا قذّ َٔ ط ش، فشآِٖ َٛثكؽت فظخٍ لِٓٗ، فزنش ي٘ 

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  هٕٛ سطٍٛ اهلل أِْٗ أقظُٛا إٔ ٫ عتًٛا أْ ظِٗ ذت٢ ٜ
ٚأْا أقظ#ِ إٔ ٫ أذً#ِٗ ذت#٢ أَٚ#ش ف#ِٝٗ،       "فكاٍ :ٖٛ ايزٟ عتًِٗ،  ٚطًِ 

فٓضيش فخوًكِٗ ٚلزسِٖ، فكايٛا : ٜ#ا سط#ٍٛ اهلل ٖ#زٙ أَٛايٓ#ا اي#يت ئً تٓ#ا       
لٓو فتـذم بٗ#ا ٚوٗشْ#ا، فك#اٍ : َ#ا أَ#شو إٔ آئ#ز َ#ٔ  أَ#ٛايهِ ػ#٦ٝا،          

 .(2)"ئز َٔ أَٛا،ِ -فٓضيش 

                                                 

 . 102طٛس٠ ايتٛب١(1) 
 .2/211ايهؼاف(2) 
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أَا ايا٬ث١ ايزٜٔ بك#ٛا لً#٢ اٱؿ#شاس ٚمل ٜتٛب#ٛا فٗ#ِ ث٬ث#١: نع#يف ب#ٔ         
َايو، ٬ٍٖ بٔ أ١َٝ، َشاس٠ بٔ ايشبٝ#ع، ٖٚ#ِ اي#زٜٔ ْ#ضٍ ف#ِٝٗ قٛي#٘ تع#اؾت        

 .(1)زًَآخَشًَُْ ُِشَجٌَََْ ٌِأََِشِ اٌٍهوِ إَِِّب ُّذَزِّثُيَُُ ًَإَِِّب َّزٌُةُ عٍَََْيَُِش

أؿراب٘ إٔ ٫ٜظًُٛا لًِٝٗ  ي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآٚأَش سطٍٛ اهلل 
٫ٜٚهًُِٖٛ، فًُا سأٚا اٱلشاض ٚاٱصدسا٤ َٔ انتظًُؽت، ْذَٛا ٚأؿًرٛا 

 طشا٥شِٖ ٚتابٛا اؾت اهلل تٛب١ ْـٛذًا فشلتِٗ اهلل لض ٚجٌ.
ٚو١ًٝ أٜاّ ايٓب٠ٛ يٝع َٔ إَشأ٠ تٓٗ#٢ صٚجٗ#ا أٚ إبٓٗ#ا ل#ٔ ايكت#اٍ، ب#ٌ       

يٓظ#ا٤ َ#ٔ ناْ#ش تكات#ٌ َ#ع إبٓٗ#ا       ناْش ٖٓ#اى ػ#ٛاٖذ لذٜ#ذ٠ ت#بؽت إٔ َ#ٔ ا     
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚصٚجٗا دفالًا لٔ اٱط٬ّ ٚايٓيب ستُذ 

ٌٖٚ عتتٌُ انتشاد َٔ ا٭ٌٖ وت اٯ١ٜ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ بإلتباس أْٗ#ا َٗ#اجشٙ   
 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚطهٓ٘، ٚوت ٖزا انتع٢ٓ إػاس٠ إؾت دفا  

وََّب لَخَشَجَهَ سَثُّهَ َِِٓ ، ٚأِْٗ لٝاٍ ايٓيب، قاٍ تعاؾت شلٔ أٌٖ انتذ١ٜٓ كتٝعًا

، ٱساد٠  َعشن###١ (2)زثََْزِدددهَ ثِدددبٌْذَك  ًَإَِّْ فَشِّمًدددب ِِدددَٓ اٌُّْدددؤَِِنِنيَ ٌَىَدددبسِىٌَُْ  

 بذسايهرب٣.
ادتٛا، إٔ ايه٬ّ ايعشبٞ عتٌُ ل٢ً ظاٖشٙ إ٫ َع ايكش١ٜٓ ايـاسف١ اؾت 

ٖٓا ل٢ً َع٢ٓ ا٭ٌٖ ٚايبٝش ٚيٝع انتذ١ٜٓ ئ٬ف ايظاٖش، يزا عتٌُ ايه٬ّ 
نًٗا، فاٱطتعذاد ٚايتعبخ٠ يًكتاٍ بذأو بعذ ؿ٠٬ ايـبس ٚانت٪َٕٓٛ  وت انتذ١ٜٓ 

 يٝـًٛا إؾت أذذ ٚقذ أؿبرٛا قادسٜٔ ل٢ً َٛاج١ٗ ايعذٚ َٚهشٙ.
 

 زرُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِقٛي٘ تعاؾت ش

ِ    ٓيب ستُ#ذ  يٝع َٔ فاؿ١ً بؽت ئشٚد اي َ#ٔ   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 أًٖ٘ ٚبؽت َباػشت٘ تعٝؽت َكالذ َٚٛاكع اجملاٖذٜٔ يًكتاٍ.
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قذ ؿ٢ً  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْعِ تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً إٔ ايٓيب ستُذًا  
ٚانتظًُٕٛ ؿ٠٬ اي ذا٠ يٛجٛبٗا ٚتعاٖذٙ ،ا وت أٍٚ ٚقتٗا، ٌٖٚ عتتٌُ أْ٘ 

ث#ِ رٖ#يف إؾت ايكت#اٍ، ادت#ٛا، ٫، ٭ْ#٘      ئشد َٔ بٝت٘ ٚؿ٢ً ؿ#٠٬ ايـ#بس   
 دئٌ إؾت بٝت٘ ٚيبع ٭١َ اذتش،.

فانتع٢ٓ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭قش، نُا يٛؿٌ ؿ٠٬ اي ذا٠ ثِ دئٌ بٝت٘ يٝخشد  
ًٜٚبع ٭َت٘ ٚغتشد يًكتاٍ، ٚنخٕ ئشٚج٘ إٜزإ ببذ٤ اٱطتعذاد يًُعشن#١،  

ٌ ايظ ش َع ٚدل٠ٛ دتُٝع ايـراب١ يًُبادس٠ يًكتاٍ ٚاٱطتعذاد يًؼٗاد٠ أٚ ْٝ
أْ٘ يٝع َٔ تعاسض بُٝٓٗا، فكذ ٜظتؼٗذ كتال١ َٔ انتظًُؽت ٚتهٕٛ ْتٝح١ 
انتعشن١ ايٓـش ٚاي ًب١ يٲط٬ّ ٚانتظًُؽت، ٖٚٛ ايزٟ ٚقع وت أغً#يف َع#اسى   

 انتظًُؽت.
ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ َٚ##ٔ ايؼ##ٛاٖذ ايتخسغتٝ##١ لً##٢ ؿ##ذم ْب##٠ٛ ستُ##ذ   
٥٬ه١ ٚفلٌ َٔ لٓ#ذ اهلل ظ#اٖش،   إٔ ايٓـش ٜختِٝٗ أذٝاًْا ؿتذد َٔ انت ٚطًِ،

ٚئ ٞ، ٚايزٟ ٜعًُ#٘ ايٓ#اغ َ#ٔ ايٓب#٠ٛ ٖ#ٛ تبًٝ#غ ايشط#اي١، ٚاٱئب#اس ل#ٔ          
 ايٛذٞ ٚايتٓضٌٜ، ٚاجمل٧ بايبؼاساو ٚاٱْزاساو، ٚايٛلذ ٚايٛلٝذ.

ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتخرب لٔ ؿ ر١ َؼشق١ ٚٚظٝ #١ َ#ٔ ٚظ#ا٥  ايٓب#٠ٛ     
ؿ٢ً اهلل ل٢ً إٔ ايٓيب ستُذًا  ٖٚٞ إَا١َ اجملاٖذٜٔ، ٚتذٍ بايذ٫ي١ ايتل١ُٝٓ

مل غتشد إؾت ايكتاٍ إ٫ بخَش َٔ اهلل تعاؾت، ٚتذٍ لًٝ٘ أٜلًا  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ز نتا فٝٗا َٔ إَلا٤ ٚتضن١ٝ ي عٌ ايٓيب ستُ#ذ  ًَاٌٍهوُ عَِّْعٌ عٌٍَُِْئاـت١ ٖزٙ اٯ١ٜ ش

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
بٓ ظ#٘   لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ؿ#٢ً اهلل  ٚتذٍ اٯ١ٜ لً#٢ ت#ٛيٞ اي#ٓيب ستُ#ذ     

ٚظا٥  تٛصٜع انتكاتًؽت ٚاِْٗ بعشض ٚاذذ إر غتلعٕٛ كتٝعًا يٮٚاَش اييت 
ٚفٝ##٘ تؼ##شٜ  إك##اوت  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ تـ##ذس ل##ٔ اي##ٓيب ستُ##ذ 
 يًـراب١ َٔ ٚجٛٙ:
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ٜختٞ تعٝؽت َٛاكعِٗ وت ايكتاٍ بخَش َ#ٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ بٛاط#ط١      ا٭ٍٚ:
ًََِب َّنَطِكُ عََٓ ش يعَُٛاو قٛي٘ تعاؾت ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ايٓيب ستُذ 

 .(1)زإَِْ ىٌَُ إِاله ًَدٌَِ ٌُّدََ*اٌْيٌٍََ 

بؼاس٠ ايٓـش ٭ٕ ايٓيب ٜتٛؾت بٓ ظ٘ تٛصٜع ٚتعٝؽت انتٛاك#ع لً#٢    ايااْٞ:
 انتكاتًؽت.

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  د٫ي١ اٯ١ٜ ل٢ً ْـش٠ ايـراب١ يًٓيب ستُذ  اياايث:
 ٚذظٔ والتِٗ ي٘.بايٓ ٛغ  ٚطًِ 

 لذّ ذذٚث ئ٬ف ْٚضا  بؽت انت٪َٓؽت وت تعٝؽت َٛاكع ايكتاٍ. ايشابع:
إحت##اد انتٗ##اجشٜٔ ٚا٭ْـ##اس ٚإجتُ##الِٗ وت َٛاك##ع ايكت##اٍ،    ارت##اَع:

ٚإئ##ت٬  دَ##ا٥ِٗ وت انتعشن##١ يٝه##ٕٛ دسط##ًا ٭جٝ##اٍ انتظ##ًُؽت بل##شٚس٠ ْ##ض  
ظا، يًكب١ًٝ ٚايبًذ اي ٛاسم فُٝا بِٝٓٗ، ٚتكذِٜ اي٤٫ٛ يٲط٬ّ ل٢ً اٱْت

ٚادتٓع، ٚدل٠ٛ ،ِ يًتذبش وت طري٠ ٚذظٔ أئ٬م انتظًُؽت ا٭ٚا٥#ٌ،  
ناْش َٔ أطبا، إْتـاس انتظًُؽت ل٢ً ألذا٥ِٗ، فًٛ ناْش بِٝٓٗ فشق١  ٚأْٗا

ٚئ##٬ف، ٚإْؼ## اٍ بايت ##ائش باٯب##ا٤ ٚايكبا٥##ٌ يٛج##ذٚا ؿ##عٛب١ َٚؼ##ك١ وت   
 ٚأْ٘ أناش لذدًا، ٚلذ٠.ايت ًيف ل٢ً ايه اس ٚيطُع فِٝٗ لذِٖٚ، ئـٛؿًا 
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚتذٍ اٯ١ٜ ل٢ً إْكٝاد ايـراب١ ايت#اّ يً#ٓيب ستُ#ذ    

 َٔ ٚجٛٙ: ٚطًِ 
تع#ٝؽت َٓ#اص،ِ وت    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٜتٛؾت ايٓيب ستُذ ا٭ٍٚ:
 ايكتاٍ.

سكا ايـراب١ لٔ ايٓيب وت تعٝؽت َٛاكعِٗ يًكتاٍ، فًِ ٜعرتض  ايااْٞ:
وت انت١ُٓٝ أٚ انتٝظش٠، ٚمل ٜـش أذذِٖ ل٢ً إٔ ٜهٕٛ وت أذذِٖ ل٢ً ٚكع٘ 
 ايكًيف أٚ انت٪ئش٠.
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َٛاكع ايكتاٍ َٔ أػل ٚأػذ ٚجٛٙ اٱَترإ إر أظٗش ايـراب١  اياايث:
فٝٗا أؿذم َعاْٞ ايطال١، ٚاٱْكٝاد يٝٓايٛا ػ#شف اي#ذْٝا ٚاٯئ#ش٠، ٜٚه#ٕٛ     

 فعًِٗ ٖزا طببًا ٭َٛس:
 ا١ْٝ.ـتظهِٗ ؿتعاْٞ ا٭ئ٠ٛ اٱقت ا٭ٍٚ:
ؿت#ا تبعا#٘ وت    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     جتًٞ ؿذم ْب٠ٛ ستُ#ذ   ايااْٞ:

 ايٓ ٛغ َٔ َعاْٞ ايتلر١ٝ ٚاي ذا٤ وت طبٌٝ اهلل.
 ْؼش اي ض  ٚارتٛف وت قًٛ، ايه اس. اياايث:
َعشف١ ايٓاغ يكٝك١ ٖٚٞ إٔ انتظًُؽت ٜبزيٕٛ أْ ظِٗ دفالًا لٔ  ايشابع:
 اٱط٬ّ.

ط٬ّ، ٚتشغٝبِٗ باٱقتإ، ٚإتب#ا  اي#ٓيب ستُ#ذ    دل٠ٛ ايٓاغ يٲ ارتاَع:
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

صٜاد٠ اٱقتإ وت قًٛ، انتظًُؽت، فهٌ ٚاذذ َِٓٗ ٜعًِ ؿذم  ايظادغ:
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   إقتإ ايـراب١ اٯئشٜٔ، فٝضداد ذبًا يشطٍٛ اهلل 

ًُؽت، فٝرتػس اٱقتإ ٚ،ِ، ٚتًو آ١ٜ وت فًظ ١ ادتٗاد بخٕ ٜٗاجِ ايه اس انتظ
وت ْ ##ٛغ انتظ##ًُؽت ، ٜٚ##ٓعهع ٖ##زا ايشط##ٛخ بايت ##اْٞ وت ادتٗ##اد وت ط##ٛ    

 انتعاسى وال١ هلل ٚسطٛي٘.
تُٓٝ#١ ًَه#١ ذ#يف ايؼ#ٗاد٠ وت ْ #ٛغ انتظ#ًُؽت، ٚجعً#ٗا قشٜب#١          ايظابع:

َِٓٗ، عتظٕٛ بٗا، ٜٚظعٕٛ إيٝٗا، فكذ ٜشغيف انتظًِ بايؼٗاد٠ ٚيهٔ ذُٝٓ#ا  
 ٗش لًٝ٘ ل٬َاو ايرتدد.ٜختٞ أٚإ ايكتاٍ تظ

ىًَْ عَغََْزَُُ إَِْ وُزِتَ ٚقذ ٚسد وت ئطا، أذذ أْبٝا٤ بين إطشا٥ٌٝ يكَٛ٘ ش 

َُ اٌْمِزَبيُ لَاله رُمَبرٌٍُِا ، إر نإ انتًو ٖٛ ايزٟ ٜظري بادتٓٛد، أَا ايٓيب فٝتًك٢ (1)زعٍَََْىُ

 ايٛذٞ ٜٚٛج٘ انتًو ٚجٓٛدٙ ٜٚـًس ي٘ ذاي٘.
بخٕ جعً٘ ٖٛ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيب ستُذًا ٚقذ فلٌ اهلل تعاؾت  

ايٓيب ٚاٱَاّ ٚايكا٥ذ، ٚفٝ٘ تخطٝع يت#ٛيٞ ارتً #ا٤ ٚأ٥ُ#١ انتظ#ًُؽت ٚظ#ا٥       
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قٝاد٠ ادتٝٛؾ، ٚلذّ ذـٍٛ سد ٚإلرتاض َٔ لُّٛ انتظًُؽت بًضّٚ فـٌ 
ايظًطإ، ٚإئتـاق ارت٬ف١ بؼ#٪ٕٚ انتً#و، ٚجع#ٌ قٝ#اد٠ ادت#ٝؽ ئاؿ#١       

ؿ#٢ً اهلل  ايعظهشٜؽت، ٚذح١ لًِٝٗ بخٕ ٜكتذٚا بشط#ٍٛ اهلل  بانتًٛى ٚايكاد٠ 
٫ٜٚعطً#ٛا أَ#ٛس ادتٗ#اد، أٚ ٜرتنٖٛ#ا ٭ل#ٛاِْٗ ٚأتب#الِٗ        لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

َٚت٢ َانإ اٱَاّ ٖٛ ايزٟ ٜتٛؾت ػ٪ٕٚ ايكٝاد٠ وت َٝذإ انتعشن#١ إر ٜك#ّٛ   
َباد٨  باٱػشاف ٚانتتابع١ ٜظتبظٌ انت٪َٕٓٛ وت ايكتاٍ، ٜٚت إْٛ وت ايز، لٔ

  ايؼشٜع١ ٚث ٛس انتظًُؽت.
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يكذ فّش انتٗاجشٕٚ بذِٜٓٗ ٚايتركٛا بايٓيب ستُذ 

ٚا٭ْـاس وت انتذ١ٜٓ انتٓ#ٛس٠ بع#ذ َ#ا ٫ق#ٛٙ َ#ٔ ا٭ر٣ َ#ٔ ايه #اس ق#اٍ تع#اؾت          
بٌ قطعٛا ٦َاو ، ٚمل ٜهت  ايه اس بإئشاجِٗ (1)زًَإِخَشَاجُ لَىٍَِوِ ِِنَوُ لَوْجَشُ عِنَذَ اٌٍهوِش

ًََّأْثََ ا٭َٝاٍ خبًِٝٗ ٚئ٥٬ِٝٗ يًتعذٟ لًِٝٗ ٚإنشاِٖٗ ل٢ً اٱستذاد ش

 .(2) زاٌٍهوُ إِاله لََْ ُّزَُِّ ٌُٔسَهُ

فخنذ انتٗاجشٕٚ أِْٗ ٜكُٕٝٛ ل٢ً اٱط٬ّ ٚئ ٜ ادسٚا َباد٥٘، ٚأظٗش 
٢ً ؿ# أٌٖ انتذ١ٜٓ أب٢ٗ َـادٜل ايٓـش٠ وت ايتخسٜو بايذفا  لٔ اي#ٓيب ستُ#ذ   

ٚايكشإٓ جٓب#ًا إؾت جٓ#يف َ#ع انتٗ#اجشٜٔ يتتحً#٢ َع#اْٞ        اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ا٭ئ٠ٛ اٱقتا١ْٝ ٜٚهٕٛ دسطًا لًًُٝا يٮجٝ#اٍ انتتعاقب#١ َ#ٔ انتظ#ًُؽت، ٚتً#و      

 بخَش َٔ اهلل لض ٚجٌ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َذسط١ أطظٗا سطٍٛ اهلل 
ئباس لٔ قٝاّ ايٓيب ستُذ ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ، نتا فٝٗا َٔ اٱ

 بتٛصٜع ايـراب١ ل٢ً َٛاكع ايكتاٍ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ؿ#٢ً اهلل  ٚجا٤و اٯ١ٜ بزنش َٛاكع ايكتاٍ َع إٔ ٚظا٥  ايٓيب ستُذ 

وت انتك#اّ أن#رب ٚأنا#ش إر تؼ#ٌُ َك#ذَاو ايكت#اٍ، يٛج#ٛ،         لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 انتكذ١َ يٛجٛ، رٜٗا، ٚحتتٌُ اٯ١ٜ ٚجًٖٛا:
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جا٤و اٯ١ٜ َٔ با، انتااٍ، ٚيٝع اذتـش ٚايتعٝؽت بٛاقع١ َٚعشن١  ٍ:ا٭ٚ
 شتـٛؿ١.
وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ وت اٯ١ٜ إئباس لٔ ذاٍ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:

 نٌ َعشن١ ٚغض٠ٚ غتشد بٗا.
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     اٯ١ٜ أل#ِ َ#ٔ ئ#شٚد اي#ٓيب ستُ#ذ       اياايث:

 لذ يًكتاٍ ثِ ٫ غتشد َعِٗ.يًُعشن١ فكذ ٜب٨ٛ انت٪َٓؽت َكا
 إساد٠ ٚاقع١ شتـٛؿ١. ايشابع:

ٚايـرٝس ٖٛ ايااْٞ ٚايشابع، فانتشاد ٚاقع١ شتـٛؿ١، نُا أْ٘ بٝإ دتٗاد 
ٚط#ٓت٘ وت ايكت#اٍ، ٚفٝ#٘ ػ#اٖذ لً#٢       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   ايٓيب ستُذ 

 ؿذم ْبٛت٘ ٚإْت ا  انتظًُؽت َٔ ايٛذٞ وت أػذ ا٭ذٛاٍ َٔ ٚجٛٙ:
 َا ٜٓضٍ َٔ آٜاو ايكشإٓ خبـٛق انتعشن١ ٚاٱطتعذاد ،ا. ا٭ٍٚ:
اٯٜاو راو انتلاَؽت ايعا١َ اييت ٜٓت ع َٓٗا انتظ#ًُٕٛ، وت ذ#اٍ    ايااْٞ:

 .(1)زالَ رَزهخِزًُا ثِطَبَٔخً َِِٓ دًُِٔىَُُاذتش، ٚايظًِ، َٚٓٗا آ١ٜ ايبطا١ْ ش

هت#ا ظت#يف    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     َا ٜٛذ٢ اؾت ايٓيب ستُذ  اياايث:
لًٝ٘ قٛي٘ أٚ فعً٘، َٚا ٢ٜٗٓ لٓ٘، ٚوت تعٝؽت ايٓيب َٛاكع ايـراب١ وت ايكتاٍ 

 ٚجٛٙ:
 تعٝؽت انتٛاكع بٛذٞ َٔ اهلل لض ٚجٌ. ا٭ٍٚ:
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    إج٬غ انت٪َٓؽت باٱجتٗاد َٔ ايٓيب ستُ#ذ   ايااْٞ:
 .ٚطًِ 

ّٛ اي#ٓيب  َ#ا ٜ#شاٙ ايـ#راب١ أْ ظ#ِٗ وت إئتٝ#اس َٛاك#عِٗ، ٜٚك#        اياايث:
 باٱػشاف ٚاٱَلا٤ ي عًِٗ.

ٚانت٪َٓؽت ف#٬  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايتؼاٚس بؽت ايٓيب ستُذ  ايشابع:
ٜ عٌ ايٓيب إ٫ َا ٜخَشٙ اهلل لض ٚجٌ، يزا فإ تعٝؽت َٛاقعِٗ ٜختٞ َ#ٔ لٓ#ذ   
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اهلل، ٚفٝ###٘ بؼ###اس٠ يًٓـ###ش ٚايظ ###ش، ٖٚ###ٛ َٓاط###ب١ يٓٝ###ٌ ايا###ٛا، ٚا٭ج###ش               
 ايعظِٝ.

يكذ كتع ايٓيب ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ يًؼٛس٣، قبٌ َعشن١ بذس ٚقاٍ ،ِ 
أػريٚا ل٢ً فًُا سا٣ طعذ بٔ َعار نا#ش٠ اطتؼ#اس٠ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘       "

ٚطًِ أؿراب٘ فٝؼريٕٚ فريجع إؾت انتؼٛس٠ ظ#ٔ ط#عذ اْ#٘ ٜظ#تٓطل ا٫ْـ#اس      
يعًو ٜا ٫ ٜظترٛرٚا َع٘ ل٢ً َا ٜشٜذ َٔ أَشٙ فكاٍ طعذ بٔ َعار ٕ ػ كا ا

سطٍٛ اهلل ختؼ#٢ إ ٫ ته#ٕٛ ا٫ْـ#اس ٜشٜ#ذٕٚ َٛاط#اتو ٫ٚ ٜشْٚٗ#ا ذك#ا        
لً##ِٝٗ ا٫ ب##إ ٜ##شٚا ل##ذٚا وت بٝ##ٛتِٗ ٚأ٫ٚدٖ##ِ ْٚظ##ا٥ِٗ ٚاْ##٢ أق##ٍٛ ل##ٔ  
ا٫ْـاس ٚأجٝيف لِٓٗ ٜا سطٍٛ اهلل فاظعٔ ذٝث ػ٦ش ٚئز َٔ أَٛايٓا َ#ا  

ا٥تُشو َٔ  ػ٦ش ثِ ألطٓا َا ػ٦ش َٚا أئزت٘ َٓا أذيف ايٝٓا هتا تشنش َٚا
أَش فخَشْا باَشى فٝ٘ تبع فٛاهلل يٛ طشو ذت٢ تبًغ ايربن١ َٔ ر٣ قت#ٔ يظ#شْا   
َعو فًُا قاٍ ريو طعذ قاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚط#ًِ ط#ريٚا لً#٢    

 .(1)"اطِ اهلل فا٢ْ قذ سأٜش َـاس  ايكّٛ
ٚكتعِٗ َش٠ أئش٣ ؿبا  ّٜٛ ادتُع١ لٓ#ذ ارت#شٚد إؾت أذ#ذ ٚط#خ،ِ     

ك##ا٤ ٭ْٗ##ِ لاٖ##ذٚٙ إٔ ٜه##ٕٛ وت رَ##اَِٗ ف##خساد َ##ِٓٗ ا٭رٕ   ارت##شٚد أّ ايب
 ٚايشكا بارتشٚد يكتاٍ ايعذٚ.

يك##ذ ئ##ف اهلل ل##ض ٚج##ٌ انتظ##ًُؽت بًط##  ٚسلت##١ َٓ##٘ إر جع##ٌ قٝ##اد٠  
انتظًُؽت بايٛذٞ ٚايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ َٚذد َٔ انت٥٬ه١ يٝ ٛص ايـراب١ بتعلٝذ 

     ٌ انتظ#ًُؽت لً#٢    َٚ٪اصس٠ مل ٜؼٗذ َاًٗا ايت#خسٜو، ٖٚ#ٛ ػ#اٖذ لً#٢ ت ل#ٝ
 .(2) زوُنَزَُُ خََْشَ لَُِّخٍ لُخَشِجَذَ ٌٍِنَّبطِا٭َِ ا٭ئش٣ َٚـذام يكٛي٘ تعاؾت ش

 ٚائتً  وت َتعًل ٚأٚإ اٯ١ٜ ل٢ً ٚجٛٙ: 
ْضيش اٯ١ٜ خبـٛق ٚاقع١ أذ#ذ، ٖٚ#ٛ انت#شٟٚ ل#ٔ إب#ٔ لب#اغ        ا٭ٍٚ:

 ٚزتاٖذ ٚايظذٟ ٚايشبٝع، ٚلٔ اٱَاّ ايباقش لًٝ٘ ايظ٬ّ.
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 انتشاد ّٜٛ ا٭ذضا،، لٔ َكاتٌ. ايااْٞ:
 أْ٘ ّٜٛ بذس، لٔ اذتظٔ. اياايث:

 ٚا٭ؿس ٖٛ ا٭ٍٚ يٛجٛٙ:
رٖا، لًُا٤ انت اصٟ اؾت ايكٍٛ ب٘، ٚإٔ اٯ١ٜ ْضيش خبـٛق ّٜٛ  ا٭ٍٚ:

 أذذ.
، بعذ آٜتؽت، ٚايظاٖش ٖ#ٛ  (1) زًٌََمَذَ َٔصَشَوَُُ اٌٍهوُ ثِجَذَسٍزت٧ قٛي٘ تعاؾت ش ايااْٞ:

 د.ايعط  ٚايتعذ
 أْ٘ ايكٍٛ انتؼٗٛس لٓذ لًُا٤ انتظًُؽت. اياايث:

ؿ#٢ً  ٚأػهٌ ل٢ً ايكٍٛ بخْ٘ ّٜٛ ا٭ذضا، بخٕ شتاي ١ أَ#ش سط#ٍٛ اهلل   
مل حتـٌ ّٜٛ ا٭ذضا، بٌ ذـًش ٜ#ّٛ أذ#ذ، يكٛي#٘     اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ش٠ تٛصٜع ،ْعِ ظاٖش اٯ١ٜ َباػ(2) زإِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ لََْ رَفْشَالَتعاؾت ش

انتظًُؽت وت َٛاكعِٗ لٓذ ئشٚج٘ َٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
أًٖ٘ ٚنخٕ ايٛاقع١ دائٌ انتذ١ٜٓ، ٚاييت تٓطبل ل٢ً ٚاقع١ ا٭ذضا،، ٚيه#ٔ  

َٔ بٝت٘ ٖٚٛ ٜشٜذ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٯ١ٜ ألِ ٭ٕ ئشٚد ايٓيب ستُذ 
 َٛاكع ايكتاٍ، ٖٚٛ عتتٌُ ٚجًٖٛا:ايكتاٍ ػاٖذ ل٢ً بذ٤ تٛصٜع انت٪َٓؽت وت 

يتٛصٜع ايـراب١ وت راو  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َباػش٠ ايٓيب  ا٭ٍٚ:
 انتٛاكع ذاٍ ئشٚج٘ َٔ أًٖ٘.

ؿ٢ً اهلل انتشاد تعٝؽت َٛاكع اجملاٖذٜٔ ذؽت ٚؿٍٛ ايٓيب ستُذ  ايااْٞ:
 ٚايـراب١ إؾت أذذ. لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
هش١ٜ، ٖٚ#ٞ ي#ٝع َ#ٔ فاؿ#١ً ٚبع#ذ      بٝإ ذكٝك#١ ج شافٝ#١ ٚلظ#    اياايث:

َهاْٞ بؽت انتذ١ٜٓ ٚأذذ، فُٔ إلحاص اٯ١ٜ إتـاٍ ايعُشإ نٞ تـٌ ست٬و 
 ٚأذٝا٤ انتذ١ٜٓ إؾت أذذ.
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تٛصٜع انتٛاكع ألِ َٔ إٔ ٜهٕٛ لٓذ ايٛؿٍٛ إيٝٗا، إر ٜبذأ َٔ   ايشابع:
َٔ بٝت٘، ٚظتٛص إٔ ٜهٕٛ وت انتظحذ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ئشٚد ايٓيب 

لٓ#ذ ئشٚج#٘ َ#ٔ ايبٝ#ش باػ#ش       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  إٔ ايٓيب ستُذًا ٚ
 تٛصٜع ايٛظا٥  ٚانتُٗاو.

َٚٔ اٯٜاو إٔ ايٓيب ئشد َٔ بٝت٘ َاػًٝا ل٢ً قذَٝ٘ إؾت أذذ َٚٛكع  
 انتعشن١، يٝهٕٛ ايطشٜل َٓاطب١ يًتذاسغ ٚايتؼاٚس خبـٛق انتعشن١.

جَددٌ اُ اٌُّْددؤَِِنِنيَ َِمَبعِددذَ رُإساد٠ انتعٓ##٢ ا٭ل##ِ وت قٛي##٘ تع##اؾتش ارت##اَع:

 زَظا٥ٌ َٓٗا:ٌٍِْمِزَبيِ

 اٱلذاد يًُعشن١. ا٭ٚؾت:
 كتع انت٪ٕٚ. اياا١ْٝ:
 ت١٦ٝٗ ايعذ٠. اياايا١:
 تكذِٜ ايشاٜاو. ايشابع١:
 تعٝؽت ا٭َشا٤. ارتاَظ١:
 كبط ا٭لذاد. ايظادط١:
 ت كذ انت٪َٓؽت. ايظابع١:

ـٛؿًا ٚإٔ ايه #اس ٚؿ#ًٛا   ٚايـرٝس ٖٛ اياايث ٚايشابع ٚارتاَع، ئ
اؾت أذ##ذ قب##ٌ انتظ##ًُؽت، فاٱْؼ## اٍ ايضا٥##ذ بتٛصٜ##ع انتٛاك##ع فشؿ##١ يًع##ذٚ    
يٲجٗاص ل٢ً انتظًُؽت، َٚٓاطب١ يهؼ  َٛاكعِٗ ٚذشناو ادتٓٛد، هتا ٜذٍ 

 ل٢ً ٚجٛد إلحاص لظهشٟ وت اٯ١ٜ َٔ ٚجٛٙ:
إْ٘ ديٌٝ ل٢ً إٔ تٛصٜع انتٛاكع ل٢ً ايـراب١ ن#إ ب#ايٛذٞ وت    ا٭ٍٚ:

 نٝ ٝت٘ ٚوت أٚاْ٘ َٚٛكٛل٘.
 َٔ َٓافع٘ ت١٦ٝٗ أرٖإ انتظًُؽت يًُعشن١. ايااْٞ:
قطع ط#بٌٝ انتباغت#١ لً#٢ ايع#ذٚ، ف#٬ ٜظ#تطٝع َعٗ#ا إٔ ٜ #اج٧          اياايث:
 انتظًُؽت.
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ٜ ٝذ اٱط#تعذاد يًكت#اٍ قب#ٌ ارت#شٚد َ#ٔ انتذٜٓ#١ َعشف#١ ذ#ٛا٥خ          ايشابع:
 انتكاتًؽت، ٚبزٍ ايٛطع يتٛفريٖا .

 ؿٝغ ٚنٝ ١ٝ تٛصٜع انتظًُؽت، ٚذاج١ نٌ َٛكع.بٝإ  ارتاَع:
َٓع إْذطاغ لٕٝٛ ايعذٚ بؽت ؿ# ٛف انتظ#ًُؽت، ٭ٕ تٛصٜ#ع     ايظادغ:

انتٛاكع وت انتذ١ٜٓ ٚقبٌ ايٛؿٍٛ اؾت َٝذإ انتعشن١ ظتع#ٌ ن#ٌ َظ#ًِ ٜع#شف     
 ؿاذب٘.

 تعٝؽت ايكٝاداو انتٝذا١ْٝ وت انتعشن١. ايظابع:
ُ  ايا##أَ: ؽت إٔ انتعشن##١ جت##شٟ ذ##ٛايٞ َ##ٔ فل##ٌ اهلل تع##اؾت لً##٢ انتظ##ً

انتذٜٓ##١، ٚوت أسض وت انتذٜٓ##١، ٫ٚ تبع##ذ لٓٗ##ا إ٫ أَٝ##ا٫ً َع##ذٚاو، ي##زا ف##إ  
ايـراب١ ٜعشفٕٛ َٝذإ انتعشن١ ئـٛؿًا ا٭ْـاس َِٓٗ، ٚنخٕ ايتٛصٜع ذ٦ٓٝز 

 ٜهٕٛ ل٢ً ارتشٜط١.
تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً إستكا٤ انتظًُؽت وت ايعًّٛ ايعظهش١ٜ، َٚع#شفتِٗ   ايتاطع:
،ا ِٖٚ وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ِٗ وت انتٝذإ ببٝإ ايٓيب ستُذ يٛظا٥ 

 انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠.
وت اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ انتٓافكؽت َٚهشِٖ ٚغذسِٖ، إر إٔ ايٓيب ستُذًا  ايعاػش:

ٜكّٛ بتعٝؽت َٛاكع انتظًُؽت ٖٚٛ وت انتذ١ٜٓ يهٞ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
كتاٍ ٜظ#ٌٗ لً#٢ ايع#ذٚ إئرتاقٗ#ا، نُ#ا ي#ٛ       ٫ ٜهٕٛ انتٓافكٕٛ وت جب١ٗ َٔ اي

ناْٛا وت انت١ُٓٝ أٚ انتٝظش٠ أٚ ِٖ ايشَا٠، يزا نتا قاّ سأغ ايٓ ام لبذاهلل بٔ أبٞ 
بٔ طًٍٛ باٱْٗضاّ َٚع٘ ث٬ةما١٥ ٖٚ#ِ ضت#ٛ ثً#ث انتظ#ًُؽت مل ٜظ#بيف بٗضقت#١       

 انتظًُؽت.
يكذ ْ#ضٍ ايه #اس بخذ#ذ ٜ#ّٛ ا٭سبع#ا٤ أٟ قب#ٌ ٜ#َٛؽت َ#ٔ          اذتادٟ لؼش:
هتا ٜظتًضّ ايتٛقٞ ٚاذتزس َِٓٗ ٭ِْٗ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ئشٚد ايٓيب 

إئت##اسٚا انتٛاك##ع انتٓاط##ب١ ،##ِ ئـٛؿ##ًا ٚإٔ انتٓطك##١ فٝٗ##ا ٖل##ا، ٚجٝ##اٍ  
 ٚأٚد١ٜ، ٫ٚصايش َعانتٗا ل٢ً ذا،ا إؾت َٜٛٓا ٖزا.

إ تٛصٜع اي#ٓيب يًُحاٖ#ذٜٔ وت َٛاك#عِٗ ٖٚ#ِ وت انتذٜٓ#١       ايااْٞ لؼش:
 ايتُشد ٚايرتدد ٚاٱلتزاس وت َٝذإ انتعشن١.َاْع َٔ 
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 ت١٦ٝٗ انت٪َٓؽت يًكتاٍ، ٚجعًِٗ ٜظتعذٕٚ ،ا.  اياايث لؼش:
 ايتٛج٘ بايذلا٤ اؾت اهلل بايٓـش َا بؽت ايتب٤ٛ ٚبذا١ٜ انتعشن١. ايشابع لؼش :
يكذ أئربو اٯ١ٜ لٔ تعكيف قٝاّ ايٓيب بتٛصٜع انتظًُؽت وت  ارتاَع لؼش :
ئشٚج٘ َٔ أًٖ٘ ٜٚ ٝذ إبتذا٤ ايتٛصٜع ٚإج٬غ ايـراب١  َٛاكع ايكتاٍ لٓذ

وت َٛاك#عِٗ، إط##تُشاس ٖ##زا ايتٛصٜ##ع ٚايتٛجٝ##٘ ٚأٚاَ##ش ايتٛصٜ##ع ايٓبٜٛ##١ وت  
 ذا٫و تاي١ٝ أئش٣ ٖٚٞ:

 وت ايطشٜل إؾت أذذ. ا٭ٍٚ:
 لٓذ ايٛؿٍٛ إؾت َٝذإ انتعشن١. ايااْٞ:
 لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ؿ٢ً اهلل قبٌ بذا١ٜ انتعشن١ إر نإ ايٓيب ستُذ اياايث:

 قتؼٞ ل٢ً سجًٝ٘ ٜـ  أؿراب٘ يًكتاٍ.
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     أثٓا٤ انتعشن١، إر ٜت#ٛؾت اي#ٓيب ستُ#ذ     ايشابع:

َظ##٪ٚيٝاو ايكٝ##اد٠ بٓ ظ##٘، ٖٚ##ٞ أل##ِ  َ##ٔ تع##ٝؽت َٛاك##ع ايكت##اٍ ٚتؼ##ٌُ  
 اٱػشاف ٚانتباػش٠ وت انتعشن١.

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ُذ لٓذَا تعشض انتظًُٕٛ يًٗضقت١ ثبش ايٓيب ست ارتاَع:
 ٚدلا أؿراب٘ يًشجٛ  إيٝ٘، ٖٚٛ َٔ َـادٜل ت٦ٝٗتِٗ يًكتاٍ. ٚآي٘ ٚطًِ 
بٓ ظ#٘ وت   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     يكذ قات#ٌ اي#ٓيب ستُ#ذ     ايظادغ:

انتعشن١، َٚٓ٘ تعٝٝٓ٘ نتٛاكع اجملاٖذٜٔ وت انتعشن١ طٛا٤ نتٔ نإ َع٘، أٚ ايزٟ 
أٚ ايزٟ ٜترشى ٜٚعٌُ ؿتا  ٚآي٘ ٚطًِ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘تـً٘ أٚاَش ايٓيب ستُذ 

وت انتٝ#ذإ ئـٛؿ#ًا    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٜٓاطيف َٛكع ايٓيب ستُذ 
 ٚأْ٘ نإ ٚطط انتٝذإ.

بتعٝؽت َٛاكع انت٪َٓؽت وت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ قاّ 
ْؽت ايكتاٍ، يتهٕٛ َٓابش َ#ٔ ْ#ٛس وت اي#ذْٝا ٚاٯئ#ش٠، ٚت#ذٍ لً#٢ آٜ#١ وت ق#ٛا        

ادتضا٤ اٱ،ٞ، إر ٜٓحز، انتظًُٕٛ إؾت ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ايآا٤ ٚانت#ذ   
يًُ٪َٓؽت انتكاتًؽت َٔ ايـراب١، ٜٚتخ#زٕٚ َ#ٔ ٚق#ا٥ع تً#و انتع#اسى ْرباط#ًا       
ٚطبٌٝ ٖذا١ٜ، ٚأؿبرش تًو انتٛاكع َٔ ايكتاٍ َٚ#ع َ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ ايل#شس      

اي#ٓيب  ٬ّ ٚػ#خف  اي اد  ٚارتطش ايؼذٜذ ٚدْٛ انت#ٛو ٚارتؼ#١ٝ لً#٢ اٱط#    
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َٓاطب١ ٱقشاس انتظ#ًُؽت ب ل#ٌ ٚلً#ٛا ستب#١      ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ايـراب١ اجملاٖذٜٔ يٝـبرٛا ًَٛنًا َٔ غ#ري تٝح#إ، ٚأَ#شا٤ لً#٢ ايكً#ٛ،،      

 ٚأل٬ًَا يًتك٣ٛ ٜكتذٟ بِٗ انت٪َٕٓٛ وت نٌ صَإ.
 ٘ ٚطًِايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيٚإر جا٤و اٯ١ٜ باٱئباس لٔ قٝاّ 

اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    بإج٬غ انت٪َٓؽت وت َكالذِٖ ٚيهٓٗا مل تزنش تب#٨ٛ  
 َكعذٙ وت ايكتاٍ، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ: لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
َٛك##ع َع##ؽت وت  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِي##ٝع يً##ٓيب ستُ##ذ  ا٭ٍٚ:

ايكتاٍ، ٖٚٛ ايزٟ ٜذٍ لًٝ٘ ظاٖش اٯ١ٜ ٭ْ٘ ٜتٛؾت َتابع١ جًٛغ انت٪َٓؽت وت 
 ٚتكذٜش اٯ١ٜ تب٨ٛ ْ ظو ٚانت٪َٓؽت َكالذ ايكتاٍ. َٛاكعِٗ،
 َٛكع ايٓيب وت ايكتاٍ، ٖٛ إج٬غ ٚتب٧ٜٛ انت٪َٓؽت وت َكالذِٖ، ايااْٞ:

قتؼ#ٞ لً#٢    -ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  -قاٍ ايٛاقذٟ : ٚجعٌ سطٍٛ اهلل 
سجًٝ٘ ٜظٟٛ تًو ايـ ٛف، ٚ"ٜب٤ٛ انت٪َٓؽت َكالذ يًكتاٍ " ٜكٍٛ: تكذّ ٜ#ا  

ثِ ق#اّ   ،تخئش ٜا ف٬ٕ، ذت٢ إْ٘ يري٣ َٓهيف ايشجٌ ئاسجا فٝ٪ئشٙف٬ٕ، ٚ
 .(1)سطٍٛ اهلل فخطيف ايٓاغ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘   ًاايٓيب ستُذتذٍ اٯ١ٜ بايذ٫ي١ ايتل١ُٝٓ إٔ  اياايث:
 وت َٝذإ انتعشن١ ٜٚتٛؾت ايكٝاد٠، ٖٚٛ ناف وت بٝإ َٛكع٘. ٚطًِ

انتعشن١ ٫ ٜخئز راو لٌُ انتكاتًؽت تبؽت اٯ١ٜ ايهشقت١ إٔ ايكا٥ذ وت  ايشابع:
 بٌ ٜهٕٛ وت ذاٍ ٜتُهٔ َعٗا َٔ اٱػشاف ٚايتٛجٝ٘ ٚإداس٠ ػ٪ٕٚ ايكتاٍ.

 ٫ٚ تعاسض بؽت ٖزٙ ايٛجٛٙ، ٚنًٗا َٔ َـادٜل اٯ١ٜ. 
يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت اٱْت ا  َٔ اي#ٛذٞ وت انتعشن#١ ٚجتً#ش    

، ٜٚذسى انت٪َٕٓٛ َٛكٛل١ٝ أٍٚ َـادٜل ٖزا ايٓ ع بتعٝؽت َٛاكع انت٪َٓؽت
ايٛذٞ وت تب٥ِٛٗ َكالذ ايكتاٍ فبادسٚا إؾت اٱَتااٍ ٚوشدٚا َٔ أْ ظِٗ ا،ِ 

 باي ؼٌ ٚذذٜث ايٓ ع باٱْٗضاّ.  

                                                 

 أْظش ـتاّ ارتطب١ انتباسن١ وت ادتض٤ ايتايٞ قإْٛ ارتطب١ قبٌ انتعشن١.(1) 
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تش٣ نتارا ٚؿ ش اٯ١ٜ ايزٜٔ ٜظتعذٕٚ يًكتاٍ ّٜٛ أذذ ِٖٚ وت انتذ١ٜٓ @
سأغ ايٓ ام  بانت٪َٓؽت بُٝٓا إْظًو ث٬ةما١٥ َِٓٗ وت ايطشٜل إؾت أذذ بترشٜض

 لبذ اهلل بٔ أبٞ إبٔ طًٍٛ.
ادت#ض٤ ا٭ٍٚ َ#ٔ ت ظ#ري     24ق107ادتٛا، َٔ ٚجٛٙ َزنٛس٠ وت ادت#ض٤  

 @@.(1)زإَِْ ََّّغَغَىَُُ لَشَحٌقٛي٘ تعاؾتش

 انىقائع بني بدر وأحد  
ٚانتظ#ًُٕٛ وت   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    يكذ نإ إْتـاس ايٓيب ستُذ  

إختزٖا انتظًُٕٛ َٓاط#ب١ يتابٝ#ش دل#ا٥ِ اي#ذٜٔ،     َعشن١ بذس آ١ٜ وت ايعانتؽت، ٚ
 فحشو بعذٖا ٚقا٥ع لذٜذ٠  َٓٗا :

َٔ َعشن١ بذس مل  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ نتا قذّ سطٍٛ اهلل ا٭ٚؾت:  
ٜكِ وت انتذ١ٜٓ إ٫ طبع يٝاٍ يٝخشد يً ضٚ بٓ ظ٘ ٜشٜذ بين طًِٝ، بلِ ايظؽت، 

ي  #اسٟ ٚبً#غ َ#ا٤ َ#ٔ َٝ#اِٖ      ٚإطتعٌُ ل٢ً انتذ١ٜٓ أبٔ أّ َهتّٛ أٚ ػٝا  ا
ٜكاٍ ي٘: ايهذس، فاقاّ لًٝ٘ ث٬ث يٝ#اٍ، ٚمل ًٜ#ل نٝ#ذًا، ث#ِ سج#ع ٚأق#اّ وت       

 انتذ١ٜٓ بك١ٝ ػٛاٍ ٚأفذ٣ أناش ا٭طش٣ َٔ قشٜؽ.
بعذ ٚاقع١ ب#ذس َ#ٔ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚنخٕ ئشٚد ايٓيب ستُذ 

َٓ لَىٍَِددهَ رُجَددٌ اُ ًَإِرْ غَددذًََدَ ِِددغ##ري فاؿ##١ً ت##زنش َ##ٔ َـ##ادٜل قٛي##٘ تع##اؾت ش

 .(2)زاٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِ

ؿ#٢ً اهلل  ؿتع٢ٓ إٔ انتشاد َٔ اٯ١ٜ يٝع اٱئباس لٔ ئشٚد ايٓيب ستُذ  
َٔ بٝت٘ وت ايـبا  ايبانش يًكتاٍ فكط، بٌ ٖ#ِ أل#ِ فٝؼ#ٌُ    لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ذ١ٜٓ ٖٚٛ ػاٖذ انتبادس٠ ٚارتشٚد يً ضٚ، ٚلذّ اٱقا١َ ٚايًبث ايطٌٜٛ وت انت
ل٢ً تشطٝو َب#اد٨ اٱط#٬ّ وت انتذٜٓ#١ ٚق#٠ٛ دٚي#١ اٱط#٬ّ، ٚل#ذّ إَه#إ         

 ذذٚث ئشم ٚغذس َٔ دائٌ انتذ١ٜٓ.

                                                 

 .140طٛس٠ آٍ لُشإ (1)
 . 121طٛس٠  آ ٍ لُشإ (2) 
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ذُٝٓا سجعش قشٜؽ َٓٗض١َ إؾت َه١ بعذ َعشن#١ ب#ذس، ْ#زس أب#ٛ      اياا١ْٝ:
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ط ٝإ أ٫ قتع سأط٘ َا٤ َٔ جٓاب#١ ذت#٢ ٜ #ضٚ ستُ#ذًا     

 .(1)يت سانيف َٔ قشٜؽ يٝرب قتٝٓ٘فخشد وت ٦َ ٚطًِ،
ٚق١ً ٖزا ايعذد َٔ ادتٓٛد يًذ٫ي١ ل٢ً أْ٘ مل غت#شد يكت#اٍ، إر ج#ا٤و     

آ٫ف َٔ قشٜؽ فٗضَِٗ انتظًُٕٛ، ٜٚذٍ ٖزا ارتشٚد لً#٢ إستب#اى س٩ٚغ   
قشٜؽ، ٚػعٛسِٖ بايزْيف ٚارتضٟ أَاّ ايٓاغ، ٚأتٛا ْاذ١ٝ َٔ انتذ١ٜٓ ٜكاٍ 

َٔ ايٓخٝ#ٌ، ٚقتً#ٛا سجً#ؽت ناْ#ا وت ذ#شث      ،ا ايعشٜض، فرشقٛا فٝٗا لذدًا 
ؿ٢ً اهلل ،ُا، ثِ ْـشفٛا ساجعؽت فعًِ بِٗ أٌٖ  انتذ١ٜٓ ٚئشد سطٍٛ اهلل 

وت وًبِٗ، ٚإطتعٌُ ل٢ً انتذ١ٜٓ بؼري بٔ لبذانتٓ#زس، ٖٚ#ٛ    لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
أبٛ  يباب١، ٚطاس إؾت َٛكع ٜكاٍ ي٘ فشقش٠ ايهذس بٝٓ٘ ٚبؽت  انتذ١ٜٓ ضت#ٛ ةماْٝ#١   

يه##ٔ أب##ا ط## ٝإ ٚأؿ##راب٘ إْٗضَ##ٛا ف##اسٜٔ، ٚتشن##ٛا بع##ض َت##الِٗ  ب##شد، ٚ
يًتخ ٝ  لِٓٗ وت ا،شٚ، ٚوًيف ايٓحا٠، ٚقاٍ انتظ#ًُٕٛ ذ#ؽت سج#ع بٗ#ِ     

: ٜاسط#ٍٛ اهلل: اتطُ#ع يٓ#ا إٔ ته#ٕٛ     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   سطٍٛ اهلل 
غض٠ٚ، قاٍ: ْعِ، ٚمسٝش غض٠ٚ ايظٜٛل ٭ٕ انتظًُؽت أئ#زٚٙ، ٖٚ#ٛ ػ#اٖذ    

 فض  ايه اس، ٚذشؿِٗ ل٢ً اي شاس بخْ ظِٗ.ل٢ً ئٛف ٚ
 يكذ بادس انتظًُٕٛ اؾت ارتشٚد اؾت ايه اس َٚٛاجٗتِٗ ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

إْٗا آ١ٜ وت تٓظِٝ جٝٛؾ ايـراب١، ٚقذستِٗ ل٢ً َٛاج١ٗ أطبا، ا٭ٚؾت:
 انتباغت١ ٚاي ذس.
٭ذ#ذ ايـ#راب١    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إطتعُاٍ ايٓيب ستُذ  اياا١ْٝ:
١ٜٓ لٓذ َ اسدت٘ ،ا ديٌٝ ل٢ً إطتكشاس ايٓظ#اّ، ٚقٛال#ذ اذته#ِ وت    ل٢ً انتذ

انتذ١ٜٓ، ٚاٱستكا٤ وت اي ك٘ ٚػ٪ٕٚ اذتهِ لٓذ انتظًُؽت، ٚسكا ايـراب١ ؿتٔ 
يتٛيٞ تـ#شٜ  ػ#٪ٕٚ اذته#ِ     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٓـب٘ ايٓيب ستُذ 

 أٜاّ غٝبت٘.

                                                 

 . 2/44ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (1) 
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  ا٭لُاٍ، ٚنتٛاج١ٗ إدساى انتظًُؽت ذتاج١ ٖزا ايتعٝؽت يتـشٜ اياايا١:
 لٓٗا. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َباغت١ ايعذٚ يًُذ١ٜٓ لٓذ غٝا، ايٓيب ستُذ 

ٚأؿراب٘ َٔ غض٠ٚ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ سجٛ  ايٓيب ستُذ  اياايا١ :
خقاّ بانتذ١ٜٓ بك١ٝ رٟ اذتح١ أٚ قشٜبا َٓٗ#ا، ث#ِ   ف ايظٜٛل، بعذ إٔ إْٗضّ ايعذٚ
ٖٞ غض٠ٚ رٟ أَش، ٚاطتعٌُ ل٢ً انتذ١ٜٓ لاُإ بٔ غضا صتذا، ٜشٜذ غط إ، ٚ

 .(1)ابٔ ٖؼاّ ٘ل إ، قاي
ٚأقاّ وت صتذ ػٗش ؿ ش نً٘ أٚ قشٜبًا َٓ#٘، ث#ِ سج#ع إؾت انتذٜٓ#١ ٚمل ًٜ#ل      

فكذ ناْش قشٜؽ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ نٝذًا، ٚوت ٖزا اي ضٚ آ١ٜ وت ْبٛت٘ 
بًذإ ٚايكبا٥ٌ، ٜٚعٛد َ#ٔ  وت تًو ا٭ٜاّ تطًب٘ ٚتشٜذ قتً٘، ٚإرا ٖٛ ٜ ضٚ اي

 غري إٔ ًٜك٢ نٝذًا، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
ٚانتظًُؽت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فض  ايه اس َٔ ايٓيب ستُذ  ا٭ٚؾت:

 ٚلحضِٖ لٔ زتاساتِٗ.
فٝ٘ آ١ٜ أئش٣ ٖٚٞ إٔ انتظًُؽت مل ٜعتذٚا ل٢ً ا٭لشا، َٚٔ ٖٛ  اياا١ْٝ:

ج##ٛا وت وً##يف ق##ّٛ   وت و##شٜكِٗ، ٚمل ٜٓٗب##ٛا ا٭َ##ٛاٍ ٚانتٛاػ##ٞ، ب##ٌ ئش    
 شتـٛؿؽت َٔ ايه اس.

 لٛد٠ انتظًُؽت بخَٔ ٚط٬ّ َٔ غضٚاتِٗ. اياايا١:
تٛنٝذ ذكٝك١ ٖٚٞ ظٗٛس دٚي١ اٱط٬ّ، ٚإتظا  سقعتٗا، ٚقذس٠  ايشابع١:

جٝ##ٛؾ انتظ##ًُؽت لً##٢ بظ##ط ْ ##ٛرِٖ ٚط##ٝطشتِٗ وت َٛاك##ع لذٜ##ذ٠ ذ##ٍٛ  
 انتذ١ٜٓ.

انتؼ#شنؽت ٚن #اس    إْٗ#ا سط#اي١ تبع#ث اي #ض  ٚارت#ٛف وت قً#ٛ،       ارتاَظ١:
 قشٜؽ ئاؿ١.

جبٝؽ َٔ أؿراب٘ ٜشٜ#ذ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ثِ ئشد سطٍٛ اهلل 
قشٜؼًا، ٚإطتعٌُ ل٢ً انتذ١ٜٓ إبٔ أّ َهتّٛ، قاٍ إبٔ إطرام: )ذت٢ إرا بًغ 

، فاق##اّ بٗ##ا ػ##ٗش سبٝ##ع اٯئ##ش  (2)ي##شإ، َع##ذًْا باذتح##اص َ##ٔ ْاذٝ##١ اي ##ش  
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، ٚتًو آ١ٜ وت ظٗٛس (1) ١ٓ ٚمل ًٜل نٝذًا(ٚكتاد٣ ا٭ٚؾت، ثِ سجع إؾت انتذٜ
اٱط٬ّ، ٚبٓا٤ جٝؽ انتظًُؽت، ٚت١ُٝٓ ًَه١ انتٛاج١ٗ ٚادتٗ#اد وت ْ ٛط#ِٗ،   

ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘   ٚمل ٜٓرـش جٗاد انتظًُؽت بعذ بذس خبشٚد ايٓيب ستُذ 
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚايـراب١ إؾت َا ذٍٛ انتذ١ٜٓ، بٌ قاّ ايٓيب ستُذ  ٚطًِ 
خَش لظِٝ، ٖٚٛ إؿ٬  ذاٍ انتذ١ٜٓ نتٛاج١ٗ ا٭لذا٤، ٚحتزٜش فشٜ#ل  ب ٚطًِ 

 َٔ ايٝٗٛد هتٔ أئًٛا بايعٗٛد ٚايعكٛد.
يكذ طع٢ ايه اس يٲْت #ا  َ#ٔ ٚج#ٛد ايٝٗ#ٛد ٚانتٓ#افكؽت وت انتذٜٓ#١، قب#ٌ        

ٚانتظًُٕٛ ايعكٛد  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأثٓا٤ انتعشن١، فعكذ ايٓيب ستُذ 
د، ٚتًو آ١ٜ وت ايٓب#٠ٛ، َٚـ#ذام لً#٢ ؿ#ر١ بعا#١ اي#ٓيب       ٚانتٛاثٝل َع ايٝٗٛ

ٚأْ٘ ٫ٜ عٌ إ٫ َا ٜختٞ ب٘ ايٛذٞ َ#ٔ لٓ#ذ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 
اهلل لض ٚجٌ، إر أْ#٘ ٜ #شم وت ايعاًَ#١ ب#ؽت أٖ#ٌ ايهت#ا، ٚايه #اس، ف#زٖيف         

إؾت ب#ين فٝٓك#ا  ٚكتعٗ#ِ وت ط#ٛقِٗ      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  سطٍٛ اهلل 
، ٜا َعؼش ٜٗٛد، أطًُٛا قبٌ إٔ ٜـٝبهِ اهلل ؿتاٌ َا أؿا، ب٘ قشٜؼ#اً ٚقاٍ: 

َ#ٔ ق#شٜؽ، ن#اْٛا     فكايٛا ي٘ : ٜا ستُذ، ٫ ٜ شْو َٔ ْ ظو أْو قتًش ْ #شاَ 
 .(2)"٫ ٜعشفٕٛ ايكتاٍ، إْو ٚاهلل يٛ قاتًتٓا يعشفش أْا ضتٔ ايٓاغ أغُاسًا

بِٝٓٗ ٚبؽت  قاٍ إبٔ إطرام: إ بين قٝٓكا  ناْٛا أٍٚ ٜٗٛد ْكلٛا َا
سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، ٚذاسبٛا فُٝا بؽت بذس ٚأذذ، ٚذذث 
إٔ أَ##شأ٠ َ##ٔ ايع##ش، ق##ذَش جبً##يف ،##ا فبالت##٘ وت ط##ٛم ب##ين قٝٓك##ا ،   
ٚجًظش اؾت ؿا٥غ، فحعًٛا ٜشٜذْٚٗا ل٢ً نؼ  ٚجٗٗا، ٚقاّ ايـا٥غ 
بعكذ وشف ثٛبٗا إؾت ظٗشٖا، ٚذُٝٓا قاَش إْهؼ ش ط٤ٛتٗا فلرهٛا 

فـاذش، فٛثيف سجٌ َ#ٔ انتظ#ًُؽت فكت#ٌ ايـ#ا٥غ فكت#ٌ ايٝٗ#ٛد       َٓٗا، 
 انتظًِ فإطتـشخ أًٖ٘ انتظًُؽت، ٚذـًش فت١ٓ ٚػش .

                                                                                                                            

 ٚأَ٘ ٖاجش ايتُش ؿته١.
 .2/56(  ايظري٠ ايٓب١ٜٛ 1) 
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ؿتراؿشتِٗ ذت٢ ْضيٛا ل٢ً  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ثِ قاّ سطٍٛ اهلل 
ذهُ٘، فكاّ إيٝ٘ لبذ اهلل بٔ أبٞ طًٍٛ، ٚقاٍ: ٜاستُذ أذظٔ وت َٛايٞ ٚأحل 

سبعُا٥##١ ذاط##ش أٟ ٫دس  ي##٘، ٚث٬ةما٥##١ داس ، ق##ذ لً##٢ اي##ٓيب ٚق##اٍ أْٗ##ِ أ
َٓعْٛٞ َٔ ا٭لت#ش ٚا٭ط#ٛد، حتـ#ذِٖ وت غ#ذا٠ ٚاذ#ذ٠، أْ#ٞ ٚاهلل اَ#ش٩        

 .(1)ِٖ يو ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أئؼ٢ ايذٚا٥ش، فكاٍ سطٍٛ اهلل 
إٔ ٜ#بؽت َـ#ذام ايٓب#٠ٛ     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يكذ أساد ايٓيب ستُذ 

ٌ لٔ أٌٖ ايهت#ا،، ٚفٝ#٘ دل#٠ٛ ،#ِ يٲتع#اظ ٚاٱلتب#اس       بايع ٛ ايعاّ ايعاج
ٚايه##  ل##ٔ إٜ##زا٤ انتظ##ًُؽت، ٚإجتٓ##ا، إلاْ##١ ايه ##اس لً##ِٝٗ، ٚفٝ##٘ دسغ   
يعبذاهلل بٔ أبٞ طًٍٛ ٚأؿراب٘ انتٓاقؽت يريٚا تٓاَٞ ق٠ٛ اٱط٬ّ ًَٜٛا بعذ ّٜٛ 
ٚطال١ بعذ طال١، ٚأْٗ#ِ ٫ئ#ٛف ٫ٚ ئؼ#١ٝ لً#ِٝٗ َ#ع اٱْتُ#ا٤ يٲط#٬ّ        

ٞ بايـرب ٚايتك#٣ٛ، ٚاذت#شق لً#٢ أدا٤ ؿ#٠٬ ادتُال#١ ٚاي #شا٥ض       ٚايترً
 ا٭ئش٣.

  حبث بالغي
يك##ذ ج##ا٤و اٯٜ##١ ب##زنش َكال##ذ يًكت##اٍ َ##ٔ غ##ري بٝ##إ إك##اوت وت تع##ٝؽت    

ًٌََمَددذَ َٔصَددشَوَُُ اٌٍهددوُ ايٛاقع##١،بُٝٓا ج##ا٤ بع##ذ آٜ##تؽت رن##ش نتعشن##١ ب##ذس بكٛي##٘ تع##اؾتش 

بايزاو، ٚيٝع َٔ ديٌٝ ظ#اٖش وت ي #ظ    ، فًِ تزنش اٯ١ٜ ٚاقع١ أذذ(2)زثِجَذَسٍ

اٯ١ٜ ل٢ً إساد٠ َعشن١ أذذ هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢ َٛك#ٛل١ٝ ايظ#١ٓ ايٓبٜٛ#١ ٚأئب#اس        
 ايـراب١ وت تعٝؽت ايٛقا٥ع.

ٚئاي  بعلِٗ انتؼٗٛس ٚقاٍ إٔ انتشاد وت اٯ١ٜ غ#ري ٚاقع#١ أذ#ذ، فك#اٍ     
 َكاتٌ انتشاد ّٜٛ ا٭ذضا،، ٚقاٍ اذتظٔ أْ٘ ّٜٛ بذس. 

اتٌ ٚاذتظٔ ايبـشٟ  بانتؼٗٛس ٚايٛاسد  لٔ إبٔ لباغ ٫ٚ ٜلش قٍٛ َك
ٚاٱَاّ ايباقش لًٝ٘ ايظ٬ّ، ٫ٜٚك٣ٛ قٍٛ اذتظٔ ل٢ً َعاسكت٘ باٱكاف١ اؾت 
 بعض ايكشا٥ٔ اييت تذٍ ل٢ً ْضٚ،ا خبـٛق َعشن١ أذذ ٖٚٞ ل٢ً قظُؽت:
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 ايكشا٥ٔ ايكشآ١ْٝ َٚٓٗا:ا٭ٍٚ:
هشًا يًكتاٍ، ٚمسا  ئ#رب  د٫ي١ َ ّٗٛ اٯ١ٜ ل٢ً ئشٚد ايٓيب َب ا٭ٚؾت:

 قذّٚ ايعذٚ قشٜبًا َٔ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠.
 تٛصٜع َٛكع ايكتاٍ وت انتعشن١. اياا١ْٝ:
ّٖ#ِ جٓ#اذؽت َ#ٔ ا٭ْـ#اس ب#ادتػت       اياايا١: زت٧ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باٱئباس لٔ 

 يلشا٠ٚ انتعشن١، ٚناش٠ ايعذٚ ٚلذت٘.
 ٱطِ.زت٧ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ خبـٛق َعشن١ بذس، ٚرنشٖا با ايشابع١:
ايكشا٥ٔ ايتخسغت١ٝ ايٛاسد٠ وت أئب#اس ايـ#راب١ ل#ٔ انتعشن#١ ٚرن#ش       ايااْٞ:

ُّٛا باي ؼٌ ٚافتخاسِٖ بٓضٍٚ اٯٜ#١ ايتايٝ#١ خبـٛؿ#ِٗ ٚاي#يت ت#ذٍ       ايزٜٔ ٖ
 ل٢ً ايعٓا١ٜ ٚايًط  اٱ،ٞ بِٗ.

 ٚايتٓهري وت اٯ١ٜ خبـٛق ايٛاقع١ ْٛ  إلحاص قشآْٞ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
انتاكٞ ٚإئباسٖا لٔ ذادث١ ٚٚاقع١ غري بعٝ#ذ٠  زت٧ اٯ١ٜ بـٝ ١  ا٭ٚؾت:
 وت صَاْٗا.
جا٤ رنش َعشن١ بذس خبـٛق ايٓتٝح١ ٚايظ ش وت انتعشن١، أَا ٖزٙ  اياا١ْٝ:

 اٯ١ٜ فزنشو َكذَاو َعشن١ أئش٣.
وت اٯ١ٜ إػ#اس٠ إؾت ٚظٝ #١ ايـ#راب١ ٚايت#ابعؽت وت تٛثٝ#ل أط#با،        اياايا١:

 فٝٗا.ْضٍٚ اٯٜاو، ٚبٝإ ايٛقا٥ع اييت ْضيش 
 ،ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ئطابًا يًٓيب ستُذ  ايشابع١:

ٚإئب##اسًا ل##ٔ جٗ##ادٙ وت ط##بٌٝ اهلل ْٚـ##ش٠ ايـ##راب١ َ##ٔ انتٗ##اجشٜٔ        
ٚا٭ْـاس ي٘، ٚإْعذاّ ارتٛف وت ْ ٛطِٗ َٔ ايعذٚ َع ناشت٘، ٚدْٛٙ َٔ 

 انتذ١ٜٓ.
أل#ِ إر ت#بؽت    جا٤و اٯ١ٜ خبـٛق ٚاقع#١ َعٝٓ#١ إ٫ إٔ انتعٓ#٢    ارتاَظ١:

ِ  ًاايٓيب ستُذاٯ١ٜ َٛكٛ  ادتٗاد وت اٱط٬ّ ٚإٔ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
ٜعبخ أؿراب٘ يًكتاٍ دفالًا لٔ بٝل١ اٱط٬ّ، ٚفٝ٘ دل#٠ٛ يًُظ#ًُؽت يتٛثٝ#ل    

 اي ضٚاو اييت غضاٖا سطٍٛ اهلل، ٚايظشاٜا اييت بعاٗا.
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ُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ايٓيب ستفُٔ اٯٜاو إٔ اي ض٠ٚ ٚايظش١ٜ تًتكٝإ بكٝاّ  
 بإلذادٖا ٚت١٦ٝٗ َظتًضَاتٗا. ٚآي٘ ٚطًِ

جا٤ ايتٓهري وت إطِ ايٛاقع١ يٲػاس٠ إؾت انتع٢ٓ ا٭لِ َٔ ذٝث  ايظادط١:
ايت٧ٝٗ انتظتُش يًكتاٍ، ٚذت٢ ٚإٔ مل تهٔ ٖٓاى َعشن١ ٚقت#اٍ، أٟ إٔ اٯٜ#١   

ٚآي٘  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘خترب لٔ ذكٝك١ وت ٚاقع١ أذذ، ٖٚٞ إطتعذاد 
ٚايـراب١ ايذا٥ِ يًكتاٍ يت١ُٝٓ ًَه١ ايت٧ٝٗ يًكتاٍ لٓذ انتظًُؽت، ٚتشى  ٚطًِ

اي  ١ً ٚايشن#ٕٛ إؾت ايشاذ#١ ، ٚبع#ث اي #ض  ٚارت#ٛف وت ْ #ٛغ ايه #اس َ#ٔ         
 ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت.

: ٜتخز انتٗاكتٕٛ طال١ اي حش غايب#ًا بذاٜ#١ ا،ح#ّٛ لً#٢ انت#ذٕ      ايظابع١
ٚوت نٌ صَإ ٚإؾت َٜٛٓ#ا ٖ#زا، فح#ا٤و ٖ#زٙ     ٚانتٛاقع ٚاذتـٕٛ آْزاى، بٌ 

اٯ١ٜ يترزٜش انتظ#ًُؽت وت تً#و ايظ#ال١ ٚإئب#اس ايه #اس إٔ انتظ#ًُؽت ٜكظ#ٕٛ        
ٚق##ادسٕٚ لً##٢ اي##ذفا  ل##ٔ ب٬دٖ##ِ ٚارت##شٚد يع##ذِٖٚ وت ايـ##با  ايب##انش، 

 َٚٓعِٗ َٔ ايٛؿٍٛ إؾت انتذ١ٜٓ ٚإفضا  أًٖٗا َِٚٓٗ آٍ بٝش ايٓب٠ٛ.
َٔ غري تعٝؽت ٚرن#ش أمس#ا٤ َ#ٔ ايـ#راب١،      جا٤ ٚؿ  انت٪َٓؽت اياا١َٓ:

نُا رنشو اٯ١ٜ ايزٜٔ قاتًٛا بانت#ذ  ٚايآا٤،بًر#اظ ئ#شٚجِٗ يًكت#اٍ، ٚمل     
حتـ##ش اٯٜ##١ ؿ## ١ اٱقت##إ باي##زٜٔ بك##ٛا ٜك##اتًٕٛ دٕٚ اي##ٓيب ٚمل ٜ ##شٚا َ##ٔ   
َٛاكعِٗ، بٌ أوًكش ؿ ١ اٱقتإ ل٢ً نٌ ؿرابٞ ئشد يًكتاٍ، ٚٚق#   

 وت َٛاج١ٗ ايه اس.
ٌُ ؿ ١ اٱقتإ ايشَ#ا٠ اي#زٜٔ تشن#ٛا َٛاك#عِٗ وًب#ًا يً ُٓٝ#١       ٌٖٚ تؼ 

ٚناْٛا طبيف ارتظاس٠  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ئ٬فًا نتا أَشِٖ سطٍٛ اهلل 
اي ادذ١ وت ؿ ٛف انتظًُؽت، ادتٛا، ْعِ، ٭ٕ ؿ ١ اٱقتإ ج#ا٤و بًر#اظ   
َكذَاو ايكت#اٍ ٚاٱط#تعذاد ي#٘ َٚظ#٢ُ انتؼ#اسن١ ايـ#ادق١ فٝ#٘، َٚٛاجٗ#١         
ايع#ذٚ وت َٝ#ذإ انتعشن##١، ٖٚ#ٛ َ##ٔ ايًط#  اٱ،#ٞ، ٚإن##شاّ اهلل ل#ض ٚج##ٌ       

 يًُكاتًؽت وت طبٌٝ اهلل صَٔ ايٓب٠ٛ، ٚوت نٌ صَإ.

 يف واقعت أحد
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يكذ إَتٮو ؿذٚس ايه اس َٔ قشٜؽ ٚغريٖا ب لًا ٚذظذًا يًٓيب ستُ#ذ  
ٚانتظًُؽت، ٚـت#ادٚا وت إٜ#زا٤ انتظ#ًُؽت، ٚج#ا٤و      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

َعشن١ ب#ذس يتٗ#ذّ َ#ا يك#شٜؽ َ#ٔ ػ#خٕ ب#ؽت ايكبا٥#ٌ، ٚتضٜ#ذِٖ غٝظ#ًا لً#٢            
انتظًُؽت، ئـٛؿًا ٚإٔ أَش اٱط٬ّ أئز ٜٗذد و#شم جت#استِٗ َ#ٔ ايؼ#اّ،     
ٚأئز أبٓا٩ِٖ ٚلبٝذِٖ ٜعًٕٓٛ اٱط٬ّ، ٜٚتُشدٕٚ لًِٝٗ، مل ٜت هشٚا ؿت#ا  

 أذذثش ايٓب٠ٛ ٚايكشإٓ َٔ ا٭ثش ٚايتخثري، ٚت ٝري َكاَاو ايٓاغ.
يكذ أؿبس ايـراب١ ايزٜٔ ن#اْٛا َظتل#ع ؽت َ#ٔ ق#شٜؽ ق#اد٠ ٚأ٥ُ#١ وت       
دٚي١ اٱط٬ّ وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٚأظٗش ا٭ْـاس ق٠ٛ ايعضقت١ وت حتذٟ قشٜؽ، 
ٚاٱطتخ اف ؿتا ناْٛا عتٝطٕٛ ب٘ أْ ظِٗ َٔ ا،اي١ ٚايظُع١ ٚايؼ#خٕ، ٚفٝ#٘   

 ػاٖذ بخٕ ايظُع١ َع ايه ش فل اك١ ٚئا١ٜٚ ٫ٚ أؿٌ ،ا.
ذ ناْش ٚقا٥ع َعشن١ بذس آ١ٜ إلحاص١ٜ، ٚػاٖذًا ل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ يك

ٚدل٠ٛ لا١َ يًٓاغ يًُبادس٠ إؾت دئٍٛ اٱط٬ّ،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚإْزاس يًه اس يًه  لٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚيهٔ قشٜؼ#ًا أؿ#شو لً#٢    
ايه ##ش ٚايعٓ##اد ٚئؼ##ٝش لً##٢ َـ##اذتٗا ٚأدسن##ش ب##اذتع ٚايٛج##ذإ إٔ     

٬ّ ٜضذ  ل٢ً َا ،ا َ#ٔ ايؼ#خٕ ٚانتٓضي#١ فه#اْٛا ن شل#ٕٛ اي#زٟ أب#٢        اٱط
ايتـ##ذٜل بٓب##٠ٛ َٛط##٢ لًٝ##٘ ايظ##٬ّ، ٚي##ٛ أْ##٘ إتب##ع َٛط##٢ يبك##٢ وت ًَه##٘   

 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚطًطاْ٘، ٚنزا قشٜؽ يٛ أْٗا آَٓش بٓب٠ٛ ستُ#ذ  
ٟ ٜرتػس يبكش فُٝا ،ا َٔ ايؼخٕ ٚايشٜاط١ بؽت ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ، َع ايعض ايز
 لٔ اٱقتإ، ٚنإ ا٭ٚؾت بِٗ إٔ ٜبادسٚا إؾت اٱط٬ّ يٛجٛٙ:

 بذا١ٜ ايبعا١ ايٓب١ٜٛ وت َه١ انتهش١َ. ا٭ٍٚ:
جتاٚس قشٜؽ ايبٝش اذت#شاّ، َٚ#ا وت زتاٚست#٘ َ#ٔ أط#با، ا،ذاٜ#١       ايااْٞ:

ٚجتًٞ آٜاو ايٓب٠ٛ، ٜٚعًِ ادتُٝع إٔ ايبٝش ٖٛ بٝ#ش اهلل، ٜٚعشف#ٕٛ َٛك#ع    
 ٜشٕٚ آثاس قذَٝ٘ ل٢ً ايـخش٠ ايـُا٤.َكاّ إبشاِٖٝ، ٚ
اٱق##شاس ايع##اّ بإلح##اص آٜ##او ايك##شإٓ، َٚ##ا فٝٗ##ا َ##ٔ ايب٬غ##١      ايااي##ث:

 ٚا٭طشاس ايكذط١ٝ.
 س١ٜ٩ أسبا، ايعكٍٛ ٜذئًٕٛ اٱط٬ّ. ايشابع:
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تٛايٞ اٯٜاو اييت تتل#ُٔ انت#ذد ٚايع#ٕٛ اٱ،#ٞ يً#ٓيب ستُ#ذ        ارتاَع:
 ٚآي٘ ٚطًِ. لًٝ٘ؿ٢ً اهلل 

ٜاو اذتظ١ٝ اي#يت ج#ا٤ بٗ#ا اي#ٓيب ستُ#ذ إؾت جاْ#يف اٯٜ#او        اٯ ايظادغ:
 ايعك١ًٝ.

ٚيكذ ناْش َعشن١ بذس آ١ٜ ذظ١ٝ نتا فٝٗا َٔ سجرإ أطبا، ايك٠ٛ ٚايعذد 
يًه اس، ي٫ٛ ايشلت١ اٱ،١ٝ وت ْـش انتظًُؽت، يكذ أئطخو ق#شٜؽ وت جتٗٝ#ض   

س ٚج#ا٤و  ادتٝٛؾ نتكات١ً ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ وت َعشن١ بذ
ٚقا٥ع انتعشن١ ٚلاقبتٗا ٚئظاس٠ قشٜؽ ايه#اري َ#ٔ ايشج#اٍ ب#ؽت قتٝ#ٌ ٚأط#ري       
يتهٕٛ دسطًا َٚٛلظ١ ،ا ٚيعُّٛ ايه اس ٚاي اطكؽت يًه  لٔ ايتعذٟ لٔ 
انتظًُؽت، ٚيٲقشاس بايٓـش ٚايتخٜٝذ اٱ،ٞ يًٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘     

ٚاٱْتكاّ ئـٛؿًا ٚإٔ  ٚطًِ، ٚيهِٓٗ أؿشٚا ل٢ً ايتعذٟ، ٚذاٚيٛا اياخس
ِ      ٖٓاى َٔ عتشكِٗ لً#٢   ٚانتظ#ًُؽت   اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ٜٚٓؼش أطبا، ايؼو ٚايشٜيف بايٓب٠ٛ.
ٖٚٓاى َٔ تلشس َٔ ايبعا١ ايٓب١ٜٛ، ٚإقباٍ ايؼبا، ل٢ً دئٍٛ اٱط٬ّ  
ٖٚحش ا٭ؿ#ٓاّ َٚ#ا ن#إ ٜعب#ذ      ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚإتبا  
شنٕٛ َٔ دٕٚ اهلل فضذ ش قشٜؽ جبٝؽ ن#بري أك#عاف ل#ذدِٖ وت ب#ذس     انتؼ

ؿتهش ٚدٖا٤ بًراظ إٔ لذد انتظًُؽت وت بذس نإ ضتٛ ثًاُا١٥ ٚث٬ث١ لؼش سج٬ً 
ٚأِْٗ مل ٜضدادٚا ناريًا وت انتذ٠ ايكـري٠ بؽت بذس ٚأذذ، فخساد ايه اس اٱجٗاص 

 ل٢ً انتظًُؽت بٗزٙ ايك٠ٛ ا،ا١ً٥.
يٝع ق٬ًًٝ وت تً#و ا٭صَٓ#١ ٚي#٘ َٛك#ٛل١ٝ وت ْت#ا٥خ      ٚإر إٔ لذد ا٭ي  

ايكتاٍ، فهٝ  ٚقذ جا٤ٚا با٬ث١ آ٫ف قاؿذٜٔ انتذ١ٜٓ، ٚبًر#اظ و#ٍٛ انت#ذ٠    
اييت قطعٛا فٝٗ#ا انتظ#اف١ ب#ؽت َه#١ ٚانتذٜٓ#١ َٚ#ا ٜ#تِ إْ اق#٘ ٱوع#اّ ادتٝ#ٛؾ           

 ٚدٚابِٗ.
 ٚيهٔ انتعحض٠ أنرب َ#ٔ ايظ#بيف وت ا٭ث#ش ٚايت#خثري، ٚتت٬ػ#٢ َٛك#ٛل١ٝ       

ايظبيف أَاَٗا، يتهٕٛ ايٓتٝح١ َعحض٠ أئش٣ َتٛيذ٠ لٔ َعحض٠ ايٓب٠ٛ ٚانتذد 
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اٱ،ٞ يًُظًُؽت، ٚإبتذأو انتعحض٠ خبـٛق انتعشن١ بتٛيٞ 
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بٓ ظ٘ تٛجٝ#٘ ٚإسػ#اد ايـ#راب١ إؾت ٚظ#ا٥ ِٗ ادتٗادٜ#١       اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
بعث ل٢ً ايؼٛم بٛذٞ َٔ اهلل لض ٚجٌ، يتهٕٛ ،زا اٱسػاد يز٠ ئاؿ١ ت

يًكا٤ اهلل لض ٚجٌ ٚخت   َٔ أٖٛاٍ انتعشن#١، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َك#ذَاو ٚأط#با،      
 .(1)زالَ خٌََفٌ عٍَََْيَُِ ًَالَ ىَُُ َّذَضٌََُْٔ ش قٛي٘ تعاؾت

٫ٜٚٓرـش إْت ا٤ ارتٛف وت انتك#اّ بع#امل اٯئ#ش٠ َٚ#ا ٜٓتظ#شٙ ايب#ذسٜٕٛ        
ٜؼٌُ اذتٝا٠ ايذْٝا، ٚانت٪َٕٓٛ ايزٜٔ ئشجٛا إؾت أذذ َٔ اياٛا، ايعظِٝ بٌ 

غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَ رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ْٚتا٥خ انتعاسى، ٚنإ قٛي٘ تعاؾت ش

َٔ ايؼٛاٖذ ايتخسغتٝ#١ لً#٢ إْت #ا٤ ارت#ٛف َ#ٔ ؿ#ذٚس انتظ#ًُؽت َ#ٔ         ز ٌٍِْمِزَبيِ

 ايه اس ٚجٝٛػِٗ ٚلذتِٗ ٚأطًرتِٗ.
قشٜؽ وت َه١، ٚيهِٓٗ مل ٚيك٢ ناري َٔ انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ ايتعزٜيف َٔ  

غتافٛا أٚ ٜ ضلٛا َِٓٗ يزا ذُٝٓا جا٤و جٝٛػِٗ إؾت انتذ١ٜٓ ئشد انتٗاجشٕٚ 
يكتا،ِ ٚؿذِٖ يٝـبس طاداو قشٜؽ أري١ ٭ٕ ايزٍ ٬َصّ يًه ش، ٚإٕ مل 

 تظتػت ٖزٙ انت٬ص١َ أٜاّ طط٠ٛ ٚدٚي١ ايه اس.
  ل##ٔ ٚت##ذٍ اٯٜ##١ وت َ َٗٛٗ##ا لً##٢ إط##تعذاد ايـ##راب١ يًكت##اٍ ٚاي##ذفا 

اٱط٬ّ ٚايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚإر ٚسد إط#ِ َعشن#١ ب#ذس    
َُ اٌٍهوُ ثِجَذَسٍ ًَلَْٔزَُُ لَرٌِهخ بكٛي٘ تعاؾت ش ز، فاْ٘ مل ٜشد رنش إطِ َعشن١ )أذذ( ًٌََمَذَ َٔصَشَوُ

ٚيه##ٔ ٖ##زٙ اٯٜ##١ ج##ا٤و يبٝ##إ ٚق##ا٥ع َعشن##١ أذ##ذ، ٚج##ا٤و نت##يف ايظ##ري٠  
تٛثٝكٗا، ٚتٛنٝذ َلاَٝٓٗا ٚت اؿًٝٗا ٚانتٓع َٔ إغ اٍ أٚ ٚايت ظري ٚانت اصٟ ي
 إطكا  بعض َٓٗا.

ٚجا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ ايهشقت#١ يًذ٫ي#١ لً#٢ انتعشن#١ ٚٚقا٥عٗ#ا، ٚانتٓ#ع َ#ٔ          
ايت شٜط بٗا ٜٚذٍ رنش انتٛكٛ  ٚانتظ٢ُ ل٢ً اٱطِ، ٜٚذلٛ إيٝ٘، يكذ ناْش 

ِ كتٝع#ًا إر  َعشن١ بذس ْٚتا٥حٗا َ اج١٦ يًُؼشنؽت، َٚـذس ذضٕ ٚقً#ل ،#  
سجعٛا إؾت َه١ ٚقذ قتٌ َِٓٗ طبعٕٛ سج٬ً،ٚأطش َِٓٗ ط#بعٕٛ،  ف#خدسنٛا   

                                                 

 . 38طٛس٠ ايبكش٠ (1) 
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إٔ انتظًُؽت أؿبرٛا قادسٜٔ ل٢ً اياباو لً#٢ اٱط#٬ّ، ٚؿ#اسٚا جٝؼ#ًا را     
 ق٠ٛ ٚلذ٠.

يكذ ئؼٝش قشٜؽ َٔ أَش لظِٝ، ٖٚٛ إٔ إْتـاس انتظًُؽت وت َعشن١ بذس 
 فٝ٘ َظا٥ٌ:
ٚانتذد اٱ،ٞ وت حتكٝ#ل ايٓـ#ش ٚاي ًب#١     إْ٘ ػٗاد٠ ل٢ً اٱلحاص ا٭ٚؾت:
 يًُظًُؽت.
تخطٝع انتظًُؽت ق٠ٛ َ٪ثش٠ وت ادتضٜش٠ ايعشب١ٝ، تظتطٝع ايتخثري وت  اياا١ْٝ:

 ايٛقا٥ع ٚا٭ذذاث.
إصتزا، ايٓاغ اؾت اٱط٬ّ، ٚدئٛ،ِ سجا٫ً ْٚظا٤ اؾت اٱط٬ّ  اياايا١:

٠ّٛ اٱقتاْٝ##١ ٚإقب#اٍ ايؼ##با، لً##٢ اٱطت#شا  وت ؿ## ٛف انتك##اتًؽت ذٝ#ث ا    ٭ئ##
 ٚايظحاٜا اذتُٝذ٠ ٚانتذد اٱ،ٞ.

 ذتٛم ارتضٟ ٚايعاس بكشٜؽ وت َه١ ٚبؽت ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ. ايشابع١:
ْكف أَٛاٍ قشٜؽ، ٚق١ً جتاستٗا ٚإغشا٤ ايكبا٥ٌ يٲغاس٠ ل٢ً  ارتاَظ١:

قٛافً##ٗا، ٚت##شدد ايتح##اس وت ايتعاَ##ٌ َعٗ##ا ٚتظ##ًٝ ٗا نت##ا ذتكٗ##ا َ##ٔ ايل##ع   
 ٚارتظاس٠.
َٛكٛل١ٝ اياخس وت ا٭ل#شاف ايكبًٝ#١، ٚط#عٞ ق#شٜؽ يٲْتك#اّ       دط١:ايظا

 يشجا،ا ايزٜٔ قتًٛا وت َعشن١ بذس.
إو٦ُٓإ قشٜؽ يك١ً ل#ذد  انتك#اتًؽت َ#ٔ انتظ#ًُؽت بايكٝ#اغ اؾت       ايظابع١:

 قشٜؽ َٚٔ ٜٓاؿشٖا َٔ ايكبا٥ٌ.
ٚجٛد َٔ عتشض قشٜؼًا لً#٢ ستاسب#١ انتظ#ًُؽت، ٚقت#ذِٖ بانت#اٍ       اياا١َٓ:
 ، ٚإثاس٠ أطبا، ايؼو ٚايشٜ#يف وت ْب#٠ٛ ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘       ٚايظ٬

 ٚطًِ نُا وت فشٜل َٔ ٜٗٛد انتذ١ٜٓ.
ذاٍ اذتظش٠ ٚا٭مل وت زتتُعاو قشٜؽ ٚايؼعٛس بايزْيف أَ#اّ   ايتاطع١:

ايٓظا٤ ٚايـبٝإ ٚايعبٝذ، ٚتظٗش ايٛقا٥ع  طع١ ايـ٬و اييت لًٝٗ#ا ق#شٜؽ،   
، ٚنا#ش٠ ا٭َ#ٛاٍ اي#يت لٓ#ذٖا، ٚق#ذستٗا      ٚلظِٝ ػخْٗا وت ادتضٜش٠ ٚئاسجٗا

ل٢ً اذتشن١ ٚايتخثري، فُٔ ايـ#عيف لًٝٗ#ا إٔ تتكب#ٌ اذت#اٍ ادتذٜ#ذ٠ انتتُاً#١       
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بظٗٛس ق٠ٛ لظُٝ#١ وت انتذٜٓ#١ ٖ#ِ جٓ#ذ اٱط#٬ّ، ٚذت#ٛم ارتظ#اس٠ ٚا،ضقت#١         
 بكشٜؽ، ٚفكذاْٗا َٓضيتٗا اٱجتُال١ٝ ٚاٱقتـاد١ٜ بؽت ايكبا٥ٌ.

ادٖ#ا لً#٢ ط#ا٥ش ايع#ش،، ٭ْٗ#ا َ#ٔ رسٜ#١        يكذ ناْش ق#شٜؽ تتب#ا٢ٖ بخزت  
إبشاِٖٝ، ٚأٌٖ ايبٝش اذتشاّ، ٚتًو ذح١ لًِٝٗ وت يضّٚ انتبادس٠ إؾت ْـ#ش٠  
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚذُٝٓ#ا ختً #ٛا ل#ٔ ٚظ#ا٥ ِٗ ناْ#ش      
ايعكٛب١ طشٜع١ ٚقاط١ٝ ٚمل تهٔ وت ذظباِْٗ، إر ٖضَِٗ انتظًُٕٛ وت بذس ػش 

اخس ٚإطتعاد٠ ج#ض٤ هت#ا فك#ذٚٙ َ#ٔ ايؼ#خٕ ٚانتٓضي#١، فح#ا٤ٚا        ٖضقت١، فخسادٚا اي
جبٝؽ نبري ، ٚبًراظ ناش٠ ادتٝؽ، َٚا لٓذٙ َٔ سٚ  اياخس فإ قشٜؼًا جا٤و 
يتٓتكِ ٚتبطؽ أػذ ايبطؽ، تٓتكِ يكت٬ٖا ٚمسعتٗا، ٚت#بطؽ بانتظ#ًُؽت ؿت#ا    
    ٍ ، قتٓع َٔ لٛد٠ أطبا، ايتٗذٜذ زتذدًا، هتا ٜعين أْٗ#ِ أئ#زٚا ل#ذتِٗ يًكت#ا
ٚإجتٗذٚا وت اٱطتعذاد يًُعشن١، ٚنخِْٗ لًُٛا بانت#ذد اٱ،#ٞ يًُظ#ًُؽت،    

 فحا٤ٚا َـشٜٔ َعاْذٜٔ.
فإ قًش َع ٖزا ايعًِ نٝ  ٜهٕٛ ايكتاٍ ٚايتر#ذٟ َ#ٔ قب#ٌ ق#شٜؽ،      

 ٚادتٛا، َٔ ٚجٛٙ:
 ت ٝذ )نخٕ ( ايتؼبٝ٘. ا٭ٍٚ:
 ؽت.ٚطٛط١ ٚإغٛا٤ ػٝاوؽت اٱْع ٚادتٔ يكشٜؽ ؿتراسب١ انتظًُ ايااْٞ:
غًب١ ايظٔ لٓذ نربا٤ قشٜؽ بايٓـش ل٢ً انتظًُؽت بًراظ أطبا،  اياايث:

ايعذ٠ ٚايعذد، ٚإٔ قشٜؼًا وت أذذ يٝع ٖٞ راتٗا وت ب#ذس َ#ٔ جٗ#١ َل#ال ١     
 ايعذ٠ ٚايعذد.

ٚذُٝٓا لادو قشٜؽ َٔ بذس ئاطش٠ جتش أرٜاٍ ا،ضقت١ ب#ادسٚا إؾت سف#ع   
ٕ : ٜا َعؼش قشٜؽ ! ٫ تذلٛا قاٍ أبٛ ط ٝاانتعٜٓٛاو َٚٓع اٱذبا  ٚايٝخغ " 

ْظا٤نِ ٜبهؽت ل٢ً قت٬نِ، فإ ايذَع١ إرا ئشجش أرٖبش اذتضٕ ٚايعذا٠ٚ 
 .(1)"حملُذ 

 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
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 ٖزا ايكٍٛ ستاٚي١ يشد اٱلتباس. ا٭ٚؾت:
 فٝ٘ إػاس٠ إؾت ايعضّ ل٢ً اياخس ٚاٱْتكاّ. اياا١ْٝ:
ٜض ايضٚد ٚايٛيذ دل٠ٛ ايٓظا٤ يًُؼاسن١ وت إلذاد ادتٝؽ بترش اياايا١:

يًخ##شٚد، ٚذاٗ##ا لً##٢ ارت##شٚد َ##ع ادت##ٝؽ، تل##ش، لً##٢ اي##ذف ٚتبع##ث   
 اذتُاغ، َٚٓعٗا َٔ ذـش إٖتُاَٗا بايبها٤ ٚايٓٛ .

اذتًٝٛي١ دٕٚ غًب١ اذتظش٠ ٚا٭مل ٚاذتضٕ لً#٢ قً#ٛ، ايشج#اٍ     ايشابع١:
 ذُٝٓا ٜظُعٕٛ بها٤ ايٓظا٤ انتتهشس.

ضٕ ٚارتٛف وت ْ ٛغ قشٜؽ َٓع غًب١ سٚ  ا،ضقت١ ٚأطبا، اذت ارتاَظ١:
ٚايكبا٥ٌ انتتراي ١ َعٗا ٭ٕ ناش٠ ايبها٤ ل٢ً قت٬ِٖ وت بذس ل١ً ٱطترلاس 
ايٛاقع١، َٚ#ا أظٗ#شٙ انتظ#ًُٕٛ َ#ٔ ايك#٠ٛ ٚسباو#١ ادت#خؾ ٚايترً#ٞ بايـ#رب          

 ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ.
تش٣ نتارا مل تهت  قشٜؽ ؿتا ٚقع وت بذس، ٚمل ختشد إؾت أذذ، ادت#ٛا،  

 َٔ ٚجٛٙ:
 إصدٜاد دئٍٛ ايٓاغ إؾت اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ:
 ذتٛم ايزٍ بكشٜؽ، ٚكع  َٓضيتٗا بؽت ايكبا٥ٌ. ايااْٞ:
 تًكٞ قشٜؽ ايتعٝري ٚايظخش١ٜ بظبيف ا،ضقت١. اياايث:
 كع  جتاس٠ قشٜؽ، ٚتعشض قٛافًٗا يًٓٗيف ٚايظًيف. ايشابع:
فلس قبس ايه ش ٚايؼشى، ٚط ا١ٖ لكٍٛ قشٜؽ ٱقاَتِٗ ل٢ً  ارتاَع:

 ١ ٚلباد٠ ا٭ؿٓاّ.ايٛثٓٝ
ٚيهٔ ارتشٚد اؾت أذذ نإ أناش ط ا١ٖ، ٚمل ٜخو لٔ ذه١ُ ٚتعكٌ بٌ 
لٔ غ ١ً ٚغًب١ ايٓ ع اي لب١ٝ ٚلت١ٝ ادتا١ًٖٝ ا٭ٚؾت، ٚؿرٝس إٔ انتظًُؽت 
تعشكٛا وت أذذ إؾت ئظاس٠ إ٫ إٔ ايٓظب١ بٝٓٗا ٚبؽت ئظاس٠ قشٜؽ ٖٞ ايتبأٜ 

 َٔ ٚجٛٙ:
َ  ا٭ٍٚ: ٛلظ##١، ٚط##بيف يًح##٤ٛ اؾت اهلل ل##ض   ئظ##اس٠ انتظ##ًُؽت دسغ ٚ

 ٚجٌ، ٚئظاس٠ ايه اس تبعث لٓذِٖ ارتٛف ٚايٝخغ ٚأطبا، اٱْتكاّ.
 ٜٓاٍ انتظًُٕٛ اياٛا، ٚا٭جش، أَا ايه اس فٝضداد إةمِٗ. ايااْٞ:
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وت ارتظاس٠ اييت قذ تـٝيف انتظًُؽت ػاٖذ ل٢ً ت اْٞ انتظ#ًُؽت   اياايث:
إ، أَا ايه #اس ف#٬ َٛك#ٛ     وت ايذفا  لٔ اٱط٬ّ، ٚإل٬ٕ لٔ ؿذم اٱقت

 يكتا،ِ.
يكذ بك٢ جٗاد انتظًُؽت فخ#شًا ٚل#ضًا يه#ٌ انتظ#ًُؽت وت أجٝ#ا،ِ       ايشابع:

انتتعاقب١ ٚوت تلرٝتِٗ ْذ، يًحٗاد، ٚدل٠ٛ يعُّٛ انتظًُؽت يًترًٞ بايـرب 
 ٚايتك٣ٛ.

ػٗاد٠ بعض ايـراب١ طبيف ٱنشاّ أجٝ#اٍ انتظ#ًُؽت انتتعاقب#١     ارتاَع:
.ِ، 

ق##شٜؽ ؿت##ا ٚق##ع وت ب##ذس يه##إ َٛلظ##١، َٚٓاط##ب١ يٲتع##اظ   ٚي##ٛ إنت ##ش 
ٚاٱلتباس، َٚعشف١ ذكا٥ل ايتٓضٌٜ، يكذ أسادو قشٜؽ َٚٔ َعٗا، َٚٔ ئً ٗا 

 خبشٚجٗا إؾت أذذ ذحيف ايٓاغ لٔ دئٍٛ اٱط٬ّ، بخذذ أَٛس :
ِ قت##ٌ  ا٭ٍٚ: ، ٜٚ##ذٍ لًٝ##٘  َ##ا اي##ٓيب ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ً

 ٓيب ستُذًا ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قذ قتٌ.أػالٛٙ وت انتعشن١ بخٕ اي
اٱجٗاص ل٢ً دٚي١ اٱط٬ّ ٚإطتباذ١ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٖٚٛ اي#زٟ   ايااْٞ:

 جا٤ٚا َٔ أجً٘، ٚألذٚا ادتٝؽ ايعشَشّ ي٘.
إذتام ا،ضقت١ ٚارتظاس٠ بانتظًُؽت، ٚدفع ايؼُات١ ٚايعاس اي#زٟ    اياايث:

 ٔ انتعشن#١ َ#ٔ غ#ري ذظ#ِ ،#ا فضل#ًا        ذتل بانتؼشنؽت، يزا قاَٛا باٱْظرا، َ#
 ٚئٛفًا.

 إجباس انتظًُؽت يطًيف ا،ذ١ْ ٚايـًس، ٚايشكا بؼشٚ  قشٜؽ. ايشابع:
َٚٔ اٯٜاو اٱلحاص١ٜ أْ٘ مل ٜتركل ٚاذ#ذ َ#ٔ ٖ#زٙ انتكاؿ#ذ ارتبٝا#١،      
ٚج##ا٤و ايٓت##ا٥خ ٚلٛاق##يف ا٭َ##ٛس خب##٬ف َ##ا أسادٙ انتؼ##شنٕٛ، ٚفٝ##٘ ل##رب٠   

عذٟ ل٢ً اٱط٬ّ مل ٜل#ش اٱط#٬ّ، ٫ٚ   ٚدسغ يًه اس بخٕ ايتُادٟ وت ايت
ٜضٜ###ذ انتظ###ًُؽت ا٫ ثبات###ًا لً###٢ اٱقت###إ، ٚذشؿ###ًا لً###٢ تعاٖ###ذ اي ###شا٥ض  
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ٚايٛاجباو، نُا أْ٘ طبيف يًرٛم ا٭ر٣ ٚايلشس بايه اس، ٖٚٛ َٔ َـادٜل 
 .(1)زًََِب ُّضٌٍَُِّْ إِاله لَْٔفُغَيَُُ ًََِب َّشَذُشًَُْش قٛي٘ تعاؾت

 ً ُؽت ٚن#ِْٛٗ ئ#ري أَ#١ أئشج#ش يًٓ#اغ، أْٗ#ِ       َٚٔ ٚجٛٙ ت لٌٝ انتظ#
ٜتحٗضٕٚ نت٬قا٠ ايعذٚ ِٖٚ ٜ#شٕٚ ايٓـ#ش قشٜب#ًا ٚأَ#شًا ٚاقع#ًا، ف#٬ غشاب#١ إٔ        

 ٜترذثٛا وت اي ٓا٥ِ.
ٌٖٚ َٔ َـادٜل ٖزا اذتذٜث ٚآثاسٙ ْضٍٚ ايشَا٠ َٔ ادتبٌ ذُٝٓا سأٚا 

ضّٚ تكذِٜ ٖضقت١ ايه اس وُعًا باي ٓا٥ِ، ادتٛا، ٫، ٭ْ٘ قٝاغ َع اي اسم، ٚي
ِ ا٭ِٖ، ٖٚٛ وال١  اي#زٟ ْٗ#اِٖ  ل#ٔ     ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

َ ##ادس٠ َه##اِْٗ ذت##٢ وت ذ##اٍ ٖضقت##١ ايع##ذٚ، ٚإٔ قٝ##ٌ نٝ##  ت##شى ايشَ##ا٠     
 َٛاكعِٗ ِٖٚ َٔ ئري أ١َ أئشجش يًٓاغ، ادتٛا، َٔ ٚجٛٙ:

إِْٗ كتال١ ْٚ ش َٔ ا٭١َ نإ ل#ذدِٖ متظ#ؽت سج#٬ً، ٚن#إ      ا٭ٍٚ:
 َٔ انتظًُؽت َٓؼ ٬ً وت ايكتاٍ، ٖٚضّ ايعذٚ َع ناشت٘.ا٭ناش 

 ظٔ ايشَا٠ إٔ انتعشن١ إْتٗش. ايااْٞ:
مل ٜ ادس نٌ ايشَا٠، إر بك٢ أَريِٖ لبذاهلل بٔ جبري وت لذد َٔ   اياايث:

 أؿراب٘، قتًِٗ انتؼشنٕٛ.
ايشابع : َٔ ئـا٥ف ئري أ١َ اٱطت  اس، َٚٔ بك٢ َٔ ايشَا٠ ػاسى وت 

 ّ اي٬ذك١.َعاسى اٱط٬
ذُٝٓا سجعش قشٜؽ َٓٗض١َ َٔ بذس، َؼ٢ كتال١ هتٔ فكذٚا آبا٥ِٗ أٚ 

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً أبٓا٥ِٗ وت س٩طا٤ قشٜؽ، عتاِْٛٗ ل٢ً ايشجٛ  ٚانتهش يكتاٍ 
 ٚانتظًُؽت ِٖٚ: اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 لبذاهلل بٔ أبٞ سبٝع١. ا٭ٍٚ:
 لهش١َ بٔ أبٞ جٌٗ. ايااْٞ:
 ؿ ٛإ بٔ أ١َٝ. اياايث:

                                                 

 . 69طٛس٠ آٍ لُشإ (1) 
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مل ٜهٔ ٖ٪٤٫ ايا٬ث١ ٚذذِٖ بٌ نإ َعِٗ سج#اٍ َ#ٔ ق#شٜؽ ٚيع#ٌ     ٚ
ٖزٙ ايهاش٠ فُٝٔ ٜطٛف ل٢ً نربا٤ قشٜؽ، ٜٚذلٕٛ يًكتاٍ َٔ ا٭طبا، اييت 

اي#ٓيب ستُ#ذ   َٓعش َٔ لًٛ َعاْٞ ايٓـر١ٝ ٚاذته١ُ ٚيضّٚ إجتٓ#ا، ستاسب#١   
ٚانتظًُؽت، فترـٌ َاٌ ٖزٙ ايٓح٣ٛ وت زتتُعاو  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ناري٠ ئـٛؿًا بعذ إْتٗ#ا٤ َعشن#١، ٚايشغب#١ بايا#خس ٚاٱْتك#اّ ٚيهٓٗ#ا تٛاج#٘        
أذٝاًْا بايضجش ٚايتخدٜيف َٔ ْ ش َٔ انتٮ ٜظٗشٕٚ ايرتٜث ٜٚذلٕٛ إؾت ايـرب، 
ٜٚبذٚ أْ٘ َعذّٚ أٚ كعٝ  لٓذ ن اس قشٜؽ، ٖٚٛ فش  اٱؿشاس ل٢ً ايه ش 

 ٚادترٛد.
ًَا، إر أِْٗ ٜتٓعُ#ٕٛ ب#ايٛذٞ   أَا بايٓظب١ يًُظًُؽت فإ ا٭َش شتتً  ـتا 

ٚايزٟ ٫ ٜكبٌ ايرتدٜذ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايزٟ ٜٓضٍ ل٢ً 
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      أٚ ارتطخ، يزا ن#إ انتظ#ًُٕٛ َٓك#ادٜٔ اؾت    

 فُٝا ٜخَش ب٘، ٫ٚ جتذ وت أْ ظِٗ ػهًا أٚ ًُٖٚا. ٚطًِ
ئـٛؿًا َٔ ناْش ي٘ جتاس٠ يكذ واف بعض انتؼشنؽت ل٢ً س٩طا٤ قشٜؽ 

وت ايعري اييت جا٤و وت بذس، ٚقايٛا: ٜا َعؼش قشٜؽ: إٕ ستُ#ذًا ق#ذ ٚت#شنِ،    
ٚقتٌ ئٝاسنِ، فالْٝٓٛا بٗزا انت#اٍ لً#٢ ذشب#٘، فًعًٓ#ا ْ#ذسى َٓ#٘ ثخسْ#ا ؿت#ٔ         
أؿا، َٓا، فإطتحا، ،ِ ٖ٪٤٫، ٚأئزٚا ٜعذٕٚ ايعذ٠ يًخشٚد، ٚفٝ٘ ئطش 

 لظِٝ ل٢ً انتظًُؽت، َٔ ٚجٛٙ:
 ٜختٞ ئشٚد قشٜؽ وًبًا يًاخس، ٚسد اٱلتباس. ٭ٍٚ:ا

َظ##ا١ُٖ أؿ##را، ا٭َ##ٛاٍ ٚايتح##اساو وت ارت##شٚد، ٚإْ ##اقِٗ   ايا##اْٞ:
 ا٭َٛاٍ ل٢ً ادتٝٛؾ.

َؼاسن١ قبا٥ٌ لذٜذ٠ وت ايكتاٍ هتٔ ٜتبع قشٜؼًا، ٜٚتراي  َعٗ#ا   اياايث:
 َٔ قبا٥ٌ نٓا١ْ، ٚأٌٖ تٗا١َ، ٚايعبٝذ َٚٔ إْلِ اؾت قشٜؽ.

قٝاّ ايؼعشا٤ بايٓذ، إؾت ايكتاٍ، ٚايطٛاف  ل٢ً ايكبا٥ٌ ٚإْؼاد  ايشابع:
 ّٔ ايؼعش بً ١ ايترشٜض، فُا٬ً نإ أبٛ لض٠ لُشٚ بٔ لبذاهلل ادتُرٞ هتٔ َ
لًٝ٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ّٜٛ بذس، فاوًك#٘ َ#ٔ ا٭ط#ش َ#ٔ     
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ٞ ؿ#٢ً اهلل  غري فذا٤، إر قاٍ إْٞ فكري رٚ لٝاٍ ٚذاج١ قذ لشفتٗا فخَٓٔ لً# 
 لًٝو ٚطًِ .

ّٔ لًٝ٘ سطٍٛ اهلل ٚلٓذَا لاد إؾت َه١  ٚبذأ ايه اس اٱطتعذاد نتعشن١  فُ
أذذ قاٍ ي٘ ؿ ٛإ ب#ٔ أَٝ#١: ٜ#ا أب#ا ل#ض٠ إْ#و إَ#ش٩ ػ#الش، فخلٓ#ا بًظ#اْو           
ّٔ لًٞ، ف٬ أسٜذ إٔ أظ#اٖش لًٝ#٘،  ق#اٍ:     فخئشد َعٓا، فكاٍ: إٕ ستُذًا قذ َ

ٞ إٕ سجع#ش إٔ أغٓٝ#و، ٚإٕ أؿ#بش إٔ    ب٢ً، فإلٓا بٓ ظ#و، فً#و اهلل لً#   
أجعٌ بٓاتو َع بٓاتٞ، ٜـٝبٗٔ َا أؿابٗٔ َٔ لظش ٜٚظش، فإطتحا، ي٘ أبٛ 
لّض٠ ٚئشد وت تٗا١َ، ٚأئز ٜذلٛ بين نٓا١ْ، عتاِٗ بؼ#عشٙ لً#٢ ارت#شٚد وت    
أبٝاو ، ٚئشد َظ#افع ب#ٔ لب#ذ َٓ#اف ب#ٔ ٖٚ#يف إؾت ب#ين َاي#و ب#ٔ نٓاْ#١،           

  فكاٍ:عتشكِٗ ٜٚذلِٖٛ اؾت ذش، سطٍٛ اهلل
 .أْؼذ را ايكشب٢ ٚرا ايتزَِ                       ٜا َاٍ، َاٍ اذتظيف انتكذّ 

 .  ٚطط ايبًذ احملشّٝاذتً                  َٔ نإ را سذِ َٚٔ مل ٜشذِ 
ٚإطتعاْش قشٜؽ بايعبٝذ، فُا٬ً دلا جبري بٔ َطعِ غ٬ًَا ي٘ ذبؼًٝا ٜكاٍ 

قًُا غتط٧ بٗا، فكاٍ ي٘: إئشد َع  ي٘ ٚذؼٞ، ٜكزف يشب١ ي٘ قزف اذتبؼ١،
 ايٓاغ فإ أْش قتًش لتض٠ لِ ستُذ بعُٞ وع١ُٝ بٔ لذٟ فاْش لتٝل.

ئشٚد ايٓظا٤ َع قشٜؽ، إر ق#اّ ن#ربا٩ِٖ ب#إئشاد أصٚاجٗ#ِ      ارتاَع:
َعٗ#ِ نُ##ا َاب##ش وت نت##يف ايظ##ري٠ ٚباٱمس##ا٤، فُ##ا٬ً ئ##شد أب##ٛ ط## ٝإ ب##ٔ  

١ بٔ أبٞ جٗ#ٌ بضٚجت#٘،   ذش،، ٖٚٛ قا٥ذِٖ بٗٓذ بٓش لتب١، ٚئشد لهشَ
ٚنزا ؿ ٛإ بٔ أبٞ ٚلُشٚ بٔ ايعاق، ٚوًر١ بٔ أبٞ وًر١ ٚغريِٖ، َٔ 
أجٌ أ٫ ٜ شٚا َٔ انتعشن١، ٚيبعث اذت١ُٝ، ٚنٔ ٜلشبٔ ايذفٛف، ٚئشج#ٛا  
َ##ٔ َه##١ وت ث٬ث##١ أ٫ف، ٚقٝ##ٌ متظ##١ آ٫ف ٖٚ##ٛ ل##ذد ن##بري ج##ذًا وت ري##و 

ٜه#ٔ وت َعشن#١ ب#ذس لٓ#ذ      ايضَإ َٚكاس١ْ بعذد انتظ#ًُؽت ٚل#ذتِٗ فُ#ا٬ً مل   
 انتظًُؽت إ٫ فشطؽت.

فٓضٍ جٝؽ ايه اس َكابٌ انتذ١ٜٓ، جببٌ ببطٔ ايظبخ١ َٔ قٓا٠ ل٢ً ػ ري 
اي##ٛادٟ، ٚذُٝٓ##ا لً##ِ سط##ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚانتظ##ًُٕٛ   

أؿراب٘، ٚتًو آٜ#١   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِبكذَِٚٗ إطتؼاس 
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انتظ##ًُٕٛ يًخ##شٚد إؾت ب##ذس، َٚ##ع ايٓـ##ش اي##زٟ ذكك##٘  وت ايٓب##٠ٛ فك##ذ ب##ادس 
انتظًُٕٛ وت بذس فاِْٗ مل ٜعحًٛا وت ارتشٚد إؾت ايعذٚ ذُٝٓا جا٤ َٔ جذٜذ، 

انتظًُؽت ٚاطتؼاسِٖ، ٚناْش  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِبٌ كتع 
 انتؼٛس٠ بؽت أَشٜٔ:

 اس دئٛ،ا.اٱقا١َ وت انتذ١ٜٓ، ٚايذفا  لٓٗا إرا ذاٍٚ ايه  ا٭ٍٚ:
 ارتشٚد يًعذٚ، ٚقتاي٘ ذٝث أقاّ. ايااْٞ:

ٖٚزٙ ايكظ١ُ ايآا١ٝ٥ ناٱكتا  انتشنيف انتشدد بؽت أَشٜٔ وت َظا٥ٌ لًِ 
ا٭ؿ##ٍٛ، ٚاي##زٟ ٜ##ذٍ لً##٢ ذكٝك##١ ٖٚ##ٞ ل##ذّ ٚج##ٛد ق##ٍٛ ثاي##ث ئ##اسد   
اٱكتالؽت، نُا يٛ نإ إكتا  ل٢ً ٚجٛ، غظ#ٌ ادتُع#١، ٚإكت#ا  لً#٢     

 لذّ ٚجٛد قٍٛ بإباذ١ اٚ نشا١ٖ غظٌ ادتُع١. إطترباب٘، ٚفٝ٘ د٫ي١ ل٢ً
فإضتـاس انتؼٛس٠ بؽت أَشٜٔ ٜذٍ ل٢ً إٔ انتظًُؽت لاصَٕٛ لً#٢ ادتٗ#اد   
ٚايذفا ، ٚيٝع لٓذِٖ ١ْٝ يطًيف ا،ذْ#١ أٚ ايل#ع  ٚاي#ٖٛٔ أَ#اّ ايع#ذٚ،      
ٖٚٛ ػاٖذ تخسغتٞ ل٢ً إئ٬ق ١ْٝ ايـراب١، ٚلذّ تظش، ارتٛف ٚايزلش 

 ا٥ٌ:َٔ قشٜؽ ٚجٓٛدٖا، ٚفٝ٘ َظ
ِ د٫ي١ إطتؼاس٠ ايٓيب ستُذ  ا٭ٚؾت: يًـ#راب١   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

 ل٢ً إنشاَ٘ ،ِ.
وت اٱطتؼاس٠ بٝإ يكإْٛ ثابش ٖٚٛ إٔ ٚجٛد ايٛذٞ ٚاٱطتعا١ْ اياا١ْٝ: 

ب٘ ٫ تعطٌ انتؼ#ٛس٠، ٚإب#ذا٤ اي#شأٟ ٚتب#ادٍ انتع#اسف، ٚاٱْت #ا  َ#ٔ ارت#رب٠         
 ٚايتحشب١.
ل ايٓـش ل٢ً ايعذٚ، ٚإيتكا٤ ١ْٝ ٚقـذ ايـ#راب١  اي ا١ٜ ٖٞ حتكٝ اياايا١:

 َع َلاَؽت ايٛذٞ.
يًـراب١ َٔ أجٌ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ كتع ايٓيب ستُذ   ايشابع١:

 انتؼٛس٠ ٚغريٖا َٔ أَٛس اذتش، .
: دل٠ٛ ٚإذل#اسايٓيب يًـ#راب١ َ#ٔ َـ#ادٜل اٯٜ#١ ايهشقت#١،        ارتاَظ١ 

 ٚإج٬غ انت٪َٓؽت وت َٛاكعِٗ .
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فًُ#ا بً#غ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل      لًٝ٘ ايظ٬ّّ جع ش ايـادم قاٍ اٱَا 
لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ريو، كتع أؿراب٘، ٚذاِٗ ل٢ً ادتٗاد، فكاٍ لبذ اهلل بٔ 

سط#ٍٛ اهلل ! ٫ طت#شد َ#ٔ انتذٜٓ#١ ذت#٢ ْكات#ٌ وت أصقتٗ#ا،         أبٞ بٔ طًٍٛ : ٜا
َ#١، لً#٢ أف#ٛاٙ ايظ#هو، ٚلً#٢      فٝكاتٌ ايشجٌ ايلعٝ  ٚانتشأ٠ ٚايعبذ ٚا٭

يظطٛ  . فُا أسادٖا قّٛ قط فظ شٚا بٓا، ٚضتٔ وت ذـْٛٓا، ٚدسٚبٓا، َٚ#ا  ا
ئشجٓا اؾت لذٚ يٓا قط، ا٫ نإ ايظ ش ،ِ لًٝٓا . فكاّ طعذ بٔ َعار ٚغريٙ 

ٚغ فك##ايٛا : ٜاسط##ٍٛ اهلل ! َ##ا وُ##ع فٝٓ##ا أذ##ذ َ##ٔ ايع##ش،، ٚضت##ٔ  َ##ٔ ا٭
طتشد إي#ِٝٗ   فهٝ  ٜطُعٕٛ فٝٓا ٚأْش فٝٓا، ٫ ذت٢ َؼشنٕٛ ْعبذ ا٫ؿٓاّ،

، ، َٚٔ صتا َٓا نإ قذ جاٖذ وت طبٌٝ اهللفٓكاتًِٗ، فُٔ قتٌ َٓا نإ ػٗٝذًا
ؿراب٘ ٜتبٛإٔٚ َٛكع ايكتاٍ، نُا أفكبٌ سطٍٛ اهلل سأٜ٘، ٚئشد َع ْ ش َٔ 

ٚقعذ لٓ٘ لبذ اهلل بٔ أبٞ ط#ًٍٛ،   ،(1)زًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِدهَ شقاٍ تعاؾت

 . (2)تبعٛا سأٜ٘إٚكتال١ َٔ ارتضسد 
ٜٚهؼ  ن٬ّ طعذ بٔ َعار ٚغريٙ َٔ ا٭ٚغ ٚارتضسد، ٚإَلا٤ ايٓيب 

يًكتاٍ إٔ اي ا١ٜ يٝع ايٓـش ٚذذٙ ب#ٌ ج#ا٤    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِستُذ 
 تشجٝس ارتشٚد ٭َٛس:

وًيف ايؼٗاد٠، ٚاٱئباس ايعًُٞ لٔ َٛاج١ٗ ا٭ل#ذا٤، ٚحت#ذٟ    ا٭ٍٚ:
 ايه اس.

 ٌ اهلل.لؼل ايـراب١ يًحٗاد وت طبٝ ايااْٞ:
 ذـا١ْ انتذ١ٜٓ، ٚدفع إذتُاٍ تذْٝظٗا َٔ قبٌ ايه اس. اياايث:

 َٚٔ اٯٜاو أْٗا بكش لضٜض٠ َٓٝع١ مل ٜعتذ لًٝٗا أذذ، يكذ أؿٝيف  
انتظ##ًُٕٛ وت أذ##ذ، ٚيه##ٔ ٖ##زا ٫ ٜع##ين إٔ فه##ش٠ ارت##شٚد ناْ##ش غ##ري    
ؿرٝر١ بٌ ناْش ؿرٝر١ ٚتا١َ، ٚآ١ٜ وت فٓ#ٕٛ ايكت#اٍ، ٚايتخط#ٝط ي#٘ َ#ٔ      

 ٚجٛٙ:

                                                 

 . 496/ 2زتُع ايبٝإ (1) 
 . 121ٛس٠ آٍ لُشإ ط(2) 
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بٗا، ٖٚزا ا٭ئز َٔ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِأئز ٭ٍٚ: ا
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   ايظ١ٓ اي ع١ًٝ ٚايتكشٜش١ٜ، ٚاهلل لض ٚجٌ ٫ٜشٜذ يً#ٓيب ستُ#ذ   

 ٚانتظًُؽت إ٫ ارتري. ٚآي٘ ٚطًِ
٫ٜعًِ أذذ با٭كشاس اييت حتذث يٛ جا٤ ايه اس يًُذ١ٜٓ ٚذاٚيٛا  ايااْٞ:

ايٝٗٛد فٝٗا، ٚنإ بعلِٗ ساطٌ قشٜؼًا عتاِٗ  دئٛ،ا، ئـٛؿًا َع ٚجٛد
 ، ٚاذتش، ل٢ً اٱط٬ّ .ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِل٢ً قتاٍ 
ٚقذ رٖيف نعيف بٔ ا٭ػشف بعذ ٚاقع١ بذس إؾت قشٜؽ، ٚأئز عتشكِٗ  

ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘     ل٢ً قتاٍ انتظًُؽت، ٜٚكٍٛ ػعشًا وت ٖحا٤ 
يكًٝيف َٔ قشٜؽ، َٚٔ ٜختٞ َٔ ئاسد ايبًذ ْادب#ًا  ، ٜٚبهٞ أؿرا، اٚطًِ

٫وًُا ٜهٕٛ أثشٙ أنرب، ٖٚٛ أَش ظاٖش وت نٌ صَإ ٚنتا سجع اؾت انتذ١ٜٓ أئز 
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ٜتؼبيف بٓظا٤ انتظًُؽت ذت#٢ آراٖ#ِ، فك#اٍ سط#ٍٛ اهلل     

، فكتً٘ ستُذ بٔ َظ١ًُ ٚكتال١ َٔ انتظًُؽت (1): َٔ يٞ بإبٔ ا٭ػشفٚطًِ
 تزنش نتيف ايت ظري ٚايظري ت اؿًٝٗا. وت قـ١

يكذ إلتضٍ لبذاهلل بٔ أبٞ طًٍٛ با٬ةما١٥ سجٌ لٔ ايكتاٍ يح١  اياايث:
مل ٜخئز بشأٜ٘، ٚنإ ايٓيب قذ دلاٙ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِإٔ ايٓيب ستُذًا 

 ٚإطتؼاسٙ ٚمل ٜذل٘ َٔ قبٌ.
ٓٝيف انتذ١ٜٓ إؾت أذذ، ٚجت ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ نإ ئشٚد ايٓيب 

ايكت##اٍ ٚذ##ش، ايؼ##ٛاس  آٜ##١ ٚسلت##١ ٚفل##٬ً َ##ٔ لٓ##ذ اهلل ل##ض ٚج##ٌ لً##٢  
ِ  انتظًُؽت، ٚػاٖذًا ل٢ً ذشق ايٓيب ستُذ  لً#٢   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

انتذٜٓ##١ ٚأًٖ##ٗا، ٚج##ا٤ ن##ربا٤ ق##شٜؽ بٓظ##ا٥ِٗ وت َعشن##١ ٫ تع##شف لٛاقبٗ##ا    
١ يًعٝ#إ، اَ#ا   ْٚتا٥حٗا ئـٛؿ#ًا ٚإ َعشن#١ ب#ذس ٖٚضقت#١ ايه #اس فٝٗ#ا َاثً#       

فاْ٘ إئتاس ارتشٚد َٔ انتذ١ٜٓ بانتكاتًؽت،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِسطٍٛ اهلل 
ٚايز، لٔ ْظا٤ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس، ٚانتٓع َٔ إطتباذ١ انتذ١ٜٓ، ٚفٝ٘ غاٜ#١  

 ايؼحال١ ٚايهشّ.

                                                 

 . 33/223تخسٜو َذ١ٜٓ دَؼل (1) 
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يكذ ئظش انتظًُٕٛ وت انتعشن١ لذدًا َٔ ايـراب١، ٚيه#ٔ اٱط#٬ّ بك#٢    
إيٝٗا  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط١ًَِٓ َباسن١، ٚسجع سطٍٛ اهلل لضٜضًا ٚانتذ١ٜٓ آ

َٔ أذذ ، ٚنإ طشٚس أٌٖ انتذ١ٜٓ سجا٫ً ْٚظا٤ً بشج#ٛ  سط#ٍٛ اهلل لظُٝ#ًا    
سغِ ادتشاذاو ٚايٓهباو اييت أؿابتِٗ، فباٱطٓاد لٔ طعذ بٔ أبٞ ٚقاق 

يف سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ باَشأ٠ َٔ ب٢ٓ دٜٓاس، ٚق#ذ أؿ#ٝ   َّشقاٍ: 
صٚجٗا ٚأئٖٛا ٚأبٖٛا َع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ بخذذ، فًُا ْعٛا 
،ا، قايش : فُا فعٌ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚط#ًِ ؟ ق#ايٛا : ئ#ريا ٜ#ا أّ     
ف٬ٕ، ٖٛ يُذ اهلل نُا حتبؽت، قايش : أسْٚٝ٘ ذت٢ أْظش إيٝ٘ ؟ ق#اٍ : فخػ#ري   

 .(1)جًٌ،تشٜذ ؿ ري٠،ا إيٝ٘، ذت٢ إرا سأت٘ قايش : نٌ َـٝب١ بعذى 
ابٔ إطرام : ذذث٢ٓ ذهِٝ بٔ ذهِٝ بٔ لباد بٔ ذٓٝ ، لٔ بعض لٔ 

ػٌٗ، ق#اٍ : نت#ا مس#ع سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ        سجاٍ ب٢ٓ لبذ ا٭
بها٤ٖٔ ل٢ً لتض٠ ئشد لًٝٗٔ ٖٚٔ ل٢ً با، َظحذٙ ٜبهؽت لًٝ٘، فكاٍ : 

 .(2) اسجعٔ ٜشلتهٔ اهلل، فكذ آطٝؼت بخْ ظهٔ
ِ انإ ئشٚد  ٚانتظ#ًُؽت إؾت أذ#ذ،    يٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

َٚٛاج١ٗ ايه اس ئاسد َه١ آ١ٜ وت ايـرب ٚادتٗاد ٚايز، لٔ دٚي١ اٱط٬ّ، 
إ٫ أؿبٓا َٓ٘ ف#ذلِٗ ٜ#ا   لذٚ ٫ٚ دئًٗا لًٝٓا فكذ قاٍ ي٘ فشٜل َٔ ا٭ْـاس "

 سطٍٛ اهلل، فإٕ أق#اَٛا أق#اَٛا بؼ#ش ست#بع، ٚإٕ دئً#ٛا قاتً#ِٗ ايشج#اٍ وت       
 .(3)"ٚجِٗٗ، ٚسَاِٖ ايٓظا٤ ٚايـبٝإ باذتحاس٠ َٔ فٛقِٗ

ٚيهِٓٗ قٝاغ َع اي اسم، إر إٔ ايعذٚ ايزٟ ج#ا٤ ٖ#زٙ انت#ش٠ غتتً#  وت     
ناش٠ لذدٙ ٚق٠ٛ ػٛنت٘ ٚإؿشاسٙ ل٢ً ايكتاٍ، نُا إٔ س٩طا٤ٙ َٛت#ٛسٕٚ وت  

 إئٛاِْٗ ٚآبا٥ِٗ، ٚوت إلتباسِٖ ٚػخِْٗ بؽت ايكبا٥ٌ.
امس#١ ته#ٕٛ بايٓظ#ب١ ،#ِ فاؿ#١ً ب#ؽت اذتٝ#ا٠        يكذ جا٤و قشٜؽ نتعشن١ ذ

ٚانتٛو، أَا انتظًُٕٛ فهاْٛا وت بذا١ٜ ايطشٜل يتخطٝع دٚي١ اٱط٬ّ، ٚآٜاو 
                                                 

 . 2/99ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1) 
 .2/99ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (2) 
 . 2/63ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (3) 
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تبؽت ا٭ذهاّ ايؼشل١ٝ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايكشإٓ تٓضٍ ل٢ً 
ٚأؿ##ٍٛ ايعب##اداو ٚانتع##ا٬َو، ٚتظ##شٟ أئب##اس ايٓب##٠ٛ ب##ؽت ايكبا٥##ٌ، ٚت##ختٞ 

 ٚدئٍٛ اٱط٬ّ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِْـاو يًٓيب ستُذ ايٛفٛد يٲ
فخسادو قشٜؽ اٱجٗاص ل٢ً دٚي١ اٱط٬ّ، ٚيٝع َٔ أثش نبري ذتح#اس٠  
ايٓظا٤ ٚايـبٝإ َع ناش٠ لذد ايه اس، ٚٚجٛد انتٓافكؽت ٚايٝٗ#ٛد وت انتذٜٓ#١،   

ٛج٘ ٚتت ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِبٌ قذ تختٞ اذتحاس٠ اؾت ؿراب١ سطٍٛ اهلل 
يًُ#٪َٓؽت وت جٗ#ادِٖ، فه#إ ارت#شٚد ذاج#١ ذت #ظ انتظ#ًُؽت ٚانتذٜٓ#١، ٚمت         
بايٛذٞ َٔ لٓذ اهلل، ٭ْ٘ إرا تشدد اي عٌ بؽت أَشٜٔ فإ ايٛذٞ ٫ ٜختٞ إ٫ ؿتا 
ٖ#ٛ أؿ#ًس ٚأذظ#ٔ ٚأٚؾت، ٚتً#و آٜ##١ وت ايٓب#٠ٛ، ٚق#إْٛ ثاب#ش َ#ٔ ق##ٛاْؽت         

 .(1)زِب لٍََِب ًَدَّعَهَ سَثُّهَ ًَ ايظُا٤ قاٍ اهلل طبراْ٘ ش

َٚ##ٔ َٓ##افع اي##ٛذٞ وت ارت##شٚد اؾت انتعشن##١ َضاٚي##١ انت##٪َٓؽت ايكت##اٍ،      
 ٚإؿ٬ذِٗ يً ضٚ، ٚتذاسى ا٭ئطا٤ .
إ ايه اس وت غض٠ٚ أذ#ذ ْ#ذَٛا بع#ذ     ٚلٔ اٱَاّ ايـادم لًٝ٘ ايظ٬ّ "

اْـشافِٗ مل مل ٜ ريٚا ل٢ً انتذ١ٜٓ، ُٖٚ#ٛا ب#ايشجٛ ، ف#خٚذ٢ اهلل إؾت ْبٝ#٘     
"، هتا ٜذٍ (2)يًشجٛ  ايِٝٗ ٚآي٘ ٚطًِ إٔ ٜخَش أؿراب٘ بايتٗٝ٪ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ 

ل٢ً إدساى ايه اس َٛكٛل١ٝ ٚأُٖٝ#١ انتذٜٓ#١، ٚبك#ا٤ اٱط#٬ّ ببكا٥ٗ#ا ط#انت١       
ِ   آ١َٓ، ٫ٜٚعًُٕٛ إٔ ايٓيب ستُذًا  ئ#شد ب#ايٛذٞ    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 َٚع٘ ٥٬َه١ ٜٓـشْٚ٘ ٚانتظًُؽت.
ؿ٢ً اهلل ُع يّٛ أٚ لتا، َٔ ايٓيب ستُذ َٚٔ اٯٜاو وت انتكاّ أْ٘ مل ٜظ

إؾت ايزٜٔ اذتٛا لًٝ٘ بارتشٚد لٓذ ارت#شٚد ٚاثٓ#ا٤ انتعشن#١،     لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٚذت٢ ذُٝٓا ٫َٛا أْ ظِٗ ل٢ً إطتهشاٙ ايٓيب يًخشٚد ٚقايٛا ي٘: إٕ ػ#٦ش  
فاقعذ، فاْ٘ مل ٜٛج٘ ،ِ يَٛ#ًا لٓذ٥#ز، ب#ٌ أئ#ربِٖ بً#ضّٚ قتاي#٘ بع#ذ ي#بع         

 ٭َت٘.

                                                 

 . 3طٛس٠ايلر٢ (1) 
 . 2/499زتُع ايبٝإ  (2) 
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ِ  ٜاو إٔ ايٓيب َٚٔ اٯ ب#ادس اؾت ارت#شٚد َ#ٔ     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ايـبا  ايبانش نتٓع اي ت١ٓ وت ارتشٚد أٚ لذَ٘، ٚبعذ إٔ فشغ ايٓيب َ#ٔ ؿ#٠٬   
ايـبس، ٚنإ ايّٝٛ كتع١، ٚقذ َاو فٝ٘ سجٌ َٔ ا٭ْـاس ٜكاٍ ي٘ َايو بٔ 

ايزٜٔ  لُشٚ، أذذ بين ايٓحاس، ٚنإ قذ أحل لًٝ٘ بارتشٚد ػطش َٔ ايـراب١
ناْٛا عتبٕٛ يكا٤ ايعذٚ، ٜٚشٜذٕٚ اٱْتكاّ يكت٬ِٖ وت بذس، فذئٌ سطٍٛ اهلل 

بٝت٘، ٚيبع ٭َت٘، ثِ ئشد  لًِٝٗ، فٓذَٛا لً#٢   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
قايٛا : ٜا سطٍٛ اهلل، اطتهشٖٓاى ٚمل ٜه#ٔ ري#و يٓ#ا، ف#إٕ ػ#٦ش      َافعًٛا " 

 لًٝ٘ ٚطًِ : َا ٜٓب ٞ يٓيب فاقعذ ؿ٢ً اهلل لًٝو، فكاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل
َت٘ إٔ ٜلعٗا ذت٢ ٜكاتٌ، فخشد سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ إرا يبع ٭

 .(1)"وت أي  َٔ أؿراب٘
ٚ ذُٝٓا مسع ٚانتظًُٕٛ بٓضٍٚ ايعذٚ ذٝ#ث ْ#ضٍ ق#اٍ ،#ِ سط#ٍٛ اهلل      

، سأٜ#ش بك#شا  ت#زبس،    : إْٞ ق#ذ سأٜ#ش ٚاهلل ئ#رياً   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
أدئً#ش ٜ#ذٟ وت دس  ذـ##١ٓٝ،    ٞ، ٚسأٜ#ش أْ#  رب#ا، ط#ٝ ٞ ثًُ#اً   ٚسأٜ#ش وت  
 .(2)فخٚيتٗا انتذ١ٜٓ

ٚفٝ٘ بؼاس٠ ط١َ٬ ٚآَٔ انتذ١ٜٓ، ٚتٛنٝذ َٛكٛل١ٝ أَٓٗا ٚذاج١ انتظًُؽت 
ي٘ ٭ْٗا ف١٦، ٚانتشنض ايزٟ تؼع َٓ٘  أْ#ٛاس اٱقت#إ إؾت بك#ا  ا٭سض، ٚس٩ٜ#ا     

ايش٩ٜا  ًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِؿ٢ً اهلل لا٭ْبٝا٤ ذل ٚؿذم، ٚقذ ٚؿ  سطٍٛ اهلل 
بخْٗا ئري، نُا أْ٘ ت لٌ بتخًٜٚٗا، ٚفٝ٘ أَاس٠ ل٢ً ؿر١ ئشٚد انتظًُؽت اؾت 
يكا٤ ايعذٚ، فٲٕ ناْش ئظاس٠ انتظًُؽت بارتشٚد نبري٠، فإ بكا٤ِٖ وت انتذ١ٜٓ 
اؾت ذؽت غضٚ ايعذٚ ،ا فٝ٘ أئطاس أنرب ٚأػل، نُا أْ٘ يٝع ؿتكذٚس انتظًُؽت 

 ز، ٭ٕ ايعذٚ قشٜيف َِٓٗ.ذ ش ئٓذم ذٛ،ا ٦َٜٛ
ٚق##اٍ إب##ٔ إط##رام: "ٚن##إ سط##ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚط##ًِ ٜه##شٙ       

 ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:(3)ارتشٚد"
                                                 

 . 2/63ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1) 
 .2/62ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (2) 
 .2ّ63ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (3) 
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٫بذ َٔ ديٌٝ أٚ أَاس٠ ت٪نذ ٖزٙ ايهشا١ٖ ، ْعِ قاٍ انتظًُٕٛ ي٘  ا٭ٚؾت:
 اطتهشٖٓاى، ٚيهٓ٘ ألِ َٔ ت لٌٝ اٱقا١َ، ٚقتاٍ ايعذٚ وت انتذ١ٜٓ.

ًُٕٛ نشا١ٖ ايٓيب يًخ#شٚد نت#ا أحل لًٝ#٘ فشٜ#ل َ#ِٓٗ      يٛ لًِ انتظ اياا١ْٝ:
 بارتشٚد، َٚاصايٛا ب٘ ذت٢ دئٌ ايبٝش ٚيبع ٭َت٘.

 ٫ ٜ عٌ ايٓيب أَشًا إ٫ بخَش ٚٚذٞ َٔ اهلل لض ٚجٌ اياايا١ :
:مل غت##شد انتظ##ًُٕٛ وت َعشن##١ ا٭ذ##ضا،، ٚيه##ِٓٗ ق##اَٛا ي ##ش  ايشابع#١ 

 ٚجٛٙ َٓٗا:ئٓذم ذٍٛ انتذ١ٜٓ، ٚوت أذذ غتتً  ا٭َش َٔ 
 لذّ ٚجٛد َتظع َٔ ايٛقش ذت ش ارتٓذم.ا٭ٍٚ:
 إذتا  ْ ش َٔ ايـراب١ بارتشٚد يكتاٍ ايعذٚ. ايااْٞ:
ناْ#ش ارتظ#اس٠ اي#يت ذتك#ش انتظ#ًُؽت وت أذ#ذ َكذَ#١ َٚٓاط#ب١          اياايث:

 يكبٍٛ ايـراب١ خبط١ ذ ش ئٓذم ذٍٛ انتذ١ٜٓ.
،، إر أْ#٘ أنا#ش   ناش٠ لذد ايه اس ايزٜٔ جا٤ٚا وت َعشن١ ا٭ذضا ايشابع:

َٔ ث٬ث١ أكعاف ايه اس ايزٜٔ جا٤ٚا وت َعشن١ أذذ، ٚنزا ايزٜٔ ذلشٚا وت 
َعشن١ أذذ ث٬ث١ أكعاف ايزٜٔ صذ ٛا ل٢ً انتذٜٓ#١ ٜ#ّٛ ب#ذس هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢       

 َٛكٛل١ٝ انتذد َٔ انت٥٬ه١ يٓـش٠ انتظًُؽت، ٚدفع ػش ايهافشٜٔ.
، ٚقذستِٗ ل٢ً إْٗاى بٝإ ايظع١ ٚانتٓذٚذ١ وت ئٝاساو انتظًؽت  ارتاَع:

 ايعذٚ.
إَِْ َعشن١ ارتٓذم َٔ َـادٜل قٛي٘ تع#اؾت وت ٖ#زٙ اٯٜ#١ ش    ايظادغ:

ز نتا فٝٗ#ا َ#ٔ ايـ#رب ٚايترُ#ٌ وت جٓ#يف اهلل ٚل#ذّ ايؼ#ه٣ٛ أٚ        رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا

 ايلحش َٔ اذتـاس اؾت ذؽت إْهؼاف  ايعذٚ.
 : ل٢ً فشض ٚجٛد ايهشا١ٖ فاْٗا حتتٌُ أَشٜٔ: ارتاَظ١
 َشجٛذ١ٝ ارتشٚد. ٍٚ:ا٭

نشا١ٖ ارتشٚد بزات٘ َٔ غري َكاس١ْ بايبك#ا٤، نت#ا فٝ#٘ َ#ٔ أط#با،       ايااْٞ:
 ارتظاس٠.
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شتري بؽت أَشٜٔ ن#ٌ ٚاذ#ذ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚنخٕ ايٓيب ستُذًا  
َُٓٗا َهشٚٙ راتًا، فائتاس ارتشٚد، ٭ٕ فٝ٘ بكا٤ اٱط٬ّ ٚدٚيت٘، فإ مل ٜبل 

ٚانتظًُٕٛ وت انتذ١ٜٓ أٜاّ ايكت#اٍ، فك#ذ    لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهللايٓيب ستُذ 
 بكٛا فٝٗا إؾت ا٭بذ بعض ٚنشا١َ.

ٚانتظ#ًُؽت وت   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ جا٤و إطتحاب١ ايٓيب ستُذ 
ارتشٚد َٚا ذتكِٗ َٔ ارتظ#اس٠، َكذَ#١ ٱط#تحابتِٗ نتٛك#ٛ  ذ #ش ئٓ#ذم       

وت ذ شٙ ٚإختارٙ، َٚٔ غري ذٍٛ انتذ١ٜٓ وت َعشن١ ا٭ذضا،، ٚبز،ِ ايٛطع 
 إٔ ٜهٕٛ لٓٛإ كع  أٚ ٖٚٔ.

ِ  يكذ طاس ايٓيب ستُذ  ب#خي  َ#ٔ انتك#اتًؽت اؾت     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
انتعشن١، ٚيهِٓٗ مل ٜـًٛا كتٝعًا إيٝٗا، فكذ ٚقع أَش ئطري فًُا نإ ٚط#ط  
ايطشٜل ب#ؽت انتذٜٓ#١ ٚأذ#ذ إْظ#ٌ لب#ذ اهلل ب#ٔ أب#ٞ ط#ًٍٛ ٚق#اٍ: أو#الِٗ ٚ           

أئز ؿتؼ#ٛس٠ َ#ٔ ق#اٍ     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِأٟ إٔ سطٍٛ اهلل  لـاْٞ(
بارتشٚد، ٚمل ٜظُع ن٬َ٘ وت ايبكا٤ وت انتذ١ٜٓ، ٚقاٍ لب#ذ اهلل ب#ٔ أب#ٞ : َ#ا     
ْذسٟ ل٬ّ ْكتٌ أْ ظٓا ٖآٖا أٜٗا ايٓاغ، فشجع َع٘ فشٜل َ#ٔ قَٛ#٘ ٚأٖ#ٌ    

 ايٓ ام، ٚلذدِٖ ث٬ةما١٥ سجٌ. 
سجع بعلِٗ ئً ِٗ يٓـرِٗ ٚٚلظِٗ  ٚيهٔ انتظًُؽت مل ٜرتنِٖٛ، بٌ

ٚتزنريِٖ بًضّٚ ْـش٠ ايٓيب، فختبعِٗ لبذاهلل بٔ لُ#ش ب#ٔ ذ#ضاّ أئ#ٛ ب#ين      
ط١ًُ ٚقاٍ: ٜ#ا ق#ّٛ أرن#شنِ اهلل أ٫ خت#زيٛا ق#َٛهِ ْٚب#ٝهِ، لٓ#ذَا ذل#ش         
لذِٖٚ، فكايٛا: يٛ ْعًِ أْهِ تكاتًٕٛ نتا أطًُٓانِ، ٚيهٓا ٫ ْش٣ أْ٘ ٜهٕٛ 

ا لًٝ٘ ٚأبٛا إ٫ اٱْـشاف لِٓٗ، قاٍ أبع#ذنِ اهلل  قتاٍ، قاٍ: فًُا إطتعـٛ
  ين اهلل لٓهِ ْبٝ٘.ٝألذا٤ اهلل، فظ

يكذ ئزٍ انتٓافكٕٛ انتظًُؽت قبٌ ٚقٛ  انتعشن١، ٚفٝ٘ ك#شس ن#بري، ٚنخْ#٘    
َكذ١َ ٱٜكا  ا،ضقت١ بانتظًُؽت، ٜٚبذٚ أْ٘ فعٌ َكـٛد ٚإرا نإ انتظًُٕٛ وت 

ٓـ#ش ٚايظ #ش لًٝ#٘، ف#إ إْظ#را،      َعشن١ بذس ثًث لذد ايع#ذٚ، ٚذكك#ٛا اي  
انتٓافكؽت جعٌ انتظًُؽت بٓظب١ ايظبع َٔ لذد ايه اس بإلتباس إٔ لذد ايـراب١ 
انتكاتًؽت طبعُا١٥، ٚل#ذد ايه #اس متظ#١ آ٫ف سج#ٌ، أَ#ا لً#٢ ايك#ٍٛ ب#خٕ         
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زتُٛ  ايه اس ٖٛ ث٬ث١ آ٫ف َٚعِٗ َا٥تا فشغ، ٖٚٛ ايزٟ ٜزٖيف إيٝ٘ إب#ٔ  
ا٭ْظيف فتهٕٛ ْظب١ ل#ذد انتظ#ًُؽت أق#ٌ َ#ٔ     أطرام ٚرنشٙ إبٔ ٖؼاّ ٖٚٛ 

ايشبع ق٬ًًٝ، ٖٚزا اٱئت٬ف وت لذد انتؼ#شنؽت َ#شدد ب#ؽت ل#ذدٜٔ ٚن٬ُٖ#ا      
 ناري.
ٚمل عتـٌ ئ٬ف بؽت ايشٚا٠ وت لذد انتظًُؽت هتا ٜذٍ لً#٢ ايل#بط وت    

 ايٓكٌ َٚا ٜت ٛم ب٘ ايه اس َٔ ايعذ٠ ٚايظ٬  ٚارتٌٝ ٚانت٪ٕٚ.
١ٝ ايترزٜش ٚايزّ ايٛاسد وت ايكشإٓ يًُٓافكؽت، ٚتبؽت ٖزٙ اذتادث١ َٛكٛل

ٚنٝ  أِْٗ وت ايذسى ا٭ط ٌ َٔ ايٓاس، فكذ أسادٚا فتس وشٜل انتذ١ٜٓ يًه اس، 
 ذ ظًا ،ا. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚئشد َٓٗا سطٍٛ اهلل 

، ٚأب٢ اهلل لض (1)ٚوت اذتذٜث: انتذ١ٜٓ نايهري تٓ ٞ ئباٗا ٚتٓلس وٝبٗا" 
ِ    انتكاؿذ اذتُٝذ٠ يً#ٓيب ستُ#ذ    ٚجٌ إ٫ إٔ ظتعٌ  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ٚايـراب١ ٖٞ ايباق١ٝ، بذفع كشس ايه اس.
َُ إِاله لَرًٍيكذ ٚلذ اهلل لض ٚجٌ انتظًُؽت بكٛي٘ تعاؾت ش ، (2)زٌََٓ َّضُشًُّوُ

يتهٕٛ ٖزٙ اٯ١ٜ بؼ#اس٠ ل#ذّ إط#ترذاث ئظ#اس٠ فادذ#١ جذٜ#ذ٠ يًُظ#ًُؽت        
ٜـ#ٌ  لب#ذ اهلل ب#ٔ أب#ٞ ب#ٔ ط#ًٍٛ قب#ٌ إٔ        بظبيف إْظرا، انتٓافكؽت، ٚنإ

اؾت انتذ١ٜٓ ٜٓتظش تتٛظت٘ ًَهًا ل٢ً  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ِ  انتذ١ٜٓ نُا قاٍ اطٝذ بٔ ارتلري يشطٍٛ اهلل   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 .(3)طتًبت٘ ًَهاإٚإٕ قَٛ٘ يٝٓظُٕٛ ي٘ ارتشص يٝتٛجٛٙ، ٚإْ٘ يري٣ أْو قذ 
ٜع ٛ لٓ٘ ٜٚٗيف ي٘ َٔ ٜظخٍ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذٚنإ 

ايع ٛ لٓ٘ يزا لٓذَا إقتتٌ سجٌ َٔ انتٗاجشٜٔ ٚسجٌ َٔ ا٭ْـاس ل٢ً انتا٤ 
قذ ْافشْٚا ٚناثشْٚا وت ب٬دْا، ٚاهلل َا  ٚإػتذ ارت٬ف، قاٍ لبذاهلل بٔ أبٞ " 

ٔ سجعٓا إؾت أَا ٚاهلل ي٦ ،َآًا َٚاًِٗ إ٫ نُا قاٍ ايكا٥ٌ: مسٔ نًبو ٜخنًو
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انتذ١ٜٓ، يٝخشجٔ ا٭لض َٓٗا ا٭رٍ ! ٜعين با٭لض ْ ظ٘، ٚبا٭رٍ سط#ٍٛ اهلل  
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . ثِ أقبٌ ل٢ً َٔ ذلشٙ َٔ قَٛ٘ فكاٍ : ٖزا َا 
فعً##تِ بخْ ظ##هِ أذًًتُ##ِٖٛ ب٬دن##ِ ٚق##امستُِٖٛ أَ##ٛايهِ، أَ##ا ٚاهلل ي##ٛ 

ٛ  أَظهتِ لٔ جعاٍ ا سق#ابهِ، ٚ٭ٚػ#هٛا إٔ   ٚرٜٚ٘ فلٌ ايطعاّ، مل ٜشنب#
 .(1)"ٜترٛيٛا َٔ ب٬دنِ، ًٜٚركٛا بعؼا٥شِٖ َٚٛايِٝٗ

ٚأْهشٙ لبذاهلل بٔ أبٞ،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚبًغ ن٬َ٘ سطٍٛ اهلل 
ٚجا٤ إبٓ٘ لبذ اهلل بٔ لبذ اهلل بٔ أبٞ  بعذَا بً ٘ َٔ ن٬ّ أبٝ٘ ٚقبٌ إٔ ٜٓضٍ 

، (2)زٌَدَ اٌَّْذِّنَدخِ ٌَُْخْدشِجََّٓ األَعَدضُّ ِِنَيَدب األَرَيه     َّمٌٌٌَُُْ ٌَئَِٓ سَجَذَنَب إِقٛي٘ تعاؾتش

 إْ٘ قذ بً ين أْو تشٜذ قت#ٌ أب#ٞ، ف#إٕ نٓ#ش ٫ ب#ذ ف#ال٬ً      فكاٍ يشطٍٛ اهلل " 
فُشْٞ ب٘، فخْا ألتٌ إيٝو سأط٘، فٛاهلل يكذ لًُش ارتضسد َا نإ بٗا سجٌ 

٬ ت#ذلين ْ ظ#ٞ إٔ   أبش بٛايذٜ٘ َين، ٚإْٞ أئؼ٢ إٔ تخَش ب٘ غريٟ فٝكتً٘، ف
بهافش،  أْظش إؾت قاتٌ لبذ اهلل بٔ أبٞ إٔ قتؼٞ وت ايٓاغ فخقتً٘، فخقتٌ َ٪ًَٓا

 .(3)"فكاٍ : بٌ تشفل ب٘، ٚحتظٔ ؿربت٘، َا بكٞ َعٓا ،فخدئٌ ايٓاس
اي#ٓيب  ٚمل ٜهت  انتٓافكٕٛ باٱطتضاٍ ل#ٔ اي#ٓيب ٚانت#٪َٓؽت، فرُٝٓ#ا ق#اٍ      

َٔ سجٌ غتشد بٓا ل٢ً ايكّٛ َ#ٔ   يًـراب١ ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
نايف، أٟ َٔ قش،، َٔ وشٜل ٫ قتش لًِٝٗ، فكاٍ أبٛ ئٝا١ُ " أْا ٜا سط#ٍٛ  

فٓ ز ب٘ وت ذش٠ ب٢ٓ ذاسث١، ٚبؽت أَٛا،ِ، ذت٢ طًو وت َاٍ نتشبع بٔ اهلل، 
كشٜش ايبـش، فًُا مسع ذ#ع سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً     ٚنإ سج٬ َٓافكًا  ،قٝظٞ

وت ٚج##ِٖٛٗ اي##رتا،،  ٞانتظ##ًُؽت، ق##اّ عتا##اهلل لًٝ##٘ ٚط##ًِ َٚ##ٔ َع##٘ َ##ٔ 
 ٜٚكٍٛ: 

إٕ نٓش سطٍٛ اهلل فإْٞ ٫ أذٌ يو إٔ تذئٌ ذا٥طٞ . ٚق#ذ رن#ش  أْ#٘    
٫ أؿٝيف بٗا غريى ٜا  ٞأئز ذ ١ٓ َٔ تشا، وت ٜذٙ، ثِ قاٍ : ٚاهلل يٛ ألًِ أْ
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ستُذ يلشبش بٗا ٚجٗو . فابتذسٙ ايكّٛ يٝكتًٛٙ، فكاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل 
: ٫ تكتًٛٙ، فٗزا ا٭ل٢ُ أل٢ُ ايكًيف، أل٢ُ ايبـش . ٚقذ بذس  لًٝ٘ ٚطًِ

سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  ٞإيٝ٘ طعذ بٔ صٜذ، أئٛ ب٢ٓ لبذ ا٭ػٌٗ، قبٌ ْٗ
 .(1)"ٚطًِ لٓ٘، فلشب٘ بايكٛغ وت سأط٘، فؼح٘

ٚإؾت جاْيف َا وت ٖزا اذتذٜث َٔ أر٣ انتٓافكؽت، ٚطعِٝٗ يبث ايلع  
نتظًُؽت، فاْ٘ ٜذٍ ل٢ً أْ٘ َ#ٔ لَُٛ#او قٛي#٘    ٚأطبا، ايؼو ٚايشٜيف بؽت ا

ز وت َٛكٛل٘، إر ٜؼٌُ إئتٝ#اس ايطشٜ#ل   رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِتعاؾت ش
انتٓاطيف ايزٟ ظتٓيف انتظًُؽت ايلشس، ٜٚ اج٦ٕٛ ب٘ ايعذٚ، فًعٌ ايع#ذٚ ق#ذ   

 ٚكع نُا٥ٔ وت ايطشٜل ايعاّ نتباغت١ انتظًُؽت.
٭ْـاس ّٜٛ أذذ، قايٛا: يشطٍٛ اهلل: ٜاسطٍٛ اهلل أ٫ ٚلٔ ايضٖشٟ: إٔ ا

 ْظتعؽت يً ا٥ٓا َٔ ٜٗٛد، فكاٍ: ٫ذاج١ يٓا فِٝٗ.
ٜٚذٍ اذتذٜث ل٢ً ذاج١ انتظًُؽت إؾت ايشجاٍ، ٚايظٛاد َطًكًا، ٚيهٔ 

إَِْ ىٌَُ إِاله  *ًََِب َّنَطِكُ عََٓ اٌْيٌٍََ ش ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيب ستُذًا 

ُّ ٌِ ، إئتاس َا قتٓع َٔ ْؼش أطبا، ايلع  بؽت    انتظًُؽت، (2) زٌدًَََدَ

ّٔ ٚن###إ ق###ٍٛ   ٚمل ٜ###شض  بظ###٪اٍ ايٓـ###ش٠ َ###ٔ غريٖ###ِ، َٚافٝ###٘ َ###ٔ انت###
ايٓيب"٫ذاج١ يٓا فِٝٗ" ػاٖذًا ل٢ً ن ا١ٜ انتظًُؽت وت ادتٗاد، ْعِ َٔ ايٝٗٛد 

لًٝ٘ ٚآي٘  ؿ٢ً اهللَٔ جا٤ وٛال١ٝ يًكتاٍ َع انتظًُؽت ٱقشاسٙ بإ ْب٠ٛ ستُذ 
 ؿذم ٚذل، ٖٚٞ اييت بؼشو بٗا ايتٛسا٠            ٚاٱصتٌٝ. ٚطًِ
ٜا َعؼش ٜٗ#ٛد، ٚاهلل   ٚقاٍ إبٔ اطرام: نتا نإ ّٜٛ أذذ قاٍ شتريٜل: " 

ٕ ْـش ستُذ لًٝهِ ذتل، قايٛا : إٕ ايّٝٛ ّٜٛ ايظبش، قاٍ : أإْهِ يتعًُٕٛ 
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   ٫ طبش يهِ، ثِ أئز ط٬ذ٘، فخشد ذت٢ أت٢ سطٍٛ اهلل

ٚطًِ ٚأؿراب٘ بخذذ، ٚلٗذ إؾت َٔ ٚسا٤ٙ َٔ قَٛ٘ : إٕ قتًش ٖزا ايّٝٛ، 
فخَٛايٞ حملُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ٜـٓع فٝٗا َا أساٙ اهلل، فًُا اقتتٌ ايٓاغ 
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قاتٌ ذت٢ قتٌ، فهإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ  فُٝ#ا بً #ين ٜك#ٍٛ:      
 . (1)"شتريٜل ئري ٜٗٛد

ِ  غ َٚٔ ٚجٛٙ إج٬ يًُ#٪َٓؽت وت   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 َكالذ ايكتاٍ وت َعشن١ أذذ أَٛس:

 ت١٦ٝٗ انتظًُؽت يًُعشن١. ا٭ٍٚ:
 ذ ظ انت٪ٕ اييت أئزٖا انتظًُٕٛ َعِٗ. ايااْٞ:
 تخَؽت وشٜل انت٪ٕٚ اٱكاف١ٝ، ٚإئ٤٬ ادتشذ٢. اياايث:
ِ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اتعٝؽت ايطشٜل ايزٟ إختزٙ  ايشابع:  هلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

 يًٛؿٍٛ إؾت َٛكع ايكتاٍ، ٚإجتٓا، َباغت١ ايعذٚ.
ايٓضٍٚ وت ايؼعيف  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِإئتٝاس  ارتاَع:

َٔ أذذ َع أْ٘ ٫ ٜعًِ َعامل انتٓطك١، ٚمل ٜشد إلرتاض َٔ ا٭ْـاس ل٢ً َا 
 فعٌ هتا ٜذٍ ل٢ً ايـٛا،، ٚؿر١ اٱئتٝاس.

ظٗ#ش لظ#هشٙ إؾت     ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيبجعٌ  ايظادغ:
 جبٌ أذذ، يٝهٕٛ َاْعًا ،ِ َٔ ارتً .

ا٭َش يًُظًُؽت قاٍ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِتٛجٝ٘  ايظابع:
، ٚفٝ#٘  (2)"٫ٜكاتًٔ أذذ َٓهِ ذت٢ ْخَشٙ بايكت#اٍ"  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ًُؽت يًٓيب ستُذ آ١ٜ جٗاد١ٜ ٚػاٖذ ل٢ً ذظٔ إْكٝاد انتظ
 ٚتظًُِٝٗ بإَاَت٘. ٚطًِ

 تعب١٦ انت٪َٓؽت طال١ ايكتاٍ. اياأَ:
متظؽت سج٬ً سَا٠  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚكع ايٓيب ستُذ  ايتاطع:

ل٢ً ادتبٌ، ٚمل ٜرتنِٗ ب٬ آَش ٚس٥ٝع بٌ أَش لًِٝٗ لبذ اهلل بٔ جبري ٖٚٛ 
ٚجٛد قاد٠ َٝذاْٝؽت ٜتٛيٕٛ تٓ ٝز ا٭ٚاَش،  َٔ ا٭ْـاس، ٚتًو آ١ٜ تذٍ ل٢ً

ؿ٢ً ٚقٝاد٠ أؿرابِٗ ٚايتعإٚ َع انتكاتًؽت اٯئشٜٔ، ٚمل ٜرتى ايٓيب ستُذ 
ايشَ##ا٠ َ##ٔ غ##ري أٚاَ##ش ت ـ##١ًٝٝ ٚإئت##اس أَريٖ##ِ  َ##ٔ   اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ
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ا٭ْـاس ٭ْ٘ ٜعًِ َعامل انتٓطك١ ٚانتٓافز اييت قذ ٜختٞ َٓٗ#ا ايع#ذٚ، ٚق#اٍ ي#٘     
اْلس ارتٌٝ لٓا بايٓب#ٌ، ٫ ٜختْٛ#ا َ#ٔ    "ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِاهلل  سطٍٛ

 .(1)"ئً ٓا، إٕ ناْش يٓا أٚ لًٝٓا، فاثبش َهاْو ٫ ْ٪تؽت َٔ قبًو 
يهٞ ٫ غتذ  ايعذٚ ايشَا٠، ف#ارا ن#إ ٖٓ#اى َ#ذد يًُظ#ًُؽت فًٝ#خو َ#ٔ        

 ا٭َاّ أٚ َٔ ج١ٗ َع١ًَٛ ٚيٝع َٔ ارتً .
٫ يًشَا٠ كتٝعًا ٚقاٍ ،ِ"  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهللٚتٛج٘ 

، ٚفٝ٘ بٝإ ٚذح١ (2)"ْضاٍ غايبؽت َا ثبتِ َهاْهِ تربذٛا ٖزا انتهإ، فإْا ٫
ٚػاٖذ ل٢ً لذّ ٚجٛد ث ش٠ وت تعب١٦ انت٪َٓؽت، ٚتٛنٝذ لًُٞ يـ ١ ايهُاٍ 

 ز.رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِٚايتُاّ يكٛي٘ تعاؾت ش

أسَ##ِٖٛ بايٓؼ##ا،، ٜك##اٍ ْل##رٓاِٖ بايٓب##ٌ ْل##رًا، أٟ سَٝٓ##اِٖ       أٟ
 ٚسػكٓاِٖ.
إجاص٠ سطٍٛ اهلل  يًـبٝإ ايزٜٔ بً ٛا، فُا٬ً ق#اّ سط#ٍٛ اهلل    ايعاػش:

بشد سافع بٔ ئذٜخ، ٚمسش٠ بٔ جٓذ، ُٖٚا ابٓا ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٝ#ٌ: ف#إ   متع لؼش٠ ط١ٓ، فكٌٝ ي#٘ ٜاسط#ٍٛ اهلل إٕ سافع#ًا ساّ، فخج#اصٙ فك    

ِ   مس#ش٠ ٜـ#ش  سافع#ًا، فخج#اصٙ، ٚسد سط#ٍٛ اهلل        ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط##ً
أطا١َ بٔ صٜذ، ٚلبذ اهلل بٔ لُش بٔ ارتطا،، ٚصٜذ بٔ ثاب#ش، ٚاي#ربا٤ ب#ٔ    
لاص، ٚغريِٖ ثِ أجاصِٖ ّٜٛ ارتٓذم، ِٖٚ أبٓا٤ متع لؼش٠ ط١ٓ، َٚع 

ايٓب٠ٛ فاْ٘ مل  ٚٚظا٥  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِناش٠ َظ٪ٚيٝاو 
ٜ ٛض إجاص٠ ايباي ؽت َٔ ايـبٝإ إؾت أذذ ايـراب١، بٌ نإ ٜت#ٛؾت بٓ ظ#٘   

 إجاصتِٗ، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
 تختٞ اٱجاص٠ ٚايتعٝؽت بايٛذٞ. ا٭ٍٚ:
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      بعث اياك١ وت ْ ع َ#ٔ غتت#اسٙ    ايااْٞ:
 يًكتاٍ. ٚطًِ
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 77د ز                                                        َعامل اٱقتا119ٕش

 

بخفشاد ادتٝؽ، َٚ#ٔ   آي٘ ٚطًِايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚلًِ  اياايث:
ٜذئًٕٛ َٔ ايـبٝإ ٚغريِٖ، ٚتًو َٔ أٖ#ِ ئـ#ا٥ف ايكا٥#ذ ٚصتاذ#٘ وت     
انتٝذإ بخٕ ٜعشف جٓٛدٙ يتهٕٛ ٖزٙ انتعشف#١ ٚط#١ًٝ يتٛجٝ#٘ ادتٓ#ٛد ٚايعٓاٜ#١      

 بِٗ، َٚاْعًا َٔ ارتظاس٠ ايهبري٠.
تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً لذّ إي#ضاّ اي#زٜٔ بً #ٛا لً#٢ ايكت#اٍ، ب#ٌ ٜ#رتى         ايشابع:

ًُ٪َٓؽت انتبادس٠ إؾت ايٓ ري ٚايكتاٍ، ٚغتلع َٔ ٜختٞ َ#ِٓٗ يٲئتب#اس اي#زٟ    ي
 ٜتكّٛ بايظٔ.

ب#ايشد لً#٢   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     أَ#ش اي#ٓيب ستُ#ذ     اذتادٟ لؼش:
س٩طا٤ انتؼشنؽت وت أثٓا٤ انتعشن١ ٚبعذٖا، هتا ٜذٍ ل٢ً ايعٓا١ٜ ايٓب١ٜٛ باٱل٬ّ 

 ٚإدساى أثشٙ وت ايٓ ٛغ ٚايتخسٜو.
أساد ايه اس اٱْـشاف َٔ َعشن١ أذذ، ٖٚزا اٱْـشاف ٖضقت١ ،ِ  يكذ

٭ْٗ##ِ مل عتكك##ٛا ْـ##شًا لً##٢ انتظ##ًُؽت، فإْظ##ربٛا َ##ٔ غ##ري ذظ##ِ ٚاقع##ٞ     
ثِ ؿشخ بخل٢ً ؿٛت٘ فك#اٍ :  يًُعشن١، فكاّ أبٛ ط ٝإ ٚأػشف ل٢ً ادتبٌ 

إٕ اذتش، طحاٍ، ّٜٛ بّٝٛ بذس، ألٌ ٖبٌ، أٟ أظٗش دٜٓو، ، ٚأْعُش فعاٍ
سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ : قِ ٜا لُش فخجب#٘، فك#ٌ : اهلل ألً#٢     فكاٍ

 ٚأجٌ، ٫ طٛا٤، قت٬ْا وت ادت١ٓ، ٚقت٬نِ وت ايٓاس . 
ٜا لُ#ش، فك#اٍ    يٞفًُا أجا، لُش أبا ط ٝإ، قاٍ ي٘ أبٛ ط ٝإ : ًِٖ إ

سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ يعُش : ا٥ت٘ فاْظش َا ػخْ٘، فحا٤ٙ، فكاٍ ي#٘  
ِ ٫، ٚإْ#٘  ٗ؟ ق#اٍ لُ#ش : ايً#    إ : أْؼذى اهلل ٜا لُ#ش، أقتًٓ#ا ستُ#ذاً   ٝط  أبٛ

يٝظُع ن٬َو اٯٕ، قاٍ : أْش أؿذم لٓذٟ َٔ ابٔ ق١٦ُ ٚأبش، يكٍٛ اب#ٔ  
 .(1)ق١٦ُ ،ِ : إْٞ قذ قتًش ستُذًا

فحا٤ ايشد فٝ٘ حتِذ ٚإل٤٬ يه١ًُ ايتٛذٝذ، فإْـشف أبٛ ط ٝإ َٚٔ َع٘ 
 ًعاّ ايكابٌ.ْٚاد٣: إ َٛلذنِ بذس ي

                                                 

 .94-93/ 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (1) 



 ز                                                                 120ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

يشجٌ َٔ أؿراب٘: قٌ: ْعِ، ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فكاٍ سطٍٛ اهلل 
، فًُا نإ ا٭َش قشاسًا ٚٚلذًا ٚحتذًٜا، ت لٌ اي#ٓيب  (1)ٖٛ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ َٛلذ

ٚألط٢ انتٛلذ٠ ٚيكٔ أذذ أؿراب٘ ادتٛا،، ٚنإ باٱَهإ اٱلشاض ل#ٔ  
 :ن٬ّ أبٞ ط ٝإ، ٚيهٔ ايٓيب أجاب٘ ٚفٝ٘ أَٛس

 بٝإ ذكٝك١ ٖٚٞ ْـش اهلل لض ٚجٌ ي٘ ٚيًُظًُؽت. ا٭ٍٚ:
 تٛنٝذ لذّ ئظاس٠ انتظًُؽت وت انتعشن١. ايااْٞ:
 ئشٚد انتظًُؽت َٔ انتعشن١ أق٣ٛ هتا ناْٛا. اياايث:
بإتب##ا  انتٗ##اجشٜٔ  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِثك##١ اي##ٓيب ستُ##ذ  ايشاب##ع:
 ٚا٭ْـاس ي٘.
 ظتلع ؽت يذئٍٛ اٱط٬ّ.دل٠ٛ لا١َ انتؼشنؽت ٚانت ارتاَع:

ذث ٚتشغٝ#يف ايـ#راب١ بايكت#اٍ، ٚإْتك#ا٤ اي#زٜٔ ٜتـ# ٕٛ        ايااْٞ لؼش:
 بايؼحال١ ٜٚعؼكٕٛ ايؼٗاد٠ يًتكذّ وت ايكتاٍ .

ّٜٛ أذذ ط#ٝ ، ٚق#اٍ:    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚنإ بٝذ سطٍٛ اهلل 
قّٛ فحعًٛا ٜٓظشٕٚ إيٝ٘، فك#اٍ : َ#ٔ ٜخئ#زٙ     َٙٔ ٜخئز ٖزا ايظٝ  ؟ فخئز

ك٘ ؟ فخذحِ ايكّٛ، فكاٍ أبٛ دجا١ْ مساى : أْا آئزٙ يك٘ . فخئ#زٙ ف ً#ل   ي
 ب٘ ٖاّ انتؼشنؽت.

غتت#اٍ لٓ#ذ اذت#ش،،     ػ#حالاً  قاٍ ابٔ إطرام : ٚنإ أبٛ دجا١ْ سج٬ً  
 .ٚنإ ي٘ لـاب١ لتشا٤ ٜعًِ بٗا لٓذ اذتش، ٜعتـيف بٗا، فٝعًِ أْ٘ طٝكاتٌ 

٢ اهلل لًٝ##٘ ٚط##ًِ أئ##شد ق##اٍ : فًُ##ا أئ##ز ايظ##ٝ  َ##ٔ ٜ##ذ سط##ٍٛ اهلل ؿ##ً
 .(2)لـابت٘ تًو فالتـيف بٗا، ثِ جعٌ ٜتبخرت بؽت ايـ ؽت

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: قاٍ سطٍٛ اهلل  تبخرتقتؼٞ بدجا١ْ  ٛأبٚأئز 
 .إْٗا نتؼ١ٝ ٜب لٗا اهلل إ٫ وت َاٌ ٖزا انتٛؤ

ِٔ لًٝ٘،  ٚتشغ أبٛ دجا١ْ ْ ظ٘ دٕٚ ايٓيب ٜكع ايٓبٌ وت ظٗشٙ، ٖٚٛ َٓر
 اش فٝ٘ ايٓبٌ.ذت٢ ن
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ٚجذو وت ْ ظ#ٞ ذ#ؽت ط#خيش سط#ٍٛ اهلل      ٚلٔ ايضبري بٔ ايعٛاّ قاٍ: "
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ايظٝ  فُٓعٓٝ٘ ٚألطاٙ أبا دجا١ْ، ٚقًش : أْا ابٔ ؿ ١ٝ 
لُت٘، َٚٔ قشٜؽ، ٚقذ قُش إيٝ٘ فظخيت٘ إٜاٙ قبً٘، فخلطاٙ إٜاٙ ٚتشنين، ٚاهلل 

٘ لت#شا٤، فعـ#يف بٗ#ا سأط#٘،     ٭ْظشٕ َا ٜـٓع، فاتبعت#٘، ف#خئشد لـ#اب١ ي#    
فكايش ا٭ْـاس : أئشد أبٛ دجا١ْ لـاب١ انتٛو، ٖٚهزا ناْش تكٍٛ ي#٘ إرا  

 تعـيف بٗا . فخشد ٖٚٛ ٜكٍٛ :
ٌ   أْ####ا اي####زٟ لاٖ####ذْٞ ئًًٝ####ٞ      * ٚضت####ٔ بايظ#### س ي####ذ٣ ايٓخٝ####
 .(1)ٍ"أكش، بظٝ  اهلل ٚايشطٛ   *  ٍٛ ##############أ٫ أقّٛ ايذٖش وت ايهٝ       

٭ب#ٞ دجاْ#١ ٚإلطا٥#٘     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ئتٝاس ايٓيب ستُذ إٕ إ      
ايظٝ  َذسط١ وت ايٓب٠ٛ، إر تطًع انتٗاجشٕٚ ٚا٭ْـاس اؾت َا ٜ عً٘ أبٛ دجا١ْ 

بظ#ٝ ٘   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     فخب٢ً ب#٤٬ ذظ#ًٓا ٚرّ، ل#ٔ سط#ٍٛ اهلل     
: فحعٌ ٫ اٍ ابٔ إطرام ْٚ ظ٘، ٚأدئٌ ايشليف ٚاي ض  وت قًٛ، ايه اس "ق

  لًٝ٘، إ٫ رّف إ٫ قتً٘ . ٚنإ وت انتؼشنؽت سجٌ ٫ ٜذ  يٓا جشعتًا ًٜك٢ أذذًا
  ،فحعٌ ن#ٌ ٚاذ#ذ َُٓٗ#ا ٜ#ذْٛ َ#ٔ ؿ#اذب٘ . ف#ذلٛو اهلل إٔ ظتُ#ع بُٝٓٗ#ا         
فايتكٝا، فائتً ا كشبتؽت، فلش، انتؼشى أبا دجا١ْ، فاتكاٙ بذسقت#٘، فعل#ش   

قذ لتٌ ايظٝ  ل٢ً َ #شم سأغ  ثِ سأٜت٘  بظٝ ٘، ٚكشب٘ أبٛ دجا١ْ فكتً٘،
ٖٓذ بٓش لتب١، ث#ِ ل#ذٍ ايظ#ٝ  لٓٗ#ا . ق#اٍ اي#ضبري : فكً#ش : اهلل ٚسط#ٛي٘         

 .(2)"ألًِ
٭بٞ دجا١ْ ذظٔ ب٥٬٘، ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمل ٜٓع سطٍٛ اهلل 
ق#اٍ إب#ٔ إط#رام: فًُ#ا      ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   ٚدفال٘ لٔ سطٍٛ اهلل 

إؾت أًٖ٘ ْاٍٚ طٝ ٘ ابٓت٘ فاو١ُ،  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِؿ٢ً اهلل إْت٢ٗ سطٍٛ اهلل 
فكاٍ : اغظًٞ لٔ ٖزا دَ٘ ٜا ب١ٝٓ، فٛاهلل يكذ ؿذقين ايٝ#ّٛ، ْٚاٚ،#ا لً#ٞ    

بٔ أبٞ واييف ط#ٝ ٘، فك#اٍ : ٖٚ#زا أٜل#ا، فاغظ#ًٞ لٓ#٘ دَ#٘، ف#ٛاهلل يك#ذ          ا
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ؿذقين ايّٝٛ، فك#اٍ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ط#ًِ : ي#٦ٔ نٓ#ش ؿ#ذقش         
 .(1)"َعو طٌٗ بٔ ذٓٝ  ٚأبٛ دجا١ْ ايكتاٍ يكذ ؿذم 

قاتٌ بٓ ظ٘ ٚفٝ٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هتا ٜذٍ ل٢ً إٔ ايٓيب ستُذًا  
بٝإ دتٗاد فاو١ُ ايضٖشا٤ ٚإ ايٓيب ئـٗا ب ظٌ طٝ ٘ َٔ ايذّ، يك#ذ ن#إ   

ٜكّٛ بٛظا٥  َتعذد٠ فاؾت جاْيف تعب١٦  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ سطٍٛ اهلل 
ايكتاٍ، ٜشَٞ بايظِٗ، ٜٚظالذ ايشَا٠ نُا وت طعذ بٔ أبٞ  ايـراب١ وت َٛاقع
ٜكاتٌ بظٝ ٘ ذت٢ لٓذ اٱْـشاف َٔ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚقاق ٚنإ 
 انتعشن١.

فًُا اْـ#شف سط#ٍٛ اهلل " ؿ#٢ً     ٚقاٍ ايطربطٞ ْك٬ً لٔ أٌٖ ايت ظري "
ٛو إٕ اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ " أدسن٘ أبٞ بٔ ئً  ادتُرٞ، ٖٚٛ ٜكٍٛ : ٫ صت

صتٛو . فكاٍ ايكّٛ : ٜا سطٍٛ اهلل ! أ٫ ٜعط  لًٝ٘ أذذ َٓا ؟ فكاٍ : دلٛٙ 
ذت٢ إرا دْا َٓ٘، ٚنإ أبٞ قبٌ ريو ًٜك٢ سطٍٛ اهلل، فٝكٍٛ : لٓذٟ سَه١ 
ألً ٗا نٌ ّٜٛ فشم رس٠ أقتًو لًٝٗا . فكاٍ سط#ٍٛ اهلل : ب#ٌ أْ#ا أقتً#و إٕ     

ٍٚ سطٍٛ اهلل اذتشب١ َٔ اذتشث ػا٤ اهلل . فًُا نإ ّٜٛ أذذ، ٚدْا َٓ٘، تٓا
بٔ ايـ١ُ، ثِ اطتكبً٘ فطعٓ٘ وت لٓك٘، ٚئذػ٘ ئذػ١، فتذٖذٙ لٔ فشط#٘،  
ٖٚٛ غتٛس نُا غتٛس اياٛس، ٖٚٛ ٜكٍٛ : قتًين ستُذ ! فاذتًُ٘ أؿراب٘ ٚقايٛا 
: يٝع لًٝو بخغ . قاٍ : ب٢ً، يٛ ناْش ٖزٙ بشبٝع١ َٚلش يكتًتِٗ . أي#ٝع  

لًٞ بعذ تًو انتكاي١ يكتًين . فً#ِ ًٜب#ث إ٫ َٜٛ#ا    قاٍ يٞ : أقتًو . فًٛ بضم 
 .(2)"ذت٢ َاو

َٛاكع ايكتاٍ، ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ تعٝؽت ايٓيب ستُذ  اياايث لؼش:
هإ انتؼشنٕٛ ف ٚلذّ اٱبطا٤ ٚايتخً  لٓ٘، لٔ اٱَاّ ايـادم لًٝ٘ ايظ٬ّ

سط#ٍٛ  ْضيٛا بخذذ ّٜٛ ا٭سبعا٤، وت ػٛاٍ، ط١ٓ ث٬ث َٔ ا،حش٠ . ٚئ#شد  
 .(3)اهلل إيِٝٗ ّٜٛ ادتُع١ . ٚنإ ايكتاٍ ّٜٛ ايظبش، يًٓـ  َٔ ايؼٗش
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ز إضت٬ي##ٞ رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ َِمَبعِددذَ ٌٍِْمِزَدبيِ   إ قٛي#٘ تع##اؾت ش  ايشاب#ع لؼ##ش: 

 ٜٚهٕٛ ل٢ً ٚجٛٙ:
 تعٝؽت َٓاصٍ كتٝع ايـراب١ وت ايكتاٍ ٚاذتش،. ا٭ٍٚ:
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِأٚاَشٙ  تٛجٝ٘ ادتُال١ ٚايظش١ٜ،نُا وت ايااْٞ:

 اؾت ايشَا٠ ٚتٛنٝذٙ ل٢ً لذّ َ ادستِٗ َهاِْٗ ذت٢ َع حتكل ايٓـش.
ًُ#ا اػ#تذ ايكت#اٍ    ف تٛيٞ تٛجٝ٘ ايشاٜاو، َٚٛاكعٗا وت ايكتاٍ " اياايث:

ٚأسطٌ ّٜٛ أذذ جًع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ حتش سا١ٜ ا٭ْـاس، 
، ٞلًٝ٘ : إٔ قذّ ايشا١ٜ، فتكذّ لً# إؾت لًٞ بٔ أبٞ واييف سكٛإ اهلل 

يٛا٤  فكاٍ : أْا أبٛ ايكـِ، فٓاداٙ أبٛ طعذ بٔ أبٞ وًر١، ٖٚٛ ؿاذيف
انتؼشنؽت : إٔ ٌٖ يو ٜا أبا ايكـِ وت ايرباص َٔ ذاج١ ؟ ق#اٍ : ْع#ِ، ف#ربصا    
بؽت ايـ ؽت، فائتً ا كشبتؽت، فل#شب٘ لً#٢ فـ#شل٘، ث#ِ اْـ#شف لٓ#٘ ٚمل       

أف##٬ أجٗ##ضو لًٝ##٘ ؟ فك##اٍ : إْ##٘ اط##تكبًين  ظتٗ#ض لًٝ##٘، فك##اٍ ي##٘ أؿ##راب٘ : 
 .(1)"بعٛست٘، فعط تين لٓ٘ ايشذِ، ٚلشفش إٔ اهلل لض ٚجٌ قذ قتً٘

ذث انت٪َٓؽت يً#ذفا  ل#ٔ ػخـ#٘ ايه#شِٜ ٚايٓب#٠ٛ، فًُ#ا غؼ#ٝ٘         ايشابع:
ايه اس قاٍ: َٔ سجٌ ٜؼشٟ يٓا ْ ظ٘، فكاّ متظ١ َٔ ا٭ْـاس ٜكاتًٕٛ دْٚ٘ 

 .سج٬ً  ثِ سج٬ً ٜكتًٕٛ دْٚ٘
َ٪اصس٠ ٚإلا١ْ ايٓيب يبعض ايـراب١ وت قتا،ِ، فكذ نإ طعذ  ارتاَع:

، قاٍ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِابٔ أبٞ ٚقاق ٜشَٞ ايظٗاّ دٕٚ سطٍٛ اهلل 
طعذ : فًكذ سأٜت٘ ٜٓاٚيين ايٓبٌ ٖٚٛ ٜكٍٛ : إسّ فذاى أبٞ ٚأَ#ٞ، ذت#٢ إْ#٘    

 يٝٓاٚيين ايظِٗ َا ي٘ ْـٌ، فٝكٍٛ : إسّ ب٘ .
سَ#٢ ل#ٔ قٛط#٘    نإ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ   ايظادغ:  
ٕ     أٟ وشفٗا، ْذقش طٝتٗا،إذت٢  فهاْ#ش لٓ#ذٙ،    ،فخئ#زٖا قت#اد٠ ب#ٔ ايٓعُ#ا

ٚأؿٝبش ٦َٜٛز لؽت قتاد٠ بٔ ايٓعُإ، ذت٢ ٚقع#ش لً#٢ ٚجٓت#٘ . ق#اٍ اب#ٔ      
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إطرام : فرذثين لاؿِ  بٔ لُش ب#ٔ قت#اد٠ إٔ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘      
 .(1)"ٙ، فهاْش أذظٔ لٝٓٝ٘ ٚأذذُٖا .ٚطًِ سدٖا بٝذ

باي#ذلا٤   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    إجتٗاد ايٓيب ستُذ  ارتاَع لؼش:
يًٓـش٠ ٚاي ًب١ ل٢ً ايه اس، فايذلا٤ ط٬  ا٭ْبٝ#ا٤، ٚمل ٜٓظ#٘ اي#ٓيب ستُ#ذ     

بٌ نإ ٜذلٛ جٗش٠، ٜٚظُع ايـراب١ دلا٤ٙ ٚفٝ٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 َٓافع لظ١ُٝ َٔ ٚجٛٙ:

 بٝإ َٛكٛل١ٝ ايذلا٤ وت ايكتاٍ ٚطري انتعاسى ْٚتٝحتٗا. ا٭ٍٚ:
تٛنٝذ ايتلاد بؽت انتظًُؽت ٚايه اس، إر ق#اٍ بع#ض انتظ#ًُؽت مل     ايااْٞ:

ْكاتٌ ايكّٛ، ٜٚختٞ ايذلا٤ أَاس٠ ٚد٫ي#١ لً#٢ َٛك#ٛ  ٚغاٜ#١ ايكت#اٍ ٖٚ#ٞ       
 إل٤٬ ن١ًُ ايتٛذٝذ، ْٚبز ايؼشى ٚايل٬ي١.

لذّ اي  ١ً ل#ٔ ط#٬  اي#ذلا٤، ٚدل#ٛتِٗ      ذث ايـراب١ ل٢ً اياايث:
 يًح٤ٛ ايٝ٘ يً ًب١ ٚايٓـش ل٢ً ا٭لذا٤.

بايذلا٤ طال١ احمل١ٓ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إجتٗاد ايٓيب ستُذ  ايشابع:
ٚايؼذ٠ َٔ َـادٜل ؿر١ ْبٛت٘، ٚإْكطال٘ اؾت اهلل، ٚلذّ ئؼٝت٘ َٔ ايه اس 

 ٚجٝٛػِٗ.
ه اس، ٭ٕ ايذلا٤ ط٬  إكاوت بعث ارتٛف ٚاي ض  وت قًٛ، اي ارتاَع:

 .(2) زادَعٌُِِٔ لَعَزَجِتَ ٌَىَُُٜٓرـش بٝذ انتظًُؽت، إر قاٍ اهلل تعاؾت ش

٫ٚ ًٜت ش ايه اس اؾت ايذلا٤، ٚإ رنشٚٙ ٚدت٪ٚا إيٝ٘ فاْ٘ ٫ ٜٓ عِٗ، قاٍ 
 .(3) زًََِب دُعَبءُ اٌْىَبفِشَِّٓ إِاله فِِ ضَالَيٍتعاؾت ش

دت#شا    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ستُ#ذ   َذاٚا٠ ايٓيبايظادغ لؼش: 
: أت#ٞ سط#ٍٛ اهلل   ايـراب١ باٱلحاص ٚإفاكاو ايٓب٠ٛ، ق#اٍ أْ#ع ب#ٔ َاي#و    

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بعًٞ لًٝ٘ ايظ٬ّ ٦َٜٛز، ٚفٝ٘ ْٝ  ٚطتٕٛ جشاذ١ 

                                                 

 .2/82ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (1) 
 .60طٛس٠ غافش (2) 
 .14طٛس٠ ايشلذ (3) 
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َ##ٔ وعٓ##١ ٚك##شب١ ٚسَٝ##١، فحع##ٌ سط##ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ    
 .(1)"، نخٕ مل تهٖٔٚٞ تًت٦ِ بإرٕ اهلل ،قتظرٗا

ٜ ض  اؾت اهلل بايؼه٣ٛ َٔ ايه اس  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚنإ ايٓيب 
ؿ٢ً ٚإختز ايـراب١ دلا٤ ايٓيب َٓٗاجًا ٚديٌٝ لٌُ، فرُٝٓا نإ سطٍٛ اهلل 

بايؼعيف، َٚع٘ ْ ش َٔ أؿراب٘ ايزٜٔ إجتُعٛا ايٝ٘ بعذ  اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ئٌٝ َٔ قشٜؽ لًِٝٗ ادتبٌ، ٚنإ لًٝٗا إ لًُٛا اْ٘ ذٞ مل ٜكتٌ، لًش 

قاٍ ابٔ إطرام : فكاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ :   ئايذ بٔ ايٛيٝذ "
ايًِٗ إْ٘ ٫ ٜٓب ٞ ،ِ إٔ ٜعًْٛا ! فكات#ٌ لُ#ش ب#ٔ ارتط#ا، ٚسٖ#ط َع#٘ َ#ٔ        

 .(2)"انتٗاجشٜٔ ذت٢ أٖبطِٖٛ َٔ ادتبٌ

 قاَىٌ حبىئ املؤيُني
ؿ#٢ً  شٜٔ َٚٓزسٜٔ، ٚناْش ْب#٠ٛ ستُ#ذ   بعث اهلل لض ٚجٌ ا٭ْبٝا٤ َبؼ 

انتـذام ايعًُٞ ايؼاٌَ ايزٟ ٜتح٢ً فٝٗا ٖزا انتع٢ٓ، إر  اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
تختٞ ايبؼاس٠ ٚاٱْزاس وت ْبٛت٘ بآٜاو ايكشإٓ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚوت ذاٍ ايظًِ 

 ٚايكتاٍ.
ِ   ٚجا٤   بٛج#ٛ، أدا٤ اي #شا٥ض،    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
بانتعشٚف ٚايٓٗٞ لٔ انتٓهش، نُا جا٤ بادتٗاد دتز، ايٓاغ يٲط٬ّ  ٚا٭َش

 ٚيًذفا  لٔ أذهاّ ايؼشٜع١.
لًُْ فٍََُِ رَمْزٌٍَُُْ ٚجا٤و آٜاو ايكشإٓ باٱئباس لٔ قتٌ ايهافشٜٔ يٮْبٝا٤ ش

 .(3)زلَْٔجَِْبءَ اٌٍهوِ َِِٓ لَجًَُ إَِْ وُنزَُُ ُِؤَِِنِنيَ

ٚانتظًُؽت  ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓيب فاْعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً 
بخطبا، ايٛقا١ٜ َٔ ايه اس يٌُ انتظًُؽت ايظ#٬  دفال#ًا لٓ#٘ ٚل#ٔ اي#ٓ ع      
 ٚانتاٍ ٚايعشض، نُا تذٍ لًٝ٘ اٯ١ٜ ستٌ ايبرث اييت ٖٞ ذح١ َٔ ٚجٛٙ:

                                                 

 .2/509زتُع ايبٝإ  (1) 
 .2/86ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (2) 
 . 91طٛس٠ ايبكش٠ (3) 
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جا٤ قتاٍ انتظًُؽت دفالًا لٔ ايٓ ع ٚايبًذ، فًِ ٜزٖيف انتظًُٕٛ  ا٭ٍٚ:
ٛا أًٖٗا َٚا ذٛ،ا، َع أْٗا أّ ايكش٣ ٚفٝٗا ايبٝش اذتشاّ، إؾت َه١، ٚمل ٜكاتً

 ٚا٭ؿٌ إٔ تتٓضٙ َٔ ايه ش ٚايل٬ي١.
ٚيهٔ أٌٖ َه١ جا٤ٚا حملاسب#١ انتظ#ًُؽت وت انتذٜٓ#١ يته#ٕٛ ٖ#زٙ ايٛق#ا٥ع        

ػاٖذًا ل٢ً َٛكٛل١ٝ انتذ١ٜٓ وت ذ ظ اٱط٬ّ، َٚٓضي١ ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ 
 وت ايذفا  لٔ اٱط٬ّ.

١ٜ دسغ يًُظًُؽت بخٕ ايه اس مل ٜرتنٛنِ ٚػخْهِ، ٚمل غتً#ٛا  ٚوت اٯ 
بٝٓهِ ٚبؽت ايتٓعِ بٓع١ُ اٱطتكشاس ٚايظه١ٓٝ َع ايعٝاٍ، َٚٔ تً#و ايظ#ه١ٓٝ   
طالاو اي حش ا٭ٚؾت، ٖٚٞ َٔ أب٢ٗ ايظ#الاو اي#يت ٜكل#ٝٗا اٱْظ#إ     
َع أطشت٘ ٚأ٫ٚدٙ، ٜٚؼعش ب كذاْٗا لٓذ ايظ# ش، ٜٚؼ#عش ي٬ٚتٗ#ا لٓ#ذ     

َٓ##٘، ٚسجٛل##٘ إؾت ذٝات##٘ ايَٝٛٝ##١ اٱلتٝادٜ##١، يك##ذ أٖ##اد ايه ##اس       لٛدت##٘
انتظ##ًُؽت، ٚبعا##ٛا اي ##ض  وت ْ ٛط##ِٗ ْٚ ##ٛغ أط##شِٖ، ٚط##عٛا اؾت تعطٝ##ٌ   

 ألُا،ِ.
ٚن##إ ا٭ْـ##اس أؿ##را، صس  هت##ا ٜظ##تًضّ ايظ##كٞ ٚايتعاٖ##ذ ايٝ##َٛٞ،     

ِ   فخشجٛا َٔ بٝٛتِٗ فحشًا َع ئشٚد   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ِْٗ سجٌ ٚاذذ يٝهْٛٛا َشآ٠ يًٓب٠ٛ، ٜٚظٗشٚا ؿذم اٱقتإ، ٚاٱئ٬ق ٚنخ

ِ     وت ايعباد٠ ٚإتبا  ْٚـش٠  ، ٚوت اٯٜ#١  ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 أوشاف أسبع١:
بتٛصٜع َُٗاو ايكتاٍ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقٝاّ  ا٭ٍٚ:

 ل٢ً ايـراب١.
 كالذِٖ.َٛكٛ  تب٨ٛ انت٪َٓؽت َ ايااْٞ:
 َكالذ ايكتاٍ َٚا يتعٝٝٓٗا َٔ َٛكٛل١ٝ وت طري انتعشن١ ْٚتا٥حٗا. اياايث:
 َٛكٛ  ايكتاٍ َع ايعذٚ.ايشابع: 

ٚإرا قٌٝ إٔ ايٓيب ستُذًا ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٛؿٞ أَشا٤ ايظشاٜا 
بٛلظ ٚحتزٜش ايعذٚ قبٌ انتعشن١، ٚيٝع وت اٯ١ٜ َا ٜذٍ لًٝ٘، ٚادتٛا، ٫بذ 
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ايٛلظ ٚاٱْزاس قبٌ ذذٚث انتعشن١، ٚيهٔ ايٓٗٞ لٔ إبتذا٤ ايكتاٍ َٔ ٚقٛ  
 ألِ َٔ بذاٜت٘ ٚستٌ ٚقٛل٘.

ٚتؼٌُ اٯ١ٜ طال١ ايٓ ري ٚاٱجتُا  يًخشٚد يًكتاٍ، يٝت٧ٝٗ انتظ#ًُٕٛ   
ٜٚظتعذٚا يًُٛاج١ٗ ٚايكتاٍ، ٚفٝ٘ و#شد يًخ#ٛف  َ#ٔ ْ ٛط#ِٗ، َٚٓ#ع َ#ٔ       

د ئـٛؿ##ًا ٚإٔ فشٜك##ًا َ##ٔ اي##رتدد، ٚغً##ل يب##ا، اي تٓ##١ ٚارت##٬ف وت ارت##شٚ
ا٭ْـاس أػاسٚا ل٢ً ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بايبكا٤ وت انتذ١ٜٓ 
َٚكات١ً ايعذٚ فٝٗا، ٚنإ َِٓٗ سأغ انتٓافكؽت لبذ اهلل ب#ٔ أب#ٞ ب#ٔ ط#ًٍٛ،     
ٚاي##زٟ َ##ا يب##ث إٔ  إْظ##ريف بٓر##ٛ ثً##ث ادت##ٝؽ َ##ع قً##١ ل##ذد انتظ##ًُؽت وت 

ٕٛ ٖزٙ ايك١ً بالاًا يًشلت#١ ٚايؼ# ك١ وت   َٛاج١ٗ لذد ايه اس ٚا٭ؿٌ إٔ ته
ْ ٛطِٗ ل٢ً إئٛاِْٗ َٔ ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ، ٚطببًا يٓـشتِٗ ٚلذّ إوُا  

 ايعذٚ فِٝٗ.
إٕ دل٠ٛ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايعذٚ يٲط٬ّ، ٚإْزاسٙ 
ٚحتزٜشٙ َظتُش٠ ذت٢ أثٓا٤ انتعشن١ فُع إٔ قشٜؼًا قّٛ ن اس ٚظانتٕٛ، أسادٚا 
ايكلا٤ ل٢ً اٱط٬ّ وت بذاٜاو ايذل٠ٛ، إ٫ إٔ ايٓيب ستُذًا ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   
ٚآي٘ ٚطًِ ٜشجٛ إط٬َِٗ ٚتٛبتِٗ ٚؿ٬ذِٗ ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ل٢ً ؿذم 

 ْبٛت٘ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
يكذ بعث ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ وت ادتضٜش٠ ايعشب١ٝ اي#يت   

ش بٝٓٗا اي ضٚ ٚايكتاٍ، فتٓؼيف انتعشن١ ايهبري٠ ل٢ً ناْش تكطٓٗا ايكبا٥ٌ ٜٚها
َظخي١ ػخـ١ٝ ؿ ري٠، ٜٚباغش بعلِٗ بعلًا يًٓٗيف ٚايظًيف، هتا ٜتٛيذ لٓ٘ 
ٚجٛد فشطإ ػحعإ، َٚٗاس٠ وت فٔ ايكتاٍ ٚؿٝغ ا،حّٛ ٚايذفا ، ٚدئٌ 
فشٜل َِٓٗ اٱط٬ّ، ٚبك٢ ػطش َِٓٗ ل٢ً ايه ش ٚادترٛد ٚإطتُاي١ ايه اس 

ٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚانتظ#ًُؽت، هت#ا ٜظ#تًضّ ٚج#ٛد     حملاسب١ اي
قٝاد٠ قادس٠ ل٢ً تٛجٝ٘ انتظًُؽت ٚٚكع نٌ ٚاذذ َِٓٗ وت انتهإ انتٓاطيف وت 
ايكتاٍ، ٚتذبري ارتطط اييت ته ٌ سد ايه اس ٚػحعإ ايعش، ل٢ً ٚجِٖٛٗ 

 ئا٥بؽت.
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ؽت بكٝاد٠ ايٓيب فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتذٍ بايذ٫ي١ ايتل١ُٝٓ ل٢ً سكا انتظًُ
 ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚايتظًِٝ ٚاٱَتااٍ ٭ٚاَشٙ يٛجٛٙ:

إدساى انتظًُؽت إٔ ايٓيب ستُذًا ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٫ ٜخَش  ا٭ٍٚ:
 إ٫ بايٛذٞ ٚايتٓضٌٜ.

ؿر١ ٚدق١ ا٭ٚاَش ٚاٱسػاداو اييت ٜٛجٗٗا ايٓيب ستُذ ؿ٢ً  ايااْٞ:
 اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

ٚجٛد ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ َ#ع انتظ#ًُؽت وت        ياايث:ا
 َٝذإ انتعشن١.
جتًٞ َٓافع تٛصٜع ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٛظا٥   ايشابع:

 ايكتاي١ٝ ل٢ً ايـراب١ أثٓا٤ انتعشن١ ٚبعذٖا.
 إْت ا٤ اذتٝ  ٚادتٛس وت تٛصٜع انتٗاّ ايكتاي١ٝ ل٢ً انتظًُؽت. ارتاَع:

ػٛم انتظًُؽت يكتاٍ ايه اس، ٚوًبِٗ ايؼٗاد٠، ٚذبِٗ يًك#ا٤   يظادغ:ا
 اهلل لض ٚجٌ.

يكذ أْعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً انتظًُؽت بايٓـش ٚايظ ش ل٢ً ايه اس، َٚ#ٔ  
أطبا، ايٓـش قٝاّ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ بت#ٛيٞ َظ#٪ٚيٝاو    

ؿذم ْبٛت٘، ٚجتً#ٞ   قٝاد٠ ادتٝٛؾ بٓ ظ٘، يٝهٕٛ َٝذإ انتعشن١ ػاٖذًا ل٢ً
انتعحضاو اذتظ١ٝ ٚايعك١ًٝ فٝٗا، ٚيتبك٢ طٓت٘ ايكتاي١ٝ نٓضًا تظتخشد َٓ٘ ايذسس 
ايعظهش١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٭ئ٬ق١ٝ، ٜٚكتبع َٓ٘ اذتهاّ ٚايكاد٠ ايعظهشٜٕٛ فٕٓٛ 

 اذتش،.
َٚٔ اٯٜاو إٔ ت#ختٞ َعح#ضاو ايٓب#٠ٛ وت َٝ#ذإ ايكت#اٍ ؿتع#اسى دفالٝ#١        

ايتهاف٧ بؽت انتظًُؽت ٚايه #اس، ٚت #ٛم ايه #اس     ٖٚح١َٝٛ، ٚوت ذا٫و لذّ
بايشجاٍ ٚايعذ٠ ٚايظ٬ ، يتتبؽت يًٓاغ ئـ١ً نشقت١ َٔ ئـاٍ ايٓب#٠ٛ  
ٖٚٞ ايضذ  بايعذد ايكًٌٝ َٔ انت٪َٓؽت نتٛاج١ٗ ايعذد ايهبري َٔ ايه اس 

ل٢ً اهلل، ٚثك#١ بايٓـ#ش، َٚٛك#ٛلًا يضٜ#اد٠  إقت#إ انتظ#ًُؽت، ٚدل#٠ٛ         تٛن٬ً
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ٱط٬ّ، ٚصجشًا يًه اس لٔ َٛاؿ١ً ايتع#ذٟ لً#٢ اٱط#٬ّ    يًٓاغ يذئٍٛ ا
 .(1)زعَنُشِّيَُِ آَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ لَْٔفُغِيَُِٚانتظًُؽت، ٖٚٛ َٔ لَُٛاو ش

 قاَىٌ إسى املؤيُني يف اآليت 
َع تعًل َٛكٛ  اٯ١ٜ باذتش، ٚايكتاٍ، فإ اٯ١ٜ أوًكش إطِ انت٪َٓؽت  

١ٜ )تب٨ٛ يًُحاٖذٜٔ( ٫ٚ )تب٨ٛ يًُكاتًؽت( ٫ٚ ل٢ً انتظًُؽت، فًِ تكٌ اٯ
)تب٨ٛ يًـ#راب١( ب#ٌ رن#شو ايـ#راب١ اي#زٜٔ ٖ#ِ وت َٝ#ادٜٔ ايكت#اٍ بـ# ١          

 اٱقتإ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
 اٱئباس لٔ ثباو انت٪َٓؽت وت َكالذ ايكتاٍ َٚٛاج١ٗ ا٭لذا٤.ا٭ٚؾت: 
 ٌْٝ انتكاتًؽت ا٭جش ٚاياٛا، يـذم إقتاِْٗ. اياا١ْٝ:
إ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايـراب١ مل غتشجٛا يًكت#اٍ وُع#ًا باي ٓ#ا٥ِ    بٝ اياايا١:

ٚانتٓافع ايذ١ْٜٛٝ، ٚإػاس٠ اؾت إٔ تشى ايشَا٠ نتٛاكعِٗ وت ايكتاٍ وًبًا يً ٓا٥ِ 
جا٤ بعذ ئشٚجِٗ يًحٗاد ٚطعِٝٗ يتركٝل ايٓـش ل٢ً ا٭لذا٤ أٚ ٌْٝ دسج١ 

 ايؼٗاد٠ وت طبٌٝ اهلل.
 ٚأْ٘ ٚقع بؽت اٱقتإ ٚايه ش. تابٝش َا١ٖٝ َٚٛكٛ  ايكتاٍ، ايشابع١:
وت تظ١ُٝ انتظًُؽت انتكاتًؽت بانت٪َٓؽت بؼاس٠ ايٓـش ٚايظ ش ل٢ً  ارتاَظ١:

ا٭لذا٤، ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ أساد يٲقتإ إٔ ٜبك٢ وت ا٭سض، ٚأساد يًُ٪َٓؽت 
 .(2)زًٌٍَِهوِ اٌْذِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤَِِنِنيَايعض ٚاي ًب١ ٚايظ ش، قاٍ تعاؾت ش

تخنٝذ إطتضاٍ انتٓافكؽت قبٌ بذ٤ انتعشن١، ٚبٝإ  انتا٥ض بؽت انت٪َٓؽت  ايظادط١:
 ٚانتٓافكؽت، ٚإٕ أٌٖ أذذ ِٖ َ٪َٕٓٛ.

َذ  ٚثٓا٤ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً أٌٖ أذذ ٚػهشٙ ،ِ بتظ#ُٝتِٗ   ايظابع١:
 بانت٪َٕٓٛ.
َٓاصٍ اٱػاس٠ إؾت ا،ِ باي ؼٌ انتزنٛس وت اٯ١ٜ ايظابك١ بخْ٘ َٔ   اياا١َٓ:

 اٱقتإ ٚايتك٣ٛ.
                                                 

 . 53طٛس٠ فـًش (1) 
 . 8طٛس٠ انتٓافكٕٛ (2) 



 ز                                                                 130ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

ايتاطع١ : لذّ َ اسق١ ؿ ١ اٱقتإ ايـراب١ ذت٢ وت َٝادٜٔ ايكتاٍ، َٚا 
 فٝٗا َٔ أطبا، ا٭ر٣.

 ايعاػش٠ : أٚي١ٜٛ اٱقتإ ٚيضّٚ ايتكٝذ ؿت اُٖٝ٘ وت نٌ ا٭ذٛاٍ .
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      يكذ ْاٍ أٌٖ أذذ ػشفًا إكافًٝا بت#ٛيٞ  

ِٗ وت َٛاكعِٗ َٔ ايكتاٍ، ٚمل  ٌٜٓ ٖزٙ انتشتب١  غري ٚظا٥  إج٬ط ٚطًِ
ِ    ؿراب١  اي#زٜٔ ئشج#ٛا َع#٘ وت ب#ذس      ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ٚأذذ ٚغضٚات٘ ا٭ئش٣ ٖٚٛ َٔ ٚجٛٙ تظُٝتِٗ وت اٯ١ٜ ايهشقت١ بانت٪َٓؽت.
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ فُٔ ئـا٥ف اٱقتإ وت انتكاّ ايتـذٜل بكٝا٠ 

 وت انتعشن١ ٚلذّ ايشد لًٝ٘ فُٝا ٜخَش ب٘. طًِٚآي٘ ٚ
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٌٖٚ ٜعترب تشى ايشَا٠ نتٛاكعِٗ َٔ سد أٚاَش 

ادتٛا، ٫، ٭ٕ اي١ٝٓ ناْش انتؼاسن١ وت اي ٓا٥ِ ٚئؼ١ٝ إط#ترٛار   ٚآي٘ ٚطًِ
َٔ ٜظتٛيٞ لًٝٗا، َٚٔ اٯٜاو ظٗٛس ئط٦ِٗ وت اذتاٍ، يٝبك٢ ٚثٝك١ تخسغت١ٝ 

وت ب#ا،   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ذٍ ل٢ً َعحضاو ايٓيب ستُذ ٚذح١ ت
 ايكتاٍ ٚانتعشن١.

ٚت ٝذ ا٭ي  ٚاي٬ّ وت)انت٪َٓؽت( ادتٓع ٚإساد٠ اذتـش بًراظ ايٛاقع#١،  
ٚنخٕ اٯ١ٜ خترب لٔ ذكٝك١ ٖٚٞ لذّ ٚجٛد َ٪َٓؽت وت تًو ا٭ٜاّ إ٫ أٚي٦و 

 ايزٜٔ ئشجٛا نت٬قا٠ ايه اس وت أذذ.
إ نً٘ نتٛاج١ٗ جٝؽ َٔ جٝ#ٛؾ ايه #ش ٚايل#٬ي١، ٜٚ#ذٍ     فكذ بشص اٱقت

ٖزا انتعٓ#٢ لً#٢ بؼ#اس٠ ايٓـ#ش ٚاي ًب#١ يًُظ#ًُؽت، ٭ٕ اهلل ل#ض ٚج#ٌ أساد         
 يٲقتإ ايبكا٤ وت ا٭سض.

ٚقذ ، (1) زًٌٍَِهوِ اٌْذِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْدؤَِِنِنيَ ٚجعٌ ايعض٠ يًُ٪َٓؽت، قاٍ تعاؾتش

ٚانت٪َٕٓٛ يكتاٍ ايعذٚ، ٚايٓـش  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهللبشص ايشطٍٛ ستُذ 
 ٚاي ًب١ َٔ أب٢ٗ َـادٜل ايعض.

 قاَىٌ "جناة انُبي يف أحد يعجسة" 
                                                 

 .8طٛس٠ ايُٓٓافكٕٛ (1) 
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جا٤و انتعحض٠ َـاذب١ ٬َٚص١َ يًٓب٠ٛ، فُا َٔ ْ#يب إ٫ ٚلٓ#ذٙ َعح#ض٠    
ٜظٗشٖا يًٓاغ يتهٕٛ ذح١، ٚػاٖذًا ل٢ً ؿذم ْبٛت٘، ٖٚٞ فلٌ َ#ٔ اهلل  

ٓ#اغ كتٝع#ًا، ٜٓت #ع َٓٗ#ا اي#زٜٔ إئت#اسٚا ا،ذاٜ#١،        لض ٚجٌ ل٢ً اي#ٓيب ٚاي 
ٚظترذ بٗا ايه اس ٚانتعاْذٕٚ، َٔ غري إٔ ٜلش ٖزا ادترٛد بـذقٗا ٚتٛاتش 

 أئباسٖا، ٚتٓاقٌ ايٓاغ ،ا.
ٚقذ أْعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً ايٓاغ ببعا١ ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚط١ًٝ يرتغٝيف ايٓ#اغ   َٚا فٝٗا َٔ انتعرضاو ايعك١ًٝ ٚاذتظ١ٝ، ٖٚزا ايتعذد
باٱط٬ّ، ٚخت ٝ  لِٓٗ ٭ٕ ناش٠ اٯٜاو لٕٛ يًٓاغ يٲق#شاس بٗ#ا، ٚٚاقٝ#١    

 َٔ غًب١ أطبا، ايؼو ٚايشٜيف.
َٚ##ٔ اٱلح##اص وت َعح##ضاو ايٓب##٠ٛ أْٗ##ا ٫ تٓرـ##ش وت َٛك##ٛ  ٚذ##اٍ    
شتـٛؿ##١ ب##ٌ تؼ##ٌُ انتٛاك##ٝع انتختً ##١ ، فت##ختٞ وت ذ##اٍ اذتل##ش ٚايظ## ش،  

َعشن١ أذذ َٓاطب١ يتحً#ٞ آٜ#او َٚعح#ضاو ن#اري٠     ٚايظًِ ٚايكتاٍ، ٚناْش 
يًٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ يته#ٕٛ ط#ببًا يضٜ#اد٠ إقت#إ انتظ#ًُؽت،        

 ٚإط٬ّ ناري َٔ ايٓاغ بعذ إْكلا٤ انتعشن١، ٚأثٓا٤ فرت٠ ايٓب٠ٛ ٚبعذٖا.
َٚٔ ٖزٙ انتعحضاو صتا٠ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚئشٚج٘  

 نتعشن١.طانتًا َٔ ا
يكذ رّ اهلل لض ٚجٌ بع#ض ا٭َ#ِ ايظ#اي ١ يكتً#ِٗ ا٭ْبٝ#ا٤، ٚفٝ#٘ إْ#زاس        
يًٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚانتظًُؽت، بخٕ ايه اس ئ ٜ#رتددٚا وت  

 هتا ٜظتًضّ اذتزس انتتـٌ .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قتٌ ايٓيب ستُذ 
بٝإ نٝ ١ٝ دف#ع ٚسد  ٚجا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ باٱئباس لٔ نٝذ ايه اس َع  

ًَإَِْ ايهٝذ بايتظًس بظ٬  ايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ يكٛي٘ تعاؾت ش

 .(1) زرَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُ شََْئًب

ٚأظٗش ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٚانتظ#ًُٕٛ أبٗ#٢ َع#اْٞ       
يته#ٕٛ ط#١َ٬ اي#ٓيب ستُ#ذ      ايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ وت َعشن#١ أذ#ذ  
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ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ألظ#ِ ةم#ش٠ ؿ#ربِٖ، ٚدي#٬ًٝ لً#٢ إٔ ايه #اس مل        
 ٜشيٛا انتعشن١ ٚإٔ انتظًُؽت مل غتظشٖٚا.

فهاْش لٛد٠ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ط#انتًا َ#ٔ انتعشن#١        
ًا، ٜٚ#ذئٌ  فٛصًا نبريًا بعث اي بط١ ٚايظشٚس وت قًٛ، انتظًُؽت سجا٫ً ْٚظ#ا٤ 

بع##ض ا٭َ##شا٤ ٚايك##ٛاد انتعشن##١ ٚيه##ِٓٗ ٜهْٛ##ٕٛ وت ايكً##يف أٚ انت##٪ئش٠،       
ٜٚكذَٕٛ ادتٓٛد أَاَِٗ، ٜٚلعٕٛ ايتذابري يٲْظرا، ٚا،ضقت#١، أَ#ا اي#ٓيب    
ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ آي٘ ٚط#ًِ فه#إ وت ٚط#ط انتٝ#ذإ ٜكات#ٌ، ٚلشك#١ ٭ٕ       

 ٝٛفِٗ.ٜـً٘ طِٗ أٚ ٜتكذّ إيٝ٘ أذذ ايه اس أٚ كتال١ َِٓٗ بظ
ٚٚسدو لًٝ٘ طال١ يٝع َع٘ َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚأؿراب٘ إ٫ إث#ٓؽت أٚ ث٬ث#١،   

 ٚيهٓ٘ ؿرب ٚقاتٌ ٚمل ٜظًِ َٔ ادتشا  بٌ أؿابت٘ جشاد ناري٠.
قاٍ ابٔ إطرام : ٚاْهؼ  ٚاهلل لض ٚجٌ ٖٛ ايزٟ ذ ظ٘ ٚصتاٙ ٚطًُ٘" 

  ٔ  انتظًُٕٛ، فخؿا، فِٝٗ ايعذٚ، ٚنإ ّٜٛ ب٤٬ ٚـترٝف، أنشّ اهلل فٝ#٘ َ#
أنشّ َٔ انتظًُؽت بايؼٗاد٠، ذت٢ ئًف ايعذٚ إؾت سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ 

 . (1)"ٚطًِ . فذث باذتحاس٠ ذت٢ ٚقع يؼك٘ 
أٟ سَاٙ ايه اس باذتحاس٠ ذت٢ ايت٣ٛ بعض جظذٙ ٚٚقع لً#٢ جاْب#٘،    

لٔ أْع بٔ َايو، قاٍ : نظ#شو سبالٝ#١ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘      ٚباٱطٓاد "
ٚجٗ٘، فحعٌ ايذّ ٜظٌٝ ل٢ً ٚجٗ٘، ٚجعٌ قتظس ٚطًِ ّٜٛ أذذ، ٚػخ وت 

ايذّ ٖٚٛ ٜكٍٛ : نٝ  ٜ ًس قّٛ ئلبٛا ٚج٘ ْبِٝٗ، ٖٚٛ ٜذلِٖٛ إؾت سبِٗ 
ٌََْظَ ٌَهَ َِِٓ األََِشِ شَدَِءٌ لًََ َّزُدٌةَ عٍََدَْيَُِ لًََ ُّذَدزِّثَيَُُ     ش! فخْضٍ اهلل لضٚجٌ وت ريو 

٣ ا٭ط#ٓإ ا٭سب#ع اي#يت تً#ٞ ايآاٜ#ا      ، ٚايشبال١ٝ، أذذ(3()2) زفَئِٔهيَُُ ظَدبٌٌَُِّْ 

 ٚقبٌ ايٓا،.
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ْٚاب#إ   ْظإ َ#ٔ ف#ٛم ثٓٝت#إ ٚسبالٝت#إ بع#ذُٖا،     يٲ :ٚقاٍ ا٫ؿُعٞ 
 .سذا٤ َٔ نٌ جاْيف ْٚاجزإأٚكاذهإ ٚطت١ 

ٚنتا جشذش ٚج١ٓ ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دئً#ش ذًكت#إ َ#ٔ    
ل٢ً ايشأغ ٜتك٢ ب٘ وت   ذًل انت  ش وت ٚجٓت٘، ٚانت  ش ػبٝ٘ يًل ايذس  ظتعٌ

لٔ أب٢ بهش ايـذٜل : إٔ أبا لبٝذ٠ بٔ ادتشا  ْض  إذذ٣ اذتًكتؽت اذتش،، "
ئ#ش٣،  َٔ ٚج٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، فظكطش ثٓٝت٘، ثِ ْض  ا٭

 .(1)"ئش٣، فهإ طاقط ايآٝتؽت فظكطش ثٓٝت٘ ا٭
آي٘ ٚطًِ َٚا ٚجا٤ باٱطٓاد بٝإ نتا أؿا، سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚ 

ٜذٍ ل٢ً أْ#٘ ن#إ لشك#١ يًكت#ٌ، ٚيه#ٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ؿ#شف٘ لٓ#٘ ؿتعح#ض٠           
 ئـٛؿًا ٚإٔ ايه اس أذاوٛا ب٘ َع ق١ً َٔ ذٛي٘ َٔ انتظًُؽت.

لٔ أب٢ طعٝذ ارتذس٣ : إٔ لتب١ بٔ أب٢ ٚقاق س٢َ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً  
، اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ٦َٜٛز، فهظش سبالٝت٘ اي٢ُٓٝ ايظ ٢ً، ٚجش  ػ ت٘ ايظ ٢ً
ٚإٔ لبذ اهلل بٔ ػٗا، ايضٖشٟ ػح٘ وت جبٗت٘، ٚإٔ ابٔ ق١٦ُ جش  ٚجٓت#٘  
فذئًش ذًكتإ َٔ ذًل انت  ش وت ٚجٓت٘، ٚٚقع سطٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   
ٚطًِ وت ذ ش٠ َٔ اذت ش ايت٢ لٌُ أبٛ ل#اَش يٝك#ع فٝٗ#ا انتظ#ًُٕٛ، ٖٚ#ِ ٫      

     ٘ ٚط#ًِ،   ٜعًُٕٛ، فخئز ل٢ً بٔ أب٢ واي#يف بٝ#ذ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#
  .(2)طت٣ٛ قا٥ُاإٚسفع٘ وًر١ بٔ لبٝذ اهلل ذت٢ 

ٚقذ دافعش انت٪َٓاو لٔ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أٜلًا وت  
آ١ٜ إلحاص١ٜ تذٍ ل٢ً تظخري ا٭طبا، يٓحا٠ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ 

بٓ#ش ط#عذ   ٚطًِ ٚذيف انتظًُؽت ٚانتظًُاو ي٘، ٚبز،ِ أْ ظِٗ دْٚ٘ ٚلٔ 
يشبٝع ناْش تكٍٛ: دئًش ل٢ً أّ لُاس٠، فكًش ،ا : ٜا ئاي١، أئربٜين بٔ ا

ئربى، فكايش : ئشجش أٍٚ ايٓٗاس ٚأْا أْظش َا ٜـٓع ايٓاغ، َٚع٢ ط#كا٤  
فٝ٘ َا٤، فاْتٗٝش إؾت سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ، ٖٚ#ٛ وت أؿ#راب٘،       

 ٚايذٚي١ ٚايشٜس يًُظًُؽت .
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     ٛ ٍ اهلل ؿ##٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط##ًِ،  فًُ#ا اْٗ#ضّ انتظ##ًُٕٛ، اضت#ضو إؾت سط#
فكُش أباػش ايكتاٍ، ٚأر، لٓ٘ بايظٝ ، ٚأس٢َ لٔ ايكٛغ، ذت٢ ئًـش 

، قايش : فشأٜش ل٢ً لاتكٗا جشذا أجٛف ي٘ غٛس، فكًش : َ#ٔ  ٞادتشا  إي
أؿابو بٗزا ؟ قايش : ابٔ ق١٦ُ، أقُخٙ اهلل ! نت#ا ٚؾت ايٓ#اغ ل#ٔ سط#ٍٛ اهلل     

 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ أقبٌ ٜكٍٛ : 
ف#٬ صت#ٛو إٕ صت#ا، فالرتك#ش ي#٘ أْ#ا َٚـ#عيف ب#ٔ          ،ْٛٞ ل٢ً ستُ#ذ دي
ٚأْاغ هتٔ ثبش َع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚط#ًِ، فل#شبين ٖ#زٙ     ،لُري

  .(1)ايلشب١ فًكذ كشبت٘ ل٢ً ريو كشباو، ٚيهٔ لذٚ اهلل نإ لًٝ٘ دسلإ
 ٚوت اذتذٜث َظا٥ٌ:

ٚئاسد انتذ١ٜٓ آ١ٜ إ دفا  ٚقتاٍ انتشأ٠ دٕٚ ايٓيب ٚطط انتعشن١،  ا٭ٚؾت:
إلحاص١ٜ تتح٢ً فٝٗا ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ بظ١َ٬ ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘     

 ٚطًِ.
ايٛاقع١ َشآ٠ دتٗاد انتشأ٠ وت اٱط٬ّ، ٚقتهٔ إٔ تضاٍٚ انتشأ٠ ايكتاٍ  اياا١ْٝ:

لٓذ ايلشٚس٠ ٚاذت اظ ل٢ً بٝل١ اٱط٬ّ فًِ ٜٓ٘ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ 
ُاس٠، ٚمل ٜكٌ ،ا إٕ ادتٗاد طاقط لٔ انت#شأ٠، ٚنخْ#٘ ؿ#اس    ٚآي٘ ٚطًِ أّ ل

 ٚاجبًا لًٝٓٝا لًٝٗا بعذ إٔ سأو َا ذٌ بايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
لٓذَا ت شم أناش أؿرا، ايٓيب لٓ#٘، وُ#ع ايه #اس ٚانتؼ#شنٕٛ      اياايا١:

 فٝ٘، ٚقـذٚٙ يكتً٘.
وت انتعشن#١، ٖٚ#زا َ#ٔ    نإ انتظًِ ٜكّٛ بخناش َٔ ٚظٝ #١ قتايٝ#١   ايشابع١: 

انتذد ارت ٞ، ٚديٌٝ ل٢ً ؿذم اٱقتإ، ف#خّ لُ#اس٠ ناْ#ش تكات#ٌ بايظ#ٝ ،      
ٚتشَٞ بايكٛغ، ٚنخْٗا ناْش َذسب١ ل٢ً ايكتاٍ ٚراو ئرب٠ فٝ٘ ٚيهٓ٘ انتذد 

 اٱ،ٞ.
ٚناْش بعض ْظا٤ انتؼشنؽت تكاتٌ أٜلًا، ٚنتا ألط#٢ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً     

ا١ْ قاتٌ قتا٫ً لظًُٝا، ٫ًٜٚك٢ أذ#ذًا َ#ٔ   اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ طٝ ٘ ٭بٞ دج
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غتُؽ ايٓاغ متؼا ػذٜذا، فـ#ُذو   سأٜش إْظاًْا انتؼشنؽت إ٫ قتً٘ ٜكٍٛ"
ي٘، فًُا لتًش لًٝ٘ ايظٝ  ٚيٍٛ ف#إرا اَ#شأ٠، فخنشَ#ش ط#ٝ  سط#ٍٛ اهلل      

 .(1)"ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ إٔ أكش، ب٘ اَشأ٠
ظٝ  ل٢ً َ #شم سأغ  قذ لتٌ ايٚلٔ ايضبري بٔ ايعٛاّ: إٕ أبا دجا١ْ  

 .(2)ٖٓذ بٓش لتب١، ثِ لذٍ ايظٝ  لٓٗا
ٜظٗش اذتذٜث إٔ أناش أؿرا، سطٍٛ اهلل ت شقٛا لٓ٘، ٚيهٔ  ارتاَظ١:

ٖٓاى كتال١ َٔ ايـراب١ بكٛا ٜكاتًٕٛ دْٚ٘ ٜٚزبٕٛ لٓ٘، َِٚٓٗ َٔ قتٌ وت 
، ٚقذ اطتؼٗذ ٖٚ#ٛ  (3)تًو ايظال١، إر أْٗا رنشو َـعيف بٔ لُري باٱطِ

 سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ّٜٛ أذذ.ٜذافع لٔ 
يكذ إلتضٍ ناري َٔ ايـراب١ انتعشن١ ٚيٛ ل٢ً ضتٛ َ٪قش لٓذ مس#الِٗ  
ْبخ قتٌ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هتا ٜعين ك#ع  جبٗ#١ انتكاَٚ#١    
ٚايذفا  لٔ ايٓيب، ٚيهٔ ايٓيب ؿرب وت انتٝذإ ٚدافع ٚقاتٌ َع ق١ً َٔ َع#٘  

َٚاطببت٘ إػال١ قتً٘ َٔ اٯثاس، هتا ٜذٍ لً#٢ إٔ صتات#٘ ناْ#ش     َٔ ايـراب١،
َعحض٠، ٚإٔ اهلل لض ٚجٌ ذ ظ٘ بٛاق١ٝ َٔ لٓذٙ تع#اؾت، ٚتً#و ايٓح#ا٠ َٚ#ا     
فٝٗا َٔ اي#ذسٚغ ٚايع#رب َ#ٔ َٓ#افع ٚستاط#ٔ ئ#شٚد انتظ#ًُؽت َ#ٔ انتذٜٓ#١،          

 َٚٛاج١ٗ ايه اس ٚايكتاٍ ئاسجٗا.
ذٞ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  فبعذ إٔ مسع انتظًُٕٛ بخٕ ايٓيب ستُذَا 

ٚوت انتعشن١ ٜكاتٌ ٖبٛا يٓحذت٘، ٚإجتُعٛا ذٛي٘، ٖٚٛ أَش قذ ٜهٕٛ َتعزسًا 
دائٌ انتذ١ٜٓ، ٚت شم ايـراب١ وت ا٭صق١ ايلٝك١ ٚذٍٛ ٚوت ايبٝٛو، ٚؿعٛب١ 
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اٱتـ#اٍ ٚايتبًٝ#غ بٝ##ِٓٗ، ٚأث#ش ايعٝ##اٍ ٚذل#ٛسِٖ وت إك##عاف ا،ُ#١ ٚقً##١      
 ايٓحذ٠ ٚنؼ  ايعذٚ.

اٯٜاو إٔ ٚقا٥ع ٚذٛادث َعشن١ أذذ َت#ٛاتش٠ َٚٛثك#١، ي#ٝع وت     َٚٔ 
نتيف انت اصٟ ٚذذٖا، بٌ وت نتيف ايت ظري ٭ٕ آٜاو قشآ١ْٝ لذٜذ٠ جا٤و بٗا 
ٚببٝإ ت اؿًٝٗا، فاٯ١ٜ ستٌ ايبرث ج#ا٤و خبـ#ٛق بذاٜ#١ ايكت#اٍ، ٚقٝ#اّ      

 .بتعٝؽت َٛاكع ايـراب١ وت ايكتاٍ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 
فهإ هت#ا أْ#ضٍ اهلل تب#اسى ٚتع#اؾت وت ٜ#ّٛ أذ#ذ َ#ٔ        ٚلٔ إبٔ أطرام: " 

ايكشإٓ طتٕٛ آ١ٜ َٔ آٍ لُشإ، فٝٗا ؿ ١ َا نإ وت َِٜٛٗ ريو، َٚعاتب١ َٔ 
 .(1)"لاتيف َِٓٗ 

 يزا قتهٔ تظ١ُٝ طٛس٠ آٍ لُشإ بظٛس٠ أذذ . 

 قاَىٌ "قخال انُبي"
ز َٛك#ٛل١ٝ ٚك#شٚس٠   مَبعِدذَ ٌٍِْمِزَدبيِ  رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ َِ  ٜبؽت قٛي#٘ تع#اؾت ش  

بؽت انتظًُؽت، ٚذاج١ ايـراب١  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚجٛد ايٓيب ستُذ 
ي٘ وت إساد٠ ٚتـشٜ  ػ٪ٕٚ انتعشن١، ٜٚذٍ بايذ٫ي١ ايتل١ُٝٓ ل٢ً إٔ جب١ٗ 

 انتظًُؽت ٫ تتكّٛ إ٫ ب٘.
ناْش يبكا٤  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هتا ٜذٍ ل٢ً إٔ َعاسى ايٓيب ستُذ 

اي#ٓيب  ن١ًُ ايتٛذٝذ وت ا٭سض، ٚفٝٗا ٬َص١َ بؽت إطتذا١َ اٱقت#إ ٚط#١َ٬   
 وت انتعشن١ ٚئاسد انتعشن١. ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ِ   يكذ نإ  َتٛاك#عًا، ٜظ#تطٝع أٟ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
       ٔ غ#ري   إْظإ إٔ ٜـٌ ايٝ٘ َٔ غ#ري إٔ ٜٓ#ض  ايـ#راب١ ط#٬ذ٘، نُ#ا ن#إ َ#

ذشاط١ ػخـ١ٝ دا٥ُ#١، ٚإٕ ٚج#ذو ٖ#زٙ اذتشاط#١ فٗ#ٞ لً#٢ ضت#ٛ اٱحت#اد         
ؿ#٢ً اهلل   ًااي#ٓيب ستُ#ذ  ٚايك١ً، فتحذ ٚاذذًا أٚ إثٓؽت َٔ ايـراب١ عتشط#ٕٛ  

ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل  ٚتاس٠ ٜبادس أذذِٖ ذتشاطت٘، فًٝت ش  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
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ق##ذ تط##ٛ   أٚ ٜ##ٓٗض َ##ٔ َْٛ##٘ ي##٬ًٝ ي##ري٣ أذ##ذ ايـ##راب١  لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ
 ذتشاطت٘ ٚلتاٜت٘ ٚقذ ٜكّٛ ايٓيب بـشف٘.

ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ًاايٓيب ستُذٚتبؽت اٯ١ٜ وت ظاٖشٖا ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ  
مل ٜبل كتال١ َٔ انت٪َٓؽت ئاؿ١ ذتُاٜت٘ ٚايز، لٓ٘ وت انتعشن١، فكذ  ٚطًِ

أٚؿ٢ ايشَا٠ ٚغريِٖ بًضّٚ ايكٝاّ بٛظا٥ ِٗ، ٚيٝع ٖٓاى َا ٜذٍ لً#٢ أْ#٘    
كتال١ ئاؿ#١ يٝبك#ٛا ذٛي#٘، ٜ#ذفعٕٛ لٓ#٘ ايع#ذٚ، ٜٚظ#ُعٕٛ َٓ#٘ أَ#ش          لؽت 

 اٱْظرا،.
ؿ#٢ً اهلل  ز إٔ اي#ٓيب  رُجٌَ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ َِمَبعِدذَ ٌٍِْمِزَدبيِ   ٜٚذٍ ظاٖش اٯ١ٜ ش 

ق#اّ ب#إج٬غ انت#٪َٓؽت وت َٛاك#عِٗ ٚمل ٜ#رتى ي#٘ ذشاط#١         لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
يٝ٘ ٚايبكا٤ لٓذٙ، ف ٞ سٚا١ٜ ئاؿ١، ٚمل ٜطًيف َٔ بعض أٌٖ بٝت٘ ايشجٛ  ا

  ،ٚأتبـشٙ فًُا ايتك٢ ايٓاغ ئشجش أْظش لتض٠ ٚذؼٞ لٔ قتً٘ يًرُض٠ قاٍ"
ٚسم، ٜٗذ ايٓاغ بظٝ ٘ ٖ#ذا، َ#ا   ذت٢ سأٜت٘ وت لشض ايٓاغ َاٌ ادتٌُ ا٭

 . (1)"ٜكّٛ ي٘ ػ٧ 
ٚنإ لًٞ بٔ أب#ٞ واي#يف ذ#ا٬ًَ يً#ٛا٤، ٚغت#شد يً#رباص ئـٛؿ#ًا لٓ#ذ         

با طعذ بٔ أب٢ وًر١ ئشد بؽت ايـ# ؽت، فٓ#اد٣ : أْ#ا    أايترذٟ، ٚنتا ئشد  
قاؿِ َٔ ٜباسص بشاصا، فًِ غتشد إيٝ٘ أذذ . فكاٍ : ٜا أؿرا، ستُذ، صلُتِ 
إٔ قت٬نِ وت ادت١ٓ، ٚإٔ قت٬ْا وت ايٓاس، نزبتِ ٚاي٬و ! يٛ تعًُٕٛ ريو ذكا 

بعلهِ، فخشد إيٝ٘ ل٢ً بٔ أب٢ واييف، فائتً ا كشبتؽت، فلشب٘  ٞرتشد إي
 .(2)فكتً٘ ًٞل

ٚإرا رنش ايكاد٠ ايعظهشٜٕٛ وت ٖ#زا ايضَ#إ ٜتب#ادس إؾت اي#زٖٔ إضتـ#اس       
ٚظا٥ ِٗ وت ايتخطٝط يًُعشن١، ٚتٛجٝ٘ ايعظ#انش َ#ٔ غشف#١ لًُٝ#او ته#ٕٛ      
ئً  انتعشن١ ٚبعٝذ٠ لٔ َٝادٜٔ ايكتاٍ، بزسا٥ع َتعذد٠ َٓٗ#ا وً#يف ط#١َ٬    
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ايكٝ##اد٠ يًكت##ٌ  ايكٝ##اد٠، ٚاذت##شق لً##٢ اٱط##تُشاس بانتعشن##١، ٭ٕ تع##شض    
 ٚا،٬ى ٜعين إؿاب١ ادتٝؽ بايؼًٌ، ٚتعشك٘ يً ؼٌ ٚاٱْٗٝاس.

ٖزا ٚايكٝاداو ايعظهش١ٜ َتعذد٠، ٖٚٞ فش  ايكٝاد٠ ايظٝاط#١ٝ ٚايبعٝ#ذ٠   
لٔ ايكتاٍ َٚٝادٜٓ٘، ٚاييت ـتتً#و ط#ًط١ تب#ذٌٜ ٚل#ضٍ ايك#اد٠ ايعظ#هشٜؽت،       

انتعشن١ دتضلٛا ٚقشاس اذتش، ٚايظًِ، ٚٚق  ايكتاٍ، ٚيٛ ذلش ٖ٪٤٫ ايكاد٠ 
ٚسأٚا ايذَاس ايزٟ ٜـٝيف ايطشفؽت، ٚارتظا٥ش اييت ٫ تعٛض، ٚقذ ٫ ٜهٕٛ 
وت ايبؽت َا ٜربسٖا، ٭ٕ اذتش، أَش قبٝس ٚكاس بايطشفؽت، إ٫ إٔ تهٕٛ ذشبًا 
بؽت اذتل ٚايباوٌ، ٚبؽت اٱقتإ ٚايه ش فر٦ٓٝز تهٕٛ ئريًا ْٚ عًا يًُ٪َٓؽت، 

ناْ##ش َع##اسى اٱط##٬ّ ا٭ٚؾت َذسط##١ وت ٚل##زابًا ٚط##١٦ٝ لً##٢ ايه##افشٜٔ، ٚ
 ادتٗاد، ٚأؿٓاف ايكتاٍ تكتبع َٓٗا ايذسٚغ ٚايعرب.

اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ باٱئباس لٔ تٛصٜع 
يًُظًُؽت وت َكالذ ايكتاٍ، ٚمل ٜرتنِٗ ٚذذِٖ وت انتعشن#١، ٚي#ٛ مل    ٚطًِ
ايـراب١ وت َعشن١ أذذ َ#ارا  َع  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٜهٔ 

عتـٌ، ط٪اٍ ٜعشف ادتُٝع إجابت٘، فِٗ َع ٚجٛد ايٓيب َعِٗ قا٥ذًا ٚإَاًَا 
 َٚكات٬ً إْٗضّ أناشِٖ أَاّ ايه اس. 

قاٍ ابٔ إطرام : ٚقذ نإ ايٓاغ اْٗضَٛا لٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  
ش، ، ٚا٭ل#ٛق َٛك#ع ق#   (1)لٛق ٢، دٕٚ ا٭ذت٢ اْت٢ٗ بعلِٗ إؾت انتّٓك

 انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠.
يكذ إطتؼٗذ لذد َٔ ايـراب١ وت أذذ، ٚأؿابش ادتشاذاو لذدًا آئش 
َِٓٗ، ٚنإ ًَٜٛا ػاقًا ٫ق٢ فٝ٘ ادتُٝع ا٭ر٣، يٝتعكب٘ اياٛا، ايعظِٝ، ٚيهٔ 

نإ طش ايظ ش، أٚ قٌ طش ا٭َٔ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚجٛد 
أذذ ببكا٤ دٚي١ اٱط٬ّ، ٚط١َ٬  َٔ نٝذ ٚبطؽ ايعذٚ، ٚطبيف ايشجٛ  َٔ
َٔ ايهٝذ ٚايكتٌ، ٚإطتذا١َ ْضٍٚ آٜاو  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 ايكشإٓ.
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فٗزا ايكشإٓ ايزٟ ٜٓت ع ايٓاغ كتٝعًا َٓ٘ نإ ْضٍٚ ـتاّ آٜات#٘ ةم#ش٠ َ#ٔ     
ِ   ةماس ئشٚد  إؾت َعشن#١ أذ#ذ، ٚقت#اٍ     ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ٚؿ#ربِٖ   ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٗا، ٚربِٗ لٔ سطٍٛ اهلل ايـراب١ فٝ

ٚؿ##ُٛدِٖ أَ##اّ جٝ##ٛؾ انتؼ##شنؽت، اي##يت ج##ا٤و يتا##خس يكت٬ٖ##ا وت ب##ذس،      
ٚمسعتٗا ٚػخْٗا، ٚجتاستٗا اييت أؿبرش لشك١ يًخطش ٚايٓٗيف، ٚأؿٓاَٗا 
وت َه١ اييت نؼ  اٱط٬ّ صٜ ٗا، ٚبط٬ٕ إختارٖا َٔ دٕٚ اهلل، ٚيضّٚ تٓضٜ٘ 

 اذتشاّ َٓٗا.ايبٝش 
وت ايكت#اٍ ط#١ٓ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ ناْش َؼاسن١ 

فع١ًٝ، ٚدل٠ٛ ْب١ٜٛ يًـراب١ ٚايكاد٠ انتظًُؽت، ٚانت٪َٓؽت يًحٗاد ٚايكتاٍ وت 
 ز.رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِطبٌٝ اهلل، ٖٚٛ َٔ أطشاس قٛي٘ تعاؾت ش

ُٜعب#خ انتظ#ًُؽت وت أجٝ#ا،ِ     ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِؿ ًاايٓيب ستُذٚنخٕ  
انتتعاقب١ يًكت#اٍ، ٚفٝ#٘ بع#ث يً #ض  ٚارت#ٛف وت قً#ٛ، ايه #اس َ#ٔ انتظ#ًُؽت          
ٚحتزٜش َٔ ايتعذٟ لً#ِٝٗ، فك#اد٠ انتظ#ًُؽت َ#ع انتك#اتًؽت وت انتٝ#ذإ، إقت#ذا٤        

 لض ٚلؼكًا يًؼٗاد٠، ٚػٛقًا يًكا٤ اهلل  ،ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِبشطٍٛ اهلل 
ٚجٌ، ٚيًٝكؽت بًضّٚ اي#ذفا  ل#ٔ اٱط#٬ّ ٚايٓ #ش٠ َ#ٔ ايه #ش ٚدف#ع اي#زٜٔ         

 ٜعتذٕٚ ل٢ً اٱط٬ّ ب ري ذل.
ِ يكذ ناْش ذٝا٠  نً#ٗا إْكطال#ًا إؾت    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

اهلل تعاؾت، ٚإجتٗادًا وت بًٛغ انتشاتيف ايعاي١ٝ ٚايهُا٫و اٱْظا١ْٝ، ٚقذ لٌُ 
 ؿباٙ، ثِ جتاس٠ ئذظت١، ثِ إْكط#ع اؾت غ#اس ذ#شا٤ يتًك#ٞ     وت سلٞ ا٭غٓاّ وت

اي##ٛذٞ ٚايتٓضٜ##ٌ، ٚحتُ##ٌ ٖ##ٛ ٚأٖ##ٌ بٝت##٘ ٚأؿ##راب٘ ا٭ر٣ ايؼ##ذٜذ َ##ٔ       
انتؼشنؽت، ٚمل ٜشد لًِٝٗ، بٌ أَش بعض أؿ#راب٘ ب#ا،حش٠ إؾت اذتبؼ#١ نُ#ا     
ٖاجش ٖٛ إؾت ايطا٥ ، ثِ اؾت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ ؿابشًا ستتظبًا، ذشٜـًا ل٢ً ذ ظ 

اي#ٓيب ستُ#ذ   ٠ ٚايـراب١، ٚيهٔ لٓذَا جا٤ انتؼشنٕٛ إؾت انتذٜٓ#١ ئ#شد   ايٓبٛ
بٓ ظ٘ يًكتاٍ، ٚلبخ انت٪َٓؽت ٚقادِٖ وت ايطشٜل إؾت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 انتعشن١، ٚتٛؾت إؿذاس أٚاَش ايكتاٍ، ٚتًو آ١ٜ وت ايٓب٠ٛ.
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فًكذ إطتـريف ايه اس إطتلعافِٗ يًُظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ وت َه١، ٚايظٔ  
ِ     أٌٖ انتذ١ٜٓ ٫ٜابتٕٛ ل٢ً ْـش٠ بخٕ   ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

ذُٝٓا ٜشٕٚ ق٠ٛ ػٛن١ انتؼشنؽت، ٚق#اّ بع#ض  انتٓ#افكؽت ٚاي اط#كؽت باٜـ#اٍ      
سط##ا٥ٌ اؾت ايه ##اس ت##شغبِٗ وت قت##اٍ انتظ##ًُؽت، ٚت##بؽت ،##ِ ايا ##شاو اي##يت     

 ٜظتطٝعٕٛ ايٓ ار َٓٗا، ٚاييت تظٌٗ ،ِ ايظ ش نُا وت أبٞ لاَش.
ٚذذثين لاؿِ بٔ لُش بٔ قتاد٠ : إٔ أبا لاَش، لبذ  " ابٔ إطرام:قاٍ 

ٚقذ نإ ئشد ذؽت  -لُشٚ ابٔ ؿٝ ٞ بٔ َايو بٔ ايٓعُإ أذذ ب٢ٓ كبٝع١ 
 يشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، َع٘ متظٕٛ غ٬ًَا ئشد إؾت َه١ َبالذًا

ٜع#ذ   ، ٚنإٚغ، ٚبعض ايٓاغ نإ ٜكٍٛ : ناْٛا متظ١ لؼش سج٬ًَٔ ا٭
 .إٔ يٛ قذ يك٢ قَٛ٘ مل غتتً  لًٝ٘ َِٓٗ سج٬ٕ  قشٜؼًا
ذ#ابٝؽ ٚلب#ذإ   فًُا ايتك٢ ايٓاغ نإ أٍٚ َٔ يك#ِٝٗ أب#ٛ ل#اَش وت ا٭    

ٚغ، أْا أبٛ لاَش، قايٛا : ف٬ أْع#ِ اهلل ب#و   أٌٖ َه١، فٓاد٣ : ٜا َعؼش ا٭
ٛ    -لٝٓا ٜا فاطل  ٍ ٚنإ أبٛ لاَش ٜظ٢ُ وت ادتا١ًٖٝ : ايشاٖ#يف، فظ#ُاٙ سط#

فًُا مسع سدِٖ لًٝ٘ قاٍ : يكذ أؿ#ا،   -اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ اي اطل 
 .(1)قَٛٞ بعذ٣ ػش، ثِ قاتًِٗ قتا٫ ػذٜذا، ثِ ساكخِٗ باذتحاس٠

فكذ نإ أبٛ لاَش ٜعذ قشٜؼ#ًا ب#ايظ ش ٚاي ًب#١، ٜٚك#ٍٛ ،#ِ إٕ ا٭ْـ#اس       
٫ٜك##اتًْٛهِ، ٚأؿ##ابش ايه ##اس غ ً##١ ٚؿ##ّذقٛا بكٛي##٘، ٖٚ##ٛ َ##ٔ َـ##ادٜل   

ظُٝتِٗ بادت١ًٗ ٚادتا١ًٖٝ، ٭ٕ غؼا٠ٚ ايه #ش ٚايل#٬ي١ ب#شصخ دٕٚ َعشف#١     ت
ؿ٢ً اهلل ذكا٥ل ا٭َٛس، ٚذاجض دٕٚ س١ٜ٩ انتذد ٚايعٕٛ اٱ،ٞ يًٓيب ستُذ 

فكذ بعا٘ اهلل لض ٚجٌ ئاـتًا يًٓبٝؽت يتابٝش َعامل اٱقتإ وت  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ا٭سض إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ.

إجتُا  تًكٞ ايٛذٞ َع ايكت#اٍ وت ط#بٌٝ اهلل،   َٚٔ ٚجٛٙ ٖزا ايتابٝش  
يهٞ ٫ٜتح#شأ ايه #اس وت اٱلت#ذا٤ لً#٢ ب#٬د انتظ#ًُؽت، ٚإذ#ت٬ٍ أساك#ِٝٗ         
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ٚبعث ايٝخغ ٚايكٓٛ  وت ْ ٛط#ِٗ، ٚإن#شاِٖٗ لً#٢ اٱست#ذاد ْٚؼ#ش ايؼ#و       
 ٚايشٜيف وت آثاس ايتٓضٌٜ ٚايظ١ٓ.

ًٝ٘ لً#٢  َٔ َـادٜل ت ل#  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚقتاٍ  
 ا٭ْبٝا٤ ايظابكؽت َِٚٓٗ ايشطٌ ارتُظ١ أٚيٞ ايعضّ ٭َٛس:

قٝاد٠ ادتٝؽ، ٚتٛصٜع  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِتٛيٞ  ا٭ٍٚ:
 انتظًُؽت وت َٛاكعِٗ ايكتاي١ٝ.

تًكٞ انت٪َٓؽت ا٭ٚاَ#ش ايٓبٜٛ#١ قب#ٌ ٚأثٓ#ا٤ ٚبع#ذ انتعشن#١ ب#ايكبٍٛ         ايااْٞ:
 ٚايشكا ٚاٱطتحاب١.

 ؿريٚس٠ ذيف ايؼٗاد٠ ًَه١ ساطخ١ لٓذ انتظًُؽت. اياايث:
ِ  تٛيٞ  ايشابع: تٛجٝ#٘ انتظ#ًُؽت وت    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 انتعشن١ ٚإلاْتِٗ بايًظإ ٚايٝذ ٚايذلا٤.
 بٓ ظ٘. ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقتاٍ  ارتاَع:
ً#٢ ؿ#ذم   لذّ فشاس ايٓيب َ#ٔ انتعشن#١، ٚتً#و آٜ#١ ٚػ#اٖذ ل      ايظادغ:

ْبٛت٘، ٚأَاس٠ ل٢ً إٔ ايٓيب ٫ٜ ش َٔ انتعشن١ ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ ْاؿشٙ، ٚديٌٝ 
ل٢ً اذته١ُ ٚايـٛا، وت ئشٚد ايٓيب إؾت أذذ ٚلذّ بكا٥٘ وت انتذ١ٜٓ، فٗ#ٛ  
مل ٜٓٗضّ ٚعتٌُ ايزٜٔ أذتٛا لًٝ٘ وت ارتشٚد َظ٪ٚي١ٝ َا ذذث، ٚمل ٜـذس  

ت#٘ انتت#ٛاتش٠ وت    نت#يف ايت ظ#ري     َٓ٘ أٟ يّٛ ،ِ، ٚذُٝٓا يبع ٭َت٘ قاٍ نًُ
ٌ   َا ٜٓب ٢ يٓب٢ إرا يبع ٭ٚاذتذٜث ٚانت اصٟ ) ، (1)َت٘ إٔ ٜل#عٗا ذت#٢ ٜكات#

 ٚفٝ٘ دل٠ٛ َتكذ١َ ،ِ بًضّٚ ايـرب وت انتٝذإ، ٚلذّ  ا،ضقت١
ٚتًك٢ انتظًُٕٛ ٖزا ايكٍٛ بايكبٍٛ ٚايٓـش٠، ٚارتشٚد إؾت ايكتاٍ، فُٔ  

 اؾت ارتشٚد، ٚوت اذتذٜث أَٛس :  نإ ٜش٣ ايبكا٤ وت انتذ١ٜٓ بادس
 ايذ٫ي١ ل٢ً إٔ ا٭ْبٝا٤ ٜكاتًٕٛ بخْ ظِٗ . ا٭ٍٚ:
 قتاٍ ا٭ْبٝا٤ وت اهلل ٚهلل . ايااْٞ:
 ٫ ٜرتدد ا٭ْبٝا٤ وت َٛاج١ٗ ايه ش ٚايهافشٜٔ . اياايث:

                                                 

ايٮ١َ: ايذس  مسٝش ب٘ ٭ْٗا ت٥٬ِ ادتظذ ٚت٬صَ٘، ٚقٌٝ مسٝش ٭َ#١ ٱذهاَٗ#ا    (1) 
 ٚجٛد٠ذًكٗا.
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تزنري انتظًُؽت بانتا٥ض ايزٟ قتٝ#ضِٖ ٖٚ#ٛ أْٗ#ِ ٜك#اتًٕٛ َ#ع ْ#يب        ايشابع:
 . َبعٛث َٔ لٓذ اهلل

 ٚاجب١. ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِْـش٠ ايٓيب  ارتاَع:
ايظ ش ٚايٓـش ذًٝ  ئامت ايٓبٝؽت بإرٕ اهلل، فكذ قت#ٌ ايه #اس   ايظادغ: 

ٚاي اطكٕٛ ػطشًا َٔ ا٭ْبٝا٤، فبعث اهلل اي#ٓيب ستُ#ذًا يٝ#تِ سط#ايت٘، ٜٚبك#٢      
 اٱط٬ّ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ .

يٓيب، أٚ ايكٍٛ بخٕ ايٓيب سلت#١  انتٓع َٔ اٱذتحاد ل٢ً قتاٍ اايظابع: 
يًٓ#اغ ٫ٜٚـ##س إػ#رتان٘ وت ايكت##اٍ، ب##ٌ ج#ا٤ اذت##ذٜث أل#٬ٙ يٲئب##اس ب##خٕ     
ًَلَزًََ ا٭ْبٝا٤ ٜكاتًٕٛ، ٚجا٤و آٜاو َٔ ايكشإٓ تذٍ ل٢ً قتا،ِ، قاٍ تعاؾت ش

 . (1)زدَاًًُدُ جَبٌٌُدَ

ؿ٢ً ٚتعشض ا٭ْبٝا٤ يٮر٣ ايؼذٜذ َٔ قَِٛٗ، ٚيهٔ قتاٍ ايٓيب ستُذ 
نإ َتهشسًا ٚوت غضٚاو لذٜ#ذ٠، ٚمل ٜتع#شض ي#ٮر٣     اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٜٚكرت، َٓ٘ ايكتٌ نُا وت َعشن١ أذذ، ٖٚزٙ ايٛاقع#١ َ#ٔ انتـ#ادٜل ايعًُٝ#١     
 .(2)َاأٚرٟ ْيب قط َاٌ َا أٚرٜش  :ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكٛي٘ 

ٚق##اٍ فشٜ##ل َ##ٔ ايـ##راب١ قب##ٌ ارت##شٚد إؾت أذ##ذ، هت##ٔ ن##إ فات##٘ ب##ذس    
، ٚمل ٜك#ٌ أذ#ذ َ#ِٓٗ طت#شد اي#ِٝٗ      (3)ٜاسطٍٛ اهلل، أئشد بٓا اؾت أل#ذا٥ٓا" "

وت انتذ١ٜٓ، فهإ ئ#شٚد ٚقت#اٍ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٚبك٢ سطٍٛ اهلل 
ذاج١ ٚٚط١ًٝ يتابٝ#ش َب#اد٨ ٚدٚي#١     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ 

 اٱط٬ّ اؾت ّٜٛ ايكٝا١َ.

 قاَىٌ "خري أيت يف أحد"

                                                 

 . 251طٛس٠ ايبكش٠ (1) 
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 .٠2/63 ايٓب١ٜٛ ايظري(3) 
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ذتخ ا٭ْبٝا٤ لٓذ ئًل آدّ ٚإئباس اهلل ل#ض ٚج#ٌ ،#ِ بخْ#٘ جال#ٌ      يكذ إ
 .(1)زلَبٌٌُا لَرَجَذًَُ فِْيَب ََِٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغَفِهُ اٌذ َِبءَئًٝ ١ وت ا٭سض، ش

إِِّٔدِ  ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ َشآ٠ يكٍٛ انت٥٬ه١ ٚسد اهلل لض ٚجٌ لً#ِٝٗش 

اٱقتإ ٚايه ش، ٚايـ#٬  ٚاي ظ#اد، ي#ري٣     ، إر ايتك٢(2) زلَعٍََُُ َِب الَ رَذٍََُّدٌَْ 

انت٥٬ه١ نتٔ تهٕٛ اي ًب١، ٚعتلشٚا َٛكٛلًا ٱذتحاجِٗ، ٚنٝ  إٔ اهلل لض 
ٚجٌ قتٓع اي ظاد  َٔ ايظشٜإ ٚايط ٝإ وت ا٭سض، فكذ أفظذ انتؼشنٕٛ وت 

 َه١ انتهش١َ، ٚإختزٚا ا٭ؿٓاّ، ٚألشكٛا لٔ اذتٓٝ ١ٝ.
ؿ#٢ً اهلل  عث اهلل لض ٚجٌ اي#ٓيب ستُ#ذًا   ٚمل ٜبكٛا ذش١َ يبٝش اهلل، فب 

إِِّٔدِ لَعٍََدُُ َِدب الَ    ْبًٝا ٚسط٫ًٛ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاؾت شلًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

وت ايت ٝري ٚايـ٬  ايزٟ ت٪دٟ ايٝ٘ ٖزٙ ايبعا١، فكاَش قشٜؽ  (3) زرَذٌٍَََُّْ

 يف.بإٜزا٤ ايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘ ٚانتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ، َِٚٓٗ َٔ َاو حتش ايتعزٜ
ِ فٗ##اجش   ٚأؿ##راب٘ إؾت انتذٜٓ##١  اي##ٓيب ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ً

انتٓٛس٠، ٖٚزٙ ا،حش٠ آ١ٜ وت ؿذم ايٓب٠ٛ، ٱقتإ فشٜل بٗا إتـ ٛا بشجر#إ  
ايعكٌ، ٚايتذبش وت اٯٜاو ٚاٱْظ٬خ َٔ ٚاقع ايه ش ٚادترٛد، يكبر٘ ايزاتٞ 

ٚا َ#ٔ ب٬دٖ#ِ إؾت   ف#اِْٗ ٖ#اجش   ٚايعشكٞ، فهُا فشٚا َٔ ايه ش إؾت اٱقتإ
َٛؤ ٜطًبٕٛ فٝ٘ ايظ١َ٬ وت دٜ#ِٓٗ، يته#ٕٛ ا،ح#ش٠ ػ#اٖذًا لً#٢ تك#ذقتِٗ       
اٱط٬ّ ل٢ً أْ ظِٗ ٚأَٛا،ِ َٚظانِٓٗ َٚٛاكع ؿباِٖ، فٝختٞ ئشٚجِٗ 
إؾت أذذ إطتُشاسًا ،زا ايتكذِٜ، أَا ا٭ْـاس فكذ باٜعٛا سطٍٛ اهلل ٚأذظٓٛا 

ٚإئ#٬ق ايٓٝ#١ ٚايتظ#ًِٝ بٓب#٠ٛ ستُ#ذ      ايبٝع١ ٭ْٗا قا١ُ٥ ل٢ً ؿذم اٱقتإ، 
 ٚيضّٚ ْـشت٘. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
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ٖٚٛ َٔ ئـا٥ف ئري أَ#١، إر ظتتُ#ع انتٗ#اجشٕٚ ٚا٭ْـ#اس َ#ٔ قبا٥#ٌ       
ػت٢ وت َٛكٛ  ٚاذذ يٝع لٓذِٖ َاً٘ وت َشتبت٘ َٔ ا٭١ُٖٝ ٚا٭ٚي١ٜٛ ٖٚٛ 

ٔ ق#٠ٛ  ، َٚا َ# ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِذ ظ اٱط٬ّ ٚػخف 
ٚج١ٗ تظتطٝع إٔ تعطٌ ارتـَٛاو ايكب١ًٝ ٚايؼخـ١ٝ اييت ناْ#ش بٝ#ِٓٗ وت   
ادتا١ًٖٝ إ٫ اي لٌ ٚايشلت١ َٔ اهلل لض ٚجٌ اي#زٟ أْع#ِ لً#ِٝٗ باٱط#٬ّ     

 فضايش َع٘ ايل ا٥ٔ ٚا٭ذكاد ٚأطبا، اياخس.
يتربص ئـ١َٛ أئش٣ أػذ ٚأل#ِ ي#ٝع فٝٗ#ا ؿ#ًس لاج#ٌ أٚ آج#ٌ َ#ع         

ٗ##ا ئـ##١َٛ ايعكٝ##ذ٠ ٚايتل##اد ب##ؽت اٱقت##إ ٚايه ##ش، ايتب##أٜ وت ا٭و##شاف، إْ
ٚسجرش ن ١ اٱقت#إ وت َعشن#١ ب#ذس، يتب#ذأ َشذً#١ تخط#ٝع دٚي#١ اٱقت#إ،         
فخظٗش ايه اس ايذٖا٤ ٚانتهش ٚاٱؿشاس ل٢ً اٱْتكاّ، ٚيٝع اياخس ٚذذٙ، ٭ٕ 

 ارتـ١َٛ يٝظش قب١ًٝ، ٜهٕٛ اياخس ل٬جًا ٚذذًا ،ا.
ٱطت٦ـ#اٍ َ #اِٖٝ ايه #ش َ#ٔ ا٭سض،     فكذ أدسن#ٛا إٔ اٱط#٬ّ ج#ا٤     

ف بًش لًِٝٗ ايٓ ع اي لب١ٝ ٚايؼ١ٜٛٗ، ٚئافٛا ل٢ً َٓاص،ِ َٚا ،#ِ َ#ٔ   
ايؼخٕ انتتٛاسث وت دٚي١ ايه ش ٚادترٛد، فضذ ش قشٜؽ َٚٔ َعٗا، يٝه#ٕٛ  
صذ ٗ##ا َٚ##ا فٝ##٘ َ##ٔ َع##اْٞ ايتع##ذٟ دسط##ًا َٚٛلظ##١ يٮجٝ##اٍ انتتعاقب##١ َ##ٔ   

 انتظًُؽت َٔ ٚجٛٙ:
اٱطت شا، َٔ قٝاّ ايه اس بطٞ انتظافاو يًٛؿٍٛ اؾت دٚي١ لذّ  ا٭ٍٚ:

 اٱط٬ّ، ٚستاسب١ انتظًُؽت.
 َٓع ايٝخغ ٚايكٓٛ  َٔ ايتظش، إؾت ْ ٛغ ٚؿ ٛف انتظًُؽت. ايااْٞ:
ب#ارتشٚد   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  يضّٚ اٱقتذا٤ بايٓيب ستُذ  اياايث:

ايه ##اس وت ن##ٌ صَ##إ إٔ  اؾت انتعشن##١، ٚانتب##ادس٠ إؾت ادتٗ##اد، فُت##٢ َ##ا أدسى
انتظًُؽت ل٢ً راو ايٓٗخ اي#زٟ لًٝ#٘ ايـ#راب١ وت أذ#ذ وت إَتا#ا،ِ ٭ٚاَ#ش       

، ٖٚٛ ٜعؽت ،ِ َٛاكع ايكتاٍ، ٜٚظٟٛ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 ؿ ٛفِٗ، فإِْٗ ٜتحٓبٕٛ اٱلتذا٤ لًِٝٗ .

ز دل٠ٛ يًُظًُؽت ب#خٕ ٜٗب#ٛا   رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِفكٛي٘ تعاؾتش 

يٓـش٠ اٱط٬ّ لٓذ َذا١ُٖ ئطش ايه اس يب٬د َٚباد٨ اٱط٬ّ، ٚيضّٚ أئز 
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اذتا٥ط١ ٚاذتزس يًذٜٔ دا٥ًُا، َٚٓ٘ إجتٓا، ايبطا١ْ َٔ ايه اس اييت ق#ذ تك#ّٛ   
بترشٜض ايه اس ل٢ً ايتعذٟ ل٢ً انتظ#ًُؽت، ٚتظ#اِٖ وت إغ#ٛا٤ ايه #اس وت     

 ًا يهؼ  لٛساو انتظًُؽت.ب٬د اٱط٬ّ، أٚ تهٕٛ طبب
خََْدشَ لَُِّدخٍ   يكذ جا٤و َعشن١ أذذ يت٪نذ لًًُٝا ٚتخسغتًٝا إ انتظ#ًُؽت ٖ#ِ ش  

 َٔ ٚجٛٙ: (1) زلُخَشِجَذَ ٌٍِنَّبطِ

رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ   تظ١ُٝ انتظًُؽت بخِْٗ انت٪َٕٓٛ بكٛي#٘ تع#اؾت ش   ا٭ٍٚ:

١ٝ وت ايكتاٍ، ٚأِْٗ مل ٜكاتًٛا وُعًا ز ٚفٝ٘ د٫ي١ ل٢ً إئ٬ؿِٗ ايَِٓمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِ

 ٚثاسًا، بٌ إقتاًْا ٚؿذقًا.
َٛاج١ٗ انتظًُؽت يًه اس ٚاي اطكؽت اي#زٜٔ ج#ا٤ٚا يًكل#ا٤ لً#٢      ايااْٞ:

 دٚي١ اٱط٬ّ.
لذّ تشدد انتظًُؽت وت َٛاج١ٗ ايه اس، َع إٔ ايه اس أنا#ش َ#ٔ    اياايث:

  .ث٬ث١ أكعاف انتظًُؽت، َع فاسم نبري وت ايعذ٠ ٚايظ٬
ناْش ايٓب٠ٛ ٚاٱط٬ّ نً٘ وت َعشن١ أذذ، فكاّ انت٪َٕٓٛ بايذفا   ايشابع:

ل##ٔ بٝل##١ اٱط##٬ّ ٚل##ٔ ايٓب##٠ٛ، َٚٓع##ٛا ايه ##اس َ##ٔ ايٛؿ##ٍٛ إؾت انتذٜٓ##١   
اي#ٓيب  ٚإطتباذتٗا، ٚناْٛا ٜبزيٕٛ ايٛطع وت دفع ا٭ر٣ ٚايؼ#ش ٚايهٝ#ذ ل#ٔ    

 . ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ذ إْتٗا٤ انتعشن١ يكت٬ِٖ ٚدف#ِٓٗ ، ق#اٍ سط#ٍٛ اهلل    ٚنتا إجت٘ انتظًُٕٛ لٓ
َا فعٌ طعذ بٔ ايشبٝع ؟ أف٢  َٞٔ سجٌ ٜٓظش ي" ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ْـاس : أْا أْظش يو ٜا سطٍٛ ا٫ذٝا٤ ٖٛ أّ وت ا٫َٛاو ؟ فكاٍ سجٌ َٔ ا٭
وت ايكت٢ً ٚب٘ سَل . قاٍ : فكًش ي#٘ :   ًااهلل َا فعٌ طعذ، فٓظش فٛجذٙ جشعت

ذٝ#ا٤ أْ#ش أّ وت   إٕ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ أَش٢ْ إٔ أْظش، أف٢ ا٭
َٛاو، فخبًغ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ل٢ٓ َٛاو ؟ قاٍ : أْا وت ا٭ا٭

ايظ٬ّ، ٚقٌ ي٘ : إٕ طعذ بٔ ايشبٝع ٜكٍٛ يو : جضاى اهلل لٓا ئري َا جض٣ 
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ٕ طعذ بٔ ايشبٝ#ع ٜك#ٍٛ   ْبٝا لٔ أَت٘، ٚأبًغ قَٛو ل٢ٓ ايظ٬ّ ٚقٌ ،ِ : إ
يهِ : إْ٘ ٫ لزس يهِ لٓ#ذ اهلل إٕ ئً#ف إؾت ْب#ٝهِ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ       
َٓهِ لؽت تطشف، قاٍ : ثِ مل أب#ش  ذت#٢ َ#او، ق#اٍ : فح٦#ش سط#ٍٛ اهلل       

 .(1)"ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ فخئربت٘ ئربٙ . 
أطع ايـراب١ يٮجٝاٍ انتتعاقب١ َٔ انتظًُؽت قٛاْؽت ايذفا  لٔ  ارتاَع:

 اٱط٬ّ ٚيضّٚ تعاٖذ ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل.
ِ      يكذ إطتؼاس  أؿ#راب٘ وت نٝ ٝ#١    اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 َٛاج١ٗ ايعذٚ، فهاْٛا ل٢ً قٛيؽت:
 ايبكا٤ وت انتذ١ٜٓ، ٚإْتظاس دئٍٛ ايعذٚ ،ا، َٚكاتًت٘ فٝٗا. ا٭ٍٚ:
 ارتشٚد يًه اس، ٚقتا،ِ ئاسد انتذ١ٜٓ. ايااْٞ:

لً##٢ إكت##ا  انتظ##ًُؽت لً##٢ َٛاجٗ##١ ايه ##اس، ٚإدسانٗ##ِ  ٚفٝ##٘ ػ##اٖذ  
يًتلاد ٚايتٓاقض بؽت اٱقتإ ٚايه ش، ٚيضّٚ إطت٦ـاٍ ايه #ش َ#ٔ ا٭سض،   
يكذ ديش َعشن١ أذذ ل٢ً إٔ انتظًُؽت بً ٛا َشاتيف لاي١ٝ وت انتعشف١ اٱ،ٝ#١  
ٚاؿبرٛا ٜعًُٕٛ بًضّٚ تٓضٜ٘ ا٭سض َٔ ايه اس ايزٟ ٜكـذٕٚ انتظًُؽت وت 

يكتًِٗ ٚتؼشٜذِٖ ٚأنشاِٖٗ لً#٢ اٱست#ذاد، فً#ِ ٜ ه#شٚا بايـ#ًس       أسكِٗ
ٚا،ذ١ْ ذت٢ لٓذَا تعشكٛا يًٗضقت١، بٌ لادٚا يٲجتُا  ذ#ٍٛ سط#ٍٛ اهلل   

يٝؼتذ ٚو#ٝع انتعشن#١ َ#ٔ جذٜ#ذ، ٚتً#و آٜ#١ وت        ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ادتٗاد، ٚدسغ يً ضا٠ َٔ انتظًُؽت إر تعًُٛا َٔ 

ٚأٌٖ أذذ َظخي١ ٖٚٞ ايـرب ٚاياباو وت انتعشن١، ٚلذّ اٱْٗضاّ  ٚآي٘ ٚطًِ
 أَاّ ا٭لذا٤، ٚلذّ وًيف ا،ذ١ْ ٚايع ٛ َٔ ايه اس.

يكذ صذ  ايه #اس يًكل#ا٤ لً#٢ اٱط#٬ّ فهاْ#ش  َعشن#١ أذ#ذ َٓاط#ب١         
كذ١َ يطشدٙ ٱطت٦ـاٍ ايه ش َٔ ادتضٜش٠، ٚبٝإ قبر٘ ايزاتٞ ٚايعشكٞ، َٚ

َٔ ايٓ ٛغ، ٚجعٌ انتظًُٕٛ ايه اس ٜذسنٕٛ أْ٘ ٫ ئري وت ايه ش ٫ٚ ٜ#ختٞ  
 َٓ٘ إ٫ ا٭ر٣ ٚايلشس.
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ثك١ انتظًُؽت بايٓـش ٚايظ ش ل٢ً ا٭لذا٤ يعًُِٗ بخٕ سط#ٍٛ   ايظادغ:
 َعِٗ ٖٚٛ قا٥ذِٖ. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 

 ٛو َٚ اسق١ ايذْٝا.ذيف انتظًُؽت يًؼٗاد٠، ٚلذّ ئٛفِٗ َٔ انت ايظابع:
قٝاّ انتظًُاو ؿت٪اصس٠ ايشجاٍ وت انتعشن١، ٚتًكٞ اي٥٬#ٞ أؿ#ػت    اياأَ:

َٓٗٔ ب كذ ا٭ذب١ ارترب بايـرب ٚايشكا بخَش اهلل، ٚغبط#تٗٔ يظ#١َ٬ سط#ٍٛ    
 ٚصتات٘ ٚلٛدت٘ طانتًا َٔ انتعشن١. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘    ستُذ ٚإر ٖحُش قشٜؽ ٚأٌٖ َه١ ِٖٚ َٔ أٌٖ ايٓيب
ٚرٟٚ قشباٙ يٝكتًٛٙ ٜٚكلٛا ل٢ً اٱط٬ّ وت َٗذٙ، قاَش ْظ٠ٛ  ٚآي٘ ٚطًِ 

ؿ٢ً َٔ ا٭ْـاس بايتلر١ٝ بايٛيذ ٚايٓ ع ٚانتاٍ َٔ أجٌ ط١َ٬ سطٍٛ اهلل 
َٚ#ٓٗٔ َ#ٔ ناْ#ش تك#ٍٛ ايؼ#عش ٚت#شد لً#٢ ٖٓ#ذ اي#يت           اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  

وت ايشد لًٝٗا هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢ َ#ا     فشذش بكتٌ لتض٠ ٚإػرتى ذظإ بٔ ثابش 
 يؼعشٖا َٔ ا٭ثش ٚايتخثري.

يكذ ْاٍ انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ؿ# ١ اٱقت#إ، وت ط#ال١ ادتٗ#اد ٚاي#ذفا  ل#ٔ       
 ز ئـاٍ:رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِاٱط٬ّ يتحتُع ،ِ بكٛي٘ تعاؾت ش

ْ#ضٍ اهلل َ#ٔ ايهت#يف    اٱقتإ، ٚانتشاد اٱقتإ باهلل ٚسط#ٛي٘ َٚ#ا أ   ا٭ٚؾت:
 َٚٓٗا ايكشإٓ، ٚاٱقشاس بايّٝٛ اٯئش.

 ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل لض ٚجٌ بايٓ ع دفالًا لٔ اٱط٬ّ ٚايٓب٠ٛ. اياا١ْٝ:
ٚتًكٞ ا٭ٚاَش َٓ#٘   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِؿرب١  اياايا١:

 َباػش٠، َٔ غري ٚاطط١ بؼش.
ِ  ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   سكا  ايشابع١: لً#ِٝٗ، ٚف#ٛصِٖ    ٚآي#٘ ٚط#ً
 بذلا٥٘ ،ِ.
إقتذا٤ انتظًُؽت بِٗ وت ط#ٛ  انتع#اسى، ٚاي#ذفا  ل#ٔ اٱط#٬ّ       ارتاَظ١:

 ٚإفتخاس انتظًُؽت كتٝعًا بِٗ ٚجبٗادِٖ.
ًَإَِْ رَصَجِشًُا ٚبٝٓش ٖزٙ اٯ١ٜ انتـذام ايعًُٞ نتا جا٤ وت اٯ١ٜ ايظابك١ ش

ز نتا وت َعشن١ أذذ َٔ َعاْٞ ايـرب ٚارتؼ١ٝ َ#ٔ اهلل  ئًبًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُ شَدَْ 
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اييت جتًش وت قٍٛ ٚفعٌ ايـراب١ ٚدفالِٗ لٔ اٱط#٬ّ، ٚحتك#ل انتؼ#شٚ     
يٛج##ٛد ػ##شو٘، باْت ##ا٤ ايل##شس ٚؿ##شف ػ##ش  ٚنٝ##ذ ايه ##اس، ٭ٕ ئ##شٚد   

 انتظًُؽت نإ ؿربًا ٚتك٣ٛ ٚإذتظابًا لٓذ اهلل لض ٚجٌ.
اري َٔ ل#ذد انتؼ#شنؽت اي#زٜٔ صذ #ٛا     ٚؿرٝس إٔ انتظًُؽت ناْٛا أقٌ به

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل ل٢ً انتذ١ٜٓ، إ٫ إٔ لذد انتظًُؽت يٝع ق٬ًًٝ، فكذ ئشد 
بآ٫ف َٔ انتكاتًؽت ٖٚٛ ل#ذد ن#بري ٚٚقع#ش َعشن#١ أذ#ذ وت       لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ِ     ايظ١ٓ اياايا١ يًٗحش٠ أٟ إطتطا   إٔ  ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ايعذد وت أقٌ َٔ ث٬ث طٓٛاو َٔ بذا١ٜ ٚؿٛي٘ يًُذٜٓ#١،   ّٜهٕٛ جٝؼًا بٗزا

ٖٚٛ آٜ#١ وت ؿ#ذم ْبٛت#٘ ئـٛؿ#ًا ٚإٔ ا٭ل#ذا٤ ن#اْٛا ٜـ#ذٕٚ ايٓ#اغ ل#ٔ          
 اٱط٬ّ.

َٚا ٖحّٛ قشٜؽ إ٫ يبعث ايشليف ٚاي ض  وت قًٛ، ايٓاغ، َٚٓعِٗ َٔ 
دئٍٛ اٱط٬ّ ٚإٜـاٍ سطاي١ إيِٝٗ بخْا ْكتٌ َٔ ٜذئٌ اٱط٬ّ، ٚإْظريف 

ٕٛ َٚ#ٔ ت#بعِٗ َ#ٔ انتعشن##١ وت ايطشٜ#ل  ٚل#ذدِٖ ث٬ةما٥#١، فً#ِ ٜٓ##أ        انتٓ#افك 
انت٪َٕٓٛ لٔ ادتٗاد ٚتًو آ١ٜ أئش٣ تذٍ ل٢ً ت لًِٝٗ ٚلًٛ َٓضيتِٗ فهإ 

دل٠ٛ يًٓاغ يذئٍٛ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقتاٍ ايـراب١ َع 
 ذٖا.اٱط٬ّ، ٚلذّ اٱيت او اؾت تٗذٜذ ٚختٜٛ  قشٜؽ َٚٔ ذاي ٗا ٚلّل
ؿ٢ً ٚناْش َعشن١ أذذ َٓاطب١ يٝتابع ايٓاغ آٜاو َٚعحضاو ْب٠ٛ ستُذ 

 ، ٜٚذئًٛا اٱط٬ّ أفٛاجًا، ٚنخْ٘ َٔ ايع١ً ٚانتعًٍٛ.اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
يكذ ناْش ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ ٜ ضٚ بعل#ٗا بعل#ًا، ٚق#شٜؽ وت َ#خَٔ وت     

ستُ#ذ   اي#ٓيب ادت١ًُ ٭ِْٗ أٌٖ بٝش اهلل، ٚأسب#ا، جت#اس٠، َٚ#ا إٔ بع#ث     
ذت٢ ت #ريو ا٭َ#ٛس فخؿ#برش ق#شٜؽ تك#ٛد       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ا٭ذابٝؽ، ٚتتراي  َع ايكبا٥ٌ يًٗحّٛ ل٢ً انتذ١ٜٓ ٚايظ#عٞ يًكل#ا٤   
 ل٢ً اٱط٬ّ.

ٚثبش انتظًُٕٛ وت َعشن١ أذذ، فتطًع ايٓ#اغ إؾت ٖ#زا ايت #ٝري ٚإْتك#اٍ      
اْٗا اٯ٫ف َ#ٔ  ا٭َش َٔ اي #ضٚ ايظ#شٜع ب#ؽت ايكبا٥#ٌ إؾت َعشن#١ عتل#ش َٝ#ذ       

ايشجاٍ، ٜٚؼتذ ايكتاٍ َ#ٔ غ#ري  سلت#١ ٫ٚ ٖذْ#١، ٚي#ٝع َ#ٔ و#شف ثاي#ث         
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ٜتذئٌ يًـًس بؽت اي شٜكؽت، ٭ْ٘ طايب١ بإْت ا٤ انتٛكٛ ، فهاْش َعشن١ ذٝا٠ 
أٚ  َٛو، نٌ فشٜل ٜعًِ بايتلاد بٝٓ٘ ٚبؽت ايطشف اٯئش، ٚاُْٗا ٫ ظتتُعإ 

 وت ستٌ ٚاذذ.

 قاَىٌ "املؤيُىٌ يقاحهىٌ"
يكذ حتذثش اٯ١ٜ ايظابك١ لٔ ايـرب ٚايتك#٣ٛ، ٜٚتب#ادس إؾت اي#زٖٔ لٓ#ذ     
ادتُع بُٝٓٗا ايـرب ل٢ً حتُ#ٌ أدا٤ ايعب#اداو، ٚتًك#ٞ ا٭ر٣ ايكًٝ#ٌ، إر ٫     
ٜتـٛس انتظًِ إٔ ايٓاغ ٜشٜذٕٚ قتً#٘ ٱئتٝ#اسٙ َ#ا ظت#يف لًٝ#٘ فعً#٘ نإْظ#إ        

ي شد ٚادتُال١ بايتـذٜل بايٓب٠ٛ، ٚإظٗاس ايعبٛد١ٜ هلل لض ٚجٌ ٖٚٞ ٚظٝ ١ ا
 .(1)زًََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِاله ٌَِْذَجُذًُِْٚا٭١َ، قاٍ تعاؾت ش

فُٔ ٜتخً  لٔ اٱقتإ ٚايتـذٜل ؿتعحضاو ايٓب٠ٛ ظتيف إ٫ ٜعتذٟ ل٢ً 
انت٪َٓؽت، بٌ ٜرتنِٗ ٚػخِْٗ يٝ٪دٚا ايعباداو، ٜٚهْٛٛا طببًا يٓضٍٚ ايربناو 

جشٜٔ ٚا٭ْـ#اس فٛج٦#ٛا جبٝ#ٛؾ تك#  لً#٢      ل٢ً ايٓاغ كتٝعًا، ٚيهٔ انتٗا
َؼاسف ٜاش، ٫ لٗذ ،ِ بٗا، ٚمل ٜؼٗذٖا تخسٜو ادتضٜ#ش٠ ايعشبٝ#١ وت تً#و    
ايطبك١ َٔ ايٓاغ ، َٚا بؽت أٜذِٜٗ َٔ أئباس ايكبا٥ٌ، تشٜذ إقتراّ ٚدئ#ٍٛ  
انتذ١ٜٓ، فٗبٛا يًكتاٍ ذانتا إْ تًٛا َٔ ؿ٠٬ ايـبس يبٝإ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ارتطش 

ْعًا َٔ أدا٤ اي شٜل١ ، ٚؿ٠٬ ادتُال١ وت ٚقتٗا بإَا١َ سطٍٛ اهلل ٫ ٜهٕٛ َا
 ، ٚريو  ٖٛ اي ٛص ايعظِٝ.ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ٚقذ َذذش ٖزٙ اٯ١ٜ ايـراب١ بتظُٝتِٗ بانت٪َٓؽت، ٚتذٍ ٖزٙ ايتظ١ُٝ 
 وت َ َٗٛٗا ل٢ً رّ ايه اس ايزٜٔ جا٤ٚا حملاسب١ انتظًُؽت.

ْٛ٘ وت ايٓؼختؽت، أَا وت ايذْٝا فإ اهلل لض ٚج#ٌ  ٚفٝ٘ إْزاس يًه اس هتا ًٜك
ٚأَا وت اٯئش٠ فإ  ،(2)زًٌَََْنصُشََّْ اٌٍهوُ ََِٓ َّنصُشُهُٜٓـش انت٪َٓؽت قاٍ تعاؾت ش

 َـري ايه اس اؾت ايٓاس.

                                                 

 . 56طٛس٠ ايزاسٜاو(1) 
 . 40طٛس٠ اذتخ (2) 
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ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ َٚٔ اٱلحاص وت اٯ١ٜ أْٗا رنشو  تعب١٦  
َع رنش ل١ً ت١٦ٝٗ اي#ٓيب يًُظ#ًُؽت ٖٚ#ٞ     يًُظًُؽت يًُعشن١ ٚايرباص، ٚطًِ

ايكتاٍ، ٭ٕ اي٬ّ وت )يًكتاٍ( ت ٝذ ايتعًٌٝ، يٝٓ#اٍ انتظ#ًُٕٛ وت َعشن#١ أذ#ذ     
 َشاتيف لاي١ٝ ٖٞ:

بًٛغ َشتب١ اٱقت#إ، ٚب#ؽت اٱط#٬ّ ٚاٱقت#إ لُ#ّٛ ٚئـ#ٛق        ا٭ٚؾت:
َطًل، ٚنٌ َ٪َٔ ٖٛ َظًِ، ٚيٝع نٌ َظًِ ٖٛ َ٪َٔ، يٝخ#شد َ#ٔ   

 اٯ١ٜ ايزٜٔ إْظ#ًٛا وت ايطشٜ#ل إؾت أذ#ذ، ٚأب#ٛا انتؼ#اسن١ وت      ٚايآا٤ وت انتذ 
 ايكتاٍ حتش رسٜع١ إٔ ايٓيب ستُذًا مل ٜخئز ؿتؼٛستِٗ بايبكا٤ وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠.

ٌْٝ ؿ ١ انتكاتًؽت، ٚبًٛغ ايـراب١ دسج١ اجملاٖذٜٔ، َٚا ،ا َٔ  اياا١ْٝ:
بٌٝ اهلل بخْ ظ#ِٗ  ايؼخٕ وت ايذْٝا، َٚا ألذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًُحاٖ#ذٜٔ وت ط#    

 ٚأَٛا،ِ َٔ انتٓضي١ ايشفٝع١ وت اٯئش٠.
 إَا١َ انتظًُؽت وت َٝادٜٔ ايكتاٍ، ٖٚزٙ اٱَا١َ ل٢ً أقظاّ: اياايا١:
ؿ#٢ً اهلل  نإ ايـراب١ قاد٠ وت ايظ#شاٜا اي#يت بعاٗ#ا سط#ٍٛ اهلل      ا٭ٍٚ:

، ٚلذد ايظشاٜا طش ٚث٬ثٕٛ ط#ش١ٜ، نُ#ا وت نت#يف انت #اصٟ     لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 أٌٖ أذذ فٝٗا أَشا٤ ٚ بٛظا٥  قٝاد١ٜ.   ٚنإ

: قٝاد٠ ايـراب١ يًتابعؽت َٔ انتظًُؽت، فًِ تك  طشاٜا ادتٗاد بعذ ايااْٞ
ِ  اي##ٓيبإْتك##اٍ  إؾت ايشفٝ##ل ا٭لً##٢، ب##ٌ إط##تُش   ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ً

انتظًُٕٛ وت اي ضٚ ٚا،حّٛ ٚايذفا  لٔ اٱط#٬ّ ٚايا #ٛس، ئـٛؿ#ًا ٚأْ#٘     
يكبا٥ٌ ايعشبٝ#١، ٚظٗ#ش َ#ذلٕٛ يًٓب#٠ٛ َا#ٌ َظ#١ًُٝ       ذـًش سد٠ َٔ بعض ا

ايه##زا، ٚط##حا ، ٚإْل##ِ يه##ٌ ٚاذ##ذ َُٓٗ##ا أف##شاد قبًٝت##٘ ٚكتال##١ َ##ٔ    
وت َعشن١ ب#ذس   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِا٭لشا،، يتهٕٛ إَا١َ 

ٚأذذ ٚغريُٖا َٔ اي ضٚاو َذسط#١ جٗادٜ#١ أتك#ٔ ئ٬،#ا ايـ#راب١ فٓ#ٕٛ       
، ٫طُٝا ٚإٔ ذشٚ، انتظًُؽت ختتً  ل#ٔ انتع#اسى   ايكتاٍ ٚأذهاَ٘ ايؼشل١ٝ

 اييت جتشٟ بؽت ايكبا٥ٌ وت ادتا١ًٖٝ.
ايشّٚ وت تبٛى، ٚصذ #ش   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِفكذ غضا سطٍٛ اهلل 

جٝٛؾ انتظًُؽت بإجتاٙ ايؼشم ٚاي ش، ٚايؼُاٍ ٚادتٓٛ، وت آ١ٜ إلحاص١ٜ مل 
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س٠ ٚئرب٠ ٚقذس٠ قتاي١ٝ لاي١ٝ ٜؼٗذ ،ا ايتخسٜو َا٬ًٝ، ا٭َش ايزٟ إطتًضّ َٗا
باٱكاف١ إؾت إٔ نٌ فشد َٔ أفشاد ٚجٝؽ انتظًُؽت سطٍٛ يٲط٬ّ، ٚدال١ٝ 

 إؾت اهلل لض ٚجٌ .
تٛج٘ ايتابعؽت إؾت ايـراب١ يٮئز َٔ لً#َِٛٗ، ٚاٱْت #ا  َ#ٔ     اياايث:

ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً  ذلٛسِٖ غض٠ٚ أذذ، ٚإقتباغ ايذسٚغ ٚايعرب َٔ قٝاد٠ 
يًُعشن١، َٚا فٝٗا َٔ انتـادٜل ايع١ًُٝ اييت تذٍ لً#٢   طًِاهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
 ؿذم ْبٛت٘.
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      تعاٖ#ذ أجٝ#اٍ انتظ#ًُؽت يظ#١ٓ      ايشابع١:
وت اي ##ضٚ، ٚاٱَتٓ##ا  ل##ٔ ايت ##شٜط ٚايتٗ##إٚ ٚتعطٝ##ٌ ب##ا، ادتٗ##اد،   ٚط##ًِ

ك#ٞ وت  ٚاذتشق ل٢ً تًكٞ أئباس ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ايـ#راب١، ٚب#ذأ ٖ#زا ايتً   
ط##ال١ انتعشن##١ ٚل##ٛد٠ ايـ##راب١ إؾت انتذٜٓ##١ انتٓ##ٛس٠، ٚرن##شِٖ ٭ئباسٖ##ا        

 ٚت اؿًٝٗا.
قـ#١ جٗ#اد ايـ#راب١ وت انتعشن#١، ٚإطتبظ#ا،ِ وت اي#ز، ل#ٔ         ارتاَظ١:
، فكذ قات#ٌ ايـ#راب١،  َٚ#ِٓٗ َ#ٔ مل     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِسطٍٛ اهلل 

ٚأب##ٞ دجاْ##١،  ٜ##رب  َهاْ##٘، ٚبك##ٞ ٜكات##ٌ دٕٚ سط##ٍٛ اهلل ناٱَ##اّ لً##٢     
 َٚـعيف بٔ لُري غريِٖ.

وت آٜ##١ ت##ذٍ لً##٢ َع##اْٞ اي##٤٫ٛ ٚؿ##ذم اٱقت##إ، ٖٚ##ٞ إط##٠ٛ ٚدل##٠ٛ     
يًـ##راب١ اٯئ##شٜٔ يًشج##ٛ  إؾت َٛاك##عِٗ وت ايكت##اٍ إر إجتُ##ع ايـ##راب١    
 ٚألادٚا ايهش٠ ل٢ً ايه اس، ٖٚضَِٖٛ بآ١ٜ َٚذد َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ.

ؿ#٢ً اهلل  ِ إؾت ايٓيب ستُ#ذ  يكذ ْظبش اٯ١ٜ فعٌ تب٤ٛ انت٪َٓؽت َٛاكعٗ 
ٚأْ٘ ٖٛ ايزٟ ٜب٨ٛ انت#٪َٓؽت وت َكال#ذِٖ، ٚيهٓ#٘ ٫ ٜع#ين      لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

ل##ذّ ٚج##ٛد فع##ٌ يًـ##راب١ إر إٔ اٯٜ##١ ت##ذٍ بايذ٫ي##١ ايتل##١ُٝٓ لً##٢ قٝ##اّ  
ايـراب١ بايكتاٍ ٭ٕ اٯ١ٜ رنشو ل١ً َٚٛك#ٛ  ايتب#٨ٛ ٖٚ#ٛ ايكت#اٍ بكٛي#٘      

 ز .َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِرُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ تعاؾتش

ٚفٝ#٘   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ،  فحا٤و اٯ١ٜ بٓظب١ اي عٌ يًٓيب ستُذ 
 أَٛس:
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 بٝإ إفاكاو ايٛذٞ وت انتكاّ. ا٭ٍٚ:
 تٛنٝذ َا ٜرتػس َٔ بشناو ايٓب٠ٛ ل٢ً ايـراب١. ايااْٞ:
اٱئب#اس ب#خٕ ايـ#راب١ وت ذ #ظ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٭ْٗ#ِ ٜتخ#زٕٚ          اياايث:
 َش َٔ اهلل بايٛذٞ.َٛاكعِٗ بخٚا
بٝ##إ ل##ضّ ايـ##راب١ لً##٢ ايكت##اٍ، ٚإْت ##ا٤ ارت##ٛف ٚادت##ػت وت     ايشاب##ع:
 ْ ٛطِٗ.

اٱػاس٠ إؾت َٛكٛ  ايكتاٍ ٖٚ#ٛ ادتٗ#اد وت ط#بٌٝ اهلل، ٚدف#ع      ارتاَع:
ايه اس ٚؿذِٖ لٔ بًذ انتظًُؽت، فهإ َٔ انتٗاجشٜٔ َٔ جا٤ أئٛٙ أٚ لُ٘ 

فٝ#٘ ديٝ#ٌ ٚػ#اٖذ لً#٢ إط#تركام      أٚ أبٛٙ َع ايه اس ٚيهٓ٘ ئشد يكتا،ِ، ٚ
ايـراب١ ايزٜٔ ئشجٛا يًكت#اٍ ؿ# ١ اٱقت#إ اي#يت رن#شتِٗ بٗ#ا ٖ#زٙ اٯٜ#١،         
ٚعتاٍٚ بعلِٗ إػال١ َظخي١، ٖٚٞ إٔ انت#٪َٔ َظ#امل ٜٚـ#رب لً#٢ ا٭ر٣،     

 ٜٚتر٢ً بايـرب ٚايع ٛ ٚانت  ش٠.
فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا خترب لٓ٘ َٔ ٚاقع١ أذذ إٔ انت٪َٓؽت َكاتًٕٛ، ٚإٔ  
بادستِٗ يًكتاٍ يٝظش إجتٗادًا َِٓٗ، ب#ٌ ج#ا٤و ب#خَش ٚإَاَ#١ اي#ٓيب ستُ#ذ       َ

اي#زٟ ٜتًك#٢ ا٭ٚاَ#ش َ#ٔ لٓ#ذ اهلل، يتبع#ث ؿ# ١        ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ادتٗ##اد ٚايتظ##ابل يً##رباص ٚايؼ##ٗاد٠ لٓ##ذ انت##٪َٓؽت اي ##ض  ٚارت##ٛف وت قً##ٛ،  

 ايه اس، ٚـتٓعِٗ َٔ ايتعذٟ ل٢ً اٱط٬ّ ٚانتظًُؽت.
ايـراب١ وت َٓاصٍ ايكتاٍ،  يٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايكذ بٛأ 

يتهٕٛ ٚاق١ٝ يًـراب١ أْ ظِٗ ٚا٭جٝاٍ اي٬ذك١ َٔ انتظ#ًُؽت، َٚذسط#١ وت   
ايكتاٍ ٚادتٗاد بايظ٬  وت طبٌٝ اهلل لض ٚجٌ جتز، انتظًُؽت وت نٌ صَ#إ  

 ٚإؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚـتٓع َٔ تعذٟ ايه اس.
إٔ ادتٗاد وت طبٌٝ اهلل ٚج٘ َٔ ٚج#ٛٙ اٱقت#إ    ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت 

دَدش َْ اٌُّْدؤَِِنِنيَ عٍََدَ    ٚفش  َٓ٘، ٚػاٖذ لًٝ٘، َٚـذام ي٘، قاٍ تعاؾت ش

 .(1)زاٌْمِزَبيِ

                                                 

 . 65طٛس٠ ا٭ْ اٍ (1) 
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 قاَىٌ"دالئم انُبىة يف أحد"
يكذ بعث اهلل لض ٚجٌ ا٭ْبٝا٤ اؾت ايٓاغ َبؼشٜٔ َٚٓزسٜٔ ٚسصقِٗ 

ِ، ٚذح١ ل٢ً ايٓ#اغ وت ي#ضّٚ   انتعحضاو اييت تهٕٛ ػاٖذًا ل٢ً ْبٛتٗ
 إتبالِٗ، ف٬ ٜكذس ل٢ً انتعحض٠ إ٫ اهلل تعاؾت، ٖٚٞ أَش ئاسم يًعاد٠.
ٚيٝع َٔ ْيب إ٫ َٚع٘ َعحض٠ ئاؿ١ ب٘، ٚقذ بعث اهلل لض ٚجٌ اي#ٓيب  
ستُذًا إؾت ايٓ#اغ كتٝع#ًا فح#ا٤و َعح#ض٠ ايك#شإٓ ٥٬َُ#١ دتُٝ#ع أٖ#ٌ انتً#ٌ          

ٜٓاطيف َذاسنٗا َٚٓاٖخ لًُٗا، َٚع  ٚايٓرٌ، نٌ أ١َ جتذ فٝٗا ذاجتٗا، َٚا
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعحض٠ ايكشإٓ ايعك١ًٝ جا٤و َعحضاو ايٓيب ستُذ 

 اذتظ١ٝ، ٚحتتٌُ ايـ١ً بُٝٓٗا ٚجًٖٛا:
ف##ش   ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ  انتعح##ض٠ اذتظ##١ٝ يً##ٓيب ستُ##ذ   ا٭ٍٚ:

 انتعحض٠ ايعك١ًٝ اييت جا٤ بٗا ٖٚٛ ايكشإٓ.
 انتعحض٠ اذتظ١ٝ لٔ انتعحض٠ ايعك١ًٝ. إطتك٬ٍ ايااْٞ:
 انتعحض٠ اذتظ١ٝ فش  انتعحض٠ ايعك١ًٝ. اياايث:
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً انتعحض٠ اذتظ١ٝ َـذام يًُعحض٠ اييت جا٤ بٗا  ايشابع:

 .اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
٫ٚتعاسض بؽت ٖزٙ ايٛجٛٙ بًراظ ادت١ٗ، ٚنخٕ انتعحضتؽت هتا إرا إجتُعا 

 عا.إفرتقا ٚإرا إفرتقا إجتُ
ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشقت١ َعحض٠ لك١ًٝ َٔ َعحضاو ايكشإٓ يتخ#رب ل#ٔ   
َعحض٠ ذظ١ٝ، ٚتهٕٛ َشآ٠ ،ا، ٚٚثٝك١ مساٜٚ#١ يتابٝتٗ#ا وت أئب#اس ايت#خسٜو،     

 ٚايٛجٛد ايزٖين يًُظًُؽت ٚلا١َ ايٓاغ.
ٜٚـًس لٓٛإ ٖزا ايكإْٛ يهت#ا، َظ#تكٌ ٜتل#ُٔ َـ#ادٜل َٚ #اِٖٝ      

َعشن١ أذذ َٚا فٝٗا َٔ ايتخنٝذ لً#٢ ؿ#ذم    َٚعحضاو ايٓب٠ٛ اييت جتًش وت
ْب٠ٛ ستُذ، ٚدل٠ٛ ا٭جٝاٍ انتتعاقب١ َٔ ايٓاغ يًتذبش وت أطشاس َعشن#١ أذ#ذ   
ٚذث انتختـؽت وت ػ٪ٕٚ ادت#ٝؽ ٚايعظ#هش لً#٢ إقتب#اغ اي#ذسٚغ ٚايع#رب       
َٓٗا، ٚبٝإ جاْيف َٔ ا٭طشاس اي ٝب١ٝ وت َعشن١ أذذ، ٚنٝ ١ٝ ئشٚد انتظًُؽت 
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١ َ##ٔ غ##ري ٖضقت##١ ٚإْهظ##اس، ٚسج##ٛ  ايه ##اس ئ##ا٥بؽت َ##ٔ  ط##انتؽت َ##ٔ انتعشن##
لتًتِٗ اييت طخّشٚا ،ا نٌ َا لٓذِٖ َٔ ا٭طًر١ ٚانت٪ٕٚ، َٚ#ٔ د٥٫#ٌ   

 ايٓب٠ٛ وت َعشن١ أذذ أَٛس:
إَت٬ى انتظًُؽت  صَاّ انتبادس٠ وت انتعشن١، فرُٝٓا مسع#ٛا ؿتح#٧    ا٭ٍٚ:

 ايه اس، بادسٚا إؾت ارتشٚد يًكا٥ِٗ.
ِ   اتعٝؽت  ايااْٞ: ٚانتظ#ًُؽت َٛك#ع    يٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

انتعشن١،ايزٟ ي٘ َٛكٛل١ٝ نبري٠ وت طري انتعشن١ ٚحتذٜذ ْتٝحتٗا، ٚتًو آ١ٜ َٔ 
 آٜاو ايٓب٠ٛ، ٚسلت١ َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ بانت٪َٓؽت.

لذّ ئطٛسوً#يف انتًٗ#١ أٚ ا،ذْ#١ لً#٢ أرٖ#إ ايـ#راب١، ٚمل        اياايث:
اد١ْ ٚايتخارٍ، يك#ذ ق#ايٛا يً#ٓيب قب#ٌ انتعشن#١ :      ٜـذس َِٓٗ َا ٜذٍ ل٢ً انتٗ

أئشد بٓ#ا، ٚنت#ا داسو ايه#ش٠ لً#٢ انت#٪َٓؽت مل ٜكٛي#ٛا ي#٘ إوً#يف يٓ#ا ا،ذْ#١           
 ايـًس .
ق١ً لذد انتظًُؽت وت َٛاج١ٗ ايعذد ايه#اري يًه #اس، ٚمل ٜظ#بيف     ايشابع:

 ٖزا  ايتبأٜ ارتٛف وت ْ ٛغ انتظًُؽت، ٚمل ٜظٗشٚا ايؼه٣ٛ ٚايرتاجع.
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    إَتااٍ انتظًُؽت ٭ٚاَش ٚتعًِٝ ٚإسػاد  ع:ارتاَ

ز  رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ  قبٌ ٚأثٓا٤ انتعشن١، فٝ#ذٍ قٛي#٘ تع#اؾتش    لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ِ      ل٢ً تًك#ٞ كتٝ#ع ايـ#راب١ أٚاَ#ش       اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 بايكبٍٛ ٚايشكا َٔ جٗتؽت:

ٛغ ايـ##راب١ وت َٛاك##عِٗ اي##يت  إف##اد٠ اٯٜ##١ ايهشقت##١ جً##  ا٭ٚؾت:
ٚنإ قتؼٞ وت ايـ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِذذدٖا ،ِ سطٍٛ اهلل 

انتتك#ذّ، ٜٚك##ذّ انتت#خئش ٚتك#ذٜش اٯٜ##١)تب٨ٛ انت#٪َٓؽت َكال#ذ يًكت##اٍ       فريج#ع 
 فتب٩ٖٛا(.
ْع#ش ايـ#راب١ بـ# ١ انت#٪َٓؽت، ٚاي#زٟ ٜ#ذٍ لً#٢ إقت#اِْٗ ب#اهلل           اياا١ْٝ:

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي##٘   ًٝ٘، ٚإقت#اِْٗ بٓب#٠ٛ ستُ#ذ    ٚإئ٬ؿ#ِٗ وت ادتٗ#اد وت ط#ب   
 ٚتظًُِٝٗ بخْ٘ ّٜعؽت ،ِ َٛاكعِٗ بٛذٞ َٔ لٓذ اهلل. ٚطًِ 
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ثباو انتظًُؽت وت انتعشن١، ٚل#ذّ إْٗ#ضاَِٗ َٓٗا،بربن#١ ٚؿ#رب      ارتاَع:
ِ    ٚجٗاد  ، إر ت#شى ن#اري َ#ٔ ايـ#راب١     ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

ٚبعذ ارتطخ ايزٟ إستهب٘ ايشَ#ا٠ ب#ايٓضٍٚ    َٛاكعِٗ َٔ ػذ٠ ٖحّٛ ايه اس،
مل  ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     َٔ ادتبٌ وُعًا باي ٓا٥ِ، ٚيهٔ سط#ٍٛ اهلل  

ط#ش   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٜرب  َهاْ٘، ٚنإ ٖزا اي عٌ َٔ 
 إْتـاس انتظًُؽت، ٚايظبيف ٚسا٤ بكا٤ اٱط٬ّ قًٜٛا َٓٝعًا إؾت َٜٛٓا ٖزا.

َٔ ايٓيب وت طال١ َٔ ْٗاس ّٜٛ أذ#ذ غّٝ#ش زت#ش٣ ايت#خسٜو     َٛق  ٚاذذ  
ٚٚكع ا٭طع ادتٗاد١ٜ يـش  اٱط٬ّ ٚأنذ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱط٬ّ ٜكّٛ 
ل٢ً ايتلر١ٝ ٚاي ذا٤، ٫ٚبذ إٔ ٜبزٍ انت٪َٕٓٛ أْ ظِٗ وت طبٌٝ اهلل، ٚدفالًا 

 لٔ اٱط٬ّ .
 ٚقذ ٜظت ش، اٱْظإ أَٛسًا :

 ري٠ َٔ ايه اس يكتاٍ انتظًُؽت .: زت٧ ٖزٙ ادتُٛ  اي   ا٭ٍٚ
: غ ١ً ٚل#ذّ إتع#اض ايه #اس َ#ٔ ْت#ا٥خ َعشن#١ ب#ذس ٚايتع#شض          ايااْٞ 

 يتحاس٠ قشٜؽ.
 :  لذّ ئشٚد ايه اس َٔ َعشن١ أذذ ب ا٥ذ٠ تزنش.                                                                      اياايث

ًس، فهزا ايه اس وت ذٝٓ٘، ٜٚذٍ لًٝ٘ ٚنُا إٔ انتظًُؽت مل ٜ هشٚا بايـ
زتٝ٪ِٖ جبٝٛؾ مل تعٗذٖا ادتضٜ#ش٠ ٚاذتح#اص وت تً#و ا٭ٜ#اّ َٚعٗ#ِ ايٓظ#ا٤       

 اي٥٬ٞ قُٔ بتؼحٝع انتكاتًؽت.
ٚفٝ٘ ػاٖذ ل٢ً إٔ ايه اس أسادٚا إٔ تهٕٛ انتعشن١ ذامس#١، ٚقـ#ذٚا    

ايكلا٤ ل٢ً اٱط٬ّ فؼاٖذٚا آٜ#او ايٓب#٠ٛ ظ#اٖش٠ يًر#ٛاغ بـ#رب ٚتك#٣ٛ       
ؿ٢ً نت٪َٓؽت، ٚإطتبظا،ِ وت ايكتاٍ، ٚتلرٝتِٗ بخْ ظِٗ دٕٚ سطٍٛ اهلل ا

اي#ٓيب  ، ٚلٛد٠ انتظًُؽت طانتؽت إؾت انتذٜٓ#١ انتٓ#ٛس٠ يٝع#ٛد    اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
إؾت ؿ٠٬ اي شٜل١ ٜ٪ّ ايـراب١ فٝٗ#ا، نُ#ا    ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 بٛأِٖ أَانِٓٗ وت ايكتاٍ.
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ، ايزٜٔ فشٚا لٔ سطٍٛ اهلل يكذ ْضٍ ايكشإٓ وت لتا 
إِرْ رُصَدذِذًَُْ ًَالَ رٍَْدًٌَُْ   َع أْ٘ ٜذلِٖٛ يًعٛد٠ ٚايكتاٍ قاٍ تعاؾتش ٚطًِ 
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َ لَدَذٍ ًَاٌشَّعٌُيُ َّذَعٌُوَُُ فِِ لُخَشَاوَُُ ايٓيب ستُذ ٚفٝ٘ ػاٖذ ل٢ً ثبٛو  ، (1) زعٍََ

ت##٘ ٚدلٛت##٘ يًُظ##ًُؽت وت انتعشن##١، َٚٓادا ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ
يًع##ٛد٠، َٚٛك##ٛل١ٝ اي##ٛذٞ وت ت##ذاسى انتظ##ًُؽت ٚإؿ##٬ذِٗ هت##ا ،##ِ وت      

ِ انتعشن١، ٭ٕ دل٠ٛ ايٓيب  ،#ِ َ#ٔ اي#ٛذٞ،     ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
ِ ٚنإ  ن#إ ٜك#ّٛ بٛظ#ا٥  َتع#ذد٠ وت      ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

 ٚقش ٚاذذ ٖٚٞ:
 قٝاد٠ انتعشن١. ا٭ٍٚ:
 ايـرب ٚاياباو وت َٛكع٘. ايااْٞ:
 ايكتاٍ بظٝ ٘. اياايث:
 إلا١ْ ايشَا٠. ايشابع:

تٛصٜ##ع ايٛظ##ا٥  ايكتايٝ##١ لً##٢ ايـ##راب١، ٭ٕ قٛي##٘ تع##اؾت      ارت##اَع:
 ز ػاٌَ نتكذَاو ٚإبتذا٤ ٚإطتذا١َ انتعشن١.رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَش

اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً    ْضٍٚ آٜاو ايكشإٓ اييت ختف انتعشن١ لً#٢   ايظادغ:
 قبًٗا ٚأثٓا٤ٖا ٚبعذٖا ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: هلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِا

أساد اهلل ل##ض ٚج##ٌ إٔ ته##ٕٛ آٜ##او ايك##شإٓ إَاَ##ًا يًُظ##ًُؽت وت   ا٭ٚؾت:
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ايكتاٍ، ٖٚزٙ اٱَا١َ ٫ تتعاسض َع إَا١َ سط#ٍٛ اهلل  

، ٚنٌ فشد َُٓٗا فلٌ لظِٝ مل تًٓ٘ أ١َ َٔ ا٭َِ، ٖٚٛ ػاٖذ لً#٢  ٚطًِ
 ز.خََْشَ لَُِّخٍ لُخَشِجَذَ ٌٍِنَّبطِانتظًُؽتشت لٌٝ 

وت ْضٍٚ اٯٜاو أثٓ#ا٤ انتعشن#١ ديٝ#ٌ لً#٢ ؿ#ذم ْب#٠ٛ ستُ#ذ         اياا١ْٝ:
ٚأْ#٘ مل غت#شد إؾت انتعشن#١ إ٫ ب#خَش اهلل ل#ض       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   

 ٚجٌ.
 ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    تختٞ اٯٜاو َذدًا ٚلًْٛا يًٓيب ستُذ  اياايا١:
 ُؽت، ٖٚزا انتذد يٝع َعًٜٓٛا فكط، بٌ ٖٛ َادٟ َٚعٟٓٛ.ٚانتظً
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َٔ َٓافع ْضٍٚ اٯٜاو تخدٜ#يف ٚت ك#٘ َٚٛاط#ا٠ انتظ#ًُؽت، ق#اٍ       ايشابع١:
ًُ إٌََِ َِضَبجِذِيَُِشطبراْ٘ َُ اٌْمَزْ َٓ وُزِتَ عٍَََْيِ ًْ ٌٌََ وُنَزَُُ فِِ ثٌُُْرِىَُُ ٌَجَشَصَ اٌهزِّ أٟ  ،(1) زلُ

ٍ، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى لذٚ ٜضذ  لًٝهِ رتشد ايزٜٔ أٟ يٛ مل ختشجٛا إؾت ايكتا
 قتًٛا إؾت َـشلِٗ ذتًٍٛ أٚإ ا٭جٌ، ٚنتا فٝ٘ َٔ اٱبت٤٬ ٚاٱَترإ.

بعث ايظ#ه١ٓٝ وت ْ #ٛغ انتظ#ًُؽت، ٚل#ذّ اذت#ضٕ لً#٢ ف#ٛاو         ارتاَظ١:
 ايٓـش بعذ ذـٍٛ ٖضقت١ ايعذٚ، َٚا أؿا، انتظًُؽت َٔ ارتظاس٠.

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ظ١َ٬ ايتخ ٝ  لٔ انتظًُؽت ب ايظادط١:
 ٚفلس نز، ا،ضقت١ اييت أػالٗا ايه اس ٚإدلا٥ِٗ أْ٘ قتٌ. ٚطًِ

بعث اذتضٕ ٚايٓذّ ٚا٭ط٢ وت ْ #ٛغ انتٓ#افكؽت، اي#زٜٔ ختً #ٛا      ايظابع١:
 ٚانتظًُؽت. ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِلٔ ْـش٠ 
وت قتاي٘، ْٚضٚ،#ا دل#٠ٛ ي#٘    اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ َ٪اصس ٚللذ يًُ٪َٔ  اياا١َٓ:

يٲؿ## ا٤ ،##ا، ٚايعُ##ٌ بخذهاَٗ##ا، ٚاٱيت ##او إؾت انت##ا٥ض اي##زٟ ٜتـ##  ب##٘    
انتظ##ًُٕٛ ٖٚ##ٛ أْٗ##ِ ٜك##اتًٕٛ وت ط##بٌٝ اهلل، ٖٚ##زا اٱؿ## ا٤ ٚايعُ##ٌ َ##ٔ     

 َـادٜل تظ١ُٝ ايـراب١ انتكاتًؽت وت اٯ١ٜ ايهشقت١ بانت٪َٓؽت.

 عهى املُاسبت
ٔ ايك#شإٓ َٓٗ#ا َ#ا ٜتل#ُٔ انت#ذ       جا٤و َاد٠)با٤( وت َٛاكع لذٜ#ذ٠ َ#  

َْ        يٮْـاس َٓٗا قٛي٘ تعاؾتش ُِّذجُّدٌ  َُ ٍِِي َٓ َلدَج ِِد  َْ ًَاإِلمَيدب ٌَُّءًا اٌدذَّاَس  َٓ َرَجد ٌهدِزّ َا

 .(2) زََِٓ ىَبجَشَ إٌََِْيَُِ

ٚفٝ٘ أٜلًا تؼشٜ  يًُذ١ٜٓ انتٓٛس٠ بٛؿ ٗا داس ا،حش٠ ٚاٱقتإ، يٝه#ٕٛ  
  ٭وشاف ث٬ث١:َٛكٛ  ا،حش٠ َٚا فٝ٘ َٔ ايؼشف ػا٬ًَ

 انتٗاجشٕٚ ايزٜٔ جا٤ٚا َٔ َه١ َٚا ذٛ،ا. ا٭ٍٚ:
 انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠ ٭ْٗا داس ا،حش٠. ايااْٞ:
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 ا٭ْـاس ايزٜٔ إطتكبًٛا انتٗاجشٜٔ وت داس ا،حش٠. اياايث:
ٚبزا فإ َٛكٛ  ا،حش٠ يٝع ئاؿًا بانتٗاجشٜٔ، بٌ ٜٓاٍ ا٭ْـاس َٓ٘  

مسٛا أَ#ٛا،ِ َ#ع انتٗ#اجشٜٔ، ٚلٓ#ذَا     ايؼشف ايعظِٝ ئـٛؿًا ٚأْٗ#ِ تك#ا  
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      ْهث بٓٛ ايٓلري بايعٗذ ايزٟ بٝ#ِٓٗ ٚب#ؽت   

ٚفتس اذتـٔ، ٚقّظِ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚطاس إيِٝٗ  ٚطًِ
 اي ٓا٥ِ بؽت انتٗاجشٜٔ.

ئشػ١ ٚمل ٜعط َٓٗا ا٭ْـاس إ٫ ث٬ث١ ْ ش ستتاجؽت أبا دجا١ْ مساى بٔ  
ٚط##ٌٗ ب##ؽت ذٓٝ##  ٚاذت##شؾ ب##ؽت ايـ##١ُ، ٚق##اٍ ،##ِ: إٔ ػ##٦تِ قظ##ُتِ        
يًُٗاجشٜٔ َٔ أَٛايهِ ٚدٜاسنِ ٚػاسنتُِٖٛ وت ٖزٙ اي ١ُٝٓ، ٚإٕ ػ#٦تِ  
ناْ##ش يه##ِ دٜ##اسنِ ٚأَ##ٛايهِ ٚمل ٜكظ##ِ يه##ِ ػ##٧ َ##ٔ اي ُٓٝ##١، فكاي##ش    
ا٭ْـاس: بٌ ْكظِ ،ِ َٔ أَٛايٓا ٚدٜاسْ#ا ْٚ#٪ثشِٖ باي ُٓٝ#١ ٫ٚ ْؼ#اسنِٗ     

 ٗا، فٓضيش اٯ١ٜ أل٬ٙ.فٝ
يٝهٕٛ جًٛغ ا٭ْـاس وت َٛاقعِٗ وت َعشن١ أذذ َٓكب١ أئش٣ ،ِ، فِٗ 
ثبتٛا وت انتذ١ٜٓ بـ ١ اٱقتإ ٚٚاجٗٛا فٝٗا ايه اس ٚايٝٗٛد ٚايه اس، ٚإطتكبًٛا 
انتٗاجشٜٔ، ٚفترٛا ،ِ بٝٛتِٗ ٚقًٛبِٗ، ٚػاسنِٖٛ أَٛا،ِ، ث#ِ ئشج#ٛا   

ز َ#ذذًا  رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ  ٬ّ فت#ختٞ نًُ#١ش  نتٛاؤ ايكتاٍ دفالًا ل#ٔ اٱط#  

ٚثٓا٤ ل٢ً ا٭ْـ#اس، َٚ#ذذًا يًُٗ#اجشٜٔ، ٚػ#ٗاد٠ لً#٢ ذظ#ٔ إط#٬َِٗ،        
 ٚؿذم إقتاِْٗ.

ٚإر ٜتب##ٛأ انت٪َٓ##ٕٛ َٛاك##عِٗ وت انتعشن##١ دفال##ًا ل##ٔ اٱط##٬ّ ف##إٕ  
ايه اس ٜتخزٕٚ َٓاص،ِ وت جِٗٓ ٜٚشَٕٛ أْ ظِٗ وت ا،٬ى، ٚغتتاسٕٚ 

فَجَددبءًُا ثِغَضَددتٍ عٍََددَ غَضَددتٍ ًٌٍَِْىَددبفِشَِّٓ عَددزَاةٌ شٞ، ق##اٍ تع##اؾتاٱ،## اي ل##يف

 .(1) زُِيِنيٌ
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يكذ تب٤ٛ ايـراب١ َٛاكع ايكتاٍ ٚادتٗاد وت طبٌٝ اهلل وًب#ًا نتشك#ا٠ اهلل   
لَفَََّٓ ارهجَعَ سِضْدٌَاَْ اٌٍهدوِ   ٚيٝ ٛصٚا باياٛا، ٚارتًٛد وت ايٓعِٝ، قاٍ طبراْ٘ش

 .(1) زطٍ َِِٓ اٌٍهوِوَََّٓ ثَبءَ ثِغَخَ

ًَلًََدََْنَددب إٌَِددَ ٚج##ا٤ وت َٛط##٢ ٖٚ##اسٕٚ لًُٝٗ##ا ايظ##٬ّ قٛي##٘ تع##اؾتش   

أٟ أَش اهلل لض ، (2) زٌُِعََ ًَلَخِْوِ لََْ رَجٌََّلَا ٌِمٌََِِىَُّب ثِِّصَشَ ثٌُُْرًب ًَاجَذٌٍَُا ثٌُُْرَىَُُ لِجٍََخً

بٗ#ِ وت َـ#ش   ٚجٌ َٛط٢ ٖٚاسٕٚ بخٕ ٜظهٔ بٓٛ إطشا٥ٌٝ وت بٝٛو ئاؿ#١  
ٜعبذٕٚ اهلل فٝٗ#ا، ٚل#ٔ اذتظ#ٔ ناْ#ش قبً#تِٗ ايهعب#١ ٚقٝ#ٌ إٔ فشل#ٕٛ أَ#ش          
بتخشٜيف َظاجذ بين إطشا٥ٌٝ َٚٓعِٗ َٔ ايـ٠٬، فخَشٚا إٔ ٜتخزٚا َظاجذ 

 وت بٝٛتِٗ ٜـًٕٛ فٝٗا ئٛفًا َٔ فشلٕٛ.
 ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت أَٛسًا:

انت٪َٓؽت َكالذ يًكتاٍ  ِايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًٜب٤ٛ  ا٭ٍٚ:
بايٛذٞ ٚفٝ٘ سلت#١ بانتظ#ًُؽت ي#ٝع ايـ#راب١ ٚذ#ذِٖ ب#ٌ كتٝ#ع ا٭جٝ#اٍ         
انتتعاقب١ َٔ انتظًُؽت بًراظ تشػس َٓافع َعشن١ أذذ ل٢ً كتٝع انتظًُؽت نتا 
فٝٗا َٔ تابٝش دٚي١ اٱط٬ّ بشجٛ  ايه اس ئا٥بؽت، بعذ إٔ ذؼذٚا أنرب ق٠ٛ 

 ُؽت.ٚلذ٠ يٲجٗاصل٢ً اٱط٬ّ ٚانتظً
يكذ ٫ق٢ بٓٛ إطشا٥ٌٝ ايعزا، انتظتذِٜ َٔ فشلٕٛ إؾت إٔ صتاِٖ  ايااْٞ:

اهلل لض ٚجٌ، أَا انتظًُٕٛ فهاْٛا َع قًتِٗ وت دٚيتِٗ وت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٚمل 
ٜرتنِٗ ايه اس ٚػخِْٗ وت لباد٠ اهلل ٚصذ #ٛا لً#ِٝٗ يكتً#ِٗ ٚايكل#ا٤ لً#٢      

ِٖ يًكتاٍ، دفالًا لٔ اٱط٬ّ اٱط٬ّ، فتـذ٣ ،ِ انت٪َٕٓٛ ٚتب٤ٛٚا َكالذ
 ٚايٓب٠ٛ ٚايهتا،.
بٝإ ت لٌٝ انت٪َٓؽت َٔ ايـ#راب١ فٗ#ِ مل ٜتب#٤ٛٚا ايبٝ#ٛو ب#ٌ       اياايث:

تب٤ٛٚا َكالذ ايكتاٍ، ٚلتًٛا ايظٝٛف جٗادًا وت طبٌٝ اهلل، ٚٚاجٗٛا ألت٢ 
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ق٠ٛ ذٛايِٝٗ َٔ قشٜؽ ٚانتتراي ؽت َعٗا، ٚيٝع َٔ َذد ٜختٞ يًُظًُؽت إ٫ 
 .(1) زًَوَفََ ثِبٌٍهوِ َٔصِريًا لض ٚجٌشَٔ لٓذ اهلل

ٚٚسد ي ظ)انت٪َٓؽت( وت ايك#شإٓ َا٥#١ ٚتظ#عًا ٚط#بعؽت َ#ش٠ بـ#ٝ ١ ايشف#ع        
ٚايٓـيف ٚادتش، ٚفٝ٘ َذسط#١ وت انتعشف#١ اٱ،ٝ#١ تتل#ُٔ انت#ذ  ٚايآ#ا٤       
ل٢ً ايزٜٔ أْعِ اهلل لض ٚجٌ لًٝ٘ با،ذا١ٜ، ٚذاِٗ ل٢ً ايتٛنٌ لً#٢  

٥ش، ٚإئ##٬ق ايعب##اد٠ هلل، ٚبؼ##استِٗ بٓٝ##ٌ اهلل، ٚتعاٖ##ذ ؿ##ذم ايظ##شا
إِٔهَّدددب اٌُّْؤَِِنُدددٌَْ اٌهدددزَِّٓ آَِنُدددٌا ثِبٌٍهدددوِ ايعايٝ###١ وت ادتٓ###١، ق###اٍ تع###اؾتش انتشات###يف
ٚجا٤ ٚؿ  ايـراب١ ايزٜٔ ْ شٚا يًحٗاد ب#انت٪َٓؽت وت اٯٜ#١ ست#ٌ     

٠ إؾت ن ا١ٜ ، ٚإػاسؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايبرث طه١ٓٝ يًٓيب ستُذ 
   ٍ  لذدِٖ يتركٝل ايٓـش باباو اٱقتإ، ٚبؼاس٠ اي ًب١ لً#٢ ايه #اس، ق#ا

 . (3)زَّبلَُّّيَب اٌنَّجُِِّ دَغَجُهَ اٌٍهوُ ًَََِٓ ارهجَذَهَ َِِٓ اٌُّْؤَِِنِنيَ  ش طبراْ٘

ٚفٝ٘ دل٠ٛ يًُظًُؽت يًكتاٍ ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ، ٚثٓا٤ لً#٢ ايـ#راب١   
ؿ#٢ً اهلل   ًاايٓيب ستُ#ذ ٗاد٠ ،ِ بخِْٗ إتبعٛا ايزٜٔ ئشجٛا يًكتاٍ، ٚػ

وت ئشٚجِٗ ٚإَتاا،ِ يٮٚاَش اييت ٜٛجٗٗا  ،ِ وت ايكتاٍ،  ٚآي٘ ٚطًِ لًٝ٘
        ٘ ًَعَدذَ اٌٍهدوُ   شنُا ج#ا٤و آٜ#او ايك#شإٓ بايبؼ#اس٠ يًُ#٪َٓؽت بادتٓ#١، ق#اٍ ط#براْ

 .(4) زْٔيَبسُاٌُّْؤَِِنِنيَ ًَاٌُّْؤَِِنَبدِ جَنَّبدٍ رَجَشُِ َِِٓ رَذَزِيَب األَ

 

 زًَاٌٍهوُ عَِّْعٌقٛي٘ تعاؾت ش

 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ   ج##ا٤و ئاـت##١ اٯٜ##١ بؼ##اس٠ يً##ٓيب ستُ##ذ     
 ٚانتظًُؽت، ٚوت َتعًل اٯ١ٜ ٚجٛٙ:

                                                 

 . 45طٛس٠ ايٓظا٤ (1) 
 . 15طٛس٠ اذتحشاو (2) 
 .64طٛس٠ ا٭ْ اٍ (3) 
 .72طٛس٠ ايتٛب١(4) 
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ِ إساد٠ َعشن١ أذذ، ٚتعب١٦  ا٭ٍٚ:  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
 يًـراب١ وت َٛاكعِٗ.

انتعشن١، ٚاٱػاس٠ إؾت َ#ٔ ئ#شد َ#ِٓٗ    ٜظُع اهلل انتظًُؽت أٚإ  ايااْٞ:
 يًحٗاد، ٚرّ انتٓافكؽت ايزٜٔ ْهـٛا ٚختً ٛا.

انتع٢ٓ ا٭لِ ٚإٔ اهلل لض ٚج#ٌ ٜظ#ُع ٜٚعً#ِ أذ#ٛاٍ انتظ#ًُؽت       اياايث:
 ٚايٓاغ كتٝعًا.

ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ئري يزا ج#ا٤و اٯٜ#١ بـ#ٝ ١ اٱو#٬م وت وشفٝٗ#ا َ#ٔ       
سض َع ايٛج٘ ا٭ٍٚ ٚايااْٞ، بٌ مسع٘ ٚلًُ٘ تعاؾت با٭َٛس، إ٫ أْ٘ ٫ ٜتعا

 ُٖا ػاٖذإ ل٢ً اٱو٬م ٚإذاو١ لًِ اهلل لض ٚجٌ بهٌ ػ٧.
ٜٚظُع اهلل طبراْ٘ نٌ َا ٜكٛي٘ ايٓاغ َ#ٔ غ#ري آي#١ ط#اَع١، ٚوت ئاـت#١      

 اٯ١ٜ بؼاس٠ ٚإْزاس، بؼاس٠ يًُ٪َٓؽت ٚإْزاس يًهافشٜٔ، ٚفٝٗا ٚجٛٙ:
 َا قبٌ َعشن١ أذذ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ا٭ٍٚ :
إ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع أقٛاٍ ايه اس، ٚوًبِٗ اياخس ٚاٱْتكاّ بعذ  :ا٭ٚؾت
 َعشن١ أذذ.
٫ٜعًِ انتظًُٕٛ ؿتا ٜكٛي٘ ٜٚعذٙ ن اس قشٜؽ، ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ  اياا١ْٝ:

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٜعًِ َا ٜ عًٕٛ، ٚحتشٜض بعلِٗ بعلًا ل٢ً 
 ٚانتظًُؽت. ٚطًِ
ايظه١ٓٝ وت قًٛ، انتظًُؽت، ٚاٱئباس لٔ فحا٤و ئاـت١ ٖزٙ اٯ١ٜ يبعث  

َٓ َّضُشًُّوَُُ إٔ نٌ َا ألذٙ ٚقاي٘ ايه اس وت لًِ اهلل لض ٚجٌ، ٖٚٛ ايكا٥ٌ ش ٌَ

 .(1) زإِاله لَرًٍ

ذاٍ اٱطتعذاد نتعشن١ أذذ َٔ أِٖ َٛاكع ايـرب ٚايترُ#ٌ إر   اياايا١:
لًِ انتظًُٕٛ بضذ  ق#شٜؽ جبٝ#ٛؾ ن#بري٠ ٚل#ذ٠ ٚط#٬ ، ٚل#ضَِٗ لً#٢        

 اٱْتكاّ، فبادسٚا إؾت ارتشٚد يًكتاٍ َٔ غري تشدد أٚ ٖٚٔ، 

                                                 

 . 111طٛس٠ آٍ لُشإ (1) 
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نًُ##١ ت##ذٍ لً##٢  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚمل ُٜظ##ُعٛا سط##ٍٛ اهلل 
ايل##ع  ٚاي##ٖٛٔ، َٚ##ٔ اٯٜ##او إٔ إئ##ت٬ف انتظ##ًُؽت وت ارت##شٚد ٚلذَ##٘   

 ؿ شٟٚ ٱيتكا٥ُٗا وت لضَِٗ ل٢ً ادتٗاد .
ِ   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً رنشو اٯ١ٜ ئشٚد  ايشابع١: َ#ٔ   اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

بٝت٘ ٚتعب٦ت٘ انتظًُؽت يًحٗاد، ٚجا٤و ئاـتتٗا يتٛنٝذ إ اهلل لض ٚجٌ مسع 
ٚانتظًُٕٛ أثٓا٤ ايتٗٝ#٧ يًكت#اٍ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًَِا قاي٘ 

 ٚإئتٝاس َٛاكع٘، ٚفٝ٘ َذ  يًُظًُؽت، ٚبؼاس٠ اياٛا، ٚا٭جش ايعظِٝ.
 فٝ٘ َظا٥ٌ:ٚقا٥ع َعشن١ أذذ، ٚ ايااْٞ:
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    : إٕ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع ٜٚش٣ َا ٜكّٛ ب٘ ا٭ٚؾت

 َٔ ت١٦ٝٗ ايـراب١ يًكتاٍ. لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
إٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٖ#ٛ اي#ش٩ٚف اي#شذِٝ، ٫ٚ ٜشٜ#ذ يًُ#٪َٓؽت إ٫         اياا١ْٝ:

ا٭َٔ ٚايظ١َ٬، ٚيهِٓٗ ب#شصٚا يًكت#اٍ دفال#ًا ل#ٔ اٱط#٬ّ، ٖٚ#ٛ ط#براْ٘        
، ٚايعضّ ل٢ً ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيٕٛ وت ْـش٠ ٜظُع َا ٜكٛ

 ستاسب١ ايه اس يٝهٕٛ جضا٩ِٖ ادت١ٓ ئايذٜٔ فٝٗا.
: ٜظ#ُع اهلل أق#ٛاٍ انتظ#ًُؽت وت ارت#شٚد إؾت ايه #اس، أٚ ايبك#ا٤ وت       اياايا١

 انتذ١ٜٓ ٚقتا،ِ فٝٗا.
إٕ اهلل ل##ض ٚج##ٌ ٜظ##ُع َ##ا ٜكٛي##٘ ايه ##اس َ##ٔ ايؼ##تِ ٚايظ##يف  ايشابع##١:

 ٚأطبا، ايؼو ٚايشٜيف بايٓب٠ٛ قبٌ إٔ ٜظُع٘ انتظًُٕٛ.
ٜظ##ُع اهلل ل##ض ٚج##ٌ ي ##١ ايتخٜٛ##  ٚايتٗذٜ##ذ اي##يت ٜظ##تعًُٗا  ايشابع##١:

ايه اس قبٌ ٚأثٓا٤ انتعشن#١، ٚاهلل ل#ض ٚج#ٌ ٖ#ٛ ْاؿ#ش انتظ#ًُؽت، ٚفٝ#٘ بع#ث         
يًظه١ٓٝ وت ْ ٛغ انتظًُؽت ٚإػاس٠ إؾت ايربصخ بؽت ايه اس ٚبؽت ايٓـش، َٚٔ 

ٕ ايه اس مل عتككٛا ايٓـش وت َعشن١ َٔ انتعاسى اي#يت ٚقع#ش بٝ#ِٓٗ    اٯٜاو أ
ٚبؽت انتظًُؽت َٚٓٗا َعشن١ أذذ ٚإٔ ذـٌ فٝٗا نش ٚفش َٔ ايطشفؽت، إ٫ إٔ 

 ايه اس إْٗضَٛا ئا٥بؽت.
اي#ٓيب  دفع ا،ضقت١ لٔ انتظًُؽت، بعذ إْظرا، أناشِٖ، ٚبك#ا٤   ارتاَظ١:

ق١ًًٝ ٫ تتحاٚص لذد أؿابع ايٝذٜٔ وت كتال١  ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
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ػاٖذ ل٢ً إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع دل#ا٤ ايـ#راب١ ٚقت#ذِٖ بخط#با، ايٓـ#ش      
 ٚايتٛفٝل َٔ لٓذٙ.
يكذ مسع اهلل لض ٚجٌ َا قاي٘ انتٓافكٕٛ ٚإطتضاٍ لب#ذ اهلل ب#ٔ    ايظادط١:

أبٞ  طًٍٛ باًث ايٓاغ ٚقٛي٘)أوالِٗ ٚلـاْٞ، َا ْذسٟ ل٬ّ ْكتٌ أْ ظٓا 
إط#تُع   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذأٟ إٔ  (1) ٗا ايٓاغ (ٖا ٖٓا أٜ

إؾت ايزٜٔ قايٛا بارتشٚد يكتاٍ قشٜؽ، ٚمل ٜظُع قٍٛ لبذاهلل بٔ أبٞ بايبكا٤ 
وت انتذ١ٜٓ، ٖزا قبٌ ذذٚث ايكتاٍ، ٚتش٣ انتهش وت قٍٛ إبٔ أبٞ طًٍٛ أل٬ٙ 

ايٓ#اغ، وت حت#شٜض   ٚنٝ  أْ٘ ٜٛج٘ ئطاب٘ إؾت انتظًُؽت كتٝعًا بً ظ ٚؿ ١ 
 ،ِ ل٢ً تشى ايكتاٍ.

اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع دلا٤  ايظابع١:
 وت ْـش٠ انتظًُؽت ٚدذش ايه ش ٚايهافشٜٔ. ٚطًِ

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل ٜظُع اهلل لض ٚجٌ َا ٜبا٘ ايه اس َٔ قتٌ  اياا١َٓ:
 ظًُؽت.َٚا فٝ٘ َٔ أطبا، ايلشس ل٢ً انت لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٜظ##ُع اهلل ل##ض ٚج##ٌ ت##٠ٚ٬ انتظ##ًُؽت يًك##شإٓ، َٚع##اْٞ ايـ##رب   ايتاطع١:
 ٜٓطكٕٛ بٗا. ٚايتك٣ٛ اييت

 يك##ذ ق##اٍ ايؼ##عشا٤ َ##ٔ ايط##شفؽت انتتر##اسبؽت أػ##عاسًا ن##اري٠ وت انتعشن##١،    
ٚاهلل لض ٚجٌ ٜظُعٗا، ٖٚ#ٛ اي#زٟ ٜاٝ#يف انت#٪َٓؽت لً#٢ ػ#عشِٖ، ٚظتع#ٌ         

، ٜٚعاقيف ايه اس، ًٜٚرل بٗ#ِ ا،ضقت#١   ايهش٠ ٚايعاقب١ ،ِ وت ايذْٝا ٚاٯئش٠
 ٚارتظشإ وت ايذْٝا ٚاٯئش٠.

ٜظُع اهلل لض ٚجٌ أقٛاٍ انتظ#ًُؽت ٚط#عادتِٗ ٚغبط#تِٗ لٓ#ذ      ايعاػش:
، ٚأْ٘ َا صاٍ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِلًُِٗ بهز، إػال١ قتٌ 
 وت انتعشن١ ٜكاتٌ ايه اس.

ز هتا ٜذٍ ًَإِرْ غَذًََدَبً ظ انتاكٞشَا بعذ انتعشن١، إر جا٤و اٯ١ٜ  اياايث:

 ل٢ً إٔ اٯ١ٜ ْضيش بعذ ايٛاقع١، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

                                                 

 .2/64ايظري٠ ايٓب١ٜٛ (1) 



 ز                                                                 164ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  إٕ اهلل لض ٚجٌ ٜظُع َا ٜكٛي٘  ا٭ٚؾت:
يًُظًُؽت أثٓا٤ ايت١٦ٝٗ يًُعشن١، ٚإط#تعذادِٖ ،#ا، ٚحتشٜل#ِٗ لً#٢      ٚطًِ

 عظِٝ وت ادتٗاد.ايكتاٍ وت طبٌٝ اهلل، ٚبٝإ ا٭جش ٚاياٛا، اي
َاٜكٛي٘ انت٪َٓ#ٕٛ وت ْـ#س انتٓ#افكؽت، َٚ#ٓعِٗ َ#ٔ اٱطت#ضاٍ ل#ٔ         اياا١ْٝ:
 ايكتاٍ.

ٜظُع اهلل لض ٚجٌ ن٬ّ انتٓافكؽت، فبعذ إٔ ناْٛا غت #ٕٛ ايٓ #ام    اياايا١:
ٜٚظٗ##شٕٚ اٱقت##إ، ج##ا٤و َعشن##١ أذ##ذ يت ل##رِٗ، ٚت##بؽت ذكٝك##١ ْ ##اقِٗ، 

 بًٛا َِٓٗ .ٚذاٚيٛا اٱلتزاس ٚيهٔ انتظًُؽت مل ٜك
قاٍ ابٔ إطرام : فًُا قذّ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚط#ًِ انتذٜٓ#١،    " 

ي#٘ َك#اّ    -نُا ذذث٢ٓ ابٔ ػ#ٗا، ايضٖ#شٟ    -ٚنإ لبذ اهلل بٔ أب٢  طًٍٛ 
٫ ٜٓهش، ػشفا ي٘ وت ْ ظ٘ ٚف٢ قَٛ٘، ٚنإ فِٝٗ ػشٜ ا، إرا  ١ٜكَٛ٘ نٌ كتع

ٖٚٛ غتطيف ايٓاغ، ق#اّ   جًع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ّٜٛ ادتُع١
ٖ#شنِ،   فكاٍ : أٜٗا ايٓ#اغ، ٖ#زا سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ًِ ب#ؽت أظ       

أنشَهِ اهلل ٚألضنِ ب٘، فاْـشٚٙ ٚلضسٚٙ، ٚامسع#ٛا ي#٘ ٚأوٝع#ٛا  ي#٘، ث#ِ      
ظتًع، ذت٢ إرا ؿٓع ّٜٛ أذذ َا ؿٓع، ٚسجع بايٓاغ، قاّ ف عٌ ريو نُا 

 .نإ ٜ عً٘
ٝ٘، ٚقايٛا : اجًع، أٟ لذٚاهلل، يظ#ش  فخئز انتظًُٕٛ باٝاب٘ َٔ ْٛاذ 

يزيو بخٌٖ، ٚقذ ؿٓعش َا ؿٓعش، فخشد ٜتخط٢ سقا، ايٓاغ ٖٚٛ ٜكٍٛ: 
 .ٚاهلل يهخفتا قًش جبشا إٔ قُش أػذد أَشٙ

ي#و ؟ ًٜٚ#و ! ق#اٍ :     فًكٝ٘ سجٌ َٔ ا٫ْـاس ببا، انتظحذ، فكاٍ : َ#ا  
،  سج#اٍ َ#ٔ أؿ#راب٘ ظت#زب٢ْٓٛ ٜٚعٓ ##ْٛين     ٞقُ#ش أػ#ذد أَ#شٙ، فٛث#يف لً#     

يهخفتا قًش جبشا إٔ قُش أػذد أَشٙ، قاٍ : ًٜٚو ! اسجع ٜظ#ت  ش ي#و   
 .(1)"سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ، قاٍ : ٚاهلل َا أبت ٢ إٔ ٜظت  ش ؾت
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يكذ ناْش َعشن#١ أذ#ذ َٓاط#ب١ يهؼ#  انتٓ#افكؽت،َٚٓعِٗ َ#ٔ ايت#خثري وت        
١ زتشٜ##او ا٭َ##ٛس، ٚبشٖاْ##ًا وت ي##ضّٚ إجتٓ##ا، انت##٪َٓؽت إخت##ارِٖ بطاْ##      

 ٚئاؿ١.
ٜظُع اهلل لض ٚجٌ قٍٛ انت٪َٓاو َٔ ْظا٤ ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ  ايشابع١:

اي٥٬##ٞ أؿ##ػت ب ك##ذ ايٛي##ذ أٚ ا٭خ أٚ اي##ضٚد أٚ ا٭،، ٚإظٗ##اسٖٔ أمس##٢    
 َعاْٞ ايـرب ٚايشكا بخَش اهلل، ٚإذتظابٗٔ َا ذٌ بٗٔ وت لؽت اهلل لض ٚجٌ.

ٜكٛي٘ ايٓاغ ٜظُع٘  إٔ اهلل لض ٚجٌ أذا  بارت٥٬ل نًٗا، َٚا ارتاَظ١:
اهلل لض ٚجٌ ٫ٚغت ٢ لًٝ٘، ٚإْ٘ طبراْ٘ ٜظُع ػ#ه٣ٛ انت#٪َٓؽت ٚآ٫َٗ#ِ،    
ٚثب##اتِٗ لً##٢ اٱقت##إ، ٚإؿ##شاسِٖ لً##٢ َٛاجٗ##١ ايع##ذٚ، ٚل##ذّ ايت##ٛاْٞ     

 ٚايتخارٍ لٓ٘ .
ؿ٢ً اهلل ٚباٱطٓاد قاٍ إبٔ إطرام: إ سج٬ً َٔ أؿرا، سطٍٛ اهلل 

ؿ٢ً ، نإ ػٗذ أذذًا َع سطٍٛ اهلل َٔ بين لبذ ا٭ػٌٗ لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘   ، قاٍ: ػٗذو أذذًا َع سطٍٛ اهلل اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ؿ#٢ً اهلل  ، أْا ٚأخ يٞ، فشجعٓا جشعتؽت، فًُا أرٕ َ#٪رٕ سط#ٍٛ اهلل   ٚطًِ
بارتشٚد وت وًيف ايعذٚ، قً#ش ٭ئ#ٞ أٚ ق#اٍ ي#ٞ: أت ٛتٓ#ا       لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

؟ ٚاهلل َا يٓا َٔ داب١ ْشنبٗا، اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً غض٠ٚ َع سطٍٛ اهلل 
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     َٚآَا إ٫ جشٜس ثكٝ#ٌ فخشجٓ#ا َ#ع سط#ٍٛ اهلل     

ٚنٓش أٜظش جشذًا، فهإ إرا غًيف لتًت٘ لكب١ً، َٚؼ٢ لكب١، ذت٢ اْٗٝٓا إؾت 
 .(1) َا٢ْٗ إيٝ٘ انتظًُٕٛ(

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً تعاؾت وت ٜ ٝذ ادتُع بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚبؽت قٛي٘  ايظادط١:
ز إٔ ًََِب َّنَطِكُ عََٓ اٌْيٌٍََ إَِْ ىٌَُ إِاله ًَدٌَِ ٌُّدََشاهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

وت تعب١٦ انت٪َٓؽت ٖٛ ٚذٞ َ#ٔ   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًَِاٜكٛي٘ 
لٓذ اهلل لض ٚجٌ، ٚفٝ٘ بعث يًظ#ه١ٓٝ وت ْ #ٛغ انتظ#ًُؽت، َٚٓ#ع َ#ٔ و#شٚ       

 ايؼو.
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انتكاتًٕٛ لٓذ ايت٤ٞٗ يًُعشن١ ٚاٱلذاد ،ا ٚأثٓا٤ ئٛض غُاسٖا ٚعتتاد 
ا٭َٔ َٔ ايؼو ٚايرتدد ٚأطبا، ايشٜيف، فحا٤و ئاـت#١ اٯٜ#١ يتٛنٝ#ذ ْب#٠ٛ     

ٚحتذٟ ايه اس ٚانتٓافكؽت، ٚبٝإ  ذكٝك١ ٖٚٞ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 
 .(1) زىٌَُ لَسَدَُُ اٌشَّادِِّنيَفَبٌٍهوُ خََْشٌ دَبفِظًب ًَإٔ ايٓيب ٚانت٪َٓؽت وت لؽت اهللش

َٚٔ لَُٛاو )ئري( وت اٯ١ٜ أل٬ٙ إٔ اهلل لض ٚجٌ عت ظ طٝذ ا٭ْبٝا٤  
 ستُذًا ٚئري أ١َ ِٖٚ انتظًُٕٛ.

وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًـراب١ يتعاٖذ اي #شا٥ض ٚايعب#اداو، ٚإظٗ#اس     ايظابع١:
ٚايعرب  ايؼهش هلل لض ٚجٌ ل٢ً ْع١ُ بكا٤ اٱط٬ّ َٚباد٥٘، ٚإختار ايذسٚغ

 هتا ٚقع وت َعشن١ أذذ َٔ ارتظاس٠ ٚتذاسى انتظًُؽت ،ا.
 زعٌٍَُِْقٛي٘ تعاؾتش

َٔ ؿ او اهلل تعاؾت)ايعًِٝ( ٖٚٛ ايزٟ أذا  بهٌ ػ٧ لًًُا، ٫ خت ٢  
لًٝ٘ ئاف١ٝ وت ا٭سض ٫ٚ وت ايظُا٤، ٚأئتتُش ٖزٙ اٯ١ٜ بـ ١ ايعًِٝ، ٚفٝ٘ 

 ٚجٛٙ:
 ٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايإٔ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ قٝاّ  ا٭ٍٚ:

بتعب١٦ انت٪َٓؽت إطتعذادًا يًُعشن١، ٚفٝ٘ إػاس٠ إؾت ْـ#شٙ تع#اؾت ،#ِ، ٚل#ذّ     
 تشى  ايه اس ٜظتبٝرٕٛ انتذ١ٜٓ.

 وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًـراب١ يًتٛنٌ ل٢ً اهلل وت َٛاج١ٗ ايعذٚ. ايااْٞ:
٢ َ#ا  ٜعًِ اهلل لض ٚجٌ إْظرا، انتٓافكؽت، ٚأِْٗ طٝٓذَٕٛ لً#  اياايث:

 فعًٛا.
إٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٜعً#ِ قٝ#اّ ايشَ#ا٠ ب#ايٓضٍٚ َ#ٔ ادتب#ٌ، ٚت#شى           ايشابع:

َٛاقعِٗ وُعًا باي ١ُٝٓ، ٚلًُ٘ تعاؾت طابل يً عٌ َٚتخئش لًٝ٘، تش٣ نتارا مل 
بٓ##ضٚ،ِ قب##ٌ  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ًااي##ٓيب ستُ##ذغت##رب اهلل ل##ض ٚج##ٌ 

بٛكع لذد نبري َٔ ايشَا٠ َا٬ً، ذذٚث٘، ٚظتعً٘ عتتا  ٚعترتص أناش وت ا٭َش، 
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ٚإئتٝ#اس كتال##١ ٫ٜ ##ادس أٟ ٚاذ#ذ َ##ِٓٗ َٛك##ع٘ لً#٢ ادتب##ٌ، ٚإٕ إْٗ##ضّ    
 انتؼشنٕٛ.

ِ      ادتٛا، يكذ ق#اّ   بتبًٝ#غ ايشَ#ا٠    اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
بٛجٛ، لذّ تشى أَانِٓٗ ٚإٔ إْٗضّ ايه اس،ٚيهٔ أناشِٖ تشنٛا أَانِٓٗ، 

لرب٠ ٜكتبع َٓٗا انتظًُٕٛ ايذسٚغ، ٜٚظتٓبطٕٛ يتهٕٛ ٚاقع١ أذذ َٛلظ١ ٚ
 َٓٗا ا٭ذهاّ.
إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ َا ٜٓتظ#ش ايه #اس َ#ٔ ارت#ضٟ ٚاٱْهظ#اس،       ايشابع:

ٖٚٛ طبراْ٘ قتذ انت٪َٓؽت بانت٥٬ه١ يذفع أر٣ ٚػش ايه اس، ٚجا٤ إئتتاّ اٯ١ٜ 
او باٱئب##اس ل##ٔ لً##ِ اهلل تع##اؾت ب##ا٭َٛس وت تٛنٝ##ذ لً##٢ أْ##٘ ٜهت##يف اذتظ##ٓ 

يًـراب١ ايزٜٔ قاتًٛا وت أذذ، ٚايظ٦ٝاو يًه اس ايزٜٔ قاتًٛا ٚذشكٛا ل٢ً 
 قتاٍ انتظًُؽت وت أذذ.

 حبث بالغي
َٔ ٚجٛٙ ايبذٜع)اٱيت او( ٖٚٛ اٱْتكاٍ وت ؿٝ ١ ايه٬ّ َٔ ارتط#ا،   

إؾت اي ٝب١ أٚ بايعهع، ٚي٘ َٓافع لذٜذ٠ َٓٗا لزٚب١ ايه٬ّ، ٚذـا١ْ ايظُع 
بع##ث اي##ٓ ع لً##٢ ايت##ذبش وت َعٓ##٢ ايه##٬ّ ٚأط##با، َ##ٔ ايل##حش ٚانتً##ٌ، ٚ

 اٱْتكاٍ.
ْٚلٝ  ٚجًٗا آئش يٲيت او ٖٚٛ ْكٌ ايه٬ّ َٔ ؿٝ ١ اي شد إؾت ادتُع 
ٚبايعهع، فكذ ج#ا٤و اٯٜ#او ايكًًٝ#١ ايظ#ابك١ بـ#ٝ ١ ادتُ#ع وت ارتط#ا،،        

ٌا الَ رَزهخِزًُا َّبلَُّّيَب اٌهزَِّٓ آَِنُٚإساد٠ انتظًُؽت إر جا٤ قبٌ ث٬ث آٜاو قٛي٘ تعاؾتش

 ز.ثِطَبَٔخً َِِٓ دًُِٔىَُُ

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ بـٝ ١ ارتطا، انتتٛج٘ إؾت  
ٚايزٟ مل ٜخو وت ايكشإٓ ي ريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ أٚ غريِٖ، ٚفٝ٘ تؼشٜ   ٚآي٘ ٚطًِ

ٚبٝ##إ َٛك##ٛل١ٝ ادتٗ##اد  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚإن##شاّ يً##ٓيب ستُ##ذ 
 وت ْبٛت٘، َٚا ٜخَشٙ اهلل لض ٚجٌ ب٘.بايظٝ  
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ثِ لادو اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إؾت ئطا، انتظًُؽت بزاو ايـٝ ١ اييت ٚسدو فٝٗا 
ز يتعٛد اٯ١ٜ بع#ذ ايتايٝ#١   إِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُاٯٜاو ايظابك١ بكٛي٘ تعاؾتش

ِ  إؾت شتاوب١  ذد ؿت#ا ٜ٪ن#ذ ْـ#ش انتظ#ًُؽت بانت#      ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     اٱ،ٞ، ٚت#ختٞ ارتطاب#او انتٛجٗ#١ يً#ٓيب ستُ#ذ      

 ٱسادت٘ با٭ؿاي١، ٚإساد٠ انتظًُؽت بايتبع١ٝ ٚاٱذتام.
ايٓيب ستُذ أَا ٖزٙ اٯ١ٜ فحا٤و يزنش ٚاقع١ شتـٛؿ١ ٚفعٌ َعؽت قاّ ب٘ 

 ٖٚ#ٛ تعب٦#١ انتك#اتًؽت َ#ٔ ايـ#راب١ ٚإج٬ط#ِٗ وت       ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 َٛاكع ايكتاٍ، ٚتعٝٝٓٗا ،ِ.

ٚيه##ٔ َٛك##ٛل٘ ل##اّ ٜؼ##ٌُ انت##٪َٓؽت انتك##اتًؽت، يٝٓت ##ع َٓ##٘ انتظ##ًُٕٛ    
ٚانتظًُاو كتٝعًا وت أفشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ بٓذ، انت٪َٓؽت يًكت#اٍ دفال#ًا ل#ٔ    
اٱط٬ّ، ٚقٝاّ انت٪َٓاو بتعلٝذِٖ ٚلذّ ؿذِٖ ل#ٔ فشٜل#١ ادتٗ#اد، ٚإر    

فإٕ ئاـتتٗا قإْٛ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ جا٤ و اٯ١ٜ ئطابًا يًٓيب ستُذ 
ثاب##ش وت ا٭سض، تت ##ش  لٓ##٘ ق##ٛاْؽت ن##اري٠ تتحً##٢ فٝٗ##ا ْـ##ش٠ اهلل يٮْبٝ##ا٤   
ٚانتظًُؽت، ٫ٚخت ٢ لًٝ٘ ئاف١ٝ وت ا٭سض ٫ٚ وت ايظ#ُا٤ ٖٚ#ٛ اي#زٟ ئً#ل     
ايٓاغ يعبادت٘، ٜٚت لٌ ل٢ً انتظًُؽت ب#ادتضا٤ ايعاج#ٌ وت اي#ذْٝا، ٚايا#ٛا،     

 ٯئش٠.ادتضٌٜ وت ا

 حبث كاليي
َٔ ؿ او اهلل لض ٚجٌ أْ٘ مسٝع، ٚأئتً  فشٜل َٔ انتتهًُؽت وت انتكاّ 

 ل٢ً قٛيؽت:
 إٕ ايظُع فش  لًُ٘ تعاؾت ٚأْ٘ تعاؾت لًِٝٗ بانتظُٛلاو. ا٭ٍٚ:
 ؿ ١ ايظُع ؿ ١ صا٥ذ٠ ل٢ً ايعًِ. ايااْٞ:

ٖٚزا ارت٬ف ؿ# شٟٚ، ٚظت#يف إٔ ٫ ٜٓؼ# ٌ انتظ#ًُٕٛ ؿتاً#٘ ٫ٚ عتت#ٌ       
نبريًا وت لًّٛ ايت ظري ٚايه٬ّ أٜلًا، ٭ٕ ا٭ؿٌ ٖٛ اٱْت ا  ا٭َاٌ َٔ  ذٝضًا

 ايعًّٛ ايكشآ١ْٝ ٚيٝع اٱْؼ اٍ خب٬ف ؿ شٟٚ.
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ٚجا٤و ئاـت#١ ٖ#زٙ اٯٜ#١ جٛاب#ًا لً#٢ َا#ٌ ٖ#زا ارت#٬ف ٜٚ ٝ#ذ ذ#شف           
إٔ ز ايتعذد ٚانت اٜش٠ بؽت ايـ او إ٫ اٌٍهوَ عَِّْعٌ عًٌٍَُِْ ايعط  ايٛاٚ بكٛي٘ تعاؾتش

ٜكاٍ أْ٘ َٔ لط  ايعاّ ل٢ً ارتاق، ٚأْهش بعلِٗ ٚجٛد َاٌ ٖزا ايعط  
وت ايكشإٓ، ٚإر ٜظُع اٱْظإ ٚاذتٝٛإ بآي#١ جظ#ُا١ْٝ ط#اَع١، ف#إٕ اهلل ل#ض      
ٚجٌ َٓضٙ لٔ اٯي#١ ٚايرتنٝ#يف، ٚيه#ٔ انتظ#ُٛلاو ذاك#ش٠ لٓ#ذٙ ط#براْ٘        

ْ٘ ط#براْ٘  كتٝعًا، فُا َٔ قٍٛ أٚ ي ظ إ٫ ٜٚظُع٘ اهلل لض ٚجٌ ٜٚعًِ ب٘ ٭
 ٖٛ ارتايل ايباس٨.

ٚنٌ هتهٔ ستتاد إؾت اهلل تعاؾت وت ٚجٛدٙ  ٚإطتذا١َ بكا٥٘ إؾت سلتت#٘،   
ٖٚزٙ اذتاج١ ٚذ ظ انتُهٓاو فش  لًِ اهلل تعاؾت بٗ#ا، فً#ٝع َ#ٔ ػ#٧ َ#ٔ      
انتٛجٛداو إ٫ ٖٚٛ بام ب ل#ٌ َ#ٔ اهلل، ٖٚ#ٛ ط#براْ٘ اي#زٟ فع#ٌ ا٭فع#اٍ        

ط٬ّ، ٚغًب١ انتظ#ًُؽت لً#٢ ايه #اس، َٚٓ#ع     احمله١ُ ٚانتتك١ٓ، َٚٓٗا ظٗٛس اٱ
تعذٟ ايه اس ل٢ً انتذ١ٜٓ اييت ٖٞ َٓؼخ اٱط٬ّ، ٚانتشنض ايزٟ تؼع َٓ٘ أْٛاس 

 ايتٛذٝذ ضتٛ ادتضٜش٠ ٚانتؼشم ٚانت ش،.
 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚج##ا٤و ئاـت##١ اٯٜ##١ َٛاط##ا٠ يً##ٓيب ستُ##ذ  

ذتك#ش بانتظ#ًُؽت،    ٚانتظًُؽت خبـٛق ايكت٢ً َٔ ايـ#راب١ ٚارتظ#اس٠ اي#يت   
ٚتتلُٔ ايبؼاس٠ باي تس ٚاي ًب١ ل٢ً ا٭لذا٤ وت انتعاسى اي٬ذك١، فكذ ٜبت٦ع 
أٚ غتاف بع#ض ايـ#راب١ َ#ٔ قً#١ انتظ#ًُؽت، ٚق#٠ٛ ايه #اس ٚنا#ش٠ ل#ذدِٖ،          

ز اٌٍهدوَ عَدِّْعٌ عٍَِدٌُْ   ًٚغتؼ٢ َٔ َذاُٖتِٗ انتذ١ٜٓ َش٠ أئش٣ فح#ا٤ قٛي#٘ تع#اؾتش   

 .يبعث ايظه١ٓٝ وت ْ ٛغ انتظًُؽت
********** 

 

إِرْ ىََّّددذَ طَبئِفَزَددبِْ ِِددنَىَُُ لََْ رَفْشَددالَ ًَاٌٍهددوُ ًٌَُِّْيَُّددب     ش قىنههه حعههاىل

 .122اٯ١ٜ  زًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْ

 اإلعراب وانهغت
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 .(1))ٚاهلل ٚيِٝٗ(٭ٕ ايطا٥ تؽت كتع :قشأ إبٔ َظعٛد

: ىََّّدذَ  ( وت اٯ١ٜ ايظابك١،إِرْبذ٫ً َٔ ) :ظشف نتا َل٢ َٔ ايضَٔ، جا٤إِرْ

 .فعٌ َاض، ٚايتا٤ تا٤ ايتخْٝث ايظان١ٓ

: فالٌ َشفٛ  با٭ي  ٭ْ٘ َا٢ٓ، ٚكت١ً ُٖ#ش وت ست#ٌ ج#ش    طَبئِفَزَبِْ 

 بإكاف١ ايظشف ايٝٗا.

 : جاس ٚزتشٚس َتعًكإ ؿترزٚف ؿ ١ يكٛي٘ )وا٥ تإ(.ِِنَىَُُ

يف، ت ؼ٬ : فعٌ َلاس  َٓـٛ، : إٔ: ذشف َـذسٟ ْٚـلََْ رَفْشَالَ 

بخٕ ٚل١َ٬ ْـب٘ ذزف ايٕٓٛ، ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ ارتُظ١، ٚأي  اٱثٓؽت فالً٘ 
 ٚإٔ َٚا وت ذٝضٖا وت تخٌٜٚ َـذس َٓـٛ، بٓض  ارتافض ٚايتكذٜش: باي ؼٌ.

ايٛاٚ: ذشف لط ، ٚقٌٝ إطت٦ٓاف١ٝ، أٚ ذاي١ٝ، إطِ ادت٬ي١: : ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّب

 : ئرب َشفٛ  بايل١ُ، ٖٚٛ َلاف، ٚايلُري: َلاف إيٝ٘. َبتذأ، ٚيُٝٗا

اي##ٛاٚ: ذ##شف لط## : لً##٢ اهلل: ج##اس ٚزت##شٚس َتعًك##إ     ًعٍددَ ا :

بٝتٛنٌ: فًٝتٛنٌ: اي ا٤ ٖٞ اي ـٝر١، ٜتٛنٌ: فعٌ َلاس  َشفٛ ، انت٪َٕٓٛ: 
 فالٌ َشفٛ  ٚل١َ٬ سفع٘ ايٛاٚ ٭ْ٘ كتع َزنش طامل.

 ٙ ٚلضّ لًٝ٘.ِٖٚ بايؼ٧ ِٜٗ ًُٖا: ْٛاٙ ٚأساد 
ٚوا٥ تإ: كتع وا٥ ١ ٚانتشاد ادتُال١ َٔ ايٓاغ، ٚقاٍ زتاٖذ: ايطا٥ ١ 
ايشجٌ ايٛاذذ إؾت ا٭ي ، ٚيهٔ يٝع ي٘ ذذ َ#ٔ جٗ#١ ايها#ش٠ ب#ذيٌٝ قٛي#٘      

، ٚانت##شاد ايٝٗ##ٛد  (2)زإِٔهَّددب لُٔددضِيَ اٌْىِزَددبةُ عٍََددَ طَددبئِفَزََِْٓ ِِددَٓ لَجٍَِنَددب     تع##اؾت ش

ً٘ سج٬ٕ، ٚوت اذتذٜث: ٫تضاٍ وا٥ ١ َ#ٔ أَ#يت   ٚايٓـاس٣، ٚقاٍ لطا٤: أق
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. ٚايطا٥ #١: ايكطع#١ َ#ٔ ايؼ#٧، أٟ إٔ ي #ظ ايطا٥ #١ ٫ ٜٓرـ#ش        (1)ل٢ً اذتل
 جبٓع اٱْظإ بٌ ٖٛ ألِ.

ٜٚكاٍ تٛن#ٌ لًٝ#٘ ٚإته#ٌ أٟ إطتظ#ًِ إيٝ#٘، ٚتٛن#ٌ ب#ا٭َش إرا ك#ُٔ          
ٜٚك#اٍ   ايكٝاّ ب٘، ٚٚنًش أَشٟ إؾت اهلل أٟ أدتخت٘ إيٝ٘ ٚالتُ#ذو فٝ#٘ لًٝ#٘،   
 . ٚنً٘ أَشٙ إرا ٚثل بكذست٘ ٚن اٜت٘، ٜٚكاٍ ٚنٌ إيٝ٘ ا٭َش: طًُّ٘

 .ٚلٔ إبٔ لباغ:إٔ ايتٛنٌ ٖٛ اياك١ باهلل

 يف سياق اآلياث
 وت ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاو اجملاٚس٠ ،ا أَشإ: 

 ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜاو ايظابك١، ٚفٝٗا ٚجٛٙ: ا٭َش ا٭ٍٚ:
 ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ:(2) زٌََٓ رُغْنَِِٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ شايـ١ً بؽت  ا٭ٍٚ:

إئباس انتظًُؽت بخٕ لذِٖٚ كعٝ ، ٚلاجض لٔ تٛظٝ  أَٛاي#٘  ا٭ٚؾت:
 وت ستاسب١ اٱط٬ّ فٝحيف أ٫ غتاف أٚ ظتػت انتظًُٕٛ.

إٕ ايٓـش ذًٝ  انتظًُؽت ٭ِْٗ َتٛنًٕٛ ل٢ً اهلل، ٖٚٛ ٚيِٝٗ،  اياا١ْٝ:
 ا٤.أَا ايه اس فإ أَٛا،ِ تزٖيف ٖب

ًَلًٌََُئِدهَ لَصَدذَبةُ   لاقب١ ايه اس وت ايٓاس يكٛي٘ تعاؾت وت آ١ٜ ئ ت ين ش اياايا١:

ز أَا انتظًُٕٛ فاِْٗ ٜتًكٕٛ ِٖٚ وت ايذْٝا ايبؼاس٠ بادت١ٓ اٌنَّبسِ ىَُُ فِْيَب خَبٌِذًَُْ

 اييت ألذٖا اهلل لض ٚجٌ ،ِ، ف٬ عتضٕ ٫ٚ غتاف انتظًُٕٛ َٔ ايه اس.
 ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ:(3)زسِّخٍ فِْيَب صِشٌّ ٖزٙ اٯ١ٜ، ٚآ١ٜ شايـ١ً بؽت ايااْٞ:

يكذ جا٤و قشٜؽ جبٝؽ لشَشّ ٜتهٕٛ َٔ آ٫ف ايشجاٍ، َٚعِٗ  ا٭ٚؾت:
ايٓظا٤، ٚارتذّ َٚا٥تا فشغ، َٚ٪ٕ ناري٠ هتا ٜذٍ ل٢ً ناش٠ ا٭َٛاٍ انتظخش٠ 

 حملاسب١ اٱط٬ّ.
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 اس وت اٱلذاد نتعشن١ ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت إٔ ا٭َٛاٍ اييت أْ كٗا ايه 
أذذ تزٖيف طذ٣ ٚي#ٔ تٓ #ع ايه #اس وت انتعشن#١، ٫ٚ بع#ذٖا، ٚته#ٕٛ ٚب#ا٫ً        

 لًِٝٗ وت اٯئش٠.
ز سِّدخٍ فِْيَدب صِدشٌّ   إ َا أْ ك٘ ن اس قشٜؽ وت ستاسب١ اٱط٬ّ َـذام ٯٜ#١ ش  

٭ٕ ايه اس ئشجٛا ئاطشٜٔ ئا٥بؽت َٔ َعشن١ بذس ٚأذذ ٚارتٓذم، ٫ٚ ت٪ثش 
 ؽت ّٜٛ أذذ وت ؿذم ئظاس٠ ايه اس ٦َٜٛز.ئظاس٠ انتظًُ
ز فٗٛ طبراْ٘ َاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبادتُع بؽت اٯٜتؽت َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاؾت ش اياا١ْٝ:

ٚيٞ انت٪َٓؽت، إر جعٌ أَٛاٍ ايه اس تزٖيف ٖبا٤، ٚتختٞ لًٝٗا أف١ َٔ ايظُا٤ 
س ئا٥بؽت أٚ ا٭سض، ٚإْ اقٗا وت ستاسب١ اٱط٬ّ بزاتٗا آف١ بذيٌٝ سجٛ  ايه ا

 ئاطشٜٔ، ٚظٗٛس اٱط٬ّ َٔ َعشنت٘ ا٭ٚؾت طانتًا قًٜٛا.
ز إئباس بخٕ ايه اس ظًُٛا أْ ظِٗ، ٖٚٛ إْزاس سِّخٍ فِْيَب صِشٌّوت آ١ٜ ش اياايا١:

ٚٚلٝذ بايعزا، ا٭ئشٟٚ،  ٚجا٤و اٯ١ٜ ستٌ ايبر#ث ؿت#ذ  انتظ#ًُؽت ٚإٔ    
ِٓٗ، هتا ٜذٍ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ ٖٛ ٚيِٝٗ لا١َ، ٚٚيٞ ايزٜٔ ُٜٕٗٛ باي ؼٌ َ

صت#اتِٗ َ##ٔ ادت##ػت ٚاي ##ض  َ##ٔ ايه #اس ٚجٝٛػ##ِٗ فٝ##ختٞ ايه ##اس جبٝٛػ##ِٗ،   
 ٜٚكابًِٗ انتظًُٕٛ بظ٬  اٱقتإ ٚايـرب ٚايتك٣ٛ، فتهٕٛ اي ًب١ يًُظًُؽت.

 ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ:(1)ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايبطا١ْ اياايث:
ا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ئطاب#ًا  جا٤و آ١ٜ ايبطا١ْ ئطابًا يًزٜٔ آَٓٛا، ٚج ا٭ٚؾت:

 يًُ٪َٓؽت ايزٜٔ ئشجٛا يًكتاٍ وت َعشن١ أذذ، ٚحتتٌُ ايٓظب١ بُٝٓٗا ٚجًٖٛا:
ايتظ##اٟٚ فاي##زٜٔ آَٓ##ٛا انت##زنٛسٕٚ وت آٜ##١ ايبطاْ##١ ٖ##ِ أْ ظ##ِٗ     ا٭ٍٚ:

 انت٪َٕٓٛ ايزٜٔ رنشتِٗ اٯ١ٜ ستٌ ايبرث.
 ايعُّٛ ٚارتـٛق انتطًل، ٖٚٛ ل٢ً ػعبتؽت: ايااْٞ:
 ٕ وت ٖزٙ اٯ١ٜ أئف َٔ ايزٜٔ آَٓٛا.انت٪َٓٛ ا٭ٚؾت:
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ايزٜٔ تٛج٘ ،ِ ايٓذا٤ وت آ١ٜ ايبطا١ْ َٔ انت٪َٓؽت أئف َٔ ايزٜٔ  اياا١ْٝ:
 رنشتِٗ ٖزٙ اٯ١ٜ.

ايعُّٛ ٚارتـٛق َٔ ٚج٘، إر ًٜتكٝإ وت ٚجٛٙ، ٜٚ رتقإ وت  اياايث:
 ٚجٛٙ أئش٣.

َٓ#ٛا  ٚايـرٝس ٖٛ ايؼعب١ ا٭ٚؾت َٔ ايٛج#٘ ايا#اْٞ، ٭ٕ ي #ظ اي#زٜٔ آ     
ايٛاسد وت آ١ٜ ايبطا١ْ لاّ ٚػاٌَ يهٌ انتظًُؽت ٚانتظًُاو وت أجٝاٍ انتظًُؽت 
انتتعاقب١، ٜٚتلُٔ حتزٜشِٖ َٔ إختار ئاؿ١ ٚبطا١ْ َٔ غريِٖ، اَا ٖزٙ اٯ١ٜ 
فحا٤و خبـٛق ايـراب١ ايزٜٔ ئشج#ٛا يًكت#اٍ وت أذ#ذ، ٚدئً#ٛا َٝ#ذإ      

تعب٦#تِٗ ٚت#ٛصٜعِٗ وت    ًِايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط# انتعشن١، ٚتٛؾت 
 َٛاكع ايكتاٍ.
ٖزٙ اٯ١ٜ تٛنٝذ لًُٞ ٯ١ٜ ايبطاْ#١، ذتاج#١ انتظ#ًُؽت إؾت نتُ#إ      اياا١ْٝ:

أَ##ٛسِٖ، ٚإئ ##ا٤ ْٛاٜ##اِٖ أصا٤ ايع##ذٚ، ٚنٝ ٝ##١ َٛاجٗت##٘، ٚٚج##ٛد ايبطاْ##١ 
 ايظ١٦ٝ ٜلش انتظًُؽت َٔ ٚجٛٙ:

 إفؼا٤ أئباس انتظًُؽت. ا٭ٍٚ:
ْ ٛغ انتظًُؽت نُ#ا فع#ٌ سأغ انتٓ#افكؽت    بعث ايؼو ٚايشٜيف وت  ايااْٞ:

 لبذاهلل بٔ أبٞ طًٍٛ بكٝاَ٘ يث ْ ش َٔ انت٪َٓؽت ل٢ً ايشجٛ  َٔ ايكتاٍ.
اي ؼٌ ٚادتػت لٔ ايكتاٍ َٔ ارتب#اٍ ٚاي ظ#اد اي#زٟ تظ#ع٢ ايٝ#٘       اياايا١:

 ايبطا١ْ ايظ١٦ٝ.
عتيف انتٓافكٕٛ ْهٛق انت٪َٓؽت ل#ٔ ايكت#اٍ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ لَُٛ#او       ايشابع١:

 .(1) زًَدًُّا َِب عَنِزَُُّؾت شقٛي٘ تعا

يكذ أظٗش انتٓافكٕٛ ايب لا٤ ٚإَتٓعٛا لٔ ادتٗ#اد ذُٝٓ#ا تٛج#٘     ارتاَظ١:
انتظًُٕٛ إؾت ايكتاٍ، نُا أظٗش ايه اس ايب لا٤ وت طاذ١ انتعشن١ بً ١ ايظيف 
ٚايؼ#تِ يًُظ#ًُؽت، ٚاٱنا#اس َ#ٔ ق#ٍٛ ايؼ#عش اي#زٟ ٜ#زَٕٛ فٝ#٘ انتظ##ًُؽت،          
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ِ ِ وت ستاسب١ ٜٚتباٖٕٛ بكٛتِٗ ٚئ٥٬ٝٗ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً
 ٚانتظًُؽت.

ٜبؽت ادتُ#ع ب#ؽت اٯٜ#تؽت ذاج#١ انتظ#ًُؽت إؾت إجتٓ#ا، ايبطاْ#١         ايظادط١:
 (1)زإِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ لََْ رَفْشَالَايظ١٦ٝ إبتذا٤ ٚإطتذا١َ، فكٛي٘ تعاؾت ش

 ٜ٪نذ ٖزٙ اذتاج١ َٔ ٚجٛٙ:
١ْ ايظ١٦ٝ ادتاذذ٠ ل٢ً جعٌ ٖزا ا،ِ لضقت١ ٚفع٬ً َٔ تعٌُ ايبطا ا٭ٍٚ:

انتظًُؽت، ٚحتاٍٚ تضٜٝٓ٘ ٚرنش أَٛس تعذٖا  َٓافع فٝ٘ نايٓحا٠ ٚايظ#١َ٬ َ#ٔ   
ارتظاس٠، ٚإجتٓا، َٛاج١ٗ ايك#٠ٛ ايعظُ#٢ وت ادتضٜ#ش٠ آْ#زاى بتظ#ٝري ق#شٜؽ       
ث٬ث١ آ٫ف َكاتٌ وت ايباوٌ، ٚتٓظ٢ ٖ#زٙ ايبطاْ#١ ٚتظ#ع٢ يً  ً#١ ل#ٔ انت#ذد       

 اٱ،ٞ ٚاياٛا، ا٭ئشٟٚ يًُحاٖذٜٔ.
حتث ايبطا١ْ ايـاذت١ ل٢ً ادتٗ#اد ٚايكت#اٍ وت ط#بٌٝ اهلل، ٚل#ذّ      ايااْٞ:

ارتؼ##١ٝ َ##ٔ ايه ##اس ٚإ ن##اْٛا أك##عاف ل##ذد انت##٪َٓؽت، ٭ٕ اي ًب##١ ٚايظ ##ش   
 يًُظًُؽت ٚ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ لٓذٙ اياٛا، ايعظِٝ.

ُؽت بخذهاّ آ١ٜ ايبطا١ْ َٔ ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت ذظٔ تكٝذ انتظً اياايث:
 ٚجٛٙ:

 إضتـاس ا،ِ باي ؼٌ بطا٥ تؽت َٔ انتظًُؽت. ا٭ٍٚ:
 لذّ ذـٍٛ اي ؼٌ، إر مل ٜتعذ ا٭َش َشتب١ ا،ِ. ايااْٞ:
إ اهلل لض ٚجٌ ٚيٞ انت٪َٓؽت، ٖٚٛ طبراْ٘ ايزٟ ذزسِٖ َ#ٔ   اياايث:

 ايبطا١ْ َٔ غريِٖ.
 وت َٛك##ٛ  ايبطاْ##١ دل##٠ٛ انتظ##ًُؽت يًتٛن##ٌ لً##٢ اهلل تع##اؾت   ايظ##ابع١:

ٚإئتٝاسٖا، ٚاٱْت ا  َٓٗا، ٚإجتٓا، ايلشس ايزٟ ٜختٞ َٔ ايبطا١ْ، ٖٚٛ َٔ 
ز إر ٚسد ًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْأطشاس قٛي٘ تعاؾت وت ئاـت١ ٖزٙ اٯ١ٜ ش

 بـٝ ١ اٱو٬م وت ايتٛنٌ، ٚلذّ تكٝٝذٙ وت انتٛكٛ ، أٚ ايضَإ أٚ انتهإ.
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 ٚفٝٗا َظا٥ٌ: (1) زىَبلَْٔزَُُ لًَُالَءِ شايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ  ع:ايشاب

بٝ##إ ق##بس فع##ٌ ايه ##اس، ٚل##ذاٚتِٗ يًُظ##ًُؽت ٚأْٗ##ِ ٜ##ختٕٛ       ا٭ٚؾت:
بادتٝٛؾ حملاسب١ انتظًُؽت، ٚايظعٞ يًكلا٤ ل٢ً اٱط٬ّ هتا ٜعين يضّٚ لذّ 

 ذبِٗ.
 #اس، ٖٚ#ٛ إٔ   بٝإ ط#بيف َ#ٔ أط#با، ايكت#اٍ ب#ؽت انتظ#ًُؽت ٚايه       اياا١ْٝ:

انتظًُؽت ٜ٪َٕٓٛ بهٌ َا أْضٍ اهلل َٔ ايهتيف، يزا تش٣ فشٜكًا َٔ ٜٗٛد انتذ١ٜٓ 
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  ذُٝٓا ٜختٞ ن اس قشٜؽ ٜٚظخيِْٛٗ لٔ ْب٠ٛ ستُذ 

 ظترذٕٚ بٗا، ٚعتشفٕٛ َا ٚسد َٔ ؿ ات٘ وت ايتٛسا٠.
ؿذٚس ايب لا٤ َ#ٔ أف#ٛاٙ    ز باٱئباس لٔىَدبلَْٔزَُُ لًَُالَءِ جا٤و آ١ٜ ش اياايا١:

ايزٜٔ ن شٚا، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت إٔ ل#ذا٠ٚ ايه #اس ٫ تٓرـ#ش جبشٜ#إ     
ايب لا٤ ل٢ً أيظٓتِٗ، بٌ جا٤ٚا ذاًَؽت ايظٝٛف يكتاٍ انتظًُؽت، َٚٔ فلٌ 
اهلل لض ٚجٌ أْ٘ مل تهٔ وت ادتضٜش٠ آْزاى أط#ًر١ فتان#١، ت#ختٞ لً#٢ ايكشٜ#١      

 ٚانتذ١ٜٓ ٚادتُال١.
اٍ ٚانتب##اسص٠ ايؼخـ##١ٝ َٓاط##ب١ يتحً##ٞ ػ##حال١ انت##٪َٓؽت      فه##إ ايٓ##ض  

ٚإْذفالِٗ وت طٛ  انتعاسى، ٚيٛ ناْش ٖٓاى أطًر١ فتان١ يٛق٢ اهلل لض ٚجٌ 
انتظًُؽت ػشٖا، ٚإْتؼش اٱط٬ّ َع ٚجٛدٖا، ٚإْتـش انتظ#ًُٕٛ وت انتع#اسى   
أٜلًا بذيٌٝ انتذد انتًهٛتٞ يًُظًُؽت، ْٚ#ضٍٚ انت٥٬ه#١ يٓـ#شتِٗ، ٖٚ#ِ ق#٠ٛ      

اٖش٠ ق١ٜٛ ٫ تلش بِٗ أط#ًر١ اي#ذَاس ايؼ#اٌَ، يٝهْٛ#ٛا ٚاقٝ#١ يًُظ#ًُؽت،       ق
ٌَدَٓ َّضُدشًُّوَُُ إِاله   ٚبشصئًا دٕٚ ٚؿٍٛ ايلشس إيِٝٗ، يعَُٛ#او قٛي#٘ تع#اؾت ش   

 .(2) زلَرًٍ
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ج#ا٤و ٚاقع#١    (1) زًََِدب رُخْفِدِ صُدذًُسُىَُُ لَوْجَدشُ    نتا جا٤ قٛي٘ تعاؾت ش اياايا١:

ًٝا نتا خت ٝ٘ ؿذٚسِٖ َٔ اي ٌ ٚايع#ذا٠ٚ يًُظ#ًُؽت،   أذذ بٝاًْا َٚـذاقًا لًُ
ٚإؿشاسِٖ ل٢ً ستاسب١ ايٓب٠ٛ ٚاٱط٬ّ، ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ل٢ً ايت ظري 
ايزاتٞ يًكشإٓ ٚأْ٘ ٜ ظش بعل٘ بعلًا، إر ج#ا٤ ايه #اس يكت#اٍ انتظ#ًُؽت،     

 اي ض  ٚارتٛف وت ْ ٛطِٗ ٚيهٔ اهلل ٚيٞ انتظًُؽت زتتُعؽت َٚت شقؽت. ٚبعث
 ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ:(2)زًَإِرَا ٌَمٌُوَُُيـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ شا ارتاَع:

ٜذلٞ ايه اس اٱقتإ ٚايتـذٜل بايٓب٠ٛ يلش٠ انتظًُؽت، ٚيهِٓٗ  ا٭ٚؾت:
 ٜكَٕٛٛ باٱلذاد يٲجٗاص ل٢ً اٱط٬ّ.

ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت حتزٜش انتظًُؽت، ٚدلٛتِٗ يعذّ ايتـذٜل  اياا١ْٝ:
 ل٣ٛ اٱقتإ.ؿتا ٜكٛي٘ ايه اس َٔ د

ت##ختٞ انتعشن##١ يت ل##س ايه ##اس، ٚت##بؽت ط##٤ٛ ط##شا٥شِٖ، ٚئب##ث   اياايا##١:
 لضا٥ُِٗ.
ز جا٤و لًُْ ٌُِرٌُا ثِغََْظِىَُُز بكٛي٘ تعاؾت شىَبلَْٔزَُُ لًَُالَءِنتا جا٤و آ١ٜ ش ايشابع١:

 ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت إٔ انتعشن١ َٓاطب١ ،٬ى ايه اس ل٢ً ٚجٛٙ:
وت انتعشن١، ٚقذ قتٌ وت َعشن١ بذس ط#بعٕٛ  قتٌ فشٜل َٔ ايه اس  ا٭ٍٚ:

 َِٓٗ، ٚوت َعشن١ أذذ أثٓإ ٚلؼشٕٚ.
ا٭ط٢ ٚا٭ط  ايزٟ ٜظ#تٛيٞ لً#٢ ايه #اس بظ#بيف ارتظ#اس٠ وت       ايااْٞ:
 انتعشن١.

تً  أَٛاٍ انتؼشنؽت ٚكٝالٗا بظبيف إْ اقٗا  وت َعشن١ ئاطش٠،  اياايث:
ِ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً ئشد اٱط٬ّ َٓٗا َٓتـشًا وت ط١َ٬   اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ٚلض انت٪َٓؽت ٚإلتـاَِٗ بايكشإٓ ٚايظ١ٓ.
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ز باٱئب#اس ل#ٔ لً#ِ اهلل ل#ض     ىَدبلَْٔزَُُ لًَُالَءِ  شجا٤و ئاـت#١ آٜ#١ ش   ارتاَظ١:

ٚجٌ ؿتا وت ؿذٚس ايٓاغ كتٝعًا َ#ٔ ايٓٛاٜ#ا ٚانتكاؿ#ذ ٚارت#ٛاوش، ٚج#ا٤و      
ِّ وا٥ تؽت َٔ انتظًُؽت إٔ ت ؼ٬، يٝ  ٝذ ادتُع ب#ؽت  ٖزٙ اٯ١ٜ باٱئباس لٔ ٖ

اٯٜتؽت فلٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً انتظًُؽت وت وشد ا،ِ ايزٟ ٜختٞ َٓ٘ ا٭ر٣ 
 ز.ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبٚايلشس بذيٌٝ قٛي٘ تعاؾت  وت ٖزٙ اٯ١ٜ ش

فظ#برإ اهلل ل#ض ٚج#ٌ اي#زٟ ٜعً#ِ َ#ا وت ؿ#ذٚس ايه #اس َ#ٔ ادتر##ٛد           
 ؿذٚس انت٪َٓؽت.ٚايب لا٤ يًُظًُؽت، ٚا،ِ باٱكشاس بِٗ، ٜٚعًِ َا وت 

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ: (1) زإَِْ رََّغَغَىَُُايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ايظادغ:

يكذ إْتـش انتظًُٕٛ وت َعشن#١ ب#ذس، ٖٚ#ٛ ذظ#١ٓ ْٚعُ#١ تًكاٖ#ا        ا٭ٚؾت:
 ايه اس باذتضٕ ٚا٭ط٢ ٚذيف اٱْتكاّ ٚايبطؽ بانتظًُؽت، نتا ذتل ايه اس

 ي ض  وت ْ ٛغ انتظًُؽت.فٝٗا َٔ ارتظاس٠، فظع٢ ايه اس يبث ارتٛف ٚا
جا٤ ايه اس جبٝٛػِٗ وت َعشن١ أذذ ٚناش٠ ادتٝٛؾ ٚط#١ًٝ يب#ث    اياا١ْٝ:

اي ض  ٚايشليف وت قًٛ، انتظًُؽت، ٖٚزا اي ض  ْٛ  ط١٦ٝ ٜ ش  بٗ#ا ايه #اس،   
 .(2) زًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبفت لٌ اهلل تعاؾت ٚؿشف٘ لٔ انت٪َٓؽت يكٛي٘ تعاؾت ش

ل##ِ َ##ٔ إٔ ٜٓرـ##ش بايط##ا٥ تؽت ايً##تؽت   ٚؿ##شف اي ##ض  ٚدف##ع اي ؼ##ٌ أ  
رنشتُٗا اٯ١ٜ ايهشقت١، ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ جعٌ لُّٛ انتظًُؽت وت ٚاق١ٝ ٚذشص 
 َٔ ا،ِ باي ؼٌ ايزٟ ظٗش ل٢ً وا٥ تؽت َِٓٗ فـشف٘ اهلل لض ٚجٌ أٜلًا.

إٕ إْظرا، وا٥ ١ أٚ و#ا٥ تؽت َ#ٔ انتظ#ًُؽت َ#ٔ انتعشن#١ َـ#ٝب١        اياايا١:
شنٕٛ، يزا ٜ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت يضّٚ لذّ إْظرا، ٜ ش  ،ا ايه اس ٚانتؼ

 كتال١ أٚ وا٥ ١ َٔ انتظًُؽت ن٬ٝ ٜ ش  ايه اس.
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تذلٛ اٯٜتإ إؾت ايترًٞ بايـرب وت انتعشن١، ٚفٝ#٘ بع#ث يًر#ضٕ     ايشابع١:
ٚا٭ط٢ وت قًٛ، ايه اس، ٚإئباس بخٕ اٱبتعاد لٔ ايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل أَش 

 ٜ ش  ايه اس ب٘.
ز بً #١ ايؼ#ش  وت ايـ#رب ٚايتك#٣ٛ     إَِْ رََّغَغَدىَُُ جا٤و آ١ٜ ش :ارتاَظ١

يٝهْٛا ٚط١ًٝ ا٭َ#ٔ ٚايظ#١َ٬ َ#ٔ نٝ#ذ َٚه#ش ايه #اس، ٚج#ا٤و اٯٜ#١ ست#ٌ          
ايبرث باٱئباس لٔ إٔ اهلل ٚيٞ انت٪َٓؽت، هت#ا ٜ#ذٍ لً#٢ انت#ذد اٱ،#ٞ ،#ِ       

ايه اس  بايتٛفٝل يبًٛغ َشاتيف ايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل، ٚايظ١َ٬ َٔ نٝذ َٚهش
 ٚانتؼشنؽت.
ز ٚفٝ##٘ ًَإِرْ غَددذًََدَايـ##١ً ب##ؽت ٖ##زٙ اٯٜ##١ ٚاٯٜ##١ ايظ##ابك١ آٜ##١ ش  ايظ##ابع١:

 َظا٥ٌ:
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ اذتٝا٠ ايذْٝا داس إَترإ ٚب٤٬، ٚأسطٌ  ا٭ٚؾت:

ا٭ْبٝا٤ َبؼشٜٔ َٚٓزسٜٔ، فآَٔ بِٗ فشٜل َٔ ايٓاغ، ٚجرذ ايؼطش اٯئش، 
إٔ ايه اس مل ٜهت ٛا بـذٚدِٖ ٚإلشاكِٗ ل#ٔ  ٚجا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ يتبؽت 

ايٓيب اٱط٬ّ بٌ جا٤ٚا بادتٝٛؾ يًكلا٤ لًٝ٘ ٚٚأدٙ وت َٗذٙ، فتـذ٣ ،ِ 
ٚانت٪َٕٓٛ ببظاي١ ٚػحال١ ْادس٠ بًراظ ناش٠  ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ايه #اس ٚل#ذتِٗ، ٚذذاث#١ اٱط#٬ّ، ٚقً#١ ل#ذد انتظ#ًُؽت ٚٚج#ٛد انتٓ#افكؽت          
 ٕ بؽت ظٗشاِْٝٗ.ٚكعٝ ٞ اٱقتا

ًِ و##ا٥ تؽت َ##ٔ     ٚج##ا٤و اٯٜ##١ ست##ٌ ايبر##ث يتخ##رب ل##ٔ ٚاقع##١ ٖٚ##ٞ ٖ##
انتظًُؽت باي ؼٌ ٚادتػت ٚ ايشجٛ ، ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ أْعِ لًُٝٗا ٚلً#٢  
انتظ##ًُؽت، ٚؿ##شف لُٓٗ##ا ٖ##زا ا،##ِ َٚ##ا ي##٘ َ##ٔ ا٭ل##شاض ايل##اس٠ بُٗ##ا   

 ٚبانتظًُؽت.
ٔ ئشجٛا يًكتاٍ ٚادتٗاد يكذ ٚؿ ش اٯ١ٜ ايظابك١ ايـراب١ ايزٜ اياا١ْٝ:

وت طبٌٝ اهلل باِْٗ َ٪َٕٓٛ، ٚأئربو اٯ١ٜ ستٌ ايبرث بخٕ اهلل ٚيِٝٗ يٝحتُع 
أَشإ غا١ٜ وت اذتظٔ ايزاتٞ ٚايعشكٞ ُٖا اٱقتإ، ١ٜ٫ٚٚ اهلل لض ٚجٌ، هتا 

 ٜذٍ ل٢ً لذّ ٚقٛ  اي ؼٌ ٚادتػت ٚايٓهٛق.
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ُؽت بإَا١َ سطٍٛ جا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ باٱئباس لٔ ئشٚد انتظً اياايا١:
يًكتاٍ، ٚرنشو ٖزٙ اٯ١ٜ ذكٝك١ ٚقاًْْٛا ثابتًا  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 

ٖٚٛ تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل هتا ٜذٍ ل٢ً قش، ايٓـش ٚايظ ش َٔ انتظ#ًُؽت،  
 ٚيضّٚ ايـرب ٚايتك٣ٛ، ٚلذّ ا،ِ باي ؼٌ ٚايرتاجع.

ٖزٙ اٯ١ٜ ٚحتتٌُ ايٓظب١ تهشس ي ظ )انت٪َٕٓٛ( وت اٯ١ٜ ايظابك١ ٚ ايشابع١:
 بُٝٓٗا ٚجًٖٛا:
ايتظاٟٚ، ٚإٔ انت٪َٓؽت انتزنٛسٜٔ وت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ ٖ#ِ أْ ظ#ِٗ      ا٭ٍٚ:

 انت٪َٕٓٛ انتزنٛسٕٚ وت ٖزٙ اٯ١ٜ.
ايعُّٛ ٚارتـٛق َٔ ٚج٘، إر ًٜتكٝإ وت وا٥ #١، ٜٚ رتق#إ وت    ايااْٞ:

 وا٥ ١ َٔ انت٪َٓؽت.
 ل٢ً ػعبتؽت:ايعُّٛ ٚارتـٛق انتطًل، ٖٚٛ  اياايث:
 انت٪َٕٓٛ وت اٯ١ٜ ايظابك١ ألِ َٔ انتزنٛسٜٔ وت ٖزٙ اٯ١ٜ. ا٭ٚؾت:
 انت٪َٕٓٛ وت ٖزٙ اٯ١ٜ ألِ َٔ انتزنٛسٜٔ وت اٯ١ٜ ايظابك١. اياا١ْٝ:

ٚايـرٝس ٖٛ ايؼعب١ اياا١ْٝ َٔ ايٛج٘ اياايث، ٚتًو آٜ#١ إلحاصٜ#١ ب#خٕ    
 .ٜهٕٛ تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل لض ٚجٌ قاًْْٛا ثابتًا

ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘   بٝإ ايعٓا٤ ٚانتؼك١ اييت نإ ٬ٜقٝٗا سطٍٛ اهلل ارتاَظ١:
إر ٜٗحِ ايه اس ل٢ً انتظًُؽت، ٜٚٓخضٍ انتٓافكٕٛ، فٝخ #  اهلل   ٚآي٘ ٚطًِ 

لٓ٘ ٚلٔ انت٪َٓؽت إر ُٖ#ش وا٥ ت#إ َ#ٔ انتظ#ًُؽت إٔ ت ؼ#٬ فريلتُٗ#ا اهلل       
 ٚقتٓع َٔ ْهٛؿُٗا.
 ١ٜ ٚاٯٜاو ايتاي١ٝ ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ ا٭َش ايااْٞ:

 ز ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:ًٌََمَذَ َٔصَشَوَُُايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ش ا٭ٍٚ:

 بٝإ إْت ا٤ أطبا، اي ؼٌ ٚادتػت لٓذ انتظًُؽت . ا٭ٚؾت:
يك##ذ ْـ##ش اهلل ل##ض ٚج##ٌ انتظ##ًُؽت وت َعشن##١ ب##ذس ٖٚ##ِ قً##١         ايااْٝ##١:

شٙ ،##ِ وت َعشن##١ أذ##ذ، ٭ٕ َظتل#ع ٕٛ، فُ##ٔ ب##ا، ا٭ٚيٜٛ##١ ايكطعٝ##١ ْـ## 
 ايظ ش ٚاي ًب١ وت بذس َاد٠ ٚلٕٛ يًٓـش ٚايظ ش وت َعشن١ أذذ.
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جا٤و اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َش بتك٣ٛ اهلل ٚارتؼ١ٝ َٓ٘، َٚ#ٔ أؿ#ذم    اياايا١:
 َعاْٞ ايتك٣ٛ إجتٓا، اي ؼٌ ٚادتػت، ٚوشد اي ض  َٔ ايٓ ع.

ِّ جا٤و اٯٜتإ بـٝ ١ ادتُع، ٚفٝ٘ ذث يًُ٪َٓؽت ايشابع١:  يذل٠ٛ َٔ ٖ
 َِٓٗ باي ؼٌ إؾت اياباو وت َٛاقع ايكتاٍ.

َ#ٔ ايؼ#هش هلل ل#ض ٚج#ٌ لً#٢ ايٓـ#ش ٚايظ #ش وت َعشن#١ ب#ذس           ارتاَظ١:
 إجتٓا، اي ؼٌ ٚا،ضقت١ وت أذذ.

ٚتكذٜش ادتُع بؽت ئاـت١ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٖٚزٙ اٯ١ٜ: يعًهِ تؼ#هشٕٚ لً#٢    
 ايظ ش ببذس بايـرب وت َعشن١ أذذ.

 ،ٚفٝٗا َظا٥ٌ:(1)زلٌَََٓ َّىْفَِْىَُُبؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ايـ١ً ايااْٞ:

 يضّٚ ْبز اي ؼٌ ٚادتػت، ٭ٕ ايٓـش قشٜيف َٔ انت٪َٓؽت. ا٭ٚؾت:
 َٔ ٜختٝ٘ انت٥٬ه١ َذدًا ٫ ٜـٝب٘ اي ض  ٚارتٛف ٚاذتضٕ. اياا١ْٝ:
إٔ اهلل لض ٚجٌ ْاؿش انت٪َٓؽت جبٓٛد َٔ انت٥٬ه١، ٖٚٛ َٔ ٚجٛٙ  اياايا١:
 ظًُؽت َشتب١ )ئري أ١َ أئشجش يًٓاغ(.ٌْٝ انت

جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ باٱئباس بخٕ اهلل ٚي#ٞ انت#٪َٓؽت، ٚج#ا٤و آٜ#١       ايشابع١:
َٓ َّىْفَِْىَُُش ز باٱئباس لٔ ْضٍٚ انت٥٬ه١ يٓـش٠ انت٪َٓؽت، ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت لٌََ

اٯٜتؽت بخٕ اهلل لض ٚجٌ ٜٓـش انت٪َٓؽت با٭طبا، ايكاٖش٠ ٚانتعحض٠، ٖٚٛ َٔ 
 ز.ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبَٛاو ٫ٜٚت٘ تعاؾت يًُ٪َٓؽت ٚقٛي٘ تعاؾت شلُ

تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل با، يٓضٍٚ ايظ ش ل٢ً ايه #اس، ٚزت#٧    ارتاَظ١:
 انت٥٬ه١ ْاؿشٜٔ يًُ٪َٓؽت.

ٜ ٝ#ذ ادتُ#ع ب#ؽت اٯٜ#تؽت تكٜٛ#١ ل#ضا٥ِ انت#٪َٓؽت، ٚو#شد ا،#ِ           ايظادط١:
٥٬ه#١ تٓ#ضٍ يٓـ#شت٘ ٜطُ#٦ٔ اؾت     باٱْظرا، َٔ ؿذٚسِٖ، فُٔ ٜعً#ِ إٔ انت 

                                                 

 . 124طٛس٠ آٍ لُشإ (1) 
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لَالَ ثِزِوْشِ ايٓـش ٚايظ ش ٜٚتٛج٘ إؾت رنش اهلل ٚايذلا٤ ٚط٪اٍ ايظ ش، قاٍ تعاؾت ش

 .(1) زاٌٍهوِ رَطَّْئُِّٓ اٌْمٌٍُُةُ

بعث ايظه١ٓٝ وت قًٛ، انتظًُؽت ببٝإ ناش٠ لذد انت٥٬ه١ ايزٜٔ  ايظابع١:
خ ٚٚاقٝ##١ دٕٚ ا،##ِ  ٜ##ختٕٛ يٓـ##ش٠ اي##٪َٓؽت وت ايكت##اٍ، ٚايظ##ه١ٓٝ ب##شص   

 باٱْٗضاّ.
ؿ#٢ً اهلل  ز بـٝ ١ ايكٍٛ يًٓيب ستُ#ذ  لٌَََٓ َّىْفَِْىَُُجا٤و آ١ٜ ش اياا١َٓ:

ٚأْ٘ ٖٛ اي#زٟ ٜع#ذ انت#٪َٓؽت بٓ#ضٍٚ انت٥٬ه#١، ٚفٝ#٘ تشغٝ#يف         لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
يًُ٪َٓؽت بايكتاٍ، َٚٓع َٔ ا،ِ باي ؼٌ ٚادتػت، ٚدل٠ٛ يًحٗاد ٚدذش 

 ايكتاٍ، ٚوت با، ادتذاٍ ٚاٱذتحاد.١ ٚقبٌ ايه اس وت َٝذإ انتعشن
ايتاطع١ : َٔ َـادٜل ْـش٠ انت٥٬ه١ يًُ٪َٓؽت إلا١ْ ايطا٥ تؽت ٚجعًُٗا 

 ٜٓـشفإ لٔ ا،ِ بايلع  ٚادتػت .
، ٚفٝٗ##ا (2) زثٍََدَ إَِْ رَصَددجِشًُا ايـ##١ً ب##ؽت ٖ#زٙ اٯٜ##١ ٚآٜ##١ ش  ايااي#ث:  

 َظا٥ٌ:
 باي ؼٌ ٚبؽت ايـرب.تٛنٝذ ايتٓاوت ٚايتبأٜ بؽت ا،ِ  ا٭ٚؾت:
تكٝٝذ ْضٍٚ انت٥٬ه١ بايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ، ٚفٝ٘ دل٠ٛ  اياا١ْٝ:

 ٱجتٓا، اٱْظرا، ٚايتخارٍ.
َٔ ٜعًِ بخٕ انت٥٬ه١ تٓـشٙ ٜاب#ش وت َهاْ#٘، ٜٚتطً#ع إؾت ايظ #ش      اياايا١:
 ٚايٓـش.

 َٔ سػراو ايتٛنٌ ل٢ً اهلل ْضٍٚ انت٥٬ه١ لًْٛا َٚذدًا. ايشابع١:
يكذ ئف اهلل ل#ض ٚج#ٌ انتظ#ًُؽت ب#ٓعِ مل تًٓ#ٗا أَ#١ أئ#ش٣          اَظ١:ارت

غريِٖ إر ٜخَشِٖ اهلل لض ٚجٌ بايـرب ٚايتك٣ٛ ٜٚعذِٖ لًٝ٘ ْضٍٚ انت٥٬ه١ 
 بايٓـش، ٚإْـشاف نٝذ ايه اس.
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َع ايـرب ٚايتك٣ٛ ٫ ِٜٗ انت٪َٕٓٛ باي ؼ#ٌ ٚاٱْظ#را، َ#ٔ     ايظادط١:
 انتعشن١.

كتٝعًا يًترًٞ بايـرب ٚايتك٣ٛ، نٞ ٫ ٜعضّ تذلٛ اٯ١ٜ انت٪َٓؽت  ايظابع١:
بعلِٗ ل٢ً ا،ضقت١ ٚاٱْظرا،، فإرا سأ٣ ذ#ذٜث اٱقت#إ إئٛت#٘ انت#٪َٓؽت     
ؿ##ابشٜٔ َظ##تعذٜٔ يكت##اٍ ايع##ذٚ، َؼ##تاقؽت يًك##ا٤ اهلل، فاْ##٘ عت##شق لً##٢      

 ستاناتِٗ، ٜٚضداد إقتاًْا، ٜٚزٖيف ذضْ٘ ٚئٛف٘.
ا ارتط#ا، ٚاذت#ث لً#٢    فايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ وا٥ تإ َٔ انت#٪َٓؽت، أَ#   

 ايـرب ٚايتك٣ٛ فٗٛ يعُّٛ انت٪َٓؽت َٔ ايـراب١.
َٔ َـ#ادٜل ٫ٜٚ#١ اهلل يًُ#٪َٓؽت ْ#ضٍٚ انت٥٬ه#١ َ#ذدًا  ،#ِ وت         اياأَ:

 ايكتاٍ كذ ايه اس.
، ٚفٝٗ#ا  (1)زًََِب جَذٍََوُ اٌٍهوُ إِاله ثُشَشٍَ ٌَىُدَُ ايـ١ً بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ش ايشابع:

 َظا٥ٌ:
قش، ايٓـش، ٚايبؼاس٠ بايظ ش أَشإ ظتع٬ٕ انت٪َٓؽت وت ذشص إٔ  ا٭ٚؾت:

 َٔ اي ؼٌ ٚاٱْٗضاّ.
يكذ أْع#ِ اهلل ل#ض ٚج#ٌ لً#٢ انتظ#ًُؽت ب#إٕ جع#ٌ ايظ#ه١ٓٝ ـت#ٮ           اياا١ْٝ:

 ز.ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبقًٛبِٗ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاؾت وت اٯ١ٜ ش

ض ٚجٌ ٚط#٪اٍ ايٓـ#ش   دل٠ٛ انتظًُؽت يًتٛج٘ بايذلا٤ اؾت اهلل ل اياايا١:
ٚايظ ش، ٖٚزا ايظ٪اٍ ٚاق١ٝ َٔ اي ؼٌ ٚا،ِ باٱْظرا، َٔ انتعشن١ نتا فٝ#٘  

 َٔ أطبا، إَت٤٬ ايٓ ع بايظه١ٓٝ ٚايطُخ١ْٓٝ.
ٖ##زٙ اٯٜ##١ ب##زنش ٫ٜٚ##١ اهلل يًط##ا٥ تؽت، ٚاديع##٠ٛ إؾت تٛن##ٌ     ٚنتاج##ا٤و

ٚج##ٌ انت##٪َٓؽت لً##٢ اهلل، ج##ا٤و اٯٜ##١ ايتايٝ##١ باٱئب##اس ل##ٔ ْـ##ش اهلل ل##ض   
يًُظًُؽت وت َعشن١ بذس يبٝإ ت ؼٞ فل#ٌ اهلل يًُظ#ًُؽت كتٝع#ًا، ٚبًر#اظ     
تكذّ َعشن١ بذس، ل٢ً َعشن١ أذذ صَاًْا، فإ ١ٜ٫ٚ اهلل طبيف يٌٓٝ انتظًُؽت 
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ايٓـ##ش ٚاي ًب##١ وت َعشن##١ أذ##ذ أٚ بع##ذٖا، ٚفٝ##٘ ديٝ##ٌ لً##٢ إٔ ٫ٜٚ##١ اهلل      
 يًطا٥ تؽت ٚيًُ٪َٓؽت كتٝعًا بشصخ دٕٚ ٖضقتتِٗ.

 اآليت إعجاز
يك##ذ ذـ##ٌ ا،##ِ بايل##ع  ٚارت##ٛس َ##ٔ كتال##١ َ##ٔ انتظ##ًُؽت، فح##ا٤    
ارتطا، يًُظًُؽت كتٝعًا، ٚتًو آ١ٜ وت َعشف١ ئ اٜا ايٓ ٛغ، ٚفٝٗا إػاس٠ نتا 
ذتل انتظًُؽت َٔ ايلشس بإطتضاٍ انتٓافكؽت ِٖٚ ضتٛ ثًث جٝؽ انتظًُؽت، َع 

ؽت إؾت ادتُال١ ق١ً لذدِٖ بايٓظب١ يعذد انتؼشنؽت، ٚبٝإ ذاج١ جٝؽ انتظًُ
 ايك١ًًٝ ٚايهاري٠.

ٚجا٤و اٯ١ٜ بكٝذ )َٓهِ( ايزٟ ٜ ٝذ ايتبعٝض، ٚايتٛنٝذ بخٕ ايطا٥ تؽت 
َٔ انت٪َٓؽت، هتا ٜذٍ ل٢ً إٔ انت٪َٔ قذ ِٜٗ باي ؼٌ ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ ٜكٝ٘ 
ٜٚذفع لٓ٘ أطبا، اي ؼٌ، َٚٔ إلحاص اٯ١ٜ تلُٓٗا إن#شاّ انت#٪َٓؽت وت ي #١    

 ا،ِ باي ؼٌ َٔ ٚجٛٙ:ايًّٛ ٚاٱئباس لٔ 
اٱئباس لٔ ايٛقٛف لٓذ ذاٍ ا،#ِ ٚاي #ض  لً#٢ اي ؼ#ٌ، دٕٚ      ا٭ٍٚ:
 ايذئٍٛ فٝ٘.
 ذـش َٛكٛ  ا،ِ باي ؼٌ بطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت. ايااْٞ:
ّٖ##ِ باي ؼ##ٌ َ##ٔ ؿ## ١ اٱقت##إ، ب##ٌ بك##٢ أف##شاد    ايااي##ث: مل غت##شد َ##ٔ 

 ايطا٥ تؽت وت َٓاصٍ اٱقتإ.
ًا ل٢ً ايـرب ٚايتك#٣ٛ، َٚ#ٔ مل غت#شد ل#ٔ     ذث انتظًُؽت كتٝع ايشابع:

 سبل اٱقتإ فاْ٘ َتكٝذ ؿتلاَؽت ايـرب ٚايتك٣ٛ.
بٝإ وشٜل ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ َٔ اي ؼٌ بايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٖٚزا  ارتاَع:

 ايتٛنٌ عتتٌُ ٚجًٖٛا:
 إضتـاس َلاَٝٓ٘ وت اٯ١ٜ بايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ. ا٭ٍٚ:
١ٝ، ٚإٕ اي #شد َ#ٔ ايط#ا٥ تؽت    جا٤ ،ِ ل٢ً ضتٛ ايكل#١ٝ ايؼخـ#   ايااْٞ:

 ٚظٝ ت٘ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.
اٯ١ٜ َطًك١ ٚانتشاد تٛنٌ انت#٪َٓؽت كتٝع#ًا لً#٢ اهلل ل#ض ٚج#ٌ،       اياايث:

 ٚتعاِْٚٗ َٔ أجٌ ستٛ ا،ِ باي ؼٌ ٚأطباب٘.
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ٚايـرٝس ٖٛ اياايث ٚيٝع َٔ ةم#١ نًُ#او وت اٯٜ#١ ب#ؽت ا،#ِ باي ؼ#ٌ       
ٜذٍ ل٢ً ت لٌ اهلل بتعاٖذ انت#٪َٓؽت،  ٚبؽت ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ يًطا٥ تؽت هتا 

ٚايعٓا١ٜ بِٗ، ٚإٔ اٱقتإ وت َٓضي١ سفٝع١، َٔ ٜـٌ ايٝٗا تختٝ٘ ايٛاق١ٝ َٔ اهلل 
لض ٚجٌ، ٜٚختٞ انتذد يعُّٛ انتظًُؽت بانت٥٬ه١ ٚأطبا، ايٓـش ٚايظ ش ل٢ً 

 ا٭لذا٤.
ا َٚٔ إلحاص اٯ١ٜ اْٗا تذٍ انتظًُؽت ل٢ً طبٌٝ ايٓحا٠ َٔ اي ؼٌ ٚتبؽت َ
فٝ٘ َٔ ا٭كشاس ايعا١َ ٚارتاؿ١، ٜٚتح٢ً ٖزا ايظبٌٝ بايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض 
ٚجٌ، َٚٓ٘ إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ َا ِٜٗ ب٘ اٱْظإ وت ْ ظ٘، َٚا ٜذٚس َٔ 
 ن٬ّ بؽت ادتُال١، ٚتختٞ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ يهؼ ٘ ٚإظٗاسٙ يٝهٕٛ َٛلظ١ ٚلرب٠.

د هذا اللفظ يف القرآن إال يف هذه ومل ير" إذ هًج " وميكه إن وسمي هذه اآلية آية

 .اآلية الكرمية

 اآليت سالح
يكذ جا٤و قشٜؽ بهربٜا٤ ٚصٖٛ، َع إٔ َٛكٛ  زت٦ِٝٗ ظتعًِٗ وت أد٢ْ 
َٓاصٍ ايٓاغ لرب ايت#خسٜو، فك#ذ ج#ا٤ٚا يٲْكل#اض لً#٢ اٱط#٬ّ وت أٜاَ#٘        

ناْش آٜاو ايكشإٓ ، ٚوت ٚقش َباسى (1)زخََْشَ لَُِّخٍ لُخَشِجَذَ ٌٍِنَّبطِا٭ٚؾت، ٚقتاٍ ش

ترت٣ وت ْضٚ،ا يتل٧ َابؽت انتؼشم ٚانت ش،، ٜٚتـ  كٝا٩ٖا بـ ١ ايذٚاّ 
ٚإطتٓاس٠ ايٓاغ بٓٛسٙ وت ايًٌٝ ٚايٓٗاس، ٚوت َظايو ايذْٝا ٚاٯئش٠، ٚأذهاّ 

 ايعباداو ٚانتعا٬َو.
ٚج##ا٤و ؿ##ٝ ١ ارتط##ا، وت اٯٜ##١ َٛجٗ##١ يًُظ##ًُؽت كتٝع##ًا، ٚإٕ ن##إ  

ا تعشض ي٘ انتظًُٕٛ َٔ أطبا، ايتخٜٛ  ٚاي ض  َٛكٛلٗا ٚاقع١ أذذ، َٚ
َٔ قشٜؽ ٚأقطا، ايه ش ٚايل٬ي١، فٝرـٌ ا،ِ باي ؼٌ لٓذ كتال#١ َ#ٔ   
انتظ##ًُؽت، فٝه##ٕٛ بربن##١ ٖ##زٙ اٯٜ##١ َٛلظ##١ ٚل##رب٠ يٮجٝ##اٍ انتتعاقب##١ َ##ٔ      

 انتظًُؽت، ٚط١َ٬ ،ِ َٔ ا،ِ باي ؼٌ.
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عً٘ انتٓافكٕٛ فتٓ#١  يكذ ٚاج٘ انتظًُٕٛ ّٜٛ أذذ َؼك١ ٚإبت٤٬، ٚنإ َا ف
،ِ إر دلا لبذاهلل بٔ أبٞ طًٍٛ كتال١ َ#ٔ انت#٪َٓؽت يًشج#ٛ  إؾت انتذٜٓ#١،     
ٚسغبِٗ بعذّ اٱػرتاى بانتعشن١، ٚإدل٢ لذّ ٚجٛد طبيف يًكتاٍ ٚايتلر١ٝ 
بايٓ ع، وت إػاس٠ ٚظٔ َٓ٘ إؾت ئظاس٠ انتظًُؽت انتعشن١ ٚإٕ ايه #اس ج#ا٤ٚا   

ش وا٥ ت##إ َ##ٔ ا٭ْـ##اس ب##ايشجٛ  يٝكل##ٛا لً##٢ اٱط##٬ّ ٚانتظ##ًُؽت، فُٗ##
إطتحاب١ يكٛي٘ ٚأط#با، تشغٝب#٘، ئـٛؿ#ًا ٚأْ#٘ رٚ ػ#خٕ ب#ؽت أٖ#ٌ انتذٜٓ#١،         

 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚناْٛا ٜٕٓٛٚ تتٛظت٘ ًَهًا قبٌ ٚؿٍٛ 
إيٝٗا، ٚيهٔ أثش ن٬ّ ٚفعٌ انتٓافكؽت وت انت٪َٓؽت مل ٜتعذ ذذٚد ا،ِ بايلع  

 وا٥ تؽت فكط َِٓٗ.ٚايؼعٛس بايعحض لٓذ 
إر أل#شض انت٪َٓ#ٕٛ لُ#ا ٜكٛي#٘ انتٓ#افكٕٛ، ٚق#اَٛا ب#ٛلظِٗ ْٚـ##رِٗ         

ٚدلٛتِٗ يًشجٛ  إؾت ايكتاٍ، ٚذُٝٓا أؿش انتٓافكٕٛ، ل٢ً ك٬،ِ، إطت ٓٛا 
ل##ِٓٗ، ت##ٛن٬ً لً##٢ اهلل ل##ض ٚج##ٌ ٖٚ##ٛ َ##ٔ َـ##ادٜل ئاـت##١ اٯٜ##١ ايهشقت##١   

ز ٚفٝ٘ بٝإ يكإْٛ ثابش ٖٚٛ إ ايتٛنٌ ل٢ً ًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْش

اهلل ٚاق١ٝ َٔ ا،ِ باي ؼٌ قبٌ ٚأثٓا٤ ايكتاٍ، ٚقذ ٜهٕٛ ايع#ضّ لً#٢ ايكت#اٍ    
طببًا يـشف ايعذٚ، ٚدفع٘ لٔ ب٬د انتظًُؽت، ٜٚهٕٛ ا،ِ باي ؼٌ إغشا٤ ي٘ 
بايتعذٟ لً#٢ انتظ#ًُؽت، ي#زا ف#إ اٯٜ#١ ط#٬  ك#ذ ا،#ِ باي ؼ#ٌ، ٚدل#٠ٛ           

 جتٓا، ٖزا ا،ِ ٚإٕ مل تهٔ ي٘ آثاس ل١ًُٝ ل٢ً انتظًُؽت.يًُظًُؽت ٱ
ٚاٯ١ٜ ط٬  بٝذ انتظًُؽت كذ ألذا٥ِٗ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚطبٌٝ يًٓـ#ش   

 ٚايظ ش ل٢ً ا٭لذا٤.

 يفهىو اآليت
اي#ٓيب ستُ#ذ   تبؽت اٯ١ٜ ذاٍ انتظًُؽت أثٓا٤ اٱطتعذاد يًُعشن١ َٚا ٚاج٘ 

ايعٓا٤ وت إلذاد انت٪َٓؽت يًكتاٍ، فًكذ َٔ انتؼام ٚ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
قا٥ذِٖ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ئشد انتظًُٕٛ يكتاٍ ايعذٚ، ٚايٓيب ستُذ 

ٚإَاَِٗ، ٚيهِٓٗ فٛج٦ٛا بإْظرا، انتٓافكؽت ٚمل ٜهٔ ٖزا اٱْظرا، ط٬ًٗ 
ل٢ً انتظًُؽت إر إٔ لذد ايزٜٔ إْظربٛا َع لبذ اهلل بٔ أبٞ ناري ِٖٚ ث٬ةما١٥ 
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ٖٛ أَش ٜبعث وت ايٓ ع ايؼو، ٚفٝ٘ دل٠ٛ يلعٝ ٞ اٱقتإ حملاناتِٗ سجٌ، ٚ
ٚاٱْظ##را، َعٗ##ِ، ئـٛؿ##ًا ٚإٔ انتٓ##افكؽت ن##اْٛا ٜشغب##ٕٛ إئ##ٛاِْٗ َ##ٔ     

 ا٭ْـاس باٱْظرا، َعِٗ.
فتـذ٣ ْ ش َٔ انتظ#ًُؽت يًُٓ#افكؽت ٚأئ#زٚا ٜعظ#ِْٛٗ ٜٚطًب#ٕٛ َ#ِٓٗ        

ٚقذ سأٚا اٯٜاو ترت٣ ايعٛد٠ إؾت ادتٝؽ ٚلذّ ئز٫ٕ سطٍٛ اهلل ٚانت٪َٓؽت 
، ٖٚزا ايتـذٟ ٚايطً#يف ٚط#١ًٝ   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِل٢ً 

نتٓع انتظًُؽت َٔ اٱصتشاس ئً  انتٓافكؽت، ٚلٕٛ يًزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ ٚادتػت، 
ف٬ ٬َص١َ بؽت اي ؼٌ ٚاٱْظرا،، ٚبُٝٓٗا لُّٛ ٚئـٛق َطًل، فاي ؼٌ 

 َٔ اٱْظرا،، ٚيٝع ايعهع.
ْظ#را، ٚاٱطت#ضاٍ أل#ِ ٭ْ#٘ ٜؼ#ٌُ أط#با، ارت#ٛف ٚادت#ػت         ٚيهٔ اٱ 

ٚايتخ##ارٍ ٚئ##ز٫ٕ انتظ##ًُؽت، ٚارتٝاْ##١، ٚط##٤ٛ ايظ##شٜش٠ ٚإساد٠ اٱٜك##ا        
بانت٪َٓؽت نُا ٖٛ ذاٍ انتٓ#افكؽت، ف#ارا ناْ#ش اٯٜ#١ ق#ذ ٚؿ# ش و#ا٥ تؽت َ#ٔ         
انتظ#ًُؽت بخُْٗ##ا ُٖت##ا باي ؼ##ٌ، ف##إ انتٓ##افكؽت مل ٜ ؼ##ًٛا ٚظتبٓ##ٛا فك##ط، ب##ٌ   

ا ارتٝا١ْ ٚاي ذس، فًزا جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ بارتطا، بـٝ ١ إئتاسٚ
 اٱقتإ.
ٚتكٝٝذ ْعش ايزٜٔ فؼًٛا بخِْٗ وا٥ ت#إ َ#ٔ انت#٪َٓؽت، نتٓ#ع تع#ٝريِٖ أٚ       

تٛبٝخِٗ أٚ ايٓٝ#ٌ َ#ِٓٗ، بُٝٓ#ا ق#اّ انت٪َٓ#ٕٛ ب#زّ ٚت#ٛبٝو لب#ذاهلل ب#ٔ أب#ٞ           
 ٚأؿراب٘.

انت٪َٓؽت وت جبٗاو ايكتاٍ، إر إٔ ٚتبؽت اٯ١ٜ وت َ َٗٛٗا ـتاطو ٚتعاكذ 
 ذـٍٛ ا،ِ لٓذ فشٜل َِٓٗ ٜ ٝذ أَٛسًا:

 لذّ تعذٟ ا،ِ ٚايعضّ باي ؼٌ إؾت اي عٌ. ا٭ٍٚ:
 إْكطا  ا،ِ باي ؼٌ بذئٍٛ انتعشن١ ٚانتؼاسن١ بايكتاٍ. ايااْٞ:
 لذّ انت٪ائز٠ ػشلًا ل٢ً ا،ِ بايظ١٦ٝ َا مل ترتجٌ وت ارتاسد. اياايث:
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٪َٓؽت لً##٢ ل##ذّ اات##١ ايه ##اس بٗ##ِ يكٛي##٘ تع##اؾت    ذ##شق انت## ايشاب##ع:
 .(1) زًَإَِْ رُصِجَىَُُ عَْ ئَخ  َّفْشَدٌُاش

 ٌٖٚ ا،ِ باي ؼٌ ط١٦ٝ ادتٛا، ٫، َٔ ٚجٛٙ: 
 انتذاس ل٢ً ايكٍٛ ٚاي عٌ ٚيٝع ا،ِ. ا٭ٍٚ:
 صٚاٍ أثش ا،ِ بإطتُشاس انت٪َٓؽت وت ايكتاٍ. ايااْٞ:
 ٢ قبر٘ ايزاتٞ ٚاي ريٟ .د٫ي١ ايشجٛ  لٔ ا،ِ لً اياايث:
ايٛقٛف لٓذ َشتب١ ا،ِ، ٚلذّ ايتعذٟ إؾت ل#امل اي ع#ٌ ػ#اٖذ     ايشابع:

ل٢ً تٓضٙ انتظًُؽت َٔ اي ؼٌ ٚادتػت،، ٚفٝ٘ بٝإ يظش َٔ أطشاس ق#٠ٛ َٚٓع#١   
 انتظًُؽت.

ٚوت اٯ١ٜ َذ  يًُ٪َٓؽت يعذّ اٍٛ ا،ِ باي ؼٌ ،ِ كتٝعًا، بٌ اٌ 
 ٚادتض١ٝ٥ لٕٛ ،ِ كتٝعًا َٔ ٚجٛٙ: وا٥ تؽت َِٓٗ، ٖٚزا ايتبعٝض

ِّٖ باي ؼٌ إٔ ٜشجع يًحُال١ ٚا٭١َ. ا٭ٍٚ:  أْ٘ لٕٛ نتٔ 
وت اٯ١ٜ ذث يًُ٪َٓؽت كتٝعًا يًاباو وت َٓاصٍ ايـرب ٚايتك#٣ٛ،   ايااْٞ:

 ٚإئ٬ق اي١ٝٓ وت َٛاج١ٗ ايعذٚ.
وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًُ٪َٓؽت ٚإؾت ّٜٛ ايكٝا١َ يعذّ اي ؼٌ ٚادتػت أٚ  اياايث:

 ت هري باٱْٗضاّ، ٚاي شاس َٔ ايضذ  َٔ ايهبا٥ش إ٫ َع ايشجٛ  إؾت ف١٦.اي
ًِ ايطا٥ تؽت يٝع لٔ ػو أٚ تشدد بٌ لٔ كع  ٚلذّ قذس٠ لً#٢    ٖٚ

، فٗٛ ايزٟ  ٜ#ذفع ل#ِٓٗ اي#ٖٛٔ    (2) زًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبايكتاٍ، يزا جا٤ قٛي٘ تعاؾت ش

 ٚايلع .
     ٔ ئشج#ٛا اؾت ايكت#اٍ ، ٚوت    يكذ أساد اهلل ل#ض ٚج#ٌ َ#ذ  انت#٪َٓؽت اي#زٜ

 ئشٚجِٗ حتذ يًه اس، ٚأل٬ٕ ٱطتعذادِٖ نتٛاج١ٗ ايه ش، ٚدذش انتؼشنؽت.
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ٚتتلُٔ اٯ١ٜ وت َ َٗٛٗا رّ ايه اس  ٚانتٓافكؽت ٚاٱئباس لٔ ئظاستِٗ 
ٚئٝبتِٗ، ٭ْ٘ ٫ ٚيٞ ،ِ إ٫ ايؼٝطإ، ٫ٚ ٜختِٝٗ َٓ٘ إ٫ ايلشس انتظتذِٜ وت 

 َٕٓٛ فإ اهلل لض ٚجٌ ٚيِٝٗ.ايذْٝا ٚاٯئش٠، أَا انت٪
 ٚوت اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

 اٱئباس لٔ وشٚ ا،ِ باٱْظرا، ل٢ً باٍ فشٜل َٔ انت٪َٓؽت. ا٭ٚؾت:
 تعٝؽت ٖزا اي شٜل بخْ٘ وا٥ تإ َِٓٗ. اياا١ْٝ:
لذّ ذـٍٛ اي ؼٌ ٚادتػت، ٚبكا٩ٙ ؿتشتب#١ ا،#ِ وت اي#ٓ ع دٕٚ     اياايا١:

 اي عٌ وت ارتاسد.
ذّ ئشٚد ايطا٥ تؽت َٔ اٱقتإ لٓذ ا،ِ باي ؼٌ، اٱئباس لٔ ل ايشابع١:

ٚفٝ٘ دل٠ٛ يًُظًُؽت ٱتـاٍ إنشاَِٗ، ٚايٓظش إؾت اٱقتإ لٓذ ا،ِ باي ؼٌ، 
ٖٚ#ٛ ػ##اٖذ لً#٢ إتـ##اٍ إن#شاّ انت##٪َٓؽت، ٚايٓظ#ش اؾت ذكٝك##١ َؼ##اسنتِٗ وت     
ايكتاٍ، ٚلذّ ْهٛؿِٗ لٓ٘، ٖٚزٙ انتؼاسن١ ٖٞ انتا٥ض بؽت انت٪َٓؽت ٚانتٓافكؽت 

 َعشن١ أذذ، إر إْظريف انتٓافكٕٛ قبٌ ايٛؿٍٛ إؾت َٝذإ انتعشن١. وت
ذاج١ انتظًُؽت اؾت ادتٓٛد ٜ#ّٛ أذ#ذ، ٚتشت#يف ايل#شس َ#ٔ أٟ       ارتاَظ١:

إْظرا، عتـٌ، ٭ٕ اٱْظرا، أػذ كشسًا َٔ ايتخً  لٔ اذتلٛس، فتاس٠ 
ثِ ٫ ٜؼرتى إْظإ وت انتعشن١، ٜٚبك٢ وت بٝت٘، ٚتاس٠ أئش٣ غتشد َع انتكاتًؽت 

ٜٓظٌ َٔ بِٝٓٗ يٝرذث ث ش٠، ٜٚبعث إْظراب٘ لً#٢ ا٭ط#٢، ٜٚب#ث أط#با،     
 ارتٛف ٚايرتدد.

فحا٤و اٯ١ٜ يتبؽت إٔ ايطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت ُٖٛا باٱْظرا،، ٚيه#ِٓٗ  
مل ٜٓظربٛا بٌ بكٛا ٜكاتًٕٛ ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ ٚيُٝٗا ٖٚ#ٛ اي#زٟ عت ظٗ#ِ،    

 ٜٚٗذِٜٗ ٭طبا، ايتٛفٝل وت ايذْٝا ٚاٯئش٠.
إ اهلل لض ٚجٌ ٜذفع ل#ٔ انت#٪َٓؽت أط#با، ايل#ع ، ٜٚط#شد      يظادط١:ا

لِٓٗ ارتٛف َٔ ا٭لذا٤، ُٜٚٓٞ لٓذِٖ ًَه١ ايـرب ٚايتك#٣ٛ يً#ذفا  ل#ٔ    
 اٱط٬ّ.
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إن#شاّ انت#٪َٓؽت باٱئب#اس ايظ#ُاٟٚ ل#ٔ تٛنً#ِٗ لً#٢ اهلل ل#ض          ايظابع١:
 ٚ ايت ك#٘ وت  ٚجٌ، ٚدل٠ٛ انتظًُؽت كتٝعًا يٲستكا٤ وت َشاتيف انتعشف١ اٱ،ٝ#١ 

 ايذٜٔ.
 ٚتبعث اٯ١ٜ اي ض  ٚارتٛف وت قًٛ، ايه اس َٔ انت٪َٓؽت َٔ ٚجٛٙ:

َع ناش٠ جٝٛؾ ايه اس، فإ ا،ِ باي ؼٌ مل ٜطشأ إ٫ ل٢ً فشٜل  ا٭ٍٚ:
 قًٌٝ َٔ انت٪َٓؽت.

١ٜ٫ٚ ْٚـش٠ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت، ٚيٝع يًهافشٜٔ َٔ ْاؿش،  ايااْٞ:
وَ َِدٌٌَََ اٌهدزَِّٓ آَِنُدٌا ًَلََّْ اٌْىَدبفِشَِّٓ الَ َِدٌٌَََ      رٌَِدهَ ثِدأََّْ اٌٍهد   قاٍ تعاؾت ش

 .(1)زٌَيَُُ

إصدٜاد لذد انتظًُؽت ل٢ً ضتٛ َطشد َع تٛايٞ انتعحضاو ل٢ً ٜذ  اياايث:
ٚتكادّ اٯٜاو، ٚعتذث ٖزا اٱصدٜاد  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ًٕٛ اٱط#٬ّ  ٜتخً#ٕٛ   ْكـًا وت ايهافشٜٔ، ٜٚلع  قٛتِٗ، ٭ٕ ايزٜٔ ٜ#ذئ 
 لٔ ايه ش، ٜٚرتنٕٛ َٓاصي٘، فًٝع َٔ ٚطط ٚبشصخ بؽت اٱقتإ ٚايه ش.

ِّٖ فشٜل َٔ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًَِٔ َعحضاو  ايشابع:
انتظًُؽت باي ؼٌ، ٚإْت ا٤ ٖزا ا،ِ وت أٚاْ٘ ٚطال١ ٫ٚدت#٘، َ#ع نا#ش٠ ٚق#٠ٛ     

 ػٛن١ ايعذٚ.
يك١ًًٝ اييت تٛاج٘ أق٣ٛ ادتٝٛؾ آْ#زاى ذح#١   وت ا٭١َ ٚاي ١٦ ا ارتاَع:

لً##٢ ايٓ##اغ وت حت##شٟ أط##با، ٖ##زٙ انتٓع##١ ٚايل##بط، ٚايترً##ٞ بايـ##رب لٓ##ذ  
 انتٛاج١ٗ.

ٜبعث جٗاد انت٪َٓؽت، ٚقتا،ِ ايه اس ببظاي١ اي ض  ٚارتٛف وت  ايظادغ:
 قًٛ، ايه اس وت نٌ صَإ.

ٓ##اغ وت و##شٚ لٓـ##ش جذٜ##ذ وت ايكت##اٍ وت ادتضٜ##ش٠ مل ٜعٗ##ذٙ اي  ايظ##ابع:
َٝادٜٔ ايكتاٍ ٚلامل انتباد٨، ٖٚٛ إْ شاد انت٪َٓؽت بايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ 
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وت ايكتاٍ، ٚجتًٞ َعاْٞ ٖزا ايتٛنٌ بخب٢ٗ ؿٛسٙ وت َٝادٜٔ ايكت#اٍ ٚستاسب#١   
 ايه اس.

ظٗٛس َعاْٞ ا٭ئ٠ٛ اٱقتا١ْٝ بؽت انتظًُؽت وت َٝادٜٔ ايكتاٍ، ٖٚٛ  اياأَ:
 لٓٛإ ق٠ٛ إكاف١ٝ ،ِ.

 وت ٖزٙ اٯ١ٜ نًُاو مل تشد وت غريٖا َٔ آٜاو ايكشإٓ، ٖٚٞ: ٚٚسدو
 .إر ُٖش ا٭ٚؾت:
  ُٖش وا٥ تإ. اياا١ْٝ:
 وا٥ تإ َٓهِ.اياايا١:
 ت ؼ٬. :ايشابع١
 ٚيُٝٗا. :ارتاَظ١

 إفاضاث اآليت
بذأو ايذل٠ٛ اٱط١َٝ٬ ط١ًُٝ، ٚتًو ؿ ١ لا١َ وت ايٓبٛاو، َٚـذام 

ٚأْ٘ َبعٛث َٔ لٓذ اهلل لض  ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهلل لًٝل٢ً ؿذم ْب٠ٛ ستُذ 
أذذًا ل٢ً ايتـ#ذٜل   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚجٌ، فًِ ٜهشٙ 

بٓبٛت٘ ذت٢ َٔ أٌٖ بٝت٘، ٚإٕ ناْٛا أٍٚ ايٓاغ اي#زٜٔ ؿ#ذقٛا بٗ#ا، نُ#ا وت     
 .لًٝ٘ ايظ٬ّئذظت١ ٚلًٞ 

 ٚلاؾ انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َظتلع ؽت، ٚتًكٛا ػت٢ ؿٓٛف ايعزا، َع 
أْٗ##ِ ب##ؽت أًٖ##ِٝٗ، ٚوت قبا٥ً##ِٗ، ٚج##ٛاس ايبٝ##ش اذت##شاّ، ٚا٭ؿ##ٌ إٔ تً##و  
ا٭طبا، جتعٌ انت٪َٔ وت َخَٔ ٚط#٬ّ، ئـٛؿ#ًا ٚإْ#٘ ي#ٝع َ#ٔ دٜ#ٔ آئ#ش        

 َضاذِ يٲط٬ّ، إر نإ ايه اس ل٢ً ايٛث١ٝٓ ٚادتا١ًٖٝ.
ٚانتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ با،حش٠،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِفكاّ ايٓيب ستُذ  

بٌ ٖٞ بٛذٞ َٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ إؾت ْبٝ#٘    ،ش٠ يٝظش أَشًا إئتٝاسًٜاٖٚزٙ ا،ح
ايهشِٜ، تًكاٙ انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ بايكبٍٛ ٚايشكا، ٚتًو َهش١َ ،ِ ٚػاٖذ 

 ل٢ً ذظٔ اٱقتإ، ٚبذا١ٜ َباسن١ يٲط٬ّ.
ٚجا٤و َعشن١ بذس ٚأذذ يت٪نذا اذتاج١ يتً#و ا،ح#ش٠، فً#٫ٛ ا،ح#ش٠     

ٜذ ٭ٚا٥#ٌ، ٚيتعشك#ٛا يًتع#زٜيف ٚايتؼ#ش    ادتا٤و ق#شٜؽ لً#٢ ن#ٌ انتظ#ًُؽت     
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ٚانتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚايكتٌ، فُع إبتعاد 
ل##ٔ َه##١ انتهشَ##١، ٚقً##١ ٚؿ##ٍٛ أئب##اسِٖ إؾت ق##شٜؽ ف##إ ا٭ئ##ري٠ ج##ا٤و  
جبٝٛؾ نبري٠ إؾت انتذ١ٜٓ حملاسب١ اٱط٬ّ ٚانتظًُؽت، ٚجتًش َٓافع ا،ح#ش٠ وت  

١َ تكات#ٌ وت ط#بٌٝ اهلل، ٚئ#شد انتظ#ًُٕٛ يًكت#اٍ ٖٚ#ِ       َعشن١ أذذ بٛجٛد أ
 إٔ انتظًُؽت جٝؽ ٜ تكش إؾت ارترب٠ ٚأقٌ ناريًا َٔ ايعذٚ وت ايعذد ٚايعذ٠ إ٫

ش إيٝ٘ ايه #اس، ٖٚ#ٛ ط#٬  اٱقت#إ فه#إ َشجر#ًا يه #١        قتتاصٕٚ بظ٬  ٜ تك
اف١ انتظًُؽت وت َعشن١ بذس ٚأذذ، ٖٚٛ َاد٠ يًرتجٝس إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، باٱك

 إؾت انتذد َٔ انت٥٬ه١.
يزا جا٤و اٯ١ٜ ايظابك١ ٖٚزٙ اٯ١ٜ بٛؿ  انتكاتًؽت بانت٪َٓؽت، ٖٚٛ َٔ  

إلح##اص أي ##اظ ايك##شإٓ، ٜٚتل##ُٔ ي ##١ ايبؼ##اس٠ ٚاٱْ##زاس، ٚايتخدٜ##يف        
 ٚايتعًِٝ.

ايبؼاس٠ يًُظًُؽت بايظ ش َع اٱقتإ، ٚتعًُِٝٗ ٚإسػادِٖ يظ٬  ايـرب 
زاس ايه ##اس َ##ٔ ايتع##ذٟ لً##٢ ذشَ##او ٚارتؼ##١ٝ َ##ٔ اهلل ل##ض ٚج##ٌ، ٚإْ##

 انتظًُؽت .
 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚتعترب ا،حش٠ ػاٖذًا ل٢ً إجتٓا، 

ٚانتظ##ًُؽت ا٭ٚا٥##ٌ ايكت##اٍ، ٭ٕ انتظ##ًُؽت ٜظ##عٕٛ يٓؼ##ش اٱط##٬ّ باذتهُ##١    
ٚانتٛلظ١ اذتظ١ٓ ٚايـرب ل٢ً ا٭ر٣، ٚإظٗاس َعاْٞ اٱقت#إ ٚايتك#٣ٛ لً#٢    

   ٚوت لامل ا٭فعاٍ.ايًظإ ٚادتٛاس
ٚيهٔ ذُٝٓا جا٤و جٝٛؾ ق#شٜؽ َٚ#ٔ َعٗ#ا َ#ٔ ايكبا٥#ٌ ٚا٭ذ#ابٝؽ       
بادس انتظًُٕٛ إؾت ارتشٚد يًكتاٍ، ٖٚزا ارتشٚد َٔ َـادٜل ايـرب ٚايتك٣ٛ 
نتا فٝ٘ َٔ ادتٗاد ٚايـ#رب لً#٢ ذ#ش ايظ#ٝ ، ٚاي#ذفا  ل#ٔ اٱط#٬ّ ٚايٓب#٠ٛ         

 ٚأذهاّ ايؼشٜع١.
ِّ باٱْظرا، لٓذ فشٜل َٔ انت٪َٓؽت،  ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت ذـٍٛ ٖ

ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ س٩ٚف بِٗ، فحعًِٗ ٜتذاسنٕٛ أَشِٖ ٫ٚ غتشجٕٛ َٔ 
سبك١ ادتُال١ ٚاٱت ام، فِٗ مل غتشجٛا ثِ لادٚا، بٌ ظًٛا وت َٛاكع ايكتاٍ 
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نُ#ا ٚسد وت اٯٜ#١    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   اييت أجًظِٗ فٝٗا سطٍٛ اهلل 
 .(1) زاٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِرُجٌَ اُ ايظابك١ ش

ايطا٥ تإ َٔ انت٪َٓؽت، فتحًش َعاْٞ ٫ٜٚ#١ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ،#ِ     َِٓٗ ٚ 
با٭َٔ َٔ اي شاس، ٚايظ١َ٬ َٔ اي ؼٌ ٚادتػت ٚايلع ، ٚفٝ٘ بؼاس٠ ٭جٝاٍ 
انتظًُؽت ٚوت نٌ َه#إ ٚصَ#إ ب#اي ٝض اٱ،#ٞ لً#ِٝٗ ب#ا٭َٔ َ#ٔ اي ؼ#ٌ         

شاس َٔ ايضذ ، ٜٚهٕٛ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل ٚاق١ٝ َٔ ايٓذّ ٚأطبا، ايٖٛٔ ٚاي 
 ٚاذتظش٠ ٚارتظشإ.

 اآليت نطف
جا٤و اٯٜ#١ ئطاب#ًا لاَ#ًا يًُ#٪َٓؽت، تتحً#٢ فٝ#٘ َع#اْٞ ايًط#  ٚايشأف#١          
اٱ،١ٝ بانتظًُؽت وت َٝادٜٔ ايكتاٍ، ٖٚٞ أػذ ٚأناش انتٛاؤ اييت ٜؼ#عش فٝٗ#ا   

 انتذد ٚايٓـش٠ َٔ اي ري طٛا٤ اٱْظإ باذتاج١ ٚايٓكف ٚايلع ، ٜٚتطًع إؾت
 نإ قشٜبًا أٚ بعٝذًا،أل٢ً أٚ أد٢ْ َشتب١.

 ٚقظُش ٖزٙ اٯ١ٜ انت٪َٓؽت إؾت قظُؽت: 
 ِٖٚ ا٭ناش ايزٜٔ مل ُٜٗٛا باي ؼٌ. ا٭ٍٚ:
كتال١ َٔ انت٪َٓؽت ُٖ#ٛا ب#ايشجٛ  ٚايٓه#ٛق، ٚج#ا٤ ٚؿ# ِٗ      ايااْٞ: 

 بايطا٥ تؽت ٱفاد٠ قًتِٗ ٚناش٠ انت٪َٓؽت.
دتُع بؽت ا٭َشٜٔ إٔ لا١َ انت٪َٓؽت مل ٜرتنٛا َٓاص،ِ وت ايكتاٍ، ٜٚ ٝذ ا 

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  ًاايٓيب ستُذٚمل ٜظٗشٚا تشددًا ٚئٛفًا َٔ ايعذٚ، ٚمل ظتاديٛا 
ٚانت٪َٓؽت اٯئشٜٔ وت ػ٪ٕٚ ايكتاٍ، ٚتًو آ١ٜ وت ا٭د، ايكتايٞ  ٚآي٘ ٚطًِ

 قٛاَٗا ايـرب ٚارتؼ١ٝ لٓذ انت٪َٓؽت، َٚذسط١ ٚإسػاد يهٌ انتكاتًؽت انتظًُؽت
 َٔ اهلل لض ٚجٌ.

يزا جا٤و اٯ١ٜ قبٌ ايظ#ابك١ ببٝ#إ ق#إْٛ ثاب#ش ٖٚ#ٛ دف#ع نٝ#ذ ايه #اس         
بايـرب ٚايتك٣ٛ، ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت إْت ا٤ اي ؼٌ ٚا،ِ ب#٘ َ#ع ايـ#رب    
ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ، ُٖٚا أِٖ ٚألظِ ط٬  وت َٛاج١ٗ ايعذٚ، ٚطش 
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ظًُؽت وت َعشن١ أذ#ذ، َٚ#ٔ ايًط#  اٱ،#ٞ بانتظ#ًُؽت      َٔ أطشاس إْتـاس انت
إسػادِٖ إؾت َٓاصٍ ايـرب، ٚايت ك#٘ وت آداب#٘ ٚأذهاَ#٘ َٚٓ#٘ ٫ٜٚ#١ اهلل ل#ض       
ٚجٌ يًُ٪َٓؽت، ٚمل غتٌ بِٝٓٗ ٚبؽت ايه اس، بٌ ناْش ٫ٜٚت٘ طبراْ٘ لْٛ#ًا  
يًُ٪َٓؽت، ٚل١ً يًرـا١ْ ايعا١َ َٔ اي ؼٌ ٚإٕ ناْٛا وت ذ#اٍ َ#ٔ ايل#ع     

 ايعذد ٚايعذ٠.ْٚكف 
ٚتًو آ١ٜ وت اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝ#١، ٚفل#ٌ اهلل ل#ض ٚج#ٌ بإظٗ#اس اٱط#٬ّ       
ٚتابٝش َباد٥٘ وت ا٭سض، َٚٓع ايه اس َٔ ايتعذٟ لًٝ#٘ ٚإذ#ذاث ثًُ#١ وت    
ِّ فشٜل َٔ انت٪َٓؽت باٱْظرا، ذت٢ جا٤تِٗ ١ٜ٫ٚ اهلل لض  اٱط٬ّ، فُا إٔ ٖ

ٕ اٯٜ#١ ت#ذٍ لً#٢ رٖ#ا،     ٚجٌ فهاْش ٚاق١ٝ َٔ اي ؼٌ َٚٔ راو ا،#ِ، ٭ 
ٚستٛ ٖزا ا،#ِ َ#ٔ ايٛج#ٛد اي#زٖين، ٚيهٓٗ#ا جعًت#٘ باقٝ#ًا إؾت ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١          
َذسط١ َٚٛلظ١ يًُظًُؽت، ٚبٝاْا يعذّ انت٪ائز٠ لًٝ٘ َاداّ مل ٜتع#ذ َشتب#١   

 ا،ِ ٚارتاوش.
ٚجا٤و اٯ١ٜ باٱئباس ل#ٔ ْـ#ش اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًُ#٪َٓؽت اي#زٜٔ ُٖ#ٛا        

ايكطع١ٝ ل٢ً ٫ٜٚت#٘ ْٚـ#شٙ يًُ#٪َٓؽت اي#زٜٔ مل      باٱْظرا، يٝذٍ با٭ٚي١ٜٛ
ُٜٗٛا أؿ٬ً باي ؼٌ ٚمل ٜطشأ ارتٛف ل٢ً ْ ٛطِٗ، ٖٚ٪٤٫ ناْٛا جض٤ ل١ً 

 ٚطببًا وت َٓع ايطا٥ تؽت َِٓٗ َٔ ايتٗإٚ ٚايت شٜط.
ٖٚزٙ اٯ١ٜ يط  بايٓاغ كتٝعًا نتا وت َعاْٝٗا َٔ ايترزٜش ٚي ١ اٱْ#زاس   

  َٔ ٚجٛٙ:ٚايتخٜٛ  َٔ َكات١ً انت٪َٓؽت
 ْـش اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت. ا٭ٍٚ:
سجٛ  ايزٟ ِٜٗ باي ؼٌ َٔ انت٪َٓؽت لٔ ُٖ٘، ٚمل ظتعً٘ ٜرتجٌ  ايااْٞ:

 إؾت ارتاسد بايكٍٛ ٚاي عٌ.
بكا٤ أناش انتظًُؽت لً#٢ ايع#ضّ لً#٢ ايكت#اٍ، ٚل#ذّ و#شٚ ا،#ِ         اياايث:

 باٱْٗضاّ ل٢ً ْ ٛطِٗ.
 ض ٚجٌ.ذظٔ تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل ل ايشابع:

 انصهت بني أول وآخر اآليت
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إبتذأو اٯ١ٜ بزنش أَش ٜتعًل با،ِ ٚارتاوش ٚايعضقت١، ٚفٝ٘ آ١ٜ إلحاصٜ#١  
بخٕ اهلل ٜعًِ َا خت ٞ ايـذٚس، ٚأْ٘ طبراْ٘ ٜت لٌ باٱئباس لٔ ٖزا ا،#ِ  
بايكشإٓ ٚيهٔ ٖزا اٱئباس مل ٜخو زتشدًا َٚٓ شدًا، بٌ جا٤ بًراظ َا ٜتعكب#٘  

 ع َٔ تشتيف ا٭ثش لًٝ٘.َٚا قترٛٙ ٚقتٓ
إر رنشو اٯ١ٜ إٔ اهلل لض ٚجٌ ٖٛ ٚي#ٞ ْٚاؿ#ش انت#٪َٓؽت، ٖٚ#ٛ اي#زٟ       

عت##ٍٛ دْٚٗ##ِ ٚدٕٚ اي ؼ##ٌ ٚادت##ػت ٚايتخ##ارٍ، يٝط##شد اذت##ضٕ َ##ٔ ْ ##ٛغ     
انتظًُؽت ايزٜٔ ٜتً#ٕٛ ٜٚت#ذبشٕٚ ٖ#زٙ اٯٜ#١، ٚت #تس اٯٜ#١ أبٛاب#ًا َ#ٔ ايعً#ِ          

با  انتظ##ا٥ٌ ٚانت##ٛالظ ٚايذساط##او أَ##اّ ايعًُ##ا٤، ٚته##ٕٛ َٛك##ٛلًا ٱط##تٓ 
ٚايعرب، بهٝ ١ٝ جتاٚص ا،ِ باي ؼٌ، ٚلذّ َ٪ائز٠ َٔ ِٜٗ ب٘، فانت#ذاس لً#٢   

 اٱػرتاى وت ايكتاٍ ٚإئ٬ق اي١ٝٓ ٚلٛاقيف ا٭َٛس.
َٚٔ ايذسٚغ إ ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ ذـٔ ٚبشصخ دٕٚ اي ؼٌ، ٖٚ#زا  

ِّ ا٭ن    ا#ش َ#ٔ   اذتـٔ لاّ ٚػاٌَ يًُظًُؽت كتٝعًا، ف١ٜ٫ٛ اهلل َ#اْع َ#ٔ ٖ#
ِّ باي ؼٌ بٗحشإ ٖزا ا،#ِ، ٚل#ذّ إواي#١     انت٪َٓؽت باي ؼٌ، ٚإؿ٬  نتٔ ٖ

 ايٛقٛف لٓذٙ أٚ تشتيف ا٭ثش لًٝ٘.
ٚوت اٯ١ٜ بعث يًظه١ٓٝ وت قًٛ، انتظًُؽت، َٚٓع َٔ ايًح٤ٛ إؾت انتٗاد١ْ  

ٚايتخارٍ ٚايرتدد وت قتاٍ ايعذٚ ئؼ١ٝ فؼٌ وٛا٥  َٔ انتظًُؽت، فكذ ٜظُع 
ظ##ًُؽت ٖٚ##ٛ ٜؼ##هٛ اذت##اٍ وت ل##ذّ ايته##اف٧  ب##ؽت انتظ##ًُؽت  اٱَ##اّ بع##ض انت

ٚانتؼشنؽت وت ايكتاٍ فٝخؼ٢ َٔ تشاجع ٚجػت فشٜل َٔ انت٪َٓؽت فٝرتدد ٚقتتٓع 
 لٔ ايكتاٍ.

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚجا٤و َعشن١ أذذ آ١ٜ وت انتٛاج١ٗ، فًِ ٜرتى 
كت#اٍ ٖٚ#ٛ   فشؿ١ يًرتدد ٚاي ؼٌ ب#ٌ ب#ادس ب#ارتشٚد بانتظ#ًُؽت يً     ٚآي٘ ٚطًِ

ايزٟ إبتذأ ٚيبع ٭َت٘ ٚدسل٘ يًكتاٍ وت ايـبا  ايبانش نُا جا٤و ب#٘ اٯٜ#١   
 .(1) زًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَ رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبيِايظابك١ ش
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َٚع ق١ً نًُاو اٯ١ٜ ٚزت٦ٝٗا بـٝ ١ ارتطا، يًُ٪َٓؽت فاْٗا رنشو إطِ 
ذذُٖا ئاؿًا بايطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت، ٚجا٤ اٯئش لاًَا ادت٬ي١ َشتؽت، جا٤ أ

ػا٬ًَ يًُ٪َٓؽت كتٝعًا، ٚذت٢ ارتاق فاْ٘ لاّ أٜلًا وت َٛك#ٛل٘ ٚذهُ#٘   
 ٚد٫يت٘.

فكذ رنشو اٯ١ٜ ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ دتُال١ انت٪َٓؽت اييت ئط#ش وت با،#ا   
ٍ غري اي تٛس، ٚإطترلشو أطبا، ايلع  لٓذ انتظًُؽت اييت جتعٌ ن ١ ايكتا

َتهاف٦##١، ٚيه##ٔ ط##شلإ َ##ا صاٍ ٖ##زا ا،##ِ، ٚايظ##ش وت صٚاي##٘ تٛن##ٌ ٖ##زٙ     
ادتُال##١، ٚلُ##ّٛ انت##٪َٓؽت لً##٢ اهلل وت قت##اٍ ايع##ذٚ، ٫ٜٚٓرـ##ش َٛك##ٛ     
ايتٛنٌ ايزٟ ي٘ أثش وت صٚاٍ ٖزا ا،ِ بظال١ ايكتاٍ، بٌ ٜؼٌُ دئٍٛ ايٓاغ 

ٚايع#ضّ لً#٢    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  اٱط٬ّ ٚاٱقتإ بـذم ْب٠ٛ ستُذ 
ايذفا  لٔ اٱط٬ّ، ٚلؼ#ل ايؼ#ٗاد٠، ٚذ#يف يك#ا٤ اهلل ل#ض ٚج#ٌ، ٚب #ض        

 ايه ش ٚايهافشٜٔ.
يزا جا٤و ئاـت١ اٯ١ٜ بـٝ ١ ادت١ًُ ارترب١ٜ اييت تتلُٔ َعٓ#٢ اٱْؼ#ا٤   
أٜلًا ٚفٝ٘ إلحاص إكاوت ٜ٪نذ ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ، نتا فٝٗا َٔ 

٢ً اهلل، ٚدل٠ٛ اٯ١ٜ ،ِ كتٝعًا يًتٛنٌ ايؼٗاد٠ يًُظًُؽت يظٔ تٛنًِٗ ل
ل٢ً اهلل ٚايًح٤ٛ ايٝ٘، ٚاٱْكط#ا  إيٝ#٘ وت ايعب#اد٠، ٚاي#ٝكؽت بايٓـ#ش ٚايظ #ش       

 ٚاي ًب١ ب لً٘ ٚسلتت٘ تعاؾت.
 ٚقذَش اٯ١ٜ ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً ايتٛنٌ لًٝ٘، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

اي ؼ#ٌ وت  إساد٠ إلا١ْ ايطا٥ تؽت َٔ انتظًُؽت نتٓ#ع سط#ٛخ ا،#ِ ب    ا٭ٚؾت:
 أرٖاِْٗ، ٚتشجً٘ وت ارتاسد.

 بٝإ فلٌ اهلل وت غًب١ انتظًُؽت ل٢ً ا،ِ باي ؼٌ. اياا١ْٝ:
اٱئباس لٔ آ١ٜ إلحاص١ٜ وت ْـش انت٪َٓؽت، فهُ#ا أسط#ٌ اهلل ل#ض     اياايا١:

ٚجٌ انت٥٬ه١ َذدًا ٚلًْٛا يًُ٪َٓؽت، فإْ٘ طبراْ٘ أل#إ انتظ#ًُؽت ب#ايتخًف    
 اذت#ذٜث: إٔ قً#يف إب#ٔ آدّ ب#ؽت أؿ#بعؽت َ#ٔ       ٚايتٓضٙ َٔ ا،ِ باي ؼ#ٌ، ٚوت 

 .(1)أؿابع اهلل(
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 ٚوت ا،ِ باي ؼٌ ؿٛس:
ِّٖ فشق١ َٔ انتظ#ًُؽت ب#ادتػت ٚاي ؼ#ٌ، ٚذت#ٛم فشٜ#ل آئ#ش َ#ٔ         ا٭ٚؾت:

 لُّٛ انت٪َٓؽت بٗا، َٚؼاسنتٗا بزاو ا،ِ.
ِّ ايطا٥ تؽت َ#ٔ انت#٪َٓؽت، ٚل#ذّ تع#ذٟ ٖ#زا       اياا١ْٝ: ٚقٛف ا٭َش لٓذ ٖ

 ِ، ٚيٝع ٖٓاى َٔ عتانِٝٗ بزاو ا،ِ.ا،ِ إؾت غريٖ
 طشٜإ ا،ِ باي ؼٌ إؾت لُّٛ انت٪َٓؽت ايزٜٔ ئشجٛا يًكتاٍ. اياايا١:
إْؼطاس ايطا٥ تؽت ايًتؽت ُٖتا باي ؼٌ، فطا٥ ١ سجعش ل#ٔ ٖ#زا    ايشابع١:

 ا،ِ، ٚوا٥ ١ بكش لًٝ٘.
حت#ٍٛ ا،#ِ إؾت فع#ٌ ٚإْظ#را، لٓ#ذ وا٥ #١ َ#ٔ اي#زٜٔ ُٖ#ٛا           ارتاَظ١:
٫ عتتُ##ٌ تع##ذٟ اي ؼ##ٌ إؾت ت##شى ط##حاٜا اٱقت##إ، ٚإؾت ايشن##ٕٛ  باي ؼ##ٌ، ٚ

يًُؼ#شنؽت، ٚل##ذّ اٱذتُ##اٍ ٖ##زا َ##ٔ أط##شاس ْظ##بتِٗ إؾت انت##٪َٓؽت، ٚل##ذّ  
 َ ادس٠ ؿ ١ اٱقتإ ،ِ.

صٚاٍ ا،ِ باي ؼٌ َٔ ايطا٥ تؽت، َٚٛاؿًتِٗ ايكت#اٍ ببظ#اي١    ايظادط١:
 . لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ؿ٢ً اهللٚفذا٤ ٚتلر١ٝ دفالًا لٔ اٱط٬ّ ٚايٓيب ستُذ 

ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ئري، فإ ا،ِ باي ؼٌ إضتـش بايط#ا٥ تؽت، ٚمل ٜظ#تُش   
 لٓذِٖ، بٌ طشلإ َا صاٍ ٭َٛس:

 اهلل ٚيٞ ايطا٥ تؽت، ٖٚٛ ْاؿشُٖا ٚانت٪َٓؽت ل٢ً ايه اس. ا٭ٍٚ:
 تٛنٌ ايطا٥ تؽت ل٢ً اهلل لض ٚجٌ. ايااْٞ:
ِ      اياايث: لً#٢ ٬َق#ا٠ اذتت#ٛف     تٛن#ٌ ب#اقٞ انت#٪َٓؽت لً#٢ اهلل، ٚل#ضَٗ

 لؼكًا يًؼٗاد٠ ٚذبًا هلل لض ٚجٌ، ٚٚثٛقًا بايٓـش ايظ ش.
 فإ قتٌ بعض انت٪َٓؽت فإٕ اٱط٬ّ بام ٚكٝا٤ َباد٥٘ قتٮ ارتافكؽت  

ٚظتز، ايكًٛ، إؾت اٱقتإ، ٜٚ لس صٜ  ايه ش، ٚقبس فعٌ ق#شٜؽ وت  
 ٖحَٛٗا ٚتعذٜٗا ل٢ً انتظًُؽت.

اهلل لٓ#ذ انتظ#ًُؽت لَُٛ#ًا، فُ#ع إٔ أٍٚ     ٚتُٓٞ اٯ١ٜ ًَه١ ايتٛنٌ ل٢ً 
اٯ١ٜ جا٤ خبـٛق وا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت فاْٗا أئتتُش باٱئب#اس ل#ٔ تٛن#ٌ    
انت٪َٓؽت كتٝعًا ل٢ً اهلل تعاؾت، فرت٢ وت ذاٍ ختً#  وا٥ #١ أٚ و#ا٥ تؽت َ#ٔ     
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انت٪َٓؽت لٔ ايكتاٍ فإ لا١َ انت٪َٓؽت َتٛنًٕٛ لً#٢ اهلل َٚ ٛك#ٕٛ أَ#شِٖ    
ٝ٘ بعث يًظه١ٓٝ وت ْ ٛغ انت٪َٓؽت وت انتعاسى اي٬ذك١، ٚلذّ إيٝ٘  طبراْ٘، ٚف

ارتؼ١ٝ َٔ ذـٍٛ فؼٌ ٚجػت ٚتشاجع َٔ قبٌ فشٜل َِٓٗ، ٖٚٛ َٔ أطشاس 
 ادتُع بؽت أٍٚ ٚآئش اٯ١ٜ.

 ٚوت اٯ١ٜ أَٛس: 
 ٜتعًل َٛكٛ  اٯ١ٜ بايكتاٍ، ٚدفا  انت٪َٓؽت لٔ اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ:
لِٗ َ#ٔ ق#٠ٛ انتؼ#شنؽت ٚجٝؼ#ِٗ     بٝإ ذاٍ انتظًُؽت ٚئٛف بع ايااْٞ:

ايهبري ايزٟ صذ  ل٢ً انتذ١ٜٓ بظ#٬  ٚل#ذ٠ َٚ٪ْٚ#١ مل تع#شف ،#ا انتذٜٓ#١       
 َا٬ًٝ.

جا٤ ٖحّٛ انتؼشنؽت ٚايذل٠ٛ اٱط#١َٝ٬ وت ب#ذاٜتٗا، ئـٛؿ#ًا     اياايث:
ِ      ٚإٔ ٖحش٠  اؾت انتذٜٓ#١ تخط#ٝع    اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

١َٛ اٱط١َٝ٬ َع إل٬ٕ ايٓب٠ٛ، ا٭َش يذٚي١ اٱط٬ّ، ٚٚكع يٓٛا٠ اذته
 قابً٘ انتؼشنٕٛ ٚفشٜل َٔ أٌٖ ايهتا، بايشفض ٚايتهزٜيف ٚايؼو. ايزٟ

ايتٛن##ٌ لً##٢ اهلل ٚاقٝ##١ ٚذ##شص َ##ٔ انتؼ##شنؽت، ٚجٝٛػ##ِٗ   ايشاب##ع:
 ٚلذتِٗ.

بعث ايطُخ١ْٓٝ وت قًٛ، انت٪َٓؽت فارا ُٖش وا٥ ١ أٚ فشق١ َِٓٗ  ارتاَع:
كٛا لٔ ٖزا ا،ِ، ٫ٜٚبٕٓٛ لًٝ٘ أث#شًا ٭ٕ اهلل  باي ؼٌ فاِْٗ طشلإ َا ٜعش

 لض ٚجٌ ٚيِٝٗ، َٚٔ ٜهٔ اهلل ٚيٝ٘ فاْ٘ ٫ ٜ ؼٌ ٫ٚ ظتػت.

 يٍ غاياث اآليت
 وت اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

ِ      بٝإ َا نإ ٬ٜقٝ٘ ا٭ٚؾت:  َ#ٔ   اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 ا٭ر٣ َٔ ايه اس وت ْ ظ٘ ٚأؿراب٘.

 ا٤ ل٢ً اٱط٬ّ.إساد٠ ايه اس ايكل اياا١ْٝ:
 ْـش اهلل لض ٚجٌ يًُظًُؽت وت َعشن١ أذذ. اياايا١:
 ت لٌ اهلل لض ٚجٌ بإقاي١ لاش٠ انت٪َٓؽت. ايشابع١:



 ز                                                                 198ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ بايـراب١ وت دفع ايلشس ايزاتٞ ٚاي ريٟ لِٓٗ،  ارتاَظ١:
فُٔ ِٜٗ ب#ادتػت ٚاٱْظ#را، َ#ِٓٗ ٜـ#شف اهلل لٓ#٘ ٖ#زا ا،#ِ، ٚإرا  أساد        

 َِٓٗ ٜذفع اهلل ػشٙ ٚأراٙ. ايعذٚ ايٌٓٝ
تٛنٝذ انتذد اٱ،ٞ بٓـش انتظ#ًُؽت وت َعشن#١ أذ#ذ، ٚإٔ ٖ#زا      ايظادط١:

انتذد ٫ ٜٓرـش بانت٥٬ه#١ انتٓ#ضيؽت، ب#ٌ ٜؼ#ٌُ إلاْ#١ انت#٪َٓؽت أْ ظ#ِٗ بط#شد         
 ارتٛف َٔ ْ ٛطِٗ.

بٝإ ق٠ٛ لضقت١ انت٪َٓؽت وت ٬َقا٠ ايه اس، ٚلذّ ٚج#ٛد اي ؼ#ٌ    ايظابع١:
اٯ١ٜ خترب لٔ ذـٛي٘ لً#٢ ضت#ٛ ارت#اوش٠ لٓ#ذ فشٜ#ل قًٝ#ٌ َ#ٔ        لٓذِٖ، ٭ٕ 

انتظًُؽت، ٚصٚاي٘ ٚلذّ بكا٥٘، ف٬ جتتُع انتؼاسن١ وت ايكتاٍ َع ا،ِ بارتٛف 
 ٚاي ؼٌ، ١ْٝٚ اٱْظرا، َٔ ايكتاٍ.

تشغٝيف انت٪َٓؽت بايكتاٍ ٬َٚق#ا٠ اي ٦#١ ايه#بري٠ َ#ٔ ايه #اس، ٭ٕ       اياا١َٓ:
 بٌٝ يًٓـش ٚاي ًب١ٜ٫ٚ.١ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت ط

 دل٠ٛ ايه اس يًه  لٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت ٭َٛس: ايتاطع١:
 ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت ْٚـشت٘ ،ِ. ا٭ٍٚ:
إلا١ْ انت٪َٔ ايزٟ ٜتظش، ارتٛف إؾت ْ ظ٘ بط#شد ٖ#زا ارت#ٛف،     ايااْٞ:

 ٚإؿ٬ذ٘ يًكتاٍ.
 ذظٔ تٛنٌ انت٪َٔ ل٢ً اهلل. اياايث:
ٛف وت ْ ##ٛغ ايه ##اس، ٭ٕ ايتٛن##ٌ لً##٢ اهلل  بع##ث اي ##ض  ٚارت## ايشاب##ع:

ٜت ؼ##٢ انتظ##ًُؽت لً##٢ ضت##ٛ ايعُ##ّٛ اٱط##ت شاقٞ، ٖٚ##ٛ ٚاقٝ##١ َ##ٔ ا،ضقت##١        
 ٚارتظاس٠.
إْعذاّ اي ت١ٓ بؽت انتظًُؽت قبٌ ايكت#اٍ ٚأثٓ#ا٤ انتعشن#١ ٚبع#ذٖا،      ايعاػش٠:

ٚتًو آ١ٜ جتًش َـادٜكٗا وت أذذ، ٚنإ ايزٟ فٝ٘ سَل َٔ اذتٝا٠ َٔ قتً#٢  
 ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ      ٜٛؿٞ أؿراب٘ بايز، لٔ سط#ٍٛ اهلل  انت٪َٓؽت

ٚايذفا  لٔ اٱط٬ّ يتهٕٛ ٚؿ١ٝ يٮجٝ#اٍ  انتتعاقب#١ َ#ٔ رساسٟ انتظ#ًُؽت،     
ٖٚٛ َٔ ئـا٥ف ئري أ١َ أئشجش يًٓاغ، بخٕ تهٕٛ تلر١ٝ ْٚذا٤ اي #شد  



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا199ٕش

 

ًا ايٛاذذ َٔ ايـراب١ كٝا٤ً تؼع أْٛاسٙ وت لُّٛ ب٬د انتظًُؽت، ٜٚهٕٛ ْرباط
 ٚأط٠ٛ ٜكتذٟ ب٘ انت٪َٕٓٛ.

دل٠ٛ انتظًُؽت إؾت لذّ ارتٛف ٚاي #ض  َ#ٔ ايه #اس ٚإٕ     اذتاد١ٜ لؼش٠:
ناْٛا رٟٚ لذ٠ ٚلذد، إر جا٤و اٯٜ#١ ببٝ#إ لً#١ ل#ذّ ارت#ٛف ٖ#زا، ٖٚ#ٛ        

 ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت.
بٝإ طش َٔ أطشاس ايٓـش، َٚ تا  يبًٛغ اي اٜاو اذتُٝذ٠،  اياا١ْٝ لؼش٠:

تٛنٌ ل٢ً اهلل ايزٟ فاص بٌٓٝ أذظٔ َشاتب٘ انتظًُٕٛ بؼٗاد٠ ٖزٙ اٯ١ٜ ٖٚٛ اي
 انتباسن١.

وت اٯ١ٜ دل٠ٛ يهٌ فشد ٚكتال١ َٔ انتظًُؽت هتٔ ن#إ ب#٘    اياايا١ لؼش٠:
كع  أٚ ٖٚٔ بايتٛنٌ لً#٢ اهلل ل#ض ٚج#ٌ، ٚاٱط#تعا١ْ ب#٘، ٖٚ#ٛ ط#براْ٘        

 ايزٟ ٜذافع لٔ انت٪َٓؽت.

 يىضىع انُسول
 ٓاذؽت َٔ ا٭ْـاس ُٖا:ْضيش اٯ١ٜ وت ج

 بٓٛ ط١ًُ بٔ جؼِ بٔ ارتضسد. ا٭ٍٚ:
 بٓٛ اذتاسث١ بٔ ايّٓبٝش َٔ ا٭ٚغ. ايااْٞ:

ِّٖ ٖ٪٤٫ انت٪َٕٓٛ باي ؼٌ نتا ِٖ فٝ٘ َٔ ايلع ، َٚ#ا أؿ#ابِٗ وت    يكذ 
جٓيف اهلل، ٚيٝع لٔ ػو أٚ سٜيف، فخنشَِٗ اهلل بٛؿ ِٗ باٱقت#إ بًر#اظ   

ز أٟ َ##ٔ طَبئِفَزَددبِْ ِِددنَىَُُقٛي##٘ تع##اؾت ش ارتط##ا، ايع##اّ يٰٜ##١ ٚايتبع##ٝض وت

انت##٪َٓؽت، ٚاّ،##ِ و##شأ لً##ِٝٗ ٚغ##ادسِٖ، ٖٚ##ِ بـ## ١ اٱقت##إ، ٚتً##و آٜ##١     
 إلحاص١ٜ وت َذ  انتظًُؽت كُٔ بٝإ ذاٍ اّ،ِ بارتٛف ٚادتػت.

ٚتبؽت اٯ١ٜ نٝ  إٔ اهلل لض ٚجٌ ٜؼذ َٔ لضا٥ِ انت٪َٓؽت، ٜٚذفع لِٓٗ 
ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً  ي لٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً  ايٖٛٔ ٚايلع ، ٚوت اٯ١ٜ بٝإ

َٚـذام يٓـ#شٙ تع#اؾت ي#٘ ب#خٕ ٜك#ٟٛ ل#ضا٥ِ انت#٪َٓؽت،         اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٚظتعًِٗ ًٜتركٕٛ ب٘، ٜٚطٝعٕٛ أٚاَشٙ وت تعب٦تِٗ يًكتاٍ، ٜٚبزيٕٛ ايٛطع وت 

 َٝذإ انتعشن١.
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يكذ ج#ا٤و اٯٜ#١ َ#ذذًا يًُ#٪َٓؽت َ#ٔ اي#زٜٔ إػ#رتنٛا وت انتعشن#١، َ#ٔ          
 :ٚجٛٙ

رنش َٔ ِٖ باي ؼٌ ٜذٍ ل٢ً ٚجٛد َٔ مل ٜٗ#ِ باي ؼ#ٌ، ٖٚ#ٛ     ا٭ٍٚ:
 ثٓا٤ ل٢ً لا١َ انت٪َٓؽت وت انتعشن١.

 إضتـاس ا،ِ ب ١٦ ق١ًًٝ َٔ انت٪َٓؽت. ايااْٞ:
قاٍ ابٔ َذ  ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ ٭ِْٗ طشلإ َاسجعٛا لٓ٘،  اياايث:

يطا٥ ت#إ : َ#ا   طذ َٔ أٌٖ ايعًِ، قاٍ : قايش اٖؼاّ : ذذث٢ٓ سجٌ َٔ ا٫ُ
 .(1)ضتيف أْا مل ِْٗ ؿتا ُُٖٓا ب٘، يتٛؾت اهلل إٜاْا وت ريو

ٚتختٞ ايٛقا٥ع ٚاذتٛادث يتبؽت أَشًا، ٖٚٛ إتـاف طٝذ بين َظ١ًُ بادتػت، 
 إؾت ايٓاغ اطتٓ ش نتا( ٚطًِّ ٚآي٘ لًٝ٘ اهلل ؿ٢ً) اهلل سطٍٛ إٕ)  فكذ ٚسد
 ط١ًُ بين أئٛ قٝع بٔ جذ فكاّ ا٭ؿ ش بٓاو ت ُٕٓٛ يعًهِ اْ شٚا قاٍ تبٛى
 فإْٞ ا٭ؿ ش ببٓاو ت تين ٫ ٚ يٞ ا٥زٕ اهلل سطٍٛ ٜا فكاٍ ارتضسد بين بٔ

 ا٥زٕ ٜكٍٛ َٔ َِٚٓٗ)  تعاؾت اهلل فخْضٍ يو أرْش قذ فكاٍ بٗٔ أفتؼت إٔ أئاف

 اهلل سطٍٛ قاٍ اٯ١ٜ ٖزٙ ْضيش فًُا زتاٖذ ٚ لباغ ابٔ لٔ،  اٯٜاو ( يٞ

 أْ٘ غري قٝع بٔ جذ قايٛا طٝذنِ َٔ ط١ًُ يبين( ِٚطًّ ٚآي٘ لًٝ٘ اهلل ؿ٢ً)
 اي ت٢ طٝذنِ بٌ ايبخٌ َٔ أد٣ٚ دا٤ أٟ ٚ( ايظ٬ّ لًٝ٘) فكاٍ جبإ خبٌٝ

 : ثابش بٔ ذظإ ريو وت فكاٍ انتعشٚس بٔ ايربا٤ بٔ بؼش ادتعذ ا٭بٝض
 ٫ذل ايكٍٛ ٚ اهلل سطٍٛ قاٍ ٚ

 طٝذا تعذٕٚ َٔ َٓا قاٍ ؿتٔ                                     
 ايزٟ ل٢ً قٝع بٔ جذ ي٘ فكًٓا

 أْهذا نإ إٕ ٚ فٝٓا ْبخً٘                                     
 ايزٟ َٔ أد٣ٚ ايذا٤ أٟ ٚ فكاٍ

 أزتذا نإ إٕ ٚ جذا ب٘ سَٝتِ                                    
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 دتٛدٙ ايربا٤ بٔ بؼش طٛد ٚ
 ٜظٛدا إٔ ايٓذا رٟ يبؼش ذل ٚ                                  

 َاي٘ أْٗيف ايٛفذ أتاٙ َا إرا
 .(1)غذا لا٥ذ إْ٘ ئزٚٙ قاٍ ٚ                                   

ٕ نإ س٥ٝظًا إٚفكط ٜٚذٍ ظٗٛس ادتػت ٚارتٛف ل٢ً ػخف ٚاذذ َِٓٗ 
 ل٢ً َٓافع ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشقت١، ٚبشناو ْضٍٚ انت٥٬ه١ َذدًا ٚلًْٛا يًُظًُؽت بخٕ
أرٖيف َٔ قًٛبِٗ ارتٛف َٔ ا٭لذا٤، ٚجعٌ لٓذِٖ َٓع١ َٔ دبٝيف طًطإ 

 ادتػت ٚارتٛس ايزٟ لٓذ س٥ٝظِٗ.
 .(2)ٚطٝختٞ َضٜذ بٝإ  

 انخفسري
 زإِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُقٛي٘ تعاؾت ش

إبتذأو ٖزٙ اٯ١ٜ بزاو ايظشف ايزٟ إبتذأو ب٘ اٯ١ٜ ايظابك١ ٖٚٛ )إر( 
فعٌ وت صَإ اْكل٢ هتا ٜ#ذٍ لً#٢ تعً#ل اٯٜ#١ بٛاقع#١       ايزٟ ٜذٍ ل٢ً ٚقٛ 

 شتـٛؿ١، ذذثش وت ايضَإ انتاكٞ َع فاسم بؽت بذا١ٜ اٯٜتؽت َٔ جٗتؽت:
ؿ٢ً اهلل جا٤و ي ١ ارتطا، وت اٯ١ٜ ايظابك١ ئطابًا يًٓيب ستُذ  ا٭ٚؾت:

٪َٓؽت ز ٚنٝ  أْ٘ نإ ٜب٤ٛ ٚظتًع انتًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَشلًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 يًكتاٍ، أَا ٖزٙ اٯ١ٜ فٗٞ ئطا، يًُ٪َٓؽت.
َٛكٛ  اٯ١ٜايظابك١ لاّ بهٌ انتكاتًؽت ايزٜٔ إػرتنٛا وت َعشن١ اياا١ْٝ:   
 أذذ.

إبتذا٤ اٯ١ٜ ايظ#ابك١ ي#شف ايعط#  اي#ٛاٚ، ٚإبت#ذأو ٖ#زٙ اٯٜ#١         اياايا١:
 بايظشف )إر( َٔ غري ذشف لط ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ إلحاص١ٜ َٓٗا:

                                                 

 .5/36زتُع ايبٝإ(1)
أْظش ت ظري اٯ١ٜ ايظابع١ ٚايعؼشٜٔ بعذ انتا١٥ َٔ طٛس٠ آٍ لُشإ ٚاييت جا٤ ادت#ض٤  (2)

 .ايظبعٕٛ ئاؿًا بٗا
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َٛكٛ  اٯٜتؽت، َٚٓع ايِٖٛ بايتب#أٜ فٝ#٘ ذ#ذٚثًا َٚهاْ#ًا      إحتاد ا٭ٚؾت:
 ٚصَاًْا.

يٝع َٔ فرت٠ بؽت تب٤ٛ انت٪َٓؽت يًكتاٍ ٚبؽت ا،ِ، ٚفٝ٘ إػاس٠ إؾت  اياا١ْٝ:
ُّٛا ٫ٚ غريِٖ  ذـٛي٘ قبٌ بذ٤ انتعشن١، ٚأْ٘ مل ٜ٪ثش طًبًا وت لضا٥ِ ايزٜٔ ٖ

 َٔ انت٪َٓؽت.
ز ٚب#ؽت أٍٚ ٖ#زٙ   ًَاٌٍهدوُ عَدِّْعٌ عٍَِدٌُْ   ابك١ شايـ١ً بؽت ئاـت١ اٯ١ٜ ايظ#  اياايا١:

اٯ١ٜ، ٚإٔ اهلل لض ٚجٌ ٜظ#ُع ٖ#ِ بع#ض انت#٪َٓؽت باي ؼ#ٌ ْتٝح#١ ايل#ع         
ٚايٖٛٔ، ٚزت٧ ايعذٚ جبٝٛؾ ٫ قبٌ ،ِ بٗا، ٜٚعًِ ظً#ِ ٚتع#ذٟ ايه #اس،    

 ٚاِْٗ طريجعٕٛ ئا٥بؽت مل ٜ ًرٛا بؼ٧ هتا جا٤ٚا َٔ أجً٘.
ؿ#٢ً اهلل   ًاايٓيب ستُ#ذ ٚا٭ر٣ ايزٟ ٜٛاج٘  بٝإ ايعٓا٤ ٚانتؼك١ ايشابع١:

إر قطعش قشٜؽ ٦َاو ا٭َٝاٍ بآ٫ف َٔ انتكاتًؽت ٫ٚبذ أْٗا  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 تشٜذ قتٌ ايٓيب ٚايكلا٤ ل٢ً اٱط٬ّ.

ٚئشد ايٓيب  وت بلع١ ٦َاو َٔ انت٪َٓؽت ل٢ً جٗ#ذ ف#ِٝٗ يكً#١ ايظ#٬      
ِّٗ ْ ش َِٓٗ باي ؼٌ، َٚٔ اٱلح اص إٔ ٜ#ختٞ اٱئب#اس ل#ٔ    ٚايعذد ٚانت٪ٕٚ ف

اّ،ِ باي ؼٌ بؽت ئاـت١ اٯٜتؽت، بؽت اٱئب#اس ل#ٔ إٔ اهلل ٖ#ٛ ايظ#ُٝع ايعً#ِٝ      
ٚبؽت تٛنٌ انت٪َٓؽت لًٝ٘، يٝهٕٛ ا،ِ ستـ#ٛسًا وت َٛك#ٛل٘ ٚأث#شٙ، بًط#      

 ٚلٓا١ٜ َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ بانت٪َٓؽت.
     ٌ  يك#ذ ج#ا٤و ي ##١ ارتط#ا، وت اٯٜ##١ بـ#ٝ ١ ايعُ##ّٛ اٱط#ت شاقٞ ايؼ##اَ
يًُ٪َٓؽت كتٝعًا، َع اٱئباس لٔ ذذٚث اّ،ِ َٔ فشق١ َِٓٗ، ٚمل تخو اٯ١ٜ 
ئطابًا ئاؿًا يًطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت، ب#ٌ ج#ا٤و ئطاب#ًا لاَ#ًا يًُ#٪َٓؽت َ#ع       
 ايتبعٝض وت )َٓهِ( ٚتكذٜش اٯ١ٜ: ٚإر ُٖش وا٥ تإ َٔ انت٪َٓؽت ّٜٛ أذذ.

ٖ#ا أٚ َ٪ائ#زتٗا   ٚفٝ٘ صجش لٔ ايتعذٟ ل٢ً ايطا٥ تؽت، َٚٓع َ#ٔ تعٝري  
 ز ٚجٛٙ:إِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ لََْ رَفْشَالَبٗزا ا،ِ، ٚوت ايعاٌَ وت اٯ١ٜ ش

انت#٪َٓؽت يًكت#اٍ ق#اٍ     ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِتب١٥ٛ  ا٭ٍٚ:
 ايضجاد: ٚانتع٢ٓ ناْش ايتب١٥ٛ وت ريو ايٛقش.
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 ايعاٌَ فٝ٘ قٛي٘ تعاؾت مسٝع لًِٝ. ايااْٞ:
 اْ٘ بذٍ َٔ "إر غذٚو". اياايث:

 ٚتذٍ اٯ١ٜ ل٢ً تعٝؽت ايطا٥ تؽت َٔ بؽت انت٪َٓؽت، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
اِْٗ بٓٛ ط١ًُ ٚبٓٛ ذاسث١، ذّٝإ َٔ ا٭ْـاس، ٖٚٛ انتشٟٚ لٔ  ا٭ٍٚ:

 إبٔ لباغ، ٚجابش بٔ لبذ اهلل، ٚاٱَاّ ايباقش ٚايـادم لًُٝٗا ايظ٬ّ.
 ٗاجشٜٔ، ٚوا٥ ١ َٔ ا٭ْـاس.ْضيش اٯ١ٜ وت وا٥ ١ َٔ انت ايااْٞ:
ُّٛا باي ؼٌ،  اياايث: مل تزنش اٯ١ٜ اطِ ايطا٥ تؽت أٚ ا٭ػخاق ايزٜٔ ٖ

ٚق##اٍ اي##شاصٟ: َٚ##ٔ ايعًُ##ا٤ َ##ٔ ق##اٍ: إٔ اهلل تع##اؾت أبٗ##ِ رنشُٖ##ا، ٚط##رت  
 .(1)لًُٝٗا، ف٬ ظتٛص يٓا إٔ ْٗتو ريو ايظرت

، ٜع#شفِٗ  ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ، فإ اٯ١ٜ ْضيش وت وا٥ تؽت َٔ ا٭ْـ#اس 
ل#ٔ ج#ابش ب#ٔ لب#ذ اهلل أْ#٘ ق#اٍ : فٝٓ#ا         انتظًُٕٛ، ٫ٜٚٓهشٕٚ ِٖ ايٛاقع١، ٚ
 ٘ ، أٟ إٔ اٯٜ#١ تتل#ُٔ   (2)زًَاٌٍهدوُ ًٌَُِّْيَُّدب  شْضيش، َٚا أذيف اْٗا مل تهٔ، يكٛي#

َذ  ايطا٥ تؽت، ٚاٱئباس بخٕ اهلل لض ٚجٌ ٖٛ ْاؿشُٖا، ٖٚٛ ايزٟ عت#ٍٛ  
 دٕٚ تشتيف ا٭ثش ل٢ً ٖزا ا،ِ.

عٝؽت ايطا٥ تؽت يٝع فلرًا ،ُ#ا، نُ#ا إٔ اٯٜ#١ ٫ ت#ذٍ لً#٢ ايظ#رت       إٕ ت
ٚاٱئ ا٤، بٌ أػاسو اؾت َٛكٛ  ٜتبؽت َٔ ايظ١ٓ ٚايتٛاتش ٚأئباس ايـراب١، 
َع أْ٘ ٫ ٜتلُٔ ايزّ، ٚقذ إْظريف لبذاهلل بٔ أبٞ با٬ةما١٥ َٔ انتٓافكؽت فًِ 

ايظ#رت، ٚيه#ٔ   تزنشٙ اٯٜ#او باٱط#ِ ف#٬ ٜع#ين ٖ#زا ايظ#رت ٫ٚ ٜظ#ترل ٖ#ٛ         
 ا٭ئباس انتتٛاتش٠ جا٤و بتعٝٝٓ٘ ٚفلر٘.

 ٜٚختٞ َذ  ايطا٥ تؽت وت اٯ١ٜ َٔ ٚجٛٙ: 
 إضتـاس اي ؼٌ با،ِ ٚارتاوش. ا٭ٍٚ:
 ختًـِٗ َٔ ٖزا ا،ِ ٚآثاسٙ. ايااْٞ:
 لـ١ُ اهلل لض ٚجٌ ،ِ. اياايث:
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 َؼاسنتِٗ بايكتاٍ َع انت٪َٓؽت كذ ايه اس. ايشابع:
 فٝ٘ ٚجٛٙ: ٌٖٚ ٖزا ا،ِ َعـ١ٝ،

 أْ٘ يٝع ؿتعـ١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ا،ِ باي ؼٌ َٔ ايـ ا٥ش. ايااْٞ:
 اذتام ٖزا ا،ِ باي شاس  َٔ ايضذ . اياايث:

ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ فا،ِ ايٛاسد وت اٯ١ٜ ي#ٝع َعـ#١ٝ، ٭ٕ ا،#ِ َ#ٔ     
ايهً##ٞ انتؼ##هو اي##زٟ ٜه##ٕٛ لً##٢ َشات##يف َت اٚت##١ ػ##ذ٠ ٚك##ع ًا، ٚئ ##ا٤   

كذ ٜهٕٛ ل٢ً ضتٛ ارتاوش٠ اييت ـتش لً#٢ ايب#اٍ   ٚجٗشًا، ٚإبتذا٤ ٚإطتذا١َ، ف
َّذٍََدُُ اٌغ ددشَّ  ث#ِ ٫ تًب##ث إٔ ت##ضٍٚ، ٖٚ#ٛ َ##ٔ لَُٛ##او ارت #ا٤ وت قٛي##٘ تع##اؾت ش   

، فتخطش ارتاوش٠ ل٢ً رٖٔ اٱْظإ ثِ ٜٓظاٖا، ٚيهٔ اهلل ل#ض  (1)زًَلَخَفََ

 ٚجٌ، ٜعًِ بٗا ٫ٚ ٜٓظاٖا.
 ٚعتتٌُ ا،ِ وت انتكاّ ٚجًٖٛا: 

 يٓ ع باٱْظرا، َٔ انتعشن١.ذذٜث ا ا٭ٍٚ:
 أٍٚ ايعضّ ل٢ً اٱْظرا،. ايااْٞ:
 انتٓاجا٠ برتى َٝذإ انتعشن١. اياايث:
ايؼ##ه٣ٛ َ##ٔ ايتب##أٜ ب##ؽت ق##٠ٛ ٚنا##ش٠ ايع##ذٚ، ٚب##ؽت قً##١ ل##ذد     ايشاب##ع:

 انت٪َٓؽت، ٚلذتِٗ.
 إظٗاس ارتٛف َٔ انتعشن١ ْٚتا٥حٗا. ارتاَع:
 ضيٛا َٔ انتعشن١.ستاٚي١ ستانا٠ انتٓافكؽت ايزٜٔ إطت ايظادغ:
 تشى ايتكٝذ با٭ٚاَش وت تعب١٦ انت٪َٓؽت يًكتاٍ. ايظابع:

اَ##ا ا٭ٍٚ ف##إ اٯٜ##١ أل##ِ َ##ٔ ذ##ذٜث اي##ٓ ع بكشٜٓ##١ ؿ##ٝ ١ ادتُ##ع وت   
ايطا٥ تؽت، ٚ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ ٫ٜ٪ائز ل٢ً ارتاوش٠ اييت تطشأ ل٢ً ايٓ ع، 

 فٝهٕٛ لذّ رنشٖا وت اٯ١ٜ ايهشقت١ فش  لذّ انت٪ائز٠.
 ايااْٞ فٗٛ هتهٔ، ٚأَا اياايث فًِ ٜابش ٫ٚ ديٌٝ لًٝ٘.ٚأَا 
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ٚأَا ايشابع فُُهٔ ايٛقٛ  ٚجا٤ اٱئب#اس ل#ٔ تٛنً#ِٗ لً#٢ اهلل يبٝ#إ       
 ايـرب ٚايتك٣ٛ ايًزٜٔ ٜترًٕٛ بُٗا وت َٛاج١ٗ ق٠ٛ ايعذٚ.

ٚأَا ارتاَع فٝحٛص، نتا فٝ٘ َٔ اذت#شق لً#٢ اٱط#٬ّ ٚي#ضّٚ ط#١َ٬       
 ٚكشٚستٗا وت تًكٞ ايٛذٞ ٚايتٓضٌٜ. ٚآي٘ ٚطًِ ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘

ٚأَا ايظادغ ف٬ عتـٌ لٓ#ذ ايط#ا٥ تؽت ذت#٢ لً#٢ ضت#ٛ ارت#اوش٠ اي#يت         
 طشلإ َا تضٍٚ يٛجٛٙ 

 د٫ي١ ئاـت١ اٯ١ٜ، ٚإٔ اهلل ٜظُع أقٍٛ انت٪َٓؽت ٖٚٛ ٚيِٝٗ. ا٭ٍٚ:
 ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ بخفشاد ايطا٥ تؽت ٚانت٪َٓؽت كتٝعًا. ايااْٞ:
 : ايتبأٜ انتٛكٛلٞ ٚاذتهُٞ بؽت انت٪َٓؽت ٚانتٓافكؽت.اياايث

ٚأَا ايظابع فٗٛ بعٝذ أٜلًا ٚئ٬ف ايٛاقع ْٚظِ اٯٜاو فًِ ٜٗ#ِ أذ#ذ    
َٔ ايطا٥ تؽت ؿتخاي ١ ا٭ٚاَش وت َٝذإ انتعشن١، فإ قًش ق#ذ ئ#اي  ايشَ#ا٠     
 م.فًِ ٜتكٝذٚا با٭َش ايٓبٟٛ بعذّ َ ادس٠ َٛاكعِٗ، قًش إْ٘ قٝاغ َع اي اس

ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ بزنش ا٭َش ل٢ً ضتٛ ا،ِ ٚأٍٚ ايعضّ، ٚيٝع اي عٌ،  
ف##٬ ديٝ##ٌ لً##٢ ذـ##ٍٛ أٟ فع##ٌ َرتت##يف لً##٢ ٖ##زا ا،##ِ، ب##ٌ بك##٢ وت أٍٚ 

 َشاذً٘ ايٓ ظ١ٝ ٚإٔ إقرتٕ به٬ّ ٚسأٟ ٜذٍ لًٝ٘.
إٕ ئًٛ اٯ١ٜ َٔ ايزّ يًطا٥ تؽت، ٚزت٦ٝٗا يبٝإ فلٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً  

َ ادستِٗ َٓاصٍ اٱقتإ ٚايتك#٣ٛ، ٜ#ذٍ لً#٢ ؿ#ذم ْب#٠ٛ      ايطا٥ تؽت، ٚلذّ 
ٚإئ#٬ق أؿ#راب٘ ي#٘، ٭ٕ ل#ذّ تشج#ٌ       ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ستُذ 

اي ؼٌ إؾت لامل اي عٌ تخنٝذ ٱقشاسِٖ بانتعحضاو اييت جا٤ بٗ#ا، ٚؿ#ذقِٗ   
بٓبٛت٘، ٚبٝإ بًٛغ أل٢ً َشاتيف ايتـذٜل باٱطتعذاد يكتاٍ ادت#ٝؽ ايه#بري،   

 ظ١ُٝ اييت جا٤و وايب١ اٱْتكاّ ب١ٝٓ ايبطؽ.ٚايك٠ٛ ايع
ٚإر ئطش ل٢ً وا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت ا،ِ باي ؼٌ، فًكذ لضّ ايه اس ل٢ً 

ٚانت٪َٓؽت ٚإطتباذ١ انتذ١ٜٓ، ٚاياخس  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقتٌ 
 يكت٬ِٖ وت بذس َٔ س٩ٚغ ايه ش ٚايل٬ي١.
 وا٥ تإ، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:ٚٚؿ ش اٯ١ٜ ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ بإِْٗ 
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انتشاد كتالتإ َٔ انت٪َٓؽت، نٌ كتال١ َظتك١ً وت أَشٖا، ٚنٌ  ا٭ٍٚ:
 ٚاذذ٠ ئطش ،ا ا،ِ باي ؼٌ َٔ غري إٔ تعًِ يـٛي٘ لٓذ ا٭ئش٣.

 ذـٍٛ انتٓاجا٠ بؽت ايطا٥ تؽت. ايااْٞ:
 اٱحتاد بؽت ايطا٥ تؽت وت َٛكع ايكتاٍ. اياايث:
بُٝٓٗا، نُا إرا ناْا ٜشتبطإ بايٓظيف إؾت إجتُا  ايٓظيف ايكشٜيف  ايشابع:
 جذ ٚاذذ.
يٝع َٔ ؿ١ً ٚإستبا  بُٝٓٗا، إ٫ اْ٘ ذـٌ ا،ِ باي ؼٌ لٓذ  ارتاَع:

 نٌ وا٥ ١ َُٓٗا ل٢ً ضتٛ اٱت ام.
انتٓاجا٠ بُٝٓٗا وت ا،#ِ باي ؼ#ٌ نت#ا سأٚا َ#ٔ ق#٠ٛ ٚنا#ش٠ ل#ذد         ايظادغ:

 ٚلذ٠ ايعذٚ، ٚق١ً انت٪َٓؽت، ٚئز٫ٕ انتٓافكؽت.
٭سجس ٖ#ٛ ا٭ٍٚ ٚارت#اَع، فه#ٌ وا٥ #١ ُٖ#ش لً#٢ ضت#ٛ َظ#تكٌ،         ٚا

 ٚجا٤و اٯ١ٜ تٛثٝكًا ي عًٗا، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
ٜذٍ ايتعذد وت رنش ايطا٥ ١ إٔ اٱطتك٬ٍ وت ا،ِ أطش  يً#ضٚاٍ   ا٭ٚؾت:

َٔ اٱحتاد فك#ذ ٜ#٪دٟ اٱحت#اد ٚاٱيتك#ا٤ وت ا،#ِ إؾت ؿ#ريٚست٘ ٖ#ِ لضقت#١،         
 ٖزا ا،ِ ٚأطباب٘. ٜٚـذس َٔ بعلِٗ َا ٜ ٝذ إل٬ٕ

ٜبؽت ايتعذد إٔ ٚجٛد َ#ٔ ٜٗ#ِ َ#ٔ انت#٪َٓؽت باي ؼ#ٌ ي#ٝع قً#٬ًٝ         اياا١ْٝ:
َترذًا ٚفٝ٘ د٫ي١ ل٢ً إٔ انت#شاد َ#ٔ ا،#ِ ارت#اوش٠ اي#يت تط#شأ لً#٢ ايب#اٍ،         

 ٚايه١ًُ اييت جتشٟ ل٢ً ايًظإ.
تٛنٝ##ذ نا##ش٠ ل##ذد ايه ##اس، ٚست##اٚيتِٗ بع##ث اي ##ض  ٚارت##ٛف وت  اياايا#١: 
 ايٓ ٛغ.
بٝ#إ ذاج#١ انت#٪َٓؽت إؾت سلت#١ اهلل ل#ض ٚج#ٌ وت دف#ع أط#با،          شابع١:اي

 ارتٛف ٚاي ض  َٔ ايه اس ٚجٝٛػِٗ.
وت اٯ١ٜ د٫ي١ ل٢ً إٔ ثباو انتظ#ًُؽت وت َٝ#ادٜٔ ايكت#اٍ ناْ#ش      ارتاَظ١:

بًط  َٚذد َٔ اهلل، فإ قًش إ ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ وا٥ تإ َٔ انت٪َٓؽت 
 ٚيٝع ادتُٝع، ٚادتٛا، َٔ ٚجٛٙ:
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ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    تبؽت اٯ١ٜ َعحض٠ َٔ َعحضاو سط#ٍٛ اهلل   ا٭ٍٚ:
وت ثباو أؿراب٘ وت ايكتاٍ، َع ايتبأٜ ايهبري بِٝٓٗ ٚب#ؽت ل#ذِٖٚ وت    ٚطًِ 

 ايعذ٠ ٚايعذد.
إٕ تشجٌ ا،ِ وت اي عٌ ارتاسجٞ يطا٥ تؽت َٔ انت#٪َٓؽت ٜٓ #ع وت    ايااْٞ:

 ثباو غريِٖ وت َٛاكعِٗ دتٗاو:
 اٱْظإ حملانا٠ غريٙ.ٌَٝ  ا٭ٚؾت:
 ٚسٚد ٖزا ارتاوش وت ايٛجٛد ايزٖين نت٪َٓؽت آئشٜٔ. اياا١ْٝ:
ظٗٛس ايٓكف وت ؿ ٛف انت٪َٓؽت ئـٛؿًا ٚإٔ انتٓافكؽت إْظربٛا  اياايا١:

َٔ انتعشن١ بعذد نبري ٜهٕٛ ذٛايٞ ثًث ل#ذد ايـ#راب١ اي#زٜٔ ئشج#ٛا َ#ٔ      
 انتذ١ٜٓ يًكتاٍ.

َٛاجٗ#١ ايع#ذٚ اي#زٜٔ ٜتخً #ٕٛ ل#ٔ      ٚأُٜٗا أػذ ل٢ً انت#٪َٓؽت ٚإساد٠   
ايكت#اٍ ٖٚ##ِ بع##ذ وت انتذٜٓ##١ مل غتشج##ٛا، اّ اي#زٜٔ غتشج##ٕٛ َ##ع ادت##ٝؽ ث##ِ   

 ٜٓخضيٕٛ َٓ٘، ادتٛا، ن٬ُٖا ٜلش بانتظًُؽت َٚعٜٓٛاو انتكاتًؽت.
ٚيهٔ ايااْٞ أناش كشسًا ٚأػذ ئطشًا لًِٝٗ، نت#ا ٜبعا#٘ اٱْظ#را، بع#ذ      

ٌ ٖ##زا اٱْظ##را، إ٫ َ##ٔ قب##ٌ ارت##شٚد َ##ٔ اٱسب##اى ٚارت##ز٫ٕ، ٚمل عتـ##
انتٓافكؽت إر أساد اهلل لض ٚجٌ ذشَاِْٗ َٔ ادتٗاد َٚا ي٘ َٔ ا٭جش ٚاياٛا،، 
ٚ٭ٕ َعشن##١ أذ##ذ ناْ##ش َٓاط##ب١ يتُر##ٝف انتظ##ًُؽت، ٚفل##س صٜ##  إدل##ا٤ 
انتٓافكؽت،  ٚتٛنٝذ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ إْظرا، انتٓافكؽت ي#ٔ ٜل#ش انت#٪َٓؽت، ٚإٕ    

 و انتظًُؽت ذاج١ يًشجاٍ ٚناش٠ ايظٛاد.جا٤ ٖزا اٱْظرا، وت أناش ذا٫
ٚيٛ إنت ٢ انتٓافكٕٛ بارتشٚد َ#ٔ غ#ري َؼ#اسن١ وت ايكت#اٍ يه#إ أفل#ٌ        

،ِ، نتا فٝ٘ َٔ ايتظاٖش بايٓـش٠، ٚصٜاد٠ ايظٛاد ٚلذد جٝؽ انتظًُؽت أَ#اّ  
ايعذٚ، ٚبعث اي ض  ٚارتٛف وت ْ ٛغ ايه #اس َ#ٔ ايتع#ذٟ ٚايضذ#  لً#٢      

ٜبك٢ وت َ٪ئش٠ ادتٝؽ ٜظاِٖ باٱطِ ٚايعذد وت َٓع انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ٭ٕ َٔ 
 إطتباذ١ َذٜٓت٘.

ٚ٭ْ٘ وت َعشض اٱػرتاى وت ايكتاٍ نُا يٛ سأ٣ انتٓافكٕٛ ايذا٥ش٠ لً#٢   
انتؼشنؽت، ٚؿريٚس٠ َ٪ِْٚٗ غٓا٥ِ فاِْٗ ٜٗحُٕٛ يًٌٓٝ َٓٗ#ا، أٚ إٔ بع#ض   
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 ب#ٔ أب#ٞ   انتٓافكؽت ٜذافع لت١ٝ ْٚـش٠ يٮْـاس ٚ٭ٌٖ انتذ١ٜٓ، ٚيهٔ لب#ذاهلل 
طًٍٛ إْظٌ بِٗ ٚتبع٘ ناريٕٚ قبٌ انتعشن١، يٝختٞ ا،ِ انتزنٛس وت ٖزٙ اٯٜ#١  
ػاٖذًا ل٢ً ئًٛ جٝؽ انتظًُؽت َٔ ايٓ ام ٚانتٓافكؽت فهُا ن#إ ٭ٖ#ٌ ب#ذس    
َٓضي١ ٚػخٕ لظِٝ وت تخسٜو اٱط٬ّ، فهزا بايٓظ#ب١ ٭ٖ#ٌ أذ#ذ ف#اِْٗ ْ#ايٛا      

 َٓؽت َِٓٗ.ػشف ايتٓضٙ لٔ انتٓافكؽت، ٚئًٛ ؿ ٛف انت٪
ٚتذٍ لًٝ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ إر رنشو ا،ِ بايلع  ٚايعحض َٔ غري ايٛؿٍٛ  

إؾت ذاٍ اي ؼٌ ٚادتػت ٚايٖٛٔ، ٚت٪ٜذٙ ا٭ئباس ايٛاسد٠ خبـٛق إْظرا،  
انتٓافكؽت َٔ انتعشن١، ٚإؿشاسِٖ ل٢ً لذّ ئٛض غُاس ايكتاٍ َ#ع َٓاػ#ذ٠   

 انت٪َٓؽت ،ِ.
     َ ؽت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ ٱحت#اد    َٚٔ إلحاص اٯٜ#١ ت#ذائٌ َل#اَٝٓٗا َ#ع َل#ا

 انتٛكٛ ، ٚعتتٌُ ا،ِ باي ؼٌ َٔ ج١ٗ ايضَإ ٚجًٖٛا:
انت##٪َٓؽت  اي##ٓيب ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِقب##ٌ إٔ ٜب##٨ٛ  ا٭ٍٚ:

 َكالذ يًكتاٍ ٚلٓذ مسا  ئرب زت٧ ايه اس جبٝؽ نبري.
ِ   أثٓا٤ قٝاّ  ايااْٞ: بإل#ذاد ٚتعب٦#١    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ٪َٓؽت يًكتاٍ، ٚإؿاب١ وا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت باي ض  ٚارتٛف.انت
 وت ايطشٜل اؾت أذذ، ٖٚٛ ل٢ً جٗاو: اياايث:
 قبٌ إْظرا،  انتٓافكؽت. ا٭ٍٚ:
 لٓذ إْظرا، ٚإطتضاٍ انتٓافكؽت. ايااْٞ:
 بعذ إْظرا، انتٓافكؽت. اياايث:
 لٓذ بذاٜاو انتعشن١ َع ايه اس. ايشابع:

ؿ#١ً يً#ِٗ انت#زنٛس وت ٖ#زٙ اٯٜ#١ بإْظ#را،        ٚايـرٝس ٖٛ ايشابع، ف#٬ 
انتٓافكؽت، ٭ٕ انت٪َٓؽت ٜعشفٕٛ ذكٝك١ انتٓافكؽت، ٫ٜٚظ#ت شبٕٛ ؿ#ذٚس اي #ذس    
ٚارتز٫ٕ َِٓٗ، بٌ جا٤ ا،ِ ذتاٍ كع  لٓ#ذ ايط#ا٥ تؽت ٚي#ٝع ل#ٔ ج#ػت      
ٚختارٍ ٖٚٚٔ أٚ تهاطٌ لٔ ايٛظا٥  ادتٗاد١ٜ، ي#زا صاٍ ل#ِٓٗ ٖ#زا ا،#ِ     

ٖٚ#ٞ إٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٖ#ٛ اي#زٟ ظتعً#ِٗ أقٜٛ#ا٤،         ذانتا إطترلشٚا ذكٝك#١ 
 ٜٚضٜذِٖ إقتاًْا، ٧ٜٝٗٚ أطبا،  ايٓـش يًُظًُؽت.
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ٚيعًِٗ رنشٚا َعشن١ بذس ٚنٝ  إٔ انت٪َٓؽت ِٖ ا٭قٌ فٝٗا، َٚ#ع ٖ#زا    
ٖضَٛا انتؼشنؽت، ٚأٚقعٛا فِٝٗ طبعؽت قت٬ًٝ، ٚطبعؽت أطريًا، ٚلذد انتظًُؽت 

، يٝضٜذِٖ إطترلاس َعشن١ بذس ٚغًب١ انتظًُؽت ٫ٜضٜذ ل٢ً ايا٬ةما١٥ إ٫ ق٬ًًٝ
 فٝٗا إقتاًْا ٚلضقت١ ٚق٠ٛ، ٚتطشد لٔ ئٛاوش ايطا٥ تؽت ا،ِ  باي ض  ٚارتٛف.

يزا َٔ اٯٜ#او إٔ ٖ#زا ا،#ِ مل ٜ#خو وت َعشن#١ اٱط#٬ّ ا٭ٚؾت َعشن#١         
بذس، بٌ جا٤ وت أذذ، ٚبع#ذ ثب#ٛو ذكٝك#١ ٖٚ#ٞ ق#ذس٠ انتظ#ًُؽت لً#٢ حتكٝ#ل         

ِٗ بايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل، ٚزت٧ انتذد ٚايعٕٛ َٔ لٓذ اهلل لض ايٓـش، ٚحتًٝ
ٚجٌ فحا٤ ا،ِ بخد٢ْ َشاتب٘ َٔ ارتاوش٠ ل٢ً ايكًيف، أٚ ايه١ًُ بؽت ايزٚاو 

 راو ايـ٬و ٚايٓظيف ايٛاذذ، يٝهٕٛ دْٚ٘ بشصخ ٚٚاق١ٝ َٔ ٚجٛٙ:
 بًٛغ انت٪َٓؽت َشاتيف ايـرب ٚحتٌُ ا٭ر٣ وت جٓيف اهلل لض ٚجٌ. ا٭ٍٚ:
ئؼ١ٝ انت٪َٓؽت َٔ اهلل وت ايظش ٚايع١ْٝ٬، ٖٚٛ َٔ أط#با، صٚاٍ   اْٞ:ايا

 ا،ِ باي ؼٌ ذاٍ وشٚٙ.
ٜٚذٍ ل٢ً طشل١ صٚاي٘، ٚبكا٥٘ ؿتشتب١ ا،ِ ٚلذّ حتٛي٘ إؾت لضقت١ ٚفعٌ، 
َٓطٛم اٯ١ٜ َٚٛاؿ١ً ايطا٥ تؽت ايكتاٍ ٚن ٢ ب٘ فخشًا ٚلضًا اؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، 

ٚقتًا و٬ًٜٛ ئـٛؿًا ٚأِْٗ ناْٛا وت َٝذإ ٚا،ِ بايؼ٧ ٫ ٜـاذيف اٱْظإ 
انتعشن١ َٚا تظتًضَ٘ َٔ طشل١ اذتشن١ طٛا٤ وت ا،حّٛ أٚ ايذفا ، َٚطاسد٠ 
ايعذٚ، ٚإجتٓا، ايٓباٍ ٚايظٗاّ، ٚايتلر١ٝ َٔ أجٌ اي ًب١، يزا جا٤و اٯ١ٜ 
بً ظ ا،ِ باي ؼٌ يبٝإ طشل١ صٚاي#٘، ٚل#ذّ إط#تكشاسٙ، ٚأْ#٘ ن#إ ئ#اوش٠       

 ل٢ً ايباٍ. َتضيضي١ َشو
ٚيهٔ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ بٗا، ٚت لٌ ٚرنشٖا وت ايكشإٓ يتهٕٛ َٛلظ١ 
ٚلرب٠، َٚذسط١ يٮجٝاٍ ٚطببًا يت١ُٝٓ ًَه١ ايتك٣ٛ وت ْ ٛغ انتظًُؽت، نٞ 
٫ُٜٗ##ٛا باي ؼ##ٌ لٓ##ذ ايضذ##  َٚٛاجٗ##١ ايه ##اس، َٚ##ٔ ٜٗ##ِ َ##ِٓٗ باي ؼ##ٌ 

٣ٛ ٚاياب#او وت  ٜظترلش ٖزٙ اٯٜ#١ فٝت#ذاسى أَ#شٙ، ٜٚع#ٛد إؾت َ #اِٖٝ ايتك#      
 َٛاكع ايكتاٍ.
بتعب١٦ انت٪َٓؽت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ نإ قٝاّ  اياايث:

ٚٚك##عِٗ وت زتايظ##ِٗ ط##شًا َ##ٔ أط##شاس ثب##اتِٗ وت َٓ##اص،ِ، يربن##او ايٓب##٠ٛ  



 ز                                                                 210ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

ٚإدساى انتظًُؽت يظٔ ايعاقب١، َٚا وت ذلٛس ايٓيب انتعشن١ َٔ أطبا، ايظ ش 
 ٚايٓـش.
بٓ ظ#٘ تعب٦#١ انت#٪َٓؽت وت     يب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايٓإٕ تٛيٞ  

َٛاكعِٗ دل٠ٛ ،ِ يعذّ ا،ِ باي ؼٌ ٚلذّ ايٓهٛق أٚ اي شاس وت انتٛاج١ٗ 
ٚايضذ ، ٖٚٛ بشصخ دٕٚ إطتكشاس ا،ِ باي ؼٌ وت ذاٍ ذذٚث٘، نت#ا يًٓب#٠ٛ   

 َٔ ا٭ثش وت ْ ٛغ انت٪َٓؽت. ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚػخف 
حتًٞ انت٪َٓؽت بايـرب ٚايتك٣ٛ، ٚٚل#ذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ بإْـ#شاف      ايشابع:

نٝذ َٚهش ايه اس لِٓٗ فبايـرب ٚارتؼ#١ٝ َ#ٔ اهلل ٫ ٜ #ادس انت٪َٓ#ٕٛ َٛاق#ع      
 ايكتاٍ، ٫ٚ ٜتخًٕٛ لٔ أد، ٚطٓٔ اٱقتإ.

ايآا٤ ٚانتذ  اٱ،ٞ يًُظًُؽت ْٚعتِٗ بـ ١ اٱقتإ ايزٟ  ارتاَع:
ٚادتٗاد، ٚلذّ ايٓهٛق أٚ اي شاس َٔ َٛاؤ ٖٛ ذث ،ِ ل٢ً ايـرب 

 ايكتاٍ.
تعاك###ذ ٚت###آصس انت###٪َٓؽت فُٝ###ا بٝ###ِٓٗ وت ط###ٛ  انتع###اسى،       ايظ###ادغ:

ٚإئ٬ؿِٗ وت اذتش،، ٚتضالتِٗ ٚت#ذافعِٗ وت َٛاجٗ#١ ايع#ذٚ، ٚإرا أساد    
أذذ س٩ٚغ ايه ش ٚايل٬ي١ ايرباص ٜربص ي٘ ل#ذد َ#ٔ انت#٪َٓؽت، ٚن#ٌ ٚاذ#ذ      

 ص بايؼٗاد٠.َِٓٗ ٜشٜذ قتً٘ أٚ اي ٛ
فَأًََجَظَ فِِ ٚوت َٛط٢ لًٝ٘ ايظ٬ّ لٓذَا أيك٢ ايظرش٠ لـِٝٗش@@

، فكٝذو اٯ١ٜ أل#٬ٙ ٖٝٓ#١   (1)زلٍُْنَب الَ رَخَفَ إِٔههَ لَْٔذَ األَعٍَََ *َٔفْغِوِ خِْفَخً ٌُِعََ

ارت##ٛف بخْٗ##ا وت اي##ٓ ع ٚمل ترتج##ٌ وت ارت##اسد ٚتظٗ##ش آثاسٖ##ا لً##٢ ٬ََ##س 
إيٝ٘ َٔ ذتظ١ ايضَإ ّ، يٝهٕٛ انتذد اٱ،ٞ أقش، ٚجٛاْس َٛط٢ لًٝ٘ ايظ٬

اييت ٫ تهاد ت#بؽت اي#يت ت ـ#ٌ ب#ؽت دبٝ#يف ارت#ٛف وت اي#ٓ ع ٚظٗ#ٛسٙ لً#٢          
ادتٛاْس ٚيٕٛ ايبؼش٠ ئاؿ١ َع إط#تُشاس لً#١ ارت#ٛف ٖٚ#ٞ لـ#ٞ ٚذب#اٍ       
ُّ#ٛا            ايظرش٠ ٚنخْٗ#ا ثع#ابؽت تظ#ع٢، ٚق#ذ أْع#ِ اهلل ل#ض ٚج#ٌ لً#٢ اي#زٜٔ ٖ

ثِ أنشّ اهلل  ا٤ِٖ انتذد ٚكشٚ، اي١ٜ٫ٛ َٔ لٓذ اهللباي ؼٌ َٔ انتظًُؽت فح
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فَدالَ رَيِنُدٌا ًَرَدذَعٌُا    انتظًُؽت فٓٗاِٖ لٔ ايٖٛٔ ٚارت#ٛف ٚايل#ع  بكٛي#٘ تع#اؾتش    

، ٚوت راو ٚاقع#١ أذ#ذ ٚأذ#ذاثٗا يٝه#ٕٛ َ#ٔ      (1)زإٌََِ اٌغَّدٍُِْ ًَلَْٔدزَُُ األَعٍََدٌََْ   

  شد ٚدْٛ ارتطش. انتظًُٕٛ ٚٚسث١ ا٭ْبٝا٤ وت تًكٞ انتذد وت طال١ اذت

 
 قاَىٌ"هًج طائفخاٌ"

ناري٠ ٖٞ انتعاسى اييت ئاكٗا انتظ#ًُٕٛ ا٭ٚا٥#ٌ، ٚلُ#ّٛ انتظ#ًُؽت وت     
أجٝا،ِ انتتعاقب١، ٚيهٔ َعشن١ أذذ ،ا ئـٛؿ١ٝ وت ذٝا٠ انتظ#ًُؽت وت ن#ٌ   
صَإ َٚـش َٔ أَـاسِٖ، ٚراو ػخٕ وت تخسٜو اٱط٬ّ، وت َعشن١ ايبك#ا٤  

جتً#ش فٝٗ#ا َع#اْٞ ثب#ٛو َب#اد٨ اٱط#٬ّ إؾت ٜ#ّٛ         ٚايـُٛد، انتعشن#١ اي#يت  
 ايكٝا١َ.
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٖٚٞ انتعشن١ اييت أنذو َعحض٠ ئاؿ١ يًٓيب ستُذ  
ٖٚٞ لحض ايه اس لٔ ايٛؿٍٛ إيٝ٘، ٚايٌٓٝ َٔ اٱط#٬ّ َ#ع إٔ ٖ#زا    ٚطًِ 

ايٛؿ##ٍٛ ٚف##ل ق##ٛاْؽت ايظ##بب١ٝ أَ##ش ظ##اٖش ٚقشٜ##يف، يها##ش٠ جٓ##ٛد انتؼ##شنؽت    
 ِٗ، ٚق١ً لذد انتظًُؽت.ٚلذتِٗ َٚ٪ْٚت

يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ نتعشن١ أذ#ذ إٔ ته#ٕٛ ذامس#١ وت تابٝ#ش دل#ا٥ِ       
ايتٛذٝذ وت ا٭سض، ٚبكا٤ كٝا٤ ايٓب٠ٛ، ٚقـٛس ايه #ش ٚايه #اس ل#ٔ إذت#ام     
ًُّا باي ؼٌ َٔ قبٌ لذد قًٌٝ َٔ انتظًُؽت ٚايزٟ ٜعين  ا٭ر٣ باٱط٬ّ إ٫ ٖ

اٯٜ#١ ٚثٝك#١ مساٜٚ#١ ي#ٝع يبٝاْ#٘      ايلع  َع ايؼعٛس بايعحض، ٚجا٤و ٖ#زٙ  
ٚتٛنٝذٙ، بٌ يٲئباس لٔ طشل١ صٚاي٘، ٚلذّ إكشاسٙ بانتظًُؽت وت َٝ#ادٜٔ  

 ايكتاٍ، ٚذاٍ ايظًِ ٚاذتش،.
ٚتًو آ١ٜ إلحاص١ٜ إٔ ٜختٞ إئباس وت ايكشإٓ لٔ ذاٍ شتـٛؿ#١ دتُال#١   
َٔ انتظًُؽت، يته#ٕٛ آٜ#١ وت ايع#انتؽت، ٚبؼ#اس٠ ٭جٝ#اٍ انتظ#ًُؽت، ف#٬ ٜك#ٍٛ         

ُّش وا٥ تإ َٓهِ باي ؼٌ، ٭ٕ ا،ِ ئطٛس وت ايباٍ، ٚجشٜإ ب علِٗ يكذ ٖ
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يًه٬ّ ل٢ً ايًظإ َٔ غري إٔ ٜرتجٌ وت ايٛاقع ارتاسجٞ، بُٝٓا إْٗضّ ايه اس 
َٔ َٝذإ انتعشن١ وت بذاٜتٗا، ٚوت ْٗاٜتٗا سجعٛا ئا٥بؽت، ٚمل ٜظتطٝعٛا حتكٝل 

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٌ أغشاكِٗ اييت جا٤ٚا َٔ أجًٗا، َٚٓٗا ستاٚي١ قت
 .ٚآي٘ ٚطًِ

ٚتبؽت اٯ١ٜ اي لٌ ايعظِٝ ايزٟ ْاٍ ػشف٘ انتظ#ًُٕٛ، ٚإَت#اصٚا ب#٘ ل#ٔ     
انتؼشنؽت، ٖٚٛ ْضٍٚ آٜاو ايك#شإٓ وت نؼ#  ايٛق#ا٥ع ٚا٭ذ#ذاث وت َع#اسى      
انتظًُؽت، نتٓع ادتٗاي١ ٚاي شس، ٚيتهٕٛ ن#ٌ َعشن#١ َذسط#١ يًُك#اتًؽت،     

ٚيه##ٔ انتظ##ًُؽت ٜعٝؼ##ٕٛ ٚقا٥عٗ##ا ٚنخْٗ##ا   فتختً##  ا٭صَٓ##١ انتتعاقب##١،  
صَ##اِْٗ، قشٜب##١ َ##ِٓٗ ٚي##ٝع َ##ٔ ٚط##١ًٝ يًت##خثري وت ايٓ##اغ لاَ##١  ذاك##ش٠ وت

ٚانتظًُؽت ئاؿ١ َاٌ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ، ٖٚٛ أَش ٜبعث اي ض  ٚارتٛف وت ْ ٛغ 
 ايه اس.
فتختٞ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ يبٝإ ذاٍ انتظًُؽت وت انتعشن١ فتهٕٛ دسطًا َٚٛلظ١  

ِّ كتال١ َٔ انت٪َٓؽت بادتػت ٚػعٛسِٖ ،ِ، ٚإْ زاسًا ٚتٛبٝخًا يًه اس، إٕ ٖ
بايل##ع  ذح##١ لً##٢ ايه ##اس إؾت ٜ##ّٛ ايكٝاَ##١، ٭ٕ  ئطاب##او اي##ذل٠ٛ إؾت    
اٱط#٬ّ ػ#ا١ًَ يًٓ#اغ كتٝع#ًا، ٚي#ٝع َ#ٔ أذ#ذ َظ#تا٢ٓ َٓٗ#ا، ٚمل ٜ#شض           
ايه اس بايـذٚد ٚاٱلشاض لٓٗا، ب#ٌ ج#ا٤ٚا جبٝٛػ#ِٗ ٚايكبا٥#ٌ انتتراي #١      

 ٚا٭ذابٝؽ يٝحٗضٚا ل٢ً اٱط٬ّ. َعِٗ
فحا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ يَٛ#ًا ،#ِ، ٱدئ#ا،ِ اي #ض  وت قً#ٛ، كتال#١ َ#ٔ           

انت٪َٓؽت، ٚإٕ مل ٜرتتيف ا٭ثش لًٝ٘ وت ارتاسد، ٚنخٕ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َ#ٔ رن#ش   
ِّ وا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت بايلع  جا٤و ٱقا١َ اذتح١ ل٢ً ايه اس ل٢ً ضتٛ  ٖ

انتظ##ًُؽت، ٚ ستاٚي##١ بع##ث اي ##ض  وت ْ ٛط##ِٗ، َتع##ذد بتظ##ٝري ادتٝ##ٛؾ لً##٢ 
 ٚتابٝش انتٓافكؽت وت َٓاصٍ ايؼو ٚايشٜيف.

فُع زت٧ جٝٛؾ ايه اس ٜتحشأ انتٓافكٕٛ، ٜٚظٗشٕٚ َا غت ٕٛ َٔ ايه ش،  
فخئضاِٖ اهلل تعاؾت ٚانتؼشنؽت وت ّٜٛ أذذ، يٝهٕٛ آ١ٜ وت ايعانتؽت، ٚدي٬ًٝ ل٢ً 

ٕ ا٭ؿ##ٌ ٖ##ٛ بك##ا٤ اٱط##٬ّ، لح##ض ايه ##اس ل##ٔ ايكل##ا٤ لً##٢ اٱط##٬ّ، ٭ 
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ٚدئٍٛ ايٓاغ فٝ٘ أفٛاجًا، ٫ٜٚظتطٝع ايه اس ؿذ ايٓاغ لُا أساد ،ِ اهلل 
 َٔ ايعض ٚاٱقتإ.

ِ  (1) زٌََٓ َّضُشًُّوَُُ إِاله لَرًٍشفحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ َـذاقًا يكٛي٘ تعاؾت   فً#

عتـ##ٌ ف##شاس َ##ٔ انت##٪َٓؽت، ٭ٕ وت ٖ##زا اي ##شاس ك##شسًا ن##بريًا لً##٢ اٱط##٬ّ   
انتظًُؽت، بٌ ج#ا٤ لً#٢ ضت#ٛ ا،#ِ باي ؼ#ٌ َٚ#ٔ قب#ٌ كتال#١ ٚوا٥ #١ َ#ٔ           ٚ

انت٪َٓؽت دٕٚ ادتُٝع، ٖٚٛ َٔ ا٭ر٣ ايزٟ جا٤و اٯ١ٜ باٱئباس لٔ طشل١ 
صٚاي٘ ٚإكُر٬ي٘،  يٝبك٢ َهش١َ يًُ٪َٓؽت ٚػاٖذًا ل٢ً َاحتًُٛٙ َٔ ا٭ر٣ 

ايتعذٟ  وت جٓيف اهلل، َٚا ذتكِٗ َٔ ايه اس َٔ ايظًِ، َٚٛاجٗتِٗ ٭طبا،
اي#ٓيب  ٭ٕ ا،ِ باي ؼٌ ْتٝح١ دتٛس ايه اس، فًٛ مل ٜخو ايه اس يً ضٚ ٚقت#ٌ  

 ٚانت٪َٓؽت نتا ُٖش وا٥ ١ َٔ انت٪َٓؽت باي ؼٌ. ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
َٚع ٖزا فإٕ ٖزا اجمل٧ نإ إْعطاف١ وت ايتخسٜو، أدو إؾت إقشاس ايكبا٥ٌ  

ٚدٜٔ ٜٓتؼش بظشل١ بؽت ايٓاغ، ًٜٚك٢  بخٕ اٱط٬ّ ٚاقع ثابش ٫قتهٔ إصايت٘،
ُّ#ش     ايكبٍٛ لٓذِٖ ل٢ً إئت٬ف إْتُا٤اتِٗ ٤٫ٚٚاتِٗ، َٚؼ#اسبِٗ، يك#ذ ٖ
وا٥ تإ باي ؼٌ يٝٓـشِٖ انت٬ٜؽت َٔ انتظًُؽت إبتذا٤ً َٔ طال١ انتعشن١ ٚإؾت 

 َٜٛٓا ٖزا َٚا بعذٙ.
نٌ ٚاذذ ٜظع٢ يذفع ٖزا ا،ِ َٚٓع تهشاسٙ وت ايزاو ٚلٓذ اي ري َ#ٔ   

ِّ باٱطتعذاد يًُعشن#١   انت٪َٓؽت، ٜٚبزٍ جٗذٙ يًٛقا١ٜ ٚاٱذرتاص َٔ ٖزا ا،
َٚٛاج١ٗ ايه اس بايتلر١ٝ ٚاي ذا٤ ٚاٱطتبظاٍ وت انتعشن١، ٚت١٦ٝٗ َكذَاتٗا، 
ٚايتظًس ييف ايؼٗاد٠ ٚايؼٛم يًكا٤ اهلل لض ٚجٌ، ٖٚٛ َٔ لَُٛاو قٛي٘ 

٪َٔ أْ#٘ َ#٬م اهلل ل#ض ٚج#ٌ، ٚأْ#٘ ي#ٔ       فُع إدساى انت (2) ٍزًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبتعاؾتش 

غتظش ػ٦ًٝا بايكتٌ بٌ ٜ ٛص بايٓعِٝ ا٭ئشٟٚ ايذا٥ِ، ٫ِٜٗ باي ؼٌ ٫ٚ غتايط٘ 
 اذتضٕ ٚارتٛف.
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فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبعث اذتظ#ش٠ ٚاي #ض  وت قً#ٛ، ايه #اس نت#ا فٝٗ#ا َ#ٔ        
أطبا، تٛقٞ انتظًُؽت َٔ اي ؼٌ ٚاذتضٕ ٚايؼعٛس بايلع ، يك#ذ لً#ِ اهلل   

ٌ ذ###اٍ انتظ###ًُؽت وت أذ###ذ ٚإؿ###اب١ بع###ض انت###٪َٓؽت بايل###ع              ل###ض ٚج### 
ٚارت##ٛف، ٚل##ذّ ت##خثريٙ لً##ِٝٗ وت ايكت##اٍ َٚٛاجٗ##١ ا٭ل##ذا٤، يٝ##ٓعِ لً##ِٝٗ 
باي لٌ ٚناش٠ ايعذد بعذ َعشن١ أذذ، ٚدبٝ#يف ايل#ع  وت ؿ# ٛف ايه #اس     
ايزٜٔ طعٛا يًكلا٤ ل٢ً اٱط٬ّ ٚذاٚيٛا بع#ث اي #ض  ٚارت#ٛف وت ْ #ٛغ     

 انت٪َٓؽت.

 عهى املُاسبت
ز أسبع َ#شاو وت ايك#شإٓ، ج#ا٤و ٚاذ#ذ٠ ئطاب#ًا يً#ٓيب       ىََّّدذَ ٚسد ي ظش

ًُ اٌٍهوِ عٍَََْهَ ًَسَدََّزُوُ ٌَيََّّذَ طَبئِفَخ  ِِنَيَُُ لََْ  ،شؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِستُذ  ًٌٌَََالَ فَضْ

 .(1)زُّضٌٍُِّنَ

ِ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘  وت بٝإ فلٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً   ٚآي#٘ ٚط#ً
ب##ايٛذٞ ٚايتٓضٜ##ٌ، ٚنؼ##  اي##ذل٣ٛ ايباوً##١ ٭ذ##ذ انتٓ##افكؽت بشَ##ٞ بع##ض   

 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِانتظًُؽت بايظشق١، ٚدفع اهلل لض ٚجٌ ب
ايكتٌ ٚا،٬ى ايزٟ أسادٙ ي٘ ايه اس ٚانتٓافكٕٛ، َٚٔ اٯٜاو إٔ انت٪َٓؽت مل 

 ٚانتظًُؽت. ٘ ٚطًِايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيُٜٗٛا بإك٬ٍ 
ِّ ب#ٌ ط#شلإ َ#ا       ِّ َِٓٗ باي ؼٌ مل ٜهٔ أط٠ٛ ي ريٙ وت ٖ#زا ا،# ٖ َٔٚ

 تشن٘ يٝظتُش وت ايكتاٍ ٚستاسب١ ايه اس.
وت بٝإ َا ٫قاٙ ا٭ْبٝ#ا٤   (2) زًَىََّّذَ وًُُّ لَُِّخٍ ثِشَعٌٌُِيَُِ ٌَِْأْخُزًُهُٚجا٤ قٛي٘ تعاؾتش

بٝ٘ ذت#اٍ ا٭َ#ِ ايظ#ابك١ اي#يت     َٔ قَِٛٗ َٔ ا٭ر٣، ٚإٔ َا فعًت٘ ق#شٜؽ ػ#  
 أؿشو ل٢ً ايه ش ٚادترٛد.
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ٚوت ادتُع بؽت اٯ١ٜ أل٬ٙ ٚاٯ١ٜ ستٌ ايبرث ديٌٝ ل٢ً إٔ قشٜؼًا جا٤و  
ِ     جبٝٛػٗا وت َعشن١ أذذ يكتٌ  ، ٚق#ذ  ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ٔ قذ قتٌ، ٚيعً٘ َ#  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِأػالٛا أثٓا٤ انتعشن١ إٔ ستُذًا 

أط##با، إْظ##رابٗا َ##ٔ انتٝ##ذإ، ٚلٓ##ذَا إنتؼ## ٛا إٔ اي##ٓيب ذ##ٞ ٜٚكات##ٌ مل  
ٜظتطٝعٛا ايهش٠ َٔ جذٜذ، ٭ٕ انت٪َٓؽت إجتُعٛا لًٝ٘، ٚإصدادٚا بخطًا ٚلضقت١ 
ل٢ً َٛاؿ١ً ايكتاٍ بعذ إٔ سأٚا اٯٜاو ٚايرباٖؽت ايذاي١ ل٢ً ؿذم ْبٛت#٘،  

 ٚذ ظ اهلل لض ٚجٌ ي٘ وت أػذ ٚأئطش ا٭ذٛاٍ.
ُع بؽت اٯٜ#تؽت تٛنٝ#ذ يك#إْٛ ٖٚ#ٛ إٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ عت#ٍٛ ب#ؽت         ٚوت ادت

ايه اس ٚبؽت ايٓيب ٚقتٓعِٗ َٔ ايٛؿٍٛ ايٝ٘، ٚجا٤و اٯ١ٜ ستٌ ايبرث بٝاًْا 
ٚاكرًا، ٚظاٖشًا يًعٝإ وت دفع اهلل لض ٚجٌ لٔ ايٓيب، فكذ إطتطا  ايه اس 

ِ   إٔ ٜكرتب#ٛا َ#ٔ    اذتح##اس٠ ، ٜٚشَ#ٛٙ ب اي##ٓيب ستُ#ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط##ً
ٜٚهظشٚا سبالٝت٘ ٚمل ٜهٔ َع٘ َٔ انتظًُؽت إ٫ بعذد أؿابع ايٝذ أٚ ايٝ#ذٜٔ  

اي#ٓيب ستُ#ذ   ٚقذ أثكًتِٗ ادتشا ، َٚع ٖزا مل ٜظ#تطع ايه #اس ايٛؿ#ٍٛ إؾت    
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ٚجا٤و اٯ١ٜ ايشابع#١ اي#يت فٝٗ#ا ي #ظ )ُٖ#ش( وت ط#ٛس٠ ٜ#ٛ ط#  لًٝ#٘          
، إر إٔ ايربٖ#إ  (1)زًَىََُّ ثِيَدب ٌَدٌَالَ لََْ سَلٍَ ثُشَىَدبَْ سَث دوِ     ًٌََمَذَ ىََّّذَ ثِوِايظ٬ّ ش

ٚاذتح١ اييت ت لٌ اهلل لض ٚجٌ بٗ#ا لً#٢ ٜٛط#  ٚاقٝ#١ ي#٘، ٚلـ#١ُ َ#ٔ        
 انتعـ١ٝ ٚايضيٌ، يبٝإ فلٌ اهلل ل٢ً ا٭ْبٝا٤.

ٌٖٚ َٔ بشٖإ سأت٘ ايطا٥ ت#إ ٜ#ّٛ أذ#ذ جعً#ُٗا ٜٓـ#شفإ ل#ٔ ا،#ِ         
آ١ٜ وت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، فكذ نإ باي ؼٌ، ادتٛا، ْعِ

ادتٗاد ٚايـرب، ٚأط٠ٛ ذظ#١ٓ، ٚن#إ قتاي#٘ ٚثبات#٘ وت َٛك#ع٘ بشٖاْ#ًا ٜ#ذلٛ        
 انت٪َٓؽت حملانات٘، ٚانتبادس٠ إؾت ايذفا  لٓ٘.

 حبث بالغي
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َٔ ٚجٛٙ ايب#ذٜع )اٱدَ#اد( ٖٚ#ٛ ت#ذائٌ ٚدَ#خ غ#شض وت غ#شض أٚ        
٬ّ أذ##ذُٖا، ٚيه##ٔ ايا##اْٞ ٜت##ذائٌ َع##٘ وت ب##ذٜعًا وت ب##ذٜع، فٝظٗ##ش وت ايه##

لشك٘، ٜٚتعذد ايبذٜع ٚاي شض وت اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ، ٖٚٛ َٔ أطشاسٖا ٚايهٓٛص 
 ايع١ًُٝ ٚايعكا٥ذ١ٜ اييت تتلُٓٗا.

ِّ وا٥ تؽت َٔ انتظًُؽت بايلع  ٚايٖٛٔ،  ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتخرب لٔ ٖ
ٛ اي ؼٌ ٖٚٛ َٚٔ اٱلحاص اْٗا مل تزنش أ،ِ ٚذذٙ بٌ رنشو َٛكٛل٘ ٖٚ

أَش َزَّٛ، ٚيهٓ٘ مل ٜكع بٌ جا٤ رنشٙ ل٢ً ضتٛ ا،ِ، يٝهٕٛ اي شض اٯئش 
 َٔ اٯ١ٜ َذ  انت٪َٓؽت، ٚتكظُِٝٗ إؾت قظُؽت:

 انت٪َٕٓٛ ايزٜٔ مل ُٜٗٛا باي ؼٌ، ِٖٚ ا٭ناش. ا٭ٍٚ:
 انت٪َٕٓٛ ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ ِٖٚ جٓاذإ َٔ ا٭ْـاس. ايااْٞ:

اي ؼٌ، ٚلذّ ذـٍٛ اٱْٗضاّ ٚاٱطتضاٍ َٔ يتذٍ اٯ١ٜ ل٢ً لذّ ٚقٛ  
 قبٌ ٚاذذ أٚ أناش َٔ انت٪َٓؽت.

فتتلُٔ ٖزٙ اٯ١ٜ غشكًا لكا٥ذًٜا ٜتعًل بعؼل انت٪َٓؽت يًؼٗاد٠ ٚثباتِٗ 
وت انتكالذ اييت أجًظِٗ فٝٗا سطٍٛ اهلل، ٚرنشو اٯ١ٜ )ا،ِ باي ؼٌ( بـٝ ١ 

 اْكطا  َاٌ ٖزا ا،ِ وت انتاكٞ ٚايضَإ ايظابل يٓضٍٚ اٯ١ٜ، ٚفٝ٘ إػاس٠ إؾت
ؿ## ٛف انتظ##ًُؽت، ٚانتع##اسى اي##يت ئاك##ٖٛا بع##ذ َعشن##١ أذ##ذ، يٝه##ٕٛ َ##ٔ 
أغشاض ٖزٙ اٯ١ٜ تخدٜيف انتظًُؽت ٚإسػادِٖ إؾت ايتلر١ٝ ٚبزٍ ايٛطع وت 

 ادتٗاد، ٚلذّ ا،ِ ٚإػ اٍ ايباٍ باٱْٗضاّ.

 عهى املُاسبت
ع )وا٥ ت##إ( ٚسد ي #ظ )و#ا٥ تؽت( وت ايك##شإٓ أسب#ع َ#شاو، َ##شتؽت ب#ايشف     

َٚشتؽت بادتش )وا٥ تؽت( ٚجا٤ وت ٖزٙ اٯ١ٜ بايشفع، نُ#ا ٚسد وت قٛي#٘ تع#اؾت    
، ٚٚسد وت ط#بيف  (1)زًَإَِْ طَبئِفَزَبِْ َِِٓ اٌُّْؤَِِنِنيَ الْزَزٌٍَُا فَأَصٍَِذٌُا ثََْنَيَُّدب ش

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ايٓضٍٚ لٔ إبٔ لباغ سك٢ اهلل لُٓٗا قاٍ: ٚق  سطٍٛ اهلل 
ًع بعض ا٭ْـاس ٖٚ#ٛ لً#٢ لت#اس، فب#اٍ اذتُ#اس، فخَظ#و       ل٢ً زت ٚطًِ
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لبذاهلل بٔ أبٞ بخْ ٘ ٚقاٍ: ئٌ طبٌٝ لتاسى فكذ آراْا ْتٓ٘، فكاٍ لبذ اهلل بٔ 
سٚاذ١: ٚاهلل إٕ بٍٛ لتاسٙ ٭وٝيف َٔ َظهو، ٚسٟٚ لتاسٙ أفلٌ َٓو، 

ِ   ٚبٍٛ لتاسٙ أوٝيف َٔ َظهو، َٚل٢ سط#ٍٛ اهلل    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚط#ً
ُٓٗ##ا ذت##٢ إط##تبا ٚجتاي##ذا، ٚج##ا٤ قٛ،ُ##ا ُٖٚ##ا ا٭ٚغ    ٚو##اٍ ارت##ٛض بٝ 

ٚارتضسد فتحايذٚا بايعـ٢، ٚقٌٝ با٭ٜذٟ ٚايٓعاٍ ٚايظع ، فشج#ع إي#ِٝٗ   
ٚأؿًس بِٝٓٗ، ْٚضيش، ٚلٔ َكاتٌ قشأٖا  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  ٚطًِسطٍٛ اهلل 

 .(1)لًِٝٗ فاؿطًرٛا
ٛسًا يكذ أساد اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًُظ#ًُؽت دٚاّ ا٭ئ#٠ٛ اٱقتاْٝ#١ يته#ٕٛ ط#       

جاَع##ًا َاْع##ًا، جاَع##ًا يًُظ##ًُؽت ٚانتظ##ًُاو، َاْع##ًا َ##ٔ اي شق##١ ٚارت##٬ف     
 ٚارتشٚد لٔ ادتُال١.

ٚجا٤ وت طبيف ْضٍٚ اٯ١ٜ أل٬ٙ رنش لبذاهلل ب#ٔ أب#ٞ ط#ًٍٛ ٚنٝ#  أْ#٘      
تعذ٣ وت ن٬َ٘، فٌٗ ٖٛ َٔ انت٪َٓؽت، ٚإرا نإ َٔ انت٪َٓؽت ٜؼًُ٘ لَُٛاو 

رْ غَدذًََدَ ِِدَٓ لَىٍَِدهَ رُجَدٌ اُ اٌُّْدؤَِِنِنيَ َِمَبعِدذَ       ًَإِقٛي٘ تعاؾت وت اٯٜ#١ ايظ#ابك١ ش  

ٚقذ نإ ذاكشًا وت بذا١ٜ ايٓ ري، ٚئشد َع ايـراب١  َٔ انتذ١ٜٓ ثِ  (2) زٌٍِْمِزَبيِ

إْظٌ ٖٛ ٚأؿ#راب٘ غ#ذسًا ْٚ اق#ًا ٚجبٓ#ًا، ادت#ٛا، انت#شاد َ#ٔ ايط#ا٥ تؽت َ#ٔ          
 انت٪َٓؽت ا٭ٚغ ٚارتضسد ايزٜٔ جتايذٚا بايعـٞ.

ا انتٓافل فاْ٘ غتشد بايتخـٝف َٔ ؿ# ١ اٱقت#إ ي#ٛسٚد آٜ#او ئـ#ت٘      اَ
باطِ انتٓافل ٚجا٤و بزَ٘ ٚإْزاسٙ ؿتا ٜٓتظشٙ َٔ ايعزا، ا٭يِٝ، ق#اٍ تع#اؾت   

، ٚج##ا٤ قٛي##٘ تع##اؾت  (3)زإَِّْ اٌُّْنَددبفِمِنيَ فِددِ اٌددذَّسَنِ األَعَددفًَِ ِِددَٓ اٌنَّددبسِ   ش

 .(4)زعٍَََ طَبئِفَزََِْٓ َِِٓ لَجٍَِنَب لََْ رَمٌٌٌُُا إِٔهَّب لُٔضِيَ اٌْىِزَبةُش
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ٚانتشاد أٌٖ ايتٛسا٠ ٚأٌٖ اٱصتٌٝ، ٚج#ا٤ ٚؿ# ِٗ بايط#ا٥ تؽت َ#ع نا#ش٠      
لذدِٖ، ٚجا٤ ٚؿ  ادتٓاذؽت َٔ ا٭ْـاس بايطا٥ تؽت َع ق١ً لذدِٖ، ٚفٝ٘ 

 ٚجٛٙ:
 ذتاظ َٛكٛلٝتٗا وت ايكتاٍ، ٚطري انتعشن١ ّٜٛ أذذ. ا٭ٍٚ:
ٔ انت٪َٓؽت راو ػخٕ ٚأ١ُٖٝ نايطا٥ ١ ايه#بري٠ َ#ٔ   اي ١٦ ايك١ًًٝ َ ايااْٞ:
 أٌٖ ايهتا،.
إساد٠ انتع٢ٓ ايً ٟٛ إر ٜكع ل٢ً ادتُال١ َٔ ايٓاغ ق١ًًٝ ناْش  اياايث:
 أٚ ناري٠.

٫ٚتعاسض بؽت ٖزٙ ايٛج#ٛٙ إر ٜ ٝ#ذ ادتُ#ع ب#ؽت اٯٜ#او َٛك#ٛل١ٝ أٟ       
ّٛ كتال##١ َ##ٔ انت##٪َٓؽت وت انتعشن##١، ي##ٝع وت ته##اري ايظ##ٛاد، ب##ٌ وت ا،ح##     

ٚايذفا ، ٚقذ قاتًش انت٪َٓاو أٜلًا ّٜٛ أذذ، َٚٓٗٔ َٔ قاتًش دفال#ًا ل#ٔ   
ٚطاُٖش وت َٓع ٚؿٍٛ ايه اس إيٝ#٘،   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

يٝهٕٛ َٛق ًا َؼشفًا ت تخش ب٘ انت٪َٓاو إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ ٜٚبعث اي ض  وت قًٛ، 
 اقٗا يٲنشاّ.ايه اس، ٜٚبؽت َٓضي١ انتشأ٠ وت اٱط٬ّ ٚإطترك

خبـ##ٛق ، (1)زًَإِرْ َّذِددذُوَُُ اٌٍهددوُ إِدَددذٍَ اٌطهددبئِفَزََِْٓ ش ٚج##ا٤ قٛي##٘ تع##اؾت  

َعشن١ بذس، ٚفٝ٘ آ١ٜ إلحاص١ٜ إر ٜشد ي ظ ايطا٥ تؽت وت َٛكٛ  َعشن١ ب#ذس،  
 َٚعشن١ أذذ، َع ايتبأٜ بُٝٓٗا.

ف ٞ َعشن١ بذس جا٤و ايبؼش٣ بإؿاب١ انتظ#ًُؽت إذ#ذ٣ ايط#ا٥ تؽت أَ#ا      
ِ ايعري ٚإَا قشٜؽ ايزٜٔ ئشجٛا يكتاٍ   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً

بكٝاد٠ أبٞ جٌٗ،إر أقبًش لري يكشٜؽ َٚعٗا أسبعٕٛ سانبًا َِٓٗ أبٛ ط# ٝإ  
ٚلُش بٔ ايعاق قاد١َ َٔ ايؼاّ ٚست١ًُ بايبل#ا٥ع، ف#خئرب جرب٥ٝ#ٌ سط#ٍٛ     

اٱطت٤٬ٝ لًٝٗ#ا نت#ا    فخئرب انتظًُؽت فشغبٛا وت ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 
فٝٗا َٔ ايتحاس٠ ايعظ١ُٝ، ٚيك١ً ا٭فشاد ايزٜٔ َعٗا، ٚيه#ٔ اهلل إئت#اس ،#ِ    

 ايطا٥ ١ راو ايؼٛن١ فهاْش َعشن١ بذس ٚإْتـاس انتظًُؽت فٝٗا.
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يٝختٞ ي ظ ايطا٥ تؽت وت َعشن١ أذذ خبـٛق انتظ#ًُؽت لً#٢ ضت#ٛ ا،#ِ      
إطترلاس ايٓـش ايعظِٝ وت باي ؼٌ ايزٟ طشلإ َا صاٍ لٔ أرٖإ انت٪َٓؽت ب

ٚاقع١ بذس ل٢ً ايطا٥ ١ راو ايؼٛن١ َٔ ايه اس، ٖٚٞ راتٗا اييت ج#ا٤و وت  
 َعشن١ أذذ.

َع ايتبأٜ وت اذته#ِ ٚايع#ذد، ٚاٱحت#اد وت َاٖٝ#١ ايه #ش ٚايل#٬ي١ َٚ#ا        
ٜرتػس لُٓٗا َٔ ايلع  ٚايٖٛٔ ايزٟ ٜذ، وت ْ ٛغ ايه اس، ٜٚظٗش ل٢ً 

١ ل٢ً ضتٛ اٱستب#اى ٚارتـ#١َٛ، ٚانتب#ادس٠ إؾت    جٛاسذِٗ ٚأفعا،ِ وت انتعشن
اي شاس ٚا،ضقت١، هتا نإ طببًا نتٓع ذـٍٛ ا،ِ باي ؼ#ٌ لٓ#ذ أنا#ش انت#٪َٓؽت،     
ٚلذّ إطتكشاسٙ لٓذ ايطا٥ تؽت َٔ ا٭ْـاس ايًتؽت وشأ لًُٝٗا، ٚط#شلإ َ#ا   
صاٍ يٝبك٢ َٛلظ١ ٚدسطًا وت ْـش انتظًُؽت وت أذذ ٚآ١ٜ ٚل#رب٠ يٮجٝ#اٍ َ#ٔ    

 ُؽت ٚغريِٖ.انتظً
أَا انتظًُٕٛ فٝتخزْٚ٘ ْرباطًا ٚكٝا٤ً َٚٛكٛلًا يًحٗاد، ٚأَا ايه اس فاْ٘ 
 ٜذلِٖٛ يًه  لٔ انتظًُؽت، ٚاٱتعاظ َٔ ٖضقت١ ايه ش ٚايؼشى وت بذس.

يكذ جا٤و َعشن١ ب#ذس دل#٠ٛ  مساٜٚ#١ يًٓ#اغ ي#ذئٍٛ اٱط#٬ّ، ْٚب#ز        
٠ بًراظ ايتبأٜ بؽت ايه ش، ٭ٕ إْتـاس انتظًُؽت فٝٗا نإ َعحض٠ ذظ١ٝ ظاٖش

ق٠ٛ ٚناش٠ ايعذٚ ٚلذت٘، ٚق١ً لذد ٚلذ٠ انتظًُؽت، ٚجا٤ ا،ِ باي ؼ#ٌ َ#ٔ   
كتال١ َٔ انت٪َٓؽت ٚ يتهٕٛ ط#شل١ صٚاي#٘ ػ#اٖذًا لً#٢ إط#تكشاس اٱقت#إ وت       

 ْ ٛغ انتظًُؽت.

 حبث كاليي
يكذ نإ اهلل لض ٚجٌ ٚمل ٜهٔ َع٘ ػ٧، ثِ ت لٌ ٚئًل ارت٥٬ل ل٢ً  

، أٟ أْ#٘ ط#براْ٘ ئً#ل    (1) زًَجَذٍَْنَب َِِٓ اٌَّْبءِ وُدًه شَدَِءٍ  شفرتاو، قاٍ تعاؾت

انتا٤ بعذ إٔ مل ٜهٔ، ث#ِ ت ل#ٌ ٚجعً#٘ أؿ#٬ً ٚت ل#ٌ ط#براْ٘ ٚئً#ل آدّ        
ٚبعث فٝ٘ َٔ سٚذ٘، يٝهٕٛ ٖزا ايبعث لٓٛاًْا ذتاج١ اٱْظإ هلل لض ٚج#ٌ  
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َٚٛك##ٛلًا ظتع##ٌ اٱْظ##إ ٜتطً##ع إؾت سلت##١ اهلل ل##ض ٚج##ٌ، ٜٚشج##ٛ فل##ً٘  
 ٚإذظاْ٘.
َٚٔ فلٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً اٱْظإ بٝ#إ ٚظٝ ت#٘ وت ا٭سض َٚاٖٝ#١     

ٖزٙ ايٛظٝ ١ ٚأْٗ#ا تؼ#شٜ  ي#٘ أ٫ ٖٚ#ٞ ايعب#اد٠، فك#ذ جع#ٌ اهلل ل#ض ٚج#ٌ          
ايعباد٠ ل١ً ئًل اٱْظإ ٫ ذتاج١ َٓ٘ تعاؾت إؾت لباد٠ اٱْظإ، بٌ اٱْظإ 

ش ؿتٛكٛ  دٕٚ آئش ْ ظ٘ ستتاد هلل لض ٚجٌ ٚيشلتت٘، ٖٚزٙ اذتاج١ ٫تٓرـ
بٌ ٖٞ ػا١ًَ ٚلا١َ وت نٌ َٝادٜٔ اذتٝا٠، ٚتٓبظط ذاج١ اٱْظ#إ هلل لً#٢   
أٜاَ٘ وت ايذْٝا ٚتتـٌ بعامل ايربصخ ّٜٚٛ ايكٝا١َ، ٚج#ا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ يت#بؽت     

 ذاج١ ايٓاغ يشلت١ اهلل ل٢ً جٗتؽت:
 ذاج١ انت٪َٓؽت يشلت١ اهلل لض ٚجٌ، َٚٔ ٚجٛٙ ذاجتِٗ: ا٭ٚؾت:
 ـش ٚاي ًب١ ٚايظ ش ل٢ً ا٭لذا٤.ايٓ ا٭ٍٚ:
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل تًكٞ ا٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ اٱ،١ٝ ؿتا ٜٓضٍ ل٢ً  ايااْٞ:

َٔ اٯٜاو، ٚلُّٛ َا ٜٛذٞ إيٝ٘ هتا ٜتحً#٢ بايظ#١ٓ ايٓبٜٛ#١     لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 ايؼشٜ ١.

 دفع نٝذ ايه اس ٚانتؼشنؽت. اياايث:
ٞ  ايشاب##ع: ٖ##زٙ اٱط##تعا١ْ باي##ذلا٤   اٱط##تعا١ْ بايـ##رب ٚايتك##٣ٛ، إر ت##خت

 ٚايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚت ٜٛض ا٭َٛس ي٘ طبراْ٘.
 ط١َ٬ ايٓيب َٔ نٝذ ايه اس ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ قتً٘. ارتاَع:
جًيف اي ٓا٥ِ إؾت انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠، ئـٛؿًا ٚإٔ لذد انتٗاجشٜٔ  ايظادغ:

 إصداد فٝٗا، ٚظٗش ايٓكف وت انت٪ٕ، ٚأئز انتٓافكٕٛ ٜعًٕٓٛ إطتٝا٥ِٗ َٔ ٚفٛد
انتظًُؽت كتالاو إؾت انتذ١ٜٓ، ٚئؼٝتِٗ َٔ ايشجٛ  إؾت قبا٥ًِٗ نتا ناْش تبا٘ 
قشٜؽ َٔ ايشجاٍ وت ايطشٜ#ل، ٚٱذتُ#اٍ ايتع#ذٟ لً#ِٝٗ َ#ٔ بع#ض أف#شاد        

 قبا٥ًِٗ.
ذاج##١ انتظ##ًُؽت إؾت دئ##ٍٛ كتال##او ٚقبا٥##ٌ وت اٱط##٬ّ،       ايظ##ابع:

 ٚايتراي  َع آئشٜٔ.
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عُ#١ اٱقت#إ ٭ٕ اذتاج#١ إؾت اهلل    إطتذا١َ أطبا، اذتٝ#ا٠ ٚدٚاّ ْ  اياأَ:
 تعاؾت وت با، ا،ذا١ٜ إبتذا٤ ٚإطتذا١َ.

 ذاج١ ايه اس يشلت١ اهلل، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ: اياا١ْٝ:
ذاج#١ يًٓ#اغ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِجا٤و بعا١  ا٭ٍٚ:

 كتٝعًا، ٚعتتاد إيٝٗا ايه اس أناش َٔ غريِٖ.
ُ    ايااْٞ: ؽت، ٚإجتٓ#ا، ايتع#ذٟ لً#ِٝٗ    يضّٚ ايه  ل#ٔ اٱك#شاس بانتظ#ً

 بعذّ تشى ايٓ ع اي لب١ٝ ٚايؼ١ٜٛٗ تظترٛر لًِٝٗ.
ايعك١ًٝ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايتذبش وت َعحضاو اياايث:

 ٚاذتظ١ٝ، ٚايتـذٜل بٓبٛت٘.
 ْبز َ اِٖٝ ايه ش ٚايل٬ي١. ايشابع:
 لذّ اٱػرتاى وت ستاسب١ انتظًُؽت. ارتاَع:
 اٯٜاو ايهْٛٝ#١، َٚ#ا ت#ذٍ لًٝ#٘ َ#ٔ ٚج#ٛ، لب#اد٠        ايت هش وت ارتاَع:
 ايـاْع.

ٚيٝع َٔ ذذ ذتاجاو اٱْظإ إؾت اهلل لض ٚجٌ ٚإؾت سلتت٘ طٛا٤ نإ 
اٱْظإ َ٪ًَٓا أٚ نافشًا، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتبؽت ذاجتٗ#ا وت ايكت#اٍ ٚط#اذ١    
انتعشن١ بخٕ ٜٓعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً انت٪َٓؽت بايـرب، ٜٚه#  ايه #اس أٜ#ذِٜٗ    

 ٔ انتظًُؽت.ل
ذح##١ لً##٢  (1) زإِرْ ىََّّددذَ طَبئِفَزَددبِْ ِِددنَىَُُ لََْ رَفْشَددالَشإر إٔ قٛي##٘ تع##اؾت 

ايه اس ٭ِْٗ جعًٛا فشٜكًا َٔ انتظًُؽت غتافٕٛ َِٓٗ، ٚغتؼ#ٕٛ ايكت#ٌ، ٚاهلل   
لض ٚجٌ ػذٜذ ايعكا، ٜٓتـش يًُ٪َٓؽت، ٜٚبطؽ بايهافشٜٔ، ٚت٬صّ اذتاج١ 

ٔ ستتاد، ف٬ ت اسم اٱْظإ اذتاج١ إؾت سلت#١  اٱْظإ ٭ْ٘ هتهٔ، ٚنٌ هته
اهلل لض ٚجٌ َٔ ذؽت إْعكاد ايٓط ١ يتبك٢ َـ#اذب١ ي#٘ إؾت ا٭ب#ذ فً#ٝع ،#ا      
َٓت٢ٗ، ا٭َش ايزٟ قتًٞ ل٢ً اٱْظإ أدا٤ ٚظا٥ #٘ ايعبادٜ#١ اي#يت ئً#ل َ#ٔ      

 أجًٗا.
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ٚجا٤و َعشن١ أذذ يت#بؽت ذاج#١ انت#٪َٓؽت هلل ل#ض ٚج#ٌ بـ#شف ك#شس         
ِٓٗ، ٚصٚاٍ ا،ِ باي ؼٌ لُٔ ئطش أٚ جش٣ إدساى ايلع  ٚنٝذ ايه اس ل

ايٓيب ٚايعحض ل٢ً يظاْ٘ َٔ انت٪َٓؽت ديٌٝ ل٢ً إطتحاب١ اهلل لض ٚجٌ يذلا٤ 
ٚانت٪َٓؽت ٚدفع ارتٛف ٚاذت#ضٕ ل#ٔ ْ #ٛغ     ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

انتظًُؽت، يٝهٕٛ َكذ١َ يًاباو وت َٛاكع ايكتاٍ، ٚايضذ  ل٢ً ايعذٚ بشٚ  
ئ٠ٛ اٱقتاْٝ#١، ٚايؼ#ٛم إؾت يك#ا٤ اهلل، ٚذ#يف اٱَتا#اٍ ٭ٚاَ#شٙ ط#براْ٘،        ا٭

ِ  ٚإظٗاس أمس٢ َعاْٞ ايٓـش٠ يٓبٝ٘ ستُذ  ، ٚبع#ث  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
سط##اي١ لًُٝ##١ يًه ##اس َطًك##ًا ب##خٕ انتظ##ًُؽت ٜتعاٖ##ذٕٚ اٱقت##إ ٚايتك##٣ٛ،       

 ٜٚعؼكٕٛ ايؼٗاد٠.
  زِِنَىَُُقٛي٘ تعاؾتش

لً##٢ إساد٠ انت##٪َٓؽت، ٚبٝ##إ ذ##ا،ِ وت َع##اسى  َ##ع د٫ي##١ ْظ##ِ اٯٜ##او  
اٱط٬ّ ا٭ٚؾت، فإٕ اٯ١ٜ مل ترتى ي ظ)وا٥ تؽت(َٔ غري َتعًل ٚبٝإ ؿ# ١  

 بٌ رنشو إٔ ٖاتؽت ايطا٥ تؽت َٔ جٓع انتخاوبؽت، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ انتشاد انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ايزٜٔ ؿذقٛا بٓب٠ٛ ستُذ  ا٭ٍٚ:
 ٔ ٚا٭ْـاس َٚٔ َعِٗ.َٔ انتٗاجشٜ ٚآي٘ ٚطًِ 
 إساد٠ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس ئاؿ١. ايااْٞ:
 جا٤و اٯ١ٜ ئاؿ١ بايزٜٔ إػرتنٛا وت ايكتاٍ ّٜٛ أذذ.اياايث:
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ تتعًل اٯ١ٜ بانت٪َٓؽت ايزٜٔ بٛأِٖ سطٍٛ اهلل  ايشابع:
 َكالذ يًكتاٍ ّٜٛ أذذ. ٚطًِ

 ايزٜٔ ػاسنٛا وت َعاسى جا٤و اٯ١ٜ يبٝاٍ ذاٍ لُّٛ انتظًُؽت ارتاَع:
 اٱط٬ّ بذس ٚأذذ ٚارتٓذم ٚغريٖا َٔ انتعاسى ٚاي ضٚاو.

اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    انت٪َٕٓٛ َٔ ا٭جٝاٍ انتتعاقب١ َٓز بعا١  ايظادغ:
 .لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 إساد٠ لُّٛ انتظًُؽت َٓز ايبعا١ ايٓب١ٜٛ ٚإؾت ّٜٛ ايكٝا١َ. ايظابع:

  ٔ ايع#اّ ٚارت#اق، فتؼ#ٌُ اٯٜ#١      ٫ٚتعاسض بؽت ٖزٙ ايٛجٛٙ، ٖٚ#ٞ َ#
ارتاق ٚتؼٌُ لُّٛ انتظًُؽت، ٚجا٤و يتت ؼ٢ َعاػش انتظًُؽت وت أجٝا،ِ 
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ٚأفشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ انتتعذد٠، يٝهٕٛ ادتاس ٚاجملشٚس وت اٯ١ٜ لٓٛإ ايـ#١ً  
بؽت اجملاٖذٜٔ وت َعشن١ أذذ، ٚبؽت لُّٛ انتظًُؽت وت انتؼشم ٚانت ش، وت نٌ 

ش َٔ انتظًُؽت إؾت اٱقشاس ؿت#ا  يًُظ#ًُؽت ا٭ٚا٥#ٌ َ#ٔ     صَإ، ٚدل٠ٛ يًُتخئ
 ايظابك١ وت ادتٗاد ٚايتلر١ٝ ٚؿذم اٱقتإ.

 إر ٜؼعش َع٘ انتظًِ بتخً ٘ لٔ َٓاصٍ اٱقتإ اييت بً ٖٛا .
 ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ   إٕ ت ##اْٞ انت##٪َٔ انتـ##اذيف يً##ٓيب ستُ##ذ   

ؿ٢ً ا٤ بٗا ايٓيب ستُذ ٚتلرٝت٘ بٓ ظ٘ ػاٖذ ل٢ً اٱقشاس بانتعحضاو اييت ج
نُ##ا إٔ ظٗ##ٛس انتظ##ًُؽت وت انتع##اسى ا٭ٚؾت يٲط##٬ّ   اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ 

َٓتـشٜٔ ديٌٝ ل٢ً ؿذم ْبٛت٘، ٚدل٠ٛ يٮجٝاٍ اي٬ذك١ َٔ ايٓاغ يذئٍٛ 
اٱط##٬ّ ٚتشط##ٝو اٱقت##إ وت ْ ##ٛغ انتظ##ًُؽت، ٚوت َعٓ##٢ ايعُ##ّٛ وت ي ##ظ    

 )َٓهِ( َظا٥ٌ:
وت ٚذ#ذ٠ ٚأئ#٠ٛ انتظ#ًُؽت ايطٛيٝ#١ وت أجٝ#ا،ِ      أْ٘ قإْٛ ثاب#ش   ا٭ٚؾت:

انتتعاقب##١، ف##زاو اٱقت##إ ٜت ؼ##٢ ايطبك##او ا٭ٚؾت َ##ٔ انتظ##ًُؽت ٚايطبك##او     
 اي٬ذك١ َِٓٗ.
ايت###ذائٌ ٚايتك###اس، ب###ؽت انت###٪َٓؽت، ٚإٔ تبال###ذو وبك###اتِٗ     ايا###اْٞ:
 ٚأجٝا،ِ.
 تٛنٝذ دٚاّ اٱقتإ وت ا٭سض. اياايث:
 وشًٜا وت نٌ أجٝاٍ انتظًُؽت.بكا٤ فشض ادتٗاد غلًا  ايشابع:
تشػس ئطا، جٗاد انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ ل٢ً لُّٛ انتظ#ًُؽت وت   ارتاَع:

ا٭ص١َٓ ايظابك١ بت٠ٚ٬ اٯٜاو اييت تبؽت جٗادِٖ، ٚايشكا ؿتا قذَٛٙ وت طبٌٝ 
 اهلل، ٚإختارِٖ أط٠ٛ ٚقذ٠ٚ.

دل##٠ٛ انتظ##ًُؽت يًت##ذبش ٚإقتب##اغ اي##ذسٚغ ٚايع##رب َ##ٔ إقت##إ   ايظ##ادغ:
ٚجٗاد أٌٖ بذس ٚأذذ ٚا٭ذضا،،  يك#ذ ناْ#ش ن#ٌ َعشن#١ َٓٗ#ا      ٚإئ٬ق 

َٚك##ذَاتٗا ْٚتا٥حٗ##ا آٜ##١ وت إَتا##اٍ انتظ##ًُؽت يٮٚاَ##ش اٱ،ٝ##١، ٚفٓ##ا٥ِٗ وت     
 اٱط٬ّ ٚؿذقِٗ ايعٗذ ٚانتٝاام.
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ٜٚ#ذٍ لً##٢ ايعُ#ّٛ وت قٛي##٘ تع#اؾت)َٓهِ( أؿ##اي١ اٱو#٬م وت ارتط##ا،     
فـرٝس إٔ ايزٜٔ ، (1)زاٌْمِزَبيُ ًَىٌَُ وُشَهٌ ٌَىُدَُ  وُزِتَ عٍَََْىَُُشايكشآْٞ نُا وت قٛي٘ تعاؾت

ٜكاتًٕٛ ػطش َٔ انتظًُؽت، ٚيٝع ادتُٝع طٛا٤ ل٢ً ضتٛ فشك٘ فشض لؽت، 
اٚ ل٢ً ضتٛ ايٛجٛ، ايه ا٥ٞ، إ٫ إٔ اٯ١ٜ جا٤و بـٝ ١ ايعُّٛ ٚاٱطت شام 
يًُظًُؽت يٝهْٛٛا َظتعذٜٔ وت نٌ صَإ َٚهإ يًذفا  لٔ اٱط٬ّ، َٚٓ#ع  

 ٟ ٚظًِ ايه اس، ٚطعِٝٗ يٲجٗاص ل٢ً اٱط٬ّ.تعذ
يكذ أساد اهلل تعاؾت ايآا٤ ل٢ً لُّٛ انتظًُؽت يكٝاّ ايظابكؽت َِٓٗ بادتٗاد 
ٚايب٤٬ اذتظ#ٔ وت ط#بٌٝ اهلل، ٚمل عت#تخ ايـ#راب١ ٜٚكٛي#ٛا إٕ ٖ#زٙ انتهشَ#١        
ئاؿ١ بٓ#ا ٭ْٓ#ا ٚذ#ذْا أؿ#را، ب#ذس ٚأذ#ذ ٚارتٓ#ذم ٚذ#ٓؽت، ب#ٌ جعً#ٛا           

 يًُظًُؽت ًٜٕٓٗٛ َٓٗا َعاْٞ اي ذا٤ يٝبك٢ اٱط٬ّ قًٜٛا.جٗادِٖ ػشل١ 
ٚيٝتعظ ايه اس ٚانتؼشنٕٛ ؿت#ا ٫ق#اٙ اط#٬فِٗ َ#ٔ س٩ط#ا٤ ايل#٬ي١ َ#ٔ         

قشٜؽ َٚٔ ذاي ِٗ ْٚاؿشِٖ ٚألاِْٗ َٔ ارتظاس٠ ٚارت#ضٟ وت اي#ذْٝا،   
َٚآٜتظشِٖ َٔ ايعزا، وت اٯئش٠ أػ#ذ ٚأَ#ش، إ٫ اي#زٟ ت#ذاسى ْ ظ#٘      

 ٕ بايٓظب١ ،ِ ذـشًا دئٍٛ اٱط٬ّ، ٚؿذم اي١ٝٓ ٚايعضقت١.اييت تهٛ بايتٛب١
يكذ جا٤و ي ١ ايتبعٝض )َ#ٓهِ( تؼ#شٜ ًا يعُ#ّٛ انتظ#ًُؽت ٚانتظ#ًُاو،      
ٚتعشٜل##ًا ٚرَ##ًا يًه ##اس ٚانتٓ##افكؽت اي##زٜٔ آرٚا انت##٪َٓؽت، ٚصذ ##ٛا ب##ادتٝٛؾ  
ايهبري٠، حملاسب١ اٱط٬ّ ٚبٝإ ط٤ٛ لاقبتِٗ َٚا ذتكِٗ َٔ ايل#شس اي #اد ،   
ٚقت##ٌ س٩ٚط##ِٗ ْٚٗ##يف أَ##ٛا،ِ َٚ##٪ِْٚٗ ٚفك##ذِٖ يؼ##خِْٗ ب##ؽت ايكبا٥##ٌ،    
ٚؿريٚس٠ ٖضقتتِٗ طببًا يذئٍٛ ايٓاغ اٱط٬ّ، فبعذ إٔ نإ فشٜل َٔ ايٓاغ 
َع انتؼشنؽت، أٚ ٜك ٕٛ ؿتعضٍ لٔ ايكتاٍ بادسٚا إؾت دئٍٛ اٱط٬ّ نتا سأٚا 

ٚؿرب انتظًُؽت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،َٔ اٯٜاو ٚانتعحضاو يًٓيب ستُذ 
وت َٝادٜٔ ايكتاٍ دفالًا لٔ اٱط٬ّ ٚؿتا ٜذٍ ل٢ً ؿذم ايعكٝذ٠ ٚإئ#٬ق  

 اي١ٝٓ، ٚاٱقشاس بايٓب٠ٛ.
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ز ِِنَىٌَُُٖٚ ٜذئٌ ٖ٪٤٫ ايذائًٕٛ وت اٱط٬ّ وت لَُٛاو قٛي٘ تعاؾت ش

ادتٛا، ْعِ، ٖٚٛ َٔ ايًط  اٱ،ٞ بانتظًُؽت لًَُٛا، ْعِ ٖزا ايعُّٛ يٝع 
عٓ##٢ ا٭ئ##ف وت اٯٜ##١ ٚإساد٠ ايـ##راب١ اي##زٜٔ ق##اتًٛا وت أذ##ذ  َاْع##ًا دٕٚ انت

 ئاؿ١، نتا وت قـذِٖ وت اٯ١ٜ َٔ َعإ َٚكاؿذ طا١َٝ َٓٗا:
انتٓضي١ ارتاؿ١ اييت إئتف بٗا انت٪َٕٓٛ ا٭ٚا٥ٌ ايزٜٔ ػاسنٛا وت  ا٭ٍٚ:

 َعاسى اٱط٬ّ ا٭ٚؾت.
ؽت وت َع#اسى  انتـذام ايعًُٞ ايزٟ إْ شد ب٘ انتكاتًٕٛ َ#ٔ انت#٪َٓ   ايااْٞ:

اٱط٬ّ ا٭ٚؾت، َٚٓٗا َعشن١ أذذ اييت ج#ا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ خبـٛؿ#ٗا ٖٚ#ٛ      
 انتؼٗٛس، ٚفٝ٘ اٱئباس لٔ ذظٔ مسش ايـراب١ ٚأٌٖ ايبٝش.

َٔ إمسا٤ اهلل تعاؾت ايؼهٛس ٚايؼانش، ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ػهشًا  اياايث:
 ٚفل٬ً َٓ٘ طبراْ٘ بخٌٖ أذذ.

تٛا وت َٛاقعِٗ اييت أجًظِٗ فٝٗا سطٍٛ اٯ١ٜ ٚثٝك١ تبؽت ايزٜٔ ثب ايشابع:
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 

لََّْ اٌٍهدددوَ الَ ُّضِدددْعُ لَجَدددشَ  : اٯٜ###١ َ###ٔ لَُٛ###او قٛي###٘ تع###اؾت ش   ارت###اَع 

، ٚج##ا٤و اٯٜ##١ ذت ##ظ ط##عٞ ٚجٗ##اد ٚتك##٣ٛ انت##٪َٓؽت َ##ٔ    (1)زاٌُّْددؤَِِنِنيَ

اي#ٓيب  ٔ ػ#خف  ايـراب١ ايزٜٔ بزيٛا ايٛطع وت تابٝش اٱط٬ّ، ٚايذفا  ل
 .ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

دل٠ٛ انتظًُؽت وت أجٝا،ِ انتتعاقب#١ إؾت إن#شاّ انت#٪َٓؽت اي#زٜٔ     ايظادغ: 
ٚذ ظًا  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقاتًٛا وت طبٌٝ اهلل، ٚدفالًا لٔ 

 يبٝل١ اٱط٬ّ.
ر#اٍ  يكذ نإ نٌ ٚاذذ َ#ِٓٗ أَ#١ وت ادتٗ#اد، ٚاٱط#تعذاد يًؼ#ٗاد٠ ن      

كشٚس٠، ٚذاج١ ،ِ ٚيٮجٝاٍ انتتعاقب١ َٔ انتظًُؽت ايزٜٔ ٜتٓعُٕٛ بربناو 
 ٖزا ادتٗاد، ٚإئ٬ق انت٪َٓؽت وت أذذ.
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دل٠ٛ انتظًُؽت يٲقشاس بارتـٛؿ١ٝ ٚايؼشف ايعظِٝ اي#زٟ ْاي#٘    ايظابع:
 ايـراب١ اجملاٖذٕٚ وت َعشن١ أذذ، ٚاٱلرتاف ب لًِٗ.

ٝ##١ ب#ؽت انت#٪َٓؽت، و#٫ًٛ ٚلشك##ًا، أٟ    تُٓٝ#١ ًَه#١ ا٭ئ#٠ٛ اٱقتاْ    ايا#أَ: 
بًراظ ا٭ئ٠ٛ بؽت أجٝاٍ انتظ#ًُؽت لَُٛ#ًا ٚا٭ئ#٠ٛ ب#ؽت انت#٪َٓؽت َ#ٔ وبك#١        

 ٚجٌٝ ٚاذذ.
إستك##ا٤ انتظ##ًُؽت وت َشات##يف ا٭ئ##٬م اذتُٝ##ذ٠، ٚو##شد اي ##ٌ     ايتاط##ع:

 ٚايب لا٤ لٔ ْ ٛطِٗ بإطترلاس جٗاد انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ وت طبٌٝ اهلل.
ذس ٚأذذ ذش، ل٢ً ايٓ ام ٚأًٖ٘، نتا وت جٗادِٖ إنشاّ أٌٖ بايعاػش: 

 َٔ فلس يلشس انتٓافكؽت ٚذتٛم ارتضٟ بِٗ.

 قاَىٌ"يُكى"
جا٤و آٜاو ايكشإٓ تؼشٜ ًا ٚإنشاًَا يًُظًُؽت وت ْضٚ،ا ٚإلحاصٖا َٚا  

فٝٗا َٔ ا٭ذه#اّ ٚا٭ٚاَ#ش ٚايٓ#ٛاٖٞ ٚايكـ#ف، ٖٚ#ٛ َ#ٔ ايؼ#ٛاٖذ لً#٢         
، ٚنٌ آٜ#١ َ#ٔ آٜ#او ايك#شإٓ َذسط#١      ت لٌٝ انتظًُؽت ل٢ً غريِٖ َٔ ا٭َِ

ٚجاَع١ وت ايعًّٛ، ٚنٓض ٜظتخشد َٓ٘ انتظًُٕٛ ايعً#ّٛ ٚاي#ذسس ايعكا٥ذٜ#١،    
َٚٓٗ##ا ٖ##زٙ اٯٜ##١ اي##يت تل##ُٓش تؼ##شٜ  انتظ##ًُؽت ٚرن##ش ٚاقع##١ ت تخ##ش بٗ##ا  

 أجٝا،ِ انتتعاقب١.
فُ##ع إٔ اي##زٜٔ ػ##اسنٛا وت انتعشن##١ ط##بعُا١٥ َ##ٔ انت##٪َٓؽت إ٫ إٔ ك##ٝا٤   

وت قً##ٛ، انتظ##ًُؽت، ٜٚ##ٓري ،##ِ دسٚ، ادتٗ##اد وت ط##بٌٝ اهلل،    إقت##اِْٗ ٜؼ##ع
ِ   ٜٚذلِٖٛ إؾت ْـش٠  ٚتابٝ#ش أذه#اّ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ايؼشٜع١ ببزٍ ايٓ ع ٚانتاٍ.
بشصخ دٕٚ اي شق١ ٚارت٬ف بؽت انتظًُؽت، ٚذث ز ِِنَىَُُشإٕ قٛي٘ تعاؾت   

َٔ انتظًُؽت ايزٜٔ جاٖ#ذٚا وت  ،ِ ل٢ً ايتآئٞ ٚايتخطٞ بايظابكؽت ا٭ٚيؽت 
اهلل ذل جٗ#ادٙ، ٚإػ#رتٚا ادتٓ#١ بايـ#رب ٚايتك#٣ٛ ٚايظ#خا٤ ب#ايٓ ع ٚانت#اٍ         
ٖٚحش ايذل#١ ٚايشاذ#١، فرتن#ٛا انتل#اجع، يٝٗب#ٛا نايشج#ٌ ايٛاذ#ذ إؾت داس        
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ارتً##ٛد ٚايٓع##ِٝ اي##ذا٥ِ بايت ##اْٞ وت َشك##ا٠ اهلل، ٚايكت##اٍ وت أذ##ذ، ٚستاسب##١ 
 ايه اس ٚانتؼشنؽت.
يـراب١ انتكاتًٕٛ َٔ ايهًٞ ايطبٝعٞ ايزٟ ٜه#ٕٛ يه#ٌ َظ#ًِ    يكذ نإ ا

َٚظ١ًُ ذـ١ فٝ٘، ٜ ِٗ َٔ ج١ٗ اٱقتذا٤ ٚايتخط#ٞ ٚاٱفتخ#اس ٚاٱلت#ضاص،    
 ٚإقتباغ دسٚغ ادتٗاد ٚايـرب .

ٚإر جا٤و اٯ١ٜ قبٌ ايظابك١ بخَش انتظًُؽت بايـرب ٚايتك٣ٛ، جا٤و ٖزٙ  
ذهُ##ًا، ٚج##ا٤ ي ##ظ )َ##ٓهِ( اٯٜ##١ يبٝ##إ َٓ##افع ايـ##رب ٚايتك##٣ٛ َٛك##ٛلًا ٚ

 ذتـا١ْ انتظًُؽت َٔ اي ؼٌ وت انتعاسى ٚادتٗاد وت طبٌٝ اهلل، َٔ ٚجٛٙ:
 زت٧ اٯ١ٜ لرب٠ َٚٛلظ١.ا٭ٍٚ: 
بٝإ قإْٛ ثابش ٜٓ شد ب٘ انتظًُٕٛ، ٖٚٛ إٔ ايك١ً َِٓٗ تز، لٔ ايااْٞ: 

 ادتُٝع، ٚتذفع لٔ انتظًُؽت ايعذٚ را ايؼٛن١ ٚايك٠ٛ.
ً   اياايث: ُؽت يًؼ#هش هلل تع#اؾت لً#٢ ْعُ#١ ذ #ظ اٱط#٬ّ وت       دل#٠ٛ انتظ#

 َعاسن٘ ا٭ٚؾت.
جعٌ انتظًِ ٚايطا٥ ١ َٔ انتظ#ًُؽت ٜك#اسْٕٛ ب#ؽت ذ#ا،ِ ٚذ#اٍ       ايشابع:

 انتظًُؽت ا٭ٚا٥ٌ، َٚا ٫قٛٙ وت جٓيف اهلل، ٚحتًِٝٗ بايـرب ٚايتك٣ٛ.
اٯ١ٜ ذح١ ل٢ً ايه #اس ٚانتٓ#افكؽت، فً#ٝع ٭ذ#ذ إٔ ٜك#ٍٛ إٔ       ارتاَع:
 وت ايضَإ اي ٬ْٞ َايٛا اؾت ايشاذ١، ٚئً#ذٚا إؾت ايظ#ه١ٓٝ ٚلطً#ٛا    انتظًُؽت
 ادتٗاد.
ز بٝ##إ يٲحت##اد وت َٛك##ٛ  ادتٗ##اد وت   طَبئِفَزَددبِْ ِِددنَىَُُ فكٛي##٘ تع##اؾت ش  

ا٭جٝاٍ انتتعاقب١، ٚإئباس لٔ ذلٛس آ١ٜ ؿرب ٚتك٣ٛ ٚقتاٍ انت٪َٓؽت وت أذذ 
 ط٬َٞ.وت ايٛجٛد ايزٖين يعُّٛ انتظًُؽت، ٚايتخسٜو اٱ

إساد٠ ايعُّٛ وت اٯ١ٜ َاد٠ يٲذتحاد، ٚدفع يًؼو ٚايشٜيف وت  ايظادغ:
فًِ ٜكاتٌ انت٪َٕٓٛ ادتٝٛؾ ايهبري٠ إ٫  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،ْب٠ٛ ستُذ 

ببًٛغ َشتب١ ايٝكؽت، ٚايتظًِٝ بـذم ْبٛت٘، ٚظٗٛس اٯٜاو اذتظ#١ٝ ٚايعكًٝ#١   
ث لً#٢ ايـ#رب ٚادتٗ#اد وت    ل٢ً ٜذٜ٘، ٚفٝ٘ لٕٛ ٚخت ٝ  لٔ انت٪َٓؽت، ٚذ# 

 طبٌٝ اهلل.
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ايتبعٝض ٚاٱػاس٠ إؾت لُّٛ انتظًُؽت َ#ذد ٚل#ٕٛ ،#ِ وت ن#ٌ      ايظابع:
 صَإ َٚهإ.
تطشد اٯ١ٜ اي ض  ٚارتٛف َٔ قًٛ، انتظًُؽت، ٚجتعًِٗ ٜعٝؼٕٛ  اياأَ:

أزتاد ايٓـش وت بذاٜاو ايذل٠ٛ اٱط١َٝ٬، ٜٚعين ٖزا أِْٗ ٫ ٜك ٕٛ لٓذٖا، 
بٌ ٜتخزْٚٗا ْرباطًا ٚطبٌٝ ٖذاٜ#١، ٚوشٜ#ل سػ#اد، َٚٓاط#ب١      ٜٚهت ٕٛ بٗا،

 يٮٌَ، ٚبً ١ يًـرب ٚايتك٣ٛ ٚحتكٝل اي ٛص ٚاي ًب١ ل٢ً ا٭لذا٤.
يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ يًكشإٓ إٔ ٜه#ٕٛ َا٥#ذ٠ ايظ#ُا٤ اي#يت ٜٓٗ#ٌ َٓٗ#ا       
انتظًُٕٛ انتعاسف ٚايعً#ّٛ، ٜٚتظ#ًرٕٛ ب#ا٭دا، اٱط#١َٝ٬، ٜٚت كٗ#ٕٛ وت      

 ُٕٛ أذهاّ اذت٬ٍ ٚاذتشاّ.ايذٜٔ، ٜٚعً
فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتخرب لٔ لذّ ٚجٛد إْكط#ا  أٚ فـ#ٌ ب#ؽت انتظ#ًُؽت     
كتٝع##ًا ٚإ تبال##ذو ايطبك##او، ٚائتً ##ش ا٭يظ##ٔ ٚايً##ٗحاو، ٚتبآٜ##ش      

ؿ#٢ً اهلل  ا٭َـاس فادتاَع انتؼرتى بِٝٓٗ ٚجٛد ؿراب١ َ٪َٓؽت يًٓيب ستُذ 
ٛ لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ    ط##ع دٕٚ سط##ٍٛ اهلل، ٚمل  جاٖ##ذٚا وت اهلل، ٚب##زيٛا اي

ٜتخً ٛا لٔ ْـشت٘، ٚٚاجٗٛا أق٣ٛ جٝؽ وت ادتضٜش٠ آْزاى بعذدِٖ ايكًٌٝ، 
 ٚلذتِٗ ايل١ًٝ٦ .

يتهٕٛ ايٓتٝح١ ٌْٝ انتٓضي١ ايشفٝع١ لٓذ اهلل، ٚتشػس اي لٌ اٱ،ٞ ل٢ً  
ز يٝه#ٕٛ ا٭ج#ش   ِِدنَىَُُ  أجٝاٍ انتظ#ًُؽت يظ#ٔ مس#تِٗ، ب#ذيٌٝ قٛي#٘ تع#اؾت ش      

ٗاد ّٜٛ أذذ أَشًا تٛيٝذًٜا ٜٓت ع َٓ٘ انتظًُٕٛ ٚانتظًُاو وت ٚاياٛا، ل٢ً ادت
نٌ صَإ، ٜٚذلِٖٛ حملانا٠ أٌٖ أذذ، ٚقذ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛكٛ  حملاناتِٗ 
ٚيهٔ اياٛا، ٫ٜٓكطع بٌ ٜترـٌ بت٠ٚ٬ ٖزٙ اٯ١ٜ، ٚإطترلاس ٚقا٥ع ب#ذس  

 ٚأذذ.
ٖٚٞ إٔ اهلل لض زبًرظ طٝام اٯ١ٜ ْهت١ لكا٥ذ١ٜ، ِِنَىَُُ ٚوت قٛي٘ تعاؾت ش 

ٚجٌ ٚيٞ انت٪َٓؽت كتٝعًا، فٗٛ طبراْ٘ ٚي#ٞ ايط#ا٥ تؽت َ#ٔ ا٭ْـ#اس، ي#ٝع      
٭ِْٗ ُٖٛا باي ؼٌ، ب#ٌ ا٭ؿ#ٌ ٖ#ٛ ٫ٜٚ#١ ْٚـ#ش٠ ٚإلاْ#١ اهلل تع#اؾت ،#ِ،         
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فُٛك##ٛ  اي٫ٜٛ##١ ٖ##ٛ ا٭ؿ##ٌ، ٚب##٘ ت##ذفع ل##ٔ انت##٪َٓؽت ايه##اري َ##ٔ إط##با،  
 اٱفتتإ.
١َ َٔ نٝ#ذ َٚه#ش ايه #اس ٭ٕ    ٖٚزٙ اٯ١ٜ لٕٛ يًُظًُؽت يٮَٔ ٚايظ٬ 

 اهلل لض ٚجٌ ٚيٞ انتظًُؽت ٖٚٛ ايزٟ قتٓعِٗ َٔ اي ؼٌ.

 ز لََْ رَفْشَالَقٛي٘ تعاؾت ش

ِ      يكذ رنشو اٯ١ٜ ايظابك١ جٗاد   اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ٚانتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس، وت اٱطتعذاد نتٛاج١ٗ ٚقتاٍ نربٜا٤ ٚجٝٛؾ ق#شٜؽ،  

١ انتٓ#ٛس٠، ٚت#بؽت اي اٜ#او ارتبٝا#١ ،#زٙ ايضذ#  َ#ٔ        اييت صذ ش ل٢ً انتذٜٓ# 
 ٚجٛٙ:

 ناش٠ أفشاد ادتٝؽ إر أِْٗ جا٤ٚا با٬ث١ آ٫ف َٔ انتكاتًؽت. ا٭ٍٚ:
زت٧ ايضذ  لكيف ئظاس٠ قشٜؽ وت َعشن١ بذس، ٚناش٠ قت٬ِٖ،  ايااْٞ:

 ٚأطش طبعؽت َِٓٗ، مل غتٌ انتظًُٕٛ طبًِٝٗ إ٫ بعذ اي ذا٤.
بع##ذ ت##شانِ ايب ل##ا٤ ٚايع##ذا٠ٚ َ##ٔ ايه ##اس ج##ا٤ ٖ##زا ايضذ##   ايااي##ث:

 يًُظًُؽت، ٚس١ٜ٩ ناش٠ دئٍٛ ايٓاغ وت اٱط٬ّ.
إ ايل٬ي١ طبيف يرتتيف َباْٞ ئاو١٦ لٓذ اي شد ٚادتُال#١، فك#ذ ظٓ#ش    
قشٜؽ إٔ ػخْٗا ٚتخسغتٗا َٗذد بايضٚاٍ َع  بضٚغ اع اٱط٬ّ، ف#اسادو  

    ٕ ٜٛق#  صذ ٗ#ا    إٔ ٜبك٢ ايٓاغ وت ظ٬ّ، ٚقاَ#ش بإل#ذاد ادتٝ#ٛؾ لظ#٢ أ
 صذ  ايعكٝذ٠.

ٚيهٔ اهلل لض ٚج#ٌ ٚي#ٞ انت#٪َٓؽت، َٚ#ٔ ايك#ٛاْؽت وت اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝ#١       
إطتُشاس ٚإتـاٍ صذ  لكٝذ٠ ايتٛذٝذ، ٚلحض ٚختً  أٟ ق٠ٛ لٔ َٓع ٖزا 

 ايضذ  انتباسى.
يكذ ْ ز اٱقتإ إؾت ػ اف ايكًٛ، انتٓهظش٠، ٚؿ#اسو َعح#ضاو اي#ٓيب    

ذ#ذٜث ايشنب#إ، ٚاذتشا٥#ش وت ئ#ذٚسٖٔ،      ِ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ً ستُذ 
ٜٚختٞ أذذ ايه اس إؾت بٝت٘ يٝ اج٧ ب ٝا، إبٓ٘ يٝعًِ بعذ ذؽت أْ٘ وت انتذ١ٜٓ َع 

 ايٓيب ستُذ َٗاجشًا ْٚاؿشًا ٚجٓذًٜا َٔ جٓٛد ايشلتٔ.
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ٜٚذئٌ أذذِٖ داسٙ يٝعًِ بإط٬ّ صٚجت٘ أٚ إبٓت٘ ٚتٛجٗٗا إؾت ايكب١ً وت  
ي١َٝٛٝ نتا أك ٢ لًٝٗا اٱط٬ّ َٔ ارتؼٛ  ٚايبٗا٤ ؿ٠٬ غّٝشو زتش٣ اذتٝا٠ ا

ٚطه١ٓٝ اٱقتإ ايزٟ أئز ٜٓتؼش وت ادتضٜش٠ يتـ#ري ٚنخْٗ#ا وت سبٝ#ع ٚبٗح#١،     
 ٜٚهٕٛ ايه اس نايٓبش ارتايٞ َٔ ايٓ ع، ٚايزٟ ٜ٪رٟ ا٭سض ٚايٓاغ.

فخئزو قشٜؽ َٚٔ ذاي ٗا لت١ٝ ادتا١ًٖٝ ٚطاسٚا جبٝٛؾ ناري٠ ايعذد  
ٚطاسو َعِٗ ايٓظا٤  يبعث اذتُاغ فِٝٗ يًكت#اٍ، فخ#شد    ٚايعذ٠ ٚانت٪ٕٚ،

 ِ،      ِ جب#ٝؽ أق#ٌ وت ل#ذدٙ َ#ٔ سب#ع       اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
اي#ٓيب  ٚٚج#ٛد   جٝٛؾ انتؼشنؽت، ٚيهٔ انتا٥ض نإ بتٛنٌ انت٪َٓؽت لً#٢ اهلل، 

بؽت ظٗشاِْٝٗ، يٓضٍٚ أطبا، انتكاس١ْ بًراظ  ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٚايع##ذ٠، ٖٚ##ٛ ط##ش َ##ٔ أط##شاس ايٛج##ٛد اٱْظ##اْٞ وت ا٭سض، َٚ##ٔ    ايع##ذد

 .(1) زًََِب خٍََمْذُ اٌْجَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِاله ٌَِْذَجُذًُِْش لَُٛاو قٛي٘ تعاؾت

ؿ٢ً بتكشٜيف إٔ اهلل لض ٚجٌ ئًل ايٓاغ يعبادت٘، ٚبعث ايٓيب ستُذًا  
ٍ      اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ   ايعب#اد٠،   ئاـت#ًا  يًٓب#ٝؽت دت#ز، ايٓ#اغ اؾت َٓ#اص

ٚتابٝ##ش ط##ٓٔ اٱقت##إ وت ا٭سض،  فح##ا٤ ايه ##اس نتعشن##١ ئاط##ش٠ َ##ٔ      
ايه ش ٚادترٛد طبيف ي ؼ#ا٠ٚ لً#٢ بـ#ا٥شِٖ ـتٓ#ع َ#ٔ       ا٭ؿٌ، ٚيهٔ
تٓتظشِٖ، ٚاي ؼٌ ايزٟ ٜـٝبِٗ، فًِ ٜعًِ ايه اس إٔ  س١ٜ٩ ا،ضقت١ اييت

انتظًُؽت ٜترًٕٛ بايـرب ٚارتؼ١ٝ َٔ اهلل، ُٖٚا ٚقا٤ ٚذشص َ#ٔ تع#ذٟ   
 ه اس ٚايظانتؽت.اي

ًَإَِْ رَصَدجِشًُا ًَرَزهمُدٌا الَ َّضُدشُّوَُُ    ٚقذ جا٤و اٯ١ٜ قبٌ ايظ#ابك١ بكٛي#٘ تع#اؾت ش   

يتختٞ ٖاتإ اٯٜتإ باٱئباس لٔ ٚاقع١ أذ#ذ، يٝه#ٕٛ ايـ#رب     (2) زوََْذُىَُُ شَدَْئًب 

ٚايتك٣ٛ َكذ١َ ْـش انتظًُؽت، ٖٚٛ َٔ أطشاس ٚسٚد ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ 
)انت٪َٓؽت( ؿ ١ يًُكاتًؽت َٔ ايـراب١ ايزٜٔ طاُٖٛا وت تابٝش اٱقتإ  باطِ

                                                 

 . 56طٛس٠ ايزاسٜاو (1) 
 .120طٛس٠ آٍ لُشإ (2) 
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وت ا٭سض بذَا٥ِٗ ٚأْ ظِٗ ٚأَٛا،ِ، َٚبادستِٗ يكتاٍ ايعذٚ َ#ع ناشت#٘،   
ٖٚزٙ ايهاش٠ يٝع وت ايظٛاد بٌ وت انتكاتًؽت َٔ ايه اس، ٚناْش ْظا٤ انتؼشنؽت 

لظش ٚػ#ذ٠، ٚصاد فٝٗ#ا    تؼاسى وت ايكتاٍ أٜلًا ببظاي١، هتا جعٌ انتظًُؽت وت
 ٚوت قًتِٗ إطتضاٍ انتٓافكؽت، ٚيهٔ مل ٜظٗش ْكـِٗ يٛجٛٙ:

ز إ ايٓيب رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ٌٍِْمِزَبئَِ لَُٛاو قٛي٘ تعاؾت ش ا٭ٍٚ:

لّٝٔ َٛاكع انتكاتًؽت ؿتا غت ٞ ل٢ً ايع#ذٚ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذًا 
 ْكف لذدِٖ.
تع###ٝؽت َٛاك###ع انت###٪َٓؽت وت ايكت###اٍ ب###ايٛذٞ ٚتك###ذٜش      ن###إ  ايا###اْٞ:

 اٯ١ٜ)ٚأٚذٝٓا إيٝو إٔ تب٨ٛ انت٪َٓؽت َكالذ يًكتاٍ(.
ذظٔ جٗاد انت٪َٓؽت، ٚإئ٬ؿِٗ وت ايكتاٍ، ٚقاٍ اهلل تعاؾت وت  اياايث:

 .(1) زوََُ َِِٓ فِئَخٍ لٍٍََِْخٍ غٍََجَذَ فِئَخً وَثِريَحً ثِئِرِْْ اٌٍهوَِذ  انت٪َٓؽت وت ايكتاٍش

إٔ اهلل لض ٚجٌ ٚي#ٞ انت#٪َٓؽت، ٖٚ#ٛ ْاؿ#شِٖ، َٚ#ٔ َـ#ادٜل        ايشابع:
 ايٓـش ت١٦ٝٗ َكذَات٘.

 ذظٔ تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل وت ايكتاٍ ٚغريٙ. ارتاَع:
وال١ انت#٪َٓؽت يشط#ٍٛ اهلل وت أَ#ٛس ايكت#اٍ، ٚحتذٜ#ذ َٛاك#ع        ايظادغ:

 ايكتاٍ.
بايٓظب١ يعذدِٖ  لحض ايه اس لٔ س١ٜ٩ ايٓكف وت لذد انتظًُؽت ايظابع:
 َٔ ٚجٛٙ:
 َا ٜرتن٘ ايه ش َٔ اي ؼا٠ٚ ل٢ً أبـاس ايه اس. ا٭ٍٚ:
إَِْ َّىُدددَٓ ِِدددنَىَُُ عِشَدددشًَُْ  إْ###ذفا  انت###٪َٓؽت وت ايكت###اٍ، ش  ايا###اْٞ:

َْ َّغٍِْجٌُا ِِبئَزََِْٓ  ،  ٚنخٕ ايٛاذذ َٔ انت٪َٓؽت لٔ لؼش٠ َكاتًؽت.(2) زصَبثِشًُ

 ٚايكتاٍ. إطتعذاد انت٪َٓؽت يًرباص اياايث:

                                                 

 .249طٛس٠ ايبكش٠ (1) 
 . 65طٛس٠ ا٫ْ اٍ (2) 
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 ذاٍ اي ض  اييت تت ؼ٢ ايه اس َٔ جٗاو: ايشابع:
ٖضقتتِٗ وت بذس َع ن#ِْٛٗ ٖ#ِ ا٭نا#ش، هت#ا ٜع#ين إٔ ايها#ش٠ ي#ٔ         ا٭ٍٚ:
 تٓ عِٗ.

 لذّ ٚجٛد َٛكٛ  ٜكاتًٕٛ َٔ أجً٘. ايااْٞ:
 َباغت١ انتظًُؽت ،ِ. اياايث:
 َا ٜبعا٘ اهلل وت ْ ٛغ ايه اس َٔ ارتٛف. ايشابع:
د انتظًُؽت وت ا٭ؿ#ٌ ي#ٝع قً#٬ًٝ، ٭ٕ ايظ#بعُا١٥ ل#ذد      إٕ لذ ارتاَع:

ناري، ئـٛؿًا إرا نإ انتكاتًٕٛ وت ذاٍ َٚعٜٓٛاو جٝ#ذ٠، ٚعتظ#ٕٓٛ فٓ#ٕٛ    
 ايكتاٍ.

يك##ذ ج##شو انتعشن##١ ذ##ٛايٞ انتذٜٓ##١ انتٓ##ٛس٠، ٜٚعً##ِ ا٭ْـ##اس   ايظ##ادغ:
 تلاسٜع انتٓطك١ َٚٛكع انتعشن١ جٝذًا، ٖٚزا ايعًِ لٕٛ ،ِ ل٢ً انتبادس٠ وت
اذتشن١ ٚا،حّٛ َٚؼاغ١ً ايعذٚ ٚاٱْكلاض لًٝ٘، يزا َا إٔ بذأو انتعشن١ 

 ٚإػتذ ٚوٝظٗا ذت٢ إْٗضّ ايه اس.
 ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذَع ناش٠ لذد ايه اس فإ  ايظابع:

٘ ٚلذ انت٪َٓؽت ايٓـش قاٍ ايضشتؼشٟ "ئشد سطٍٛ اهلل  ِ  ؿ٢ً اهلل لًٝ#   ٚط#ً
١٥ ٚمتظؽت ٚانتؼشنٕٛ وت ث٬ث١ اٯف، ٚٚلذِٖ وت اي ، ٚقٌٝ وت تظعُا

اي تس إٕ ؿربٚا، فاطتضٍ لبذ اهلل بٔ أبٞ بٔ طًٍٛ باً#ث ايٓ#اغ ٚق#اٍ    
ل٬ّ ْكتٌ أْ ظٓا ٚأ٫ٚدْا؟ فتبعِٗ لُشٚ ب#ٔ ذ#ضّ ا٭ْـ#اسٟ فك#اٍ:      ٜاقّٛ

 ِّ أْؼذنِ اهلل وت ْبٝهِ ٚأْ ظهِ، فكاٍ لبذ اهلل: يٛ ْعًِ قتا٫ ٭تبعٓانِ، فٗ
سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘    تبا  لبذ اهلل فعـ#ُِٗ اهلل فُل#ٛا َ#ع    اذتٝإ بإ
 .(1)ٚطًِ

ٚيهٔ يٝع َٔ ديٌٝ ل٢ً إٔ اذتٝؽت َٔ ا٭ْـاس أسادٚا إتبا  لبذ اهلل بٔ 
أبٞ، ٭ْ٘ إْظريف ٚطط ايطشٜ#ل إْظ#رابًا شتضٜ#ًا ي#٘ ٚ٭ؿ#راب٘، ٚق#ذ رَٗ#ِ        

شو اٯٜ#١  انت٪َٕٓٛ، ٚمل ٜ#زنش َٛك#ٛ  إْظ#رابِٗ وت ٖ#اتؽت اٯٜ#تؽت ب#ٌ رن#       

                                                 

 .1/460ايهؼاف (1) 



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا233ٕش

 

ايظابك١ جًٛغ انت٪َٓؽت وت َٛاكع ايكتاٍ بتٛجٝ٘ ٚتعٝؽت َٔ قبٌ سطٍٛ اهلل 
ٚل##ٔ اب##ٔ لب##اغ سك##ٞ اهلل لٓ##٘: أك##ُشٚا إٔ  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ

 .(1)ٜشجعٛا فعضّ اهلل ،ِ ل٢ً ايشػذ فابتٛا
ٚ،زا ايتعٝؽت انتباسى َٛكٛل١ٝ وت اذتًٝٛي١ بِٝٓٗ ٚبؽت اي ؼٌ، ٖٚٛ َٔ 

ٍٚ ايشلت##١ اٱ،ٝ##١ بٗ##ِ ٚإط#تكشاس ايتب##أٜ ٚايتل##اد بٝ##ِٓٗ ٚب##ؽت  أط#با، ْ##ض 
 انتٓافكؽت، يكذ نإ ايٓاغ وت َعشن١ أذذ ل٢ً أقظاّ:

ايه اس ايزٜٔ جا٤ٚا َٔ َه١ يًتعذٟ ٚادت#ٛس ٚايكت#اٍ بايباو#ٌ،     ا٭ٍٚ:
 .ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚإساد٠ قتٌ 
 عشن١.انتٓافكٕٛ ايزٜٔ إطتضيٛا َٔ انت ايااْٞ:
 انت٪َٕٓٛ ايزٟ قاتًٛا دفالًا لٔ اٱط٬ّ.  اياايث:

ٚايطا٥ تإ َٔ ايكظِ اياايث، إر مل ٜهٔ ا،ِ إ٫ ذذٜث ْ ع، ٚتشدد  
واس٨، طشلإ َا صاٍ، ٭ٕ اٱقتإ واسد ي٘، ٚ٭ٕ انت٪َٓؽت ٜترًٕٛ بايـرب 

 ٚايتك٣ٛ.
ٚسد وت  يكذ أدسنش ايطا٥ تإ إٔ  ايظ١َ٬ ٚايٓحا٠ بايـرب ٚايتك#٣ٛ نت#ا   

ز، ٚبإطترل#اس انت#٪َٔ   ًَإَِْ رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْدذُىَُُ شَدَْئًب  اٯ١ٜ ايظابك١ ش

 يضّٚ ايـرب ٜٛو٧ ْ ظ٘ لً#٢ انته#شٚٙ، ٜٚعً#ِ َ#ا فٝ#٘ َ#ٔ ايا#ٛا، ايعظ#ِٝ،         

 :قاٍ لُشٚ بٔ اٱوٓاب١)ٚ
 ٚقٛيٞ نًُا جؼخو ٚجاػش  

 .(2)َهاْو حتُذٟ أٚ تظرتعتٞ                                          
آٜ#١ َٚذسط#١ وت    ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    يكذ نإ ٚجٛد سطٍٛ اهلل 

ايـرب يًُ٪َٓؽت، ٚذح١ وت يضّٚ اياباو وت ادتٗاد، ٚفع٬ً لٓذَا إػتذ ايكتاٍ، 
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚتشى ايشَا٠ َٛاكعِٗ، ٚفّش ناري َٔ انت٪َٓؽت بك٢ سطٍٛ اهلل 
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كع٘ ثابتًا، ٚفٝ٘ آ١ٜ خبـٛق إج٬غ يًُ٪َٓؽت وت َٛاكع وت َٛ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ايكتاٍ فٝهٕٛ تكذٜش اٯ١ٜ ايظابك١ )تب٨ٛ انت٪َٓؽت ْٚ ظو َكالذ يًكتاٍ(.

ٚتٓ ٞ اٯ١ٜ ذـٍٛ اي ؼٌ َٔ قبٌ ايطا٥ تؽت ٭ٕ ا،ِ غري اي عٌ، ٚي#ٛ  
نإ ٖٓاى فؼٌ ٚجػت، نتا أئربو اٯ١ٜ لٔ ا،ِ، ٭ٕ انتذاس ل٢ً اي عٌ ٫ٚ 

٢ َٛكٛل١ٝ يًِٗ ب٘، فٝذٍ رنش اٯ١ٜ ا،ِ ل٢ً لذّ ٚقٛ  اي ؼٌ ٚادتػت، تبك
، فاْ٘ مل حتـٌ اي اذؼ١ ٭ْٗا ْٛ  (1) زًٌََمَذَ ىََّّذَ ثِوِ ًَىََُّ ثِيَبنُا وت قٛي٘ تعاؾت  ش

 َ ال١ً بؽت ايطشفؽت.
ٚقذ لـِ اهلل لض ٚجٌ ْبٝ٘ ٜٛط#  َٓٗ#ا، فبك#٢ فع#ٌ صيٝخ#١ وت َشتب#١        

وت انتكاّ فٗٛ أػ#ب٘ باٱٜك#ا ، ٚي#ٝع َ#ٔ َ الً#١ وت اي ؼ#ٌ       ا،ِ، اَا اي ؼٌ 
 فٝرـٌ َٔ وشف ٚاذذ.

فحا٤و ا١ٜ٫ يٓ ٞ ٚقٛل٘ ٭ٕ ا،ِ غري اي ؼٌ، ٚقذ ٜهٕٛ َكذ١َ ي٘، أٚ 
٫ ٜهٕٛ، ٚجا٤و اٯ١ٜ يٲئباس لٔ لذّ ؿريٚس٠ ٖزا ا،ِ َكذ١َ يً ؼ#ٌ،  

 ٚجا٤و اٯ١ٜ بـٝ ١ انتا٢ٓ، ٚحتتٌُ ٚجًٖٛا:
 ١ ُٖش باي ؼٌ ل٢ً ضتٛ َظتكٌ نتا سأٚا َٔ ناش٠ جٓٛد نٌ وا٥ ا٭ٍٚ:
 ايعذٚ ٚلذت٘.
 اٱت ام بؽت ايطا٥ تؽت ل٢ً اي ؼٌ. ايااْٞ:
 ايتؼاٚس ٚتبادٍ ايشأٟ بؽت ايطا٥ تؽت. اياايث:
 إْـاو ٚستانا٠ إذذاُٖا يٮئش٣. ايشابع:
 تخثري إْظرا، انتٓافكؽت ل٢ً ايطا٥ تؽت. ارتاَع:

بايل##ع   ٚقً##١ انت٪ْٚ##١، ْٚك##ف ايع##ذ٠   ٚا٭سج##س ٖ##ٛ ايا##اْٞ يًؼ##عٛس 
ٚايشجاٍ ٚنإ نرذٜث ايٓ ع، ٚيٝع ق#شاسًا باٱْظ#را،، ٚمل ٜـ#ذس َ#ٔ     
ايطا٥ تؽت فعٌ ٜذٍ ل٢ً ايعضّ ل٢ً ادتػت ٚايرتاج#ع ٚإلت#ضاٍ ايكت#اٍ، ٚفٝ#٘     
بٝإ ي لٌ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً انت٪َٓؽت ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼ#ٌ ب#خٕ ؿ#شف اهلل    
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٢ً ايزٜٔ بكٛا وت َٛاك#عِٗ ب#إ ثب#تِٗ اهلل    لِٓٗ ا،ِ بايلع  ٚادتػت، ٚل
 ٚثبش َعِٗ إئٛاِْٗ ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ.

يكذ حتٌُ انت٪َٓ#ٕٛ ايل#شس ايٓ#اتخ َ#ٔ إطت#ضاٍ انتٓ#افكؽت ٭ْٗ#ِ ٜتٛقع#ٕٛ         
ؿذٚس َاٌ ٖزا اي عٌ َِٓٗ، ٚجا٤ إْظرابِٗ قبٌ ايٛؿٍٛ إؾت َٝذإ انتعشن١ 

، أٚ ٜكَٕٛٛ بزنش بعض يٝث ٫ ٜظتطٝعٕٛ اٱدلا٤ باِْٗ ػاسنٛا وت اذتش،
 ايٛقا٥ع َٔ انتعشن١.

َٚٔ اٯٜاو تٓضٜ٘ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚاٱقتإ وت انتكاّ بإْظ#را، انتٓ#افكؽت قب#ٌ    
 ايٛؿٍٛ إؾت َٝذإ انتعشن١، َٔ ٚجٛٙ:

وت َٛاكعِٗ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًَِٔ أجًظِٗ  ا٭ٍٚ:
بٗ#زا انتعٓ##٢ إْٗ##ضاّ   يًكت#اٍ ػ##اسنٛا وت انتعشن##١ ببظ#اي١ ٚإئ##٬ق، ٫ٚ ٜل##ش  

 أناشِٖ أَاّ َباغت١ ايعذٚ.
إج٬غ انت٪َٓؽت وت َٛاكعِٗ ٜل ٞ بشن١ ئاؿ١ وت انتكاّ، ٚنخٕ ايااْٞ:

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ ت ٝذإ قالذ٠ ن١ًٝ ٖٚٞ: َٔ ظتًظ٘ 
٫ ٜ ؼ#ٌ ٫ٚظت#ػت، َٚ#ٔ ظتًظ#٘ اي#ٓيب وت َٛك#ع٘ ٜٓ#اٍ         اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ايعظِٝ، ٚانتٓافكٕٛ ٫ٜظتركٕٛ ٖ#زا ايا#ٛا،، ٚذشَ#ٛا أْ ظ#ِٗ َٓ#٘      اياٛا، 
 باٱْظرا، قبٌ ايٛؿٍٛ إؾت َٝذإ انتعشن١.

إٔ ايت٧ٝٗ يًكتاٍ ٚإختار َٛاكع ٚطط َٝ#ذإ انتعشن#١ ػ#اٖذ لً#٢ ل#ذّ      
ذـٍٛ اي ؼٌ ٚادتػت، ٚرنشو اٯ١ٜ ا،ِ باي ؼٌ يبٝإ إلحاص ايك#شإٓ ٚإٕ  

َٚا خت ٞ ايـذٚس، ٚيبث اي ض  ٚارتٛف وت اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ ئا١ٓ٥ ا٭لؽت 
ْ ٛغ ايه اس َٔ انت٪َٓؽت ٚجًٛطِٗ وت َٛاكعِٗ وال١ هلل ٚسطٛي٘، ٜٚذٍ 
وشٚ ا،#ِ ث#ِ تشن#٘ ٚاٱل#شاض َ#ٔ َٛك#ٛل٘ لً#٢ ثب#ٛو قبر#٘ اي#زاتٞ ٚ           

 اي ريٟ.
يكذ أدسى انت٪َٕٓٛ إٔ اي ؼٌ قبٝس ٚكاس، ٚقذ أْعِ اهلل لض ٚجٌ لًِٝٗ 

 ، فًِ تهٔ ٖٓاى أد٢ْ ذاج١ يً ؼٌ.بخطبا، ايٓـش ٚاي١ٜ٫ٛ
ٚتذٍ اٯ١ٜ ايهشقت١ َٚا فٝٗا َٔ لذّ تعذٟ َٛك#ٛ  اي ؼ#ٌ ذت#اٍ ا،#ِ     
ٚأٍٚ ايعضّ دٕٚ اي عٌ ٚتشتيف ا٭ثش ل٢ً حتًٞ انت٪َٓؽت َٔ ايـراب١ بخل٢ً 



 ز                                                                 236ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

َشاتيف ايـرب ٚايٝكؽت، ٚفٛصِٖ بايٓـش ٚاي ًب١ ب لٌ اهلل َع ايتبأٜ ايهبري 
ِٗ ٚق١ً لذدِٖ، ٖٚزا ايـرب ٫ٜٓرـش بايكل١ٝ بؽت ق٠ٛ ػٛن١ ايعذٚ ٚكع 

ايؼخـ١ٝ بٌ ٜؼٌُ ايكل١ٝ ايٓٛل١ٝ، فهٌ فشد َٔ ايطا٥ تؽت ؿابش بزات٘، نُا 
إٔ وا٥ ١ َٓٗا ؿابش٠ ستتظب١، ٫تتـشف ؿتا غتاي  قٛالذ ايـرب، ٚاٱَتا#اٍ  

 ٭َش اهلل لض ٚجٌ.

 حبث بالغي
   ٔ اي ر#ؽ، فٝ#ختٞ    َٔ ٚجٛٙ ايبذٜع)ايٓضا١ٖ( ٖٚٛ زت٧ ا،ح#ا٤ ئايٝ#ًا َ#

ايه٬ّ تعشٜلًا ٚتٓبًٝٗا ٚبٝاًْا ذتاٍ ظتيف ايتٓضٙ َٓٗا، ٖٚحا٤ ايكشإٓ ئ#اٍ َ#ٔ   
 اي رؽ.

ٌٖٚ وت اٯ١ٜ َـذام يًٓضا١ٖ بخٕ جا٤ ايزّ َٔ غري فرؽ، ادتٛا، يٝع 
فٝٗا رّ ٖٚحا٤ يًطا٥ تؽت َٔ ا٭ْـاس، ي#زا ت#شاِٖ ٜ تخ#شٕٚ باٯٜ#١ ايهشقت#١      

 لُٔ َذذِٗ َٔ ٚجٛٙ:ٚنِْٛٗ طبيف ْضٚ،ا، إر أْٗا تت
 لذّ ؿريٚس٠ ا،ِ فع٬ً ئاسجًٝا. ا٭ٍٚ:
 إْكطا  ا،ِ ٚلذّ إطتكشاسٙ. ايااْٞ:
إئباس اٯ١ٜ بخٕ اهلل ٚيِٝٗ، ٖٚٛ إضت٬ي#ٞ ٜ ٝ#ذ َعٓ#٢ ٫ٜٚ#١ اهلل      اياايث:

 يهٌ فشد َٔ أفشاد ايطا٥ تؽت.
تٛنٌ ايطا٥ تؽت ل٢ً اهلل لض ٚجٌ ٚت ٜٛض أَشِٖ إيٝ٘، ٚثكتِٗ  ايشابع:

 طبراْ٘ وت حتكٝل ايٓـش ٚاي ًب١ ل٢ً ايه اس. ب٘
يكذ جعٌ اهلل قـ١ ا،ِ وت ٖزٙ اٯ١ٜ َٓاطب١ نتعشف١ أجٝاٍ انتظًُؽت يكـ١ 
ايطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت ٚنٝ  أْٗا قٗ#شٚا اي#ٓ ع ايؼ#١ٜٛٗ ٚاي ل#ب١ٝ ٚت ًب#ٛا      

 يٝ ٛصٚا بشكا اهلل طبراْ٘.    

 عهى املُاسبت
شإٓ، اثٓ##تؽت َٓٗ##ا وت ط##ٛس٠ آٍ  ٚسدو َ##اد٠ اي ؼ##ٌ أسب##ع َ##شاو وت ايك##  

لُشإ، ٚاثٓتؽت وت طٛس٠ ا٭ْ اٍ بإساد٠ ؿ#ٝ ١ ايتآٝ#١ ٚادتُ#ع فح#ا٤ بـ#ٝ ١      
 )ت ؼ٬(، وت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚبـٝ ١ ادتُع ث٬ث َشاو.
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ٚمل ٜشد بـٝ ١ انت شد انتزنش أٚ انت٪ْث، ٭ٕ َٛكٛ  اي ؼٌ رٚ أثش بايغ، 
وت ايك#شإٓ َٛجٗ#١   ٫ ٜتعًل بايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ، ٚٚسدو ئطاب#او ػخـ#١ٝ   

 يٮْبٝا٤، ِٖٚ َٓضٖٕٛ لٔ اي ؼٌ إبتذا٤ ٚإطتذا١َ.
َُ         ٚجا٤ قٛي#٘ تع#اؾت ش    ٍُْز ِٔدِو َدزهدَ ِإَرا َفِشد َُ ِثِئْر َُٔي ًََعدَذُه ِإْر َرُذغُّدٌ ٍهدُو  َُ اٌ ٌََمدَذ َصدَذَلُى ًَ

َُ فِِ األََِشِ ، خبـٛق َعشن١ أذذ أٜلًا، ٚفٝٗا إئباس بخٕ اهلل لض (1) زًَرَنَبصَعَزُ

جٌ ٚلذ انتظًُؽت بايٓـش ٚاي ًب١ وت أذذ، ٚقذ أيك٢ اهلل ايشليف وت قًٛ، ٚ
ايه اس، فُا إٔ بذأو انتعشن١ ذت٢ صذ  انتظًُٕٛ ٚإْٗضّ ايه #اس،  ٚػ#عش   
انتظ##ًُٕٛ بايٓـ##ش، ٚجتً##ش آٜ##او ايظ ##ش ظ##اٖش٠ يًر##ٛاغ، ٚناْ##ش ايذٚي##١  

٪ئش٠ يًُظًُؽت، ٚيهٔ ايشَا٠ ايزٜٔ ٚكعِٗ سطٍٛ اهلل ل٢ً ادتبٌ ذتُا١ٜ َ
انت#٪َٓؽت ذُٝٓ##ا سأٚا إْٗ##ضاّ انتؼ##شنؽت، ٚانتظ##ًُٕٛ ٜتبع##ِْٛٗ ٜٚكتً##ٕٛ بٗ##ِ،  

 تٓاصلٛا أٟ ايشَا٠ ٚإْكظُٛا اؾت فشٜكؽت:
٫ذاج١ بايبكا٤ ل٢ً ادتبٌ، ٫ٚبذ َٔ ايٓضٍٚ نتؼاسن١ انت٪َٓؽت وت  ا٭ٍٚ:
 اي ٓا٥ِ.

لذّ شتاي ١ أٚاَش سط#ٍٛ اهلل، إر ٚؿ#اِٖ بع#ذّ َ #ادس٠ انته#إ       ايااْٞ:
 ت٢ َع ذـٍٛ اي ًب١ ل٢ً ايه اس.ذ

ٚثبش اي شٜل ايااْٞ أل٬ٙ وت َٛاكعِٗ، َِٚٓٗ أَري ايشَا٠ لب#ذ اهلل ب#ٔ   
جبري وت لذد دٕٚ ايعؼ#ش٠، ٚزتُ#ٛ  ايشَ#ا٠ ٖ#ٛ متظ#ٕٛ َ#ٔ انت#٪َٓؽت فّه#ش         
انتؼشنٕٛ ل٢ً ايشَا٠ ٚقتًٛا لبذاهلل بٔ جبري َٚٔ َع٘، ٚأقبًٛا ل٢ً انتظًُؽت 

 ٛا، ٚإْٗضّ أناش انت٪َٓؽت.َٔ ئً ِٗ فكتًٛا َٔ قتً
 ٚعتتٌُ ادتُع بؽت اٯ١ٜ أل٬ٙ ٚاٯ١ٜ ستٌ ايبرث ٚجًٖٛا: 

تكٝٝذ اٱو٬م ايٛاسد خبـٛق اي ؼٌ، ٚأْ٘ ئ#اق بايط#ا٥ تؽت    ا٭ٍٚ:
ز اَا ايٓضا  إِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ شَٔ ا٭ْـاس ايًتؽت رنشتُٗا ٖزٙ اٯ١ٜ ش
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حاص١ٜ وت ْظ#ِ اٯٜ#او ٚادتُ#ع بٝٓٗ#ا، ٚتك#ذٜش      فهإ بؽت ايشَا٠، ٚتًو آ١ٜ إل
 اٯ١ٜ : ٚإر فؼًش وا٥ تإ َٓهِ ٚتٓاص  ايشَا٠.

ذـٍٛ اي ؼٌ لٓذ ايشَا٠ بل#ع  اي#شأٟ، ٚايعح#ض ل#ٔ ايـ#رب،      ايااْٞ:
 ٚتشى َٛاكعِٗ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ: ذت٢ إرا فؼٌ ايشَا٠ ٚتٓاصلٛا وت ا٭َش.

انت#٪َٓؽت، ٜٚ#ذٍ    إساد٠ انتع٢ٓ ا٭لِ ٚإٔ اي ؼ#ٌ ذـ#ٌ ي اي#يف    اياايث:
 لًٝ٘ إْٗضاَِٗ لٔ سطٍٛ اهلل إر مل ٜبل َع٘ إ٫ لذد قًٌٝ َٔ انت٪َٓؽت.

أَا ا٭ٍٚ فإ اٯ١ٜ ستٌ ايبرث مل خترب لٔ ذـٍٛ اي ؼٌ لٓذ ايطا٥ تؽت 
 ز أٟ مل ٜ ؼًٛا ٚمل ظتبٓٛا.إِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ لََْ رَفْشَالَ شيش بٌ قا

بؽت انت٪َٓؽت، ِٖٚ ٚإٕ إْٗ#ضّ أنا#شِٖ فُ#ٔ     ٚمل عتـٌ ْضا  أٚئـ١َٛ
ػذ٠ ٖحّٛ  ايه #اس، ٚي#ٝع لٓ#ذِٖ َعـ#١ٝ هلل ٚأٚاَ#ش ايشط#ٍٛ وت َٝ#ذإ        

ز، ٚيهٔ إساد٠ ايٛج٘ ايااْٞ أل٬ٙ ا   ًٌْيّبًَانتعشن١ بُٝٓا قايش ٖزٙ اٯ١ٜ  ش

 ٚإ انتكـٛد وت ايٓضا  ِٖ ايشَا٠، ٫ قتٓع َٔ انتع٢ٓ ا٭لِ.
ِِدنَىَُُ  ارتط#ا، ايع#اّ يًُظ#ًُؽت، ٚوت قٛي#٘ تع#اؾت ش     ٚجا٤و اٯ١ٜ بـٝ ١ 

تكظِٝ يًشَ#ا٠ ب#خٕ َ#ِٓٗ َ#ٔ أساد     ، (1) زََِٓ ُّشِّذُ اٌذَُّْْٔب ًَِِنَىَُُ ََِٓ ُّشِّذُ آخِدشَحَ 

اي ١ُٝٓ ٚانتاٍ فرتى َٛكع٘ اي#زٟ أجًظ#٘ فٝ#٘ سط#ٍٛ اهلل، َٚ#ِٓٗ َ#ٔ ٜشٜ#ذ        
ٖٚٛ لبذاهلل بٔ جبري َشكا٠ اهلل ٜٚبك٢ ل٢ً وال١ سطٛي٘ ٚمل ٜ ادس َٛكع٘ 

 َٚٔ بك٢ َع٘، إر فاصٚا بايؼٗاد٠ بعذ إٔ قتًِٗ انتؼشنٕٛ لٓذَا نّشٚا لًِٝٗ.
أَا اٯٜت#إ ايًت#إ رن#شو فُٝٗ#ا َ#اد٠ )فؼ#ٌ( فُٗ#ا وت ط#ٛس٠ ا٭ْ #اٍ،          

ًٌََددٌَ لَسَاوَيُددَُ وَددثِريًا ٌَفَشِددٍْزَُُ ٚج##ا٤و ا٭ٚؾت بـ##ٝ ١ انتاك##ٞ )فؼ##ًتِ(، ق##اٍ تع##اؾت ش

، ٚج#ا٤ َٛك#ٛلٗا خبـ##ٛق َعشن#١ ب#ذس ق#اٍ إب##ٔ      (2) زَُ فِدِ األََِدشِ  ًٌََزَنَدبصَعَزُ 

 َظعٛد سك٢ اهلل لٓ٘: يكذ قًًٛا وت ألٝٓٓا ذت#٢ قً#ش يشج#ٌ إؾت ج#ٓيب    
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أتشاِٖ طبعؽت، قاٍ: أساِٖ َا١٥، فخطشْا سج٬ً َِٓٗ فكًٓا ي٘: نِ نٓتِ، قاٍ 
 .(1)أي ًا، ٜٚكًًهِ وت ألِٝٓٗ، ذت٢ قاٍ قا٥ٌ َِٓٗ: إفتا ِٖ أن١ً جضٚس

ٚتذٍ اٯٜ#١ لً#٢ إٔ انتظ#ًُؽت مل ٜ ؼ#ًٛا ٚمل ُٜٗ#ٛا باي ؼ#ٌ وت َعشن#١        
بذس، ٖٚٛ َٔ ايًط  اٱ،ٞ بانتظًُؽت ٚايتخ ٝ  لِٓٗ وت َعشن#١ اٱط#٬ّ   

 ا٭ٚؾت.
، وت (2) زًَلَطِْذٌُا اٌٍهوَ ًَسَعٌٌَُوُ ًَالَ رَنَبصَعٌُا فَزَفْشٌٍَُا ًَرَزْىَتَ سِحيُىَُُٚجا٤ قٛي٘ تعاؾت ش

اٯٜاو ارتاؿ١ ؿتعشن١ بذس ٚادتُع بؽت اٯ١ٜ أل٬ٙ ٚاٯ١ٜ ستٌ ايبر#ث   طٝام
إلحاص قشآْٞ، ٚتٛنٝذ ،ذا١ٜ اهلل لض ٚذٌ يًُظًُؽت يط#شم ايٓـ#ش ٚايظ #ش    
ل٢ً ا٭لذا٤، ٚحتزٜشِٖ َٔ أطبا، اي ؼٌ ٚارتظاس٠ اييت ذـًش وت َعشن١ 

ٚدلٛتِٗ  أذذ، فبعذ َعشن١ بذس جا٤و اٯٜاو ببٝإ ذاٍ انتظًُؽت ٚتخدٜبِٗ
يٲْت ##ا  َ##ٔ ايٓـ##ش ٚايظ ##ش اي##زٟ ذكك##ٛٙ وت ب##ذس، ٚحت##زٜشِٖ َ##ٔ اي  ً##١   

 ٚادتٗاي١، ٚاي شٚس ٚايضٖٛ، ٚاٱئت٬ف فُٝا بِٝٓٗ.
فتذٍ اٯ١ٜ ل٢ً إٔ تعاٖذ ايٓـ#ش ٚايظ #ش ك#شٚس٠، ٖٚ#ٛ ٫ٜترـ#ٌ إ٫       

بطال١ اهلل ٚسطٛي٘ ٚإجتٓا، ارتـ١َٛ ٚايٓضا ، ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت 
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ل١ اهلل اٱْبعاث يٓـش٠ ايٓيب ستُذ َٔ وا إٔ
ٚتتح٢ً وال١ ايشط#ٍٛ وت انتك#اّ بع#ذّ ت#شى انت#٪َٓؽت َٛاك#عِٗ ط#ٛا٤         

ِ     ًااي#ٓيب ستُ#ذ  ايشَا٠ أٚ غريِٖ ايزٜٔ تشن#ٛا   ب#ؽت   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 ا٭لذا٤ ي٫ٛ ايعٓا١ٜ اٱ،١ٝ ٖٚٛ ػاٖذ ل٢ً إٔ لـ#١ُ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يً#ٓيب    

٫ٜٓرـ#ش  وت ف#رت٠ ذح#١    ، (3) زًَاٌٍهوُ َّذَصُِّهَ ِِدَٓ اٌنَّدبطِ  ستُذ وت قٛي٘ تعاؾت ش

ايٛدا  َٚا بعذٖا بٌ ٖٛ ػاٌَ ٭فشاد ايضَإ انتتكذ١َ ل٢ً صَإ ْضٍٚ اٯ١ٜ 
ٚاي٬ذك١ ،ا،ٚطبيف ْضٍٚ اٯ١ٜ، فايٓضا  وت يكا٤ ايع#ذٚ ٜ#٪دٟ اؾت ايل#ع     

 لٔ ٬َقا٠ ا٭لذا٤. ٚرٖا، ايـٛي١، ٚتابٝط ا،١ُ، ٚادتػت
                                                 

 . 2/161ايهؼاف  (1) 
 .46طٛس٠ ا٭ْ اٍ (2) 
 . 67طٛس٠ انتا٥ذ٠ (3) 



 ز                                                                 240ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

فُٔ اٯٜاو إٔ تختٞ اٯٜاو ايكشآ١ْٝ ارتاؿ١ بٓتا٥خ َعشن١ بذس حتزٜشًا هتا  
قذ ٜكع وت َعشن١ أذذ، يٝهٕٛ ذ٦ٓٝز َٛاطا٠ يًُظًُؽت، ٚدسطًا ٚلرب٠ يًكادّ 
َٔ ا٭ٜاّ ٚانتعاسى َع انتؼشنؽت ٚايه اس، ٖٚٛ َٔ ايًط  اٱ،ٞ بانتظًُؽت 

 أَع ٚايّٝٛ ٚغذًا.

   انىاقيت يٍ انفشم(قاَىٌ)
إبتذأو ٖزٙ اٯ١ٜ بزنش وا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت ُٖتا بايلع  ٚايرتاجع وت  

 َعشن١ أذذ.
ٜٚ##بؽت ٖ##زا ايؼ##طش َ##ٔ اٯٜ##١ إٔ اي ؼ##ٌ مل ٜك##ع ٭ٕ رن##ش ا،##ِ ٜ##ذٍ وت 
َ َٗٛ٘ ل٢ً لذّ ٚقٛل٘ فًٛ نإ اي ؼٌ ذاؿ٬ً، نتا ناْش ٖٓاى َٛك#ٛل١ٝ  

د٫٫و وت انتكاّ بايزاو ٚبايعشض يزا  يزنش ا،ِ، ٚيهٔ رنش ا،ِ ٚذذٙ ي٘
ز يبٝإ لذّ تشتيف ا٭ثش ل٢ً ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبجا٤ ايؼطش ايتايٞ َٔ اٯ١ٜ َتعًكًا ب٘ش

 ا،ِ باي ؼٌ ايزٟ وشأ ل٢ً أفشاد ايطا٥ تؽت.
 ٚعتتٌُ ا،ِ وت َٛكٛل٘ ٚجًٖٛا: 

ِّ باي ؼٌ. ا٭ٍٚ:  نٌ فشد َٔ ايطا٥ تؽت ٖ
 ش٩طا٤ ايطا٥ تؽت.إئتـاق ا،ِ ب ايااْٞ:
ِّ كتال١ َٔ نٌ وا٥ ١ باي ؼٌ، فحا٤و اٯ١ٜ ب#إو٬م ايه#ٌ    اياايث: ٖ
 ٚإساد٠ ادتض٤.
إساد٠ انتٓاجا٠ ٚتب#ادٍ اي#شأٟ ب#ؽت أف#شاد ايط#ا٥ تؽت ٚظٗ#ٛس انتٝ#ٌ         ايشابع:

 ايٓ ظٞ لٓذُٖا يً ؼٌ، ٚلذّ اٱطتُشاس وت انتعشن١.
قت#إ وت ْ #ٛغ   ٚايـرٝس ٖٛ اياايث ٚايشابع،فُٔ فل#ٌ اهلل سط#ٛخ اٱ  

انت٪َٓؽت يٝث ٜطشأ ا،ِ باي ؼٌ لٓذ بعل#ِٗ ف#٬ ٜظ#تكش ٭ٕ اٱقت#إ ٜذفع#٘      
ٚقتٓع٘، يكذ جعٌ انت٪َٕٓٛ قًٛبِٗ سٜاكًا ْاكش٠ هت٠٤ًٛ ييف ادتٗاد وت طبٌٝ 

 اهلل،ا٭َش ايزٟ ٜتٓاقض َع٘ اي ؼٌ.
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 ٚقذ ثبش وت لًِ اي ًظ ١ إٔ انتتٓاقلؽت ٫ظتتُعإ، ثِ تختٞ ١ٜ٫ٚ اهلل لض
ٚجٌ يتهٕٛ لـ١ُ ،ِ ٚتكذٜش ادتُع بؽت ػطشٟ اٯ١ٜ إ َٔ ٜهٕٛ ٚيٝ٘ اهلل 

 مل ٚئ ٜ ؼٌ.
 ٚحتتٌُ ايظ١َ٬ َٔ اي ؼٌ ٚجًٖٛا:

صٚاٍ ا،ِ باي ؼٌ ٚأثشٙ ب٫ٜٛ#١ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًُ#٪َٓؽت لاَ#١،       ا٭ٍٚ:
 ٚيًطا٥ تؽت ل٢ً ضتٛ ارتـٛق.

ٕ  ايااْٞ: اٱقت#إ ٚاقٝ#١ َ#ٔ     اذتـا١ْ ايزات١ٝ لٓذ انت٪َٓؽت َٔ اي ؼ#ٌ إر أ
ارتٛف ٚايٖٛٔ ٚارتٛس وت َٛاج١ٗ ايه اس، ٚتختٞ ٫ٜٚ#١ اهلل ذ#شصًا َٚ#ذدًا،    

 ٚرئري٠ ٚلـ١ُ دا١ُ٥.
صٚاٍ ا،ِ باي ؼٌ باٱقتإ ٚذظٔ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚجا٤  اياايث:

رنش ١ٜ٫ٚ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًط#ا٥ تؽت وت اٯٜ#١ يًآ#ا٤ لً#ِٝٗ بظ#بيف صٚاٍ        
 ا،ِ.

١ٜ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ َاداّ ُٖهِ باي ؼٌ قذ صاٍ فإٕ ٖٚٛ ٚلذ نشِٜ وت اٯ
اهلل ٚي##ٝهِ ٖٚ##ٛ ْاؿ##شنِ، َٚ##ٔ اي ل##ٌ اٱ،##ٞ ل##ذّ ايتع##اسض ب##ؽت ٖ##زٙ  
ايٛجٛٙ ٚنٌ فشد َٓٗا فلٌ ٚف#ٝض َ#ٔ لٓ#ذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ، ٖٚ#ٛ ايٛاط#ع        
ايهشِٜ، ٭ٕ بًٛغ ا٭ذذٜؽت َشاتيف اٱقت#إ ٚاقٝ#١ َ#ٔ ادت#ػت ٚارت#ٛس ٜٚ ٝ#ذ       

 ئش اٯ١ٜ أَٛسًا:ادتُع بؽت أٍٚ ٚٚطط ٚآ
يكذ ُٖ#ش وا٥ ت#إ َ#ٔ انت#٪َٓؽت باي ؼ#ٌ، ٚيه#ٔ ٫ٜٚ#١ اهلل ل#ض          ا٭ٍٚ:

 ٚجٌ ،ُا ذايش دٕٚ حتكل فؼًُٗا.
إٕ ِٖ ايطا٥ تؽت باي ؼٌ،مل ٜ٪ثش وت ١ٜ٫ٚ اهلل ،ُا،٭ٕ اهلل ايااْٞ:    

ِّ باي ؼ#ٌ فٗ#ٛ       لض ٚجٌ ٚيٞ انت٪َٓؽت ٖٚٛ ْاؿشِٖ،فإرا ؿ#ذس َ#ِٓٗ ٖ#
 اي  ٛس ايشذِٝ.

يتُٓع اٯ١ٜ َٔ إطت٤٬ٝ اذتضٕ ٚا٭ط٢ ل٢ً قًٛ، أف#شاد ايط#ا٥ تؽت َ#ٔ     
انت٪َٓؽت بظ#بيف ا،#ِ باي ؼ#ٌ، ٚن#٬ٝ ٜك#اٍ أْٗ#ِ ذشَ#ٛا َ#ٔ ث#ٛا، ادتٗ#اد           

 ٚانتؼاسن١ وت َعشن١ أذذ، ٚاٱطتبظاٍ فٝٗا.
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يكذ إْٗضّ أناش انت٪َٓؽت َٔ َعشن١ أذذ، ٚمل ٜشجعٛا إ٫ بعذ إٔ مسعٛا 
نتعشن١ ٜكاتٌ، ٚئاي  أغًيف ايشَا٠ أٚاَ#ش سط#ٍٛ   إٔ ايٓيب ذٞ ٖٚٛ ٚطط ا

ٚتشنٛا َٛاكعِٗ، َٚع ٖزا مل تزنشِٖ ٖزٙ  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اهلل 
اٯ١ٜ فًُارا رنشو ايطا٥ تؽت ايًتؽت ُٖتا بادتػت ٚاي ؼٌ َ#ٔ غ#ري إٔ عتـ#ٌ    

 اي ؼٌ ٚاقعًا.
ٚادتٛا، ْضيش آٜاو أئش٣ خبـٛق ايزٜٔ فشٚا َٔ ايعذٚ نُا وت قٛي٘ 

، (1) زإِرْ رُصَذِذًَُْ ًَالَ رًٌٍََُْْ عٍَََ لَدَذٍ ًَاٌشَّعٌُيُ َّدذَعٌُوَُُ فِدِ لُخَدشَاوَُُ   عاؾتشت

ٜٓادِٜٗ َٔ ئً ِٗ اسجعٛا إي#ٞ   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فإ ايٓيب ستُذًا 
ًٌََمَدذَ وُنَدزَُُ رَزََّنَّدٌَْ    لباد اهلل، إسجعٛا إيٞ اْا سطٍٛ اهلل، ْٚضٍ قٛي٘ تع#اؾت ش 

 .(2)زٌََّدَ َِِٓ لَجًَِ لََْ رٍَْمٌََهُ فَمَذَ سَلََّزٌُُّهُ ًَلَْٔزَُُ رَنَظُشًَُْاٌْ

إٔ   ٚزتاٖذ ٚايشبٝع ٚقتاد٠ ٚايظذٟ ٚقذ ٚسد وت اٯ١ٜ أل٬ٙ لٔ اذتظٔ 
 هتٔ فاتِٗ ػٗٛد بذس، ناْٛا ٜتُٕٓٛ انتٛو بايؼٗاد٠ بعذ بذس، قبٌ أذذ ًاقَٛ

٘، ف##اْٗضَٛا، فع##اتبِٗ اهلل لً##٢ فًُ##ا سأٚٙ ٜ##ّٛ أذ##ذ أل##شض ن##اري َ##ِٓٗ لٓ##
 .(3)ريو

فهٌ آ١ٜ َٔ ٖزٙ اٯٜاو تبؽت ذاٍ شتـٛؿ#١، ٖٚ#ٛ َ#ٔ إلح#اص ايك#شإٓ      
ٚبذٜع ْظِ آٜات٘ ؿتا ظتعٌ ايٓ ع َٔ اٯ١ٜ ٚرنش ايٛاقع١ وت ايكشإٓ ألظ#ِ ٖٚ#ٛ   
با، ٱقتباغ انتٛالظ ٚايعرب، ٚدل٠ٛ يًُظًُؽت ٚانتظ#ًُاو ٚايٓ#اغ كتٝع#ًا    

عشن#١ أذ#ذ، ٚذ#اٍ انت#٪َٓؽت فٝٗ#ا، ٚأط#با، ايٓـ#ش        ٱطتكشا٤ ايذسٚغ َٔ َ
 اٱ،ٞ ، ٚانتذد  اي ٝيب ٦َٜٛز. 

ٚتتح٢ً وت اٯ١ٜ انتٓافع ايعظ١ُٝ اييت تخئزٖا أجٝاٍ انتظ#ًُؽت َ#ٔ ط#ري٠    
ايـراب١ َٚا ٫قٛٙ وت جٓيف اهلل، إر تزنش اٯ١ٜ ذاٍ أفشاد وا٥ تؽت َ#ِٓٗ وت  

ا٠ٚ انتعشن#١، ٚػ#عشٚا   َعشن١ أذذ َٚا لاْٛٙ َٔ ػذ٠ ٖح#ّٛ ايه #اس، ٚك#ش   
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بل##ع ِٗ ُٖٚ##ٛا باي ؼ##ٌ، يٝبك##٢ ٖ##زا ا،##ِ َذسط##١ َٚٛلظ##١، ٚط##٬ذًا      
 يًُظًُؽت وت َٝادٜٔ انتعاسى ٚقبٌ ٚقٛلٗا.

ٚيٝهٕٛ ٖزا ا،ِ َٓاطب١ ٱْتـاس انتظًُؽت وت انتعاسى اي٬ذك١ طٛا٤ تًو 
اييت ئاكٗا ايـراب١ أْ ظِٗ أّ اييت ج#ا٤و وت صَ#إ ايت#ابعؽت َٚ#ا بع#ذٙ،      

اي تٛذ##او اٱط##١َٝ٬ ف##ار ُٖ##ش وا٥ ت##إ َ##ٔ انتظ##ًُؽت وت َٛاجٗ##١     َٚٓ##٘
انتؼشنؽت َٔ قشٜؽ َٚٔ ذ#اي ِٗ، فك#ذ ٚاج#٘ ايـ#راب١ فُٝ#ا بع#ذ اي#شّٚ وت        

اي#يت   ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     َعشن١ تبٛى ٖٚٞ آئش َ اصٟ سطٍٛ اهلل 
١ غضاٖا بٓ ظ٘، يٝهٕٛ ا،ِ َٔ وا٥ تؽت َٔ انتظًُؽت ْٚضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشقت

 ب٘ ٚاق١ٝ َٔ ا،ِ باي ؼٌ َش٠ أئش٣.
يكذ نإ انتظًُٕٛ  َعشكؽت يًِٗ باي ؼ#ٌ لٓ#ذَا ٜه#ٕٛ ايع#ذٚ را ب#خغ      
ػذٜذ، ٚلذد ناري، فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتُٓع ٚاؾت ا٭بذ َٔ أثش سجرإ ق#٠ٛ  
ٚناش٠ ايعذٚ، ٚتبعث ايٝخغ وت ْ ظ٘ َٔ فؼٌ انت٪َٓؽت بٌ َٔ ُِٖٗ باي ؼٌ، 

ذاٍ انتعشن١ قبٌ ٚقٛلٗا ف٬ ٜل#عٕٛ وت ب#ا،ِ إٔ   فارا تذاسغ أَشا٤ ايه اس 
انت٪َٓؽت ُٜٕٗٛ باي ؼٌ ٚاْ٘ قتهٔ ٚكع ئط#ط نتب#اغتتِٗ ب ٝ#١ ف#شاسِٖ، ٭ٕ     
ٖزٙ اٯ١ٜ ط٬  كذ اي ؼٌ ٚا،ِ ب#٘، ٖٚ#ٞ ػ#اٖذ لً#٢ ت ل#ٌٝ انتظ#ًُؽت       

 .(1) زخََْشَ لَُِّخٍ لُخَشِجَذَ ٌٍِنَّبطِٚاِْٗ ش

ً##٢ ضت##ٛ َته##شس ٚستظ##ٛغ يًـ##ذٜل إر إٔ ثب##اتِٗ وت َٝ##ادٜٔ ايكت##اٍ ٚل 
ٚايعذٚ، دل٠ٛ يًٓاغ يًه  لٔ َكات١ً انتظًُؽت، ٚإجتٓ#ا، دئ#ٍٛ َع#اسى    
َعِٗ، يزا دتخو ناري َٔ ايكبا٥ٌ، إؾت ايـًس َع انتظًُؽت ٚوًيف ٚدِٖ إؾت 

 إٔ ْضيش طٛس٠ بشا٠٤.
ٚلكذ أٌٖ ايهتا، انتٛاثٝل َع انتظ#ًُؽت نُ#ا وت ػ#طش َ#ٔ ٜٗ#ٛد انتذٜٓ#١       

إ َع تكذِٜ ا٭َٛاٍ ٚايعٕٛ يًُظًُؽت، ٚتتـ  ٖزٙ اٯ١ٜ ٚٚفذ ْـاس٣ صتش
 بهْٛٗا ٚاق١ٝ َٔ اي ؼٌ َٔ ٚجٛٙ:

 إئباس اٯ١ٜ لٔ ٚقا٥ع َعشن١ أذذ. ا٭ٍٚ:
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لذّ إطتكشاس ا،ِ باي ؼٌ ٚايل#ع ، َٚ#ٔ ٜتٛن#ٌ لً#٢ اهلل ٫      ايااْٞ:
 ٜظتكش وت ْ ظ٘ ا،ِ باي ؼٌ .

ؽت، ٚاٱقت#إ ي#ٝع ط#ببًا    اياايث : لًِ اهلل لض ٚجٌ ؿتا وت ؿ#ذٚس انت#٪َٓ  
 يظرت أَش ا،ِ باي ؼٌ ٭ٕ انتٓافع َٔ نؼ ٘ لظ١ُٝ يهٌ َٔ :

 ا٭ٍٚ : ايطا٥ تإ ايًتإ ُٖتا باي ؼٌ َٔ جٗاو:
 دلٛتِٗ ٱؿ٬  ذا،ِ، ْٚبز ا،ِ باي ؼٌ. ا٭ٚؾت:
 َذذُٗا بخُْٗا مل ٜ ؼ٬. اياا١ْٝ:
 ُا.اٱئباس لٔ إٔ اهلل لض ٚجٌ ٖٛ ٚيُٝٗا ْٚاؿشٖ اياايا١:
 انت٪َٕٓٛ ايزٜٔ إػرتنٛا وت َعشن١ أذذ َٔ جٗاو: ايااْٞ:
 اٱئباس بإٕ اهلل لض ٚجٌ ٜعًِ َا خت ٞ ؿذٚسِٖ. ا٭ٚؾت:
أِْٗ مل ُٜٗٛا باي ؼٌ ٚادتػت، ٭ٕ رنش ايطا٥ تؽت ٜ ٝذ اذتـش وت  اياا١ْٝ:

 َٛكٛ  اي ؼٌ.
هٔ بعث ايظه١ٓٝ وت ْ ٛطِٗ ٭ٕ اهلل ٖٛ ٚيِٝٗ ْٚاؿشِٖ، َٚٔ ٜ اياايا١:

 اهلل ٚيٝ٘ ف٬ ِٜٗ باي ؼٌ ٫ٚغتاف ايكّٛ ايهافشٜٔ.
 لُّٛ انتظًُؽت َٔ ٚجٛٙ: اياايث:
ايعٓاٜ###١ اٱ،ٝ###١ بايـ###راب١ اي###زٜٔ إػ###رتنٛا وت انتع###اسى ا٭ٚؾت   ا٭ٍٚ:
 يٲط٬ّ.
 ايؼٗاد٠ ايكشآ١ْٝ يًـراب١ اجملاٖذٜٔ باٱقتإ. ايااْٞ:
 وت انتعاسى.إلحاص ايكشإٓ بخْ٘ غترب لٔ ذاٍ انت٪َٓؽت  اياايث:
إقرتإ اٱئباس لٔ ذاٍ انت٪َٓؽت وت انتعشن#١ بايٛل#ذ ايه#شِٜ َ#ٔ      ايشابع:

 اهلل بخْ٘ ْاؿشِٖ ٚٚيِٝٗ.

 قاَىٌ انعصًت يٍ انفشم 
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘  يكذ أْعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً ايٓاغ ببعا١ 

حش٠ فهاْش إػشاق١ مسا١ٜٚ وت سبٛ  ا٭سض، إبتذأو وت َه١ يتختٞ ا، ٚطًِ
إؾت انتذ١ٜٓ،ٜٚهٕٛ ،ا ػخٕ لظِٝ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚزا ايؼخٕ مل ٜخو إت اقًا 
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ٚستض ؿذف١، بٌ جا٤ ب لٌ َٔ اهلل، ٚجٗاد ا٭ْـ#اس ٚانتٗ#اجشٜٔ، حت#ش    
 سا١ٜ اٱط٬ّ.
إؾت انتذ١ٜٓ بعذ بٝع١ ايعكب١  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِإر ٖاجش 

ٚإَاًَا ٚقا٥ذًا، ٚجتًش ْـشتِٗ وت َعشن١ أذذ  يٝحذ ا٭ْـاس وت إطتكباي٘ ْبًٝا
اي#ٓيب ستُ#ذ   بخب٢ٗ َعاْٝٗا، فًِ ٜلع ٛا ٚمل ظتبٓٛا، ٚمل ٜتخً#ٛا ل#ٔ ْـ#ش٠    

 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
ٚج##ا٤و ٖ##زٙ اٯٜ##١ يتخ##رب ل##ٔ انت##ذد ٚايًط##  اٱ،##ٞ بإلاْ##١ ا٭ْـ##اس  

إؾت اياباو،  ٚانتٗاجشٜٔ وت اياباو وت َٛاكع ايكتاٍ، ٚنإ انتظًُٕٛ ستتاجؽت
مل ٜٓٗضّ ٜٚرتى َهاْ٘ وت انتعشن١،  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذ٭ٕ 

فهإ ثباو انت#٪َٓؽت ٚسج#ٛلِٗ إؾت َٛاك#عِٗ َ#ٔ انتعشن#١ ك#شٚس٠ يظ#١َ٬        
ٚبك#ا٤ اٱط#٬ّ، ٚذـ#ا١ْ انتذٜٓ#١ َ#ٔ       ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 اٱطتباذ١ ٚايٓٗيف ٚايظًيف.
ِّ و   ا٥ تؽت باي ؼٌ وت ْتا٥ح٘ أَٛسًا:ٚعتتٌُ ٖ

 قٝاّ ايطا٥ تؽت باي شاس َٔ انتعشن١. ا٭ٍٚ:
 ستانا٠ غريِٖ َٔ ا٭ْـاس ،ِ باٱْٗضاّ ٚتشى َٝذإ انتعشن١.ايااْٞ:
 تشى ا٭ْـاس ٚانتٗاجشٜٔ َٝذإ انتعشن١. اياايث:
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘      وًيف انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس َٔ  ايشابع:
 ْظرا، َٔ انتعشن١.اٱ ٚطًِ

 إْ شاد ايطا٥ تؽت باٱْظرا، دٕٚ غريِٖ. ارتاَع:
ذـٍٛ اي ؼ#ٌ لً#٢ ضت#ٛ ايهً#ٞ انتؼ#هو اي#زٟ ٜه#ٕٛ لً#٢          ايظادغ:

 َشاتيف َت اٚت١ ق٠ٛ ٚكع ًا.
 إػرتاى وٛا٥  أئش٣ َٔ انت٪َٓؽت با،ِ باي ؼٌ دٕٚ ذـٛي٘. ايظابع:
 إْكطا  ا،ِ ٚلذّ تشتيف أثش لًٝ٘. اياأَ:

ٛ ا٭ئ#ري، إر ت#ذٍ اٯٜ#١ لً#٢ ط#١َ٬ ٚلـ#١ُ انت#٪َٓؽت وت        ٚايـرٝس ٖ# 
َعشن١ أذذ ٚل٢ً  ضتٛ ايعُّٛ اٱطت شاقٞ َٔ اي ؼٌ ٚايتخارٍ ٚاٱْظرا، 
يٝبك##٢ ايتب##أٜ ٚايتل##اد ب##ؽت انت##٪َٓؽت ٚانتٓ##افكؽت َتـ##٬ً، إر إْ ##شد انتٓ##افكٕٛ   
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 باٱْظرا، َٔ انتعشن١، ٚجا٤ ايه اس يكتاٍ انت#٪َٓؽت، ٚصذ#  انت٪َٓ#ٕٛ إؾت   
أذذ بـرب ٚئؼ١ٝ َٔ اهلل، ٚوًبًا نتشكات٘ ٚذبًا يًكا٥٘، يزا فإٕ اي ؼٌ بعٝ#ذ  

 لِٓٗ.
يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت وت ا٭جٝاٍ انتتعاقب١ أئز ايذسٚغ َ#ٔ   

ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚٔ طري٠ ايـراب١، ٚاي#تعًِ َ#ٔ قـ#ف ايك#شإٓ َٚ#ا فٝ#٘ َ#ٔ        
 ا٭ئباس ٚايبٝإ.

َ##ٔ لٓ#ذ اهلل َ#ع أٖ#ٌ أذ#ذ ٜتل##ُٔ      ٚج#ا٤و ٖ#زٙ اٯٜ#١ يته#ٕٛ ذ#ذٜااً     
إنشاَِٗ ٚايآا٤ لًِٝٗ، ٚتٛنٝذ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٜعً#ِ ذ#ا،ِ     
َٚكاَِٗ َٚا ٫قٛٙ َٔ ايؼذ٠ ٚاذتشد ٦َٜٛز، ٜٚهٕٛ َٔ ايآا٤ ل٢ً أٌٖ أذذ 

 بًراظ اٱئباس لٔ ِٖ كتال١ َِٓٗ باي ؼٌ ل٢ً ٚجٛٙ:
وت لامل ادتضا٤ ل٢ً اي عٌ ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ مل ٜ ؼًٛا،ٚانتذاس  ا٭ٍٚ:

 ٚيٝع ل٢ً ا،ِ ب٘.
ق##ذس٠ انت##٪َٓؽت َ##ٔ ايـ##راب١ لً##٢ ايت##ذاسى ٚايٓح##ا٠ َ##ٔ ا،##ِ    ايا##اْٞ:
 باي ؼٌ.

ؿ##رب ا٭نا##ش َ##ٔ انت##٪َٓؽت ٚل##ذّ ت هريٖ##ِ ب##ا،ِ باي ؼ##ٌ َ##ع   ايااي##ث:
 ذـٍٛ ا،ضقت١ أثٓا٤ انتعشن١ بظبيف ث ش٠ ايشَا٠.

ٚ   ايشابع: ايه#ش٠ لً#٢ ايع#ذٚ ٚتكٗك#شٙ     إلاد٠ تٓظِٝ انتظ#ًُؽت يـ# ٛفِٗ، 
 َٛيًٝا َٓٗضًَا.
ٚطط  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِلٛد٠ انت٪َٓؽت إؾت  ارتاَع:

انتعشن١، فاذتٝإ َٔ ا٭ْـاس ايًزإ ُٖا باي ؼٌ بادسا إؾت ايشجٛ  إؾت ايٓيب 
 َٚٛاؿ١ً ايكتاٍ َٔ غري إٔ تهٕٛ ٖٓاى َٛكٛل١ٝ يً ؼٌ.

ٓ ٞ اي ؼٌ لٔ انت٪َٓؽت كتٝعًا وت َعشن١ زت٧ ٖزٙ اٯ١ٜ اييت ت ايظادغ:
 أذذ طٛا٤ ايزٜٔ ُٖٛا ب٘ أٚ ايزٜٔ مل ُٜٗٛا ب٘.

َذ  انت٪َٓؽت ايزٜٔ مل ٜط#شأ لً#٢ ب#ا،ِ اي ؼ#ٌ، ٚمل حت#ذثِٗ       ايظابع:
أْ ظِٗ برتى ايكتاٍ، إر ناْٛا لًْٛا يًطا٥ تؽت بايه  لٔ ا،ِ باي ؼٌ، ف#إٕ  

 ْٚـشت٘ ٫ٜٚٚت٘ ،ِ يكٛي٘ قًش تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً ذـٍٛ ٖزا ايه  ب لٌ اهلل
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ز فٗزا ايكٍٛ ؿرٝس ٚتاّ، َٚٔ ١ٜ٫ٚ اهلل تعاؾت أْ#٘ ظتع#ٌ   ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّدب تعاؾتش

انت٪َٓؽت ايزٜٔ ثبتٛا وت َٛاكعِٗ جٓٛدًا ي٘ تعاؾت وت جعٌ أؿرابِٗ ٜه #ٕٛ  
لٔ ا،ِ باي ؼٌ، ٜٚظتُشٕٚ وت ادتٗاد ٚايكتاٍ وال١ هلل ٚسط#ٛي٘، نُ#ا إٔ   

ؾت ،ِ ألِ َٔ ايه  لٔ اي ؼٌ، إر تؼٌُ انتذد ٚايع#ٕٛ اٱ،#ٞ   ٫ٜٚت٘ تعا
 ٚأطبا، ايـرب ٚايتك٣ٛ.

 ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ قبٌ ايظابك١ أَٛسًا:
إٔ ايه  لٔ ا،ِ َٔ اي ؼٌ َٔ َـادٜل ايـ#رب وت جٓ#يف    ا٭ٍٚ:

 اهلل.
إجتٓ##ا، انت##٪َٓؽت اي ؼ##ٌ ٚأف##شاد ادت##ػت َ##ٔ َـ##ادٜل ايتك##٣ٛ     ايا##اْٞ:

 ؼ١ٝ َٔ اهلل لض ٚجٌ.ٚارت
تٛنٝذ ٖزٙ اٯ١ٜ ٱَتااٍ انت٪َٓؽت ٭ذهاّ اٯ١ٜ قبٌ ايظابك١ ٚاييت  اياايث:

 .(1) زًَإَِْ رَصَجِشًُا ًَرَزهمٌُا الَ َّضُشُّوَُُ وََْذُىَُُ شََْئًبجا٤و بـٝ ١ ايؼش ش

َع اٱَتااٍ ٜختٞ انتذد ٚايعٕٛ اٱ،ٞ، ٚصتا٠ انت٪َٓؽت َٔ ايضي#ٌ   ايشابع:
 خ ٚايكـٛس.ٚارتط

َٝادٜٔ ايكتاٍ َ#ٔ أٖ#ِ انت#ٛاسد اي#يت ٜت#بؽت فٝٗ#ا ؿ#ذم ايتكٝ#ذ          ارتاَع:
 بخذهاّ ايـرب ٚايتك٣ٛ.

ٜٚتح٢ً وت اٯ١ٜ قإْٛ ٖ#ٛ لـ#١ُ انت#٪َٓؽت َ#ٔ اي ؼ#ٌ ٚادت#ػت ٚارت#ٛس        
ٖٚزٙ ايعـ١ُ يٝظش رات١ٝ بٌ ٖٞ ب لٌ اهلل ٫ٜٚٚت٘ ْٚـشت٘ يًُ٪َٓؽت، فإٕ 

ِّ فشٜل َٔ انت٪َٓؽت باي ؼٌ ف إِْٗ مل ظتبٓٛا ٚئ غتٛسٚا، ب#ٌ ثب#ش اي شٜ#ل     ٖ
ا٭ناش َ#ِٓٗ وت َٓ#اصٍ اذت#ل ٚا،#ذ٣ ٚحتًُ#ٛا ا٭ر٣ وت راو اهلل، يٝهْٛ#ٛا       
طببًا دتز، اٯئشٜٔ، ٚن  إئٛاِْٗ لٔ ا،ِ باي ؼٌ، ٜٚتركل ٖزا ايه  
بايبكا٤ وت َٝادٜٔ ادتٗاد، ٚا٭َش بانتعشٚف ٚايٓٗٞ لٔ انتٓهش، ٚايتكٝذ بآدا، 

 ٚايظٓٔ ايعباد١ٜ.اي شا٥ض 
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 زًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبقٛي٘ تعاؾتش

جا٤ ٖزا ايؼطش خبـ#ٛق ايط#ا٥ تؽت َ#ٔ انت#٪َٓؽت ايً#تؽت ُٖت#ا باي ؼ#ٌ        
ٚايلع  ٚايٖٛٔ، ٚيٝع َٔ ةم١ فرت٠ ب#ؽت اٱئب#اس ل#ٔ ا،#ِ باي ؼ#ٌ ٚب#ؽت       
٫ٜٚ#١ اهلل ،ُ#ا، ٚفٝ#٘ ػ#اٖذ لً#٢ ايًط#  اٱ،#ٞ ب#انت٪َٓؽت، ٚتك#شٜبِٗ إؾت          

١، ْٚ شتِٗ َٔ أط#با، َٚك#ذَاو انتعـ#١ٝ ٚايضي#ٌ، فُ#ع ا،#ِ       َٓاصٍ ايطال
باي ؼٌ تختٞ ايٛقا١ٜ ٚاذتـا١ْ َٔ لٓذ اهلل بإلتباسٖ#ا ف#شدًا َ#ٔ أف#شاد ٫ٜٚ#١      

 ْٚـش٠ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت .
 ٚوت اٯ١ٜ َظا٥ٌ:

اٯ١ٜ ذشص يًُ٪َٓؽت، ٚبؼاس٠ ا٭َٔ َٔ اي ؼٌ، ٭ْٗا جا٤و َٔ  ا٭ٚؾت:
 ش، فاهلل لض ٚجٌ ٖٛ ٚيٞ انت#٪َٓؽت ناف#١، ق#اٍ تع#اؾت    با، انتااٍ ٚيٝع اذتـ

 .(1)زًَاٌٍهوُ ًٌَُِِّ اٌُّْؤَِِنِنيَش

َٓع ط٤ٛ ايظٔ بايطا٥ تؽت أٚ ايتعشٜض بِٗ، ٭ٕ ا،ِ غري اي عٌ  اياا١ْٝ:
٫ٚ ٜهٕٛ َكذ١َ ٜرتػس لٓٗا اي عٌ دا٥ًُا، ٚن#اريًا َ#ا ٜٗ#ِ اي #شد ٚادتُال#١      

   ٕ ٜختٖٛ#ا، ف#٬ ت#زنش، ٚإٔ رن#شو فإْٗ#ا       بخَٛس ثِ ٜٓـشفٕٛ لٓٗ#ا َ#ٔ غ#ري أ
طشلإ َا تٓظ٢ ٫ٚ ٜرتتيف لًٝٗا أثش، ٚيهٔ ا،ِ باي ؼٌ َٔ قبٌ ايطا٥ تؽت 

 َٔ انت٪َٓؽت رنش وت ايكشإٓ ؿتا ظتعً٘ ٫ ٜٓظ٢ أبذًا،َٔ ٚجٛٙ :
 إْ٘ َشطّٛ وت انتـاذ  .  ا٭ٍٚ:
سط###ٛخ َٛك###ٛ  ٚقـ###١ ٖ###زا اي ؼ###ٌ وت ايٛج###ٛد اي###زٖين      ايا###اْٞ:
ٛ َٛكٛ  إلحاصٟ ٜظترل تخيٝ  زتًذ لًُٞ ئاق ٜبؽت ا٭ثش يًُظًُؽت،ٖٚ

انتٛك###ٛلٞ يكـ###ف ٚأئب###اس ايك###شإٓ وت نٝ ٝ###١ ت ه###ري انتظ###ًِ ٚانتظ###١ًُ،   
 ٚإئتٝاسُٖا يً عٌ .

ت٠ٚ٬ انتظًُؽت ،زٙ اٯ١ٜ وت ؿ٬تِٗ، َٚا فٝٗ#ا َ#ٔ ايبٝ#إ ل#ٔ      اياايث:
 ا،ِ بايلع ، َٚا ٜرتن٘ إْـشاف ايطا٥ تؽت لٓ٘.
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ص١ٜ وت ايكشإٓ بتابٝش ٚقا٥ع ٚأَٛس ٫ًٜت ش إيٝٗا أذذ ي٫ٛ ٚتًو آ١ٜ إلحا
رنشٖا وت ايكشإٓ، هتا ٜذٍ ل٢ً َٛكٛلٝتٗا ٚأثشٖ#ا وت ا٭جٝ#اٍ انتتعاقب#١ َ#ٔ     
انتظًُؽت ٚغريِٖ ٭ٕ ايك#شإٓ سط#اي١ إؾت أٖ#ٌ ا٭سض كتٝع#ًا، ٚ٭ٕ أل#ذا٤      
اٱط٬ّ ٜذسطٕٛ أذ#ٛاٍ انتظ#ًُؽت َ#ٔ ئ#٬ٍ آٜ#او ايك#شإٓ، َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ          

 ٭ذهاّ ٚا٭ئباس ٚانتعاْٞ ايكذط١ٝ.ا
تبعث ٖزٙ اٯ١ٜ اي ض  ٚارتٛف وت قًٛ، ايه اس َٔ انتظًُؽت، ٭ٕ  اياايا١:

ا،ِ باي ؼٌ َٔ قبٌ فشق١ ق١ًًٝ َٔ انتظًُؽت ؿشف٘ اهلل، َٚٓع َٔ حتكك٘ بعامل 
اي عٌ، هتا ٜع#ين إٔ انت#٪َٓؽت َٓضٖ#ٕٛ َ#ٔ اي ؼ#ٌ ٚادت#ػت ٚايل#ع  ب ل#ٌ         

 ٚٚاق١ٝ َٔ اهلل.

بٝإ ل١ً ط١َ٬ انت٪َٓؽت َٔ اي ؼٌ ّٜٛ أذذ، بخْٗا ١ٜ٫ٚ اهلل لض  يشابع١:ا
 ٚجٌ يًُ٪َٓؽت.

إْ #شاد انت#٪َٓؽت بٓب#٠ٛ ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ؿتٓضي##١          ارتاَظ#١: 
لظ١ُٝ مل ًٜٓٗا إ٫ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٖٚٞ ْـش٠ اهلل لض ٚجٌ ،ِ، ٚفٝ#٘  

ِٖٚ ايزٜٔ ٜتعاٖذٕٚ ن١ًُ ايتٛذٝ#ذ وت  ل٢ً إٔ انت٪َٓؽت ٚسث١ ا٭ْبٝا٤،  ػاٖذ
 ا٭سض.

دل٠ٛ انتظًُؽت يًح٤ٛ إؾت اهلل لٓذ ايؼذا٥ذ، ٚاٱطتعار٠ ب٘ َٔ  ايظادط١:
 ادتػت ٚايلع  ٚايٖٛٔ.

 بٝإ لذّ ايتهاف٧ بؽت انتظًُؽت ٚايه اس َٔ جٗتؽت َتلادتؽت: ايظابع١:
 :ناش٠ لذد ايه اس، ٚلذتِٗ َٚ٪ِْٚٗ ٚأَٛا،ِ،ٚفٝٗا ٚجٛٙ ا٭ٚؾت:
إْٗا أَش َتضيضٍ، فكذ تهٕٛ ايهاش٠ ًَٜٛا لٓذ ايه اس، ٚت #ادسِٖ   ا٭ٍٚ:

ًَٜٛا آئش، أٚ ٜهْٛٛا نارئٜ وت صَإ أٚ بًذ شتـٛق، ٚيهِٓٗ ق١ً وت صَإ 
 ٚبًذ آئش.
 دئٍٛ ايٓاغ إؾت اٱط٬ّ ٜختٞ ل٢ً ناش٠ ايه اس. ايااْٞ:
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ب#١ ايشط#ٍٛ   ٬ٖى أَٛاٍ ايه #اس ٚرٖابٗ#ا ٖب#ا٤ ٱْ اقٗ#ا وت ستاس     اياايث:
 َِثَددًُ َِددب ُّنَفِمُددٌَْ فِددِ ىَددزِهِ اٌْذََْددبحِ اٌددذَُّْْٔب وََّثَددًِ سِّددخٍ فِْيَددب      ٚاٱط##٬ّ، ق##اٍ تع##اؾتش 

 .(1)زصِشٌّ 

زت٧ ايؼٛاٖذ ايتخسغت١ٝ اي#يت ت#ذٍ لً#٢ ل#ذّ إْت #ا  ايه #اس َ#ٔ        ايشابع: 
ناشتِٗ ٚهتا لٓذِٖ َٔ ا٭َٛاٍ، فكذ أظٗشو َعاسى اٱط٬ّ ا٭ٚؾت وت بذس 

إٔ نا##ش٠  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِٚارتٓ##ذم ٚغ##ضٚاو سط##ٍٛ اهلل  ٚأذ##ذ
 ايه اس ٚأَٛا،ِ ناْش ٚبا٫ً لًِٝٗ.

ٚمل ته##ٔ َاْع##ًا َ##ٔ حتكٝ##ل انتظ##ًُؽت ايٓـ##ش ٚاي ًب##١ َ##ع قً##١ ل##ذدِٖ     
 ٚلذتِٗ.

إٔ ايذْٝا داس ب٤٬ ٚإئتب#اس، ٚق#ذ ئً#ل اهلل اٱْظ#إ يعبادت#٘،       ارتاَع:
ظش نٝ  ٜتـشف بٗا، ٚإئتٝاس ايه ش ط#بيف  ٚجعٌ لٓذٙ ا٭َٛاٍ ،ذاٜت٘ ٜٚٓ

 يظ٤ٛ ايتـشف با٭َٛاٍ، ٖٚٛ ئظاس٠ وت ايذْٝا ٚاٯئش٠.
 ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ يًُ٪َٓؽت، ٚفٝٗا ٚجٛٙ: اياا١ْٝ: 

 ١ٜ٫ٚ اهلل طبيف يًعض وت ايذْٝا ٚاٯئش٠. ا٭ٍٚ:
 ١ٜ٫ٚ اهلل ٚاق١ٝ َٔ آثاس ايك١ً، ٚايٓكف وت لذد َٚ٪ٕ انتظًُؽت. ايااْٞ:
 َٔ ٜهٔ اهلل ٚيٝ٘ ٫ ٜظتطٝع أذذ قٗشٙ ٚايت ًيف لًٝ٘. يث:اياا

اي٫ٜٛ##١ أل##ِ َ##ٔ إٔ خت##تف ؿتٝ##ادٜٔ ايكت##اٍ، فٗ##ٞ ػ##ا١ًَ يه##ٌ  ايشاب##ع:
 انتٝادٜٔ ٚانتٛاكٝع، يزا جتذ انت٪َٓؽت وت لض دا٥ًُا.

١ٜ٫ٚ اهلل تكٞ َٔ اي ؼٌ ٚايلع ، أَا ناش٠ ايه اس ف٬ تكِٝٗ  ارتاَع:
 ِ طببًا يً ؼٌ ٚايلع  ٚادتػت.َـاس  ايظ٤ٛ، ٚتهٕٛ أَٛا،

١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ َٔ ايٓاغ، ٚفٝٗا ايه ا١ٜ ٚقلا٤ اذتاجاو،  ايظادغ:
 .(2) زًَوَفََ ثِبٌٍهوِ ًًٌَِّْب ًَوَفََ ثِبٌٍهوِ َٔصِريًاقاٍ تعاؾتش

 ١ٜ٫ٚ اهلل با، يًُ  ش٠ ٚايتٛب١ ٚستٛ ايظ٦ٝاو. ايظابع:
                                                 

 أْظش ادتض٤ ايظتؽت َٔ ايت ظري ايزٟ جا٤ ئاؿًا بت ظري ٖزٙ اٯ١ٜ.(1) 
 .45طٛس٠ ايٓظا٤ (2) 



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا251ٕش

 

الَ ٛف ٚاذتضٕ، قاٍ ط#براْ٘ش ٜطشد اهلل لض ٚجٌ لٔ أٚيٝا٥٘ ارت اياأَ:

 .(1) زخٌََفٌ عٍَََْيَُِ ًَالَ ىَُُ َّذَضٌََُْٔ

ٜذفع اهلل لض ٚجٌ لٔ أٚيٝا٥٘ اي ؼ#ٌ ٚإٕ ُٖ#ٛا ب#٘، ٖٚ#ٛ َ#ٔ       ايتاطع:
 يط ٘ تعاؾت بانت٪َٓؽت، نُا تذٍ لًٝ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ.

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ يكذ أْعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً أٌٖ ا٭سض ببعا١ 
، َٚٔ ايؼٛاٖذ ل٢ً ؿذم ْبٛت٘ أْ٘ ب#ذ٤ باي#ذل٠ٛ لك#يف اي#ٛذٞ     ِٚآي٘ ٚطً

ٚيٝع لٓذٙ ػ٧ َٔ َاٍ ٚسجاٍ ٚلذ٠، بذأ ٜذلٛ إؾت اهلل بؼخـ#٘ ايه#شِٜ   
ٚذظٔ مسعت٘ ٚايٛذٞ ٚطط زتتُع َه١ انتهش١َ ايزٟ فٝ٘ قٝاداو ٚس٩ط#ا٤  

ايٓيب ستُذ ؿ#٢ً  ٚأقطا، ،ِ ػخِْٗ وت اجملتُع ٚبؽت ايكبا٥ٌ، ٚمل ٜٓافظِٗ 
وت َٓاص،ِ، بٌ أئربِٖ إٔ دلٛت٘ جتعٌ ايعش، ٜزلٕٓٛ  ًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِاهلل ل

،ِ، ٚتً#و آٜ#١ وت ايرتغٝ#يف ب#ذئٍٛ اٱط#٬ّ، ٚيط#  بظ#اداو َه#١ ن#٬ٝ          
 عتاسبٛا اٱط٬ّ.
ذكًا ٚؿذقًا، ٖٚٛ َٔ  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚنإ ن٬ّ 
ِ  َـادٜل ْبٛت٘  إ٫ اذت#ل، ٚإٕ ن#إ   بخْ#٘ ٫ ٜك#ٍٛ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

 ن٬َ٘ َع ألذا٥٘.
يك##ذ أساد َ##ِٓٗ إٔ ته##ٕٛ ق##شٜؽ ٫ ي##٘ ٫ٚ لًٝ##٘، ٖٚ##زٙ اذتاي##١ َكذَ##١   
ٱط٬َِٗ ٚإط٬ّ ناري َٔ ايٓاغ ٭ٕ اٯٜاو ٚانتعحضاو ت#رت٣ لً#٢ ٜذٜ#٘،    
ٚيهٔ أقطا، ايل#٬ي١ َ#ٔ ط#اداو ق#شٜؽ أب#ٛا إ٫ اٱؿ#شاس لً#٢ ادتر#ٛد         

، فحا٤و ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِستُذ  ٚإْهاس ايٓب٠ٛ، ٚلذّ ايتظًِٝ يًٓيب
آ١ٜ َٚٛكٛ  ا،حش٠ انتتعذد٠ أفشادًا َٚهاًْا ٚصَاًْا، ٖٚٞ َعحض٠ يًٓيب ستُذ 

ؿ٢ً اهلل لًٝ٘  ًاايٓيب ستُذإر ـتش بايٛذٞ ٚت ؼ٢  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
 ايًط  اٱ،ٞ. ٚآي٘ ٚطًِ

َع وًيف قشٜؽ  ٚذ ظ اهلل لض ٚجٌ ايٓيب إؾت إٔ ٚؿٌ إؾت انتذ١ٜٓ طانتًا
ي٘، ٚيٝع َٔ َٛكٛ  ،زا ايطًيف،فُ#ا َ#ٔ دّ أٚ ث#خس أٚ ذ#ل ،#ِ لٓ#ذٙ،       
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ٖٚزا ايطًيف ياج#١ إؾت دساط#او ٚي#ٛث وت د٫يت#٘ َٚٛك#ٛل٘ ٚأث#شٙ       
ِ      ا٭ر٣ ايزٟ نإ ٬ٜقٝ#٘   ٚبٝإ َ#ٔ   اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 قَٛ٘.
يتابٝ##ش نًُ##١  ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ًااي##ٓيب ستُ##ذيك##ذ بع##ث اهلل  

ايتٛذٝ##ذ وت ا٭سض، ٚإط##تذا١َ إقاَ##١ ايـ##٠٬ ٚايضن##ا٠، ٚا٭َ##ش ب##انتعشٚف    
ٚايٓٗٞ لٔ انتٓهش، ٚئشد َٗاجشًا فاسًا َٔ قشٜؽ وت وشٜل وٜٛ#ٌ ب#ؽت َه#١    
ٚانتذ١ٜٓ، يٝع َع٘ أؿرا، إ٫ ٚاذذًا ٖٛ أبٛ بهش، ٫ٚ ديٌٝ ل٢ً أُْٗا ناْا 

 عت٬ُٕ ط٬ذًا ٚدسلًا.
 أٜاّ َعذٚد٠ يٝـٌ إؾت انتذ١ٜٓ ٜٚبذأ ت ٝري زتش٣ فهاْش َظري٠ ػخـ١ٝ وت

ايتخسٜو بآ١ٜ َ#ٔ لٓ#ذ اهلل، ٚن#ِ َ#ٔ انتـ#ًرؽت ٚايعظُ#ا٤ ط#عٛا إؾت ايت #ٝري         
ٚبزيٛا ايٛطع وت اٱؿ٬  فبادسِٖ لذِٖٚ بايكتٌ أٚ ا٭طش، أٚ إبت٬ِٖ اهلل 
 تعاؾت بانتشض، ٚذاٍ ا٭جٌ دٕٚ حتكٝل َا ٜطًبٕٛ َع أْ٘ ٚأثشٙ ستذٚد َهاًْا

 .، أٚ أِْٗ إفتكشٚا إؾت َظتًضَاو َٚ٪١ْٚ اٱؿ٬ ٚصَاًْا
ِ    َٚٔ اٱلحاص وت ْب٠ٛ ستُ#ذ    ذ #ظ اهلل ل#ض    ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

اٌٌََََْْ لَوٍَّْْذُ ٌَىُدَُ دِّدنَىَُُ ًَلَرََّّْدذُ    ٚجٌ ي٘ وت ْ ظ٘ ٚػخـ٘ إؾت إٔ ْضٍ قٛي٘ تعاؾتش

 .(1) زالَََ دِّنًبعٍَََْىَُُ ِٔذََّزِِ ًَسَضِْذُ ٌَىَُُ اإلِعَ

بعذ ٚؿٛي٘ إؾت  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِٚمل ترتى قشٜؽ ايٓيب ستُذًا  
انتذ١ٜٓ، ٚإر َٓعِٗ اهلل لض ٚجٌ َٔ قتً#٘ لٓ#ذَا ن#إ وت َه#١ ف#إِْٗ صذ #ٛا       

 باٯف ادتٓٛد ٚؿتشآ٣ َٚظُع َٔ انتٮ يكتً٘ وت انتذ١ٜٓ.
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ستُذ َٚٔ اٯٜاو أْ٘ نًُا ٜضداد َهش ٚنٝذ ايه اس بايٓيب  

تتحً##٢ َع##اْٞ قذط##١ٝ َظ##ترذث١ وت ذ ظ##٘ ٚلـ##ُت٘ َ##ٔ ايكت##ٌ  ٚآي##٘ ٚط##ًِ
ٚتـذ٣ انتظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َٔ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس إؾت جٝٛؾ ق#شٜؽ َٚ#ٔ   
َعِٗ َ#ٔ ايه #اس فخشج#ٛا يكت#ا،ِ ئ#اسد انتذٜٓ#١ ٭ٕ اذت#ش، ؿ#اسو ب#ؽت          

                                                 

 . 3طٛس٠ انتا٥ذ٠ (1) 
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ٕٓٛ َع سطٍٛ اهلل اٱقتإ ٚايه ش، بؽت ايٓب٠ٛ ٚس٩ٚغ ايل٬ي١، فخشد انت٪َ
 نتٛاج١ٗ ايه اس. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

ئشد َاػًٝا ل٢ً سجًٝ٘  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذٚرنش إٔ  
 َٔ بٝت٘ وت انتذ١ٜٓ إؾت أذذ، ٖٚٛ قٍٛ زتاٖذ ٚايٛاقذٟ.

ٚج##ا٤و اٯٜ##او بٛؿ##  ايـ##راب١ اي##زٜٔ ئشج##ٛا َ##ع اي##ٓيب إؾت أذ##ذ  
 ل٢ً أَٛس: بانت٪َٓؽت، يٝذٍ وت َ َٗٛ٘

 رّ ايه اس ٚانتؼشنؽت ايزٜٔ جا٤ٚا يكتاٍ انتظًُؽت َٔ جٗاو: ا٭ٍٚ:
ايكتاٍ َٔ أؿذم َعاْٞ ايتلاد ٚايتٓاقض، َٚٔ ٜكاتٌ انت٪َٓؽت  ا٭ٚؾت:

 ٱقتاِْٗ فٗٛ نافش.
 ا٭ؿٌ ٖٛ إنشاّ انت٪َٓؽت ٚلذّ ايتعذٟ لًِٝٗ. اياا١ْٝ:
 ؽت.ظًِ ايه اس ٭ْ ظِٗ بايتعذٟ ل٢ً انتظًُ اياايا١:
إْ ام ايه #اس ا٭َ#ٛاٍ بايباو#ٌ يته#ٕٛ ذظ#ش٠ لً#ِٝٗ وت اي#ذْٝا         ايشابع١:
 ٚاٯئش٠.
ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚجٛد أ١َ َظ#١ًُ آَٓ#ش ب#اهلل ْٚب#٠ٛ ستُ#ذ       ايااْٞ:
 .ٚطًِ

 إطتعذاد انت٪َٓؽت يًذفا  لٔ اٱط٬ّ بايٓ ع ٚانتاٍ. اياايث:
٠ ٜذٍ ل٢ً ؿذم ناش٠ لذد انت٪َٓؽت َع قـش َذ٠ ايذل٠ٛ ٚا،حش ايشابع:
فكذ ٚاج٘ ايه اس طبعُا١٥ َ#ٔ انت#٪َٓؽت    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِْب٠ٛ ستُذ 

 َع إٔ َعشن١ أذذ وت ايظ١ٓ اياايا١ يًٗحش٠.
ِ  ٚقذ َهث   وت َه#١ انتهشَ#١ بع#ذ     ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً

ايبعا١ ايٓب١ٜٛ ضت#ٛ لؼ#ش ط#ٓٛاو ٚمل ٜه#ٔ َع#٘ إ٫ أؿ#رابًا قً#ًٝؽت، ٖٚ#اجش         
ايٓب٠ٛ ٚاذت اظ لًٝٗا إؾت انتذ١ٜٓ يت٪طع دٚي#١ اٱط#٬ّ َ#ع إٔ انتذٜٓ#١ أنا#ش      ب

تعذدًا وت أجٓ#اغ أًٖ#ٗا، ف ٝٗ#ا ا٭ٚغ ٚارت#ضسد، ٚفٝٗ#ا ايٝٗ#ٛد ٖٚ#ِ أٖ#ٌ         
 نتا،.

ِ    ٚناش٠ ا٭ْـاس َٔ ب#ؽت ؿ#راب١ سط#ٍٛ اهلل      ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
ا٥ تإ َِٓٗ ٚجٗادِٖ بؽت ٜذٜ٘ وت أذذ ػاٖذ ل٢ً ؿذم ْبٛت٘، ٚقذ ُٖش و
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بايلع  ٚادتػت، فحا٤ ادتضا٤ ٚايؼهش ٚايًط  اٱ،ٞ ،ُا ط#شٜعًا، يُٝٓ#ع   
َٔ تشجٌ ٖزا ا،ِ إؾت ارتاسد ٚلامل اي عٌ،ٚيتبك٢ ايطا٥ تإ َ#ع انت#٪َٓؽت   

ؿ#٢ً اهلل   ًااي#ٓيب ستُ#ذ  َٔ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس وت َٝادٜٔ انتعشن#١ ٜٓـ#شٕٚ   
  آ١ٜ تذٍ ل٢ً ؿذم إقتاِْٗ.ٜٚزبٕٛ لٓ٘ ٚلٔ اٱط٬ّ وت لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

 ٚايطا٥ تإ ُٖا بٓٛ ط١ًُ َٔ ارتضسد، ٚبٓٛ ذاسث١ َٔ ا٭ٚغ. 
ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يت٪نذ أْٗ#ِ مل ظتبٓ#ٛا ٚمل ٜل#ع ٛا ب#ٌ إط#تُشٚا وت       
 ايكتاٍ.

 "واهلل ونيهًا"قاَىٌ
ز وت ايك#شإٓ إ٫ وت ٖ#زٙ اٯٜ#١ ايهشقت#١، ٚج#ا٤ بـ#ٝ ١       ًٌَُِّْيَُّبمل ٜشد ي ظش

 ٛ إضت٬يٞ إر ٜٓكظِ إؾت ٚجٛٙ:انتا٢ٓ ٖٚ
اهلل ٚي##ٞ ايط##ا٥ تؽت زتتُع##تؽت، ب##خٕ ٜكٝ##ٌ لاشتُٗ##ا، ٚقتٓ##ع َ##ٔ      ا٭ٍٚ:

فؼ##ًُٗا ٚجبُٓٗ##ا، ٚعت##ٍٛ دٕٚ َٓاجاتُٗ##ا باي ؼ##ٌ، ٭ٕ ا،##ِ باي ع##ٌ 
 ٕ أنا##ش أث#شًا إرا ؿ##ذس لً#٢ ضت##ٛ َؼ##رتى َٚتع#ذد، هت##ا ي#ٛ ٜه##ٕٛ فشدٜ##ًا      ٜه#ٛ

 ٚػخـًٝا.
ُ##ا لً##٢ ضت##ٛ َظ##تكٌ، ٖٚ##ٛ ايٛاط##ع  ٜٓـ##ش اهلل ن##ٌ وا٥ ##١ َٓٗ ايا##اْٞ:

ايهشِٜ، فظٛا٤ ناْٛا َت كؽت ل٢ً اي ؼٌ، أٚ نٌ ٚاذذ٠ َٔ اي شقتؽت ُٖ#ش  
 ؿت شدٖا فإٕ اهلل ٚيٞ نٌ جٓا  ٚوا٥ ١ َُٓٗا فُٝٓعٗا َٔ اي ؼٌ.

اهلل ٚيٞ نٌ ٚاذذ َٔ أفشاد ايطا٥ تؽت، عتٍٛ بٝٓ٘ ٚب#ؽت اي ؼ#ٌ    اياايث:
فإٕ جٛاضت٘ ٚجٛاسذ٘ تٓ ش َٔ إواي١  ٚادتػت، فإرا ناْش ْ ظ٘ ذذثت٘ باي ؼٌ

ٖزا اذتذٜث ايٓ ظٞ، ٚـتتٓع لٔ ايتظًِٝ ي٘، ٚحتٍٛ دٕٚ تشتيف ا٭ثش لًٝ#٘،  
 يتعٛد ايٓ ع ٚتٓـشف لٔ ٖزا ا،ِ فٝكرب وت َهاْ٘ .
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يكذ أئربو ٖزٙ اٯ١ٜ بخٕ ايطا٥ تؽت َٔ انت#٪َٓؽت يتؼ#ًُُٗا ٚن#ٌ َ#٪َٔ     
ا٭َ#ٔ ٚايظ#١َ٬ ٭ٚيٝ#ا٤ اهلل،    َٚ٪١َٓ ١ٜ٫ٚ اهلل، ٚجا٤ اٯٜاو باٱئب#اسلٔ  

 .(1) زلَالَ إَِّْ لًٌَََِْبءَ اٌٍهوِ الَ خٌََفٌ عٍَََْيَُِ ًَالَ ىَُُ َّذَضٌََُْٔقاٍ تعاؾتش

ٚإْعذاّ ئٛفِٗ ألِ َٔ إٔ ٜٓرـش بايذاس اٯئش٠ َع إٔ ذاج١ اٱْظإ 
فٝٗ#ا يع##ذّ ارت#ٛف أن##رب ٚألظ#ِ َ##ٔ اي#ذْٝا، ٚيه##ٔ اهلل ٚاط#ع ن##شِٜ ٜعط##ٞ      

ٚا٭مت، فٝهٕٛ ا٭َٔ َٔ ارتٛف وت اي#ذْٝا ٚاٯئ#ش٠، َٚٓ#٘ ايظ#١َ٬     با٭ٚف٢ 
ٚا٭َٔ َٔ ارتٛف َٔ ايه اس ٚانتؼشنؽت، ٚإرا أْت ٢ ارتٛف َٔ ايه اس إْت ٢ 
اي ؼٌ ٚادتػت ٭ْ٘ نايع١ً ٚانتعًٍٛ، َٚ#ٔ ٫ٜٚ#١ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يًُ#٪َٓؽت وت      

ِ ا٭ناش وت ايعذد ْ ٛطِٗ، يٝهٕٛ ٖزا اي شد طببًا نتٛاج١ٗ ايه اس ٚإٕ ناْٛا ٖ
 ٚايعذ٠.

ٚج#ا٤و َعشن##١ أذ#ذ َـ##ذاقًا يع#ذّ ئ##ٛف أٚ ئؼ#١ٝ انت##٪َٓؽت َ##ٔ     
ًَإِرْ غَذًََدَ َِِٓ لَىٍَِهَ رُجٌَ اُ اٌُّْؤَِِنِنيَ َِمَبعِذَ ايه اس، ٚجتًش وت قٛي٘ تعاؾتش

ايٓيب ، نتا تذٍ لًٝ٘ َٔ تٛج٘ ايـراب١ إؾت ايكتاٍ ٚإَتاا،ِ ٭ٚاَش (2)زٌٍِْمِزَبيِ

 وت انتعشن١ ٚاٱطتعذاد ،ا. ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ
يكذ جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ ببٝإ ٚج٘ َٔ ٚج#ٛٙ ٫ٜٚ#١ ْٚـ#ش٠ اهلل ل#ض ٚج#ٌ      

 يًُ٪َٓؽت بخٕ ٜذفع لِٓٗ ا،ِ باي ؼٌ َٔ جٗاو:
 َٓع ا،ِ باي ؼٌ َٔ ايربٚص وت لامل اي عٌ. ا٭ٚؾت:
 صجش ايه اس لٔ إئاف١ ٚإفضا  انت٪َٓؽت. اياا١ْٝ:
بعث اي ض  ٚارت#ٛف وت قً#ٛ، ايه #اس َ#ٔ انت#٪َٓؽت، ٚتً#و آٜ#١         يا١:اياا

ظاٖش٠ يًرٛاغ، ٜؼعش بٗا انت٪َٕٓٛ وت انتعشن١، ٚتذسنٗا ا٭جٝاٍ بايٛجذإ 
فُع ايتبأٜ ٚاي اسم ايهبري وت ايعذد ٚايع#ذ٠ نتـ#ًر١ ايه #اس، ٚايه #اس ٖ#ِ      
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ٕ ب#ذأو  ايزٜٔ إئتاسٚا َهإ ٚصَإ انتعشن#١ ٚإط#تعذٚا ،#ا ضت#ٛ ط#١ٓ فُ#ا أ      
 انتعشن١ ذت٢ إْٗضّ ايه اس ػش ٖضقت١.

ْٗضّ إفهًُا  ،وت ٚطط ايعظهش صٚج١ أبٞ ط ٝإ ٚناْش ٖٓذ بٓش لتب١ 
َٚهر١ً، ٚقايش : افتا أْش اَشأ٠ فانترٌ  سجٌ َٔ قشٜؽ، دفعش إيٝ٘ ٬ًَٝ

 .(1)بٗزا
ف١ٜ٫ٛ اهلل يًُ٪َٓؽت بايزاو ٚايعشض، ٚبا٭ط#با، ٚانتظ#بباو، ٚانت#٪ثش    

ع َٔ ذذ أٚ ختـٝف ي١ٜ٫ٛ اهلل بٌ ٖٞ ػا١ًَ يًُٝادٜٔ نًٗا، ٚا٭ثش، ٚيٝ
 .(2) زإَِّْ ًٌَِْ ِ اٌٍهوُ اٌهزُِ َٔضَّيَ اٌْىِزَبةَ ًَىٌَُ َّزٌٌََهَ اٌصَّبٌِذِنيَٚوت ايتٓضٌٜش

ٚارتشٚد يًكتاٍ دفالًا  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايتـذٜل بٓب٠ٛ ستُذ 
ْٞ ايـ#٬  ٚايتك#٣ٛ، فـ#رٝس إٔ    لٓ٘ ٚلٔ اٱط٬ّ َٔ أب٢ٗ ٚأمس٢ َع#ا 

 اٯ١ٜ جا٤و بـ ١ ْٚعش انت٪َٓؽت إ٫ أْٗا تذٍ ل٢ً ؿ٬ذِٗ َٔ ٚجٛٙ:
 اٱَتااٍ ٭ٚاَش سطٍٛ اهلل وت انتعشن١. ا٭ٍٚ:
 إتٝإ ا٭ذذٜؽت اي شا٥ض ٚايعباداو. ايااْٞ:
 لتًِٗ ايظٝ  جٗادًا وت طبٌٝ اهلل. اياايث:
ٖذ ل٢ً ؿ٬ذِٗ ٚتكٛاِٖ، ٚتبؽت إئباس اٯ١ٜ بخٕ اهلل ٚيِٝٗ ػا ايشابع:

اٯ١ٜ إٔ ١ٜ٫ٚ ْٚـش٠ اهلل يًُ٪َٓؽت ذاكش٠ وت انتٛاؤ نًٗا، ٚأْٗا ٫ حتحيف 
لِٓٗ بظبيف ا،ِ بايظ٤ٛ،  فًُا أُٖ#ش ايطا٥ ت#إ باي ؼ#ٌ ناْ#ش ٫ٜٚ#١ اهلل      

 ٚاق١ٝ َٓ٘، َٚٔ طًطاْ٘ ٚتخثريٙ.
 ٚتبؽت اٯ١ٜ َظا٥ٌ: 

 اهلل لض ٚجٌ ،ِ. ذاج١ انت٪َٓؽت إؾت ١ٜ٫ٚ ْٚـش٠ ا٭ٚؾت:
لذّ ختً  ْـش٠ اهلل لٔ انت٪َٓؽت فٗٞ ذاكش٠ ٚقشٜب١ َِٓٗ، فُا  ايااْٞ:

إٔ ُٖٛا باي ؼٌ ذت٢ جا٥تِٗ اي١ٜ٫ٛ َ#ٔ اهلل يتر#ٍٛ دٕٚ اي ؼ#ٌ، ٚتط#شد     
 ا،ِ ب٘ يٝضٍٚ َٛكٛل٘ َٔ ا٭ؿٌ.

                                                 

 .2/496ٝإ زتُع ايب(1) 
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 َٔ ١ٜ٫ٚ اهلل زت٧ ٖزٙ اٯ١ٜ يهشقت١ وت بٝإ ذاٍ انت٪َٓؽت وت  اياايا١:
ٚلظِٝ فل#ٌ اهلل لً#ِٝٗ، ٚؿ#ريٚس٠ قـ#تِٗ َذسط#١ يٮجٝ#اٍ،       ايكتاٍ 

َٚٛكٛلًا ٚذهًُا ٜ تخش ب٘ انتظًُٕٛ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚفٝ٘ دل٠ٛ ،ِ يظٔ 
ايظٔ باهلل ٚلذّ ارتؼ١ٝ َٔ ايه اس ٚانتؼشنؽت، َٚا ٜـٌ َِٓٗ َ#ٔ ايتٗذٜ#ذ   

 ٚايتخٜٛ  ٚايٛلٝذ.
ٚايل#٬ي١ ٚي#ٝع   فكذ ٚاج٘ ايظابكٕٛ ا٭ٚيٕٛ َٔ انتظًُؽت ق٣ٛ ايه ش  

ؿ٢ً لٓذِٖ ط٬  إ٫ ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ ْٚـشت٘ ،ِ، فشجعٛا بشطٍٛ اهلل 
 ِ إؾت انتذٜٓ##١ يتٗ##ٕٛ َ##ع لٛدت##٘ انتـ##ا٥يف ٚتك##ٌ ٚو##خ٠    اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ً

ارتظا٥ش، ٜٚذسى انتظًُٕٛ ٚايٝٗٛد ٚايه #اس إٔ اٱط#٬ّ أؿ#بس دٚي#١ ٚأَ#١      
 َ ـ#شالٝ٘،  ٜٚ#ذئًٕٛ وت   َتها١ًَ، يٝٓ تس يًٓاغ با، دئٍٛ اٱط٬ّ لً#٢ 

اٱط٬ّ أفٛاجًا ٜتًٕٛ ايكشإٓ ٜٚذسنٕٛ بايعكٌ ٚاذتع َ#ا فٝ#٘ َ#ٔ ايعزٚب#١     
ٚايذسس ايعكا٥ذ١ٜ ٚايع١ًُٝ، ٖٚٛ َٔ ١ٜ٫ٚ اهلل يًُ٪َٓؽت، فُٔ ٫ٜٚت#٘ تع#اؾت   

 ،ِ صٜاد٠ لذدِٖ، ٚتبهٝش ٚكع  لذِٖٚ.
بايلع ، يكذ جا٤و اٯ١ٜ باٱئباس لٔ ١ٜ٫ٚ اهلل يًطا٥ تؽت ايًتؽت ُٖتا 

 ٚانتشاد انتع٢ٓ ا٭لِ َٔ جٗاو:
اهلل ٚيُٝٗا ْٚاؿ#شُٖا وت اذت#شٚ، ٚانتع#اسى، ٚوت ذ#اٍ ايظ#٬ّ       ا٭ٚؾت:
 ٚايشئا٤.
 ٜٗذِٜٗ اهلل لض ٚجٌ ٭دا٤ اي شا٥ض ٚايعباداو. اياا١ْٝ:
ـتٓع ١ٜ٫ٚ اهلل َٔ اٱقتتاٍ بؽت انت٪َٓؽت، فُٔ َـادٜل ٫ٜٚت٘ ،ِ  اياايا١:    

تتاٍ بٝ#ِٓٗ، ٚإٕ ذـ#ٌ ارت#٬ف ٚاٱقتت#اٍ ٜتعكب#٘ ايـ#ًس       َٓع ارتـ١َٛٚاٱق
 ٚا٭ي ١.

َٔ ١ٜ٫ٚ اهلل لض ٚجٌ يًُظًُؽت إجتٓ#ا، ايط#ا٥ تؽت ٚانت#٪َٓؽت     ايشابع١:
ا،ِ باي ؼٌ وت ايكادّ َٔ ا٭ٜاّ ٚانتعاسى، ٚتٓبٝ٘ انتظًُؽت إؾت ايكبس ايزاتٞ 

ل##ض ٚج##ٌ  يً ؼ##ٌ ٚادت##ػت، ٚي##ضّٚ إجتٓاب##٘، ٚل##ذّ دت##٥ِٛٗ إيٝ##٘، ٭ٕ اهلل    
 ْاؿشِٖ ٚٚيِٝٗ.
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فًِ تترذث َعاسى ٚغضٚاو انتظًُؽت اييت ألكبش َعشن١ أذذ لٔ ٚقٛ  
ا،ِ بادتػت ٚاي ؼٌ ٚايٓهٛق لٔ ايكتاٍ بؽت انت٪َٓؽت، ٚناْٛا ٜتظابكٕٛ إؾت 

 ادتٗاد َٚباسص٠ ا٭لذا٤.

 حبث بالغي
َٔ ٚجٛٙ ايبذٜع )ذظٔ ايٓظل( ٖٚٛ اٱتٝإ بهًُاو َتتايٝاو َتكاسباو 

َٛاكٝعٗا ٚد٫٫تٗا، ٜٚتـٌ بعلٗا ببعض، ٚاي٬ذك١ َٓٗا َعطٛف١ ل٢ً وت 
ايظابك١، َٚٓ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشقت١ إر أْٗا تته#ٕٛ َ#ٔ ث٬ث#١ كت#ٌ ن#ٌ ٚاذ#ذ٠       

 تظتكٌ ؿتلاَؽت قذط١ٝ، ٚتؼرتى َع غريٖا ؿتلاَؽت أئش٣ ٖٚٞ:
ز ٚفٝ٘ د٫ي١ ل٢ً إِرْ ىََّّذَ طَبئِفَزَبِْ ِِنَىَُُ لََْ رَفْشَالَ شقٛي٘ تعاؾت  ا٭ٚؾت:

إٔ اٯ١ٜ ئاؿ١ بؼطش ٚكتال١ َٔ انت٪َٓؽت ساٚدتِٗ فهش٠ ارتٛس ٚايتٛق  لٔ 
 ايكتاٍ ٫ لٔ ػو أٚ سٜيف بٌ ػعشٚا بايلع  ٚاذتاج١ يًُذد ٚايشجاٍ.

فحا٤ انتذد ٥٬َه١ َهشَؽت، ٌٖٚ ُِٖٗ باي ؼٌ ٖٓا  َٔ لَُٛاو قٛي#٘  
اله ُِزَذَش فًب ٌِمِزَبيٍ لًََ ُِزَذَْ ضًا إٌََِ فِئَخٍ فَمَذَ ثَبءَ ثِغَضَدتٍ فَمَدذَ ثَدبءَ    ًَََِٓ ٌٌَُِّّيَُِ ٌَََِّئِزٍ دُثُشَهُ إِتعاؾت ش

 ، ادتٛا، ٫، َٔ ٚجٛٙ:(1) زثِغَضَتٍ َِِٓ اٌٍهوِ

ِ   ف١٦ انت٪َٓؽت ٖٛ سطٍٛ اهلل  ا٭ٍٚ: ، ٖٚ#ٛ وت  ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 َٛكع٘ ٚطط انتعشن١ مل ٜ ادسٙ.

 س ٖٚضقت١ َٔ ايطا٥ تؽت، بٌ إِْٗ ُٖٛا باي ؼٌ.مل عتـٌ فشا ايااْٞ:
اي ؼٌ ألِ َٔ اي شاس َٔ انتعشن١ ٚا،ضقت١ َ#ٔ ايع#ذٚ، ٚبُٝٓٗ#ا     اياايث:

لُّٛ ٚئـٛق َطًل، فهٌ إْٗضاّ ٖٛ فؼٌ، ٚيٝع نٌ فؼ#ٌ ٖ#ٛ إْٗ#ضاّ    
ٚفشاس َٔ ايعذٚ، ٚايطا٥ تإ يٝظتا َ#ٔ اي#زٜٔ تشاجع#ٛا ٜ#ّٛ أذ#ذ نُ#ا ق#اٍ        

، ٚجا٤ َٛكٛ  اٯ١ٜ (2)زرٌٌََهٌَا ِِنَىَُُ ٌََََّ اٌْزَمََ اٌْجََّذَبِْإَِّْ اٌهزَِّٓ تعاؾتش

                                                 

 . 16طٛس٠ ا٭ْ اٍ (1) 
 .155طٛس٠ آٍ لُشإ (2) 
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ل٢ً ضتٛ اٱْزاس يًُ٪َٓؽت، باٱئباس لٔ ئطش َٔ دائ#ٌ انت#٪َٓؽت ٜٗ#ذدِٖ    
 ف ٞ فؼٌ ٚإْظرا، وا٥ تؽت َِٓٗ أَٛس:

 كع  جب١ٗ اذتل. ا٭ٍٚ:
 إْ٘ طبيف يبث ايِٖٛ وت ؿ ٛف انت٪َٓؽت. ايااْٞ:
 يطٛا٥  أئش٣ َٔ انت٪َٓؽت باٱْظرا،.فٝ٘ إغشا٤  اياايث:

َٚٔ فٕٓٛ انتعشن١ إٔ قشٜؼًا جعًش أبا ل#اَش وت انتكذَ#١ ٖٚ#ٛ َ#ٔ أٖ#ٌ       
انتذ١ٜٓ ٚنإ ٚلذ ايه اس بخٕ ا٭ْـاس ذُٝٓ#ا ٜظ#ُعٕٛ ن٬َ#٘ ًٜترك#ٕٛ ب#٘،      

 ٚيهِٓٗ ػتُٛٙ وت بذا١ٜ انتعشن١.
ٌ ٚآٜ#١ وت ايع#انتؽت،   ز ٖٚ#ٛ َٛك#ٛ  َظ#تك   ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبقٛي٘ تعاؾت ش اياا١ْٝ:

 ٚػاٖذ ل٢ً ت لٌٝ انتظًُؽت َٔ ٚجٛٙ:
إٔ ايطا٥ تؽت َٔ انت٪َٓؽت، ٫ٜٚٚ#١ ْٚـ#ش٠ اهلل ل#ض ٚج#ٌ يٝظ#ش       ا٭ٍٚ:

ئاؿ١ بِٗ بٌ تختٞ بـ ١ اٱقتإ، ٖٚٛ نًٞ وبٝعٞ لاّ يهٌ َ#ٔ ؿ#ذم وت   
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِقًب٘ ٚجٛاضت٘ بايٓيب ستُذ 

ُ٪َٓؽت إرا ُٖٛا باي ؼٌ ٚتتح٢ً بـشف ٖزا ْـش٠ اهلل ذاكش٠ يً ايااْٞ:
 اي ؼٌ.

ّٖ#ِ     اياايث: بعث ايٖٛٔ ٚارتٛف ٚاي ض  وت قًٛ، ايه #اس، فٝٓت #ٞ َع#٘ 
 انت٪َٓؽت باي ؼٌ ٱْعذاّ طبب٘.

 بؼاس٠ انت٪َٓؽت بايٓـش ٚاي ًب١ ٚايظ١َ٬ ٚا٭َٔ.ايشابع: 
ز ٚفٝ٘ دل٠ٛ يًُظًُؽت ًٌََْعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنُقٛي٘ تعاؾت ش اياايا١:

كتٝعًا يًت ك٘ ؿتٛك#ٛ  ٚأذه#اّ انت#ذد اٱ،#ٞ، ٚإدساى ذكٝك#١ ٖٚ#ٞ ظٗ#ٛس        
اٱط٬ّ ٚحتكٝل ايٓـ#ش ٚاي ًب#١ يًُ#٪َٓؽت وت ط#ٛ  انتع#اسى ٖٚٚ#ٔ ايه #اس،        

 ٚصٜ  أطبا، ايل٬ي١ ٚايؼو ٚايشٜيف.

 عهى املُاسبت
هلل ل#ض  رنشو َاد٠ )ٚيٞ( وت َٛاك#ع ن#اري٠ َ#ٔ ايك#شإٓ، ٚت#بؽت ٫ٜٚ#١ ا      

ٚجٌ يًُ٪َٓؽت، َٚا فٝٗا َٔ ارتري احملض، ٚطبٌ ايتٛفٝل، ١ٜ٫ٚٚ ايؼ#ٝطإ  
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يًهافشٜٔ َٚا فٝٗا َٔ ايؼ#ش ٚايل#شس ارت#اق ٚايع#اّ، ٚاهلل تع#اؾت ٖ#ٛ ٚي#ٞ        
 إَِّْ ًٌَِْ ِ اٌٍهوُ ا٭ْبٝا٤ ٚانت٪َٓؽت ايزٜٔ ٜعًُٕٛ ايـاذتاو، قاٍ تعاؾت ش

 .(1)زٌٌَهَ اٌصَّبٌِذِنيَاٌهزُِ َٔضَّيَ اٌْىِزَبةَ ًَىٌَُ َّزَ

ٜٚ ٝذ ادتُع بؽت اٯ١ٜ أل٬ٙ ٚاٯ١ٜ ستٌ ايبرث إٔ أٌٖ أذذ انتظًُؽت َٔ 
ايـاذتؽت، ٚأِْٗ ْايٛا َشتب١ ايـ٬  بارتشٚد إؾت أذذ دفال#ًا ل#ٔ اٱط#٬ّ    

ِّٖ ايطا٥ تؽت باي ؼٌ مل  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،ْٚـش٠ ايٓيب ستُذ  ٚإٕ 
 ا،ذ٣.غتشجُٗا َٔ ؿ ١ ايـ٬  ٚ

ٚوت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًُظًُؽت ٚانتظًُاو بايًح٤ٛ اؾت اهلل لض ٚجٌ ٚوًيف  
ايٓـش٠ ٚايعٕٛ ٚانتذد وت ذاٍ اذتش، ٚايظًِ، ٚايؼذ٠ ٚايشئا٤ ريو إٔ رنش  
١ٜ٫ٚ اهلل يًطا٥ تؽت أٚإ ا،ِ باي ؼٌ ذث يًُ٪َٓؽت ٱطترلاس ٫ٜٚت٘ تعاؾت 

لَْٔدذَ ًٌَُِّْنَدب فَدبغْفِشَ ٌَنَدب ًَاسَدََّنَدب      ضٌٜ شوت ايؼذا٥ذ يًٓحا٠ َٔ ا٭ر٣ ٚايب٤٬، ٚوت ايتٓ

 .(2)زًَلَْٔذَ خََْشُ اٌْغَبفِشَِّٓ

ٚفٝ٘ دل٠ٛ يًطا٥ تؽت ٚانت٪َٓؽت كتٝعًا يٲطت  اس ٚط٪اٍ ايع ٛ َٔ لٓذ   
اهلل لض ٚجٌ، ٚحتتٌُ ٫ٜٚ#١ اهلل يًط#ا٥ تؽت بًر#اظ أف#شاد ايضَ#إ ٚايع#ٛامل       

 ايطٛي١ٝ ٚجًٖٛا:
 اؿ١ وت اذتٝا٠ ايذْٝا.اي١ٜ٫ٛ ئ ا٭ٍٚ:
 تتعًل اي١ٜ٫ٛ بعامل ادتضا٤ وت اٯئش٠. ايااْٞ:
 إو٬م اي١ٜ٫ٛ ٚاٛ،ا يًرٝا٠ ايذْٝا ٚاٯئش٠. اياايث:

فَدبطِشَ  ٚايـرٝس ٖٛ اياايث، ٚوت ٜٛط  لًٝ#٘ ايظ#٬ّ ٚسد وت ايتٓضٜ#ٌ ش   

ي#زا ف#إ اٯٜ#١ ست#ٌ ايبر#ث      ، (3)زاٌغٌَََّّادِ ًَاألَسَِْ لَْٔذَ ًٌَِِ  فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ

 بؼاس٠ ادتضا٤ ا٭ٚف٢ يًطا٥ تؽت ٚانت٪َٓؽت كتٝعًا.
                                                 

 . 196طٛس٠ ا٭لشاف (1) 
 . 155طٛس٠ ا٭لشاف (2) 
 .101طٛس٠ ٜٛط  (3) 
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 زًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْقٛي٘ تعاؾت ش

ّٖ#ِ و#ا٥ تؽت َ#ٔ           َع إٔ اٯٜ#١ ايهشقت#١ تتعً#ل ؿتعشن#١ أذ#ذ، ٚخبـ#ٛق 
انت##٪َٓؽت باي ؼ##ٌ ٚايل##ع  ٚاي##ٖٛٔ أَ##اّ نا##ش٠ ايع##ذٚ ٚػ##ذ٠ ا،ح##ّٛ بع##ذ  

ذـٌ َٔ ٖضقت١ لشك١ٝ يًُظًُؽت بظبيف َ #ادس٠ ايشَ#ا٠ نت#ٛاقعِٗ، فإْٗ#ا     َا
تتلُٔ  بؼاس٠ دفع اي ؼٌ ٚايلشس لٔ ايطا٥ تؽت َ#ٔ انت#٪َٓؽت بكٛي#٘ تع#اؾت     

 ز .ًَاٌٍهوُ ًٌَُِّْيَُّبش

ٚجا٤و ئاـت١ اٯ١ٜ ايهشقت١ بكالذ٠ ن١ًٝ ٚدل#٠ٛ مساٜٚ#١ يًُ#٪َٓؽت ب#خٕ     
    َ ّٖ#ِ      ٜتٛنًٛا ل٢ً اهلل ل#ض ٚج#ٌ ف#٬ ٜٓرـ#ش  ٛك#ٛ  اٯٜ#١ ؿتعشن#١ أذ#ذ، ٚ

 جٓاذؽت َٔ ا٭ْـاس باي ؼٌ ٚيهٓٗا تؼًُ٘ َٛكٛلًا ٚذهًُا َٔ ٚجٛٙ:
ْظِ اٯ١ٜ ايهشقت١، ٚٚسٚد ٖزا ايؼ#طش وت راو اٯٜ#١ اي#يت ت#زنش      ا٭ٍٚ:
 ايٛاقع١.

ٚؿ  ايطا٥ تؽت بخُْٗا َٔ انت٪َٓؽت، ٚزت#٧ اذت#ث لً#٢ ايتٛن#ٌ      ايااْٞ:
 ل٢ً اهلل بزاو ايـ ١.

 اج١ ايطا٥ تؽت إؾت ايًح٤ٛ إؾت اهلل لض ٚجٌ.ذاياايث:
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ اذتٝا٠ ايذْٝا داس إبت٤٬ ٚإَترإ، ٜتح#ار، فٝٗ#ا   
ارتري ٚايؼش ايٓ ع اٱْظا١ْٝ، ٚـتش ل٢ً اٱْظإ فٝٗا أٜاّ غبط١ ٚطشٚس، ٚأٜاّ 
ذضٕ ٚإنت٦ا، فًٝع َٔ ذاٍ َظتذقت١ ٜبك٢ فٝٗ#ا اٱْظ#إ، ٚن#ٌ ذ#اٍ تً#س      

بٛجٛ، لباد٠ اهلل، ٚجا٤ اٱط٬ّ يٝل ٞ ل٢ً اذتٝا٠ يًْٛا َٔ  ل٢ً اٱْظإ
ايبٗح١ ٚاي بط#١ بتحً#ٞ انتع#اسف اٱ،ٝ#١ ٚبع#ث انت#٪َٓؽت يًظ#عٞ وت َٝ#ادٜٔ         

 ايطال١ هلل، ٚايت ك٘ وت ايذٜٔ.
ْٚضيش آٜاو ايكشإٓ يت#ضٜس ادتٗ#ٌ ٚتط#شد اي  ً#١ ل#ٔ اٱرٖ#إ ٚجتع#ٌ         

ايؼ##ٝطإ أب##ٛا إ٫ ستاسب##١   ايكً##ٛ، تظ##ٝس وت ل##امل انتًه##ٛو، ٚيه##ٔ أٚيٝ##ا٤  
َع أْٗا ذل  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٱط٬ّ، ٚقتاٍ انت٪َٓؽت بشطاي١ ستُذ 

بانتعحضاو َ#ٔ لٓ#ذ اهلل دي#٬ًٝ     ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِإر جا٤ 
ل٢ً ؿذم ْبٛت٘ ٚذح١ ل٢ً ايٓاغ وت يضّٚ تـذٜك٘ ٚإتبال٘، فهاْش َعشن١ 
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انتظًُٕٛ بهاش٠ جٝٛؾ ايه اس، ٚمل خت ِٗ تًو  بذس ثِ َعشن١ أذذ، ٚفٛج٧
ايهاش٠ بٌ ٖحُٛا لًٝٗا ٖح١ُ سجٌ ٚاذذ فاصاذِٖٛ َٔ َٛاكعِٗ، ٚطط 
إطتٗضا٤ ايٓظا٤ ايًٛاتٞ جا٤ٚا بٗٔ َٔ َه١ يبعث اذتُاغ فِٝٗ ل٢ً ايكتاٍ 

 ٚانتباسص٠.
ٚتبؽت ئاـت١ اٯ١ٜ انتا٥ض بؽت انت٪َٓؽت ٚايه اس، إر ٜٓ شد انتظًُٕٛ ؿتٛكٛ  

يتٛنٌ، أَا ايه اس ف٬ ٜ كٕٗٛ ايتٛنٌ ِٖٚ عتاسبٕٛ َ#ٔ ٜتٛن#ٌ لً#٢ اهلل،    ا
يتهٕٛ ذشبِٗ ٖزٙ ٚبا٫ً لًِٝٗ، يزا ٚسدو اٯٜاو باٱئباس بشجٛ  نٝذِٖ 

 َٚهشِٖ لًِٝٗ با٭ْ ع ٚانتاٍ ٚفكذإ ايؼخٕ ٚادتاٙ.
فكذ ل#ادو ق#شٜؽ  جبٝٛػ#ٗا اؾت انتذٜٓ#١ وت َعشن#١ ب#ذس، ٚتعشك#ٛا إؾت         

ٚل٢ً ضتٛ َ #اج٧ َٚباغ#ش ،#ِ، فانتظ#ًُٕٛ بع#ذدِٖ ايكًٝ#ٌ        ئظاس٠ نبري٠
اي#ٓيب  ٚلذتِٗ انتتٛاكع١ قتًٛا طبعؽت َٔ قشٜؽ ٚأطشٚا ط#بعؽت، ث#ِ أوً#ل    

ا٭طش٣ بعذ اي ذا٤، يٝٓكًٛا إؾت قشٜؽ َعامل  ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
انتذٜٓ##١ حت##ش ظ##٬ٍ اٱط##٬ّ، ٚاٱْك##٬، ٚايتٗ##زٜيف اذتاؿ##ٌ وت ايٓ ##ٛغ    

وت ا٭ئ٬م، ٚتظًِٝ انتٗاجشٜٔ ٚا٭ْـاس بانتعحضاو اي#يت ج#ا٤ بٗ#ا     ٚايظُٛ
ايٓيب، لظ٢ إٔ تتعظ قشٜؽ ٚته  لٔ ايتعذٟ ل٢ً انتظًُؽت، ٚيهٓٗا أبش 

ذٛ،ا َٔ ايكبا٥ٌ َٚٔ َعٗا  إ٫ اٱطتهباس ٚايتحرب ٚايعٓاد، ٚغشٖا َا نإ
َ##ٔ ا٭ذ##ابٝؽ، ٚئ ##ٞ لٓٗ##ا إٔ  انت##٪َٓؽت َتٛنً##ٕٛ لً##٢ اهلل، ٖٚ##زا   

فح##شو َعشن##١ أذ##ذ ب##ؽت   يتٛن##ٌ ط##٬  لظ##ِٝ ٫ٜظ##تطٝعٕٛ َٛاجٗت##٘، ا
 فشٜكؽت:

 قشٜؽ اييت جا٤و صاذ ١ َٔ َه١ انتهش١َ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
 ٜبًغ جٝؽ قشٜؽ ث٬ث١ آ٫ف سجٌ، ٚقٌٝ متظ١ آ٫ف. ا٭ٚؾت:
 َع قشٜؽ َا٥تا فشغ. اياا١ْٝ:
 إؿشاس  قشٜؽ ل٢ً ايه ش ٚادترٛد. اياايا١:
 يٲْتكاّ ٚاياخس َٔ انتظًُؽت.ايظعٞ  ايشابع١:
 .ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِإساد٠ قتٌ  ارتاَظ١:
 ستاٚي١ ٚأد اٱط٬ّ وت َٗذٙ. ايظادط١:
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 يٝع َٔ قل١ٝ ٜكاتٌ دْٚٗا ايه اس. ايظابع١:
 ـتتٮ ْ ٛغ ايه اس بارتٛف ٚاي ض . اياا١َٓ:
 انتظًُٕٛ ايزٜٔ ئشجٛا يًذفا ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ايااْٞ:
 ٜذافع انتظًُٕٛ لٔ : ٚؾت:ا٭
 .ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِػخف  أ٫ًٚ:
 اٱط٬ّ. ثاًْٝا:
 ث ش اٱط٬ّ انتذ١ٜٓ انتٓٛس٠. ثاياًا:
ٜكاتٌ انتظًُٕٛ لٔ َباد٥ِٗ ٚلكٝذتِٗ ف٬ ٜ ادس أذذِٖ َٓاصٍ  اياا١ْٝ:

 اٱقتإ، ٜٚشٜذ ايه اس ،ِ ايشد٠.
 ٓـش ٚحتكٝل ايظ ش ل٢ً ا٭لذا٤.تط٦ُٔ ْ ٛغ انت٪َٓؽت يً اياايا١:
 ق١ً لذد انتظًُؽت وت انتعشن١، ٚظٗٛس ايٓكف وت لذتِٗ َٚ٪ِْٗ. ايشابع١:
 ق٠ٛ لضقت١ انتظًُؽت، ٚلذّ ارتؼ١ٝ َٔ ايعذٚ. ارتاَظ١:
ا٭ئ٠ٛ اٱقتا١ْٝ اييت جتُع انتظًُؽت وت انتعشن١، ٖٚٞ َٔ أطشاس  ايظادط١:

٫و ٖا ايً ظ وت انتكاّ اٱئباس لٔ تظُٝتِٗ بانت٪َٓؽت وت ٖزٙ اٯ١ٜ، فُٔ د٫
 قتاٍ انتظًُؽت نخئ٠ٛ ٜؼذ بعلِٗ أصس بعض.

اهلل ٚيٞ انت٪َٓؽت قتذِٖ ؿتذد ٚيط  َٓ٘ تعاؾت، ٚيٝع يًهافشٜٔ ايظابع١:
 َٔ َذد أٚ لٕٛ.
ئ##شد انتظ##ًُٕٛ إؾت ايكت##اٍ، ٖٚ##ِ َتٛنً##ٕٛ لً##٢ اهلل، ْٚظ##ب١   اياآَ##١:

ايع١ً إؾت َعًٛ،ا، فُع ايتٛنٌ ل٢ً  ايتٛنٌ ل٢ً اهلل اؾت ايٓـش ٚاي ًب١ ْظب١
اهلل ٜختٞ ايٓـش ٚايظ ش ٚاي ًب١ ل٢ً ا٭لذا٤، ٜٚتح٢ً سجرإ ن ١ انت#٪َٓؽت  
وت ايكتاٍ، ٚيهٔ ايه #اس ٫ ٜ#شٕٚ  ٚأط#باب٘ ايكذط#١ٝ، ٜٚٓظ#شٕٚ اؾت ا٭َ#ٛس       
انتاد١ٜ ٚناش٠ ادتٓٛد ٖٚٞ راو أثش وت ذظِ انتعشن١ بؽت ف٦تؽت َٔ ايه اس، َٚا 

تهاف٧ وت ادتٛاْيف ا٭ئش٣، أَا انتعشن١ ب#ؽت انتظ#ًُؽت ٚايه #اس     عتـٌ بِٝٓٗ
فاْ٘ ٫تهاف٧ فٝٗا ٚستظ١َٛ طً ًا، ٭ٕ انت٪َٓؽت لٓذِٖ ٍأطًر١ قذط١ٝ ًَهٛت١ٝ 

 ٜ تكش ،ا ايه اس ٚانتؼشنٕٛ.
 ٚوت ئاـت١ اٯ١ٜ َظا٥ٌ:
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بٝإ قإْٛ ٚطح١ٝ ثابت١ لٓذ انت٪َٓؽت، ٖٚٞ ذظٔ تٛنًِٗ لً#٢   ا٭ٚؾت:
 ٜٛض أَٛسِٖ إيٝ٘ طبراْ٘.اهلل، ٚت 
دل٠ٛ انت٪َٓؽت يًتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ وت أَ#ٛسِٖ ٚأذ#ٛا،ِ    اياا١ْٝ:
 نًٗا.

٫ٚتعاسض بؽت انتظخيتؽت أل٬ٙ، فظاٖش اٯ١ٜ ٖٞ اياا١ْٝ إ٫ أْٗا تذٍ ل٢ً 
 .(1)زلًُْ دَغَجِِ اٌٍهوُ عٍَََْوِ َّزٌََوهًُ اٌُّْزٌََوٌٍَُِّْا٭ٚؾت أٜلًا قاٍ تعاؾت ش

بعث اي ض  ٚارتٛف وت قًٛ، ايه اس َٔ انتظًُؽت يزا جا٤و اٯ١ٜ  اايا١:اي
 بـٝ ١ ْذ، انتظًُؽت إؾت ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.

 اذتظٔ ايزاتٞ ٚايعشكٞ يًتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ. ايشابع١:
 ايٓ ع ايعظِٝ يًتٛنٌ ل٢ً اهلل. ارتاَظ١:
 ذاج١ انتظًُؽت وت َٝادٜٔ ايكتاٍ يًتٛنٌ ل٢ً اهلل. ايظادط١:
تشغٝيف ايٓاغ كتٝعًا ٜ#ذئٍٛ اٱط#٬ّ، ٚاٱْت #ا  َ#ٔ ط#٬        ايظابع١:

 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.
 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِس١ٜ٩ َعحض٠ َٔ َعحضاو  اياا١َٓ:

 ٖٚٞ تٛنً٘ ٚانتظًُٕٛ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ.
 إْهاس تعذٟ ايه اس ل٢ً انتظًُؽت ايزٜٔ ٜتٛنًٕٛ ل٢ً اهلل. ايتاطع١:
١ٝ ًَه١ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لٓذ انتظًُؽت ٚجعًِٗ ٜ ضلٕٛ إؾت تُٓ ايعاػش٠:

 اهلل وت ايظشا٤ ٚايلشا٤، ٚايـ ري٠ ٚايهبري٠.

 حبث كاليي
يكذ جع#ٌ اهلل ل#ض ٚج#ٌ اٱْظ#إ ئًٝ #١ وت ا٭سض ط#ٛا٤ لً#٢ انتعٓ#٢         
ا٭ئف يًخ٬ف١ ٚإساد٠ آدّ ٚا٭ْبٝا٤، اّ انتع٢ٓ ا٭لِ ٚإساد٠ جٓع اٱْظإ، 

َترإ ٚإبت٤٬ ي٘ َع انتذد ٚايعٕٛ اٱ،ٞ ي٘ وت َٓر٘ ْع١ُ ٚجعٌ ايذْٝا داس إ
ايعك##ٌ ٚقذست##٘ لً##٢ ايتُٝٝ##ض ٚإئتٝ##اس ا٭ذظ##ٔ، ٚبع##ث ا٭ْبٝ##ا٤ َبؼ##شٜٔ       
َٚٓزسٜٔ، ٚجعٌ ايذْٝا هت٠٤ًٛ باٯٜاو ايه١ْٝٛ، ٚأْضٍ ايهتيف ايظُا١ٜٚ فحا٤ 
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٘ ٚآي#٘  ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#   ايكشإٓ ئاـتًا ،ا ًَُٚٗٝٓا لًٝٗا، َاًُا نإ 
 ئاـتًا ٚطٝذًا يًٓبٝؽت. ٚطًِ

ٚجا٤و ئاـت١ ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ايكشإٓ َذسط١ ن١َٝ٬ ت٪نذ تًُ#ع أط#با،   
اي ٛص ٚايظ ش بايًح٤ٛ اؾت اهلل، ٚاٱطتعا١ْ ب#٘ وت انتًُ#او، َٚ#ٔ أمس#ا٤ اهلل     

 تعاؾت )ايٛنٌٝ( ٖٚٛ ايه ٌٝ بخسصام ارت٥٬ل ٚاذتافظ ،ا.
تٛنٌ ل٢ً اهلل َرتػ#رًا لٓ#٘، َٚ#شآ٠    يكذ إئتاس انتظًُٕٛ اٱقتإ فحا٤ اي

ي٘، إر ٜذسى انت٪َٕٓٛ إٔ َكايٝذ ا٭َٛس نًٗا بٝ#ذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ فًح#خٚا ايٝ#٘      
طبراْ٘، ٖٚ#ٌ ايتٛن#ٌ َ#ٔ ايعح#ض نُ#ا ٜك#اٍ : سج#ٌ ٚن#ٌ أٟ ل#اجض ن#اري           

 اٱتهاٍ ل٢ً غريٙ.
ادتٛا، ٫، إفتا ٜختٞ ايزّ وت ايتٛنٌ فُٝا بؽت ايٓاغ فٝرتى اٱْظإ ٚاجب٘ 

ً٘ ي ريٙ يٝ٪دٜ٘ لٓ٘، أَا انت٪َٕٓٛ فاِْٗ ٜٓٗل#ٕٛ بٛاجب#اتِٗ، ٜٚكَٛ#ٕٛ    ٚلُ
 بٛظا٥ ِٗ ايعباد١ٜ ئري قٝاّ، ٜٚختٞ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل يٛجٛٙ:

 سجا٤ فلٌ اهلل لض ٚجٌ. ا٭ٍٚ:
 ايطُع ؿتا لٓذ اهلل، َٚا ٜٓضي٘ َٔ ايٓعِ. ايااْٞ:
 اٱَتااٍ ٭َش اهلل تعاؾت بايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘. اياايث:

 ايتظًِٝ بايشبٛب١ٝ ي٘ طبراْ٘. شابع:اي
 ارتاَع: اٱْكٝاد ٚايطال١ هلل ٚسطٛي٘.

 إطتحاس٠ ٚإطتعار٠ انتظًُؽت باهلل لض ٚجٌ. ايظادغ:
اٱقشاس بلع  اٱْظإ، ٚذاجت٘ يًه ٌٝ، ٫ٜٚكذس ل٢ً ن اي١  ايظابع:

اٱْظإ وت رات٘ ٚسصق٘ َٚٓافع٘ إ٫ اهلل لض ٚجٌ، ٫ٚ غتتف ايتٛنٌ ل٢ً اهلل 
 خَٛس اذتٝا٠ ايذْٝا، بٌ ٜؼٌُ اٯئش٠ ٚا٭َٔ ٚايظ١َ٬ فٝٗا.ب

إ اهلل لض ٚجٌ عتيف يعبادٙ إٔ ٜتٛنًٛا لًٝ٘ ٜٚهشٙ ،ِ ايًح٤ٛ اؾت غريٙ 
،ٚل#ٔ أذ#ذ أٖ#ٌ    (1)زلٌَهدب رَزهخِدزًُا ِِدَٓ دًُِٔدِ ًَوًٍِْدب     َٔ دْٚ٘، قاٍ ط#براْ٘ ش 

ٔ ايزٖا،، ايعشفإ اْ٘ نإ ٜٟٓٛ ايزٖا، اؾت ػخف يكلا٤ ذاجت٘ فعذٍ ل
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ٚنتا ط#٦ٌ ق#اٍ أْ#ٞ أتً#ٛ وت ايـ#٠٬ إٜ#اى ْعب#ذ ٚإٜ#اى ْظ#تعؽت أٟ اْ#٘ ٫ٜشٜ#ذ            
 اٱطتعا١ْ ب ري اهلل.

ٚيهٔ ط٪اٍ اي ري َٔ ايٓاغ لٓذٙ اذتاج١ ٫ ٜتعاسض َع اٱطتعا١ْ باهلل، 
٭ْ٘ طبراْ٘ ٜٓعِ ل٢ً اٱْظإ ايٓعِ ايعظ١ُٝ إبتذا٤ َٓ٘، َٚ#ٔ غ#ري ط#٪اٍ،    

اري، ٖٚٛ َٓاطب١ يٮج#ش ٚايا#ٛا، نت#ٔ ٜكل#ٞ ذاج#١      َٚع ايظ٪اٍ  ٜعطٞ ايه
أئٝ٘ انتظًِ أٚ أئٝ٘ وت اٱْظا١ْٝ، ٚيًرشَإ َٔ ايٓع١ُ نتٔ ٜتخً  لٔ قلا٤ 

 اذتٛا٥خ، بإلتباسٙ َٔ ٚجٛٙ ايؼهش هلل تعاؾت ل٢ً ايٓع١ُ.

 قاَىٌ "انخىكم"
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ  اذتٝا٠ ايذْٝا داس لباد٠، ٜعُشٖا اٱْظإ بايزنش 

٬  ٚألُاٍ ايرب ٚانتٓاطو ايضَا١ْٝ ٚانتها١ْٝ، فٝخْٞ ػٗش سَلإ يٝبادس ٚايـ
انتظًُٕٛ اؾت ايـٝاّ، ٜٚختٞ َٛطِ اذتخ يٝ ض  انتظتطٝع َ#ِٓٗ إؾت بٝ#ش اهلل   
اذتشاّ، ٚوت نٌ ّٜٛ ٜتحذد ٚجٛ، ايـ٠٬ ٚإطتربا، أدا٥ٗ#ا وت انتظ#اجذ،   

ٕ ْعُ#١ لظُٝ#١   ٚت لٌ اهلل لض ٚجٌ ٖٚذ٣ انت٪َٓؽت اؾت ايتٛنٌ لًٝ٘، يٝهٛ
 إئتف اهلل تعاؾت بٗا انت٪َٓؽت.

 ٚعتتٌُ َٛكٛ  اٯ١ٜ ٚانتشاد َٔ انت٪َٓؽت فٝٗا ٚجًٖٛا:
 إساد٠ أفشاد ايطا٥ تؽت ايزٜٔ ُٖٛا باي ؼٌ ّٜٛ أذذ. ا٭ٍٚ:
 انتشاد انت٪َٕٓٛ ايزٜٔ إػرتنٛا وت َعشن١ أذذ. ايااْٞ:
 بعا١ ايٓب١ٜٛ.أجٝاٍ انتظًُؽت انتتعاقب١ َٓز ا٭ٜاّ ا٭ٚؾت يً اياايث:
ؿ#٢ً  انتع٢ٓ ا٭ئف يًُ٪َٔ ٚإساد٠ ايزٜٔ ؿذقٛا بٓب#٠ٛ ستُ#ذ    ايشابع:

 بكًٛبِٗ ٚجٛاضتِٗ، ٚيٝع لُّٛ َٔ ْطل بايؼٗادتؽت. اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 انت٪َٕٓٛ َٔ انتظًُؽت ٚانتًٌ ايظُا١ٜٚ ايظابك١. ارتاَع:

م ٚايـرٝس ٖٛ ايشابع ٚارت#اَع، إر ج#ا٤و اٯٜ#١ لاَ#١ ٚت ٝ#ذ اٱو#٬      
 ٚإساد٠ ادتُٝع.

ٌٖٚ ٜذئٌ ا٭ْبٝا٤ َع انت٪َٓؽت وت ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ادتٛا، ْعِ، فِٗ  
أ١ُ٥ انت٪َٓؽت ايزٜٔ ٜتعًِ َِٓٗ ايٓاغ َ اِٖٝ اٱقتإ، ٜٚكت#ذٕٚ بٗ#ِ، َٚ#ٔ    

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ أب٢ٗ ايؼٛاٖذ لًٝ٘ ؿرب ٚجٗاد ٚذظٔ تٛنٌ 
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ضّ أنا#ش أؿ#راب٘ فً#ِ ٜ#رب  َهاْ#٘،      لً#٢ اهلل وت َعشن#١ أذ#ذ، إر إْٗ#     ٚطًِ
َتٛن٬ً ل٢ً اهلل تعاؾت، ٖٚزا ٫ ٜٓ ٞ تٛنٌ ايـراب١ ل٢ً اهلل إر ْعتتِٗ اٯ١ٜ 

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً بانت٪َٓؽت ٚدلش انت٪َٓؽت إؾت ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚيهٔ تٛنٌ 
لً##٢ اهلل ٖ##ٛ أمس##٢ ٚأسق##٢ َشات##يف ايتٛن##ٌ، يٝٓٗ##ٌ   اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ
ٝعًا َٔ ايٓبع َٚٔ َذسط١ ايتٛنٌ، ٚيٝع وت ايكشإٓ آ١ٜ انتظًُٕٛ ٚايٓاغ كت

ًَعٍََدَ اٌٍهدوِ   تكٍٛ : ٚل٢ً اهلل فًٝتٛنٌ انتظًُٕٛ، َ#ع أْ#٘ ٚسد قٛي#٘ تع#اؾتش    

 ز طبع َشاو ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْ

 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل فش  اٱقتإ. ا٭ٍٚ:
انتظًِ ل٢ً اهلل يٝٓاٍ دسج١  اٱقتإ فش  ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، فٝتٛنٌ ايااْٞ:
 اٱقتإ.

اٱقتإ ػش  وت ؿ#ر١ ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل، ف#٬ ٜـ#ذم َٛك#ٛ         اياايث:
 ايتٛنٌ إ٫ باٱقتإ باهلل.

انت٬صَ##١ ب##ؽت اٱقت##إ ٚايتٛن##ٌ لً##٢ اهلل، ُٖٚ##ا هت##ا إرا إجتُع##ا  ايشاب##ع:
 إفرتقا، ٚإرا إفرتقا إجتُعا.

قت#إ ٚايتٛن#ٌ، فه#ٌ ف#شد     يٝع َٔ ٬َصَ#١ أٚ ػ#شو١ٝ ب#ؽت اٱ    ارتاَع:
 َُٓٗا َظتكٌ لٔ اٯئش.

ٚايـرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ ٚاياايث ٚايشابع فُع اٱقتإ ٜختٞ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، 
ٚإساد٠ اذتاج#١ إؾت سلتت#٘ تع##اؾت، ٚاٱق#شاس ب##خٕ َكايٝ#ذ ا٭َ##ٛس بٝ#ذٙ، ٚاْ##٘      

ّ طبراْ٘ ٫تظتعـٞ لًٝ٘ َظخي١، ْعِ ٚسد ذها١ٜ لٔ َٛط٢  وت  لًٝ٘ ايظ#٬
َُ          شايتٓضٜ###ٌ،  َْ ُوَندددُز ٍُدددٌا ِإ ٌَوه َْدددِو َر ٍَ ٍهدددِو َفَذ َُ ِثبٌ ََِندددُز َُ آ َْ ُوَندددُز َِ ِإ ٌَ َّدددبَل ٌَُِعدددَ  ًََلدددبَي 

، فؼش  وت ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل اٱط#٬ّ أٟ اٱْكٝ#اد ٭َ#ش اهلل،      (1)زُِغٍَِِّنيَ

 زفَمَبٌٌُا عٍَََ اٌٍهوِ رٌََوهٍْنَبٚايتٓضٙ َٔ صٜغ ايؼٝطإ، فاظٗش بٓٛ إطشا٥ٌٝ اٱَتااٍش
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ِ   ، ٚيعٌ فٝ٘ إػاس٠ ٚبؼاس٠ إؾت بعا١ (1)  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 ٚيضّٚ ايتـذٜل بٓبٛت٘.

فإٕ قًش إرا ناْش ٖٓاى ٬َص١َ بؽت اٱقتإ ٚايتٛنٌ فًُارا جا٤و ٖزٙ  
ًَعٍََدَ اٌٍهدوِ فٍََْْزٌََوهدًْ    اٯ١ٜ بٓذ، انت٪َٓؽت إؾت ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل، بكٛي#٘ تع#اؾتش    

 زٚادتٛا، َٔ ٚجٛٙ:ٌَْاٌُّْؤَِِنُ

اٯٜ##١ َ##ٔ فل##ٌ اهلل تع##اؾت وت تخدٜ##يف ٚتعً##ِٝ انتظ##ًُؽت ك##شٚس٠   ا٭ٍٚ:
 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.

دل٠ٛ انتظًُؽت كتٝعًا إؾت بًٛغ َشاتيف اٱقت#إ ٚايترً#ٞ بظ#ٓٓ٘،     ايااْٞ:
 َٚٓٗا ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.

 اٯ١ٜ تزنري يًُ٪َٓؽت بٛظا٥ ِٗ، َٚا ٜٓ عِٗ وت ايٓؼختؽت. اياايث:
تتلُٔ اٯ١ٜ دل٠ٛ انتظ#ًُؽت اؾت اياب#او وت َٓ#اصٍ ايتٛن#ٌ لً#٢       ابع:ايش
 اهلل.

تٛنٝذ ذاج١ اٱْظإ َطًكًا اؾت ايتٛنٌ لً#٢ اهلل ف#٬ ٜظ#تطٝع     ارتاَع:
أذذ اٱطت ٓا٤ لٔ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٖٚٛ ْع١ُ لظ١ُٝ جعً#ٗا اهلل َـ#اذب١   

 ٚ بً ##١ يٓٝ##ٌ يٛج##ٛد اٱْظ##إ وت اذتٝ##ا٠ اي##ذْٝا، ٚك##شٚس٠ وت قل##ا٤ اذت##ٛا٥خ 
 ايشغا٥يف، ٚيهٔ ايه اس ذحبٛا لٔ أْ ظِٗ ٖزٙ ايٓع١ُ.

َٚ##ٔ ايًط##  اٱ،##ٞ بايٓ##اغ زت##٧ ٖ##زٙ اٯٜ##١ ٖٚ##ٞ ئ##ري ست##ض ْٚ ##ع    
يًُظًُؽت ٚايٓاغ كتٝعًا، ٌٖٚ غتشد ايه اس بايتخـف أٚ ايتخـٝف َٔ 
اٱْت ا  َٔ ٖزٙ ايٓع١ُ ايعظ١ُٝ بإئتٝاسِٖ ايه ش، ادتٛا، جا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ 

 أٜلًا َٔ ٚجٛٙ:سلت١ بِٗ 
تشغٝيف ايه اس باٱط٬ّ َكذ١َ ٚػش  يًتٛنٌ ل٢ً اهلل، فهُا ٫  ا٭ٍٚ:

 ٜكبٌ دلا٤ ايهافش، فهزا ٫ٜـس ايتٛنٌ ل٢ً اهلل َٓ٘.
دل٠ٛ ايه اس يش١ٜ٩ انتٓافع ايعظ١ُٝ يًتٛنٌ اي#يت تظٗ#ش لً#٢     ايااْٞ:

 انتظًُؽت وت أْ ظِٗ ٚأذٛا،ِ انتختً ١، َٚٓٗا َا ج#ش٣ وت َعشن#١ ب#ذس   
                                                 

 .85طٛس٠ ْٜٛع (1) 



 77د ز                                                        َعامل اٱقتا269ٕش

 

َٔ ايٓـش ٚايظ ش ٚايظ١َ٬ َ#ٔ ا،ضقت#١ َ#ع قً#١ ل#ذدِٖ أصا٤ ايع#ذٚ        ٚأذذ
 ايهافش.

إقاَ##١ اذتح##١ لً##٢ ايه ##اس وت ي##ضّٚ إئتٝ##اس ايتٛن##ٌ َٚكذَات##٘   ايااي##ث:
 ٚإذشاص ػشا٥ط٘ باٱط٬ّ ٚؿذم اٱقتإ.

إْزاس ايه اس يتخً ِٗ لٔ ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل، ٚست#اسبتِٗ يً#زٜٔ      ايشابع:
٘ ٚقتتاً#ٕٛ ٭ٚاَ##شٙ ٜٚك#شٕٚ بايعبٛدٜ#١ ي#٘، ٜٚظ##ًُٕٛ     ٜتٛنً#ٕٛ لًٝ#٘ ط#براْ   
 باذتاج١ إؾت سلتت٘.

 ْبز ١ٜ٫ٚ ايؼٝطإ، ٚإختار أٚيٝا٤ َٔ دٕٚ اهلل. ارتاَظ١:
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ ايذْٝا بٗٝح١ بكإْٛ ايتٛن#ٌ نت#ا فٝ#٘ َ#ٔ أط#با،      
تابٝ##ش دل##ا٥ِ اي##ذٜٔ ْٚـ##ش انت##٪َٓؽت، ٚفٝ##٘ دت##٤ٛ إؾت اهلل ل##ض ٚج##ٌ يكل##ا٤  

 او ٚإطتعار٠ ب٘ َٔ ايؼشٚس ٚا،ًهاو.اذتاج
ٚت##ذٍ ٖ##زٙ اٯٜ##١ لً##٢ إٔ َعشن##١ أذ##ذ َذسط##١ وت ايتٛن##ٌ لً##٢ اهلل،    
تتلُٔ ذث انتظًُؽت ل٢ً اي #ض  إؾت ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل، َٚٓ#ع اي ؼ#ٌ      
ٚا،ِ ب٘ بايتٛنٌ، فُت٢ َا أظٗش انتظًُٕٛ ذظٔ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل فاِْٗ 

جٓٛدٙ، ٭ٕ اهلل لض ٚجٌ َع ايزٜٔ َٔ ايعذٚ ايهافش ٚإٕ ناش لذد  ٫غتافٕٛ
ٜتٛنًٕٛ لًٝ٘، ٜٚظًُٕٛ ي٘ بايكذس٠ انتطًك١ ِٖٚ انت٪َٕٓٛ لً#٢ ضت#ٛ اذتـ#ش    

 ٚايتعٝؽت.

 قاَىٌ حىكم انُبي عهى اهلل
يكذ جعٌ اهلل لض ٚجٌ ايٓب٠ٛ أمس٢ َشتب١ بؽت ارت٥٬ل ْاٍ ػشفٗا طاد٠ 

ٱْظ##إ وت ايبؼ##ش، ٚأ٥ُ##١ ا،##ذ٣، َٚ##ٔ اٯٜ##او إٔ تب##ذأ ايٓب##٠ٛ َ##ع ٚج##ٛد ا 
ا٭سض، فُا إٔ ْضٍ آدّ إؾت ا٭سض إ٫ ٚنإ سط٫ًٛ ْبًٝا، يٝهٕٛ ا٭ؿٌ ٖٛ 
ايتٛنٌ لً#٢ اهلل، ٚاٱذ#رتاص َ#ٔ ٫ٜٚ#١ ايؼ#ٝطإ، ٚمل ٜ #ادس ٖ#زا ا٭ؿ#ٌ         
ا٭سض ٚاٱْظ##إ وت أٟ وبك##١ أٚ جٝ##ٌ َ##ٔ أجٝ##اٍ ايبؼ##ش، ٚظ##ٌ ا٭ْبٝ##ا٤     

٢ اهلل ٜٚٓ#ايٕٛ ب##٘  ٚايـ#اذتٕٛ ٚأتب#الِٗ َ##ٔ انت#٪َٓؽت ٜتٛاسث##ٕٛ ايتٛن#ٌ لً##    
 ب ٝتِٗ.
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فحا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتٛنذ تعاٖذ انتظًُؽت ،#زٙ ايٓعُ#١، ٚذشؿ#ِٗ لً#٢     
بًٛغ اي اٜاو بٗا، ٚايتُظو بٗ#ا ٚايًح#٤ٛ ايٝٗ#ا وت ايؼ#ذا٥ذ ٚاحمل#ٔ، يتظٗ#ش       

 َٓافع ٚبشناو ايتٛنٌ ل٢ً اهلل وت دفع ارتظاس٠ ٚا،ضقت١ ّٜٛ أذذ.
ف٬ ٜـس ايتٛن#ٌ لً#٢ غ#ريٙ    ٚجا٤و اٯٜاو يـش ايتٛنٌ باهلل تعاؾت، 

تعاؾت ٭ٕ نٌ َا ٖٛ دٕٚ اهلل ستتاد، ٚايتٛنٌ ل٢ً اهلل ٚط١ًٝ َباسن١ يتذاسى 
إَِْ اٌْذُىْدُُ إِاله ٌٍِهدوِ   ايٓكف ٚاذتاج١، ٚ٭ٕ َكايٝذ ا٭َٛس بٝذٙ، قاٍ ط#براْ٘ ش 

 .(1)زعٍَََْوِ رٌََوهٍْذُ ًَعٍَََْوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْزٌََوٌٍَُِّْ

لاَؽت اٯ١ٜ أل٬ٙ اٱو٬م بخٕ اذته#ِ نً#٘ بٝ#ذ اهلل ل#ض ٚج#ٌ،      ٚت ٝذ َ
ٚاذتـش بخٕ ايتٛنٌ ٚت ٜٛض ا٭َٛس ٚايًح٤ٛ ايتاّ ٚايعاّ ٫ٜـس إ٫ هلل لض 
ٚجٌ، ٚفٝ٘ َٓع يٲفتتإ با٭ْبٝا٤ ٭ِْٗ أْ ظِٗ ٜتٛنًٕٛ ل٢ً اهلل، ًٜٚحخٕٚ 

 ايٝ٘، َٚٓع َٔ ت ٜٛض ا٭َٛس إؾت ايطٛاغٝش ٚايظ٬وؽت.
ْٕٛ ايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘ ثب#او يظ#ٓٔ ايتٛذٝ#ذ وت ا٭سض، َٚٓ#ع     ٚوت قا

يؼٝٛ  َ اِٖٝ ايل٬ي١ ٚايه ش، فٝبت٢ً اٱْظ#إ ؿت#ا ظتعً#٘ ٜ#ذسى ذكٝك#١ أْ#٘       
 ٫ٜٓ ع٘ غري اهلل، ٜٚـٝب٘ ايٝخغ وٛلًا ٚإْطباقًا ٚقٗشًا َٔ غري اهلل.

ٚٚسدو َاد٠ )تٛنٌ( وت َٛاكع ناري٠ وت ايكشإٓ، ٚتتعًل نًٗا بايتٛنٌ 
ل٢ً اهلل لض ٚجٌ، ٚيٝع فٝٗا رنش ٚرّ يًزٜٔ ٜتٛنً#ٕٛ لً#٢ غ#ري اهلل، هت#ا     
ٜذٍ ل٢ً أْٗا طايب١ بإْت ا٤ انتٛكٛ ، فايتٛنٌ ل٢ً غ#ري اهلل هتتٓ#ع باي#زاو،    

 ٚتًو آ١ٜ َٔ آٜاو ايكشإٓ.
فكذ جا٤و آٜاو قشآ١ْٝ تزّ ايزٜٔ ٜتٛيٕٛ غري اهلل، أَا ايتٛنٌ فٗ#ٛ أَ#ش   

 إئتـ٘ اهلل تعاؾت يٓ ظ٘.
كذ أساد لض ٚجٌ إٔ ٜهٕٛ ايتٛنٌ لًٝ٘ ةمش٠ َٔ ةم#اس اٱقت#إ، َٚ#اد٠    ٚي

يتابٝش اٱقتإ وت ايٓ ٛغ ٚدل٠ٛ يًٓاغ كتٝعًا يٲقتإ باهلل لض ٚجٌ، ٚجعً٘ 
اهلل لض ٚجٌ ػاٖذًا ل٢ً لظِٝ قذست٘ ٚطًطاْ٘ ط#براْ٘، ٚإ ا٭َ#ٛس نً#ٗا    

ا٤ ا٭ط٠ٛ اذتظ#١ٓ وت  بٝذٙ، ٚفٝ٘ ت١ُٝٓ نتعاْٞ ايعبٛد١ٜ لٓذ ايٓاغ، ٚنإ ا٭ْبٝ
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با، ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، إر سأٚا اٯٜاو ٚجشو انتعحضاو ل٢ً أٜذِٜٗ ب لٌ 
اهلل، فشطو اي#ٝكؽت وت ْ ٛط#ِٗ بل#شٚس٠ ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل وت ا٭َ#ٛس نً#ٗا،        

ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ يٝـبرٛا ايذلا٠ اؾت ايتٛنٌ ل٢ً اهلل،  ٚنإ 
 ٌ ل٢ً اهلل وت طٓت٘ ايكٛي١ٝ ٚاي ع١ًٝ.اٱَاّ وت ايذل٠ٛ اؾت ايتٛن ٚطًِ

ٚجا٤و َعشن١ أذذ يتتح٢ً أمس٢ َعاْٞ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، فكذ صذ ش 
قشٜؽ خبًٝٗا ٚئ٥٬ٝٗ#ا ٚذً ا٥ٗ#ا ٚغًُاْٗ#ا، ت#ش٣ َ#ا ٖ#ٞ ايٓظ#ب١ ب#ؽت لبٝ#ذ          

 ٚغًُإ قشٜؽ ٦َٜٛز َٚا ٜظ٢ُ بانتشتضق١ وت ٖزا ايضَإ.
إئ٬ؿًا ٭طٝادِٖ، ٜٚتعزس ادتٛا، إٔ ايعبٝذ أػذ بخطًا، ٚأناش تلر١ٝ ٚ

لًِٝٗ تشى َٛاكعِٗ ٚا،شٚ، ٚايتخًف َٔ جٛس ايعبٛد١ٜ يً #ري، ٚي#ٝع   
 َٔ َاٍ ٜطًبٕٛ وت قتا،ِ.

ٚنإ اي ًُإ ٜ شذٕٛ بخٟ ٚلذ ٜٚبزيٕٛ ايٛطع وت تًب١ٝ َا تشٜذٙ قشٜؽ  
َٔ غري تذبش ٭ٕ ايه اس َٓعِٖٛ َٔ انتعشف١ ٚايعًِ بانتعحضاو اييت جا٤ بٗا 

ِ   ايٓيب ست ، ٚق#اٍ ٚذؼ#ٞ قات#ٌ لت#ض٠ بع#ذ إٔ      ُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
أطًِ: نٓش غ٬ًَا دتبري بٔ َطعِ، ٚنإ لُ#٘ قت#ٌ ٜ#ّٛ ب#ذس، فًُ#ا ط#اسو       
 .(1)قشٜؽ اؾت أذذ، قاٍ يٞ جبري: إٕ قتًش لتض٠ لِ ستُذ بعُٞ فاْش لتٝل

ِ      ٚنتا لً#ِ   بك#ذّٚ ايه #اس كت#ع     اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
طخ،ِ انتؼٛس٠ وت قتاٍ ايكّٛ وت انتذ١ٜٓ أٚ ارت#شٚد اي#ِٝٗ وت د٫ي#١    أؿراب٘ ٚ

ل٢ً تٛنً٘ ل٢ً اهلل وت َٛاج١ٗ ايه اس، فإ اهلل لض ٚجٌ َع ايٓيب ٚانت٪َٓؽت 
ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ طٛا٤ ئشجٛا أّ بكٛا وت انتذ١ٜٓ، ٚلٓذَا ئشد 

 طاس ل٢ً قذَٝ٘ إؾت أذذ . ٚطًِ
 ايشاذ١ ٚق١ً ايتعيف نُكذ١َ نتٛاج١ٗ ايعذٚ، ٚيه#ٔ  ٚعتتاد انتكاتًٕٛ إؾت

ٜعطٞ دسطًا ٭ؿ#راب٘ بايتٛن#ٌ لً#٢     ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذ
اهلل، بـربٙ ٚثكت٘ بايٓـ#ش ٚايظ #ش بًط#  َ#ٔ لٓ#ذ اهلل يٝه#ٕٛ ٖ#زا اي#ذسغ         

                                                 

 . 2/70يٓب١ٜٛ اْظش ايظري٠ ا(1) 
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َكذ١َ يذئٍٛ انتعشن١، َٚٛكٛلًا ٚطببًا ياباو انتظًُؽت وت َٛاك#عِٗ اي#يت   
 .ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗا سطٍٛ أجًظِٗ ب
ٚنإ ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل ك#شٚس٠ يًُظ#ًُؽت وت َعشن#١ أذ#ذ، يً #اسم             

ايهبري وت ايعذد ٚايعذ٠ بؽت ايه اس ٚانتظًُؽت،َٚٔ َٓافع ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل وت   
 انتكاّ أَٛس:
 بعث ايظه١ٓٝ وت قًٛ، انتظًُؽت. ا٭ٍٚ:
 وشد ايؼو ٚايشٜيف َٔ ْ ٛطِٗ. ايااْٞ:
اٱذ##رتاص َ##ٔ اي ##ِ ٚاذت##ضٕ ٚأثشُٖ##ا لً##٢ انتك##اتًؽت وت ط##ٛ     ااي##ث:اي
 انتعاسى.

إجتٓا، ا،ِ باي ؼٌ، ٚإٕ ذـٌ ا،ِ ب٘ َٔ قبٌ كتال١ فاْ٘ ٫  ايشابع:
 ٜشتكٞ إؾت َشتب١ اي ؼٌ بٌ ٜضٍٚ ٜٚت٬ػ٢.

 إر إٔ ا،ِ ايزٟ رنشت٘ اٯ١ٜ عتتٌُ ٚجًٖٛا:
 شن١.إطتذاَت٘ ٚبكا٩ٙ اؾت ذؽت إْكلا٤ انتع ا٭ٍٚ:
 ؿريٚست٘ فؼ٬ً ٚجبًٓا. ايااْٞ:
صٚاي٘ ٚلذّ إطتكشاسٙ، فرانتا ٜطشأ ا،ِ بايل#ع  لً#٢ انت#٪َٔ     اياايث:
 فاْ٘ ٜضٍٚ لٓ٘.

ٚايـرٝس ٖٛ اياايث ٖٚٛ َٔ أطشاس َٚٓافع ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚذاج#١  
 انت٪َٓؽت ي٘.

ًٜٚتكٞ انتتراسبٕٛ َٔ وشوت ايكتاٍ بايكذس٠ ل٢ً ت١٦ٝٗ ايظ٬  َٔ ايظٝ  
ضتٛٙ، ٚإذشاص ايعذ٠، ٚتٛفري انت٪ٕٚ، ٜٚه#ٕٛ يًشجر#إ وت ايظ#٬  أث#ش وت     ٚ

طري ْٚتٝح١ انتعشن١، ٚيهٔ انتظًُؽت قتتًهٕٛ ط٬ذًا ٫ قتًه٘ غريِٖ أ٫ ٖٚٛ 
 ط٬  ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ.

ٚجا٤و ٖزٙ اٯ١ٜ يتذلٛ أٌٖ أذذ ٚايـراب١ كتٝعًا، ٚأجٝاٍ انتظًُؽت 
ايظ٬ ، ٜٚتـ  ٖزا ايظ٬  بخْ٘ َاض َٚ٪ثش  اؾت اٱْت ا  ا٭َاٌ َٔ ٖزا

ٜٚ٪دٟ اؾت ايٓـش ٚاي ًب١ ٚايظ ش ٚايعض، ٜٚظتًضّ َٔ اي شد ٚادتُال١ ايتظًِٝ 
ب##خٕ اهلل ق##ادس لً##٢ ن##ٌ ػ##٧، ٚإٔ لبادت##٘ ٚاج##يف، ًٜٚ##ضّ وال##١ أٚاَ##شٙ     
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ٚإجتٓ#ا، َعـ#ٝت٘، فانتتٛن#ٌ لً##٢ اهلل ٫غت#اي  أٚاَ#شٙ، ٭ٕ ٖ#زٙ انتخاي ##١       
 ٛالذ ٚطٓٔ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.َٓاف١ٝ َٚلاد٠ يك

َٚٔ َـادٜل ايتٛنٌ ل٢ً اهلل قتاٍ ايعذٚ، ٚل#ذّ اي #شاس َ#ٔ ايضذ#       
 ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ٭ٕ ايٓـش بٝذ اهلل لض ٚجٌ، ٚقذ أظٗش 
 ّٜٛ أذذ أمس٢ َعاْٞ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل.

إٕ نٌ ٚجا٤و ايٓتا٥خ ػاٖذًا ل٢ً َٓافع ايتٛنٌ ل٢ً اهلل ٚاذتاج١ ايٝ٘، 
ٖ#ٛ َ#ٔ    ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  قٍٛ ٚفعٌ َٔ أقٛاٍ ٚأفعاٍ سطٍٛ اهلل 

َـادٜل ايتٛنٌ لً#٢ اهلل، ٚؿ#ٝغ ايًح#٤ٛ ٚت #ٜٛض ا٭َ#ٛس ايٝ#٘ ط#براْ٘،        
اي#ٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    ٚتزنري يًُظًُؽت بًضّٚ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚق#ذ ثب#ش   

 لً##٢ اهلل، وت َهاْ##٘ وت َعشن##١ أذ##ذ، ٚمل ٜ ##ادسٙ َت##ٛن٬ً لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ
 ٚدالًٝا انت٪َٓؽت إؾت ايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘.

وت دلٛت٘ انته#ش ٚايهٝ#ذ    ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ ٚاج٘ 
ٚايتعذٟ َٔ ايه اس ٚانتؼشنؽت، ٚنإ تٛنً٘ ل٢ً اهلل ٚاق١ٝ  ي٘ ٚيًُظًُؽت، 

ِ     ٚجا٤و اٯٜاو با٭َش ايـشٜس إؾت   ايٓيب ستُ#ذ ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
بايتٛنٌ ل٢ً اهلل يًظ١َ٬ َٔ إبطإ ايه اس انتهش وت وًبِٗ ا،ذ١ْ، قاٍ تعاؾت 

 .(1)زًَإَِْ جَنَذٌُا ٌٍِغٍَُِّْ فَبجَنَخَ ٌَيَب ًَرٌََوهًْ عٍَََ اٌٍهوِش

يًتٛنٌ ل٢ً  ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ًاايٓيب ستُذٚجا٤و آٜاو تذلٛ 
تٛنً٘ ل٢ً اهلل، ٚجتذٜ#ذ ايتٛن#ٌ   اهلل، ٫ٜٚعين ايتٛنٌ إبتذا٤ إفتا ٖٛ تٛنٝذ ي

فَزٌََوهًْ شبًراظ انتٛكٛ  ٚاذتٛادث انتظترذث١ ٚآْاو ايٓٗاس ٚايًٌٝ، قاٍ تعاؾت 

 .(2)زعٍَََ اٌٍهوِ إِٔههَ عٍَََ اٌْذَك  اٌُّْجِنيِ

ٚوت اٯ١ٜ دل٠ٛ يًٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يًحٗ#اد وت ط#بٌٝ    
فا  لٔ اٱط٬ّ، ٚايتـذٟ يكشٜؽ َٚٔ َعٗا اهلل، ٱل٤٬ ن١ًُ ايتٛذٝذ ٚايذ

َ##ٔ انتؼ##شنؽت، إر أْٗ##ا مل تهت##  ب##ادترٛد ٚايـ##ذٚد ل##ٔ اي##ذل٠ٛ اؾت اهلل، 
                                                 

 . 61طٛس٠ ايٓ اٍ (1) 
 .79طٛس٠ ايٌُٓ (2) 
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ٚأؿ##راب٘ ا٭ٚا٥##ٌ وت َه##١  اي##ٓيب ستُ##ذ ؿ##٢ً اهلل لًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِٚإٜ##زا٤ 
 انتهش١َ، بٌ صذ ش إؾت انتذ١ٜٓ يًكلا٤ ل٢ً دٚي١ اٱط٬ّ.

ً#ٛ، انتظ#ًُؽت خبـ#ٛق ْب#٠ٛ     فحا٤و اٯ١ٜ يطشد ايؼو ٚايشٜ#يف ل#ٔ ق  
ٚستاسبت٘ يًه اس، أٚ ارتٛف َٔ لذّ حتك#ل   ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ستُذ 

ِ  ايٓـش ٚاي ًب١ لًِٝٗ، إر إٔ إئ٬ق   ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ً
 وت تٛنً٘ ل٢ً اهلل وشٜل يًٓـش ٚاي ًب١.

اسن#ًا بً#ذٙ   إؾت انتذٜٓ#١ ت  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيكذ ٖاجش  
ٚأًٖ٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ َا ٜٓتظشٙ َٔ ايب٤٬ إ٫ أْ٘ َتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٜٚعًِ بـذم 
ْبٛت##٘ ٚإٔ اهلل ٜظٗ##ش دٜٓ##٘ ٚق##اٍ "ذ##ؽت ئ##شد وت َٗ##اجشٙ فًُ##ا بً##غ اذت##ضٚس٠ 
اطتكبًٗا بٛجٗ٘ ايهشِٜ فكاٍ: أْٞ ألًِ أْو أذيف ب#٬د اهلل إؾت اهلل، ٚي#٫ٛ   

ؿ٢ً اهلل اؾت شتاوبًا ايٓيب ستُذًا . ٚقاٍ تع(1)إٔ أًٖو أئشجْٛٞ َائشجش"
، (2)زًَرٌََوهددًْ عٍََددَ اٌْذَددِ  اٌهددزُِ الَ َُّّددٌدُ ًَعَددج خَ ثِذََّددذِهِ    شلًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ   

ٚانتظًُؽت اؾت اهلل، ٚاياك١  ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِيت ٜٛض أَش 
قتٛتٕٛ  بهشَ٘ ٚإذظاْ٘، ٚأْ٘ ٖٛ ٚذذٙ اذتٞ ايزٟ ٫ قتٛو، َٚا داّ ايٓاغ

 فاِْٗ غري َ٪ًٖؽت ٭ٕ ٜتٛنٌ لًِٝٗ أذذ.
ٚلٔ بعض ايظً  أْ٘ قشأٖا فك#اٍ: ٫ٜـ#س ي#زٟ لك#ٌ إٔ ٜا#ل بع#ذٖا        
 .(3)ؿتخًٛم

ٚيهٔ ايتٛنٌ أئف َٔ اياك١، يزا تكع ايعٗٛد ٚانتٛاثٝل  بؽت ايٓاغ، أَا 
ايتٛنٌ فٗٛ ئاق باهلل لض ٚجٌ، ٫ٚ تذٍ اٯ١ٜ ل٢ً لذّ اياك١ بايٓاغ ب#ٌ  

فإٕ ايتٛن#ٌ لً#٢ اهلل أذ#ذ أط#با، اياك#١ بايٓ#اغ ئـٛؿ#ًا اي#زٜٔ         بايعهع 
 ٜتٛنًٕٛ ل٢ً اهلل، ٚنإ ا٭ْبٝا٤ سٚادٙ ٚايظابكؽت فٝ٘.

 عهى املُاسبت
                                                 

 . 3/163ايهؼاف  (1) 
 .58طٛس٠ اي شقإ (2) 
 . 3/197ايهؼاف (3) 
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 ٚسدو َاد٠ )تٛنٌ( وت آٜاو لذٜذ٠ َٔ ايكشإٓ ٖٚٞ ثابت١ وت وشفٝٗا :
 تٛنٌ انت٪َٓؽت ل٢ً اهلل. ا٭ٍٚ:
 ٕ غريٙ، ٚايتٛنٌ َٓضي١ إضتـاس ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ دٚ ايااْٞ:

لظ١ُٝ فاص بٗا اٱْظإ ٖٚ#ٞ َ#ٔ َـ#ادٜل ئ٬فت#٘ وت ا٭سض، فرُٝٓ#ا      
سدو انت٥٬ه١ ل٢ً اهلل وت ئًل آدّ لًٝ٘ ايظ#٬ّ ٚجعً#٘ ئًٝ #١ وت ا٭سض،    

َٚٔ لًُ٘ تع#اؾت أْ#٘ ٖ#ذ٣     (1) زإِِِّٔ لَعٍََُُ َِب الَ رَذٌٍَََُّْقاٍ اهلل لض ٚجٌ ش

 ٚفٝ٘ أَٛس: انت٪َٓؽت إؾت ايتٛنٌ لًٝ٘،
ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لـ١ُ َٔ اي ظاد وت ا٭سض، فُٔ ٜتٛنٌ ل٢ً  ا٭ٍٚ:

 اهلل ٜتحٓيف ايكٝاّ باي ظاد وت ا٭سض.
 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل ق٠ٛ إكاف١ٝ، ٚلٕٛ نتٛاج١ٗ انت ظذٜٔ. ايااْٞ:
 أْ٘ أَٔ ٚط١َ٬ َٔ اي ظاد ٚانت ظذٜٔ. اياايث:

ايٓيب ٚانت٪َٓؽت إفظ#اد  إٔ قٝاّ َؼشنٞ قشٜؽ بايضذ  ل٢ً انتذ١ٜٓ يكتٌ 
وت ا٭سض، فٛاجِٗٗ انتظًُٕٛ بظ٬  اٱقتإ ٚايتٛنٌ يزا جا٤و ئاـت١ اٯ١ٜ 

ز فبايتُظ#و باٱقت#إ، ٚايًح#٤ٛ اؾت    ًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْبُٗا َعاًً ش

 اهلل لض ٚجٌ ٜهٕٛ ايٓـش ٚايظ ش ٜٚختٞ انتذد ٚايعٕٛ اٱ،ٞ.
يف ايتٛنٌ لًٝ٘ ٚعتيف انتت#ٛنًؽت ي#زا ٚسدو اٯٜ#او    إٔ اهلل لض ٚجٌ عت

إَِّْ اٌٍهوَ ُّذِتُّ ايكشآ١ْٝ بايٓذ، ٚاذتث ل٢ً ايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘، قاٍ تعاؾت ش

، ٖٚ##زا اذت##يف ذ##شص ٚٚاقٝ##١ َ##ٔ تع##ذٟ ايك##ّٛ ايه##افشٜٔ،     (2)زاٌُّْزَددٌَوٍِِّنيَ

 ٚإفظادِٖ وت ا٭سض، َٚكذ١َ ٚطبيف ي ًب١ ْٚـش انت٪َٓؽت.
شن١ أذذ بؽت فشٜل َتٛنٌ ل٢ً اهلل، ٚفشٜل لذٚ اهلل، ف٬ يكذ ٚقعش َع

غشاب١ إٔ ٜٓعِ اهلل لض ٚجٌ ل٢ً انت٪َٓؽت بٓضٍٚ انت٥٬ه١ َذدًا نتٔ عتبِٗ هتٔ 
كتعٛا اٱقتإ ٚايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘، ٖٚزٙ ٖٞ أٍٚ آ١ٜ وت ْظِ ايكشإٓ ٜ#شد  

                                                 

 .30طٛس٠ ايبكش٠ (1) 
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ز  إر جا٤ طبع َشاو وت ايكشإٓ ًََْعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌُفٝٗا قٛي٘ تعاؾتش

ٖٚٛ َذسط١ وت نٌ َش٠ ٜشد فٝٗا بًراظ طٝام َٚٛكٛ  ٚطبيف ْضٍٚ اٯٜ#١،  
ًْ            ٚق##اٍ تع##اؾت ش  ٌَوهدد ََْز ٍْ ٍهددِو َف ٍَددَ اٌ ًََع َٔددب  ٌَاَل َِ  ٌَ ٌََنددب ُىدد ٍهددُو  َِددب َوَزددَت اٌ ُِّصددَْجَنب ِإاله   َٓ ٌَدد  ًْ ُلدد

ُ#٪َٓؽت َطًك#ًا ٖٚ#ٞ إضت٬يٝ#١     ، هتا ٜ#ذٍ لً#٢ إٔ ٫ٜٚ#١ اهلل يً   (1)زاٌُّْؤَِِنٌَُْ

خبـٛق أػخاق  انت٪َٓؽت، ٚتعذد َٛاكٝع اي٫ٜٛ#١، ف#اهلل ل#ض ٚج#ٌ ٖ#ٛ      
ايزٟ ٜتٛؾت ذاجاو انت٪َٓؽت، ِٖٚ ٜتٛيْٛ٘ باٱْكطا  ايٝ٘ وت ايطال١ ٚايعباد٠ 

 ٜٚكشٕٚ ي٘ بايشبٛب١ٝ.
ٚقذ جا٤و اٯٜاو باٱئباس لٔ تٛنٌ ا٭ْبٝا٤ ل٢ً اهلل وت ايذل٠ٛ اؾت اهلل 

إِِِّٔ رٌََوهٍْذُ عٍَََ رب ل٢ً أر٣ قَِٛٗ ،ِ، ٚوت ٖٛد ٚسد وت ايتٓضٌٜ شٚايـ

ٍَددَ ِصددَشاٍ           َّْ َسث ددِ َع َِْزَيب ِإ ٌَ آِخددز  ِثَنبِصدد َٓ َداثَّددٍخ ِإاله ُىدد ِِدد َِددب   َُ ًََسث ُىدد ٍهددِو َسث ددِ  اٌ

، يكذ حتذ٣ ٖٛد قَٛ٘ بخٕ بؽت ،#ِ إْكطال#٘ إؾت لب#اد٠ اهلل، ٚثكت#٘     (2)زُِغَزَمٍُِْ

 ٚإو٦ُٓاْ٘ باي ًب١ ل٢ً ايه اس، ٚجا٤ بايبٝإ ايزٟ ٜتلُٔ إْ#زاس ايه #اس   باهلل
ٚختٜٛ ِٗ َٔ بط#ؽ اهلل ٭ٕ َكايٝ#ذ ا٭َ#ٛس نً#ٗا بٝ#ذٙ ط#براْ٘، فهٝ#         

ِٖٚ وت ًَه٘ ٚقبلت٘ ٖٚٛ طبراْ٘ ايعادٍ ايزٟ بعث ا٭ْبٝا٤ ب#اذتل   ٜعـْٛ٘
 ٚا،ذ٣.
٢ اي#ٓعِ انتتتايٝ#١   ٜٚختٞ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ ػهشًا ي#٘ ط#براْ٘ لً#    

ٚارتاؿ١ بانتظًُؽت َٔ جًيف انتـاحل، ٚدفع انت اطذ، َٚٓع أر٣ ايه اس َٔ 
 ايٛؿٍٛ إيِٝٗ.

                                                 

 . 51طٛس٠ ايتٛب١ (1) 
 . 56طٛس٠ ٖٛد (2) 
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َّبلَُّّيَدب اٌهدزَِّٓ    شقاٍ طبراْ٘ وت طٛس٠ انتا٥ذ٠ ٖٚٞ آئش طٛس ايكشإٓ ْض٫ًٚ

ٌََْىَُُ لََّدذَِّيَُُ فَىَدفَّ لََّدذَِّيَُُ عَدنَىَُُ ًَارهمُدٌا اٌٍهدوَ       آَِنٌُا ارْوُشًُا ِٔذََّخَ اٌٍهوِ عٍَََْىَُُ إِرْ ىََُّ لٌٌَََ لََْ َّجَغُطٌُا إِ

 . (1) زًَعٍَََ اٌٍهوِ فٍََْْزٌََوهًْ اٌُّْؤَِِنٌَُْ 

 ٚرنشو وت َٛكٛ  اٯ١ٜ ٚجٛٙ ث٬ث١:
َٓٗا إٔ ايٓيب قاّ ٖٛ ٚأؿراب٘ يـ٠٬ ايظٗش بعظ إ وت غض٠ٚ رٟ أفتاس، 

 ٜٓهبٛا لًِٝٗ، ٚقايٛا: إٔ ،ِ بعذٖا ؿ٠٬ فشآِٖ انتؼشنٕٛ، ْٚذَٛا ٭ِْٗ مل
ٖٞ أذيف إيِٝٗ َٔ آبا٥ِٗ ٚإبٓا٥ِٗ أٟ ؿ#٠٬ ايعـ#ش، ُٖٚ#ٛا ب#إٕ ٜ #ذسٚا      
بانتظًُؽت لٓذ ايكٝاّ ،ا، فٓضٍ جرب٥ٝ#ٌ بـ#٠٬ ارت#ٛف، ٚفٝ#٘ بؼ#اس٠ ا٭َ#ٔ       
ِّ ايعذٚ اٱٜكا  بانت٪َٓؽت، يٝ ٝذ ادتُع بؽت اٯٜتؽت إٔ اهلل لض  ٚايظ١َ٬ َٔ ٖ

ِّ ايع##ذٚ       ٚج##ٌ ٜـ##  ِّ انت##٪َٓؽت باي ؼ##ٌ، ٚقت##ذِٖ بخط##با، دف##ع ٖ## شف ٖ##
 اٱْكلاض لًِٝٗ.

َٚٔ فلٌ اهلل ٚسػراو ايتٛنٌ لًٝ٘ طبراْ٘ نؼ  َهش ايعذٚ، َٚٓع٘ 
ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ حتكٝل َكاؿذٙ ارتبٝا١ وت اٱكشاس بايٓيب ستُذ 

 ٚانتظًُؽت.
ايٓ##اغ وت ايعل###اٙ  ٚت ##شم   ،َٓ##ض٫ً َٚٓٗ##ا إٔ اي##ٓيب ٚانتظ##ًُؽت ْضي##ٛا      

ًّ ل ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ ط٬ذ٘ بؼ#حش٠ فح#ا٤   ٜظتظًٕٛ حتتٗا ٚل
ثِ أقبٌ  ،لشابٞ إؾت طٝ  سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ فخئزٙ فظً٘أ

: اهلل اي#ٓيب ل٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚطًِ فكاٍ : َٔ قتٓعو َ#ين ق#اٍ   
 ؟ ٚايٓيب ؿ٢ً اهللَٔ قتٓعو َين  لشابٞ َشتؽت أٚ ث٬ثًاٚجٌ قاٍ ا٭ لض

لشابٞ ايظٝ  فذلا اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل لًٝ#٘    فؼاّ ا٭  لًٝ٘ ٚطًِ ٜكٍٛ : اهلل،
 .(2) "لشابٞ ٖٚٛ جايع إؾت جٓب٘ ٚمل ٜعاقب٘ ٚطًِ أؿراب٘ فخئربِٖ ئرب ا٭

 حبث بالغي
                                                 

 .11طٛس٠ انتا٥ذ٠ (1) 
 .1/599ايهؼاف(2) 
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ٜذٍ ا٭طِ ل٢ً ايابٛو ٚاٱطتذا١َ، أَا اي عٌ فٝ ٝذ ايتحذد ٚاذتذٚث، 
ُٖا ستٌ اٯئش يًتبأٜ ادتٗ#يت وت ايذ٫ي#١ نُ#ا وت    ٫ٚ ٜـس أذٝاًْا إتٝإ أذذ

فً#ِ تك#ٌ اٯٜ#١ غتًكه#ِ ٭ْٗ#ا       (1) زىَدًْ ِِدَٓ خَدبٌِكٍ غََْدشُ اٌٍهدوِ َّدشَصُلُىَُُ      قٛي٘ تع#اؾتش 

ئطا، يًُٛجٛد َٔ ايٓاغ وت نٌ صَإ، ٚ٭ٕ ارتً#ل حتك#ل وت ْ #و اهلل وت    
 آدّ َٔ سٚذ٘.

ذلا٤ ٚايعُ#ٌ ايـ#احل   ٚمل تكٌ اٯ١ٜ ساصقهِ ٭ٕ اي#شصم َتح#ذد، ٚباي#   
 ٜختٞ فلٌ ٚصٜاد٠ َٔ لٓذ اهلل.

ًَعٍَََ اٌٍهدوِ فٍََْْزٌََوهدًْ   ٚجا٤و ئاـت١ ٖزٙ اٯ١ٜ با٭طِ ٚاي عٌ بكٛي٘ تعاؾتش

ز فٛؿ ش اٯ١ٜ ايزٜٔ ئشجٛا إؾت أذ#ذ ب#خِْٗ َ٪َٓ#ٕٛ، يٝه#ٕٛ     اٌُّْؤَِِنُدٌَْ 

 ػ##ٗاد٠ مساٜٚ##١ ،##ِ باب##ٛو اٱقت##إ وت ْ ٛط##ِٗ، ٚإٔ ا،##ِ باي ؼ##ٌ ٫
ٜ٪دٟ إؾت صيضي١ ٚكع  اٱقتإ وت ْ ٛطِٗ، بٌ اٱقتإ َظتكش وت قً#يف  
نٌ ٚاذذ َِٓٗ، أَ#ا ايتٛن#ٌ فح#ا٤ بـ#ٝ ١ اي ع#ٌ انتل#اس  اي#زٟ ٜ ٝ#ذ         

ٚاقع١ ٚذادث١ َٚٓاطب١، ٚفٝ٘ بعث يً ض  ٚارت#ٛف وت قً#ٛ،    ايتحذد وت نٌ
 ايه اس َٔ انت٪َٓؽت، ٚحتزٜش َٔ ايتعذٟ لًِٝٗ ٚستاسبتِٗ ٭ٕ ايزٟ عت#اس، 
 َٔ ٜتٛنٌ ل٢ً اهلل تهٕٛ ْتٝحت٘ ا،ضقت١ وت ايذْٝا، ٚارتضٟ وت ايذْٝا ٚاٯئش٠.

ٚجا٤و اٯ١ٜ بـٝ ١ ايٓذ، ٚا٭َش اي#زٟ عتُ#ٌ لً#٢ ايٛج#ٛ، ف٬ب#ذ       
يًُ##٪َٓؽت َ##ٔ إخت##ار ايتٛن##ٌ لً##٢ اهلل وشٜك##ًا ٚبً ##١ يٓٝ##ٌ انتكاؿ##ذ ايؼ##شٜ ١  

 ٚاي اٜاو اذتُٝذ٠.
ؽت ل٢ً اهلل ل#ض ٚج#ٌ وت ٚاقع#١    يكذ أئربو اٯ١ٜ لٔ جتذد تٛنٌ انتظًُ

أذذ ٚقبًٗا ٚبعذٖا، نُا  اْٗا تذلِٖٛ ،زا ايتٛنٌ، ٚت#ذ،ِ لًٝ#٘ ٚحت#اِٗ    
 ل٢ً لذّ تشن٘ أٚ اي  ١ً لٓ٘ وت نٌ َٓاطب١.

ٌٖٚ وت اٯ١ٜ إػاس٠ اؾت َٛكٛ  ٖٚٛ اْ٘ يٛ ناْ#ش ايطا٥ ت#إ َت#ٛنًتؽت     
ض بُٗ#ا، ب#ٌ إ   ل٢ً اهلل نتا ُٖتا باي ؼٌ ادت#ٛا، ٫، فً#ٝع وت اٯٜ#١ تع#شٜ    

                                                 

 .3طٛس٠ فاوش(1) 
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ايتٛنٌ ط٬  ذاكش يًظ١َ٬ َٔ اي ؼ#ٌ، َٚ#اْع َ#ٔ ٚقٛل#٘، ٚتً#و ْعُ#١       
لظ١ُٝ إئتف اهلل بٗا انتظًُؽت، ٖٚٞ َٔ َٛاسد ت لًِٝٗ ل٢ً ا٭َِ ٚأٌٖ 
انتًٌ ا٭ئش٣، فإ قًش إٕ ايتٛنٌ ط٬  يًُ٪َٓؽت َٓز أٜ#اّ أبٝٓ#ا آدّ ٖٚ#ٛ    

ادت#ٛا، ٖ#زا ؿ#رٝس،    نًٞ وبٝعٞ ٜؼرتى فٝ٘ انت٪َٕٓٛ وت نٌ صَإ َٚه#إ  
 ٚيهٔ انتظًُؽت ٜتـ ٕٛ وت انتكاّ بخَٛس:

 تعاٖذ انتظًُؽت يكإْٛ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ. ا٭ٍٚ:
 تكٝذ انتظًُؽت ل٢ً ضتٛ ايعُّٛ اٱطت شاقٞ بكإْٛ ايتٛنٌ. ايااْٞ:
إطترل###اس انتظ###ًُؽت يًتٛن###ٌ لً###٢ اهلل وت َٝ###ادٜٔ انتع###اسى    ايااي###ث:

 انتعاسى اييت ئاكٗا انتظًُٕٛ.ٚاذتشٚ،، َع ناش٠ 
زت٧ اٯٜاو انتتعذد٠ اييت تتل#ُٔ اٱئب#اس ل#ٔ تٛن#ٌ انتظ#ًُؽت       ايشابع:

 ل٢ً اهلل لض ٚجٌ.

 "انخىكم عهى اهلل بهغت اىل اجلُت "قاَىٌ
يكذ جعٌ اهلل اذتٝا٠ ايذْٝا، َضسل١ يٰئش٠، ٚداسًا ٱنتٓاص اذتظٓاو ب عٌ 

  ١ً ل#ٔ ايٓ#اغ بآٜ#او مساٜٚ#١     ايـاذتاو، ٚقذ ت لٌ اهلل بخطبا، وشد اي
ٚأسك##١ٝ َ##ٔ ايتٓضٜ##ٌ ٚايٓب##٠ٛ، َٚ##ا فُٝٗ##ا َ##ٔ ايبؼ##اس٠ ٚاٱْ##زاس، ٚايٛل##ذ    
ٚايٛلٝذ، ٚيٝع َٔ ذـش  يًُٛاكٝع اييت ت٪دٟ بانت٪َٔ اؾت ادت١ٓ، ٭ٕ طبٌ 
ايطال١ غري َتٓا١ٖٝ ٖٚٞ َـاذب١ يٲْظإ وت ذٝات٘ اي١َٝٛٝ، ٚؿ٬ت٘ ارتاؿ١ 

 ٚايعا١َ.
جٌ ا٭ذهاّ ايتهًٝ ١ٝ َظت شق١ نتٝادٜٔ اذتٝا٠ نًٗا، ٚقذ جعٌ اهلل لض ٚ

يٌٝٓٗ انت٪َٔ َٔ َٛاسدٖا ايعزب١ اذتظٓاو، بإتٝإ ايٛاجباو ٚاٱَتٓ#ا  ل#ٔ   
احملشَاو، ٚسصق٘ أطبا، ايت ًيف ل٢ً ايٓ ع ايؼ#١ٜٛٗ ٚاي ل#ب١ٝ ٚقٗ#ش    
ا،٣ٛ، ٚايعٓاد ٚاٱؿشاس ل٢ً ايباوٌ يٝكبٌ ل٢ً ايـاذتاو ياٍ َ#ٔ  

قًب٘ ئايًٝا َٔ ايؼو ٚايشٜيف، فاذتٝا٠ َذسط١ اٱقتإ، إر ايٝكؽت، ٜٚهٕٛ 
ٜتعًِ اٱْظإ فٝٗ#ا ط#ٓٔ ايشػ#اد، ٜٚٗت#ذٟ إؾت َع#امل ايتٛذٝ#ذ ٚي#ضّٚ        



 ز                                                                 280ش                                                  77َعامل اٱقتإ د

 

اهلل ؿتا سصق#٘ َ#ٔ ايعك#ٌ، َٚ#ا ٜتحً#٢ ي#٘ َ#ٔ اٯٜ#او ايهْٛٝ#١ ٚآٜ#او            لباد٠
 ايتٓضٌٜ.
غ ٚجا٤ قإْٛ ايتٛنٌ سلت١ َٔ لٓذ اهلل لض ٚجٌ بانت٪َٓؽت، فُا إٔ ٜبً 

ايعبذ َشتب١ اٱقتإ ذت٢ ٜهٕٛ ط#٬  ايتٛن#ٌ ٬َصَ#ًا َٚـ#اذبًا ي#٘ وت ذً#٘       
 ٚتشذاي٘، فٝـبس ٖٚٛ ٫ غتؼ٢ ايه اس ٚايظانتؽت.

يكذ أساد اهلل لض ٚجٌ اي ًب١ يًُ٪َٓؽت ٚايظ ش ل٢ً ألذا٥ِٗ نٞ ٜظتذِٜ 
ط٬  ايتٛن#ٌ فك#ذ أب#٢ اهلل ل#ض ٚج#ٌ إ٫ إٔ ٜبك#٢ ٖ#زا ايظ#٬  انتب#اسى وت          

ٜ ادسٖا ٚيهٓ٘ ئاق بانت٪َٓؽت، ٫ٚ ٜعين ٖزا ارتـٛق اذتـش ا٭سض ٫ 
ٚايتعٝؽت ب#خفشاد َعٝ#ٓؽت باٱط#ِ ٚايهٓٝ#١ ٚايٓظ#يف ٚانتـ#اٖش٠ ب#ٌ أْ#٘ ط#٬           
ذاكش بإَهإ ن#ٌ إْظ#إ اٱْت #ا  َٓ#٘ وت أَ#ٛس اي#ذٜٔ ٚاي#ذْٝا ٚيه#ٔ بكٝ#ذ          

 اٱقتإ.
َ#ٔ اذتظ#ٔ   يٝهٕٛ ط٬  ايتٛنٌ تشغٝبًا يًٓ#اغ باٱقت#إ، ٚبٝاْ#ًا نت#ا فٝ#٘       

اي##زاتٞ ٚايعشك##ٞ، ٖٚ##ٛ َٓر##١ ٚلطٝ##١ إ،ٝ##١، ٚٚط##١ًٝ ٱط##تذا١َ اذتٝ##ا٠ وت  
ا٭سض، بتكشٜيف اْ٘ َع ايتٛنٌ ٜهٕٛ اٱقتإ ٖٛ ا٭ظٗش بؽت ايٓاغ، يتهٕٛ 
ل١ً ئًل اٱْظإ ٖٚٞ ايعباد٠ دا٥ُ#١ َٚتـ#١ً، فُ#ع ايتٛن#ٌ تعُ#ش ا٭سض      

ايتٛنٌ ل٢ً اهلل َٓاطب١  بايعباداو ٚانتٓاطو ٖزا وت ايذْٝا، أَا وت اٯئش٠ فإ
ٱذشاص اذتظٓاو ٚتٛفري انت٪ٕٚ ٚايضاد إؾت اٯئ#ش٠ ٜٚ#ّٛ اذتظ#ا،، ٚٚط#١ًٝ     

 يٌٓٝ ا٭جش ٚاياٛا،.
يك##ذ أساد اهلل ل##ض ٚج##ٌ يًُ##٪َٓؽت إٔ ٜتخ##زٚا َ##ٔ اي##ذْٝا وشٜك##ًا يٮَ##ٔ  
ٚايظ١َ٬ َٔ أٖٛاٍ اٯئش٠ ٚاييت ٫ تٓرـش وت َٛؤ ٚاذذ، فهٌ َ#ٛاؤ  

ٛف ٚيهٔ انتتٛنًؽت ل٢ً اهلل ل#ض ٚج#ٌ وت َ#خَٔ َُٓٗ#ا     اٯئش٠ فٝٗا فض  ٚئ
، ٚتتح٢ً َٓافع (1)زلَالَ إَِّْ لًٌَََِْبءَ اٌٍهوِ الَ خٌََفٌ عٍَََْيَُِ ًَالَ ىَُُ َّذَضٌََُْٔيكٛي٘ تعاؾتش

 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لٓ٘ بايزاو ٚايعشض.

                                                 

 . 62س٠ ْٜٛع طٛ(1) 
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إر إٔ ايتٛنٌ بزات٘ ذظ١ٓ ٚػ#اٖذ لً#٢ ؿ#ذم اٱقت#إ، ٖٚ#ٛ ذ#شص َ#ٔ        
ٚٚاق١ٝ َٔ ايظ٦ٝاو، ٚذ#اجض دٕٚ ايؼ#و ٚايشٜ#يف، ٚػ#اٖذ لً#٢       ا٭لذا٤،

إئ٬ق ايعباد٠ هلل لض ٚجٌ َٚاْع َٔ ايظًِ ٚايتعذٟ، فُٔ ٜتٛنٌ ل٢ً اهلل 
٫ٜطُع ؿتا وت أٜذٟ ايٓاغ ٫ٚ عتظذِٖ، ٜٚتٛج٘ اؾت اهلل لض ٚجٌ وت ط٪اٍ 
 اذتاجاو، ٚحتكٝل ايشغا٥يف، ٚايتٛنٌ ٚاق١ٝ َٔ ايعاشاو ٚايض٫و ٚا٭ئطا٤.
ٚجا٤و ٖزٙ اٯٜ#١ دي#٬ًٝ لًٝ#٘ فك#ذ ٖ#ِ جٓاذ#إ َ#ٔ انتظ#ًُؽت باي ؼ#ٌ          
ٚادتػت، ٚيهٔ تٛنًُٗا ل٢ً اهلل َٓع َٔ ذـٍٛ اي ؼٌ، ٚنإ ْاؿشًا ٚلًْٛا 
،ُا وت طاذ١ انتعشن١ يٝهٕٛ طببًا يٮجش ٚاياٛا،، فبايتٛنٌ ل٢ً اهلل طًُٛا 

 ٚصتٛا َٔ اي ؼٌ.
 ٜٚختٞ اياٛا، ذ٦ٓٝز َٔ ٚجٛٙ:

 ايتٛنٌ ل٢ً اهلل. ذظٔ ا٭ٍٚ:
 ايـرب وت َٝذإ انتعشن١. ايااْٞ:
إظٗ##اس أسق#٢ َع##اْٞ ايتك#٣ٛ ٚارتؼ##١ٝ َ#ٔ اهلل بب##زٍ اي##ٓ ع وت     ايااي#ث: 
 ٚلٔ اٱط٬ّ. ايٓيب ستُذ ؿ٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايذفا  لٔ 
لذّ ذـٍٛ اي ؼٌ ٚادتػت لٓذِٖ، ٜٚذٍ لًٝ#٘ إط#تُشاسِٖ وت    ايشابع:

 ا٤ انتعشن١.َٛاؿ١ً ايكتاٍ إؾت ذؽت إْتٗ
 صٚاٍ ا،ِ باي ؼٌ، ٚلذّ إطتكشاسٙ وت ْ ٛغ ايطا٥ تؽت. ارتاَع:
إجتٓا، ا،ضقت١ ٚارتٛس، ٚلذّ ؿريٚستُٗا طببًا حملانا٠ غريِٖ  ايظادغ:

 َٔ انت٪َٓؽت ،ِ وت ا،ضقت١ وت ذاٍ ذـٍٛ اي ؼٌ ٚادتػت َِٓٗ.
ٖٚ#زا  إر تبؽت اٯ١ٜ ذكٝك١ ٖٚٞ ٚق  ذاٍ اي شاس ٚا،ضقت#١ ب#ؽت انت#٪َٓؽت    

ايٛق  َٔ إطشاس ايتٛنٌ ل٢ً اهلل لض ٚجٌ وت َٝذإ انتعشن١ يٝه#ٕٛ وشٜك#ًا   
اؾت اياٛا، ايعظِٝ ٚارتًٛد وت ايٓعِٝ وت اٯئش٠ فًٝع َ#ٔ ػ#ٝطإ ٜٛط#ٛغ    
يًُ٪َٓؽت ٦َٜٛز، ٚيٝع َٔ لذٚ ٚنافش ٜ ضٚ دٜاسِٖ ٜٚعتذٟ ل٢ً ث ٛسِٖ، 

١ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل بٌ ايه اس ئايذٕٚ وت ادترِٝ ٭ِْٗ ذشَٛا أْ ظِٗ َٔ ْعُ
 بإئتٝاسِٖ كذٙ ارتاق ٖٚٛ ايه ش ٚادترٛد.

********** 
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 يث ب٬غٞ 214 قإْٛ اطِ انت٪َٓؽت وت اٯ١ٜ 128
صتا٠ايٓيب وت  قإْٛ 130
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