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 دقميةامل
 ًًعــــإ ًغــــ إ اٵًنــــٌز هــــدٔ نآقــــسال نــــص أ رِالــــ هلل مــــداذت

ــاٵ ــاٵ مساًٍـ ــا  مبازكـ ــسٍعْال ٞحكـ ــابًَ ػـ ــ اٵنـ ــ  انتـ ــى ت كـ ــٌ ال وت بـ  لـ
 سضــٌ ال بنبــٌّ للتؿــدٍ  ًآٍــْ ًحجــْ نــٌاهُالً ًامــسا٢ مــ   ــٌظاحمل
 طــمإال بــؽت داٖمــْ ؾــلًْ ، ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ستمــد كــس ا٢
 .للعلٌ  ًمنبعاٵ زضاًٞ

  قــسآنال أغــٌاز ًضــر ت طــرالً بحــ ال وت علمــإال جتوــدإ ًلقــد
 لقـــد ،عـــاز انتً كنٌشالبـــ ت ـــَ  يًذخـــاٖس ،م تٌحـــاٵ بـــا ال ا ش ًٜ

ــ اهلل ًؾــ  ــْادتؾت اتع ــا ن ــا ًم ــ  فَو ــ م ــْالً نع ال ــ  اكو  ىناضــبح ا فق
٫ْ ٜٲ ]اؾتًتع ٜٲ م٤قٴٱٳٌع٤ ٫ْ ٤ً  .(1) [ م٤م٦ن٥ٌع٤

ــا ــ  كلمـ ــسّ قٱعـ ــ  مثـ ــدّ حلـ ــوا  جدٍـ ــوامثلـ ــ  ،ستلـ ــْال تلـ  نعمـ
 فَوــا ًمــا آٍــْ كــ  وت ًتــدزكوا اــــحتطو نآقــسال وت ْــــًملمٌض مٌجــٌدّ

 مبحــ  كــ  وت از ارتــ ؾتإ ًتــرش عقاٖدٍــْالً علمَــْال ثمــسا ال مــ 
 نآسـقــال آٍــا  وت تــدبسال ناًكــ ضــتنباةَْ،إ ًأ مقازنــْ ًدزاضــْ غــسٍ 
ــ  ــازإؾت  ةسٍ ــْادت مث ــ  ن ــً ،تل ــْ دنَاال ـــتً خــسّ،ا٠ مصزع ــاٵ سٔـ  علٌم
ــ ــاٖ  دّـجدٍـ ــ  وت ًمطـ ــٌا أ شتتلـ ــٌ ال بـ ــ  علـ ــ  تٱـ ــساقْإب علَـ  غـ

ــإأ ملكٌتَــْ ٝٵ بحــ الً دزاضــْال ثن ــْإ ًآٍــْؾت اتعــ اهلل مــ  فكــ  عجاشٍ
ــ  ــا  مـ ــسال آٍـ ــددت نآقـ ــ  تجـ ــلْؿت ًتتطـ ــ ال ٌاؾـ ــافْا٢ب بحـ إؾت  قـ

 .دٍثْاذت دنَْانت علٌ الً كتػافا ا٢ م  تػعبوا
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ــادزً ٝٵ  ب ــٌك ــٓ مت ــص اهلل عل از  ارتــبحــ  الب ػــسً الب ًجــ  ع
 لـــدزًع ًتنػـــَٱاٵ نآقـــسال لعلـــٌ  حَـــإإ علمَـــْال ٌشّاذتـــ وت ت طـــرال

ــْ دإأً ػــسٍ ْال ٌشّاذتــ ــْ،ال للٌظَ  ــاًك علمَ ــْناسبال فاقــا ا٢  ن َ 
 .ضباباٵأً ًمنوجاٵ مٌقٌعاٵ بح ال هرا علٓ جلَْ

 نآقــــسال علــــٌ  وت مباحــــ  ٍلَــــى رِالــــً صٕادتــــ هــــرا ًٍتنــــاً 
ــى هتــا ًإغــساقا   أبــٌا  وت كــسٍ  مــدخ  هــًٌ ُاٜلــ َ  ــال مــ  فَ

ــ  ــر،ال علـ ــ ت طـ ــٓ  ًحسؾـ ــ  علـ ــري جعـ ــسا احملً باحـــ انت هـ  اقـ
ــدّ ــ  بعَـ ــ عـ ــبا أً ٝ ارتـ ــقا ال ضـ ــسّ ،ػـ ــإإب ًمنحؿـ ــٌ  حَـ  علـ

 بــؽت دّــــٌحال مكــامؽت مــ  نٱباقــاٵإً جسٍــاٵ َــىال تــٛدِ ًمــا نآقــسال
 .  سقْال ًنبر ػعاٖسال ًتعظَ  طلمؽتانت

ــ ٌجانت ضــٌز  كــٌن ٍ أن لقــسآن ل ًجــ   عــص  اهلل أزاد لقــد ْ ال ْب  كلَــ
 تمعؽتزتــ  ٌالــلَنو طــمإ،ال ماٖــدّإؾت  كتَعــاٵ  طــلمؽتانت ظتــر  رِالــ

ــسقؽت ــ  ًمت ـ ــى، مـ ــٌا خصاٖنـ ــ  ًٍقتبطـ ــدي زيزد مـ ــ ،ًفساٖـ ــاؾت   ا قـ تعـ
 .(1)[ىَقَدْ أَّصَىْنَا إِىَُْنٌُْ مِرَاتًا فُِهِ ذِمْسُمٌُْ أَفَالَ ذَعْقِيُىَُ]
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 تحريفان يٍ ٌآدقران سالية
ــ ال ــْال وت تحسٍ ــٌ لغ ــدً الً ْالــما٢ ه ــُٕالب ع ــ  ػ  مٌقــعى، ع

ـــسٍ  ـــٝ ال ًحتـ ــَري كـ ـــعى عــ  تغ ــد ؾــٱٝ ا٢ ًوت ،مٌاقـ  ٍقؿــد ق
 عنــٓانتً غاٍــْالً قؿــدال خبــٝ  تأًٍــ ال منــى ٍــساد ًقــد لغــٌِال عنــٓانت
 ع٤ـــ ٦ كٲل٪ـــ ٤ال ٥ٍح٤ٰسفٳـــٌن٤] اؾتتعـــ قٌلـــى ت طـــر ًوت منـــى، سادانتـــ ظـــاهسال

٤ٌاق٪ع٪ى٪  .(1)[ م٤
ستمــد  نيبالــ ؾــ ْ ًٍغــرًن نــص أ مــا غــر علــٓ ٍ طــسًنى أِ)  َــق

 .(ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل 
 ٍــْا٠ ظــاهس هــٌ كمــا كــٝ ال بــرا  ًٍتعلــ  أعــ  عنــٓانت ًلكــ 

ــسال نٞ عمــٌ الً ــص  مل نآق ــ  ٍن ــ ٞه ــ دًن ناشم ــْ غتـــ اً ناشم  أم
ــ  خــسٔأ دًن ــٌ ب ــاٖ  ًمطــتٌع  متجــدد ه ــ  وت حــدا اًٞ للٌق  ك
ــ ــ ناشمــ ــرا ،ناًمكــ ــَْ ن ــــسدإ لــ ــْإ خبؿٌؾــ ــىإ ًهــــُ عجاشٍــ  حاةتــ
ــٝالب ــ   دًدستـ ــاٖ  ًالمـ ــدا  اٌٞقـ ــ حـ ــى مـ ــدًداٵ كٌنـ ــى  ستـ وت حسًفـ

 .ًكلماتى
 ؾــغسٔ ،ناتلأمطــ فَــى نآقــسال بتحسٍــ  مــره  اً فسقــْ ًزمــُ

 . طلمؽتانت بؽت تومْالً ٱع ال:  ؿغسٔال ، ًكرٔ
ُ :  كــرٔالً  ً التحسٍــ  الإنعــدا  مٌقــٌ    هــ طــوٌِ  العمــدِ 

 .ًغرهما
ــ  ــلمٌنانت املًٍتطـ ــ   طـ ــٓ ح ـ ــد   اهللعلـ ــسآن ًعـ ــ  للقـ ــص ًجـ  عـ
ْ انت ًمت ــسقؽتتحسٍــ  علَــى ، ًٍــدزكٌن زتــتمعؽت    الةــسً   وت طــــًٛلَ

ـــ  ـــسال ح ـــ ــدي، نآقـــ ــدّ ًتعاهــ ــدٍ  ًقاعــ ــ اٞ تقــ ــٓ هــ ــ انت علــ  وــ
 ضــإّإ مــ  توــا ا٢ هــرا وت نتــا تحسٍ البــ خــسٍ ا٠ توــا إ جتنــا إب
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ــس ــنآللقــ ــاؾت    ا ، قــ ــاب٤ص٥ًا ب٪]تعــ ٜٲ ت٤ن٤ــ ــا ٪اٜل٤ً ــ    (1) [قٲــ ــٌن مــ لَكــ
 .قسآنالبتحسٍ   طلمؽتانتصجس ع  زمُ ةٌاٖ  م  العمٌماتى 

ــد مــ  ً ـــْال قاعـــدّالإؾت ت ــا  لا٢ٜ ب طــلمؽت انتًهــُ إكتــا   كلَ
 جعلــوا ًقـــسًزّنــادز القلَــ  القــسآن ًٜ عــرّ بالعلــٓ عــد  حتسٍــ  

ــ  ــَا أ مـ ــا أً ضاضـ ــو ، ًلٌٍـ ــ  ًٜ عملـ ــ  قتنـ ــ  ذلـ ــدِال مـ  تؿـ
 طــًٛلَْانت ًهــري ٌحُ،الــ ضــسازأً ،نآللقــس كسامــاٵإ باةلــْال  اٜللمقــ
ـــإالب تنحؿــس ٜ ــُ علمـ ـــْ فو ــ  ًظَ  ــل  ك ــلمْ مط ــ  ؿٌؾــاٵخ مط  م

 تحؿـــَ ،ال ًمساتـــ  علـــٌ الً داز انتـــ وت نـــٌعُال زتقـــإا٢ هـــرا
ــُ ل ــ ًٍنبغ ــل ك ـــد   مط ــٝمْ تعاه ــسال ض ــس  ،نآق ــ ٱال ًت ــُالً ع  سم
ــسآنال بتحسٍـــ  ــدما  مـــ  قـ ــدٌال مقـ ــبا  َْضـــٝما٢ ّحـ ــسد ًأضـ  ةـ

 . طلمؽتانت بؽت كدًزا الً ن سّال
٦َــس٤]فجعلــو  طــلمؽتانتضــبحانى  اهلل  غــس٩ لقــد ٫ْ خ٤  أٳخ٦سٸج٤ــ ٦ أٳم٬ــ
 : ًجٌي قا انت وت(  أمْ خر) خؿاٖـ ًم ،(2)[ل٪لن٬اعٸ
 .نبَوا علٓ ناش ال كتا ال حتسٍ  ع  تنصيال : ً اٞ
 .تغَرالً تبدٍ الً تحسٍ ال م  قسآنال ًح   تعاهد : ُناثال
ــثال ــًّٝ :  الـ ــا  تـ ــسآنال آٍـ ــد  ،قـ ــََعى، ًعـ ــٓ تكـ ــري ًتتجلـ  هـ
ــاش ٍــــْا٠ ــا وت بإعجــ ــلمؽتانت دا عبــ ــسآنلل طــــلمؽتانت بــــتًّٝ طــ  وت قــ
 .ٌجٌ ال ضتٌ علٓ ٌَمَْال ؿّٝال

ــ ال ــ انت : سابـ ــاّ بـ ــ  الناجـ ــُنوُ عـ ــ  زمـ ــلمؽتانت بعـ ــ طـ  و بعكـ
ــ خــسا٠ ــٞ تحسٍ ،الب ــ ىن ــإنإب بْالض ــ ٌقــٌ ،انت ت  ــٌاز انت  قسآنالف  ت
 .طلمؽتانت ك  ًٍتلٌي تحسٍ ،ال م  ا خ

ــا    ــا وت ب ــى الًذكسن ــٌا وت ق ــْال جــٌاش دزم ــد ال غَب ــانت وت ق   اٜق
 ىأنــ اٜ ؾــحَ  مٌقــٌ  ًهــٌ قاٖلــوا وت نقـــإؾت  دٔأ أنً باةلــْال
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ــْ مــ  ــد مــٌ احمل جو ــى ٍؿــد  ٜ ق ــ علَ ــ  ىأن ــٌازد م ــْال م  اٖصّادتــ غَب
ــْال نٞ ــا ًزد غَبـ ــُال عنوـ ــاٵ نوـ ــ مٱلقـ ــ ا قـ  ََغْرَوووةْ وَالَ ذَجَعَّعُوووى  وَالَ]اؾتتعـ

ــٌازد ،(1)[تَعْعًووا تَعْعُوونٌُْ ــ ًم ــد ٌاشادت ــ   أن ٜب ــاعنٌ حتم ــر اٵن ــْال غ  غَب

ــ  أنً ــ هــرا مث ــٌ مــ  تخؿـــالب غتــس  ٌزدانت ــْال ناعن  خؿٌؾــاٵ غَب
ــً ــ  ىأنـ ــ اٞب ٍتعلـ ــقانتب ؾـ ــدخ  ْالـ ٝٵ فَـ ــث ــ  مـ ــا  حتـ ــساٞ عمٌمـ  مـ
 .باة ال ًإماتْ  اذت حَإإً نكسانت ع  نوُالً عسً انتب

ــا ــٓ ٍـــد  ًهتـ ــا  علـ ــ ـتـ ــسال ا ًكمـ ــدا إً،  نآقـ ــى تحسٍـــ ال نعـ  فَـ
 : أمٌز
ــٌفال : ً اٞ ــدال نؿـ ــٓ ْالـ ــسض علـ ــ عـ ــٌِال دٍ اذتـ ــٓ نبـ  علـ

 فلــٌ نآقــسال ؿتٌافقــْ دٍ اذتــ ؾــحْ ًمعسفــْ  ــى،الغت مــا ًةــس  نآقــسال
ــسال ٍكــ  مل ــ نآق ــدٍناأب رِال ــاٵ ٍ ــ  ًؾــحَحاٵ تام ــاعال ٍكــٌن فكَ  قَ
ــدال ــْ ٌحَـ ــدزانت نتعسفـ ــال ؿـ ــسٍ ال وت ُناثـ ــٝما٢ تػـ ــٌ ُضـ ــنْال ًهـ  طـ
، تحسٍــ ال مــ  نآقــسال خلــٌ علــٓ غــاهد عــسضال حادٍــ أف نبٌٍــْ،ال

 ٜ ــْ ًهـــُ أن د ــْ عقاٖدٍـ ــى نكتـ ــًفَـ ــد  الْ أحادٍـــ  لـ عـــسض علـــٓ عـ
 ػوٌز.انتإؾت رِ نط  النطخ الطنْ، هرا القسآن بالنطخ 
ــال ــْنآقسال ٍــا ا٠ : ُناث ــ َ  وت تغــَرال حؿــٌ  عــد  علــٓ تــد  يتال

 ٍِووووِْ ُامَوووو وَىَووووىْ ُآقُووووسْ ى ََرَوووودَتَّسُوَُ أَفَووووالَ] تــــدبسال كآٍــــْقــــسآن ال

ــْا٠ فوــري، (2)[مَووريِاً   خْرِالَفًووا فُِووهِ ىَىَجَوودُو  يَّووهِ ى غَُْووسِ عِنْوودِ  بؿــَغْ جــإ  ناً ٍ

ــٓ حتمــ  وــاأن ٜإ رارتــ  ٍنحــ  فَوــا ٱــا ارتً تحــدِ،الً نػــإا٢ معن
 ًحتــــد طــــلمؽت،انت ناقتــــ٢ تثبَــــ  فوــــٌ نــــاعال كتَــــ إؾت  ًٍتٌجــــى
 .ْلكٝالً حٌدادت ه أً للكافسٍ  ًتأدٍ 
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ــثال ــْ :  ال  عِيْووٌٍ تِغَُْووسِ يَّووهِ ى فِووٍ َُجَووالِهُ ٍَووِْ نَّوواضِ ى وٍَِووِْ]  ــ اذت آٍ

 .(1)[ٍُنِاٍ مِرَابٍ وَالَ هُدًي وَالَ

 ًهــٌ أقــٌ ، هــُ للــيت ٍوــدِ نــٌزاٵ قــسآنالتعــاؾت    اهلل جعــ  لقــد 
 .ْمغدا ًحجْ حتجا ،ا٢ ًضَلْ
 الَ]تعــاؾت    ا ، قــقــسآنال علــٓ باةــ ال ةــسً عــد  آٍــْ : سابــ ال

 (2)[حََُِوودٍ حَنِووٌٍُ ٍِووِْ ذَنصَِوووٌ خَيْفِووهِ ٍِووِْ وَالَ ََدََْووهِ تَووُِِْ ٍِووِْ ثَاؼِوووُ ى ََأْذُِووهِ

 تبـــدٍ الً نقَؿـــْالً صٍـــادّال مـــ   قـــسآنال مْعؿـــ علـــٓ ٍـــْا٠ فتـــد 
 .تعاؾت   اهلل م  ًلٱ  بعناٍْ تحسٍ الً

ــ ــْ : امظارتـ ــ ادت آٍـ ــَظ (3)[هُّوووآوَقُسْ جََْعَوووهُ عَيَُْنَوووا أُ] مـ ــ  ًلـ  مـ

ــا ل١ حؿــس ــ ٍ ــد يتال ــسآنال ضــٝمْ تٛك ــ   ق ــ ،ال م  ًحــسف تحسٍ
ــلمؽتانت ــٓ طـ ــمتى، علـ ــ  عؿـ ــْ ًتلـ ــْ آٍـ ــسآنال وت إعجاشٍـ ــساز  قـ  ًأضـ

 فَوـــا ًٍبعـــ  ،ن ـــٌعال ًظتـــر  ى،تنصٍلـــ ناكصمـــ ةسٍـــاٵ غكـــاٵ بقاٖـــى
 .قتانا٢ ُنامع

ــادعال ــ : طـ ــ ال دلَـ ــسال أن اذ عقـ ــاد نآقـ ــ عمـ ــدزانتً ، دٍ الـ  ؿـ
 .دنَاال َاّاذت داز وت طلمؽتانت ًدضتٌز للتػسٍ  ً اٞ

ــادزّ :ب  طــاال ــا  ح ــ إؾت  ؿــحابْال مب ــسآنال آٍ  نصًلــا، ا حــ ق
 .ت طرها ًمعسفْ ًدزاضتوا،

ــام  ال ــ  :ث ــا ٠ طــلمؽتانت ح  ــسآنال ًضــٌز ٍ ــُ ، ق ــ  ف  ــ  ك  جَ
 .قسآنال حت   أمْ هنا  ؿحابْالً  تنصٍال أٍا  ًم  طلمؽتانت م 

 .قسآنال عت   م إؾت  طلمؽتانت عامْ زجٌ  :تاض  ال
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ــس ال ــسض :عاغـ ــخال عـ ــْانت نطـ ــ  كتٌبـ ــح ال مـ ــٓ ؿـ ــخال علـ  نطـ
 .بَنوا تٱاب ال بلصً  عامْال زادّا٢ً ،ًمقازنتوا خسٔ،اٞ

ــ ــس اذت ــد  :ادِ عػ ــدد ٍ ــساال تع ــً ا ،ٕق ــمٓ يتال ــ تط  ا ٕقساالب
 تحسٍــــ ال مــــ  قــــسآنال خلــــٌ علــــٓ عػــــسّال ا ٕقــــساالً طــــبعْ،ال

ــٓ طــلمؽتانت ًحــسف ــى تعاهــد عل ــى حسًف ــً ًكلمات ــ  ى،آٍات ــا   م جو
: 

 كلمـــا   وتاٜ ا ٕقـــساال تلـــ  وت تبـــاٍ ال ًقـــٌ  عـــد  : ًؾتاٞ
 .معدًدّ
ــناثال ــس : َْــ ــلمؽتانت حؿــ ــاٵ طــ ــاٍ  كتَعــ ــ وت للتبــ  بتلــــ  سً اذتــ

 .ا ٕقساال
غـــر ٍكلمـــْ ٜ الخـــتٝ  مـــس  مـــ  قـــم  ا٢: إضتؿـــاز  ْثـــالثال

ــسإّ ] انت ــا وت ق ــٓ، كم ــ     [ََنُووِْ ىَووهُ مُفُووىً  أَحَوود    وَىَووٌْعن ــٛاٵ أزب إذ أن وت ك 

ــسإا  ــد ،  قــ ــا ال ًعــ ــ  ت ــ ــلمؽتانت أغلــ ــ إؾت  طــ ــسإا ال تلــ  قــ
 ػسٍ  .ال ؿح انت وت ؿتا ٢كت اٖو 

 ْمسضــٌانت ّٕقــساال أًلٌٍــْ علــٓ طــلمؽتانتًإكتــا   إت ــا  : ْسابعــال
ــاز اٞشمنـــْ ًاٞ، مـــ  إحتادهـــا ًإن تباٍنـــ   ح اؿـــانت وت مكنـــْ ًعمـ
زض.اٞ

ــانُ ال    ــسث ــا    ال: غــوادّ عػ ــؽت آٍ ــٓ  الؿــلْ ب ــسآن عل ــاش ا٢ق عج
ــد   ــ  عنـــ ــدًزها مـــ ــإ اهللوت ؾـــ ــٱسا  ًا٢ ًإنت ـــ ــصاح  أً القـــ تـــ

  . (1)ْ ًحكماٵلتعازض بَنوا ل ظاٵ ًدٜال
ــثال ــسالـ ــاز أ:   عػـ ــلمؽت وت انتخبـ ــا  الطـ ــس  التحقَـــ  وت لجـ عـ

                                                           

[ تق  مُنْرٌُْ خَُْسَ أٍَُّحٍ أُخْسِجَدْ ىِينَّاضِآٍْ ]مت إؾداز ضبعْ أجصإ م  ت طرنا كلوا وت ؾلْ ( 1)

كلوا بؿلْ هري ا٠ٍْ با٠ٍـا  الـيت قبلـوا مـ  ضـٌزّالبقسّ  ًا  عمـسان وت دعـٌّ للعلمـإ         
 للغٌف ًالطَاحْ وت خصاٖ  ًكنٌش هرا العل  انتطتحد  بورا الط س ًاذتمد هلل .
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ــا  الً ــلْ وت انتدزاضـ ــنا  احملتؿـ ــ  الطـ ــٌتَْ مـ ــ  ًالؿـ ــَ  الرتقَـ ت خـ
ً الظوـــاز ًا٢ًدغــا   ا٢ً ً الْ ًالـــما٢ ــت   امشـــا  ًمـــٌاة  ا٢قلــ  
 قسآن.الٌقٌ  ًامشٌلا لك  كلما  ال

تأًٍــ  علــٓ ؾــد  نــصً     الت طــر ًالْ علــ  لــدٜ سابــ  عػــس: ال
ــا     ال ــى مــ   لَ ــا فَ ــسآن، نت ــإ   ا٢ق ــاش، ًتتبــ  علم ــر آٍــا   العج ت ط

 قسآن آٍْ آٍْالًكلما  
ــ   ــ    الًعل ــرا م ــاهُ وت الؿــلْ ه ــٌشيٝمتن ــاٖ  انتً كن ــتنبٱْ انتط ط

 منى 
ــد ــد لقـ ــسال طـــلمٌنانت تعاهـ ــاٵ نآقـ ــْ، ًدزاضـــْ ح ظـ  ًمـــ  ًعناٍـ

 ًاجـــبو  مـــ  نأ ٍعتـــرًن جَـــ  كـــ  وت طـــلمؽتانت نأ نآقـــسال عجـــاشإ
 مٌقــــٌ  ٍتعــــدٔ نآقــــسال وت عجــــاشا٢ نأ ًمــــ  ،نآقــــسال ح ــــ 

ــ بٝغــْ،ال ــى نإف ــد نأ ٌاضــٱْالب تثبــ  ًفؿــاحتى بٝغت ــ ال ٍ  مل تحسٍ
 .ل ظُال ػرت انتب هتلٌّٕ عسبَْال لغْال نأ م  نآقسالإؾت  تؿ 

القلَلــْ ًالنــادزّ الــيت قــد تــد  وت ظاهسهــا      حادٍــ ًتتؿــ  اٞ
بأمٌز : نآقسال وت نقـالعلٓ دعٌٔ 

ــع   ً  :اٜ ــند إالقـ ــا أن ذطـ ــ  اغلبوـ ــإؾت  ٍسجـ ــعَ ُ ا زجـ  قـ
ــ فاضـــدِ اً دٍ اذتـــ  كتـــ  وت نعتـــٌا نوـــ أزتوـــٌلؽت ، أً  اً ره انتـ
.غلٌالب ٌاًؾ  ًأ ٌق الب اً تومْالً كر الب ا سجال عل 
ْ.لكع  دٜالٌه  ًال:  ثانُال

ــثال ــ     :الـ ــْ تلـ ــدزّ ًقلـ ــْ   اٞنـ ــ  أِ فسقـ ــد  عمـ ــ ، ًعـ حادٍـ
طلمؽت بوا.انتًةاٖ ْ م  

طـــلمؽت ًعنـــد كـــ  انتعتـــرّ عنـــد عمـــٌ  انتتـــ  كالخلـــٌ  :سابـــ ال
حادٍ  .اٞةاٖ ْ منو  م  تل  

طـــلمؽت عـــ  تلـــ  انتضـــٝ  ًعامـــْ ا٢إعـــساض علمـــإ  امظ:ارتـــ
حادٍ .اٞ
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ــتنطـــ  أغلـــ  احادٍـــ   طـــادع:ال ــْ إؾت قـــسآن النقـ وت الـ جوـ

ــٌف    ــا نؿـ ــإ  عنوـ ــدًز جـ ــسٔ ؾـ ــٝمْ  أخـ ــد ضـ ــ   التٛكـ ــسآن مـ قـ
ــ  ال ــتدٜا٢تحسٍـــ ، ًقتكـ ــان الب  ضـ ــُ ا٢رهـ ــدً  النـ ــلْ الإؾت عـ ؿـ

تحسٍ  عنوا .العلٓ عد  ؾدًز أحادٍ  

ــا ب   ــا ًقلن ــٌ تنصلن ــازض فــ الًل ــؾــ  ًاٞن إتع ــٌ  ادتساج  ًال ــُ ه ل
ــٝمْ ال ــٌ   بطـ ــ  القـ ــسآن مـ ــالقـ ــ ، قـ ــاؾت    ا تحسٍـ وَىَوووىْ مَووواَُ ]تعـ

 .(1)[يَّهِ ىَىَجَدُو  فُِهِ  خْرِالَفًا مَريِاً  ىٍِِْ عِنْدِ غَُْسِ 

ــْ قاعــــدّ ًهنــــا  ــ علــــ  وت كلَــ ــ أن ًهــــُ دٍ اذتــ  اذا دٍ اذتــ
 مــ  بــد فــٝ قٱعــُ بــدلَ  كتــا ا٢ً تــٌاتسّانت طــنْالً كتــا ال  الخــ

 هلــىأإؾت بــى  ًٍسجــ  ٍٱــس  ىنــاف اًٜ ٍناضــبى مــا علــٓ لتلــى ًأ تأًٍلــى
ــ نإً ــند،ال ؾــحَ  ناك ــً ط ــنوج ىعلَ ــً ؾــٌلَؽتاٞ م  علَــىً دثؽتاحمل
ــا إ ــسٍ ،انت كتــ ــرّ ًٜ  طــ ــ  عــ ــر ؿتــ ــ غــ ــٌ ال  الًخــ ــ ال قــ  ثابــ
 . مٱلقاٵ نآقسال وت تغَرال ًقٌ  عد ب طلمؽتانت عند تٌاز انتً

 ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ عــ  ثقلؽتالــ حــدٍ  ٍٛكــدً
 "بــــَيت اهــــ  ًعرتتــــُ اهلل كتــــا  ثقلؽتالــــ فــــَك  تسكــــ : "ا قــــ
 .حتسٍ ى ًعد  ،نآقسالًدقتٌمْ  بقإ علٓ تكمنَْال ْلدٜالب،(2)

 مــ  كــثر عــ  خــرأ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــ أن ًبلحــاظ
،  ًكامــ  تــا  ًهــٌ ٜإ مطــتقبلُ بػــُٕ ٍــأمس نأ قتكــ  فــٝ غَبــا انت
ــْال نؿــٌفالً ــٓ عسقــ  ذاإ نقَؿــْالب قاٖل ــسال عل ــا نآق ــا  تساه  حتت

ــاأً تأًٍـــ الإؾت  ــوا نوـ  ًتـــد  ت طـــرالً عنـــٓانتً تأًٍـــ الب تتعلـــ  ن طـ
 .كنوى دزا إ ع  خسٍ ا٠ ًعجص نآقسال ضسازأ بع  علٓ

ــ هــــرا كــــان ًهــــ   بــــا  وت أ  حكــــا اٞ مــــ  صعــــٌ انت نقـالــ
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 . خبازاٞ  أ عتقادا٢
ــد  ً ــْ  ضــتقسإإٍ ــا أ وت طــلمؽتانتعناٍ ــا ا٠ب ْالسضــال ٍ ــْنآقسال ٍ َ 
 ًاحــدّ كلمــْ ضــقٌ  ًعــد  را نــآ نآقــسال قــب  علــٓ ًتــدًٍناٵ ح ظــاٵ
 .ؾحتوا عد  ثبٌ  بعد عنوا عساضاٜ ًكرا ،منى
ُ  ًٍنحــ   تحسٍــ ، ال خبــاز أ تأًٍــ   مــ   فٝبــد    وت تحسٍــ  ال ن ــ
 : مٌقٌعؽتإؾت  قا انت

 .تحسٍ ال م  نآقسال ْناؾًَ ضٝمْ ثبا إ : ً اٞ
 .ْلًدٜ ضنداٵ تحسٍ الب قاٖلْال خبازاٞ ن ُ : ُناثال 
 ٍعــــي ٜ دثؽتاحملــــ كتــــ  بعــــ  وت نقَؿــــْال خبــــازأ ذكــــس نإ

 كتــ ال وت فلــَظ بظاهسهــا، عمــ الب اً بوــا ملتصمــٌن نوــ أ كــسًزّالب
ــرّانت ــْ كــ  عنــد عت ــا طــلمؽتانت فــس  مــ  فسق  تحسٍــ ال علــٓ ٍــد  م
 ختــاذإ علــٓ جَــْاذت بــا  وت ٍــد  ٜ دٍ اذتــ نقــ  نإ كمــا ،بــى قــٌ الً

 ًؾتاٜ هــــٌ حادٍــــ اٞ تلــــ  ةــــس  نعــــ  ًزأٍــــاٵ عقَــــدّ لــــى ناقلــــى
ــسف ــابعؽتال ًحـ ــٓ تـ ــْال علـ ــْ ال عناٍـ ــا  اٖقـ ــسآنال بكلمـ ــب   قـ  ًقـ
ــى ــازا٢ً حسكاتـ ــ  كثـ ــخى مـ ــسها نطـ ــازاٞ وت ًنػـ ــ  مؿـ ــما ال مـ  طـ

ــْال ــالسجالً تأزغتَ ــٓ ػــٌاهدالًْ َ ــٌاتس عل ــٌاز  ت ــا  ًت ــا  كلم  ًآٍ
 .قسآنال

 ، ّقــسإال وت ؿــحابْال بعــ  قبــ  مــ  كلمــا ال بعــ  ًزد ً
ــ   ــرِالًع ــدثنا ٱ ــد ح ــ  ستم ــٓ،انت ب ــ ثن ــا:  ا ق ــد ثن ــ  ستم ــس، ب  جع 

ــ ٸال٤ً)  اهلل عبــد قــسإّ وت:  ا قــ إضــحا  أبــُ عــ  غــعبْ، ثنــا:  ا قــ ٦َ  لٺ
 .(1)(ن٦ث٤ٓاًٞ ر٬كٲسالً ت٤ج٤لٺٓ إذ٤ا ن٬وازٸالً ٤ٍغ٦ػ٤ٓ إذ٤ا

ــ  إؾت  نطــ  ًكــرا ــاعاب ــىأ عب ــ ن ــسأ ناك  ضــقا إب" ضــ  حــ : " ٍق
ــؽتال) ــُ( عـ ــسإّ ًهـ ــؼاٞ قـ ــ  ،(2)عمـ ــرا فوـ ــ ، هـ ــ حتسٍـ :  ٌا ادتـ
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ــَظ ــ نآقــسال علــٓ دازانتــً بتحسٍــ  ل  هــري مثــ ً ،ٍــدٍناأ ؽتبــ رِال

 فــسض علــٓ ضــقا ا٢ً نقــسأي، رِالــ نآقــسال وت مٌجــٌدّ كلمــا ال
 حتسٍــ ، نــىأ ٍؿــد  فــٝ نآقــسال عــ  جــنيبأً نــادز قــٌ  ضــندي ؾــحْ
 .كتا ال وت ؿتا ًـتطكٌا طلمٌنانت عنى عسضأ مرتً  قٌ  هٌ ب 

 أِ (1)[ ٍَىَ ظِووووعِهِ عَووووِْ نَيِووووٌَ ى َُحَسِّفُووووىَُ]  رٍ الــــ اهلل ذ  لقــــد

ٓ  ًعتملٌنــى  معــاٵ،  همــا  ًأ ًمعنــٓ،  ل ظــاٵ  ًٍغرًنــى  عنوــا  قتَلٌنــى   علــ
 بػــازا ال كــت  وت ضــعٌا لقــد ،قــساٖ ال علَــى تــد  ًمــا ظــاهسال خــٝ 
ــ ــد ْالبسض ــى ًضــل    ستم ــى ًآل ــ ؾــلٓ اهلل علَ ــا جــإ  يتال ــ ال بو  كت
 .تأًٍ الً عنٓانت رَبتغ قَقْاذت كت  زادًاأً طابقْال طماًٍْال

ــ  املمتطــ هــٌ ًهتــا ــاٵ ًثاب ــسال نأ اٵناًًجــد ًاقع ــا  نآق ــٌ إؾت  ب ٍ 
ــْال ــإالً ،قَامــ ــٌن ٜ بقــ ــاٵ ٍكــ ــ  ٜإ تامــ ــصإاٞ م ــ ــسدا انتً جــ   ــ
طـــلمؽت وت انتً ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل     نيبالـــ أنً كلمـــا الً

ــ ــْانت  الأجَـ ــرلٌا تعاقبـ ــ ال بـ ــ   ٌضـ ــٌا وت جعـ ــٓ الًأفلحـ ــسآن أمسـ قـ
 .تسكْ متٌازثْ

ــر وت ًزدً ــى ت طـــ ــ قٌلـــ  ىَوووووهُ اأّووووووَ رِّمْسَ ىووووو َّصَّىْنَوووووا َّحْوووووُِ إّوووووا]اؾتتعـــ

 ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل  للــــنيب بػــــازّ نوــــاأ (2)[حلوووواف ىُ

ــإً ــى ناةمٗن ــد ال هــ أ تٝعــ  مــ  ل ــ ب ــد بعــدي، مــ  نآقسالب  مــ  ًٜب
ــدادإ ــْ عـ ــْ دزاضـ ــ  خاؾـ ــا تتعلـ ــمنى ؿتـ ــنْال تتكـ ــْال طـ ــسٍ ْال نبٌٍـ  ػـ

ــ ًح ــ  نآقــسال تعاهــد خبؿــٌف ــى ىآٍات  ًضــٝمتى كتعــى ًوت ،ًكلمات
 .قَامْال ٌٍ إؾت  ست ٌظاٵ ٍبقٓ لكُ تغَرالً تحسٍ ال م 

 تحقَــ ال وت ؿــساذت ٍ َــد ؿتــا َوــاال ت ــا اٜل ظتــ  نكتــْ هنــا ً
ــُ ــ  ًهـ ــ  هـ ــٌ  ٍتعلـ ــ ال مٌقـ ــا تحسٍـ ــؽت ؿتـ ــ بـ ــٓ دفتؽتالـ ــٌ علـ  ضتـ
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ــْ،ادت بْالطــال اً ًاقعــْ وت قكــَْال ــ ا  صَٖ  نآقــسال آٍــا  غــر غتـــ ىأن
ــ ــؽت رِال ــدٍنا أ ب ــازّ ٍ ــسال كلمــا  هــ  خــسٔأ بعب ــا  نآق ــَر فَو  ًأ تغ

 .دفتؽتال خاز  هٌ ما تحسٍ الب قؿٌدانت نأ ا  تبدٍ 
ــإ كتــا ًإ ــلمؽتانت علم ــٓ ط ــسال ضــٝمْ عل ــ نآق ــؽت رِال ــدٍنا ب  اٍ
ــ بــؽت مــا غتـــ ٜ تحسٍــ ال مٌقــٌ   أن أِ  ٍوــٌن ًعنــدها،  دفتؽتال
  دٍــــد  أن اذ ؿــــٌزّال ًتتكــــ  نــــصا ال ًٍتكــــإ  ًٍقــــ  ٱــــ ارت
 للنـــاع ًتكـــلَ  لـــبظ فَـــى نآقـــسال حتسٍـــ  مٌقـــٌ  وت بحـــٌ ال

ــْ ــ ال وت تخؿؿـــــؽتانت أنً خاؾـــ ــٌن، علـــ ــ  ً قلَلـــ ــٌ ٍتعلـــ  مٌقـــ
ــ ال ــْ تحسٍ ٝٵ كتل ــا ًت ؿــَ ــؽت عمــا خــاز  هــٌ ؿت ــ ب ــى ًوت دفتؽتال  ن َ
 للنــاع ًدعــٌّ كل ــؽتانت علــٓ جــْاذت ًقَــا  طــلمؽتانت لٌحــدّ ضــتدامْإ

ُ  كتَعـاٵ  ْ  كـ   نٞ ًعلٌمــى نآقـس ال مـ   ٍنولــٌا لكـ ُ  فَــى كلمـ  تنصٍــ  هـ
ــ هــرا غــر قــسآن مــ  ًلــَظ ،ؽتانتعــال ز  مــ   أمســاٵ أٍــدٍنا بــؽت رِال

 ٓ ٌ  ضــ ، ٢ا بوــرا  ٍن ـــسد  قــسآن ال  أن ٍــا  ا٠ ًمــ   ًمطــم   علـــ ًهــ
 .تطمَْال بوري زضاٞ أه  فىٍعس ُانتع

 زبعــى، ًأ نآقــسال ثلــ  نقـــ ىأنــ خبــازاٞ تلــ  بعــ  وت ًًزد
 مـــ  كتاعـــْ مســـإأ منوـــا تبـــ  ضـــٌزّ وت مســـاٵإ زبعـــؽتأ ًنقــــ

ــافقؽت،انت ــٌ ًلكــ  ن ــ ناكــ ل ــازاًٞ طــلمؽتانت بــؽت ًغــا  ،نالب ٩ًن خب  ًد
ــ ال وت ــادٔ،  كت ــُأ ًٜدأ ًلتن ــاأ ضــ إ أن لــ  ب ــَظ بَن ــدي ل  وت ًح
ــٌزّال ــى بـــ  طـ ــَما نًفـــٝ نفـــٝ معـ ــ أنً ٜضـ ــتكٌاإ وـ ــنيب غـ ــ  للـ  مـ
 .ؿٌفارت بورا كٝ ال بع  ل  ناعال مسا إ

ــا بوـــا خـــراًٜ قٱـــ الإؾت  تسقـــٓ ٜ آحـــاد خبـــازأ ًتلـــ    فٱسحوـ
ــْالً للتومــْ بــا  غــخافاٜ ذكــس دًن اٜكتــإ عــددال ًذكــس ًؾتأ  ظن
ــاد ثــــازّإً ــا كــــغاٖ ،الً لٟحقــ ــوا قتكــــ  كمــ  تأًٍــــ ال علــــٓ لتلــ
ــرالً ــالً ت ط ــا  نأً  تخٌٍ ــْال ب ــٌ  تٌب ــرا م ت ــ ل ــرتال ناك ــا ط  بَنم

ــس جــإ ــُ ذك ــ  لــ  أب ــ  م ــص اهلل عل ــْال  أن ًجــ  ع ــ  تٌب ــى ل  تدزك
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ذَثَّوودْ ََوودَ  أَتِووٍ   ]تعــاؾت   ا ، قــ ُنــآقس عجــاشإ ًهــٌ نعــ الً ضــ ا٢ب

 .(1)[ىَهَةٍ وَذَةَّ

ــٌ  نأ ؿــا نا٢ ًمــ  ــْاذت ٍن ــ  ًؿتــا نق ــاذا ، قَق ــره  نت ــسادأ ٍ  ف
ــب حتجــا ا٢إؾت  ــ  ىأن ــدٍس م ــ تق ــرا اً نقـال ــ ال ه ــ  مل تحسٍ ــا ٍب  لن
 تكـــٌن وـــانٞ بـــى حتجـــا ا٢ً حجتـــى ًلبٱلـــ  نآقـــسال علـــٓ عتمـــادإ

ــ مــا خــٝ  علــٓ ــدّال أنً ،اهلل ص أن ــى  اٖ ــْ غــر تحسٍــ ال مــ  من  تام
 تحسٍ ،البـــ ٌاالقـــ رٍ الـــ ًلٗـــ أ علـــٓ سدالـــً ا غـــكا٢ زادًاأ هــ  

 للتومــْ دفعــاٵ ةــٝ اٜ ضتــٌ علــٓ خــرًيأً قَــ ، هتــا اعــ  فؿــٌزًي
ــاٵ ــاٖلؽتالب ًتعسٍكـ   أن ٜإ قؿـــٌزال مـــ  غتلـــٌ ٜ زدهـــ  ًلكـــ  بـــى، قـ
ــٌن ــإً جــْاذت ٢قامــْ ٍك ــرٔ ضتحكــازإب ػــبوْال ا بٱ  ًهــُ كلَــْ ك
 .لبظال ًزف  قؿدال نابَ م  فٝبد نآقسال حجَْ ثبٌ 
ْ ب بـــأع ًٜ  ًضـــند  صعـــٌ  انت تحسٍـــ  ال مٌقـــٌ  حتؿـــس  دزاضـــ

 ْلـــدٜال ًقـــع  االـــزج قـــع  ناًبَـــ فَـــى ٌازدّالـــ نؿـــٌفال
 نبٌٍـــْال طـــنْالً نآقـــسال آٍـــا ً ٍتعـــازض ٜ ؿتـــا تأًٍلـــوا اً ًتقََـــدها

ــسال حتــدِ مــ  جــصٕ ًهــرا ػــسٍ ْال ــا ً للتحسٍــ ، نآق  دزاضــا  هن
 وت جسٍٗــــْ علمَــــْ جوــــٌداٵ مٛل ٌهــــا بــــر  بــــا ال هــــرا وت عدٍــــدّ

ــ ال ــساٞ ًلكــ  تحقَ ــا  م ــدنتاإؾت  عتت ــا صٍ ــ ًقــسًزّ ٍناضــ  ؿت  ر ال
ــً ــ  دفا الـ ــسال عـ ــا إً نآقـ ــْ تبـ ــدّ منوجَـ ــ  جدٍـ ــعْال مـ ــا، تٌضـ  فَوـ

 : ًجٌي علٓ فَوا دزاضْالً ناقػْانت ًتكٌن
 .تحسٍ ال م  يخلٌ علٓ براتى  قسآنال ْلدٜ : ً اٞ
 .قسآنال ًعؿمْ ضٝمْ تٛكد يتال نؿٌفال ًزًد : ُناثال
 .قسآنال عؿمْ علٓ ؾٌ اٞ  عل ْلدٜ :  الثال
 .عامْ طلمؽتانت ًعلمإ ؿحابْال ا ًأقٌ كلما  : ساب ال

                                                           

 .1ضٌزّ انتطد (1)
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ــ ــمنا : امظارتــ ــ  ْقػــ ــازاٞ تلــ ــعَ ْال خبــ ٝٵ كــ ــ ــاٵً عقــ  تأزغتَــ
 .طلمؽتانت ب س  ٱع ال عد  م  ًعقاٖدٍاٵ اٵناًًجد

ــد ــٌن ًقـ ــ  ٍكـ ــ انت مـ ــاٵأ ناضـ ــ  ٍكـ ــرا  اهـ ــٌ انت هـ ــى ٌقـ  ًن َـ
ــا إب ــٌ ثب ــسال خل ــ  نآق ــ ،ال م ــ  أنً خؿٌؾــاٵ تحسٍ ــلمؽتانت كتَ  ط

ــ ــٓ ٌنانتمتط ــسال هــرا نأ عل ــ نآق ــ ال مــ  ا خ ــرا ،تحسٍ  ٍقٌمــٌن ًب
 .بتعاهدي
 وت مؿـــادٍقى ناًبَـــ ل٣عجـــاش عـــ اٞ عنٓانتبـــ قـــٌ ال ٍطـــاه ً
ــر ةــسد ــد ًنب ـــٌ ال ًت نَ ــ  قـ ــسال بتحسٍ ـــْ ًهــٌ نآق ـــدّ مدزضـ  جــدٍـ
 مـــا كـــ  وت ًتعـــددها ًكثستوـــا ضـــعتوا تـــبؽت نآقـــسال عجـــاشإ علـــٌ  وت

 .نآقسال بعلٌ  ٍتعل 
ــسال وتً ــ نآقـ ــى رِالـ ــا اٜ كتعـ ــُ مـ ــعلـ ــد:  ا قـ ــتك  ًلقـ  جٗـ

ــا الب ٝٵ كت ــ ٝٵ كم ـــتم ـــأًٍ ال مػـ ــد ،ت ــٌن فق ــاق ال ٍك ــٌ ط ــ ال ه  تأًٍ
ٝفــْ بعــد  ارتمــا  علــُ  ا٢، ًتــٌؾت  ًضتــٌي قدضــُال دٍ اذتــ مــ  اً

 .ًمل ٍك  لى أً ٍنقـ منىفأقسي كت  عثمان للقسآن 
 بعكـــاٵ بعكـــو  نعـــ   نـــ  علـــٓ عتسؾـــٌن طـــلمؽتانت تـــسًٔ
ــ ــا تحسٍ البـ ــ  وت نتـ ــ  ذلـ ــرتإاٜ مـ ــإّا٢ً فـ ــسالإؾت  ضـ ــاٵأ نآقـ  ،ٍكـ

ــعٌبْ ــى ًلؿـ ــاٵ حتققـ ــد ًاقعـ ــٌ  بعـ ــْ ثبـ ــُ حقَقـ ــسال نأ ًهـ ــؽت نآقـ  بـ
 .دفتؽتال

 قــسًزٍا  مــ  ًهــُ معسًفــْ طــلمؽتانت كــ  عنــد نآقــسال قداضــًْ
 .حجْ ًظٌاهسي نآقسال آٍا  أنً عقَدتو  علَى تبتنٓ ًما دٍ ال

ٜ اٜ  قــــى ال كتــــ  وتً ٜ ا٢ عــــ   فتتنــــ   انــــاتس ُلضــــتد   ضــــتد
ــب ــ دٍ اذتـ ــ  ٜ رِالـ ــسال ٌٍافـ ــر ًٜ،  نآقـ ــى نأخـ ــدزكاٵ بـ ٝٵ، مـ ــَ  ًدلـ
 مــا اذاٵ ساغــدّال ٝفــْارتً نبــٌّال ٍــا أ كتــ  ٍــدٍناأ بــؽت رِالــ  قــسآنالً

 فقــد ً اٞ ناكــ اذا رتتَــ  ال ا  طــٌزال ا اكتمــ هــٌ هــ  مــ  ادت هــٌ
ــا  وت حؿــ  ــٌّال اٍ ــا نب ــدها ًم ــسّ بع ــٌ مباغ ــٌاتسانت ه ــٌاتساٵ ت ــاٵ ت  قٱعَ
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 .طلمؽتانت عمٌ  عند

ــ ادت ًمت ــاٵ مـ ــأ اٍكـ ــْارت ا ٍـ ــُأ لَ ـ ــس بـ ــدٍ ال بكـ ــى ًمت ؿـ  كتعـ
ــدي ــد وت ًتٌحَ ــْارت عو ــ لَ  ــرا أنً ،ناعثم ــ ادت ه ــَظ م ــى ل ــادّ فَ  شٍ

 . نا٠ دٍناأٍ بؽت رِال ًهٌ حتسٍ  اً
ــاً  ــٌن حَنمـ ــا  تكـ ــدّ هنـ ــْ قاعـ ــابٱْ كلَـ ــْ ًقـ ــد عامـ ــ  فٝبـ  مـ

ــ  ــ اٞ تأًٍ ــا حادٍ ــا، ٍتناضــ  ؿت ــ  معو ــٌ  ضت ــد  نق ــد  بع ــْ تب  كلم
 نآقسال م 

ــٌ ن ًٜ  ؾـــٌلَؽتا٢ بعـــ  بوـــا تـــرز  يتالـــ طـــإن٢ا ْالؿتطـــ قـ
ؾــلٓ  ستمــد نيبالــ ًّفــا بعــد ا ٍــا٠ بعــ  قــَا  مــ  ًزد مــا لتٌجَــى

 بعــد ناعثمــ جبمــ  ٍــدٍناأ بــؽت ٌجــٌدانت نآقــسالً ،اهلل علَــى ًآلــى ًضــل 
 .خسٔاٞ ؿاح انت حس أ نأ

 مــ  لَطــ  وــاأن ا قــ مــ  مــنو  سحَ الــ سلت الــ اهلل بطــ  ًوت 
ــسال ــاأنً نآق ــدّ و ــ أنً شاٖ ــا ناعثم ــى اثبتو ــٓ فَ ٝٵ طــٌزال زأع عل  فؿــ

ــؽت ــثرً طــٌزتؽت،ال ب ــ  ك ــْإؾت  قــافْا٢ب ؿــحابْال م ــ ال اهــ  اٖم  بَ
ــٓ ظتمعــٌن ــاأن عل ــ  و ــسال م ــا ضــٌزّ كــ  مــ  ًجــصٕ نآق ــ  منو  هــُ ب
ــْ اغــس  ــرا ًوت آٍ ــٌ ال ه ــد ق ــس تعاه ــ  نآللق ــسازإً ًتثبَ ــ ق  كرٔالب

 .نآقس دفتؽتال بؽت ما أن ًهُ كلَْال
ــٌ  ًوت ــُ مٌقـ ــ ال ن ـ ــ  تحسٍـ ــسال عـ ــَ ذ  نآقـ ــدّ ْناًؾـ  للعقَـ

ــا اًٞ ــسعَْال حكــ ــ ،ػــ ــا   قسآنالفــ ــمإال مَثــ ــٓ زضاٞ وت طــ  ًعلــ
 بــى قــا  ًمــ  ًكَــ ، ٍــ أً فمتــٓ ،نآللقــس حتسٍــ  حؿــٌ  فــسض
 احد  علَى ظتسأ ه  هٌ ٍتقد  رِال ا طٛال نأ ب  ًنتاذا 
ــٓ ٜ،:  ٌا ادتــ ــ  ًجــٌد فــسض ًعل ــص   هتــ ػــخـال هــرا مث  ن

ـ  ٍـــتمك   هـــ   فعلـــى  ٍطـــتٱَ   فوـــ   ن طـــى  وت ناػـــَٱال  اً غـــخ
  ــ اذت نٞ،  ٜ:  ٌا ادتــ  نآقــسال وت حتسٍــ  حــدا إ مــ  عــْاكت
ــدالً ــ تعاه ــس ُاٜل ــلمؽتانت ًحــسف نآللق ــٓ ط ــ  تىناؾــَ عل ــد ًدف ٍ 
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ــدٍ ال ــى تحسٍـــ الً تبـ ــد عنـ ــ  ضـ ــأً منَـ ــ  نامـ ــ  داٖـ ــسال ظتعـ  وت نآقـ
ــسش، ــلمٌنانتً حـ ــاعْ ٍ ـــرتًا مل طـ ــدّ ضـ ــد كـــ  ًوت ًاحـ ــ  و نابلـ  عـ
 .ًتأًٍلى ت طري ًجٌي ًمتابعْ ًختمى ًقسإتى تدازضى
ــ بــــؽت قــــٝ اٞ بعــــ  تتؿــــدٔ ًقــــد  ــراإؾت  خــــسا٠ً ؽتاذتــ  هــ
 اً نآقـــسال وت نقـالبـــ ظاهسهـــا وت تتعلـــ  ٍـــا ابسً ًتـــأتُ ٌقـــٌ انت

ــىإ عــد  ــا  حتٌاٖ ــْ آٍ ــاك معَن ــْ  ن ــ  ًلكــ  ،ناشل ــال تل ــ  ْتوم  ًحَ
ــٌن  َوـــا ًٍن لـــا، أؾـــ  ٜ فَـــى تحسٍـــ الً نآقـــسال مٌقـــٌعوا ٍكـ

ــأزٍخال ــ ،الً ت ــى ٌاق ــرإإ ًفَ ــا إً للمطــلمؽت ٍ ــا  وت لــ  ًحتــد زب  ب
ــدّال ــ نإً عقَ ــا٢ب ناك ــ ال نامك ــؽت ت كَ ــانت ب ــصا ا٢ً تؽتلأط ــ  لت  م 

 .نآقسال ْناًؾَ
ــ  ــٌ ال ًقتك ــ  نا ق ــانت تل ــُ ْالط ــرٔال ه ــص ً ك ــٝ أ ٍل ــْاٞ ع  م

 نآقـــــسالإؾت  تطـــــُٕ يتالـــــ قـــــٝ ٟل ِتؿـــــدال ػـــــسٍعْال قٱـــــا أً
 .قؿد غر ًم  عسضالب ًأ ٌاضٱْالب

ــد ــٌن  أن ٜبـ ــٌ  ٍكـ ــ ال مٌقـ ــٌ انت تحسٍـ ــٌ ٌهـ ــرا هـ ــسال هـ  نآقـ
ــ ــى املتطــ رِال ــى بــؽت مــا ًعلــٓ طــلمٌنانت علَ ــر دفتَ ــا أ من  ضــٝ ا٢ ٍ
 وت جوـــٌده   عتؿـــسًا ٜأ بـــا  ال هـــرا وت بـــاحثؽت ال ًعلـــٓ ًؾت،اٞ
ــ  علــٓ ًظتمعــٌا نآقــسال عتسفــٌا مل أؾــحابو  أنً مــرهبو  عــ  ر ال
ــا ــس م ــ   أن ٍظو ــٌ غره ــ ه ــسال وت حــس  رِال ــ نآق ــٌن وت ٌاًٍبحث  بٱ
ــأت كتــ ال ــبع  ٌالَ ــا اسًال ب ــ ٍ  ظاهسهــا مــ  ٍطــتقسأ نأ عتــاً  يتال
ــ هــُ ًظَ ــتو   أن ؾــ اٞ ًمقتكــٓ ذلــ ، علــٓ ٍــد  مــا  عــ  ر ال
 ٱباقــاٵ نإً جسٍــاٵ  عنــى  ًٍت ــس   تحسٍــ ال مــ   ضــٝمتى  ًتٌكَــد  نآقــسال

ــى ــاٵ، طــلمؽتانت تنصٍ ــ نٞ كتَع ــٌ ٝ انت ــ   اذتــ نؿــسّ ه ــْال ًتثبَ  داٍ
ــٌعال وت ــ  ن ـ ــاذإ ًمنـ ـــسال ختـ ــآ نآقــ ــْ ْلـ ــد،  لل تنـ ــص اهلل زاديأ ًقـ  عـ

ــصاٵ زلتــْ ًجــ  ــلمؽت ًنؿــساٵ ًضــٝحاٵ ًع ــٌان ًحــدتو    للمط ، ًعن
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ــى  ًفــص  عــدًه  مــنو    مُنْوورٌُْ خَُْووسَ أٍَُّووحٍ  ]تعــاؾت  ، ًهــٌ مــ  عمٌمــا  قٌل

 .(1)[ىِينَّاضِ أُخْسِجَدْ

 للقـــــٌ  تعـــــسضال  عـــــ  طـــــسٍ انتً علمـــــإال كبـــــاز ًأعـــــسض
ــسآنال بتحسٍـــ  ــٌ انت  قـ ــْ ٌقـ ٝٵ كتلـ ــَ ــ  ٜ ًت ؿـ ــد  عـ ــرتا إ عـ  كـ

ــا الً ــْ ًأ ت  ــوٌ غ ل ــ  ًض ــ  ب ــ  ع ــٌعال وت ًًز  مقؿــٌد  اه  ن 
 ًتـــداز  ،نآقـــسال وت حتسٍـــ  ًجـــٌد عـــد  علـــٓ املًللتطـــ مغـــسًع

 عناٍـــْال  الـــًح تٌجَـــىالً تأًٍـــ الب اٵنـــاحَأ ٛمنـــٌنانت خبـــازٞا تلـــ 
ــا قــسازهاأ ت ػــُ دًن طــماًٍْال ــ ،ًمادتو ــآقس عجــاشإ ىًفَ  ًهــٌ ُ،ن

 هــ أ علَــى ٍثــا  جوــادِ ًعمــ  نآللقــس ؾتاتعــ اهلل ذت ــ  مؿــدا 
 .نآقسال ًلتلْ ناقتٜا

ــ ــا ٜا ا ق ــى ؿــاد ال م ــٝ ال علَ ــ: " ط ــٌ  ا ق ؾــلٓ اهلل  اهلل زض
 نــٌز ؾــٌا  كــ  ًعلــٓ حقَقــْ حــ  كــ  علــٓ أن : علَــى ًآلــى ًضــل 

 .(2)"فدعٌي اهلل كتا   الخ ًما فخرًي اهلل كتا  ًاف  فما
ــازأ ؾــدز ً  ــسضال خب ــري ع ــ  ه ــ ع ــى    نيبال ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ

 ًبـــؽت بَنوـــا تعـــازض ٜ ىأنـــب قاٖـــ ال ػـــاذال قٌ البـــ عـــرّ ًٜ ًضـــل 
ــ ال حؿــٌ  ــا ٠ا بعــ  ًضــقٌ  تحسٍ ــد ٍ ــتقإن أن بع ؾــلٓ اهلل  ىال

 .علٓاٞ سفَ الإؾت  علَى ًآلى ًضل 
ــ نؿــــٌفال نٞ ــ  يتالــ ــٓ نؿــ ــا إ علــ ــنْال زجــ ــسالإؾت  طــ  نآقــ
 ًهـــُ،  طـــلمؽتانت كتـــ  وت ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  عنـــى ًزد 
 ًبكــمَمْ ٍكــاٵ،أ طــٝ ال علــَو  ٖمــْاٞ عــ  ناشمــ كــ  وت حَــْ ْغكــ
 .نا٠ ٍدٍناأ وت رِال ن طى هٌ ٍامو أ وت ناك رِال نآقسال أن

ــدإإً نؿــٌفال تلــ  نإ ــٌّال شمــ  مــ  بت ــْ تٛكــد نب  نآقــسال حجَ
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  أن فٝبــد دفتؽتالــ بــؽت لــَظ ًمــا نآقــس ىأنــب ٍقٱــ  مل مــا حجَــْ ًعــد 
 علَــى ًتــد  ؿــدًزال قٱعــُ متــٌاتس كمٌجــٌد علَــى عــسضال ٍكــٌن
،  ٍٱـــا  ٜ ؿتــا  تكلَـــ ال ٍكــٌن  كَـــ  اذ س ،اذتــ  ن ـــُ قاعــدّ  اٍكــاٵ 

ــسآنً ــٌزي القـ ــداٖ   مكـ ــىالـ ــى ًهَٗتـ ــٌاتسّانت ًقسإتـ ــؽت تـ ــلمؽتانت بـ  طـ
ــىأ عتبـــازإب حادٍـــ اٞ علَـــى تعـــسض حَنمـــا نقَؿـــْال ٍن ـــُ قاةبـــْ  نـ

ــا ال ــماًِال كتـ ــ طـ  ٍِوووِْ وَالَ ََدََْوووهِ تَوووُِِْ ٍِوووِْ ثَاؼِووووُ ى ََأْذُِوووهِ الَ] رِالـ

 .(1)[خَيْفِهِ

ــ   ــسًزا  ًمـ ــ قـ ــ ال دٍ الـ ـــ  تمطـ ــا  ؿتحكـ ــا  آٍـ  وت اهلل كتـ
ــادا ال ــامٝ انتً عب ــا اٜل ًعــد  ع ـــاإؾت  ت  ـــى م ـــٌٞاً ،ٍعازقـ  ا قـ
 .ًح ظى ىلجـٝإً تىناؾَــ مــ  تتعــازض يتال

  ل٣ضــتدٜ تؿــل  فــٝ حــادآ خبــازأ نآقــسال وت نقَؿــْال خبــازأً
ــٌاتسالً قٱــ ال ٍطــتلص  فَمــا ــ  ت ــد معــى ًٍتعــازض ب ــوا مــ  ًٜب  تأًٍل
ٝٵ ــث ــ فمـ ــد ا قـ ــ  اهلل عبـ ــعٌد بـ ــٌ مطـ ــ  ًهـ ــاز مـ ــحابْال كبـ ــ  ؿـ  ًمـ

 زضــٌ  خبدمــْ ٍقــٌ  ناًكــ ؿتكــْ نآقــسال بقــسإّ جوــسًا رِالــ ًاٖــ ٞا
ــى ًضــل    اهلل ــى ًآل ــى ؾــلٓ اهلل علَ ــصً،الً ا رتحــالً  اذتــ وت ًزفقت  غ
 ًمل ؿــح  انت مــ  عتكومــا  ناًكــ ،نآقــسال مــ   لَطــتا عــٌذتؽتانت  أن

ــرا طــلمٌنانت ٍأخــر ــٌ ،ال بو ــد ق ــا اٞ عــ  ضــناداٜب ًزد ًق ــاقسال م  ب
 عسؾــْ نآقــسال: " ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــ عــ  آباٖــى عــ 
 نأ علـــٓ دٍ اذتـــ  ًٍـــد ضـــتعازّا٢ ضتـــٌ علـــٓ ناكـــ نإً ،"ضـــٝ ا٢
ــدِال ٌعــإال هــٌ نآقــسال ــ ام ادتــ ًهــٌ ضــٝ ٢ا حكــا ٞ عقاٖ ،   ناانت

ــ        ــا ، لَكــٌن م ــ  فَو ــ  التحسٍ ــان  م ادتــام  ٞحكــا  الػــسٍعْ ، ًانت
 .با  اًٞلٌٍْ منعى التحسٍ  ع  ن طى

ــ ــد ؾــحا أ ا ًق ــ  كــسٍ ال عب ــ  عجــسد ب  ًاخــسأ وت ٌاز ارتــ م
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ــْانت ــٌزّ أن ًؾتٞا اٖـ ــ  ضـ ــ  ٌٍضـ ــ  لَطـ ــسال مـ ــاأن، ً نآقـ ــْ وـ  قؿـ

ــ  ــٌش ًٜ عػـ ــٌن أن ظتـ ــاٵ تكـ ــا ًحَـ ــ  كمـ ــ انت عـ ــ الً لـ  ًعلـــٓ ،نحـ
إؾت  ت ــا لٜا فــاتو  ًقــد هــرا بقــٌل  عتبــازإ فــٝ نطــبْال ؾــحْ فــسض
 املتطــ مــا علــٓ ً ــسأًا دزًعالــً عجــاشا٢ مــ  فَوــا ًمــا نظموــا
 .نآقسال م  جصٕ نواأب تنصٍ ال ٍا أ منر طلمٌنانت علَى

:  ا قـــ غـــج أ مـــ  زجـــ  عـــ  ضـــنادا٢ب ًلَـــإٞا حلَـــْ وت ًًزد
 ٍثٌبــٌن فجعلــٌا تٌيأفــ طــجدانت وت ناضــلم أن داٖ انتــب نــاعال مســ 

ــىال ــٓ َ ــىال جتمــ إ حت ــ أ مــ  ضتــٌ َ ــ ، ل ــا :  ا ق ــٌ  فجعــ :  فق :  ٍق
ــت  جلطــٌا فلمــا جلطــٌا،إ جلطــٌاإ ــٌا ٍقسٚهــا ٌٍضــ  ضــٌزّ ف  فجعل

ــرهبٌن ٍتؿـــدعٌن ــٓ ًٍـ ــٌ وت بقـــٓ حتـ ــ  ضتـ ــْ مـ ــ فغكـــ  ماٖـ : ا ًقـ
 .(1)فرهبت  اهلل كتا  علَك  قسأ  ث  زدمت أ قٌ ال م  صخس ال

ْ  وت خـــتٝ  إ ًجـــٌد  نإ  ٜ قـــسإا  ال بعـــ   وت حـــس   ًأ كلمـــ
ــيٍ ــاٵ عـ ــا حتسٍ ـ ــسإّ وت كمـ ــازعٌا) قـ ــسأً( ًضـ ــازعٌا) ٔخـ ــٝ( ضـ  بـ

 .(2)ًاً
ــا ال نإ ـــدانت كت ـــْال لنقــــ  ع ــر ٜ سًاٍ  فــاذا ؾــاحبى زأِ عــ  ٍع
ٝ  تحسٍ البـــــ خــــراٵ  أًزد  ٍقـــــٌ  كتـــــا ال ؾــــاح   أن ٍعـــــي فــــ
 علـــٓ ٍسًٍـــى مـــا بؿـــحْ كتـــا ال ؾـــاح  ٍتعوـــد  أن ٜإ تحسٍ البـــ
ــداٵ ةــٝ ٜا ـــسعتاٵ تعو ٝٵ ؾـ ــام ــٌز ،ًغ ــ  ًظو ــ اٞ تل ــٌزاٵ حادٍ  ظو

ــاٵ ٝٵ عتتمــ  ٜ بَن ــأًٍ  لــا معــازض ًجــٌد ًعــد  ،خــسٔأ ًجٌهــاٵ ًأ ت
 .ناسجحالب نظسال ًأ تطاق ال فَكٌن
 فَــى اٍــدٍنا بــؽت رِالــ نآقــسال نأ أِ نآقــسال وت صٍــادّالب قــٌ ال مــاأ
ــادّ ــر شٍ ــْ غ ــ  منصل ــ  فل ــى ٍق ــ  حــدأ ب ــاز ًٜ طــلمؽتانت م ــٌ  اعتب  بق
ــْ  علـــٓ ً ـــسأه   الحـــ مـــ  تقـــسأ ٌعظـــْانت نأ بـــ  ،منـــدثسّ فسقـ
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 .ثساٵأ اهلل ل  ٍب  ًمل ،نآقسال
ــٌ الً ــَر قـ ــا  بتغـ ــسال كلمـ ــ  مل نآقـ ــسد ًمل ًزًدي ٍثبـ ــ  ٍـ  عـ

ــ بــؽت فمــا معؿــٌ ، ــص  نآقــس دفتؽتال ــى من  بكــسًزّ بــ  كتــا ا٢ ًعلَ
ــ  ــ م ــاأ دٍ ،ال ــٌ ال م ــ ق ــسال وت نقـالب ــٌ نآق ــ ال مٌقــٌ  ًه  تحسٍ
 وت نقـالـــ تـــبؽت ٍـــا ابسً َـــىعل ضـــتدلٌاإً افـــساد بـــى ا ًقـــ صعـــٌ انت
 غـــاذّ ًأ ًنـــادزّ علـــ ال ت َـــد ٜ ًهـــُ آحـــاد ةسٍقوـــا ًلكـــ  نآقـــسال

 .علَى خسأًت قٌل  ضب  كتا ٢اً تأًٍلوا، م  ًٜبد
 تقـــدٍ  ًٜ تـــأخر ًٜ تبـــدٍ  ٜ ىأنـــ  اذتـــ:  لـــُاذت عٝمـــْال عـــ 

ــى ــً فَ ــصد مل ىأن ــنقـ ًمل ٍ ــٌذأً ٍ ــ ع ــ اهللب ــ  ؾتاتع ــد نأ م ــ  ٍعتق  مث
ــف ذلــ  ــى   سضــٌ ال معجــصّإؾت  تٱــس ال ٌٍجــ  ىأن ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
 .تٌاتسالب نقٌلْانت ًضل 
ــ  ــ  ؿــدً ال ا ًق ــس قب ــ  اكث ــ م ـــاإ : ضــنْ  ال ــسال نأ عتقادن  أنق
ٓ  ؾتاتعـ  اهلل نصلـى أ رِال ٌ  ؾـلٓ اهلل علَـى ًآلـى ًضـل      ستمـد  نبَـى  علـ  هـ
 .ذل  م  كثسأب لَظ ناعال ٍدِأ وت ما ًهٌ ،دفتؽتال بؽت ما

ــد  ـــسٍ ال ًبعـ ـــسال وت تحـ ــ نآقـ ــا    ا قـ ــى قـ ــٝ  ، ًبـ ــإ ا٢ضـ علمـ
ـــَخالزٚضــــإ انتــــراه  ً ــى معــــسً  ًهــــٌ  َــــدانت ػــ  ًكثــــسّ بٌزعــ

 بــى ا قـــ اكمــ قسٍنـــْ،الب  ـــٌ احمل ذلــ  وت ؿتــا خبــازاٞ علــٓ عتمــادٜا
 .ٱٌضُال ػـَخالً ستكـٓانت طـَدال ٍكــاٵأ

ــدمٌنانتً ــ  تق ــإال م ــٌا مل  طــسٍ انتً  قو ــادّالب ٍقٌل  نقَؿــْالً صٍ
 مقدمــْ وت مــركٌز هــٌ بــ  ابــساهَ  بــ  علــُإؾت  نطــ  ٝ ارتــ ًلكــ 

ــْانتً ت طــري، ــ  لَطــ  قدم ــداديإ م ــ  ع ــا ب ــا كتبو ــ  م ــ قَ ــري ىأن  تلمَ
 .ٌٍث  مل رِالً ستمد ب  عباعال ًهٌ
ــا    ــٓ أن مـ ــٌّ علـ ــد النبـ ــر عوـ ــلمؽت منـ ــا  انتطـ ــدفتؽت  ًإكتـ بـــؽت الـ

ضــعَد بــ  جــبر قــا  ًهــٌ  خــا  مــ  اللحــ  ًالغلــ  ًعــ   ،كــٝ  اهلل
  عباع :ب  زج  ٜ
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ٝ  }إنُ أجـد وت القـسآن أغـَإ ختتلـ  علـُ قـا  : مـا هـٌ قـا  :             فـ

ــإلٌن  ــر ًٜ ٍتطـ ــنو  ٌٍمٗـ ــا  بَـ ــا   {أنطـ ــٓ  }ًقـ ــو  علـ ــ  بعكـ ًأقبـ
ًاهلل }ًقــــا   {ًٜ ٍكتمــــٌن اهلل حــــدٍثا }ًقــــا   { بعـــ  ٍتطــــإلٌن 

ــا مػــسكؽت    ــا كن ــا م ــد كت {زبن ــا    فق ــْ ًوت الناشع ــري ا٠ٍ ــٌا وت ه أ  }م
ــا   ــمإ بناه ــى إؾت  {الط ــا  }قٌل ــ  خلــ      {دحاه ــمإ قب ــ  الط فــركس خل

أإنكــ  لتك ــسًن بالــرِ خلــ  اٞزض وت ٍــٌمؽت      }اٞزض ثــ  قــا  :  
فـــركس وت هـــرا خلـــ  اٞزض قبـــ  خلـــ  الطـــمإ   {ةـــاٖعؽت  }: إؾت  {

 } {ًكــان اهلل عصٍــصا حكَمــا    } {ًكــان اهلل غ ــٌزا زحَمــا    }ًقــا  : 
 .فكأنى كان ث  مكٓ  {ًكان اهلل مسَعا بؿرا 

وت الن خـــْ اًٞؾت ثـــ   {فـــٝ أنطـــا  بَـــنو   }عبـــاع : ابـــ  فقـــا  
ٍـــن خ وت الؿـــٌز فؿـــع  مـــ  وت الطـــماًا  ًمـــ  وت اٞزض إٜ مـــ  
غــإ اهلل فــٝ أنطــا  بَــنو  عنــد ذلــ  ًٜ ٍتطــإلٌن ثــ  وت الن خــْ         

ــ  بعكــو  علــٓ بعــ  ٍتطــإلٌن    }ا٠خــسّ  ــى  {أقب ــا  }ًأمــا قٌل مــا كن
ــسكؽت  ــدٍثا   } {مػـــ ــٌن اهلل حـــ ــإن {ًٜ ٍكتمـــ ــ    فـــ ــس ٞهـــ اهلل ٍغ ـــ

ــ        ــٌ  : مل نكــ ــالٌا نقــ ــسكٌن : تعــ ــا  انتػــ ــٌبو  ًقــ ــٝف ذنــ ا٢خــ
ــد     مػــسكؽت فخــت  اهلل علــٓ أفــٌاهو  فتنٱــ  جــٌازحو  بأعمــال  فعن
ــٌ    ــرٍ  ك ـــسًا لـ ــدي ٍـــٌد الـ ــت  حـــدٍثا ًعنـ ذلـــ  عـــس  أن اهلل ٜ ٍكـ

الطــمإ  إؾت كــانٌا مطــلمؽت ًخلــ  اهلل اٞزض وت ًقتــؽت ثــ  اضــتٌٔ      
وت ٍــــٌمؽت ثــــ  دحــــا اٞزض أِ بطــــٱوا فطــــٌاه  ضــــب  مســــاًا  

فــأخس  منوــا انتــإ ًانتسعــٓ ًخلــ  فَوــا ادتبــا  ًاٞغــجاز ًا٠كــا         
ــى :    ــرل  قٌلـ ــسٍ  فـ ــٌمؽت آخـ ــا وت ٍـ ــا ٍنومـ ــ    }ًمـ ــد ذلـ ًاٞزض بعـ

ــا  ــمإ       {دحاه ــ  الط ــا  ًخلق ــْ أٍ ــا وت أزبع ــا فَو ــ  اٞزض ًم فخلق
ِ ٍعــي ن طــى ذلــ  أ   {ًكــان اهلل غ ــٌزا زحَمــا    }وت ٍــٌمؽت ًقٌلــى  

ــرِ       ــى ال ــسد غــَٗا إٜ أؾــا  ب ــإن اهلل مل ٍ ــرل  ف ــصا  ك ــص  ًٜ ٍ مل ٍ
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 . (1)أزاد ًعت  فٝ غتتل  علَ  القسآن فإن كٝ م  عند اهلل
ــاأ ــٌ  مـ ــف نطـــخال مٌقـ ــاٵ ٍعـــي ٜ ىأنـ ــص اهلل أن ثبـــ  ًاذ حتسٍ ـ  عـ
ــسال مــ  ضــقٱىأ ًجــ  ــٌ نآق ــد ًٜ عجــاشإ فو ــاٵ، ٍع ــصا ال لكــ  حتسٍ   ن

ــرٔال وت ــُ كـ ــ  ًهـ ــ كَـ ــ ال ناكـ ــً ٱسٍـ ــإإؾت  دلَ الـ ــخ ا حتمـ  نطـ
 .نآقسال م  غُٕ ضقٌ  عتقادإً تًّٝال

 ، نآقــــسال وت نقـالــــ عــــ  كتــــ ال بعــــ  وت نؿــــٌف ًًزد 
ــ ــد ا ق ــ  اهلل عب ــى، نآقــسال خــر أ قــد احــدك  ٍقــٌل  ٜ: " عمــس ب  كل
ــا ــى م ــا ٍدزٍ ــى، م ــد كل ــ  ق ــى ذه ــس من ــثر نآق ــًق ،(2)"ك ــْ  ال :  عاٖػ
ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى  نيبالـــ شمـــ  وت تقـــسأ حـــصا اٜ ضـــٌزّ  نـــاك"

ــل  ــاٖيت ًض ــْ م ــا آٍ ــ  فلم ــ كت ــدز مل ؿــاح انت ناعثم ــا اٜ نق ــٌ م  ه
 .دفتؽتال بؽت ما علٓ دازانتً ،"ن٠ا

ــ نطـــخ ْالمطـــإؾت  قـــاف٢ْاب ــإ مـــ  تًّٝالـ  هنـــا  أِ كـــ ،اذت بقـ
 .باقَاٵ ا ش ٜ حكموا ًلك  ًزفع  نطخ  آٍا 

ــ ؿـــاد ال عـــ  ًغـــري كـــ اذت بـــ  هػـــا  عـــ   خٱـــ :  ا قـ
النــاع مــا   ٍــا أٍوــا : " ا فقــ ؿتنــٓ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ

جــإك  عــي ٌٍافــ  القــسآن فأنــا قلتــى، ًمــا جــإك  عــي ٜ ٌٍافــ          
 .(3)"أقلى القسآن فل 

ــسال عــ  تحسٍــ ال ن ــُ مٌقــٌ  وت تجلــًٓت  ــ  مٌقــٌعَْ نآق  عل
ــال ــا اسًال  أن ذإ ا سجــ ــ ٍــ ــمناٵ تػــــر يتالــ ــسال حتسٍــــ إؾت  قــ  نآقــ

ــعَ ْ ــندال قـ ــافْا٢ب طـ ــاأنإؾت  قـ ــازأ وـ ــاد خبـ ــْ ًٜ آحـ ــا حجَـ  ًٜ لـ
ــتٱَ  ــ تطـ ــْال ًؾتاٞ ْمعازقـ ــ قٱعَـ ــد يتالـ ــٝ ت َـ ــسآنال ْمضـ ــ  قـ   هتـ

 .تحسٍ ال
                                                           

 . 12/ 4ت طر القسةيب( 1)
 . 200/ 1 نثٌزانت دزال( 2)
 .2/244البحاز (3)



 25ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
ــسال ًوت ــ نآق ــ  ناتبَ ــُٕ لك ــٌ غ ــصا الً ؿــٌمْارت وت سجــ انت ًه  ن
ــ  ــْ،اذت ًةلـ ــرأ هـــ ً قَقـ ــسال خـ ــد  عـــ  نآقـ ــ ال عـ  فَـــى، تحسٍـ

 ختـــ يتالــ بتَٖٝــْا٢ طــاٖ انتإؾت  نآقــسال تعــسض لقــدادتــٌا  نعــ  ، 
ــلمؽتانت ــْ،  طــ ــي ًعامــ ــ  فكَــــ  آد  بــ ــرا ؿتثــ ــٌ انت هــ ــا ال ٌقــ  عــ
ــٌٔ ال ــد  بلـ ــا  ًأكـ ــسآنال آٍـ ــٝمتى  قـ ــ  ضـ ــ ال مـ ــدٍ الً تحسٍـ  تبـ
ــٌ إؾت ً ــْ،ال ٍـ ــ قَامـ ــاؾت   ا قـ ــ]تعـ ــ ٥ اأنـ ــا ن٤ح٦ـ ــ ن٤ص٬لٴن٤ـ ــ٤ً ٰركٴس٤الـ ــى٥ اأنـ  لٲـ

 .(1)[ذتافظٌن
ــ ؿــاد ال عــ  طــكٌنُال خــر وت ــ: "ا ق ؾــلٓ  اهلل زضــٌ  ا ق

 حـــ ًما مػـــ  ، غـــاف  ىأنـــف نآقسالبـــ علـــَك  اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل 
ــى ًمــ  مؿــد ، ــادي مامــىأ جعل ــْ،ادتإؾت  ق ــى ًمــ  ن  ضــاقى خل ــى جعل

ــاز،الإؾت  ــٌ نـ ــ ًهـ ــد  دلَ الـ ــٓ ٍـ ــر علـ ــبَ ، خـ ــٌ ضـ ــا  ًهـ ــى كتـ  فَـ
 ." ص الب لَظ  ؿ ال ًهٌ ًحتؿَ ، ناًبَ ت ؿَ 

 مــْٞاإؾت  هــرا اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ؾــلٓ  نيبالــ خٱــا ًٍتٌجــى 
ــْانت االــجَأب ــ تعاقب ــ ٌٍؾــُ ٌفو ــٞ قسآنالب ــ  ىن ــ ٍعل  كــٌزِاذت عل الب
 .عنده  مٌجٌد ىأن

ذ   فَوــــا نآقــــسال مــــ  مٌاقــــ  ثٝثــــْ وت تحسٍــــ ال ل ــــ  ًًزد
 مٌاقـــعى، عـــ  كلـــ ال حتـــسٍ و  علـــٓ كتـــا ال أهـــ  مـــ  ل سٍـــ 

 حتسٍـــ  علـــٓ قـــدا ٢ا مـــ  ًعتـــرزه  طـــلمؽتانت ٍـــر  مل نآقسالفـــ
 مــ  ًلــَظ فَــى نقـالــً تحسٍــ ال عــد  علــٓ كتــاعو إً ،نآقــسال

 علــٓ ٌنانتمتطــ نوــ أ ؿتعنــٓ طــلمؽتانت حَــاّ وت تحسٍــ ال ْالنتطــ ًجــٌد
 .تعاؾت   اهلل عند م  ناش  دفتؽتال بؽت ما نأ

ــسال نطــخ بعــ  ًزد ً ــس  نآق ــْ، ب  ــ ال ًدعــٌٔ كلم  مل تحسٍ
ــ  ــ تتعلـ ــٌِ،ال عنٓانتبـ ــد لغـ ــ  ًقـ ــ عتؿـ ــصا الً ٝ ارتـ ــرال وت نـ  ت طـ
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 تحسٍــ ال مــ  قــٌ ال ٍقؿــد عمــا شتتلــ  مٌقــٌ  عنــٓانتً تأًٍــ ،الً
ــساٵأ ٍسٍـــدًن نوـــ إ ،نآقـــسال وت ــسال وت نإ ٍقٌلـــٌن آخـــس، مـ ــَراٵ نآقـ  تغـ

ٝٵ  ،ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ستمــد نيبالــ ؾــدز علــٓ نــص  نتــا ًتبــدٍ
ــً ــر  رِال ــري ٍ ــرا غ ــُ بو ــْال ٍن  ــ  توم ــى ع ــ ال وت ن ط ــ  تحسٍ  ًتل

 .مطل  ك   كَحْالً عازال م  فَوا ما ًٍسف  ٍسفكوا تومْ
 بعـــ  ضـــسد وت ضــٝ  ا٢ قـــد ضـــٌٕ ًنٌاٍـــا  أٍـــــادِ هنــــا  هــ  

ـــازاٞ ــا اسًالً خبـ ـــْانت ٍـ ــ اًٞ  تعلـ ــدأ كاذٍـ ــا زٍـ ــْال منوـ ــؽت  سقـ  بـ
ــلمؽتانت ـــتبعد ٜ طـ ــتغٝإ وت أقـــ  ٜ ذلـــ  ٍطـ ــسًٍج  ضـ ــ  ًتـ ــري مثـ  هـ
ــازاٞ ــ  ،خبـ ــٌن ٜ أن ًظتـ ــسال ٍكـ ـــْ نآقـ ــبا  عسقـ ــٌمْارت ٞضـ  ؿـ
 كتَعــاٵ  مــدازكوا  نٞ حكــا ٞا بــا   وت  قوَــْال ٝفــا  ارتً رهبَــْانت

ــ  ــسال مـ ــٌ ،نآقـ ــٌ  ًهـ ــدّال مٌقـ ــؽت ٌحـ ــلمؽتانت بـ ــ،  طـ ــاؾت    ا قـ تعـ
 .(1)[جََُِعًا يَّهِ ى تِحَثْوِ وَ عْرَصَُِى ]

ــْ ًٜ ــٌ  وت غسابــ ــتٝ ا٢ ًقــ ــ الب خــ ــٌي تأًٍــ ــتنبا ا٢ ًًجــ  ضــ
ــد عتمــدّانتً بعكــو  عنــد عتمــدّانت ٍــا اسًال ًنــٌ  ــ عن  خــسا٠ بع ال
 نتٌقـــٌ  زبـــ  ًٜ كـــمٌنانتً ْلـــدٜال ًأ طـــندال بلحـــاظ ناكـــ ضـــٌإ

 علـــٓ نـــص انت كتــا  ال هـــٌ نآقـــسال نٞ قــسإا  الً قسإالبـــ تحسٍــ  ال
 جتوــادإ قــسإّال وت خــتٝ ا٢ً ،ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ
ّ  نٱــ ال نابَــ وت  تعــدد الً طــاستْانتً داٖــى أ كَ َــْ ًوت ،نآقــسال ًقــسإ

ــا ــا ؾــلْ ٜ، ً فَو ــ ل ــا  تحسٍ الب ــٌاهد ًهن ــا أ وت غ ــٌّال ٍ ــٓ نب  عل
ــسإّال ــددّانت ق ــبع  تع ــا ال ل ــ كلم ــرالً ناللبَ  كقكــَْ ت طــرالً تَط
 .ًاقعْ وت

 ؾــــ أ ًجــــٌد مـــ   قــــسإتو  وت جتوـــاده  إً قــــسإال خـــتٝ  إً
 علـــٓ ضـــٌإمدزضـــْ علمَـــْ وت بٝغـــْ القـــسآن ، دفتؽتالـــ بـــؽت نآقـــسال
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ـــا بعــــد  قــــٌ ال علــــٓ ا  طــــب ال قــــسإا ال بتــــٌاتس قــــٌ ال  تٌاتسهــ

ـــا ــٓ ًابتناٖوــ ـــادإ علــ ــٌِ جتوــ ــي لغــ ــْ ظــ ــسإّ،ال لكَ َــ ــس قــ  ًٍظوــ
ــ ــى ػــاذّال قسإا الب ــثرّ غــٌاهد ًل ــ  وت ك ـــسإا ،الً ت طــرال كت  ق
ـــْ ًٜ ــرا عٝقـ ــ تحسٍـــ ال لـ ــد ؾـــٱٝحُا٢ عنٓانتبـ ــٓ  ، ًٍـ   أن علـ
 .ؾٱٝ ا٢ وت تحسٍ ال م  ع أ نـال وت ًزد ذاإ تحـسٍ ال

ــ اً صٍـــادّالً  قـــسإّ وت ًاقـــ  سكـــا اذت وت ًأ سً اذتـــ وت نقـالـ
 مٱــاب  نــص انت نآقــسال نٞ قــسإا ال كتَــ  تــٌاتس ثبــٌ  لعــد  نآقــسال

ــسإا ال ٞحــدٔ ــٓ ،ق ــا فــسض ًعل ــانإف ثبٌتو  ًفكــ  ًضــعْ زلتــْ و
 .تنصٍ ال وت ًآٍْ طلمؽت،انت علٓتعاؾت    اهلل م 

ــرا ــَظ ًه ــ  ل ــ ال م ــادّ    ؾــٱٝحُا٢ تحسٍ ــٌ  شٍ ــٌ ًق ــرِ ه ال
 زبـــــا إ تحسٍـــــ ال ًجـــــٌي تعـــــدد دعـــــإإًأًحـــــدً  نقَؿـــــْ وت 

 .تحقَ ال وت دقْال ًخٝ  لمطلمؽتل
 نآقـــسال هــــرا مٌقـــٌعَْ ٍكـــٌن أن ظتــــ  تحــــسٍ ال وت ـدازانتـــً
ــ ـــاأ بــؽت رِال ــ ؾــ اٞف ،تحـــسٍ الب غـــككنا مــا ذاإً ٍدٍن ــٞ رإّال  ىن
 .ٌقٌعَْانت ػبوْال م 

ــسأ وت تحسٍــ ال ل ــ  ا ضــتعمإ نامكــإ مــ ً ــٓ مــ  كث  ًٍكــٌن معن
ــ  ــرت انت مـ ــُ،ال ػـ ــدّالف ل ظـ ــُ قاعـ ــازإ تقتكـ ــْال ضتحكـ ــ  قسٍنـ  ل وـ
ٝٵ بقاٖـــىإ ًعـــد  َـــىنامع حـــدأ ــ ــى،نامع حـــدأ علـــٓ ٍـــد  ٜ زتمـ  ٜ ذإ َـ

ــ  ــ  نأ قتك ــٓ ًاحــد نآ وت ظتتم ــ  ًاحــد ملحــٌظ عل ــْ م  ًاحــدّ جو
 .بطَ  ٌجٌدال نٞ

 معنـــٓ منـــى ٍـــساد قـــد ل ـــ ال نأ أِ ظوـــٌزال ْالؾـــأإؾت  قـــافْا٢ب
 زادّإ ل ــ  ال عتتمــ  ًقــد ،نـــ فَــى  فَكــٌن ٝ ارتــ ٍقبــ  ٜ معــؽت
ــى ؾــ ٞاف ظــاهس،ال غــر ــر فَ ــ قؿــد هــٌ حَنٗ ــٓ تكل انت  ظــاهسال للمعن
ــى دًن ل ــ ال مــ  ــْال مــ  ٜإ خٝف ــرا ظــاهسال غــرإؾت  ؿــازفْال قسٍن  ل
 ناكــ فــاذا ؾــ ٞا هــراإؾت  زاجعــْ خــسٔٞا عملَــْال ؾــٌ اٞ نأ قَــ 
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 تقََـــدال عتتمـــ  أنكـــ نإً ظـــاهسي، علـــٓ عتمـــ  اشالـــ عتتمـــ  ل ـــ ال
ــ  ــٓ فَحمــ ــ إ ذاإً ةــــٝ ٜا علــ ــف تخؿــــَـال حتمــ ــاهس ىأنــ  وت ظــ

 .عمٌ ال
ــرا ــإ ًهكـ ــٕٝال بنـ ــاًزاتو  عقـ ــا ارت وت ًستـ ــْادت ٱابـ ــنو  ازٍـ  بَـ

ــُ ــد  ًه ــا اٜل ع ــإإؾت  ت  ــاهسال غــر ا حتم ــ  ٜإ ظ ــْال م ــاذا قسٍن  فم
ــساد ــادزانت تحسٍــ  ال مــ  ٍ ــسال ؾــ أ وت حؿــ  تغــَراٵ نأ هــٌ تب  ،نآق
 ًتعاهــد  ،ناٌجــدالً ظــاهس الً نـالــ ًخــٝ  عتؿــ   مل مــا ًهــرا

 .نآقسال ٍا ٠ نبٌّال عؿس منر طلمؽتانت
ــ  ٌقــٌ انت أنً ٜضــَما ــ  ٍتعل ــل  بك ــص  مط ــستب ً ٍلت ــى ٍ  بعقَدت

ــىأًب  أخــرً دزاضــْالً بحــ ال طــلمؽتانت لكــ  ٍتَطــس مل نأ ثــ  خٝق
ــد مــ  فٝبــد دزاضــا ،ال ًنتــاٖج بحــٌ ال ًمثــسّ حكــا ٜا شبــدّ  حتدٍ
 ُناعــانت لتلــ  خــسٔأ مســإأ ظتــادإ ثــ  للتحسٍــ  ؾــٱٝحُإ معنــٓ
ــ ــد يتال ــ  ق ــا ٍٱل ــٌ بعكــو  علَو ــ ال ناعن ــاشاٵ تحسٍ ــتعازّ،إ ًأ زت  ض

ــصالً لل ؿــ  ــٓ افظــْاحملً تمََ ــْال نظــسّال عل ــس طــلَمْال نٌعَ ــا نآللق  ؿت
 .كسا ٜا م  ٍطتحقى ًما منصلتى عظَ  ٍناض 
 : ًجٌي م  ًمناف  فٌاٖد فَى ،نآقسال ع  تحسٍ ال فن ُ
 .اهلل كتا  تنصٍى : ً اٞ
ــانُ :ال ــساز٢ا ثـ ــَا ا٢ً قـ ــا  نؿـ ــى لعمٌمـ ــ قٌلـ ــ]ؾتاتعـ ــ ٥ اأنـ  ن٤ح٦ـ
 .(1)[ ذتافظٌن لٲى٥ اأن٤ً ٰركٴس٤ال ن٤ص٬لٴن٤ا
 هــرا وت ملحــْ حاجــْ ًهــُ َْضــٝما٢ ٌحــدّال تعاهــد   :الــثال

 .ناشم ك  ًوت ،ناصمال
ــ  :ال ــٌ  سابـ ــسال دخـ ــْاًٞ نآقـ ــا  مـ ــْال نظـ ــ  عٌنتـ ــْ بتماضـ  ًثقـ
 .عقاٖدٍْ ْناًحؿ

                                                           

 . 9 جساذت ضٌزّ( 1)



 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
 .ن ٌعال م  رتددالً ػ ال زً  ةسدامظ : ارت
ــد طــادع :ال ــا ا٠ تعاه ــْنآقسال ٍ ــا َ ــْالً ًح ظو ــ  غبٱ ــاش  م  من

 .تًّٝالً قسإّال عند ًج  عص بازِال م  ؿلْالب عبٌدٍْال
ــاب  :ال ــادا٢ طـ ــ  بتعـ ــرتا٢ٕا عـ ــر الً فـ ــلمؽتانتب قـ ــ ًأ طـ   س البـ

 .خسٜٔا
 ظوــــازإً نآقــــسال دزاضــــْ وت عــــا ال نــــٌعُال نــــدفا ا٢ ثــــام  :ال
 .ًمكنٌناتى علٌمى

ْ إؾت  ناصمــال بلحــاظ تحسٍــ  ال تقطــَ  ًقتكــ   أمــظ  قطــا أ ثٝثــ
 .ًغداٵ ٌَ الً

ــبْالًب  ــ  نطـ ــ للتحسٍـ ــً اٵأمطـ ــى سادانتـ ــُانت منـ ــس انتً اقـ ــ  نؿـ  مـ
ــسادأ ــال فــ ــ ثٍ مل إذ ناصمــ ــ ال بــ ــدي تحسٍــ ــى، ًقؿــ ــانً ًإزادتــ  كــ
إؾت  تحسٍــ ال مــ   قــسآنال ضــٝمْ علــٓ حسٍؿــؽت كتَعــاٵ طــلمٌنانت
 .ح ظى وت ُاٜل ددانتً  ك ال  ناج

ــاأ ــساذت مـ ــٌ اقـ ــد فوـ ــ  تٌكَـ ــازاٞ بعـ ــاذّال خبـ ــ ػـ ــ  يتالـ  تتعلـ
 .تأًٍلى ضٌٕ ًأ خبَثْ نتقاؾد ىلضتغٝإً تحسٍ الب

 عنـــٓانت وت حتسٍـــ  مـــ  عتؿـــ  أن عتتمـــ  مـــا فوـــٌ طـــتقب انت مـــاأ 
 .تأًٍ الً كمٌنانتً

 : ًجٌي علٓ ٍتؿٌز نآقسال وت تحسٍ الً 
 .فَى صٍادّال ًجٌد:  ً اٞ
 .نقَؿْال ًجٌد:  ثانُال
 .سً اذتً كلما ال بع  ًتبدٍ  تغَر:   الثال
 .تأخرالً تقدٍ الً ٍا ا٠ مٌاق  تغَر:  ساب ال
 :إؾت  ٍقط  مظٞاً

 .تنصٍ ال قب  ما :اًٞ 
ؾـــلٓ اهلل علَـــى  نيبالـــ ا غتَـــإ ستـــاًٜ  – تنصٍـــ ال أٍـــا  :الثـــانُ
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 .ًآلى ًضل 
ــ  ــا :الثال ــد م ــإن بع ــى ًضــل    سضــٌ ال ا تق ــى ًآل إؾت  ؾــلٓ اهلل علَ

 .علٓٞا سفَ ال
  حـــتٜٝا ًحؿــٌ    الـــهتإؾت  ُضــٝم ا٢ نظـــا ال حتــٌ   :السابــ  

 .طتػسقؽتانت ًدخٌ  اٵناأحَ
 .طلمؽتانت عند ٱٌاٖ الً  س ال ظوٌز ارتامظ:
 .طلمؽتانت فس  بؽت  ؼتال حؿٌ  الطادع:

 جوــــٌدإؾت  عتتــــا  ًٜ ،عنــــى تحسٍــــ ال ٍن ــــُ بن طــــى نآقــــسالً
ــ  ًمٛضطــا  ــرا ًلك ــ  ٜ ه ــ  قتن ــافس م ــٌدادت تظ ــساش و ــاشا٢ ٢ب  عج

ــاٖلى تحسٍـــ ال منـــ  وت نآللقـــس راتُالـــ ــبابىأً ًًضـ ــٌ ال مـــ  ضـ  ٌؾـ
 .َىال

ــا ا٠ ناكتمــً ــ ال مــ  ٍ ــ  ٜ هــرا ًلكــ  تحسٍ  جتوــاد٢ا مــ  قتن
 مـــ  ًلـــَظ ،ٜحقـــْ جـــإ  ناً تحسٍـــ ال دعـــٌٔ ا بٱـــإً ن ـــُ وت

ــ ــ قـــسآنال آٍـــا  أنكتمـ ــْ تـــىٕقسا جعـــ تعـــاؾت    اهلل أنً ْخاؾـ  ًاجبـ
ــاٵٍ  علــٓ ًاقَــْ ًجعــ  طــلما انتً طــلمؽتانت مــ  ملكــ  كــ  علــٓ ٌمَ

ــ ــ نيبالـ ــاؾت   ا قـ عَّوووََىَ خِ وٍََوووا   ىيَّوووهَ ظَوووََّسَ ىَنُوووٌْ ٍَوووا فِوووٍ    ى ذَوووسَوْ  أََُّ  ملْ]تعـ

ــسآنال ضــٝمْ عمٌمــا  مــ  ًهــٌ ،(1)[زْضِ ألَفِووٍ  ــ  ق ــ ،ال م  تحسٍ

 .حتسٍ ى م  ك ازال ًمن  تحسٍ ،ال
 ٍــا ٞا ٍػــم  مــا لغــْ َــٌ ال مــ  سادانتــً ،َــٌ ال تحسٍــ ال نتنــاً ً
ــنٌا الً عاؾــسّ،انت ــْال ط ــً اقــَْانت قلَل ــوا يتال ــ  نعَػ  ٍتحــدٔ فكَ
 فَوا  تحسٍ ال نآقسال

ــ  نإً ٌ ال ناك ــ من كــ   ًعٱــ   ًغــداٵ  َــٌ  الً أمــظ  ناعنــ  علـــٓ او
ــاٍسالً تعـــددال علـــٓ ٍـــد  عٱـــ الً ،خـــس٠ا ــا ؿتعنـــٓ تغـ  نقـــٌ  حَنمـ
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 31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
 غــر ظوــسال نأ علــٓ تــد  بَنومــا ٌاًالــ فوــري عؿــس،الً ظوــسال ؾــلَ 

 ًٍـــٛثس ،بَنومـــا  فؿـــ ِأ غـــر مـــ  كتعـــاٵ بومـــا  ٗـــج أنً عؿـــسال
ــوا ــ بعكـ ــس،٠ا بع البـ ــ خـ ــظٞا وت تحسٍ الفـ ــٛثس مـ ــٓ ٍـ ــ علـ  ا حـ

ــسال ــال هــرا وت طــلمؽتانتً نآق ــدال ًوت ناصم ــى ٍكــاٵ،أ غ  عتؿــ  مل ًلكن
ــإيإً ــد دع ــٌ ال ً دٍ ــى ق ــ  ب ــس  بعــ  ًةع ــ طــلمؽتانت ف ــى قٌ الب  ب

ــى أؾــ  ٜ أمــس ــى ًظتــ  ل ــا  ، قــسآنال تنصٍ ــى تعــدِال ًإجتن  أنً ،علَ
 : ٌقٌ انت دزاضْ ًجٌي ًم  ،معَنْ ًكَ َْ ناشم وت جإ

 .تحسٍ الً نطخال بؽت  از ال:  ً اٞ
 .نآللقس طابقْال كت ال وت تحسٍ ال:  ثانُال
ــثال ــ ْ:   الـ ــد  فلطـ ــ  عـ ــسال حتسٍـ ــا ،نآقـ ــٌ دا  فمـ ــا ال هـ  كتـ

 ،ستــس  غــر نــىأ فٝبــد قَامــْال ٍــٌ إؾت  ثابتــْال ػــسٍعْالً طــماًِال
ــد ــ  بتعاهـ ــ اهلل مـ ــى ؾتاتعـ ــا ال ًعلَـ ــنْالً كتـ ــا ا٢ً طـ ــ الً كتـ  عقـ

 .ناٌجدالً
 عــد  ًبــؽت جوــْ مــ  ىنــاًأً نآقــسال كتــ  بــؽت ؿــلْال:  سابــ ال

 .تحسٍ ال
ــ ــ ال:  امظارتــ ــازٞا وت بحــ ــْال خبــ ــ قاٖلــ ــبٱإً تحسٍ البــ  االــ

ــواسبع ــٓ قــ ــسال علــ ــنْالً نآقــ ــ  طــ ــ بــ ــحابواأ ا قٌأبــ ــسٔاٞ ؾــ  خــ
ــسازه إً ــلَمو  قـ ــد  ًتطـ ــ ال بعـ ــاه  ،تحسٍـ ــ ًٍطـ ــُ وت  وٌ انتبـ  ن ـ
 .تعاؾت   اهلل عند م  بنصًلى قساز٢ا م  علَى ٍد  نتا تحسٍ ال

 كتػــــ ا انتً حــــدا ٞاً للٌقــــاٖ  نآقــــسال مٱابقــــْ:  طــــادعال
 .عجاشيإ علٓ د ت علمَْال

 : قطامواأً تحدِال مقاما :  طاب ال
 .طَْاذت*
 .عقلَْال*  
 .َْناطمادت*  
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 .علمَْال*
 .تأزغتَْال*  
 .خٝقَْٞا*  
 .جتماعَْا٢*
ــ ــ ا قـ ِع عَيَوووً أَُْ ََوووأْذُى    لِوووّوووطُ وَ إلِقُووووْ ىَوووجِِْ  جْرَََعَووودْ  ]ؾتاتعـ

 .(1)[قُسْآُِ الَ ََأْذُىَُ تَِِريْيِهِ وَىَىْ مَاَُ تَعْعُهٌُْ ىِثَعْطٍ ظَهِاً  ىتَِِريْوِ هَرَ  

: ا٢عجـــاش الغـــرِ للقـــسآن بـــسد ًفكـــ  ؾـــَ  ًدعـــٌٔ   الثـــام 
 ةسً التحسٍ  علَى ، ًتأكَد القسآن لطٝمتى منوا .

  أن ًهــٌ ُنــآقسال تحــدِال ًحقَقــْ ٍتماغــٓ ت طــراٵ لــا نٱــس ً
ــا إ ــظ ًادتــ   جتم ــ  ٍنحؿــس ٜ ا٢ن ــ بأه ــ دًن ناشم ــ ،ناشم   لٜاف
ــا٢ مــ  أمــْ كــ  أن لــٌ أِ للعوــد، ًلــَظ للجــنظ ًزد  ٝ الــً  ظن
ــاناشم وت  ادتــً ــ  و ــد  اجتمع ــا ًأع ــبى نٞ تطــعٓ م ــسال ٍػ ــ  نآق  ث

ــْٞا جــإ  ــْال م ــ ادتً ٝحق ــال َ ــ  ُالت ــرا ًـت ــٌ إؾت  ًهك ــْال ٍ  قَام
 نآقــسال ٍػــر ًكمــا ؿتثلــى، تــأتُ  أن زتتمعــْ ا جَــٞا ضــتٱاع إ نتــا
ــ إف فـــا  ا٠ً علـــٌ الإؾت  ــ إؾت  نـــاظس ٍكـــاٵ أ ىنـ ــ  تٱـــٌز ال ْالمطـ  تقيالـ
ــٌزّالً ــْانت ثـ ــاٖ     علٌماتَـ ــن  ًمطـ ــسآن ضـ ــ  القـ ــتنب  مـ ــٌ  تطـ ، ًضـ

ــٌانؽت  ــس ًق ــْقو ــى      ًخَب ــان ، ًالتحــدِ وت قٌل ــ  شم ــ  وت ك ــ  السٍ أه
ــاؾت   ِْ        ]تع ٍِوو َّا َفووْأُذى  ِتُعووىَزٍج  َّصَّْىَنووا َعَيووً َعْثووِد ََّووا  ٍِ َْووٍة  ٌْ ِفووٍ َز ُْ ُمنووُر َوِإ

 .(2)[ٍِريْيِهِ

أعـــٝي مـــ  ضـــٌزّ    ٍـــْا٠ وت نآقـــسال خبـــازأ نطـــتقسأ  أن ًقتكـــ 
ــ  فقــد  عٌنتــْ،ال ًحلــٌ   حؿــٌ   عــ  ا٢ضــسإ  ْ ا٠  أن ضــابقاٵ  ا ٍق  ٍــ
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ــسد ــسض زت ــ  ٜ ذإ ف ــا إ قتك ــاعال جتم ــ  ن ــتٓ، امؿــاز وت ًه ــا غ  أم
ــ  نا٠ ــ آقسال تحـــدِالً حاؾـــ  جتمـــا ٢ا ناف  أن ٜبـــد نعـــ  بـــا ، ُن

ــد ــازإ وت صتتوـ ــاشإ ظوـ ــسال عجـ ــى نآقـ ــاٖـ وت ًعلٌمـ ــسال خؿـ ــ نآقـ  ىأنـ
ــد  ــٓ متق ــاٵ ىنــاشم عل ــى وت داٖم ــى،أً ًمكــامَنى علٌم   أن فعلَنــا حكام
 علـــٓ متقـــد  ىأنـــ حؿـــاَٖا ٢اً زقـــا ٞاًب ازجُارتـــ رشانتبـــ نٛكـــد
 .ىناشم

ٝٵ ــث ــى علــٓ نآقــسال غتــر خــرتا عتؿــ  إ م  ٜ مكــانا٢ املعــ مــ  أن
ــ  أن ــد نق ــسالإؾت  سجــٌ ال ا حــ عن ــد نآق ــد علمــُ كتػــا إ عن  جدٍ

 حطــ  مــساٞ هــرا ناكــ نإً ػــسٍ ْال ىآٍاتــ وت مؿــداقى عــ  للبحــ 
٧ٕ،إ مت لــٌ للنــاع ًعٌنــاٵ حجَــْ اقــٌٔ ٍكــٌن ىأنــ اٜ ٍكــاٵ،أ  ًٜبــد بتــدا

 ًظَ توــا علــٌ ال بــٌا أ كافــْ وت متخؿؿــْ مٛضطــا  تأضــَظ مــ 
ــى تلمـــظ ــسال وت كتػـــا ٞا أًجـ  تحـــدِال لَبقـــٓ بـــا ال هـــرا وت نآقـ
 .نآللقس ناعال حاجْ ثبا ٢ً،  متؿٝ

ٝٵ ــث ــى م ــى اٜ دإ مــ  مــا ،(1)[وَإِذَ  ٍَسِظْوودُ فَهُووىَ ََيْووفِ ِ ]ؾتاتعــ قٌل  ل

ــى ــ عمــ ال ٍطــتلص  هتــا دًإ، ل ــ مــ  ًٚ دال  ًبــر  ٛضطــا انتً دً ال
ــٌاٞ ــاًإع ا مــ ــإٞا ْنــ ــٌثو  وت ةبــ ــإ مــ ــرا انت ًبنــ ــناعْ ختــ  ًؾــ
 .طتعؿَْانت لٟمساض دًإال ٢كتػا  ناضبْانت جوصّاٞ

ــى ًوت ــ قٌلــ زْضِ إِِّّووووٍ  ألَ جْعَيْنِووووٍ عَيَووووً خَووووصَ  ِِِ   اهقَوووو]اؾتتعــ

 : مطاٖ  ،(2)[حَفُِظٌ عَيٌُِ 

 .زضٞا ًشازّاض  ب ًشازّ تأضَظ علٓ  اذت : ًؾتاٞ
 .ًمقدماتوا صزاعْالب عناٍْال لصً  : ثانَْال
 .ًغري ن  ال م  زضٞا كنٌش خسً  بػازّ : ثْالثال
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 مل زقــــَْأ ثــــسًا  مؿــــس زضأ وت نأ عــــ  خبــــازإ : سابعــــْال
 .أع  ًلكنوا ،صزاعْال ظاهسها ناك أنً بعد تطتثمس
 .زضاٞ خبرا  ت سٍ ال من  : امطْارت
ِ  إختَــاز  ًجــٌ   : طادضــْال ٓ  غــسا  ا٢ تتــٌؾت  أمَنــْ أٍــاد  علــ

 .نبَاٵ طٝ ال علَى ٌٍض  كان فقد زضاٞ م  ختس  يتال ثسًا ال
 : منوا با ال بورا خاؾْ َْناقتإ ًظاٖ  هنا 
 .ًح ظى نآقسال ع  ر ال:  ًؾتاٞ
 .ناقتٜاًتثبَ   تقٌٍْ:  ثانَْال
 آٍاتــى وت بسدتتــ نــاعال ًجعــ  ،للن ــٌع نآقــسال حتبَــ :  ثــْالثال

٤ٙ ٤ًإٸذ٤ا]تعاؾت   ا ق  .(1) [٤ًأٲنؿ٪ت٥ٌا لٲى٥ فٲاض٦ت٤م٪ع٥ٌا قسآنال قٳسٸ
ــْال ــى جوـــازا٢ً تحـــدِال مٌاؾـــلْ:  سابعـ  مـــ  ًهـــٌ قسآنالبـــ بـ

 ٍــــْا٠ أن أِ  ،(2)[قُووووسْآَُ ذَووووسْذُِالً ىوَزَذِّوووووْ ]تعــــاؾت    قٌلــــى عمٌمــــا 

 .قسآنالب سللجو تدعٌ أعٝي
 ًهــٌ ضــلحْٞا بــأقٌٔ جــٌ الً عٌنتــْالإؾت  دخٌ الــ : ْامطــارت

 غــــر  نــــاجإؾت  قتَــــ  ادٍــــْانت قــــٌٔال نامَــــص نأً خاؾــــْ نآقــــسال
 ْنـــامٞاً ؿـــٝ الب طـــلمؽتانت ك ـــْ لرجـــ   قـــسآنال فَـــأتُ ،طـــلمؽتانت

 .ًأحكامى نسآقالب ًـتطكو 
 ٜ أِ راتَــــْال نعــــْانتب ٍنحؿــــس ٜ نآقــــسال حتــــدِ أن:  طادضــــْال
 بـــ  ى،آٍاتـــً كلماتـــى وت تبـــدٍ الً تغـــَرال ستـــاًٜ  ةـــسً عنـــد ٍقـــ 
 نآقــسال ٍطــتٱَ  فوــ  عــ ،ٞا عنــٓانت علــٓ تحسٍــ ال ضتمــ   أن قتكــ 
 . ػساٖ الً ؽتناقٌالً خٝ ٞاً قَ ال وت تحسٍ ال ٍتحدٔ أن

ــ :  ٌا ادتــ ــرا ،نع ــ  ًب ــآقسال وــادادت مٌقــٌ  ننق  طــاحْالإؾت  ُن
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 .َادٍ انت ًشتتل  َْانتعال

 ٌزادتـــً ظلـــ ال نآقـــسال ٍتحـــداي رِالـــ تحسٍـــ ال مـــ :  طـــابعْال
 .طلمٌنانت لى ٍتعسض رِال

ــْال ــ دازهــ ، عقــس وت طــلمؽتانت غــصً تحسٍــ ال ًمــ :  ثامن  نآقسالف
ــى ٍ كــحى ــ ًغتصٍ ــاؾت  ا ق فَََووِْ  عْرَوودَي عَيَووُْنٌُْ فَاعْرَوودُو  عَيَُْووهِ تَِِريْوووِ    ]تع

 .(1)[ٍَا  عْرَدَي عَيَُْنٌُْ

ــسآنال ضــٝمْ:  تاضــعْال ــ  ق ــ ال م ــ  حــسش تحسٍ  للمطــلمؽت ًح 
 .ًمطاجده  ًعٌاٖلو 
ــا ٢ا ًعــ  ــُ م ــ عل ــا: "  اق ــ لتــا اذا كن ــرنا ٌةَظال ــ ل  نيبالب

 . "ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل 
 صتعلــــى علٌمــــى، نطــــتخس  نثــــٌزي، ،نآقسالبــــ نلــــٌذ  أن علَنــــاً 
 .مٝذاٵ
ــ ً ــاشإ مــ ــسال عجــ ــىأ ،نآقــ ـــاز  نــ ـــسٍ ال عتــ ــد تحــ ــ انت عنــ  لــ

 .ناشم ك  وت طلٌ ال مناهج ًوت ،خسٔٞا
 تحدِ الً عجاش٢ا بؽت نطبْال هـُ ما تـسٔ
ــبْال ــُ نطـ ــٌ  هـ ــٌف عمـ ــ  ًخؿـ ــ  مٱلـ ــاشإ فكـ ــٌ عجـ ــد٪ هـ  حتـ

ٔ  براتـــى نآقـــس الً عجـــاش، إ هـــٌ حتـــد  كـــ   ًلـــَظ  قـــاٖلؽت ال ٍتحـــد
 حـــاد٠ا خبـــازأ ًٍبـــدد ، لـــ  مطـــتم  ًجـــٌد مـــ  ًقتنـــ  تحسٍ البـــ
ــاذّالً ــ ػـ ــٌ  يتالـ ــى، تقـ ــٓ بـ ــاهداٵ لَبقـ ــٓ غـ ــاد علـ ــلمؽتانت جوـ  وت طـ

 . ًتعاهدي ح ظى
ــٝمْ ــسال ًضـ ــ  نآقـ ــ ال مـ ــٌّ تحسٍـ ــاع دعـ ــ للنـ ــ  ،نال٣قتـ  ًحـ

 بأحكامـــى عمـــ الً تًٝتـــى وت لتتجلـــٓ اهلل كـــٝ إؾت  لجـــٌٕال علـــٓ
 .لكٌ انت املع وت طل انت ٕزتقاإً ًج  عص بازِالب ناطنٜا ؾلْ
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ــاٵ قـــسآنال ًأنـــص  ًجـــ  عـــص اهلل ت كـــ  ًقـــد  مـــدٔ ًعلـــٓ صتٌمـ
 ٍــا ا٠ نــصً  وت تعاقــ الً تــدز ال هــرا لَكــٌن ضــنْ  ًٍعػــس ثــٝ 
 وت لـــى طـــلمؽتانت ًح ـــ  تحسٍـــ ،ال مـــ  لطـــٝمتى مبازكـــْ ًضـــَلْ

ــامو  ؾــــدًزه ، ــدًٍ  ًقَــ ــى، بتــ ــسّ آٍاتــ ــخوا، ًكثــ ــد نطــ  أزاد ًقــ
ــازال ــى ك ـ ــدّ مـــسّ نصًلـ  ،(1)[ىَوووىْالَ ُّوووصِّهَ عَيَُْوووهِ  ىقُوووسْآُُ جَُْيَوووحً وَ حِووودَجً ] ًاحـ

 ل٣قتـــان، لـــ  متجـــددّ دعـــٌّ صتٌمـــاٵ تنصٍلـــى أن ٍعلمـــٌن ٜ ًهـــ 
 .كتَعاٵ ناعالًب بو  ًزلتْ

 ىحيان
ــ ــْالً غــازّا٢ هــٌ:  لغــْ ٌحُال ــا ًكــ  ا اٜلــً ْالسضــالً كتاب  م

ــىأ ــر إؾت  لقَتـ ــٝ إً ، غـ ــإ، وت عـ ــر خ ـ ــُ اًلـ ــ مسـ ــاٵ، ا اٜلـ  ًحَـ
 متعـــددّ مطـــمَا  علـــٓ ٍقـــ  فوـــٌ ػـــككْانت كلَـــا ال مـــ  ٌحُالـــً

 . للسضٌ  ظاهساٵ ٍكٌن ما ًمنى ًاحد، معنٓ ذا 
ــً  ــدز ٌحُالـ ــٓ مؿـ ــى،إ ًحـ ــ اًٞ لَـ ــٌ  ؾـ ــ  فعـ ــٌع، مثـ  فلـ
ــً ــاال ا ٍقـ ــاال ٌحـ ــسعْ أِ ٌحـ ــٌ ،بطـ ــٌ  ًهـ ــ  منؿـ  ،مكـــمس ب عـ

 .ًمعنٓ ل ظاٵ ضسٍ  أِ ًحُ ًمٌ 
 ًجـــ  عـــص اهلل لقـــإإً تعلـــَ  كـــٝ ال ًعلـــ  ؾـــٱٝ ٢ا وت ًهـــٌ

 ًاضــٱْ غــر مــ  ٖٝكــْانت بٌاضــٱْ دٍ الــ مٌزأبــ ٍتعلــ  مــا بَــإنلٟ
 .بػس
ٌ قَــ   ً ُ ارت كــٝ  ال هــ ْ  مــ    ــ  ا حــ  وت نــيب  حــ   وت ملــ   جوــ

ؾـــلٓ اهلل  نيبالـــ عـــ  ًزدً،  ًلكنـــى أعـــ  لغـــْ ًإؾـــٱٝحاٵ َقظـــْ،ال
 . ًحُ بَإناٞ زٍٚا نأ: " علَى ًآلى ًضل 

ــ كمـــا َقظـــْالب ملحـــ  منـــامو  نأ أ  زتـــاشاٵ ًحـــُ هـــٌ فوـــ   ا قـ
ــى ًضــل    ــى ًآل ــا : " ؾــلٓ اهلل علَ ــاِ تن ــا  ًٜ عَن ــيب ٍن ــس ٞا ،"قل  ق
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 قٌلــى علَــى ًٍــد  حكمــاٵ ٌحُالبــ ًملحــ  قَقــْاذت علــٓ ًحــُ نــىأ

ــ ــساهَ إ وتؾت اتع فَيَََّووا تَيَووََ ٍَعَووهُ  ىعَّووعٍَْ قَوواه ََوواتُنٍََّ إِِّّووٍ أَزَي      ] ب

ٍَُس         ٍَووووا ُذووووْ  ََاَأَتووووِد  ْفَعووووْو  ٍَوووواَذ  َذووووَسي َقوووواه  ِّّووووٍ َأْذَتُحووووَل َفوووواُّ ْس  ًِ َأ ِفووووٍ  َاَنووووا

 .(1)[ظَرَجِدٍُِّ إُِْ شَاءَ  ىيَّهُ ٍِِْ  ىصَّاتِسََِِ

 ًقَــ  نبــٌّال تعــس  ًبــى ،ػــساٖ الً َ التكــال مؿــدز ٌحُالــً
ــٌٜي ــازأ نقٱعــ ٢ ل ــٌ أ طــمإ،ال خب ــ : ق ــٌ  ىأن ــ  ن ــ  ةسٍ  اهللً للتبلَ
ــ  ٍكــ  مل فــاذا ، كــسٍ  ًاضــ   ،نبَــإي أ غتتــازإؾت تعــ اهلل نإفــ ٌحُال
 .ٍبتدعى ؿتا حكا ٞا ًٍبل 
ــ  ــا ا٢ ا قـ ــُ مـ ــٌ علـ ــُ ًهـ ــ  ٍلـ ــٌ  غطـ ــلٓ  اهلل زضـ اهلل ؾـ

 لقـــد اهلل زضـــٌ  ٍـــا مـــُأً نـــ أ بـــأبُ: " ً وَـــصي علَـــى ًآلـــى ًضـــل 
ــإناًٞ نبــٌّال مــ  غــر  ؿتــٌ  ٍنقٱــ  مل مــا ؿتٌتــ  نقٱــ إ ــازأً بَ  خب
 .(2)"طمإال

 ،نآقــــسال مــــ  مٌقــــعاٵ ضــــبعؽت ضتــــٌ وت( ًحــــُ) مــــادّ ًًزد 
 وت كمـــا،  ىل ظـــ بغـــر ًلكـــ  ،ٌحُالبـــ تتعلـــ  خـــسٔأ آٍـــا  ًهنـــا 
ــى ــ قٌل ثُووٌَّ عَسَظَووهٌُْ عَيَووً  اَالَ ِنَووحِ فَقَوواه أَّْثِجُووىٍِّ     وَعيووٌ آلً  ألَظْووََاءَ مُيَّهَووا ]ؾتاتع

 .(3)[تِأَظََْاءِ هَ ُالَء إُِْ مُنرٌُْ صَالِقِ َ 

ْ  كنــــىالنـــاع   ٍـــدز   ًٜ ــ ٞ تعلــــَ ال ذلـــ   ًكَ َـــ  وت حــــد  ىنـ
ــمإ،ال ــ  ط ــى ًلع ــ  نــٌامَظ ل ــ  ختتل ــٌامَظ ع  ،زضٞا حكــا أً ن
ــاً ــٓ ًجــى، مــ  ًخؿــٌف عمــٌ  بَنوم ــ  هــرا ًعل  هــرا ٍكــٌن ه
ــَ ال ــ  ٠د  تعل ــ ؿتث ــ انت بٌاضــٱْ ٌحُال ــس ٞا ٜ، ًأ ل ــٌ ق ــال ه  ُناث
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. 
 ًمــ  ،[لٲن٤ــا ع٪لٴــ ٤ ٜٲ] ٖٝكــْانت  الــق آد  تعلــَ  مت نأ ًبعــد 
ــتبعدانت ــا لـــ انت ٍنقـــ  نأ طـ ــى، ٜ مـ ــرا ٍنقـــ  مل لـــ انت نأ أِ ٍعلمـ  هـ
إؾت  تعلـــَ الً ٌحُالـــ نقـــ  رِالـــ لـــ انت أن فـــسض علـــٓ ٜإ ٌحُالـــ
ٜٵ ٍك  مل آد   .[بٌٗنُأن]ؾتاتع ًأمسي ىالبطٛ مػمٌ
 هــٌ نآقــس فكــ  مٱلــ ، ًخؿــٌف عمــٌ  نآقــسالً ٌحُالــ ًبــؽت 
ــَظ ،ًحــُ ــ  ًل ــآقس ًحــُ ك ــا ً أً اٵ،ن ــدٕ م ــى ب ؾــلٓ  اهلل زضــٌ  ب

ــ مــ  اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   ٜ نافكــ نــٌ ،ال وت ؿــادقْال سٍٚــاال ٌحُال
،  ٕٝارتـــ لَـــىإ حبـــ  ثـــ  ؿـــب ،ال فلـــ  مثـــ  جـــإ  ٜإ زٍٚـــا ٍـــسٔ
ــ ــٌ ناًكـ ــاز وت غتلـ ــسإ غـ ــفَتح حـ ــى  نـ ــٌ ، فَـ ــدال ًهـ ــال وت تعبـ  ُاللَـ

ــدد،ال ذًا  ــ ) ع ــددال لع ــا ع ــ  ،(ؿــساذتً حؿــا٢ٕا هن ــص   أن قب  ٍن
ــىأإؾت  ــصًد خدظتــْإؾت  ٍسجــ ً هل ــوا ًٍت ــٓ نتثل  وت ًهــٌ  اذتــ جــإ حت
ؾــلٓ اهلل علَــى   نيبالــ ا قــ قــسأ،إ: ا فقــ لــ انت فجــإي،  حــسإ غــاز

ــى ًضــل   ــا:  ًآل ــاأ م ــازٙ، ن ــ بق ــٓ فغٱــي فأخــرنُ :ا ق ــ  حت ــي بل  م
ــ  زضــلي، أ ثــ   وــد ادت ــ  مــا  فقلــ   اقــسأ، :  ا فق  فأخـــرنُ بقــازٙ،  اأن

*  خ٤لٲــ ٤ ر٪ِالــ ز٤ٰبــ ٲاضــ  ب٪ اقٴــس٤أٴ ]:  ا فقــ زضــليأ ثــ  َــْناثال فغٱــي
 قٲلٲ ٸالب٪ــ ع٤لٺــ ٤ ر٪ِالــ*  كٴــس٤ ٥اٞ ٤ًز٤ب٭ــ ٲ اقٴــس٤أٴ*  ع٤لٲــ ٹ م٪ــ ٦ ناط٤ــناٜ خ٤لٲــ ٤
 .(1)[  ٤ٍع٦لٲ ٦ لٲ ٦ م٤ا ناط٤ناٜ ع٤لٺ ٤* 

ــً ــ  أعــ  ٌحُال ــٌّال م ـــًمعسف نب ــال ْـ ــد  َ التك ــٓ ًٍ ــٌ  عل  عم
ــدز ــ اهلل ّقـ ــإً ؾتاتعـ ــدإبإ االتؿـ ــاٵ تـ ــتدامْإً ًخلقـ ــ  فكـــ ،  ضـ  هتكـ
 ضلطــلْ نقٱــا إ علــٓ ٍــد  ٌحُالــً علــْ، بــدًن ًبقــاٚي حؿــٌلى قتتنــ 
ــ ٌجال بٌاجــ  مكنــا انت إؾت ٖٝــ   ارتنــاع ًالًحاجــْ   ى،ـــــلرات ٌدــ

 ٜ ٌجــــٌدا انت نأ علــــٓ ٍكــــاٵأ ًٍــــد تعــــاؾت    اهللزلتــــْ ًلٱــــ  
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 .نال٣مك اجْاذت نتٝشمْ ؾتاتع مػَٗتى ع  ضتغنإا٢ تطتٱَ 

ــؽت ــٌّال ًب ــً نب ــْ ٌحُال ــ نإً مٝشم ــ  ناك ــإنٞا بع ــ  بَ ــأ هت  ٍتنب
ٔ  ًٜ ؿــٌ  ال ٍطــم   مــ   ًمــنو   منامــى وت  نأ ًؾــحَ   لــ ، انت ٍــس
 عــص اهلل خؿــو  ؿتــا نــاعال عــ  ختل ــٌاإ ًلكــنو  ،بػــسال مــ  نبَــإٞا

 .ًظاٖ وا ًعظَ  نبٌّال ًغس   ك ال م  بى ًج 
 مستبــــْ علــــٓ ٍكــــ  مل نبَــــإٞاإؾت  ٌحُالــــ نأ طــــلما انت ًمــــ 
 ًكتــ  اهللًت كــ   ل ظــاٵ، ٍكــٌن  أن مــ  أعــ  ًهــٌ ًاحــدّ، ًكَ َــْ
 .ٌحُال ًجٌي ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد للنيب

 زٍاقــــْ ًقتــــازع عبــــادّالً تطــــبَ الإؾت  نانطــــ٢ا ٍنقٱــــ  ًقــــد
 كػـــ  علـــٓ عتؿـــ  ًقـــد ًكمَتـــى، غـــرإال نـــٌ  وت ًقطـــٌّ زًحَـــْ

ــ أ ــال ه ــ أ ا الــ اً ناعسف ــى ،ٌؾــ ال ه ــُ حــظ ًلكن  ناًًجــد ذات
ــُ ــ  ن طـ ــعٌز ًتٌظَـ ــْاذت اً لٝغـ ــْال اضـ ــْإ اً طادضـ ــْ،نازب فاقـ  َـ

 فــَ  هــٌ رِالــ طــماًِال ٌحُالــ عــ  ٌقــٌ انتً اهَــْانت وت غتتلــ ً
ــإاٞ بــى اهلل خــتـإ ا كمــال مــ  ــْ تػــسٍ اٵ ؿــساذت ضتــٌ علــٓ نبَ  ًمستب

 .طمإال ْالبسض زضٞا ٞه  كمبعٌثؽت ملكٌتَْ ًًظَ ْ
ــ ْ ــ ًفلط ــر ٌحُال ــ  أك ــدزكوا  أن م ــا أ ت ــسال ًه ــٌ بػ ــٌ فو  ناعن

 مــ  ىناضــبح اهلل ن ــخ فكمــا لــ ،ارتً بــازِال بــؽت داٖ الــ ا تؿــ٢ا
ــف آد  وت زًحــى ــ نانطــ٢ا ٍــرت   أن أبــٓ ؾتاتعــ ىأن ــى أضــجد رِال  ل

ــى ٖٝكــْانت ــادا الب ًكل  ــادّ غــر مــ  عب ــْ ا تؿــل٣ م ــا ًمعسف  ظتــ  م
ــى ــا علَـ ــُ ًمـ ــى ٍنتوـ ــ اٜ عنـ ــإ ٌحُالـ ــ ،لٟنبَـ ــ أنفكـ ــد ٌحُالـ  قٌاعـ

ــْ ــسٍعَْ مساًٍــ ــْ ًتػــ ــٞ ثابتــ ــْال دزً  ازّنــ ــ  داٍــ ــَ  ًفكــ  ؾــ
 .ك سال ًًجٌي ْلكٝال

ــد ــٓ ٍكــٌن ًق ــ معن ــسال وت ٌحُال ــ  أخـــ نآق ــاي م ــْ،ال وت معن  لغ
 و بعكــ مــ  بعكــو  نــاعال بــؽت مٌقــٌعاٵ فَــى ٌحُالــ ل ــ  ٍــسد فلــ 
 ؾــبغْ ٢ًعٱاٖــى لــى ؾــٱٝحُاٜ عنــٓانت همَــْأ علــٓ ٍــد  هتــا ،خــس٠ا
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ــْ ــدلً عقاٖدٍـ ــى،أ تٌكَـ ــ  همَتـ ــا وت ًزد نعـ  يِرررٍْ قٌَْيِررروِ عَهَرررَ فَخَرررشَ َ] شكسٍـ

 .(1)[ًَعَشًِّْا بُكْشَةً سَبِّرْحٌُا  أٌ ْْيِىْان فَأًَْحََ رْحْشَا ِاملِ
ــ ــسًنانت ا ًقـ ــ نأ  طـ ــا ٌحُالـ ــاز٢ّا هنـ ــ  ،غـ ــ ال ًلكـ ــى بحـ  فَـ
ــإف أعــ ، ــ ًتلــ  ؾــامتْ ًدعــٌّ ٌاضــٱْالب ًحــُ ىن ــد دعٌّال   مــ  ق

 علــٓ ْلــدٜ ًفَــى ن ظ،الــ علــٓ مــ اًٞ ػــسعَْال ٌظَ ــْال بــؽت اٵنــاحَأ
 اٵةسٍقـــ علَـــى ٌاظبـــْانتإختـــاذ ً اهللإؾت  دعٌّالـــ وت تطـــبَ ال مٌقـــٌعَْ

ٝٵ تقـــٌٔالإؾت   ًنقلـــو  تبلـــَغو  وت بَـــإنٞاإؾت  ؿـــا ن٢اإؾت  ًضـــبَ
ــ ــمإ،ال ْاللسض ــ ط ــْ ناًبَ ــُ ذتقَق ــ  أن ًه ــسد ْمتاؿــال دعٌّال ــ  ف  م

 . ناقت٢اإؾت  ناعال جر  مؿادٍ 
ؾـــلٓ  ستمـــد نيبالـــً ،اهلل ضـــبحٌا  أن شكسٍـــا لـــَو إ أًحـــٓ لقـــد

ــل    ــى ًض ــى ًآل ــإ اهلل علَ ــا ٞاب ج ــسٍعْالً حك ـــقاذت ػ ــاٵ ْـ ٝٵ ل ظ  ًفعــ
 .نبٌّال املع وت دزجتى علٌ علٓ ٍد  هتا ًتقسٍساٵ،
ـــدزاض ًوت ــْ ْـــ ــس مقازنــ ــ تظوــ ــ اهلل ْنعمــ ــٓ ؾتاتعــ ــانت علــ  ؽتـطلمــ

 ٍــسًن ٌاناكــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــ ؾــحا أ نإفــ ٌحُالبــ
 دـــــػدٍال َـــٌ ال وت عسقـــاٵ ٍت ؿـــد جبَنـــى أنً كـــس ال مـــ  ٍؿـــَبى مـــا
ــ ــصً  ْـضاعــ ردال ــ ن ــْك ٌحُال ـــالسضال  لطــ ْل ْـستطٌضــ آٍ ـــًمػق ْـ  ْـ

ــوا، ــرا حتمل ــ  ل ــ مطــتلصما  فم ــتٝ إ ٌحُال ــ غخؿــَْ م ؾــلٓ  نيبال
ــل    ــى ًضـ ــى ًآلـ ــ اهلل علَـ ــناطن٢ا  ٜاللكمـ ــ  ْـَـ ــْ ،اهلل ب كـ  كمقدمـ

ــْ ــْإً عقاٖدٍــ ــدز جتماعَــ ــ  ًمؿــ ــْ تٌفَــ ــدٍ  ًمقدمــ ــاعال لتؿــ  نــ
ــتماعو إً ـــى، ضــ ــ  لــ ــٌن ٜ فمــ ــادقاٵ ٍكــ ــ  ؾــ ــاعال مــ ــرتى وت نــ  ضــ

 .نبٌّال بدعٌٔ ناعال ٍؿدقى ٜ ًكٝمى ًمعامٝتى
ــ ً ــاحثٌنال أةل ــ  وت ب ــْانت هــري كــٝ ال عل ــٓ قٌل  بْالطــال ضتــٌ عل

 ًجــ  عــص اهلل نإفــ مٱلقــاٵ بَــإنٞا بعؿــمْ قــٌ ال علــٓ ًلكــ  ،كلَــْال
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 ضتػــــواد٢ا ًقتكــــ  ضــــبابىأ ًقــــَ  حكمــــىأً تقنــــىأ اٵأمــــس زادأ ذاإ
ــ ــُ عجصّانتب ــ  فو ــاة  دلَ ــٓ ق ــ ؾــد  عل ــد نيب،ال  ناطــن٢ا ٍكــٌن ًق

ــى كــ  وت ؾــادقاٵ ــ  حَات ــدعُ ث ــٌّال ٍ ــاٵ نب ــاٵ اً كاذب ــ اً ًهم  نإً اٜخَ
 ك ــسد بــى ًتلــبظ ؿــد ال عتــادإ مــ ف  ــسض،ال ضــبَ  علــٓ هــرا ناكــ

ــ  ــسادأ م ــٌز ؿــٝ ال ف ــى تتبل ــْأ حــٌاجص بن ط ــْأً دبَ ــٌن ،خٝقَ  ًتك
ــدي ــاٖ  عن ــدّ ةب ــإد٩إ دًن حتــٌ  لتَ ــ ع ــاك نعــ  كــر ،الً صًزال   ن

ــْ نــــاعال عــــ  خت َــــ  ناعنــــًٌ زلتــــْ، عؿــــمْال ــْ ًمقدمــ  علمَــ
 .مامْاًٜ نبٌّال نتنؿ  َاٵال ًإعداداٵ نيبالب دٍ ــللتؿ

 قابـــ الً  اعـــ ال ةـــس  مـــ  ؿـــحْال ًغـــساٖ  ضـــبا أ دًًجـــٌ
ــ ٞ ــ  ىن ٓ  غـــُٕ، كــ   تقــ  أ ؾتاتع  وت ضـــاب  خلــ   ًجــٌد  فــسض  ًعلــ
ْ  َْــغاٖال علــْالً  اعــ  ال ةــس  مــ  ضــبا  ٞا نإفــ قابــ ،ال  وت كافَــ
 ضـــتجابْإً ،اؾتتعـــ اهلل ّقـــدز لعظـــَ  نبـــٌّال ٍـــا اغ ًحتقَـــ  تنجَـــصال
 .٢زادتى كتَعاٵ خلٌقا انت

ــٌ ال ًهــرا ــت  ق ــاٵ ٍ  ــْال ٌحــدّال ٢ضــتمساز آفاق  للمطــلمؽت عقاٖدٍ
ــْال مـــراهبو  ختل ـــ إ نإً ــاٍ  لَؿـــب  كٝمَـ  عؿـــمْ وت ا قـــٌٞا تبـ
 غــسإإ ذلــ  وت ًلــَظ  ،اذتــ ًهــٌ ؾــغسًٍاٵ نصاعــاٵ نبــٌّال قبــ  بَــإنٞا

ــؽت ــا  للمكل ـ ــاذ ،ال باتبـ ــٌعَْ عتبـــاز٢ كـ ــصّانت مٌقـ  ثبـــٌ  وت عجـ
 مقــسًن  للعــادّ خــاز  أمــس ؾــٱٝ ا٢ وت عجــصّانتً نبــٌّ،ال دعــٌٔ

ــدِالب ــ تحــ ــ  املضــ ــْ،انت عــ ــٍن ًٜ عازقــ ــاذ ال االــ ــاق  كــ  للتنــ
ــادالً ــؽت تكـ ــٌّال بـ ــر ،الً نبـ ــمْ كـ ــإٞا ًلعؿـ ــاٵ نبَـ ــاًٞ ،مٱلقـ  نوـ

 .بَإنٞا ًه  خلقى أغس  بى ختـإ ُال ًفك  فَ 
 َْضــــٝما٢ دزاضــــا ال تطــــتٌ  مل حكــــا أً ضــــسازأ ًللــــٌحُ

ٕ  حقوــا   عنــد  ؾــٌزي  خــتٝ  إً ًمٌقــٌعَتى  بكَ َتــى  تعلــ   مــا  ضــٌا
ــ   مــ   غــري إؾت ً لَــى إ نــص  أ مــا  ًأ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل      نيبال
ــإ،نٞا ــ ا  بَـ ــ انت ًؾـ ــأتُ رِالـــ لـ ــ ٍـ ــى ٌحُالبـ  ًمقدماتـــى ًهَٗتـ
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 .خٝقُٞاً عقاٖدِال ًن عى ثسيأً ىٍاتاًغ ًمٌقٌعى ىٍاتاًبد
ــ زًِ ــ  س اذتـ ــا  بـ ــ هػـ ــ ىأنـ ــٌ  ا ضـ ــى  اهلل زضـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

ــل  ــى ًضـ ــ ًآلـ ــا: " ا فقـ ــٌ  ٍـ ــ ٍأتَـــ  كَـــ  اهلل زضـ ــ ٌحُ ،الـ  ا فقـ
ــٌ  ــلٓ اهلل زضـ ــى اهلل ؾـ ــل  علَـ ــاحَأ:  ًضـ ــأتَي اٵنـ ــ  ٍـ ــلْ مثـ  ؾلؿـ

ُ  غــديأ ًهــٌ -سعادتــ  ؾــٌ  أِ سعادتــ  ًقــد  عــي، فَ ؿــ  علــ
ٝٵ لــ انت لــُ ٍتمثــ  اٵنــاحَأً ،ا قــ مــا عنــى ًعَــ   فــأعُ فــَكلمي زجــ

 .(1)"ٍقٌ  ما
ــادّ ًعـــ  ــ  عبـ ــام ال بـ ــ: " ا قـــ ؿـ ــ ناكـ ــلٓ نيبالـ ــى اهلل ؾـ  علَـ
 ًوت ،(2) (ًجوــى ًتسبــد لــرل  كــس  ُــــٌحال لَــىع نــص  ذاإ ًضــل 
ـــزأض نكــظ زًاٍــْ ـــؾحابأ ًنكــظ ىـ ـــزًٚضو ىـ ـــض فلمــا ، ــ ــى سٔـ  عن
 ".زأضى زف 

ــدٍ  ًوت ــ حـ ــك ٌحُالـ ــلْ ىأنـ ــٓ ؾلؿـ ــ ٌ علـ ــلْالً ،ناؾـ  ؿلؿـ
ــٌ  ــداذت ؾــ ــازّإ ،دٍــ ــٌدإؾت  غــ ــقْانت ًجــ ــعٌبْالً ػــ ــُ وت ؿــ  تلقــ

 مــ  ًعناٍــْ ًتعاهــد ب كــ  اٜ ا تنــ ٜ منصلــْ نبـــٌّال مقــا  نإٌحُ،الــ
 أِ حتملـــى، ٍطـــتٱَ  ٜ ٌحُالـــ تلقـــُل اهلل ٍعـــد٩ي ٜ فمـــ  ،اؾتتعـــ اهلل
ــٌّ عــدادا٢  أن ــْ ٍطــب  للنب ــ مسحل  ٍنحؿــس ٜ عــداداٜ ًهــرا ٌحُ،ال

ْ ال قـــدزّ انت باظتـــاد  ٓ  بدنَـــ ُ  علـــ ــ  تلقـــ ــ  ٍػـــم   بـــ   ٌحُالـ  داز انتـ
ــا انتً ــٝ ٞاً لكـ ــٝ ،ا عمـــٞاً خـ ــب  نأ ذنإ غسابـــْ فـ  نـــصً  ٍطـ
ــ ـــيبال علــٓ ٌحُال ــى ًضــل   ستمــد نـ ــى ًآل ــى ؾــلٓ اهلل علَ  غــاز وت حتنث

 .حسإ
ــركس ــى ٛزخــٌنانتً  طــسًنانت ًٍ ــى ًضــل    عصلت ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ

ــاز وت ــباي وت منـــا كـــ  ًدزع حـــسإ، غـ  املعـــال مطـــتٌٔ ًعلـــٓ ؾـ
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ــٝما٢ ــى ُضــ ــرا ًمدازضــ ــْ،انت وت هــ ــ  دزضــ ــا ٠ا ًمــ ــ ٍــ ــ  ىأنــ  مــ
 قــْالع ًتبقــٓ ناذهــٞا وت تسضــخ مــا ناضــسع يتالــ دزضــَْانت ٌاقــَ انت

 وت مـــدازكو  ًتبـــاٍ  خـــتٝ إ علـــٓ ؿـــ ال ةـــٝ  ًٍػـــرت  فَوـــا،
ــا ــا ًعَو ــ  ًضــساٵ غــاهداٵ لَكــٌن ، جــٝإً بػــٌ  ًمتابعتو  ضــسازأ م
 دزًعالــ ضــتقسإإً علــْال ًذكــس نابَــ غــر مــ  ًلكــ  ٌحُ،الــ ح ــ 

 بــ  ْــــفٝض  ًأ إـحكمــ عصلــْ تكــ  لــ ف عصلــْ،ال هــري مــ  عــرالً
 مساًٍــْ ضــبا أ هنــا  تكــٌن نأ فٝبــد للــٌحُ، علــْ صٕــــج  نــاك

 ن ظالــ ًزٍاقــْ للــٌحُ ل٣ضــتعداد ًبــا  مقدمــْ نوــاإ ،عصلــْال لتلــ 
 .تعاؾت   اهللإؾت  قٱا ن٢اً ناعسفال  المط وت

ٜٵ بــا ال هــرا وت ًنٱــس  ؾــلٓ  نيبالــ ناكــ هــ  ًهــٌ جدٍــداٵ تطــاٚ
ــى ًضــل   ــى ًآل ــد وت اهلل علَ ــْال ٍا اب ــإأً عصل ــ ال ثن ــصً  ٍنتظــس تحن  ن

 .نع :  ٌا ادت علَى، ٌحُال
 مــ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     اهلل زضــٌ  بــى بــدٕٔ مــا أً )
 جـــإ  اٜ زٍٚـــا ٍـــسٔ ٜ فكـــان ، نـــٌ ال وت ْاذتؿـــال سٍٚـــاال ٌحُالـــ

 سٍٚـــاال  نـــاًك ،(1) (ٕٝارتـــ َـــىال حبـــ  ثـــ  ؿـــب ،ال فلـــ  مثـــ 
ــسض تطــر ؿــادقْال ــ  ًاحــد بع ــٌّارت حــ  م ــ  ل ــص ال رتل ــٌّالً ع  ق

ــٓ ــُ عل ــ تلق ــْأنبٱم ٌحُال ــداٵ َن ــ  بعَ ــس وت ػــ ال ع ــ اً يأم  وت رتددال
ــ  ــا تبلَ ــى م ــ  عتمل ــا ،أ م ــ  حك ــا اٜ ًع ــاقسال م ــ ب ــا ً أ: "ا ق  م
ــدٕ ــٌ  بــى ب ــى ًضــل     اهلل زض ــ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآل  سٍٚــاال ٌحُالــ م
ــٌ ال وت ؿــادقْال ــ ن ــسٔ ٜ نافك ــا ٍ ــإ  اٜ زٍٚ ــ  ج ــ  ؿــب ال ك ل  ث

 ".ٕٝارت َىال حب 
ــاال أن زًِ ًقــد)  مــ  جــصٕ زبعــؽتأً ضــتْ مــ  جــصٕ ؿــادقْال سٍٚ
 ًعػــسٍ  ثــٝ  ؾــ أ مــ  غــوسأ ضــتْ سٍٚــاال مــدّ  أن ىلــٍأًتً (نبــٌّال
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 مســـ  نتسحلـــْ للـــن ظ توَٗـــْ ًفَوـــا ،ٌحُالـــً نبـــٌّال مـــدّ ضـــنْ،
٤ًا ٫ ض٤ـــب٦ ٤ فٲقٲك٤ـــاه٥ ٬ ]ؾتاتعـــ قٌلـــى ًوت ،ًمعاٍنـــْ ًتكلَـــ   ف٪ـــُ ض٤ـــم٤ا
٦َ ٸ ٦ٌم٤ ــ ــٓ ٤ٍـ ٦ًح٤ـ ــُ ٤ًأٲ ــٰ  ف٪ـ ٫ٕ كٳـ ــم٤ا ــا ض٤ـ ــ،(1)[ أٲم٦س٤ه٤ـ ــإ كـــ  وت ًد أفـ  مسـ

 ًمــــا زضاًٞ طــــماًا ال ٍؿــــل  ًمــــا كٌنَــــْال ظمــــْناًٞ طــــن ال
 .فَو 
ــاهسالً ــسأ عنــٓانت  أن ظ ــْا٠ أنً ًمكــمٌناٵ، ضــعْ كث  علــٓ تــد  ٍ
ــ  أن ــس مل ٌحُالـ ــإنٞاب ٍنحؿـ ــاٵ بَـ ــن٢اب ًأ تلقَـ ــٌعاٵ، ناطـ  أنً مٌقـ
ــ ةسافــىأ وت ػــسعَْال حكــا اٞ ضــتدامْإ وت ستتــا  كــٌنُال نظــا ال  يتال

ــص ــ ال ٍعجـ ــسِال عقـ ــ  بػـ ــا دزا إ عـ ــا مـ ــ  بَنوـ ــدال مـ ــ ال بعـ إؾت  اٖـ
 ًغــــًٛنوا طــــماًا ال مــــٌزأ وت قــــاٖمؽتال ٖٝكــــْانت أنً ٌحُ،الــــ

ــ  ٍــأتَو   ٕ ال ٌفـــــخبؿ فقــ   لـــَظ ٌحُال  مـــ  بوــا  ٍتعلـــ  ًمــا  طــما
ـــطانت ــْال اٖ ـــ ــ  كٌنَــ ــا بــ ــ  ًمــ ــاداتو  ٍوــ ــادٍ  ،عبــ  زاد٢ّا ًمؿــ
 : أمٌز علَى د ــتً تـكــٌٍنَــْ،ال

ــْ : ً ٞا ــسٞا ؾــَغْ وت ا ضــتقباًٜ كــاز انت لغ ــ لــ٢ُا م  ٌازدال
 .(2)[  ُّؤْيَشًٌَُ يَا ًََّفْعَهٌٌَُ فٌَْقِيِىْ يٍِْ سَبَّيُىْ َّخَافٌٌَُ ]ؾتاتع قٌلى وت

ــال ــا إ :ُناثـ ــَغيت جتمـ ــُانت ؾـ ــاز انتً اقـ ــ كـ ــد  رِالـ ــٓ ٍـ  علـ
ــْاٜ ــددالً ثنَنَـ ــسٞا وت تعـ ــا مـ ــى وت كمـ ــ قٌلـ  قُرررٌا آيَنُرررٌا زٍَِّانررر َّاأَُّّيَرررا ]ؾتاتعـ

 َّعْصُرررٌٌَ الَ شِرررذَادٌ غِرررالَ ٌ يَالَئِكَرررتٌ عَهَْْيَرررا اَجَررراسَةُاحلًَِ نَّرررا ُان ًَقٌُدُىَرررا ََررراسًا ًَأَىْهِرررْكُىْ فُسَررركُىْأَ

 . (3)[ُّؤْيَشًٌَُ يَا ًََّفْعَهٌٌَُ أَيَشَىُىْ يَا هَّوَان
ــ مــسٞا: تعــدد ًظــاٖ  انتٖٝكــْ ،   الثالــ  ــٓ ٍــد  رِال ــْأ عل  همَ
ــٌ  ــ مٌقـ ــ وت ٌحُالـ ــاٵ خلٌقـــا انت املعـ ــد ذإ مٱلقـ ــ  ٜبـ  ةسٍـــ  مـ
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 45ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
 آٍـــا ب ٌحُالـــ ًلكـــ إؾت تعـــ اهلل عنـــد مـــ  حكـــا اٞ لتلقـــُ مبـــاز 

ــسال ــى نآقـ ــَْ لـ ــاش،  خؿٌؾـ ــ ا  ًقتتـ ــْ بؿـ ــتى تتٱلـــ  ملكٌتَـ  دزاضـ
ــى ــى ًحتقَق ــسا إ ف َ ــ  ل٣ضــٝ  ك ــبي ب ــن٢ا ل ــْ ناط ــ  ،عام ــ ْ ًم  فلط

 .ٌجٌدال ًاج إؾت  طتمسّانت ناعال حاجْ تٌكَد ٌحُال
ــد ــ فلطــ ْ  طــد  لق ــأمسٓ ٌحُال ــانامع ب ــ َو ــسال ا نصإب ــٌ نآق  فو
ــ  ــً طـــــماًٍْ،ال كتـــــ ال أعظـــ  ٌنقـــــلتٍ طـــــلمٌنانت ا ش ًٜ ناكـــ

ــا اسًال ــ ٍـ ــد يتالـ ــى تٛكـ ــلَ الب عظمتـ ــدا  تطـ ــُال للمؿـ ــ عملـ  رِالـ
ــٓ ــ وت ٍتجل ــا ىآٍات ــا ًم ــ  فَو ــسأ ًبعــد ن٠اً ،عجــاش٢اً صاٖ ارتــ م  كث
ــ  ــ مـ ــْأً  الـ ــنْ  زبعماٖـ ــداخ  ضـ ــازا اذت ًتـ ــإإً كـ ــٌ ال زتقـ  علـ
ــ أ ــسال ثب ــ  نآق ــْال تل ــ الً تقؿــرالب نػــعسً ،عظم ــازإ عــ  تخل  ظو

ــً ناضــبْانت علٌمــى  ًؾتاٞ ناًكــ عؿــس،ال علــٌ  علــٓ تقدمــى ت َــد يتال
ــتظوازإ ــٌ ال ضـ ــى علـ ــ  ،منـ ــْ تـــدز  مـــ ٞا ًجعـ ــْ حقَقـ ــُ ثابتـ  نأ هـ
 .لٟحكا  مؿدز هٌ كما للعلٌ  مؿدز نآقسال

ــ  ــ ًمــ ــ اهلل ْزلتــ ـــٌحال نأؾت اتعــ ـــطن٢ا ُـــ ـــٍنحؿ مل ُناـــ  ســــ
ــإنٞاب ـــب بَ ــى وت كمــا ،غرهــ  امشــ   ـ ــ قٌل  يَررا أُيِّرر َإىل  أًَْحَْْنَررا إِرْ ]ؾتاتع

 َ ٓ  مــا)ؾتاتعــ ًقٌلــى ،(1)[ُّرٌحَ  ضــنخ ًمــ  حقَقــْ ًحــُ نــىأ ٍ َــد( ٍـٌح
ــا ضـــنخ ــإنٞاإؾت  ٍـــٌحٓ مـ ــىأ ٜإ بَـ ــا ٞاب ٍتعلـــ  ٜ نـ ــسال حكـ  ،َْعػـ
ــإب ًلكــ  ــٌّ ًح ظــاٵ ًتعاهــداٵ مقدمــْ ٍكــٌن فعــ  ناتَ  مــبؽت كمــا ،للنب

ْ التال ٍـــْا٠ وت  َْىُّانررر  فَهُْْهْقِررروِ  َْىِّانررر  فِرررِ فَاقْزِفِْررروِ  خَّرررابٌُثِ ان فِرررِ اقْزِفِْررروِ   أٌ] لـــا َـــ

 . (2)[سَّاحِمِانبِ
ــ  ــإ ٌحُالفـ ــ جـ ــ  عسضالبـ ــسي مـ ــ  حؿـ ــدد ب عـ ــا ستـ ــ مـ  ٜإ ناكـ
ــ ــْإ زادّإبـ ــاٵ مٌضـــٓ أ إؾت  ٍؿـــ  ًلٱـــ  ،لَـ ــْ نـــىأً خؿٌؾـ  مقدمـ
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 .ٝ ال علٓ ظاهسي وت ٍد   ع ل
ــ  خصقتــْ تسكتــْ ًوت ــ  ب ــ نأ ؿــازِنٞا ًضــُٞا ثاب ؾــلٓ  نيبال

ؾــلٓ كــان لسضــٌ  اهلل  " ػــوادتؽتال ذا" مســاي اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   
فــسع ٍــدعا انتس ــص قــا  ستمــد بــ  عمــس فطــأل    اهلل علَــى ًآلــى ًضــل 

ستمــد بــ  عتَــٓ بــ  ضــو  عــ  انتس ــص فقــا  هــٌ ال ــسع الــرِ اغــرتاي  
ــُ        ــان اٞعساب ــ  ًك ــ  ثاب ــْ ب ــى خصقت ــى فَ ــرِ غــود ل ــُ ال ــ  اٞعساب م
مــــ  بــــي مــــسّ ٍعــــي حَــــ  جــــإ خصقتــــْ بــــ  ثابــــ  اٞنؿــــازِ  

ــٌ  اهلل    ــٌ  لسض ــُ ٍق ــل   ًاٞعساب ــى ًض ــى ًآل ــ ؾــلٓ اهلل علَ   مل أبع
الـــثم  الـــرِ ابتاعـــى بـــى ال ـــسع ًذلـــ  أنوـــ  أعٱـــٌي بـــى أكثـــس مـــ  

فسجــ  عـــ  البَــ  ًزضـــٌ     ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلــى ًضـــل    زضــٌ  اهلل 
ضــل  ٍقــٌ  لــى قــد بعتنَــى فقــا  اٞعسابــُ مــ   آلــىؾــلٓ اهلل علَــى ًاهلل 

ٍػود لـ  بـرل  فقـا  خصقتـْ أنـا أغـود أنـ  قـد بعتـى مـ  زضـٌ  اهلل            
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى   قــا  زضــٌ  اهلل  ف ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    

رتصقتــْ كَــ  غــود  بوــرا قــا  أغــود أن كلمــا قلــ  هــٌ اذتــ   ًضــل 
 .(1)ًالؿد  فجعل  غوادّ خصقتْ كػوادّ زجلؽت

ــد  ً ــٍـ ــٌعَْ علـــٓ دٍ اذتـ ــ مٌقـ ــثرال ضـــٝ إ وت ٌحُالـ ــ  كـ  مـ
ْ  ؾـــرًزتىً ؾــدًزه   وت ناقتـــ٢ا ًزضــٌ   طــلمؽت انت  مستكـــصاٵً ملكــ

ــْ ــ  للمعامل ــصامو إ م ــاٜب لت ــى ا متث ــساٵ ل ــاٵ أم ــإ  ،ًنوَ  فاقــا إ ًج
 ػـــس ال وت ػخؿـــَْال قكـــَْال ضتـــٌ علـــٓ بـــى تؿـــدٍ الً لـــٌحُا
ــَ ال ــ عظـ ــن رِالـ ــْ ىالـ ــٱتى خصقتـ ــلمؽتا ًبٌاضـ ــاٵ نتطـ ــدٍقو  كتَعـ  لتؿـ
 .نبٌّالً ٌحُالب

 : ًمنى لَىإ ٌحٓانتً ٌاضٱْال بلحاظ ٌحُال تقطَ  ًقتك 
 ْ ــٌحُ بٌاضــٱ ــ  ال ــ ،إؾت  مل ــرا مل إؾت   احملــ بلحــاظ ٍنقطــ  ًه
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 : قطمؽت
 .طمإال وت مل إؾت  مل :  ً اٞ
 ،ٌحُالــــ وت بــــسش  ًهــــٌ زض،ٞا وت ملــــ إؾت  ملــــ :  ثــــانُال
 عَهَررَ زِلَأَرر ًَيَررا ]ؾتاتعــ قٌلــى وت كمــا بابــ  وت لكــؽتانت علــٓ نــص أ مــا ًمنــى

.(1)[ ًَيَاسًُثَ ىَاسًُثَ بِبَابِمَ هَكٍَِْْاملَ
ــ ثاال ــٱْ : ل ــ  بٌاض ــرا ،بػــسإؾت  مل ــ  ًه ــاظ ٍنقط  ػــس ال بلح

 :إؾت  َْالسضال طًٛلَْانتً
ٜٵ  .سضٌ الإؾت  ٌحُال:  أً
.نيبالإؾت  ٌحُال:  ثانَاٵ
 :جوا   ؾتإ ٍنقط  ًهرا ؿدٍقؽت،الإؾت  ٌحُال:  ثالثاٵ

ــا:  اًٞؾت ــٌ مـ ـــْ هـ ــٌّالإؾت  مـقـــدمـ ــا نبـ ـــى وت كمـ ــ قـٌلـ  أٌ ]ؾتاتعـ

 .(2)[ سَّاحِمِانبِ َْىُّان فَهُْْهْقِوِ َْىِّان فِِ فَاقْزِفِْوِ خَّابٌُثِان فِِ اقْزِفِْوِ
.للنبٌّ تعق انت اً ٝش انتً لح انت داٍْال ًحُ:  الثانَْ
إنقٱــا  ، قبــ  : بَــان مقامــا  اًٞلَــإ وت تعكــَد النبــٌّ      الثالثــْ

 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل الٌحُ بالنيب ستمد 
.ناة  غر ناحٌَإؾت  ٌحُال : ضادضاٵ

 .كٌنال املعإؾت  ٌحُال : ساب ال
 :إؾت  ٌقٌ انت بلحاظ ٌحُال تقطَ  قتك ً

ٜٵ  .طماًِال ٌحُال:  أً
 .نبٌّال ًحُ:  ثانَاٵ
ــاٵ ــُ:  ثالثـ ــال ًحـ ــى ،ؽتاذتؿـ ــاٵٍأ ًمنـ   أٌ ٌَاسََِِّّاحلَررر اىل أًَْحَْْرررجُ ًَإِرْ ] كـ
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 .(1)[ ًَبِشَسٌُنِِ بِِ آيِنٌُا
ــاٵ ــ:  زابع ــا ال ٌحُال ــا ًهــٌ ع ـــا اٜ عــدا م ــْال قطـ ــا اعــٝي ثٝث  كم

 شَّرراَجَشِان ًَيِررٍْ بٌُُْحًررا البَرراجلِ يِررٍْ احَّخِررزُِ  أٌ نَّرْحْررمِانإىل  سَبُّرر َ ًَأًَْحَررَ ]اؾتتعــ قٌلــى وت

.(2)[ٌٌَررررررَّعْشِشُ ًَيًَِّا
 فـــساداٵأً زتتمعـــاٵ نحـــ ال ًعمـــ  ذتَـــاّ دقَ الـــ نظـــا ال ًٍـــسٔ 

 ٍــْا٠ً ،ظــاهسال ا ثــانت بــا  مــ  ًلعلــى ٌحُ،البــ فَوــا قــرف  ًبغسٍــصّ
ْ اذت  وت ٍـــْا٠ ًتــد   ،ناَـــٌاذت املعــ  وت ؿـــساذت بــا   مـــ  ًلــَظ  طــَ

 .ناٌَاذت لنٌ  دقَ ال تنظَ ال علٓ م وٌموا
ــ ًهــ  ــُ ٌحُال ــٌ  حطــُ أً عقل ــٌ  ًن ــٓ ًق ــْ ؾــٌ أ عل  علمَ
ــ َْ ــ ًمٱلــــ  ًفلطــ ــ أ   كــــس،ال ا أعمــ ــ  ىأنــ ــسا انت جــــنظ مــ  بؿــ

 ٌاع اذت ا أعم م  ًضتٌها طمٌعا انتً
 نٌعَــْ حقَقــْ فوــٌ،  اعنوــ ضــنخَتىوت ٌحُ الــغتتلــ  :  ٌا ادتــ
ــصّ ــدزا  تتعــدٔ متمَ ــ ةــسأ  ،ناطــن٢ا ق ــٓ عسضالب ــ ن ــظ عل  نيبال
 ًوت،  نــاعال مــ  غــري عــ  نيبالــ غتتلــ  ًبوــا ،تعــاؾت   اهلل مــ  بآٍــْ
 .(3) [ايلَّ ٌُّحََ يِثْهُكُىْ بَشَشٌ أَََا إًَََِّا قُمْ]تنصٍ ال

  الــق رِالــ ناطــنل٣ َــْناث غخؿــَْ ًجــٌد فــس  ٌحُالــ لــَظ 
ــى ــْال دزاضــا ال بعــ  ب ــسنال ًاخــسأ وت غسبَ ــىأ أً عػــس، تاضــ ال ق  ن

ــْ غخؿــَْ ــْال غخؿــَتى فــٌ  زاقَ ــ عادٍ ــَظ جٌازحــى، حتــس  يتال  ًل
 كنَطـــْال ا زجـــ كبـــاز بعـــ  حـــاً  كمـــا ن طـــُال ٌحُالـــ مـــ  هـــٌ

ــ ت طــر ــى ٌحُال ــْ وت ب ــٌّ مــ  تقــافن٢اً ضــٝ ا٢ ٢قــعا  ستاًل  نب
 .طٝ الً ؿّٝال علَى نبَنا
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ــ  لقــد ــ علمــإال بعــ  خل ــؽت ٍؽتادانت ــ ب ــا ٌحُال ــىإ تٌؾــلٌا ًم  لَ

ــ ــ  تجــسٍيبال عل الب ــاٖج م ــٌ  نت ــداز  ت  ــْال ؾــاح  م  طــَْاذت تجسب
ٝٵ سعــــاّال أحــــد قــــدزّ وت كمــــا ،عقلَــــْالً  رزادتــــ إظتــــاد علــــٓ مــــث
ــَيبال ــٌن لعــدد تكع ــبعْ مــ  ٍتك ــْ أزقــا  ض إؾت  أًؾــلى ًاحــدّ بدقَق

ــْ ــْ، معادلـ ــْناإمك أً جرٍـ ــيب َـ ــٓ ؾـ ــا  علـ ــابَْ عملَـ ــْ وت حطـ  غاٍـ
 ثـــ  طـــمإ،ال مـــ  ٌحُالـــ نـــصً  ن ـــُ ًحـــاًلٌا ًبطـــسعْ، رتكَـــ ال
ــٌاإ ــ  نتقل ــرا م ــ ارت ه ــٌ الإؾت  ل ــى ق ــص اهلل بتنصٍ ــ  ًجــ  ع  مســا  ع
 لــرا ٍقــابلٌي، نأ ٍعقــ  ٜ نــىأً ناؿتكــ ٌٍؾــ  ٜ ىنــٞ لكٝمــى ٖٝكــْانت

 مــ  ٍ ــَ  ا الــ ٌحُالــ أن ًهــُ نظسٍــْ مٌنتَــى طتػــس انتإؾت  نطــ 
 .از ارت م  ًلَظ نيبال ن ظ

ــ  ــٌٞا ًتلــ ــْ ا قــ ــ  ستاًلــ ــاٖ اذت لتحسٍــ ــظ قــ ــٌ ال ًةمــ  علــ
ــماًٍْ،ال ــسازإً طــ ــن٢اب قــ ــ  ،َْناطــ ــْ ًحجــ ــْ زلتــ ــ  ناشلــ  ٞهــ
 وت لــــا عتبــــازإ ٜ ا قــــٌأ زتــــسد ظلــــ ف ،بَــــإنٞا بٌاضــــٱْ زضٞا
 اأَرر]ؾتاتعــ قٌلــى م ــاهَ  مــ  ضتطــازهاإً، نــاعال ًعنــد علــٌ ال بــٌا أ

ــنًٞ ،(1)[حلررافنٌٌ نَرروُ اأَررًَ زِّكْشَانرر ََزَّنْنَررا ََرْحْررٍُ ــْاذت خــٝ  او  ْلقــٝ ًهــُ قَق
 نــاعال منوــا ٍنت ــ  آٍــا  ٱمــظل ستاًلــًْ سٍٚــْال ًقؿــٌز ًتكــلَ 
 ًغـــر ،لـــَؽتانت عنـــد معسًفـــْ ظـــاهسّ ٌحُالـــ َْلفاضـــتقٝ كتَعـــاٵ،

ــَؽتانت ــاًك لـ ــبباٵ  نـ ــ ضـ ــثرٍ ال نا٢قتـ ــا كـ ــاأ كمـ ــْ نوـ ــْ وت حجـ  مٝشمـ
 ٜ نــــىأً للــــٌحُ طــــماًٍْال للحقَقــــْ دزاكو إبــــ للــــنيب ؾـــحا  ٞا

ـــٌن ــ  ٜإ ٍكـــ ــاز  مــ ـــن٢ا خــ ــا ناطـــ ــٌ  ًؿتــ ــْانت ٍ ــ ــٌ الً ٌهبــ  نبــ
ــا، ــ  ًضتٌهمـ ــ  دزا إ ًقتكـ ــدالب ذلـ ــٌاهدالًب ناٌجـ ،  ٌقـــاٖ الً ػـ

 .نبٌّال ٍا أً بصم  تنحؿس مل ٌحُال آٍا ف
ُ  ـتثـــ  نـــىإ ْ  وت سضـــٌ ال للملـــ  حقَقـــ  للجـــنظ  كـــسا إ عملَـــ
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ــسِال ــ  بػـ ــ  ًلكـ ــٌدادت أهـ ــٌن حـ ــ  عتجبـ ــو أ عـ ــا ن طـ ــى مـ ــ  فَـ  مـ
ــلى ؿتــــا سلتــــْال ــَٱال لــــَو إ ٌٍؾــ  علــــٓ ًظتعلــــى لــــ ارت مــــ  ناػــ
ــازه أ ــ  بؿـ ــاًّ،ال مـ ــد غػـ ــٌز  ًلقـ ــ حـ ــ  ٌحُالـ ــ  مـ ــ٢ا قبـ  ظنـ
ــً ــر  ادتــ ــاعاتى منــ ــ ًؾت،اٞ ضــ ــخس إبلَظفــ ــٌدي، ضــ ــازالً جنــ  ك ــ
 .ًلؽتٞا ضاةرأ نىأً ضحس نىأ بدعٌٔ ٌحُال ضتقبلٌاإ

 راكسّالــــ وت واناًفقــــد بــــ  ا قــــٌٞا تلــــ  ثــــسأ نعــــدا إ سٔتــــً 
 .ذكسها رِال هٌ نآقسال نأ لٌٜ َْناطن٢ا

  ٜدٜ مــ  فَــى نتــا ٌحُ،الــ بــا  وت نآقــسال عجــاشإ مــ  آٍــْ ًفَــى 
 ًمنصلتـــى َْضـــٝما٢ ػـــسٍعْال وت ٌحُالـــ مٌقـــٌ  مســـٌ مستبـــْ علـــٓ

 ٍــد  كمــا حكــا ،أً حقــاٖ  مــ  ثباتــىإ علــٓ ٍرتتــ  ًمــا عقاٖدٍــْال
 عؿــس كــ  تناضــ  بأزدٍــْ ا قــٌٞا تلــ  بظوــٌز ؾتاتعــ اهلل علــ  علــٓ
 ضـــبا أ وت ا ٍقـــ قـــد نتـــا جٌابـــاٵ جعلـــى قتكـــ  قـــٌ ال ًهـــرا ،ناًشمـــ
 .صاٖ ْال دعأًالً ل ارت هرا مث   اه 
ــَ  نإ ــ  تٌضـــ ــ مباحـــ ــازإ ٌحُالـــ ــْ ظوـــ ــداًتنا اهلل لنعمـــ  ًلعـــ

ــٌ  ًهــٌ ناللػــَٱ ــارت نعمــْال هــري علــٓ للػــكس نعــٝإً  ــاهس ن  دّال
 .زضٞا ٞه  مساًٍاٵ منقراٵ تعتر يتال

 ،ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ستمـــد نبـــٌّ مـــ  ٌحُالـــ دأٍبـــ ًمل
 زضٞا ضــــٱ  علــــٓ ناطــــن٢ا لٌجــــٌد مــــٝش  ٌحُالــــ ًمٌقــــٌ 

ــ  ــص  أن ًقبـ ــ  ٍنـ ــَ  اهلل لت كـ ــإاٞ آد  بتعلـ ــمإال وت مسـ ــسي طـ  ًأمـ
ــا أن ٠د   نقٱــــ إ نإً (1)[بِأَسْررررًَائِيِىْ أََْبِررررمْيُىْ َّرررراآدَوُ القَرررر] ٖٝكــــْانت ٍعلموــ

ــرتا  ــْ ف ــى ،معَن ــ  ًلكن ــإب زف ــ ا نتق ــى  ؾــلٓ اهلل  ستمــد نيبال ــى ًآل علَ
 . علٓٞا سفَ الإؾت  ًضل 
ـــقً  ــا  َـ ــٓأ هتـ ــاإؾت  اهلل ًحـ ــتنبٱؽتانت أن) آد  أبَنـ ــٌ  طـ  للعلـ
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ــدِ ــ  عنـ ــ  أفكـ ــاز مـ ــناٖ ،الب زضٞا عمـ ــ  ؿـ ــتنب إ ًمـ ــاٵ ضـ  علمـ
ــى ــا  وت ًدًنــ ــٌ كتــ ــْ فوــ ــ ُال آد  ؿتنصلــ ــاٵأ ًًزد ، (ؿــ  اهلل نأ ٍكــ

ــإؾت تعــ ــى ٠د  ا ق ــ  زًحــُ مــ  زًحــ : )طــٝ ال علَ ــٓ ًةبَعت  عل
 .ؿدًزال جوْ ًٜ رٍ ارت وت طندال ٍركس ًمل ،(كَنٌنيت خٝ 

ــس ــرِال ًذك ــا ٱ ــبى م ــ الإؾت  نط ــ" قَ ــ ىأن ــا ناك ــ هت  ؾتاتعــ اهلل ص أن
ــٓ ــسٍ  آد  علـ ــْانت حتـ ــً َتـ ــ  د الـ ــس،ارت ًذتـ ــسً  نصٍـ ــ انت ًحـ  وت عجـ
 نــٌ  قَــ الإؾت  ًنطــبتى طــندال ذكــس ًعــد  ،"ًزقــْ ًعػــسٍ  احــدٔ
 آد  بتلقـــُ قـــساز٢ا مــ   قتنـــ  ٜ كلـــى هــرا   أن ٜإ للحـــدٍ  تكــعَ  

 نؿــٌفال ًًزًد ًل٣كتــا  ٌحُالــً نبــٌّال بــؽت للمٝشمــْ ٌحُالــ
ــٓ ــى، عل ــى ةـــٝ إً ظــاهسإؾت  قــاف٢ْاب نبٌت ــ قٌل  فِررِ جَاعِررمٌ ِأَرر ]ؾتاتع

 .(2)[ كُهَّيَا سًَْاءَاال آدو ًَعهى ]ؾتاتع ًقٌلى ،(1)[خَهِْفَتً سْضِاال
ــً ــ متؿــ  مســاًِ ضــس ٌحُال  غــخافأ بٌاضــٱْ جــإ زضٞاب

 نبــٌّال أٍــا  وت اٜ ٍــأ  مل ًشاٖــس مبــاز ، ملكــٌتُ ًفــَ  بَــإ،نٞا
ــا ًقــد ــٌ إؾت  قٱاعوــانإب غادزن ــى قَامــْ،ال ٍ  أن بعــد اٜ ٍغــادز مل ًلكن

 نصلـــْانت طـــماًٍْال كتـــ ال وت حَـــاٵ ًبقـــُ زضٞا وت حقَقتـــى ثبتـــ 
ُ  ًلعلــى  نآقــس ال وت ٜضــَما   كتـــا ال باعتبــازي  حؿــساٵ  ًحــدي  فَـــى بقــ

ــماًِال ــدال ط ــ ٌحَ ــد لَــىإ تؿــ  مل رِال ــ ،ال ٍ ــ تحسٍ  عجــاشإ ىًفَ
ــس ــٓ نآللقـ ــانتاٵ  لَبقـ ــٌعى وتضـ ــٓ  ً،  مٌقـ ــاهداٵ علـ ــاغـ ــإ  مـ ــى جـ  بـ

 .ًحُ كلى نآقسالً، اهلل عند م  بَإنٞا
ــ ً ــٌ  ك ــٌ  تتجــدد ٍ ــ عل ــدز ً ٌحُ،ال ــا طــلمٌنانت ٍ ــى م ــ  فَ  م
ــاهَ انت ــا الً  ــ ــْال كلَــ ــ  وت عقلَــ ــى تقسٍــ ــ منــ ــاٖ  ؾتاتعــ إؾت  للحقــ
ــأ ــ  و ،ناذه ــ ًم ــ ىآٍات ــ ؾتاتع ــسٔ  أن ــٓ ٍطتحكــسًن طــلمؽتانت ت  ًعل
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ــا  ًمتؿــ  مطــتدٍ  ضتــٌ ــ أٍ ــا ٌحُال ــاي ًم ــ ٜق ــى   نيبال ؾــلٓ اهلل علَ
 .بطببى قٌمى م  ايناع ًما تلقَى وت مػقْ م  ًآلى ًضل 
 :ت  مسا بثٝ  قتس ىنإف ٌحُال نصً  جوْ ًم 

 .ٌحُالب مسٞاب ؾتاتع اهلل ت ك  اًٞؾت:
 .ٌحُالب ٌاضٱْال ًهٌ ل انت نصً  الثانَْ:
 .للٌحُ نيبال ًهٌ لَىإ ٌحٓانت تلقُ الثالثْ:

ــٌحُ ــا  ًللـ ــددّ كَ َـ ــ  متعـ ــتقساٚهاإ قتكـ ــ  ضـ ــنْال مـ ــ  طـ  ًتتبـ
 : منوا نؿٌفالً خبازٞا

ــى  أن ً :اٞ ــ انت ٍأتَ ــ  ل ــا سعادتــ ؾلؿــلْ مث ــ  ًزد نت ــ ع  نيبال
 ضــك أ ثــ  ؾٝؾــ  امســ : ا قــ ىأنــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    

 .(1) (تقب  ن طُ نأ ظنن  ٜإ لُإ ٌٍحٓ مسّ م  فما ذل ، عند
(1). 

 اهلل عنــد مــ  بــى جــإ ؿتــا لــ انت ًإخبــاز للــٌحُ مقدمــْ نــىأ أِ
ــ لَ ــس  ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل ــى ؾــلٓ اهلل علَ ــى، قلب  ؾــٌ  هــٌ ًقَــ " ل
ــ  ــْأ خ ــ ــ انت جنحــ ــً لــ ــص  ىأنــ ــرا ٍنــ ــ  اذا هكــ ــْ نصلــ ــد آٍــ  ًعَــ
 لتعلقــى ذكــس هتــا أعــ  مــساٞ  لكــً حطــ ، تأًٍــ  ،ًهــٌ(1)"ًتودٍــد

ــَْ ــ خبؿٌؾـ ــىإً ٌحُالـ ــ  ختٝفـ ــٌامَظ عـ ــ الً زضاٞ نـ ــؽت تعامـ  بـ
ــوا ــاإ ،أهل ــنخَْ نو ــمإال ض ــ ط ــ   تن ؿــ  ٜ يتال ــٌدانتع  زقــُٞا ٌج

ــا  ٜإ ــ باحتكـ ــٓ ٜ ا ًحـ ــا غت ـ ــد  معوـ ــال عـ ــ  ظناتجـ ــٝمْ زغـ  ضـ
 .غتٱٗى نأ قتك  ٜ رِال قؿدالً ،غاٍْالإؾت  تٌجوى
ــانُال ــأتُ أن : ثـ ــ انت ٍـ ــا انت وت لـ ــا نـ ــد  كمـ ــدٍ  وت تقـ ــا ٢ا حـ  مـ

 .ًحُ بَإنٞا زٍٚا نٞ باقسال
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ــثال ــ  أن :  الـ ــ زً  وت ٍن ـ ــٝ ال نيبالـ ــاٵ، كـ ــا ن ثـ ــى ًزد كمـ  عنـ

ــل    ــى ًض ــى ًآل ــدعال زً  أن: " ؾــلٓ اهلل علَ ــ  ق ــُ وت ن   ،(1)"زًع
ــ  غــبَى ن ــ الً  ٜإ ٍكــٌن  ٜ ت ــ ال نٞ ت ــ ال مــ   أقــ  ًهــٌ ن خالب

 قــٌ ال ًقتكــ  زٍــ ، بــٝ لٱَــ  ن ــخ ن ــ الً سٍــ ،ال مــ  غــُٕ ًمعــى
ــىأ ــإال ؾــٱٝ ا٢ وت ن ــٓانت ق ــ ال وت عن ــ قل ــى اؿت ــال وت ٌٍقع  ًٍكــٌن ا ب

 .تلقُانت عند مبَناٵ
 .ل انت ٍسٔ نأ غر م  ؿٌ ال نيبال ٍطم   أن : ساب ال

ــ  ٍطــم   : امظارتــ  ٔ  ؿـــٌ النيب ال  زجـــ  ؾــٌزّ  وت لــ  انت ًٍــس
ــُ  ــْالبو ــد ،ٱلع ــ عــ  ًزد ًق ــد  نيبال ــى اهلل ؾــلٓستم ــ ًضــل  علَ  ىأن

ــاحَأً: "ا قــ ٝٵ لــ انت لــُ ٍتمثــ  اٵن  ،(2)"ٍقــٌ  مــا فــاعُ فــَكلمي زجــ
 .نيبال دًن سضٌ ال بوا غتتـ ْالاذت ًتل 
ــادعال ًوت قٌلـــى  ،ؾـــلَْٞا بوَٗتـــى لملـــ ل سضـــٌ ال زٍٚـــْ : طـ

نيب الــــ: زأٔ  ا قــــ (3)[فَنَوووواَُ قَووووابَ قَىْظَووووُِِْ أَوْ أَلَّْووووً]تعــــاؾت  

 عــ ، (4)جرٍــ  لــى ضــتماْٖ جنــا (  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ستمــد 
ــ  ضــعَد ــ إ عــ  جــبر ب ــاع ب ــ: "ا قــ عب ــْ ا ق ــ  ًزق  لسضــٌ  نٌفــ  ب
 ٍعــي ٌحُالــ ٍأتَــ  كَــ  ستمــد ٍــا:  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  اهلل

 دٍ اذت..." ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  اهلل  زضٌ ا فق جرَٖ ،
ــٌاعال عـــ  خـــس أً ــ  نـ ــ بـ ــأمس ٍـــٌحُ أن اهلل أزاد إذا نامسعـ  بـ
ــ  ــ تكل ــإذا ، ٌحُالب ــ  ف ــ تكل ــْ طــمإال أخــر  ٌحُالب  غــدٍدّ زج 
ــ  ــاؾت    اهلل خــٌ  م ــإذا ،تع ــرل  مســ  ف ــ  ب  ؾــعقٌا طــمٌا ال أه
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 ، طــٝ ال علَــى جرٍــ  زأضــى ٍسفــ  مــ  أً  فَكــٌن ، ضــجداٵ ًخــسًا
 طـــٝ ال علَـــى جرٍـــ  بـــى فَمكـــُ ، أزاد ؿتـــا ًحَـــى مـــ  اهلل فَكلمـــى
 مٖٝكتوــا ىالضــ مســإ بطــمإ مــس كلمــا ، طــٝ ال علــَو  ٖٝكــْانت علــٓ
 { كــبرال علــُال ًهــٌ  اذتــ ا قــ } فَقــٌ  جرٍــ   ٍــا زبنــا ا قــ مــاذا: 

ــٌن ــو  فَقٌل ــ  كل ــا مث ــ م ــ  ا ق ــى جرٍ ــُ ، طــٝ ال علَ ــ  فَنتو  جرٍ
 .(1)زضاًٞ طمإال م  اهلل أمسي حَ  ٌحُالب طٝ ال علَى
 ٌحُالـــً كتـــ الب ٌكـــ انت لـــ انت جرَٖـــ  فوـــٌ ٌاضـــٱْال مــا أ
ــإناٞإؾت  ــ بَ ــص  رِال ــ ٍن ــسال ل ــ  نأً ٜضــَما ،ل  الب  ،عجــاشِإ نآق
 .عنٓانتب قسإّال ظتٌش ًٜ ،تٌقَ َْ قسإّالً

ــَبقٓ ــ ًض ــس ٌحُال ــمإال ض ــٌزالً زضٞا وت ط ــاش ال ن ــْالب ن  داٍ
ــْالً ــ  رك ــر م ــْ غ ــى مدخلَ ــ  فَ ــ لعق ــٌ ًحٌاضــى نيبال ــَظ فو ــ  ل  م

ــ ــ ال ٍعــي رِالــ ا اٜل ــسأ بــ  ،عنــٌِانت كػ  مــ  ٍنــص  خــازجُ م
ــد ــٓ َقظــْال وت ًجــ  عــص اهلل عن ــاعال مــ  ٔآمــس ًعل  حجــْ لَكــٌن ن
ــْ ًآٍــْ ٝٵ ،كٌنَ  وت ػــسٍعْال أحكــا  ٢ظتــاد ًمناضــبْ ،ناقتــ٢اإؾت  ًضــبَ

ٝٵ ًغـــوادّ ملكٌتَـــْ ًًثَقـــْ ،زضٞا  علَـــى نـــص انت هلَـــْأ علـــٓ ًدلـــَ
 .تٌحَدال لٌإ ًلت  ،زضٞا رتٝفْ
ــ  ًٍتكــم   ــ  ضــاٵ ًًدز للمــٛمنؽت ًعــداٵ  ٌحُال ــ أً ْعقاٖدٍ  ْخٝقَ
 جتوـــاد٢اً جنبـــى وت ؿـــرالً اهللإؾت  دعٌّالـــً ن ـــٌعال ؾـــٝ  وت
ــدز   أن ًقتكــ  تبلَــ ،ال وت طــعُالً ــٌازيأ بعــ  ٍ ــدبس ن  ضــتقسإإً بت

 .نآقسال آٍا  أضسازً علٌمى
ــ ًجـــ  عـــص اهلل هبـــْ ٌحُالـــً ــاذا ًلكـــ  بَاٖـــى،أنإؾت  تىالًزضـ  مـ
ــسٔ ــى ٍ ــاعال من ــا ،ن ــى لــ  ٍطــتبؽت ًم ــ من ــاهسال ًحطــ  عسضالب  ،ظ
 : ستتملْ ًجٌي فَى
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 .ٌحُال ٍطم  نيبال عند حاقساٵ ناك م  ك  ً  :اٞ
ــانُ :ال ــٌش اقــسٍ اذت بعــ  ث ــرا ٍ  ــٓ ػــس ال بو  قكــَْال ضتــٌ عل
 .ٌاقعْال وت

 تقـــــٌٔال وت قـــــد  لـــــى رِالـــــ اٜ ٌحُالـــــ ٍطـــــم  ٜ   :الـــــثال
 .غري دًن ؿٝ الً

 .طم ال ٍطتٱَ  طما الب نيبال لى ذنأٍ م  ساب  :ال
 .نيبال ٜإ ٌحُال حدأ ٍطم  ٜ امظ :ارت
ــٌ طــادع :ال ــاجإؾت  ناكــ ل ــ  ن ــ نيبال ــىإ ٌحٓانت ــيب لَ  فوــ  آخــس ن

 ،ٜ أ  بَنومـــا عتبـــازِاٜ تػـــسٍ ُال ام ادتـــب ٌحُالـــ بطـــما  ٍػـــرت 
 .مػرتكاٵ ٌحُال ٍكٌن  أن ٜإ ٜ قٌٔٞا

 لــَظ ىنــا ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ستمــد نيبالــ خؿــاٖـ ًمــ 
 .غري ىناشم وت نيب م 

ــاب ال ــد:  ط ــم  ق ــ ٍط ــ  ٌحُال ــاعال بع ــْ ن ــ  اؾــْارت للحج  بو
 .عامْال اً

 علــٓ ْالــدال ازجَــْارت ثــاز٠ا نــاعالً ٛمنــٌنانت ٍٔــسً:  ثــام ال
 .عجاش٢ا ضتٌ علٓ ٌحُال

 فسؿتــا نبَــإ،ٞا عنــد ٌحُالــ وت نــٌعُ خــتٝ إ ًجــٌد:  تاضــ ال
ــ  ٓ  هتــا  ناك ٕ ٞاإؾت  ٍــٌح ــ  قبــ   نبَــا علَــى ًآلـــى   ؾــلٓ اهلل  ستمــد  نيبال

 .حطَْ كآٍْ منو  اقسٍ اذت اً ناعال بع  قب  م  ٍطم  ًضل 
ــَق انتً ــٌ ت ــسّال ه ــالٌحُ   ،عــٝيأ امطــْارت  ق ــنيب ب ٢ختؿــاف ال
 مــ  قتنــ  ًٜ ،ٌحُالــ علــٓ ْالــدال ازجَــْارت ثــازا٠ زٍٚــْ وت ةٌلــىً، 

ــا  ًجــٌد ــ ًلكــ  ،عسقــَْ خــسٔأ آٍ ــٓانت طــمإال ضــس ٌحُال إؾت  لق
 .ؿساذتً ؿٌفارت ضتٌ علٓ بَإنٞا

ــد ــ لق ــ ناك ــ ٌحُال ــٌنالً طــماًِال ددانت ــً ع ــنيب ً ٞا ٛاشزانت  لل
ــى ًضــل   ستمــد ــى ًآل ــ وت ٛمنؽتانتــً ؾــلٓ اهلل علَ  ،ضــٝ ا٢إؾت  دعٌّال
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ــ اكً ْ  ٝحاٵـضـــ طـــمإال ْالزضـــ  ن ؾـــلٓ  ستمـــد للـــنيب ًحـــسشاٵ ًًاقَــ
ــى ًضــل   اهلل ــى ًآل ــرا علَ ـــؿتناف حاةــ٢ْا قتكــ  ٜ ل ــ  ـ ــازي،آً ٌحُال  ث
 ٌحُالـــ تـــدزع ضـــٝ ا٢ وت مطـــتحدثْ دزاضـــا  مـــساٞ ٍتٱلـــ ً

ــى  ــى انتًعلٌمـ ــتنب  منـ ــددّ ًتطـ ــاٖ  ًانتتعـ ــا اٞطـ ــس ٜ أنً حكـ  تنحؿـ
 ضــبَ  علــٓ دزاضــا ال تلــ  ًمــ  ،كَ َتــى أً ٌحُالــ بتــأزٍخ ماثوــاأ
 : ا ثانت

ــ  : ً اٞ ــ ضــاه  كَ ــ  وت ٌحُال ــ ؾــدز تثبَ ــد نيبال ؾــلٓ  ستم
 .دعٌّال نعٝإ وت اهلل علَى ًآلى ًضل 

ــانُال ــاف م : ث ــ ن ــ صتــاّ وت ٌحُال ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
 .كَدالً غَلْال م  ًضٝمتى
 .للمطلمؽت امسْاذت ٌاق انت ختَازإ وت ٌحُال ْهمَأ :  الثال
ــ  ثـــس أ : سابـــ  ال  حَــــ  مـــ   طـــلمؽت انت عـــاز  م حتدٍــــد وت ٌحُالـ

 .وْادتً ناكانتً ناصمال
 .للمنافقؽت ٌحُال كػ  : امظارت
 .ن ٌضو  وت ًاثسي ضٝ ا٢ ٞعدإ ٌحُال تؿدِ : طادعال
 .غَبا انت ع  ٌحُال خبازإ : طاب ال
 .ٌحُال بطب  كثرٍ ال ضٝ إً ناقتإ : ثام ال
 .بى ٍأتُ ما نتظازإً ٌحُالإؾت  ؾغا٢ٕا مدزضْ : تاض ال
 .نتاٖجالً ضبا ٞا للٌحُ، طلمؽتانت ضتجابْإ : عاغسال
 .للمطلمؽت جتماع٢ُا َك ال وت ٌحُال : ادِ عػساذت
ــ  ْمطــــاهم : ثــــانُ عػــــس ال ٓ  طــــلمؽتانت تثبَــــ  وت ٌحُالــ  علــــ
 .ػسكؽتانتً ك ازال ًحتدِ ،ضٝ ا٢

 .ٌحُال بػازا  :   عػسالثال
 .طابقْال نبٌا الب ٌحُال تؿدٍ  : ساب  عػسال

ــ ــسارتـ ــازإ : امظ عػـ ــ خبـ ــٓ ٌحُالـ ــ علـ ــإنٞا نالطـ ــابقؽتال بَـ  طـ
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 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد كس ٞا سضٌ ال بنبٌّ
 .ًتٱٌزي ٌحُال مساح  تتب  : طادع عػسال
 ؿـــ  بـــؽت الطـــلمؽت للـــٌحُ، ًانتقـــب  ًتٌثَـــ   : طـــاب  عػـــسال

ــسآن ًال ــنْ القدضــُ ًالدٍ  اذتــق ــْالط ــى    نبٌٍ ــا  قٌل ــ  عمٌم ــٌ م ًه
 .(1)[خَْْشَ أُيَّتٍ أُخْشِجَجْ نِهنَّا ِ]تعاؾت  
ــام  عػــسال ــب  إدعــإ : ث ــ ق ــإ، ًضــسعْ فكــحى  اٌٞحُ لغــر ال نبَ

ــالصِ ًارتــدعٌٔ الــًذتــٌ  ؾــاح   ًَيَررٍْ أَلْهَررىُ يًَِّررٍْ  ]تعــاؾت   ا عــاز، ق

 .(2)[نًََّا جَاءَهُ قِّاحلَهَّوِ كَزِبًا أًَْ كَزَّ َ بِانافْخَشٍَ عَهََ 
ــس ال ــ  عػـ ــٌعَْ : تاضـ ــ مٌقـ ــإؾت ٌحُ الـ ــد الـ ــلٓ اهلل نيب ستمـ ؾـ

راتُ الــعجــاش ا٢طــابقْ، ً لــُ الػــساٖ  الوت نطــخ  علَــى ًآلــى ًضــل 
 نطخ.الغرِ لرا الً

نيب ستمــد الــلــَؽت وت شمــان  انتًكتــا  الغــوادّ أهــ    : عػــسًنال
علــٓ نبٌتــى، ًكــان بنــٌ إضــساَٖ  ٍنتظــسًن  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل 

ــ  ًقــد   ،(3)[زٍَِّ كَفَررشًُا انررًَكَرراٌَُا يِررٍْ قَبْررمُ َّسْررخَفْخِرْحٌٌَُ عَهَررَ     ]تعــاؾت    ا بعثتــى، ق
ــٓ أن     ــ  نٌفــ  عل ــْ ب ــود ًزق ــغ ــإؾت رِ أًحــُ ال ــد ال ؾــلٓ نيب ستم

رِ أنــص  علــٓ مٌضــٓ علَــى    الــنــامٌع الهــٌ  اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   
صتَـــ ، ا٢تـــٌزاّ ًالٌزقـــْ ؿتعسفـــْ ل ٍقـــسًنطـــٝ  ًكـــان أهـــ  مكـــْ ال

ــٌ   ــ  ه ــى  العل  بالقؿــٌد بــ انتًقَ ــا  وت قٌل ــاؾت  كت هَّرروِ شَرريِْذًا  انكَفَررَ بِ]تع

  .، ًلك  ا٠ٍْ أع  (4)[كِخَا ِانبَْْنِِ ًَبَْْنَكُىْ ًَيٍَْ عِنْذَهُ عِهْىُ 
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ــ ــْ بـــؽت  : عػـــسًنالادِ ًاذتـ ــْ مقازنـ ٌحُ للـــنيب ستمـــد الـــدزاضـ
ــى ًآلـــى ًضـــل   ــإ الـــً ؾـــلٓ اهلل علَـ ــابقؽت الٌحُ لٟنبَـ ــبْ الً، طـ نطـ

تقـــإ هـــُ  اٜلؿـــٌف مـــ  ًجـــى، فمـــادّ    ارتعمـــٌ  ًالبَنوـــا هـــُ  
ــنبــٌّ ًالٝشمــْ بــؽت انت ــال نَّبِررََِّْ يِررٍْ انَُررٌ ٍ ًَإىل كًََررا أًَْحَْْنَررا ]تعــاؾت   ا ٌحُ، ق

 .(1)[بَعْذِهِ
نيب الـــإؾت ٌحُ الـــًٌحُ لٟنبَـــإ زتمـــ ، الـــفـــرتا  أن ا٢ًمـــادّ 

ــد  ــى ًضــل   ستم ــى ًآل ــالقسآن ًاذتــدٍ     ؾــلٓ اهلل علَ ــبؽت ًم ؿــ  ب م
ــا     ــنْ ق ــاؾت  القدضــُ ًالط إُِْ هُووىَ إِالَّ  *وٍََووا ََنْؽِووَُ عَووِْ  ىْهَووىَي  ]تع

 .(2)[وَحٍْ  َُىحًَ

ــد   ــدإ  ا٠ًهــ  ت ــٓ إبت ــْ أعــٝي عل ــٍ ــى ال ــٌ  علَ طــٝ ، الٌحُ بن
  عص ًج  ٠د  علٓ ًجٌي:اهللقٌ  ٍكٌن كٝ  الًعلٓ هرا 

فلــَظ ، ٌاضــٱْ الٌحُ لعــد  ًجــٌد  الــإنــى أعظــ  مــ     : ً اٞ 
ــٝ     ــ  كـ ــ  ٍنقـ ــ  ملـ ــى  اهللمـ ــ  كلٷمـ ٝٵ، ًوت اهلل ٠د  بـ ــب ــ : ال قـ تنصٍـ

 .(3)[سًَْاءَ كُهَّيَااألًََعهى آدو ]
نـــْ ًلـــَظ بعـــد ادت ٠د  عنـــدما كـــان وت اهللجـــإ تكلـــَ   : ثـــانُال

ــى  طـــــمإ عـــــ  نـــــٌامَظ   الزض، ختتلـــــ  نـــــٌامَظ  اٞإؾت هبٌةـــ
 زض.اٞ

ــثال ــَ     :ال ــٌ  تكل ــخ    اهللًق ــى ًن  ــد أً  خلق ــص ًجــ  ٠د  عن  ع
 .َى الأن آد  نيب ٌٍحٓ ؿحَ  السً  فَى ًال
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ــ  أن٬ زًِ  ــى جرٍ ــص  طــٝ ال علَ ــٓ ن ــى آد  عل ــي طــٝ ال علَ  اث
 مــسّ، متطــؽت نــٌ  ًعلــٓ مــسا ، أزبــ  إدزٍــظ ًعلــٓ مــسّ، عػــسّ
ــٓ ــساهَ  ًعل ــتؽت إب ــؽت اثن ــٓ مــسّ، ًأزبع ــٓ ًعل ــْ مٌض  مــسّ، أزبعماٖ
 عػــسّ أزبــ  طــٝ ال علَــى ستمــد ًعلــٓ مــسا  عػــس عَطــٓ ًعلــٓ

ــاهلُال أمامـــْ أبـــُ عـــ ًعـــ   ،(1)( مـــسّ  الـــ ٝٵ أن بـ ــ ــ زجـ ــا: ا قـ  ٍـ
 ًبــؽت بَنــى كــ :  ا قــ مكلــ . نعــ : ا قــ آد   كــان أنــيب اهلل زضــٌ 
ــ نــٌ   ــٌ  بــؽت كــ :  ا قــ قــسًن عػــسّ:  ا ق ــساهَ   ًبــؽت ن ــ اب :  ا ق
  الــ ماٖــْ:  ا قــ نبَــإ اٞ كــ  اهلل زضــٌ  ٍــا:  ا قــ نٚقــسً عػــسّ
ــْ ــاٵال ًعػــسًن ًأزبع ــ.   ــا:  ا ق ــ  اهلل زضــٌ  ٍ ــ  ك ــ  سضــ ال كان  م
 .(2)(غ راٵ كتاٵ. عػس ًمتطْ ثلثماْٖ:  ا ق ذل  

ــد   ــٝي  ا٠ًٜ تـ ــْ أعـ ــإ   ٍـ ــٌزّ النطـ ــ  ضـ ــد   مـ ــٓ عـ ــعلـ ٌحُ الـ
ــ   ــإ قب ــٌ  لٟنبَ ــد  علــ  ن ــا  غــُٕ لػــُٕ ٜ ٍ ــى عــ ٓ، إذ أن إثب   ن َ

ٌحُ الــــوت حتقــــ  ؾــــد   نــــْ ٍك ــــُادت ٠د  وت اهللغــــري، ًكــــٝ  
 .بأمسٓ مؿادٍقى 

ــنيب إضــتد    الً ــَظ ب ــأن آد  ل ــ  ب ــدٍ  اذتــبقاٖ ــادّ  ال ٌازد عــ  قت
ــ  ــظ، عـ ــ  أنـ ــ عـ ــل   نيبالـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ ؾـ ــ :"ا قـ  ظتتمـ
ــٌنانت ــٌ  ٛمن ــْ،ال ٍ ــٌن قَام ــٌ: فَقٌل ــا إؾت  اضتػــ عنا ل ــأتٌن زبن  آد  فَ

 مٖٝكتــى، لــ  ًأضــجد بَــدي، اهلل خلقــ  نــاع،ال أبــٌ أنــ : فَقٌلــٌن
ــا فاغــ   غــُٕ، كــ  أمســإ ًعلمــ  ــد لن ــ  عن ــٓ زب ــا حت ــ  ٍسعتن  م
ــاكٳ ٦، لٲط٦ـــ ٥: فَقـــٌ  هـــرا، مكاننـــا ــى ًٍـــركس ه٥ن٤ـ  اٖتـــٌا فَطـــتحُ; ذنبـ
: فَقـــٌ  فَأتٌنـــى زض،اٞ أهـــ إؾت  اهلل بعثـــى زضـــٌ  أً  فإنـــى نٌح٧ـــا
. فَطـــتحُ علـــ  بــى  لـــى لـــَظ مــا  زبـــى ىالضـــٛ ًٍــركس . ه٥ن٤ـــاكٳ  لطــ  
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 ه٥ن٤ــــاك ; لطـــ  : فَقـــٌ   فَأتٌنـــى،  سلت ،الــــ خلَـــ   اٖتـــٌا : فَقـــٌ  
 فَأتٌنى تٌزاّ،ال ًأعٱاي ،اهلل كٲلمى ع٤ب٦د٧ا مٌضٓ اٖتٌا: فَقٌ 
ــاكٳ ٦، لطــ : فَقــٌ   ــ ٤ ًٍــركس ه٥ن٤ ــ قٲت٦  فَطــتحُ ن ــظ، بغــر ن ظال
ْٲ ًزضــٌلٲى اهلل ع٤ب٦ــد٤ عَطــٓ اٖتــٌا: فَقــٌ  زبــى; مــ   ًزًحــى، اهلل ًكٲل٪مــ

 مــا  لــى  اهلل غٲ ٲــس عبــد٧ا  ستمــد٧ا اٖتــٌا  ه٥ن٤ــاكٳ ،  لطــ : فَقــٌ   فَأتٌنــى،
 علـــٓ أضـــتأذن حتـــٓ فـــأنٱل  فَـــأتٌنُ، تـــأخس، ًمـــا ذنبـــى مـــ  تقـــد 
 غــإ مــا فَــدعي ضــاجد٧ا، ًقعــ ٥ زبــُ زأٍــ  فــإذا لــُ، ف٥َــٛذن زبــُ،
 ًاغـــ   ٥ٍط٦ـــم٤ ، ًقـــ  تعٱـــى، ًضـــ  زأضـــ ، ازفـــ : ا ٍقـــ ثـــ  ،اهلل

 لــُ فَحــد أغــ   ثــ  ٍعلم٥نَــى، بتحمَــد فألتــدي زأضــُ، فــأزف  ت٥ػ٤ــ ٺ ،
 ثـــ  مثلـــى، زبـــُ زأٍـــ  ًإذا َـــى،ال أعـــٌد ثـــ  نـــْ،ادت فأدخلـــو  حـــد٧ا
 مــا: فــأقٌ  سابعــْال أعــٌد ثــ  ، نــْادت فأدخلــو  حــد٧ا لــُ فَحــد أغــ  
 . (1)("لٌدارت علَى ًًج  قسآنال حبطى م٤ ٦ اٜ نازال وت بقُ
 : ًفَى مطاٖ  

 قَامْ.الػ اعْ ٌٍ  الدٍ  وت با  اذتجإ  : ًؾتاٞ
ــْال ــإ  : ثانَــ ــاع الجــ ــد  ب اٞآد  وت أً  إؾت نــ ــس، ًٍــ ــدٜالمــ ْ لــ

 عــص ًجــ ، ًتقٌمــٌا بــركس    اهللتكــمنَْ علــٓ علموــ  ؿتقامــى عنــد     ال
 ناع.النبَإ ًاٞلى ـتَصي ع  باقُ  ا أزب  خؿ

ــْالثال ــى،   : ث ــى ًأبناٖ ــ  ًجــٌد ذزٍت ــٌّ آد  قب ــنيب   نب ــٌ مٌجــٌد ك فو
نــاع بإضــتثنإ حــٌإ، ًحــٌإ م ــسد ًلــَظ  القبــ  أن ٌٍجــد غــري مــ  

 ناع(.الكتعاٵ فٝ ٍؿد  علَى ل  )
 عص .المطْ أًلُ ارتسض  الطٝ  أً  النٌ  علَى  سابعْ:ال
ــْ:ارت ــ امطــ ــى  انتــ ــى علَــ ــ  قٌلــ ــٝ )بعثى الساد مــ ــ  إؾت  اهللطــ أهــ

 أزض  ل٣ضٝ .زض( أِ اٞ
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دٍ  أعــــٝي علــــٓ معازقــــْ نؿــــٌف اذتــــٜ ٍقــــٌ   طادضــــْ:ال

ً اهللنيب ستمــد ؾـــلٓ   الـــعدٍــدّ عــ     ت َـــد أن آد  ى ًضــل   الـــ علَــى 
 اهلليت ختــر عــ  تكلــَ  الــقسآنَــْ الٍــا  ا٠جانــ  إؾت  نبَــإاٞنــيب مــ  

 عص ًج  لى.
ــانُ ًال ــا  ؾــَ  عػــسًن:الث ــ ًكَ َ ــإنلٟ نطــبْالب ٌحُال ــْ بَ  عام
 :مث  ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد للنيب نطبْالب ث 

ــً :اٞ ــ  ٌحُال ــسال قب ــد  أ  نآق ــد تق ــن ًق ــداٵ ال ؾــلٓ اهلل نيب ستم
ْ، اذتؿــ السٍٚــا  الٌحُ الــكــان أً   مــا بــدٙ بــى     علَــى ًآلــى ًضــل   
 ؿب .الٍساها فتأتُ ك ل  

 .مكْ وت ٌحُال ثانُ:ال
رٌِ  ىوووظُوووثْحَاَُ ]تعـــاؾت   ا قـــ،  ضـــسإٞا وت ٌحُالـــ  :الـــثال

 ،(1)[قْصَووووً ألَعْووووجِدِ  اَإىل سَ ًِ  حلَووووعْووووجِدِ  اَأَظْووووسَي تِعَثْوووودًِِ ىَووووُْالً ٍِووووِْ  

 ًفَوا مطاٖ :
ــا  الــيت ختـــ     اًٞؾت: ــْ ا٢ضــسإ بــركس ا٠ٍ الــٌحُ خبؿــٌف آٍ

ــا قٌلــــى    ــسإ منوــ ــاؾت  ا٢ضــ عِنْوووودَ ظِوووودْزَجِ  *وَىَقَوووودْ زَآًُ َّصْىَووووحً أُخْووووسَي   ]تعــ

، أِ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل ًآلــى ًضــل  زأٔ جرَٖــ       (2)[ ىَُْنْرَهَووً

ــْ ًةــا  علــٓ ضــاقوا حتــٓ أدزكــى     ٝٵ زكــ  خبَب ــٌ أن زجــ عنــدها، ًل
ــٌان        ــا ألــ ــى ًفَوــ ــ  منــ ــرِ زكــ ــان الــ ــ  إؾت انتكــ ــا ًؾــ ــس  مــ الــ
ــا، ًاٞؾـــ  هـــٌ    الثمـــاز،ًأختل  هـــ  هـــُ غـــجسّ ةـــٌبٓ أ  غرهـ
الثـــانُ، ًمسَـــ  ضـــدزّ انتنتوـــٓ ٞن إلَوـــا ٍنتوـــُ علـــ  كـــ  عـــامل،  

ــٌ  اهلل   ــ  زضـ ــابعْ، ًعـ ــمإ الطـ ــُ وت الطـ ــى  ًهـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

                                                           

 .1ضٌزّ اٜضسإ (1)
 .14-13ضٌزّ النج  (2)
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ــل  ٕ   ًضـ ــسا ــٌف حـــدٍ  ا٢ضـ ــ ) وت خؿـ ــا عـــس  ثـ  الطـــمإ إؾت بنـ
 معــ   ًمــ : قَــ . جرٍــ : قــا  هــرا  مــ : فقَــ  فاضــت ت ، الطــابعْ

 فـإذا  لنـا  ف ـت  . إلَـى  بعـ   قـد : قـا   إلَـى   بعـ   ًقـد : قَـ   ستمـد، : قا 
 كــ  ٍدخلــى هــٌ ًإذا انتعمــٌز، البَــ  إؾت ظوــسي مطــند بــإبساهَ  أنــا
ــٌ  ــبعٌن ٍ ــ  ألــ  ض ــى، ٍعــٌدًن ٜ مل ــ  إلَ ــُ ذهــ  ث  ضــدزّ إؾت ب

ــٓ، ــإذا انتنتو ــا ف ــا ًزقو ــآذان فَو ــْ ك ــا ًإذا ، ال َل ــالقٝ ، مثسه ــا ك  فلم
ــَوا ــ  غػـ ــس مـ ــا اهلل أمـ ــٓ مـ ــر ، غػـ ــا تغـ ــد فمـ ــ  أحـ ــ  مـ  اهلل خلـ
 . (1)(حطنوا م  ٍنعتوا أن ٍطتٱَ 

ــْ: ــٌحُ مــ  اهلل        الثانَ ــر ال ــٌحُ وت غ ــسآن بلغــْ ال ــس وت الق ــا ذك م
وَإَُِّ  ىيَّووووَُاؼِ َ ىَُُىحُووووىَُ ]تعــــاؾت  عــــص ًجــــ ، كمــــا وت قٌلــــى 

 .(2)[إِىًَ أَوْىَُِا ِهٌِْ ىُُِجَالِىُىمٌُْ

ــْ: ــد    الثالث ــنيب ستم ــٗلْ ال ــل   أض ــى ًض ــى ًآل ــ   ؾــلٓ اهلل علَ دترَٖ
ــا،       ــى علَو ــ  ًإجابت ــُ جرَٖ ــْ تلق ــ ، ًكَ َ ــٌحُ ًالتنصٍ خبؿــٌف ال

 خــر } ا٠ٍــْ هــري نصلــ   نتــا: قــا  جــابس عــ   مسدًٍــىابــ   ًأخــس )
ــٌ ــس الع  ــالعس  ًأم ــسض ب ــ  ًأع ــا  {ادتــاهلؽت ع ــنيب ق ؾــلٓ اهلل  ال

. أضــأ  حتــٓ: قــا  ا٠ٍــْ  هــري تأًٍــ  مــا جرٍــ  ٍــا علَــى ًآلــى ًضــل 
ــعد ــ  فؿـ ــص  ثـ ــا  نـ ــا: فقـ ــد ٍـ ــأمس  اهلل إن ستمـ ــ   أن ٍـ ــ  تؿـ  عمـ
ؾــلٓ  الــنيب فقــا . قٱعــ  مــ  ًتؿــ  حسمــ ، مــ  ًتعٱــُ ظلمــ ،

ــل   ــى ًضــ ــى ًآلــ ــ  أٜ: اهلل علَــ ــٓ ادلكــ ــدنَا أخــــٝ  أغــــس  علــ  الــ
ــا ذا  ًمــا: قــالٌا ًا٠خــسّ   ظلمــ ، عمــ  تع ــٌ: قــا  اهلل  زضــٌ  ٍ
 .(3)(قٱع  م  ًتؿ  حسم ، م  ًتعٱُ

                                                           

 .6/186الدز انتنثٌز (1)
 .121ضٌزّ اٞنعا  (2)
 .4/392الدز انتنثٌز (3)
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: ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    مــا ًزد عــ  الــنيب ستمــد     السابعــْ:

أًتَــ  جٌامــ  الكلــ ( أِ الكلمــا  القلَلــْ الــيت تتكـــم  دٜٜ        
 ًمعانُ كثرّ.
 :نامعنَ لا كل ال ًجٌام 

 بــى ٍسٍــد ًلكنــى قلَــ  بل ــ  ٍــتكل  ناكــ نــىأ عــا  معنــٓ : ً ٞا
ــانت ــثرّال ُناعـــ ــ ًوت تعـــــددّ،انت كـــ ــؿت اهلل لتـــــد " دٍ اذتـــ  ام جـــ
ــداذت ــا  أِ،(1)"مـ ــدًدّ بكلمـ ــ كتعـــ  معـ ــسادت ُنامعـ ــإالً وـ  هلل ثنـ

 .تعاؾت  
 ستــدًدّ  اظــىال نٞ نآقــسال منــى سادانتــً افارتــ عنــٓانت : ُناالثــ
ــْ ــا متناهَـ ــَ  ًلكنوـ ــاهالب حتـ ــ  ُٝمتنـ ــاٖ ال مـ ــدا اًٞ ٌقـ ــرا ،حـ  لـ

 (.معنٓ ل أ ضبعٌن ًلى اٜ نآقسال حسً  م  حس  م  ما: ذكس
ــ  ال ــ :ثال ــ سالٌحُ وت ال ــ   ط ــانت، ع ــاد     ا نو ــ  عب ــسً، ع ــ  عم ب

ــ اهلل، عــ  علــُ زقــُ   اهللبــ  عبــد   طــ س:"ًٜ ال: نصلــ  وت ا  عنــى ق
طـــافس، إذا مل ظتـــد مـــإ انتطـــبَ "، ال عـــابسِ ضـــبَ "،"ًعابس اٜجنب٧ـــا 
 .(2)تَم 
ــ  ال ــا  ًضـــٌز نصلـــ  علـــٓ     الـــأً  :سابـ ٌحُ: أِ ذكـــس أً  آٍـ
ــ ــد ال ــل    نيب ستم ــى ًض ــى ًآل ــى     ؾــلٓ اهلل علَ ــا وت قٌل ــْ كم ــٌ وت مك ًه

، ًبعــدها  (4)[صٍَِّّوووُ اََُاأََعهَووا  ]تعــاؾت  ، ًقٌلــى  (3)[زَتِّوولَاظووٌ   قْووسَأْ تِ]تعــاؾت  

                                                           

 . 1/378 بحسٍ الزتم  ( 1)
 .8/380ت طر الٱرِ(2)
 . 1( ضٌزّ العل  3)

 .1( ضٌزّ انتصم  4)
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ِّصْووفَهُ أَوْ  ّْقُووِْ ٍِنْووهُ  * قَيِووُالً الَّيَُّْوووَ  ىقُووٌْ ْ]السضــالتبلَــ  بالعبــادّ ًالجــإ  آٍــْ 

 . (1)[قُسْآَُ ذَسْذُِالً ىأَوْ شِلْ عَيَُْهِ وَزَذِّوْ  *قَيُِالً 

ــ  ــ  ًغــري:  ا ًق ــ    مقات ــا نصل ِّصْووفَهُ أَوْ  ّْقُووِْ ٍِنْووهُ   *قُووٌْ  ىيَُّْوووَ إِالَّ قَيِووُالً  ]نت

سجــ  ٜ ٍــدِ متــٓ   الغــ  ذلــ  علــَو  ًكــان     ،(2)[أَوْ شِلْ عَيَُْووهِ *قَيِووُالً 

لَــ  مــ  ثلثــى فَقــٌ  حتــٓ ٍؿــب  شتافــْ ان غتٱــٕٓ فانت خــ    النؿــ  
 .(3)اهللٌانو  فسلتو  الاقدامو  ًانتقع  

ــإ   انتً ــ  أمسـ ــَظ مـ ــ  لـ ــصمـ ــد الـ ــى  نيب ستمـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
يت كـان علَوـا، ًكـرا    الـ ى ًإغـتقا  مـ  هَٗتـى    الـ إفتـا هـٌ بَـان ذت    ًضل 
ــى  انتـــ ــ  أمساٖـ ــا مـ ــ  إختاذهمـ ــان  مـ ــى  دثس، ًٜ مـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

ــل  ــ     اهللٞن  ًضـ ــ  تلـ ــا، ًكانـ ــ ى بوـ ــ  ًؾـ ــص ًجـ ــ   ال عـ ــ ْ مـ ؿـ
 ٌحُ.النبٌّ ًًةأّ الػٌاهد علٓ ال

 .كساذتً دٍنْانت وت امظ:ارت
 .ٌحُال وت ل انت ْناأم : عػسًنال  ًالثال
ــ  ًال ــسًنالسابـ ــْ : عػـ ــ ًظَ ـ ــ وت نيبالـ ــُ هـــ  ٌحُالـ ــُال هـ  تلقـ
 .ٛمنؽتانت ًًظَ ْ عم ،الً تبلَ الً تلقُال أ  ،فق 

 .ٌحُال أقطا  : عػسًنالامظ ًارت
 قبــــ  للــــنيب لــــ٢ُا تعاهــــدالً توَٗــــْال عػــــسًن :الطــــادع ًال

 .ٌحُال تلقُ ثنإأً
ْ ٢ا كمــْاذت عػــسًن :الطــاب  ًال نــاع  الًحاجــْ  ٌحُالــ وت لَــ

 .نبٌّالإؾت َى ًال

                                                           

 .4-2ضٌزّ انتصم   (1)

 .4-2ضٌزّ انتصم   (2)
 .19/49ت طر القسةيب  (3)
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 ًمـــ  ،مـــنو  آمـــ  مـــ   ،ادتـــً ٌحُالـــ : عػـــسًنالثـــام  ًال
قُوووْ تنصٍــ ]الًوت  نقٱاعوــاإ ًأ االتؿــإً لــى ستــازبتو  ًكَ َــْ حازبــى

 .(1)[ى  إَِّّا ظََِعْنَا قُسْآًّا عَجَثًااىِِّ فَقَ لِ أََّّهُ  ظْرَََنَ َّفَس  ٍِِْ  يلَّأُوحٍَِ 

ــ  ًال ــسًن :التاضـ ــ  عػـ ــ هـ ــٌ ٌحُالـ ــ ال هـ ــدال ٱسٍـ ــلْ  ٌحَـ لؿـ
ــْانت ــ ٖٝك ــل    نيبالب ــى ًض ــى ًآل ــا   أ ،ؾــلٓ اهلل علَ ــس  هن ــسٔأ ة  خ

ــ ــ  ىلتبلَغ ــإنٞا ًتبلَ ــال بَ ــْ ًالسض ــد  ال ــ  عن ــ  ،اهللٌحُ م ــسدإ ًه  ن 
 .تػسٍ اٵ منوا ببع 
 نآقــــسال ًحــــُ بــــؽت  ــــس الً ٌحُالــــ خؿٌؾــــَا  ثٝثــــٌن :ال
 .عنٓانتب جرَٖ  بوا ٍنص  ناك ٍكاٵأ طنْال نأ ًزد كما ،ًغري

ــ ــٌن :الادِ ًاذتـ ــْ ثٝثـ ــْ دزاضـ ــؽت مقازنـ ــ بـ ــإنٞاإؾت  ٌحُالـ  ،بَـ
ــً ــإؾت  ٌحُالـ ــد نيبالـ ــل    ستمـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ  ،ؾـ  ًمساتـ
إؾت  ٌحُالـــ عـــ  غتتلـــ  سضـــٌ الإؾت  ٌحُالفـــ بَـــإنٞا بـــؽت ٌحُالـــ
 .نيبال

 .ل انتً عقاٖدال وت ٌحُال منصلْ: ثٝثٌن الثانُ ًال
 .ُنآقسال عجاش٢اً ٌحُال:  ثٝثٌنال  ًالثال
 .نبٌّال دٜٖ  م  ٌحُال:  ثٝثٌنالساب  ًال
 .بَإنٞا ًعؿمْ ٌحُال:  ثٝثٌنالامظ ًارت
ــ:  ثٝثـــٌنالطـــادع ًال ــت انت مبحـــ  ًفـــ  ْنـــامٞاً ٌحُالـ  وت ػـ
 وت بـــدأانت تلـــبظ قبـــ  لَـــىإ ٌحٓانتـــ عنـــد ْنـــامٞا أِ ؾـــٌ ،اٜ علـــ 
ــ ــإإ بعـــد ًأ ا اذتـ ــ وت بـــدأانت تلـــبظ نقكـ  بَـــإنٞا ؿـــا تإً ،ا اذتـ
 .ضتدام٢ْاً ةٝ ٢ا ضتٌ علٓ ْنامٞاب

ــٌنالطــاب  ًال ــ ضــتعدادا إ:  ثٝث ــٌحُ نيبال ــ  ضــٌإ لل ــ تل  يتال
 .مباغسّ ٌحُال تطب  يتال تل  ًأ حَاتى ٍا ابدب تؿل إ
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 .ٌحُال نقٱا إ ثسأ ثٝثٌن :الثام  ًال
 ،بَنومـــا تمََـــصال ًكَ َـــْ سٍٚـــاالً ٌحُالـــ:  ثٝثـــٌنالتاضـــ  ًال

 وت كمــا  قــسآنال وت ػــٌاهدال مــ  لــا ًمــا نبَــإاٞ زٍٚــا ًخؿــاٖـ
 .ٌٍض  ضٌزّ
تعــاؾت   ، قــا  ناطــن٢ا لغــر ٌحُالــً ،ٌحُالــ ٌا أنــ : زبعــٌناٞ

 .(1) [ ىنَّحْوِ أَُْ  ذََِّرٌِ ٍِِْ  ىْجِثَاهِ تُُُىذًاإىل وَأَوْحًَ زَتعلَ ]

 .نآقسال وت ٌحُال ز بعٌن :اٞادِ ًاذت
 .طنْال وت ٌحُال زبعٌن :اٞثانُ ًال
ــثال ــْ زاضــْد زبعــٌن :اٞ  ًال ــؽت مقازن ــ ب ــً كــُانت ٌحُال ، دنُانت

إذ جـــإ  الطـــٌزّ انتكَـــْ خٱابـــاٵ للنـــاع كتَعـــاٵ بـــدعٌتو  ل٣ضـــٝ  
ًتكــمن  ، ًبــرا  الؿــَغْ الــيت كــان اٞنبَــإ ٍــدعٌن النــاع بوــا       

ــ    ــد ًالتخٌٍ ــراز ًالٌعَ ــى  ، لغــْ ا٢ن ٍَووا  * ىْقَازِعَووحُ ]تعــاؾت كمــا وت قٌل

 .(2) [وٍََا أَلْزَ كَ ٍَا  ىْقَازِعَحُ * ىْقَازِعَحُ 

  ْ ،  التػـــسٍ ُ للمطـــلمؽت ارتٱـــا  ب جـــإ ف أمـــا الطـــٌز انتدنَـــ
  ْ ََاأََعهَووووووا  ىَّوووووورََِِ  ]بالنــــــدإ الكــــــسٍ    ًبَــــــان أحكــــــا  الػــــــسٍع

مــــ   [ََووواتَنٍِ إِظْوووسَ  ُِوَ   []ََاأَهْووووَ  ىْنِرَوووابِ  [ًتكـــمن  ارتٱـــا  ]  آٍَنُوووى  

ــْ       ــا  ًلغـ ــرا  ارتٱابـ ــدنُ بـ ــُ ًانتـ ــ  انتكـ ــٌحُ ًالتنصٍـ ــرتا  الـ إغـ
با٠ٍـــا  [ََاأََعهَوووا  ىنَّووواضُخٱـــا ]ا٢نـــراز ًالبػـــازّ فـــٝ ٍنحؿـــس نـــصً  

 . انتكَْ، ًكرا ا٢نراز ًالٌعَد
ا٠ٍـــا  انتكَـــْ ًانتدنَـــْ بـــاٞخٝ  اذتمَـــدّ ًالطـــن        تػـــرت ً 
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السغــَدّ لَبقــٓ حكــ  ا٠ٍــْ انتكَــْ مطــتمساٵ وت انتدٍنــْ ًتلتقــُ مــ  ا٠ٍــْ  

ــا    ــ  بوـ ــإ ًالعمـ ــْ بالبقـ ــٌزّ انتدنَـ ــْ  إؾت ًالطـ ــٌ  القَامـ ــى ، ٍـ ًوت قٌلـ
ــاؾت    ــ   (1) [خُووورْ  ىْعَفْوووىَ وَأٍُْوووسْ تِووواىْعُسِْْ وَأَعْوووسِضْ عَوووِْ  ىْجَووواهِيِ َ  ]تعـ )ًعـ

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ا٢مـــا  الؿـــاد  علَـــى الطـــٝ  : أمـــس اهلل نبَـــى 
ــْ أ  ًضــــل  ــاز  اٞخــــٝ ، ًلــــَظ وت القــــسآن آٍــ ــاز  ؿتكــ كتــــ  نتكــ

 .(2)(اٞخٝ  م  هري ا٠ٍْ
 .زلتْ ٌحُال زبعٌن :اٞساب  ًال
 .ٌحُال صً ن زبعٌن :اٞامظ ًارت
 .ًا اطمال ًأه  ٌحُال زبعٌن :اٞطادع ًال
 .قدعال زً  زبعٌن :اٞطاب  ًال
ــام  ًال ــٌن :اٞثـ ــْ زبعـ ــ لغـ ــد ٌحُالـ ٝٵ ًزد فقـ ــث ــ  مـ ــ َ عـ  ناضـ

 .لقٌمى نيب ك  تسج  ث  عسبَْالب ٜإ ًحُ ٍنص  مل ىأن ثٌزِال
 مٌقـــٌ  وت طتػـــسقؽتانت بعـــ  علـــٓ سدالـــ زبعـــٌن :اٞتاضـــ  ًال

 .ٌحُال
 .ٌحُال م  طتنبٱْانت علٌ ال مطٌن :ارت
ــا  ؾــَ  مطــٌن :ارتادِ ًاذتــ ــ ًكَ َ ــا ،ٌحُال ــا فمنو ــا  زٍٚ  من
ــا ــْ ًمنو ــ انت معاٍن ــا ،سضــٌ ال ل ــا ًمنو ــٌن م ــيبإؾت  تك إؾت  خــسٔأً ن
 .كتاباٵ اً تبلَغاٵ ٍكٌن ما ًمنوا زضٌ ،
ــانُ ًال ــٌن :ارتثـ ــ تٌظَـــ  مطـ ــسازيأً ٌحُالـ ــ٢ا لتثبَـــ  ضـ  ناقتـ
 .دٍ المعامل  ًنػس
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قُووووْ ]تعـــاؾت   ، ًوت قٌلـــى ٌحُالـــً جرَٖـــ  :مطـــٌن ارت  ًالـــثال

ٍَوووِْ مَووواَُ عَووودُور  ىِجِثْسَِووووَ فَََِّّوووهُ َّصَّىَوووهُ عَيَوووً قَيْثِووولَ تِوووَِذُِْ  ىيَّوووهِ ٍُصَووودِّقًا ىََِوووا    

ــا  [  ىِيَُْووو ٍِْنِ َتَوووَُِْ ََدََْوووهِ وَهُووودًي وَتُيْوووسَي    ــ  قـ ــاع : إن ابـ عب٩ـ

ــد حــا        ــ  ؾــٌزٍا كــان ق ــداهلل ب ــى عب ٥ٍقــا  ل ــاز الَوــٌد  حــراٵ مــ  أحب
ــنيب٩  ــى ًضــل    ال ــى ًآل ــا ا وــ      ؾــلٓ اهلل علَ ــَإ. فلم ــ  أغ ــألى ع ًض

٩ِ مل  ٍأتَ  م  الط٩مإ   اذتٳج٩ْ علَى قا  : أ
ٜٷ ًهــٌ ًلَــى.    ٥ٍبعــ  الكتــا  ٞنبَــإ قــ  إ قــا  قــا  : جرَٖــ  ًمل 

ــا بــ ; ٞن٩      ــى ٠من٩ ــ  مكان ــٌ كــان مَكاَٖ : ذلــ  عــد٥ًنا مــ  انتٖٝكــْ ًل
 جرَٖ  ٍنص  بالعرا  ًالقتا  ًالػقٌّ ًإن٩ى عادانا مسازاٵ كثرّ،

إن٩ بَــ  بــأنصلــى علــٓ نبَنــا تعــاؾت   ًكــان أغــد٥ ذلــ  علَنــا أن٩ اهلل  
 انتقدع ض٥َخس  علٓ ٍد زج  ٍقا  لى : خب  نؿ٩س،

 رِ ٥ٍخس  فَى،ًأخرنا باذتؽت ال 
ــ          ــي إضــساَٖ  وت ةل ــإ ب ــ  أقٌٍ ٝٵ م ــ ــا زج ــى بعثن ــان ًقت ــا ك فلم

خبـــ  نؿ٩ـــس لَقتلـــى فـــانٱل  ٍٱلبـــى حت٩ـــٓ لقَـــى ببابـــ  غٝمـــاٵ مطـــكَناٵ   
ــا      ــ  ًقـ ــى جرَٖـ ــدف  عنـ ــى فـ ــاحبنا لَقتلـ ــري ؾـ ــٌّ. فأخـ ــى قـ لَطـــ  لـ
ــلٷ      ــ  تطـ ــ  فلـ ــرِ أذن وت هٝككـ ــٌ الـ ــ  هـ ــان زبكـ ــاحبنا : إن٩ كـ لؿـ

 علَى،
ــى. فؿــدقى ؾــاحبنا ًزجــ       ًإن مل ٍكــ   ــٓ أِ حــ  تقتل هــرا فعل

: فكــر خبــ  نؿ٩ــس ًقــٌِ ًغصانــا ًخــس٩  بَــ  انتقــد٩ع; فلوــرا نتخــري 
 .(1)هري ا٠ٍْتعاؾت   عدًاٵ. فأنص  اهلل 

 .نصلْانت كت ال م  ع أ ٌحُال مطٌن :ارتًساب  ال
 .ؿٝ الً سغادالً داٍْال  المط وت ٌحُالإؾت  اجْاذت
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 .طلمؽتانت حَاّ وت ٌحُال ثسأمطٌن : ارتامظ ًارت
 .د ٞاً ػعسال وت ٌحُال مطٌن :ارتطادع ًال
 .ػسعَْال حكا ٞاً ٌحُال مطٌن :ارتطاب  ًال
 .ؿحابْال م  ٌحُال كت٩ا مطٌن : ارتثام  ًال
 اهلل ْةاعــــ لــــصً  نتعسفــــْ ةسٍــــ  ٌحُالــــ مطــــٌن :ارتتاضــــ  ًال
 .معؿَتى جتنا إًؾت اتع

ــ طــتٌن :ال ــْ غــوادّ ٌحُال ــٌّال لكــسًزّ مساًٍ ــ ًؾــد  نب  نيبال
 .لَىإ ٌحٓانت

 .بَإنٞا ًمعجصا  ٌحُال طتٌن :الادِ ًاذت
ــانُ ًال ــتٌن :الثـ ــْ طـ ــْ دزاضـ ــازإب مقازنـ ــ نأ عتبـ ــصّ ٌحُالـ  معجـ

 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد نيبال
 .عس الً ٌحُال طتٌن :ال  ًالثال
ٕ ناٞ دإأ كَ َــْ طــتٌن :السابــ  ًال  ًتسضــَخى  بتبلَغــى للــٌحُ بَــا
ــاً زضٞا وت ــسدإ م ــى ن  ــ ب ــى ًضــل    ستمــد نيبال ــى ًآل  وت ؾــلٓ اهلل علَ
 .رازن٢اً تبػرال وت طَادّالً زتقا٢ٕا غس  ضتح إً با ال هرا

 .عقلَْ معجصّ ٌحُال طتٌن :الامظ ًارت
.ٌحُال ًبٝغْ ؾَ  طتٌن :الطادع ًال
ــ طــتٌن :الطــاب  ًال ــ  ًن ــ  ستــ ، رخــ ٌحُال إؾت  ًمتجــدد داٖ
 .قَامْال ٌٍ 

مـــ  وت علـــ  الـــٌحُ قتكـــ  إضـــتقسإ مطـــاٖ   : طـــتٌنالثـــام  ًال
 زض.اٞخٝفْ آد  وت 

ؾــلٓ  ٌحُ للــنيب ستمــدالــدزاضــْ مقازنــْ بــؽت  طــتٌن :التاضــ  ًال
ــى ًضــل   ــى ًآل ــً اهلل علَ ــإ ال نطــبْ بَنومــا هــُ  الطــابقؽت ًالٌحُ لٟنبَ

ــإ هـــُ اٜلؿـــٌف مـــ  ًجـــى، فمـــادّ  ارتعمـــٌ  ًال ــْ بـــؽت انتتقـ ٝشمـ
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نَّثِووُِّ َ ٍِووِْ   ىُّووى ٍ وَإىل مَََووا أَوْحَُْنَووا  ]تعــاؾت    ا ٌحُ، قــالــٌّ ًنبــال

 .(1) [تَعْدًِِ

ــد   ًٜ  ــد    ا٠ت ــٓ ع ــٝي عل ــْ أع ــٍ ــ   ال ــإ قب ــٌ  ٌحُ لٟنبَ ، إذ ن
ــى عــ  غــري، ًكــٝ       ٠د  اهللأن إثبــا  غــُٕ لػــُٕ ٜ ٍــد  علــٓ ن َ

قاٖـــ  الٌحُ بـــأمسٓ مؿـــادٍقى ًالـــنـــْ ٍك ـــُ وت حتقـــ  ؾـــد  ادتوت 
ــنيب إضــتد  ؿتــا ًزد عــ     ــأن آد  لــَظ ب ــب ــى يب ستمــد نال ؾــلٓ اهلل علَ

ٌحُ الـــٌحُ لٟنبَـــإ زتمـــ ، ًالـــفـــرتا  أن ا٢، ًمـــادّ ًآلـــى ًضـــل 
ت ؿـــَ  لٟحكـــا ،   اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل   ؾـــلٓ نيب ستمـــد الـــإؾت 

 بأن ضنتى ًحُ . ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل نيب ستمد الًٍن سد 
ــبعٌنال ــْ آد  وت    طـ ــ  خٝفـ ــاٖ  مـ ــتقسإ مطـ ــ   إضـ ، زضاٞ: قتكـ
 منوا : 
 ٌحُ بلحاظ أمسٍ  : الٝفْ ًارتْ بؽت ٝشمانت:  ًؾتاٞ
 لَ ْ. ارتنيب هٌ ال:  ً اٞ
نبَـــإ، ٞنوـــ  اٌٞحُ خـــاف بالـــٝفـــْ أعـــ ، ًلكـــ  ارت:  ثـــانُال
وَجَعَيْنَوواهٌُْ أَ ََِّووحً ََهْوودُوَُ   ]تعــاؾت    ا دٔ، قــالــنــاع وت ضــب   الأٖمــْ 

 . (2) [تِأٍَْسَِّا

ْ ال ــ  اٞإؾت ٌحُ الـــ: مساحــ    ثانَــ كتـــا  القسآن النبَــإ ًإختتامـــى ب
ــا  ادتـــ ــالػـــسٍعْ، ًالام  ٞحكـ ــْانت مـــ  املطـ   عـــمتنـــ  انت، ً عازقـ
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى نيب ستمــد الــتحسٍــ  ًفَــى غــاهد علــٓ ت كــَ   ال

 طابقؽت .النبَإ اٞعلٓ  ًضل 
ــْالثال ــ   ثـ ــْ وت ارت: تثبَـ ــاٞٝفـ ــد الٌحُ ًالزض بـ ــ ، ًتعاهـ تنصٍـ
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 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
ــٌحُ ب انت ــلمؽت لل ــ  ؿتكــامَنى  التؿــدٍ  ًالط ــٌ مــ   ، قدضــَْ العم ًه

 .(1) [ىِينَّاضِمُنْرٌُْ خَُْسَ أٍَُّحٍ أُخْسِجَدْ ]تعاؾت  عمٌما  قٌلى 

ــْال ــ:  سابعـ ــانُ  الـ ــر نتعـ ــان ًت طـ ــْ وت ارتٌحُ بَـ زض، ًأن اٞٝفـ
ــرت    اهلل ــص ًجــ  مل ٍ ــأنو  وت  ال ع ــاع ًغ ــ  ؾــلْ   اٞن ــ  جع زض، ب

ــ     ــنو ، ت كـ ــى ًبَـ ــَْ بَنـ ــس قدضـ ــ انتًأمـ ــْ بـ ــالٖٝكـ إؾت ٌحُ النصً  بـ
 نبَإ. اٞ

ــ  الًقــد ًزد  مــادّ )ًحــُ( وت    مــسّ، ًهــٌ     ًضــبعؽت اقــسآن مثان
ــدد ــتنبا       ع ــبْ ٢ض ــْ، ًمناض ــى مٌعظ ــٌن فَ ــ ، لتك ــَظ بقلَ ــاٖ  انتل ط

نبَـــإ بإضـــتثنإ عـــدد اٞإؾت ٌحُ الـــقـــسآن ًكلـــوا وت الراهؽت مـــ  الـــً
ــ   ــا ،قلَـ ــى   منوـ ــ  قٌلـ ــاؾت   مثـ نَّحْووووِ أَُْ  ىإىل وَأَوْحَوووً زَتعووولَ  ]تعـ

 .(2) [تُُُىذًا اهثَ لِ ذََِّرٌِ ٍِِْ 

ــ ــبعٌن:الادِ ًاذت ــمٌقــ  نــصً  أً    ط ــاز حــسإ   ال ــٌ غ ٌحُ ًه
ػــسفْ جوــْ  انترِ ٍقــ  علــٓ ضتــٌ ثــٝ  كَلــٌ مــرتا  مــ  مكــْ        الــً
 عسفا .إؾت تٌجى انتًٍٱ  علٓ منٓ، ًٍكٌن علٓ ٍطاز  ا ػمال

ؾــلٓ اهلل علَــى   اهلل: حــدثنا زضــٌ   ا  : قــالــأنــظ بــ  م ًعــ  
 عــص ًجــ  للجبــ ، ةــاز  لعظمتــى ضــتْ      اهلل: نتــا  لــٓ  ًآلــى ًضــل  

دٍنـــْ أحـــد، انتدٍنـــْ، ًثٝثــْ ؿتكـــْ، ًًقــ  ب  انتأجبــ ، فٌقعـــ  ثٝثــْ ب  
، أِ التجلــُ وت  ًًزقــان ًزقــٌٔ، ًًقــ  ؿتكــْ حــسإ ًبــثر ًثــٌز      

 .(3)[فَيَََّا ذَجَيًَّ زَتعهُ ىِيْجَثَوِ جَعَيَهُ لَمًّا وَخَسَّ ٍُىظًَ صَعِقًا]تعاؾت  قٌلى 
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 علـــٓركس الـــمـــ  ضـــٌزّ   نـــٌز لنـــصً  أًالًمســـُ حـــسإ جبـــ  
ــ ــد وت غــاز وت  ٍنيب حَنمــا كــان  ال ــاز مكــان ظتلــظ   البــ ، ًوت ادتتعب غ

 كعبْ أمامى.الفَى إنطان ًتؿر 
اؾـــ  اذتتغـــَر الٌحُ وت الـــمٌقـــٌعَْ ًأثـــس  طـــبعٌن:الثـــانُ ًال
ــا ، ًالوت  ــإ وت ا٢تمعـ ــاز  انتزتقـ ــْ، ًاٜلعـ ــَ  وت الَـ ــى التحؿـ  قـ
ُْوووولَ زُوحًووووا ٍِووووِْ  ىوَمَوووورَىِلَ أَوْحَُْنَووووا ]تعــــاؾت   ا ػــــسعَْ، قــــالعلــــٌ  الً

اَميَوواُُ وَىَنِووِْ جَعَيْنَوواًُ ُّووىزً  َّهْوودٌِ تِووهِ    إلِنِرَووابُ وَالَ  ىأٍَْسَِّووا ٍَووا مُنْوودَ ذَوودْزٌِ ٍَووا  

 .(1)[ٍَِْ َّيَاءُ ٍِِْ عِثَالَِّا

ــثال ــدما   طــبعٌن:ال  ًال ــمق ــا أن ال ــٌحُ: منو ــان  ال نيب ستمــداٵ ك
ــ    ــٌّ الٍطــمٓ قب ــ    اٞنب ــى، ًح  ــؽت لؿــدقى ًأمانت ــى  اهللم ؾــلٓ اهلل ل

ــبا   ادتمــــ  أدنــــاع  علَــــى ًآلــــى ًضــــل  اهلَــــْ ًعؿــــمى مــــ  أضــ
ــٌ ًأخــس ْ، )لكــٝال ــ وت نعــَ  أب ــ  ً دٜٖ ال ــُ، عــ  ، عطــاكساب  عل
ــنيب قَــ : ا قــ ــى ًضــل   لل ــى ًآل ــد  هــ : ؾــلٓ اهلل علَ ــاٵ عب  قــ   ًثن
 . ٜ:  ا ق

 رِالــ أعــس  شلــ  ًمــا ٜ: ا قــ   قــ  متــساٵ غــسب  فوــ : ٌاالقــ
ــ  ــا) ك ــس، علَــى ه ــا ال مــا أدزِ كنــ  ًم  ًبــرل ( قتــانا٢ٸ ًٜ كت
 .(2)(قتانا٢ٸ ًٜ كتا ال ما تدزِ كن  ما} قسآنال نص 

ــ  ًال ــعمــس  طــبعٌن:الساب ــى ًضــل  نيب ستمــد ال ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
ــدإ   ــد إبت ــعن ــ      ال ــى جرَٖ ــدا ل ــنْ، ًب ــؽت ض ــان أزبع ــى ك ــى ٌحُ ًأن علَ

بَــ  إؾت  ًضــل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى نيب الــٌإ، فسجــ  الــوت الطــٝ  
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خدظتــْ ًهــٌ ٍقــٌ  دثسًنــُ دثسًنــُ، فــدثس بثــٌ  فنــص  علَــى جرَٖــ   

 .  (1)[قٌُْ فَأَّرِزْ *دَّثِّسُ  اََُاأََعهَا ]ا ًق، 

ــ عــ  ًزد لقــد ــى ًضــل   ستمــد نيبال ــى ًآل ــ ؾــلٓ اهلل علَ ــ ىأن :  ا ق
ــإنٞا مــ  مــا" ــى آمــ  مثلــى مــا أعٱــُ ٜإ نــيب بَ  ناكــ اأفتــً بػــس،ال علَ
 تابعــاٵ أكثــسه  كــٌنأ نأ فــأزجٌ لــُإ اهلل أًحــاي ًحَــاٵ ًتَتــىأ رِالــ
 .(2)"قَامْال ٌٍ 

  نــافك عجــصّ،انت بــا  وت ًمنصلتــى ٌحُالــ ارتــامظ ًالطــبعٌن : 
 رِالــــ بوــــا آمــــ  حطــــَْ  الــــغال وت طــــابقؽتال إبَــــنٞا صا ــــــمعج

ـــحكسه ــ اــ ــاأ ا،ـًغاهدهـ ــصّ مـ ــسال معجـ ــ نآقـ ــ ُفوـ ــ الً ٌحُالـ  تنصٍـ
 ىــــــًبٝغت سازيــــــضأً نآقسالبــــتبقــــٓ إةٝلتــــى ًإغــــساقاتى    رِالــــ

ـــًعلٌم ــى قَامــْ،ال ٍــٌ إؾت  ىـ  ضــٝ ا٢ عظمــْ علــٓ ناًبسهــ ْلــدٜ ًفَ
ــا٢ٕاً ــد  كــسِال زتق ـــتمالً طــلمؽتانت عن ــ  ـ ــص  رِال ــى ن ــ فَ  ٌحُ،ال
ــ  نٞ ــا ً ٌحُال ــسال آٍ ــ  نآق ــإناٞ معجــصا  أثبت ــداٵ بَ ــاٵ تٌكَ  ًتٌثَق
ـــط َنك ــٌ  ْــ ــًْ ،نـ ــ ناقـ ـــًصت ،احلؾـ ــ اّــ ـــًعؿ ، ـابساهَـ ــٓ اــ  ،مٌضـ

 .طٝ ال علَى عَطٓ بوا جإ يتال ٍا ا٠ً ،ٌٍض  ًعؿمْ
ـــقاعً ُنــآقس عجــاشإ ضــتقسإإ قتكــ  لــرا  ـــكٝمَ دّـ ـــكلَ ْـ  :ًهــُ ْـ

 .ًحاقسّ سًفْــمع بَإناٞ معجصا  ظل  ٌحُالب
ــؽتً ــاش٢ا ب ــً عج ــ ، ًخؿــٌف عمــٌ  ٌحُال ــ  مٱل  ًحــُ فك

 ت كَـــ ال نامكـــإ عـــد  مــ   ًحـــُ، هـــٌ عجــاش إ كـــ  ًلـــَظ إعجــاش 
 .ل١خس ًمتم  ًدلَ  ؾد  غاهد منوما ًاحد ًك  ،بَنوما
ــً ــسٞا املعــ مــ  ٌحُال ــى    ،م ــٌ مستبت ــٓ عل ــى غــاهد عل ــد، ًفَ  ًق
ــ عــ  ًزد ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل ــ ال جٌامــ  أًتَــ : " ؾــلٓ اهلل علَ  كل

                                                           

 .2-1ضٌزّ انتدثس  (1)
 . 163ضٌزّ النطإ ( 2)
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  ،(1)"ًخٌاتَمى
 مـــازا اًٞ قـــساٖ ال بلحـــاظ ل ـــ ال مـــ  قؿـــٌدانت معسفـــْ ًقتكـــ 

 هــٌ قؿــٌدانت نأ ٍعــي" ًتَــ ا" ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     ًقٌلــى
 .نآقسال

 خـــسٔ،اٞ طـــماًٍْال كتـــ ال علـــٓ نآقـــسال زتقـــا٢ٕ تٌكَـــد ًفَـــى
 وت ًحتؿــَ  حقَقــُ ا كمــ هــًٌ لكــٌ انت املعــ وت علٌمــى ضــتغسا إً
ــٌ ال ــى ٍرتغــ  عل ــاٵٱنإ عن ــ٢ا باق ــً ناقت ــْ تسكتــًْ ،َقؽتال ــ ًاقعَ  امللع
ــ ال ــب غَ ــالً دلَ ال ــتدٜإً ناره ــاهدالب  ض ــٓ طــُاذت ػ ــ ال عل  غاٖ
 .لُقعال

ــً ــٌ ٌحُال ــدزّال ناعن ــْ،اٜل ق ــٝ  َ ــ اهلل ًك  منحؿــس غــرؾت اتع
 قَـــ  لـــرا عـــساض،اًٞ ُناعـــانت ًأ  ـــاظاٜل ًأ سً اذتـــً ؾـــٌا اٞب
ــ ــصً  أنبـ ــ نـ ــاإ ٌحُالـ ــٌ فتـ ــاش هـ ــى ،زتـ ــْ ًلكنـ ــْ حقَقـ ــْ عقاٖدٍـ  عقلَـ

 .ًحطَْ
 نالطـــ علـــٓ ًحسًفـــاٵ ؾـــٌاتاٵأ غتلـــ  اهلل أنبـــ عتصلـــْانت ًفطـــسي
ــ ، ــً جرَٖـ ــاعسّاٞ ا قـ ــ غـ ــ  اهلل نأبـ ــٌ ال وت غتلـ ــٌظاحمل لـ ــْ  ـ  كتابـ
 معــــؽت جطــــ  وت ؾــــٌاتاٵأ تكــــٌن ًتــــازّ ًعت ظوــــا، لــــ انت فَقسأهـــا 
 .اهلل كٝ  نواأب قسًزِ عل  م  جرَٖ  ٍأخرها

ــ   علـــٓ د  مـــا ً ٞاً مؿـــدز، ضـــ إ  أ مؿـــدز، كـــٝ ال ًهـ
 د ،اذتــ علــٓ ٍــد  ل ــ ال ًهــرا ،ل ــ  علــٓ د  مــا ُناثــالً د ،اذتــ
 تتابعـــْانت سً اذتـــً ؾـــٌا ٞا لغـــْ كـــٝ الً ُ،ناثـــال ىأنـــ ظـــاهسال
ــادزّال ــ  ؿـ ــ مـ ــد تكل ،انتـ ــْ ًعنـ ــ  كتاعـ ــٌٍؽتال مـ ــ  سكـــ انت نحـ  مـ
 .طمٌعْانت ؾٌا ٞاً نتظمْانت سً اذت لَى،إ طندانتً طندانت

ــنو  ــ  ًمـ ــى مـ ــٓانت جعلـ ــاٖ ال عنـ ــظ وت قـ ــ ن ـ ــرش،  تكل انتـ إؾت  ًٍـ
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 علــــٓ تكلمؽتانتــــ كثــــسأً طــــمٌعْانت ؾــــٌا اًٞ سً اذتبــــ از ارتــــ

 تكل انتــ مــ  دزــــتؿ ٜ سً اذتــ تلــ  نٞ ؾــغسًِ نــصا الً ً ،ٞا
 لــرا ،ىــــن ط وت ا ــــق ًمــا ديــــٍسٍ نتــا نابَــالً خبــاز٢ا ضتــٌ ٓـعلــ اٜ
 . َْنان طال ُناعانت علٓ كٝ ال ةٝ إ وت  ـختلأ

  .ُناثال هٌ زج ٞا ،زتاشِ أ  حقَقُ إةٝ  هٌ ًه 
ــد   ــدإ  ا٠ًهــ  ت ــٓ إبت ــْ أعــٝي عل ــٍ ــى ال ــٌ  علَ طــٝ ، الٌحُ بن

 د  علٓ ًجٌي :  عص ًج  ٠اهللقٌ  ٍكٌن كٝ  الًعلٓ هرا 
فلـــَظ ، ٌاضـــٱْ الٌحُ لعـــد  ًجـــٌد الـــ: إنـــى أعظـــ  مـــ   ً اٞ

ٝٵاهلل ٞد  بــ  كلمــى  اهللٍنقــ  كــٝ    مــ  ملــ   تنصٍــ  ال، ًوت (1)" قٳــب
 .(2) [ظََْاءَ مُيَّهَا ألَوَعيٌ آلً ]

نـــْ ًلـــَظ بعـــد ادتد  عنـــدما كـــان وت  ٠اهلل: جـــإ تكلـــَ   ثـــانُال
ــى  ــٌامَظ ًزض، اٞإؾت هبٌةـــ ــمإ النـــ ــٌامَظ ختتلـــــ  طـــ ــ  نـــ عـــ

 زض.اٞ
ــثال ــَ     ال ــٌ  تكل ــخ   عــص ًجــ  ٠ اهلل: ًق ــى ًن  ــد أً  خلق د  عن
ٝٵ  َىلإًحٓ أزضٌ  د  نيب آً، سً  الفَى   .، ًكلمى قب

 ستؼاة اإل
ــتقْ ضــتعاذّا٢ ــ  مػ ــٌذال م ــٌ ع ــ  ضــتجازّ،ا٢ً تجــإلا٢ ًه  ًقَ

ــ ــٓ ىأن ــ لتؿــا ٢ا ؿتعن ــ  ا ٍق ــٌ ،أعــٌذي لحــ ال أةَ ــى لتؿــ انت ًه  من
ــ  زلتــْإؾت  تجــإاٜل عنــٓانت بوــرا ضــتعاذّا٢ تعــي  أن ًٜبــد عظ ،الب
 .٢زادتى كتَعاٵ غَإٞا ضتجابْإً ًعظمتى ،اهلل

 علَــى ستمــد علــٓ جرَٖــ  بــى نــص  مــا ً أ نأ عبــاع بــ إ عــ  ًزد
 مـــ  علـــَ ال طـــمَ ال اهللبـــ ضـــتعَرأ ستمـــد ٍـــا قـــ : طـــٝ الً ؿـــّٝال
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 زَتِّوولَاظووٌ تِ  قْووسَأْ*  سحٌُ ىوو سمحِ ىوو  هلل تعووٌ ]ا قــ ثــ  سجَ ،الــ ناػــَٱال

 مساتـــ  وت ًمنصلتوـــا ضـــتعاذّا٢ًفَــى بَـــان نتٌقـــٌعَْ   [خَيَوووََ رٌِ ىوو 

ًدلَـــ  علــــٓ أنوـــا مقدمــــْ لتَـــدّ للــــتًّٝ،    ،  ؿــــٝ الً عبـــادّ ال
 قسآن.الحْ وت كنٌش اًإؾٝ  للرا  للطَ

 (.سجَ ال ناػَٱال م  اهللب عٌذأ) قٌل  هُ ضتعاذّا٢ً 
ــٓانتً ــٌ ً ٞا عنـ ــس ٞا هـ ــسٞاً طـــ نٞاً قـ ــ ًٜ ،ظوـ ــ   نامـ  مـ

ــددال ــ تع ــٌ انتً عنٓانتب ــ  ، و ــ  قؿــٌدانت ًه ــَٱال م ــى طــتعاذانت ناػ  من
ــَظ ــ اٞ ًأ إبلـ ــى، عـ ــ منـ ــىإ ٌا ادتـ ــ أ نـ ــ  عـ ــَظ مـ ــ اًٞ ،  إبلـ  لـ

ــا ناـػَٱـــالب سادانتـــ نٞ للعوـــد ًلـــَظ للجـــنظ ٝ الـــً ــساٵ ناكـــ مـ  غـ
ـــمٱبق ــب اٵــ ــسضالً را ال ــً ع ــٓ دازانت ــٌ  عل ـــل ال عم  خؿــٌف ٜ  ـ
 ناكـــ نإً إبلـــَظ مـــ  تٌقُالبـــ ضـــتعاذّا٢ ســـــتنحؿ فـــٝ  ـطبـــال
ـــ ال ـــهٞا سدـــ ــ اًٞ  ــ ــانت ؾـ ــس ًالوت   ـطتدٍـ ــان ا٢ػـ ــ اٞإؾت فتتـ  جـ
 .علٌ انت

ٌ  ػــٱ  ال مــ   مــأخٌذ  ناػــَٱ الً ــ  ،بعــد ال ًهــ  داز  غــَٱ   ا ٍق
 عــ  بتعــدإ ىنــاف حــٌدادتً عؿــَْانتب ٍتلــبظ ناػــَٱال نًٞ بعــد، أِ
 مــ  بَنومــا نتــا معــاٵ كلَومــا ًأ ،اهلل زلتــْ عــ  أً طــدادالً سغــادال

 .تطبَ ً مٝشمْ نٌ 
 ا ــــــق ، ـٌ ــــــمــسجـ أِ م ـعــــــٌ  ٓــــــؿتعـن فعـَـــــ :   ــــــسجـَالً
ـــتع ــ  ،(1)[ ألَسْجًَُنَّررر َ حَنخَررروِ نَرررىْ نَرررمٍِْ]ؾتاـــ ــَٱال ًنعـ ــرا ناػـ ــ ال بوـ  ٌؾـ

ــ  اهلل ٞمــس ُ  ٖٝكــْانت ؾتاتع  لــى  ةــسداٵ  ثٌاقــ ال ػــو  الب إبلــَظ بسمــ
ــ  طــماًا ،ال املعــ مــ  ــى ًؾــ  ث ــى ،متمــسد غــسٍس كــ  ب  وت أِ ًفَ

ــرازإً ًعَــد ٌؾــ ال هــرا تعمــَ   للمــٛمنؽت ًحتــرٍس ،لــ  ًختٌٍــ  ن
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ــ  ــإ  غــسه ، م ــْ مٱلقــْ ضــتعاذّا٢ ًج  غخؿــَْ ًزد  كمــا عام

 . خاؾْ
 ،ّداانتــً لــ ارت املعــ مــ  ىأنــ  أ سدا الــ مــ  ناػــَٱال ًهــ  
 لــٌ ىنــٞ ُناثــال هــٌ ؾــ ٞا وــْ،ادتً ناكــانتً ناصمــال عــ  زتــسد ًغــر

 .لػُٕ مكاداٵ ًأ مصالتاٵ ناك نتا عقلَاٵ أمساٵ ناك
ــ ــ ا قـ ــا ارتً ،(1)[ شَّرررَْا َِِان ىًََرررزَاثِ يِرررٍْ بِررر َ أَعُرررٌرُ سَ ِّ ًَقُرررمْ ]ؾتاتعـ  ٱـ

ــاٵ ناكـــ نإً ــى ًضـــل   ستمـــد للـــنيب مٌجوـ ــى ًآلـ  ًلكـــ  ؾـــلٓ اهلل علَـ
ــبأجَ مـــْاٞ قؿـــٌدانت ــْانت االـ ــتغساقُا٢ مـــٌ ال ضتـــٌ ًعلـــٓ تعاقبـ  ضـ

ــْ ــبْ لًٟلٌٍـ ــ اذت ًمناضـ ــٌ ،انتً كـ ــاذا ٌقـ ــ فـ ــ ناكـ ــٌ انت نيبالـ  عؿـ
 .علَوا ٌاظبْانتً واناتَإب أجدز فغري ضتعاذّا٢ب مأمٌزاٵ
 بـــتٕٝاٜ مٌاجوـــْ عـــ  عجصالبـــ عبـــدال مـــ  قـــسازإ ضـــتعاذّا٢ً

ــاًٜ ــُ،  نافتتــ ــٌ  فوــ ــْ نــ ــ معسفــ ــص اهللبــ ــ  عــ ــ  ًجــ ــى ًتعلــ  قدزتــ
 ْــــــاجاذت ًمٝشمــــْ ناـمكــــا٢ وت ٢غــــرتاكوا كتَعــــاٵ قــــدًزا انتب

ــإن٢ً،  للممكـــ  ــ ت ـ ـــٌجال لٌاجـــ  نطـــبْالب  ناانتـ  قتكـــُانت نٞ ٌدــ
ــدز ــ اهللّ ق ــ ًهــُ، ؾت اتع ــ  نطــبْالب ًمتطــاًٍْ ْمٱلق ــا للجمَ  لتجسده
 .وْادتً ناكانتً ناصمال م 

ــاأً وت خــازجُ ل ظــُ مؿــدا  ضــتعاذ٢ّاً ــازإ مــ  دد،احملــ ىن  عتب
ــتعاذّا٢ ــْانت ضـ ــتكم عنٌٍـ ــ ا  ا باضـ ــٝ ال ؾـ ــْإً ؿـ ــٌعال حاةـ  ن ـ

ْ  ،ناقتــا٢ بقَــٌد ــ اٞ زذاٖــ  مــ   حــسشاٵ لتكــٌن  تقــٌٔال ًًاقَــ  ا عم
 .ناػَٱال غٌإإً

ــَ ال هـــرا ًلعـــ   ــا كمـــْاذتً تػـــسٍعوا ؾـــ أ وت ٍـــدخ  تقطـ  منوـ
ــٌن ــ  لَكـ ــاٖ  مـ ــتعاذ٢ّا ًظـ ــاٵأ ضـ ــٌن ،ٍكـ ــادٍقى ًتكـ ــٝحاٵ مؿـ  ضـ
 .ؾٝحواإؾت  تجددانت لت ا ل٣ ًمناضبْ ،للن ظ ْناًحؿ ،مسكباٵ
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أزد  أِ إذا [ تِاىيَّووووهِفَووووَِذَ  قَووووسَأْخَ  ىْقُووووسْآَُ فَاظْوووورَعِرْ  ]تعــــاؾت  قٌلــــى ً

ــى،    ــْ الكـــٝ  علَـ ــاهلل حـــرف  ٢زادّ الدٜلـ ــتعر بـ ــسآن فاضـ ــسإّ القـ قـ
ًمــــ  خــــال  انتػــــوٌز   ،  ًّٕٞن ا٢ضــــتعاذّ نــــٌ  مقدمــــْ للقــــسا   

ــتعاذ    ــٌ ا٢ضـ ــساد هـ ــأن انتـ ــا  بـ ــادز قـ ــسإّ    ًّانتتبـ ــ  قـ ــسا  مـ ــد ال ـ عنـ
 القسآن.

ــ      ــد مال ــٌذ وت الؿــّٝ عن ــ، ًٜ ٍتع ــُ حنَ ــْ    دًعن ــافعُ ًأب الػ
ــ       ٍ ــالتعٌذ وت كـ ــْ بـ ــا  كتاعـ ــّٝ، ًقـ ــ  الؿـ ــْ مـ ــٌذ وت أً  زكعـ تعـ

ــان با٢ضــتعاذّ وت      ــٓ ا٢ةــٝ  وت ا٢تَ ــد  عل ــْ أعــٝي ت ــْ ٞن ا٠ٍ زكع
 الؿّٝ ًغرها.

 ًم  ؾَ  ا٢ضتعاذّ:
 عٌذ باهلل القٌِ م  الػَٱان الغٌِ.أ اًٞؾت:
 عٌذ باهلل الَد م  الػَٱان انتسٍد.أ الثانَْ:

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًكـــ  ًاحـــدّ منومـــا مل تسفـــ  إؾت الـــنيب ستمـــد   
 أً الؿحابْ أً أه  البَ . ًآلى ًضل 

 ًعتتم  ل   الػَٱان وت ا٢ضتعاذّ ًجوؽت:
ــ    اًٞ : ــٝ  وت ل ـــ ــ  ًالـــ ــد وت اٞلـــ ــَٱان(  إزادّ العوـــ )الػـــ

 ًانتساد إبلَظ علٓ ضتٌ اذتؿس ًالتعَؽت.
 دت  ًا٢نظ.إزادّ ادتنظ، ًانتساد غَاةؽت ا : الثانُ

ًالؿـــحَ  هـــٌ اًٞ  لـــٌزًد نعـــ  الـــسجَ ، ًهـــٌ فعَـــ  ؿتعنـــٓ 
ــم ــْ اهلل  عـ ــ  زلتـ ــد مـ ــى ةسٍـ ــساد أنـ ــا   ٌ ، ًانتـ ــاؾت  ، قـ فَووواخْسُ ْ ]تعـ

ــ(1) [وَإَُِّ عَيَُْووولَ ىَعْنَرِوووٍ إِىَوووً ََوووىًِْ  ىووودَِِِّ   *ٍِنْهَوووا فَََِّّووولَ زَجِوووٌُ       ، نعـ

ــ        ــس  م ــى، ًتػــملى ا٢ضــتعاذّ ك  ــانُ أعــٝي وت ةٌل ٍكــٌن الٌجــى الث
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 اٞؾ .

ــا       ــاهلل( ٞنوـ ــٌذ بـ ــ  أعـ ــاز  )قـ ــَغْ انتكـ ــتعاذّ بؿـ ــإ  ا٢ضـ ًجـ
دعــإ ًدتــٌٕ إؾت اهلل عـــص ًجــ  وت مطــتقب  اٍٞـــا ، ًهــ  هــُ مـــ        

وَ ىَّوووورََِِ إِذَ  فَعَيُووووى  ]تعــــاؾت  مؿــــادٍ  ا٢ضــــتغ از ادتــــٌا  ٜ، قــــا  

 .(1)[يََُى  أَّْفُعَهٌُْ ذَمَسُو   ىيَّهَ فَاظْرَغْفَسُو  ىِرُُّىتِهٌِْفَاحِيَحً أَوْ ظَ

ــ       ــْ وت كتَ ــإ ًانتطــلمؽت عام ــإ، ًاًٞلَ ًا٢ضــتعاذّ ضــٝ  اٞنبَ
ــْ        ــى الطــٝ  خلَ  ــ  آد  علَ ــٓ جع ــْ عل ــا إحتجــ  انتٖٝك ــان ًنت اٞشم

، (2)[إِِّّووووٍ أَعْيَووووٌُ ٍَووووا الَ ذَعْيََُووووىَُ   وت اٞزض قــــا  اهلل عــــص ًجــــ ]  

فـــاذعنٌا ًأقـــسًا مكمـــْ اهلل، ًأن خٝفـــْ ا٢نطـــان وت اٞزض مـــ       
أنــى علــ  ا٢نطــان ا٢ضــتعاذّ،    تعــاؾت   بــدٍ  ؾــن  اهلل، ًمــ  علمــى    

ــا        ــ  عمٌم ــٌن م ــٌدي، لَك ــَظ ًجن ــ  إبل ــْ م ــوا ضــٝحاٵ ًًاقَ ًجعل
وَإَُِّ عَيَُْووووولَ  ىيَّعْنَوووووحَ إِىَوووووً ََووووووىًِْ    ]تعـــــاؾت   لعـــــ  إبلـــــَظ وت قٌلـــــى    

ًٍٱسدًنــــى مــــ   انتــــٛمنؽت ٍطــــتعَرًن بــــاهلل منى،  ، أن (3)[ ىوووودَِِِّ

 .قلٌبو ، ًعترتشًن م  إغٌاٖى 
ــا ًزد وت    ــسٍ  كمــــ ــان أ  مــــ ــٓ لطــــ ــتعاذّ علــــ ــإ  ا٢ضــــ ًجــــ

ــ ] ، (4)[وَإِِّّووووٍ أُعُِوووورُهَا تِوووولَ وَذُزََِّّرَهَووووا ٍِووووِْ  ىيَّووووُْؽَاُِ  ىووووسَّجٌُِِ   التنصٍــ

ــى ًضــل   ًًزد عــ  زضــٌ  اهلل   ــى ًآل ــا :  ؾــلٓ اهلل علَ ــى ق ــ ٦   ان ــا م٪ م٤
    ٪ْ ــ ــ ٦ م٤ط٬ـ ــازٸخاٵ م٪ـ ــت٤وٸ ٭ ؾ٤ـ ــد٥ فٲ٤َط٦ـ ٥ٌٍلٲـ ــؽت٤  ــى٥ ح٪ـ ٦َٱٲان٥ ٤ٍم٤ط٭ـ ــ ٜٺ الػ٬ـ ــٌد٫ إٸ ٦ٌلٳـ م٤
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٤ًاب٦ن٤و٤ا  ٤ٍ ٤ ٜٺ م٤س٦ ٬ٍاي٥ إٸ ٦َٱٲانٸ إٸ  .(1)الػ٬
 دقراء ان يف 

ــر ــتعاذّا٢ تعتـ ـــض ضـ ــ  ساٵـــ ـــضأ مـ ــسال سازــ ــاٵ ،نآقـ ــٌ  ًم تاحـ  لعلـ
 حتـــٌ  غـــسًز مـــ  ن ظالـــ ٍـــداه  نتـــا ًمغٝقـــاٵ ،تقـــٌٔال وت ًمساتـــ 

ــا نا٢ دًن ــ اٞ ت ـ ــ  مثـ ــسإّ،ال مـ ــ قـ ــَٱال قٌٔالفـ ــ َْناػـ ــد يتالـ  تسٍـ
ــا ،ؾـــٝتىإؾت  عبـــدال تٌجـــى مـــ  تقـــافن٢ا ــىال هـــرا وت ًمـ  مـــ  تٌجـ

 وت َـــْالعال دزجـــا  وت زتقـــإإً داٍـــْال دزً  علـــٓ ًثبـــا  ؾـــٝ 
ــ جـــسٞا ًمكـــامؽت ،ثـــٌا ال منـــاش  ــسال قـــسإّ نإفـ ــْ نآقـ  لـــدف  ًاقَـ
 .ًأثسي ناػَٱال ًةسد
 فـــسا إ عتـــاً  ًهـــٌ ْلكـــٝال ؾـــَ  بتكـــازإ وت ناػـــَٱال ًظتتوـــد 
ــ  ؿــّٝال ــْال ؾــبغتوا م ــْال سًحَ ــ ً ،عبادٍ ــدال جع ــا غتــس  ٜ عب  منو
 اً ٌضــٌاع،الً ػــكٌ ال ن ظالــإؾت  ٍــدع ًأ ،قعــٌدالً قَــا الب اٜ

ــ ًظاٖ  معــى  ٍــرت  ؿتــا  ادّــــعبالإؾت  ًٍنقٱــ   ظتتوــدا٢نطــان   ظتعــ   ىــ
ــْاذت ــَْانتً َاتَ ــرا خــسٔاٞ عاغ ــ ل ــساٞ نإف ــآقسال م ــتعاذّاب ُن ــٌ  ٢ض  ن

ــْ ــ  زلتــ ــ اهلل مــ ــ ؾت اتعــ ــدخ  ًخت َــ ــ  ًمــ ــَ  لنَــ ــٌا ال عظــ  ثــ
ــا نا٢ً ــ ٞا ت ـ ــ  مثـ ــادا ،ال مـ ــاهلل  أن أِ عبـ ــدؾت اتعـ ــّٝال تعاهـ  ؿـ
ــَْال ــا للعبـــد ػخؿـ ــاناكَ وت ؿـــّٝال تعاهـــد كمـ  علـــٓ ًًجٌدهـــا وـ
ــاإ زض،اٞ ــبَ  نوـ ــد إؾت  ضـ ــسٍ ال عـ ــسا ،٢ا أً ت ـ ــرا فـ ــٌ ال ًهـ  قـ

ٓ  ضـــتعاذّ ا٢ فلطــــ ْ مباحـــ   وت آفاقـــاٵ  ٍ ـــت   ٌ  علـــ  وت  ــــسادن٢ا ضتـــ
 .دزاضْالً تؿنَ ال

ــى ً ــ  قٌلـ ــاؾت   ٍتعلـ شَّرررْْنَاٌِ انهَّررروِ يِرررٍْ انقُرررشْآٌَ فَاسْرررخَعِزْ بِانفَرررئِرَا قَرررشَأْثَ ]تعـ

ــسإّ  (2) [شَّجِْىِانرررر ــسال بقــ ــّٝال وت نآقــ ــر ؿــ ــّٝال ًغــ ــ نإً ؿــ  ناكــ
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 خـــاز  قـــسإّال مـــ  غـــُٕ فـــٝ ؿـــّٝ،الب ٍنحؿـــس قـــسإّال ًجـــٌ 

 ًضتـــٌي، نـــرزالك عسضالبـــ ٌجـــٌ ال ٍكـــٌن  أن اٜ بٌاجـــ  ؿـــّٝال
ــرا ــ  لـ ــٌن أن قتكـ ــ ٍكـ ــ  سادانتـ ــسإّال مـ ــّٝال قـ ــمَْ ،ؿـ ـــُٕ تطـ  للػــ

ــبع  ـــىأ ب ــى  ضــتد٢ٜا ًقتكــ  ،جــصاٖـ ــ بقٌل  كَرراٌَ فَاَجْررشِان قُررشْآٌَ إٌَِّ]اؾتتع

 .وافَ ٍقسأ ماً  جسال ؾّٝ أِ (1)[يَشْيٌُدًا

 مكــامؽت وت دزاضــْ نإ ٌجــٌ ،ال مــ  أعــ  ضــتعاذّا٢ب مــساًٞ 
 .ٍكاٵأ قسإّال تتعدٔ نواأً عمٌموا ٍ َد ضتعاذّا٢ ًماهَْ

ــ  ــتعاذّا٢ ًهـ ــْ ضـ ــسإّال وت ًاجبـ ــتحبْ أ  قـ ــ.  مطـ ــانإ:ٌا ادتـ  وـ
 وت ػـــسً ال قبـــ  وـــاناًأً،  نؿـــٌفالً كتـــا ٢ا ًعلَـــى مطـــتحبْ

ــسإّال ــْال ًوت قـ ــً ،ًؾتٞا سكعـ ــيباذت حَحْؾـ ــ  لـ ــا ٢ا عـ ــس مـ  جع ـ
ــاد ال ــد ؿـ ــبرّ بعـ ــسا ،٢ا تكـ ــ  حـ ٩ٌ ثـ ــ ــ ذتعـ ــ  اهللبـ ــَٱال مـ  ناػـ
ــ ــ  سجَ ،ال ــسأ ث ــا ال فاحتــْ إق ــ ،كت ــ  تعــٌذال ٍطــ )طــٌَةُال ا ًق  قب
 . ند الً ضتحبا ا٢ هنا طنْال م  سادانتً،  (2) (قسإّال

 ًمـــنو ،  ٍـــْا٠ لظـــاهس قـــسإّال بعـــد تعـــٌذالإؾت  كتاعـــْ ًذهـــ 
ابــ  ًدٜلــْ ؾــَغْ إفعــ  ، ًحكــٓ   ، مــساٞ لظــاهس بٌجٌبوــا ا قــ مــ 

ــالنيب    ــى  ، ًقَــ  بإختؿــاف ًجــٌ  ا٢ضــتعاذّ ب جسٍــس ا٢كتــا  علَ
 .، ًٜ دلَ  علَىًالند  ٞمتى 
ــس  ــاظال ًذكــ ــددّ  ــ ــتعاذّ متعــ ــا ل٣ضــ ــتعَرأ منوــ ــتعَرنً ضــ  طــ

ــتعر إً ــاٵإ ضـ ــ  قتباضـ ــَ  مـ ــتعاذّا٢ ؾـ ــسال وت ضـ ــَظ ،نآقـ ــا ًلـ  فَوـ
ــْالً صٍـــادّال ً ـــٌش ؿـــَغْال حَـــ  مـــ  حؿـــس ــْانت غـــر نقَؿـ  ، خلـ
 قبـــ  تعـــٌذال أن ًفَوـــا نآللقـــس مبَنـــْ  علَـــْالً قٌلَـــْال طـــنْال ًلكـــ 

 . ؿّٝال زد أ اذا: كسقتْال ٍْا٠ وت قؿٌدانتً،  قسإّال
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ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى    نيبالـــ  أن مٱعـــ  بـــ  جـــبر عـــ  ًزًِ
ــل  ــؽت ًضـ ــت إ حـ ــّٝال فتـ ــ ؿـ ــرأ اهلل:  ا قـ ــبراٵ كـ ــٝ  كـ ــسا ، ثـ  مـ
ٝٵ أً بكــسّ  اهلل ناًضــبح ــ  ثــ  مــسا   ثــٝ   ؾــَ ــ  عــٌذ أ ا ق  مــ   اهللب

 .ًن ثى ًن خى همصي م  سجَ ،ال ناػَٱال
ــاأن ظــاهسالً ــٓ جــإ  و ــْال وت قكــَْال ضتــٌ عل ــاأنً ٌاقع  لَطــ  و

ــْ ــ  لَطــ  ًهــُ فسٍكــْ، ؾــّٝ لكــ  مٝشم ــٌاتسانت  دٍاذتــ م  عــ  ت
ؾـــلٓ اهلل علَـــى  ستمـــد نيبالـــ نَـــاتإ ًٍـــد  بَـــ ،ال ًأهـــ  ؿـــحابْال

 قلَلـــْال سا انتـــ أً سّانتـــ ضتـــٌ علـــٓ ضـــتعاذّا٢ بوـــري ًآلـــى ًضـــل  
 .ضتعاذّا٢ م  ؿَغْال هري إضتحبا 
 :منوا  ًجٌي ضتعاذّا٢ ؾَغْ ًوت
ــَغْال : ً اٞ ــوٌزّانت ؿــ ــتعاذّ ػــ ــٌذ) هــــُ ل٣ضــ ــ أعــ ــ  اهللبــ  مــ

ــ ناػــَٱال ــا (سجَ ال ــاأنب:  طــٌَةُال ًنعتو ــى ،(ػــوٌزّانت ؾــ تى) و  ًب
 ا ًقــ ،طــٝ ال علَــى ؿــاد ال مــا اٞ عــ  عمــازابــ   ٍْــزًا ًزد 

 .(1) (علَ ال طمَ ال)ٍصٍدًن طل ال م  كتاعْ كانً طٌَةُال
 (.سجَ ال ناػَٱال م  علَ ال طمَ ال اهللب عٌذأ):  ثانُال 

 ًعـــد  ٱلـــٌ انت تعـــدد علـــٓؾـــحْ ًجـــٌي ا٢ضـــتعاذّ    د ًتـــ
 .منوا بأِ جصا٢ٕا ًحتق  ل ظَْال ضتعاذّا٢ ًؾد  ،ؿساذت

 ذً أمــس ًمت سقــْ زتتمعــْ فَوــاً جــصإا٢ً ا متثــ٢ا ٍ َــد كــ الً
 دزً  وت ن طــى ؿــلُانت ٍقحــ  أنبــ عنٌٍــْانت ضــتعاذّا٢ ًهــٌ ًلٌٍــْأ
ــَٱال زذاٖـــ  عـــ  بتعـــاد٢ا علـــٓ ًٍقوسهـــا َْناطـــن٢ا  ٜاكمـــال  ناػـ
 .َْناظلمال كدًزا الً

ــْ وت ختلــ أً  أً بوــا جوــاز٢ا حَــ  مــ  ضــتعاذّا٢ب ناتَــ٢ا كَ َ
 :ًجوؽت   علٓ خ ا ٢ا
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ــسادت:  ً اٞ ــا وــ ــازاٵ بوــ ــعاز إظوــ ــسإّال لػــ ــ قــ ــْالب وسادتكــ  تلبَــ

 قــسإّال ٖمــْأ عنــد ختــازانت ىأنــ" :ٌشِادتــابــ   ًعــ  عَــد،ال ًتكــبرا 
 ٍ ٌتــى ٜ ًلــاأ وت للقــسإّ ٍنؿــ  طــام ال نأ بوــا وــسادت منــاف  أنً

.(1)غُٕ منوا
ــ ٍتعلـــ  عنـــٓانت هـــرا ًهـــ   ــا  أ ؿـــّٝال غـــر وت قسإّالبـ  وتً فَوـ
 عػــــإالً غــــس انت ًهــــُ ، ــــساداٵناً كتاعــــْ وسٍــــْادت ؿــــّٝال أدإ

ــٓ ؿــب ال ًؾــّٝ ــٌ ال عل ــ ق  خبؿــاٖـ ضــتعاذّا٢ ًامشــٌ  تعمَ الب
 وت ضـــتعاذّا٢ أحكـــا  عمٌمـــا  بلحـــاظ تكـــٌن أ  وسٍـــْ،ادت ؿـــّٝال
ــّٝال ــْادت ؿـ ــ٢ْاً وسٍـ ــُ -خ اتَـ ــسال ًهـ ــسالً ظوـ ــْ ذا  -عؿـ  ةبَعـ

 .نا انت تنقَ  وت ٌقٌ انت لٌحدّ ًاحدّ
 كتــا ٢ا ٱٌضــُال للػــَخ ٝ ارتــ ًوت ،بوــا خ ــا ٢ا:  ثــانُال
ــى، ــ   علَ ــاٵ ٥ٍطــس ًقَ ــٌ  نطــبْال ًهــري (2)(مٱلق ــى تكــعَ  ن ، ًزًِ  ل

 .ا٢خ ا  ع  لتصّ ًناف  م  القسإ الطبعْ
ــان ٜ تعـــازض بـــؽت الـــٌجوؽت ً ــ  ، ًٜ مـ ــا٢ مـ ــتعاذّ ب ناتَـ ا٢ضـ
ــ  ساج الــ ًجــٌد مــ  خؿٌؾــاٵ  وسٍــْادت ؿــّٝال وت جوــساٵ  اً راتُال

ِ ال ُ انتب ٍتعلــــ   مــــا  أِ غــــر  ةـــــسد ضــــتعاذّ ا٢ نٞ غــــري  ًأ ؿــــل
ــدًزّ ــْناظلمال للك ــ  ًختــ  ،َ ــْال خــٝ اٞ ع ــٓ ًحــس ،،  رمَم  عل

 . ناػَٱال
ــتعاذّا٢ً ــ  ضـ ــدال ًفـ ــْال قٌاعـ ــسازإ كٝمَـ ــرتا إً قـ ــع  عـ  بكـ
 اهللإؾت  تجــإللٝ طــتعَرانت ًحاجــْ ، ــٌاحؼال مٌاجوــْ عــ  ن ظالــ

ــعــص ًجــ   ــعــصّالً قــٌّال مؿــدز هــٌ رِال أََُّ  ىْقُووىَّجَ ]تعــاؾت    ا ، ق
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 .(2)[فَيِيَّهِ  ىْعِصَّجُ جََُِعًا،](1) [ىِيَّهِ جََُِعًا

ــا   ــانا٢ًعتتـــ ــتعاذّا٢ نطـــ ــ  ضـــ ــْ ؿتساتـــ ــ  مت اًتـــ  وت تتناضـــ
ــاإ ــ  ةسادهـ ــْانت مـ ــا انتً نصلـ ــاع٢ُا قـ ــً جتمـ ــُالً دٍيالـ ــى طَاضـ  ،لـ

 أغــد اهللبــ ل٣ضــتعاذّ حاجتــى تكــٌن زفــ أ مطــًٛلَتى تكــٌن فكلمــا
 غــٌإإ مــ  معــىًجنــٌدي مــ  ا٢نــظ  ناػــَٱال ٍبرلــى ؿتــا احــاٵاذت كثــسأً

 .ًمتػعبْ َْالمتت  قٝإ ًستاًٜ 
 تعنَــى نتــا ًغبٱــْ اٵنــامأ ٜإ منوــا ٍنوــ  رِالــ ضــتعاذّا٢ تصٍــد ًٜ
 ؾــــد  عنــــاًٍ  مــــ  فَوــــا ًمــــا ،اهلل علــــٓ تٌكــــ ال م ــــاهَ  مــــ 
 املعــ غــسًز مــ  َــْاٜل كمــْاذت ٌازأنــإؾت  لتجــإإ فوــُ ،عبٌدٍــْال
 .ناعدًالً ذٔاًٞ للحطد ٌجبْانت َْناٌَاذت قٌٔالً ٌجٌدا انت

ــس ًٜ ــْاذت تنحؿــ ــتعاذّا٢إؾت  اجــ ــلمؽتانتب ضــ ــد ،طــ ــاك فلقــ   نــ
ــْ ــنل٣ مٝشم ــر ناط ــاعا ال من ــى ًؾتاٞ ط ــر أِ رتلق ــ  من ــص اهلل خل  ع
ــدي ذإ آد  ًجــــ  ــَظإ حطــ ــَ  قتكــــ ً ،بلــ ــتعاذّا٢ تقطــ ــاظ ضــ  بلحــ
 :إؾت  متعلقوا
ــ  ضــتعاذّا٢:  ً اٞ ــَظ،إ م ــَظإً بل ــ  مػــت  ضــ إ بل ــ م  تحرال

ــد الً ــاداًٜ نـ ــ  بتعـ ــْال عـ ــأعالً سلتـ ــ  َـ ــاّ،ال مـ ــٌ نجـ ــ إ ًهـ  ضـ
 ناًكــ مــسّ، بــٌأ بلــَظإ ًكنَــْ ،ٍنؿــس  ٜ عجمــُأ ىأنــ ًقَــ  ،عسبــُ

 . عصاشٍ  َْناعرالًب ،از اذت مسىإ
 ٖٝكـــْانت مـــ  ناًكـــ بلَطـــاٵ،إ مســـُ عؿـــَْانت منـــى ؾـــدز  فلمـــا 

ــ  ــاداٜب ًٍتؿـ ــادّ،ال وت جتوـ ــى عبـ ــس ًلكنـ ــدما ك ـ ــ  عنـ ــص اهلل خلـ  عـ
ــ  ــسي آد  ًجـ ــجٌدالب ًأمـ ــٌ  طـ ــد،ادت للمخلـ ــ  ًمل دٍـ ــ  ٍكتـ  بتلـ

 مـــ  خسًجـــى ًهـــٌ ،غـــدٍد عقـــا  مـــ  علَوـــا تستـــ  ًمـــا عؿـــَْانت
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ــْ،ادت ــ  ن ــٌا٢ٕ ةــسادإ وت ضــعٓ ب ــي غ ــَ ً لكــ ً آد ، ب  زلتــْ لعظ
إَُِّ ]تعــاؾت  ًاهنــاٵ ٜ غــأن لــى ، قــا    ناػــَٱال كَــدظــ   ؾتاتعــ اهلل

  .(1)[مَُْدَ  ىيَُّْؽَاُِ مَاَُ ظَعُِفًا

ــإ ضــتعاذّا٢ ىناضــبح اهلل جعــ ً ــرا غــٌإا٢ هــرا مــ  ًق  قتكــ  ل
ــاإ ــسشاٵ عتبازه ــ  ح ــازال م ــاًأم ن ــٌ  اٵن ــْال ٍ ــٱْ،الب قَام ـــاٵ ٌاض  ًضٝحـ

  أُ]ؾتاتعــ ا قــ ،قسٍــ  ًأ مؿــاحـــ  عــدً مٌاجوــــْ وت مبازكــاٵ

 ٍِووووِْ ىَُِنُىُّووووى  حِصْتَووووهُ ىوووووووََدْعُ اأنَوووو دُور ووووووووعَ فَاذََِّوووورُوًُ دُوٌّوووووووعَ ٌْوووووووىَنُ ُايَّووووُْؽَ ى

 .(2)[ عَّعِاِ ى حَابِوووأَصْ

ــانُال ــتعاذّا٢:  ث ــ  ض ــَٱال م ــٓ ناػ ــٌ عل ــٌ ال ضت ــتغساقُا٢ عم  ض
  هـــ ؿتـــا كـــ اذت وت مَـــ ادت حتـــادإ ٍعـــي رِالـــ مـــٌعُال عمـــٌ ال ًأ

 وت جـــإ كمـــا ًاحـــداٵ مٌقـــٌعاٵ ًلَكـــٌن ،بـــدلُال عمـــٌ الً ،زتمـــٌ 
 زَبِّ تِوولَ وَأَعُووىذُ * يَّووَُاؼِ ِ ى هَََووصَ خِ ٍِووِْ تِوولَ أَعُووىذُ زَبِّ وَقُوووْ]ؾتاتعــ قٌلــى

 ٍنبطــــ  ختل ــــْانت ٌهــــىجبٌ عمــــٌ ال ًهــــرا ،(3)[ََحْعُووووسُوُِ  أُ

.منى ذاطتعانت علٓ
ــىأب ًجــ  عــص اهلل ًٍن ــسد  نانطــإ فكــ  بــى، ٥ٍطــتعاذ رِالــ ًحــدي ن

ــتعاذّا٢ عتتـــا  ــْ ،هتكـــ  نـــىٞ ضـ  ًكـــ  ،نامكـــل٣ حتَـــا ا٢ ًنتٝشمـ
 .ًفتنتى راتَْال لػسًزي منى ضتعاذّا٢ م  ٜبد ناغَٱ
ــثال ــدخ :   الـ ــَظإ ٍـ ــٱٝ إ وت بلـ ــَٱال ؾـ ــتعاذانت ناػـ ــى طـ  ،منـ
ــَظ ــسد ل ــٌ فحطــ  ك  ـــمعل فو ـــًزاٖ  ــ ـــػال دـ ــسالً سـ  ْ،لكــٝالً ك 
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ــا ــى وت كمــ ـــتع قٌلــ    إتيووووُط وَجُنُووووىلُ*  غَوووواوُوَُ ىوَ هُووووٌْ فُِهَووووا فَنُثْنِثُووووى ]اؾتـــ

 همَــْأ كثــسأ بــا ال هــرا وت منــى اذـطتعــانت نأ ًٜبــد ،(1)[ أَجََْعُووىَُ

ـــبلَإ مــ  ضــتعاذّا٢ مــ  ـــؿت  ظـ ـــللحؿ سديـ ــ صاٖــدّال ــ ــدها يتال َ ٍ 
 .ًالتعدد  فساداٞ ضتٌ علٓ قسزي ٍأتُ قد رِال مٌ الً ،تعددال

ــ ال ــتعاذّا٢:  سابــ ــ  ضــ ــَٱال مــ ــ إك ناػــ ــنظ ضــ ــس ٜ جــ  تنحؿــ
 .بلَظإ علٓ ْلًدٜ علماٵ اٵناحَأ ناػَٱال ض إ ًزد نإً بلَظإب

ــ ــتعاذّا٢:  امظارتـ ــ  ضـ ــ ال مـ ــَ ال  عـ ــا قبـ ــى وت كمـ ــ قٌلـ  ؾتاتعـ
ــْ ــ  حكاٍـــ ــٓ عـــ  ٍوووووِ  موووووىُ  أُ اهللتووووو عوووووىذأ اهقووووو] مٌضـــ

ــا ،(2)[اهي  لووو ــرا  وت نتـ ــ الهـ ــ   عـ ــبْ مـ ــٌز مناضـ ــَظإ ذتكـ  ،بلـ

 .ضتحٌاذيإً لن اذي با  ًضتٌي و ادت نًٞ
ــى طــتعاذانت بلحــاظ ضــتعاذّا٢ : طــادعال ــاأن أِ ب ــسد و ــٓ ت  ضتــٌ عل
 مٌقـــٌ  ًأ منـــى طـــتعاذانت جـــنظ ًأ بنـــٌ  تقََـــدال ًعـــد  ،ةـــٝ ا٢
 ضـــبا أً ًجـــٌي مـــ  ًجـــ  عـــص اهللإؾت  لتجـــإإ فتكـــٌن ،ضـــتعاذّا٢
: ًجٌي م  كسزالً ذٔاٞ م  ن ظال ختػاي ما ك  ًم  ،ػسال

 .ًاحدّ ًدفعْ مباغسّ ٍأتُ ما : ً اٞ
 .للكسز ًمقدمْ ضبباٵ ٍكٌن ما : ثانُال
 .تدزٍجال ضتٌ علٓ أً ٌاضٱْالب ٍأتُ رِال كسزال:   الثال
ــ  عــ   ًزد طــاب :ال ــ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     ستمــد  نيبال  ىأن

ــ ــ  أعــٌذ: ا ق ــىً ،(3)منــ  ب ــٓ فــسض ؾــحْ الؿــدًز ًالطــند    فَ عل
إؾت  منقٱعـــاٵ َـــْالعال تقـــٌٔال مساتـــ  وت ٍكـــٌن عبـــدال أن علـــٓ ْلـــدٜ
 ؾتاتعـــ منـــى خػـــَْ نـــٌ  ٍكـــاٵأ ًهـــٌ غـــري، ٌجـــٌدال وت ٍـــسٔ ًٜ اهلل
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 . عقا الً ضتدزا ا٢ً  تنْال م  ًخٌ 
ًمـــ  هـــرا   ضـــخٱ  مـــ  بسلتتـــ  أعـــٌذ: دٍ اذتـــ ًتقـــدٍس 
فــٝ دٜلــْ ، ختــاز أنــى قــعَ    انتً دٍ اذتــتحقَــ  وت ضــند  الًؾت اٞ

ضــتعاذّ ا٢كــدٍ  وت بــا  الوت ظــاهسي جامعــاٵ نبــٌِ الدٍ  اذتــٍكــٌن 
 ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  انيب ستمـــدالـــ عـــص ًجـــ  اهللفقـــد أمـــس 

ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى  نيب الـــػـــَٱان، فــٝ ٍطـــتعَر  الضــتعاذّ مـــ   ا٢ب
ــل  ــ ا٢ بــ  تكــٌن  اهللمــ   ًض ــتعاذّ ب ًهــ  تكــٌن   ًهلل اهلل ًوت اهللض
ــ   ــ، اهللمـ ــري ادتـ ــْانتٌا  : ٜ، فوـ ــا وت   عَـ ــَظ كمـ ــس ٢بلـ ــُ أِ أثـ تن ـ
ــْ وت ا٢ ــَٱان،   ادتقام ــس للػ ــْ إذ ٜ أث ــٌن ٍ أن اٜن مكــمٌن اذتــدٍ   ك

 .تعاؾت   ، ًبَانا للخػَْ منى  غكساٵ هلل
 كمــا بــى، أتُانتــ  عــ ال بلحـــــاظ حتَــــا اًٜ ضــتعاذّا٢ ثــام :ال
 .(1)[... يَّهِاىتِ فَاظْرَعِرْ ُآقُسْ ى قَسَأْخَ فََِذَ ]ؾتاتع قٌلى وت

إؾت  ٍؿـــ  هتـــا ،كسًهـــا انت مـــ  ضـــتعاذّا٢ً حـــرتاشا٢:  تاضـــ ال
 ظلـــ الً طـــسقْالً سضانتـــً  قـــسالً نكـــدالً تعـــ ال مـــ  ناطـــنا٢
ــإالً ــا، بغكـ ــا ًضتٌهـ ــتعَر هتـ ــى ٍطـ ــنا٢ منـ ــازإب ناطـ ــاأن عتبـ ــس  وـ  ةـ
 .ناػَٱال لنص  ضبا أً

ــتعاذّا٢:  عاغــــسال ــا ن ظالــــ وت ػــــسال قــــٌّ مــــ  ضــ إؾت  ًنصًغوــ
 قٌلــــى وت ٌازدالــــ ضــــتثنإا٢ داٖــــسّ تطــــا إ زجــــإ نكــــس،انتً طــــٌٕال
ّٶ ن٬ ٴظ٤ال  أن]اؾتتع ٕ٪الب٪ ٞٲم٬از٤  .(2)[ ز٤ٰبُ ز٤ح٪ ٤ م٤ا اٜ ط٭ٌ

 ًهمَــــْ قــــٌّ مــــ  ن ظالــــ وت نتــــا عــــدا إ نوــــاإ ادِ عػــــس :اذتــــ
 .ناػَٱال لٌضاًع مطتجَبْ

ٔ أ ًجـــٌي  هنـــا   ثـــانُ عػـــس :  ال  قتكــــ  ضـــتعاذّ ا٢ نتتعلـــ   خـــس
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 أَعُووىذُ ٍّوو   دْاىووقَ ]اؾتتعــ قٌلــى وت كمــا ،طــنْالً كتــا ال مــ  ضــتقساٚهاإ

 .(1)[ذَقُِرا مُندَ  أُ ٍِنْلَ سَّحََِِْاىتِ

ــ  ًمل ــ ت٥بحـ ــٌ  ْلأمطـ ــتعاذّا٢ ًجـ ــى ًأ ضـ ــاٵ عدمـ ــَلَاٵ مثـ  ت ؿـ
 مـــ  ؿـــّٝال وت ضـــتعاذّا٢ب ناتَـــ٢ا ًهـــٌ بـــت٢ٕٝا ؿتٌقـــٌ  ُكت ـــأً
 مساتـــــ  وت أهمَتوـــــاً ،اـن عوـــــ  ــــــــًعظَ اـــــــؿتٌقٌعَتو تطـــــلَ ال
 .ندً انت

ــ  وت فــــسد  أ ًقــــد ْ ال يتالزضــ ْ انت عملَــــ ْ اذت" ٌضــــٌم  بابــــاٵ " جــــ
 وت ضــتحبا  ا٢ً ٌجــٌ  ال ٌٍلــٌن  ٜ  ٍ طــس انت كثــس أً ،(2)ضــتعاذّ ل٣
 : منوا قا انت وت ا قٌأ ذكس  هرا ًم  فتٌاَْٖ عناٍْ قا انت

 ٍقـــسأ مـــسّ كـــ  وت تكـــسزانتً تجـــددانت ضـــتعاذّا٢ ًجـــٌ :  ً اٞ
ــا ــسال بوـ ــسإّال غـــر ًوت نآقـ ــى،  قـ ــإ ا قـــ ًبـ ــأً ،عٱـ  علَـــى تد ـضـ

 ًبقٌلــى ضــتعاذّا٢علــٓ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ ؿتٌاظبــْ
 .ٌجٌ ال فَى مساٞ ٍ َد رِال (3)[ اهللب فٲاض٦ت٤ع٪ر٦ ]اؾتتع

ُ ال ــ دٜ وت أختلـــ  ٌ ؾــ اٞ علــ   ًوت:  ثــان  رِالـــ مــس ٞا ل ــ   ْل
 ٌ ٓ  هــ ــ  بعــ  الً ٱلــ  ال ؿتعنــ ٓ  ا دال ْ الً زادّا٢ علــ  ٍـــد  هــ   سغبــ

 بــــؽت مػــــرت  ىأنــــ أً منــــى عــــ اٞ عنــــٓانت علــــٓ أً ٌجــــٌ ال علــــٓ
.ل ظَاٵ غرتاكاٵإ ند الً ٌجٌ ال

ــ ٞاً ــٌ زجـ ــد  أِ ً ٞا هـ ــٓ ٍـ ــٌ ال علـ ــ  اٜ ٌجـ ــْال مـ  قسٍنـ
 عتكـــ  عقـــ ال نًٞ ،عـــ اٞ عنـــٓانتإؾت  أً غـــريإؾت  عنـــى ؿـــازفْال

ــصً  ــْ بلـ ــ ةاعـ ــ٢اً ٌؾتانتـ ــى ا متثـ ــَما ،٢زادتـ ــْال أنً ٜضـ ــ  غاٍـ  مـ
ــدال هــٌ ضــتعاذّا٢ب مــساٞ ــ ٌجــٌ ال علــٓ ضــتد أً ن طــى عب ــ  أنب  دف
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ــَٱال ــ ، ناػــ ــا ًاجــ ــت  ٜ ًمــ ــ ال ٍــ ــى اٜ ٌاجــ ــٌ بــ ــ ، فوــ  ًاجــ
.ٌٍجبوا حتَا ا٢ً   ،ناػَٱال غس لدف ًضَلْ  ضتعاذّا٢ً

ــ  ــ ًقتكـ ــٓ سدالـ ــتد٢ٜا علـ ــْ  ضـ ــ ؿتٌاظبـ ــد  نيبالـ ــلٓ اهلل ستمـ ؾـ
 : ٌجٌيب ٌجٌ ال علٓ علَى ًآلى ًضل 

ــْانت : ً اٞ ــ  ٌاظب ــ  أع ــد ٌجــٌ ،ال م ــْانت حتؿــ  فق ــٓ ٌاظب  عل
 .طتحبا انت

ــانُال ــد : ثـ ــساٵ ٌجـــٌ ال ٍكـــٌن قـ ــ منحؿـ ــى  نيبالبـ ؾـــلٓ اهلل علَـ
ــى ًضــل  ــاٵ مــْٞا ٍػــم  ًٜ ًآل ـــؾ وت كمــا ًزلتــْ خت َ   ا ٌؾــال ٌ ـ

 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  نيبال ا ـشتتؿ م  ٌيـــًضت
  ـــــ عال إن كـــانً مٌقـــٌعَتوا لتٌكَـــد ْـــــٌاظبانتتـــأتُ  :  الـــثال
 .طتحبا انت م 

 . ضتدٜا٢ٍبٱ   ا حتما٢ًم  ًزًد 
ــى ًوت ــ قٌل ــٓ ضــتد أ ،(1)[٪يَّووهاىتِ فَاظْوورَعِرْ أُقُووسْ ى قَووسَأْخَ فَووَِذَ ]اؾتتع  عل

ــٌ ال ــ ٌجـ ــس أنبـ ــ اذت ذكـ ــ  كـ ــ ال عقَـ ــى ٌؾـ ــى ًتستَبـ ــعس علَـ  مػـ
ــٌن ــ ال بكـ ــْ ٌؾـ ــ  علـ ــ اذت أنً ،للحكـ ــسز كـ ــ  ٍتكـ ــْ،ال ٞجـ  علـ
 .بوا لٟمس ناطنإ ك  علٓ ضتعاذّا٢ فتج 
ــ   ــساٖ  ًزد  ًلكـ ــ  قـ ــنْال مـ ــ  طـ ــا قتكـ ــت ادّإ معوـ ــد ال ضـ  نـ
ــنْالإؾت  سجـــٌ ال مـــ  ٜبـــدً مـــسّ كـــ  وت ٌجـــٌ ال  ـــدد عـــد ً  طـ
 .بت٢َْٖٝا ْلأطانت هري وت ػسٍ ْال

ــىال مسضــلْ ًوت ــ:  قَ ــى ًضــل    اهلل زضــٌ  ناك ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
ــاعال أمت ــّٝ نـ ــصه أً ؾـ ــ ،ًجـ ــ  ذاإ ناكـ ــٝتى وت دخـ ــ ؾـ  اهلل: ا قـ
ــ اهلل بطــ  كــرأ ــ سلت ال ـــخ ًوت (سحَ ال ــسا  رـ ــاقسال مــا ٞا عــ  ف  ب

ــى ــاذا": طــٝ ال علَ ــسأ  ف ــ  ق ــ اهلل بط ــ سلت ال ــٝ سحَ ال ــ ف   أن ُالتب

                                                           

 .98 نح ال ضٌزّ( 1)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 90

 

 ."تطتعَر ٜ
ــ ثال  وت ك ـــٓ فقــد  ،عمـــسي وت ًاحــدّ  مـــسّ سجــ  ال تعـــٌذ ذاإ:   ال

 .(1)ضرٍ  ب إ ا ق ًبى ٌجٌ ،ال ضقا إ
.ختازانتً ػوٌزانت ًهٌ مطتحبْ ضتعاذّا٢:  ساب ال
: بؽت أمٌزت ؿَ  الْ ًهُ قتك  لأًنكَ  مط:  امظارت
 ؿّٝ.الضتعاذّ وت ا٢تَان با٢ : ً اٞ
 .قسآنالضتعاذّ عند قسإّ ا٢ذكس  : ثانُال
ــثال ــان با٢ :  الـ ــ   ا٢تَـ ــاٵ، ًوت كـ ــتعاذّ مٱلقـ ــٌاٞضـ ــد ا حـ ، فقـ

 خس، أً أنوا تعي وت أحدهما.ا٠مس اٞتكٌن ًاجباٵ وت أمس دًن 
ــ  ضــتعاذّا٢ ًضــتبقٓ ــٌشال م ــ طــماًٍْال كن ــاأ  تحــ أن يتال  بٌابو

ــ  ــ  ملً ، زضٞا ٞه ــا ٍنت  ــانت ٜإ منو ــد ٌنٛمن  كمــْاذت قتكــ إ فلق
ــْاٜل ــإ َـ ـــطن٢ا نامتحـ ـــَاذت وت ناــ ــ اّــ ــٌن نأً دنَاالـ ــتحقاقىإ ٍكـ  ضـ

 ػــسًزال ًمداهمــْ بــتٕٝاٜ مــ  ا أفتــب خــسًِٞا نعــَ ال وت للخلــٌد
 ذا  مــــ  ً، أ ادتــــً ظنــــا٢ مـــ   جنــــٌدي مــــ  ًأ ،ناػــــَٱال مـــ  
 .طٌٕالب مازّٞا ن ظال

 اهلل ت كــ  لــٌ ،ناػــَٱال بٌضٌضــْ بــت٢ٕٝا هــرا نتــاذا ا ٍقــزؿتــا ً
 تـــأثر،الً ثـــسٞا وت بلـــَظإ عـــ  قـــدزّال بطـــل  علَنـــا ًجـــ  عـــص
ــاٵحتم لــَظ إبلــَظ بػــسًز بــت٢ٕٝا نإ:  ٌا ادتــ  ؿــٌ اذت قٱعــُ ًأ َ
ــبْالب ــنإ لكـــ  نطـ ــتثنإإ فونـــا  ،ناطـ ــى ضـ ــى تـــد  منـ ــْنآقس آٍـــا  علَـ  َـ

ْ ؾت اتعـــ قٌلـــى  منوـــا عدٍـــدّ ــ فٲب٪عص٬ت٪ ا قٲـــ ]إبلـــَظ  عـــ  حكاٍـــ   ٲـــــ
٤ٍن٬و٥ ٌٸ ـــٞٳغٴ ــؽت٤  ٦ـــ ـــع٪ب٤ اٜ*  أٲج٦م٤ع٪ــ ــن٦و٥ ٦ اد٤ ٲـــ ــ  ،(2)[خ٦لٲؿ٪ــــؽت٤انتٳ م٪ــ  ًمــ

 ن ظالــ مــ  زشقــى ؿتــا منــى ًجــصٕ ناطــن٢ا داخــ  وت كــان مــا ضــتثنإا٢
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 تمََـــصال ًحتقـــ  بلٌ البـــ َ التكـــال مسحلـــْ بنػـــٌٕ ًت كـــلى ،عاقلـــْال
 .عقلُال

ٕ إ ٍكــٌن  ٜ ضــتعاذّ ا٢ًب ــ  بــتٝ  دعـــإ نــٌ   وــا نإ ،ناػــَٱ ال غٌإإب
ــس  ــص اهللإؾت  ًتكـ ــ  عـ ــ ًجـ ــْإ ْناـًحؿـ ــً ،ختَازٍـ ـــٝ  دعإالـ  ضــ

 قــدً ،إبلــَظ مكــس ظتطــدي رِالــ للكَــد تأكَــدالب قــاهس ًهــٌ ،بَــــإنٞا
 نٞ ناػـــَٱال مـــ  تحؿـــ ال وت ٌز الـــً  كـــ الً علـــ ال ٍك ـــُ ٜ

 ضــــتعاذّا٢ مــــ  فٝبــــد غــــدأ ًحَلــــى ،أخ ــــٓ ٍكــــٌن معوــــا مكــــسي
ــص اهللإؾت  لتجــا٢ٕاً ــتعاذّا٢ب ًجــ  ع ــى ض ــأتُ ًأ ،من ــ  ْناؿــاذت ت  م

 .بتدإإؾت اتع اهلل
ــاك ذاإً ــتعاذّا٢  نـ ــسداٵ مؿـــداقاٵ ضـ ــ  ًفـ ــ فـــسادأ مـ ــى ف دعإالـ  َـ
 :ًجٌي 
.ضتجاب٢ْا علٓ ضتعاذّ معل ا٢ب ناتَا٢:  ً اٞ
ــانُال ــد  :  ث ـــساٍٞ ــٓ قــمناٵ مـ ـــدال عل ــا  ضــتجاب٢ْاب ٌعـ  لعمٌم
 .(1)[  لٲكٳ ٦ أٲض٦ت٤ج٪ ٦ اد٦ع٥ٌن٪ُ] اؾتتع قٌلى
 .إبلَظ  مكس م  للتخلـ مقدمْ ضتعاذّا٢:   الثال
 .عبدال ا أعم مٌقٌعَْ ٢عتباز علْ جصٕ نواإ:  ساب ال

 ٍــا اًغخــسٔ مــ  مؿــادٍ   اٞجــٌي ٌال ناً  فــاٌٞجــى الًعــدا 
 .ًزتتمعْ من سدّضتعاذّ ا٢

 إبلـــَظ أن علـــٓ عمـــٌ ال بلغـــْ ًًزًدي ضـــتعاذّا٢ب مـــسٞا ًٍـــد 
ــ  ٍكــ  مل ــدال مٱل ــ ال وت َ ــىإً ناطــنا٢ب عب ــازّأ ًهــُ ،غٌاٖ ــٓ م  عل

 داٖــ  ضــٝ  مــ  ناطــن٢ا عنــد جعــ  ؿتــا ًجــ  عــص اهلل زلتــْ عظــَ 
ــ  وت ًمـــا  ،ناػـــَٱال لػـــسًز  للتؿـــدِ  ثـــٌا  ال مـــ   تؿـــدِالرا هـ

 فوــُ ،ناػــَٱال بٱــسد ثسهــاأ ٍنحؿــس ٜ ضــتعاذّا٢  أن أِ جــس،اًٞ

                                                           

 . 60 غافس ضٌزّ( 1)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92

 

ــإ ــتق  ًمٌقــٌ  حــرتاشإً اهللإؾت  ًدتــٌٕ دع ــاٵ مط إؾت  قــافْا٢ب ،ذات
ــ ًظاٖ وــا ــواأ مــ  غــسع  يتال ــاك ضــٌإ جل ــد  ن ــد ًأ قــسإّال عن  عن
 .مٱلقاٵ عدًال مداهمْ

ــتعاذّا٢ ًهـــ  ــاُٖ مطـــتح  ضـ ــ فلـــٌ عـــَي، ًاجـــ  ًأ ك ـ  ناكـ
 ًاحــد ضــتعاذّإ ٍك ــُ فوــ  نآقــسال ٍقــسأ مــنو  ًاحــد كــ  كتاعــْ
 ًاجـــ  هـــٌ رِالـــ طـــٝ ال كـــسد ًأ ،كـــ ٞا علـــٓ تطـــمَْالك ،مـــنو 
 منو   ًاحد لك  ضتحبا ٢ا ٍبقٓ أ  ،كتا ا٢ ًعلَى اُٖــك 

 لَكـــٌن كل ـــؽتانت بعــدد  بوـــا مـــسٞا  ٝضتــ ٢ عـــَي مطـــتح  وــا نإ
ــً لــ ، مطــتغسقاٵ ــسد بال ناإتَ  ناإضــتحبا  إتَــ ذّ، ٜ ٍطــق  ضــتعاا٢ 
ــري  ــغــ ــ  نٞا لــ ــنإ كــ ــسض ناطــ ــتٕٝ معــ ــاغٌإ ل٣بــ ــْ بــ  ًًضٌضــ

 نٞ ،مكمـــى بـــدلُال عمـــٌ ال ضتـــٌ علـــٓ جـــإ بوـــا مـــساًٞ ناػـــَٱال
ــغال ــادزانتً طــن الً َ التكــال وت  ال ــد تب  هــٌ ؾــ اًٞ ،ةــٝ ا٢ عن
 .ك اُٖال ًلَظ عَيال ضتحبا اًٜ ٌجٌ ال

ــ ػــقإال لٱــسد ضــبَ  ضــتعاذّا٢ً ــ  زتقــا٢ٕا دًن عتــٌ  رِال  ًنَ
 غــسٍساٵ لــَظ ناطــنا٢ أن ذإ عسفــْ،انت ًدزجــا  َْناطــناٞ  اٜكمــال
 .عسضالب تأتَى طلٌ ال علٓ ًغلبتى لػسا أن ب   ع الب

ــْ ؾــلْ ضــتعاذّا٢ ًضــتبقٓ ــؽت مبازك ــدال ب ــى،الًخ عب ــٌ  ًهــُ ق  ن
ــتغاثْإ ــَظ ض ــ  ًل ــامٌ ًأ حاجــ  م ــؽت  ن ــدإا  ب ــتعاذّا٢ ن ــ ض  يتال

ــا ــدال ٍٱلقو ــؽت عب ــٌ ًهــُ ،ًجــ  عــص اهلل ًب ــُال ناعن  كــرال عــ  تخل
 ًعـــ  ،عبـــدال مـــ  مـــرمٌ  هـــٌ رِالـــ ن ظالبـــ عجـــا ا٢ً تكـــرالً

ــى ًضــــل   نيبالــــ ـــ : " ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــ  مــــ  اٜ نــــــْادت وت كلكــ
ب٬ـــــاز٥ ادتٲع٤صٸٍـــــص٥ ال ]ًهـــــٌ هتـــــدً ؾت اتعـــــ منـــــى تكـــــرالً ،(1)"أبــــــٓ
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 .(1)[ت٤كٲٰبس٥انتٳ

ــد ــسد ًقـ ــتعاذّا٢ تـ ــ ضـ ــ  اهللبـ ــٱْالب ًلكـ ــا ٌاضـ ــ وت كمـ  دٍ اذتـ
ــٌذ) ــا  ًأعــ ــا ال اهلل بكلمــ ــٝ ،(2) (تامــ ــي فــ ــتعاذّا٢ ٍعــ ــا ضــ  بوــ
ــ ب  ًؾـــَ ؾت اتعـــ اهللْ زلتـــ مـــ ًهـــُ  ْالؾـــاًٞ  ضـــتقٝا٢ً را ال

 ؿــاد ال جع ــس مــا ٢ا ا ًقــ ،ٌاضــٱْالب ًلــٌ ىناضــبح اهللبــ ْناضــتعا٢
 اهلل نافــ فلَؿــ  ،ػــدٍدّال ناشلــْال سجــ ال وت نصلــ  إذا: طــٝ ال علَــى
ــص ــ  عـ ــٌ  ًجـ ــت٤ع٪َن٥ٌا ب٪ ]: ٍقـ ــب٦سٸ ال٤ًاض٦ـ ــَا ال ٍعـــي (3)[ؿ٬ـ   أن إذ ،ؿـ
ــاٞ ــْال ا عم ــٌ  عبادٍ ــْ ضــتعاذّإ ن ــْ ًم  عملَ ــْ بدنَ ــْ الًضــٝ  ًًاقَ َ
 غٌاٖى. إً ػَٱانالم  
ــادّ ؿــَا الف ــاٵ، ْناضــتعإً عب ــاٵ ضــتعاذّإً منٱٌق ــساٵأً م وٌم ــا ،ث  ام
ــتعاذّا٢ ــتغاثْإً دتــٌٕ وــانإف ض ــ  عــص اهللبــ ض  ْناضــتعإً منٱٌقــاٵ، ًج

 .م وٌماٵ تٌك  ًحط 
ٌ  ؿــرالً ــ اٜ مــ  ٌٔالــ  عــ   ن ظالــ كــ   هــ  ،َ الللتكــ  ا متث
 مــ  عتــرأً مٌقــٌعَْ لــىً َْناطــن٢ا  ٜاللكمــ مبازكــاٵ ةسٍقــاٵ ًٍعتــر

إؾت  ٍ ــــــص  ؾــــلٓ اهلل علَـــى ًآلــــى ًضــــل   نيبالــــ ناًكــــ ، كـــاٖ  ال
ــا ا٢ عـــ ً ؿـــّٝ،ال ـــاد ال مـ ــى ؿــ ــٝ ال علَـ ــ: طـ ــُ ناكـ  اذا علـ
ــهأ ــس ىال ــص  أم ــ  ؿــّٝالإؾت  ف ــٝ ث ــري ت ــْا٠ ه ــت٤ع٪َن٥ٌا ب٪ ] ٍ ــب٦سٸ ال٤ًاض٦ ؿ٬
٤ًال٤ً  ٪ّ ٝٲ ّٶ أنؿ٬  .(4)[ اغ٪ع٪ؽت٤ ارتٲع٤لٲٓ  اٜو٤ا لٲكٲب٪ر٤

ــا ــتعاذّا٢ أن فكمــ ـــةسٍ ضــ ــ  ـــ ــال ناـ٢تَــ ــ َ التكــ ــرال نإفــ  ؿــ
ــْانتً ــٓ ٌاظب ــادا ال عل ــ  عب ــُ ةسٍ  ًضــد ًنصغــى ناػــَٱال لٱــسد عمل
 رِالــ  اذتــ عــ  بتعــدانت ًهــٌ ،منوــا ٍن ــر دـــــق يتالــ ْـــــن طَال رــــنافانت
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 .زًحى وت ن خالًت كلى ب لى بازِال لت كَ  ناطنا٢ عداًّ ختازإ
ــساز ــتعاذّا٢ ًتك ــٌ  ض ــدز  ن ــإإً ت ــل  وت زتق ــ  ض ــ ارت ًمسات  ل

 تـــــدز الب ٜإ تـــــت  ٜ عؿـــــمْال مـــــٌازد ضـــــتثنإإب ًهـــــُ ،طـــــ اذت
ــا ا٢ً ــرالً كتطـ ــد ،ؿـ ــ  ًزد ًقـ ــ عـ ــد  نيبالـ ــى ستمـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

 . (1) "خٝ ا٢ مكاز  ٞـت  بعث ": ا ق ىأن ًآلى ًضل 
 ضـــبَ  تكــس  ال أ  ،تكــس  الإؾت  ًةسٍـــ  ضــب   ضــتعاذّ ا٢ ًهــ  

ــا٢إؾت  ــتعاذّا٢ب ناتَ ٝٵ  أن  اذتــ  ض ــ ــا ك ــ  منوم ــس ًضــب  ةسٍ  ل١خ
 .دزجاتى وت ًإزتقإ
 نادٍـــٞا ًحـــدّ علـــٓ ٍـــد  بـــى بـــتٕٝا٢ًإبلـــَظ  مٌقـــٌ  نإ
 هداٍــــْ وت َو ناًت ــــ بَــــإناٞ خــــٝفإً نبــــٌّال ًؾــــد  طــــماًٍْال
 ػــسال مبعــ  ىأنــب خــرًاأً ناػــَٱال مــ  بَــإنٞا رزأنــ فقــد نــاعال

 ناتبَــ فَــى نآقــسالً ،َــْنآقسال ٍــا ٠ا  أضــتقسإ ذاإً  طــاد،ال ًزاٖــد
ٝٵ ػــَٱانالخبــاز عــ   ا٢ ىفَــ  ــد غــُٕ كــ   خــاف بػــخـ متمــث
ٌ أ ًلــى   مـــ  ًًضــاٖ  ،  بــأًامسي  ٍــأـتسًن  ػـــَاةؽتال ؾــغاز  مــ   ناعــ
ــاٞ ــً ظنـ ــً  ،ادتـ ــسِ ىأنـ ــن٢ا ٍغـ ــدعٌي ناطـ ــٝالإؾت  ًٍـ ــ   كـ  ًلكـ
 .كسايا٢ً رادت ٜ قتكإا٢ ضتٌ علٓ

 لَكـــٌن ٌه الـــً ػـــ ال ًتـــصٍؽت ٌضٌضـــْالب ناػـــَٱال ٍن ـــر ًقـــد
ٝٵ ــْ ًوت ا ،اذتؿــال فعــ  مــ  طــأ الً كــَ الً سا اذتــإؾت  مــدخ  زًاٍ

 مبتلــٓ عاقــ  زجــ : "لــى قلــ  ؿــاد المــا  ا٢ عــ  ناضــن بــ إ
ــٌٕ،الب ــ ٌقـــ ــى ا قـــ ــٝ ال علَـــ ــ  ِأً: طـــ ــى عقـــ ــٌ لـــ ــ  ًهـــ  ٍٱَـــ
 ا فعــــأ وت ػــــ ال كثــــسًّ نامتحــــ٢ا ؿتعنــــٓ هنــــا بٕٝالــــً"ناػــــَٱال
 .ٌقٌٕال

ــَظ ــْ ًل ــ ، كمــا سكــ انت وــ ادت اً وــ ادت هــُ ناػــَٱال حقَق  قَ
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ــ  ــ ادت نإ بـ ــْالً وـ ــا غ لـ ــٌا أ ًضتٌهمـ ــر بـ ــا ٍن ـ ــَٱال منوـ إؾت  ناػـ
ــ ــن٢ا ن ظالـ ــد َْناطـ ــ  فٝبـ ــسازاٜ مـ ــْاذتب قـ ــْال قَقـ ــُ تكٌٍنَـ   أن ًهـ

ٝٵ ،خازجَاٵ ًجٌداٵ ناللػَٱ ٝٵ مٛثساٵ ًفع  .ناطن٢ا ع  ًمطتق
ــاٵ ناػــَٱال فعــ  ٍكــٌن ٜ نعــ  ــأثري وت مٱلق ــ  ت ــ  ب  فطــاديإ ٍتٱل
ــٌ ــدال ا ٞحــ ــإً عبــ ــعمأ ا بٱــ ــإً ىالــ ــى وت ىـزباكــ ــتجابْإ معتقداتــ  ضــ

 ضــٝ  تقٌٔالبــ ن ظالــ حتؿــؽت نإفــ لــرا لــى، ن ظالــ ًمٱاًعــْ قابــ ال
 ًضــبَ  حتــرٍس، ًهــُ  ضــتعاذّا٢ حتؿــَنوا ًجــٌي ًمــ  ،إبلــَظ لؿــد

ــاد٢ا وت للطــعُ ًدعــٌّ ــى، عــساضا٢ً بتع ــا ٠ا ضــتقسأ إ ذاإً عن ٍ 
ـــَنآقسال ــ ْـــ ــ    د ـًجـ ــساداٵ مـ ــٌٕ ًالأفـ ــٌاحؼ الطـ ــببوا ـ ــَظ  ضـ إبلـ

 . غٌاٍْالًأضبا  
 بغٌاٍتـــى ًٍعمـــُ ىــــــفٱست عـــ  ناـــــطن٢ا ٍبعـــد أنًٍسٍـــد إبلـــَظ 

ــرتى ــا بؿـ ــ  وت ؿتـ ــ ًزًد ذلـ ـــسدٍٗال ٌاةسارتـ ــٓ ْــ ــن٢ا علـ ــْ ناـطـ  ًنَـ
نعتــى أهــ   قــسآنال، ًمــ  إعجــاش عقــ ال ٍطــتقبحى هتــا طــ لَْال ا فعــاٞ
ًاحــــد مــــ   ْ بــــأنو  غــــَاةؽت ًجعلــــو  بعــــسضلكــــٝالغٌاٍــــْ ًال

٤َاة٪ؽت٤ ]تعــاؾت   ا قــ ، ادتــ غــَاةؽت ــ ٤ًا٢ٸغ٤ ــنــظٸ  ــو٥ ٦ ادت٪ ــٌح٪ُ ب٤ع٦ك٥ ٥ٍ   ٰ
٦ٌ ٸالب٤ع٦ ٹ ش٥خ٦س٥ ٤ إؾت   .(1)[قٲ
٤ٌا ٪   ]ؾتاتعـــ قٌلـــى وت بـــاقسال مـــا اٜ عـــ ً ٜٲ ت٤ت٬ب٪ع٥ـــٌا خ٥ٱٳـــ ٤ً

٦َٱٲال  .ػَاةؽتال خٱٌا  م  فوُ اهلل بغر قتؽت ك :  ا ق (2)[ ناػ٬
 .ػَاةؽتال

 َمؽتالــ عقــادنإ عــد  علــٓ نؿــٌفالً ضــٝ ا٢علمــإ  كتــا إً
ــ ذاإ اٜ ــى قطــ انت ناك ــٌ ب ــركس ضــٌإ ىأنغــ جــ  اهلل ه ــٝادت ضــ إ ب  ْل
ــى خــتـانت ــا ب ــ  ٜ ًم ــٓ ٍٱل ــ غــري عل ــركس ًأ سلت الك  ًؾــا اٞ ب
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ــْانت ا فعـــٞاً ــ بـــى ختؿـ ــازكى ٜ يتالـ ــا ٍػـ  مقلـــ  كقٌلـــ  غـــري فَوـ
 ًبـــسٕ بـــْاذت فلـــ  رِالـــً ،بَـــدي ن طـــُ رِالـــً ،بؿـــازٞاً قلـــٌ ال
 .نطمْال

ــًٜ تنعقـــد  ــ َمؽتالـ ــ ل اذتبـ ــل   نيبالبـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ  ؾـ
ــَو  ٖمــْٞاً ــ ًٜ عظمــْانت قدضــْانت ن ــٌعال ًضــاٖس طــٝ ال عل  نآقسالب
 مقدضـــاٵ بـــى قطـــ انت كـــٌن ٍنـــاوت ًٜهـــٌ ،  ػـــسفْانت كعبـــْالً ػــسٍ  ال

إؾت ُ قـــقدضـــَْ ٜ تسالًلكــ  تلـــ    اهلل عنـــد نتنصلتـــى ذاتـــى وت ًمعظمــاٵ 
  .، ًتست  اذتك  الػسعُ علَى  بوا ؽتَمال

 : س علٓ ًضٌضْ إبلَظ ًجٌهاٵثاًٞوت تست  
ــ وت  إبلـــَظ ٍــٛثس  : ً اٞ ٕ الب مـــازّٞا ن ظال  تلـــ ،  ًحـــدها طــٌ

 .لٌاها تبعَتوا غتػٓ يتال
ــانُال ــ علــٓضــلٱانى  ٍقــ  : ث ــ لٌامــْال ن ظال ـــازّا٢ ًزد  يتال  غـ

ـــىب لَوــاإ ـــ ٥ ب٪ ]اؾتتعــ قــٌل ٜٲ أٳقٴط٪ـ ـــظٸ ال٤ً ْ٪الن٬ ٴـ ــ ٬ٌام٤ ــ (1)[ لٺ ــص ٜ يتال  ا ت
 .ؿٝ ال وت ً تود ، ن طوا تلٌ 
 فَوــا ٍطــتقس ٜ يتالــ منــ٠ْا ٱمٗنــْانت ن ظالــ علــٍٓقــ   :  الــثال
 .حصن ًأ خٌ 
 .سقَْانت ًأ ،ساقَْال ن ظال : ساب ال

ــ ــى  : امظارتـ ــَظ تتٌجـ ــسًز إبلـ ــ إؾت  غـ ــنا٢ عقـ ــ ناطـ ــى رِالـ  بـ
 .عقا الً ثٌا ال ٍكٌن
ــ : طــادعال ــْاذتً طــمَْادت ؾــ ا  عــ  نصهــْانت سً ال ــالٟم امل  ْن

ــدّ ـــَالتكال ًعو ــ  ـ ــادّال  ـًمٌاثَ ــ  ،عب ــ تل ــٓ ٜ يتال  ـتــٌ  ًٜ ت ن
 .لا ٜٵاكم ٍكٌن ًقد ٌ انتب االح تتبد  ب 

 .ا عمٞاً ٌاز ادت علٍٓكٌن تأثر إبلَظ  : طاب ال

                                                           

 . 2 قَامْال ضٌزّ( 1)



 97ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
 عكـــاٚي،أ تتـــداخ  ناًكَـــ ،كاملـــْمت ًحـــدّ ناطـــنا٢ : ٌا ادتـــ
 قطــــمْال ٍقبــــ  ٜ زتتمعــــْ عساقــــاٵأ ٍتكــــم  رِالــــ طــــ ادت ًهــــرا

  أن فٝبــد  ،عكــإاٞ مطــكنوا  ًزً  مسكــ  جــٌهس  ًهــٌ فــرتا ا٢ً
 مـــ  ثرأتـــال هـــرا مثـــ  نعـــ  ٌاز ،ادتـــً ن ظالـــ علـــٓ تـــأثرال ٍكـــٌن

ــال ــككْانت ا ـكلَــ ــٌ ػــ ــ  فوــ ــ  غتتلــ ــنإ مــ ـــآخإؾت  ناطــ ــري س،ـــ  ًهــ
 ـتَـــ  يتالـــ َْناػـــوٌال ًأ بوَمَـــْال ن ظالـــ ًقـــٌٔ ظـــاهسّال ٌاعـاذتـــ
ــً لـــرا الإؾت  ــْناٌَاذت ن ظالـ  ًعـــٌن حـــازعإؾت  حتتـــا  طـــبعَْالً َـ

 ًمنــــى ،اهللػــــَْ مــــ  ارتتقــــٌٔ ًالمــــ  مؿــــادٍ   خــــازجُ ًمــــدد
 .تعاؾت   اهللإؾت تجإ اليت هُ فص  ًال ضتعاذّا٢

ــد ــ لق ــتكبازإ ناك ــَظ ض ــ  إبل ــجٌدال ع ــبباٵ ٠د  ط ــسدي وت ض  ة
ــإ أِ نــْ،ادت مــ   عــد ل ،نــْادت نعــَ  مــ  ىنــاًحسم إبلــَظ ةــسد علــْ ىن
ــىإ ــب ناطــنل٣ كسام ــس رِال ــى ًجــ  عــص اهلل أم ــ  ب ــى طــجٌدال م ًوت  ،ل
ٜٺتنصٍ ]ال  .(1)[أٲأٲض٦ج٥د٥ ل٪م٤ ٦ خ٤لٲقٴ ٤ ة٪َن٧ا ا  إٸب٦ل٪َظ٤ قٲا

ــا  مـــ ً ــكسال بـ ــص هلل ػـ ــ  عـ ــسد أن ًجـ ــاعال ٍٱـ ــَظ نـ ــ  إبلـ  مـ
 أن بــ  فحطــ ، هــرا لــَظ  الفعــأ وت تــأثرال مــ  ًقتنعــٌي قلــٌبو 
 ٜش  مــ  ٍدخلــوا فكَــ  نــْادتإؾت  دخٌ الــ ضــبَ  مــنو  ػــكسال هــرا

ــَظ  ٝشمــْانت فأحكــا  ،بــتٕٝا٢ داز وت لــى قسٍنــاٵ ًجعلــى حَاتــى وت إبل
ــص تقتكــُ ــاقسأ عج ــٌدي ىن ــ  ًجن ــٞا م ــ   ادتــً ظن ــْادت دخــٌ  ع  ن

 نإفـــ لـــرا عنـــى، ا  ؿـــن٢اً تخلـــُال ٍطـــتٱَعٌا مل رٍ الـــ ًلٗـــ أ
ْ  ضــتعاذّ ا٢  ًقاٍـــْ ًضــٝ   ،حــرتاش إ ْالـــً زضٞا وت متجــددّ  زلتــ

 .نْادتإؾت  ًمدخ ،  ُناقتإ د أً مساًِ ًحسش
 ٍـــا: للمـــٛم إؾت تعـــ اهلل كـــسا إ وت ناعسفـــال هـــ أ بعـــ  ا ًقـــ
  ناببطــت علــُ تبخــ  مل فلمــا  ،نابطــت ًجــنيت ُنابطــت قلبــ  عبــدِ
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 أمنعــ  كَــ  أً علَــ  ُناببطــت خبــ أ فكَــ  فَــى، معــسفيت صلــ نأ
 .منى

 ستؼاة اإل يف يسائم
ــ  ًؾت :اٞ ــتحبا  مــــ ــسإّال مطــــ ــّٝال وت قــــ ــتعاذّا٢ ؿــــ  ،ضــــ

ــتحبابواإً ــد ضـ ــ  مٛكـ ــسإّ قبـ ــْال قـ ــى  احتـ ــا ٢ا ًعلَـ ــً كتـ  نـ،الـ
 ًظتــٌش ،" ًتقــد  ذكــسي سجَ الــ ناػــَٱال مــ  اهللبــ أعــٌذ" ًؾــَغتوا

ــٌ   أن ــلُانت ٍقــ ــٌذ" ؿــ ــ أعــ ــمَ ال اهللبــ ــَ ال طــ ــ  علــ ــَٱال مــ  ناػــ
ــ ــا ًكــــ  ،"سجَ الــ ــسال ًزد مكــــمٌنى وت منومــ  هــــُ ًؾتٞاً ،(1)نآقــ
 .ثانَْ ٜ تتعازض معوا ب  هُ وت ةٌلاال أن اٜ،  غوسٞا

ــْ :ال ــاهسال ثانَ ــْ ًجــٌد ظ ــْالكتإ مٝشم ــؽت َ ــتعاذّا٢ ب ــْال ض  ل ظَ
ــتعاذّا٢ً ــْ،انت ضــ ــْالف عنٌٍــ ــْ ل ظَــ ــْ مقدمــ ــا ًترتغــــ  للمعنٌٍــ  عنوــ

 طــعادّال لتمــاعإً ا كمــالً  كــَلْال نتنــاش  مٛهلــْ ن ظالــ لتكــٌن
 .عبٌدٍْال خٝفإب بدٍْاٞ

ــْ :الثال ــٛتٓ ثــ ــتعاذّا٢ب ٍــ ــاٵإ ضــ ــا ا٢ دعــــُأً خ اتــ ــى، كتــ  علَــ
ــٛتٓ أن ًظتــٌش ــْ،ادت ؿــّٝال وت جوــساٵ بوــا ٍ  حــٌ ٞا هــٌ ً ٞاً وسٍ

ـــضإ قــٌٔاًٞ ، ـــطال ت ادّـ ــٌ ٌاشادتــً عْـ ــادزال  ــسدال ضــبَ  علــٓ ًل  ن
ــساٖ الً ــ قـ ــسج  يتالـ ــتحبا إ تـ ــسادت ضـ ــا وـ ــاٵ وت  بوـ ــّٝ الخؿٌؾـ ؿـ
ــادت ــْ كـ ــإ ًالغس  ًانتوسٍـ ــب العػـ ــ  ؿـ ــر مـ ــازض غـ ــ  تعـ ــ  مـ  تعلـ
ٝٵأ ضتحبا ا٢  .خ ا ا٢ب ؾ

 ُزولان أسبابػهى 
ــ ال هــٌ ــ عل ــاٖ الً ٌاد اذتب ــ ضــٗلْاٌٞاقــَ  ًانت ً ٌق ــاك يتال   ن
 ٍــْا٠ نــصً  علــٓ َــْالح ًقسٍنــْ ًمناضــبْ ،ستكــاٵ ًةسٍقــاٵ مباغــساٵ ضــبباٵ
 مــ  طــتنب انت كــ اذتً ٌقــٌ انت علــٓ مــازّأ جعلــوا قتكــ  لــرا َــْنآقسال
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 ؿتنصلـــْ لتكـــٌن ًتأًٍلـــوا ت طـــرها مـــ  غـــٱس فوـــ  دزا إً ،ٍـــْا٠
 .ظاهسِال ك اذت

ــٌ الً ــ قـ ــبا أ أنبـ ــصً ال ضـ ــ  نـ ــد ستـــ  ةسٍـ ــا تقََـ ــ ً،  لـ  منـ
ــ ل ــاأنب لظ ــْ و ــْ عل ــْ تام ــَما ل١ٍ ــً ٜض ــَظ ىأن ــا ٠ ل ــسال ٍ ــوا نآق  كل
ــبا أ ــصً  ضـ ــرا للنـ ــ  لـ ــَ  قتكـ ــا  تقطـ ــسال آٍـ ــاظ نآقـ ــبا أ بلحـ  ضـ
 : ؾتإ نصً ال

 ًًقــــاٖ  مباغــــسّ، ضــــبا أ غــــر مــــ  بتــــدإإ نــــص  مــــا:  ً اٞ
 .للنصً  غخؿَْ
 .معَنْ ًًقاٖ  خاؾْ بأضبا  نص  ما:  ثانُال
 .شتؿٌؾْ ا فعأً حدا أإؾت  ٍبع  ما:   الثال
.خاؾْ جتماعَْإً عقاٖدٍْ ا بأحٌ نص  ما:  ساب ال

ــثالً ُناثــال قطــمؽتال بــؽت بسشخــاٵ عتبــازيإ قتكــ  مــا:  امظارتــ   ال
.لما قطَماٵ ً عٝيأ

 ضـــتقسإإً دزاضـــتى ًقـــسًزّ علـــ ال اهـــرمٌقـــٌعَْ ًتتجلـــٓ 
ــ  بتتبــ  منــى   حكــا  ٞاً دزًعالــ ٝٵ  ت طــراٵ  ىآٍات ــ  بلحــاظ  ًتــأًٍ  ناشم

ــصً  ــا ٠ا نـ ــٌٞاً ٍـ ــاٖدّال ا حـ ــْال طـ ــْارت أً عامـ ــٓ اؾـ ــبَ  فعلـ  ضـ
ــانت ــْانت طــٌزال تعــس  ا ث ــا٢ بلغــْ كَ ــد،الً رازن ــْانتً ٌعَ  بتكــمنوا دنَ

ــسٍ  ــا اٞ لتػ ــ  ،حك ــا ًك ــص  منوم ــ ن ــ  ا حٌأب ــْادت وت ختتل ــ  مل  ع
 .خسٔأ ا حٌأ

 ضتــٌ علــٓ ًلــٌ ،ًمٌقــعى ٍــْا٠ نــصً  تــأزٍخ ٍــبؽت رِالــ علــ ال ىنــإ
 نعــ  ؾــٌزٍْ، ًأ مادٍــْ علــْ جــصٕ با ـضــٞا تلــ  ًهــ  ،ا كتــ٢ا

 علــٓ نبطــ انت ٍــْا٠ نتٌقــٌ  غاَٖــْال علــْال ًمؿــادٍ  فــسادأ حــدأ هــُ
ــ  ــاٖ ال كتَ ــسادأ وت ػــابوْانت ٌق ــال ف ــْال ناصم  عسقــَْال ناكــانتً ،ٱٌلَ
ــٌ  ًحتـــٓ ــْال ٍـ ــا أ نٞ ،قَامـ ــسال حكـ ــإ  نآقـ ــٌ علـــٓ جـ ــا ال ضتـ  عـ
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ــاٞ ضــتغساق٢ُا ــٓ ٜ ُناشم ـــضت عل ــا ال ٌـ ــدلُال ع ــساد٢ِا ب ــ ،(1)ف  نإف
ــصً  ــْا٠ ن ــْنآقسال ٍ ـــعق َ ـــمعَن ًاقعــْ  ـ ــت  ْــ ــاٵأ ٍ  ــ ال مــ  بٌاب  وت عل
ــْا٠ تلــ  ت طــر ــْا٠ مكــمٌن  أن هــرا ٍعــي ًٜ ٍ  ضــبا أب ٍنحؿــس ٍ

ــصً ال ـــانتً دازــــانت نٞ ن ــَظ ل ــ ال عمــٌ  وت ٝ ـ  ًحــدي طــب ال ًل
 نؿـــٌفال ً ،منـــى ةاٖـــ  ٜ علـــ  نـــصً ال با ــــــضأ معسفـــْ  أن ًأ
ــازاٵإ ٍعٱــُكنــص ًثسًّ،ًًكــ  فــسد منوــا   بَنومــا مــ ادتوت  طــرّالً  عتب

ــٌعَْ  ــبا ًٞمٌقــ ــصً ال ضــ ــعْ    نــ ــ  ضــ ــازض مــ ــر أن ٍتعــ ــ  غــ مــ
 .نصً الل   ًلَظ ضب  الداز علٓ عمٌ  انت، ٞن ٍْا٠مكامؽت 
ــبا أً ــصً ال ض ــ  ن ـــمٌقً عل ــى ٌ ـ ــ فَ ــآقس  تٌثَ ــسٍ  ُن ــبي ك  م
ــازا٢ً تعــاظا٢ علــٓ ــصً ال بطــب  عتب ــ ختــاذيإً ن ٝٵ ًحجــْ ْال  ًمــدخ
ـــلت ط ـــ طانتً املعــال ًعلــٓ ،ٍــْا٠ رـ  وت ٍقــ  مــا كــ  مــ  ٍنت ــ   أن ســ

 ًٜبــد كسقتــْال ٍــْا٠ مــ  علــٌ ال ضــتخسا إً حكــا ٞا ضــتنبا إ ةسٍــ 
 عمٌمـــاٵ نـــصً ال ضـــبا أً نآقـــسال ظـــٌاهس بـــؽت بْـــــنطال تكـــٌن أن

 .مٱلقاٵ اٵـــًخؿٌؾ
ـــعجإً ــسال اشـــ ــى نآقــ ــْ ًحجتــ ــدً عامــ ــْ ًتبــ ـــظٌاه وت جلَــ  سيــــ
ــىناًمع ــا َ ـــٍ وم ًم ــلمٌنانت ىـ ــ  ط ــى م ــ مدلٌٜت ــصً ال ب ـفط ــٌن ن  ٍك
ــ  جــصٕ مٌقــٌعى وت ــَظ ،ت طــرال م ــ  ًل ٝٵ ،ت طــرال ك ــث ــتد  فم  ٍط
ــا ا٢ ــس مـ ــاد ال جع ـ ــرٍسي وت ؿـ ــُ حتـ ــس ٞبـ ـــٌزانت جع ـ ــ  نؿــ  مـ

٤ٕكٳ ٦ نإ]اؾتتع بقٌلى ،نما ال خر قبٌ   .(2)[ فٲت٤ب٬َ٤ن٥ٌا ب٪ن٤ب٤إٹ فٲاض٪ ٨ ج٤ا

                                                           

 ًفعلَتــى، تعــددانت كــثرال علــٓ ٱبــا نل٣ قابــ ال  وــٌ انت علــٓ ا دالــ ل ــ ال هــٌ عــا ال ( 1)
 ُناشمـ اًٞ ،املع ك  كس ا ا ق لٌ كما فسد الرِ ٍتكم  إضتقٝ  ك  عا ال ضتغساقُا٢ً
 بــد ال ضتــٌ علــٓ لٟفــساد امشٌلــى هــٌ بــدلُالً ٱٌلَــْ،ال ناشمــاٞ علــٓ عــا ال ناضــسٍ أِ
 مقاب  وت ًهٌ فساداٞ مط   وٌ انت ناضسٍ أِ فسادِاًٞ مطل ، اِ كس أ ضتٌ ، سدٍْالً
 .ناشماٞ
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](1). 

 .ٍْا٠ ٢ةــٝ  تقََـــد نــٌ  نــصً ال ضبا أ تكٌن ًقد
ــى وتً ــ قٌل ــب٤ ٬ ٜٲ ]ؾتاتع ــ ت٤ح٦ط٤ ـــ٤ٍ ٴس٤ح٥ ر٪ٍ ٤ال ــا ٌن٤ــ ــٌا ب٪م٤ ــٌن٤ أٲت٤ ٥ٍح٪ب٭ ٤ً 
٤ًان٤ ا قـــ ،(2)[٤ٍ ٴع٤لٳـــٌا لٲـــ ٦ ب٪م٤ـــا د٥ًاـ٥ٍح٦م٤ـــ  أن  - ز٤اف٪ـــ ٥ ٤ٍـــا اذ٦ه٤ـــ ٦ م٤ـــس٦

ــى٪ ٬ٌاب٪ ٗ٪ ٦ فٲقٳــ ٦ ع٤ب٬ــاعٹابــ  إؾت  - ل٪ب٤ ــ ــان٤ لٲ ٙٹ كٳــ ٭ كٲ ــسٸ ــا ام٦ ــا فٲــسٸ ٤ م٪ن٬  أٲت٤ــٓ ب٪م٤
ــ ٬ ــد٤ أٲن٦ ٤ًأٲح٤ ــا ٥ٍح٦م٤ ــ ٦ ب٪م٤ ــ ٦ لٲ ــر٬ب٧ا ٤ٍ ٴع٤ ــر٬ب٤ ٬ م٥ع٤ ــٌن٤ لٲن٥ع٤ ــ. أٲج٦م٤ع٥ ــ   ا فٲقٲ اب
ْ٪ ا٠ ٤ًل٪و٤ـر٪ي٪  لٲكٳـ ٦  م٤ـا  ع٤ب٬ـاعٹ  ْٳ ا٠ ه٤ـر٪ي٪  أٳن٦صٸلٲـ ٦  إٸن٬م٤ـا  ٤ٍـ ٓ  ٤ٍـ . ك٪ت٤ـا ٪ ال أٲه٦ـ ٸ  ف٪ـ

ٝٲ ث٥ــ ٬  لٲت٥ب٤َٰن٥ن٬ــى٥ ك٪ت٤ــا ٤ال أٳًت٥ــٌا ر٪ٍ ٤الــ م٪َث٤ــا ٤ لٺــى٥ال أٲخ٤ــر٤ ٤ًإٸذ٦) ع٤ب٬ــاعٹابــ   ت٤ــ
ــاعٸ ٜٲ ل٪لن٬ ــى٥ ٤ً ــر٪ي٪( ت٤كٴت٥م٥ٌن٤ ْٲا٠ ه٤ ــ ٝٲ ٤ٍ ــ ــ   ٤ًت٤ ــاعٹاب ــب٤ ٬ ٜٲ) ع٤ب٬ ــ ت٤ح٦ط٤  ر٪ٍ ٤ال

ــٌن٤ ــا ٤ٍ ٴس٤ح٥ ٦ٌا ب٪م٤ ــ ــٌن٤ أٲت٤ ٥ٍح٪ب٭ ــد٥ًا أٲن٦ ٤ً ــا ٥ٍح٦م٤ ــ ٦ ب٪م٤ ــٌا لٲ ــ( ٤ٍ ٴع٤لٳ ــ   ا ٤ًقٲ اب
ــاعٹ ــ ع٤ب٬ـ ٓ٭ال  ٥الٳض٤ـ ــ ــى   - ن٬ب٪ـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــل ؾـ ــ ٦ -ًضـ ٫ٕ ع٤ـ ٦ٓ ــ  غ٤ـ
٬ٍــاي٥ فٲكٲت٤م٥ــٌي٥ ٦َــسٸي٪ ٤ًأٲخ٦ب٤ــس٥ًي٥ إٸ ٦ًي٥ قٲــد٦ فٲخ٤س٤ج٥ــٌا ب٪غ٤  ب٪م٤ــا أٲخ٦ب٤ــس٥ًي٥ قٲــد٦ أٲن٦ أٲز٤

 .(3)٦َى٪ال ب٪ر٤ل٪ ٲ ٤ًاض٦ت٤ح٦م٤د٥ًا ع٤ن٦ى٥  ٦الٳض٤
  أن قتكـــ  نعـــ  لٟحكـــا ، ًت ؿـــَ  ناًبَـــ ًخت َـــ  زلتـــْ وـــانإ
 مـــ  أخـــسٔ آٍـــا  وت ًضتـــٌي تقََـــدال مـــازا أ باحـــ الً املعـــال ظتـــد
ـــس نآقــسال لقاعــدّ نآقــسال ــى وت كمــا بعكــاٵ، بعكـــى ٍ طـ  قُوووْ]ؾتاتعــ قٌل

ــدها ،(4)[ََجََْعُوووىَُ ٍََِّوووا خَُْوووس  هُوووىَ فَيَُْفْسَحُوووى  فَثِووورَىِلَ وَتِسَحََْرِوووهِ يَّوووهِ ى تِفَعْووووِ  ًظتـ

ــاٵأ ــنْال وت ٍكـ ــْال طـ ـــسٍ ْال نبٌٍـ ــ ػــ ــُ يتالـ ــ هـ ـــس نابَـ ــد ،نآللقــ  ًقـ
 ،(5)[ووىَّووووووووولَاىََعوو]ؾتاتعـــــــ بقــٌلـــــــــى نـــــــصً ال ضـــــــبا أ تظــوـــــــــس
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ــَإ ًهـــُ (1)[ََعْووورَفْرُىَّلَ] ــ  لتثبَـــ  مبـــاز  قـ ــبا أ ًمٌقـــٌ  علـ  ضـ

 .نصً ال
ــى ًوت ــ قٌلــ  مَعَووووثَا تََِووووا جَووووصَ ءً أََْوووودََِهََُا فَوووواقْؽَعُى  عَّووووازِقَحُ ىوَ عَّوووواز ُ ىوَ ]ؾتاتعــ

 عنوــا عبــاع بــ إ ًضــٗ  ،ضــسق  مــسأّإ وت نصلــ  وــاأن ًزد ،(2)[االَّنَوو

 .(3)(عا  ب : ا فق عا   أ  أخاف٩ عنوا

ٛ ال هـرا  مثــ  ٍكـٌن  ًقـد   بــؽت املتطـ  نتــا ناصمـ ال هـرا  وت شاٖــداٵ ا طـ
ــْا٠ عمــٌ  مــ  نــاعال عقــٌ  وت زتكــصإً  قوــإال  مٌقــٌعاٵ ًحكمــاٵ ٍ
ــافْا٢ب ــدٜإؾت  قـ ــْال ْلـ ــددب لغـ ــانت تعـ ــْا٠ وت ُناعـ ــنْالً ٍـ ــْال طـ  قٌلَـ
 . علَْالً

ــد  ا طــٛال ًلكــ  ــازإ علــٓ اٜـكتــإ ٍ ــصً ال با ـضــأ عتب ــرا  ن  آن
  وــٌ انت ؿــسم ٍتمثــ  رِالــ ت ــسٍ ال مــ  ٌيــــخل مــ   ــــحط أمــس ًهــٌ
ــٓ ــ  عل ــسٔ ًٜ ضــبا ،اٞ تل ــرل  ت ــسٍ ال ل ــساٵ ت  ــٓأ ًأ أث  ًجــٌد دن
 ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ ىـــــًقع نتــا لمؽتــــطانت تــأزٍخ وت

ْ الً ٖمــْٞا ثبتــى  ًمــا ًعلــٌ   قٌاعــد مــ    طــسٍ  انت ًةبقــا  ؿــحاب
ــ  ــظأ مـ ــاهَ  ضـ ــد  ًم ـ ــٓ تـ ــا علـ ــا ل١ مـ ــْنآقسال ٍـ ــ  َـ ــٌ  مـ  عمـ
 ٌقـــاٖ الب حاةـــْا٢تطـــا  ًا٢ قابلَـــْ مـــ  نآقـــسال وت ًنتـــا ةـــٝ إً
ــدا اًٞ ــُ ح ـــمتناهَ غــر ًه ــى٢ً ،ْــ ــْارال ْناؿــاذت متٝك  بٌجــى تَ
ـــفأ مــ  ًهــٌ ،تقََــدال ـــعجإ سادــ ــا تتكــ  ًبــرا ،نآقــسال اشــ م ــاهَ   لن
ــدّج ــسال جــاشعإ وت دٍ ــسال أن ًهــُ نآق ــى نآق ــأبٓ برات ــىنامع حؿــس ٍ َ 

ــى ــ وت ًتأًٍل ــاٖ  ًأ آخــس، دًن ناشم ــٌ غرهــا دًن ًق  ًٍبعــ  حــُ فو
 .علمَْال َاّاذت
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 خبؿٌؾــَا   ًٍن ــسد  مطــتق   نــصً ال ضــبا  أ علــ   أن ًؾــحَ 

ـــت طال علــٓ تطــاعد ــٞا رـ ــأ اٜ  ـمث ــ  ٜ ىن ــازيأ زجــا إ مــ  قتن إؾت  خب
ـــًتقط ا سجــال علــ  ــاأن ذإ َــْالسجال قٌاعــدال ًفــ  َماتىــ  مــا نأخــر ٜ ن
ــصً ال ضــبا أ وت ذكــس ــٌ الً تطــلَ الب ن ــا ال قب  معازقــاٵ ًجــدناي ذاإ ت
 لٟحكــــا   الشتــــ ىأنــــ ًأ ٍــــْا٠ ظــــاهسإؾت  ًأقــــس  أهــــ  هــــٌ ؿتــــا
 .ٌاقعَْال

٦ٌلٳـــى٥ ٥ٍع٦ج٪ب٥ـــ ٲ م٤ـــ ٦ ن٬ـــاعٸال ٤ًم٪ـــ ٦ ]ؾتاتعـــ قٌلـــى ف ـــُ ّ٪اذتٲ ف٪ـــُ قٲ ــا  ٤َـ
ــ ٤َاال ــوٸد٥ د٭ن٦ ٥ٍػ٦ ــى٤ال ٤ً ــٓ لٺ ــا ع٤لٲ ــُ م٤ ــى٪ ف٪ ٤ٌ قٲلٴب٪ ــ ــ ٤ًه٥ ــا ٸارت٪ د٭ال  جــإ ،(1)[  ؿ٤

ــاأن طــدِال عــ  ــ  و ــ  خــنظٞا وت نصل ــُال غــسٍ  ب ــ  ثق  ــي حلَ  ب
ــى ًآلــى  نيبالــإؾت  أقبــ  شهــسّ، ــْانت وت ًضــل  ؾــلٓ اهلل علَ : ا ًقــ ،دٍن
ــ  ــدأ جٗـ ــٝ ٢ا زٍـ ــ  ،ضـ ــ اهلل ًٍعلـ ــاد  ُأنـ ــ  ،لؿـ  نيبالـــ فأعجـ

ؾــلٓ  نيبالــ ندـعــ مــ  س ــــفخ منــى، ذلــ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل 
ــى ًضــل   ــى ًآل ــأحس  ،ًلتــس طــلمؽتانت مــ  لقــٌ  بــصز  فمــس اهلل علَ  ف

٤ٌلٺٓ ٤ًإٸذ٤ا ]عـــص ًجـــ  اهلل ص أنفـــ مـــس،اذت ًعقـــس صز الـــ  ف٪ـــُ ض٤ـــع٤ٓ ت٤ـــ
٥ٍو٦ل٪ــــ ٲ ف٪َو٤ــــا ل٪٥َ ٴط٪ــــد٤ ز٦ضٸاٜ  ٥ٍح٪ــــ ٭ ٜٲ لٺــــى٥ال٤ً ن٬ط٦ــــ ٤ال٤ً س٦ ٤اذتٲــــ ٤ً
 .(2)[ ٲط٤اد٤ال

ــبا أ ًوت ــصً ال ضـ ــى وت نـ ــ قٌلـ ــ ٦ ]ؾتاتعـ ــاعٸال ٤ًم٪ـ ــ ٦ ن٬ـ ــسٸِ م٤ـ  ٤ٍػ٦ـ
٤ٕـاب٦ت٪غ٤ ى٥ــن٤ ٴط٤ ّ٪ ا ٥ًٕ ٨ لٺى٥ال٤ً لٺى٪ال م٤س٦ق٤ا  :ا قٌأ ًزد  (3)[ع٪ب٤اد٪الب٪ ز٤

ــاأن اًٞ : ــا علـــُ وت نصلـــ  وـ ــ فـــساؽ وت بـــا  نتـ ؾـــلٓ  نيبالـ
 أنً ،زجـــ ٞا ًهـــٌ غـــازالإؾت  خسًجـــى لَلـــْ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل 

 بــخ، ٍنــادِ ًجرَٖــ  زجلَــى، عنــد ًمَكاَٖــ  زأضــى عنــد قــا  جرَٖــ 
ــخ ــ  ب ــ  م ــا مثل ــ إ ٍ ــُأ ب ــة ب ــاهُ  ال ــ  اهلل ٍب ــ  ٖٝكــْ،انت ب  ًنصل
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 .عباع ًا٢ما  الباقس علَى الطٝ اب  ، ع   ٍْا٠
 ناضــن بــ  ؾــوَ  وت نصلــ  وــاأن عبــاعابــ  إؾت   ـنطــ الثــانُ:

 مـــىأ مسَـــْ ًوت ٍاضـــس، بـــ  ازـعمـــ ًوت ناـــــجرع بـــ  اهلل عبـــد مــٌؾت 
 .بَىأ ٍاضس ًوت

 أنً ٜضــَما نصًلــا ضــبا أ وت تعــددالً غــرتا ا٢ مــ   نامــ ًٜ
 نــصً ، بطــب  ٍنحؿــس ٜ عــا  ٍــْا٠ م وــٌ  أن علــٓ طــلمؽتانت كتــا إ

 متـــٌاتسّ ًنؿـــٌف غـــٌاهد لٌجـــٌد َـــْنآقس فكـــَلْ خ ـــإإ قتكـــ  ًٜ
 .ٜ ٍقَد ا٠ٍْ معنٓ شتؿٌف علٓ
ــ  قٱعــُ نــصً ال ضــب  نإ ْ  عــا ال  وــٌ انت وت دخٌ ال   أن أِ ل١ٍــ
 َْــــؿٌؾارت مــ   سٍــدي ٍعــي ٜ ٍــْا٠ لنــصً  تامــْ ْـعلــ عتبــازيإ عــد 

ـــأخ عــد  ًأ ــ  مــ  جــصٕ ريـ ــْا٠ تأًٍ ــصً ال ضــب ً ًت طــرها، ٍ  ٜ ن
 .ٍا ل١ عا ال طَا ال قم  ًقعوا م  قتن 

 نكــس،انت عــ  ًنوــٓ عسً انتبــ أمــس زجــ  وت نصلــ  وــانإ الثالــ :
ــ  عمــس عــ  زًِ ــ إً ٱــا ارت ب ــاع ب ــ ال بعــ  ًوت ،عب  نطــ  كت
 .طٝ ال علَى علُإؾت 

 أن أِ ػــسإالً بَــ ال بــى سادانتــ أن  طــسٍ انت مــ  ن ــس ا قــ السابــ :
ــ انت ــا  كلـ ـــى بـ ــٌا  ن طـ ــس٠ّا بثـ ــص اهلل أنً خـ ــ  عـ ــرتِانتك ًجـ  ػـ

 .(1)[فُسَهُمْأن مْؤْمِيََِاملُ مِنْ اشْتَرَى لَّهَال  أن]ؾتاتع لقٌلى
 ٞثسهــا نآقــسال عجــاشإ مــ  فــسداٵ نــصً ال ضــبا أ عتبــازإ ًقتكــ 

ـــظت٢ا ــد وت ابُـ ــازا  حتدٍ ــَ ال مط ــْا٢ ق ــْاًٞ جتماعَ ــاًك خٝقَ   ن
ٝٵ حاقــساٵ ًغــاهداٵ ،ػــسٍعْال حكــا أ ًفــ  عمــ ال علــٓ عٌنــاٵ  وت ًدلــَ
ــادّ  ٌٍافــ  ؿتــا ن طــى لتٱَــ  تىالقــ  ــــٛمانت فَوــا ظتــد ،ْـــــداٍال ج

ــق أنوــا ضــلمْ أ   قــٌ  وت كمــا ػــسً انت حطاضــىإ ــا:   ال  اهلل زضــٌ  ٍ
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ــ  اٜ ــس اهلل أمســ ــإال ذكــ ــسّال وت نطــ ــُٕ جــ ــأنص   بػــ ــاؾت    اهلل فــ تعــ
٦ً ذ٤كٲسٹ م٪ ٦ م٪ن٦كٳ ٦ ع٤ام٪ ٹ ع٤م٤ ٤ أٳق٪َ ٥ ٜٲ أنُ]  .(2)(1)[ث٤ٓأن أٲ

ــٌ ال قتكـــ ً ــصً  قـ ــسأ بنـ ــ  كثـ ــْ مـ ــب  وت آٍـ ــُ ضـ ــد غخؿـ  ًاحـ
  وٌ انتبــ قــسازا٢ بعــد هــؽت مــساًٞ ،حَثَاتــى تعــدد علــٓ لتلــى ًظتــٌش

 .ٍْا٠ لنصً  عا ال غسضالً
نــى إ ا طــٛال ًزًد حــؽتإؾت  نــصً ال تــأخس نتــاذا تطــاٚ ال ًقتكــ 

ــْلل كسقتــْ مناضــبْ ــْا٠ مٌقــٌ  وت ّصاٖــدال عناٍ  ناذهــٞا وت ًزضــٌخى ٍ
ــٌ ال مــ  ظــاهس ضتــٌ علــٓ ــالً قب ــ حــرتا إإؾت  ت ــا ل٢اً نابَ ــا سأّانت  نت
 بلحــاظ بــى تن ــسد ناًكَــ َْلضــتقٝإ مــ  نــصً ال مٌقــٌ  علَوــا ٍكــ ُ
ْ ال ًأ نــصً  ال ضــب  ــ  ادثــْاذتً ٌاقعــ ــ اك يتال  ًمــا  للنــصً   بباٵــــض  ن
 لَكـــا  ػخؿـــَْ،ال ًحاجـــاتو  للمـــٛمنؽت نآقـــسال كـــسا إ مـــ  ـتثلـــى

 مؿـــادٍقى أحـــد ًٍكـــٌن ،نآقـــسال عجـــاش٢ نـــصً ال ضـــبا أ مٌقـــٌ 
ــصً ال ضــب  ًكــرا نآقــسال عجــاشإ دزاضــْ علــٓ  طــسًنانت دأ  نإً  ن

 .من ؿ  ضتٌ علٓ
 هــرا وت خاؾــْ نآللقــس عجــاشاٵإ عــٝيأ ٍــْا٠ نــصً  ضــب  وت ًتــسٔ

 ًمطــاًاّ كــسا إً حقــٌ  مــ  للمــسأّ ضــٝ ا٢ قتنحــى ؿتــا ٍتعلــ  ناصمــال
 بــــٌا أ وت زتقــــإا٢ علــــٓ لــــا اٵــــــًحث ،ضــــتحقاقىإً ثــــٌا ال وت
 .ادــوادتً عم الً ؿٝ ال

 مــ  نَــ ال عتــاًلٌن رِالــ  ــــًٞلٗ كا ــــضإ نــصً ال ضــب  نإ
ــٝ ا٢ ــٌف وت ضـ ــا  خؿـ ــ بـ ــ ٌ ـحقـ ــا سأّانتـ ــدي ؿتـ ــ  ظتطـ ــ مـ  أنغـ

ــٌعَْ ــازإً ًمٌقـ ــٞفع عتبـ ــٓ االـ ــٌ علـ ــتق  ضتـ ــًٛ  مطـ ــد   ًمطـ ًٍـ
ــصً    ــب  ن ــْا٠ض ــٓ فكــ    ٍ ــاؾت    اهللعل ــٓ أشًتع ــا  عل  ستمــد نيبال
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ــى   ــلٓ اهلل علَــ ــل  ؾــ ــى ًضــ ــٌّ   انتً ًآلــ ــى دعــ ــاٵ، ًفَــ ــلما  مٱلقــ طــ
٫ْ   ]تعـــاؾت  ًهـــٌ مـــ  مؿـــادٍ  قٌلـــى    ، ٢كـــسامو   ٦َـــس٤ أٳم٬ـــ كٳن٦ـــت٥ ٦ خ٤

 : م  ًجٌي (1) [أٳخ٦سٸج٤ ٦ ل٪لن٬اعٸ
ــا ٞن ٍكــٌن لــا غــأن وت   أ  ضــلمْ ًت ا ضــٛ : ً اٞ ــسآنالٱلعو  ق

 .قتانا٢ ش امنإؾت نطإ الدتر   صً ، ًفَى إدزا  لل
علـــــٓ ضتـــــٌ  ا طـــــلمانتإكـــــسا  إؾت طـــــلمؽت انتدعـــــٌّ  : ثـــــانُال
 عبادا .الما علَو  م   ن ساد، ًإعانتو  وت أدإا٢جتما  ًا٢

 طلما .انتطماًِ دتواد ًهجسّ التٌثَ  ال :  الثال
كــــسا  ا٢طـــلما  نتساتــــ   انت بَــــان حقَقـــْ ًهــــُ نَــــ   : سابـــ  ال

ــب ــسآنالوت ركس الـ ــٌ  قـ ــا   ارتعلـــٓ ضتـ ــ  أن خٱابـ ــسآنالؿـــٌف، مـ   قـ
 ً ٍ٭و٤ــا ]٤تعــاؾت  كمــا وت قٌلــى   ،نــا ا٢غــاملْ للــركٌز  ر٪ٍ ٤ آم٤ن٥ــٌا الــأٲ
٦َكٳ ٦   ــ  [ر٪ٍ ٤ م٪ــ ٦ قٲــب٦ل٪كٳ ٦ الــٰؿــ٤َا ٥ كٲم٤ــا كٳت٪ــ ٤ ع٤لٲــٓ    الكٳت٪ــ ٤ ع٤لٲــ ساد انتف
 طلمؽت.انتكل ا  م  انتكل ؽت ًانتؿَا  علٓ الًجٌ  فسٍكْ 

 .ٛن انتعلٓ ركس انتتركر لتغلَ  الٱا  بؿَغْ ارتًًزد 
 تعـــدد، ً ٍـــْا٠ نـــصً  وت طـــب انتٲ ًتعـــدد طـــب ال حتـــادإ ٌشـــــًظت

 آٍــْ نــصً  علــٓ اكثــس ًأ ناضــبب فَجتمــ  طــب ،انت ادــــحتإً ب ــــطال
 .عنٓانتً ْلدٜالً ؿدًزال ًجوْ طندال ؾحْم   ًاحدّ
 ٍكــــٌن ؿتــــا ًحتدٍــــدها نــــصً ال ضــــــبا أ معــــــسفْإؾت  ٍتٌؾــــ ً
ٝٵ  : ًجٌيم   تأًٍ الً ت طرال وت ٞخرها معتراٵ ضبَ
ؾـــلٓ اهلل  ستمـــد نيبالـــ عـــ  خبـــازاًٞ نـالبـــ تعـــس  : ً اٞ

 .ًمناضباتى ٌحُال ا بأحٌالناع  ل أع فوٌ علَى ًآلى ًضل 
ُ ال ؿــــحابْ المــــ   تنصٍــــ ال غـــاهدًا  رٍ الــــ عــــ  تٛخــــر : ثـــان

ــرًا ــ  ًاخـ ــْالب غرهـ ــما الً سًاٍـ ــا ،طـ ــ  نتـ ــوادّ   مـ ــٌعَْ ًغـ مٌقـ
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ــٌفو  ًمؿــاحبتو  ذتكــٌزه  ــٓ ًًق ــبا اٞ عل ــسّانت ض ــصً  باغ  ،للن

ــاك نإً ــسفتو   ن ــد لــا مع ــصً  بع ــْا٠ ن ــ ٍ ــدبسالً ةــٝ ا٢ً تتب الب  ت
ــ  فقـــد ،ٍـــْا٠ مٌقـــٌ  وت  تـــدازع  علـــٓ عتسؾـــٌن ؿـــحابْال ناكـ
ــسال ــا ،نآق ــب   أن كم ــصً ال ض ــ  ن ــاٖ ال م ــ ٌق ــ  يتال ــ وت تثب  ّراكسال

 .خاؾْ بعناٍْ ًحتظٓ
 ٌقـــاٖ الب حتـــَ  قـــساٖ  نتَجـــْ بوـــا علـــ ال للؿـــحابْ عتؿـــ  ًقـــد

 نصلـــ  ٍـــْا٠ هـــري ًأظـــ  أحطـــ  ؿـــحابُال ا قـــ نإً ،حـــدا اًٞ
ــ كـــرا وت  ٍبقـــٓ بـــ  عتبـــاز٢ا قـــٌ ال هـــرا ٍ قـــد ٜ قٱـــ ال عـــد  نإفـ

 .صَْٖادت ٌجبْانت ضتٌ علٓ ًلٌ نأغ للقٌ 
 أخبــاز مــ  ًمعسفتوــا نــصً ال با ــــضأ تقسإــــضإ قتكــ  :  الــثال
 كــان نعــ  إذا:  ٌا ادتــ تــابعُال مــدٍ  تعــس  ًهــ  بَــ ،الأهــ  
ٝٵ جــإ نإً مسفٌعــاٵ حدٍثــى  علــٓ مــازّأ مــ  ا زضــا٢ وت مــا مــ  مسضــ

 نــــصً ال ضــــبا أ نٞ قــــا  فَــــى ضــــعْ ًمندًحــــْانتًلكــــ   كـــع  ال
ــاٖ  أحــدا  ــ  مل ًًق ــ  اٜ تٌث ــ م ــ   عاؾــسًها رٍ ال ؿــحابْ الًلع

ــابعؽت، ــدً نقلٌهــا للت ــ مــ  ٜب ــؽت بَنوــا ٝشمــْانتً طــببَْال نابَ ــْا٠ ًب ٍ 
 ًزًاهـــا ؿـــحابْال مـــ  مسعوـــا قـــد تـــابعُال ٍكـــٌن  أن اٜ كسقتـــْ،ال

ٍــا  ا٠أكثــس أضــبا  نــصً    لعــ  ً،  وــْادتً ؿــدزانت ذكــس غــر مــ 
ــ   ــابعؽتالًزد  ع ــدًٍ       ت ــ  الت ــ  ًأغل ــٌن التٌثَ ــٓ ك ــ  عل ، ًعتم

. حؿ  وت أٍامو  

ــ ــتنبا إ ٱلٌ انتفـ ــ ضـ ــتظوازإً ،دزًعالـ ــٌي ضـ ــْاذت ًجـ ــا كمـ  ًمـ
 كــ  ٍعــس  ؾــحابُ كــ  ًلــَظ ًتأًٍلــوا، ظاهسهــا مــ  عقــ ال ٍدزكــى
 ضــند مــ  ًؾتاٞ ٱبقــْال وت تــٌاتسالإؾت  اــــحتجنٜ اًٜ للنــصً  ضــب 
 غـــر ؿـــحابُال ٍكـــٌن فقـــد ،نـــصً ال بأضـــبا  خـــاف حـــدٍ  كـــ 

ــاعْ مٌجـــٌد ــْا٠ نـــصً  ضـ ــبابواأً ٍـ ــاظ ضـ  وت كتاٖـــ خـــسًجو   بلحـ
ــ ًزؿتـــا ،ًضتٌهـــا ــا ًأ آٍـــْ ت طـــر عـــ  أخـــاي ؿـــحابُال  أضـ  منٱٌقوـ
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ــٌ لَبقــٓ ــ ؿــادزانت هــ أ مــ  ؿــحبْال ناعن ــصً ال ضــبا أ حتــدد يتال  ن
 .ْالعدالب قسًنْانت ػوادّال عتبازإً نتٌقٌعَْ
 أسباب انُزول  يُافغ
ــ  ــبا أ لعل ــصً ال ض ــاف  ن ــد من ــصً ال ؿتٌقــٌ  تنحؿــس ٜ ًفٌاٖ  ن

ــاًأً ــ  ىن ــداي ب ــ لتػــم  تتع ــى لؿــد  طــلمؽتانت ا أجَ ــْ مٝشمت  وت ل١ٍ
ــا  ــٌ انت بـ ــرالً ٌقـ ــب  ،ت طـ ٝٵ ًلَؿـ ــدخ ــاٵ مـ ــٌٕاٵ كسقتـ ــاٵ ًقـ  مبازكـ
 .ضتنبا ا٢ً دزاضْالً للتأًٍ  مؿابَ  منى تنبع 

ٝٵ جٌابــاٵ علــ ال هــرا منــاف  نابَــ ًٍقــ   مــ  ًجــى ىأنــب لقٌلنــا ًتعلــَ
 تتبــ الً إحؿــاٖوا وت تحقَــ ال علَنــا قتلــُ هتــا نآقــسال إعجــاش ًجــٌي
 : ًمنوا ٠ثازها
 .ك اذت لتػسٍ  علْالً كمْاذت معسفْ:  ً اٞ
 ضــب   علــٓ مٌدادتبــ ٍقــٌ  مــ  عنــد كــ اذت ختؿــَـ:  ثــانُال

ــصً ال ــ د، ًٜ  ًجــد نإ مٌقــٌعى فوــ  علــٓ عــٌن وــاأن ًأ ن ــٓ لَ  عل
ــٌدادت  أن ذإ تخؿــَـ،ال ــٓ م ــصً ال ضــب  عل ــٌ ٜ ن ــ  غتل  تقؿــر م

 منافعـــى عظـــَ  معسفـــْ عـــ  ختلـــ  ًفَـــى،  نآقـــسال علـــٌ  دزا إ عـــ 
 .شتؿـ غر م  ًختؿَـ

  أن ذإ ا غـــكا٢ً رتددالـــ ًةـــسد عنـــٓانت علـــٓ ٌقـــٌ ال:   الـــثال
ــْ ــب  معسفـ ــصً ال ضـ ــبَ  نـ ــدخ  ضـ ــ إؾت  ًمـ ــرال علـ  خـــٌضً ،ت طـ
 علــ ال وت طــاه ت طــب ال معسفــْ أنبــ علَــى املتطــ نتــا تأًٍــ ال غمــسا 

 . طب٤انتب
ــ  قٱعــــُ نـــصً  ال ضــــب  نإ:  سابـــ  ال  عــــا ال  وــــٌ انت وت دخٌ الـ
ْ  عتبــازي إ ًعــد   ل١ٍــْ، ْ  علــ ْ ا٠ لنــصً  تامــ  عــ    سٍــدي  ٍعــي  ٜ ٍــ

ــى عــساضا٢ ًأ ؿٌؾــَْارت  فوــٌ ،ت طــرها مــ  جــصٕ أخــري ًعــد  عن
 وت ٍطــاعد طــب ال وتى ت قــال أن بــ  علمــإ،ال مــ  أحــد بــى ٍقــ  مل هتــا

 .تستَبوا ضسازأً ٍا ا٠ ضَا  معسفْ
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منـــ  ً ،ٌه الـــ زفـــ  وت نـــصً ال ضـــبا أ علـــ  ٍطـــاه :  امظارتـــ
 وت كمـــا ،منوـــا ٍـــا اغالً قاؾـــدانتً ستاملـــوا غـــر علـــٓ ٍـــْا٠ لتـــ 
٦َظ٤ ]اؾتتعــ قٌلــى  ف٪َم٤ــا ج٥ن٤ــا ٨ ا ٪اذتٲؿ٬ــال ٤ًع٤م٪لٳــٌا آم٤ن٥ــٌا ر٪ٍ ٤الــ ع٤لٲــٓ لٲــ

ــٌا ــا إٸذ٤ا ةٲع٪م٥ ٦ٌا م٤ ــ ــٌا ات٬قٲ ــٌا ٤ًآم٤ن٥ ــال ٤ًع٤م٪لٳ ــ ٬ ا ٪اذتٲؿ٬ ٦ٌا ث٥ ــ ــٌا ات٬قٲ ــ ٬ ٤ًآم٤ن٥  ث٥
٦ٌا  .(1)[  ٤ًأٲح٦ط٤ن٥ٌا ات٬قٲ

ــى ًظــاهس ــا ]اؾتتعــ قٌل ٦ٍن٤م٤ ــٌا فٲأٲ ٤ٌلٻ ــث٤ ٬ ت٥ ــى٥ فٲ ــى٪ال ٤ًج٦  ةــٝ ا٢ (2)[  لٺ
ــاًِ ــا ادت ًتطــ ــ  وت وــ ــ ا ال كتَــ ــٝحَتوا ؿــ ــتقبل٣ ًؾــ  ،ا ضــ

 دٍ الــ قــسًزّ خــٝ  هــًٌ سا ،اذتــ بَــ الب ا ضــتقبا٢ حؿــس ًعــد 
 زادّا٢إؾت  قـــــافْاٜب قبلـــــْ،ال مٌقـــــٌ  وت كتـــــا ا٢ علَـــــى ًمـــــا

 ػـــ الً سٍـــ ال هـــ أ أن مـــ  قبلـــْال غـــَر ت وت تػـــسٍعَْالً تكٌٍنَـــْال
 . ػبوا ال ٍثرًن
 حكمــاٵ سا اذتــ طــجدانتإؾت  قــدعانت بَــ  مــ  قبلــْالٌٍــ  حت فجــإ 
ــاٵال  هــٌ ًمــا ثبــا الً دًا الــب ٍتؿــ  عبــادّال ؾــَ  وت عٱافــاٵنإً ،َ
 ٍــد  ىنــاف نــصً ال ضــب إؾت  زجعنــا ذاإً نــصً ،ال أضــبا  مــ  عــ أ

 ا حـــ ًوت ،فَوـــا جتوـــادا٢ً ،طـــ سال بنافلـــْ ٌقـــٌ انت تقََـــد علـــٓ
 .ك  أع  اذتٌقٌ  ًانتًلك   قبلْ،ال جوْ معسفْ ع  عجصال

ــ إً وــا ناتَإ وت ٝ ارتــ  ًدفــ   اهلل غــعاٖس  تعظــَ  :  طــادع ال  ا متث
ــ اذت ــسعُال ك ــُ ،ػ ــى ف  ــ قٌل ــ ٲاال  نإ ]اؾتتع ــ٤ً ؿ٬ ّٲانتٲ ٤ً ــ ٦ س٦  غ٤ــع٤اٖ٪سٸ م٪
٦َــ ٤ال ح٤ــج٬ فٲم٤ــ ٦ لٺــى٪ال ٦ً ب٤ ٝٲ اع٦ت٤م٤ــس٤ أٲ ٦َــى٪ ج٥ن٤ــا ٤ فٲــ ٬ٌ ٤ أن ع٤لٲ  ٤ًم٤ــ ٦ ب٪وٸم٤ــا ٤ٍٱٺــ

٬ٌ ٤ ــ ــس٧ا ت٤ٱٲ ٦َ ــ خ٤ ــى٤ال أنفٲ ــاك٪س٨ لٺ ــَ ٨ غ٤  ؿــاد المــا  ا٢ عــ  وت ًزد ،(3)[ع٤ل٪
غـــُٕ سًّانتـــً ؿـــ اال بــؽت  طـــعُال أن ٍظنـــٌن ٌاناكـــ طــلمؽت انت أن 

ــنعى ــسكٌنانت ؾــ ــ ػــ ــري اهلل ص أنفــ ــى ًقسٍــــ ،(ٍــــْا٠ هــ ــ وت منــ  دزالــ
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ــ بـــ  كعـــسًّ بعكـــو  ذهـــ  قـــدً، (1)نثـــٌزانت  فـــسض عـــد إؾت  صبرالـ
ــ ال بظــاهس ـتطــكاٵ طــعُال ــا (  ل  ــأمثٌا ؿــحابْال بعــ  أنً) ٜ جن  ت

 لتثبَــ  ٍــْا٠ فجــإ  اهلَــْ،ادت عمــ  مــ  ىنــٞ بَنومــا طــعُال مــ 
 .قَامْال ٌٍ إؾت  ك اذتً ػعرّال هري
 تحسٍـــ ال ًةـــسد ،كسقتـــْال ل١ٍـــْ اة٘ارتـــ  وـــ ال منـــ :  طـــاب ال

ٝٵ ،نــصً ال ضــبا أً ،نـالــ خــٝ  جتوــادا٢ً ت ــسٍ الً  ــد   فمــث
ــٌزّ وت ــافسًنال ضـ ــْاذت كـ ــازإإؾت  اجـ ــبا أ ضتحكـ ــصً ال ضـ ــْ نـ  نتعسفـ
ــسازإ ًعــد  ، ت طــرال ــ ق ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل  للمػــسكؽت ؾــلٓ اهلل علَ

 .نالًٟث ًعبادتو  دٍنو  علٓ
ــام ال ــ تطــلَ ال:  ث ــصً ال ضــب  أنب ــْا٠ مٌقــٌ  عتؿــس ٜ ن ــى، ٍ  ب
 ماهَـــْ منـــى أعـــ   ـــدها كسقتـــْال ٍـــْا٠ علـــٓ ًعسقـــى معسفتـــى فعنـــد

ٜٵ ًمٌقٌعاٵ  .اٵناًمك اٵناًشم ًستمٌ
 ًتـــأزغتُ علمـــُ ًمبحـــ  نآقـــسال علـــٌ  مـــ  فـــسد ىنـــإ:  تاضـــ ال

 َٱــْاحمل بَٗــْالً طــلمؽتانت ا ًأحــٌ ؾــٌزّ ٍعكــظ مطــتق  ًعقاٖــدِ
ــ  ــآ بو ــٌ ً ،را ن ــ ه ــٓ دلَ ــَ  عل ــاده  عظ  اهلل ذا  وت ًؾــره  جو
ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى    ستمـــد بنبـــٌّ ًتؿـــدٍقو  ٌحُالبـــ و ناقتـــإً

 .ًضل 
 خــتٝ ا٢ ًعــد   لآتــالإؾت  ًضــبَ  زلتــْ بــا  ىنــإ:  عاغــسال
 .ػقا الً ل سقْل ًةسد ،تػسٍ ال م  بى ٍتعل  ًما ،ت طرال وت

 تٌجَــى ًأ ت طــرال ضــٌٕ مــ  ًًاقَــْ حــاجص هــٌ ادِ عػــس :اذتــ
 .فَى صل نأ رِال غر وت كسقتْال ٍْا٠

ــال ــى انُ عػــس :ث ــد  دزًع فَ ــٓ ت ــسال عجــاشإ عل ــ  ضــٌإ نآق  تل
ــ ــْارت دزًعالــ ــ  اؾــ ــب  بكــ ــْ ضــ ــْ ٠ٍــ ــٌاع  ً ًأ معَنــ ــرالانتــ  عــ
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ــتنبٱْانت ــتقسأّانتً ط ــرا مــ  ط ــ ال ه ــٌ علــٓ عل ــا ال ضت  ،(1) مــٌعُال ع
 .ضتغساقُا٢ عا الإؾت  قافْاٜب

 ٌآدقران يٍ وجزئيتهًا ٌاؼىة امل
 آخــــس ًخــــت  ،لــــركسي م تاحــــاٵ مــــداذت جعــــ  رِالــــ هلل مــــداذت

ــ ال ــماًٍْال كتـ ــركس طـ ــَ  بـ ــا  ًتعظـ ــْلا٢ مقـ ــ ذإ،  ٌهَـ ــاؾت   ا قـ تعـ
ــد  (2)[نَّووواضِ ى هِ ىووو*  نَّووواضِ ى ٍَيِووولِ] ــٓ لَـ ــسي علـ ــْ قوـ  ،ناػـــَٱال لٌضٌضـ

 حــ  قلٌبنــا عــ  ًٍٱــسد سبٌبَــْال ؿتقــا  لــٌذالً َــىال تجــإلل٣ ًٍــدعٌنا
ــري ــ  ،غـ ــسٍ  ًنتنـ ــ ـتـ ــْناٌَاذت ن ظالـ ــٓ َـ ــٝ  علـ ــى خـ ــ تٌجـ  ن ظالـ

ــْانت ناةقــْال ــْالعال بــادٙانت ضــل  وت ؿــاعدّال ٱمٗن ــإ ، َ  تقََــد ثبــا إ ىن
 سجـــٌ لل حاجتـــىً ػـــسًز،ال مٌاجوـــْ عـــ  ًعجـــصي عبــــدال ضـــتٱاعْإ

 ظلمــْ  الفــ مٌجــٌد كــ  ا كمــ ًم ــَ  ،حــُ كــ  بــدٍ   الارتــإؾت 
ــٌز عــد ال يَّووهُ  ىيَّووهِ وَ ىإىل فُقَووسَ ءُ  ىنَّوواضُ أَّْوورٌُْ  ىََاأََعهَووا ]تعــاؾت    ا ، قــٌجــٌدال بن

 (3) [َُِدُ حلَغَنٍِع  ىهُىَ 

ــ  ــس اهلل ت كـ ــى ًأمـ ــ  نبَـ ــخٝ ًمـ ــْاٞ ىلـ ــاعالً مـ ــ أن ذإ نـ  نيبالـ
ــْ ًاضــٱْ ــ  مبازك ــسالً مــْ،اٞ لتبلَ ــص  مل نآق ــَخـ ٍن ــ ل ؾــلٓ  نيبال

ــى ًضـــل    ــى ًآلـ ــإ اهلل علَـ ْ   افتـ ــدّ مبازكـــ ــلمؽت هـــٌ ماٖـ  كتَعـــاٵ للمطـ
ــرًن ــى ٍأخـ ــا اٞ منـ ــٌن ،حكـ ــى ٍعملـ ــٌذًن بـ ــب ًٍلـ ــى ىآٍاتـ  ،ًأحكامـ

 مــ  ًٍتعــٌذًن ًجــ  عــص اهلل عنــد مــ  نــص انت كــٝ ال هــٌ قسآنالفــ
ــسًزال ــ ػـ ــإ  يتالـ ــتٕٝا٢ً عسضالبـــ جـ ــاّاذت وت بـ ــ َـ  ضـــٌإ دنَاالـ
 َْناطــــنا٢ ن ظالــــ  نــــاك نإً ن طــــَْ،ال ًأ منوــــا َْناطــــمادت  نــــاك

                                                           

ٌ  علٓ مَ ادت علٓ حك  تست  هٌ: مٌعُال عا ال( 1) ٝ اٜ ٜ غـرتا  اٜ ضتـ  وت كمـا   ضـتق
 . عاؾَاٵ ٞعتر ًاحد فسد وت خ أ لٌ مَ  بى مساٞ عند املع ك  كسا إ أً بَإناٞب ناقتاٜ
 (. 3-2) ناعال ضٌزّ( 2)
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 ْ ٓ  جٌهسهــا  وت شتلٌقــ ٕ ال علــ ْ  ؿــ إ، الً نقــا  علــٌ  ال ٢كتطــا   قابلــ
ــً ــْانت ٌازأنـ ــْالًخ عسفـ ــ َـ ــدًزا ،ال  مـ ــا كـ ــددّ ًلكنوـ ــسًزالب موـ  ػـ
ــْناظلمال ٌجــٌدا انتً  مػــَٗتى ًن ــاذ لــ ارت وتؾت اتعــ اهلل مــ  ذتكمــْ َ

 ٤َو٦ل٪ـــ ٲل ] مكنــــا انتً ٌجـــٌدا انت مـــ  ٝحـــ ال وت ً اٞ ًقكـــاٖى
ــ ٦ ــ ٲ م٤ـ ــ ٦ ه٤لٲـ ٫ْ ع٤ـ ــ ــا ب٤َٰن٤ـ ٤َـ ٤ٍح٦ ــ ٦ ٤ً ٬ُ م٤ـ ــ ــ ٦ ح٤ـ ٫ْ ع٤ـ ــ ــى٤ال أن٤ً ب٤َٰن٤ـ ــم٪َ ٨ لٺـ  لٲط٤ـ
 .(1)[ع٤ل٪َ ٨
ْ ال علــٌ ال وت ثبــ ً  اٜ مكنــا  انت مــ  مٌجــٌد مــ   مــا ىأنــ عقلَــ
ــى ــ ًلـ ــ ،ًنقــــ ا كمـ ــدي ناٍكٌنـ ــد عـــسض وت عنـ  مساتـــ  وت ًأ ًاحـ

 فقــ ، منومــا ًاحــد علــٓ ٍقــٌ  ًٜ حــدهماأ ٍنعــد  ٜ ًلكــ  مت اًتــْ
ــرتاي ــ  ا نـــ ؿتـــا ظأنٍطـــت فـ  ًٍػـــتا  ،ا كمـــالً طـــ اذت ؾـــ ا  مـ
 لــى ناطــنا٢ً عقــ ،ال لــٌاش  مــ  ًذلــ  فاتــى ًمــا ٍسٍــد مــاإؾت  ًٍطــعٓ
 .تباٍنْانت ا حٌاٞ وت ًتبدلى تٱٌزي وت خاؾَْ

ــد ــ  ًلق ــد اهلل جع ــْ ناطــنا٢ عن ــٓ غــتَا إ ًحــ  ملك ــ  لٟعل  م
 ضـــعٓ دزجـــْإؾت  ًؾـــ  فكلمـــا تنتوـــُ، ٜ يتالـــ  اٜكمـــال مساتـــ 

ــ مــساٞ ًغــٌ ، مــسف أعلــٓ هــٌ مــاإؾت   مؿــاحبْ مــ  غتلــٌ ٜ رِال
ــى صجــسالً ػــقإالً ملاٞ ــ  ،ل ــْانت ًتل  نامكــا٢ املعــ وت ظــاهسّ ٝشم
ــ  نٞ ــى مـ ــ خؿاٖؿـ ــٌزالً نقـالـ ــٌن قؿـ ــٌٕال لَكـ ــ إؾت  لجـ  ًاجـ
ــٌدال ــاٵ ٌجـ ــْاذتً ،حتمَـ ــ اهللإؾت  اجـ ــتدقتْؾت اتعـ ــلْ مطـ ــٌ ،ًمتؿـ  ًهـ
 .ناتقإً مكمْ غُٕ ك   الخ

 سفَعـــْال نـــاش انتإؾت  هتـــدإا٢ ةسٍـــ  ناطـــن٢ا علـــٓ ٍتعـــرز قـــدً
ــ  ــىب ىناضـــبح اهلل فتك ـ ــ نآقسالبـــ وداٍتـ ــات٪ب٤َ٦ ] جعلـــى رِالـ  ل٪كٳـــٰ  انـ
٫ٕ ٦ُ  .(2)[غ٤

ــ  ــتدٜا٢ ًقتكـ ــٓ  ضـ ــٌن علـ ــٌذتؽتانت كـ ــ  عـ ــسال مـ ــدزّالب نآقـ  قـ
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 113ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
ــْال ــْالً ،راتَ ــْلا٢ عناٍ ــ َ ــدي نآقسالب ــى ىناضــبح ًتعاه ــاٵ ل ــا ً كتاب  آٍ

٫ٕ م٪ــ ٦ ك٪ت٤ــا ٪ال ف٪ــُ فٲس٬ةٴن٤ــا م٤ــا]اؾتتعــ بقٌلــى ٦ُ  اأنــ]ؾتاتعــ ًقٌلــى ،(1)[غ٤ــ
 . (2)[ذتافظٌن لٲى٥ اأن٤ً ٰركٴس٤ال ن٤ص٬لٴن٤ا ن٤ح٦ ٥ اأن]ؾتاتع

 نآقــس هــٌ دفتؽتالــ بــؽت مــا كــ  أن ٍ َــد أعــٝي ٍــتؽتا٠ بــؽت م ادتفــ 
 .طلمؽتانت كتا إ ًعلَى

ــ   ًأخــس  ــ  وت طــنٓالاب ــٌ ال عم ــْالً َ ــ  لَل ــ  م ــٓ ةسٍ ــ  عل  ب
ؾــلٓ اهلل علَــى   اهلل زضــٌ  أن: :فاةمــْ أمــى عــ  أبَــى عــ  طــؽتاذت

  أن جحــؼ بنــ  ًشٍنــ  ضــلمْ أ  مــسأ ًٜدهــا دنــا نتــا ًآلــى ًضــل  
 آخـــسإؾت  اهلل زبكـــ  أنً،  كسضـــُال آٍـــْ عنـــدها ٕافَقـــس فاةمـــْ ٍاتَـــا
 .(3)"عٌذتؽتانتب ًٍعٌذاها ٍْا٠

ــٌذتؽتانت جصَٖــْ ًمٌقــٌ  ــسال مــ  ع ــ  عــدموا ًأ نآق  ٌاقــَ انت م
 بــؽت بٌجٌدهمــا ٝ ارتــ قٱــا ن٢ عنــدها كــثراٵ علمــإال قــ ٍ مل يتالــ
 جصٖــى علــٓ قدضــَتى ترتغــ  أنبــ نآقــسال عجــاشإ فــس  ًهــٌ دفتؽتالــ

ــس  ــ فَعـ ــ الب صٕادتـ ــا إً ،كـ ــْانت كتطـ ــاذتً نعـ ــٌ  ْناؿـ ــبغْ ًثبـ  ؾـ
 ٍتعلــ  رِالــ ٝ ،ارتــ ٍ َــد دلَــ  علــٓ عثــٌزال ًؾــعٌبْ بــى، َــْنآقسال

 بـــ  اهلل عبـــدإؾت  نآقـــسال مـــ  اتلَطـــ ومـــانأب قـــٌ ال بنطـــبْ حؿـــساٵ
 .خٝفى علٓ بَ ال ه أً ؿحابْال كتا إ م  مطعٌد
ــً ــري اقؼتنـ ــانت هـ ــرٔ ْالطـ ــغسٔ، كـ ــاأ ًؾـ ــرٔال مـ ــا  كـ  فإكتـ
 عــا  ةــسٍقؽتعــ  ً ،نآقــسال مــ  جــصٕ عــٌذتؽتانت  أن علــٓ طــلمؽتانت

ــاف، ــا ًخـ ــا ال أمـ ــ عـ ــا نإفـ ــؽت مـ ــ بـ ــس دفتؽتالـ ــاأً ،نآقـ ــ مـ  افارتـ
 . نآقسال م  جصٕ وماأن علٓ عامْ طلمؽتانت بؽت املتطالف

ــغسٔالً ــُ ؿـ ــا إ هـ ــبْال هـــري ثبـ ــ  إؾت  نطـ ــعٌد،ابـ  ًعلـــٓ مطـ
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ــى قؿــٌدانت مــا نطــبتوا فــسض  نقــ  فقــد  نآقــسال مــ  لَطــتا ومــاأن بقٌل
 . مداذت ًاثبا  ؿح انت وت ثباتوماإ كسأن ىأن عنى
ــْ ًوت  ــ زًاٍ ــُ ىأن ــداذت ن  ــٞ اٍكــاٵ م ــاك ىن ــنْال  ن ــدي ط ــد  عن  بع

 بإثباتـــى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  نيبالـــ أمـــس مـــا ٜإ غـــُٕ ثبـــٌ 
 علَــى ٍٱلــ   أن مــ  أعــ  للكتــا  ثباتــىإً نيبالــ أمــس ًلكــ  ًكتبــى،
ــد ــ  اهلل عبـ ــعٌد بـ ــ ذإ مطـ ــ ٍـــٝش  مل ىأنـ ــى   نيبالـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
 غلــ أ علــٓ منبطــٱْ حقَقــْ ًتلــ  ،نوــازال لَــ ال ا نــآ كــ  وت ًضــل 

ــاأنب نآقـــسال ضـــٌز بعـــ  مـــنو  حـــدأ ٍنعـــ  مل ًلكـــ  ،ؿـــحابْال  وـ
 .منى لَط 
٩ُ قلنــا شز٩، عــ  ناحبــ بــ إ ؾــحَ  وتً ابــ    أن: كعــ  بــ  ٞبــ

 اهلل زضــٌ  لــُ ا قــ:  ا فقــ عــٌذتؽتانت مؿــح ى وت ٍكتــ  ٜ مطــعٌد
ــل   ــى ًضـ ــى ًآلـ ــ  لـــُ ا قـــ ؾـــلٓ اهلل علَـ ــس٤ٰ   ] جرَٖـ قٳـــ ٦ أٲع٥ـــٌذ٥ ب٪ـ

ــا، [ ٲلٲـــ ٸال ــ فقلتوـ ــس٤ٰ   ] لـــُ ا ًقـ ــٌذ٥ ب٪ـ ــاعٸالقٳـــ ٦ أٲع٥ـ ــا، [  ن٬ـ  فقلتوـ
ــى  اهلل زضــٌ  ا قــ مــا نقــٌ  فــنح   أِ ،(1) (ًآلــى ًضــل ؾــلٓ اهلل علَ

ٓ  ٍـسد  ًلـرا  ،نآكقـس  بومـا  نـص   جرَٖ   أن ٓ  مطـعٌد ابـ    قـٌ   علـ  علـ
ــى ؾــدًزي فــسض  ؾــحابُ مــ  مغــاٍس قــٌ معــى  ًاحــد عــسض وتً من
ــ دٜالر بارتــًٍــد   بقسإتــى  معــسً  آخــس  ستصامَــْ علــٓ حؿــ  اٜلْ ل
ــ ابـــ  قـــٌ    ، ًٜقـــسآنالعٌذتؽت ًعـــد  جصٍٗتومـــا مـــ    انتمطـــعٌد بـ
 .يت تقسأ وت ك  فسٍكْ ؾّٝال احتْ الضٌزّ  ٍػم 
ــ ا ًقــ  ًحــر  عــٌذتؽتانت حــر  مطــعٌدابــ   عــ  نقــ : " ساشِال

 ىأنــ:نقــٌ  أنً بــى، ظــ ال ناحطــإ علَنــا ًظتــ  نآقــسال عــ   احتــْال
 .(2)"راه انت هري ع  زج 
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ــاهس ــٝ ال ًظـ ــرفوما أن كـ ــ حـ ــا ل٣  الشتـ ــٓ كتـ ــا علـ  جصَٖتومـ

بـــؽت طـــٌزتؽت الجانـــ  إعتبـــاز مٌقـــٌعَْ ًجـــٌد    إؾت  نآقـــسال مـــ 
طــلمٌن وت انت امل، ًعلَــى تطــقــسآنالدفتؽت، ًكــ  مــا هــٌ بَنومــا مــ   الــ
 تعاقبْ.انت  الأجَ

ــ إ ًلعــ  ــ غــر أزاد مطــعٌد ب ــى نطــبٌي رِال  جصَٖتومــا ن ــُ مــ  ل
ــ  ــسال مـ ــد ،نآقـ ــ فقـ ــاستاٵ ناكـ ــَ  وت متطـ ــسال تعلـ ــد نآقـ ــسًزّال عنـ  كـ
 ٍعلــ  ناكــ ىأنــ زًِ فقــد ،نآقــسال بأؾــ  ٍ ــس   أن غــر مــ  تعلــَ الً

ٝٵ ــصال غــجسّ أن: "ا فقــ نآقــسال زجــ ــَ ،اٞ ةعــا  ٌ ق  سجــ ال ناًكــ ث
 ا قــ ثــ   ــاجس،ال ةعــا  قــ : ا فقــ َتــَ ،ال ةعــا  ٍقــٌ  نافكــ عجمَــاٵأ

ــد ــ:اهلل عب ــَظ ىأن ــأارت ل ــسال وت ٱ ــسأ  أن نآق ــ ٍق ــَ ال نامك ــَ اذت عل  ،ك
 ".عرا ال آٍْ نامك سلتْال آٍْ ٍك  أن ب 

 ر،ارتـــ بوـــرا مرتكتـــْ  احتـــْال قـــسإّ جبـــٌاش قاٖـــ ال حـــتجإ ًقـــد
ــى ــل  ٜ ًلكنـ ــتدٜل٣ ٍؿـ ــرا ، ضـ ــٌ انت فوـ ــاٍس ٌقـ ــ  ًشتتلـــ  مغـ  عـ

ــٌ  ــٌذتؽت،انت مٌقـ ــفك عـ ــد ىأنـ ــٌاش ظتتوـ ــا٢ جبـ ــ ناتَـ ــ  ساد انتبـ  لل ـ
عجــص الً طــوٌالً ٱــأارتب ٍقَــدي ىأنــ ًٜبــد ،تعلــَ المــ  أجــ   ُنــآقسال

 وت ٱـــأارت لـــَظ)  كٝمـــى وت َـــىال أغـــاز كمـــاُ قسآنـــالل ـــ  العـــ  
 .عرا  آٍْ نامك زلتْ آٍْ ًق  ٱأارت م  جع ً ،(نآقسال

 مطـــعٌد  بـــ إ علـــٓ كـــر  هـــرا:  حـــص  بـــ إ ا قـــ لـــٓاحمل ًوت
ــإً مٌقــٌ ،ً ــى ؾــ  افت ــ  عاؾــ  قــسإّ عن ــَؼ بــ  شز٩ ع  عنــى، حب

 .(1) احتْالً ناعٌذتانت ًفَى
ــا  ــد  هت ــٓ ٍ ــتؽت ًزًد عل ــ  زًاٍ ــ إ ع ــعٌد ب ــرا  مط ــ ،ال ب  ٱسٍ

 تعـــــازضال حَنٗـــــر قاعـــــدّال ًمقتكـــــٓ ،حبـــــَؼ بـــــ  شز٩ بٱسٍـــــ 
 مــــ  جصَٖتومــــا علــــٓ املتطــــالً ؾــــ اٞإؾت  سجــــٌ الً تطــــاق الً
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 .جبصَٖتوما قٱ الب خسٍ ا٠ ؿحابْال ا خر بأقٌاًٞ نآقسال
ــاأ ــ م ــا ساشِال ــا٢ وت طــٌَةُال عــ  كم ــ الإؾت  ىفنطــب ناتق ــ  نق  م
ــ ال بعــ  ــْال كت ــا قدقت ــ إ أن ًفَو ــ مطــعٌد ب  ضــٌزّ كــٌن ٍنكــس ناك

 تــٌاتسانت نقــ ال، ًلكــ  مــ  حؿــٌ     نآقــسال مــ  عــٌذتؽتانتً  احتــْال
٩ٌز آٍـــا  وت خؿٌؾـــاٵ كـــازينإ ظتـــٌش فـــٝ ؿـــحابْال عؿـــس وت  ًضـــ
 .نآقسال

  ً ــصاز الًأخــس  ألتــد  ــ   عــ ب ــاعاب ــ  ً عب ــى مطــعٌداب ــان أن  ك
٩ٌذتؽتانت عتــ   لــَظ ؿتــا قــسآنال ختلٱــٌا ٜ:  ًٍقــٌ  ؿــح انت مــ  عــ
ؾــلٓ اهلل علَــى   نيبالــ أمــس إفتــا ، اهلل كتــا  مــ  لَطــتا إنومــا ، منــى

ــى ًضــل  ٩ٌذ أن ًآل ــ   ًكــان ، بومــا ٍتعــ ــ.  بومــا ٍقــسأ ٜ مطــعٌداب  ا ق
ــصازال ــاب  مل:  ب ــ   ٍت ــعٌداب ــد مط ــ  أح ــد ؾــ  عــ    بْؿــحاال م ، ًق
ــ ــى ًضــل  نيب ال ــى ًآل ــسأ بومــا وت   ؾــلٓ اهلل علَ ــى ق ــا وت الأن ؿــّٝ ًأثبتت
 .(1) ؿح انت

 كتبتوــا لــٌ:  ًٍقــٌ  كتــا ال فاحتــْ ٍكتــ  ٜ مطــعٌدابــ   ناًكــ
ــا ــ  ً أ وت لكتبتوــ ــُٕ، كــ ــْ ًٜ غــ ــى مٝشمــ ــ بكتابتــ ــسازا٢ً الــ  قــ
 .نآقسال م  جبصَٖتوا
٩ُ  مؿــح  وت ذكــس أنــى ً  إنــا  لــو ال: شٍــادّ ًهــُ   كعــ  بــ  ابــ

 ًطتلــــ  ، نك ــــس  ًٜ ، رارتــــ علَــــ  ًنــــثي ًنطــــتغ س  نطــــتعَن 
ــرت  ــس  مــ  ًن ــٌزّ نا٠ هــري:  لتــاد ا قــ ٍ ج :  ا قــ ًأحطــبى ، ض

ُ  ًلــ   ، نعبــد  إٍــا   لــو ال ٓ  َــ  الً ، ًنطــجد  نؿــل  ، ًضت ــد  نطــع
 .(2)"ملح  ك ازالب عراب  إن ، زلتت  ًنسجٌ ، عراب  طتػٓ
بــــ  ٜ نطــــٌ انت نقـالبــــ ٜ ت ــــسٍ ، ًٜ فــــسا إ ٜ ىأنــــ  اذتــــً
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 ناعثمـــ كتـــ  لقـــد كعـــ ، بـــ  ٞبـــُ نطـــٌبْانت صٍـــادّال ًٜ مطـــعٌد،

وت  ٍنــ  ًمل علــُ مــا ا٢ ًجــإ ؿــحابْال مــ  ؿتــسأٔ ؿــح انت
إؾت  نطــ  مــا ٍن ــُ ٜ نتــاذا ً ،نآقــسال مــ  عــٌذتؽتانت جصَٖــْخٝفتــى 

 .مطعٌد ب إ
ــْ  نإ ــإً نتعـــٌذتؽت،اكتابـ ــْ ؿـــحابْال إمكـ  مـــ  عـــٌذتؽتانت دتصَٖـ
ــسال ــد  نآق ــدٜالب ٍ ــْاٜل ْل ــى ًوت تصامَ ــٓ م وٌم ــُ عل  عــد  دعــٌٔ ن 

ــا ــ  جصَٖتومـ ــسال مـ ــٌ ،نآقـ ــساضإ ًهـ ــ  عـ ــا ً اهـ ــٓ لـ ــسض علـ  فـ
ــا ــٌ ًجٌده ــدلَ  زجــ اٞ ًه ــْ  ب ــ غــخافاٞقل ــٌ  النطــبٌا  رٍ ال ق

ــ لــري ناكــ فلــٌ ،مطــعٌدبــ  ٜ ــس دعٌٔال ــازإً أث ــاٵإ لٌجــد  عتب  لت ات
 تكــسزانت ضــت وا ا٢ً ا طــٛال ضتــٌ علــٓ ًلــرش  ن َــى،  ــايإب ًلــٌ لــا
ــسإّؾــحْ  ً ،فَوــا جــٌابو  ًنقــ  ٖمــْاٞ مــ   ؿــّٝال وت عــٌذتؽتانت ق
 .نآقسال م  دتصَٖتوما مكإإً تقسٍس
ــ  نإ ــرا مث ــٌ ال ه ــٓ ٌٍجــ  ق ــإال عل ــر  علم ــٌدادت ب ــْال و  علمَ

ــاآقس ٢ثبـــا  ــا نَتومـ ــا ًمـ ــسازأ مـــ  فَومـ ــْ،ال ضـ ــٌ انت أن ذإ َـ  ٜ ٌقـ
ــْنآقس وت ػــ الً كــٝ ال قتنــ ، بــ   طــٌزتؽتالب فقــ  ٍتعلــ   جــصٕ أِ َ
 .منى

 لــبع  ت طــر ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     نيبالــ عــ  ًزد ًقــد
ُ ال منوــا  ذكــس  طــٌزتؽت ال آٍــا  ــ ا٢ مــ   سابــ  ال صٕادتــ  وت طــٌَة  ناتق
ــْ ــ أ أزبعـ ــافْا٢ب ،حادٍـ ــازاٞإؾت  قـ ــْارت خبـ ــا انتب اؾـ ــا قـ ــا) منوـ  مـ
ؾــلٓ اهلل علَــى   اهلل زضــٌ  ناكــ:  دزِارتــ ضــعَد ُبــأ عــ  أخــس 

ــى ًضــل   ــٌذ ًآل ــ  ٍتع ــٓ ناطــنا٢ ًعــؽت ناادتــ م ــ  حت ــانت نصل  ناعٌذت
 .(1) (ضٌاها ما ًتس  امفأخره
ــ   عــ ً ــ أن":  مطــعٌداب ــى ًضــل    نيبال ــى ًآل ــ ؾــلٓ اهلل علَ  ناك
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ــسي ــُال ٍكـ ــ ٜإ سقـ ــٌ ،(1)("عٌذتؽتانتبـ ــ ال ًهـ ــال ٱـ ــ إالً ُناسًحـ  ػـ
 .ُناطمادت ٱ الإؾت  نٌبْال تؿ  نأ قب  ُناسبال

ٓ  ٍــد  مــا  مطــعٌد ابــ    عــ   ًزد ًلقــد ــ  علــ ــ  ىأن إؾت  ٍسجــ   ناك
 عبـــد أبـــُ عـــ  ًزد ًقـــد ،نآقـــسال علـــٌ  وت بَـــ ال أهـــ ًؿـــحابْ ال
ــ ــد نأ سلت ال ــ   اهلل عب ــعٌداب ــ مط ــٌ: ) ا ق ــ  ل ــ أع كن ــداٵ  أن ل  أح

٨ُ،:  لــــى فقلــــ  ٞتَتــــى، مــــي اهلل بكتــــا  أعلــــ   مل ًأ:  ا قــــ فعلــــ
 .(2)(آتى

ــْ) ــى    ًعــ  عقب ــا  زضــٌ  اهلل ؾــلٓ اهلل علَ ــا  ق ــ  عــامس ق ــى ب  ًآل
ــس         ــٌذ ب ــ  أع ــ  ق ــو  ق ــس مثل ــُ مل ٍ ــ  عل ــا  أنصل ــس آٍ ًضــل  أمل ت

 .(3)(ال ل  ًق  أعٌذ بس  الناع
٩ُ بــ  كعـ  قــا     ً)  ًآلــى كنـ  عنــد الـنيب ؾــلٓ اهلل علَـى    :عـ  أبـ

ًضــل  فجــإ اعسابــُ فقــا  : ٍــا نــيب اهلل إن لــُ أخــاٵ ًبــى ًجــ  قــا  :   
  ًما ًجعى 

ــنيب         ٩ٌذي ال ــ ــى فع ــؽت ٍدٍ ــى . فٌقــعى ب ــاٖتي ب ــا  : ف ــ  ق ــى نت ــا  : ب ق
ــى  ــى ؾــلٓ اهلل علَ ٩ً       ًآل ــ  أ ــا  م ــ  آٍ ــا  ، ًأزب ــْ الكت ًضــل  ب احت

{ًإلكــــ  إلــــى ًاحــــد  }ضــــٌزّ البقــــسّ ، ًهــــاتؽت ا٠ٍــــتؽت 
ًآٍــــْ  (4)

ــ  آ         ــْ مـ ــسّ ، ًآٍـ ــٌزّ البقـ ــس ضـ ــ  آخـ ــا  مـ ــٝ  آٍـ ــُ ، ًثـ الكسضـ
{إٜ هٌ  غود اهلل أنى ٜ إلى }عمسان 

(5) 
{إن زبكــ  اهلل   }ًآٍــْ مــ  اٞعــسا    

 }ًآخــس ضــٌزّ انتــٛمنؽت     (6)
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ــ  اذتــ    ــاؾت اهلل انتل {فتع

ــ  ضــٌزّ ادتــ     (1) ــْ م ــاؾت جــد٭   }ًآٍ ــى تع ًأن
{زبنــا 

٩ً  الؿــافا  ، ًثــٝ  آٍــا  مــ  آخــس        (2) ًعػــس آٍــا  مــ  أ
ــ  هــٌ اهلل أحــد   }ضــٌزّ اذتػــس ، ً   ــا  السجــ    {ق ٩ٌذتؽت ( فق ــ ً ) انتع
  .(3) (كأنى مل ٍػ  ق 

 صىيلأ حبث
ــى،ال ٍسجــ  هــ  ؿــحابُال بقــٌ  خــراٞ وت ختلــ أ  ت طــري أنً َ
 اك اذتــ ا قــ كمــا ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــإؾت  سفــٌ انت ؿتنصلــْ

 معتـــرّ قسٍنـــْ اً دلَـــ  ٍـــد  أن اٜ مجـــْ، لـــَظ ىأنـــ اً ت طـــري، وت
ــٓ ــ  أن علـ ــٌ م دٍ اذتـ ــاٵ ،سفـ ــ ًأٍـ ــٝ ال ناكـ ــإف كـ ــ  افتـ ــ  ٍتعلـ  ذلـ

 .مطتق  مٌقٌ  وٌف طٌزّ،الً ٍْا٠ َْنآقس وت ًلَظ ت طرالب
 ؿـــحَ ال زبعـــْاٞ دٍ اذتـــ قطـــا أ سفـــٌ انت دٍ اذتـــ وت ًٍػـــرت 

 مـــ  دنـــٓأ سفـــٌ انت دٍ اذتـــ أِ ًهـــٌ كـــعَ ،الً ٌثـــ انتً طـــ اذتً
 ًللمسفـــٌ  ،قٱـــا نإ غـــر مـــ  نيبالـــإؾت  ضـــندي تؿـــ إ رِالـــ طـــندانت
 : ناةٝقإ

 مـــ  كثـــسأ ًأ ًاحـــد ًآخـــسي ضـــندي ًضـــ  مـــ  ضـــق  مـــا : ً اٞ
بؿـــسِ عـــ  الطـــ  اذتكمـــا وت زًاٍـــْ  بـــى تؿـــسٍ ال ًأ سفـــ ال ظوـــٌز

 هــرا عتبــازإ ًقتكــ  ،كلــَيال ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب ستمــد الــ
 .ع اٞ عنٓانتب سض انت مؿادٍ  م  سفٌ انت م  نٌ ال

ــ إؾت  قــافْا٢ منــى ٍقؿــد  مــا ُ:ناثــال ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى    نيبال
ــس اً فعــ  اً قــٌ  مــ   ًضــل   ًعــد  قٱــ  ةسٍقــى وت ناكــ ضــٌإ تقسٍ
 مل عمــ  ضــندي ا زجــ بعــ  بسًاٍــْ ا زضــإ اً سًاّالــ لــبع  ذكــس
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ٝٵ ضـــندي ٍكـــٌن ًقـــد زًاتـــى بعـــ  بوـــا إ ًأ منـــى، ٍطـــم   َـــىال متؿـــ
 .ً اٞ عنٓانت وت باٵالغ ٍطتعم  ًلكنى
 عـــ  كاغـــ ْ حجـــْ ؿـــحابْال كتَـــ  ضـــنْ ػـــاةيبال عتـــرإ ًقـــد 

 اتـــس  كَـــ ) ؿـــحابُال وت ػـــافعُال قـــٌ  ًٍـــركس ػـــسٍعْ،ال حكـــ 
 .ذتجَتى حدثى لقٌ  دٍ اذت

ــد ــ ًق ــي ًٜ خــس،ا٠ ؿــحابُال ؿــحابُال  الغت ــرا ٍع ــ ه  ا ابٱ
 نقـــ ال وت تغـــَرالً نطـــخال ًأ تأًٍـــ  وت خـــتٝ ا٢ ا ٢حتمـــ قٌلمـــا

 عـــد ً ،ؿـــحابُال عؿـــمْ عـــد  علـــٓ طـــلمؽتانت كتـــا ًٜ طـــندالً
 طــوٌالً ٱــأارت ا ٜحتمــ نٌبــْال تؿــ  ًٜ ،ٌؾــ ال م وــٌ  حجَــْ
ــى ــ  مل ًلكنـ ــا عتـ ــى ؿتـ ــ بلغـ ــل    نيبالـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ  ؾـ  مـ

ــاٍ  وت قٌلمــا مــ  عمٌمــا   ال، ًقــد ٍكــٌن تنصٍــ ال ناضــخ الً ٍــْا٠تب
ــ  ب   ،نطــٌ انتً ــد ٍكــٌن أحــدهما عل ــى  النطــٌ  دًن انتفق ناضــخ، أً أن

ــس  ــٌ   انتأزاد ذك ــٓ ضت ــٌ  عل ــَؽتالنط ــا تــسا     تع ــ  قٌلَوم ــسد م ــ  ف  ًك
 .ًثسًّ علمَْ
 سًاٍــْال بــا  مــ  قٌلــى ٍكــٌن ٜ قــدف ؿــحابُال قــٌ  عتبــازإ ًمــ 

 علـــٓ ؿـــحابْال قـــٌ  جبعـــ  قـــٌ ال ًعلـــٓ ، قـــس أ سأِالـــإؾت  هـــًٌ
ــٝ اٜ ــْ ةـ ٝٵ، حجـ ــَ ــ ًدلـ ــٌ  نإفـ ــ   قـ ــعٌدابـ ــازض مطـ ــٌ  معـ  بقـ
ــبو ، اً كتــَعو  ؿــحابْال ــا اغل ــد  ؿت ــى ٍ ــسال ظــاهس علَ  أن ًهــٌ نآق
 .ْعازقانت علٓ هلَْاٞ لقٌلى فلَظ دفتؽتال بؽت هتا جصٕ عٌذتؽتانت

ــإ ــْال طــرّال خــٝ  ىن ــْانت ؿــاح انتعــ   از ًخــ عملَ ــؽت تعازف  ب
ٝٵ ،نآقــسال ٍقــسأ مــ  عنــد مطــتنكساٵ ٍعــدً طــلمؽت،انت  بــُأ عــ  ًزد فمــث

٢حتـــــاد  نػـــــس  املً كـــــحٓال بـــــؽت ٍ ؿـــــ  مل ىأنـــــ كعـــــ  بـــــ 
ــ  ،مٌقــٌعوما ــصً  م ــا  ؿــ ال ل ــمَْ،الب بَنوم ــ نإً تط ــٌٔاٞ ناك  ق

 بطــملْالب ناتَــا٢ مــ  قــسإّال وت معــاٵ بومــا ناتَــا٢ جــٌاش ػــوٌزانتً
ــً ،حتادهمــاإ مــ  أعــ  ًاحــدّ زكعــْ وت ًقسإتومــا بَنومــا  علــٓ دازانت
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 .طلمؽتانت عامْ عند تٌاتسالب ثاب ال ؿاح انت وت سضٌ انت

 يةَآقر قاػم 
ــا ا٠ ضــَا  نإ ــْنآقسال ٍ ــسال أن تٛكــد ًحجــْ مدزضــْ َ  كــٝ  نآق
ــاٵ ًعتمــ   الارتــ ــ  بٱٌن ــ ال م ــْنانٌز ضــسازاٵأً،  عل ــ  تنبعــ  َ  كــ  م

ــْ ٍــــٕٝ عناٍــــْإ علمــــإالً  طــــسٍ انت ًعلــــٓ ًكلمــــْ، حــــس   خاؾــ
ــا للمعــٌذتؽت ــا نت ــ  فَوم ــاف ،انتً ضــسازاٞ م ــا ن ــ  ًم ــا ٍرتت ــ  علَوم  م

ــْاذت ــْالً كمـ ــْ،ال سلتـ ــا عامـ ــْ ًهمـ ــسش ًقاٍـ ــر ًحـ ــ ، ًتٱوـ  ًتكمَـ
ــا ــد أن ًعلَنــ ــانآقس نٛكــ ــتخسا إب َتومــ ــا ضــ ــا مــ ــ  فَومــ ــٌشال مــ  كنــ

 .فَوما عجاشا٢ ًجٌي ظوازإً رخاٖسالً
ــْنآقسال ٍـــْا٠ً طـــٌزّال أن ًهـــُ جدٍـــدّ َـــْنآقس قاعـــدّ نٱـــس    َـ

إؾت  نٌبــــْال تؿــــ  أن قبــــ  نآقــــسال مــــ  جصَٖتوــــا بــــراتوا ثبــــ ت
 قاعــدّال ًهــري ،خازجوــا مــ  ًأ نآقــسال عامــْ مــ  علَوــا  ضــتدٜا٢
 .نآللقس راتُال عجاشا٢ فس 

ــأتُ:  ً اٞ ــدز هتــا ل٣ضــتعاذّ ناطــٌزتال ت ــ  ق ــْال ػــسًزال م  ٝشم
ــ وت عازقــْال أً ــ ارت املع ــدٍس،الً ل ــاك ضــٌإ تق ــٌزاٞ  ن ــْانت م  تعلق

ــرا  ــناٜ بــ ــَاتى ناطــ ــٌاي ًخؿٌؾــ ــْانت كقــ ــْاحملً دزكــ ــٌّالً سكــ  قــ
ــْال ــ ٌهمَ ــىإ وت ناػــَٱال بإةاعــْ تتؿــ  يتال  ًمكــسي ًًضاًضــى غٌاٖ

ــدي ــى وت ًأ ًكَ ــ  وت ستاًٜت ــى تكــع  ناطــنا٢ جع  ا اذتؿــال وت همت
ــاً ــى ؿتـ ــر الب قتن٩َـ ــً كـ ــًمٱ دا ،ارتـ ــنا٢  الـ ــددّ ناطـ ــثرّ متعـ  ًكـ

 .مٱلٌ  ك  ٞج  ٍطتعَر أن فَج 
ــانُال ــسإّ  تٱــسد:  ث ــسأعــٌذتؽت انتق  توااٜتؿــإً كٌاكــ ال ضتٌضــْ ث
  ، ًتــأتُ أحَانــاٵ  ناطــنا٢ علــٓ ًآثــاز ا ًبــ ذا  اٵنــاحَأ تكــٌن يتالــ

 ًعؿــ  نــازال كحــس  قــازّ عنؿــسٍْ أً كٌنَــْ ضــبا أ علــٓ ضتــٌ  
ــا ال ــسّ ػــدٍدّال سٍ ــازاٞ ًكث ــْانت مٱ ــدٍاز، خسب ــانت فجــإ  لل  ناعٌذت

 نكـــسا انتً نحٌضـــْال مـــ  تخلـالـــً للنجـــاّ مٱلقـــاٵ ضـــتعاذّا٢ بـــ 
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ــا ــد ًم ــى ٍع ــَٱال ب ــ  ناػ ــسال م ــ ، ق ــ اهلل ا ق ٦َٱٲال]اؾتتع ــ ــد٥كٳ ٦ ناػ٬  ٤ٍع٪
٤ٍأٴم٥س٥كٳ ٦  ٲقٴس٤ال ٕ٪الب٪ ٤ً  .(1)[   ٲح٦ػ٤ا

 ضـــٌزتؽت  نآقـــسال وت ضـــتعاذّ ل٣ ًجـــ  عـــص  اهلل فـــسدأ:   الـــثال
ــد ــاأ لتٌكَ ــدد همَتو ــاأً ضــتعاذّا٢ ًجــٌي ًتع ــاإ اجــْاذتً بٌابو  وت لَو

 وت خـــسٔأ آٍـــا إؾت  قـــافْا٢ب عمـــٌ ،ال ضتـــٌ ًعلـــٓ بـــدنالً ن ظالـــ
 .ضتعاذّا٢

 نـــصا ال نا طـــد ناطـــٌزتالً ،عٌذتؽتانتبـــ نآقـــسالغتتـــت  :  سابـــ ال
ــؽت ــَظ ً آد  بـ ــٌإبلـ ــ ًهـ ــتدٍ انت بٕٝالـ ــ طـ ــنل٣ ٝش انتـ ــاّاذت وت ناطـ  َـ
 ىنـــــأًك ،نآقسالبـــــ ٝفارتـــــً  ـــــٝ الً نجـــــاّال  نـــــاًك دنَا،الـــــ
ــتعاذّا٢ب ــعَدّ نواٍــْ تتحقــ  ض ــ بــ  ناطــنل٣ ض  ًحَــاّ دنَاالــ املًلع

 .فَوا ناطنا٢
 نتــ  بدٍــْاٞ طــعادّال بػــازّ نآقــسال وت امًمٌقــعو عــٌذتؽتانت نإ
 تكــََ  وت ٍطــعٓ َتومــانآقس ٍنكــس رِالــف ،قسإتومــا ًتعاهــد بومــا آمــ 
 . ناٌادت متعدد ًن   مسكبْ آٍْ

 لـــدف  بػـــسٍْال زًا اٞ ْناضـــتعإ لكَ َـــْ هداٍـــْ ومـــانإ:  امظارتـــ
 .ٌحػْانت كدًزا الً َْناظلمال بَثْارت زًا اٞ غسًز
ــ انت:  طــادعال ــ  خــسّ ا٠ غــسًز  دًن للحَلٌلــْ ضــبَ   ناعٌذت  يتال
 .للمقازنْ هلَْأ ذا  معوا دنَاال غسًز تكٌن ٜ

ــانانتتطــاه  :  طــاب ال ــشإ وت عٌذت ــاٌانت ْال ــ عسقــَْال  ن  عتــاً  يتال
 .نْادتإؾت  ةسٍق  وت ًقعواإبلَظ 
 ؿــــدزال تنقَــــْ وت لَــــْإ زلتــــْ طــــٌزتؽتال مــــ  كــــ :  ثــــام ال

ــ مطــك  ًهــٌ ًحتؿــَنى ــْ،ناٌَاذت ن ظال ــأثر ىناضــبح اهلل ٍقــ  ًمل َ  بت
ــْال ــ ال وت ٌضٌضـ ــ ال نٞ قلـ ــٌز قلـ ــ ستـ ــْ،ال ن ظالـ ــُ ناةقـ  ٜ ًلكـ
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ــ  ٍكــٌن ــَظ  من ــإإبل ــٓ ا كمــ كــ  وت ناطــنا٢ ٢زتق  بْالطــال ضتــٌ عل

 .كلَْال
 مطــتقلْ ًعلــٌ ،  خاؾــْ ضــسازأ عــٌذتؽتانتمــ   آٍــْ لكــ :  تاضــ ال
 .ثابتْ ًمناف 
 : منوا طٌزتؽتال فك  وتعدٍدّ  نؿٌف ًزد :  عاغسال
: ا قـــ ىأنـــ ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  نيبالـــ عـــ  زًِ : ً اٞ

ــسأ مــ " ــ ال ضــٌزّ ق ــْ كــ   ل ــد لَل ــى عن ــ  منام ــى اهلل كت  جــساٞ مــ  ل
ُ  ًؾـا ،  ًأعتمـس  حـج  م  كأجس ْ  ًهـ ْ  زقَـ  عـؽت  كـ   مـ   ًحـسش  نافعـ
ــاظسّ ــ ، (ن ــى ًضــل    ا ًق ــى ًآل ــ : " ؾــلٓ اهلل علَ ــا م ــد قسأه ــى عن  نٌم

اضــ   ةــٝ إً ،"(نــاظسّ عـؽت  كــ  مــ  حــسش ًُهـ  عظــَ  أجــس لــى ناكـ 
 .نآقسال م  جصَٖتوا علٓ املتطال ٍعي علَوا طٌزّال

ــانُال ــاعال ضــٌزّ ًوت : ث ــ  زًِ ن ــ ع ــى    نيبال ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
 اهلل بــإذن ضــك  امل علــٓ طــٌزّال هــري قــسأ مــ : " ا قــ ىأنــ ًضــل 
 ".قسأها نت  غ إ ًهُ ،تعاؾت  
ــثال ــ :  الـ ــٌ  ا ًقـ ــل   اهلل زضـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ : "ؾـ  مـ
ــد قسأهــا ــٌ ال عن ــٓإؾت تعــ اهلل حــسش وت ناكــ ن  عــٌذّ ًهــُ ٍؿــب ، حت
 ".قسأها نت  غ إ ًهُ ًآفْ ًًج  امل ك  م 

 قسأهــا مــ : "طــٝ ال علَــى ؿــاد الجع ــس  مــا ا٢ ا قــ : سابــ ال
ــْ كــ  وت ــ  لَل ــ م ــاك نازمكــ غــوس ُاللَ ــْ وت  ن ــ فسٍكــْ ًأ نافل  ناك

 ".تعاؾت   اهلل بإذن عتمسإً حج م  ثٌا  ًلى مكْ، وت ؾا  كم 
 وت قسأهـــا مـــ : "طـــٝ ال علَـــى ؿـــاد ال مـــا ا٢ ا ًقـــ : امظارتـــ
 علــٓ ًعلقوــا كتبوــا ًمــ  ٌضــٌاع،الً  ادتــ مــ  أمــ  لَلــْ كــ  منصلــى
 ".اهلل بإذن ناادت م  ح ظٌا ؿغازال ا ة اٞ

 أمــْ ٍــ٠ْ تتَطــس مل للمطــلمؽت لَــْإ هبــْ ناطــٌزتالً : طــادعال
ــ  ــاأنم ،اٞ م ــْاٜ و ــْ،انت م ــد سحٌم ــَظ  اهلل ةــسد لق ــ إبل  ،طــمإال م
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ــانتً ضــتعاذّا٢ ًجــإ  ــ  لتٱــسدي ناعٌذت ــا  ع ــ ال ب ــ  ًذا  ،قل  م
 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد نبٌّ بسكا 
ــْادت مــ  ناػــَٱال ًجــ  عــص اهلل خــس أ لقــد ــٓ  ن ــى أب طــجٌد الٞن

 آد  ٍكـــس  مل ىأنـــ ذإ ،طـــجٌد لـــى البتعـــاؾت    اهلل٠د  عنـــدما أمـــسي  
 أن ناطــــنا٢ علــــٓ ظتــــ  هلل ػــــكسال بــــا  ًوت طــــجٌد،الب ًذزٍتــــى
 بــَيت) رارتــ ًوتتعــاؾت    لــركسي جنــْ ًظتعلــى قلبــى مــ  اهلل عــدً غتــس 
 (.ًمساُٖ أزقُ عي قا  حؽت ًضعي رِال عبدِ قل 
ــى ًآلــى ًضــل   اهلل زضــٌ  تعــٌذًقــد    لــ  البطــٌزّ  ؾــلٓ اهلل علَ
ــاع ًالً ــٝف ا٢نـــ ــ خـــ ــٌذتؽتانت  أن ًقَـــ ــ عـــ ــ ناكـــ ــا ا ٍقـــ  لمـــ
 .ن ا ال م  ناترٖ أِ ناػقػقتانت

 بـــى، تعـــٌذ دعـــإ ومـــاأن مطـــعٌدابـــ   ًشعـــ : (1)قـــسةيبال ا ًقـــ
 بَــ ،ال ًاهــ  ؿــحابْال مــ  كتــا اٜ بــى  الخــ ،نآقــسال مــ  ًلَطــتا
ــا  ــٌ  ًهن ــ ق ــ   أنب ــ  مل مطــعٌداب ــٞ عــٌذتؽتانت ٍكت ــ  ىن ــا أم  علَوم
 مــ  كتــا ال فاحتــْ ضــق أ كمــا عت ظومــا ًهــٌ فأضــقٱوما نانطــَال مــ 

 .لا ىناتقإً ح ظى وت ٍػ  ًما مؿح ى،
ٓ  ًٍــسد  ــ ب  قــٌ  ال هــرا  علــ  كـــٌثسالً نؿــس ال ضــٌزّ  كتــ   قــد  ىأن

 ،طــٌزّال ةــٌ  عــد  بلحــاظ  احتــْال زتــسٔ ظتــسِ ًهــرا خــٝف٢اً
ــ اذتً ــ  ـ ــس أ َو الـ ــَ ضـ ــأمٌن، و ناًنطـ ــاٵ مـ ــ ًأٍـ ــ ناكـ ــرتإ نإفـ  ناقـ
ــٌذتؽتانت ــْالب عـ ــٌ ال وت  احتـ ــقا إب قـ ــ إ ضـ ــعٌد بـ ــا مطـ ــآقس وت لـ  ى،نـ
 هنــا  أن ٍعــي نآقــسال مــ   احتــْال جصَٖــْ علــٓ كــسًزّالً كتــا ا٢ً

ٝٵ ًجوـــاٵ  فـــسض علـــٓ ،نآقـــسال وت للمعـــٌذتؽت كتابتـــى لعـــد  ًتـــأًٍ
 .لما كتابتى عد  دعٌٔ ؾحْ

                                                           

 كُالمـ  ًهٌ هجسٍْ،671   دلطُناٞ صزجُارت التد ب  ستمد ب  اهلل عبد :قسةيبال( 1)
  ى،الخ م  علٓ غدٍداٵ ٍك  ًمل جْاذتً دلَ ال ًٍتب  مرهبى ع  غتس  ما ًكثراٵ ره انت

 . ن  ال كثر أنػال جلَ  نآقسال ٞحكا  ام ادت ًت طري
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ــى  للــنيب ا قــ ىأنــ عــامس بــ  عقبــْ عــ  نطــاُٖال زًٔ ؾــلٓ اهلل علَ

 لــُ ا قــ ٌٍضــ ، ضــٌزّ أقــسأتي هــٌد، ضــٌزّ اقــسأتي: " ًآلــى ًضــل 
ــ :  ــسأ ًل ــَٗاٵ تق ــ  غ ــد ابل ــ  اهلل عن ــس٤ٰ     ] م ــٌذ٥ ب٪ ــ ٦ أٲع٥ ــ ٸالقٳ  ،(1)[ ٲلٲ

 .(ؿّٝال وت بوما ٍقسأ مسعتى:  ا ق ًعنى
ــدٍ  ًوت ــ   حـ ــاعابـ ــس٤ٰ    ]:  عبـ ــٌذ٥ ب٪ـ ــ ٦ أٲع٥ـ ــ ٸالقٳـ ــ ٦ ]ً [ ٲلٲـ قٳـ

 .(2)طٌزتؽتال هاتؽت [ن٬اعٸالأٲع٥ٌذ٥ ب٪س٤ٰ  
 ؿتثلــو  نــاعال ٍتعــٌذ مل: " ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   نيبالــ عــ 

:  ا قـــ كـــسمُاذت بكـــــس بـــُأ خـــر ًوت ،"ؿتثلـــو  نـــاعال ٍتعـــٌذ ٜ ًأ
ــ " ــُ قلـ ــس ٞبـ ــى جع ـ ـــٝ ال علَـ ــ   نإ: " طــ ــعٌدابـ ــ مطـ ــٌ ناكـ  قتحـ
ــٌذتؽتانت ــ  ع ـــ ؿــح انت م ــ: ا فقـ ــُ ناك ـــٌ  أب ــا أن ٍقـ ـــ  م ــ  فع  ذل

 ".نآقسال م  ًهما بسأٍى مطعٌداب  
ــاق  ًٜ ــؽت تن ــري ب ــازاٜ ه ــٌ الً خب ــ ق ــبْال أنب ــ  ٜ نط  مطــعٌدب
ــد  ــا بع ــ  جصَٖتوم ــسال م ــ نٞ قــعَ ، نآق ــ ٌا ادت ــاأن نالبَ  مــ  وم

 وت ػــــوسّال أنً َتومــــانآقس علــــٓ تكــــمنَْال ْلــــدٜالب د فَــــ نآقــــسال
ــْال ــ  سًاٍ ــسجَ  ضــبا أ م ــٓ رارتــ ت ــا عل ــد ت طــر   ٍعازقــى، م ًٍٛك
 ٌجـــٌيال تعـــدد علَـــى ٍـــد  ًمـــا فَومـــا عجـــاشا٢ امؽتطـــٌزتؽت مكـــال
 .تأًٍٝ الً

 بــُأ بــ  علــُ مــا ا٢ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب الــ أمــس ًلقــد
ــة ــْ ًوت  الـ ــْ زًاٍـ ــ  ً عاٖػـ ــاعابـ ــ:  عبـ ــ  ىأنـ ــاٵ بعـ ــً علَـ  صبرالـ

ــاز ــ)( ًعم ــ نإ : ا ًق ــسإؾت  ٱل ــ ناشًأ بٗ ــا نإف ــى ضــحسنُ ضــحس فَو  ب
ــد ــ  لبَـ ــ  بـ ــٌدِال أعؿـ ــأتي َوـ ــى، فـ ــ بـ ــُ ا قـ ــى علـ ــٝ ال علَـ :  طـ

ــ نإف ــْ وت ٱلق ــل    اهلل زضــٌ  حاج ــى ًض ــى ًآل ــ  ؾــلٓ اهلل علَ  فوبٱ

                                                           

 .1ضٌزّ ال ل  ( 1)
 . 232-20ت طر القسةيب ( 2)
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ــسال وت ــاذا بٗ ــسال مــإ ف ــك ؾــاز قــد بٗ ــإاذت مــإ ىأن ــى طــحسال مــ  ن  فٱلبت
ٝٵ  .بى ظ سأ فل  قلَ ال ض  أإؾت  توَ نإ حتٓ مطتعج
 كــر  مــا اهللً ٜ:  فقلــ  فاؾــعد غــُٕ فَــى مــا معــُ رِالــ ا فقــ
ــر  ًٜ ــا ،ك ــُ ًم ــ  ن ط ــك أن مث ــي  ط ــٌ  ٍع ــٌ  بق ؾــلٓ  اهلل زض

 فاضـــتخسج  بلٱـــ  ةلبـــاٵ ةلبـــ  ثـــ :  ا قـــ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل 
 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  نيبال بى فأتَ  حقاٵً

ــ ــ ا فق ــى ًضــل    نيبال ــى ًآل ــا: ؾــلٓ اهلل علَ ــُ ٍ ــاأإقس عل ــٓ هم  عل
ــ  ًكػــ ، منوــا فــس  حتــٓ عقــدّ لــ ضتإ قــسأ كلمــا علــُ فجعــ  ٌتسال
 .(1) (ًعافاي بى ضحس ما نبَى ع  ًج  عص اهلل

 ُناثــــال ؿــــدزانت طــــنْال عتبــــــازإ علــــٓ طــــلمٌنانت كتــــ أ ًلقــــد
ــر  ،للتػـــسٍ  ــرا إؾت ًتػـ ــامؽت هـ ـــدّ عنـــٓانتمكـ ــا  عـ ــا آٍـ ــى منوـ  قٌلـ

 .(2)[ت٤و٥ٌاأنفٲ ع٤ن٦ى٥ ن٤و٤اكٳ ٦ ٤ًم٤ا فٲخ٥ر٥ًي٥ س٬ض٥ٌ ٥ال آت٤اكٳ ٦ ٤ًم٤ا ]ؾتاتع
 ٦َوٸ ٦الـــ ن٥ـــٰص ٤ م٤ـــا ل٪لن٬ـــاعٸ ل٪ت٥بـــَٰ ٤ ٰركٴس٤الـــ ٦َـــ ٲال ص٤لٴن٤ـــاأن٤ً ]ؾتاتعـــ ا قـــ

 مل نآقــــسال آٍــــا  بعــــ  تعلمــــٌا ذاإ ؿــــحابْال أن ًزد ًقــــد ،(3)[
 بــى عمــ الً نآقــسال فتعلمــٌا بوــا، ًٍعملــٌا ٍعلمٌهــا حتــٓ ٍتجاًشًهــا

  بــ اهلل عبــد عــ  ًزًِ ،ح ظــى علــٓ ةٌٍلــْ مــدّ ٍقَمــٌن ٌاناكــ لــرا
ــ مطــعٌد ــ ىأن ــ  أخــر : )  ا ق ــى   اهلل زضــٌ  وت٩٩ م ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
 مل ىأنـــب م وٌمــى  وت ٍــد   هتـــا ،(4) (نآقــس ال مــ   ضـــٌزّ ضــبعؽت  ًضــل  
 عــدد  أن ذإ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــ مــ  كلــى نآقــسال ٍطــم 
٩ٌز  .ضٌزّ عػسّ زب أً ْٖما نآقسال ض

 مــ  ًهــٌ مكــس،إؾت  نطــبى ٍتؿــ  غافــ  بــ  مطــعٌد بــ  اهلل ًعبــد

                                                           

 . 18/70البحاز ( 1)
 . 7 ػساذت ضٌزّ( 2)
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 . 31/206البحاز ( 4)
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 زضاٞ ظوــس علــٓ مــا ضــتْ ضــادع زأٍــتي لقــد:  ا قــ ؿــحابْال كبــاز
 ًأمسعــى ؿتكــْ جوــسّ نآقــسال قــسأ مــ  أً  هــٌ ًقَــ  ،(1)(غرنــا مطــل 
 .اٜملً ذٔاٞ بطببى ًحتم  قسٍػاٵ

ــا ضــٝمىإ ًضــب  ــ  زأٔ م ــا ا٠ م ــ  ٍ ــ م ــد  نيبال ؾــلٓ اهلل ستم
ــى ًضــل   ــى ًآل ــا ،علَ ــ منو ــ ىأن ــاٵ ٍسعــٓ ناك ــْ غنم ــ  لعقب ــُأ ب ــَ  ب  مع

ــ فأخــر ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل ٝٵ غــاّ ؾــلٓ اهلل علَ  غــن ال تلــ  مــ  حــاٖ
 .غصٍساٵ لبناٵ علَى فدز 

 قبلــتؽتال ًؾــلٓ دٍنــْانتإؾت  ثــ  بػــْاذتإؾت  مطــعٌد بــ إ ًهــاجس
ــ مػــاهد ًغــود ــى ًضــل    نيبال ــى ًآل ــٌف ،ؾــلٓ اهلل علَ ــْانت وت ًٓت  دٍن
 .ضنْ ًضتؽت ضب  ضتٌ عمسي ًبل  للوجسّ، ًثٝثؽت ثنتؽتإ ضنْ

ــد ــا الشت ًزد  ًلقـ ــسإّ وت  ـ ــ   قـ ــعٌدابـ ــٌ انت اً مطـ ــ  نطـ  مـ
 قــسإا ،ال علــ  وت اذكسهــ ؿــسضتإً ،نآقــسال لسضــ  خٝفــاٵ لــى قــسإّال

ٝٵ ــث ــ م ــسأ ناك ــٓ ٍق ــ اهلل ًك  ــال ٛمنؽتانت ــُ ا قت ــْ وت( 2)بعل ــد ارت ًاقع  ن
 .نصً ال ًمٌقٌ  تأًٍ الً نابَال علٓ ًعتم 
٦ٛم٪ن٥ــٌن٤ ٦ٛم٪ن٥ــٌن٤انتٳ٤ً]اؾتتعــ قٌلــى وتً  صٸ ٤أنــ ٤ًم٤ــا ٦َــ ٲال صٸ ٤أنــ ب٪م٤ــا ٥ٍ
ــَم٪ؽت٤انتٳ٤ً قٲب٦ل٪ــ ٲ م٪ــ ٦ ّٲال ق٪ ٝٲ ــ ّٲال ٦ٛت٥ــٌن٤انتٳ٤ً ؿ٬ ــا ــى٪الب٪ ٦ٛم٪ن٥ــٌن٤انتٳ٤ً ص٬كٲ ٦ٌ ٸال٤ً لٺ ــ ٤َ 
ــسٸا٠ ــ ٲ خ٪ــ ٗ٪ــ ٦ًلٲ ٦ٛت٪َوٸ ٦ أٳ ــن٥ ــس٧ا ض٤ــ ــا أٲج٦ــ ــ أ ،(3)[ع٤ظ٪َم٧ــ ــ  وت ختلــ  نؿــ
 : علٓ ًجٌي قَمؽتانت

ــ : ً اٞ ــَبٌٍى ا قـ ــسٌٍنالً ضـ ــ بؿـ ــٓ نؿـــ  ىأنـ ــ علـ ــٓ د انتـ  علـ
 .ؿّٝال قَمؽتانت عيأ تقدٍس
 علــٓ معٱــٌ  ًهــٌ سادتــ قــَمؽتانت مٌقــ  كطــاُٖال ا قــ : ثــانُال 
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 .ؿّٝال قَمؽتانتًب أِ (1)[٦َ ٲال صٸ ٤أنب٪م٤ا] قٌلى م  (ما)
ــثال ــ :  الـ ــٌ  ا قـ ــ قـ ــٌ  ىأنـ ــ علـــٓ معٱـ ــً إالـ ــ  َ انتـ ــى مـ  قٌلـ
 .[منو ]

 . [قبل  ] وت كا ال علٓ معٱٌ  ىأن  : ساب ال 
ــ ــ  : امظارتــ ــْ عــ ــإ عاٖػــ ــ  ىنــ ــ  مــ ــا ال عمــ ــ كت٩ــ  وت ًاأأخٱــ

 .(2)عنوا عسًّ زًاٍْ وت كما ،كتا ال
 قَمــــٌنانتً ] ضــــعٌد بــــ إ مؿــــح  وت ىأنــــ ًزد : طــــادعال 
 .[  ؿّٝال

ــا  ــا إإؾت  ًعتت ــٓ ثب ــف نطــبْال ؾــحْ فــسض ًعل  ٍلت ــ  مل هتــا ىأن
  الجَــــأ وت طــــلمٌنانت عٱــــىٍ ًمل سف الس  بــــاذتــــ قــــسإّ هــــرا اؾت

 نآقــسال مــ  ٍــدٍو أ بــؽت ؿتــا ًتطــلَمو  و ٢ٖكت ــا كــبراٵ اٵناًغــ أهمَــْ
ــى  ــازه  لسمســ ــرا ،ًإعتبــ ــتٝ ا٢ ًهــ ــسإّال وت خــ ــ  قــ ــ  غتتلــ  عــ

 مٌقـــٌعَْ مـــ  لـــى ًمـــا نآقـــسال مـــ  ًجصَٖتومـــا طـــٌزتؽتال مٌقـــٌ 
ــْ ــد عقاٖدٍ ــ اٜ طــلمؽتانت عن ــى ضــتقسإا٢ قتكــ  ىأن ــ ؿــازضتإً من  ٝ انت

 .دفتؽتال بؽت ما ًهٌ نآقسالب
 دقراء ان يف

  ـــساٖ ال ضـــاٖس وت ًلَـــتؽتاٞ سكعتؽتالـــً ؿـــب ال ؾـــّٝ وت ظتـــ 
 ا ضـــتعجا٢ً سضانتـــ وت اٜ بعـــدها غرهـــا ًضـــٌزّ  احتـــْال قـــسإّ

ــسادأً ــسًزّال فـ ــٌش كـ ــازا٢ فَجـ ــٓ قتؿـ ــداذت علـ ــى مـ ــا ا٢ ًعلَـ  كتـ
 . احتْال علٓ طٌزّال تقدٍ  ظتٌش ًٜ نؿٌفالً

ــسإّالً ــ  قـ ــاٵ لَطـ ــٌ زكنـ ــا فلـ ــل  انت تسكوـ ــوٌاٵطـ ــركس ضـ ــد ًتـ  بعـ
ــ ــٌ ال وت دخٌ ال ــٓ طــوٌال ضــجدتُ ًضــجد ؿــّٝ،ال ؾــح  سك  عل
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ــٌ ال ــا قــ ــ  بٌجٌبومــ ــادّ لكــ ــْ، شٍــ ــركسها ًمل ًنقَؿــ ــ  وت ٍــ  ستــ
ــداز ال ــ ت ــ  كتــ إؾت  نطــ  رِال ــانت م ــ   خسٍ أت ــستؽتٍطــجد  ًقَ  م

ــْ، مـــسّ ــٌزّ، ًمـــسّ لل احتـ ــازانتً للطـ ــٌ ختـ ــا ناتَـــ٢ا هـ ــ وت بومـ  ا حـ
 فـــا  ذاإ ٌاحـــدّال طـــجدّال ناًنطـــَ ضـــوٌاٵ، مٌقعـــى غـــر وت طـــٝ ال

ــ  ــدازكوا، ستـ ــَ تـ ــود،ال ناًنطـ ــ الً تػـ ــؽت ػـ ــ اٞ بـ ــظ،ارتً زبـ  مـ
 .عكظال اً قعٌدال مٌق  وت قَا الً

 بعــد  حتَــا ا٢ً نآقــسال مــ  عــٌذتؽتانتَٖــْ جبص قــٌ ال قتكــ  ًهــ 
 ؿّٝ ال وت قسإتوما
 : لٌجٌيٜ  ٌا ادت
 .نآقسال ًغر نآقسال بؽت ٌاضٱْال عد  : ً اٞ
 .ؿّٝالً َْنآقسال بؽت ٝشمْانت : ثانُال
 .ؿّٝال وت قسإتوما علٓ ْالدال نؿٌفال :  الثال
 .نآقسال م  جصَٖتوما علٓ كتا ا٢ : ساب ال
ــ ً ــازإ قتكـ ــ عتبـ ــا ا٢ راهـ ــالشت حتَـ ــا  اٵ ـ ــٱْ ٜ ذإ ،ل٣حتَـ  ًاضـ
 وت قسإتــى  ٱباقــاٵنإ فَؿــل  اٵنــآقس ٍكــٌن أن فامــا ،ًغــري نآقــسال بــؽت
 .كتاعاٵإ ؿّٝال وت قسإتى ٌش  ٜ نآبقس لَظ ًما ،ؿّٝال

ــر ًوت ــال ت طـ ــسدأ نارهـ ــاٵ فـ ــاعنٌ بابـ ــانت) ىنـ ــ  ناعٌذتـ ــسال مـ ( نآقـ
ــس ــى ًذك ــْنامث فَ ــ أ َ ــ  ،حادٍ ــ وت نؿــٌفال ًلك ــسأ ٌقــٌ انت اره  كث
 لقساٖتومــا نآقــسال مــ  جصَٖتومــا علــٓ تكــمنَْال ْلــدٜالب د ٍــ هتــا منوــا
 .ؿّٝال وت

ــ  ــٌفال ًمــ ــدال نؿــ ــٓ ْالــ ــسًعَْ علــ ــسإّ مػــ ــٌذتؽتانت قــ  وت عــ
 : ؿّٝال

ــ  عــامس بــ   قبــْع عــ   ضــناديإب داًد بــٌأ زًٔ  اقــٌد  كنــ :  ا ق
 ٍــا" ا فقــ طــ س،ال وت ناقتــى  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     اهلل بسضــٌ 
 ب٪ـــس٤ٰ  أٲع٥ـــٌذ٥ قٳـــ ٦]  فعلمـــي" قسٖتـــا ضـــٌزتؽت خـــر علمـــ أ اٜ عقبـــْ
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 بومــا ضــسز  ٍسنــُ فلــ  : ا قــ [ن٬ــاعٸال ب٪ــس٤ٰ  أٲع٥ــٌذ٥ قٳــ ٦] ً[    ٲلٲــ ٸال
ــا جــداٵ، ــص  فلم ــا ؾــلٓ ؿــب ال لؿــّٝ ن ــاع، ؿــب ال ؾــّٝ بوم  للن
 ت ــ ال ؿــّٝال مــ   ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  اهلل زضــٌ  فــس  فلمــا

.(1)زأٍ  كَ  عقبْ ٍا ا فق لُإ
 سقــــاال أن" كــــحا ال ابــــُ بــــ  زجــــإ حــــدٍ  وت ٌضــــاٖ ال وت
ــ ــسأ ناك ــ ؾــّٝ وت ٍق ــسّ، مــداذت ٌتسال ــ  م ــٌ ًق ــٝ  حــدأ اهلل ه  ث

 نــاعال بـس   اعـٌذ  ًقــ  ًاحـدّ،  مـسّ   لـ  ال بــس  اعـٌذ  ًقـ   مـسا ، 
 ".ًاحدّ مسّ

ــ ًؾــّٝ ــري ٌتسال ــُ ه ــ ه ــا ًزد يتال ــ غــس  جبــٌاش ذنا٢ فَو  إانت
ــإ ــٌٔ نتــ  نطــبْالب ؿــّٝال اثن ــاٵ ؿــٌ ال ن ــدباٵ ًأ ًجٌب  ناعٱػــ ًهــٌ ن

 ْ ٌ  ؿــــب ال ةلـــٌ   قبَـــ   ًخاؾـــ  معوــــا تحـــس  الً ؿـــّٝ، ال وت ًهـــ
 عسجــُاٞ ضــعَد خــر علَــى ًٍــد  ،قبلــْال ضــتدبازإ غــر مــ  خٱــٌا 

 .ٌتسال لغر ذناٞ بػمٌ  ا ق م  ًمنو  ،ؿاد ال ما ا٢ ع 
 حكــــا اٞ معسفــــْ وت ىٍاتــــ٠ ًمــــٛاشز نآللقــــس ت طــــر طــــنْالً

ــ ػــسعَْال ــاك ضــٌإ عــا ال ًختؿــَـ مــ ال ناًبَ ــْ طــنْال  ن  اً قٌلَ
ــْ ــْ اً فعلَ ــ  اذا تقسٍسٍ ــد ضــند اً ؾــحَ  بطــند نقل ــرانت ظــ ال ٍ َ  عت

 .افارتً
 نآقــسال مــ  عــٌذتؽتانت جصَٖــْ ٢ثبــا  متجــدد رتــعم ةسٍــ  ًهنــا 

 كــٝ  مــ  ًلــَظ  الارتــ كــٝ  مــ  ومــاأن  ثبــا إً ت طــرال علــ  ًهــٌ
ــا خلـــٌ ،انت ــبْ فومـ ــْ مناضـ ــتظواز٢ كسقتـ ــاٖ انت ضـ ــ اذتً طـ ــرالً كـ  عـ
، لــَظ مــ  قــسآنالطــلمؽت علــٓ جصَٖتومــا مــ   انت املتطــإؾت قــافْ ا٢ب
ــرّ ال ــ  ًطـ ــفحطـ ــيب  الـ ــ  لـ ــُ دلَـ ــاظ كتابتو يت هـ ــ  بلحـ ــ، بـ ا وت مـ
ٝٵقسآنلما بإعتبازهما  طلمؽتانت ؿاح  ًتلقُانت  .اٵ ًتنصٍ
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 ؼربيةان ػهى ٌآدقران فضم
 نـــاع، الإؾت  مساًٍـــْ ًهبـــْ زضاٞ وت اهلل نعمـــْ نآقـــسال ٍعتـــر
ــ  ــاتىإ ًترتغــ ــَو  فاقــ ــٌا أ وت علــ ــ ال بــ ــددّانت علــ ــاز انتً تعــ  عــ

ــصً  ،نالطــالً لغــْال ًمنوــا تنٌعــْانت ــْال لغــْالب نآقــسال ًن  أقــ ٓ عسبَ
 لغـــا ،ال بـــؽت ًمٌقـــٌعَْ داٵالـــخ تأزغتَـــاٵ عتبـــازاٵإً غـــسفاٵ علَوـــا
ــاي٥ إن]اؾتتعــ ا ق،َــْال ًمػــَْٗ ّبــإزاد جــإ نآقــسال لغــْ ًتعــَؽت  ج٤ع٤لٴن٤

 (1)[  ت٤ع٦ق٪لٳٌن٤ لٲع٤لٺكٳ ٦ ع٤س٤ب٪َٮا اأنقٳس٦
ــى ضــتد أً ــا ]اؾتتعــ بقٌل ــاي٥ ان ــا ]ً [ج٤ع٤لٴن٤ ــاي٥أن ان  كــٌن علــٓ [ص٤لٴن٤

َٮــا] بٌؾــ  ًكــرل  ،بقــدٍ  ًلــَظ شتلٌقــاٵ نآقــسال  نعتــى نٞ [ع٤س٤ب٪
 . دً اذت علٓ ٍد  عسبَْالب

قـــسآن، الفتنـــْ خلـــ   إؾت نٌبـــْ الًٜتؿـــ  ، اهلل كـــٝ  نآقـــسالً 
ــاش   ــ  إعج ــسآن الًم ــْ هتــ   الق ــ  قل ــا كان ــرِ أنو ــ    غ ــٌا العل ًمل  إدع
ٝٵ.  تد  ةٌٍ

ــ ) ــاُٖادت ًعـ ــ ٦ ] بـ ــٌن٤ لٲع٤لٺكٳـ ــْ [ت٤ع٦ق٪لٳـ ــ  كلمـ ــ  لعـ ــوا ظتـ  لتلـ
ــٓ ــدٍس،الً ص ادتــ عل ــٌا تق ــىنامع لتعقل ــسأ وت َ ــ م   أن ظتــٌش ٜ ذإ ،دٍ ال
 سادانتـــ نأ فثبـــ  ا ستـــ اهلل علـــٓ ىنـــٞ ػـــ ال تعقلـــٌن بلعلكـــ  ٍـــساد
ــى ــٌا أن ٢زادّ نصًلـ ــى ٍعسفـ ــَظ (دٜٖلـ ــ ،ؿت ًلـ ــ٢ ٱلـ ــا ارت  ٝضتـ  ٱـ
ــدد ــؽتانت بعـ ــاةبؽت،انتً كل ـ ــنو  خـ ــ  فمـ ــٛم  مـ ــنو  ٍـ ــ  ًمـ ــر مـ  ٍتخـ
 .مرهباٵ ك سالً عنادالً حٌدادت

ــد ًلعــ  ــٓ ت َ ــ ًهــٌ ،رتجــُال معن ــْا٠ وت سادانت ــْ ٍ  ظــٌاهسال ذتجَ
ــادز ــسد أن اٜ ًللتب ــ  ٍ ــٓ دلَ ــى إغــازّ   ص ادتــ عل ــأن إؾت ًفَ دنَا داز ال

ــاز  ــان ًإختبـ ــسالً ،إمتحـ ــُ نآقـ ــْا٠ ًوت ،عسبـ ــد ٍـ ــٓ تأكَـ ــْ علـ  عسبَـ
 خـــٝ إؾت  ًٍؿـــس  ،عسبَـــْ كلمـــْ معنـــٓ تغـــَر ٍؿـــ  فـــٝ نآقـــسال

                                                           

 .3 صخس ال ضٌزّ( 1)
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 .معترّ قسٍنْ ًأ دلَ  غر م  ظاهسال
ــ ]ً ــٌن لعلكــ ــتثمسًا أِ [تعقلــ ــري لتطــ ــارت هــ ــْ َْؿٌؾــ  ًلغــ

ــسال ــدبسًً ،نآق ــا اتت ــسال قؿـــ وت م ــا ،ٌعظــْانتً كمــْاذت مــ  نآق  ًم
 .علٌ الً طن الً حكا اٞ م  ىآٍات وت

ــد ــْ علـــٓ قـــسآنال أكـــد لقـ  ًتتبعوـــا ٍـــْا٠ ًظـــاهس ،نصًلـــى عسبَـ
 ًقبــٌ  للوداٍــْ ؿــَ ال هــ أ مــ  عسبَــْال أن ًت طــراٵ ًم وٌمــاٵ منٱٌقــاٵ

ــا ،تكلَ ــُال ٱــا ارت  ًتعــدد ،نآللقــس بٝغــُال عجــاشا٢ ٍتجلــٓ ًفَو
ــا اٞ وت طــــعْالً تأًٍــــ ال ًجــــٌي ــلَتواأً ،حكــ ــْ للتنصٍــــ  فكــ  كلغــ

ــْ ضــبَ ً ــ  للوداٍ ــ متعل ــاعالًب عس الب ــاٵ ن ــى وت كمــا كتَع ــاؾت   قٌل  تع
ــ ٤ًه٤ــر٤ا ] ُٯ نال٪ط٤ ــ ــب٪ؽت٨ ع٤س٤ب٪ ــى٪ ن٤ــص٤ ٤ ] (1)[م٥  قٲلٴب٪ــ ٲ ع٤لٲــٓ م٪ــؽت٥اٞ س٭ً ٥الــ ب٪

ــٌن٤ ــ ٦ ل٪ت٤كٳ ــر٪زٸٍ ٤انتٳ م٪ ــ ن ٍّ ناب٪ل٪ط٤ ــ ــب٪ؽتٹ ع٤س٤ب٪ ــ  ًزد (2)[  م٥ ــ   ع ــاعاب  عب
 .أع  ًلكنى قسٍؼ نابلط أِ

 (3)[  عسبَاٵ اٵنآقس صلناينا ًكرل  ]
 .(4)[  عسبَاٵ اٵنآقس َ ال اًحَنا ًكرل  ]
 .(5)[  ت٤ع٦ق٪لٳٌن٤ لٲع٤لٺكٳ ٦ ع٤س٤ب٪َٮا انآقٳس٦ ج٤ع٤لٴن٤اي٥ اإن]

 ،عجــــاشيإ ًوت نآقــــسال نــــصً  وت مٌقــــٌعَْ للعسبَــــْ ناكــــ لقــــد
ــا  ــادٍ ًهن ــ  ا ن ــا  كتب ــ  ،خاؾــْ بلغ ــ  ًلك ــا ال تل ــإ لغ  دثس ن

 بوـــا، كتبـــ  يتالـــ لغـــْال ٍعسفـــٌن ٜ عقاٖـــدال تلـــ  معتنقـــٌا ؾـــب أً
ــْال ٝٵ راهمـ ــث ــ مـ ــادا  ٌاناكـ ــٌمو  ضـ ــَو  قـ ــٌن ًمرتفـ ــٓ ًٍ سقـ  علـ

 ضــ ازه أ فَوــا كتبــٌا يتالــ لغــْال عت ظــٌا مل قٌّالبــ دٍــنو  عبَــده 
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 عنــد كلَصٍــْنا٢ب ٌنٍتخــاةب ًجنٌبــى نــدال ا امشــنــاع وت ال خــرأً
 . ضتقٝا٢ بعد حتًٓ  حتٝا٢

 لغـــْالً منتػـــسّ،  نـــاك كـــثرّ لغـــا  قـــسًن ًمنـــر دثس نـــإ لقـــد
ــْال ــصداد عسبَـ ــاٵ تـ ــا ً ،امشٌخـ ــا  هنـ ــاشإ وت بـ ــسال عجـ ــٌ نآقـ   أن ًهـ
 ًغـــاٖعْ ثابتـــْ لغـــْ نا٠ عسبَـــْال ًبقـــإ لغـــا ال تلـــ   قـــمحٝإ

ــصداد ــازاٵنإ ًتـ ــٌ تػـ ــٌ  هـ ــاشإ نـ ــس عجـ ــًْ نآللقـ ــَو  حجـ ــسّ علـ  ًم خـ
 نآقـــسال عجـــاشإ نإفـــ ،اهلل لكـــٝ  َاٵنالطـــ ًزدإ لغٌٍـــاٵ ًعـــإ للعسبَـــْ

 متعاهــداٵ ًأ قازٖــاٵ ًأ مٛمنــاٵ بــى ٍتعلــ  مــ  لكــ  ًفخــس عــص تؿــ انت
 .ىآٍاتب ناةقاٵ ًأ ًحافظاٵ
ــاَْٖإ ًز  ــس حؿـ ــبع  ٔ ـ ــس لـ ــ ال اضأمـ ــسّاذتً ذناًٞ  ـ  نجـ
ــا ــلمؽتانت ؾـــابْأ أن تظوـــس ًضتٌهـ ــ  أقـــ  بوـــا طـ  بطـــب  غرهـــ  مـ
 .ْناًحؿ ًقاٍْ هُ يتال نآللقس تًٝتو 
 بعــد تطــتقسٕ مل َــْانتع حجــْ عسبَــْال غــر للــبٝد طــلمؽتانت فــت  نإ
ــ  ــ  مــ ــسٍ انت قبــ ــٝما٢  كــ ــر َؽت،ضــ ــا  فمنــ ــنؽتال مٗــ ــس الً طــ  عــ
ــ  وت طــلمٌنانت ــ تل ــادّال هــ  بٝدال ــْال ٍ سقــٌا ًمل ،كــا اذتً ق  عسبَ

 حتـــ إ بَنمـــا ؿـــّٝال وت عبادٍـــْ حاجـــْ وـــاأن مـــ  طـــلمؽتانت علـــٓ
ــ  ضــتعمازا٢ ــ تل ــدًدا  ضــنٌا  بٝدال ــدإً مع ــسض وت جتو  ًنػــس ف
 .ٌاٍ لح ًمل ثقاوتال ضتعمازا٢ ًجٌي بؽت م  لغتى

ْ  ىأنــ نآقــس ال عجــاشإ ًمــ  ــ اك حكامــىأً ًلغتــى  للنــاع زلتــ   ن
 .عسبَْ تك  مل نإً بٝدال تل  وت ل٣ضتعماز تؿدٍْانت هُ

ــد ــا ًٜب ــ  لن ــ ال م ــد  أنً تحقَ ــْال تػــازنإ ع ــ  وت عسبَ ــ تل  بٝدال
ــ  عــساضإ نتَجــْ ٍكــ  مل ــ اٞ تل ــا، م ــ أنً ٜضــَما عنو ــاجٌن و  عتت
 عنـــد املمتطـــ هـــٌ فمـــا معـــامٝتو ، ًبعـــ  عبـــاداتو  وت عسبَـــْال
ــلمؽتانت ــ  ط ــاشإ أن ًغره ــسال عج ــس نآق ــ أ وت ٍظو ــىناجٌ ه ــْال وت ب  لغ
 هــٌ هــ  نآقــسال عجــاشإ وت ختلــ أ ًقــد ،نابَــالً بٝغــْالً عسبَــْال
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ــْال ــْال  أ بٝغــ ــازا٢  أ لغــ ــ  خبــ ــا ،انت عــ ــرا غَبــ ــتٝ ا٢ ًهــ  خــ
ٝٵ  أن ذإ ًل ظـــُ ؾـــغسًِ  ًقـــد عجـــاشا٢ ًجـــٌي مـــ  ًجـــى منوـــا كـــ

 مل متعــددّ ًجٌهــاٵ ًٍػــم  بكــثر هاٍتعــدا نآقــسال عجــاشإ أن ثبتنــاأ
 .بعد عنوا ضتقسإا٢ً تحقَ الً عل ال ٍكػ 

 ذإ و حكــازت ًجــٌي هــ أً لغــتو  وت عــس ال نآقــسال حتــدٔ نعــ ،
ــ ــنو  ناكــ ــ ارت مــ ــق انت ٱَــ ــاعسالً ؿــ ــ انت ػــ ــَ اذتً  لــ ــٌيانت كــ   ــ
 .ٌاع الً

ــدال ًقؿــْ ــ  ٌلَ ــرّانت ب ــْ غ ــإؾت  جــإ معسًف ــى   نيبال ؾــلٓ اهلل علَ
ــى ًضــل   ــسأ ًآل ــى فق ــ  غــَٗاٵ علَ ــسال م ــس  نآق ــى ف  عجــاشا٢ دز أً قلب

ــ  ــاأ ذلـــ  فبلـ ــ  بـ ــاي جوـ ــ فأتـ ــا:  ا فقـ ــ  ٍـ ــدًن قٌمـــ  نإ عـ  أن ٍسٍـ
ٜٵمــ لــ  ظتمعــٌا ــٗٝ لَعٱٌكــى ا ــأتُ ل ــا لتعسقــ  ستمــداٵ ت ــق نت  ا فقــ ى،ال

ٜٵمـ  اكثسهـا  ُأنـ  قـسٍؼ  علمـ   قـد : ٌلَـد ال ٜٵ  فَـى  فقـ  : ا قـ  ،ا  ٍبلــ  قـٌ
ٌ   قـٌ  أ ًمـاذا : ا قـ  لـى،  كـازي   أنـ  قٌم   علـ  أ زجـ   فـَك   مـا  اهللفـ

ــعسالب  ٍقــٌ  رِالــ لقٌلــى نأ اهللً ،(1)بقؿــَدي ًٜ بصجــسي ًٜ مــي ػ
ــً لٱــًّٝ علَــى أنً حــًّٝ ــً ضــ لىأ ًٍغــد  عــٝيأ لَثمــس ىأن  ٍعلــٌ ىأن

ــٓ ًٜ ــى ٍعل ــً علَ ــَحٱ  ىأن ــا ل ــى، م ــ حتت ــ  ٍسقــٓ ٜ: ا ق ــ  من  قٌم
ــٓ ــٌ  حت ــ فَــى، تق ــٓ فــدعي:  ا ق ــا ،فكــسأ حت ــ فكــس فلم  هــرا:  ا ق
 .غري ع  ٍٛثسي ،ٍٛثس ضحس

 ضـــظأً مـــٌاشٍ  ًغ٩َـــس جتماعَـــاٵإ قٝبـــاٵنإ ضـــٝ ا٢ حـــد أ لقـــد
ــادّ ؾـــبحٌاأ ػـــإالً بـــ ا٢ زعـــاّ عـــس ال ًمـــنو  مـــ ،اٞ تنظـــَ   قـ

ــٌؽادت ــاحتؽت َ ــد ًف ــأ غــَدًاً كــبرّال ناللبل ــدماٖو  ضــٝ ا٢ نازك  ب
ــ تلــ إؾت  دخلــٌا ،طــنْالً نآقــسال ًهــدِ ًضــٌَفو   مــا ًمنوــا ،بٝدال

 قــدزّ تكــع  أن تٌقــ انت مــ  ناًكــ ،كــازّاذت مــ  دزجــْ علــٓ ناكــ

                                                           

 . ػعسال م  قؿَدّ كت  قؿَدال( 1)
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  أن ذإ طــــتقسّ،انت ػــــعٌ ال تلــــ  شإأ لغــــتو  ح ــــ  علــــٓ عــــس ال
 مــْاٞ مــ  عــددال قلَــ ال ٌافــدال ٍأخــر نأ َــٌ الإؾت ً جــس  عــادّال
 نآقــسال ًلكــ  عــادا ،الً لغــْالً اًزّاحملــ بــا  وت طــْناتجانت ؾــلَْاٞ
ــ ــْال قاعــدّال تلــ  تغــَر وت س٩أث ــت ً ثابت ــاٵ ف  دزضــْنت مؿــداقاٵ ٍكــٌن باب

ــا ٍتكــم  هــرا   ًغــبوى منــى ٛضــظًٍ ،نآقــسال عجــاشإ وت جدٍــدّ قانٌن
 ." غرِال نآقسال عجاشإ" ض إ علَى ةلقناأ وت ت طر ك  آٍْ

ــىً ــٌّ ل فَ ــسٍ لدع ــاحثؽتالً  طــسٍ انتً م ك ــتنبا ٢ ب ــ ض  دزًعال
ــتقساإً منـــى ــادٍقى ٕضـ ــعبْانت مؿـ ــادٍ  وت تػـ ــاّاذت مَـ ــْانت َـ ــ ،ختل ـ  اًؿتـ

ــد ــٓ ٍٛكـ ــسازاٞ علـ ــْال ضـ ــسال وت غَبَـ ــىً نآقـ ــْالب نصًلـ ــسً ،عسبَـ  حؿـ
ــى ــْالب قسإتـ ــ  عسبَـ ــر مـ ــازض أن غـ ــ  ٍتعـ ــٌ ال مـ ــٌاش قـ ــْ جبـ  تسكتـ

ــ نآقــسال ــر٪ز٤   ]تعــاؾت   ا ق ٥َن٦ ــا ل٪ َٮ ــان٧ا ع٤س٤ب٪ ــٰد ٨ ل٪ط٤ ــا ٨ م٥ؿ٤ ــر٤ا ك٪ت٤ ــ٤ًه٤ ر٪ٍ ٤ ال
ــٌا ــأن  (1) [ظٲلٲم٥ ــى غــاهد ب ــراز با٢، ًفَ ــْ للظــاللغــْ الن ــاٵ انتعسبَ ؽت مٱلق

 .ن ٌعالم  أكثس ًقعاٵ ًتأثراٵ علٓ اًٞم  ك  
ــْال قاعــدّال هــريإؾت  ت ــا اٜلب بــأع ٜ ــدّادت دزضــْانت بــ  كلَ  دٍ
ــسال علــــٌ  وت ــاز ًتتبــــ  نآقــ  غــــخافاًٞ تمعــــا ال وت نآقــــسال آثــ

 ٍـــد  ؿتـــا طَاضـــْالً قتؿـــادا٢ً ختل ـــْانت ٛضطـــا انت ًهَٗـــْ ًتسكَبـــْ
ــٓ ــاشيإ عل ــاذي عج ــإؾت  ًن  ــٌ  الا  غغ ــٌزقل ــى ًظو  فاقــاتىإً بسكات
 ضتـــ  طـــلمؽت،انت غـــر عنـــد حتـــٓ خٝقَـــْاًٞ تػـــسٍعَْال بٌابـــىأ وت

ــدادإإؾت  ماجــْ ــٌن دزاضــْ ع ــٌاّ تك ــ  ن ــد لعل ــا أ وت جدٍ  عجــاشإ قط
 فــسً  عــدّإؾت  ٍنػــٱس غــرِالً راتُالــ عجــاشا٢ مــ  ًكــ ،نآقسال

 ، بلحاظ تعدد مٌقٌعاتى.علمَْ
ــسال ضـــاه  لقـــد ــْال لغـــْال تثبَـــ  وت نآقـ وت  عـــس ال ًًحـــدّ عسبَـ
 مــ  بــى قتتــاشًن ًمــا قــٌِال و نابكَــ لعناٍــْل ًتــٌجوو  اهللمسقــاّ 
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 .خسٔاٞ م اٞ عند هَبْ ل  ًجع  ،ث انتً ؿ ا ال
ــاز ً  ــسال غــ ــى نآقــ ــ  وت ًلغتــ ــ اٞ بطــ ــازإً مــ ــسال شدهــ  ناعمــ
 ًكتابـــاٵ ًمكـــمٌناٵ معنـــٓ بٌحدتـــى قـــ ٓأً طـــلمؽتانت ًحـــدّ تثبَـــ ً

ٜٵ ــص ــْ من ــدّ بلغ ــصاٵ ًاح ــٓ قــافَاٵإ ع ــلمؽتانت عل ــا  ؾــب أً ط  حتــادإ ب
ــإإً ــدِ لتقـ ــاة ُ عقاٖـ ــ  ٜ بَـــنو  ًعـ ــ ،  أن قتكـ ــ  ٍت كـ  قـــد نعـ

ــاحَأ ٍكــع  ــى اٵن ــَظ كــع الً ٍنقٱــ ، ٜ ًلكن ــ  بطــب  ل ــُ خل  ذات
ــى ــ  فَ ــْ لعٌامــ  ب ــْ، عسقــَْ ضــبا أً خازجَ ــإ شاٖل  مــدخ  اٍكــاٵ ىن

 .ًمتعددّ كثرّ تعاًنالً تقإاٜل وت ٞبٌا  ًم تا 
ــ ً  ــاش مــ ــسآنال إعجــ ــرِال قــ ــرا وت غــ ــال هــ ــد  ناصمــ ــأثر عــ  تــ
ــتعمازا٢ ــٓ ض ــس ال عل ــتو  وت ع ــ لغ ــس رِال ــْ ٍظو ــْ بدزاض ــ  مقازن  م
 نتــا للمطــلمؽت عــص ًهــٌ  ــرتّ،ال بــرا  قبلــو  مــ  حتلــ إ يتالــ مــ اٞ
ــ  مـــ  لغـــتو   علـــٓ قـــ ايأ  ٢عتنـــا   دعـــٌّ فَـــى ً لـــٌدارتً دًا الـ

 .ضٝ ا٢
ــ  ــد فل ــْال لغــْال تع ــ  عس ،البــ خاؾــْ لغــْ عسبَ ــْ هــُ ب  كــ  لغ
ؾــلٓ  نيبالبــ عــس ال فتخــسإ لقــد ،عامــْ طــلمؽتانت عتــصاشإ ًستــ  مطــل 

ــى ًآلــى ًضــل    ــسٍؼ مــ  ًهــٌ اهلل علَ  كتَعــاٵ طــلمٌنانت فتخــسإ ثــ  ق
 فَــى، ٱــا ارت وت مقؿــٌد ًهــٌ ،نآقــسال وت حؿــْ لــى مطــل  فكــ  بــى،
 .َتواانتًع ًبازتقاٖوا بوا مطل  ك  ٍ تخس ٌَ ال عسبَْال لغْال ًكرا
 : ًجٌي علٓ قا انتوت  عسبَْال ح   ؿٌزتًٍ
 .عسبَْال ذت   نآقسال وت خؿٌؾَْ:  ً اٞ
 .نآقسال ذت   عسبَْاللغْ الأهلَْ :  ثانُال
 .را ال ح   وت مطتقلْ خؿٌؾَْ منوما لك :   الثال
 .خسا٠ ح   وت ثسأ منوما لك :  ساب ال
 .خسا٠ ٱس الً را ال ح   وت ثسأ منوما لك :  امظارت
ــادعال  ًلــَظ عسبَــْ،ال ًح ــ  را الــ ح ــ  وت ثــسأ نآللقــس:  ط
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 .نآقسال ح   وت ثسأ للعسبَْ
ــاب ال ــْ ،را الـــ ح ـــ  وت ثـــسأ نآللقـــس:  طـ  ح ـــ  وت أثـــس ًللعسبَـ
 .ذاتوا
 .عٝيأ طادضْال عكظ:  ثام ال
ــٌ ل مٌقــٌعَْ ًٜ ــْال ب كــ  لق ــٓ لغ ــسال عل ــى نآق ــاال ًحاجت  ،َو

ا ن٤ح٦ـ ٥ ن٤ص٬لٴن٤ـا   أنـ  ]اؾتتعـ  ا قـ  غـري،  مـ   ذت ظـى  ستتـا   غـر  نآقسال أن ذإ
٤ًالــ  بٌضــاٖ   ــ اذت هــرا ٍكــٌن قــد نعــ  ،(1)[ا لٲــى٥ ذتــافظٌن أنــٰركٴس٤ 
ــددّ  اًٜ ــا ،متعـ ــْ ًمنوـ ــسال لغـ ــا ،نآقـ ــسداٵ ًكٌنوـ ــا فـ ــخ٩ هتـ  اهلل سيضـ

ــ  ــسال ذت ـ ــر ًٜ ،نآقـ ــصّ ٍعتـ ــْ مَـ ــ ذاتَـ ــإ الـ ــا افتـ ــ جإتوـ  ،عسضالبـ
 .لغا ال بؽت م  للعسبَْ متَاشإً فخس با  ًهٌ لَْإ زادّإًب

 مل ًلــٌ ن طــوا ح ــ  علــٓ قــدزّال لــا عسبَــْال فوــ  ثــْالثال مــاأ
ــ  ــصً  ٍكـ ــسال نـ ــْالب نآقـ ــْال لغـ ــانإف عسبَـ ــ  وـ ــا  ـتتلـ ــ اذت مقٌمـ   ـ

ــتدامْا٢ً ــا  ذلـــ  نإ ،ضـ ــا إؾت  عتتـ ــا  دزاضـ ــد ًحتقَقـ ــرز ًقـ  ٍتعـ
ْ احمل زإا٠ً هــٌإاٞ مٝحظــْ مــ  ٜضــَما  نافعــْ بنتــاٖج سً ارتــ  َٱــ
ــ ــآ عس الب ــتٝ ،را ن ــ  أمؿــاز     ًإح ــثر م ــ    الك ــ  قب ــس  م ــع سً  ال
 تنــدثس، مل بقَــ   اٵأنغــ عــس ال مــ  أقــ  قــٌا أ لغــا  ًهنــا  ــسع الً
ــسّ ًٜ ــْ مثـ ــبرّ علمَـ ــرا وت كـ ــ ال هـ ــَظ بحـ ــاٵ اٜ ًلـ ــاك  فسقـ  اهلل انـ
ــىاٜحتمإ ــلبَْال تـ ــا ،طـ ــس ًجعلنـ ــى ن تخـ ــ بثمساتـ ــْالف ،نآقسالبـ  مل عسبَـ

ــد ــبَ  وت  اهـ ــ ضـ ــ اذتً دًا الـ ــا   ـ ــْإؾت  ًحتتـ ــدٍا ال مٌاجوـ  ،تحـ
ــإ ٍتؿـــد ًمل ــ شعمـ ــا  ا ًزجـ ــا ًكتاعـ ــب ذت ظوـ ــانإ بـــ  ،را الـ  وـ

ــ نعــْانتً ْناؿــاذت ـتتلــ  ــى نآقسالب ــاٵ  انتمــ   ًعػــاقى ًلتلت طــلمؽت عسب
 .ٌا أً غر عس كان

ــَق انتً ــس نأ ت ــد وت خؿٌؾــَْ نآللق ــْال تعاه ــإإً ًتٱــٌز عسبَ  زتق
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ــا، ــًب علٌموــ ــ  ٜدٜالــ ــْانت ثٝ الــ ــْاٜلً ٱابقَــ ــمنَْالً تصامَــ  ،تكــ
 َٗـــا ال وت ضاضـــَْاٞ لغـــا ال حـــدٔإ عسبَـــْال ؾـــبح أ نآقسالبـــ
ــا انتً ــْانتعال نظمـ ــ  َـ ــاٵأ ًقتكـ ــافتىإ ٍكـ ــٌ قـ ــٓ ًلـ ــٌ علـ ــْانت ضتـ  ٌجبـ
 .غرِال نآقسال عجاشإإؾت  ٌاضٱْالًب صَْٖادت

ــْأ ًهنـــا  ــْال للغـــْ خاؾـــْ هلَـ  مَـــ  رٍا الـــً تػـــازنا٢ وت عسبَـ
ــل  ــا دًن تؿـ ــس غرهـ ــٌ  لنػـ ــسال علـ ــي ًٜ ،نآقـ ــرا ٍعـ ــْ أن هـ  للغـ

ٝٵ عسبَـــْال  ًهـــٌ ،عجصالبـــ اؾتتعـــ اهلل، ًٜ ٌٍؾـــ  نآقـــسال علـــٓ فكـــ
ٓ  قــادز  ٔ أ بلغـــْ نآقــس ال ٍنــص    أن علــ ْ ال غــر  خــس  لـــا ًظتعــ   عسبَــ
 .تأثرالً ثساٞ ذا 

ــد ــ  ًلقـ ــبح اهلل ت كـ ــس٩ ىناضـ ــا  ًغـ ــْ لغتنـ ــلمؽتانت لغـ ــاٵ طـ  كتَعـ
 ًوت ،ًبـــأثسي نآقـــسال  ظـــٝ وت تطـــر عسبَـــْال ؾـــبح أً ،نآقسالبـــ

 ًح ـــ  عسبـــُ،ال  كـــسِال للـــرتا  تٌثَـــ  ًبٝغتـــى نآقـــسال علـــٌ 
  .غامكْال ًم سداتى نآقسال ُنانتع ًفو  ،لٟغعاز

ــ  ــ   ًعـ ــاعابـ ــ:  عبـ ــ إذا:  ا قـ ــ  تمٌنُالضـ ــ  عـ ــسآنال غسٍـ  قـ
 .(1) (عس ال دٌٍان ػعسال فإن ػعس،ال وت طٌيانتف

ــ ً ــاشإ مـ ــسال عجـ ــرِال نآقـ ــى غـ ــدي ح ظـ ــدازع ًتعاهـ ــعسال نتـ  ػـ
ــُال ــساشيإً عسب ــنتع ب ــاإً ىانت ــْ يٚعٱ ــْ ًظَ  ــد لغٌٍ ــى ت َ ــى، تٌثَق  ًح ظ
 عقاٖدٍــْ ؾــبغْ اذ اٵجدٍــد اٵمنوجــ ٍعتــر رِالــ ثابــ  بــ  ناحطــ ػــعسك
ٜٵحــٌأ ًأ قبلَــْ عؿــبَْ عتكــُ مــا بــاٵالغ اهلَــْادت ٍــا أ وت ػــعسال أن ذإ  ا

 دبَــْاٞ ػــعسال ٌقــٌعَْنت تٌكَــداٵ ٍــأتُ ًمــدحاٵ ًهجــإ، أ  غخؿــَْ
 .عقاٖدٍْالً

ــإً ــسال جـ ــتيلَ نآقـ ــلمٌنانت عـ ــعسالب طـ ــُال ػـ ــاهد عسبـ ــٓ كػـ  علـ
ــسال عجــاشإ ــا إً، نآق ــ إؾت   طــسًنانتً علمــإال حت ــُال ػــعسال تتب  عسب
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ــ  ــاٖدال ًح ـ ــدًٍنوا قؿـ ــٞ ًتـ ــى ىنـ ــُأ ًجـ ــ  دبـ ــإال مـ ــُال ٌعـ  ل ظـ
 طــــتقسانت  كــــسِال ٌاقــــ ال علــــٓ تــــد  نآقــــسال لغــــْ  أن أِ نآللقــــس
 .للعس 
ــعسً ــامك للػـ ــْإ ْنـ ــْ جتماعَـ ــد خاؾـ ــس ،ال عنـ ــٓ ًلكن عـ ــا أدنـ وـ

ــ     ــ  تلـ ــْ مـ ــمستبـ ــاأ يتالـ ــسال عٱاهـ ــلمٌنانتً نآقـ ــى طـ  نإفـــ اًٜ ،لـ
ٝٵ طــبعْال علقــا انت  اهلَــْادت عــس  غــعسإ ٞغــوس قؿــاٖد ًهــُ مــث

 عنـــدما ُناثـــال قـــسنال وت اٜ ْخاؾـــ عناٍـــْ تـــٌ  مل ًزتتمعـــْ من ـــسدّ
ــاإ ــْال لتـــاد ختازهـ ــْ 155 ضـــنْ ٓتـــٌفانت ساًٍـ  وت جٌلـــْ بعـــد هجسٍـ
 طـــلمٌنانت ػـــعسإال ختـــرهاإً قسإتوـــا علـــٓ عـــس ال ًحـــ  ،بادٍـــْال

ــد ــنظ ، قٌاع ــ  ًمل لل ــا ٍثب ــى م ــاعال تناقل ــاأن ن ــاك و ــْ  ن ــٓ معلق  عل
ــْال ــا ،كعب ــا انت ضــ إ أنً كم ــأخساٵ جــإ علق ــاشم مت ــى ،اٵن ــ ًب ــ   ا ق اب
 .بازِناٞ

 طــلمؽتانت مــ  عامــْ عناٍــْ ػــعسال علــٓ نآقــسال عسبَــْ قــ  أ لقــد
 ًكــرا مــدً ،انتً ٱلــٌ انت ػــعسال املمعــ نآقــسالًجــدد  ًم كــسٍو ،

ــعسال ــ ػ ــرٍساٵ رمٌ انت ــى، حت ــ من ــ ا ق  * غَوواوُوَُ ى ََرووثِعُهٌُْ يعووعَسَ ءُ ىوَ ]اؾتتع

 الَ ٍَوووووا ََقُىىُوووووىَُ ٌْأنُووووووَ*  ََهَُُِوووووىَُ وَ لٍ مُووووووِّ فِوووووٍ هُوووووٌْ أُ ذَوووووسَي  ملْ

 .(1)[ ...مَريِاً  يَّهَ ى وَذَمَسُو  اخِاحلَصَّ ى وَعََِيُى  آٍَنُى  رََِِ ى  ال*  ََفْعَيُىَُ

 قــٌ  ًهــرا ،غــٌَعاٵ املعــال لغــا  ٞكثــس ًلٌٍــْاٞ تعٱــٓ ًزؿتــا
ــْال قٌاعــدال مــ  ٍتعــازض قــد ــاظساٵ ٍكــ  مل نإ كلَ  ناًشمــ جوــْإؾت  ن

 : ُناقرتا٢ قَاعال ًف ، ًؾغسٔ كرٔ ىالبٱإ ًقتك  ،ستدًد
 .نآقسال لغْ هُ عل ال لغْ : كرٔال 
 .نآقسال لغْ عسبَْال : ؿغسٔالً 
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 .عسبَْال هُ عل ال لغْ:  نتَجْال 
ــسالً ــُ نآقــ ــْال عسبــ ــً نٱــــٌ انتً لغــ ــ،  نـالــ  ْالسضــــال ُانتعــ

ــ،عنٓانتً  وــٌ انتً ــ  ]اؾتتعــ ا ق ٤ٕاٞ آد  ٤ًعل ــم٤ا ــا ض٦ ــ ٬ كٳلٺو٤ ــو٥ ٦ ث٥  ع٤س٤ق٤
ْ٪انتٲ ع٤لٲٓ ٖ٪كٲ ٕ٪ ٥ٌٗن٪ُأن٪ ا فٲقٲ ٝٲ ٜٲٕ ب٪أٲض٦م٤ا ٥ٛ  .(1)[  ؾ٤اد٪ق٪ؽت٤ كٳنت٥ ٦  أن ه٤

 نـــٌنال بإظوـــاز قـــسإال ةسٍقـــْ خـــٝ  علـــٓ" بٗـــٌنُأن" نقـــسأ ًقـــد
 ٍقٌلـــٌن ؿــسفَؽت الً نحــٌٍؽت ال  أن اذ مَمـــاٵ، ًجعلــوا  االابــد  ًعــد  

  إعــٝ كنــٌ  ىنــامك آخــس حــس  ًًقــ  حــس  حــر  ًهــٌ ا بــداٜب
 ًٍكــٌن مَمــاٵ قلبوــا ًجــ  بــإال قبــ  ضــاكنْ نــٌنال جــإ  اذا قلــ الب
ــإأن وت كمــا كلَــْ، قاعــدّ ًجعلــٌي خٱــاٵ ٜ ل ظــاٵ قلــ ال ــإ،أ تقــسأ ب  مب

ــ ٍثبـــ  مل ًلكـــ  ــا ب االاتؿـ ــس ،تنصٍـــ ال أٍـ ــد علـــْ وت ًذكـ  أن االابـ
 خ ـــا ،ا٢ً وـــسادت وت ًتػـــازكوا شتسجوـــا ًمـــ  للبـــإ مٛاخَـــْ َ انتـــ

ــُ  وــادغامإ نامكــإ ًعــد  وــسادتً غنــْال وت للنــٌن مٛاخَــْ ٍكــاٵأ ًه
ــإالب ــإال خــ أب لتػــبووا ظــاهسّ تكــٌن ًٜ خــسجؽت،انت لبعــد ب  ًهــُ ب
 بلحــاظ للٌجــٌ  كافَــاٵ قــٌ ال هــرا ٍكــٌن ٜ ًقــد مَمــاٵ، فابــدل  َ انتــ

 .علَى ثٌا ال مداز ًاعتباز تنصٍ ال مٌقٌعَْ
 نإً  ـــسا الً ثـــٌا ال ًفَـــى تنصٍـــ ال علـــٓ ٍقـــسأ  أن ؾـــ اًٞ 
ــدال قٌاعــد ًفــ  قلــ  ــدالً ٌٍــدجتال علمــإ متابعــْ نٞ جــاش تجٌٍ  تقَ

 .حط  أمس قسإّال وت طنا احملب
علــــٓ  سادانتــــً حطــــنا ، بعػــــس نآقــــسال وت ٍقــــسأ حــــس  ًكــــ 
 ًجٌي:
ٜٵ بالس  اذت : ً اٞ  قل  ًضتٌي.الرِ ٍٛثس بى بد
ــانُال كتــٌ  خٱــأ، ًفــ   انتبــد  ًانتجــس للحــس  اٞطــنا  ًاذت : ث

 كتابْ.الللخ  ًطنا  اذتقاعدّ نٛضطوا ًهُ مٌافقْ 
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 .خسٍ  ػام  ل١الٌا  ثالام ، ًادتعنٌان ال :  الثال
ــثالؿــحَ  هــٌ الً تنصٍــ  أً ًفــ  العلــٓ  ّٕقــساالفلــٌ جــإ    ال
ٝٵ مــــ  عنــــد الٍــــأتُ قــــسإّ الطــــنا  ست  ثبــــ  ذاإً ،اهللثــــٌا  فكــــ
ــْ كــٝ  فــٝ ا بــدا٢ ــْال لقــسإّل قوــساٵ ثــٌا ال لتبعَ  ،طــتحبْانت ًأ ٌاجب

ــى ــ  مل ًلكن ــٌ ٍثب ــ  ًه ــ ؾــ اًٞ ،ٌقــٌعَْانت ػــبوْال م ــ  رإّال  ع
 علــــٓ ٍــــدًز ثــــٌا الً ،علَــــى دلَــــ  ٍــــسد  أن اٜ بــــد الب تـــصا  اٜل
 .كسٍ  ًاض  اهللً ا بدا٢ م  غتوسأ ؿتا بأع ًٜ ،تنصٍ ال

 وت تنصٍـــ ال ْالؾـــأ عتبـــازإ هـــُ ؾـــٌلَْأ قاعـــدّ نػـــس  أن ًقتكـــ 
ــ قـــسإّ بـــؽت مـــساٞ داز لـــٌف ،قـــسإّال  ًفـــ  ًأ تنصٍـــ ال علـــٓ س اذتـ

 نٱــ ال ؾــعٌبْ مــ  ًلعلــى ،تنصٍــ ال هــٌ ؾــ اٞف ،تجٌٍــدال قٌاعــد
ــ ٌاالقــ نحــاّال أنً ٜضــَما معــاٵ سفؽتاذتبــ  ًلكــ  ،قــسإّال وت تخ َ الب

 .دلَ الب اٜ تتغر ٜ،  تٌقَ َْ ًحسًفى نآقسال قسإّ
 ، قوــــإال عنــــد ًاجــــ  نحــــٌال وت ًاجــــ  هــــٌ مــــا أن ٌاالقــــً

ــا  قاعــدّال هــري ًلكــ  ،طــلما انت ةــٝ إ ةلقٌهــاأً ــ ،إؾت  حتت  دلَ
 نإفــ ضــتحبا ا٢ وت كافَــْ ػــوسّال ًاعتبــاز بوــا تطــلَ ال فــسض ًعلــٓ

 ٜضـــَما عـــسا ا٢ ًحسكـــا  ػـــسٍعْالً  قـــىال وت هـــٌ تـــَق انت قـــدزال
 .نصً ال ٍا أ ع  متأخساٵ جإ تنقَ ال أنً

ــ ــ  نإفـ ــرا أن : قلـ ــا هـ ــْإؾت  ٍقٌدنـ ــدال مساجعـ ــْال قٌاعـ  وت نحٌٍـ
ــسإّال ــ اذتً قـ ــُال كـ ــ   قوـ ــٌ  مثـ ــا إ ًجـ ــ دغـ ــ وت ٝ الـ  سً اذتـ
ــَْال ــددها ػمط ــْأ ًع ــس زبع ــاٵ، عػ ــاإً حسف ــْ وت ظوازه ــ بقَ  سً ،اذت

ــٌ  ــ اهلل وت فنقـ ــ سلت الـ ــً سحَ الـ ــسا الً دٍ الـ ــالً ؿـ ٝٵ ؽتالكـ ــث  مـ
 .ظوازاٜب ًضتٌها طتقَ انتً ؽتانتعالً مداذت ًوت دغا ،اٜب

 ًهـــُ قـــسإّال وت ْالمطـــ حـــسز ٥ (جـــْاذت) عملَـــْال يتالزضـــ ًوت
ــا) ــتوس هتـ ــى اغـ ــا إ ًجٌبـ ــ دغـ ــ ال( ا ) وت ٝ الـ ــدما تعسٍـ ــُ عنـ  تلتقـ

ــ  بٌاحــد ــْ م ــس ازبع ــاٵ عػ ــإال:  ًهــُ حسف ــإ،ال ،ت ــ ث ــ ،ا دال  ،ا رال
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ــ ــ ،سإالـ ــؽتال صاِ،الـ ــؽت،ال ،طـ ــادال ػـ ــاد،ال ،ؿـ ــإال كـ ــإ،ال ،ٱـ  ظـ
 رِالــ ػــؽتال منوــا نٞ ػمطــَْال سً اذتبــ ًمسَــ  نــٌن،ال ،ٝ الــ

ــٌن ــ  حــس  أً  ٍك ــ  وت ػــمظ،ال كلمــْ م  جاَٖــْال سً اذتــ مقاب
ــا نٞ قمسٍـــْال سً اذتبـــ تطـــمٓ يتالـــً خـــسٔاٞ  قـــا ال حـــس  منوـ
 .(1) (قمسال كلمْ ً أ هٌ رِال

ــ  ــد  ًلك ــرا تقَــدال ع ــا ا٢ بو ــر ٜ ًتسكــى دغ ــاٵ ٍعت  خازجــاٵ عسف
 ،دٍ الـــ وت س اذتـــ ن ـــُ قاعـــدّإؾت  قـــافْا٢ب اًزّاحملـــ ؾـــَ  عـــ 
 عػـــس حـــس  كـــ  قـــسإّ وت سجـــإال نَـــْ ًعمٌمـــا  رإّالـــ ْالؾـــأً

ــنا  ــًْ حطـ ــ مٱابقـ ــى أتُانتـ ــأمٌز بـ ــى للمـ ــأً بـ ــ ال ْالؾـ ــ نٱـ  س اذتبـ
 .زمسى حط 
 ،ضتـــٌِ ًاجـــ  ىأنـــ أِ دغـــا ا٢ بٌجـــٌ  اجـــ اذتابـــ   ا قـــً
ــ  ــإال ًتبـ ــٌٍؽتال  قوـ ــسفَؽتالً نحـ ــ ، وت ؿـ ــ ذلـ ــاٖ ال وت ٌاالفقـ  سضـ

 .دلَ ال ـتا  تبا ا٢ ٍعي ًٜ دغا ا٢ بٌجٌ  عملَْال
 طــنا احمل مــ  فوــٌ ا بــدا٢ هــرا ضــقا إإؾت  دعٌّالــب قــٌ أ ًٜ

 وت عْطــال ًؾتاًٞ ،  مــدز مــ  لــى ًٜبــد قــسإّال ًقٌاعــد ،ل ظَــْال
 علــٌ  وت كــب الً دقــْال علــٓ تــد  ْالطــانتً ،تنصٍــ ال بلحــاظ قــسإّال
ــْال ــانٞ عسبَـ ــادّ وـ ــْا٠ مـ ــْنآقسال ٍـ ــ  َـ ــساٵ تـــدخ  تعبـــدِ ًةسٍـ  وت قوـ

 .صإادتً ثٌا ال م  غٱس علَى ًٍتٌق  ،عباداتنا
ــ   كتــ :  مســإاًٞ ــُاض ــمَا انت مســإأ ًه  كــا انت مــر  ط

 عــسض ًأ ًذا  جــٌهس علــٓ ْلــللدٜ ًقــ ضــ  اًٜ تــى،للدٜ َــىال
ــٌ ــص ناًعن ــىال ٍسم ــص  َ ــال عــ  ؿتع ــُانت ؾــٱٝ ا٢ ًوت ،ناصم ــٌ نٱق  ه

ــ ل ــ ال ــى غتــر أن قتكــ  رِال ــى ب ــد  ًٜ ًحــدي ًعن ــى ٍ  َغتىؾــً بوَٗت
 .ناصمال علٓ
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ــٌضــ  اًٜ ــص ناعن ــى ،غــَإاٞ بــؽت  ؿــ الً للتمََ ــدٜالب ًللتنٌٍ  ْل
 . ؿ ٌال ؿتعنٓض  اٜ ًقَ  ،عنٓانت علٓ
٤ٕاٞ آد  ٤ًعلـــ  ]اؾتتعـــ قٌلـــىً  مساًٍـــْ ًثَقـــْ (1) [كٳلٺو٤ـــا ض٦ـــم٤ا
ْ انت عظــَ   مــ   ٠د  مــا  تٛكــد  دّالــخ ْ  منــر  زافقــى  ًمــا  نصلــ  بداٍــ

ــى ــال مــــ  خلقــ ــا انتً سفَــــ ال أنػــ ــامُال قــ ــْ ٖٝــــ ارت بــــؽت طــ  عامــ
 نصلـــْانت ًحتدٍـــد نارهـــالً حتجـــا ا٢ وت نالطـــالً لغـــْال مٌقـــٌعًَْ
 قــدزّالب ًٍتعلــ  نٌعَــاٵ ناكــ ت كــَ ال أن ا ٍقــ  نأ قتكــ  لــرا قــا ،انتً
 ٱــــا ارت لغــــْ أنً تمََــــص،الً تلقــــُالً  وــــ الً نٱــــ ال وت بػــــسٍْال
 مــ ً ،غــكسي ٍــٛدِ  أن علَــى ظتــ  ناطــنل٣ تػــسٍ  نالطــ ِأًبــ

 .كسامواإً نآقسال لغْ تعل  ػكسال ًجٌي
 ًجــ  عــص اهلل عنــد مــ  آد  تلقاهــا يتالــ لغــْال تلــ  هــُ مــا تــسٔ
ــاٵ ــْا٠ ًظــاهس:  ٱٌضــُال ػــَخال ا قــ ًحجــْ، ًتػــسٍ اٵ ًكسامــْ زشق ٍ 

ــا ــد  ًعمٌمو ــٓ ٍ ــ  علمــى اهلل أن عل ــا ال كتَ ــى ،لغ ــ ًب ــاُٖادت ا ق  ب
 قــٌ  كــ  تكلــ  ت سقــٌا فلمــا لغــا ،ال ًلــدي ىعنــ فأخــر ُ،ناسمــالً

ــنو  ــ مـ ــٌيال نابلطـ ــادًي  ـ ــاً  ًاعتـ ــال ًتٱـ ــٓ ناصمـ ــا علـ ــ مـ   الخـ
 .(فنطٌي

ــدزال ًلكــ  ــَق انت ق ــ  طــت ادانت ت ــْا٠ ظــاهس م ــَ  هــٌ ٍ ــا آد  تعل  م
ــ  ــى ٍؿـ ــبرال بـ ــ  تعـ ــٓانت عـ ــ  عنـ ــاظاٜل مـ ــبْانت  ـ ــْالًب ناضـ ــ لغـ  يتالـ

 عسبَــْال لغــْالزجــ  أنوــا  اًٞ بــى، ٍتخــاةبٌن ًمــا ٖٝكــْانت عتادهــاإ
 .نانادت ه أ لغْ فوُ
ــٌ الً ــ ق ــا ال أنب ــاٵ لغ ــإ كتَع ــ  افت ــ  مسع ــى آد  م  خــر أ ًعن

 زغتُأتــــال ضــــتقسإا٢ ًلعــــ  خاؾــــْ مــــازّأ ًأ دلَــــ إؾت  عتتــــا 
 اهلل مــ  ل كــ  ناكــ نإً اجــْاذت عــ  شٍــادّ ًفَــى خبٝفــى، ٌجــدانالً
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ٜٵ اٵأمس بَدي خلقى رِال ًنبَى عبدي علٓإؾت تع  .مطتبعد ًغر معقٌ
ــد ــ  ًزد ًقـ ــ  عـ ــازاٞ كعـ ــ حبـ ــ  أً :  ا قـ ــ  مـ ــا ال ًقـ  كتـ

 مٌتــــى قبــــ  طــــٝ ال علَــــى آد  كلــــوا كتــــ الً طــــسٍانُالً عسبــــُال
ــْ ــا بثٝمثاٖـ ــؽتال وت كتبوـ ــ  ٱـ ــى، ثـ ــا ةبخـ ــا  فلمـ ــس ال زضاٞ أؾـ  غـ
ــا  ــ  أؾـ ــٌ  كـ ــابو  قـ ــٌي، كتـ ــان فكتبـ ــ  فكـ ــ  إمساعَـ ــساهَ  بـ  إبـ
 . (1)عس ال كتا  أؾا 

 ٍــا ازً ًهنــا  قل ،البــ خــ  مــ  ً أ نيبالــ دزٍــظإ أنًذكــس 
 لغـــا ال علـــ  وت دٍثـــْاذت دزاضـــا ال كـــد أ ًقـــد قـــا ،انت وت خـــسٔأ

ــإاٜل علـــٓ ــ تستَـــ  وت تقـــاز الً تقـ ــامَْال لغـــا ال بـــؽت سً اذتـ  طـ
ــْ،ال ــا قدقت ــا ال أن كم ــْال كتاب ــ عسبَ ــس يتال ــا عث ــاحثٌنال علَو ــٓ ب  عل
 زًابــ  ًجــٌد تٛكــد ضــٝ ا٢ قبــ  مــا فــرتّإؾت  تعــٌد يتالــً ؿــخٌزال

ــا ــؽت بَنو ــ ًب ــُال  ارت ــدٍ ال نبٱ ــ  ق ــٌز م ــاهس تٱ ــ وت ظ ــُال  ارت  عسب
ــا ــؼ وت كمـ ــادت  أ نقـ ــ ً اٞ ا مـ ــٌد رِالـ ــى ٍعـ ــنْإؾت  تأزغتـ ــد ضـ  بعـ
ــ ــاٵ ضتــٌي، ًأ َٝدانت ــ  أن علم ــا نقــٌؽال تل  كتػــافا ا٢ تطــتخسجى ًم
 .ٍا اسًال تٛكدها يتال قَقْاذت ٍطتٌوت ٜ ثسٍْاٞ

ــًدٜ ــاظاٜل ْلـ ــٓ  ـ ــانامع علـ ــا َوـ ــ  وت كمـ ــٌ اٞ علـ ــ ادتب ؾـ  عـ
ــَـ،الً ــ  تخؿـ ــُ ًهـ ــب هـ ــ الً را الـ ــ  ًأ ٱبـ ــ ،ال بتٌضـ  وانإٌقـ

 ختٝ إبــــ ختتلــــ  ٜ راتَــــْال ٱبعَــــْال ْلــــدٜال نٞ ٱب البــــ لَطــــ 
 لل ـــ  ٌاقـــ ال ختَـــاز٢ ٍكـــٌن أن ًٜبـــد تمعـــا ،الً عؿـــازاٞ
 .مسج  بٝ رتجَ ال نامكإ لعد  مسج  معؽت معنٓ افارت

ــد ــ لقــ ــسال وت ناكــ ــ نآقــ ــْ اٵتثبَتــ ــصاشإً للعسبَــ ــا اٵعــ ــازإً لــ  اٵظوــ
ــسازها ــْاٞ ٞضـ ــً ،دبَـ ــازبٌا رٍ الـ ــ حـ ــى    نيبالـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

  نـــاك لغـــْال أن أِ ن طـــى، عسبَـــْال مٌقـــٌ  وت اهلل خـــصاه أ ًضـــل 
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ــازِ مناضــبْ ــؽت للتب ــسال ب ــ ختــرهاإً ،ضــٝ ا٢ عــدإأً نآق ؾــلٓ  نيبال

 .نال٣قت ًدعٌّ ضٝحاٵ طلمٌنانتً اهلل علَى ًآلى ًضل 
 زضــٌ  ْالـ قب ظتلـظ  دازالـ  عبـد  بـي  مـ   از اذتـ  بـ   نكـس ال ناًكـ 

ــى ًآلــى ًضــل   اهلل ــى   نيبالــ زأٔ فــاذا ؾــلٓ اهلل علَ ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
ــل  ــسأ ًضــ ــسال ٍقــ ــاعالً نآقــ ــتمعٍ نــ ــى ٌنطــ ــازا أ ٍــــدزكٌنً لــ  مــ

ــبي ٍقــٌ  عجــاش،ا٢ ــى مــ  قٌمــى ل ــسٍؼ معػــس أِ حٌل ــُإ هلمــٌا ق  ل
ــ ــ  حطــ أ ُنإف ــد م ــ  حــدٍثاٵ، ستم ــ  ٍػــس  ث ــ  حــدٍثاٵ فَل  ــٌ  ع  مل

ــازع ـــ ف ــ  ًٍق ــٌ قاؾَؿــو أ م ــ  ًه ــى م ــى لباقت ــٓ ًقدزت ــسد عل  ض
 تبـــازِال عـــ  عـــاجص كـــٝ ال وت تٌضـــ الً خبـــازاٞ ًكتـــ  دٍ اذتـــ

ــا اٞ ًجـــر  ــافك ،مسـ ــْالخانت تلـــ   نـ ــبْ  ـ ــاشإ ظوـــاز٢ مناضـ  عجـ
 نوــ  مــٌجصّ بآٍــْ فكــحى نآقــسالً حتــدٍو  ا ش مــا ناًضــسع ،نآقــسال

ــ باةــ ،الب ا ػــغنا٢ً لغــٌال عــ  داٖمــاٵ ــ ا ق ــ ٦]اؾتتع ــاعٸال ٤ًم٪ ــ ٦ ن٬  م٤
٤ٌ ٤ٍػ٦ـــت٤سٸِ ٦َـــسٸ لٺـــى٪ال ض٤ـــب٪َ ٸ ع٤ـــ ٦ ل٪٥َك٪ـــ ٬ د٪ٍ ٪اذتٲـــ لٲو٦ـــ ٤ٍت٬خ٪ـــر٤ه٤ا ع٪لٴـــ ٹ ب٪غ٤ ٤ً 
٧ًا  . (1)[ م٥وٸؽت٨ ع٤ر٤ا ٨ لٲو٥ ٦ أٳًلٲٗ٪ ٲ ه٥ص٥
طــٝ  المــا  علــُ علَــى ا٢نكــس هــرا قتــ  ٍــٌ  بــدز ؾــراٵ قتلــى  الً

مــ  بــؽت ثٝثــْ مــنو   ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب ستمــد الــبــأمس مــ  
 :  ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل نيب ستمد ال ا عقبْ ب  أبُ معَ  إذ ق

٩ُ ب ٝٵ  الٍــاعلُ علــ ٝٵ كتــَ نكــس ابغَــى فأخــر علــُ بػــعسي ًكــان زجــ
ٍاستمــد  ا فقــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب الــإؾت لــى غــعس فجــإ بــى 

ــ ــالأضـ ــ   ال  بـ ــَي ًبَنـ ــسٍؼ إن   اٜسح  بـ ــ  قـ ــ  مـ ــسٍتي كسجـ  أجـ
 .قتلتو  قتلي ًان فادٍتو  فادٍتي 

 اهللقٱــ    ٜزحــ  بــَي ًبَنــ:  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   ا فقــ
 .(2) ضٝ  قدمى ٍاعلُ فاقس  عنقى فكس  عنقى(ا٢سح  بال

                                                           

 .6 نالقم ضٌزّ( 1)
 . 19/259البحاز ( 2)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 146

 

ــ (1) ًلـــؽت[اٞ أضـــاةر اٜ: ]ان هـــرا  قاٖـــ النكـــس هـــٌ الً  ا ًقـ
رِ جــإ  مــ  بــٝد فــازع بنطــخْ  الــلــٌ غــٗ  قلــ  مثــ  هــرا، ًهــٌ  

ــٓ   ــرتإ علـ ــ ندٍاز ل٣فـ ــت  ًاضـ ــدٍ  زضـ ــا   الحـ ــْ إٍوـ ــسآن ، ًستاًلـ قـ
قـــسآن النـــاع بٌجـــٌد ًجـــٌي للػـــبى بَنوـــا ًبـــؽت بعـــ  قؿــــ       ال

قؿـــ ال ْ ًعلــٓ فــسض ًجــٌد تػــبى بــبع   الطــالمــ  اٞخبؿــٌف 
، بــ  ٍــد  علــٓ ؾــد  اهللقــسآن مــ  عنــد الفانــى ٍٜتعــازض مــ  نــصً  

 ْ، ًٞن بعـــ  الطـــالمـــ  اٞتٌثَـــ  العجـــاش ًا٢نصًلـــى نتـــا فَـــى مـــ  
ــاز اٞ كتــ  النحــ  أفتــا هــُ مــ   اللــ  ًانتٌجــٌدّ وت أٍــدِ أهــ   انتخب
تـــا  السكـــ  انتنٱـــ  انتًوت علـــ   ،نبَـــإاٞطـــابقْ ًأخبـــاز الطـــماًٍْ ال

 علٓ قطمؽت:
ــ  :  ً اٞ ــانتسكــ ــٌ ،  ِرارتــ ــًهــ ــسآّ  الــ ــٌن مــ ــْ رِ ٍكــ ذتقَقــ

ــا ٍقــ      ــس كم ــازاٵ عــ  أم  ا ًمٌقــٌ ، ًكاغــ اٵ نتؿــدا  خــازجُ، ًإخب
ًقــد ٍكــٌن مٌافقــاٵ للٌاقــ     ًالقــٌ  قكــَْ ال( ًٍطــمٓ  ٝالــ)هــ ٩ 

ــ  ب ــ  بالًٍتؿـ ــد  أً ٍتؿـ ــر  ًشتالؿـ ــْ الكـ ــ  ، ًال ـ ــ  الٌاقـ قطـ
 .نػإا٢ثانُ هٌ ال

انتسكــ  ا٢نػــاُٖ ، ًٍػــم  اٞمــس ًالنوــُ ًا٢ضــت وا        :الثــانُ 
 ًضتٌي .
 ًفنــٌن بٝغــْالب ًًلعوــ  عــس ال هتمــا إ ٍــا أ نآقــسال نــصً  كــانً

ــٝ ال ــ  أن اٜ كـ ــ ال ذلـ ــدًد ٌلـ ــ  ستـ ــؽت ؿتٌقـ ــٌ معـ ــْ ًهـ ــا مكـ  ًمـ
ــا، ـــاذ  حٌلـ ــآ نـــاعال ًتتجـــ ـــؼتال مــــــٌا أ را نـ  وت عـــس الً ، ــ

 .ًتػــت  قع  ا ح
 داٖــ  ضــب  ضــسازهاأً ًعلٌموــا للغــْ ًلٌٍــْأ نآقــسال عٱــإإ نإ
 ًةـــسد مطـــلمؽتلل قـــٌّ نآقـــسال عسبَـــْ ًوت ،ٌه الـــً ْالـــوادت دفـــ  وت
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 بلحـــاظ طـــلمٌنانت حتتوـــا جتمـــ إ خَمـــْ نآقـــسال ناكـــ لقـــد ،للكـــع 

 ًكـــ  ،فقـــ  قبلـــُال تطـــا نا٢ب منحؿـــسّ عسبَـــْال تعـــد ًمل نالطـــال
ــْنآقس بٌغــاٖج عــس الإؾت  ٍنتمــُ مطــل  ــْ َ  علــ  ًجــإ ،ًزاضــخْ متَن

ــرال ــت  ت طـ ــاٵ لَ ـ ــٓ آفاقـ ــْال علـ ــْال لغـ ــنق  عسبَـ ــا ًٍـ ــ  علٌموـ  ًٍثبـ
 .قٌاعدها
ــْ ت طــرال ًجــٌي هــ أ فمــ  ــْال معسف ــ لغ ــ كلمــا ،ال ُناًمع  اًفَو

ــابإ  ُنامعــ فوــ  بعــد اٜ ٍــْا٠ ت طــر قتكــ  ٜ ذإ ،اهلل  كــٝ مؽتاكــنت ْن
ــا، ــ  ًٜ كلماتوـ ــرال وت ٍؿـ ــ  ت طـ ــاظأ لتـ ــسال ل ـ ــٓ نآقـ ــ علـ  ُنامعـ
 بحــ الً تحقَــ ال مــ  ٝبــدف منوــا، ػــاٖ الب كت ــإا٢ اً شتؿٌؾــْ

ــى لل ــ  ناضــ انت عنــٓانت عــ  ــٌٍس ًفَ ــإإً للغــْ تث ٍظوــس ً لعلٌموــا، حَ
ــْ الً بحــــ ال ــَ ال قؿــــازال طــــٌزال وتدزاضــ ــْال ؿــ ــْانت لغٌٍــ  تكاملــ
 .ناتص٢ا م  شدًا ا٢ً سعادت وت ًّٝاذتً طج الً

ــسال وت ًزد ً ــْ نآقـ ــُ) كلمـ ــدٔإ (عسبـ ــسّ حـ ــسّ عػـ ــوا ،مـ  ًكلـ
ــ تتعلـــ  ــْ ًتلـــ  نآقسالبـ ــٌعوا آٍـ ــدد مٌقـ ــ عـ ــسازالً سا انتـ ــا تكـ  ًمـ
ــى ــمنى ٍعنَـ ــ  ًٍتكـ ــسازأ مـ ــا ،ضـ ــازضتإ وت ًمـ ــس ؿـ ــْال ذكـ ــ ْ عسبَـ  بؿـ

 ذكـــس وت ُالتـــٌالً كثـــسّال هـــري أن كمـــا ، ٜدٜ مـــ  ًلغتـــى نآقـــسال
 نــصً  وت عسبَــْال لغــْال مٌقــٌعَْ علــٓ تــد  عقاٖدٍــْ مدزضــْ عسبَــْال
ُٯ م٥ب٪ؽت٨]تعاؾت   ا ق،  حكامىأ ناًبَ نآقسال  .(1) [٤ًه٤ر٤ا ل٪ط٤ان٨ ع٤س٤ب٪

ــْال ذكــس عــد ًٍــد    ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   للــنيب ؾــ ْ عسبَ
 وــاأنً را الــب تىاللسضــ َــْانتعال ٌٍــْالًهــُ  ًبَنــْ ظــاهسّ حقَقــْعلــٓ 

ــس ٜ ــ تنحؿـ ــإنإ أً عس البـ ــٌّال تمـ ــس  نبـ ــ ، دًن للعـ ــرل  غرهـ  كـ
 مقــا  وت كمــا را الــب لــَظ ًلكــ  ،َــْانتع ٍكــاٵأ عسبَــْال لغــْال نافــ
ــ ــى ًضــل    نيبال ــى ًآل ــاؾت    اهللفى إذ غــس٩ ؾــلٓ اهلل علَ ــتع ــ نبٌّ، الب  ب
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 نصلـــْانتًب لـــى لغـــْ بوـــا ًنصًلـــى نآقـــسال تؿـــا إب غـــرالً عسضالبـــ
ــْأتال ــر زغتَـ ــصً  منـ ــنا٢ نـ ــٌ زضاٞإؾت  ناطـ ــس ًهـ  لكـــ  ُلـــٝضتإ أمـ
ــنإ ــَ  ناطـ ــى، نؿـ ــى منـ ــٓ ًفَـ ــسال منتوـ ــمٌالً  خـ ــا  وت طـ ــال بـ  نالطـ
 .لغٌٍْال علٌ الً

ــْأ ًتــبؽت ــاّ وت منصلتوــا نآقــسال وت لغــْال همَ ــدّالً ػــعٌ ال حَ  عقَ
 ًبنــــإ،  تمعــــا ال وت ًمٌقــــٌعَتى نالطــــال عتبــــازإ علــــٓ ًتٛكــــد

 .طَ ال ع  ٍغي ًقد خٝ اٞ
ــ نإً ــل   ناكـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــد ؾـ ــى ٍٛكـ ــاٵالًغ عسبَتـ  وت بـ
ــا  ــا ا٢ بـ ــا حتجـ ــى وت كمـ ــل    قٌلـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ: "ؾـ  اأنـ

ــد عـــس ال فؿـــ أ ــ بَـ ــسٍؼ مـــ  ُأنـ ــرا" قـ ــٌ ال ًهـ ــ  قـ ــازيإ قتكـ  عتبـ
 .نآللقس نابَ طنْال ناب نقٌ  ناأنً ٜضَما ٍا ا٠ لتل  ت طراٵ

 عسبـــٌاإ: " ا قـــ ىأنـــ ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  عنـــى ًزد ًقـــد
ــسال ــٌاالً نآقـ ــى تمطـ ــى ،"(1)غساٖبـ ــ  ًلتلـ ــسٍ انت بعـ ــٓ  طـ  إزادّ علـ
 ٍ ــت  رِالــ ًهــٌ كلمــا ال بــإعسا  ؾــٱٝحُا٢ ؿتعنــاي عــسا ا٢
 تطــــلَ ال ًمــــ  ت طــــر،ال وت عــــسا ا٢ بــــساشإ وت ًاةنــــ  ، ــــاظاٜل

ــْ ــسا ا٢ بأهمَ ــ ًلكــ  ع ــ  سادانت ــٌ  م ــ ق ــى   نيبال ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
ــٓانت ًضــل  ــابا٢ هــٌ - مــصّال بكطــس - عــسا ا٢  أن ذإ عــ ،اٞ عن  ْن

 قـــٌ  اأنـــف حادٍثنـــاأ عسبـــٌاإ" دٍ اذتـــ ًمنـــى كػـــا نا٢ً ٍكـــا ا٢ً
ــ ،(2)"فؿــحإ ــ  سادانتف ــسال إعــسا  م ــى نٱــ  نآق ــ  ب ؿــاحْ كلمات  ًم

ــابإً ذتــ ، غــر ــى مــا ْن  ٞضــساز ًتٌكَــد نابَــً ًبــداٖ  غساٖــ  مــ  فَ
 .لغْال

ــ  عــسا اٞ مٌقــٌعَْ بعــد  نقــٌ  ٜ ضتــ  ــى ب  متعــددّ ًظــاٖ  ل
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 ،ٍــْا٠ مــ  سادانتــً عنــٓانت فــادّإ علــٓ ٍطــاعد غــسٍ  علــ  بــا  ًهــٌ
ــد ــدا ًلقـ ــحابْال عتمـ ــْاًٞ ؿـ ــَو  ٖمـ ــٝ ال علـ ــسا ا٢ طـ ــاٵ عـ  ةسٍقـ
 .ضتػوادا٢ً ناللبَ

 ضـــٌإ مٱلقـــاٵ عجمـــْالب نآقـــسال قـــسإّ ظتـــٌش ًٜ: طـــٌَةُال ا قـــ
ْ ال حطــ  أ ْ ال  ــٌش  ٜ أِ (خازجوــا   أ ؿــّٝ ال وت ٜ،  أ عسبَــ  رتكتــ

ــسإّال بقؿــد ــر،ال دًن ق ــ  ت ط ــُأ ًع ــْ ب ــ:حنَ  ــاٵ ظتــٌش ىأن  ،(1)مٱلق
ــدي ــٌأ ًقَ ــري ٌٍضــ  ب ــ  تلمَ ــْال عتطــ  ٜ ؿت ــ ،عسبَ ــ انت ًًجــى ا ًق  ن

ــره   أن ــاشيإ ٍ ــى قؿــٌدانت عج ــ ،  من ــ انت ًلك ــ  ن ــ  أع ــ  م  نٞ ذل
 .تعلموا فَج  ًاجبْ قسإّال

 لغٌٍـــْ قٌاعـــد ضطـــٌاأً مبازكـــْ خٱـــٌا  ننحٌٍـــٌال خٱـــٓ لقـــد
ــْ ــخْ ًضتٌٍـ ــس أ زاضـ ــٌشاٵ ظوـ ــمنوا كنـ ــْال تتكـ ــْال لغـ ــ  عسبَـ  ًفتحـ

ــاٵأ ــٌ  بٌابـ ــْال لعلـ ــسٔاٞ لغـ ــا ،خـ ــْال ًمنوـ ــَما بٝغـ ــسال نأً ٜضـ  نآقـ
ــصأ ــإال عجـ ــدٔ بلغـ ــٌهبتو  ًحتـ ــٌغو ،ً مـ ــنو  نبـ ــ  ًمـ ــ مـ ــ ا قـ  أنبـ
ــاشإ ــسال عجـ ــ  نآقـ ــ ٍتعلـ ــ  نظ البـ ــال ًعلـ ــدٍ الً نابَـ ــى بـ ــ  ًلكنـ  أعـ
 .ًداٖمْ متؿلْ لَىإ اجْاذتً ،علٌ ال كتَ إؾت  ًٍن ر كرأً

 هــــري  طــــد ًٜ ،قلَلــــْ ًلكنوــــا ىفَــــ كتــــ ال بعــــ  ًؾــــن  
ٝٵ ،ثابتــْال قَقــْاذت  ٌلــٌدانت صشتػــسِال علــٓ كــثراٵ  طــسًنانت ةــسٔأ مــث

 قـــسٔ مـــ  ؾـــغرّ قسٍـــْ ًهـــُ( ششتػـــس) قسٍـــْ وت هجسٍـــْ 467 ضـــنْ
ــ  خــٌازش  ــدادإؾت  زحــ  ث ــُ بغ ــٌ ال لتلق ــاٵ، مكــْ وت ًجــاًز ،عل  شمن
 بٝغَـــْ اٵًجٌهـــ ٢ظوـــازي علَـــى ًاثنـــٌا هجسٍـــْ 538 ضـــنْ ًتـــٌوت

ــاًبَ ل٣عجــاش ــآقسال طــب ال ىن ــ ،ُن ــَظ ٌاالًق   نا ٍطــتٱَ  مــ  غــري ل
 .ذل  لنا ٍظوس
ًضتــــٌي  ًتتخــــريبإضــــتمساز،  بٝغــــْال علــــٌ  تستقــــُ أن ظتــــ ً
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 .نآقسال بٝغْ لعلٌ قٌاعد  ٌازدّال نؿٌفال ًوت ،ضاضاٵأ
ــ   ً ــد مـ ــاد ًا٢ٜبـ ــا    ا٢جتوـ ــْ آٍـ ــ  بٝغـ ــدا  وت علـ ــ  البـ تنصٍـ
ــ ضـــٌإ ــْ ًأ عسبَـــْال بٝغـــْ خؿـــٌف وت ناكـ  طـــعُالً نآقـــسال بٝغـ

 وت تطـــاه  بٝغـــْال علـــٌ  وت متخؿؿـــْ كادقتَـــْأ ا مٛضطـــ بثـــا ن٢
ــازإ ــ ظوـ ــٌيال ناًبَـ ــْال ٌجـ ــْا٢ بٝغَـ ــسال وت عجاشٍـ ــا نآقـ  ٍتناضـــ  ؿتـ

ــٌ ال ًتػــع  ــال هــرا وت عل ــإإً ،ناصم ــا، دزاضــا ال زتق  ًًجــٌد فَو
 هــرا وت علمــإال دتَــ  ًزافــد ًعــٌن كنــص قدقتــْال دزاضــا الً كتــ ال
ْ  داز طــاجدانت طــلمٌن انت ختــرإ فلقــد  ناصمــال  للــدزع  ًحلقــا  ثقافــ
 ًدزاضـــا  كتـــ  ًلتؿـــب  ،اهلل لػـــعاٖس تعظَمـــاٵ هـــرا ٌٍمنـــاإؾت ً

ــٌ الأمــظ ً ــا أضاضــاٵ َ  قــاد ال وت لغــْالً نآقــسال علــٌ  مــ  ٍطــتظوس نت
 .ٍا اٞ م 

ــا  ًوت ــا أ بـ ــاجدانت حكـ ــ أ طـ ــْ حادٍـ ــازّ وت نبٌٍـ ــاجدانت عمـ  طـ
ــد  ــ ًعـ ــا ٌضارتـ ــ الب فَوـ ــ  ًأ باةـ ــٌا اٞ زفـ ــر وت ؾـ ــادّال غـ  عبـ

ــً ــٓ ركس،ال ــ ًنو ــل    نيبال ــى ًض ــى ًآل ــ  ٍكــاٵأ ؾــلٓ اهلل علَ ــسإّ ع  ق
ــْإ عــ  نوــُال ًزد كمــا ، طــجدانت وت ْالكــال تنػــد أنً ،غــعازاٞ  قام
ــاجدانت وت دًداذتــ ــا اً ط ٝٵ إختاذه ــ ــْانتً للقكــإ ست ــ  سافع ــٓ ًعتم  عل
ــى ًمل كساهــْ،ال ــ عــ  ٍن ــً دزعال ــٞ فَوــا ركسال  غــعاٖس تعظــَ  مــ  ىن
ــاٵ طــاجدانتإؾت  ػــُانت ضــتحبا إإؾت  قــافْا٢ب اهلل ــ  مٱلق ــْ وت ب  كساه
نػــاد ا٢جــٌاش  علــٓ غــاهداٵ ناكــ مــا ضــتثيأ طــجدانت وت ػــعسال ػــادنإ
 .نبَى ًضنْؾت اتع اهلل كتا  وت

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى  نيبالـــإؾت  ًاٖـــ  بـــ  بكـــس ًفـــد جـــإ ًنتـــا"
ــ  قــظ خــر عــ   الضــ ًضــل  ــ(1)ضــاعدّ ب  ،(2)"ًحــدي عتػــس:  ا ًق
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ــدأنً  نيبالــ ٍــدِ بــؽت طــجدانت وت تٌحَــدال قؿــاٖد ػــعسإال  عــب ػ

 ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   لــا ضــتم إً ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  
 .جْاذتً سبٌبَْالب قسازا٢ م  افَو نتا

 نآقـــسال لغـــْ جطـــ  وت ناًتنوػـــ عسبَـــْال ناتـــداهم ناآفتـــ ًهنـــا 
ــر ــا  منـ ــنؽت،ال مٗـ ــداهماإ طـ ــ  حـ ــداخ  تتعلـ ــازاٞ بـ ــْال مؿـ  ،عسبَـ
 نٱــــ الً عامَــــْال ُفوــــ ًؾتاٞ مــــاأ ،ُضــــٝما٢ املعــــالب خــــسٔاًٞ
 . ؿحٓال غر م  عٌا ال بوا ٍتخاة  ستلَْ  اظالب

ــْالإؾت  لجـــٌٕالً ــاإً عامَـ ــْ ختاذهـ ــاًزّ لغـ ــى  ستـ ــبا ألـ ــْ ضـ  خاؾـ
 م ــسدا  عنــده   ــد هــرا ًمــ  عسبَــْ كلــوا ًقباٖــ  ًزتتمعــا  ؿتــدن
ــْ ــ  تسغــح  مطــتقلْ، عامَ ــاز نٱــ ال وت تطــام ال م ــ ال ًاختَ  تخ َ
ْ  بـ   جدٍـدّ  لَطـ  مـ  أنوـا    نالطـ ال علٓ  أٍـا  إؾت  جـرًزها  ـتتـد  قدقتـ
 ٍ وــ  ؿتــا سقــاالً ،دنانتــ وت ضــتقسازا٢ً ٌلــدٍ انت ًكثــسّ عباضــَؽتال

 . ؿحٓال عسبَْال كسا إ علٓ سفاذتً ت ا اٜل ًعد  ،عسفاٵ
ــا ــد فحَنمـ ــد ٍنتقـ ــإال أحـ ــتاذي،إ  قوـ ــى وت ضـ ــا) قٌلـ ــْال مٱسنـ  بازحـ

ــرز ،(مٱــساٵ أِ مٱــساٵ ــى ٍعت ــ ا اف اذتــ عن ــ داًد ب ــ  أنب ــْ وت ذل  شتاةب
 غتاةـــ  فَمـــا ًٍتٝح ـــٌن ٍلح ـــٌن ٌاالـــٍص مل نـــاعال أنً عامـــْال

ــإ بعكــاٵ بعكــو  ــْال عــادّ مــ  سً ارتــ اتق ــٝ عام ــ  ف ــ  ٍعَ ــ  ذل  م
 .اؾْارت م  ٍنؿ و 
 تمََـــصال مـــ  ٜبـــدً خٱـــساٵ ًأغـــد لحـــ ال مـــ  عـــ أ عامَـــْالً
 غــر  ــسدا انتً  ؿــَحْال غــر لَــْاحمل لــوجا ال هــُ عامَــْالف ،بَنومــا

 تدازكــى ًقتكــ  عــرزاٵ لــى  ــد ًقــد هــٌنأ لحــ الً ،لغــْال وت ٌجــٌدّانت
ْ ال ًبــؽت  ،ًكَ ــاٵ  كمــاٵ  عامَــْال مــ   ًقــسزاٵ  خٱــٌزّ  أقــ   ًهــٌ  عامَــ

، ًعــ  لغــٌِ خلــ  هــٌ ذتــ  فكــ  مٱلــ  ًخؿــٌف عمــٌ  لحــ الً
ــ   ــا٢اب ــُ ق ــ ا عساب ــاٵ فوــٌ ٜحــ  : إذا   ال: ذتــ   ا ٍق سجــ  ٍلحــ  ذتن
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 (1)أخٱأ
 نآقـــسال عـــ  بتعـــادا٢ ًضتٌهـــا عامَـــْال غـــَا  ضـــبا أ مـــ  ًلعـــ 

 رِالــ هــٌ نآقــسال ًلكــ  ،لغــْال ٌقــٌعَْؿت كــرتا ا٢ ًعــد  ًلغتــى
 ًمل ،عسبَـــْال علـــٓ كـــبرال قـــسزها مـــ  ًقتنـــ  عامَـــْال ًبـــإ عتجـــ 
ــْال تكــ  ــد عامَ ــ  ،آخــس دًن ببل ــْ ؾــبح أ ب ــ أ وت عام  مؿــازأ غل
 .نآقسال ع  لغْ متخل اٵ ًاقعاٵ لتعكظ ُضٝما٢ املعال

ٕ ال هــرا مــ   تخلـالــًؾت : اًٞ   ٩َؾــ  ختــاذإً بَننــا  ت ػــُانت ٌبــا
 عتمــادإ ًمنوــا ،متٌازثــاٵ ًاقعــاٵ تبــازيعإ ًأ تػــازينإ مــ  ًـتنــ  ،منــى حتــد
ــْال لغــْال ــا  اًزا احملــ وت  ؿــحٓال عسبَ ــ ًحلق ٛضطــا  انتً دزعال
ــْ أال ــٱس ًعلمَـ ــ  بػـ ــاظاٜل مـ ــا الً  ـ ــٌن  كلمـ ــاٵلَكـ ــاٵ ةسٍقـ  ًـتسٍنـ

 .نآقسال خدمْ وت ًمطاهمْ لح ال م  للتخلـ
ــ  ــادا٢ هـــرا ٍكـــٌن  نأ قتكـــ  نعـ  ًمساحـــ  مساتـــ  علـــٓ عتمـ
ــْ ــْانت ؾــَ  وت متباٍن ــ ًأقــ  علــ ال أهــ بــؽت  خاةب  ًٜ ،عامــْال مــ  ىمن

 كمسحلــْ  ؿــحٓالب نٱــ ال ًحؿــس دعٌّالــ هــري ت كَــ  مــ   نامــ
ــا  ــ ملق ــا ادتً دزعال ــْ التحــد  بالكــسي ًٍ ،امع ــ وتعامَ  دزًعال

ــاٵ، ٌشًٍـــــْاذت ــا الً مٱلقـــ ــْاٞ دزاضـــ ــاك نإً كادقتَـــ  غـــــر وت  نـــ
ــْال ؿــافتخإ ــسالً عسبَ ــٓظتــ  أن ً ،نآق ــْاٞ تعٱ ــْال وت ًلٌٍ  دزاض

 مــ  مَــْاٞ ظــاهسّ مــ  للحــد ًبداٍــْ كمقدمــْ للعسبَــْ ًمناهجوــا فَوــا
ــر ــازض أن غــ ــرا ٍتعــ ــ  هــ ــازإ مــ ــا ال عتبــ ــْال لغــ ــعٌ  قٌمَــ  للػــ
 .عسبَْال غر تتكل  يتال َْضٝما٢

ــحَ  ــساٞ أن ؾـ ــا  مـ ــادإإؾت  عتتـ ــْ ظتـ ــدزّ ملكـ ــْ ًقـ ــى، عامـ  علَـ
 صاًلــْانت ْالــح مــ  ًٍطــس بطــوٌلْ ٍتجلــٓ ُنــآقسال عــٌنالً ددانتــ ًلكــ 
 ناةغَـــ مـــ  ًخسًجوـــا لغـــْال بتحسٍـــس ػـــسً الً ٝبطـــْانت ًةـــٌ 
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 .عامَْال ناًعدً
ــ ً َٗــــــا  الب ًؾتاًٞ ْ ال ظالالــــ ــ ال وت علمَــــــ ُ ال املعــــ  عسبــــــ

 ظــــاهسّ حملازبــــْ ْػــــاملال ٱــــ ارتً دزاضــــا ال ًقــــ  ُضــــٝما٢ً
ــا  ٍكــــٌن  أن ًنقــــرت  مَــــْ،اٞ ــس بــــا  وت تعــــاًن هنــ ــْال نػــ  عسبَــ
 .عامَْال دإ ًستازبْ جداداٞ ًكٝ  نآقسال لغْ  ؿحٓال

ــًْ  ــسال لغ ــٌ نآق ــص جــام  ناعن  مؿــادٍ  فكــ أ ًمــ   خــسالً للع
ــدّال ــادا٢ً ٌحـ ــَما ،حتـ ــْاٞ أنً ٜضـ ــد  مَـ ــاز إؾت  تعـ ــ خـ  ٌة الـ
ــُال ــ ًامشلـــ  عسبـ ــ  اٵبعكـ ــتعل  هتـ ــْال ٍـ ــْالخانتب ،عسبَـ ــا ٱـ  وت ًٍنمَوـ
ــ ال ــٌمُال تعامـ ــ ال وت َـ ــَ  تمـ ــْاٞ فتػـ ــساٵ مَـ ــاٵنإً قوـ ــٓ ،ٱباقـ  ًتبقـ
،  قوـــُال ًأ لغـــٌِال للـــدزع ستـــدًدّ ملقـــا  منحؿـــسّ عسبَـــْال

ــْ  ــ  ٍؿــ   الًبرك ــسآن مل ًل ــس اٞق ــتكل   ا٢إؾت م ــ  ٜ ٍ  اٜضــتوصإ ؿت
 . ؿحٓال

ــاأ ــْا٠ مـ ــسٔاٞ فـ ــُ خـ ــد  فوـ ــإإ عـ ــْ عٱـ ــسال لغـ ــ وت نآقـ  دً الـ
ــدزال َْضــٝما٢ ــ  ناضــ انت ق ــْال م ــا ا٢ً عناٍ ــٌعُال هتم  سمســُالً ن
ــازنا٢ وت ــا غـــعٌبوا بـــؽت تػـ ــى زٍـــ  ٜ ًهتـ ــثقافال ٛضطـــا انت أن فَـ  َْـ
 تقـــ  خـــسٔاٞ نابلـــدال مـــ  ًغرهـــا َْضـــٝما٢ مؿـــازاٞ وت دٍنَـــْال

 .فَوا دزاضا ال لغْ عسبَْال لغْال جع  مطًٛلَْ علَوا
ــْال دًا  علــٓ نآقــسال حــاف  ذإً  لــا ًًقــ  زتــداٵ لــا ًبنــٓ عسبَ

ــازكأ ــازإب اٵنــ ــدها، ظوــ ــاه  قٌاعــ ــإ ًضــ ــٝ ا٢ علمــ ــَظ وت ضــ  تأضــ
 دقـــــْالب علٌموـــــا تؿـــــ ت يتالـــــ نحٌٍـــــْالً لغٌٍـــــْال دازعانتـــــ
 ٍتناضـــ  ؿتـــا تنتػـــس عسبَـــْال لغـــْال نإفـــ ،حاةـــْا٢ً ضـــتَعا ا٢ً

 مقٌمـــا  ـتتلـــ  وـــاأن مـــ  نآقـــسال لعلـــٌ  مقدمـــْ تأزغتَـــْال ًمنصلتوـــا
ــازنا٢ ــْانتعالً تػــ ــَبقٓ ،َــ ــا انت ًضــ ــ الً نــ ــباٵ ٌاقــ ــاٵ مناضــ  ًم تٌحــ

 .لا ًحافظاٵ حازضاٵ نآقسال ًضَظ  ٢تطاعوا،
 ُبى ان فرس  
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 ةانرسانو ُبى ان بني
ــ  عنـــى خبـــازل٣ ًجـــ  عـــص اهلل ختـــازيإ رِالـــ ناطـــنا٢ هـــٌ نيبالـ
 قتتــاش ًلكنــى نــيب ٍكــاٵأ هــٌ سضــٌ الً آخــس، ناطــنإ ًاضــٱْ غــر ًمــ 
ــ ــى أنبـ ــسٍعْ لـ ــدأّ غـ ــا ،مبتـ ــٌ  فبَنومـ ــٌف عمـ ــ ، ًخؿـ ــ  مٱلـ  فكـ

 .زضٌ  هٌ نيب ك  ًلَظ ،نيب هٌ زضٌ 
ــد ــس٩  ًلقـ ــص اهلل غـ ــ  عـ ــإناٞ ًجـ ــسمو أً بَـ ــلو  كـ ــٓ ًفكـ  علـ

 قــمنو  مــ  ،نــيب  الــ ًعػــسًن زبعــْأً ماٖــْ ًعــدده  خلقــى ضــاٖس
ٜٵ عػس ًثٝثْ ثٝمثاْٖ ًه  سض ال  .زضٌ

 : ًًجٌي ا قٌأ نيبالً سضٌ ال بؽت  س ال ًوت
ــرِ  :  ً اٞ ــنيب ال ــ   ؾــٌ  ٍطــم ال ــ ًٜانتل  سضــٌ الً ى ،ٍعاٍن

 .ل انت معاٍنًْ ؿٌ ال مس ظتم  لى اهلل بؽت  رِال
 علَـــى، نـــص انت كتـــا ال عجـــصّانتإؾت  كتـــ  مـــ  سضـــٌ ال:  ثـــانُال

 .قبلى م  كتا إؾت  ٍدعٌ افتإً علَى، ٍنص  مل م  نيبالً
ــثال ــ سضــٌ ال:   ال ــا الب نطــخ رِال ــ كت ــأ رِال ــى ص ن  غــسٍعْ علَ
 .نيب فوٌ منو  كرل  ٍك  مل ًم  ،قبلى م 

ــ سضـــٌ ال نإ:  سابـــ ال ــى رِالـ ــاهساٵ لـــ انت ٍأتَـ ــأمسي ظـ  بـــدعٌّ ًٍـ
 .نيبال فوٌ نٌ ال وت ٍسٔ ب  كرل  ٍك  مل ًم  ل ،ارت

ــ ــا:  امظارتـ ــ  ًزد مـ ــا ا٢ عـ ــاال مـ ــى سقـ ــٌ ال: طـــٝ ال علَـ  سضـ
 ٌحُ،الــ علَــى ًٍنــص  كلماتــى ًٍطــم  فــراي جرَٖــ  علَــى ٍنــص  رِالــ

ــسٔ ًزؿتــا ــا ضتــٌ منامــى وت ٍ ــساهَ إ زٍٚ ــى ب ــً طــٝ ،ال علَ  ٍطــم  نيبال
 .ٍطم  ًمل ػخـال زأٔ ًزؿتا كٝ ،ال

ــ  سضــٌ  ال بـــاقسالمــا   ا٢عــ   :  طــادع ال  جرَٖـــ  ٍأتَــى  رِال
ٝٵ،  . ًٍكلمى فراي قب
ــا  ــ ًامـ ــسٔ فوـــٌ نيبالـ ــٓ منامـــى وت ٍـ ــا ضتـــٌ علـ  بـــساهَ إ زأٔ مـ
ٌــا ًضتــ ــ م ــى ًضــل    اهلل زضــٌ  ناك ــى ًآل ــسٔ ؾــلٓ اهلل علَ ــ  ٍ  م



 155ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
  .ْالسضالب اهلل عند م  جرَٖ  تايأ حتٓ ٌحُال قب  نبٌّال ضبا أ

 نبــٌّال لــى كتــ  حــؽت ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     ستمــد ناًكــ
ــال ًجإتـــى ــا ظتَٗـــى اهلل عنـــد مـــ  ْالسضـ ــا ًٍكلمـــى جرَٖـــ  بوـ  بوـ

ٝٵ  ٌحُالــ ٍأتَــى منامــى وت ًٍــسٔ ،نبــٌّال لــى كتــ  مــ  بَــإناٞ ًمــ . قــب
ــى فَكلمــى ــ  ًعتدث ــاأً َقظــْ،ال وت زآي ٍكــٌن أن غــر م ــٌ د٩ احملــ م  فو

 ".منامى وت ٍسٔ ًٜ ٍعاٍ  ًٜ فَطم  ٥ٍحد٬  رِال
 مساتـــ  أعلـــٓ ًنَلـــو  ةـــٝ ا٢ً عمـــٌ ال بلغـــْ بَـــإناٞ ذكـــس نإ
ٓ  وــ أن ٍعــي  ٜ نبــٌّالً ػــس ال ُ  جوــْ مــ   ًاحــدّ مستبــْ علــ  تلقــ
 سضـــلٌنانت: طـــٝ ال علَـــى بـــاقسالعـــ   ًزد فقـــد ٌظـــاٖ ،الً ٌحُالـــ

ــأ فــنيب ةبقــا ، زبــ أ علــٓ  وت ٍــسٔ ًنــيب غرهــا ٍعــدً ٜ ن طــى وت تنب
ــٌ ال ــد لــ انت ًٍعــاٍ  ؿــٌ ال ًٍطــم  ن ــٌا ةاٖ ــْإؾت  زضــ أ ًق  ًأ قل

ــسًا ــا كثــــ ــى وت كمــــ ــ قٌلــــ ــلٴن٤اي٥]اؾتتعــــ ْ٪إؾت  ٤ًأٲز٦ض٤ــــ ــ ٤ٖــــ ــ م٪ا ٦ً  ٫الــــ  أٲ
 .  اٵال ثٝثؽت ٍصٍدًن:  ا ًق(1)[٤ٍصٸٍد٥ًن٤

ــسٔ ًنـــيب ــى وت ٍـ ــم  منامـ ــاٍ  ؿـــٌ ال ًٍطـ ــْال وت ًٍعـ ــٌ َقظـ  ًهـ
ُ أ مثـ   ما إ ٓ  بامـا   ًلـَظ  نبَـاٵ  بـساهَ  إ ناكـ  ًقـد  عـص ، ال ًلـ  ا قـ  حتـ
ــُإٸ]:  ــ ٲ ن ــاعٸ ج٤اع٪لٳ ــا ل٪لن٬ ــ إٸم٤ام٧ ــ ٦ ا قٲ ــُ ٤ًم٪ ٬ٍت٪ ــ ذ٥ٰز ــ ٜٲ ا قٲ ــد٪ِ ا ٤ٍن٤  ع٤و٦
ــال ــنماٵ   (2)[ ؽت٤انت٪ظٺـ ــد ؾـ ــ  عبـ ــاًش  ًأأِ مـ ــاٵ ً ـ ــًثنـ ــدٍاٵ ٜ اذتـ د متعـ

 ٍؿل  ل٣مامْ.
 مبػــسٍ  بَــإناٞب زضاٞ هــ أ علــٓ ًجــ  عــص اهلل عــ أن ًكمــا

ــإف هـــدٔ ٖمـــْأً  لتكـــٌن ،علـــَو  كتـــ ال ا صنإبـــ ت كـــ  ىناضـــبح ىنـ
ــا  حجــْ ــْ ًب ــاٵ ،هداٍ ــ  ًمناضــكو  عملــو  وت ناقتــا٢ هــ ٞ ًعٌن  ب

 .ًجواده 
 كتا   م  اهلل ص أن ك  اهلل ٍازضٌ  قَ ً

                                                           

 .147 ؿافا ال ضٌزّ( 1)
 .124 بقسّال ضٌزّ( 2)
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ــ ــْ:  ا قــ ــحَ ْ ماٖــ ــْأً ؾــ ــ كتــــ ، زبعــ ــٓ اهلل ص أنــ ــَ  علــ  غــ
ــٓ ،ؾــحَ ْ متطــؽت ٌ  ًعل ــ ــٌ  ًه ــظإ أخن ــؽت دزٍ  ؾــحَ ْ، ثٝث

ــ  بــــ  ًعلــــٓ ــ  خــ ــٓ  قل الأً  مــ ــساهَ إًعلــ ــس بــ ــح عػــ  ،اٖ ؾــ
 .(1)نا سقالً صبٌزالً َ صتا٢ً تٌزاّالً

ــْ ًوت ــُأ عــ  زًاٍ ــاأن ٍسفعــى ذز ب ــْ و ــا  ماٖ  ًعػــسًن زبعــْأً كت
 .ؾحَ ْ متطٌن دزٍظإ علٓ ص أن منوا. كتاباٵ

:  ا قـــ ىأنـــ ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ستمـــد نيبالـــ عــ   ًزًِ
 بــــي مــــ   ا٠ زبعــــْأ مــــنو  نــــيب  ا٠ َــــْنامث زأع علــــٓ بعثــــ 

 عــاظ أ علــٓ مــاأ حتمــ  وــانإف طــندال ؾــحْ فــسض ًعلــٓ ،(ضــساَٖ إ
 ًضـــَا   قـــساٖ ال حطـــ   معَنـــْ ؾـــ ْ  معوـــ   رٍ الـــ ًأ بَـــإناٞ
 .عنٓانت  خٝ م  ًأ دٍ ،اذت

ــد ــس أ لقـ ــص اهلل كـ ــ  عـ ــرت  ًمل آد  بـــي ًجـ ــر مـــ  زضاٞ ٍـ  غـ
 ،نبـــــٌّال ٍتٌازثـــــٌن بَـــــإناٞ ناًكـــــ مطـــــترتّ، ًأ ظـــــاهسّ حجـــــْ،

ــب ٍبػــس زضــٌ  ًكــ . مَثاقوــا علــٓ ًعتسؾــٌن  عــ  بعــدي، ٍــأتُ رِال
ــ ا كمــإ وت ؿــدً ال ــ  حــدٍ  وت دٍ ال  ستمــد مــا ا٢إؾت  ٍطــندي ةٌٍ
 اهلل ًحـــٓأ نبٌتـــى، ٍـــا أ ضـــتكمل أ نتـــا آد   أن : ًفَـــى بـــاقسال

ــىإ ىناضــبح ــٌّال ًمــرا  علــ ال ظتعــ   أن لَ ــىإ وت نب ــْ بن  ًبػــس ،اهلل هب
 نبــٌّ ٍــا أ مكــ  فلمــا ،بَــإأن كلــو  آبــإ بَنومــا ناًكــ بنــٌ ، آد 
ــٌ  ــ  ن ــرا  دف ــ ال م ــٌّالً عل ــىإإؾت  نب ــَظ ضــا ، بن ــد ًل  اٜ ضــا  بع
 مطــتخ ؽت، ًغــر مطــتخ ؽت بَــإناٞ مــ  ًهــٌد نــٌ  بــؽت نافكــ هــٌد،
 بــساهَ إً هــٌد بــؽت ناًكــ ،بــساهَ إإؾت  نبــٌّال توــ نإ هــٌد بعــد ًمــ 
 .عػسّ بَإناٞ م 

ــ  ًمل ــإناٞ ٍكـ ــص  بَـ ــ  ؿتعـ ــ عـ ــد بٕٝ،الـ ــٌا فلقـ ــنٌ  ًاجوـ  ؾـ
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 كـــــس الً للػـــــت  ًتعسقـــــٌا ،ا حـــــٌاٞ قطـــــٓأ ًعاغـــــٌا ذٔاٞ
 .ػسٍ ْال ذتَاتو  خاـتْ قت ال ٍكٌن اٵناحَأً

ــ هــرا ًمــ  ــٌا أ  الب ــاش  وت ق ــإناٞ من ــازبٌا بَ ــا ًق ــْال بو ًوت سبٌبَ
٦ٍــس٨  ال ٦ الــ٤ًقٲتنصٍــ  ]ال ٤ًقٲالابــ  ٤َو٥ــٌد٥ ع٥ص٤ ط٪ــَ ٥ انتٲن٬ؿ٤ــاز٤ٔ ال ٦ الــلٺــى٪ 

 .(1) [لٺى٪الاب  
ــن ظ غــْالبانت تلــ إؾت  لَتؿــدٔ ضــٝ ا٢ فجــإ ــْادت ؿــَ ال ب  وادٍ

ْ الً ــ  رتبٌٍــ ٕ ناٞ كـــسا إ وت زضــخوا  يتال ْ  بَــا ْ  ًمعسفــ  زتقـــاٖو إ حقَقــ
ت ــسٍ ، الفــسا  ًا٢ًفَــى منــ  مــ   ،ًكسامــْ ًعلمــاٵ منصلــْ بػــسال علــٓ

 .دٍ الوت  ىت قالإؾت ًدعٌّ 
ؾــلٓ  للــنيب ضــجد َم الــ مــ  قــد  نتــا معــاذاٵ نا ؾــوَ  فعــ )

 .اهلل علَى ًآلى ًضل 
 هرا  ما معاذ ٍا:  ا فق
 نؿــازٔال ًزأٍــ . ًعلماٖوــا لعظماٖوــا تطــجد َوــٌدال أن : ا قــ
 هرا  ما: قل  ًبٱازقتوا لقططوا تطجد
 .بَإناٞ حتَْ:  ٌاالق
 (2)بَاٖو أن علٓ كربٌا:  طٝ ال علَى ا فق
ــتمسإً ــحابْ ال ضـ ــْاًٞؿـ ــَو  ٖمـ ــٝ ال علـ ــدِال وت طـ ــ٩َ  تؿـ  لؿـ

 .عبادّال وت خٝفا٢ً تٌحَدالإؾت  ناعال لَتجى ًأمازاتى غلٌال
 علــٓ (3)اثلَ ادتــ دخــ :  ا قــ ُناهــ بــ  مســا  عــ  ثــٌزِال فعــ 

 .لى ٍطجد أن زادأف  الة بُأ ب  علُ
 .(4)لُ تطجد ًٜ هلل ضجدأ:  علُ لى ا فق

                                                           

 .  30ضٌزّ التٌبْ ( 1)
 . 2/112 ساشِال ت طر( 2)
 . ضٝ ا٢ بٝد وت نؿازٔال زَٖظ - ثإال ب ت  - اثلَ ادت( 3)
 . 2/113  .ن( 4)
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ــْ جــإ  لقــد ــْال بؿــ ْ ضــسإاٜ آٍ ــب٦ح٤ان٤ ] عبٌدٍ ــض٥ ــس٤ٔ ال ر٪ِ أٲض٦
دعــــٌّ ً ،عبــــادّالً ٱاعــــْال وت جتوــــادا٢ علــــٓ للحــــ  (1)[ب٪ع٤ب٦ــــد٪ي٪

 ًحـــــ  ًدعـــــٌّ متقـــــد  زد فَوـــــاً ،تعـــــاؾت   اهلل  لسجـــــإ فكـــــ 
ــْ عل البــ ًتٌؾــلىفــا ، ا٠ٞضــساز  ناطــنا٢ كتػــا ٢  ؿــعٌدال لكَ َ
 .عبٌدٍْال بؿ ْ ل حؿضسإ ا٢ًإخباز بأن معجصّ  طمإال وت

 ػظىاألسى اال
ــٌ ــس ًه ــ  ض ــسازأ م ــٌن،ال ض ــص ك ــ  ًكن ــاٖس م ــٌّ،ال ذخ  ًفكــ  نب

ــ  ــ اهلل م ــٓإؾت تع ــنا٢ عل ــٓ ،َْناط ــ  ؿــ ٌّال ًعل ــإناٞ م  خاؾــْ، بَ
ــب تعسٍ ــى ًقتكــ   علــٌ ال مــ  متعــددّ خــصاٖ  منــى  تت تــ علــ  ا بــ ىأن

ــْناسبال ضـــسازاًٞ كسامـــا الً عجـــصا انتً ــ َـ ــ تتعلـــ  يتالـ  ٌاد اذتبـ
 .ًضتٌها كٌنَْال مٌزاًٞ ا غَبانتً

ــإ ــ اهلل ضــ إ ىن ــى ٍطــتجَ  رِال ــ  ل ــىإب غــُٕ ك ــاؾت   ذن ــد ،تع  ًق
 أً كـــراٞ اهلل ضـــ إ أً عظـــ اٞ اهلل ضـــ إ نابعنـــٌ نؿـــٌفال وت ٍـــسد
 .عظ اٞ طسال

ــد ــى ًلقــ ــص اهلل حجبــ ــ  عــ ــ  ًجــ ــادال عــ ــ  اٜ عبــ ــٱ ٓإ مــ  ،ؾــ
ــسال مـــ  ًجـــٌدي مٌقـــ  وت ختلـــ أً ــْ آٍـــْ وت هـــٌ هـــ  نآقـ  ًأ معَنـ

ــا  زتمٌعــْ ــْانت ضــسازأ مــ  ضــس خ ــإا٢ً ،آٍ ــْلاٜ عسف  مــ  جــصًٕ َ
ــ اذت ــرتالً جـ ــا أً طـ ــ ال حكـ ــى، غَـ ــري ًمعازفـ ــغسٔ، ًهـ ــا ؾـ  أمـ
 ًٍــد  نعــ ، ٌا ادتــ ٜ  أ  نآقــسال وت مٌجــٌد هــٌ هــ  فوــُ كــرٔال

٦َـــ ٲ ٤ًن٤ص٬لٴن٤ـــا  ]اؾتتعـــ ا قـــ،  طـــنْالً كتـــا ال علَـــى ٤َ ك٪ت٤ـــا ٤ال ع٤لٲ  اأنـــت٪ب٦
٫ٕ ل٪كٳٰ  ٦ُ  .(3) [  غ٤

                                                           

 .1 ضسإا٢ ضٌزّ (1) 
 .  89ضٌزّ النح  ( 3)
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ــإناًٞ ــٌا بَـ ــايإ ز٥شقـ ــ  ٍـ ــأجصإ ًلكـ ــْ بـ ــ  متباٍنـ ــ ال وت ًمساتـ  كـ

ــ الً ــساًٞ كَــ ــد  ثــ ــ  عبــ ــى   اهلل، ًعــ ــعٌد وت قٌلــ ــ  مطــ ــاؾت   بــ تعــ
 . (1)عظ اٞ اهللاض  هٌ  ا [قامل٦]

ــ   ــ  ًعـ ــى  ابـ ــاع وت قٌلـ ــاؾت   عبـ ــظ[ً]ح  [ً]امل٦]تعـ [ ةـ
ــ     عظــ اٞ اهللاضــ  هــُ  ا قــ ــد ب طــك  عــ  الًعــ  أمســإ بنــ  ٍصٍ

ــى ًضــل   اهللزضــٌ   ــى ًآل ــى قــ ؾــلٓ اهلل علَ عظــ  وت اٞ اهللاضــ   ا إن
 {سحَ  الــسلت  الــ هــٌ اٜى الــى ًاحــد ٜ الــكــ  الً } ٍــتؽت ا٠هــاتؽت 

 . (2)قٌَ  الُ اذت هٌ اٜى ال ٜ اهلل ، امل }ً 
 ا قــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلـى ًضــل  نيب ستمـد  الــًعـ  أبــُ أمامـْ عــ    

ــ  : أن  ــ اٞ اهللاضـ ــُ  عظـ ــ  ل ـ ــٌز مـ ــسآن ثـــٝ  : الضـ ــسّ ًالقـ   آبقـ
 عمسان ًةى.

ــطــٌز البعكــو  : فنظــس  وت هــري   ا قــ مســاٵ إثٝ  فسأٍــ  فَوــا ال
 قسآن : اللَظ وت غُٕ م  

٤ٌ اٜى اللٺى٥ ٜ ال}كسضُ الوت آٍْ   . {قٲَ٭ٌ ٥الٓ٭ اذتٲ ه٥
ٜٷى ال ٜ اهلل امل}عمسان   آًوت   . {ق٩ٌَ الُ٭ اذت هٌ ا

ــى  ــ ٪ )ًوت ةـ ٓٸ٩  ال٤ًع٤ن٤ـ ــ ــٌي٥ ل٪لٴح٤ـ ــٌ ٸال٥ٌج٥ـ ــ (3)(قٲَ٭ـ ــ ا ًقـ ثعليب وت الـ
ــ  داًًد جـــ  ــ ْ قتـ ــٌ  الؾـ ــسًنانت ا قـ ــاظالب  ط٩ـ ــابوْ  ـ ــان متػـ  ًمعـ

 ثٝثــْ وت داًد أبــٌ أٍػــا ٌ الةــ مــ  عــر فــَم  نوــسال عــر:  مت٩ قــْ
 مــا أبتــاي ٍــا:  ا فقــ ٍــٌ  ذا  فأتــاه  أؾــغسه ، داًد ًكــان ابنــاٵ عػــس
ٜٷ غــَٗاٵ بقــرافيت أزمــُ ــ ؾــسعتى ا ــإن٩ أبػــس:  ا فق ــ  جعــ  اهلل ف  زشق

 بــؽت دخلــ  لقــد ابتــاي ٍــا:  ا فقــ أٳخــسٔ مــس٩ّ أتــاي ثــ  قــرافت ، وت
 ٍوم٩ــي،  ًمل بأذنَــى  ًأخــر  فسكبتــى  زابكــاٵ  أضــداٵ فٌجــد   ا بــادت

                                                           

 .1/6الدز انتنثٌز ( 1)
 . 1/337انتنثٌز  الدز( 2)
 . 1/337الدز انتنثٌز ( 3)
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ــ ــس:  ا فق ــابي أبػ ــإن٩ ٍ ــرا ف ــى خــر ه ــ  .اهلل أعٱاك ــاي ث ــاٵ أت ــس ٌٍم  آخ
ــ ــا:  ا فق ــاي ٍ ــُ أبت ــؽت ٞمػــُ إن٩ ــادت ب ــب٩  ا ب ــا فاض ــٓ فم ــ  ٍبق ٜٷ جب  ا

 .اهلل أعٱاكى خر هرا فإن٩ ٍابي أبػس:  ا فق معُ، ٥ٍطب٩ 
 ٍقـــاتلي م٤ـــ ٦ ٩ُالـــ ابـــسش أن ٌ الةـــإؾت  ٌ الجـــ فازضـــ :  ٌاالقـــ
 علــٓ ذلــ  فػــ ٩ ملككــ ، فلــُ قتلتــى ًإن ملكــُ فلكــ  قــتلي فــإن
ــادٔ ٌ الةــ ــ ٦ عطــكسي وت فن ٩ًجتــى ٌ الجــ ٍقتــ  م٤  ًناؾــ تى ابــنيت ش

ــى فلــ  ٌ الجــ نــاعال فخــا  ملكــُ، ــ٩َو  ٌ الةــ ا فطــ .أحــد ظتب  نب
 بقــسن فــأتٓ ذلــ ، وت ًجــ ٩ عــص٩ اهلل فــدعا ،اهلل ٍــدعٌا ان اامشٌٍــ 

ــى ــ ، فَـ ــٌز دهـ ــ  ًتنـ ــد، مـ ــ  حدٍـ ــاحبك  إن٩:  فقَـ ــ ؾـ ــ  رِالـ  ٍقتـ
ٌ  ٌ الجـ  ٓ  قــسنال هـرا  ٌٍقـ   رِالـ  هـ ُ  زأضـى  علـ  حتــٓ ده الـ  فَغلـ

 كوَٗـــْ زأضــى  علـــٓ ٍكــٌن  ًجوــى  علـــٓ ٍطــَ   ًٜ منـــى زأضــى  ٍــده  
ٜٷ  فــــدعا فَــــى، ٍتقلقــــ  ٜ فــــَمٟي تنــــٌزال هــــرا وت ًٍــــدخ  كلَــــ ،ا
 .أحد منو  ٌٍافقى فل  فجس٩بو  اضساَٖ  بي ٌ الة

ــاؾت    اهلل فأًؾــٓ ــد وت إن٩ نبــَو إؾت تع ــا ًل ــ  م٤ــ ٦ أٍػ  بــى اهلل ٍقت
٩ُ أعــسض: ا ًقــ أٍػــا ٌ الةــ فــدعا ٌ ،الجــ ــى فــأخس  نبَــ ، علــ  ل

ٝٵ عػــس اثــي  فــٝ قــسنال علــٓ ٍعسقــو  فجعــ  طــٌازِ،ال ا أمثــ زجــ
 فــردد ازجــ  جطــ  علــَو  بــاد :  مــنو  لسجــ  فَقــٌ  غــَٗاٵ ٍــسٔ
 ؾـــٌزه  علـــٓ ا سجـــال نأخـــر ٜ إنـــا َـــىالتعـــاؾت    اهلل فـــأًحٓ علَـــى
ــا ــٌبو ،  ؾــٝ  علــٓ نأخــر ًلكن٩ ــ قل ــد لــ  بقــٓ هــ : ٍٞػــا ا فق  ًل

 .ٜ:  ا ق غره  
:  ا ، فقـــ غرهـــ  لـــى ًلـــد ٜ أن٩ شعـــ  إن٩ـــى ز ٩ ٍـــا:  نيبالـــ ا فقـــ
 اهلل ٍـــانيب اهلل ؾـــد :  ا فقـــ كــر٩ب ،  زب٩ـــُ إن٩:  نيب٩الـــ ا فقـــ.كــر  

ــاٵ لــُ إن٩  لقؿــس نــاعال ٍــساي أن اضــتحََ  داًد،:  لــى ا ٍقــ ؾــغراٵ ابن
ــى ــى، قامتـ ــى ًحقازتـ ــن ال وت فخلٷ تـ ــا غـ ــٌ ٍسعاهـ ــع  وت ًهـ ــرا، غـ  كـ
ٝٵ   داًد ًكـــان ــ  فـــدعاي .أمعـــد أشز  مؿـــ ازاٵ مطـــقاةاٵ قؿـــراٵ زجـ
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ــ  ا ضــ قــد ٌادِالــ فٌجــد َــىال ٌ الةــ خــس  بــ :  ا ًٍقــ ٌ ،الة
ــ  صز الـــ ًبـــؽت بَنــى   غـــاتؽت غـــاتؽت عتمـــ  فٌجــدي  َوـــا،ال ٍـــسٍ  يتال

ــا ــَ ال ظتَصهم ــا غتــٌض ًٜ ط ــ بوم ــا إ،انت ــ زآي فلم ــ  نيب٩ال ــرا:  ا ق  ه
 فـــدعاي أزحـــ ، نـــاعالب فوـــٌ بوـــاٖ ال ٍـــسح  هـــرا فَـــى غـــ  ٜ هـــٌ

 .ف اض زأضى علٓ قسنال ًًق 
ــى ا فقــ    ــنيت ًأشًجــ  ٌ الجــ تقتــ  أن لــ  هــ :  ٌ الةــ ل  اب

ــسِ ــ  ًأجـ ــُ  قـــ  وت خاـتـ ــ : ا ملكـ ــ .نعـ ــ :  ا قـ ــ  ًهـ ــ  أنطـ  مـ
ٓ  بــى  تقــٌٔ غــَٗاٵ  ن طــ  ــ  علــ ٓ  نعــ ، أنــا :  ا قتلــى  ق ٕ  أزعــ  فَجــُ

 عنوـــا ذتََـــى ًأفـــت  لـــى ًأقـــٌ  غـــاّ فَأخـــر رٖ الـــً نمـــسالً ضـــداٞ
 .ق ايإؾت  ًأخسقوما
ــسد٩ي ــكسي،إؾت  فـ ــس٩ عطـ ــس داًد فمـ ــادي مجـ ــا:  فنـ ــي داًد ٍـ  التلـ

 ثــ  .شتٝتــى وت فحملــى كــرا، ملــ  بــُ قتــ  رِالــ هــازًن حجــس فــإن٩ُ
 رِالــ مٌضــٓ حجــس فــإن٩ُ لتلــيإ ٍــاداًد:  يافنــاد آخــس مجــس مــس٩
٩ُ قت   .شتٝتى وت فحملى كرا، مل  ب

ــس٩ ــس فم ــس مج ــيإ:  ا فقــ آخ ــإن٩ُ لتل ــ حجــس  ف ــ  رِال  بــُ تقت
 . ل  اهلل خبأنُ ًقد ٌ ،الج

 ا ًضــ ٌ الجــ ًبــسش ا قتــال تؿــافٌا فلمــا .شتٝتــى وت فٌقــعوا 
 ًضـــٝحاٵ، ًدزعـــاٵ فسضـــاٵ ٌ الةـــ فأعٱـــاي داًد لـــى نتـــد إ بـــازشّ،انت

ــبظ ــ  طــٝ ال فل ــسع،ال ًزك ــاز   ــاٵ فط ــ  قسٍب إؾت  فسجــ  نؿــس إ ث
ــ  لــ ، انت ٕ  غــٝ  ال ج٤ـــب٥ ٤:  حٌلــى  م٤ـــ  ا فق ٓ  فٌقـــ  فجــا  لـــ ،انت علــ

ــ ــا:  ا فقــ ــأن  مــ ــ غــ ــسنُ مل إن اهلل إن٩:  ا فقــ ــي ٜ ٍنؿــ ــي ٍغــ  عــ
 .أٳزٍد كما أٳقات  فدعي غَٗاٵ طٝ ال

 ًمكـــٓ قـــٝ انت ًأخـــر فتقلٷـــدها شتٝتـــى داًد فأخـــر نعـــ ،:  ا قـــ
ــاعال أغــد٩ مــ  ٌ الجــ ًكــان ٌ ،الجــ ضتــٌ ــٌاه  ن  ٍوــص  ًكــان ًأق
ْ  لـى  ًكـان  ًحـدي  ٌَؽادت ْ  ثـٝ   فَوـا  بَكـ  نظـس  فلمـا  حدٍـد،  مـ   ماٖـ
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ــٓال داًدإؾت  ــى وت ق ــ قلب ــى ا فق ــ :  ل ــرش أن ــُ  قــ  ت ــ :  ا ل ــان .نع  ًك
 .تا ال طٝ ال علَى أبل  فسع علٓ ٌ الج

ــ ــأتَتي:  ا ق ــ ف ــال تــٛتٓ كمــا جــساذتً قٝ انتب  نعــ ،:  ا كــٝ   ق
 ضــبا  بــؽت ذتمــ  ٞقط٩ــم ٩ جــس  ٜ:  ا قــ .كلــ ال مــ  غــس٩ ٞنــ 
ــر زضاٞ ــمإال ًةـ ــ .طـ ــ  أً:  داًد ا قـ ــ  اهلل ٍقطـ ــ  .ذتمـ ــ ثـ  ا قـ

ــإاضــ  ب:  داًد ــساهَ  ىل ــ  حجــساٵ، ًأخــس  إب ــ خــسا٠ أخــس  ث :  ا ًق
ــ اضــ   ب ــ ثال أخــس   ثــ   مقٝعــى،  وت ًًقــعى  إضــحا   ىإل ــ   ال :  ا ًق
 ًاحــداٵ، حجــساٵ كلٷوــا فؿــاز مقٝعــى وت ًًقــعى ٍعقــٌ  ىالــاضــ  ب

٩ًز ــاي قــٝ انت ًد ــى ًزم ــ اهلل فطــخ٩س ب ــٓ سٍ ال ــ  جــساذت أؾــا  حت٩  أن
ــْال ــ بَكـ ــى  الفخـ ــس  دماغـ ــ  فخـ ــاي مـ ــ  ق ـ ــ  ًقتـ ــؽت ًزإي مـ  ثٝثـ

ٝٵ، ٝٵ ٌ الجــ ًخــس٩ َؼادتــ ضــبحانى اهلل ًهــص  زجــ ــَ  فجــس٩ي فأخــري قت
 .ٌ الة ٍدِ بؽت قايال حت٩ٓ

 ؽتانتضــــ دٍنــــْانتإؾت  ًانؿــــسفٌا غــــدٍداٵ فسحــــاٵ طــــلمٌنانت ف ــــس 
ــاعالً غــافتؽت ــركسًن ن ــ ٌ ،الةــ داًد فجــإ داًد ٍ ــُ أصتــص:  ا ًق  ل
ــا ــد٩تي مـ ــ امسأتـــُ، ًأعٱـــي ًعـ ــى ا فقـ ــد:  لـ ــْ أٳتسٍـ ــر لـــ انت ابنـ  بغـ

٩ُ غــسة  مــا:  داًد ا قــ .ؾــدا   ا قــ .غــُٕ لــُ ًلــَظ ؾــداقاٵ علــ
ٜٷ أٳكلٷ   ٜ:   . تٱَ  ما ا

 قتلـــ  فـــإذا غلـــ ٨،  لنـــا أعـــدإ نـــاالجب ًوت حسبـــُ زجـــ  أنـــ  
ــنو  ــاٖيت م ــتي زجــ  م ــ  ًجٗ ــ  بغل و ٩ًجت ــنيت، ش ــاه  اب ــ  فأت  فجع
ٝٵ مـــنو  قتـــ  كلٷمـــا ،  غل وـــ  نظـــ  حت٩ـــٓ خَٱـــى وت غل تـــى نظـــ  زجـــ
ــىال قٓالفــ ٌ الةــإؾت  بوــا فجــإ ــ دفــ إ:  ا ًقــ َ ٩ًجــى امسأتــُ، ُال  فص
 .ملكى وت خاـتى ًأجسٔ أبنتى

 ٌ الةـــ فٌجـــد ذكـــسي، ًأكثـــسًا ًأحب٩ـــٌي داًدإؾت  نـــاعال ا فمـــ
 زجـــ  ٌ الةــ  بنــ   بـــرل  فــأخر  قتلــى،  فـــأزاد ًحطــدي  ذلــ   مــ  
 .لَلْال نتقتٌ  إن٩ :  لداًد  الفق غنَؽت،انت ذً لى ا ٍق
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جصمــاٵ   جصمــ  ًهــ :  ا قــ.أبــُ:   الــٍقــتلي  ق ًم٤ــ ٦:  ا قــ

 تنظــس حتــٓ لَلــْال ت ــٌ  لــ  علَــ  ًٜ ٍكــر  ٜ م٤ــ ٦ حــد٩ثي:   الــق
ــدا  ــ .ذلـــ  مؿـ ــٗ :  ا فقـ ــان لـ ــا ذلـــ  أزاد كـ ــتٱَ  مـ ــاٵ أضـ  خسًجـ
ــ  ــَي ًلكـ ــص  اٖتـ ــ  بـ ــس، مـ ــى، متـ ــعى فأتتـ ــجعى وت فٌقـ ــٓ مكـ  علـ

ــدخ  طــسٍسال حتــ  ًدخــ  ًضــج٩اي .طــسٍسال ــ ال نؿــ  ٌ الةــ ف  لَ
ــبعلــ ٪  فق أٍــ :  لــا ا فقــ داًد ٍقتــ  أن ًأزاد  علــٓ نــاٖ  هــٌ:   ال

ــسٍس،ال ــسبى طـ ــسبْ فكـ ــَ الب قـ ــ طـ ــا ارت ا فطـ ــس، فلمـ ــد مـ ــ  ًجـ  زٍـ
ــ ػــسا ال ــسح :  ا ق ــا داًد اهلل ٍ ــس م ــسارت غــسبى أكث ــا  م  ًخــس ، فلم

ــى علـــ  أؾـــب  ــَٗاٵ ٍ عـــ  مل أن٩ـ ٝٵ إن:  ا فقـــ .غـ ــ ــى ةلبـــ  زجـ ــا منـ  مـ
ــ   حج٩ابــى فػــد٩د ثــأزي،  من٩ــُ ٍــدز  حت٩ــٓ ٍــدعي ٜ أن رتلَــ  ةلب
 .أبٌابى دًنى ًأغل  ًحس٩اضى
ــ  ــاي داًد إن ثـ ــْ أتـ ــد لَلـ ــدأ  ًقـ ــٌنال هـ ــٓ عَـ ــاؾت    اهلل ًأعمـ تعـ

ْ اذت ٓ  نــاٖ  ًهــٌ علَـى  فــدخ  بــٌا اٞ لـى  ًفــت  جبـ  فٌقــ  فساغــى علـ
ــى عنــد ًضــوماٵ زأضــى عنــد ضــوماٵ  عــ  ًضــوماٵ قتَنــى عــ  ًضــوماٵ زجلَ
 ا فقــ فعسفوــا طــوا الب أبؿــس ٌ الةــ اضــتَق  فلمــا. خــس  ثــ  ىالــامش
 بــُ ًظ ــس قتلــى فقؿــد  بــى ظ ــس  من٩ــُ، خــر فوــٌ داًد اهلل ٍــسح : 

 رِالــب أنــا ًمــا. حلقــُ وت طــو ال هــرا لٌقــ  غــإ عن٩ــُ، ًلــٌ فكــ ٩
  .آمنى٥

ــاٵ أتــاي قابلــْانت كانــ  فلمــا ــى فــدخ ،  ج٩ــا اذت اهلل فــأعمٓ ثانَ  علَ
 رِالــ ًكــٌشي منــى ٍتٌقــأ كــان رِالــ ٌ الةــ إبسٍــ  ًأخــر نــاٖ  ًهــٌ
ــى ٍػــس  كــان ــى مــ  غــعسا  ًقٱــ  من ــى هــد  مــ  ًغــَٗاٵ ذتَت ،  ثَاب
ــ  ــٌازٔ ًهــس  خــس  ث ــ ، ًزأٔ ٌ الةــ أؾــب  فلمــا .ًت  ضــلٷ  ذل

ــٓ ــٌنال داًد علـ ــى عَـ ــد٩ ًةلبـ ــ ال أغـ ــ  ٱلـ ــدز فلـ ــ   ٍقـ ــى، ثـ  إن علَـ
:  ٌ الةـــ ا ر٩ٍـــْ، فقـــال وت قتػـــُ داًد فٌجـــد ٌٍمـــاٵ زكـــ  ٌ الةـــ
ــٌ ال ــ  َـ ــا داًد أقتـ ــ  أنـ ــٌ زاكـ ــاؽ، ًهـ ــان مـ ــص  إذا داًد ًكـ  مل فـ
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 فــأًحٓ غــازاٵ فــدخ  داًد أثــسي، فاغــتد٩ علــٓ ٌ الةــ فــسك  ٍــدز 
 .بَتاٵ علَى فنطج  عنكبٌ الإؾت تعاؾت  اهلل

:  ا قــ عنبكــٌ ،ال بنــإإؾت  ًنظــس غــازالإؾت  ٌ الةــ أنتوــٓ فلمــا
ــٌ ــان ل ــا دخــ  ك ــإ رتــس  هاهن ــٌ ال بن ــى عنكب ــ   فرتك  ًمكــٓ، ًانٱل

ــٓ داًد ــ ادت ًأت ــ  ب ــدٍ انت م ــد تعب٩ ــى فتعب٩ ــ  .فَ ــإال ًةع ــادالً علم  ع٥ب٩
 قتـــ  عـــ  أحـــد ٍنوـــاي ٜ ٌ الةـــ فجعـــ  داًد،  غـــأن وت ٌ الةـــ وت

ٜٷ داًد ــى ا ــ  ًأغــسٔ قتل ــ  ال بقت ــإ، فل ــدز ٍكــ  علم ــٓ ٍق ــ عل  وت املع
ــ  اضــساَٖ  بــي ــى فَٱَ ٜٷ قتل ــى ا ٜٷ جَػــاٵ عتــاز  ٍكــ  ًمل قتل  هــص ، ا
 فسلتوــا بقتلــوا جب٩ــازاٵ فــأمس عظــ اٞ اهللاضــ   تعلــ  امسأّبــ أتــٓ حتــٓ
ــازادت ــ ب٩ ــا: ا فق ــا  لعلٷن ــإؾت  ضتت ــا، املع ــ  فرتكو ــ  وت فٌق ــ قل  ٌ الة
 .زلتى حت٩ٓ بكإال علٓ ًأقب  فع  ما علٓ ًند  تٌبْال

 عبــداٵ اهلل أنػــد:  ًٍنــادِ فَبكــُ قبــٌزالإؾت  غتــس  لَلــْ كــ ٩ فكــان
ٜٷ تٌبــْ لــُ أن ٍعلــ   مــ  منــادا نــاداي علــَو  أكثــس فلمــا .بوــا أخرنــُ ا

 أمٌاتــاٵ، فــاشداد تٛذٍنــا حت٩ــٓ قتلتنــا أن تسقــٓ أمــا ٌ الةــ ٍــا:  قبــٌزال
٧ٕ  ا لــ   فقــانت أ٩ٍوــا  لــ امــ:  ا فقــ فكلٷمــى ب٩ــازادت فسلتــى ًحصنــاٵ، بكــا
ــ اٵانتـــع زضاٞ وت لـــُ تعلـــ  هـــ :   ا تٌبـــْ  فقـــ مـــ  لـــُ هـــ  ىالأضـ
ِ  هـ  :  ب٩ازادت ْ  نـص   ملـ   مثـ   مثلـ   إن٩مـا  مثلـ    مـا  تـدز ٧ٕ  قسٍـ  عػـا

ــا  ــس دٍ الـــ فؿـ ــ  فتٱ٩َـ ــْال وت ترتكـــٌا ٜ:  ا منـــى، فقـ ٜٷ دٍكـــاٵ قسٍـ  ا
ــا ــا  أن أزاد ذمتمــــٌي، فلمــ ــ ٍنــ ــا  إذا ٞؾــــحابى، ا قــ ــ ؾــ  دٍ الــ

    .ؾٌتى نطم  دٍكاٵ تسك  ه :  ٌاالفق .ندجل حتٓ فأٍقكٌنا
٧ٕ حصنــاٵ زض، فــاشداداٞ وت اٵانتــع تسكــ  هــ  ًلكــ   فلمــا .ًبكــا

ــازادت زأٔ ــ  ب٩ـ ــ ذلـ ــ :  ا قـ ــٓ دللتـــ  إن أزأٍتـ ــ علـ ــ  املعـ  أن لعلٷـ
 عنـــدي ْانتـــعال سأّانتـــ أن فـــأخري ب٩ـــازادت علَـــى فتٌث٩ـــ  .ٜ:  ا قـــ .تقتلــى 

ــ ــ :  ا ق ــُ انٱل ــاال ب ــ  االأضــ َو ــُ ه ــ  ل ــان  م ــْ  ًك ــا تٌب ــ  إن٩م  ٍعل
 بلــ  فلمــا .نطــإه  علمــ   الزجــ فنَــ  إذا بَــ  أهــ ضــ  اٜ ذلــ 
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ــ ــا ال ٌ الةـ ــ بـ ــازادت ا قـ ــا:  ب٩ـ ــ انت أ٩ٍوـ ــا لـ ــ  إن إن٩وـ ــ ،  زأتـ فصعـ

 علَــ  نــاعال أعظــ  طــ ال:  لــا ا فقــ علَوــا دخــ  ثــ  خل ــى فخلٷ ــى
ــْ ــ  أن م٪ن٩ ــ  صتٷَت ــ ال م ــ  قت ــدِ  ق ًآًٍت ــعن ــٓ:  ال ــ .بل ــإن٩:  ا ق  ف
 ُ ْ  َـ ٪ ال لـ ُ   مـ   لـى  هـ   ا ٍطـ  ٌ الةـ  هـرا :  حاجـ  علَوـا  تٌبـْ، فغ٥ػـ
 .ٌ ارت م 

ــ ــا ا فق ــى: ل ــد ٜ إن٩ ــ  ٥ٍسٍ ــ  قتل ــ ًلك ــ   الٍط ــى ه ــ  ل ــْ   م تٌب
 قــر مكــان تعلمــٌن هــ  تٌبــْ، ًلكــ  ٌ اللٱــ أعلــ  ٜ اهللً:   الــفق

ــانٱل   ــيب  فـ ــا نـ ــرإؾت  بوـ ــ ، قـ ــلٷ  أامشٌٍـ ــ  فؿـ ــ  ًدعـ ــاد  ثـ  نـ
 رتا ،الــ زأضــى مــ  فــن   قــرال مــ  أامشٌٍــ  فخــس  قــر،ال ؾــاح 
 ك المـــ:  ا قـــ ب٩ـــاز،ادتً ٌ الًةـــ سأّانتـــ:  ثٝثـــتو  َو الـــ نظـــس فلمـــا

تٌبــْ   مــ  لــى هــ   الٍطــ ٌ الةــ ًلكــ  ٜ،:  اٜقَامــْ  قــال أقامــ 
 مـــ  أد  مل:  ا بعـــدِ  قـــ فعلـــ  مـــا ٌ الةـــ ٍـــا:  أامشٌٍـــ :  ا قـــ
ــس٩ال ــَٗاٵ ػـ ٜٷ غـ ــى ا ــ  فعلتـ ــ  ًجٗـ ــْال أةلـ ــ .تٌبـ ــ :  ا قـ ــ  كـ ــ  لـ  مـ
 ٌلد  ال

ٜٷ تٌبــْ لــ  أعلــ  مــا:  ا قــ .ا زجــ عػــسّ:  ا قــ  مــ  تتخلٷــٓ أن ا
ــس  ملكـــ  ــ  ًختـ ــد  أنـ ــبَ  وت ًًلـ ــ  اهلل ضـ ــد٩  ثـ ــد  تقـ ــٓ ًلـ  حت٩ـ

ــٌا) ــؽت( ٍقتل ــدٍ  ب ــ  ٍ ــ  ث ــ  تقات ــٓ أن ــ  حت٩ ــ  آخــسه ، تقت  زجــ  ث
 زهبــْ كــان مــا أحــصن ٌ الةــ ًزجــ  .م٩َتــاٵ ًضــق  قــرالإؾت  أامشٌٍــ 

 ٥ًلدي، ٍتابعى ٜ إن
ــد  ــٓ ًقـ ــٓ بكـ ــق  حت٩ـ ــ از ضـ ــى أغـ ــ  عَنَـ ــمى، ًضتـ ــدخ  جطـ  فـ
ــى، أًٜدي ــ علَـ ــ  ا فقـ ــت :  لـ ــٌ أزأٍـ ــ  لـ ــازالإؾت  دفعـ ــ  نـ ــت  هـ  كنـ

 إن نــازال فإن٩وــا:  ا قــ .علَــى قــدزنا ؿتــا ن ــدٍ  بلــٓ،:  ٌاالت ــدًني  قــ
قؿ٩ــْ، ال لــ  فــركس علَنــا، فــاعسض:  ٌاالقــ لكــ ، أقــٌ  مــا ت علــٌا مل
 نتقتٌ   ًإن٩ :  ٌاالق
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 أن طـــنا ةابـــ  فقـــد َـــاّاذت وت لنـــا خـــر فـــٝ:  ٌاالقـــ .نعـــ :  ا قـــ
 ًًلدي، ىالؿت فتجو٩ص.  الض رِالب

ــدي فقــد٩   ــٓ فقــاتلٌا عػــسّ ًكــانٌا ًل ــى بــؽت قٳتلــٌا حت٩ ــ  ٍدٍ  غــد٩ ث
ــ داًدإؾت  قاتلــى فجــإ قٳتــ ، حت٩ــٓ بعــده  هــٌ ــسي   نيب٩ال ــ لَبػ٩ :  ا ًق
٩ً  قتلــ  قــد ــب كنــ  مــا:  ا فقــ .عــد ــا رِال عنقــى،  فكــس  بعــدي حتَ

 علـــٓ ًملٷكـــٌي ٌ الةـــ خـــصاٖ  فـــأعٱٌي بـــداًد إضـــساَٖ  بنـــٌ ًأتـــٓ
٩ًلــى مــ  ٌ الةــ ملــ  أن طــو  ًكــان  ًلــدي مــ  غــصًال وت قٳتــ  أنإؾت  أ

  .(1)(ضنْ أزبعؽت
ٜ ارتـــًهـــرا  ــنداٵ ًجوـــْ ؾـــدًز ًد ْ، ًٜ ٍؿـــل  لـــر قـــعَ  ضـ

ــا ًزد وت   ــْ مـ ــٓ ةـــ النتعازقـ ــإ علـ ــسآن إذ إختؿـــ الٌ  وت الثنـ اهلل  ىقـ
 ؿتنصلْ عظَمْ م  جوا  منوا :

ىخَ اىىَنُوووٌْ ؼَووو يَّوووهَ قَووودْ تَعَووو َ ىىَهُوووٌْ َّثِوووُعهٌُْ إَُِّ  اهوَقَووو]تعـــاؾت   : قٌلـــى  ًؾتاٞ

ــأن   (2) [ٍَيِنًووا ــٌ التعــَؽت ،     اهللًفَــى آٍــْ ب فوــٌ مل ٍكــ   أكسمــى علــٓ ضت

 ملكْ .انتنبٌّ ًٜ ضب  الم  ضب  
ــْال ــاز  ثانَـ ــإ ًإختَـ ــ  لٱـــ اهلل: إجتبـ ــص ًجـ ــى ال عـ ــاؾت   ٌ  بقٌلـ تعـ
ــٌ (3) [يَّووووهَ  صْووووؽَفَاًُ عَيَووووُْنٌُْ  ىإَُِّ ] ــسدد، ًلــ ــرا  تــ ــ  هــ ــٱ إ ا٢هــ ؾــ

ــتدٍ ، فأ  متؿـــ   ــادزانتؾـــ  ًاًٞمطـ ــٌ  تبـ ــانُ، الهـ ــاثـ ًزد وت  بَنمـ
وَ ذْووووُ عَيَوووُْهٌِْ ]تعـــاؾت   يت عنـــدي قٌلـــى الـــٍـــا  ا٠رِ إنطـــلخ مـــ  الـــذ  
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يَّووووُْؽَاُُ فَنَوووواَُ ٍِووووِْ   ىرٌِ آذَُْنَوووواًُ آََاذِنَووووا فَاّعَوووويَََ ٍِنْهَووووا فَأَذْثَعَووووهُ    ىووووَّثَووووأَ 

 . (1) [غَاوََِِ ى

عبــاع : ابــ   ا إبــسّ، ًقــ بلعــ  بــ  بــ  مطــعٌد هــٌ اهللعبــد  ا ًقـ 
 .(2) هٌ بلع  ب  باعٌزّ(

 إنطــدِ  الإضــحا  ًابــ  عبــاع ًابــ  ي علــٓ مــا ذكــس  ًكانــ  
 بــي أزض ًنــص  بــازٍ ادت حــس  قؿــد نتــا( طــٝ ال علَــى) مٌضــٓ
ــان ــ  كنع ــُ ػــا ال أزض م ــٌ  أت ــ  ق ــ إؾت  بلع ــان بلع ــدي ًك اضــ   عن
 .عظ اٞ اهلل

 جــإ قــد ًإن٩ــى كــثرّ جنــٌد ًمعــى غــدٍد زجــ  مٌضــٓ إن:  ٌاالفقــ
 ًبنــٌ قٌمــ  ًأنــا إضــساَٖ  بــي ًعتلــوا ًٍقتلنــا بٝدنــا مــ  غتسجنــا
ــَظ عمــ  ــا ًل ــٌ  لن ــ  ق ــ زتــا  زجــ  ًأن ــأخس  دعٌّال  اهلل ًاد  ف

ــاؾت    ــسد أنتعـ ــا ٍـ ــٓ عنـ ــى مٌضـ ــ ًقٌمـ ــ :  ا فقـ ــيب ًٍلكـ ــى اهلل نـ  معـ
،  أعلــ  مــا اهلل مــ  أعلــ  ًأنــا علــَو  أدعــٌ كَــ  ٛمنــٌنانتً ٖٝكــْانت

ِ  ذهبـ   هـرا  فعلـ   إن ًإنُ ُ  دنَـا ( نـص  ) مـ   لنـا  مـا  ٌاالًقـ . ًآخستـ
 حت٩ـــٓ ٍـــدعٌ ٜ ًكـــان زب٩ـــُ، أٳٕامـــس حتـــٓ:  ا قـــ ذلـــ  وت ًزاجعـــٌي

 .علَو  دعإال فَأمسنُ نا انت وت ٍٛمس ما ٍنظس
ــى فقَــ  ــا انت وت ل ــد  ٜ:  ن ــَو ، ت ــُ:  لقٌمــى ا فقــ عل  أٳمــس  قــد إن

ــُ ــ وت زب٩ ــَو  دعإال ــُ عل ــد ًإن٩ ــى فوــدًا ن٥وَــ ، ق ــْ، ل ــوا هدٍ ــ ٩ فقبل  ث
ــٓ:  ا فقــ علــَو ، أد :  ٌاالًقــ زاجعــٌي ــس فلمــا أٚمــس حت٩  ظتــُٕ مل أٳم٩

 كــسي لــٌ:  ٌاالفقــ غــُٕ، ٩ُالــ ظتــُٕ فلــ  أٳم٩ــس  قــد:  ا فقــ. غــُٕ َــىال
ــ  ــدعٌ أن زب٩ ــَو  ت ــا  عل ــا لنو ــا  كم ــ وت نو ــ . ًؾتاٞ سّانت ــٍص فل  ٌاال
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ــى ــى) ب ــىال ًٍتكــسعٌن( ٍسًقٌن ــٓ َ ــٌي حت٩ ــافؼت فتن ــ  ف ــاٵ) فسك ــى( أتان  ل
 .جطبان لى ا ٍق إضساَٖ  بي عطكس علٓ ٍٱلعى جب إؾت  متٌجواٵ
ــى زبكــ  كــثر غــر علَوــا ضــاز فلمــا ــص  ب ــٓ فكــسبوا عنوــا فن  حت٩

 بوــا ف عــ  زبكــ ، حت٩ــٓ كــثراٵ بــى تطــس فلــ  فسكبوــا قامــ  أذاقوــا إذا
ــ  ــ  مث ــا فقامــ  ذل ــ  فسكبو ــى تطــس فل ــٓ كــثراٵ ب  فكــسبوا زبكــ  حت٩
ــٓ ــا إذا حت٩ ــ لــا اهلل أذن أذاقو ــى حجــْ فتكلمــ  كٝ الب ــفق علَ :   ال
 عـــ  تسدنـــُ أمـــامُ ٖٝكـــْانت تـــسٔ اٜ تـــره  أٍـــ  بلعـــ  ٍـــا ًعتـــ 
 علَو ، تدعٌ ٛمنؽتانتً اهلل نيبإؾت  لنره  هرا ًجوُ
 بــى أغــسق  إذا حت٩ــٓ فانٱلقــ  ضــبَلوا اهلل فخلٷــٓ عنوــا ٍنــص  فلــ  
ــٓ ــ  عل ــ  جطــبان جب ــدعٌ جع ــَو  ٍ ــٝ عل ــدعٌ ف ــَو  ٍ ٜٷ بػــُٕ عل  ا

ــى ؾــس  ــانى ب ــىإؾت  لط ــى ٍــدعٌ ًٜ قٌم ــر لقٌم ٜٷ خب  تىالمطــ ؾــس  ا
 .إضساَٖ  بيإؾت 

ــابلع  أتــدزِ:  قٌمــى لــى ا فقــ  ًتــدعٌ لــ  تــدعٌ إفتــا تؿــن  مــا ٍ
 ًانــدل  علَــى اهلل غلــ  قــد غــُٕ هــرا أملــ  ٜ مــا فوــرا: ا قــ علَنــا،
 دنَاالـــ مـــي نا٠ ذهبـــ  قـــد:  لــ   ا فقـــ ؾـــدزي علـــٓ فٌقـــ  لطــانى 

ٜٷ ٍبــ ٤ فلــ  خــسّ،ا٠ً  اكتلــٌا ،ا ًأحتــ لكــ  فطــأمكس َلــْاذتً كــسانت ا
 عطــــكسالإؾت  أزضــــلٌه  ثــــ ٩ طــــل ال ًأعٱــــٌه  ًشٍنــــٌه  نطــــإال

ــى ٍتعــدًا ــ  فــٝ ًمــسًه  فَ ــإنو  أزادهــا زجــ  مــ  ن طــوا امــسأّ ـتن  ف
 .ف علٌا ٍ تنٌه  منو  ًاحد زج  شنا إن

 امسوــا كنعــانَؽتال بــؽت امــسأّ مــس٬  عطــكسال نطــإال دخــ  فلم٩ــا
ٕ  مـ   بسجـ   ؾـٌز  بن  بػيت ِ  لـى  ا ٥ٍقـ  إضـساَٖ   بـي  عظمـا  بـ   شمـس
 علَــى إبــساهَ  بــ  إضــحا  بــ  ٍعقــٌ  بــ  امشعــٌن ضــب  زأع غــلٌ 

ــدها فأخــر َوــاال فقــا ،  طــٝ ال ــى حــؽت بَ ــ ٩ االــكت أٲفٴتن ــ  ث ــٓ أقب  حت٩
 ا قــ علَــ  حــسا  هــري ضــتقٌ  أظنــ  إنــُ:  ا فقــ مٌضــٓ علــٓ ًقــ 

ــ :  ــُ أج ــ  حــسا  ه ــ تقسبوــا ٜ علَ ــ  ٜ اهللفــٌ:  ا ق  هــرا وت نٱَع
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ــ ٩ ــ  ثـ ــا دخـ ــى بوـ ــ  قبتـ ــا فٌقـ ــ  علَوـ ــاعٌنال اهلل فأزضـ ــٓ ٱـ  بـــي علـ

 .ٌق ال وت إضساَٖ 
 مٌضـــٓ أمـــس ؾـــاح  هـــازًن بـــ  عَـــصازال بـــ  ل نحـــاف ًكـــان

ــد زجــ ٨ ــ ارت وت بطــٱْ أعٱــٓ ق ــٌّ ل ــ وت ًق ــان بٱؼال ــاٵ ًك  حــؽت غاٖب
ــسِ ؾــن  ــ  شم ــا غــلٌ  ب ــظ) ٱــاعٌنالً فجــإ ؾــن  م ــي وت( قتج٩  ب

 دخـ   ثـ ٩  كلٷوـا  حدٍـد  مـ   ًكانـ   حسبتـى  فأخـر  رارتـ  ًأخـر  إضساَٖ 
 بومـــا خـــس  ثـــ ٩ مسبتـــى( فاضـــتقبلوا) متكـــاجعان ًهمـــا قبـــْال علَـــى
ــاٵ ــا زافع ــمإالإؾت  بوم ــْاذتً ط ــد سب ــى أخــرها ق ــد برزاع ــى ًاعتم  ؿتسفق
 .ذتَتىإؾت  سبْاذت ًأضند خاؾستى علٓ

 ؿتـــ  ن عــ   هكــرا  لـــو ال:  ٍقــٌ   ًجعــ  ( عَـــصازال ٍكــسي ) ًكــان 
 وت إضـــساَٖ  بـــي مـــ  هلـــ  مـــ  فحطـــ . ٱـــاعٌنال فسفـــ  ٍعؿــَ  

ــاعٌنال ــا ٱـ ــؽت فَمـ ــا  أن بـ ــسِ أؾـ ــ شمـ ــى أنإؾت  سأّانتـ ــاف قتلـ  فنحـ
 . نواز م  ضاعْ وت  اٵال ضبعٌن منو  هل  قد فٌجٌدي
ــ   ــهن فمـ ــُ  الـ ــٌ ٍعٱـ ــساَٖ  بنـ ــد إضـ ــاف ًلـ ــ  فنحـ ــْ كـ  ذبَحـ

ــا  خاؾــستى علــٓ سبــْاذتب ٜعتمــادي لحــٓ،الً رزا الــً  ػــْال ذمٌه
 كـــ  مـــ  بكـــسالً ذتَتـــى،إؾت  إٍاهـــا ًبإضـــنادي برزاعـــى إٍاهـــا ًأخـــري

 .(1)هازًن ب  لعَصاز( بكساٵ) كان ٞن٩ى ًأن طو   الأمٌ
ــْ أن  ــًزً  عاٖػـ ــل  نيب الـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ ؾـ : إن  ا قـ

، ًٜ (2) رِ دعـــا بـــى آؾـــ  )ٍـــا حـــُ ٍـــاقٌَ ( الـــعظـــ  اٞ اهللاضـــ  
ــؽت   ــازض بـ ــٌف التعـ ــْ بارتنؿـ ــ  اؾـ ــسض  اٞ اهللاضـ ــٓ فـ ــ  علـ عظـ

ــحْ  ــاد ب الؾـ ــلمؽت ل٣جتوـ ــٌّ للمطـ ــى دعـ ــند ًفَـ ــطـ ــ  الدعإ ًالـ تٌضـ
 سجإ.الًعد  مغادزّ مقاما  
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ــْ :الثال ــ   ثـ ــ  بـــ اهللت كـ ــص ًجـ ــإ عـ ــٓ الٌ  بالكسا  ةـ ــادّ علـ صٍـ
وَشَ لًَُ تَعْووؽَحً ]تعــاؾت    ا طــ ، قــادتعسفــْ ًانتعل  ًالٛمنؽت بــانتــغــري مــ  

ــساَٖ  بـــ (1)[عْوووٌِ لِعِيْوووٌِ وَ ىفِوووٍ  ــ  بـــي إضـ ــان أعلـ ــ  ال، ًكـ تٌزاّ، ًفـ

َبــــْ وت الطَاضــــْ، ًكــــان أةــــٌ  بــــي إضــــساَٖ  لبعــــ  الً ا قتــــال
فــٝ  اهللعظَمــْ هبــْ مــ  النع  الــًهــري  ا قتــالقــدزّ علــٓ الن ــٌع ًال

 عظ   .اٞطس الًبَان مٌقٌعَْ تعاؾت    وت مسقاتى اٜتكٌن 
ــ  ً ــا ا٢عـ ــاد ال مـ ــ ؿـ ــ  اٜ جعـــ  اهلل نإ : ا قـ ــ اٞضـ  عظـ
 .حسفاٵ ًضبعؽت ثٝثْ علٓ

 .حسفاٵ ًعػسٍ  متطْ منوا آد  فأعٱٓ
 .ًعػسٍ  متطْ منوا نٌحاٵ عٱٓأً
 .حس أ َْنامث منوا بساهَ إ عٱٓأً
 .حس أ زبعْأ مٌضٓ منوا عٱٓأً
ــا عٱـــٓأً ــ حـــسفؽت، عَطـــٓ منوـ ــ بومـــا عتَـــُ ناًكـ  ًٍـــرٕ ٌتٓانتـ
 .بسفاًٞ كمىاٞ

 .حسفاٵ ًضبعؽت ثنؽتإ ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمداٵ عٱٓأً
ــاٵ حتجـــ إً ــا ًٍعلـــ  ن طـــى، وت مـــا ٍعلـــ  لـــٗٝ حسفـ  عٌن ـــ وت مـ

 .(كاوتال) عبادال
 .حسفاٵ عػس متطْ نٌحاٵ عٱٓأؾت اتع ىأن زًاٍْ ًوت

ــ  ــرا ًم ــَ ال ه ــال تقط ــ  ُنابَ ــَ  تعل ــْ عظ ــا آد  منصل ــ ًم  ناك
ــى ــٌّال ًظــاٖ  مــ  ٍٛدٍ ــْ نب ــى عــَؼال ضــبا أ ًتوَٗ . زضاٞ وت لرزٍت

ــَظ ًحــدي عــددال ناكــ نإً ــاٵ ل ــْ باب ــاز ال ًحؿــٌ  للمقازن  خاؾــْ  
ــا حــس  لكــ  أنً ــساٵأً خؿٌؾــَْ منو ــاٵلٝبٌأً ث ــْ ب ــ  كسقت ــ ال م  ،عل
ــوٌزانتً ــ  وت ػ ــدال أن ؾــٌ اٞ عل ــددالب تحدٍ ــٌ  ٜ ع ــى م و  لكنــى ،ل
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  ــسادنا٢ً ناػــال علــٌ علــٓ تــد  عــددال شٍــادّ نٞ  ٜدٜ لــى هنــا

ــٱس ــ  بػـ ــٌ ال مـ ــسّ إؾت  علـ ــامؽت انتجانـــ  كثـ ــسّ  الكـ ــ  مـ ــَْ لكـ قدضـ
ــا ذا    ــركس فَو ــدد   الت ــاظ تع ــْ بلح ــ   انتكلم ــَا   ا٠ٌقــٌ  ًنظ ــْ ًض ٍ

 .ٍا ا٠
ــا ا٢ عــ  ًزدً  ــ ؿــاد ال م ــ: ا ق ــ  ناك ــ إ عَطــٓ م ــسٍ  ب  م
 .بوما ٍعم  ناحسف

 .حس أ زبعْأ مٌضٓ م  ناًك
ــ ــ  ناًك ــساهَ إ م ــ حــس أ ضــتْ ب ــ  ناًك  ًعػــسًن متطــْ آد  م
 .َْنامث نٌ  م  ناًك حسفاٵ،

 نإ .ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  اهلل لسضـــٌ  كلـــى ذلـــ  ًكتـــ 
 .ًاحد ًح٥ج  حسفاٵ ًضبعٌن ثٝثْ اهلل ض إ

 ؼزوان أونىا
ــ ــ ا ق ــد٦ن٤ا  ]اؾتتع ــد٦ ع٤وٸ ــى٥     إؾت  ٤ًلٲقٲ ــد٦ لٲ ــ ٦ ن٤ج٪ ٤ًلٲ  ٤ُ ــ ــ ٥ فٲن٤ط٪ ــ ٦ قٲب٦ آد٤ ٤ م٪
 .(1)[ع٤ص٦م٧ا
-عصمــــاٵ عصمــــ  ا ًٍقــــ. ًدًاموــــا زادّا٢ ثبــــا  هــــٌ:  عــــص ال

ــْ -كـــ الب ــى، ًقٱعـــ  ػـــُٕال فعـــ  زد أ ذاإ ًعصقتـ ــٌدالً علَـ  ٌجـ
 .عد ال نقَ  هنا

 : نامعنَ عٝيأ كسقتْال ٍْا٠ وت ًعتتم 
 ناتَــــإ علــــٓ عصمــــاٵ لــــى صتــــد مل: ؿتعنــــٓ د انتــــ إزادّ:  ً اٞ

 .َثا انتً عودال  ْالًشت عؿَْ،انت
ــ ال ْ انت جتنـــا إ علـــٓ عصمــاٵ  لـــى صتـــد مل:  ُناث  مـــ  تحـــسشالً عؿــَ
ــَال بقسٍنـــْ قـــس اًٜ طـــ ناٞ ًهـــٌ ػـــجسّال مـــ  قـــرتا ا٢  وت نانطـ
 خاؾـــْ ٌقـــٌ انتب خـــسٔا٠ َـــْنآقسال ٍـــا ا٠ علَـــى تـــد  ًمـــا ،ٍـــْا٠
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 .بعكاٵ بعكى ٍ طس نآقسال أنً
 ؿتعنــاي كسقتــْال ٍــْا٠ وت عــص ال مٌقــٌ إؾت  نظــسال ؿــع ال مــ ً

ــ  فقــ ، لغــٌِال ــى قتكــ  ب ــ  تأًٍل ــٓانت ًف  مــساٞ أنً ؾــٱٝحُا٢ عن
ــإناٞ مــ  عــص ال أًلــُ سضــ الب ٍتعلــ  ــ بَ : فــَو ؾت اتعــ اهلل ا قــ رٍ ال

٦ًلٳٌا ؾ٤ب٤س٤ كٲم٤ا فٲاؾ٦ب٪س٦]  . (1)[س٭ض٥ ٸال م٪ ٦ ع٤ص٦ ٸال أٳ
إؾت  قـــافْا٢ب ًعَطـــٓ ًمٌضـــٓ بـــساهَ إً نـــٌ  متطـــْ ًهـــ  
 زبعــْأ هــ  ًقَــ  ،ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     ستمــد كــس اٞ نيبالــ
 ًذهــ  ،ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل     ًستمــد ًهــٌد ًنــٌ  بــساهَ إ

ــٌ :  ضــتْ وــ أنإؾت  بعكــو  ــساهَ إً ن  ًٌٍضــ  ًٍعقــٌ  ضــحا إً ب
 .غوسأً ؾ أ ً اًٞ ،ٌٍ أً

  :ًجٌي  عص ال أًلُ تطمَتو  ًوت
ــٓ ؾــرًا ً  :اٞ ــسًي عل ــ مك ــ  ًؾــرًا دنَاال ــا، ع ــٌ ستبٌبو  ًه

 .ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ستمد نيبال ع  سًِانت
ــانُ :ال ــ نإ ثــ ــٌا وــ ــاز إؾت  بعثــ ــا، زضاٞ مػــ ــا ًمغازبوــ  ًجنوــ

ــ أن أِ. طـــوانإً ــْ تو اٜزضـ ــ نإ ًقَـــ . عامـ  ًعَطـــٓ مٌضـــٓ ْالزضـ
 .ناخاؾت
 .ؿرالً ثبا الً دادت ًلٌاأ و نإ   :الثال
ــ  :ال ــ ساب ــْا٠ وت سادانت ــْال ٍ ــ  كسقت ـــ ،ال كتَ ـــ ) أنً سضـــ  وت( مـ
 ذً نــيب كــ  أنً. ناللبَــ عــٝيأ ٍــْا٠ وت [س٭ض٥ــ ٸال م٪ــ ٦]اؾتتعــ قٌلــى
 .للتبعَ  واأن قس اًٞ ًثبا ، عص 

 ًاحــد كــ  ػــساٖ ،ال ؾــحا أ ًهــ  نبــٌّال ستــٌز وــ نإ امظ :ارتــ
ــنو  ــإ م ــسٍعْ ج ــ ػــسٍعْال نطــخ  بػ ــإ يتال ــا ج ــٌ  الــرِ   بو السض
 .قبلى
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ــادع :ال ــ  طــ ــ هــ ــس رٍ الــ ــالب ًاأمــ ــاد،ادتً ا قتــ ــسًاأً وــ  ظوــ

 .دٍ ال وت ًجاهدًا كاغ ْ،انت
 بكــ  قــسًاأً ،اهللبــ قــسازاٜإؾت ضــبقٌا  رٍ الــ بَــإناٞ طــاب  :ال
 تكــــرٍ ال مــــ  ؿــــرال علــــٓ ًعصمــــٌا ًبعــــده  قبلــــو  ناكــــ نــــيب

 .ذٔاٞ ًؾنٌ 
ٓ  مــا  ا٢ عــ   ثــام  : ال ٓ  بـــ  علــ ــ  سقــا ال مٌضــ  مســـٌا" :ا ق
 أن ًذلـــ  ػـــساٖ ،الً عـــصاٖ ال ؾـــحا أ ٌانكـــا وـــ نٞ عـــص ال أًلـــٌا
ــ  ــيب ك ــد ن ــٌ  بع ــ ن ــٓ ناك ــسٍعتى عل ــى غ ــاٵ ًمنواج ــى، ًتابع إؾت  لكتاب
 .(1)"طٝ ال علَى لَ ارت بساهَ إ شم 
ــ  :ال ــا تاضـ ــد نتـ ــَو إ عوـ ــ وت لـ ــد نيبالـ ــى   ستمـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
ــدي مــ  ًؾــَإاًٞ ًضــل  ــاكت  ،بع ــٓ عــصمو  ف ــسازا٢ عل ــى ق ــأً ب  ىن
 .كرل 
ــد ــ أف ٠د  ناػــَٱال ًضــٌع لق ــ  ك ــد ػــجسّال م ــد أن بع  عو

 ناكــ ضــٌإ اٵنانطـَ  منــى ذلــ  نافكـ  منوــا، ٍأكــ  ٜ أن ًجـ   عــص اهلل لـى 
ــَال ــ ؿتعنـــٓ نانطـ ــ نقـــَ  ًأ رت الـ ــا(2)ركسالـ ــد  هتـ ــٓ ٍـ ــسٍ ال علـ  تػـ
 علــٓ تــد  زتقــإإ مدزضــْ وــاأنً ،عــص ال ًلــُأ بنعــ  تخؿــَـالً
 .حرتا إً ًثبا  بَقؽت بتٕٝا٢ مسحلْ جتَاشإ

ــنيب ــى ًضــل   ستمــد ًلل ــى ًآل ــسدنإ كــثرّ خؿــاٖـ ؾــلٓ اهلل علَ   
 : منواًهُ عدٍدّ  بَإناٞ بؽت بوا

ــ  دعــٌّ  ستمــد نبــٌّ   : ً اٞ  جتـــرا ٢ ًمــادّ  ًعــٌن  ،بــى  نال٣قت
ــٌ ال ــ  ، قلـ ــ ال ًبعـ ــص الً سعـ ــٌ  وت  ـ ــافسٍ ال قلـ ــعٌزه  كـ  ًغـ
 .ٱأارتً تقؿرالب

نبـــَؽت الخـــامت  ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ستمـــدنيب الـــ: ثـــانُال
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ًلـــَظ مـــ  غـــسٍعْ  ،طـــابقْالناضـــخْ للػـــساٖ  الػـــسٍعْ الًؾـــاح  
 قَامْ.الٌٍ  إؾت تنطخ غسٍعتى ً

ــثال ــصً   :  ال ــسآنالن ــٓ ؾــدز  ق ــ عل ــد ال ــى  نيب ستم ؾــلٓ اهلل علَ
٫ٕ ]،أً ؾرًزتى ًآلى ًضل  ٦ُ ٤َان٧ا ل٪كٳٰ  غ٤  .(1) [ت٪ب٦

تعــاؾت    ا قــ،  مــ اٞخــر  أمتــىجعــ  اهلل رِ الــنيب الــهــٌ  : سابــ ال
٫ْ أٳخ٦سٸج٤ ٦ ل٪لن٬اعٸ]وت خٱا  للمطلمؽت  ٦َس٤ أٳم٬  .(2) [كٳن٦ت٥ ٦ خ٤

 نيبالـــحطـــَْ، ًمعجـــصّ   نبَـــإاٞجـــإ  معجـــصا    : امظارتـــ
ًهــُ متجــددّ وت كــ  شمــان   عقلَــْ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ؾــلٓ ستمــد

 .قسآنال
 ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل  ستمــــد نيبالــــجوــــاد  : طــــادعال

ــى مطــرّ  البن طــى، ًبعــ  وت كتاٖــ  ًخسًجــى  سعــ  وت ن ــٌع أعداٖ
 طلمؽت.انتغلبْ دتٌَؽ النؿس ًالَ  ػوس ًحتقال

ــ غــسٍعْ  طــاب :ال ــى ًضــل  نيب ستمــد ال ــى ًآل ناضــخْ  ؾــلٓ اهلل علَ
 للػساٖ  ًلَظ م  غسٍعْ ناضخْ لا.

 قَامْ.الٌٍ  إؾت عم  بأحكا  غسٍعتى البقإ  : ثام ال

 وصفا هى بياءَاأل أػًار
ــ ــا]تعــاؾت   ا ق ــا ٤ًم٤ ــسٹ ج٤ع٤لٴن٤ ــ ٦ ل٪ب٤ػ٤ ــد٤ارتٳ قٲب٦ل٪ــ ٲ م٪ ٦ٍ ٦ لٴ ــإٸ ــ ٦ م٪ــ ٬ أٲفٲ  فٲو٥
 ببــدٍ  ٌ انتــ نــاعال علــٓ ًجــ  عــص اهلل كتــ  لقــد (3)[د٥ًن٤الــارتٲ

ٝٵ ًجعلــى حكمتــى  االــشً حتمَــْ عتبــازإب دنَاالــ َــاّاذت نتغــادزّ ضــبَ
 .خسّا٠إؾت  ا تقنإ داز واأنً

ــم ً  ؾـــ أ وت ثابتـــْال نـــٌامَظال ٌقـــٌ انت هـــرا وت بَـــإناٞ تػـ
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 ًمـــنو ، كَحَـــٓ ػـــبا ال ضـــ  وت قتـــ  بَـــإناٞ بعـــ ً لقـــْ،ارت
 عـــ  ضـــنادا٢ًب. تبلَـــ ال وت ًآٍـــْ حجـــْ عمـــسال ةـــٌ  اهلل زشقـــى مـــ 
 :ا ق ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  نيبال ع  ؿاد ال ما اٜ

 .ضنْ ًثٝثؽت تطعماْٖ بػسال بٌأ آد  عاؽ
 .زبعماْٖأً  ؽتال نٌ  ًعاؽ
 .ًضبعؽت ًمتطاٵ ضنْ ماْٖ بساهَ إ ًعاؽ
 .ضنْ ًعػسٍ  ماْٖ بساهَ إ ب  مساعَ إ ًعاؽ
 .ضنْ ؽتناًمث ماْٖ ضحا إ ًعاؽ
 .ضنْ ًعػسٍ  ماْٖ ٍعقٌ  ًعاؽ
 .ضنْ ًعػسٍ  ماْٖ ٌٍض  ًعاؽ
 .ضنْ ًعػسٍ  ًضتاٵ ماْٖ مٌضٓ ًعاؽ
 .ضنْ ًثٝثؽت ًثٝثاٵ ماْٖ هازًن ًعاؽ
 .ملكى ضنْ زبعٌنأ منوا ضنْ ماْٖ داًد ًعاؽ
 .ضنْ ّعػس ثنيتإً ضنْ ضبعماْٖ داًد ب  ناضلَم ًعاؽ
ــد ــإناٞ اهلل زش  لقـ ــْ بَـ ــْالع دزجـ ــ  َـ ــ مـ ــ اذتً ركإالـ ــا ،لـ  ًؿتـ
 تمــ  ال وت ا  عــال تــأثرال وت ًٍطــاه  ُلــ اٜ نؿــ انت هــرا ٍناضــ 

 ٌحُالــــإؾت  قــــافْا٢ب ،ًجــــى حطــــ أ علــــٓ نبــــٌّال ًظــــاٖ  دإأً
 .ناطنا٢ قدزا  ٍ ٌ  غَيب مدد هٌ رِال

 جع س ب  مٌضٓ ما ا٢ ع  ٍاضس ع  ابساهَ  ب  علٓ زًٔ  ما: ا ق ىأن

 عق ال وت قٌّ ذً ىأن أِ ،(1) (ؾافَْ ضٌدإ مسّ ؾاح  اٜ نبَاٵ اهلل بع 

 غاٍْ واأن قدٍ ال ٱ ال وت معناهاإؾت  غرأً. دٍ ال وت ًثبا  سأِالً
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 م  َْالخ أِ( ؾافَْ) واأنب دٍ اذت وت ًًؾ   ،  اذتً ْنا ٱالً ر اذت

  .سدٍْٗال خٝ اًٞ  اضدّال  اَٜارت ٱْالشت
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 َبي آدو
ــ  عنـــى خبـــازل٣ ًجـــ  عـــص اهلل ختـــازيإ رِالـــ ناطـــنا٢ هـــٌ نيبالـ
ــ  ــا اٞ ًلَبل ــ  حك ــر م ــص اهلل عــ  ًاضــٱْ غ ــرا ،ًجــ  ع ــ  ل ــ قَ  ىأن
ــاٵ مســُ ــٞ نبَ ــأأن ىن ــى ناكــ ضــٌإ ،اهلل عــ  خــرأ أِ ب ــدأّ غــسٍعْ ل  مبت

 .غسٍعْ لى لَظ اً
 ا قـــ زضـــٌ ، نـــيب ىأنـــ زًاٍـــْ وت ًزدً نبَـــاٵ آد  ناكـــ لقـــد

ــ  ــ ]اؾتتعـ ُ  ج٤اع٪ـــ ٨  ُأنـ ْٵ  ز٦ضٸاٜ ف٪ـــ  زضاٞ  نــــاًك ،(1)[... خ٤ل٪َ ٲـــ
ــوا ــ ًوت ٠د  كلـــ ــ : دٍ اذتـــ ــ اهلل خلـــ ــىأً آد إؾت تعـــ ــ قٱعـــ  دنَاالـــ
 .(2)قٱَعْ
ــنادا٢ًب ــ  ضـ ــُأ عـ ــازِال ذز بـ ــ غ ـ ــ : "ا قـ ــجدانت دخلـ ــ طـ  ذاإفـ
 لَــىإ فجلطــ  ًحــدي، ظالجــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  اهلل زضــٌ 

ــ ــُ ا فقـ ــا: لـ ــا ٍـ ــْ، للمطـــجد أن ذز أبـ ــى أنً حتَـ ــ حتَتـ ــ  ،نازكعتـ  فقـ
ــاأف ــا ،زكعومـ ــا فلمـ ــ  زكعتومـ ــىإ جلطـ ــا:  فقلـــ  ،لَـ ــٌ  ٍـ  ،اهلل زضـ
ــإ  ًأ ضــتكثسإ مٌقــٌ ، خــر:  ا قــ ؿــّٝ ال فمــا ؿــّٝالب أمــستي  ن
 :فَوا ا ق ةٌٍلْ قؿْ ذكس ث . ضتق إ

  بَإناٞ ك  ،اهلل زضٌ  ٍا:  قل 
 . اٵال ًعػسًن زبعْأً  ال ماْٖ:  ا ق

 ذل   م  سض ال ك  ،اهلل زضٌ  ٍا:  قل 
 .ةَباٵ كثراٵ ٍعي. غ راٵ كتاٵ عػس ًثٝثْ ثلثماْٖ:  ا ق

 أًل   ناك م  ،اهلل زضٌ  ٍا قل 
 .آد :  ا ق

 مسض   نيب ًآد  اهلل زضٌ  ٍا: قل 
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ــ   ضـــٌاي ثــ   زًحــى،  مــ   فَــى  ًن ــخ  بَــدي،  اهلل خلقــى  نعــ ، :  ا ق
ٝٵ  .(1)"قٳب٥

ــناداًٜب ــ  ضـ ــُأ عـ ــْإ بـ ــ  مامـ ــُأ عـ ــ ذز بـ ــ : ا قـ ــا: قلـ ــيب ٍـ  نـ
ٝٵ اهلل كلمى نب٩َاٵ، ناك نع ،:  ا ق آد   ناك بَاٵأن،اهلل  .قٳب٥

 مــــ  بــــدأ  زضاٞ وت ػــــسٍعْال حكــــا أ أن ًاقــــحاٵ ٍبــــدً هتـــا 
ــٌد ــا كــراً ،فَوــا آد  ًج ــنا٢ بٌاجبــا  ٍتعلــ  م  ،ىالــفعأ ًنــٌ  ناط
ــ ىأنــ رارتــ ًوت. ًشًجــى ًلــديإؾت  للتبلَــ  اهلل ختــازيإ ًلقــد  علَــى ص أن

 جرَٖــ   ٍاهــاإ علمــى خبٱــى آد  كتبوــا  ؾــحَ ْ ًعػــسًن إحــدٔ
 .طٝ ال علَى

ــر ــْانت ًتعتـ ــؽت ٝشمـ ــٌد ً أ بـ ــنل٣ ًجـ ــٓ ناطـ ــؽت زضاٞ علـ  ًبـ
ــٌّال ــساٵ نب ــاٵ للنــاع فخ ــسٍ اٵ ،كتَع ــْ ،لــ  ًتػ ــ ٞ ًحج  ،ناقتــا٢ ه

ــْ ــاٵإً ،ًمٌعظـــْ ًعـــرّ تتغػـــاه  ًبسكـ  نتقـــا إؾت تعـــ اهلل مـــ  كسامـ
 .بػسال بٌأ د آ أن عتبازإب بٌّاٞ

 بياءَنأل يىييةان يا احل
ــْ عظــَ  مــ  ــإناٞ منصل  اهلل فكــلو  ًمــا ،جتمــاعُا٢ ًمقــامو  بَ

ــص ــى، ًجــ  ع ــ ب ــٌن و نإف ــاتو  ٍعَػ ــْال حَ ــاٖس ٌَمَ ــسال كط ــ  بػ  ًًف
ــٌأ ــتمعو  ا حـــ ــٌن ،زتـــ ــإال ًٌٍاجوـــ ــُال عنـــ ــٌن ،ػخؿـــ  ًقتازضـــ

 .قٱوادا٢ً ذٔاٞ م  ٌنناٍع ماإؾت  قافْا٢ب ا عماٞ
ــا ا٢ عــ  ــ ؿــاد ال م ــ ناكــ نإ : ا ق ــإناٞ مــ  نيبال ــٓ بَ  لَبتل

 عٱؼالبــ لَبتلــٓ بَــإناٞ مــ  ناكــ نإً ،جٌعــاٵ قتــٌ  حتــٓ ٌ ادتبــ
ــٓ ــٌ  حتـ ــاٵ، قتـ ــ نإً عٱػـ ــ ناكـ ــ  نيبالـ ــإناٞ مـ ــٓ بَـ ــق الب لَبتلـ  طـ

 فــَو  فَقــٌ  قٌمــى، لَــأتُ نيبالــ ناكــ نإً ٍتل ــى، حتــٓ اضمــساًٞ
ــأمسه  ــدعٌه  اهلل بٱاعــْ ًٍ ــدإؾت  ًٍ ــ  معــى ًمــا ،اهلل تٌحَ ــْ مبَ  لَل
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ــى فمــا ــس  ٍرتكٌن ــ  ٍ  ــى م ــىإ ٍطــتمعٌن ًٜ كٝم ــٓ لَ ــٌي، حت ــإً ٍقتل  افت
 .(1)"عندي مناشل  قدز علٓ عباديؾت اًتع تباز  اهلل ٍبتلُ

ــد ــإناٞ شاً  ًلق ــ انت بَ ــاًٞ و ــاًك ،ا عم ــغال وت  ن ــأ  ال ٜٵعم  ا
ــَٱْ ــعْ بطـ ــبباٵ ،متٌاقـ ــْ ًضـ ــ  للمعَػـ ــد،ال ًزً  ٍتناضـ ــد  صهـ  ًٍـ

ــا ال ــىال عـــد  علـــٓعمـــ  فَوـ ــإؾت  تٌجـ ــا، دنَاالـ ــ ًشخسفوـ  نـــٌ  ناًكـ
 .خَاةاٵ دزٍظإً صتازاٵ

ــا ا٢ ًعــ  ــس م ــ ؿــاد ال جع   حــ أ ًجــ  عــص اهلل نإ: " ا ق
ــىنٞ ــ  بَاٖ  قٱــس مــ  غــَٗاٵ ٍكسهــٌا ٜ نٞ سعــُالً س اذتــ ا عمــاٞ م
ــ". طــمإال ــى ا ًق ــا: "طــٝ ال علَ ــ  م ــاٵ اهلل بع ــ  نبَ ــٓ ق  ٍطــرتعَى حت
 .(2)"ناعال زعَْ برل  ٍعلمى غن ،ال

ــد ــاز  ًلقـ ــص اهلل بـ ــ  عـ ــإنلٟ ًجـ ــ  وت بَـ ــاشًاإ نإً زشقوـ  وت متـ
ــو  ــا ا٢ عــ  ًزد. ضــسا ا٢ ًعــد  تٌاقــ الب مأكل ــ سقــاال م  ىأن

ــ ــا: " ا ق ــ  م ــيب م ــد اٜ ن ــُ ًق ــ ٞ دع ــعرال ك ــاز  ػ ــى، ًب ــا علَ  ًم
ــ  ــاٵ دخـ ــس  اٜ جٌفـ ــ  خـ ــى دإ كـ ــٌ ،فَـ ــٌ  ًهـ ــإناٞ قـ ــا  بَـ  ًةعـ

 مــا  ا٢ ًعــ  ،"غــعراٵ اٜ بَاٖــىأن قــٌ   ظتعــ   أن اهلل بــٓأ ،بــسازاٞ
ــى ؿــاد ال ــ لحــ الً سضــلؽت،انت ةعــا  ،(3)طــٌٍ ال: طــٝ ال علَ  لػتالب

ــس  ــإناٞ مـ ــ ،بَـ ــ أ ناًكـ ــبا اٞ حـ ــٌ إؾت  (4)ؾـ ــلٓ اهلل  اهلل زضـ ؾـ
 أهــ  فتقــسإ ًمــا ،بَــإناٞ ةعــا  ًهــٌ صٍــ الً  ارتــ علَــى ًآلــى ًضــل 

 ".صٍ الً  ارتب ٍأتدمٌن بَ 
ــد ــ  لق ــإناٞ خلٷ ــاع بَ ــاٵ للن ــاٵ مراث ــا  وت كسقت ــرإال ب  ؿــحْالً غ
 فَوــا تــسٔ ٜةعمــتو  غراَٖــْال قَمــْال تتبعــ  ذاإفــ. ػــ إال ًًجــٌي
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ــَْاٞ  ٌاٖـــدال ــْ  ًك اٍـــْ ،ضاضـ ــوا مـــ  بـــدنالًًقاٍـ  شتتلـــ  وت زخؿـ
 .تناًلا ًضوٌلْ ناشماٞ

ــإناٞ بسكــا  عظــَ  ًمــ  ــاتو  وت بَ ــ أهــ  ًعمــٌ  ،زتتمع  و ناشم
ــ اًٞ ٓ  ٜقــــٌا فقـــد  تعاقبـــْ، انت ا جَـ ــ  ؾـــنٌ   غـــت  ٍــــرإا٢ً بٕٝ،الـ
ــُارت ــى غــعسِاٞ عــ  ضــنادا٢فب.   ــ ؿــاد الإؾت  زفع ــٝ : ا ق  ث
ــس مل ــا ٍ  ــيب منو ــ  ن ــى، فم ــرّال دًن ــسالً طــداذتً ٱ  ٌضٌضــْال وت ت ك
 .ل ارت وت

. ٍـــتٱرًن ٜ بَـــإناٞ نٞ مـــنو  ٍـــتٱر ىأنـــب هنـــا ٱـــرّال ًفطـــس 
ــٓ ًٍػــود ــ  عل ــى ذل ــ قٌل ــٌ  وتإؾت تع ــ ]: احلؾــ ق ــا ٌاالقٲ ــ ٲ اةٺ٬َس٦ن٤  ب٪
 قـــٌ  ذ  وتإؾت تعـــ ًقٌلـــى. (1)[لٺـــى٪ال ع٪ن٦ـــد٤ ةٲـــاٖ٪س٥كٳ ٦ ا قٲـــ م٤ع٤ـــ ٲ ٤ًب٪م٤ـــ ٦

 ت٤نت٤و٥ــــٌا لٲــــ ٦ لٲــــٗ٪ ٦ ب٪كٳــــ ٦ ت٤ٱٲ٬َس٦ن٤ــــا اأنــــ ٌاالقٲــــ]: بَــــاٖو نٞ ضــــإًاأ
 .تعاؾت منى ًزلتْ خت َ اٵ أع  عنٓانت ًلك  ،(3)[لٲن٤س٦ج٥م٤ن٬كٳ ٦

ــاأً ــا طــداذت م ــٌ هن ــاعال عتطــده   أن فو ــا ٤ٍحطــدًا،  أن ٜ ن  كم
ــد٥ًن٤ أٲ ٦]: تعــاؾت قٌلــى وت ــا ع٤لٲــٓ ن٬ــاع٤ال ٤ٍح٦ط٥ ــاه٥ ٦ م٤ ــى٥ال آت٤ ــ ٦ لٺ ــل٪ى٪ م٪  فٲك٦

ــد٦ ــا فٲقٲــــ ٦َن٤ــــ ــس٤اه٪َ ٤ ا  آت٤ ــا ٤ال إٸب٦ــــ ْٲاذت٪٤ً ك٪ت٤ــــ ــ ــاه٥ ٦ كٴم٤ــــ ٦َن٤ــــ ــا ٤ًآت٤  م٥لٴكٵــــ
 .(4)[...ع٤ظ٪َم٧ا
 ٍــرتددًن رٍ الــ بأًلٗــ  ابــتٝٚه  فوــٌ لــ ،ارت وت ت كــسال مــاأً
ــٌ  وت ــٌتو  قبـ ــاٚ الً تػـــكَ الب دعـ ــٌنال ؾـــ أ وت تطـ ــسازيأً كـ  ضـ

  أن غـــر مـــ  كخـــٌاةس حـــدًثوا علـــٓ عتمـــ  دٍ اذتـــ ظـــاهس ًلكـــ 
ــٓ ــ وت تبق ــإ ،ن ظال ــ ج ــ  دٍ اذت ــ  للتخ َ ــاعال ع ــد  ن ــ  بع  تستَ
 ًٍغ ـــس ٛم انتـــ عبـــدي ٍكـــس  ًجـــ  عـــص اهلل أنً ٱـــرّ،ال علـــٓ ثـــساٞ
 .رنٌ ال م  ؿغاٖسالً نا ال
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ٓ  اهلل عـــ أن لقــد   ظوـــازإً  ٝاذتــ  سش البـــ سضــلؽت انتً بَـــإناٞ علــ

 ،فعلــو  قــٌل  لَٱــاب  ًمػــسبو  مأكلــو  وت ػــسٍعْال حكــا أب تقَــدال
ــرزًا ــاع،ال ًلَنـ ــْ نـ ــساٞ بلغـ ــادا٢ً مـ ــًْ زغـ ــبا  توَٗـ ــْال أضـ  داٍـ

 .سا اذت م  تح  الً تحسشالب تطل الً
ــا   ــاؾتقــ ــا] :تعــ ٍ٭و٤ــ ــ ٥ال ٤ٍاأٲ ــٌا س٭ض٥ــ ــ ٦ كٳلٳــ ــا ٪ال م٪ــ ــٌا ٱٺَٰب٤ــ  ٤ًاع٦م٤لٳــ

ن ظ مــ  الــمثــ  هتــا ـتَــ  لــى اًٞتبعــ  ا٠ٍــْ علــٓ ا٢نت ــا  ، [ااذتٵؾ٤ــ
ٝٵ ظتاهــد السش  الــباحــا  ًمؿــادٍ  انت نيب ن طــى وت منعوــا الــكــسٍ  كــَ

بـــدن الٱَبـــا ، ًلتتٌجـــى ًأعكـــإ   السمـــان مـــ   اذتًقوسهـــا علـــٓ  
  .اهللللجواد وت ضبَ  
ضـــسا ، ا٢٢جتنـــا   ٱَبـــا (التبعَ  )مـــ  الٍـــْ بـــا٠ًجـــإ  

ــٌن بانتًٍلحــ   ــإ وت اٞٛمن ــا  لقاعــدّ السفعــْ وت أكــ  المــس ًاٞنبَ ٱَب
 ن ظ .التػدٍد علٓ الدٍ  ، ًتس  الس  وت اذتمن  

ــى ًضــل    اهللًعــ  زضــٌ    ــى ًآل ــ ؾــلٓ اهلل علَ ــ  اهللإن : ا ق  ةَ
ــ   ــاٵاٜٜ ٍقب ــس اهلل، ًإن  ةَب ــ أم ــى   انت ــس ب ــا أم ــلؽتانتٛمنؽت ؿت ــسض  ا ، فق

اٵ إنــُ ؿتــا تعملــٌن اذتٱَبــا  ًاعملــٌا ؾــالسضــ  كلــٌا مــ  الٍــا أٍوــا }
ثــ   {آمنــٌا كلــٌا مــ  ةَبــا  مــا زشقنــاك  رٍ الــٍــا أٍوــا } ا ًقــ {علــَ 
ــ   الذكــس  ــى   السجــ  ٍٱَ ــا  الإؾت طــ س أغــع  أغــر قتــد ٍدٍ ز  طــمإ ٍ

، ًغـــرِ ٍـــا ز ، ًمٱعمـــى حـــسا ، ًمػـــسبى حـــسا ، ًملبطـــى حـــسا 
 ، فأن٬ٓ ٍطتجا  لرل  .سا اذتب

ــ  س  ًأخــ ــ  جــبر   اب ــُ حــامت عــ  ضــعَد ب ــا  }أب ــ  ةَب ــٌا م  {كل
 . ٝاذت: م  ا ق

: إنــُ ٌٍمــاٵ ا . أنــى قــعصٍــصالضــعد عــ  عمــس بــ  عبــد ابــ  ًأخــس  
ــاٵ فـــن خيأكلـــ  لت ــاٵ ًعدضـ ــى بعـــ   ا . فقـــؿـ ــر قـــٌ اللـ ــا أمـ : ٍـ

 ا فقــ {كلــٌا مــ  ةَبــا  مــا زشقنــاك  }تابــى  ٍقــٌ  وت كاهللٛمنؽت إن انتــ
كطــ  ال، إفتــا ٍسٍــد بــى ةَــ  غــر مرهبــىإؾت ، هَوــا  ذهبــ  بــى عمــس
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ــ     ــى ةَـ ــد بـ ــا الًٜ ٍسٍـ ــ  (1)ٱعـ ــ    ا٠، ًلكـ ــْ وت إزادّ ةَـ ــْ جلَـ ٍـ
رِ جــإ  آٍــْ ؾــسعتْ خبؿٌؾــى، قــا    الــلــبظ انتٱعــا  ًٍلحــ  بــى ال

ــاؾت  ــا الً(2)[ََووواتَنٍِ آلًََ خُووورُو  شَِنَووورَنٌُْ عِنْووودَ مُووووِّ ٍَعْوووجِدٍ  ]تعـ ــ ٱَبـ  سش الـ

 ". ٝاذت
ــ  ــ ًلعـ ــانإ سادانتـ ــ  ٜ نـ ــ نعلـ ــ ك اذتبـ ــ زش  أنً ٌاقعُالـ  ٛمنؽتانتـ

 ؾــ اٞف تثبــ  مل سمــْاذت دامــ  مــاً،ظاهسِال كــ اذت ًفــ  ظتــسِ
 .لَْاذت
ٕ ناٞ زش  مــا أ ـ  ًجــ   عــص  اهلل ًعــد  فقــد  بَــا ْ ا٠ بــن  كسقتـــْال ٍــ

ــٝيأ ــٌن أن ع ــ  ٍك ــاٵ زشقو ــْ ةَب ــى للمٝشم ــؽت بَن ــاٖ  ًب ــا أً ًظ  حك
ــ نبـــٌّال  قتـــدإإً ،ًلٟضـــٌّ ،رازنـــا٢ً تبلَـــ ال قـــسًزا  مـــ  ىًلعلـ
 .صَْٖادت ٌجبْانت ضتٌ علٓ ًلٌ بو  ناعال

 لــا غــازأ فقــد. بَــإناٞ بوــا ٍــتكل  ناكــ يتالــ لغــْال حَــ  مــ  مــاأ
٦ٌم٪ـــى٪ ناب٪ل٪ط٤ـــ اٜ ز٤ض٥ـــٌ ٹ م٪ـــ ٦ أٲز٦ض٤ـــلٴن٤ا ٤ًم٤ـــا]: تعـــاؾت اهلل قـــٌ  ٥َب٤ـــَٰ ٤ قٲ  ل٪
ــ ٦ ــ (3)[... لٲو٥ ــا  نيبالف ــْ حــد تال عتت ــى بلغ ــ قٌم ــإً ،ناللبَ  عــس  افت
 ٍن ــــُ ٜ ًهــــرا ًجــــ ، عــــص اهللإؾت  دعٌّالــــً كٝ البــــ بَــــإناٞ

 .عجاشا٢ً كسا ا٢ ناحَْ م  أخسٔ للغا  معسفتو 
 بى اهل
ًٯ ل٪ب٤ع٦ ٹ ب٤ع٦ك٥كٳ ٦ اه٦ب٪ٱٳٌا ٤ًقٳلٴن٤ا ]: تعاؾت ا ق  .(4)[. .ع٤د٥

 ػــجسّ، ال مــ  كــ اًٞ ٱــأارتً للصلــ   متعقبــاٵ بــٌ ال مــسأ جــإ
ــٌ ال أن ًؾــحَ  ــد ب ــأتُ ق ــٓ ٍ ــٌ اذت ؿتعن ــانت وت ل ــا ناك ــى وت كم  قٌل
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ــاؾت ــٌا]: تعـ ــس٧ا اه٦ب٪ٱٳـ ــ اٜ ،(1) [م٪ؿ٦ـ ــا انت وت ٍعـــي ىأنـ ــ قـ ــ  سً ارتـ  مـ
ــْادت ــا نــ ــتٕٝ،ا٢ً زضاٞإؾت  ًمغادزتوــ ــ  بــ ــ  ًمــ ــ لٌاحــ  سً ارتــ
 .ؿدًزال وت غ ال ًجٌد نامكإً صا انت  ختٝإ

ــ  ــسأ أن ًم ــْا٠ وت جــإ سً ارتــ م ــْال بؿــَغْ ٍ خبؿــٌف آد   تثنَ
ٕ  ٱــا  ارت أن اٜ ،ًحــٌإ ْ  جــا  ٍكــٌن   أن ٍطــتبعد  هتــا  مــ  ادت بؿــَغ

 قــــ أ ناثنــــا٢ ناكــــ نإً ًحــــدهما ًحــــٌإ بــــآد  متعلقــــاٵ ٱــــا ارت
 :ًجٌي سً ارت خٱا  متعل  ًوت ،م ادت

 ًٜ. إبلـــَظ ًحـــٌإ آد إؾت  قـــافْا٢ب ٱـــا ارت ٍػـــم :  ً اٞ
 مـــ  بلـــَظإ خـــسً  ضـــبقَْأ قـــٌ ال لـــرا ُالكتـــا٢ عنـــٓانت وت ٍكـــس
 بوبـــٌ  ًاقعـــاٵ ًتنجـــص بـــٌ ،ال مٌقـــٌ  معـــى كتعومـــا فقـــد نـــْ،ادت
 . اعلْانت م  فَوا نتا عداًّال أمس ًحٌإ آد 

ــانُال ــ:  ثـ ــْا٠ وت سادانتـ ــٌإ آد  ٍـ ــا، ًحـ ــداًّال أن أِ ًذزٍتومـ  عـ
 .بنإاٞ ا لتٱ ًتتط  تدً 
ــثال ــا ارت:   الــ ــى ٱــ ــٌإ آد إؾت  مٌجــ ــْاذتً ًحــ ــازإب َــ  أن عتبــ

 ذكــــس نآقــــسال وت ٍــــسد ًمل آد ، ًخــــدا  لدخٌلــــى ضــــخسها إبلــــَظ
ــْاذت نتٌقــــٌ  ــ . َــ ــس ًلكــ ــ إبلــــَظ  أن) ذكــ ــْاذت غــــد  وت دخــ  َــ
 .(2)قَ الإؾت  صاٖسِادت ًنطبى( غدقوا م  ًخاةبوما

ــى نـــْادت دخـــٌ  ازاد إبلـــَظ  نإ : كامـــ ال ؾـــاح  ا قـــً  فمنعتـ
ــْ،ارت ــأتٓ صن ــْ كــ  ف ــا ن طــى ًعــسض ،زضاٞ دًا  مــ  داب   أن علَو

ــى ــٓ حتمل ــدخ  حت ــْ،ادت ٍ ــَكل  ن ــى، آد  ل ــ فكــ  ًشًجت ــ  دًا ال  أب
ــى ــْاذت اتــٓ حتــٓ ذلــ  علَ ــ. َ ــاف آد ، بــ إ عــ  منعــ أ ٜ ا ًق  وت  ن
 بــى، دخلــ  ثــ  َابوــاأن مــ  نــابؽت بــؽت مــا فجعلتــى ،دخلــتيأ نإ ذمــيت
ــاًك  وــاأنك ،اهلل خلقوــا دابــْ حطــ أ مــ  قــٌاٖ  زبــ أ علــٓ زاضــَْ  ن
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 أن ًزد كمــا بٱنوــا، علــٓ ـتػــُ ًجعلــواإؾت تعــ اهلل عساهــاأف خبتَــْ،
 فَــى ثــسأ ىنــٞ مــاأ فَــى، ناػــَٱال مقعــد مــ  َــْاذت َــا أن وت رِالــ طــ ال
 .بطببى هنا  خل  ط ال نٞ ًأ ط ال م 
ــر ًوت  ــكسِال ت طـ ــ:  عطـ ــَ ناكـ ــؽت ظإبلـ ــُ بـ ــْاذت ذتَـ ــىأ َـ  دخلتـ
ــْ،ادت ــ نـ ــ  آد  ناًكـ ــْاذت أن ٍظـ ــُ َـ ــ هـ ــى، يتالـ ــ  ًمل ختاةبـ  أن ٍعلـ

ــَظ  ــدإبل ــؽت خت ــٓإ ق ــا، ب ــسد ذتََو ــٓ آد  ف ــْاذت عل ــاأ َ ــْاذت ٍتو  هــرا َ
 .إبلَظ غسًز

 مــ  كلتمــاأ لــٌ كمــاأن ذتــٌإ َــْاذت  الــفق تكــٌٍ ال ضــ س وت ًجــإ
ــري ــجسّال ه ــ ٜ ػ ــ  ناـتٌت ــ ب ــ ناتكٌن ــازفؽت لؽتآك ــ ع  ،ػــسالً رارتب
 .س ال ؾنعوا يتال ا ناٌَاذت ك  خب أ َْاذت  ناك: اٍكاٵ ًفَى
 ٌضٌضـــْ، الً ًحـــٌإ آد إؾت  مٌجـــىبـــٌ   الخٱـــا  :  سابـــ ال
ــ . بؿــسِال طــ اذت عــ  ــاهس ًلك ــا ارت ظ ــ ٱ ــٕٝالإؾت  مٌجــى ىأن  عق

ــ  ،تخؿـــالٌضٌضــْ بالفتخــس   ــٓ ٱــا ارت تٌجــى عتتمــ :  ًه  عل
 نطــإالً جوــْ مــ  ا سجــال بــؽت حاؾــلْ عــداًّال أنً نظ،ادتــ ضــاعأ

 لَطــ  عــداًّالًأن  خــسٔ،أ جوــْ مــ  ًذزٍتــى إبلــَظً جوــْ، مــ 
 .مٌقٌعوا ٍتحق  ًجٌهوا ببع  تلبظ دنٓفبأ ظاهسّ، داٖمْ

 ظلـــٌ ،انتً املظـــال بـــؽت باةـــ ،الً  اذتـــ بـــؽت عـــداًّال ًمنوـــا
 .طتكع ؽتانتً ٱاغَْالً

 ضـــٱ  علـــٓ دنَاالـــ َـــاّاذت حكـــا أ مـــ  جـــصٕ عـــداًّال تلـــ  أنً
ــى زضاٞ ــ ذتكمتـ ــا وتإؾت تعـ ــ داز كٌنوـ ــ ًبـــٕٝ ناامتحـ ــناًافتتـ  ا ، قـ

نَّوووووواضُ أَُْ َُرْسَمُووووووى  أَُْ ََقُىىُووووووى  آٍَنَّووووووا وَهُووووووٌْ الَ      ىأَحَعِووووووةَ  *  مل]تعــــــاؾت   

 وت ًهــُ ك ــس،الً ناقتــا٢ بــؽت عــداًّال تلــ  صتــد فقــد ،(1) [َُفْرَنُووىَُ

 مٌقـــٌعوا  ؾـــ أ وت ٠د إبلـــَظ   عـــداًّ أن اذ كـــرل   ؾـــ اٞ وت
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ــس ــد، ك  ــداًّ ًحط ــَظ٢ آد  ًع ــب  بل ــٌدي بط ــدزي جح ــٌاإً ًغ ٕ غ
 .إبلَظ

ــداًّ ــ  ًللعـ ــْ مساتـ ــَ  مت اًتـ ــْ ًؾـ ــْ قٌلَـ ــْ، ًفعلَـ ــد شتتل ـ  ًقـ
ــٌن ــ  تكـ ــس  مـ ــس ال دًن ةـ ــسا٠ ٱـ ــْ خـ ــ  أنً خاؾـ ــ ) ل ـ ( بعـ
 ك  .الصٕ م  ادتًغَإاٞ م  ػُٕال ٍعي
نـــاع الكسقتـــْ هـــٌ عـــداًّ   ال ٍـــْا٠تـــَق  مـــ   انتقـــدز الًلكـــ   

ــتى    ــى بٌضٌضــ ــٓ عداًتــ ــاع، ًتتجلــ ــَظ للنــ ــداًّ إبلــ ــَظ، ًعــ ٢بلــ
 .نعَ اللٌد وت ارترا  ًبلٌ  ارتًضعَى ذتجبو  ع  

 نتــا بلــَظ٢ ضــعَدّ مناضــبْ نــْادت مــ  آد  هبــٌ  ناكــ ًلقــد
ــى ــ  فَـ ــٌي مـ ــقإالً بـــٛعال ًجـ ــٓ ػـ ــى آد  علـ ــ  ،ًذزٍتـ ــَ  ًلكـ  عظـ

 داٖــ  ضتــٌ علــٓ كــافسٍ الًإبلــَظ  ٍغــَ  ناقتــا٢ ٞهــ  خــسّا٠ ثــٌا 
ــ  ــتٱَعٌا  أن غــر م ــى ًأ منعــى ٍط ــعَد بــ    حجب ــبر عــ   ، ًعــ  ض ج
ــ   ــاع قــ اب ــت   :  ا عب ــا ف ــنتٷ ــل    نيب ال ــى ًض ــى ًآل ــي  ؾــلٓ اهلل علَ ٍع

ْٵ فاجتمعــ      ــ  المكــْ زن٩ إبلــَظ زن٩ــ آٍطــٌا أن تستــد  »: ا َــى ذز٩ٍتــى فق
ــٓ   ــد عل ــْ ستم ــي     الأٳم ــا ٍع ــرا، ًلكــ  أفػــٌا فَو ــٌمك  ه ــد ٍ ػــس  بع

 .(1)نٌ الػعس ًالمكْ 
ــ  ؿــاد  ال جع ــس  مــا  ا٢ عــ    زنـــا ، زبــ  أ إبلــَظ  زن:  ا ق

ــ أ ــٌ  ًلـ ــ ، ٍـ ــؽت لعـ ــب أ ًحـ ــؽت ،زضاٞإؾت  هـ ــ  ًحـ ــد بعـ  ستمـ
 ًحـــؽت سضـــ ،ال مـــ  فـــرتّ حـــؽت علـــٓ ًضـــل  لـــىآً علَـــى اهلل ؾـــلٓ

ــ أن ــا ،ال  أ صل  ػــجسّ،ال مــ ( آد  أِ) كــ أ حــؽت طتــستؽت ًطتــس كت
 .نْادت م  هب أ ًحؽت
ــْالً ــٌ ال:  سنــ ــَا الً ؿــ ــٌ ؿــ ــْ ًهــ ــصن، عٝمــ ــً حــ :  نخرالــ

 .طسًزالً  س ال عٝمْ ًهٌ ، ناٞ م  ؿٌ ال
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:  لــى ًجــ  عــص اهلل ا قــ زضاٞإؾت  آد  هــب أ نتــا ىأنــ ًزًِ
ــ إ ــد للخــسا  ب ــإ ًل ــ(1)لل ن ــازإ ىأن ــْ عــ  لــُإ خب ــ حقَق ــاأنً دنَاال  و

 ًلكــــُ بصٍنتوــــا غــــرتازا٢ ًأ ،لَوــــاإ قٱــــا نا٢ عــــ  ًنوــــُ شاٖلــــْ،
ــٓ ناطــنا٢ ٌٍاظــ  ــى ذكــس عل ــإً زب ــادا ال ناتَ ــساٖ ال ًًجــٌي عب   

 .ندًبا انتً
ــ  ــاّ ًعـ ــٌاذت حَـ ــا آد  أن ناَـ ــس أ نتـ ــ  خـ ــْادت مـ ــتكُ نـ  ٍػـ

ــاأً ٱــاةَ ارتب طــىنآف ٌحػــْال ــٌ ال لصمو ــاز  ٜ فوــُ بَ ــي ت   آد  ب
ــ أ ًمعوــا لــ ، طــاٵنإ ــا  زب ــا  مــ  آٍ ٦ٌ ] ًجــ  عــص اهلل كت ــ ــاأن لٲ  ص٤لٴن٤

٦ٍت٤ــى٥ ج٤ب٤ــ ٹ ع٤لٲــٓ نآقٳــس٦ال ه٤ــر٤ا ْ٪ م٪ــ ٦ م٥ت٤ؿ٤ــٰدع٧ا خ٤اغ٪ــع٧ا لٲس٤أٲ ٤َ  [.. لٺــى٪ال خ٤ػ٦ــ
ــصال بقــٌ  ؾــٌاتواأ ًـتــد طــٌزّ،ال آخــسإؾت   دٍ اذتــ ًوت. كــَ اذت عصٍ

 .مداذت قسإّ ٱا ارت تطبَ 
 بى اهل يىضغ
 ًأ طـــمإال مـــ  وـــاناًمك نـــْ،ادت مٌقـــٌ  عـــ  نظـــسال ًبغـــ 

 ناكــ ًهــ  زضاٞ مــ  ًحــٌإ آد  هبــٌ  ناكــ ٍــ أ تــسٔ ،زضاٞ
ــا  ــٓ اً ًاحــد، مٌقــ  وتهبٌةوم ــتؽت ف ــازبتؽت بقع  متباعــدتؽت، ًأ متق

 ًؾـــٌل  ضـــبق  عـــداًّال أنً عـــداًّ،ال ْالؿتطـــ ؾـــلْ مـــسلٟ ًهـــ 
ــاأن  أ زضاٞإؾت  ــاك و ــْ  ن ــ  مٝشم ــ  ًأخــس  ، ل ــند  اب ــاكس بط عط

ــ :ا قــعَ  عــ  أنــظ قــ  ــى ًضــل   اهللزضــٌ   ا ق ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
نـــْ ، فأؾـــابى ادت: هـــب  آد  ًحـــٌإ عسٍـــانؽت كتَعـــاٵ ، علَومـــا ًز  

س ، فجــإي اذتــس حتــٓ قٲع٤ــد٤ ٍبكــُ ًٍقــٌ  لــا : ٍــا حــٌإ قــد آذانــُ  اذتــ
ــس آد      ــ  آد  ًأمـ ــا ، ًعلـ ــص  ًعلموـ ــا أن تغـ ــ  ، ًأمسهـ ــ  بقٱـ جرٍـ

نــْ حتــٓ هــب  منوــا ،  ادتَاكــْ ًعلمــى ، ًكــان مل ظتــام  امسأتــى وت  اذتب
ــأتُ      ــا  علــٓ حــدّ حتــٓ جــإي جرٍــ  فــأمسي أن ٍ ًكــان كــ  منومــا ٍن
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ــ        : كَــ   ا أهلــى ًعلمــى كَــ  ٍأتَوــا ، فلمــا أتاهــا جــإي جرٍــ  فق

ــى دٜ(1) ْاذت: ؾــ ا ًجــد  امسأتــ   قــ  ــ، ًفَ ْ هبٌةومــا وت مٌقــ  ل
ةسٍــ  جع ــس بــ  ستمــد عــ  عطــاكس مــ  ابــ  ًأخــس   مٌقــ  ًاحــد .
 اهلل: إن  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب الــ ا قــ » ا أبَــى عــ  جــدي قــ

دنَا مل غتلـــ  فَوـــا ذهبـــاٵ ًٜ فكـــْ ، فلمـــا أن أهـــب  آد  الـــنتـــا خلـــ  
زض من عــْ اًٞحــٌإ أنــص  معومــا ذهبــاٵ ًفكــْ ، فطــلكى ٍنــابَ  وت       

ــٝ      ــٌإ . فـ ــدا  آد  ذتـ ــ  ؾـ ــ  ذلـ ــدهما ، ًجعـ ــ  بعـ ــا مـ ًٜٞدهمـ
٩ً  ٍن ، ًفَــــى لبَــــان بسكــــا  آد  (2) بؿــــدا اٜبغــــُ ٞحــــد أن ٍتــــص

ــإ ًاٞإؾت سش  معومــا الــًحــٌإ، ًنــصً   ــبن ــاّ اذترزازِ، ًتنظــَ  ال َ
 َاّ ذا  بوجْ ًبوإ. اذتجتماعَْ، ًجع  ا٢صًجَْ ًال

ــد  مــا ا٢ حتجــا إ ف ــُ قــا انت وت ٌازدّالــ ٍــا اسًال ختل ــ إ لق
 ،زضاٞ ًجــى علــٓ ًاد اكــس  عــ  ىالضــ حــؽت ػــامُال مــ  علــُ
ــ ــى ا قـ ــٝ ال علَـ ــ ًاد:  طـ ــى ا ٍقـ ــسندٍ ، لـ ــق  ضـ ــى ضـ ــ  آد  فَـ  مـ
 .طمإال

إبلــــَظ ً ،ناباؾــــ و َــــْاذت اهلل هــــب أ:  حبــــازاٞ كعــــ  ًعــــ 
ــ ــٌإ دّ،جبـ ــْ، ًحـ ــب أً بعسفـ ــ  آد  هـ ــسندٍ  جببـ ــٌ ضـ ــ  ًهـ  جبـ
 ًفَــى ،ٍــا أ مطــرّ مــ  بحسٍــٌنال ٍــساي نــد،ال زضأ وت ؿــؽتال ٓأعلبــ

 .(3)مغمٌضْ آد  قد  ثسأ نق  ما علٓ
ــداًّالً ــب  عـ ــصٕ اً ضـ ــْ جـ ــوبٌ ، علـ ــٌٔاًٞ للـ ــاأن قـ ــابقْ وـ  ضـ

ــٓ لٌجــٌده  ــ  ٜ ضزاٞ عل ــ  أق ــَظ ةــس  م ــس ذإ إبل ــى تظو  عداًت
 ناٍبغكــــ ًحــــٌإ آد  نًٞ طــــٝ ،ال علَــــى ٠د  طــــجٌدال بعــــد 

 .اهلل ةاعْ ع  كرتطانت احدادت
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 رضاأل يف إبهيس
ٍّ ل٪كٳـــٰ  ج٤ع٤لٴن٤ـــا ٤ًكٲـــر٤ل٪ ٲ ]اؾتتعـــ ا قـــ ًٮا ن٤ب٪ـــ ٤َاة٪ؽت٤ ع٤ـــد٥  ظٸنـــاٞ غ٤ـــ

 بـــتٕٝا٢ مسحلـــْ بـــدأ  زضاٞإؾت  آد  هبـــٌ  مـــ  (1)[ٰ ادت٪ـــ٤ً
ــا٢ً نامتحــا٢ً ــْ آد ، ًٍقعــد ف ،نافتت ــى َطــعٓ إبلــَظ وت غٌاٍ ــٓ ل  عل
 نــْ،ادت فــٓ ناكــ كمــا زضاٞ وت لــىعــداًّ الٍظوــس ً طــتقَ انت ؿــسا ال
ــْالً ــ ستــ  تٌب ــٛد ًمل رن ال ــ إؾت  ت ــتٕٝا٢ ؾــ أ زف ــد ،ب ــسٔأ لق  غ

ــَظ  ــىإبلـ ــبا ال بـ ــ طـ ــى ا حـ ــف هبٌةـ ــص اهلل ايأصتـ ــ ، عـ ــ  ًجـ ــر ثـ  أخـ
 .ٌَمُال نافتتا٢ م  كجصٕ ًعملى قٌتى وت ًٍسهقى ٍصالتى
ــنادا٢ب ــ  ضـ ــا ا٢ عـ ــاد ال مـ ــ ؿـ ــا آد  نإ: " ا قـ ــب  نتـ  اٳهـ
ــْادت مــ  ــ مثازهــا مــ  غــتوٓإ ن ــاز  اهلل ص أنف ــ تب ــىإؾت ًتع  قكــَبؽت علَ
 فحـــا إبلـــَظ  جـــإ ًبلغـــا ًأمثـــسا أًزقـــا فلمـــا فغسشهمـــا عنـــ  مـــ 

ــا ــاٵ علَوم ــ. حاٖٱ ــا: آد  ا فق ــ  م ــا ل ــٌن ٍ ــ. ملع ــَظ ا فق ــانإ : إبل  وم
ــانإ فلمــا قــدع،ال بــسً  بَنومــا فسقــَا. كــرب :  ا فقــ لــُ، ــىال توَ َ .
ــتى آد  قــــ ــر قؿـ ــَٗاٵ قـــدعال زً  فأخـ ــ  غـ ــاز مـ ــٓ نـ ــا فسمـ  بوـ

 غــُٕ منومــا ٍبــ  مل ىأنــ آد  ظــ  حتــٓ واناغؿــأ وت توبــ الف علَومــا،
 .ذل  مث إبلَظ  ًظ  ،حرت إ اٜ

ــ ــدخل :  ا ق ــازال ف ــ  ن ــ ، حَ ــد دخل ــ  ًق ــا ذه ــا منوم  ثلثاهم
 ًمــا ،إبلــَظ فحــ  منومــا ذهــ  مــا مــاأ:  سً الــ ا فقــ ،ثلــ ال ًبقــُ
 .آد  ٍا فل  بقُ
 هــب أ نتــاإؾت ًتعــ تبــاز  اهلل نإ :ا قــ ؿــاد ال مــا ا٢ عــ ً 
ــ أمــسي آد  ــً س اذتب ــىال ًةــس  صز ال ــْ،ادت غــسًع مــ  غسضــاٵ َ  ن

 لعقبـــى لتكـــٌن ًغسضـــوا ناسمـــالً صٍتـــٌنالً عنـــ الً نخـــ ال فأعٱـــاي
ــا: اهلل لعنــى إبلــَظ ا فقــ. مثازهــا مــ  هــٌ فأكــ  ًذزٍتــى  هــرا مــا آد  ٍ
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ــ غــسعال  أٖــرن ،قبلــ  بوــا كنــ  فقــد زضاٞ وت عسفــىأ اكــ  مل رِال

ــُ ــ  ل ــا آك ــَٗاٵ منو ــأبٓ غ ــى  أن ف ــ. حــٌإإؾت  فجــإ ٍٱعم  :ذتــٌإ ا فق
 أن عوــد آد  نإ : حــٌإ لــى  الــفق. عٱــؼالً ٌ ادتــ جوــدنُأ قــد ىأنــ
ــٞ غــسعال هــرا مــ  ةعمــ أ ٜ ــْادت مــ  ىن  تأكــ  أن لــ  ٍنبغــُ ًٜ ن

ــى، :  ا فقــ علَــى، فأبــ  ،غــَٗاٵ منــى ك ــُ وت فأعؿــسِ :لــا ا فقــ من
ــي ــى ًٜ مؿــىأ ذزٍ ــٌداٵ فأخــر  آكل ــ ال مــ  عنق ــى عن  ،فمؿــى فأعٱت
ــ  ًمل ــى ٍأك ــَٗاٵ من ــا ،غ ــاك نت ــٌإ  ن ــد ح ــى،  اذتــ ق ــا علَ ــ  فلم  ذه
 .فَى م  حٌإ جربتى بعكى

 عـــدًِ مؿـــى قـــد عنـــ ال أن  آد إؾت  ًجـــ  عـــص اهلل فـــاًحٓ
 ٱــىالخ مــا مــسارت عؿــري مــ  علَــ  حسمــ  ًقــد إبلــَظ ًعــدً 
 حتــٓ مــٌإ مكــسإبلــَظ  اهلل عــدً نٞ مــسارت فحسمــ  ،إبلــَظ ن ــظ
 آخسهــاإؾت  ًلــاأ مــ  كسمــْال ذتسمــ  كلــواأ ًلــٌ عنبــْال مــ  مـــ
ٕ  ا قـ  ىأنـ  ثـ   منوـا  غتـس   ًمـا  مثازها ًكتَ  ٌ  ذتـٌا  مـ   امؿؿـتَي  فلـ
 .فمؿوا ـتسّ فاعٱتى عن ال م  امؿؿتَي كما تمسال هرا

 شفـــساٞ طـــ انت مـــ  شكـــٓأً زاٖحـــْ غـــدأ تمـــسالً عنبـــْال  نـــاًك
ــٓأً ــ  حلــ ــ ال مــ ــا عطــ ــوا فلمــ ــدً مؿــ ــ  اهلل عــ ــا ذهبــ  زاٖحتومــ
 بَنـــاأ ًفـــاّ بعـــد ذهـــ  لعـــٌنانتإبلـــَظ  أن ثـــ  حًٝتومـــا تقؿـــ نإً

ــ آد  ــْال ؾــ أ وت ا فب ــْالً كسم ــ فجــسٔ نخل ــا وت إانت ــٌ  وت عسًقوم  ب
 ًٍؿــر زعتومــا ٍــتغر أِ عنــ الً تمــسال غتتمــس ثــ  فمــ  ،اهلل عــدً
ــاٵ، ــس  منتنـ ــص اهلل فحـ ــ  عـ ــٓ ًجـ ــْ علـ ــ  آد  ذزٍـ ــكس كـ ــ نٞ مطـ  إانتـ
ً  ببــٌ   جــسٔ  متــساٵ  شتتمــس  كــ   ًؾــاز  عنــ  الً نخــ  ال وت اهلل عــد

إبلــَظ  اهلل عــدً بــٌ  زاٖحــْ مــ  كسمــْالً نخلــْال وت ختمــسإ إانتــ نٞ
 .اهلل لعنى

ــد ــإ لق ــص اهلل غ ــٌن أن ًجــ  ع ــد ٍك ــَظ كَ ــاٵ إبل ــ  مسكب  ؾــ أ م
ــا  ــس  ع ــا ال ؾــ اٞف ،خــاف ًف ــ  ع ــتٕٝ ثٌاب ــٌإا٢ً ل٣ب ــدد غ  تو
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ــ كـــ  وت تمعـــا ال ــً ،ناشمـ ــتٕٝا٢ هـــٌ افارتـ ــ ػخؿـــُال بـ  رِالـ
 أن قــٌ ال قتكــ  لــرا ًضتٌهمــا، ػــ الً ٌضٌضــْالب ناطــنا٢ ٍــداه 

 ٜإبلــــَظ  مــــ  حــــرتاشا٢ً ٌقاٍــــْال ضــــبا أً ؿــــدقْالً ضـــتعاذّ ا٢
 .ا جَاٞ ًقاٍْ وت تن   ب  ن طى ناطنا٢ب ًمنافعوا ثسهاأ ٍنحؿس
ــٌد إن ــَظ  ًجــ ــصٕ زضاٞ وتإبلــ ــ  جــ ــٌ  مــ ــا٢ مٌقــ  وت نافتتــ
 ـتـــ  بـــتٕٝا٢ مقـــدما  أن أِ ،َـــْاٜل كمـــْاذت ًفـــ  دنَاالـــ َـــاّاذت
 .ًؿتػَٗتىإؾت تع اهلل بعل  خسٔاٞ هُ

 يستدقر رضاأل
 .(1)[  ح٪ؽتٹإؾت  ٤ًم٤ت٤ا ٨ م٥ط٦ت٤قٲسٯ ز٦ضٸاٜ ف٪ُ ٤ًلٲكٳ ٦ ]اؾتتع ا ق

ــَبقٓ ــٌ  ضــ ــٌ  مٌقــ ــْ زضاٞإؾت  آد  هبــ ــلْ نعمــ ــى متؿــ  علَــ
ــى، ًعلـــٓ ــحَ  ذزٍتـ ــٌ ال أن ًؾـ ــاعالب بـ ــْانتً قَـ ــ  قازنـ ــك  مـ  ضـ

ــْادت ــ نــ ــازّ ناحسمــ ــسال أن اٜ ،ًخطــ ــٌدإؾت  نظــ  زضاٞ وت آد  ًجــ
ــتق  بػــك  ــداٵ مط ــ  بعَ ــْانت ع ــس قازن ــ اهلل زلتــْ ٍظو ــسا إ وتإؾت تع  ك

 ركس،الـــً عبـــادّالب ًعمازتوـــا زضاٞ وت ٝفـــْارت ًبداٍـــْ ًذزٍتـــى آد 
 .فَوا سش ال ضبا أ توَْٗ  ناجإؾت 
 بـــى اهلل كـــس أ لـــُإ ًفكـــ  زلتـــْ زضاٞ شزاعـــْ وت عمـــ ال نإ

ــى ــى، زضاٞ وت خلَ تـ ــ  ًذزٍتـ ــ ال فمـ ــ  أن ٌاجـ ــري تقابـ ــْال هـ  نعمـ
 .مؿادٍقوا شدٍادإً بقاٚها ٍا ا٠ ًم  ،ًج  عص هلل ػكسالب

 مـــ  بتـــداٚيإ ناكـــ عٱـــسالً ٱَـــ ال أن ت َـــد نؿـــٌف ًزد ً
 .نْادت فاقا إ م  ىأن أِ زضاٞإؾت  ًهبٌةوا حٌإ

ــد ــ  ًزد فق ــ  ؿــاد ال مــا ا٢ ع ــب :  ا قــ ىأن  مــ  آد  اٳه
 نــْ،ادت وت متػــٱ إ ناكــ ًقــد سًّ،انتــإؾت  ًحــٌإ ،ؿــ االإؾت  نــْادت

 مطــخٌ  اأنــً ػــ انت مــ  زجــٌأ مــا  الــق زضاٞ وت ؾــاز  فلمــا
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 .ناك رِال عٱسال مػٱوا م  ػستناف مػٱوا فخل  علُ،
ــدٍ  ًوت ــس حـ ــاأن آخـ ــتوا حلـــ  وـ ــص اهلل فازضـــ  عقَؿـ ــ  عـ  ًجـ
ــا علـــٓ ــ مـ ــا ناكـ ــاٵ ٱَـــ ال ذلـــ  مـــ  فَوـ ـــب  زعتـ ــى فوـ ــس انت وت بـ  ػـ

 نتـــاؾت اًتعـــ تبـــاز  اهلل أن : ا قـــ ؿـــاد ال مـــا ا٢ ع ،ًغـــس انتً
 رِالــ لباضــى عنــى ًةــاز نــْادت ًز  مــ  علَــى غتؿــ  ة ــ  آد  هــب أ
 هــب  فلمــا عٌزتــى بوــا فطــرت ًزقــْ تق الفــ نــْ،ادت حلــ  مــ  علَــى ناكــ

ٓ  فؿــاز  نبــ ،الب نــد الب ٌزقــْال تلــ   زاٖحــْ لؿــق   أِ عبقــ   فــ
ــ  زضاٞ ــ  ضــب  م ــْال تل ــ ٌزق ــ  يتال ــا عبق ــْادت زاٖحــْ بو ــ  ن  فم

 نــٌ ،ادت زٍــ  علَوــا هبــ  ٌزقــْال نٞ نــدالب ٱَــ ال ؾــاز هنــا 
 ٌ،ادتــ وت ٌزقــْال زاٖحــْ حتملــ إ وــانٞ غــس انتإؾت  زاٖحتوــا فــأد 
ــا ــد  فلمـ ــ زكـ ــدالب سٍ الـ ــ  نـ ــجازه أب عبـ ــتو ، غـ ــ ًنبـ  ً أ نافكـ
 طــ انت ؾــاز هنــا  فمــ  طــ انت ظــيب ٌزقــْال تلــ  مــ  زتعــ إ بوَمــْ
ــْ جـــسٔ ىنـــٞ ظـــيبال ؾـــسّ  حتـــٓ دمـــى ًوت ،جطـــدي وت نبـــ ال زاٖحـ

 .ظيبال ؾسّ وت جتمع إ
 قــد  يتالــ ْالــاذت ضــٌٕ علــٓ ٍــد  مــا رارتــ وت جــإ فقــد هــرا ًمــ 

ــا ــا زضاٞإؾت  ًحــٌإ آد  فَو ــ وت ًفقسهم ــا زضاٞ املع ــى ًم ــ  فَ  م
ْ اذتً وــد ادتً ػــا  انت ْ اذتإؾت  اجــ ُ الً تــدبر الً َٱــ مــ  غـــر أن   طــع

 .ُ لمااٜل   اذتعناٍْ ًالتغَ  عنوما 
ــد ــ  ًزد فقـ ــُا٢ عـ ــا  علـ ــ أن مـ ــلٓ نيبالـ ــى اهلل ؾـ ــً علَـ  ىالـ
ــٗ  ًضــل  ــ  مــ  ض٥ ــ كلــ  ال ًجــ  عــص اهلل خل ــى ا ق ــصا  مــ  خلق  ب
ــ  ،إبلــَظ ــا ذلــ  ًكَــ :   قَ ــا:  ا قــ  اهلل زضــٌ  ٍ  عــص اهلل هــب أ نت
 فغــدا ستعػــؽت،انت  سخؽتالكــ هبٱومــاأ زضاٞإؾت  ًحــٌإ آد  ًجــ 
ــ  طــبا الإؾت  لعــٌن انت إبلــَظ ــ  ،زضاٞ وت آد  قبــ  ٌاناًك  :لــ   ا فق

ــ  أن ــد ةرٍ ــا ق ــ  ًقع ــس مل طــمإال م ــ ٍ ــ منومــا، عظــ أ ساٚنال  ٌاالتع
 بوــ  ًٍؿــَ  عتــثو  إبلــَظ ًجعــ  معــى، طــبا ال فتعــاً  فكلٌهمــا،
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 فخلــ  بــصا  كٝمــى عجلــْ مــ  فَــى مــ  فٌقــ . طــافْانت بقــس  ًٍعــده 
ــ  ًجــ  عــص اهلل ــ  م ــصا ال ذل ــبؽت ب ــس احــدهما كل ــٓ،أن خــسا٠ً ذك  ث

ــا ــْال ًحــٌإ، آد  حــٌ  فقام ــ الً جبــدّ كلب ــد،الب كل ــ  ن ــٌا فل  ٍرتك
 طــب ال عــدً كلــ ال ؾــاز َــٌ ال ذلــ  ًمــ  ٍقسبــٌه ،  أن طــبا ال
 .كل ال عدً طب الً

ــ  ــْ ًظلـ ــص اهلل زلتـ ــ  عـ ــٓ ًجـ ــ أً ،زضاٞ وت آد  تتغػـ  ًلٗـ
ــ ٖٝكــْانت ــٌ   ٠د  ضــجدًا رٍ ال ــج٤د٤ ]تعــاؾت  وت ق ــ ٦  انتٲفٲط٤ ْٳ كٳلٻو٥ ــ ٖ٪كٲ ٝٲ

ــٌن٤ ــٌا(1)[أٲج٦م٤ع٥ـ ــإأ بقـ ــى ًفَـ ــ  وت لـ ــدًن ،اهلل جنـ ــى قتـ ــد لـ ــٌنال ٍـ  عـ
ــىالً ــاف ال تٌجَـ ــاًٞ نـ ــُال ظنـ ــدًنى سًحـ ــب إؾت  ًٍسغـ ــاّال ضـ  وت نجـ
 .تكلَ ال حتق  بعد دازٍ ال

 زضاٞإؾت   آد  هــــب أ نتــــا:  ا قــــ ًهــــ  عــــ  ضــــنادا٢ب 
ــتٌحؼإ ــْانت ؾــٌا أ ل قــد ض ــ  علَــى فوــب  ٖٝك  آد  ٍــا ا فقــ جرَٖ

 قــ  ا قــ بلــٓ، ا قــ ،خــسّا٠ً دنَاالــ وت بــى تنت ــ  غــَٗاٵ علمــ أ اٜ
 خبــر لــُ خــت إ لــو ال عَػــْ،انت تونــٗي حتــٓ نعمــْال لــُ ـتــ  لــو ال

 وت هـــٌ  ًكـــ  دنَاالـــ مًٛنـــْ ك ـــيإ لـــو ال ذنـــٌبُ تكـــسنُ ٜ حتـــٓ
 .(2)عافَْ وت نْادت تدخلي حتٓ قَامْال

 نصًلــى بعــد آد  مــ  ؾــلتو  قٱــا نإ ًعــد  ٖٝكــْانت نــصً  نإ
ــاع ٠د إؾت تعــ اهلل مــ  زلتــْ زضاٞإؾت   دلَــ هــٌ ً ،كتَعــاٵ ًللن
ــٓ ــٌ  عل ــى قب ــ  تٌبت ــى ًتثبَ  عَاغــُال ت طــر ًوت. تػــسٍ ى ًدًا  لنبٌت
ــ  ــا اٜ  عـ ــاد ال مـ ــى ؿـ ــٝ ال علَـ ــ آد  نإ: ) طـ ــى ناكـ ــمإال وت لـ  طـ

ٕ ال مـــ   آد  هـــب   فلمـــا  ٖٝكـــْ، انت مـــ   خلَـــ    زضاٞإؾت  طـــما
 فــأذن لــى، ٍــأذن أن ىالًضــإؾت تعــ اهللإؾت  ًغــكٓ لــ ،انت ضــتٌحؼإ
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ــى ــب  لـ ــى فوـ ــدي علَـ ــداٵ فٌجـ ــسّ وت قاعـ ــ  ق ـ ــا ،زضاٞ مـ  آد  زآي فلمـ
 ــدي ًقـــ ــٓ ٍـ ــى علـ ــا  زأضـ ــَحْ، ًؾـ ــ ؾـ ــا ا٢ ا قـ ــاد ال مـ  ؿـ

ْ  أمسـ   ىأنـ  ٍـسًًن   ًقــد اٜ أزا  مـا  آد  ٍـا  لـ  انت لـى  ا فقــ لـ  ارت عامـ
ــ  ٜ مــا ن طــ  علــٓ ًلتلــ  زبــ  عؿــَ  ــدزِ تٱَ ــ مــا أت ــا ا ق  لن

ــا فَــــ  اهلل ــ : ا قــــ ٜ،: ا قــــ علَــــى  فسددنــ  زضاٞ وت جعلــــ  ىأنــ
 فوــٌ (1) (دمإالــ ًٍطــ   فَوــا ٍ طــد مــ  فَوــا أ عــ ) قلنــا خلَ ــْ،
ــ  ــٌن أن خلقـ ــتقَ  زضاٞ وت تكـ ــٌن  أن أٍطـ ــمإال وت تكـ  اهللً ، طـ

 .(2) (ثٝثاٵ آد  بوا ٔعص
ــ ًٍتعلـــ  مٌقـــٌ    ْ الب دٍ اذتـ  زضاٜ وت آد  ضـــتقساز إ وت عصقتـــ

 .بتٕٝا٢ً كدالً ػقْانت م  فَى ًما
ــد ــرإ ًلقـ ــرال آد  ختـ ٝٵ ٱـ ــَ ــافْا٢ب دلـ ــإؾت  قـ ــد نج الـ  ًزد فقـ

ــا ا٢ عــ  ــس م ــ  ؿــاد ال جع  ــ ىأن ــ:  ا ق ــ  (3)ؿــسدال ناك  آد  دلَ
 إؾت  ؾـــا  ةـــاٖس ً أ ًهـــٌ غـــوساٵ، جـــدّإؾت  ضـــسندٍ  بـــٝد مـــ
 .تعاؾت   اهلل

 صهى اهلل ػهيه وآنه وسهى ُبيانو آدو
ــ ال بلغــ   لقــد  ــ  غاٍتوــا نطــانَْ  ا٢  اٜكم ؾــلٓ اهلل   ستمــد  نيبالب

ــى   ــى ًآل ــل علَ ــٌ ًض ــَد فو ــس،ال ض ــى  بػ ــاؾت    اهللجعل ــامت تع ــَؽت الخ نب
 املعـــ ،املعـــ ىأنـــ ثبٌتَـــْالإؾت تعـــ اهلل ؾـــ ا  ًمـــ  سضـــلؽتانت دًضـــَ

                                                           

 .30ضٌزّ البقسّ ( 1)
 .1/34ت طر العَاغُ( 2)
 نقازانت قخ  ظوس،ال اخكس بٱ ،ال ابَ  ةاٖس ًهٌ زة ، ًشن علٓ ًٍل  :  ؿسدال( 3)

 خٱـــ اٜ ًٍطـــمٓ ًأكلـــى ضـــاعتى مـــ  قـــدي ًاحـــدّ نقـــسّ نقـــس اذا عؿـــافر،ال ٍؿـــٱاد
 م  غراٚي احد، علَى ٍقدز ٜ غجسّ اً ْضع  وت اٜ ٍسٔ ٍكاد ٜ لٌنى ٢ختٝ ،خَ اًٜ
 اجتمعٌا افاذ َىال لَتقس  فَدعٌي بلغتى ؾَدي ٍسٍد ةاٖس لك  ٍؿ س ، شتتل  ر ؾ لى لح ال
 .ناٌَاذت حَاّ ع  كما بؿٌتى ًتتٱر ، عس ال بى تتػإ  فاخري، بعكو  علٓ غد َىال
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ــُٕ، بكــــ  ــ  غــ ــ ٍعلــ ــا ادتً ٌاد اذتــ ــ  صَٖــ ــدًثوا قبــ ــى حــ  بعلمــ
ــر ،شلـــُاٞ ــا انت ًتغـ ــر بـــداٵأ ٍعـــي ٜ علٌمـ ــى، تغـ ــ نٞ ذاتـ  وت تغرالـ
 .راتُال عل ال وت لا ثسأ ٜ عتبازٍْإ مٌزأ ًهُ قافا ا٢

ــد ــٌف ًزد  ًلقـ ــثرّ نؿـ ــد كـ ــسازإ تٛكـ ــْ آد  قـ ــ ؿتنصلـ  نيبالـ
 ستمـــد نيبالـــ عـــ  ًزد مـــا منوـــا ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ستمـــد

 رِالــ رن الــ آد  ذنــ أ نتــا:  ا قــ ىأنــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    
ــىأ ــ  ذنب ــ طــمإ،الإؾت  زأضــى زف ــس  اٜ ستمــد مــ  ل أضــأ:  ا فق  غ 

 خلقــتي نتــا مســ إ تبــاز :  ا قــ ستمــد  ًمــ  : لَــىإ اهلل ًحــٓأً لــُ،
ــ  ــُ زفعـ ــ إؾت  زأضـ ــاذا عسغـ ــى فـ ــٌ  فَـ ــ ٜ مكتـ ــد اهلل اٜ ىالـ  ستمـ
ــ فعلمــ  ،اهلل زضــٌ  ــَظ ىأن ــد  احــد ل ــدزاٵ عظــ أ عن ــ  هتــ  ق  جعل

 مـــ  نبـــَؽتال خـــسآ ىنـــإ آد  ٍـــا: َـــىال اهلل ًحٓأفـــ ،مســـ إ مـــ  مســـىإ
 .(1) (خلقت  ما لٌٜي ً ذزٍت 
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى    ستمــد نيبالبــ تبػــرال نبــٌّال ًظــاٖ  مــ ً

ــل  ــ  ًضــ ــاعال لَتٱلــ ــاٵ نــ ــساقْإإؾت  كتَعــ ــٝ ا٢ غــ ــتعدًا ضــ  ًٍطــ
ــىأ علــٓ للح ــاظ ــإناٞ ضــَد بنؿــسّ حكام  لــُإ مــدد ىنإًتؿــدٍقى، بَ
 .ا جَاٞ تل  علٓ ًحجْ ىناشم وت ضٝ ل٣ ضاب 

ٖ٪كٲت٤ــى٥ لٺــى٤ال  نإ]: تعــاؾت قٌلــى ًوت ٝٲ ُٰال ع٤لٲــٓ ٥ٍؿ٤ــلٻٌن٤ ٤ًم٤  ،(2) [ن٬ب٪ــ
 ٖٝكــْانت بطــجٌد آد  تػــسٍ  مــ  بلــ أ ًهــٌ تػــسٍ ال غاٍــْ ىأنــ ذكــس
 خسّا٠بــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ستمــد نيبالــ ت كــَ  ًٍتؿــ  لــى،

 بــى ًجــ  عــص اهلل ٍــنع  رِالــ ٌعــٌدانت قــا انتً سفَعــْال دزجــْال حَــ 
 . غري دًن علَى
ــ ًعــ   ــى ًضــل   نيبال ــى ًآل ــى ًمــ  آد ":  ؾــلٓ اهلل علَ  حتــ  دًن
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ؾــلٓ  للــنيب كــسا إ ناًعنــٌ ًبػــازّ خبــازإ ىنــإ،(1)"قَامــْالٍــٌ   لــٌاُٖ

 مــ  ًاحــد بعــسض ٍلتقــٌن اذ عامــْ ًللمطــلمؽت اهلل علَــى ًآلــى ًضــل 
 .نبٌّالً مداذت للٌإ كما نا٢ وت بَإناٞ

ؾـــلٓ اهلل علَـــى  ستمـــد نيبالـــ تقـــإالً ضـــسإا٢ حـــدٍ  وت ًلعـــ 
 بَـــإناٞ مَثـــا  لتجدٍـــد مناضـــبْ ضــبقٌي  رٍ الـــ بَـــإناٞب ًآلــى ًضـــل  

 .طمٌال ًمسات   خسالً عصال مناش  وت بتقدمى قسازل٣ ًعوده 
ــاك لقــد  علــٓ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل   ستمــد نيبالــ أفكــلَْ  ن

ــإناٞ ــاٵ بَـ ــْ ًآد  مٱلقـ ــا  وت خاؾـ ــصّانت بـ ــْ عجـ ــاهسّ معسًفـ  ًظـ
ــابَ لتكــٌن ــ اٵن  مٌضــٓ عــ  ساٍجارتــ ف ــُ جــْ،اذت ًـتــا  كــسا ا٢ دًا ل

 معجــصّ عــ  ُا٢مــا  علــ  أضــ ٍوٌدٍــاٵ أن آباٖــى عــ  جع ــس بــ 
:  ا فقــ بَــإناٞ معجــصا  مقابــ  وت ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  نيبالــ

ــرا ــى اهلل ضــجدأ آد  ه ــى ل ــ  مٖٝكت ــ  فو ــد فع ــَٗاٵ ؿتحم ــ  غ ــرا  مث  ه
 ٠د  اهلل ضـــجدأ ًلكـــ  ذلـــ  ناكـــ لقـــد:  طـــٝ ال علَـــى علـــُ ا فقـــ

ــى ــ  مل مٖٝكتـ ــجٌد ٍكـ ــْ ضـ ــ أن أً  ةاعـ ــدًا وـ ــ  آد  عبـ  اهلل دًن مـ
ْ الب ٠د  عرتافـــاٵ إ ًلكـــ  ًجـــ ،  عـــص  لـــى،  اهلل مـــ   ًزلتـــْ  كـــَل

 ؾــلٓ ىلــجٝ جــ  اهلل نإ هــرا، مــ  فكــ أ هــٌ مــا أعٱــُ ًستمــد
 علَــى ؿــّٝالب ٛمنؽتانتــ دًتعب٩ــ بأكتعوــا، ٖٝكــْانتً جرًتــى وت علَــى
 . (ٍِوٌد ٍا لى شٍادّ فورا

ــد ــلمٌنانت كتــ أ لق ــٓ ط ــ أفكــلَْ عل ــد نيبال ــى   ستم ؾــلٓ اهلل علَ
ــل   ــى ًض ــٓ ًآل ــسال ًوت آد ، عل ــنْالً نآق ــٌاهد ط ــثرّ غ  ًمؿــادٍ  ك

 .ًالسضالْ  نبٌّال دزجا  وت زتبْ ًتقدمى ضَادتى تٛكد
ــ ًآد  ــى رِال ــص اهلل جعل ــْ ًجــ  ع ــى ختــرإ ،زضاٞ وت خلَ   ل
ــاٵ ــ. خاـتـ ــى ناًكـ ــىإ ٜ نقػـ ــد اهلل اٜ لـ ــٌ  ستمـ ــرا ،اهلل زضـ ــ ًهـ  امتارتـ

                                                           

 . 3/432م اتَ  الغَ  ( 1)
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 لطـــَد ٍـــدعٌ بػـــسال بـــاأ أن منوـــا  ٜدٜى فَـــً نـــْادت مـــ  معـــى هـــب 
ــ  ًًضــاماٵ، لــى شٍنــْ مٌقــٌعوا  ًظتعــ  تى،البسضــ ًٍبػــس نبــَؽتال  ا ق
ــ  لٺــى٪ال ز٤ض٥ــٌ ٤ ٤ًلٲك٪ــ ٦ كٳ ٦الزٸج٤ــ م٪ــ ٦ أٲح٤ــد٫ أٲب٤ــا م٥ح٤م٬ــد٨ ناكٲــ م٤ــا ]اؾتتع

 .(1) [ ن٬ب٪َٰؽت٤ال ٤ًخ٤ات٤ ٤
ــى  ــتبقٓ بعثتـ ــْ نعمـــًْضـ ــا تتغػـــٓ  ًتػـــسٍعَْ تكٌٍنَـ النـــاع كتَعـ
 ٔ ٌ ،  ًتــدعٌه  للوـــد ْ ادتإؾت  ٱسٍـــ ال فوــ  لـــدًا  بــاز  انت سافـــدالً نــ

ــاّاذت ــٓ َ ــًٌ ،زضاٞ عل ــ طــماًٍْال فاقــْا٢ ه ــ  يتال ــا ٍنت  ــ  منو  ك
 ًمؿــدا  َــاّاذت ًتــدً  نع الــ تتؿــ  بوــا نبٌّ،البــ ٍقــس مل نإً ناطــنإ

ــرا ــ  ه ــى م ــ قٌل ــا]اؾتتع ــ ٥ ٤ًم٤ ــ خ٤لٲقٴ ــا٤ً٢  ٬ادت٪ ــد٥ًنٸ اٜ ظ٤ن  (2) [ ل٪٤َع٦ب٥
 حكــا أب تقَــدالب اٜ نبٌٍــْال بعثــْال بعــد لعبــادّل مؿــدا  مــ  لــَظً

وٍََوووِْ ََثْرَوووَِ غَُْوووسَ  إلِظْوووالًَِ لَِنًوووا احملػـــس، قـــا  اهلل تعـــاؾت] ضـــٝ ا٢ ًضـــن 

 .(3)[فَيَِْ َُقْثَوَ ٍِنْهُ

 ُبى انفهسفة 
ــد هلل اذت ــم ــسأ ال ــا ب  الرِ ب ــ  ًت كــ  علَن ــ ا تؿــإنط ــاز ال نع  ًأث

ــا ل وــ   ــاٵ لٟمــ ال قــسآنالفَن ؿــّٝ العؿــ ، ًالن ًامــ ، لنتخــري ةسٍق
عبــاد الختــازي مــ  بــؽت   إرِ الــ  ٍكــسالطــٝ  علــٓ ستمــد زضــٌلى    الً

ذًِ ًؾـــحبى عـــاد، ًعلـــٓ أهـــ  بَتـــى    انتًجعلـــى غـــ َعاٵ لنـــا ٍـــٌ     
 طداد.الؿٌا  ًال

ــ    ــد م ــ  بــ  إؾت بحــ  الهــرا   ضتــٝإٜب نبٌّ المٌقــٌعؽت عــا  ٍتعل
ــ   اًٞ ــ  ب ــاف ٍتعل ــاٵ، ًخ ــإ مٱلق ــدنيب النبَ ــى    ستم ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ

ــل  ــى ًض ــؽت       ،ًنبٌت ــا ًب ــْ بَنو ــْ مقازن ــى وت دزاض ــاش ب ــا ـتت ــٌا  الًم نب
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 خسٍ .ا٠نبَإ اٞخسٔ ب  ًفكلوا ًن عوا للنبٌا  ًاٞ

ــْ مســُ   ــًلغ ــاٵ ٞنــى  ال ــ   أنيب نبَ ــأ ع ــاؾت    اهللنب ــر ًهــٌ  أأِ تع خ
ــ      ــ  م ــ ، ًقَ ــٓ م ع ــ  ؿتعن ــٌّ ًالفعَ ــٌ  النب ــاًّ ًه ــ  انتٌقــ  انتنب ست 

نبٌّ علـــٓ ضـــاٖس الًتػـــسٍ ى بـــ ،نيب بػـــسٍعتىالـــزض ٢زت ـــا  اٞمـــ  
 ؾلى غر مومص.أًأن  ،ل ارت

ــؾــٱٝ  ا٢ًوت  ــا٢نيب هــٌ ال ــن انط ــص ًجــ   اهللختــازي إرِ ال  ع
ــى مــ  غــر ًاضــٱْ   ــاز عن ــا انطــإل٣خب ــن آخــس ًبقٌلن ــازي إرِ ال  اهللخت

زادتـــى ًلـــَظ مـــ  فعـــ  إ عـــص ًجـــ  ًاهللنبـــٌّ ؿتػـــَْٗ ال ا نـــى نـــأأِ 
ــدي ب  ــري، ًبتقََـ ــى، أِ ب اٜغـ ــاز عنـ ــ   اٜخبـ ــاز عـ ــ   اهللخبـ ــص ًجـ  عـ

  ً ــ  غــري،  ــَظ ع ــن أًل ــى ]  ال ــ  ن ط ــ ٥ ع٤ــ ٦   نيب ٜ ٍــتكل  ع ٤ٍن٦ٱ٪ ٤ًم٤ــا 
٤ٌ الٲ ٨ُ ٥ٌٍح٤ٓا٤ٌٜٔ * أن ه٥ ٤ًح٦  ](1). 

ــد  ــ  إًقــ ــاٖـ ارتجتمعــ ً انتؿــ ــٌّ  ــْ للنبــ ــالبازكــ ــوا السضــ ْ كلــ
نَوـــا اًبـــأزقٓ مع ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضــل   نيب ستمـــد الـــبػــخـ  

ــ    ــٌ زتمـ ــامَنوا فوـ ــالًمكـ ــا٢  اٜكمـ ــس  أنَْ ًانطـ ــا انتغـ  ،خلٌقـ
ٖٝكــــْ وت عبٌدٍتــــى انترِ تتبــــاهٓ بــــى الــــ ا كمــــالً ضــــٝ ا٢ًعــــص 

 .ْالسضالًجوادي ًتبلَ  
ــاذا  ــا وت    النتـ ــا هـــُ ًظاٖ وـ ــٌّ ًمـ ــ  دزاضـــْ   اٞنبـ ــد مـ زض، ٜبـ

] تعـــاؾت   ا قـــ ،زضاٞن علــٓ  انطـــا٢ضاضـــَْ، لٌجــٌد  اٞ ٍــا  اغال
٤ًادت٪٤ًم٤ا خ٤لٲقٴ ٥   .(2)[  ل٪٤َع٦ب٥د٥ًنٸ اٜنظ٤ اٞ ٬ 

ــاّ    الً ــا بعــ  ذتَ ــْ ًفَو ــٌّ نعم ــا٢نب ــْ ًحطــ   الن ًدًا  اقت عبٌدٍ
ــا٢ ــس  ا متث ــْ، ًلاٜلًٟام ــَظ هلل   الَ ــاع ًل ــْ للن ــادّ حاجــْ ًمن ع عب

ــ ،  ــص ًجــ ــ  إعــ ً الن ًاجــ ــا   ــر ستتــ ــٌد غــ ــْ اذتٌجــ ــْ مٝشمــ اجــ
إؾت تتعـــداه   نـــاعال  ًادتـــ، ًقـــد تكـــٌن منـــاف  عبـــادّ    كـــانل٣م
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ــ    انت ــ  خلـ ــ  مـ ــْ ًغرهـ ــادّ  اهللٖٝكـ ــسًن عبـ ــ اذ ٍـ ــ  انتـ ٛمنؽت ًحطـ
ــإ ــس المتث ــداٵ  لاٜ  لًٟام ــسًن ستم ــْ، ٍ ــى ًضــل   َ ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ

ــعَى  ــ   اذتوت ضــ ــاب  أؾــــحابى  السضــــالثَــــ  لتبلَــ قتــــ  الإؾت ْ ًتطــ
ٌ  لــَظ أمــساٵ انتــن إ ،مــ  فلطــ توا ضــٝ ا٢ى ػــوادّ نتــا بَن٩ــالختَــاز إً

ــٌ مناضــبْ ل٣   ــ  ه ــعــدمَاٵ ب ــٌد ًارت املعــإؾت  ا نتق ــن أل ــْ ال دنَا مصزع
 (1) [َُاجَ ىَُِثْيُىَمٌُْ أََعنٌُْ أَحْعَُِ عَََالً حلَىْخَ وَ اَخَيَََ ]تعاؾت    ا ، قّ سل١خ

(1) 
ــد  عل ــى ًٍ ــدالَ ــا  أًقؿــس  انٌج ــا٢ٍ ــاّ اذتن وت انط ــَ ــد ال دنَا بع

 ٌ  قسٍ  منى ٍوددي ك  ذتظْ.انتً ،ةمٌحى ًضعْ أملى
ــْ الً ــادّ ًالإؾت نبــــٌّ نــــٌ  ةسٍقَــ ــاد إعبــ ــالزغــ و  اذتنــــاع نتؿــ

ظلــ  القــساز ًاٞنُ ًمنــ  انطــا٢نــٌ  المعاٍػــو  ًح ــ    ا حــٌأً
ًٍتبعــٌن  ،ظلــ النبَــإ كتَعــاٵ ٍػــرتكٌن وت نبــر    اٞبَــنو ، لــرا تــسٔ   

 عا .الن   الؿٝ  ًالضظ أرِ ظتسِ ًف  الػس  ال
ــٌالًب ــبْ ٞحـ ــا٠ ا نطـ ــسّ فـ ــدِ الن إخـ ــٌّ توـ ــاع النبـ ــإؾت نـ   اذتـ

ــٓ   ــدل  عل ــْادتْ ًضــبَ  اذتؿــال ا عمــاًٞت ــس ً ،ن ــٌنانتٍق ــ لَ نبٌّ الب
حــد أبــسه  إؾت قبَلــْ تنتطــ    ًهــ، راهمــْ النكسهــا كأًٜ عــرّ ؿتــ  

ًلـــ  عٝمـــْ ٍن ـــسدًن بوـــا ًهـــُ خَـــٌ    ،قـــدامٓالنـــد الحكمـــإ 
ــد    ــدًنوا تقلــ ــ سّ ٍتقلــ ــسّ ًؾــ ــْ ممــ ــٌن  الملٌنــ ــ  ٍقٌلــ ــٌَ  ًهــ طــ

 نبٌا .النو  ٍنكسًن أ اٜتٌحَد الب
ٜٵ ًمــا ٍــدزِ  كــان حكــَ  ًاهللن أٌا نتــا ؾــ  الًقــ مــ  بعــ  زضــٌ

ــى ٜأ ــ       نـ ــُ بعـ ــ  ن ـ ــ  فٌجـ ــ  عابـ ــى متعنـ ــ  أنـ ــٝ غـ ــد ، فـ ٍؿـ
ــُ  ال ــ  ًالسضــ  لن  ــى  العب ــ  عن ــاؾت  تعن ــ ،تع ــذا إٌا الًق ــْ ال  كان غاٍ

ــْ المــ  بعــ   ــد السضــ  هداٍ ــاع فق ــى ًأ كــانن ــ  أًؾت وت حكمت ن أًث
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 ناقتا٢داٍْ ًالإؾت عقٌ  الٍكٱس 

، ا وت ذاتوـــ ْمكـــ  بـــ  هتتنعـــانتنبَـــإ عنـــده  لـــَظ مـــ  اًٞبعثـــْ 
ــ  الًلكــ   ًهــُ زلتــْ للنــاع ًحاجــْ     ،تعــاؾت  اهللْ نبــٌّ مــ  حكم

ــْ ب  ــُ زأف ــْ ًغــبوو   اللــ  ًه ــٌ  أراهم ــا وت  إٍكــاٵ ل ــٌا منو ــنت ع دنَا ال
 ٌاق  خٝفوا.الًمل ٍكَعٌها بدعٌٔ أثب  

ــد  ــًإجتو ــد ال ــى ًضــل   نيب ستم ــى ًآل ــدعٌّ  ؾــلٓ اهلل علَ ــاع الب ن
ــ   اجــْ اذتنبــٌّ ًاليت تــد  علــٓ ؾــد    الــعجصا  انتل٣ضــٝ  ًجــإ ب

ــٝ   ال ــا ٢ؾـ ــٌع،الَوـ ــ   ن ـ ــٝ ا٢ً نَـ ــس ضـ ــاز،ال غـ ــٌّ الً ك ـ نبـ
 .ن اٌجدالٌاق  ًالثبتى أزلتْ ل  ؿتا 

ــ الدلَ  علــٓ الــعــ  ؿــاد  المــا  ا٢ض٥ــٗ    : "نتــا  ا بعثــْ فق
ــا خ أ ــا أن لن ــاٵ متعالثبتن ً    الق ــ ،  ــا خل ــ  م ــ  كتَ ــا ًع ــاٵ عن ــانَ ــ   ك ذل
ن  حكَمــاٵ ٜ ٍػــاهدي خلقــى، فــٝ ٍٝمطــو  ًٜ ٍٝمطــٌنى، ًٜ     اؿــال

ــ     ــسًنى، ثبــ ــسه  ًٜ ٍباغــ ــادي   أٍباغــ ــى ًعبــ ــ سإ وت خلقــ ــى ضــ ن لــ
ــ   ــدلٌنو  علـــٓ مؿـ ــ   ،و  ًمنـــافعو اذتٍـ ــ ٌّ مـــ   النبَـــإ اًٞهـ ؿـ

 ل ".ارت
 : ًجٌي يت تعتر مٛهٝ  للنبٌّالؿ ا  الًم  
ــ   ال : ً اٞ ــمْ مـ ــ  ًالعؿـ ــَْ ٞن انتصلـ ــر   العؿـ ــٌ  ٜ تنجـ قلـ
 .عؿَْانتؾاح  إؾت 
ــانُال ــ  شم  : ث ــٌن أفكــ  أه ــ   اأن ٍك ــى جبمَ اضــ  احمل كــاٖ  ًالن

وت بـــا  الـــٌحُ   اقـــ ال كـــٌ  علـــٓ انتتقـــدٍ   عـــد   لاٜكمـــالً
 .ًا٢مامْ العامْ 

ــثال ً  :  الـ ــاٵ،  ــٌن أمَنـ ــانأن ٍكـ ــ كـ ــى   نيب الـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
 .مؽت"اٞؿاد  الٍطمٓ " ًضل 
ــ ال ــٌن : ساب ــري وت أغــجاعاٵ ٜ ت أن ٍك ــا   اهللخ ــ ، ًضتٌه ــْ ٜٖ  لٌم
 مَدّ.اذتؿ ا  الخٝ  ًاٞم  
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ــدأ  ــد  المل تبـ ــٌّ ؿتحمـ ــل   نبـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــُ   ؾـ ــ  هـ بـ
نى اضـــبح اهللزض، فقـــد ت كـــ   اٞن وت ًجـــٌدي وت انطـــمٝشمـــْ ل٣
ــ  آد   ــا ًجع ــبي   الأب ــاٵ ل ــاٵ إكسام ــ   انطــا٢بػــس نبَ ن ًلكــُ ٜ تنقٱ
٧ٕ إزض اٞحجتــى علــٓ   ٧ٕ ًبقــا ، ًٍتجلــٓ قــانٌن إتؿــا  اذتجــْ     بتــدا

، قـــا  وت اٞزض بطـــٝمْ القـــسآن مـــ  التحسٍـــ  إؾت ٍـــٌ  القَامـــْ     
ــاؾت ] الَ ََأْذُِووهِ  ىْثَاؼِوووُ ٍِووِْ تَووُِِْ ََدََْووهِ وَالَ ٍِووِْ خَيْفِووهِ ذَنصَِوووٌ ٍِووِْ حَنِووٌٍُ      تع

 .(2)[تِاىْحٍَََِّا ُّنَصِّهُ  ىََْالَ ِنَحَ إِالَّ ، ًقا  تعاؾت ](1) [حََُِدٍ

ن إنـــاع بـــٝ نـــيب، فـــالتٌكَـــد علـــٓ عـــد  تـــس  ًوت نبـــٌّ آد  
ــْ مـــ   اٞ  هنـــا  فـــرتا  بـــؽت كانـــ ــْ ًتسكـ ــإ فبطـــب  ًجـــٌد بقَـ نبَـ
فاقتكــ  طــابقؽت ًمــا ٍت ــس  عنوــا، ًٜ بػــس قبــ  آد       النبَــإ اٞ
ــٌن آد  اذت ــْ كـ ــكمـ ــس بـ ٥ٍبػـ ــاٵ ًأن  ــى نيب ستمـــد النبَـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ

نبَـــإ، ًتـــد  علَـــى كتلـــْ مـــ  اٞمـــ  بعـــدي ٞنـــى ضـــَد  ًآلـــى ًضـــل 
ؾــلٓ اهلل علَــى  ن مٌجــٌدّ عنــدنا ؿتحمــد   اٞنبــٌّ ال أنً ،نؿــٌفال

 ًؿتا جإ بى. ًآلى ًضل 
: "كنــ  ا نــى قــأ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب الــًقــد زًِ عــ  
ــؽت ً ــاٵ ًآد  بـ ــنبَـ ــؽتال إانتـ ــ  ضـــ (3)ٱـ ــا أذنـ ــ  اهلل ا "، ًأن آد  نتـ  مـ

 .اهلل علَى ًآلى ًضل ؾلٓ ستمد 
ــرتا  مــ    ــا  مــ   النعــ  جــإ  ف نقٱــا  اٜطــكٌن ًالسضــ  أِ أٍ

ــى  ــا وت قٌلـ ــاؾت  كمـ ــ ٦  ] تعـ ٫ّ م٪ـ ــس٤ ــٓ فٲت٦ـ ــ ٸ الع٤لٲـ ــْ  (4)[ س٭ض٥ـ ــ  بعثـ تتخلـ
ــٌن  اٞ ــإ تك ــ    الزض خاٞنبَ ــاٵ م ــْ ًاقع ــر   اٜغــخاف أَ ــ  غ ــإ م نبَ
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ً اٞتبــا   أن ختلــٌ مــ    أ ًؾــَْ  الــرٍ  عتملــٌن   ؿــٝ ،  الهــ   أنبَــإ 

ــى ًضــل       اٞ ــى ًآل ــد ؾــلٓ اهلل علَ ــنيب ستم ــا  ال ــصً  إتب ــإ بل ــد ً، نبَ ق
 نبَإ وت فرتّ ًاحدّ.أناٵ عدّ احَأٍكٌن 

ــا ــى ًآلـــى ًضـــل  ستمـــد  ًجـــإ نبَنـ علـــٓ فـــرتّ مـــ   ؾـــلٓ اهلل علَـ
، ًبعثتــى ضتــٌ ضــتماْٖ عـــا      طــٝ  البعثــْ عَطــٓ علَــى    فــبؽت  سضــ   ال
اده  ًجحــٌده ، ًتلــ  آٍــْ وت اذتــ  نبٌتــى حاجــْ للنــاع بعــد  كانــف

ــى ًضـــل  نيب الـــكسامـــْ  ــى ًآلـ ــَ  منصلتـــى وت ضـــل   ؾـــلٓ اهلل علَـ ًعظـ
ــٌّ ال ــ   الًمساتـــ  ، نبـ ــادّ أمـ ــًٛلَْ قَـ ــى مطـ ــ  بتحملـ زض وت اٞ كـ

طــعادّ  الطــامَْ وت  القاؾــد  انتنجــاّ ًبلــٌ    التٌحَــد ًضــب    المنــاش  
 خسًٍْ.اٞ

ــد  ــس أنلقــ ــ ظوــ ــْالنا  ادٍالــ ــا   ٜ قدقتــ ــ  مقٌمــ ــادّ ال ـتتلــ قَــ
نـــْ، ًهـــٌ مـــ  ادتؿـــٝ  ًالمـــ  ضتـــٌ اٞنَْ ًمعاغـــس انطـــداٖمـــْ ل٣ال

ــاهَ  ــى  م  ــلٴن٤ا ٲ  ] تعــاؾت  قٌل ــا أٲز٦ض٤ ْٵ ل٪لٴع٤ــ ا٤ًٜم٤ ــ ــ  (1)[  ؽت٤انت٪ ز٤ح٦م٤ ، تل
ــْا٠ ــ ٍ ــد     ال ــٌّ ستم ــاف  نب ــا من ــتلمظ منو ــ  أن ن ــى  يت قتك ؾــلٓ اهلل علَ

 ،ًعـــاداينَْ كتَعـــاٵ، نتـــ  آمـــ  بـــى ًمـــ  حازبـــى انطـــل٣ ًآلـــى ًضـــل 
ً  ادٍ ضـــٝ ا٢بنـــاٖو  ٞن أمـــ   ا ًلٟجَـــ  أننـــْ ًعقَـــدّ متكاملـــْ 

طــًٛلَا  ًنــص    انتعظــ   أحتمــ    ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    نيب الــ
َُوووىًَْ أَمََْيْووودُ ىَنُوووٌْ لَِووونَنٌُْ  ى]تعـــاؾت  ا ، قـــعلَـــى جرَٖـــ  علـــٓ ضتـــٌ متؿـــ 

 (2) [ظْالًََ لَِنًا إلِوَأَذَََْْدُ عَيَُْنٌُْ ِّعََْرٍِ وَزَظُِدُ ىَنٌُْ 

ــنطــبْ البً ــإ مــ اٞفمــ  طــابقْ، الخــسٔ اٞن الٟدٍ ــى  نبَ أخــر عن
ــ   ــحابى ًأبعـ ــ   أؾـ ــا  زضـ ــد ـتـ ــى ًمل ٍطـــتٌ  بعـ  حازبـــىتى ًالتباعـ

ــلٱال ــ   ًأن اطـ ــلٱالًكَـ ــن، ًاطـ ــد الـ ــى  نيب ستمـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
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 ًقــــد تــــٌؾت اٜ علــــٓاٞسفَــــ  الإؾت ٍنتقــــ  اك  مل اذتــــهــــٌ  ًضــــل 
ــلمٌن انت ــ  وت اذتطـ ــدي ًباٞكـ ــ  بعـ ــ   إزض مـ ــْ حكموـ ــا  وت زقعـ تطـ

ن أ، حتـــٓ ضـــٝ ا٢خـــسٔ وت اٞمـــ  اٞن غـــسٍعتو  ًدخـــٌ  اًضـــلٱ
ضـــٝموا إجـــ  أضـــلم  ت تخـــس ًتعتـــص ً اهـــد مـــ  أيت الـــػـــعٌ  ال
 ر  ع  عقَدتوا.الً

لَجعلـــوا بعـــسض   ضـــٝ ا٢طـــَحَْ، ًجـــإ  انتَوـــٌد الحـــاز  ً
كأهــ  كتــا ، فلقــد عتبــاز ا٢ًعاملــْ انتَوٌدٍــْ مــ  حَــ  الًاحــد مــ  

كتـــا  الكـــسا  ٞهـــ  إصٍـــْ ادتصٍـــْ دًن غرهـــ ، ًادتعلـــَو   فـــسض
ــ  ب   ــاًِ لــ ــسٍعتو  ًإذن مســ ــ  لػــ ــ  الًتثبَــ ــٓ دٍــ ــإ علــ  ،نتو ابقــ

 طلمؽت.انتً ضٝ ا٢ًؾازًا وت ذمْ 
علـــٓ  ضـــٝ ا٢ًٜبـــد مـــ  مدزضـــْ كٝمَـــْ جدٍـــدّ تـــبؽت فكـــ   

ــٌّ ستمــد  انت ــاف  نب ــى  لــ ، ًمن ــى ًآل ــٓ  قــسآنالً ًضــل ؾــلٓ اهلل علَ عل
ــاٞ ــْ  اٞن ادٍـ ــا  وت    الخـــسٔ ًعامـ ــٌن عنـــدنا بـ عجـــاش إنـــاع، لَكـ
 خسٔ.اٞطماًٍْ الكت  النا  ًادٍالهٌ أثسي علٓ  قسآنال

ــى غــرِ مــا ٍتعلــ  بنبــٌّ ستمــد  ال قــسآنالعجــاش إمــ   ؾــلٓ اهلل علَ
ــل   ــى ًضـ ــ      ًآلـ ــْ ًٜ قتنـ ــْ عقاٖدٍـ ــٌ مدزضـ ــا، ًهـ ــ  أًتثبَتوـ ن ٍبحـ

ــد      ــٌّ ستم ــس نب ــى أث ٝٵ مع ــداخ ٝٵ ًمت ــتق ــى ًضــل    مط ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
 حكامى.أًتثبَ   قسآنال آٍا سضٌ  وت تبلَ  الًغخـ 
ــد  ــلقـ ــا   كانـ ــإ اٞ آٍـ ــَْ وت  النبَـ ــابقؽت حطـ ــغالطـ ــا وت الـ   كمـ

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ستمـــد نيب الـــ، ًمعجـــصّ احلعؿـــا مٌضـــٓ ًناقـــْ ؾـــ
طــلمؽت ذتمــ  انتعقلَــْ حطــَْ، هتــا ٍٛكــد أهلَــْ   بــ عقلَــْ  ًآلــى ًضــل 

ــال ــا السضــ ــا ًًعــــُ ًجٌهوــ ــٌن الْ ًح ظوــ عقلَــــْ، أِ أنوــــ  مٛهلــ
ــدٍ  ب ــا ا٠للتؿـ ــا أن  ال ٍـ ــ  بسكاتوـ ــْ، ًمـ ــعقلَـ ــا الـ ــ  لـ  ،دًا  كٳتـ

٧ٕ ل٣قتكانً  خسٔ.اٞن ادٍاْٞ ذت   الن ًا  قَا
ــس   " ــسّ خ ــًم ــل   نيب ال ــى ًض ــى ًآل ــسإ    ؾــلٓ اهلل علَ ــاز ح ــ  غ م
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ــا الفنـــاداي جرَٖـــ  وت ؾـــٌزّ زجـــ  ؾـــا  قدمَـــى وت أفـــ    طـــمإ: ٍـ

ــا جرٍــ ، قــ أ ًاهللنــ  زضــٌ  أستمــد  ــ ا ن ــى  نيب ال ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
نظــس وت أفــٝ  طــمإال: ًجعلــ  أؾــس  ًجوــُ عنــى وت أفــ       ًضــل 

ــْ فَوــا  ــى وت عــكــٝ  علــٓ الًٍــد   " زأٍتــى كــرل اٜناحَ َقظــْ ال املأن
 .نبٌّالٌحُ ًال، ًهٌ آٍْ إعجاشٍْ وت علٌ  نا انتسٍٚا ًالًلَظ 

ً النا بايت تتغػــالــبازكــْ انتنبــٌّ اللتبــدأ زحلــْ    خــس السلتــْ بــ  
ن ـــٌع لَنوـــ  الًتٱــ  علـــٓ   ،ناكـــٌاٞنٌازهـــا ـتـــٟ أعتــصاش ٞن  ا٢ً
 ناع كتَعاٵ منوا ك  حط  مػسبى.ال

نوــا ًأنــ  ؾــاحبوا ًلــَظ غــر ،  اْ ًهــرا أًالسضــالٜبــد أن تــت  
ــ   ــأن ــص  علــٓ ؾــدز   ال عظمــٓ، الطــًٛلَْ انتًتتحمــ   قــسآنالرِ ٍن

ــَبقٓ   ــ  ض ــسآنالب ٜٵ ب  ق ــٌ ــاٵ ًمعم ــى وت أست ٌظ ــرل  اٞحكام زض، ًك
نبــٌّ مــ  جدٍــد مػــسقاٵ    الن ٍنبعــ  نــٌز  أ ًجــس  مػــَٗتى  اهللقكــٓ 

ــٌ    ــٓ عمـ ً  اٞعلـ ــْ  ــا  مكـ ــ  هكـ ــاٵ مـ ــَعل   أزض، منٱلقـ ــا لـ ًدٍتوـ
ــاذ  ــى ًأزضــٌخى ًن  ــزقــا بػــسٍعتى ن ــٌع المــتٕٝ إحكام ــاؾت    ا ، ق تع

،ًوت مٌقــــٌ  تعلــــ   (1) [رِّمْسَ وَإَِّّووووا ىَووووهُ حلوووواف ىُ ىووووإَِّّووووا َّحْووووُِ َّصَّىْنَووووا ]

 ٍْ قٌٜن : ا٠ُ وت اٜل   اذت
ــى، حكــاي     ً اٞ ــا حملمــد حــافظٌن هتــ  أزادي بطــٌٕ مــ  أعداٖ : ًإن
 .(2)جسٍساب  
 : إنا للقسآن حافظٌن. ثانُال
ــٌ  الً ــحَ  هــ ــٌ  الؿــ ــانُ، ًهــ ــادز انتثــ ــان اٞإؾت تبــ ــى ، ذهــ ًفَــ

ــد     ــنيب ستم ــسا  لل ــسٍ  ًإك ــل    تػ ــى ًض ــى ًآل ــسآن، الً ؾــلٓ اهلل علَ ق
ــْ ب ــ    انتًزلتـ ــٌ مـ ــلمؽت، ًهـ ــاش ا٢طـ ــسآن  العجـ ــرِ للقـ ــى غـ أن آٍاتـ
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 عــص ًجـــ ، فكمـــا  اهللست ٌظــْ بـــأمس ًمػـــَْٗ متؿــلْ ًمطـــتدقتْ مـــ    
عِووولُ وَََُْ]تعـــاؾت    ا زض، قـــاٞطـــمٌا  ًال عـــص ًجـــ   اهللعت ـــ  

قــسآن نتنــ   ال عــص ًجــ   اهلل ــ  عت، (1) [زْضِ ألَعَّووََاءَ أَُْ ذَقَوونَ عَيَووً    ى

ــإ بالحؿــٌ   ــا٢ ن ــؽت  ا قتت ــد جــإ    الب ــاع ًق ــ   ا٠ن ــا  م   اهللٍ
ــس     ــنيب ًؾـ ــ  للـ ــص ًجـ ــد ًالعـ ــعَد   انتكَـ ــُ ضـ ــ  أبـ ــى، ًعـ ــس عنـ كـ

ــارتــ ــان :  ا دزِ ق ــاع عــ   الك ــعب ــى ًضــل   نيب ال ــى ًآل  ؾــلٓ اهلل علَ
ــ     ــا نصلـ ــى ، فلمـ ــَم  عتسضـ ــ   اهللً}فـ ــم  مـ ــاعال ٍعؿـ ــس   (2){نـ تـ

 .(3)سعاذت ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  اهللزضٌ  
ــ   ــد   الًمـ ــنيب ستمـ ــٓ للـ ــ  أحؿـ ــإ مـ ــى  علمـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
نبَــإ، ًقــد بلغــ    اٞعجــصا  مــا مل ٍكــ  ٞحــد مــ      انتمــ   ًضــل 
ــْ  ــْ ًأ  ًا٠أزبعـ ً أزبعماٖـ ــصّ،  ــؽت معجـ ــ   أزبعـ ــا تنقطـ ــْ إؾت نوـ أزبعـ

 : نٌا أ
 .قب  مَٝدي كان : ً اٞ نٌ الً
 .بعد مَٝدي:  نُاثال
 ػسٍ ْ .ال بعد بعثتى:   الثال
 علٓ .اٞسفَ  الإؾت ى الإنتقبعد :  ساب ال

نـــٌا  اٞتقطـــَ  ًتعـــدد الن ٍكـــٌن أحؿـــإ لٱَـــ  ًقتكـــ  إًهـــٌ 
ــؽت بتقطــَ     ــس ًأب ــتقساُٖ إأكث ــ    أض ٝٵ، م ــٌ   إكثــس ت ؿــَ ًهــٌ قــافْ ن

 وــابٌابأعجاشٍــْ ًتعــدد إ آٍــا عنــد مــَٝدي ًمــا زافقــى مــ   انتعجــصا  
 وا .ًمٌقٌعات

 لٓ اهلل علَى ًآلى ًضل :ًم  ًجٌي ا٢عجاش وت نبٌّ ستمد ؾ 
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 تنصٍ .الما ٍتعل  ب اًٞ  :
 تػسٍ .الوت مَادٍ    الثانُ:
 .ًالدفا  ًالغصً ا قتالبا   الثال :
 ناع.الك  بؽت اذت الساب :

 .دنَاالدٍ  ًالعامْ وت أمٌز السٖاضْ المامْ ًا٢ ارتامظ:
مناضـــبْ  ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  نيب ستمـــدالـــّ ن ٍـــٌ  ًٜدإ

ــْ  ــدبس ًكسقتـ ــصً   اٜللتـ ــاز لـ ــاظ ًإضتحكـ ــدّ ًالتعـ ــؽت  اٌٞحـ ــٌّ بـ خـ
ج اذتـــعبـــادِ وت كـــ  ضـــنْ مـــسّ ب سٍكـــْ الجتمـــا  ا٢بعـــد طـــلمؽت انت

ػـــرتكْ انتناضـــ  انتٌحـــدّ عـــر اللتكــٌن غـــاهداٵ عملَـــاٵ علـــٓ حقَقـــْ  
 ً تباٍ .أختٝ  إجا  م  غر اذتيت ٍٛدٍوا كتَ  ال

عقلَــْ الطــَْ ًاذتػــٌاهد النوــا أزقــٓ حكــازّ جــإ  للبػــسٍْ ب    إ
ــ  وت الً ــا  ًاٞتكامـ ــصً   الحكـ ــدأ  بنـ ــساٖ ، بـ ــ ـ ــا ٌحُ ًالـ  آٍـ
زض اٞصتٌمــاٵ تغــر ًجــى  قــسآنال آٍــا ، فعنــدما نــص  جرَٖــ  بقــسآنال

ــْ   اًمـــ ــدأ  مسحلـ ــا، ً بـ ــٌّ العلَوـ ــْ ذا  انتنبـ ــْ انتبازكـ ــا وت الستبـ علَـ
ً انت ، ًاٜسضــالضــل   ــن   ــا ضــسٍعاٵ  لػــساٖ  التكــمنْ للط تػــ  ةسٍقو
ــٌ  إؾت  ــَ  ًؽت، اذتؿــالقل ــٌداٵ موــاجسٍ     اهللٍق ــ  لــا جن  عــص ًج
جرَٖــ  ٍقــٌ  ضــٝ  علَــ  ٍــا ستمــد، أنــ  ؾــاح    كــاننؿــازاٵ، ًأً

 .(1)[وٍََا ََعْيٌَُ جُنُىلَ زَتِّلَ إِالَّ هُىَ]قا  تعاؾت، تٌحَداللٌإ 

ــْ الًب ــْ البعث ــٌا  إنبٌٍ ــٓ أهــ   المــ  ن تحــ  أب زض اٞسلتــْ عل
كـــافسٍ ، ثـــٝ  ًعػـــسًن ضـــنْ وت الػـــسكؽت ًانتقـــٌ  علـــٓ الًحـــ  

ــ ــدّ دنَا الـ ــْ المـ ــُ ب بعثـ ــثرّ فوـ ــد كـ ــٜ ت٥عـ ــاع الرا  ًالـ ــالقَـ نُ اصمـ
 اهلل ًلكنوــا بآٍــْ مــ دًدّ، احملــػخؿــَْ النُ امــاٞقاؾــسّ عــ  حتقَــ  

:  قــــٌ الزض، ًمنوــــا ٍنبثــــ  اٞزضــــخ٩  أعظــــ  عقَــــدّ وت تعــــاؾت 
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ٍــٌ  إؾت قَامــْ، ًحــسا  ستمــد حــسا   الحتــٓ ٍــٌ    ستمــد حــٝ  "حــٝ
 .(1)قَامْ"ال

عؿـــمْ ، أن ٍكـــٌن ال خؿـــا إؾت قـــافْ ا٢نيب بالـــًمـــ  ؾـــ ا  
نبــٌّ ال ، ًاٜكمــالاضــ  ًاحمل كــاٖ  ًالنــى جبمَــ   افكــ  أهــ  شم أ

ــدها  ــٌ ًحـ ــ   مٌقـ ــَ  ب كـ ــسجَ  ًت كـ ــاؾت اهلل تـ ــٌن أ، ً تعـ ن ٍكـ
 عص ًج  . اهللقلٌ  نتا ٍأتُ بى م  عند المَناٵ كُ تٱمٗ  أ

  لٌمــْ ٜٖــ  ًضتــٌ ذلــ  مــ     اهللًأن ٍكــٌن غــجاعاٵ ٜ تأخــري وت   
مَدّ.اذتؿ ا  الخٝ  ًاٞ

ــاز  ــد إختـ ــ  اهلللقـ ــص ًجـ ــ عـ ــداٵ الـ ــى  نيب ستمـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
ختَــاز ٍــد  وت م وٌمــى   ا٢رز، أِ أن هــرا الــ املللنبــٌّ وت عــ  ًضــل 
ــد مــ  ضــ ا  ؾــعٌداٵ   انتعــداد ًحطــ  ا٢علــٓ  ــ  ٍتٌل إؾت قــدما ، فل
 طٝ .الصًا ، ًم  أٍا  آد  علَى النكا  ًال ٍا ابد

ــا ٍتعلـــ  بنبـــٌّ ستمـــد  ال قـــسآنالًمـــ  إعجـــاش  ؾـــلٓ اهلل غـــرِ مـ
ًتثبَتوــا، ًهــٌ مدزضــْ عقاٖدٍــْ ًٜ قتنــ  أن ٍبحــ    علَــى ًآلــى ًضــل 

ــى، ًغــخـ     ــس نبٌت ــى أث ٝٵ  ًمع ــتق ــ   المط ــٌ  وت تبلَ ــا سض ــسآنال آٍ  ق
 تأثر بَنوما.ال اعلْ ًتباد  انتًتثبَ  أحكامى للتداخ  ً

ــد  ًختاةـــ  ــصّ ستمـ ــل  معجـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــٌ ، ال ؾـ عقـ
ــى دٜ ــًفَ ــْ   ْل ــٓ أهلَ ــٓ حتمــ   انتعل ــد  السضــالطــلمؽت عل ــا بع ْ ًح ظو

ــا  ــُ ًجٌهوــ ــدٍ  ب الًعــ ــٌن للتؿــ ــ  مٛهلــ ــْ، أِ أنوــ ــا ا٠عقلَــ  ٍــ
قـــَإ  ؾـــاز دًا  ًالـــمـــ  بسكاتوـــا أن كتـــ  لـــا  كـــانعقلَـــْ، ًال

 خسٔ.اٞن ادٍاْٞ ذت   الن ًال٣قت
ً الخـــسٍ  وت  ا٠نبَـــإ  اٞنكـــس فكـــ   ٜ ًٍ تبػـــر بنبـــٌّ   التموَـــد 
ــد  ــى ًضــل   ستم ــى ًآل ــًمل ٍكــ  وت  ،ؾــلٓ اهلل علَ طــماًٍْ النا  ادٍال
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ــ  هــُ خــر ستــ ،   اٞ ــالفتــا جــإ إخــسٔ غــس ب عسض ًٜ التحسٍــ  ب

 نا .ادٍالٍلح  ب
ــلقــد أكــس   ــى ًضــل  نيب ال ــى ًآل ــى وت  اٞ ؾــلٓ اهلل علَ ــإ مــ  قبل نبَ

عمــٌ  الن بوــ  كتَعــاٵ علــٓ ضتــٌ    اقتــا٢ب قــسآنالقٌلــى ًفعلــى، ًجــإ   
 مٌعُ.الضتغساقُ ًا٢

ــى   ــا أكتــ  علَ ــْ هــُ  الطــنْ الطــلمٌن أن انتًهت ــالؿــدز انتنبٌٍ نُ اث
ُ ضــٝما٢تػــسٍ  الهتــا ٍــد  علــٓ عظــَ  منصلتوــا وت      قــسآناللت طــر 
طَاضــــُ، ًٍرتغــــ  عنــــى الخٝقــــُ ًاٞعقاٖــــدِ ًالمــــْ اًٞتــــأزٍخ 

وت كــثر  ا كتــا٢طــلمؽت، ًلــٌ علــٓ ضتــٌ    انتكــسًزّ لــصً  إت ــا    الب
 م  مٌاقَعوا.

٤ٍن٦ٱ٪ــــ ٥ ع٤ــــ ٦ ] تعــــاؾت   ا قــــ ٤ٌ الٲــــ٤ًم٤ــــا  ٨ُ ا٤ٌٜٔ * أن ه٥ــــ ــ ٤ًح٦ــ  
، ًفَــى غــوادّ ًتٌثَــ  مســاًِ للطــنْ النبٌٍــْ القٌلَــْ ،        (1)[٥ٍــٌح٤ٓ

ــا ضــ   ــ  حكــَ  عــ    الًعــ  عاٖػــْ نت ــا هػــا  ب ــى  نيب ال ؾــلٓ اهلل علَ
 .(2)"قسآنالخلقى  كان:"  الق ًآلى ًضل 

ًتسكتـــْ عملَـــْ   قـــسآنالأِ أن ضـــرتى ًعملـــى مطـــتٌحٓ مـــ      
إؾت طـــنْ الإزجـــا  ًقـــانٌن ًهـــٌ ًهـــرا ٍٛكـــد علـــ   قـــسآن،ال ٍـــا ٠
 .قسآنال

إذا حــدثتك  : ا قــبــاقس المــا  ا٢عــ  ازًد ادتــأبــُ ًوت خــر 
ــ اهللٌنُ عــ  كتــا   البػــُٕ فاضــ   عــ  اهللنوــٓ وت حدٍثــى: " ا  ثــ  ق

ــ  ًال ــالقَ ــاد  ا ق ــًفط ــسّ  ا انت ــا طــٛالًكث ــ  وت   ال، فق ــ  ذل ــى أٍ ٌا ل
ــا اهللكتـــا   ــٌ  ابـــ   ٍـ ــل   اهللزضـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــ ؾـــلٓ اهلل علَـ  ا   قـ
٤ٌاه٥ ٦  تعـــاؾت   ٦َـــس٤ ف٪ـــُ كٲـــث٪رٹ م٪ـــ ٦ ن٤ج٦ـــــ ٜٲ خ٤ ٦ً اٜ]  ٫ْ أٲ  م٤ـــ ٦ أٲم٤ـــس٤ ب٪ؿ٤ـــــد٤قٲ
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  ٦َ ٤ ــ ٝٲ ٹ ب٤ـ ـــ ٦ً إٸؾ٦ـــ ـــس٥ً ٫ أٲ ــاعٸ  [الم٤ع٦ــ ــ (1)ن٬ـ ــٌا   ا ًقـ ٦ٛت٥ـ ٜٲ ت٥ ٤ً ــاٵ ]  اٍكـ
٤ٕال ٤ٌ ط٭ـــ ٲو٤ا ٜٲ  ا ًقـــ (2)لٺـــى٥ لٲكٳـــ ٦ ق٪٤َام٧ـــا  [  الت٪ـــُ ج٤ع٤ـــ ٤  الكٳ ٦ الأٲم٦ـــ  [
٦ٛكٳ ٦  [الت٤ط٦ ٤ٕ أن ت٥ب٦د٤ لٲكٳ ٦ ت٤ط٥ ٤َا  .(3) ٌا ع٤ ٦ أٲغ٦

ــ  د٩ألقــد  ــى ًضــل  نيب ال ــى ًآل ــى ًأؾــحابى  أ ؾــلٓ اهلل علَ هــ  بَت
ــسآنالإؾت لجــٌٕ العلــٓ  ــى  القــٌ  ًالًإعتمــادي وت  ق ــ  ٜ، ًفَ عمــ  كَ
ــى ًآلــى ًضــل  نيب الــًقــد ًزد عــ   ،كــ  غــُٕن اتبَــ  : "ؾــلٓ اهلل علَ
 غـــبعان زجـــ  ٌٍغـــ  اٜ معـــى ًمثلـــى كتـــا ال أًتَـــ  قـــد ًإنـــُ اٜ

ــٓ ــى عل ــٌ  أزٍكت ــَك  ٍق ــرا عل ــسآنال بو ــا ق ــى ًجــدمت فم ــ  فَ   حــٝ م
 . (4)"فحسمٌي حسا  م  فَى ًجدمت ًما فأحلٌي
عــساض عــ  ا٢عتــرز ًٍنوــٓ عــ   ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى  
 ًٍدعٌ لٟخر منوا ًإعتبازها. ،طنْال

ــس  ــد أمـ ــاؾت    اهللًقـ ــإ البتعـ ــّٝ ًجـ ــس وت اٞؿـ ــسآنالمـ ــ   قـ ًبَنـ
ــا، قــ   ال ــا ًأحكامو ــا ًعــدد فساٖكــوا ًزكعاتو ؾــلٓ اهلل  ا طــنْ أًقاتو

 .(5)"ؾلٌا كما زأٍتمٌنُ اؾلُ: "علَى ًآلى ًضل 
ــسآنالج وت اذتــًًزد ًجــٌ   ــ  بَــ  ق ــ   ناضــ  ًت ؿــَلوا انتن ام نتن

إؾت  ج ًتستَبوــااذتــ ا أعمــًلتثبَــ   ،ؿــٌمْارت سقــْ ًالخــتٝ  ًا٢
ــٌ   ــ الٍ ــْ ب ــنْ الً قسآنالقَام ــْ الط ــٌاز   انتنبٌٍ ــْ ًت ــا  انتبازك ــلمؽت ل ط

ًقـــا  الـــنيب عـــا ، الٱلـــ  ًخؿــــ انت، كمـــا قَـــد قٱعَـــْ الطـــرّ الب
  .(6)(خرًا عي مناضكك  ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل 
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٥ٍـٌح٤ٓ       ]تعـاؾت قٌلـى  ٍبؽت ً كٳـ ٦  الٳ٬ُ أفتٲـا  الـ قٳـ ٦ أفتٲـا أنـا ب٤ػ٤ـس٨ م٪ـث٦لٳكٳ ٦ 

٤ًاح٪ـد٨ فٲم٤ـ ٦   ال ٝٵ ؾ٤ـ       كـان ى٨  ٤ٕ ز٤ٰبـى٪ فٲلٴ٤َع٦م٤ـ ٦ ع٤م٤ـ ٜٲ ٥ٍػ٦ـسٸ ٴ  اذتٵ٤ٍس٦ج٥ـٌا ل٪قٲـا ٤ً ا 
ّ٪ ز٤ٰبــى٪ أٲح٤ــد٧ا   ــاد٤ ــإ ل، (1)[ب٪ع٪ب٤ ــى ًآلــى ًضــل    نيب الــق مــ   ؾــلٓ اهلل علَ

بأنـــى شتلـــٌ  ًبػـــس مثلـــو  لـــَظ ؿتلـــ ، ًلكنـــى إمتـــاش عـــنو   نـــاع ال
 تبلَ .البإختَازي للنبٌّ ً

ــ  ت   ــ  للمطــلمؽت ًمن ــا تأدٍ ــا   لأًفَو ــى مق ــَ ــى  نيب ال ؾــلٓ اهلل علَ
ةـــس  أٍقـــٌ  ٞؾـــحابى ٜ تٱسًنـــُ كمـــا  كـــانالـــرِ ، ًآلـــى ًضـــل 

طــلمٌن انت، لــرا مل ٍــث  علَــى (2) (اهللفتــا أنــا عبــد إمــسٍ  ابــ  نؿـازٔ  ال
 ؿتا هٌ ح . اٜطلمٌن انت

ــ ا٢ًلكنـــى خػـــُ    ــ انتن ًهـــٌ زلتـــْ   افتتـ تٌاقــــ  الن ًأظوـــس  انـ
ــالً ــى  اعسفـ ــد  علَـ ــا تـ ــرا مـ ــرّ ًالن، ًهـ ــدالطـ ــلٌكاٵ اٌجـ ن ًبقـــُ ضـ

ــْ  ــس  انتلعامـ ــٓ مـ ــلمؽت علـ ــاٞطـ ــٌّ  اشمـ ــ  دعـ ــٌد  انتن، ٍقبـ ــكؽت ًٍعـ طـ
، ًٍقـــٌ  ماجـــْ مـــاناٞبَ  آًٍنػـــس غـــ ا ة ـــاٞسٍ  ًٍـــداع  انتـــ
ــس  ،كــعَ ال قــر ًال ــس ًالآث ــٓ ادتػــقْ ًانت ق لتكــٌن ن اطــلٱالوــد عل

  حَاتى مؿداقاٵ، ًغاهداٵ ٌٍمَاٵ علٓ ؾد  نبٌتى، 
 عل  السجا  ًالدزاٍْ ، ًفَى ًجٌي:ً ل  علٌ  التحقَ  وت 

ٌقــٌعْ مــ  كتــ    انتحادٍــ  اٞإعتبــاز إضــقا   : ظوــٌز ً اًٞ 
 . عترّانتطلمؽت انت

قــــٌ  أن بــــا  الٌقتك  الــــ علمــــإ وت تنقــــَ الإجتوــــاد :  الثــــانُ
ــا   ال ــى قتكـــ  الت طـــر أعـــ  مـــ  أحكـ ــى ًأنـ ــا غتــــ ال قـ ــام  فَمـ تطـ
قؿـــ ًضتٌهــا ًهــرا ؾــحَ ، ًٜ ٍتعــازض مــ  علــ        الٌاع  ًانتــ
ن نـــٌ  ا، ًبَـــصَٖـــْادتٌجبـــْ انتعتبـــاز ًلـــٌ علـــٓ   ا٢بنظـــس  ا سجـــال
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 .كعَ الٌث  اً انتط  اً اذتؿحَ  أً الدٍ  ًه  هٌ م  اذت
ــ  ؾــــرًزّ  : الثالــــ   ــالعلــ ــراٵ وت علــــ   ا سجــ ــر المعتــ ، ت طــ

ــاٵ ال قـــى حتقـــ  زجالٌازدّ وت أبـــٌا  الـــحادٍـــ  اٞف َـــاٵ حتقَقـــاٵ ًثاٖقَـ
  مــ  غــر الــغال وت اٜنوــا تــركس إكتــإت طــر فالأمــا وت بــا  ، ًًافَــاٵ 
ــازّ  ــٓ   إؾت إغ ــؾــحتوا اً قــع وا، ًحت ــر   رِ ٜال ػــوٌز انتٍقــٌ  جب

ــند ًٜ ٍعمــــ  بقاعــــدّ الكــــعَ  الللحــــدٍ   ــام  الطــ ــْ  وتتطــ أدلــ
 .َْ السجالقٌاعد الت طر ٍتطام  وت الطن  تساي وت با  ال

 : نًهنا  قٌٜ
بــ٩َ  كتَــ  مــا وت    ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    نيب الــأن  : ً اٞ

ْ ابـ   قـاٖلؽت بـى   الًمـ    ، ـاظ النُ ًامـ  معـ   قسآنال ًهتـا إضـتدلٌا    ،تَمَـ
 . قسآنالم   آٍا ؿحابْ إذا تعلمٌا بع  البى أن 

ــ  عــ   ــا  مل     اب ــ  عػــس آٍ ــا إذا تعل ــان السجــ  من ــا : ك مطــعٌد ق
 .تٓ ٍعس  معانَو ، ًالعم  بو  ظتاًشه  ح

ــانٌا ٍقسٌٖننــا         ــدثنا الــرٍ  ك ــسلت  الطــلمُ: ح ــٌ عبــد ال ــا  أب ًق
ــانٌا إذا       ــى ًضــل ، فك ــنيب ؾــلٓ اهلل علَ ــ  ال ــانٌا ٍطــتقسٌٖن م ــ  ك أنو

فَوــا مــ  العمــ ،   تعلمــٌا عػــس آٍــا  مل غتل ٌهــا حتــٓ ٍعملــٌا ؿتــا      
 (1)(فتعلمنا القسآن ًالعم  كتَعا

ــانُال ــأن  : ث ــى ًضــل  نيب ال ــى ًآل ــبؽت  ؾــلٓ اهلل علَ ػــُٕ ال اٜمل ٍ
قلَلــْ ًهتــا إضــتدلٌا بــى حــدٍ  عاٖػـــْ       آٍــا   اَٜطــر  ًمل ٍ طــس   ال

ــا ق ــأنو ــا ال ــان : "م ــل    اهللزضــٌ   ك ــى ًض ــى ًآل ــس  ؾــلٓ اهلل علَ ٍ ط
عتمـــ  ً، (2)ٍـــاه  جرَٖـــ "إلقـــد علمـــى  آٍـــا  اٜ قـــسآنالغـــَٗاٵ مـــ  
 خـ.اٞعنٓ انتت طر بالعلٓ اذتدٍ  
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ــ  ً ــاادتقتكـ ــ  بَنومـ ــؽت    مـ ــْ بـ ــ  منصلـ ــسٍ  بـ ــسا  ًٜ ت ـ ــى ٜ إفـ أنـ
ــصلتؽت، ًأن انت ــنـ ــل   نيب الـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ   ؾـ ــد الًقـ قٌاعـ
ــْ ًال ــْ انتكلَــ ــلَمْ ًالنوجَــ ــٌاب  الطــ ــر الؿــــحَحْ لعلــــ  الكــ ت طــ
ــ الً ــ    اًبَــؿــادٍ  انتب تأًٍ ــر كتلــْ م ــً ٍــا ا٠ن ت ط يت ٍؿــل  ال

 .ت طرالوت عل  قٌاعد كلَْ أن تكٌن 
ــد غــإ   ــ   اهلللق ــ عــص ًجــ  ح  ــأًتعاهــد  ٛمنؽتانت ــْ الجَ   مقدم

ــٌز  ــلظوـ ــد الـ ــل   نيب ستمـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــادّ   ؾـ ــٌا مـ ًلَكٌنـ
رِ بــــى ًفَــــى ترتغــــ  ًتنتػــــس الــــَْ ًمٌقــــٌعوا ضــــٝما٢دعٌّ الــــ

نـــى ٜ امتقدمـــْ علـــٓ شم علَـــى ًآلـــى ًضـــل ؾـــلٓ اهلل بسكـــا  للـــنيب 
  كانــبــ   ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل تنحؿــس ؿتــا بعــد ًٜدتــى ًبعثتــى 

تقــــدمؽت مــــنو  انتمــــٛمنؽت ن عــــص ًفخــــس للابػــــازا  بنبٌتــــى عنــــٌال
لــٌ ، انتطــٝةؽت ًالَبــْ لــ  وت ن ــٌع   الًضــبباٵ لبعــ    تــأخسٍ انتً

صٍــــسّ ًأزض  ادتًلعلــــوا تقــــ  ًزإ عــــد   ــــسأه  علــــٓ غــــصً      
ــ ــْ اذتـ ــدما  ًانتسمؽت، لتوَٗـ ــى  القـ ــْ لبعثتـ ــى  تٌةٗـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
 .ًضل 

 رضاأل يف اهللفهسفة كالو 
ــزض ماٞمل تكــ   ــ  آد  فكان ــى   إاٵ رتل ــ  ًن خــ  فَ ــى خل ــن سً  ال

ٌ  ادتوت  ْ قسآنال ٍــا  ا٠ ؾــسٍ  نــْ كمــا هــ ًحكــٓ القــسةيب عــ    )، َــ
 .(1)انتعتصلْ ًالقدزٍْ القٌ  بأنوا وت اٞزض(

يت نوـــُ الـــػـــجسّ الكـــ  مـــ  أن أ بعـــد اٜزض اٞإؾت ًمل ٍوـــب  
ــااٞقـــرتا  ًا٢عـــ   ــ  منوـ ــ   ادتًوت جعـــ   ،كـ ــ  مـ ــعاٵ رتلـ ــْ مٌقـ نـ

ــك  وت  ــٟزض ًل٣  اٍٞطـ ــسٍ  لـ ــٌ  تػـ ــزض نـ ــ انطـ ــاٵ، فـ كسا  إن معـ
ــى بــ  مــ   الــن مل ٍبــدأ بــن خ انطــا٢ ًمل  ،تكٌٍنــى ًخلقــىحــؽت سً  فَ
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ــ    ــْ بــ التنحؿــس تل ــ  تغػــ  حــ ارتنعم ــْ ًا٢طــك  ًال ا ل  ب ن إقام
 ؾبح  غر داٖمْ.أ

٦ًج٥ــ ٲ  ] تعــاؾت ا قــ ٤ًش٤ ــكٳ ٦ أنــ ٤  ــاآد٤ ٥ اض٦ ٤ٍ ــا  ــا  ادتٲ٤ًقٳلٴن٤ ٝٲ م٪ن٦و٤ ــ ٤ًكٳ ْٲ  ــ ن٬
ٜٲ ت٤قٴس٤ب٤ا ه٤ر٪ي٪  ٤ً ٦ٗت٥م٤ا  ٦َ ٥ غ٪ ّٲ فٲت٤كٳٌن٤ا م٪ ٦ الز٤غٲد٧ا ح٤  .(1)[ؽت٤انت٪ظٺالػ٬ج٤س٤

سفَعــْ لــَظ فقــ   النصلــْ انتمــ  علــٓ مــا ٠د   ٍــْا٠هــري تــد  ً
ــيب   ــٌ ن ــى ًت كــ    ،لػخؿــى ًضــرتى فو ــاؾت اهلل ًلكــ  خبلق ــنصإبتع ى ال

ــْ مــ  ضــعْ وت  ادتمــ   ــٌ  أعــَؼ ًهــٌ الن قــاوت ٍتؿــ  إكــسا  إٍكــاٵ ن
ً اٞتَـــاز وت خا٢حــ   ًدًا ، الـــً ا تؿــ اٜب آٍــْ ًلٱـــ    كـــانانتكــ  

 . تعاؾت    اهلل م 
ــى الً ــاهس أن قٌلـ ــاؾت  ظـ ٦ًج٥ـــ ٲ  ] تعـ ٤ًش٤ ــكٳ ٦ أنـــ ٤  ْٲ ادتٲاض٦ـ ــ  (2)[ ن٬ـ
ــس  ــ   ا ًمٌقــٌ  خــ  ،باحــْإأم ــ ، ًفطــس  الػــقْ ًانتم ــرتا  ا٢تكلَ ق
ًالقــس  قــد البعــد ، وت الصمــان أً انتكــان  أً انتنصلــْ       ،كــ اٞهنــا ب

 .أً النطبْ 
ــ  لتــ     ــ  م ــْا٠ًٜ قتن ــٓ  ٍ ــعل ــا بال ــاز إدنٌ منو ــرتا  ا٢ن أعتب ق
ــ ،   ــْ لٟكــ ــْ عقلَــ ــو   ا٢ن أً أمقدمــ ــرتا  ٍطــ ــا٢قــ ــ  افتتــ ن ًٍصٍــ

ــ ــ  الٌاجص اذتــ ــَْ عــ ــٌإ  اٞن طــ ــْ ل٣غــ ــَظ فسؾــ ــ٘ ٢بلــ ــ  ًٍوَــ كــ
 غسإ.ا٢ً

ــدً ــ  ل١انت ظتــ ــا تتبــ ــٌف الً ٍــ ــنا٢ أننؿــ ــْ اطــ ــ  ًاقَــ ن قتتلــ
ــداٵ عــ     ــا ٍكــٌن مبتع ــٌاة   الًحــسشاٵ حَنم ن اػــ  ًمظــ الػــبوا  ًم

ؿتعاًنـــْ  ػـــَٱانالتومـــْ، ًعنـــدما ٍكـــٌن قسٍبـــاٵ منوـــا ٍنػـــ  حَنٗـــر  ال
 لطٌٕ.بامازّ اٞن ظ ال

نَــْ اكثــس مــ  مث أكــ  منوــا آد  علــٓ   أيت الــػــجسّ الختلــ  وت أً
ــاٵ اً  نوــُال كــانًهــ   ،ٍكــاٵأطــلمؽت فَوــا قــٌ  انتًلغــر  ،ا قــٌأ حتسقتَ
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 .نبَإاٞتنصٍوَاٵ ًؾلْ ذل  بعؿمْ 

ــ   أن إ ــ  آد  مــ ــت    الكــ ــس مل ٍــ ــجسّ أمــ ــ اٜػــ ــاؾت  اهلل  بعلــ تعــ
ــادز  ــٌ قـ ــَٗتى ًهـ ــ ًمػـ ــداملعـ ــ  ]الًوت ،   مسٍـ   الَّوٍََوووا ذَيَووواءُوَُ تنصٍـ

ــ(1) [ َااِعَوووو ىيَّووووهُ زَبع  ىأَُْ ََيَوووواءَ  ــتملى امل، عــ ــا ٍػــ ــ  ال ؿتــ ــ  مــ  عــ

ــْ الؿــلحْ انت ــ  دًن آخــس    ،ظتــاديإإؾت داعَ ــى وت ًق ــا غتؿـــ قٌل ًؿت
 حكٌزِ ذاتُ.تعاؾت ًعلمى 
ْ، ًهـــٌ حكـــٌز لـــآكـــٌزِ هـــٌ مـــا ٜ ٍتٌقـــ  علـــٓ  اذتعلـــ  الً
ــد  اٞ ــالغــَإ عن ــ   املع ــٌا م ــ  ال ًجعل ــا  اذتعل ــا بٌجٌدن كــٌزِ علمن
ؿـــٌلُ ًهـــٌ اذتعلـــ  ال ً ٓطـــتدعانتنـــى ٜ ٍطـــتدعُ ؾـــٌزّ أعتبـــاز إب
 دزكْ.انتقٌٔ الغَإ وت اْٞ ًحؿٌ  ؾٌز لآرِ ٍتٌق  علٓ ال

ــ     إؾت ًلكــ  ضتــ  ماجــْ   ــى عل ــس  من ــسد وت ف ــ  ٍن  اهلل تقطــَ  للعل
ــاؾت ــٌ تعــ ــاؾت ، فوــ ــ    تعــ ــى جبمَــ ــسد بعلمــ ــٍن ــ ــساضاٌٞاهس ًادتــ  عــ

، أِ كـــ  مٌجـــٌد نىاعـــدً  منوـــا عنـــدي ضـــبحانتٌجـــٌد ًانتًحكـــٌز 
 .املعالمكنا  ًما ٍٱل  علَى انت م  اهللضٌٔ 

ــدي   ــاهسّ عنــ ــُ ظــ ــاؾت ًهــ ــى  تعــ ــ  بكٌنــ ــدٍ  ٜ ٍتؿــ ــى قــ ًعلمــ
 ً نــاع اللــ  مــ   ارتدثــْ هــُ علــٌ    احملعلــٌ  القــسًزٍاٵ ًٜ كطــبَاٵ، 

ــى اٌَاذت  ًغرهـــ  مـــ  ادتـــٖٝكـــْ ًانتبوـــاٖ  ًالً نـــا  ًمـــ  أن علمـ
ــاؾت  ــس فــ    تع ــس ًنظ ــ  فك ــ  حــظ ًٜ ع ــ  ع ــا  اٞن إمل ٍك ــَإ كتَعو غ

 ى.حاقسّ عندي غر غاٖبْ عن
ــ  ً ــبحانى مل عتــ ــى ًبــــؽت   اهلل ضــ ــ  مــــ   اٞبــــؽت آد  ًشًجتــ كــ

قـــدزّ لـــرل  ٜ ٍعـــي اكلـــوما منوـــا أن مػـــَٗتوما الر ًادتػـــجسّ بـــال
نى منعومــا اعجص، ًلكنــى ضــبحالٞنــى ٜ ٌٍؾــ  بــتعــاؾت غلبــ  مػــَٗتى 

تكلَـــ  ًمطـــًٛلَْ مـــا زشقومـــا مـــ   الصجـــس قـــم  بـــا  النوُ ًالبـــ
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ــص، ٢ًقامــْ العقــ  ًال ــا   اذتتمََ ــتٕٝ لتكــٌن ا٢جــْ وت فــت  ب ــاّ اذتب َ
 لٌد فَوا.ارتنْ ًادتإؾت دنَا ةسٍقاٵ ال

ٜٵ  ادتًغـــادز آد    َـــْقسآنال ٍـــا ا٠زض، ًظـــاهس اٞإؾت نـــْ نـــاش
ــ    ــبؽت أن ذل ــصً  الٍ ــانن ــٓ    ك ــد  عل ــى ٍ ــْ ًلكن ــ  أعقٌب ن آد  مل غتل

ــْ وت ل اٜ ــعى ًٜ  اأنوــــًزض، اَٞكــــٌن خلَ ــ ــى، اٜؿــــل  تمٌقــ  لــ
ــَؼ وت الً ــ   الزض باٞعــ ــى مــ ــر لــ ــْ خــ ــإ وت الٱاعــ ــ  ادتبقــ ــْ مــ نــ
ْ  التكــ الػــا  مــ    انتٱَٗــْ، أِ أن  ارت ٖٝكـــْ انتً ،َ  ذا  عاقبــْ كسقتــ

ٍكــاٵ لــَظ عنــده  مــا أنــْ ٞنوــ  مل غتٱٗــٌا ًلكــنو  ادتبقــٌا ٍتنعمــٌن ب
ــد  ــا٢عنــ ــ  انطــ ــبا  أن مــ ــ   الضــ ــى مــ ــا فَــ ــَْ ارتتكلَ ،ًمــ ؿٌؾــ

ــ  مثــسا   العقــ  ًالؿــسا  بــؽت الً ــد  أػــوٌّ فللتكلَ ــْ عظَمــْ ق خسًٍ
 ٖٝكْ أن طو .انتا الٜ ٍن

حَنمــا كلــ  تعــاؾت  اهللتكلَــ  لٱــ  فــالقــٌ  أن المــ  هــرا قتكــ  
ــٌا  العــد للمٱــَعؽت مــنو   أنــاع ال أٖمــْ ًضــادّ صٍــ ، ًآد  مــ  ادتث
 ٱاعْ فوٌ نيب.اله  أ

تكلَــــ  لــــَظ  الزض بداٍــــْ اٞإؾت هبــــٌ  آد   كــــانلقــــد 
عمـــٌ  الرِ ٍكـــٌن علـــٓ ضتـــٌ الـــنـــٌعُ ًالتكلَـــ  الػخؿـــُ بـــ  ال
ــ  ًجــٌي   ،ضــتغساقُا٢ ــ  ًجــٌد  الًم ــٓ   إتكلَ ــداٵ لــ  عل ــَظ قاع بل
 ؿسا .ال

ــانفوــ   ــْ ؾــلْ  ال ك ــٌ  بداٍ ــب ــآد  ادتــزض، اٞآد  ب ٌا : ٜ، ف
ــتـــٌاتسّ انتنؿـــٌف الً ٍـــا ا٠ َـــىزض ًعلاٞدٍـــ  أخلـــ  مـــ   يت الـ

 .زضاٞتٛكد خلقى م  
ابــــ  ؿــــ ا  ًالمســــإ ًاٞوت  بَوقــــُالجسٍــــس ًابــــ  أخــــس  ً 

ــ   ــاكس عـ ــ  عطـ ــ   ابـ ــاع مـ ــعٌد ًنـ ــالمطـ ــحابْ قـ ــ  الؿـ  اهللٌا : بعـ
ــ   ــا   اٞإؾت جرٍ ــؽت منو ــى بٱ ــفق، زض لَأتَ ــٌذ بــ زض : اٞ  ال  اهللأع

ــ       : ٍــا ز  إنوــا   ا منــ  أن تــنقـ مــي ، فسجــ  ًمل ٍأخــر غــَٗاٵ ًق
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ــرتوا . فبعـــ    ــ  فأعـ ــاذ  بـ ــ   اهللأعـ ــرل  . فبعـــ  ملـ ــ  كـ  مَكاَٖـ

 أن أزجــ  ًمل أن ــر أمــسي ، اهلل: ًأنــا أعــٌذ بــ ا ٌ  فعــاذ  منــى فقــانتــ
زض ًخلــ  ًمل ٍأخــر مــ  مكــان ًاحــد ، ًأخــر  اٞفأخــر مــ  ًجــى 

مــ  تسبــْ لتــسإ ، ًبَكــإ ، ًضــٌدإ فلــرل  خــس  بنــٌ آد  شتــتل ؽت   
ــ    ــى ، فب ــفؿــعد ب ــاٵ  ال ــٓ ؾــاز ةَن ــاٵ  }رتا  حت ــً {ٜشب ــٌ ال ٝش  : ه

ــ ــ  قــ  ال ــبع  ث ــص  بعكــى ب ــُ خــ  ا رِ ٍل ــ   الللمٖٝكــْ : إن   بػــساٵ م
ــى إبلــَظ ، اهللةــؽت ، فخلقــى  ــٗٝ ٍتكــر علَ ــدي ل فخلقــى بػــساٵ ضــٌٍاٵ    بَ

ــ  مقـــداز ٍـــٌ     ــنْ مـ ــْ ، ادت، فكـــان جطـــداٵ مـــ  ةـــؽت أزبعـــؽت ضـ معـ
ــى  ــى فصعــاٵ    انتفمــس  ب ــا زأًي ، ًكــان أغــده  من ــى نت ٖٝكــْ ، ف صعــٌا من

      ٩ٌ ــ ــسبى ، فَؿـ ــى فَكـ ــس بـ ــان قتـ ــَظ ، فكـ ٩ٌ    ادتإبلـ ــ ــا ٍؿـ ــد كمـ طـ
 خــاز ٍكــٌن لــى ؾلؿــلْ فَقــٌ  : ٞمــس مــا خلقــ   ًٍــدخ  مــ  فَــى  ال

ــى فــإن زبكــ  ؾــمد   ًغتــس  مــ  دبــسي  ًٍقــٌ  للمٖٝكــْ : ٜ تسهبــٌا من
 ًهرا أجٌ  ، لٗ  ضلٱ  علَى ٞهلكنى .

 ا سً  قــــالــــ أن ٍــــن خ فَــــى اهللرِ ٍسٍــــد الــــؽت اذتــــفلمــــا بلــــ  
ــى      ــى ، فلمــا ن ــخ فَ ــى مــ  زًحــُ فاضــجدًا ل للمٖٝكــْ : إذا ن خــ  فَ

ــ اذتٖٝكــْ : انت  الــسً  فــدخ  وت زأضــى عٱــظ فق  الــ :  ا مــد هلل فق
ــ مـــد هللاذت ــا دخلـــ   اهلل ا فقـ ــى : ٍسلتـــ  زبـــ  . فلمـ ــ لـ سً  وت الـ

ــى نظــس   ــاز إؾت عنق ــ   ادتمث ــا دخل ــْ ، فلم ــى اغــتوٓ  إؾت ن ــا  ، الجٌف ٱع
ٝٵ  إؾت فٌثــ  قبــ  أن تبلــ     نــْ . ًذلــ  قٌلــى   ادتمثــاز إؾت زجلَــى عجــ

{نطان م  عج  ا٢ٸخل   }تعاؾت 
(1)   

ــ   الًتظوــس  ــْ عــص  مل ــسًاٍ ــٓ انت ــسي  إٌ  عل ــا أم ــاؾت  اهللصتــاش م تع
رٍ  الــٖٝكــْ انتًلٌٍــْ، ًلكــ  ذلــ  ٜ ٍعــي قؿــٌز     اٞعٱــإي إبــى ً

 اهلل سًاٍــــْ أن أمــــس  الزض، ًًزد وت اٞضــــتعاذّ  إزجعــــٌا بطــــب   
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ــنتلـــ  تعـــاؾت    ــى  كـــانٌ  انتـ تعـــاؾت    اهللت  أِ أن أمـــس اذتـــعلـــٓ ًجـ
 . ٌجٌ الت  ًاذتٖٝكْ مل ٍك  علٓ ًجى انتم  تقدمى م  إؾت 

 : ًجٌيغتقاقى إآد  ًاض   ًوت
ــى إ ً  :اٞ ــ ا  نـ ــ  ؾـ ــْ  اٜمـ ــ  أدمـ ــ  مـ ــى خلـ زض اٞزض ًأنـ

ؾـــلٓ  اهلل: "ض٥ـــٗ  زضـــٌ   ا قـــؿـــاد  المـــا  ا٢ًلٌنوـــا، ًعـــ  
ــ   اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    : ٞنــى خلــ  مــ    ا عــ  آد  مل مســُ آد   ق

 زض ًادقتوا".اٞةؽت 
 .(1)ت ا ا٢ ْ ًاٜلد  ؿتعنٓ اٞى م  نإ ثانُ :ال

 .ؾلى آدا أنُ اضسٍاض  أنى :  اًٞ 
ــانُ ــ:  الث ــوا  اٞمســإ أَقُ: الٌادتــ ا ق ــإ كل ــْ أنبَ ــْ أ اٜعجمَ زبع
 . ًغعَ  ًستمداحلآد  ًؾ

ضــبا  ًعلــ  وت تطــمَْ آد  ًمنوــا    أجتمــا  عــدّ  إن  مــ  اًٜ مــ
ــ   ــ  ب ــا ٍتعل ــٌدّ اٞزض فٌجــٌد آد  وت اٞم ــس  الزض ع ؾــ  اٞإؾت  

ــ  ب ــسٍ َْ ًهــُ   إًلك ــقــافْ تػ ــ  زً   ال ًمل ، تعــاؾت  اهلل ن خ فَــى م
ــداٵ شم ٍكــ  ــاٵ عــ  خلــ   اخلــ  آد  بعَ نيب الــزض، فقــد زًِ عــ  اٞن

ــل    ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ  ؾـ ــى قـ ــ  اهللن إ: ا أنـ ــٌ  اٞ خلـ زض ٍـ
ــنؽتا٢حــد ًاٞ ــ   ،ث ــادتًخل ــٌ   ا ب ــإالٍ ــ   ،ثٝث ــػــجس ًالًخل إ انت
ــسالً ــن ًاعمــ ــٌ  ارتــ ــإ فتلــــ  زاٞسا  ٍــ ــْ أبعــ ــا أزبعــ ــ   ،ٍــ ًخلــ
ــَظ ارت ــمإالمـ ــٌ   ،طـ ــ  ٍـ ــْ ادتًخلـ ــمظ ًالمعـ ــس ًالػـ ــٌ  القمـ نجـ
 ٖٝكْ ًآد .انتً

ــ ً ٠د  اهللًتػــسٍ    ــ تعــاؾت  ن خ فَــى مــ  زًحــى    ال كــٝ   لٝش  م
ــى ال ذكــس معــى ًاهلل ــص   كــانٱــرِ أن ــٓ آد  حتــسٍ  تعــاؾت  اهللهتــا أن عل
 .نصٍسارتد  ًذت  الَتْ ًانت
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ــرا ٍتكــم  ً ــاٵ ٠د    عــ  ضــندي نظــس الر بغــ  ارتــه تػــسٍ اٵ مسكب
  ٌــى  ،معــْادتأن آد  خلــ  ٍــ ــفــسد بأًأن خلٌقــا  انتركس مــ  بــؽت ال
 .دٍ اذتوت  اخلٌقا  مل ٍسد ذكسهانتن كثراٵ م  إ فاًٜ

 ،(1)[حِوووو ٍإىل زْضِ ٍُعْوووورَقَسٌّ وٍََرَووووا    ألَوَىَنُووووٌْ فِووووٍ ]تعــــاؾت   ا قــــ

ــا  ًارتً ــانن إٱــ ــاٵ  كــ ــٌإ ًإؾت مٌجوــ ــَظ فإآد  ًحــ ــىإبلــ ــان  نــ بَــ
ــأن  إؾت  ًتبلَــ  بٌاضــٱتى ــرا نقــٌ  ب ــد آد  كتَعــاٵ ل ــس نــاع الًل مــ  أكث

 قافْ آد  ًحٌإ.إبي آد  ب
ــ   ــا٢ًًزد عـ ــاد  الا  مـ ــاز  ًاهللأن ؿـ ــاؾت تبـ ــا  تعـ ــب  أنتـ هـ

ــآد   ــس  ًاذتأمــسي ب ــى غسضــاٵ مــ  غــسًع   ال ــْ ادتصز  ًةــس  علَ ن
ًغسضـــوا لتكـــٌن لعقبـــى ن اسمـــالصٍتـــٌن ًالعنـــ  ًالنخـــ  ًالفاعٱـــاي 
 .(ك  هٌ م  مثازهاأًذزٍتى ف

ــغ       ــْ لَنػ ــْ غسٍصٍ ــْ ًحاج ــْ عقلَ ــ  مقدم ــا٢ًتل ــادانط ّ ن وت عب
ً   ،تعــــاؾت اهلل لــــ  ارتؾــــ  أتــــدبس وت الًلتكــــٌن مناضــــبْ للػــــكس 
 .، ًحط  ا٢بتٕٝ تكٌٍ الً

ــ      زض اٞ املًهــــرا ًجــــى مــــ  ًجــــٌي عنــــإ آد  ًفقــــسي وت عــ
ن ًعجـــصي انطـــا٢تأمـــ  بكـــع   الًطـــعُ التـــدبر ًالإؾت ًحاجتـــى 

حطــــاع مقدمــــْ ا٢ هــــرازض، ًلكــــُ ٍكــــٌن اًٞقؿــــس مدتــــى وت 
 .تعاؾت    اهلل ًمناضبْ ًفسؾْ لركس

ً النــْ  اماٞزض هــٌ  اٞ وت اهللن ًجــٌد كتــا    إ تكلَــ   العظمــٓ 
ــٓ ضتــٌ   مــٌعُ ًخٱــا  عــا  ٍنحــ   الضــتغساقُ ًا٢عمــٌ  الفَوــا عل

ً ا٠زض ًهــٌ مٌقــٌ  ل٣كــسا  وت   اٞهــ   أبعــدد  نجــاّ مــ   الخــسّ 
ــ انــْ ًؾــَ اماٞعــرا  م ــ  هــري   ال تصا  ؿتــا جــإ  لاٜنتوا ًتعاهــدها ب
 حكا .اٞم   قسآنالبى 
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 دقرآٌانمػاء يف انسفر 
 ضــ ازأمــ  ادتكــبر ًالكتــا  الكتــا  ًقَــ  هــٌ   الطــ س هــٌ  الً
دعإ كتــا    الــً ،ضــتغاثْ ًقــد ٍكــٌن عبــادّ   ا٢دعإ ؿتعنــٓ  الــسد ًٍــ

،م  ًجٌي:ًم  زتلدٜ عتَ  ؿتٌقٌعى ًعل  

 دعإ.الكثسّ أبٌا   ً :اٞ
 .طاٖ انتما ٍت س  عنى م   ثانُ:ال
 .ما ٍلح  بى  :الثال
 .ما ٍرتت  علَى ب :اسال
 قساز.اٞع  تسكى م   ٍرتغ  ما امظ:ارت
ــْ: " ً طــادع:ال ــس دعــاُٖ ًدعــإ  أوت حــدٍ  عسف ــُ  اٞكث ــإ قبل نبَ

بَــدي مــد اذتلــ  ًلــى انت ًحــدي ٜ غــسٍ  لــى، لــى اهلل اٜى الــبعسفــا  ٜ 
تحمَــد ذكــس  التولَــ  ًال، ٞن (1) (ًهــٌ علــٓ كــ  غــُٕ قــدٍس    ر ارتــ

 .تعاؾت    اهللدعإ ًفَى ثٌا  الهلل عص ًج  ًهٌ ؿتنصلْ 
ــاب :ال ــً طـ ــسإّ الـ ــسآنالركس ًقـ ــإ  قـ ــا  لقكـ ــبـ ن مل إٌاٖج ًاذتـ
ــ ــد، أِ الا لأٍطـ ــ  عبـ ــْ  مـ ــتغ  بٱاعـ ــسي اهللٍػـ ــ   ًذكـ ــص اهللٍتك ـ  عـ
 حاجتى. ًج 

 (2)[ َااِعَووووو ىَْووووودُ ىِيَّوووووهِ زَبِّ  حلَوَآخِوووووسُ لَعْوووووىَ هٌُْ أَُْ ]تعـــــاؾت  قٌلـــــى 

ــْ  ــسآنالًبداٍــ ــى  قــ ــاؾت   بقٌلــ ــٌزّ تعــ ــْ ] الوت ضــ َْوووودُ ىِيَّووووهِ زَبِّ   حلَ احتــ

ــي أن  َااِعَوو ى ــ[ ٍع ــى ب ٛم  انت ــُ وت  اذتٍبــدأ حَات ــد هلل لتنتو نــْ ادتم

ــى  أ، ًمــد هلل اذتب ــد   اذتن هــٌ كلمــْ انطــا٢ً  مــا نٱــ  ب مــد هلل هتــا ٍ
 ن.انطا٢ًوت حَاّ  ،دعإالمد هلل وت اذتعلٓ مٌقٌعَْ 
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ــام :ال ــ ث ــْ الدعإ ال ٛ التٌجــى الً ،اهللإؾت سغب ــى ًضــ ــٌ   إى، الَ ــى ن ن
ــى التجــإ النقٱــا  ًإ ــفبركــْ تعــاؾت َ  ،ضــٝ ا٢حكــا  أنا اتتغػــ دعإال

ٜٵ م٪ــن٦و٥ ٦     ] طــٝ الًوت دعــإ إبــساهَ  علَــى    ٤ًاب٦ع٤ــ ٦ ف٪ــَوٸ ٦ ز٤ض٥ــٌ ز٤ب٬ن٤ــا 
٦َوٸ ٦   ــ ــٌ ع٤لٲـ ــ٤ٍت٦لٳـ ــساهَ  وت    (1)[  ٲ آٍاتـ ــنْ ٢بـ ــٌن ضـ ــلتكـ ــنيب الـ دعإ للـ

ــ انتً ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلــى ًضــل    ستمــد   لــ  علـــٓ أن   اٵطـــلمؽت، ًحث
 .نبَإاٍٞكٌن عملو  مسآّ لدعإ 

ــ :ال ــٛالتاضـ ــ ا دعإ ضـ ــ  انتـ ــٌ    الساد مـ ــٌ فـ ــر فوـ ــ  وت الغـ ٱلـ
ــإ ال ــاد قـــا٢قـــدزّ، ًوت الستبـــْ ًزجـ ذا ؾـــدز هتـــ  إكـــٝ  ال: ا قتؿـ

 .فٌقى مسُ دعإ كانفَما ٍ و  ً ،ٍ و  م  م  ٍ و 
ــى الؾـــــٱٝ  با٢خـــــتـ وت أً ــاؾت اهللإؾت تٌجـــ ــٛالوت  تعـــ  ا طـــ

 .تعاؾت  َى ال اجْاذتً
ــس:ال ــ   عاغـ ــٜ ٍتعلـ ــري   الدعإ بالـ ــم  غـ ــ  ٍػـ ــْ بـ ػـــخـ خاؾـ

ًفعلــو  مــ  بــإ ا٠عقــا  بــدعإ اًٞمــ  بعــدي ٍنت ــ  منــى، كــرا حت ــ  
ــى فلَػــتغ  ب أفمــ   ا ،اذتؿــال ــزاد أن عت ــ  وت ذزٍت ــاف  ال دعإ، فمن
ــى بــ  ٍبقــٓ  الــدعإ ٜ تنحؿــس بالــ ــسي ًن عــى ٍ ــَ   أداعُ ًمــ  حٌل ث

ــى مـــ  بعـــديأعلـــٓ  ــى  بناٖـ ــا وت قٌلـ  نووواُوووووودَ زُ فَ لِوأٍََّوووا ] تعـــاؾت  كمـ

أَتُىهََُوووا  مووواُذَحْرَوووهُ مَنوووص  ىَهََُوووا وَ مووواُدَِنَوووحِ وَ اَىِغُالٍََوووُِِْ ََرََُِوووُِِْ فِوووٍ 

ا فَووووأَزَ لَ زَتعوووولَ أُ ََثْيُغَووووا أَشُووووووودَّهََُا وَََعْووووورََْسِجَا مَنصَهََُووووا زَحََْووووحً ٍِووووِْ      احلًصَوووو

ٍتؿـــ   كـــان إذ و بأحـــد آبـــاٖ  البنـــإ ًمـــاٞ.فقـــد ح ـــ  (2)[زَتِّووولَ

ــٝ ، فالب ــْا٠ؿـ ــس  ٍـ ــتظوـ ــسع   الـ ــْ ًحتـ ــْ مبازكـ ــرا  ًتسكـ دعإ كمـ
 .ا انتتسكْ 
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، حـــ  (1)[ لْعُوووىٍِّ أَظْووورَجِةْ ىَنُوووٌْ  ]تعـــاؾت  قٌلى ادِ عػـــس:اذتـــ

ــٓ  ــعلـ ــْ  الـ ــى من عـ ــا فَـ ــٝ   الدعإ ًنتـ ــٌ ضـ ــاع ًهـ ــْنـ ، اهللإؾت  ًإنابـ
مساتـــ  وت ًتستقـــُ  ،سذٍلـــْالن ادزأن ـــٌع مـــ  الدعإ تـــتخلـ الـــفب
 نَْ.انطا٢  اٜكمال

ــانُ عػــس:ال ــاف  ث ــ مــ  من ــص ًعمــ    ا٠وت  دعإال ــٌز ًكن ــى ن خــسّ أن
ــد  ب ،احلؾــ ــدٜالًٍ ــٓ الْ ل ــساز با٢تكــمنَْ عل ــْ ًالق عــرتا  ا٢سبٌبَ
 عبٌدٍْ.الس  ًالنقـ م  مناش  الاجْ ًاذتب

ــثال ــْ منصل  عػــس:ال ــاّ  دعإال ــٌ  اٞوت حَ ــإ فو ــاز  انتطــٝ  النبَ ب
تعـــاؾت  اهللأمـــس حَنمـــا ، ًًقسٍبـــاٵ مـــنو    بإٍـــدٍو اهللرِ جعلـــى الـــ
ــو   طــلمؽت انت ــد جعل ــى فق ــْ بدعاٖ ــإ ًاًٞزث ــٓ  آنبَ ــا آت ــاه  م ــإ اٞت نبَ

 كــان ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    نيب الــ، ًدعإالــًهــٌ  مــ  ضــٝ  
مدزضـــْ  ىًفَـــ ،سخـــإالًٍـــدعٌ ب ػـــدّالدعإ وت ضـــاعا  الـــٍتٌجـــى ب

ــْ ًعسفأ ــلمؽت   اخٝقَ ــ  للمط ــْ ًتأدٍ ــى ب إنَ ــٌا من ــنت ع ــاذي إرا  ًبال خت
 ضٌّ.أ

ــس ال ــ  عػـ ــَبقٓ  : سابـ ــضـ ــرّ الـ ــمإ وت الدعإ ذخـ ــا اٞطـ زض كمـ
ن زتــسداٵ انطــا٢ عــص ًجــ  وت آد  مــ  زًحــى كــرل  مل ٍــرت   اهللن ــخ 
فوــ   ،ًحكــٌزي  دعإالــفأمــدي ب، ؾــلْ ًًضــَلْ قــس  إؾت اهلل   مــ  

 نْ ًفتكاٵ منى.اكثس قٌّ ًحؿأم  غُٕ 
نبــٌّ ًدعــٌّ  الفتــٌذ  نتدزضــْ   قــسآنالدعإ وت الــ امظ عػــس:ارتــ

ــدإ ب ــإ ًاٞل٣قت ــٌ   السضــ  ًالنبَ ــ  فو ــٓ نوجو ــر عل ــط ــص  انتٝذ ًانت  
 لجأ.انتً

نى أن نأتَــــى ضــــاٖلؽت مكــــٱسٍ  ستتــــاجؽت ا ضــــبحاهلللقــــد أمسنــــا 
ــ النى منــصي عــ   اسد، ًهــٌ ضــبح الــضــتجابْ ًا٢ًٜبــد مــ    ذا إقبــَ  ف
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 ًعد ًفٓ.
رِ ظلمتــى الــأنــ  حتتــا  دعــإ غــر  ٜضــَما      طــادع عػــس: ال

ــى ًالًأضــأ   ــَ ــى، الرِ أنعمــ  ال ــ   ا٢َ ــُ ب  كــانطــؽت اذتمــا  عل
ــدي وت غــوس زمكــ   ــ  عبَ ــٌا  اٍعت ــنو  أن ٍقٌل ــ  م ــو  الن ًٍٱل عــ  أل

ــ     ــُ ب ــ  عل ً  اذتع ــا،  ــا عن ــا ع  ــ   أطــؽت كم ــى م ــا  العتق ــاز كم ــ  أن عت
ــ    ــا م ــزقابن ــاٵ    ال ــده  زاجَ ــٌ  بع ــ ، ًٍق ــٌن ذل ضــتجابْ ا٢س ، فَقٌل

ــ المــــؽت ز  آلـــو   ال ؽت، اذهبــــٌا فقـــد ع ــــٌ  عـــنك  ًاعتقــــ    انتعـ
 زقابك  للع ٌ عي.

ن تــــس  إ :ا  فقــــاهللد  أثــــٌزِ الن اقَــــ  لطــــ َ طــــاب  عػــــس:ال
.(1)دعإالرنٌ  هٌ ال

نقــ  عنــدي   قــٌ  مــ  غــر حتقَــ  ًتعلَــ  ، فلــرا     الًٍــركس هــرا  
ــس     ــ ، ت ــٌ  هــرا خل ــًنق ــانن إًرنٌ  ال ــس ك ــ اٵأم ــا  اٵ حطــناٵًجٌدٍ نت

دعإ الــن مٌقــٌ  إ، فــدعإالــًلكنــى غــر   عــص القؿــد ًالفَــى مــ   
رنٌ  الــفــرت   ،عبــادّ متعــددّ الشتتلــ  فوــٌ نــٌ  عبــادّ ًمؿــادٍ      

بــازِ عــص الختَــازِ بإ ا تؿــإدعإ فوــٌ الــمــا أمتنــا  ذاتــُ، إحــرتاش ًإ
ــ أًجـــ  مـــ  غـــر ًاضـــٱْ     قـــد أمـــس اهلل العبـــاد   ل .نُاً فاؾـــ  شمـ

 .(2)[ لْعُى  زَتَّنٌُْ ذَعَسععًا وَخُفَُْحً]قا  تعاؾت ،بدعاٖى

ٝ ٍنقٱـــ  فـــأنـــى خـــٝ  للنـــٌامَظ هتـــا دعإ الـــوت  ٍـــا ا٠ًمـــ  
خــسّ داز حطــا  بـــٝ   ا٠ن للـــدنَا مــ  أن  انطــ ا٢حتــٓ بعــد مغــادزّ    

كـــافسٍ  حَنٗـــر ٜ ٍطـــم    العمـــ ، ًٜ تعـــازض بَنومـــا ٞن دعـــإ    
ــري   ــٌا هـ ــا عسفـ ــ   اذتًهـــ  حَنمـ ــٌا مـ ــْ ًٍأضـ ــتجابْ قـــجٌا ا٢قَقـ ضـ

ــٌد زؾــَد وت     ــلٌا لعــد  ًج ــ  وت الــًتٌض ى  فَووالْعُى  اىقَوودنَا ]الــدعإ ل
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نــــاز الهــــ  أحتــــا  إ، ً(1)[ه فِووووٍ ظَوووووووال  النَووووافِسََِِ  ىوٍََووووا لُعَووووووواءُ  

ــ ال ــٱْ، ًقـ ــ ا ٌاضـ ــن  ]  الرٍ  وت الـ ــْ جوـ ــاز رتصنـ  لْعُوووى  زَتَّنُوووٌْ َََُفِّووو ْ   نـ

 .(2)[عَرَ بِ ىعَنَّا ََىًٍْا ٍِِْ 

ــس:ال ــام  عػــ ــعد ب الثــ ــُ ٍؿــ ــ س زًحــ ــد الدعإ ضــ ــإؾت عبــ  املعــ
ــٌ  فوــٌ عــ  انت ً   امللك للــدعإ ًحكامــى، أ خــاف لــى قٌاعــدي ًآدابــى 

 .ْالطانترن  ث  القساز با٢ثنإ ث  الدحْ ث  انتآدا : 
ــسال ــا ٍطـــتحد  بطـــب    : تاضـــ  عػـ دعإ الـــًٜ تعـــازض بـــؽت مـ
دعإ الـــف ،ضـــبابواأغـــَإ باٞ جعـــ  اهللكٌنَـــْ أن القاعـــدّ الًبـــؽت 

ــٌ    ــٌتُ قتحـ ــب  ملكـ ــا      اهللضـ ــ  مقٌمـ ــٌ قتتلـ ــإ ًهـ ــا ٍػـ ــببى مـ  بطـ
 كما أنى ضعُ ًقٌ  ًعم .  ضتقٝا٢طببَْ علٓ ضتٌ ال

ــسًن:ال ــ  نا٢عػـــ ً الت ا  مـــ ــدي  ــى ٜ حطـــ ــر ًغبٱتـــ ــغـــ دعإ الـــ
ــ زَبِّ هَووةْ ىِووٍ ٍِووِْ ىَوودُّْلَ ذُزََِّّووحً ؼَُِّثَووحً أّوولَ      اهلَ لَعَووا شَمَسََِّووا زَتَّووهُ قَوو  اىووهُنَ]كثساٞب

ــا بـــأن ةسٍـــ    ضـــتدٜا٢، ًقتكـــ  (3)[دععَاءِ ىوووظَوووَُِنُ  طـــلمؽت هـــٌ انتبوـ

ــا  ا٢ ــ  دعــإ   اٞامشــ  ًاٞنت  ــس م ــد  اٞكث ــإ فق ــاننبَ وت قؿؿــو   ك
ــْ،  ــرّ ًمٌعظـــ ــعـــ ــدٔ الـــ ــٌ  ًٍتعـــ ــاتى دعإ ٍ ـــ ــد البإفاقـــ قٌاعـــ

 .بػسالقدزّ م  قب  انتطٌضْ ًاحملنٌامَظ الً
ــد إنت ــ   ــا مــ    لق ــبْ ًانتشكسٍ ً  إناض ٝ  الــختاذهــا فسؾــْ للصٍــادّ، 
خاؾــْ  كــان  تطــتعم  للمالــبعــد، لــرا قَــ  بــأن هن   الحــس  ٍ َــد  

ــا   كــا الًتطــمٓ  ــٱــا  ًعتتمــ  أن ٍكــٌن م ارتك ــاٵ ٞن كان اٵ مبازك
 ضتجابْ.ا٢ن ايت هُ مظالماك  اٞفَى فوٌ م   كانعَطٓ 
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ــ ــسًن:الادِ ًاذتـ ــبظ  عػـ ــداعُ أن ٍلـ ــتح  للـ ــاٵ  ٍطـ ــدي خاـتـ وت ٍـ
ــ   ــ  ًالم ــ    العقَ ــا ًزد م ــرًش  نت ــْ انت  ــا فــ  ارتصٍ عقَ  وت الاؾــْ لم

ــٌ   ــْ ه ــ  بــ أزًاٍ ــ  آم ــا  ا٢حجــاز، ًعــ   اٞ مــ  اهللً  م ؿــاد  الم
َــى مــ  الحــ  أ عــص ًجــ  اهللإؾت مــا زفعــ  كــ   ا طــٝ : "قــالعلَــى 
 فَوا عقَ ".ك  
دعإ ًذلــ  الــٌاز  وت ادتــتكــس  ًمػــازكْ  العػسًن:الثــانُ ًال
تكـــس  النُ مــ   اعـــانتنُ ت َــد شٍــادّ   ابـــانتًشٍــادّ   ،ثنـــإيأَــد  البسفــ   

ــ  إب نَْ، خكـــٌعاٵ ًخػـــٌعاٵ ظـــاهساٵ بـــؽت ةَـــا      اعتبـــازي كَ َـــْ ن طـ
ــا   ــكلم ــ  إنػــغ دعإ ال ــ  م ــإي ب ال ا ًقتن ــ  أثن ــقل ــْ دنَاال ، ًٜ غساب

تكــس  ٍكــ ُ الً أن أعــص الػــٌ  هلل عــص ًجــ  ٍــأتُ  ارتوت ذلــ  فمــ  
ــٓ  ــعلـ ــ  معـــ   الـ ــى مـ ــا ٍعنَـ ــاٵ نتـ ــٌن مقٌمـ ــْ ًٍكـ ــَْ خاؾـ نُ ادعإ قدضـ

 اهللإؾت لجـــٌٕ النْ ًمكـــامؽت اضـــتعا٢تٌضـــ  ًالعبٌدٍـــْ ًالؿـــد  ًال
 .تعاؾت  
ــثال ــسًن:ال  ًالـ ــٌ  عػـ ــى   اهللًزًِ أن زضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ؾـ
طــكؽت لَكــٌن انتبتوــ  ًدعــا كمــا ٍطــتٱع  إذا إٍسفــ  ٍدٍــى  كــان ًضــل 

 . دعإال  التأدٍباٵ للمطلمؽت ًتعلَماٵ ل  وت مط
ــ  ــٌ   ا قـ ــل     اهللزضـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــدنُ  : ؾـ ــُ ٞجـ إنـ

ٖٝكــْ : انت  الــ٩ُ ثــ  أزدهمــا . ق الــاضــتحُ مــ  عبــدِ ٍسفــ  ٍدٍــى     
ــ  . قـــ   لإ ــرل  بأهـ ــَظ لـ ــا لـ ــ   اهلل ا نـ ــي أهـ ــ   ال : لكـ ــٌٔ ًأهـ تقـ
ؾــلٓ اهلل علَــى  اهللزضــٌ   ا قــ ،أغــودك  أنــُ قــد غ ــس  لــى غ ــسّ انت

: إنــُ ٞضــتحُ مــ  عبــدِ ًأمــيت ٍػــَبان وت   اهلل: ًٍقــٌ  ًآلــى ًضــل 
 .(1)نازالضٝ  ث  أعربوما بعد ذل  وت ا٢ٸ

ــ  ًال ــسًنالساب ــمٌاؾــلْ  : عػ ــاعا  التؿــإدعإ ًال ــ  الى وت ض لَ
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عطـــٓ أن دعإ ضـــٝحاٵ الـــب ا نػـــغا٢ٌاظبـــْ ًانتنوـــاز كجـــصٕ مـــ  الً

 ً نبَـــإ اٞدعإ ؾـــ ْ الـــب ا نػـــغا٢ٍت ـــ  ذلـــ  مـــ  ضـــاعْ مبازكـــْ، 
 . (1)[ُ إِتْسَ هٌَُِ ىَحَيٌُِ  أَوَّ ً  ٍُنُِة إ ]تعاؾت  ًلَإ ًوت قٌلى اًٞضجَْ 

ــ  جــابس :    ــ  ؾــٌتى ب  ًع ــان ٍسف ٝٵ ك ــ ــأن زج ــال زجــ  :  ا ركس فق
ــ     ًآلــى ؾــلٓ اهلل علَــى   اهللزضــٌ   ا لــٌ أن هــرا خ ــ  ؾــٌتى . فق

٩ًاي ًضل   .(2)دعى فإنى أ
ــ ــسًن:الامظ ًارتـــ ــختاذ إعػـــ ــَلْ الـــ ــْ دعإ ًضـــ ــإ مبازكـــ لقكـــ

، بــدن الن ظ ًالــتخ َــ  عــ   الًمــدداٵ داٖمــاٵ ٍطــاه  وت    ،ٌاٖجاذتــ
 .عٌاق الًٍوٌن  ،طبَ الًقتود  ،بعَدالساح  ًٍقس  انتًغتتص  
ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى    اهللزضــــٌ   ا قعػــــسًن:الطــــادع ًال
ٍنجــَك  مــ  عــدًك ، ًٍــدز زشقكــ    أدلكــ  علــٓ ضــٝ أٜ : "ًضــل 

ــان ضـــٝ    ــاز، فـ ــا : تـــدعٌن باللَـــ  ًالنوـ ــ ، قـ ــالٌا: نعـ ــٛم     قـ انتـ
 .(3)"الدعإ
ــ عػــسًن:الطــاب  ًال ــا  حملــٌ  ال ــدعإ ب ــى  ال ــا فَ ــا نت رنٌ  ًمغ ستو
 قساز بسبٌبَتى.اَٜى ًاللجٌٕ التطلَ  هلل عص ًج  ًالم  
ــام  ًال ــسًن:الث ــاز حــ إ عػ ــ ا ظو ــد  انتكــٌ  ًارتر  ًال ــكنْ عن ط
ــ ــْ ًأن الــ ــا٢دعإ خاؾــ ــا  انطــ ــٛاذتن وت مقــ ــْ ًضــ ــْ ال ا اجــ سلتــ
 ؾــ اٞغ ــسّ، فانتع ــٌ ًالقــس  مــ  منــاش  الُ ًزجــإ لــاٜ كــ  الً

ٌ اٞسبٌبَـــْ وت مٱلـــ   الشإ مقـــا  أطـــكنْ  انتظوـــاز إ ًجـــٌ   ،ا حـــ
 ،كثـــس قـــسًزّ أدعإ ظتعلـــى الـــإؾت لجـــٌٕ الاجـــْ ًاذتًلكـــ  ةـــسً  
 .اجْ ًقكاٖوااذتصتاش إًعٌناٵ وت ضبَ  
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ــ  ٍقٱــؽت عــ   عػــسًن:التاضــ  ًال مــا  جع ــس اٜوت مسضــلْ علــُ ب
ؾــــٱ َت  إتــــدزِ مل أمٌضــــٓ إؾت  اهللًحــــُ أ: "ا قــــؿــــاد  ال

ــُ، قــ  ــُ دًن خلق ــ ، قــ ا بكٝم ــاز  ًمل ذل ــا : ٍ ــص اهللًحٓ أ: ف  ع
ــا مٌضــٓ أنــُ قلبــ  عبــادِ ظوــساٵ لــبٱ  فلــ     الًجــ   ــى ٍ جــد فــَو  أَ

ذا ؾــلَ  ًقــع  خــدٍ  إنــ  إذ  لــُ ن طــاٵ منــ  ٍــا مٌضــٓ أحــداٵ أ
 رتا ".العلٓ 
ــْ علَــى مٌضــٓ  كــاندٍ  دعــٌّ للمطــلمؽت ل عــ  مــا  اذتــً ًعل
ــ ــى مــ  نت ــْانتعظــَ  ا ل ــى     ،نصل ــى ٞن ــدإ ب ــى مٌعظــْ ًحــ  لــ  ل٣قت ًفَ

تع ر الــضــتحبا  إنؿــٌف الكمــْ، لــرا ًزد وت اذتعلــْ ٜ العلــٓ ضتــٌ 
ــٓ ارتــًًقــ   ػــكس ًهــٌ مطــتح   الزض ٜضــَما وت ضــجٌد  اٜد عل

 اهلل ضـــتدامْ فكـــ  ضـــاب  مـــ إً أدفـــ  بـــٕٝ،  ًأعنـــد  ـــدد نعمـــْ 
ــاؾت    ــْ   تعـ ــْ اً نافلـ ــْ فسٍكـ ــد تأدٍـ ــر  أًعنـ ــ  خـ ــسً  أً فعـ ً أً معـ

ــؽت  إ ــنؽتإؾــٝ  ب ــا   ا ػــافعُ، ًقــ ال ا ًباضــتحبابى قــ  ث ــْ أنو ــٌ حنَ  أب
خ٤س٤ج٦ن٤ــا م٤ــ ٤  :ا لَطــ  مػــسًعْ زًِ عــ  عــامس بــ  ضــعد عــ  أبَــى قــ 

ْٲ ن٥سٸٍــد٥  -ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل -لٺــى٪ الز٤ض٥ــٌ ٸ  ْٲ فٲلٲم٬ــا انتٲم٪ــ ٦ م٤كٺــ د٪ٍن٤ــ
ــد٤ع٤ا        ــى٪ فٲ ٦ٍ ٤ٍد٤ ــ ٤  ــ ٬ ز٤فٲ ــص٤ ٤ ث٥ ٤ًز٤ا ن٤ ــص٦ ــ ٦ ع٤ ــا م٪ ــا قٲسٸٍب٧ ــس٬   الكٳن٬ ــ ٬ خ٤ ْٵ ث٥ ــاع٤ ــى٤ ض٤ لٺ
ــد٤ع٤ا     ــى٪ فٲ ٦ٍ ٤ٍد٤ ــ ٤  ــا ٤ فٲس٤فٲ ــ ٬ قٲ ٝٵ ث٥ ٌٸٍ ــ ــ ٤ ةٲ ــاج٪د٧ا فٲم٤كٲ ــس٬  الض٤ ــ ٬ خ٤ ْٵ ث٥ ــاع٤ ــى٤ ض٤ لٺ

ْٵ ث٥ــ ٬ خ٤ــس٬ ض٤ــاج٪د٧ا            ٦ٍــى٪ ض٤ــاع٤ ٤ٍد٤ ٝٵ ث٥ــ ٬ قٲــا ٤ فٲس٤فٲــ ٤  ٌٸٍ ض٤ــاج٪د٧ا فٲم٤كٲــ ٤ ةٲــ
ــا قٲــ  ٝٲث٧ ــد٥ ث٤ ــس٤ي٥ أٲح٦م٤ ــ » ا ذ٤كٲ ــٓ ض٤ ــالإٸٰن ــان٪ٓ   ٥ ز٤ٰب ــٓ فٲأٲع٦ٱٲ ٞٳم٬ت٪ ــ ٲع٦ ٥  ٤ًغ٤  ٓ

ــٓ فٲط٤ــ      ــ ٥ ز٤أٴض٪ ــ ٬ ز٤فٲع٦ ــٓ ث٥ ــكٴس٧ا ل٪س٤ٰب ــاج٪د٧ا غ٥ ــس٤ز٦ ٥ ض٤ ــٓ فٲخ٤ ــ ٤ أٳم٬ت٪  ٥ الث٥لٳ
ــ ٬         ــكٴس٧ا ث٥ ــٓ غ٥ ــاج٪د٧ا ل٪س٤ٰب ــس٤ز٦ ٥ ض٤ ــٓ فٲخ٤ ــ ٤ أٳم٬ت٪ ــان٪ٓ ث٥لٳ ــٓ فٲأٲع٦ٱٲ ٞٳم٬ت٪ ــٓ  ز٤ٰب

ــٓ فٲط٤ــ  ــ ٥ ز٤أٴض٪ ــٓ فٲ الز٤فٲع٦ ٞٳم٬ت٪ ــٓ  ــان٪ٓ  ٥ ز٤ٰب ــ ٤ الأٲع٦ٱٲ ــس٤ز٦ ٥  ا٠ث٭لٳ ــس٤ فٲخ٤ خ٤
 .(1) ض٤اج٪د٧ا ل٪س٤ٰبٓ
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نَـــْ ًٜ  الزض مـــ   اٞبوـــْ علـــٓ  ادتًٍك ـــُ فَـــى زتـــسد ًقـــ     

ــى  ً ع ــٌاٵ ع ــٌاٵ أركس ًلكــ  ٍطــتح  أن ٍقــٌ  غــكساٵ هلل  الــٍػــرت  فَ
ًهــــٌ نــــٌ  دعــــإ، ًٍتحقــــ  بطــــجدّ ًاحــــدّ ًٍطــــتح  مــــستؽت،  

 بؽت.ادتً أدٍ  ارت ؿ  بَنوما بتع ر التعدد بالًٍتحق  
كــجس ًمنعــى  اللــ  ًاجتنــا   انتدعإ ةــسد الــم  آدا  ثٝثــٌن:ال
ٜٵ ًمطـــالـــتؿـــا  بلاٜمـــ   ْ ًقؿـــداٵ، فكمـــا الدعإ مٌقـــٌعاٵ ًستمـــٌ

ن حاجبــــاٵ دًن الــــ  ٍكٌنــــانتكــــجس ًالن إعبــــادّ فــــالبسٍــــإ الٍكــــس 
ــ الــضــتجابْ، ًقــد زًِ عــ  أنــظ بــ  م    ا٢ زضــٌ   ا : "قــا   أنــى ق
ــى   اهلل ــى ًضــل  ؾــلٓ اهلل علَ ــإ    ،ًآل ــا  دع ــت  ٞحــد ب ــا ف ــت  اٜم  ف
ن إذا فــت  ٞحــدك  بــا  دعــإ فلَجتوــدن فــ إجابــْ فــإ لــى فَــى بــا  اهلل
 وت اٜدعإ الـــٍطـــتجَ  تعـــاؾت ، أِ أنـــى (1) ٜ قتـــ  حتـــٓ ـتلـــٌا"  اهلل
ــ ــا وت    ا حـ ــلك  نتـ ــأمك  ًتكاضـ ــجسك  ًضـ ــجس ًالقـ ــ   الكـ ــأ  مـ طـ

 تكس .الً ا طٛالقعٌد ع  ال  ًماَٞقؽت ًقلْ القع  
ــ ــٌن:الادِ ًاذتـ ــ    ثٝثـ ــتح  مطـ ــى ًالٍطـ ــٌجـ ــدز السأع ًالـ ؿـ

قنـــٌ  وت الدعإ ًالـــدعإ باضـــتثنإ الـــنتوـــإ مـــ   ا٢َـــدٍ  عنـــد  الب
ــٓ       ال ــ  عل ــتجابْ ب ــص ل٣ض ــى زم ــ  أن ــَظ فق ــ سٍكــْ ل ــدٍس الظ ًاذت تق

ــأن   ــاٵ ب ــسد   اهللمع ــص ًجــ  ٜ ٍ ــٌ     ال ع ــى زقــا ًقب ــازغتؽت، ًفَ ــدٍ  ف َ
ــبح ــاي ضـ ــداز ذلـــ   اًغـــكس لعٱاٍـ ــ  نـــٌ  ًمقـ ــإ، النى ًأن مل نعلـ عٱـ

ــى، ًقــد ٍكــٌن بطــب  كــري ًعظمــْ    الًعــد    ؿــ  العلــ  غــر شتــ  ب
 ًهامنا ًحطابنا.أاضتَعابى ب كانمإعٱإ ًعد  الً

ــانُ ًال ــٌن:الثـ ــس ثٝثـ ــٜ ٍنحؿـ ــد   اذتدعإ بالـ ــٓ بعـ ــ  حتـ ــْ بـ اجـ
ــٌ   إ ــا وت قـ ــاٖوا كمـ ــساهَ  ]إنقكـ ٛ  ،(2) [زَتَّنَوووا ذَقَثَّووووْ ٍِنَّوووا بـ ــ ــإ ضـ ى الًجـ
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 بَ .القٌاعد م  الًدعاٚي بعد زف  
ــثال ــٌن:ال  ًالــ ــا  آ ثٝثــ ــالنــ ــن إن ًاصمــ ــْ أ  كانــ ــساداٵ ةٌلَــ فــ

ــ    ــٓ قَ ــاًٍْ حت ــان الٍنقطــ   متط ــ    أإؾت صم ــثرّ ٜ تقب ــْ ك ــمْ الشمن قط
ــى نطــبْ     ــا عــس  بأن ــلقؿــسها، كم ــإؾت تغر انت ــبْ  التغر ًأن انت طــسمد نط

ــتمس الثابـــ ، فالإؾت ثابـــ  ال بـــد، اٞش  ًاٌٞجـــٌد بـــؽت الطـــسمد مطـ
ــٌ  اًٞ ــُ هـ ــاح  انتشلـ ــٌ  لؿـ ــْ اٞمـ ــْ ًاحملشمنـ ــدزّ بانتققـ ــبْ القـ نطـ

شمنـــْ، اٞكتَـــ  وت ٌجـــٌد انتطـــتمس انتبـــاقُ فوـــٌ  المـــا أللماقـــُ، 
ــٌ  اًٞ ــدِ ه ــدزّ ب  اٞؿــاح  دتمَــ   انتب ــْ ً مق ــْ ستقق إؾت نطــبْ الشمن
ــاٵ، أِ أنــ  الطــتقب ، ًانت ــا كتَع ــى،   ىطــسمدِ ٍعمو ــْ ل ــْ ًٜ نواٍ ٜ بداٍ
ــ الً ٍــــا  اٞ مـــ   املعــــالذ أنــــى ٍعـــي مقــــداز حسكـــْ   إخــــ  أن اصمـ
ن مـــ  انطـــا٢قـــسًن، ًحَـــاّ ًعمـــس الطـــنؽت ًالػـــوٌز ًالُ ًاللَـــالً
 ن منقٱ .اصمال

نوــاز ًظــٝ   العــساض ككــَإ  اٞ أن فَوــا ت ــاً  مــ  حَــ     اٜ
ــ  ًال ــَ  اللَـ ً   التقطـ ــسً ،  ــس ًغـ ــب  ًظوـ ــ  ؾـ ــازِ مـ ــَ  النوـ تقطـ
ــى   ال ــ  كل ــُ ًذل ــا لَل ــ  آٍ ــاؾت    اهلل م ــس وت  تع ــٌّ للت ك ــ ارتًدع  ،ل

نى ًجعــــ  ا ــــساٖ ، ًت كــــ  ضــــبحالدإ أعبــــادّ ًالًحــــ  علــــٓ 
ــاٵ أ ــ  وت ًقات ــاد، ًا٢للرتغَ ــىاذتــجتو ــٓ ضتــٌ     علَ ــ  الضــٌإ عل ٌق
ــٌ  احملــساتــ  ال ــْ  أضــبٌ  أً وت كــ  أدد وت كــ  ٍ ــد حــدً  حادث ً عن

ْ ٢ضـــتثماز الـــدعإ الـــاهَـــْ، ًانتنَـــْ زتوـــٌ  ا٠ن معلـــٌ  اصمـــالاذ أن 
ــ  ًال ــ    اهللٌقـ ــ  جعـ ــص ًجـ ــبْ   اٞ عـ ــلى ًمناضـ ــصاٖ  ل كـ ــا  خـ ًقـ

   ً ــْ  ــ  وت بعكــوا خؿٌؾــَْ معَن ــى ًجع ــصً  بسكات ــْ  ألن ضــسازاٵ ملكٌتَ
ــا    ــ  مسكـ ــ    اٞتتعلـ ــحَ  أن تلـ ــا، ًؾـ ــٝ  ًمقادٍسهـ ــا  اٞفـ ًقـ

خ ـــٓ لَلـــْ أنوـــاز كمـــا اللَـــ  ًال عـــص ًجـــ  وت ضـــاعا  اهللخ اهـــا أ
ــاٵ بـــبع  أُ فقـــد ت كـــ  اللَـــالقـــدز بـــؽت ال ذ ًزد  إػـــٌاهد، الٍكـ

غــسفوا أدعإ مــ  ًالــ ًأًانقــدز النؿــٌف وت حتدٍــد لَلــْ   البعــ  
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 مطْ.ارتٌَمَْ الؿلٌا  الًقا  أ

ــى  العــ  ً ــ  الطــٝ : "ضــاعا   الؿــاد  علَ ــا عػــسّ ضــاعْ  إلَ ثنت
ً إنوــاز الًضــاعا   ــا عػــسّ ضــاعْ،  ــ  ًالفكــ  ضــاعا  أثنت نوــاز اللَ

ػــمظ فتحــ  ال  الــذا شإطــٝ : أنــى العلَــى  ا ؿــّٝ، ثــ  قــالًقــا  أ
ــٌا  أ ــمإ ًهبــ   الب ــس  الط ــا  ًنظ ــ   اهللسٍ ــى ًأنــُ  إؾت  عــص ًج خلق

ــ     ــد ذل ــُ عن ــ  قــ  ،احلطــمإ عمــ  ؾــ الإؾت ٞحــ  أن ٍؿــعد ل : ا ث
 . نى مطتجا "إؿلٌا  فالدباز أدعإ وت العلَك  ب

نوـــاز ال: إن  ا سبَـــ  بـــ  أنـــظ قـــالعـــ  أبـــُ حـــامت ابـــ  ًأخـــس  
ــأً    ــا عػــسّ ضــاعْ ، ف ــٌ   الاثنت ــسٔ إؾت  جــس الطــاعْ مــا بــؽت ةل أن ت

ــ  الغــعا   ــْ إذا زأٍــ  غــعا   الطــاعْ الػــمظ ، ث أن إؾت ػــمظ الثانَ
غــسا  . عنــد ذلــ  مل ٍبــ  مــ  قسًنوــا غــُٕ ، ًؾــ ا لٌنوــا اٍٜكــُٕ 

كــحٓ ال، فــإذا كانــ  بقــدز مــا تسٍــ  عَنــ  قَــد زلتــؽت فــرل  أً   
ــ  أً  ضـــ  ــاعا   ، ًذلـ ــ  ضـ ــ     الاعْ مـ ــد ذلـ ــ  بعـ ــ  مـ ــحٓ ، ثـ كـ

فـــإذا  نوـــازالطادضـــْ حـــؽت نؿـــ  الطـــاعْ الكـــحٓ ضـــاعتؽت ، ثـــ  ال
ظوــس ، ًهــُ النوــاز فتلــ  ضــاعْ ؾــّٝ  الػــمظ عــ  نؿــ   ال  الــش
عػـــُ الثـــ  مـــ  بعـــد ذلـــ   [يوووَط ىصوووالج ىووودىىك  ىأقوووٌ  ]اهلل ا يت قـــالـــ

،  ا ؾــا٠عؿــس ًهــُ العاغــسّ مَقــا  ؾــّٝ الطــاعْ الضــاعتؽت ، ثــ  
 .(1)لَ الإؾت ث  م  بعد ذل  ضاعتؽت 

ُ لطـــاعا  الاذتـــ لكـــَؽت النكتـــْ عسقـــَْ ًهـــُ أن تقطـــَ  ًفَـــى 
ــ  ًال ــ   اللَـ ــأخٌذ مـ ــاز مـ ــا  النوـ ــٝما٢نظـ ــُ ضـ ــد  انتـ ــٓ حتدٍـ بي علـ

 كـــ  الإؾت قــافْ  ا٢مطـــْ، بارتٌَمَــْ  الؿــّٝ ًفساٖكـــوا  الضــاعا   
ــداد بسكــْ إُ وت لــاٜ ــرا جــإ   إؾت ؿــّٝ المت نؿــٌف المــا بعــدها ل

 تعقَ .الباضتحبا  
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ــ  ًال ــٌن:الساب ــْ، ًتلــ      قــد ثٝث ــٌن لل عــ  مقدم ــْ قــد  انتتك قدم
قدمــْ لٌجــٌ  ذٍوــا كمــا انتحَنٗــر ًاجبــْ لٌجــٌ   وــُتكــٌن غــسةاٵ ف

 ا قدمــْ ؾــ ْ كمــانت، ًقــد تكــٌن كمقدمــْ ًاجبــْ للؿــٌّٝقــٌٕ الوت 
ــدٍ        ــ  تق ــتحبا  ًمــ  ذل ــ  ًاض ــا  تقسٍ ــْ ًب ؿــدقْ عنــد  المتقدم

ــسً  بال ــػـ ــصً    الـ ــا  لنـ ــا بـ ــْ ًالدعإ، اذ أنوـ ــس  السلتـ  اهللإؾت تقـ
ًزجــإ تعــاؾت بتغــإ زلتتــى إنــاع الن بــؽت احطــإًنــٌ  زأفــْ ًتعــاؾت   

ؿــاد  المــا  جع ــس اٜضــناد عــ  معاًٍــْ بــ  عمــاز عــ   ا٢فكــلى، ًب
ــ ــان: "ا قـ ً  كـ ــا عنـــد ش ــْ ةلبوـ ــال ا اذا ةلـــ  حاجـ ذا إػـــمظ، فـ
إؾت زاد ذلـــ  قـــد٩  غـــَٗاٵ فتؿـــد  بـــى ًغـــ  غـــَٗاٵ مـــ  ةَـــ  ًزا   أ
 ".اهللطجد ًدعا وت حاجتى ؿتا غإ انت

ــ ــٌن:الامظ ًارتـ ــ ْ   ثٝثـ ــ  فلطـ ــمـ ــس  الـ ــى ٜ تنحؿـ دعإ أن منافعـ
 لتـــرش اهللًٍتعاهـــدها  ،دعٌّ بـــ  تـــدخس ًحت ـــ الـــن اداعُ ًشمـــالـــب

عــ  الــنيب ستمــد    دٍ اذتــهــ ، ًوت اٞرزٍــْ ًالبآثــاز مبازكــْ علــٓ   
 .(1)بساهَ "إبُ أ: "أنا دعٌّ ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل 

ٝٵ   اتَــا٢ٌقــٌٕ أِ الضــبا  إ ثٝثــٌن:الطــادع ًال ن بــى تامــاٵ كــام
ــعى   ــ  مٌاقـ ٝٵ دتمَـ ــام ــاعْ   إغـ ــ  أد  وت ضـ ــدعإ ًحطـ ــتعداداٵ للـ ضـ

ــدِ  ال ــؽت ٍـ ــٌ  بـ ٛ اهللٌقـ ــ ــ  ًضـ ــص ًجـ ــد ًزد ال عـ ــتحبا  إى، ًقـ ضـ
نـــُ إ: "ا قـــؿـــاد  المـــا  ا٢، ًعـــ  ٌقـــٌٕ للحاجـــْ مٱلقـــاٵ  ال

ــٌٕ كَـــ  ٜ تقكـــ    ــٌ علـــٓ ًقـ ــْ ًهـ ــر وت حاجـ ــ  ٍأخـ  ٓٞعجـــ  هتـ
 حاجتى".
ــٌن:الطــاب  ًال ــى أى بال ًضــٛاهللإؾت تكــس  ال ثٝث ــا  اذتمساٖ طــنٓ نت

ــ    ــا مـ ــٓ  الفَوـ ــإ علـ ــْ    اهللثنـ ــْ مبازكـ ــى، كمقدمـ ــ  ًتعظَمـ ــص ًجـ  عـ
ــدعإ تتكــم    ــساز با٢لل ــْ ًاٌحدالق ــتعا٢ؿــاز إضتنَ ــتغاثْ ا٢نْ ًاض ض
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سقــا السًِ عــ  الــ احلطــٝ  بــ  ؾــالضــناد عــ  عبــد ا٢، بتعــاؾتبــى 
ؾــلٓ اهلل  اهللزضــٌ   ا : "قــا قــبَــى عــ  آباٖــى عــ  علــُ     أعــ  

 بوــا اهللمســاٵ مـ  دعــا  إهلل عــص ًجــ  تطـعْ ًتطــعٌن   علَـى ًآلــى ًضـل   
ــى ًمــ    ــْ، ًقــادتحؿــاها دخــ  أاضــتجَ  ل وَىِيَّووهِ  عــص ًجــ  ]اهلل ا ن

 .(1)[عْنًَ فَالْعُىًُ تِهَا حلُظََْاءُ  أل

ــٌ نعــ  ــ  َ  ًًأخــس  أب ــى عــ   اب ــى  مسدًٍ زضــٌ  اهلل ؾــلٓ اهلل علَ
  دعــا بوــا اضــتجا  اهلل لــى  ، مــاضــ  غــر اضــ  هلل ماٖــْ  :قــا ًضــل  
 .دعإي

ــ     ــدازقٱي وت الغساٖ ــى   ًأخــس  ال ــ  زضــٌ  اهلل ؾــلٓ اهلل علَ ع
ــا  ــل  قـ ــعٌن   :ًضـ ــعْ ًتطـ ــُ تطـ ــ  : لـ ــص ًجـ ــا  اهلل عـ ــ   قـ ــاٵ مـ امسـ

 .أحؿاها دخ  ادتنْ
: قــاٜ عمــسابــ  عبــاع ًابــ  مسدًٍــى ًأبــٌ نعــَ  عــ  ابــ  ًأخــس  

ــا ــل    ق ــى ًض ــٌ  اهلل ؾــلٓ اهلل علَ ــعؽت امســاٵ   إن هلل  :  زض ــعْ ًتط تط
  .(2)، م  أحؿاها دخ  ادتنْماْٖ غر ًاحد

ــام  ًال ــٌن:الث ــتح   ثٝث ــٓ  الٍط ــؿــّٝ عل ــى  نيب ال ؾــلٓ اهلل علَ
 دعإ وت أًلى ًآخسي، ًمنو  م  أًجبى. ى وت ك الً ًآلى ًضل 

ــ  ًال ــ   ثٝثــٌن:التاض ــدعإ  انتقــدما  انتم ؿــّٝ علــٓ  البازكــْ لل
ــ ــنيب ًالـ ــدّ ًٞن  الـ ــٌف عدٍـ ــى ًزد  نؿـ ــس  اهللى ًبـ ــ  أمـ ــص ًجـ  عـ
تعــــاؾت   نقَــــاد هلل ا٢تطــــلَ  ًالن انيب ًهــــُ عنــــٌالــــؿــــّٝ علــــٓ الب
ذا إبٝغــْ: الؾــٱ ٓ مــ  خلقــى، ًًزد وت نوــج    إجتبــٓ ًإتبــا  مــ   إب

نيب الــؿــّٝ علــٓ  الت  بال حاجــْ فابــدأ قبــ  مطــ   اهللإؾت   لــ  كانــ
ــل   ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــ  ؾـ ــ  ضـ ــاهلل، ثـ ــ  أن أ اهللن إ فـ ــس  مـ كـ
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 خسٔ.اٞحداهما ًقتن  إحاجتؽت فَقكُ   أٍط
ــٌن:اٞ ــدما    زبعـ ــدعإ مقـ ــا   ًللـ ــى ًمنوـ ــْ لـ ــا  مٝشمـ ــى متممـ لـ

ــد  البكــإ اً ال ــاكُ عن ــاؾت اهللإؾت تكــس  التب ــٌ  تع ن لؿــد  عــٝإ، ًه
ــإ ًاٜل ــْ ًاذتلجـــٌٕ بالتجـ ــٛالقؿـــد ًالاجـ  اهللإؾت نقٱـــا  ا٢ً ا طـ

 .ن الطالب ا طٛالضتؿاز إ، ًعد  تعاؾت  
ــاه  ــ فتط ــانزاٌٞاز  ًادت ــانتوت  ك ــد ال ًؾــرًزّ، ْ لأط ــس  أعب ق

  عص ًج .اهللإؾت 
ــ قـــد ٍــسد   : زبعــٌن اٞادِ ًاذتــ  ً الدعإ ؿتعنـــٓ ال مـــد، اذتتطــبَ  

وت مــد  أهــ  تعــاؾت نــْ ًمــ  هــــرا ًزد قٌلــى ادتفلــَظ مــ  تكلَــ  وت 
 .(1)[  َااِعَ ىَْدُ ىِيَّهِ زَبِّ  حلَوَآخِسُ لَعْىَ هٌُْ أُ ]نْادت

غــتوٌا  إنــْ كلمــا   ادتهــ  أعبــاع أن  ابــ   ًوت ت طــرها ًزد عــ   
ــ  لــو  فَجَــٗو  كــ  مــا ٍػــتوٌن فــاذا ةعمــٌا      الن  اٌا ضــبحالغــَٗاٵ ق

 ؽت فرل  آخس دعٌاه .انتعالمد هلل ز  اذتٌا الق
ــٌ   إ ــدد مٌقـ ــن ًزًد ً ـ ــاهسّ  ادتدعإ وت الـ ــَْ ظـ ــْ ًخبؿٌؾـ نـ

 َى.الاجْ اذتسجإ ٍد  علٓ الكخاـتْ للدعإ ً
إؾت لوداٍــــْ ل ًبــــا  اهللإؾت دعــــٌّ  دعإالــــ زبعــــٌن:اٞثــــانُ ًال
قـــساز ا٢ػـــسعَْ، كمـــا ٍعـــي الحكـــا  ٟل ا متثـــا٢سغـــاد ًالدٍ  ًالـــ
تعـــــاؾت    اهللإؾت لجـــــٌٕ الَـــــْ، ًاٜلزادّ ا٢تطـــــلَ  بـــــالً سبٌبَـــــْالب
 ػَْٗ.انتًلى تعاؾت مٌز بَدي اَٞد العرتا  ؾحَ  بأن مقإ

ــثال ــٌن:اٞ  ًالـ ــ زبعـ ــٌالـ ــٛادعإ عنـ ــْ الً ا ن ضـ ــاع حاجـ ، تمـ
نـاٵ بؿـَغْ   احَأيت تـأتُ  الـ نػـإ ًلكـ  قـد ٍـسد كتلـْ خرٍـْ       ا٢فوٌ م  

ٝٵ منــى تعــاؾت  اهلل  فَحتطــبوااهللثنــإ علــٓ ال ًهــٌ ضــس تعــاؾت دعــإ فكــ
 دعإ ًكنص م  كنٌشي.الضساز أم  
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ــ  ًال ــٌن:اٞساب ــسد   زبع ــد ٍ ــق ــٓ ال ــى  الدعإ ؿتعن ــا وت قٌل تطــمَْ كم

ظْووووََاءُ  ألُ أََرووووا ٍَووووا ذَوووودْعُى  فَيَووووهُ    اسَّحََْوووو ىيَّووووهَ أَوْ  لْعُووووى    ىقُوووووْ  لْعُووووى   ]تعــــاؾت  

ً  حلُ م عـــٌلؽت أِ إؾت تطـــمَْ ٍتعـــدٔ الدعإ هنـــا ؿتعنـــٓ الـــف (1)[عْوونَ

نوــا إطــنٓ فاذتمســإ اًٞ بأْ لــٝادتاضــ  ٌنى ًختاةبٌنــى بلأضــٌإ تطــ 
ــ  الن هــرا إ، ًقَــ  اهلل عــص ًجــ  تــد  علــٓ   ٌاً ًٜ العٱــ  ٍؿــ  ب
ــ   ) ــد  أٍؿـ ــا ٞحـ ــ   انتً( ٞنوـ ــاٍسٍ  ًلكـ ــْا٠تغـ ــٓ   ٍـ ــإ  ؿتعنـ جـ

 جْ.اذتـتا  إمكإ ًا٢تقسٍس ًال
ــسد  زبعــٌن:اٞامظ ًارتــ ــقــد ٍ ــٓ ال ــى  الدعإ ؿتعن ــادّ كمــا وت قٌل عب
دعإ الــأِ عبــادتك ، ف (2)[قُوووْ ٍَووا ََعْثَووأُ تِنُووٌْ زَتِّووٍ ىَووىْالَ لُعَووا ُمٌُْ     ] تعــاؾت  

ــاٵ إ ًٍتكــم  قوــساٵ ًاهللعلــٓ  ا قبــإ ــدي اهلل بــركس ا غــتغا٢نٱباق  ًـتجَ
 عساض ع  غري.ا٢ً ،تعاؾت 
تٌجــى الدعإ ًالــغــرتا  وت ا٢جتمــا  ًا٢ زبعــٌن:اٞطــادع ًال
ــٌ   الإؾت  ــٓ ضتـ ــ  علـ ــص ًجـ ــازِ عـ ــٌ  البـ ــٌإ  العمـ ــٌعُ ضـ ــمـ   كانـ
ــانت ــَْ الطـ ــدد  أْ غخؿـ ــٌعَْ تعـ ــْ نتٌقـ ــاٖ  ًالً نٌعَـ ــانتطـ ــا لأطـ ْ ًنتـ

مــاعُ ادتقــساز ا٢تقــإ ًلاٜتكــام  ًالْ مــ  الطــانتجتمــا  وت ا٢ٍعنَــى 
نــــدفا  وت مناضــــبْ ل٣، كمـــا أنــــى  تعــــاؾت  اجــــا  ؿتػــــَٗتى اذتبتعلـــ   

 . عبادّال
ــاب  ًال ــٌن:اٞطـ ــأمؽتال زبعـ ــٓ  (3)تـ ــعلـ ــازكْ وت  إدعإ فالـ ــى مػـ نـ
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اض  : ًآمؽت ن،فٝ دعإ علٓ ٍٛم  نفٝ ًمنى آمؽت عندي قل : تأمَنا دعإال علٓ أمن ( 3)

ٜٵاضتعم كثسهاأ لغا  زب أ ًفَى  ت ال علٓ مبي فع   ًهتا ْ،المإ غر م  مصّال بعد دانتب ا
 طلمؽتانت كتا إ ًعلَى قسآنال م  لَط  ًآمؽت اضتج ، لو ال: ٍعي أنى نُاانتع م  لى ذكس
 .انتؿح  وت تكت  ًمل
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ــ ْ  ،قــاوتإاجــْ ًتٌضــ   اذت ا دعإ ًضــٛال ــد للحاجــ ــٌ ،ًتٌكَ ن اًعن
ؿــــاد  المــــا  جع ــــس  ا٢سضــــ  عــــ   انتْ، ًوت الطــــانتللؿــــد  وت 

ــ ــى ًضــل   اهللزضــٌ   ا : "قــا ق ــى ًآل : دعــا مٌضــٓ  ؾــلٓ اهلل علَ
بــــ  َجأ: قــــد تعــــاؾت    اهلل ا ٖٝكــــْ فقــــانتًأمــــ  هــــازًن ًأمنــــ  

 .(1)"فاضتقَما دعٌتكما
ــ نَــْ وت  امتنا٢قٌاعــد المــ    زبعــٌن: اٞثــام  ًال طــعْ وت  الدعإ ال

ــ الطــالدعإ ؿتــا جــسٔ علــٓ   الــجــٌش أن ٍكــٌن  فَؾــَغتى  ن ان مــ  بَ
 ً ــْ  ــس لل اق ــ  ٍطــتح   ً ْ،الطــانتللحاجــْ ًذك ــاز إخظتــٌش ب ــتَ دعإ ال

 أثٌز.انت
 سؼيانمػاء وان

ــنبَـــإ تساثـــاٵ عظَمـــاٵ وت علـــٌ  اٞلقـــد تـــس     لـــدنَا  الـــدٍ  ًالـ
ــا ب ــْ آٍ ــٓ ضــرتو     قسآنَ ــٌازاٵ مبازكــْ عل ــْ التكــمن  أن ػـــسٍ ْ ًكَ َ
تعــاؾت    ا ، قــاهللوت تعظــَ  غــعاٖس   ا اذتــً كــانانتن ًاصمــالضــتثماز إ
 .(2)[فَثِهُدَ هٌُْ  قْرَدًِِ]

ــد  ــلق ــاكان ــإاّٞ   حَ ــساٵ ًتطــبَحاٵ ًضــعَاٵ وت ضــبَلى    نبَ ٧ٕ ًذك ــا دع
ــ ً .تعــاؾت   عــص ًجــ  بابــاٵ لقكــإ     اهللذ جعلــى  إدعإ براتــى زلتــْ   ال
ــ ٝٵ  إٌاٖج ًاذت ــ ــى خت َ ــاٵ ًفك ــاش  ،ذن ب ــأن طــلمٌنانتًإمت  اهلل أمــسه  ب

دعإ ًحــثو  علَــى ًتلــ  خؿٌؾــَْ ًنــٌ  تػــسٍ ،      الــعــص ًجــ  ب 
مـــ  كـــبي  اٞنى لـــبع  ا ضـــبحاهلل ًهـــُ ٜ تتعـــازض مـــ  ت كـــَ    

دعإ ٍػــملو  علــٓ ضتــٌ   الــمــس باٞنو  ٞن اهــ  شمــ أضــساَٖ  علــٓ  إ
طـــل  انتاضـــ  ًؾـــد   ،ٌقـــٌ انتلـــتغر  ضـــٝ ا٢عسقـــُ بـــدخٌل  

 ػوادتؽت منو .العلٓ م  ٍأتُ ب
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دًإ الــمــا أ، ةبــإ اٞعلمــإ هــ  الدنَا بأنوــا داز فنــإ، ًالــعسفــ  

ــى هـــٌ ا٢ً قـــسآنالفوـــٌ  هـــٌ  قـــسآنالطـــ ، ًقـــد ٍكـــٌن العـــساض عنـ
علــ  النقـ وت الــًن ــٌع قابلــْ للتــداًِ،   الدًإ معــاٵ ًالــٱبَــ  ًال
ــٌ  الً ــ  هـ ــعمـ ــ   ،سضانتـ ــًمـ ــ    انتـ ــا ٍظـ ــ  حَنمـ ــٌ مسكـ ــا هـ سض مـ
 ػخـ جولى معسفْ ًعلماٵ.ال

غــر العمــ  ٍؿــل   العمــ ، بالدعإ ًالــٝشمــْ بــؽت  انتًٜبــد مــ   
ــ   ــ  منــى، ب كطــ  ٍطــم   انتبٱ  ًةَــ  الــًتنصٍــى   ٝاذتــسش  الًٍنت 

 .دعإال
ٝٵ قـــاذتـــًوت  ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى  اهلللسضـــٌ   ا دٍ : "أن زجـــ
ــ ا حــ  أن ٍطــتجا  دعــاُٖ، فقــ أ ًضــل  ــى  نيب ال ــى ًآل ؾــلٓ اهلل علَ
 ًفَى ًجٌي: (1)سا "اذتةوس مأكل  ًٜ تدخ  بٱن   ًضل 
ــرا  ً :اٞ كسقتـــــْ ال ٍـــــْا٠دٍ  شتؿــــــــ ٢ةـــــــٝ   اذتـــــهـــ

 .يت هُ تػسٍ  مسك ال (2)[ لْعُىٍِّ أَظْرَجِةْ ىَنٌُْ]

تخؿـــَـ بٌزًدهـــا بلغـــْ الرا  هـــرا الـــب ٍـــْا٠ تتكـــم : ثـــانُال
ْ الرٍ  اقـــسًا بسضـــالـــن ًاقتـــا٢هـــ  أتـــَق  منـــى انتقـــدز الً ،ٱـــا ارت
كتــا  مــ    قــسآنالًضــلمٌا بــأن   ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    نيب الــ

ــد  ــ  اهللعنـ ــدٍ   ال، أِ ٜ تؿـ ــبؽت ل١ٍـــْ    اٜنٌبـــْ للحـ ــٓ أنـــى مـ  علـ
 .ًلَظ شتؿؿاٵ لا

  ٝاذتــسش  الــنــصلتؽت ًبــسش  ًهــٌ أن انتهنــا  منصلــْ بــؽت :  الــثال
خــتٝ  إكمــ ، بعكــظ  اٞمت ًاٌٞجــى الدعإ علــٓ الــٍطــتجا  فَــى  

 علـــٓ ضتـــٌ اٜضـــتجابْ ا٢نـــى ٜ ظتعـــ  إكطـــ  فالوت   ٝاذتسا  بـــاذتـــ
ــْ انت ــا وت ادتٌجب ــْ نت ــى الصَٖ  تعــاؾتمــ  خؿٌؾــَْ ب كــلى  تعــاؾت تٌجــى ل
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وت  عمـــٌ الةـــٝ  ًا٢هتـــا ٍعـــي طـــمَ  النى امساٖـــى ضـــبحأًٞن مـــ  
 .دعإ ًؾاحبىالبتعاؾت مسعى ًعلمى 

ــبرّ ًؾــغرّ  اذتــً ــٌعؽت ك ــٓ ن ــا ،ٌاٖج عل ــ  ًبَنوم ــْ  مسات مت اًت
ــاظ    الً ــبرّ بلحــ ــٌن كــ ــد تكــ ــغرّ قــ ــْ اذتؿــ ــدزتوا  الاجــ ــا ًنــ ً أَوــ
َوـــا الاجـــْ اذتفتكـــٌن  ،خـــسٔ علَوـــا أمـــٌز أً تستَـــ  أنعـــداموا، إ

 . َىالقدمْ ًما تٛدِ انتذِ إؾت اجْ اذتكمقدمْ ًةسٍ  ؿتقداز 
ــتـ ً  ــى الٜ غتـــ ــ باهللإؾت تٌجـــ ــالـــ ــبرّ ًٜ الٌاٖج اذتدعإ بـــ كـــ
ــؿــغرّ ال ــس  ال ــا أم ــ  علَو ــا عتتاجــى    أيت ٍرتت ــ  م ــاٵ وت ك ــ  مٱلق هــ  ب
ــَٗتىتعـــــاؾت    اهلل ٞن كـــــ  غـــــُٕ بَـــــد ،نانطـــــا٢  ،ًخاقـــــ  نتػـــ

ــسي، ًٞن   ــتجَ  ٞمـ ــٝ  وت ا٢ًمطـ ــى الةـ ٌ التٌجـ ــ ــى عنـ ــا٢ن اَـ ن اقتـ
 تطلَ .الًؾد   ا كتا٢ًحط  
ضــــلي حتــــٓ ملــــ  عجَنــــ  ٍامٌضــــٓ  قدضــــُ:الدٍ  اذتــــًوت 

ــ الضـــناد عـــ  ضـــَ    ا٢ًب ،(1)ًعلـــ  غـــات   : "مسعـــ  ا تمـــاز قـ
ــا  ا٢ ــَك  ب  ؿــاد الم ــٍقــٌ : عل ــٌن ؿتثلــى  إدعإ فــال نك  ٜ تتقسب

ــا     ــدعٌا بو ــٌا ؾــغرّ لؿــغسها أن ت ؿــغاز هــٌ  الن ؾــاح  إًٜ ترتك
 كباز".الؾاح  

 يف كم آية دػاء
ــد ًزد وت  ــلقـ ــدٍ  أن اذتـ ــخ الـ ــٓ   الدعإ مـ ــد  علـ ــا ٍـ ــادّ، هتـ عبـ
ــ  قــسآنالمٌقــٌعَتى ً ن لكــ  غــُٕ، فنطــتٱَ  أن نتــبؽت هــرا     افَــى تبَ

ــ ــ  اذت ــا ا٠دٍ  م ــْقسآنال ٍ ــ َ ــ    ال ــدعإ، ًقتك ــسض لل ــٌ  اليت تتع ق
مــا وت منٱٌقوــا اً وت أمناضــبْ للــدعإ  قــسآنال آٍــا وت كــ  آٍــْ مــ  أن 

فَوــا ركٌز انتــعنــٓ غــر  انتم وــٌ  مٌافقــْ ًهــٌ    كــانم وٌموــا ضــٌإ  
ــى  ً  ًلكنـ  ـــْ ًهـــٌ  الخانتأً م وـــٌ  ظتابـــاٵ، إمٌافـــ  للمنٱـــٌ  ضـــلباٵ 
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ــٓانت ــانت عن ــر   الخ ــغ ــركٌز، ًانت ــ  اٞ نأك ــدٜالً  م ٱابقَــْ اً انتْ ل
يت فَوــا الــ ٍــا ا٠تصامَــْ، كمــا وت لاَٜ  الدانتــنُ مــ  اثــالتكــمنَْ، ًال

نجــاّ القــا  فَوــا ًانت ــٌش وت النــْ ًادتعبــد لــدخٌ  التــدعٌ ًنــْ ادتذكــس 
يت فَوــا الــ ٍــا ا٠نــاز ٜ تنحؿــس بالدعٌّ للنجــاّ مــ  الــنــاز، أِ المــ  
نــْ ادتبػــازّ بال ٍــا ا٠تخٌٍــ  بوــا بــ  تػــم  الٌعَــد ًالنــاز ًالذكــس 

 نجاّ منوا.الذ تكٌن وت م وٌموا مناضبْ للدعإ بإ
 صال انمػاء وان

ؿــّٝ نــٌ  دعــإ الف ،دعإالــؿــّٝ أنوــا الغــتقا  إذكــس مــ  ًجــٌي 
ٝٵ تعبــدٍاٵ ٍــٛتٓ بــى بــداعُ أمــس كانــن إًزجــإ ً ٌؾت، لــرا  ــد انتــ  فعــ

ن جــُٕ بــى إقسإّ فَوــا دعــإ ًالؿــّٝ كلــوا فــال ا فعــأدعإ ٍتخلــ  الــ
، (1) [عْوووورَقٌَُِ اُصِّووووسَ غَ  ى هْوووودَِّا ]تعــــاؾت  كمــــا وت قٌلــــى  َــــْقسآنالبقؿــــد 

دعإ ًلـــــٌ علـــــٓ ضتـــــٌ الـــــؿـــــّٝ ٍتخللـــــوا ال  وت اًٜهنـــــا  حـــــ
ً الـــقنـــٌ  الًمنوـــا  ،ضـــتحبابُإ دعإ عنـــد الـــرِ هـــٌ مطـــتح ، 
ً ال ً أتػــود قبلــى  ــ  الثنــإي ًبعــدي،  ن كــ  تقــُ، ًخــر مــا    اؿــّٝ قسب

 . عص ًج اهللإؾت عبد الٍتقس  بى 
مــا أن أًهــُ علــٓ قطــمؽت،    ،نَْ خــٌاةسانطــا٢ن ظ الــتعــرتِ ً

إؾت ً مـــا ٍـــدعٌ أ عـــص ًجـــ ، اهللٱمـــ  ؿتـــا عنـــد الً أتكـــٌن للسجـــإ 
 : ػَٱانالػس م  نص  ال

 ًهٌ حط  ًستمٌد.، ا  اٜلٍطمٓ  ً :اٞ
 .ٌضٌاعالًٍطمٓ ، مرمٌ   :نُاثال

إؾت نُ اثــاللكــُ، ًانتنُ ًاسلتــالإؾت ً  اٞن اعسفــالهــ  أ  ًقط٩ــ
نُ ضــٌإ مــ  اثــالنُ، ًكــ  قطــ  ٍتقــد  زتبــْ علــٓ  ان طــالُ ًػــَٱانال
 .ٌضٌاعالً م  أا  لاٜ
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ً الًهــرا  ؿــسا  بــؽت  ال أنــى ٍعكــظ  اٜضــتقساَٖاٵ  إ كــانن إتقطــَ  
ذ إن ظ الـــعسكــْ بَنومـــا ًهــُ   انتهـــ  مَــادٍ   أوت  ػــَٱان الن ًانطــ ا٢

ــاهس   ــٓ مظـ ــٌا   التتجلـ ــا ًب  اٞعـــداًّ ًأنـ ــلحْ علـــٓ حقَقتوـ غـــد أضـ
ــ  ًالًجــٌي  ــد تنحطــ   انت ت ــْ، ًق ــاٵ لؿــ احَأقاًم ــسٍقؽت الحــد أ احلن  

ــُ  ــا٢فرتقــ ــانطــ ــَؼ  ال  الن وت مطــ ــاد ًٍعــ ــ  وت أنــــٌاز  السغــ قلــ
ــص   ،ػــسٍعْال ــا  أٌاز  بادتــًتلت ــأ  ،سا اذتــً  ٝاذتــحك ــًتتوَ ن ظ ال

 ا قـــ،  دعإالـــب ا غـــتغا٢لٱـــ  ًالتٌفَـــ  ًمـــا ٍعنَـــى مـــ  اللقبـــٌ  
 .(1)[ ٍَا زَحٌَِ زَتٍِّ الَّععىءِ اىنَّفْطَ ألٍََّازَج  تِ ىإَُِّ ]تعاؾت  

ــً ــن ظ  ال ــس لل ــ   انطــا٢دعإ قو ــٓ فع ــ   اذتؿــالنَْ عل ــُ م ا ، فو
ــٓ   ــا عل ــ   الؾــ اٖوا ًفٱستو ــد ـتتل ــُ  الٍكــاٵ أتٌحَ ــْ لتلق ضــبا  أقابلَ

 اضـــدّ ًقـــد تكـــٌن الػـــوٌا  اللـــرا  ًالنكبـــا  علـــٓ ا٢ٌٔ ًالـــ
ــا  ال، ًػــَٱانمسعــٓ لل ــب ــى، ف ال ــر من ــرِ ٍن  ــاد ال ًإؾــٝ  دعإ جو

 .نَْ علَوااقتا٢، ًتطلَ  ل٣زادّ ٌاز ادتللن ظ ًضلٱان علٓ 
 أحــد مــنك  مــا): ا أنــى قــ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل نيب الــًعــ  

ــى اٜ ــ  ،غــَٱان ًل ــ  ًٜ: قَ ــا أن ــ  اهلل زضــٌ  ٍ ــا، ًٜ :ا ق  أن اٜ أن
 .(2) فأضل  علَى أعانيتعاؾت    اهلل

 ػــــَٱانالدٍ  وت م وٌمــــى دعــــٌّ للتغلــــ  علــــٓ    اذتــــًهــــرا 
ــً ــ ٌضــاٖ الدعإ مــ  أمســٓ  ال ــسي ًبوــا يت قتكــ  ال ــى  ا٢قو نتؿــاز علَ

ن انطـــمٝشمتـــى ل٣ كـــانمإب ٕدعاالـــًٍتؿـــ   ـــساٖ ، الدإ أبعـــد 
ــص  الً ــ ،  ال  ــى وت كــ  ًق ــ  حكــٌز  اجإؾت َ ــن ــى وت ضــاعْ  انت دخس من
ــْ ًال ــوٌ ًالغ لــ ــغا٢طــ ــب ا نػــ ــدنَا، ًالــ ــٛهٝ   الــ ــ  مــ ن ظ ـتتلــ
ــْ للملــ  القــٌّ البتٌضــ   كــانضــٌإ  ػــَٱاناللــ  ًانتب ا تؿــا٢ عقلَ
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ــٌّ الً أ ــْ للالقـ ــَٱانٌهمَـ ــ  إً ،ػـ ــَظ مـ ــبلـ ــ،   ادتـ ــاؾت  ا قـ   الَّ]تعـ

  ادتــًقَــ  أن  ،(1)[أٍَْووسِ زَتِّووهِ ِِّ فَفَعَووََ عَووِْ   لِووإِتْيِووُطَ مَوواَُ ٍِووِْ   

 تمثَ .الً ا َارتٍتؿ  ب
 .ن علٓ قطمؽتاقتا٢ً
 .مطتقس ً :اٞ
 .مطتٌد  ثانُ:ال
ــ ــا اٞف ــً  م ــا     ال  كان ــْ تؿــدز عنو ــى ًملك ــْ فَ ــٌٔ ضــنخَْ ثابت تق

ــأ ــى  ال ا عمـ ــد، فَتٌجـ ــإؾت عبـ ــٝذ،  الـ ــٝ  ًمـ ــْ ًضـ ــا أدعإ كٌظَ ـ مـ
ــال ــٌ اثــ ــنُ فوــ ــى الــ ــعٓ الرِ تداهمــ ــوٌا  ًٍطــ ــػــ ــى ٌٔ رترٜالــ نــ

ــاش     ــى عــ  من ــَٱانالن، فاقتــا٢ًشحصحت ــٓ قلبــى ٢   ػ غٌاٖــى ٍقــ  عل
ــ     ــا ٍرتبـ ــدي، بَنمـ ــسي ًكَـ ــا   الؿتكـ ــٓ بـ ــ  علـ ــاح  اٞعقـ ً  أِ ؾـ

ٝٵ منومــا  اذتــَــاّ، ًاذتطــتقس ًٍــنر ضــساجى دزً    انتن اقتــا٢   أن كــ
ــتقس ًانت ــا  انتطــ ــتٌد  عتتــ ــطــ ــ  الــ ــٌ   الدعإ، نعــ ــا عمــ ــبْ بَنومــ نطــ

ــى  ــ  ًجـ ــا    ،ًخؿـــٌف مـ ــا عتتـ ــ  منومـ ــٓ الفكـ ــا  علـ ــا٢ثبـ ن، اقتـ
ــازادّ دًا  اٞ ــا ، ًالً  بـ ــالثبـ ــٌ اثـ ــتٌد  انتنُ ًهـ ــا  طـ ــٛعتتـ  ا ضـ
 ثبا .ال

ــد  ــ  إلق ــحت ــأزٍخ  كانــدعإ مال ــْ وت ت ــلمؽتانتْ عظَم ًضــرتو ،  ط
ــانف ــاٵ   ك ــرإ ٌٍمَ ــأ   غ ــى الًضــٝحاٵ حاقــساٵ ٍلج ــل انتَ ــد  ط ــْ اذتعن اج

ــا، ً ــًغرهـ ــسد الـ ــ   الدعإ ٍٱـ ــ  مـ ــٌ ًقتنـ ــدِ، الغلـ ــًتعـ إؾت دعإ الـ
ً القـــساز بإبـــازِ عـــص ًجـــ    ال ــ عـــرتا  مـــ  منـــاش    إسبٌبَـــْ  ر  الـ
َــاّ اذتوت تعــاؾت   اجــْ هلل اذتكــٌ  ًارتن ًاقتــا٢ عتبــازإعبٌدٍــْ ًالً
 ػدّ.السخإ ًال ا ره  وت حالزتكاشي وت إٌَمَْ ًال

غـــعا  فكـــسِ مبـــاز    إَـــْ فوـــٌ  لاٜعسفـــْ انتدعإ بـــا  وت الـــً
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خـــسّ نتـــا ٍتكـــمنى ا٠نجـــاّ وت الًضـــب   ،دٔالـــ  الزتقـــإ وت مطـــل٣
ــ   ــٝف وت ا٢مـ ــْ ًالخـ ــعبٌدٍـ ــٌَقؽت، الـ ــ   ًهـ ــاز ةسٍـ ــبَ  مبـ  ًضـ
 ؽت.انتعالع   ضبحانى غي هٌبازِ عص ًج  ًالنتعسفْ 

 مػاءانا  بحلاالفهسفة 
اش  بــأن ادتــعتقــاد ا٢ً، ْلأطــانتٌاظبــْ وت انتدعإ ًالــا  وت ذتــا٢
حـــا  أتعـــاؾت  اهلل ضـــتجابْ ًأنا٢َـــْ تقتكـــُ تـــأخر   لا٢كمـــْ اذت

ــاٵ، ً ــا٢بكــــ  غــــُٕ علمــ ــإ  الــــوت ا  ذتــ ــسٍ  لقكــ دعإ مــــدخ  كــ
ًتٌكَــد ذاتــُ ، تعــاؾت   نقٱــا  هللإنــٌ  ، ًهــٌ ا مــا٠ٌاٖج ًبلــٌ  اذتــ

ثبـــا ، ًهـــرا  الدًا  ًالـــعلـــٓ ضتـــٌ  تعـــاؾت   لجـــٌٕ لـــى  العلـــٓ أن 
ا  بـــ  أن بضـــباٞطـــعُ وت الضـــتدامتى ٜ قتنـــ  مـــ    إا  مـــ  ذتـــاٜ
 ركْ علَوا.الق إ إضبا  ًاٞتَطر إؾت دعإ ضبَ  ال

ٌ أا هـٌ أضـٌأ مـ     هتـ دعإ أنـى ًاقَـْ   الـ ا  وت ذتـ اًٜم  منـاف     ا حـ
ــزتكــا  إطــَٗا  ًالػــدّ، ًهــٌ حــاجص عــ   الكــَ  ًال رنٌ  فمــ  ال

ى، ًهــٌ ًجــى مــ  ٍاتــاغإؾت ًمــا ٍــٛدِ  ،سجــإالحكــا  أٍسجــٌ ٍلتــص  ب
ــٌي  ــا٢ًجـ ــ   اقتـ ــٌف المظـــاهسي، ًن ًمظوـــس مـ يت ًزد  وت الـــنؿـ

ًعــ  عتبــاز، إلــى مــ   ًمــا مٌقــٌعَتىدعإ كــثرّ ًتــبؽت الــضــتحبا  إ
ــٌز داًد ــٌ   ،شبـ ــا  اهللٍقـ ــ : "ٍـ ــص ًجـ ــ   عـ ــابـ ــ  إي ًالآد  تطـ منعـ

 .( لأعٱَ  ما ضأْ فالطانتلعلمُ ؿتا ٍن ع ، ث  تل  علُ ب
ــا  وت ذتــا٢ً ُ ال ً  ،دعإ غــرإ زًحــ ــٌ  تطــلَْ  ــاع لإًن ــن ظٍن  ل

رِ لــى آثــاز تــرش وت الــمــ  اٞدًا  ، ًفَــى بــدنال كــانزأً ،ًللجــٌاز 
ــاٞ ــؿــاد  ال، ًعــ  ا عم ــا ق ــى   اهللزضــٌ   ا : "ق ؾــلٓ اهلل علَ

ــل   ــى ًض ــ    اهلل: زحــ  ًآل ــ  م ــداٵ ةل ــْ فــ  اهلل عب ــص ًجــ  حاج  احل ع
ــوت  ــري   أدعإ الـ ــٝ هـ ــتج ، ًتـ ــى اً مل ٍطـ ــتجَ  لـ ــْا٠ضـ وَأَلْعُوووى ]  ٍـ
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 .(1)[تِدُعَاءِ زَتٍِّ شَقُِرا  أَمُىَُ الزَتٍِّ عَعًَ 

 ىاحمانكتاب خبرب انختصيص 
ــد  ــ  ألقـ ــب  مـ ــاٖ  الؾـ ــا   الػـ ــ  عـ ــا مـ ــٌ  مـ ــد خــــ، اٜقـ  ًقـ

 بح :الكما فَى عا  ف َى خاف، ًم  مطاٖ   قسآنالً
ــ هــــ  ً :اٞ ــم  كــــ  عمٌماتــــى مَــــ    قــــسآنالاف وت ارتــ ٍػــ

قــسآن الوت بــا  ختؿــَـ عمٌمــا  طــنْ البــا  عــ  النطــتغي وت هــرا 
ــإ ب قــــسآنالأِ أن  ــجــ ــاٵ أن ارتــ ــا  خؿٌؾــ ــا  ا٢اف لكــــ  عــ كتــ

ــدالً ــٓ أن اٌجــ ــسآنالن علــ ــم   قــ ــا  ًالٍتكــ ــعــ ــ  انتاف، ًارتــ ٱلــ
 قَد.انتً

ــْ الطــنْ الٜ، ٞن  ٌا ادتــ ــسآنن للاػــسٍ ْ بَــ النبٌٍ ــٌ    ،ق ــُ ن ًه
ٝٵ ًزد   طــــاز القٱــــ  ٍــــد بكــــ  اذتًحــــُ ًإخبــــاز مســــاًِ، فمــــث

ــاٵ الً ــى  طــازقْ مٱلق ــاؾت  وت قٌل ، (2)[عَّووازِقَحُ فَوواقْؽَعُى  أََْوودََِهََُا  ىعَّووازِ ُ وَ ىوَ]تع

عــؽت القَمــْ  كــاننبٌٍــْ خؿؿــتى ًأخسجــ  منــى مــا     الطــنْ الًلكــ  
، ًًزد عـــ  الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل  طـــسًقْ أقـــ  مـــ  زبـــ  دٍنـــازانت

 : القٱ  وت زب  دٍناز فؿاعداعلَى ًآلى ًضل 
ــ   ً ــ  وت علـ ــد ثبـ ــٌ  اٞلقـ ــاز إؾـ ــأعتبـ ــٝ ، فا٢ْ الؾـ ــا  الةـ عـ

 طنْ.الً بأخسٔ أ أن غتؿـ بآٍْ اٜى الُ ٍبقٓ علٓ حقسآنال
 ً غرها.أعمٌما  الطنْ لتخؿَـ ذا  الإؾت ضتتا  :ثانُال
ــثال ــس   : الـ ــ    التـ ــَـ بعـ ــنْ بتخؿـ ــاٵ للطـ ــعاٵ ًبابـ ــ  مٌقـ تنصٍـ

 عمٌماتى.
ــ ال ــد :ساب ــراتوا ختؿــَـ عمٌمــا   الت َ ــا  علــٓ ضتــٌ  الطــنْ ب كت

 طنْ.العم  بالٝبد م  فنٱباقُ إ
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ــ وت ً ً أعــــٝي دٍ  اذتـ  ،ػــــسٍ ْالطــــنْ العمــــ  بالدعــــٌّ لٟخـــر 
  ،عتبازهـــاإًنوـــُ عـــ  تسكوـــا ًعـــد   ا،عـــساض عنوـــا٢ًحتـــرٍس مـــ  

مــا أن نعمــ  بــى أف قــسآنالفلــٌ جــإ حــدٍ  ٍتكــم  ختؿَؿــاٵ لعــا  وت  
ؾــلٓ  نيب ستمــدالــ  نــا أمــسالنٱسحــى فنكــٌن قــد خً أفَكــٌن شتؿؿــاٵ، 

ــل   ــى ًضـ ــى ًآلـ ــ  أن اهلل علَـ ــا  ا٢، مـ ــان الًكتـ ــسي  رهـ ــٓ أن أمـ علـ
 عل .المدزضْ غسعَْ تتكم  كنٌشاٵ م  

ةــٝ  ا٢ً ا كتــا٢ًزد  علــٓ ضتــٌ   قــسآنالحكــا  وت أًهنــا  
ــ  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    نيب الــًلكــ   كــٌزِ اذتعل  العلموــا ب

ــ ــاز ا٢ٌحُ ًالًبـ ــٌ   انتخبـ ــٓ ضتـ ــٌتُ علـ ــْ ب اللكـ ــَ  زلتـ ــْ اٞت ؿـ مـ
فــٝ  ــد وت  قــسآنالدٍ  علــٓ اذتــكــ ، ًلــٌ عسقــنا هــرا اذتًضــعْ وت 

ٌقــاٖ  مــا لــَظ لــى    البؽت معازقــْ بَنومــا، ًٜ ٍعــي هــرا أن مــ      الــ
غــْ علــٓ  البالجــْ اذتُ ًلــاٜ كــ  المــ  ، ًلكنــى قــسآنالحكــ  وت 

 .(1) [ ىْحُجَّحُ  ىْثَاىِغَحُ فَيِيَّهِ]تعاؾت ، قا  ناعال

قــدٍ ، كمــا  الًنقــَ   ،غــَإاٞمــ   دٍــدادتدٍ  لغــْ هــٌ  اذتــً
حادٍــ ، كقٱَــ  أمــ  ادتقــا ، ًانتقؿــٌد وت انتر ًهــٌ ارتــٍــأتُ ؿتعنــٓ 

ــدث   أً ــٓ ح٪ ــى ظتمــ  عل ــ  أن ــاةَ ، ًقَ ــدثاق ً  هــٌ اٞن، ًلكــ  ان ًح٥
 تعاز .انت

ــا  ــى  إًم ــاش ب ــ   ضــٝ ا٢مت ــٌ بــ اذتــعل ؾــٱٝحُ ا٢عنٓ انتدٍ  ًه
ــنْ ال ــ    الط ــتـ ب ــى لغــْ غت ــسٍ ْ، ًمــ  أن ــى وت اٜر، ارتػ ؾــٱٝ  ا٢ أن

ًت ؿــَ   قــسآنن ًت طــر للاتقسٍسٍــْ، ًهــٌ بَــال علَــْ ًالطــنْ الٍػــم  
 ػسٍعْ.الحكا  ٞ

  أقطا  منوا :إؾت  دٍ اذتًٍنقط  
ــٌ  انت : ً اٞ ــٌاتس ًهـ ــتـ ــر ارتـ ــْ   الـ ــ  كتاعـ ــْ عـ ــى كتاعـ رِ ٍنقلـ
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ــٓ      ــٌاةٗو  علـ ــد  تـ ــٓ عـ ــْ علـ ٝٵ ًقسٍنـ ــَ ــستو  دلـ ــر كثـ ــر ، التعتـ كـ

مثــ   قٱــ  بــىالخــتٝ  وت عمــٌ  إقٱــ  مــ  العلــ  ًالًعتؿــ  خبــره  
٩ُ فلَتبٌأ مقعدي وت الناز  (.حدٍ  : م  كر  عل

   ْ مـــنو  مــ  قـــا  وت كــ  ةبقـــْ ثٝثـــْ،    ًوت عــدده  وت كـــ  ةبقــ
جعلــــى أزبعــــْ، متطْ،عػــــسّ، أزبعــــؽت، ًمــــنو  مــــ   نو  مــــ ًمــــ

 ىالطــبعؽت وت كــ  ةبقــْ ًاٞكثــس أنــى العــدد الــرِ عتؿــ  بــ إؾت أًؾــلى 
 ً معنٌٍاٵ.أتٌاتس ل ظَاٵ ال كانت ا  علٓ حؿٌلى ضٌإ ا٢، ً الَقؽت
ــانُال ــر  : ثـ ــٓ  الخـ ــٌ علـ ــد، ًهـ ــد    أٌاحـ ــوا بعـ ــُ كلـ ــا  تلتقـ قطـ

ــٌ  ال ــد إؾت ٌؾـ ــٌاتس كالحـ ــت َ  انتتـ ــطـ ــ   الـ ــى وت كـ ــٌن زًاتـ رِ ٍكـ
ً بعكــــوا، أٌاحــــد وت كــــ  ةبقــــْ الًخــــر  ،ً ثٝثــــْأثــــنؽت إةبقــــْ 

ــاهس أن الً ــَ  رتــر   انتظ ــت َ  قط ــد لؿــَغْ  الط ــى  الٌاح ــدد وت زًات تع
ــْ ــر    ،وت كـــ  ةبقـ ًلـــَظ قطـــماٵ منـــى، ًهـــٌ ًاضـــٱْ ًبـــسش  بـــؽت خـ

 تٌاتس.انتر ارتٌاحد ًال
ــرا  طــت َ  انتكــعَ  وت الر ارتــتقطــَ  ٜ قتنــ  مــ  ًجــٌد    الًه

ــا إ ــ  أذا مـ ــى  إت ـ ــا  زاًٍـ ــدّ ب  أتؿـ ــْ ًاحـ ــى وت ةبقـ ــع  الً زًاتـ كـ
تـــٌاتس، انتطـــت َ  أقـــٌٔ مـــ  انت : اًزدِانتـــقاقـــُ الًعـــ   س ادتـــً

حـــاد ٞنــى مل ٍبلـــ  مستبـــْ  ا٠طــت َ  ؾـــن  مــ    انتًلــَظ بتـــا  ٞن  
 .عكظالًك  متٌاتس مػوٌز ًلَظ ، تٌاتس ال

ــَـ  أً ــ  وت ختؿـ ــا  بـــ الختلـ ــد الر ارتكتـ ــٓ  أٌاحـ ــى علـ ً عدمـ
 : ا قٌأ

 .ٌاشادت:  اًٞ 

 ن .انت:  الثانُ

 تٌق .ال:  الثال 
ــ   ــًل ـ ــا    الر ارتـ ــٌ  ًعتتـ ــى عمـ ــد فَـ ــإؾت ٌاحـ ــَـ ابَـ ن ًختؿـ
ــس   ــد   البٱـ ــى ًعـ ــعَ  منـ ــاز إكـ ــعتبـ ــان اذا اٜدٍ  اذتـ ــحَ   كـ ؾـ
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ــند ال ــ   أطـ ــٌز بعمـ ــى زتبـ ــإالً أنـ ــدٜالًؾـــحَ   ، قوـ ــٌن لـ ْ ًأن ٍكـ
ــاٵ لػــساٖ    ــْاذتجامع ــدلَ    ،جَ ــَظ ب ــنطــداد ا٢ًل ــْ  ال رِ ٍعــي حجَ

ظــ  ٜ ٍؿــل  للتخؿــَـ ٞنــى ٍكــٌن  العمــ  ؿتٱلــ  الظــ ، فالمٱلــ  
ؾــ  عملــُ ٜ ٍؿــل  لتخؿــَـ    أحتَــا  ًهــٌ  ا٢حَنٗــر مــ  بــا    

رِ هــٌ الــدلَ  الــعملــُ مــ  ًجــٌد الؾــ  اٞكتــا  لعــد  ؾــٝحَْ ال
 عمٌ .الةٝ  ًا٢علٓ ضتٌ  كانن إً قسآنال

ــرا   ــد  هـ ــٓ   انتًٍـ ــى علـ ــ  وت م وٌمـ ــَـ  إبحـ ــإ ختؿـ ــمكـ ر ارتـ
قٱعَـــْ ًذتجَتـــى هتـــا ٍطـــتلص     العصٍـــص لًٟلٌٍـــْ  التـــٌاتس للكتـــا   انت
ــٌ     إ ـــ مٌقـ ــا غتـ ــا فَمـ ــْ بَنومـ ــٌ  مقازنـ ــاز نـ ــَـالضتحكـ  ،تخؿـ

 ،ؿــدًز الٌاحــد ظــي  الر ارتــً ،ؿــدًزالكتــا  قٱعــُ  الًهــٌ أن 
 قٱعُ.الظي علٓ الٌا كَ  ٍقد  الضتػك  كتاعْ ًقإلرا 

ْ ا٠عمــٌ    غتؿـــًعنــدما ٍــسد خــر عــاد      ْ قسآنال ٍــ فتكــٌن   َــ
 :  اٜحتمإهنا  

 ر ًتكرٍ  زاًٍى.ارتةس  :  اًٞ 
 ،ةــــٝ ا٢عمــــٌ  ًالًهــــٌ  قــــسآنالتؿــــس  بظــــاهس ال:  الثــــانُ

ــى  ًر ارتــتؿــس  ؿتكــمٌن  الًعــد   ــٓ  اذتتكــٌن ل ــْ ؿتعن تٌضــعْ الكٌم
 تكََ .الً

ــتٖٝ  مــ  ظــاهس  ارتــتؿــس  وت ال:  الثالــ  ــى  قــسآنالر ؿتــا ٍ ًتأًٍل
ــاٵ مـــــ   ــْ مـــــ  انتحادٍـــــ  أإؾت سجـــــٌ  الخؿٌؾـــ كتـــــا  العازقـــ

 عازقْ.انتتخؿَـ غر ال كانن إً ،ًعمٌماتوا
 ر.ارتً ٍْا٠ؿلْ بؽت البح  ع  المس ًعد  اٞتس  :  الساب 
ــ   ــٌ   أر، ارتــظ  بؿــد  النأخــر بــ ًه ــْا٠ً نأخــر بعم ًةــس   ٍ

ــْ   ــ  حجَ ــاٜر مل ٍؿــدز ارتــر، خؿٌؾــاٵ ًأن ارتــدلَ ــ  اذتن ا لبَ ك
 ،ٍــــْا٠ٌقــــٌ  وت منٱــــٌ  انتعقــــ  بٌحــــدّ الٌاقعُ مــــ  حكــــ  الــــ

ــى   ،ًمكــامَنوا ــؽت مــا جــإ ب ــْ  إر ارتــًب ظوــٌز الذا مت مــ  حَــ  حجَ
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ادتـــٌا  وت القـــسآن بَـــان لغـــري، ؿـــدًز الًجوـــْ  ،ؿـــدًزالؾـــ  أً

تعـــاؾت   مكـــامَنى القدضـــَْ، قـــا  لكنـــٌشي ًفمـــ  بـــا  اًٞلٌٍـــْ بَانـــى 
 .(1) [وََّصَّىْنَا عَيَُْلَ  ىْنِرَابَ ذِثَُْاًّا ىِنُوِّ شٍَْءٍ]

ــ  بتقــدٍ   ــٓ ذِ  الًقَ ــْ عل ــْ، ًالقسٍن ــقسٍن ــ  انت ــْ هــ الساد م  ُقسٍن
 .ساًِالْ عد  كر  الؾأ

 عمٌ .الْ الؾأقسٍنْ فوٌ الازِ وت ذِ ادتؾ  اٞما أ
ر ارتـــغـــإ العتـــر لـــص  انتر ارتتخؿـــَـ بـــال: لـــٌٜ جـــٌاش قَـــ  ً
ــ ــٌ        أسّ انتب ــى عم ــٓ خٝف ــ  عل ــدزّ خــر مل ٍك ــى قــسًزّ ن ــا مكم ً م
أِ لــٌ ضـل  ًجــٌد خــر  ، كتـا  لــٌ ضـل  ًجــٌد مـا مل ٍكــ  كـرل     ال

نؿــٌف الكتــا  فوــٌ نــادز هتــا ٍنــتج عنــى أن ةــس   ال  عمــٌ  الٜ غتــ
خبــاز تك ــٓ ًٜ ٍبقــٓ منوــا  اٞن معظــ  إ ــْ للكتــا  فــالخانتخبــاز اًٞ
 .(نادزالقلَ  ال اٜ

ــرا   ــ  ه ــا    الًلك ــَظ بت ــٌ  ل ــسإ إذ أن إق ــاز  إج ً أحؿــاَْٖ لٟخب
  أن اذتــًملــْ ادتوت للكتــا  أنوــا مٌافقــْ ٌاحــد خاؾــْ تظوــس الر ارتــ

ٍن ــت  بــا  ً ،ٌاحــدالٌاحــد ًمجَــْ خــر الخبــر  أحكامــاٵ كــثرّ تــبؽت
ــداد، ًبـــا  ا٢علمـــُ ًٍنغلـــ  بـــا  ال ــٌ  العلمـــُ هـــٌ النطـ إؾت ٌؾـ
مكــاٖوا إٌؾــلْ لــا للعلــ  بوــا ًانتٱس  ال سعَــْ بــالػــسعَْ الحكــا  اٞ

 حكا .اٞػاز   وت معظ  الم  قب  
ــر   ــْ خـ ــ   الًحجَـ ــد مـ ــاٖ  انتٌاحـ ــٌلَْ اٞطـ ــْانتؾـ ــً، ومـ ْ المطـ

 ٌاحد فس  حجَتى.الكتا  خبر الختؿَـ 
 : ٌاحدالر ارتثازّ تطاٜٚ  خبؿٌف إًقتك  
 ةسحى.ٌاحد للعم  بى ًعد  اله  ٍؿ  خر :  اًٞ 
 عم  بى مٱل .اله  :  الثانُ

                                                           

 . 89ضٌزّ النح  ( 1)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 246

 

 .ٌاع انتً تٌؾلَا البأنى ٍنحؿس :  الثال 
 عصٍص.الكتا  الأنى لَظ مجْ وت ختؿَـ :  الساب 

 أن حجَتى مٱلقْ ًلَظ م  دلَ  علٓ تقََدها.:  ارتامظ
ــٌ  الخــر ً  ــر ارتــٌاحــد ه ــ  ضــندي  إرِ ال ــد ةسٍ ًمل عتؿــ   ،حت
ــٌاتس انتر ارتــ ا قٱــ  بثبــٌ  مــٛداي وت قبــ المنــى  ــت رِ ٍسًٍــى كتاعــْ ال

ــ    ــْ م ــٓ  إعــ  كتاع ــٌاةٗو  عل ــا  ت ــد  المتن ــا ٍ َ ــ الكــر  هت ، ًٜ عل
 ٌٍجد خر الٌاحد العد  العل  ًلكنى مٌج  للعم .

ــ    ــٌ مـ ــ    أًهـ ــ  وت علـ ــا ٍبحـ ــ  مـ ــْ   اٞهـ ــَلْ تعبدٍـ ــٌ  كٌضـ ؾـ
ــدًز   ــساش ؾـ ــ٢حـ ــ  الـ ــ    الدلَ  مـ ــْ مـ ــى كتلـ ــ  علَـ ــاز ، ًتتٌقـ ػـ

ــ الؿــدًز ًالعتبــاز جوــْ  ػــسعَْ ٢الحكــا  اٞ ٌاحــد  الر ارتٌثــٌ  ب
ــ  الـــ ــ  وت ةسٍـ ــٌن هـــرا الكـــ  اذترِ ٍقـ ــسعُ، ًكـ ــَظ الػـ بحـــ  لـ

ٜ ٍعـــي أنـــى مطـــتحد ، بـــ  أن     ًؾتاٞ ضـــٝ ا٢معسًفـــاٵ وت أٍـــا   
ثقــْ الةــٝ  حجــْ خــر  إنؿــٌف تــد  وت م وٌموــا علــٓ  الكــثراٵ مــ  

 ن.اصمالطلما  وت ذل  انتةٝ  إ
ــْ بالطــنْ الب  ضــتدٜا٢قتكــ  ً ــ ا زضــإ علَ ــى  نيب ال ؾــلٓ اهلل علَ

ــى ًضــل   ــسإ ً ًآل ــ  ًالإؾت طــعاّ ًغرهــ  آحــاداٵ  اللٟم مؿــاز اٞقباٖ
 . ػسعَْالحكا  اٞطن  ًتبلَ  الن الَقٌمٌا ببَ

ًإكتـــا  علمـــإ ا٢ضـــٝ  علـــٓ قبـــٌ  خـــر الٌاحـــد الثقـــْ عـــ     
ًٜ عــرّ خبــٝ  بعــ    ،  ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل    الــنيب ستمــد  
ــُ  ــٌ  اذتــــدٍ      متكلمــ ــا  علــــٓ قبــ ــْ، ًمل عتؿــــ  ا٢كتــ انتعتصلــ

 ،ًلكنى ثسًّ علمَْ ٜ ترت  .انتسض 
ــ     ــا  غــٌاهد م ــنْ الًهن ــد  زد    الط ــٓ ع ــد  عل ــْ ت ــتقسٍسٍ نيب ال
 ٌاحد.الؾحابى عند عملو  خبر أ ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل 

طـــنْ، الكتـــا  ًالمـــا ًافـــ   إؾت زغـــاده  إإؾت  قـــافْا٢هـــرا ب
ً خــر أتــٌاتس انتر ارتــ ومــا مــ  غــر ت ؿــَ  بــؽت العــساض عمــا خا٢ً
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ــا  ال ــد، كمـ ــانٌاحـ ــْ  كـ ــلمؽت انتأٖمـ ــدًٍ   طـ ــٓ تـ ــٌن علـ ــعتثـ دٍ  اذتـ

 .ًقبٱى
ــثرّ تــــد  علــــٓ  الًوت كتــــا   خــــر خبــــر اٞقكــــإ نؿــــٌف كــ

ــد منوــا  ال ــد  الخبــاز اٌٞاح تعــازض بــؽت خــرٍ  لٟخــر    العٝجَــْ عن
ــٓ ضــبَ   أ ،بأحــدهما ــا عل ــَؽت الم ــ  دًن  الً أتع إؾت غــازّ ا٢تخــَر م

 رتجَ .الؿدًز ًمدخلَتوا وت الجوْ 
طـــنْ، الكتـــا  ًالٌاحـــد بالػـــوٌز علـــٓ حجَـــْ خـــر انتضـــتد  إً

  ْ ــ ــٌ  آٍ ــا م و ــى   ال ،ًمنو ــُ قٌل ــأ ًه ــاؾت  نب زٍَِّ آيَنُررٌا أٌ جَرراءَكُىْ  انررَّاأَُّّيَررا ] تع

 .(1)[ تٍ فَخُصْبِرْحٌُا عَهََ يَا فَعَهْخُىْ ََادِيََِ انفَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَخَبََّْنٌُا أٌ حُصِْبٌُا قٌَْيًا بِاَجَيَ
ــْا٠ف ــُ  ــ ٍ ــأ بػــس  أن ٍكــٌن  التبؽت عــ  الأمــس ب ــنب ــى ال ــأتُ ب رِ ٍ

عــاد  ٜ حاجــْ ال وــٌ  فوــٌ أن خــر انتمــا أنٱــٌ ، انتفاضــقاٵ ًهــرا هــٌ 
إؾت  قــــافْا٢قٱعــــُ، ًبالدلَ  الــــتبََنـــى لٌقــــٌحى ًقسبــــى مـــ    إؾت 

 .ٌؾ الضتد  بوا م  با  م وٌ  أػس  الم وٌ  
نبــأ ًمعلــ  علَــى فَنت ــُ  التــبؽت مــٝش  ل طــ  حامــ   الن ًجــٌ  إ 

ــري إب ــإ هـ ــى  النت ـ ــد  علَـ ــ  ًٍؿـ ــ ْ فَقبـ ــانن إؿـ ٜٵ، انت كـ ــاد ــر عـ خـ
ــري   ــٌ  هـ ــر م وـ ــْا٠ًٍعتـ ــد  ٍـ ــر   انتعنـ ــْ خـ ــٓ حجَـ ٝٵ علـ ــَ ــوٌز دلـ ػـ

 ٌاحد.ال
ــٓ  أً ــٌ   اذتضــتد  عل ــْ ؿت و ــ   الػــس  ًهــٌ ًجــٌ   الجَ ــَؽت ع تب
 اضــ  لــى ًهــٌ ٍــد  وت م وٌمــى علــٓ      الن اتَــإضتؿــس بإ رِالــر ارتــ
نت ــإ غــسةى  إػــسً  بانتنت ــإ  اضــ  بــى ٢ الن غــر اتَــإقبــٌ  عنــد  ال

ــاٵ ًأن  ــخؿٌؾـ ــٓ  ادتـ ــ  علـ ــٌزّ   الصإ مل ٍتٌقـ ــا وت ؾـ ــس  كمـ ن إػـ
ــد    ــد عـ ــى، فعنـ ــداٵ فاختنـ ــُ الزشقـــ  ًلـ ــد ٍنت ـ ــٌ ، انتٌلـ ــس اًٌٞقـ مـ

 مٌلٌِ تعبدِ.
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ٌ ًَيَررا  ] تعــاؾت  ًهــُ قٌلــى    ،ن ــسالٍكــاٵ بآٍــْ   أضــتد  أً ؤْيِنُررٌٌَ  املُ كررا

ََْخَفقَُّيررٌا ِفررِ          ٍْ ُكررمِّ ِفْشَقررٍت ِيررْنُيْى َ اِئَفررٌت ِن َََفررَش ِيرر ٌْاَل  َْنِفررُشًا َكافَّررًت َفَهرر ذٍِِّّ ًَنُِْنررزِسًُا قَررٌْيَيُىْ إِرَا  انررِن

ــد  إ، (1)[ْْيِىْ نَعَهَّيُرررىْ َّرْحْرررزَسًٌَُانرررسَجَعُرررٌا  ــْا٠ذ تـ ــٌعَْ  ٍـ ــراز ا٢علـــٓ مٌقـ نـ
ــى ب ــا  الرز اذتــًتعقب ــع ــ   ال ٓ  رِ ٍكػــ  ع ــ ــْ عل ــ  اذتج ــاز إ تست خب

 نرز.انت قَى ال
ــْ خــر   أً ــٓ حجَ ـــتد  عل ــْ  الضــ ـــد بآٍ ــالٌاح ــى   ،ناكتم ــُ قٌل ًه

ذٍَ يِررٍْ بَعْررذِ يَررا بََّْنَّرراهُ نِهنَّررا ِ فِررِ الُرربَِّْنَرراثِ ًَانزٍَِّ َّكْخًُُررٌٌَ يَررا أَزَنْنَررا يِررٍْ انررأٌ ]   تعــاؾت   

ــسٍ   (2)[الَّعِنُرررٌٌَ انهَّررروُ ًََّهْعَرررنُيُىْ انكِخَرررا ِ أًُْنَمِررر َ َّهْعَرررنُيُىْ  ان ــال، ًحتـ ــد  وت اكتمـ ن ٍـ
 قبٌ .الجَْ ًاذترِ لى أثس بالن عٝا٢م وٌمى علٓ ًجٌ  

ــْ أضــتد  أً ــى  ا طــٛالٍكــاٵ بآٍ زِّكْشِ انررٌا أَىْررمَ انفَاسْرر ]تعــاؾت  ًهــُ قٌل

ــس باٞ، ً(3)[أٌ كُنْرررخُىْ الَ حَعْهًَُرررٌٌَ   ــٛالمـ ــْ   ا طـ ــٓ حجَـ ــد  علـ ــٍـ ٌا  ادتـ
 فادتى للعل .إً

ٜ ا٢ٌاحــد وت  الر ارتــ قــاٖلٌن بعــد  حجَــْ    الًقــد نــاقؼ     ضــتد
ــ التقدمـــْ، ف ـــُ آٍـــْ    انت ٍـــا  ا٠ب ٌا بأنـــى ٜ م وـــٌ  للجملــــْ   النبــــأ قـ
ــ كانــذ إػــسةَْ ال كــ ، ًٜ ٍعقــ  فــسض   اذتن مٌقــٌ  ا  مطــٌقْ لبَ
ــدًن  اذت ــ  ب ــس  فــ الك ــا اذتػ ــس بــ اٞك  فَو ــسض   الم ــ  ف ــٝ ٍعق تبَؽت ف
ــَؽت ال ــأ  إتبــ ــ  بالذا مل ٍــ ــٌن ضــــ  ال اضــ ــا تكــ ــأ ٞنوــ ــإ إبْ بالنبــ نت ــ
ــٝ قتكــ   انت ــإٌقــٌ ، ف ــأتك  فاضــ  ب إ ا ن ٍق ــٌا،  الن مل ٍ ــٝ تتبَن ــأ ف نب
ــٌ  مــ  ال وــٌ  لــرا انتنعــدا  إت قــٌا علــٓ إؾــٌلَؽت اٞذ أن إ ملــْ ادتن
 ػسةَْ.ال
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ــال ٍــْا٠تبَؽت معلــ  وت الكــ  بــاذتً ٌقــٌ  وت الحرتاش مــ  ا٢كسقتــْ ب
ٞ  الــوادت علــ  فَوــا  الحــاد لعــد  ثبــٌ    ا٠خبــاز ْ ًهــٌ ةبَعــُ كلــُ 

  وٌ .انتقسٍنْ علٓ ن ُ الفتكٌن ك
ــٓ   ــ  عل ــْ   ضــتدٜا٢ًاجَ ــٌ     البآٍ ــا أن حجــْ ق ــس بٌجــٌي منو ن 

 خباز ًغوادّ.إضتنتاجى ٜ ؿتا هٌ إبسأٍى ً ْنرز متعلقانت
ــْ   ضــتدٜا٢ًاجَــ  علــٓ  ــب ا طــٛالبآٍ ــ كــان ى إذاأن ساد بأهــ  انت

نبــٌّ، العقاٖــد ًعٖٝــ  الؾــٌ  أ ٍــْا٠كتــا  فــأن مــٌزد الركس أهــ  الــ
عـــ  منـــى، أ ا طـــٛالعقاٖـــد ًالؾـــٌ  أٌاحـــد لـــَظ مجـــْ وت الًخــر  

مجَــْ  ا فــٝ ؾــلْ للطــٛ طــلمؽتانتأٖمــْ ركس الــهــ  أساد بانتــ كــانن إً
٥ٍــساد مــ  الخــر  سدًد الــكثــسّ، ًتلــ  التعــدد ًال ا طــٛالٌاحــد، ًقــد 

قابلـــْ للٱعـــ ، ًهـــُ مـــ  الدقـــْ العقلَـــْ الـــيت تتكـــم  التػـــدٍد         
 .ًالتكََ  ًت ٌٍ  ثسًّ علمَْ عظَمْ

قــــاٖلؽت مجَتــــى الكــــٝ  ٌاحــــد النــــافٌن ذتجَــــْ خــــر الًتــــاب  
ــتدٜا٢ب ــا  ًالب  ضـ ــنْ ًالكتـ ــا  ًاٜطـ ــ   الكتـ ــ ، ًمـ كتـــا  العقـ

ــى  ــاؾت  قٌل ــ(1)[ قِّ شَررْْمًااحلَررنَّررٍَّ الَ ُّنْنِررِ يِررٍْ   انأٌ ] تع ــْا٠ن إ، ف ــ    ٍ ــٓ ع تنو
ــ  بـــ ال ــر العمـ ــد ًالظ ، ًخـ ــانن إٌاحـ ــر   أ كـ ــى غـ ــْ ًلكنـ ــازّ ظنَـ مـ

ــ  ــمٌ  ب ــ   الةٝ  إمػ ــُ ع ــ النو ــ  ب ــرّ العم ــْ بالظ  للط ــر اٞقٱعَ خ
ــاز أب ــاّ ًإمكــإ  الخب ــا وت  الثق ــػــسعَا ، ًعــد   العمــ  بو سد  عــ  ال

 ن.اةمٗنا٢عقٕٝ الثقْ كما أن خري ٍ َد عند الخر خبر اٞ
 كــــانن إكــــسز ًالعلــــ  لــــدف  الت َــــد ًجــــٌ   ٍــــا ا٠ًهــــري 

ــاٵ، ًأ ــ  الخسًٍـ ــُ عـ ــر النوـ ــ  غـ ــر انتظـ ــعتـ ــٌ   الـ ــى نـ ــتج عنـ رِ ٜ ٍنـ
أِ  ، اضـــ النوـــُ هـــٌ خـــر التـــَق  مـــ  انتقـــدز الةمأنَنـــْ، كمـــا أن 

 اضـــ   العـــاد  ًال طـــ  ًٜ ًاضـــٱْ بـــؽت   البطـــب  عسقـــُ ًهـــٌ   
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 .(1)[ ٌ جَاءَكُىْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَخَبََّْنٌُا إ] تعاؾت  لعمٌما  قٌلى 
ــتد  إً كتــا ، ًجعــ   ا٢ستكــٓ علــٓ عــد  حجَتــى ب   انتطــَد الض

كتــا  مل ٍثبــ  ا٢قَــاع، ًلكــ  العمــ  بالٌاحــد مثــ  العمــ  خبــر ال
 .ا٢كتا  خبٝفىب  دزٍظ ًن س معى إاب  ن تابعى إً

ــاقؼ ٞن  انتطــَد الكتــا  إًلكــ   ــؽت  انتستكــٓ قتكــ  أن ٍن ػــوٌز ب
ــ  انتتقــدمؽت ًانت نقــٌ  انتكتــا  ا٢، ًٌاحــدالر ارتــْ تــأخسٍ  هــٌ حجَ

 ٌاحد.الر ارتهٌ م  أفساد 
ــْ    ــد  حجَ ــٌل  ع ــٓ  الر ارتــًلتــ  ق ــد عل ــٌاح كــعَ  الر ارت

ــر  ــ ، انتغ ــ   ًلكــ ٌث ــٌأبع ــسٍ  وت انت ا ق ــد  الباحــ  انتنك ــْ ت َ  قوَ
 ثقْ. كانن إٌاحد ًالعتباز خر إعد  
ــتد  أً ــس بانتضــ ــا اسًالنكــ ــ ٍــ ــ  الــ ــٓ عــ ــاليت تنوــ ــ  بــ ر ارتعمــ
طــنْ الكتــا  ًالطــنْ ًهتــا لــَظ علَــى غــاهد مــ   ال  للكتــا  ًالخــانت

رِ ٍقــٌ  الــقــا  فحتــٓ انتجنبَــْ عــ  أًلكنوــا  ،ًهــُ نؿــٌف متــٌاتسّ
ــْ  ــمجَـ ــا، ٞن  الر ارتـ ــر بوـ ــد ٜ ٍأخـ ــر  الٌاحـ ــَـ غـ ــخ التخؿـ نطـ

دعـــٓ وت إن إً ،ختـــازانتعلـــٓ  قـــسآنالطـــنْ ٜ تنطـــخ الخؿٌؾـــاٵ ًأن 
 .قسآنكتا  علٓ نطخوا للا٢دٍ  ال املمع

ر ارتعمـــ  بـــالنـــ  عـــ  انتيت تـــد  علـــٓ الـــنطـــبْ لٟخبـــاز المـــا بأ
ــ ــى غــاهد  ال ــٌن علَ ــا   اً غــاهدأرِ ٜ ٍك ــ  كت ــى  أ اهللن م ــنْ نبَ ً ض

ــى  ستمــد  ــى ًآل ــٓ حــ إف ًضــل ؾــلٓ اهلل علَ تعــازض ال ا نوــا حتمــ  عل
 تخؿـ.التخؿَـ خاز  ع  مٌقٌعنا بالتناوت، ًالً

ــْ خـــر الًمـــ   مـــٌز أإؾت غـــازّ ا٢ٌاحـــد ٜبـــد مـــ  القـــٌ  مجَـ
 : ٌاحد ًهُالعم  خبر التتعل  ب

ــٌن شتأ:  اًٞ  ــُ  الن ٜ ٍكــ ــدلَ  قٱعــ ــاٵ لــ ــال ــ ــدًز كــ  قسآنالؿــ
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ًمــ   ،قــسآنالداز علــٓ انتــنــصا  ؾــغسًٍاٵ، ف الًبــرا ٍكــٌن   ،كــسٍ ال

ــى ًآلــى ًضــل  نيب ستمــد الــعــ   تــٌاتسانتر ارتــبعــدي   إذا) ؾــلٓ اهلل علَ
 فــاقبلٌي، ًافقــى فمــا ،اهلل كتــا  علــٓ فاعسقــٌي حــدٍ  عــي جــإك 

 .(1)(اٖ اذت عسض بى فاقسبٌا  ىالخ ًما
دلـــْ اٞر حطـــَاٵ ٞن عمـــدّ أدلـــْ حجَتـــى ارتـــأن ٍكـــٌن :  الثـــانُ

 دضُ.اذتطُ ٜ اذتر ارتعم  فَوا اليت منا  الطرّ الل ظَْ ًال
ــ  ــْ :  الثالـ ــًثاقـ ــس  وت الـ ــري ب الساًِ كػـ ــ  خبـ ــافْا٢عمـ إؾت  قـ

 عق .الً ضٝ ا٢غس  
علـــٌ   الدزاضـــا  وت كـــ  مَـــادٍ    التطـــع  إن اصمـــالًوت هـــرا 

ٝٵ،  إً ْ خاؾــْ الناضــ  أن تٌقــ  زضــ  انتمــ  فشداد  تػــعباٵ ًت ؿــَ
ٝٵ،    أحـاد  ا٠خبـاز  أٍـركس فَوـا كـ  خـر مـ        ًمــا إذا عتمـد ةسٍقـاٵ ًدلـَ

بعـــ  ٌاحـــد وت العلـــ  غـــاز  خـــر الس ٍ َـــد خـــدلَـــ  آ هنـــا  كـــان
 ضتقسإ.ا٢ؿس ًاذتؿتا ٍ َد  ػسعَْالحكا  اٞ

 دااواإل
دخلــى ألجــا  أِ ال ــسع الدغــ  أ ا ، ٍقــا خــدا٢دغــا  لغــْ  ا٢

 : ضاعدّ ب  جٍْٛ ا وت فَى، ق
ــا  ــدٍو  ؿتقسبـــــــــ ــاأ بأٍـــــــــ  عنتوـــــــــ

دغمـــــــــ  أذا فصعـــــــــٌا إخـــــــــٌف  
ــ  (2)لج البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
غــتقا  هــرا إًقَــ   ،س  مــأخٌذ منــىاذتــ: إدغــا   شهــسِاٞ ا ًقــ
ــ   ــا  إم ــ)سً ، اذتــدغ ــ   ا ق ــ    منظــٌزاب ــَظ بعتَ ــا ل ــا إ: ًكٝهم فت

 هٌ كٝ  ضتٌِ.
ــا وت أ ــس  الؾـــٱٝ  فوـــٌ  اٜمـ مـــس  متحـــس    ضـــاك  تقـــإ حـ
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ــر ــدّ    نأكن ًافَؿـ ــب  غـ ــد بطـ ــس  ًاحـ ــا حـ ــإومـ ــ  ً ،ماالتؿـ ٍسفـ
 .ًمد٩ عنوما زفعْ ًاحدّ غدٍدّ ضتٌ غد٩اللطان 

تخ َــ  ًحــسً  التكــساز مــ  ثقــ  فغاٍتــى  الدغــا  مــا وت ا٢ًعلــْ 
 سإ الَإ ًال:  دغا  ضتْ ًهُا٢

 
نــٌن، كتعــ  بكلمــْ ٍسملــٌن ًتــدغ      الٌاً ًالــٝ  ًالــَ  ًانتــً

 .سً اذتنٌن م  ك  حس  م  هري ال
 : ناًل٣دغا  تقطَم

 : بلحاظ نقؿى ًـتامى ًهٌ علٓ قسبؽت : ً اٞالتقطَ  
ــاقـ: اًٞ  :  ْ  إدغــا  ن ــ ــا  بغن ــٌ إدغ ــى  ،ًه ــإ ًالًحسًف ــٌن الَ ن

دغــا  ناقؿــاٵ لبقــإ ا٢ٌاً  معوــا كلمــْ ٍنمــٌ، ًمســُ هــرا  الــَ  ًانتــً
ــال ــاذا ضــب   النٌن مــ  النٱــ  ب ــْ، ف ــٌن الغن نوــا إسً  فاذتــحــد هــري أن

ــ  ،غنـــْالظوــاز  إحــس  هتاثـــ  ثــ  تـــدغ  مــ     إؾت تقلــ    نٌن ٍبقـــُ الف
ــاأ ــ     ،ثسهـ ــس  مـ ــا ختـ ــ   ارتًلكنوـ ــٌ ، أِ مـ ــ اَٞػـ ــدِ أن  نـ ًعنـ

ــٝ  ًال تٌحــا ،        ــٌدٍ  وت ا٢ض ــ  انتٌل ــ  اٞنــ  م ــٝ  م ــسا  الك إخ
   ْ ــ ــس  ًالبادٍـ ــٝ  العـ ــى وت كـ ــ  لـ ــد ًٜ أؾـ ــاز   أ، ًقـ ــ  وت شتـ ختلـ

ــ ــإ اٞسً  ًاذتـ ــعكـ ــا  الـ ــدز منوـ ــيت تؿـ ــد٩ها اذتـ ــ  ارتسً ، ًعـ لَـ
 : فجعلوا ضتْ عػس شتسجاٵ، ًمنواما ضَبٌٍى أضبعْ عػس شتسجاٵ، 

 .ل اذتقؿٓ أ:  ً اٞ 
 .ل اذتض  : ً ثانُال
 .ل اذتدنٓ أ :  الثال
 كثس غتس  منوا.أً أن، ًلك  منوا حس  الطالقؿٓ أ : ساب ال
ــى  ارتً ــس  منـ ــٌ  غتـ ــٌن ًالَػـ ــنـ ــددانتَ  انتـ ــْ   ان،ػـ ــْ معسفـ ًكَ َـ
ؿتخسجــى س  فتعــس  اذتنٱــ  بــال  ثــ  لاٞ ــ  بــالس  فــت  اذتــشتــس  
ن شتـــس  البَـــ (ا )س ، فتقـــٌ  اذتـــضـــتقساز إضـــتقسازي، أِ إمقـــسي ً
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لــ  اذتقؿــٓ أػــ وَْ، ًالسً  اذتــَ  ًتطــمٓ انتــن ًاػــ تالبــإ ًهــٌ ال
 .إ، ًقَ  أن لك  حس  شتسجاٵاذتعؽت ًالل  اذتمصّ، ًًض  ال

سً  علـــٓ ةبـــ  مـــا اذتـــكلـــ  معسفـــْ شتـــاز  انتًٜ ظتـــ  علـــٓ 
يت ٍلــص  مساعــاّ قٌاعــد الــسً  اذتــهــ  أتجٌٍــد، ًمــ  الذكــسي علمــإ 

ــ  عنــد  ال ــد ٍنػــغ  بعــ     التل   بــى )الــنٱ علــ  وت الهــ  أكــاد( ًق
ــْ  ــكَ َ ــى ال ــاٵ، تل   ب ــاٵ ًإتقان ــؽت   ـتسٍن ــ  ب ــْ أًشتسجــى م ن الطــالً  حاف

ــ    ــى مـ ــا ٍلَـ ــساعاًٞمـ ــُ  ،قـ ــد  الًٍك ـ ــرا  الؿـ ــتل   بوـ ــسوت للـ عـ
 يت غتس  بوا.الكَ َْ الإؾت ت ا  الن خس  م  غر إً ،س اذت

ــ  أذ إً ــ  أكتــ ــٓ الهــ ــد علــ ــسوت التجٌٍــ ــْ مــ ــٌن ًالغنــ ــنــ َ  انتــ
ــ   انت ــٌن الػــددٍ  م ــا، فــ أطــاكنْ الن ــ  غره ــٌا وت إنو  إً م ــإ الختل  َ
ــً ــ  عــ  لتــصّ    ،ٌاًال ــد زًٔ خل ــى  الفق ــا  أن ــانصٍ ــ    ك ــدغموا م ٍ
 طاكنْ م  غر غنْ.النٌن ال

 : دغا  بغنْا٢مثلْ أًم  
 .(1): عن٩ ظٸ : تقسأ ع  ن طُ
ٝٵ م    .(2)اهلل: فكلم   : تقسأاهللفك
 .(3): ًمُ ٍعم  : تقسأ ًم  ٍعم 
 : كتاؿتبؽت. : تقسأ كتا  مبؽت
ــس  ً الًتظو ــٌن  ــٌن وت ن ــ الن ــظ ً ،قل ــسآنالًٍ ــد   ق ــا  ا٢أِ ع دغ

 فَوا.
ًحسًفـــى هـــُ  ،ًهـــٌ إدغـــا  بغـــر غنـــْ : دغـــا  كامـــ إالثـــانُ : 

طــاكنْ الثــس للنــٌن أكامــ  عــد  بقــإ الدغــا  ا٢سإ، ًٍــساد بالــٝ  ًالــ
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لـــرا  ،ٍكـــاٵأغنـــْ الثسهمـــا ل ظـــُ ٍنعـــد  ًتـــصً  أً للتنـــٌٍ ، أِ أن أ
ٝٵ أِ  ــْ هــُ الٍطــمٓ كــام ذا ٜقــ  إنٌن الخــسٔ غــر مٌجــٌدّ فــ اٞغن
ا ٜقـــ  زإ تقلـــ  زإ ًتـــدغ  فَومـــا، ًقَـــ  إذً ،ٜمـــاٵ تقلـــ  ٜمـــاٵ

 سإ م  غر غنْ.الٝ  ًالنٌن م  العلمإ مت قٌن علٓ إدغا  ال
 : سإالٝ  ًالنٌن م  المثلْ إدغا  أًم  

  تقسأ.اٜ:  تقسأ ،أن ٜ تقسأ
 : ٍبَلنا. تقسأ ،(1)ٍبؽت لنا

 : ًلك  ٜ ٍعلمٌن. تقسأ ،(2)ًلك  ٜ ٍعلمٌن
 : مس زبو . : تقسأ م  زبو 

 : غ ٌزحَ . : تقسأ غ ٌز زحَ 
ــ ــإ  ا ًقـ ــسإّ وتالعلمـ ــٌزّ  قـ ــسأ ب الضـ ــْ تقـ ــا  وت ا٢ احتـ ، اهللدغـ

ــ ــسلت ، ال ــسحَ ، ال ــٝ   ا٢ؽت، ًالكــالؿــسا ، الدٍ ، ال ــا ل دغــا  هن
ً  مــ  اٞحــس  هتاثــ  للحــس   إؾت قــسإّ بــ  تتحــٌ   الفــٝ تظوــس وت 

ــ ا٢ ــْ ب  ،ضـ ــس خ َ ـ ــس   الًتظوـ ــ  للحـ ــدٍد وت تل ـ ــا اٞتػـ ً  ًلكنوـ
س  اذتــــؿــــح  فتٌقــــ  غــــدّ فــــٌ  انتمــــا وت أكتابــــْ، التبقــــٓ وت 

 صكاّ.الؿّٝ السلت ، الػمطُ مث  ال
 :اٵ عتبازي ًجٌهإبلحاظ دغا  ا٢ ًعتتم 
 .عسبَْاللغْ اللى مٌقٌعَْ وت :  اًٞ 
 .طلَ العسبُ النوج الوت متعاز  للسضٌ  :  الثانُ
قٌاعــد الل   ًفــ  الن بــاتَــا٢نــى نــٌ  ةسٍــ  ٢حــساش    إ:  الثالــ 

 .ؾٌ اًٞ
ٌلــدٍ  انترِ جــإ مــ  كثــسّ الــنُ الطــالتخ َــ  النــى مــ  إ:  السابــ 
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ًضــــعٌا  ضــــٝ ا٢رٍ  دخلــــٌا الــــ مــــ  كتاعــــا ًؾــــعٌبْ تل ــــ  
 دغا .ا٢دلْ علٓ قٌاعد أعسبَْ، م  ًجٌد الجاهدٍ  لتعل  
هتـــا   ،ذهـــ  بكتـــابُ، ًٍـــدزكك    إدغـــا  وت مثـــ    ا٢ًٍطـــتح   

ــى كلمتــ إ ــاجتمــ  فَ ــٌن  ان متماثلت ــ  ك ــس  اٞن م ــً  ضــاكناٵ، ًتظو ٝ  ال
ذا ًقـــ  إ اٜ[، ب٤ـــ ٦ ع٪ب٤ـــاد٨ م٥كٴس٤م٥ـــٌن٤س  مثـــ  بـــ  ]اذتـــٌجـــٌدّ وت انت

 : فتدغ  علٓ ًجوؽت ،ً زإأبعدها ٜ  
ــ  :  اًٞ  ــ  مـ ــللتماثـ ــى  ٝ الـ ــ  قٌلـ ــاؾت: مثـ ــ ٦  ] تعـ ــا م٪ـ ــ ٦ لٲن٤ـ فٲو٤ـ
٤ٕ  .(1)[غ٥ ٲع٤ا

ذا جـــــإ بعـــدها زإ فللتقـــاز  بَنومـــا كمـــا وت قٌلـــى      إ:  الثـــانُ
 [.ب٤  ز٤ب٭كٳ ٦]تعاؾت
 كــانً آخــسي ًضــٌإ  أيت ًقعــ  وت ًضــٱى  الــ عــ  أِ المــا ٜ  أ
ــَاٵ ال ــ  ماقـ ــازعاٵ أ عـ ــا أً مكـ ــساٵ فحكموـ ــى  ا٢ً أمـ ــ  قٌلـ ــاز، مثـ ظوـ

ٍّانتٲ٤ًج٤ع٤لٴن٤ا م٪ ٦ ]تعاؾت  ٫ٕ ح٤ ٦ُ ٕ٪ كٳ ٬ غ٤  .(1)[ا
بلحـــاظ تبـــاٍ  هَٗـــْ ًحسكـــْ    ًهـــٌ ل٣دغـــا   التقطـــَ  الثـــانُ : 

ــ ــا  ا٢سفؽت، فاذتــ ــبر هــــٌ الدغــ ــٌن الــــكــ ــى اذتــــً  أرِ ٍكــ سفؽت فَــ
ً  فَــى ضــاكناٵ  اٞس  اذتــ كــانؿــغر فمــا  ال ا٢دغــا   مــاأمتحسكــاٵ، 

 : علٓ ًجٌي طكٌنالرا ًه
 .ًاج  : ً اٞ
 .هتتن  : ثانُال
 .جاٖص :  الثال

 :منوا لٌجٌيكبر الًمسُ ب
ــى ًٞن :  ً اٞ ــسّ ًقٌعـ ــْ اذتكثـ ــى سكـ ــ  أفَـ ــس مـ ــكٌن، الكثـ ً أطـ

ت قـــا شتسجـــاٵ إًهمـــا مـــا  ،ثلؽتانتـــقطـــا  أنـــى ٍػـــم  إلتعـــدد ًجٌهـــى ف
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ختل ـــا شتسجـــاٵ، إت قـــا ؾـــَغْ ًإنطـــؽت ًهمـــا مـــا ادتختل ـــا ؾـــ ْ، ًإً
ــا شتسجــاٵ  انتً ــإ مــ  الً ؾــ ْ مثــ  أتقــازبؽت مــا تقازب ــإالب ًَإٌِْ حَعْاَجَرر ْ ] 

 .(1)[فَعَاَجَ ٌ
 عم  بى.الكثسّ :  ثانُال

ــد   ــ  قٌاع ــٓ أن   ا٢م ــاٵ ؿتعن ــَظ مٱلق ــى ل ــا  أن ــا  دغ مٌاقــ  وت هن
دغــا  ٍتحقــ  ا٢فَوــا قٌاعــدي فدغــا  ًٜ  ــسِ ا٢لغــْ مطــتثناّ مــ   ال
حـــد حـــسً  ٍسملـــٌن وت أتنـــٌٍ  مـــ  الً أطـــاكنْ النـــٌن التقـــ  الذا إ

ــتؽت، ً ــتؽت غتــس    الكلم ــد بكلم ــدّ، فتظوــس    التقََ ــْ ًاح ــا بكلم تقاٚهم
٥ٍقٲــات٪لٳٌن٤ ف٪ــُ ض٤ــب٪َل٪ى٪ الــلٺــى٤ ٥ٍح٪ــ ٭ الأن ن( ]انــٌن حَنٗــر مثــ  )ب٥نَــال ر٪ٍ ٤ 

ــ ټا  ــكــانؾ٤ نَّخْررمِ يِررٍْ  َهْعِيَررا  انًَيِررٍْ ن ]ا، ًمثــ  قنــٌ (2)[ ن م٤س٦ؾ٥ــٌف٨او٥ ٦ ب٥ن٤َ

نــاع باعتبــاز النٌن كالضتػــود ؿتــا ٍبــدأ بــأ، ًمثــ  بنــا، أنــا، ً(3)[ٌاقِنْررٌَ
 ػمطَْ.السً  اذتنٌن م  الأن 

ــ  ب ــا  ا٢ًقَـ ــانذا إدغـ ــد  كـ ــٌن البعـ ــاكنْ النـ ــٌٍ  الً أطـ ــد أتنـ حـ
 سإ.الٝ  ًالحسً  ٍسملٌن فَما عدا 

ــى مقتكــٓ  ا٢حــتج علــٓ ًجــٌ   أً ــدلَ  أن ــدغــا  ب ــُ النوج ال عسب
ــر وت انت ــا ، ًالدإ أعت ــٌز   أكلم ــد  ظو ــ  ارتــدعــُ ع  قوــإ الٝ  م

ــا  مــــ  ا٢تــــس   إنً وت ًجٌبــــى ــى  ،غلــــ الدغــ دعٌٔ الــــً  أًلكنــ
 .ً عقلُأبَنْ ًدلَ  نقلُ إؾت ًعتتا  
ــ  انتً ــَق  مـ ــا٢تـ ــا  وت حـ ــٌ  ا كتـ ــى هـ ــاز إثبٌتـ ــاحْ وت العتبـ  ؿـ
ً  مـــد اًٞمـــ   ،دغـــا  ًغـــريا٢ب قـــسآنالضـــتعم  وت أملـــْ ًقـــد ادت
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ــ  زاٞ ــالض ًمــ ــى  )نُ اثــ ــدد لــ ــفلَمــ ــداٵالــ ــَ  ً، (1) (سلت  مــ حتؿــ
 طو .الأمس لَظ ب علٓ ا٢دغا  ًزفعى كتا ا٢

 يسائم
تنـــٌٍ  احـــد الً أطـــاكنْ النـــٌن البعـــد  كـــانا إذدغـــا  ا٢:  اًٞؾت

  ً كـــٝ  القـــٌٔ عـــد  ًجٌبــى لؿـــد   اٞحــسً  ٍسملـــٌن مطــتح ، 
ــى  ــٌا  بقــسإّ كــ  حــس  مــ    الًلٟجــس ًبدًن ــسآنالث عــد   ، ًكــراق
ــٌ  ــْ ال ًجـ ــ      غنـ ــن ظ مـ ــس الـ ــاٵ تن ـ ــدًنوا ًأحَانـ ــٝ  بـ ــحْ الكـ ًؾـ

 .إخسا  الغنْ
ــْ ــ:  الثانَ ــٓ ؾــد  اذتــخــسا  إداز وت انت ــسً  عل ــٝ ال ــا، ف تل   بو

تجٌٍــد ٞنــى نــٌ  ةسٍــ  ال ــ  معسفــْ شتازجوــا ًفــ  مــا ذكــسي علمــإ  
تل  ، ًلــَظ مــ  دلَــ  تعبــدِ علــٓ لــصً  تلــ        الــ٢حــساش ؾــد   

ــافيت   ال ــدٔ حــ ــ  أً  احــ ــد كجعــ ــالقٌاعــ ــ   الطــ ــا مــ ــا علَوــ ن ًمــ
ثناٍــا شتسجــاٵ   الًةــس   ،نالطــ القــساع شتسجــاٵ للكــاد، ًةــس     اٞ

 ثإ.الً ا رالللظإ ً
ــْ ــ:  الثالث ــد انت ــ  ال ــادّ  الدإ أرِ ٍتٌق ــ   أكلمــْ م ــى مث ــْ علَ ً هَٗ

ــ ــ  بالقـ ــداز انتؽت ًاجـ ــقـ ــحْ  الـ ــى ؾـ ــد  معـ ــ  ًالرِ تؿـ ــادّ إل ـ فـ
ــٓ، امــا  انت ــد انتــعن ــسً   أرِ ٍكــٌن بعــد  ال ٌاً الــد، ًهــُ انتــحــد ح
ً  انت ً  انتَــإ الكــمٌ  مــا قبلــوا،   تــٌ  مــا  انت  اٜلــكطــٌز مــا قبلــوا، 

تعـــاز  تكـــٌن مـــ  انتملـــْ ًمطـــ  ادتطـــنا  وت احملمـــ   ٌقبلـــوا فوـــ
ًقَــ   ،  مــستؽتاٜلــد ؿتقــداز حــس   انتــ كــانكمــا لــٌ   ،طــتحبا انت
 كلمْ ع  معناها.الداز علٓ عد  خسً  انتً ،زب  مسا أ
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 صحفامليس 
نَيَّرررشًٌَُ ِ املُ االكَرررشِّىٌ ِ فِرررِ كِخَرررا ٍ يَكْنُرررٌٌٍ ِ الَ ًََّسُّررروُ  قرررشآٌأَررروُ نَ]تعـــاؾت ا قـــ

ــ (1)[ََاملِعَررانحَنزِّررمٌ يِررٍْ سَ ِّ   ــسآنلٝ  وت ال ــْ ً ق ــْ جــٌا  لقطــ   ادتمصحلق مل
 عسا .اٜٜ ست  لا م  

ــى ٜ ــى، ً : نافَـــْ، ًقتطـ ــاز  ًم عٌلـ ــس، أ:  ٜإ: فعـــ  مكـ داّ حؿـ
 : فاع  قتطى. ٱوسًنانت

ــ  ٜ ــٝ     ًقَ ــاٵ ب ٝٵ مكــازعاٵ زتصًم ــ ــر فع ــْ، ًقتطــى ٍكــٌن حَنٗ : ناهَ
طــؽت بــد  ضــكٌنوا ٞجــ      الدغــ  حــس  آخــسي ًزفعــ     أًلكنــى نتــا  

ً  ًزد وت قـــسإّ اٞتباعـــاٵ للـــوإ، ًإسكـــْ قـــمْ اذت  كانـــدغـــا  فا٢
ــد  ــ  مطــعٌد  اهللعب ــد   ابَال ب ــاز أن عب ــى ٢ظو ــْ ًلعل ــعٌد  اهللنَ ــ  مط  ب

ــ ــا للبَــ ــر ًلان ًاقسأهــ ــى،  ا٢ت طــ ــ  قسإتــ ــ  أن تلــ ــا  ًمل ٍثبــ ٍكــ
فمــا  َــْقسآنالقــسإا  النَــْ( ٍ ــت  لنــا بابــاٵ لدزاضــْ     ابَالًإؾــٱٝ  )

كثسهــا أ بــ  مطـعٌد قــد ٍكـٌن   اهلل ـْ قسأهــا عبـد   القَـ  عـ  قــسإا  شت  
 ن.اللبَ
ــرا    ــ  ه ــ  الًمث ــال ع ــسإّ ؿــّٝ ًالأدإ نُ ٍتكــسز وت ابَ ــسآنالق  ق
ــ  انتٞن  ــ ؿـــحَحْ  القـــسإّ الإؾت ن ٍطـــعٌن  اطـــلمؽت وت كـــ  شمـ يت الـ
 دفتؽت.الرِ بؽت الضتقس  علٓ إ

لـــٌ  الكتـــا  الساد مـــ  انتـــؾـــ  أن اٞ كـــانذا إ:  ساشِالـــ ا ًقـــ
ــٌظ، فاحمل ــحَ  أن ال ـ ــ   الؿـ ــا ، فكَـ ــى٥ [ للكتـ ٜٲ ٤ٍم٤ط٭ـ ــمر وت ]  كـ

 .حد مؿح  للانت: ٜ ظتٌش مظ  ػافعُالٍؿ  قٌ  
 :قطا  أثٝثْ إؾت ْ تنقط  لدٜالعسً  أن انتً
 .ٱابقَْانتْ لدٜال : ً اٞ
 .تكمنَْال ْلدٜال : ثانُال
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 .تصامَْاٜل ْلدٜال:   الثال
ــ ــتعـــي دٜ : ًؾتاٞفـ ــا  الْ لـ ــا ًقـــ  لـــى كدٜل ـــ  علـــٓ ـتـ ــمـ ْ لـ

 .جصإاٞسكبْ علٓ كتَ  ما تتكمنى م  انت
ــْاثالً ٜ الْ لــدٜ : نَ ــاي كد ــل ــ  علــٓ جــصٕ معن ــْ ل ــ  ل داز علــٓ ال

ــا،   ــ  غسفو ــً دٜأبع ــ  ل ــتالْ ل  ــ   ابط ــٓ بع ــا  غــجازيأن عل ، ًكم
إذ  (1) [ََاأََعهَوووا  ىَّووورََِِ آٍََنُوووى  ىِوووٌَ ذَقُىىُوووىَُ ٍَوووا الَ ذَفْعَيُوووىَُ وت قٌلـــى تعـــاؾت ]

قــا  كتاعــْ مــ  انتــٛمنؽت : إذا لقَنــا العــدً لــ  م ــس ًلــ  نسجــ  عــنو   
، ًعنــدما ًقعــ  معسكــْ أحــدمل ٍقــٌا ؿتــا ًعــدًا ًكطــس  زباعَــْ        

 زضٌ  اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ًغج ًجوى .
ؿـــبا  علـــٓ انتْ لـــل ـــ  علـــٓ ٜش  معنـــاي كدٜالْ لـــدٜ : ثـــْالثالً
 .عل الدزع علٓ النازّ ًا٢

ٌقــٌٕ الْ علــٓ ًجــٌ   لــطــمإ دٜالمــ   قــسآنالًهــ  لنــصً    
 .نتىاهإكسامى ًعد  إثٝثْ ؿتا ٍ َد الدلْ اٞم  عند مظ انتؿح  
عمــــ  القسإّ ًالكــــسا  قــــد ٍتحؿــــ  مطــــماي بــــا٢ًؾــــحَ  أن 

 أن ذلـــــ  ٜ قتنـــــ  مـــــ  اًٜتعاهـــــدي  قـــــسآنال  جـــــٝإحكامـــــى ًأب
، ًمـــ  ًجـــٌي اهللكـــٝ   قـــسآنالأن بـــتصامَـــْ لاْٜ لـــدٜالب  ضـــتدٜا٢

 .إكسامى عند مطى  
ــا ــدِ    ًكمـ ــؽت ٍـ ــ  بـ ــا ٜ نقـ ــّٝ الوت  اهللأننـ ــازّ  اٜؿـ ــٓ ةوـ  علـ
ــاؾت ]  ًًقــٌٕ ــا  تع ََاأََعهَووا  ىَّوورََِِ آٍَنُووى  إِذَ  قَُْوورٌُْ إِىَووً  ىصَّووالَجِ فَاغْعِوويُى       ، ق

تِسُءُوظِووووونٌُْ وَأَزْجُيَنُوووووٌْ إِىَوووووً   وُجُوووووىهَنٌُْ وَأََْووووودََِنٌُْ إِىَوووووً  ىََْسَ فِوووووَِ وَ ٍْعَوووووحُى     

 ىْنَعْثَووووُِِْ وَإُِْ مُنْوووورٌُْ جُنُثًووووا فَوووواؼَّهَّسُو  وَإُِْ مُنْوووورٌُْ ٍَسْظَووووً أَوْ عَيَووووً     

ظَوووفَسٍ أَوْ جَووواءَ أَحَووود  ٍِووونْنٌُْ ٍِوووِْ  ىْغَوووا ِػِ أَوْ الٍََعْووورٌُْ  ىنِّعَووواءَ فَيَوووٌْ ذَجِووودُو  ٍَووواءً فَرَََََُُّوووى     
                                                           

 .2الؿ   ضٌزّ (1)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 260

 

اٍْعَووحُى  تِىُجُووىهِنٌُْ وَأََْوودَِنٌُْ ٍِنْووهُ ٍَووا َُسَِوودُ  ىيَّووهُ ىَُِجْعَوووَ عَيَووُْنٌُْ ٍِووِْ حَووسَ ٍ   صَووعُِدً  ؼَُِّثًووا فَ

كــرل  مــظ  (1) [وَىَنِووِْ َُسَِوودُ ىُُِؽَهِّووسَمٌُْ وَىُُِوورٌَِّ ِّعََْرَووهُ عَيَووُْنٌُْ ىَعَيَّنُووٌْ ذَيْوونُسُوَُ   

 ا ٍقــ نأكــعتــر انتظــ  الرِ ٜ ٍ َــد الــقَــاع المــظ كٝمــى ًلكنــى مــ  
ــا   ــدِ    إؾت ؿــّٝ الحتت ــؽت ٍ ــٌ  ب ــا ًق ــٌز ٞنو ــٝ   اهللةو ــسإّ ك ، ًق

ــى  نأك اهلل ــا ًقــــٌ  بــــؽت ٍدٍــ ــاؾت   وــ ــتلص  تعــ ــسإّ الفتطــ ــٌٕ القــ ٌقــ
ــازّ،الً ــد ٍقــ  ٱو ــى ا ًق ــ   أن ــا٢م ــٌ زجحــ اضتحط ــد  وت ان ًه ن ٍنق

ــظ  ــْ       الن ـ ــد مٝحظـ ــؽت عنـ ــٌ  معـ ــاف نتٌقـ ــ  خـ ــ  مكـ ــى ٍتعلـ  قَـ
 .ؿٌفارتم  غر دلَ  علَى بمازا  وت بابى اٞقساٖ  ًال

ٝٵ ٍقــ الًوت  ــث ــ  ؾــٌزّ   ا  قــى م ــحسمــْ ختَ ــْ بٌاضــٱْ اٞسأّ انت جنبَ
ــْ حــ  ــس ًال ا حسم ــظ ًالنظ ــا، اللم ــ  ًضتٌه ــً تقبَ ــْ  انت ــٓ حسم داز عل

منوــا ، ًوت معنــٓ  عتــرّ غــسعاٵانتنؿــٌف الظ مــ  غــر ةوــس علــٓ  انتــ
 انتٱوسٍ  وت ا٠ٍْ ًجٌي :

: ٜ ٍٱلـــ  علـــٓ الكتـــا  انتكنـــٌن وت اللـــٌ  إٜ انتٖٝكـــْ       اًٞ 
 انتٱوسًن ًه  مٱوسًن م  الكدًزا  ادتطمانَْ .

ــانُ ــٌن    الثـ ــدا  ، فَكـ ــ  اٞحـ ــسًن مـ ــسآن إٜ انتٱوـ : ٜ قتـــظ القـ
ــد          ــاٖ  ًاحمل ــ  ًاذت ــٌش للجن ــٝ ظت ــُ ، ف ــٓ النو ــْ ؿتعن ــُ وت ا٠ٍ الن 

ــظ انتؿــح   ــ    ) م ــُ داًد ًاب ــ  أب ــد الــسشا  ًاب ــس  عب   انتنــرز ًأخ
ــنيب ؾــلٓ اهلل       ــا  ال ــا  : وت كت ــى ق ــُ بكــس عــ  أبَ ــ  أب ــداهلل ب عــ  عب

 ًضل  لعمسً ب  حص  : ٜ ـتظ القسآن إٜ علٓ ةوٌز  .ًآلى علَى 
ًأخـــس  ضـــعَد بـــ  منؿـــٌز ًابـــ  أبـــُ غـــَبْ وت انتؿـــن  ًابـــ   
ــا مــ        ــا  : كن ــد ق ــ  شٍ ــسلت  ب ــد ال ــرز ًاذتــاك  ًؾــححى عــ  عب انتن

ــْ فتـــ  ــانٱل  إؾت حاجـ ــا : لـــٌ  ضـــلمان فـ ــا فقلنـ ٌازٔ عنـــا ، فخـــس  إلَنـ
ــإنُ      ــلٌنُ فـ ــا  : ضـ ــسآن ، فقـ ــ  القـ ــَإ مـ ــ  أغـ ــألنا  عـ ــأ  فطـ تٌقـ
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 . {ٜ قتطى إٜ انتٱوسًن  }لط  أمط٩ى إفتا قتطى انتٱوسًن ، ث  تٝ 

زضــٌ  ًأخــس  الٱرانــُ ًابــ  مسدًٍــى عــ  ابــ  عمــس قــا  : قــا    
 .(1) (هس ٜ قتظ القسآن إٜ ةا ًضل  : ًآلى اهلل ؾلٓ اهلل علَى 

ــ  ــا       الثال ــرا ق ــس ، ل ــ  الك  ــسًن م ــٌن ًانتٱو ــى إٜ انتنصه : ٜ ٍٱلب
 .أِ تتعمدًن التوٌان  (2) [أَفَثِهَرَ   ىْحَدَِ ِ أَّْرٌُْ ٍُدْهِنُىَُتعاؾت ]

ــدٜٖ  ،     ) ــُ وت ال ــٓ ًاذتــاك  ًالبَوق ــٌ ٍعل ــ  ضــعد ًأب ًأخــس  اب
عــ  أنــظ قــا  : خــس  عمــس متقلــداٵ بالطــَ  لقَــى زجــ  مــ  بــي           
ــداٵ .        ــ  ستم ــد أن أقت ــا  : أزٍ ــا عمــس ، ق ــدً ٍ ــ  تغ ــى : أٍ ــا  ل شهــسّ فق
قــا  : ًكَــ  تــأم  بــي هاغــ  ًبــي شهــسّ  فقــا  لــى عمــس : مــا أزا   
ــٓ العجــ    إن      ــ  عل ــٝ أدل ــا  : أف ــ   ق إٜ قــد ؾــبأ  ًتسكــ  دٍن
أختــ  ًختنــ  قــد ؾــبآ ًتسكــا دٍنــ  ، فمػــٓ عمــسا شاٖــساٵ حتــٓ          

ــا  ، فلمــا مســ    خبــا  مــظ عمــس ، تــٌازٔ  أتاهمــا ، ًعنــدهما خب
وت البَـــ  ، فـــدخ  علَومـــا فقـــا  : مـــا هـــري الَنمـــْ الـــيت مسعتوـــا  

فقــاٜ : مــا عــدا حــدٍثاٵ حتــدثنا بــى .       {ةــى  }عنــدك  ًكــانٌا ٍقــسأًن   
قــا  : فلعلكمــا قــد ؾــبأـتا . فقــا  لــى خنتــى : ٍــا عمــس ، إن كــان اذتــ     

إ  وت غــر دٍنــ   فٌثــ  عمــس علــٓ ختنــى فٌةٗــى ًةــأ غــدٍداٵ : فجــ  
أختــى لتدفعــى عــ  شًجوــا ، فن خوــا ن خــْ بَــدي فــدمٓ ًجووــا . فقــا    
ــى :        ــ  أخت ــأقسأي ، فقال ــدك  ف ــٌ عن ــرِ ه ــا  ال ــٌنُ الكت ــس : أعٱ عم

{ٜ قتطـــى إٜ انتٱوـــسًن  }إنـــ  زجـــظ ًإنـــى 
فقـــ  فتٌقـــأ ، فقـــا    (3)

ــا اهلل  }حتــٓ انتوــٓ إؾت  {ةــى  }فتٌقــأ ثــ  أخــر الكتــا  فقــسأ   إنــي أن
فقــا  عمــس : دلــٌنُ    {عبــدنُ ًأقــ  الؿــّٝ لــركسِ    ٜ إلــى إٜ أنــا فا 
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علــٓ ستمــد ، فلمــا مســ  خبــا  قــٌ  عمــس ، خــس  مــ  البَــ  فقــا  : 
ــٌ  اهلل ؾــلٓ اهلل         ــٌن دعــٌّ زض ــإنُ أزجــٌ أن تك ــا عمــس ، ف ــس ٍ أبػ

ــى  ــى علَ ــ        ًآل ــس ب ــٝ  بعم ــص ا٢ض ــو  أع ــَظ الل ــْ ارتم ــ  لَل ــل  ل ًض
ــٌ  اهلل       ــٓ أتــٓ زض ــا   فخــس  حت ــس بــ  هػ ــا  ، أً بعم  ؾــلٓ ارتٱ

     .(1) (ًضل  .ًآلى اهلل علَى 
ــ  فَـــى ًجـــٌي الـــكـــسٍ  الً ــأ الـــ كـــ  ًالرِ  تمـ إؾت رِ ٜ ٍلجـ

ــرا ٍطــمٌن   ــغــري عــ  حاجــْ، ل ــنــاع كــسٍ  ال ا رِ ٜ ٍطــال ن ظ، ال
 قــسآنالعٱــإ ًهــُ تؿــد  علــٓ    الطــخإ ًالكــس  ؾــ ْ ٜشمــ    الً

ًلَطــ  كــس  لــى مساًٍــْ الًكــ  مــا ٍٱلــ   ــدي فَــى ًٍعٱَــى، فؿــ ْ  
علـــٌ  الػـــسٍعْ ًالحكـــا  أرا ، ف َـــى الـــؾـــ  ًاٞكطـــبَْ بـــ  هـــُ ب

ــٌا  أً ــب ــسّ ًهــٌ ضــٝ   انتسش  ًال ــا  ا٠إؾت غ  ــ  م ــخــسّ، ث ــ  انت ساد م
ظسفَــْ هتــا  الملــْ ًزد  وت معنــٓ  ادتخؿٌؾــاٵ ًأن  ٍــْا٠كتــا  وت ال

ــٓ    ــاهسي عل ــد  وت ظ ــْ، الٍ ــٌ  الفغرٍ ــا  ه ــٌ  احملؿــح  ًانتكت ــٌٔ ه ت
ــسآنال ــ  قـ ــا قَـ ــ ى ً ،كمـ ــاؾت    اهللًؾـ ــتعـ ــكنٌن انتبـ ــى الـ ــي أنـ رِ ٍعـ

 .مٌقٌعاٵ ًمكمٌناٵ ًغسقاٵ ًإفاقْ   اذتست ٌظ بعناٍْ ـتا  
نطـــخ الٍتعاهــدًن  طـــلما  انتًطــلمؽت  انتعجــاش أن تـــسٔ  ا٢ًمــ   

ً ادتؿـــح  انتػخؿــَْ مــ    ال ً انتقدقتـــْ، الدٍــدّ  خٱٌةـــْ، انتٱبٌعــْ 
صٍــد، ًمعوــا حت ــ  انتإؾت اجــْ اذتٍٝــؽت ًنقــٌ  انتنطــخ لتبلــ  التــصداد ً

ــري  ــس  هـ ــخ الًتكـ ــ  نطـ ــٌ  ا٢مـ ــٓ ضتـ ــتعداد علـ ــٌ  الضـ ــٌعُ العمـ مـ
 .قسآنالبدلُ ذت   الضتغساقُ ًا٢ً

 ٌ ــ ــسٔ وت قـ ــد ٜ تـ ــا  اذتنؽت اًقـ ــْ ًالكٌمـ ــٝما٢عسبَـ ــْ ضـ َْ أنظمـ
ــْ  ــاًلٌن هتـــ  الـــضـــن  نتعاقبـ  ؿـــٌفارتعلـــٓ ضتـــٌ  قـــسآنالرٍ  عتـ

نت ــــإ إبْ بالٌا : ٜ، ٞنوــــا ضــــادتــــ، فوــــ  هــــٌ تقؿــــر، تعــــَؽتالً
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ــتلص  ق  انت ــٝ تط ــا ب  اٌقــٌ  ف ــاٵ ًقــعَاٵ ل ــسا ؿــٌف ارتنٌن ــا  ال ل٣ك ع
ــا  ٞ ــسٍعْ، ًنطــــ الحكــ ــاؾت  اهلل ا ػــ ــتدقتاٵ  تعــ ــ  مطــ ــٌن ذلــ أن ٍكــ
ــ ً انتٝش  ًالب ــاٵ،  ــا  غــر  الظــاهس أن اللــصً  مع را  الــؿــح  بانتكت

ــ    قــسآنال، ًقــسآنكٌعــإ لل ] ب٤ــ ٦   تعــاؾت    ا ٍ طــس بعكــى بعكــاٵ، ق
 ٤ٌ ٦ٌ ٹ م٤ح٦ ٳــٌظ٫  [  قــسآنه٥ــ  ــٌظ احمللــٌ  الًقَــ  أن  ،(1)م٤ج٪َــد٨ * ف٪ــُ لٲــ
  مٖٝكْ شتؿؿٌن.اٜ ٌظ مطتٌز ٜ ٍٱل  علَى احمل

ٜٲ قت٤ط٭ــى٥[  تعــاؾت   ًقٌلــى  ًقَــ    ،قــسآن الإؾت كــمر ٍعــٌد فَــى   ال]
ــْادت، ًقــسآنالساد هــٌ انتــظــاهس أن الكتــا ، ًالإؾت  ًلكــ   ،ملــْ خرٍ
 .مساٞنػاَْٖ ًٍطت اد منوا ا٢تكٌن ؿتعنٓ  ه 
رِ ٍؿــ  الــتــا  السكــ  انتنٱــ  هــٌ انتكمــا ٍعــس  وت علــ   رارتــً 

تؿـــدٍ ، ًتـــازّ ٜ الكـــر ، ًهـــٌ متعلـــ  الؿـــد  اً الأن ٌٍؾـــ  ب
ً ٜ أكـــٝ  الٌاقـــ  تٱـــاب   الٍكـــٌن للكـــٝ  نطـــبْ تامـــْ ظـــاهسّ وت     

رِ ٍطــمٓ الــسكــ  ًانتعنــٓ بل ــ   انتتكل  ٌٍجــد انتــتٱابقــى، بــ  أن  
نَـــى تٌلَدٍـــْ اذ ٜ ٍؿـــ  أن نؿـــ ى بؿـــد  اً كـــر  ٞن معإنػـــإ ا٢
 ٍقا .اٜتعج  ًالتمي ًالضت وا  ًاٜنوُ ًالمس ًاٞل   كالم  

ــ   ــْا٠فو ــس ب ٍ ــْ  إٌقــٌٕ حــؽت  الأم ــظ كتاب ــسآنالزادّ م ــظ أ ق   نت
ً ال ــى  ــاٵ أِ غٝفـ ــا  مٱلقـ ــٝ   أكتـ ــى ٢ةـ ــ  ًزاقـ ــسآنالاضـ ــا ، قـ ًزؿتـ

ــٌقؼ ــرٔ ًهـــ الوت  نـ ــ   ُكـ ــْا٠تعلـ ــا  ًانتب ٍـ ــا  أقـ ــحكـ ًأن ظ، انتـ
ــ   انتقــٌٔ إفــادّ ذا  اًٞتٱوــسٍ ، انت  غــر ٍٱوــسانت ــى ٜ قتن عنــٓ، ًلكن

 كتا  ًمعسفْ تأًٍلوا.النُ اعلٓ فو  مع ٍْا٠ م  لت 
 ع  ل١ٍْ،اٞعنٓ انتٍد  علٓ  قسآنطنْ للالفعمٌما  ت طر 

عمــسً بــ  حــص : إؾت  اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ؾــلٓ نيب الــ فقــد كتــ 
 .(2)م  هٌ علٓ غر ةوس" قسآنال"ٜ قتظ 
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ــٌٔ أن اًٞ ــد   القـــ ــى عنـــ ــُ حملبٌبَتـــ ــتح  ن طـــ ــٌٕ مطـــ  اهللٌقـــ
ــْ إػــــوٌز، ًانتًًاجــــ  غــــرِ ًهــــٌ  ضــــتحبا  ا٢ن أنكــــس كتاعــ

ــ  ال ى ٍاتــاضــتحبا  مــ  غ ا٢ٌا أفتــا ٍرتغــ  علَــى   الن طــُ للٌقــٌٕ ًق
 طتحبْ.انت

ــٌٕ غ ــا اًللٌقـ ــْ  ٍـ ــاأًاجبـ ــّٝ  هموـ ــْ للؿـ ــى مقدمـ ــْ ال أنـ ٌاجبـ
ــْ، ًال سٍكــْ الك ــٌاجــ  الٱــٌا  الٌَمَ ج اذتــرِ ٍكــٌن جــصٕ مــ   ال
ــن إعمــسّ ًالً أ ــدًبؽت، كان ٕ المــظ ًا من ــا  مٌجــ  للٌقــٌ ــى  كت ًفَ

ــب    ــ  بطـ ــَ  ٍتعلـ ــت ؿـ ــ    انتـ ــد مـ ــ  فٝبـ ــاذا ًجـ ــٌعى، فـ ظ ًمٌقـ
ــى لٌجــٌ    ال ــْ نتط ــا    انتٌقــٌٕ كمقدم ــا، كم ــب  ًجــٌ  ذٍو ــْ بط قدم

ً أنـــى ًقـــ  وت مٌقـــ  أنـــرز، الًاجبـــاٵ ب قـــسآنالمـــظ كتابـــْ  كـــانلـــٌ 
ــى، إظتــ   ــتٱوري أخساجــى من ً أخــسا ، ا٢ ا ذا ؾــاز متنجطــاٵ حــ إً ل
ــ   ــتٌق ــى بػــس  أن ٜ ٍكــٌن   ال ــٓ مــظ كتابت ــداز  التٱور عل ــأخر ؿتق ت

 ٌقٌٕ مٌجباٵ لت  حسمتى.ال
ــٌ  أ ــا ل ــم ــْال  مــظ مل ٍك ــ كتاب ــٌ   اٵ،ًاجب ــا ل ــانكم ــسأ  ك ــسآنالٍق  ق

ــ  ظتــ    ــ  عــد  جــٌاش   اٌٞقــٌٕ، الفو ــٌٔ: ٜ، م ــد ق ــتعم ــ  انت ظ م
 غر ًقٌٕ .
ــرز بالًظتــٌش  ــسإّ  الن ــد ق ــسآنالٌقــٌٕ عن ــى ت ؿــَ  بلحــاظ   ،ق ًفَ

فـــٝ  ـــ   قـــسآنالل ـــ ، فـــاذا نـــرز أن ٍتٌقـــأ عنـــد قسإتـــى  النَـــْ ًال
ــٌ  ال ــسإّ، ًلكــ  ل ــ   الزاد أق ــد م ــسإّ فٝب ــا   الق ــْ أٌقــٌٕ لعمٌم دل
قـــسإّ مـــ  المــ    فكـــ أٌقـــٌٕ القـــسإّ مــ   النـــى ٞن انــرز ًزجح ال

 غر ًقٌٕ.
مــ  ادتٌقــٌٕ فٝبــد حَنٗــر مــ  المــ   قــسآنالأن ٍقــسأ  مــا لــٌ نــرزأ
 نرز مسك  منوما.السٍ  ٞن ماٞبؽت 

  أد  بَـــدي احملـــعلـــٓ  قـــسآنالًهـــ  تنحؿـــس حسمـــْ مـــظ كتابـــْ 
ــم   ــاٖس  اذتتػــ ــْ ضــ ــدنالسمــ ــ  ،بــ ــٌ بــ ــدن  الجصإ اًٞلــ ــْ للبــ داخلَــ
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دلَ  الـــسمـــْ عامـــْ ٢ةـــٝ    اذتٌا : أن ادتـــن، الطـــالن ًاضـــناٞك

قٌٔ اٞػــعس فــالظ بانتــمــا أجــصإ، اٞظ علــٓ كتَــ  انتــاضــ  ًؾــد  
ػـــعس المـــ  فـــس  بـــؽت     و جتنابـــى، ًمـــن إحـــٌ  اًٞعـــد  حسمتـــى  

ــ ال َـــ  ًارت كمـــا لـــٌ مـــظ    ً اٞظ وت انتـــبؿـــد   ا كثَـــ ، ًقـ
ــى  ال ــْ بػــعس ذتَت ــى ؿــد فًَ بػــعس ذزاعــى أ َــ  ارتكتاب ــى مــظ  علَ أن
كتابـــْ مـــ  غـــر العلـــٓ حسمـــْ مـــظ  ا دالـــدلَ  الـــكتابـــْ فَػـــملى ال

ــ    ــس، ًلك ــا  إةو ــْ ًب اٞةٝق ــْ حاكم ــانماٜدل ــظ   ال ك ــؽت م ــْ ب ت سق
 َد ًغعسها.اللحَْ، ًبؽت مظ الٌجى ًغعس ال

ــٌ   اًٞ ــٌٔ امشـ ــقـ ــس  اذتـ ٥ٍالـ ــسأ ًمل رِ  ــ ، كـــ قـ   وت اٜلٍكتـ
ــ ــ  ًلقمـ ــإن ازلتـ ــاذا كتـــ  كسلتـ ــ   ان ًلقمـ ــحَ  حطـ ــى ؾـ ن ٞنـ

ن مل ٍكــ  جــصٕ مــ  إقــسًٕ ًانت قــسآنالكتابــْ ًٞنــى جــصٕ مــ  القٌاعــد 
 قـــسآنالفتـــا كتـــ   إؿـــح ، ًانتدفتؽت وت الـــكتـــٌ  بـــؽت  انت قـــسآنال
َـــْ زلتـــ ، الاذتكَ َـــْ البن ان بـــ  ع ـــالَ ـــْ عثمـــارتٍـــا  أتعـــاز  انت

نطـــ ، أِ بقـــاٚي علـــٓ ن ـــظ اٞن ًهـــٌ ا٠إؾت  علَوـــالقمـــ ، ًظـــ  
ــْ ًال ــْالَٗـ ــد   ،كَ َـ ــادا٢ًعـ ــَر وت الً جتوـ ــْتغـ ــ كتابـ ــٌ ىحسًفـ ، فلـ

ــْ   ــ  كلم ــكتب ــال ــى   اٜلسلت  ب ــٝ ظتــٌش مط خؿٌؾــاٵ ًأن  ،ٍكــاٵأ  ف
 ؿح .انتوت  َْقسآنالكلمْ ال  كانسمْ تػم  ما اذا اذت

ــٓ   اًٞ ــا عل ــٌٔ جــٌاش مــظ م ــق ــتغر  الدزاه  ًال ــٌد ل ٌقــٌ  انتنق
ــ   ادتًلعــد   ــْ م ــسآنالصَٖ ــُ   ق ــ    وت خــرس  ًاذتــًلقاعــدّ ن  ــد ب ستم

ــ بــاقسالمــا  اٜمطــل  عــ   دزه  الــسجــ  التى هــ  قتــظ ال: "ضــ ا ق
ــ   اٞ ــ  ًٞتــٓ ب اهللنــُ ًإ: أِ ا بــَ  ًهــٌ جنــ   فق دزه  فآخــري  ال

، ًقتكـــ  قـــسآنالبـــَ  علَـــى ضـــٌزّ مـــ  اٜدزه  الـــًأنـــا جنـــ "، ً
كــــ  ٜ ٍنحؿــــس اذتْ خؿٌؾــــاٵ ًأن لــــسًاٍــــْ ضــــنداٵ ًدٜالمناقػــــْ 

ــب ــ  الـ ــ  قتكـ ــتظواز إدزه ، بـ ــضـ ــ  ادتـ ــ  مـ ــٌاش لٟعـ ــد  الـ دزه  لعـ
ــَْ  ــخؿٌؾـ ــر   الـ ــم  غـ ــ  ٍػـ ــتعم    انتدزه  بـ ــٌ مطـ ــا هـ ــح  هتـ ؿـ
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 .ا زضا٢بسًاٍْ قعَ ْ ضنداٵ الً، ك  الثٌ  ًالنإ ًا٢ك
 جدٍدّ َْالقاعدّ زج

ذا زًٔ إكـــعَ ، فـــالعـــ  مـــ  أرِ مل ٍـــسد فَـــى مـــد  ًٜ ذ  الـــ
ٌثــ  انتً أطــ  اذتإؾت ن مل ٍــس  إكــعَ  ًالزقــٓ مــ  أثقــْ فوــٌ العنــى 
ــأكً ــؽت  ن ــسش  ب ــؽت  اذتى ب ــ  ًب ٝ الط ــ ــتحد     كــعَ ، ف ــأن نط ــأع ب ب

ٌ     اعنٌ ــ ــرا ًنٱلــ  علَــى عن ــاٵ ًؾــ ْ نتثــ  ه رِ الــعتمــد( ًهــٌ  انتن )ان
ــى  ــركس ؿتــد    الزًٔ عن ــا  هتــ  مل ٍ ــ   أثق ــرا ٍػــم  م ــانً ذ ، ًك  ك

ا إفتــً ا سجــالوت كتــ   ن مل ٍكــ  مــركٌزاٵ إً جــاشّ،ا٢مــ  مػــاٍخ  
 .عتبازا٢ضقاةى م  إًهٌ كا  لعد   ٱس الذكس وت 

ضــتدامتى فــٝ فــس  فَــى  إ عــ  ًالن اًأ بلحــاظظ مٱلقــْ انتــًحسمــْ 
ــؽت  ــدإ ًا٢ب ــٌ  ا٢بت ــضــتدامْ، فل ــٓ  كان ــدي عل ــٝ  ارتــ  ٍ   فاحــد  ف
ــد ٍطــتلص     إظتــٌش  ــٌزاٵ، ًق ــا ف ــ  ظتــ  زفعو ً أتٌقــأ المــس اٞبقاٚهــا ب

سٍ  فلــى حَنٗــر الــً أنــٌ  الد  اذتــ كــانً ٜ ٍطــتلص  كمــا لــٌ أ ،تــَم ال
 ٍــْا٠كتابــْ، ًٜ تنحؿــس بالقــسإّ مــ  غــر أن قتــظ الأن ٍطــتمس علــٓ 

ــْقسآنال ــ  تػــم    َ ــْ ًالب ــاذتكلم ــانن إُ ًقسآنالسف ــسأ كــ  ك   اٜلٜ ٍق
ــ   الوت قــ ــْ ث ــٌ مطــى غ ل ــٌا، ًل ــى   الٌا ًآمن ــى ستــد  فــٝ ظتــٌش ل ت ــ  أن
 ظ حَنٗر.انت

ــْ  ــًحسمـ ــٌي  انتـ ــم  ًجـ ــْ الظ تػـ ــْ، فـــ انتكتابـ ــاظ ارتختل ـ   بلحـ
 :إؾت كتابْ ٍنقط  الكتٌ  علَى ًنٌ  انت

قسةــاع الرِ ٍــرش كنتــٌٕ علــٓ ضــٱ     الــظــاهس ال  ارتــ : ً اٞ
 لد.ادتاً 

ــال ــ : نُاثـ ــادِ ال  ارتـ ــعـ ــٱ   الـ ــٓ ضـ ــرش علـ ــاع الرِ ٜ ٍـ قسةـ
ــى، ًهـــٌ انتطـــ  ادتً ــتعـــاز  وت انتكتـــٌ  علَـ ــى  ،اقـــساذتصم  الـ ًمنـ
 ضتنطا .ا٢ٱبٌ  بأنٌاعى ًانت

كتابــْ ح ــساٵ للحــسً    ال  كانــ ــٌز كمــا لــٌ   احمل  ارتــ :  الــثال
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 نحاع.الػ  اً ارتكلما  علٓ الً

ــْ   ــًٜ خــٝ  وت حسم ــالً  ًاٞقطــ  الظ وت انت ــ   اث ــ  ه نُ، ًلك
س  غــر اذتــ ــس ظتعــ   اذت  باعتبــاز أن الــنطــبْ للثالسمــْ باذتتنت ــُ 

طـــمٓ انتٌإ فـــٝ ٍؿـــد  علَـــى الـــ  فَـــى وت ارتـــقابـــ  للمـــظ لقَـــا  
ــاٵ، ً ــى ب اٞعسفـ ــٌٔ امشٌلـ ــْ أقـ ــْ، ٞن اذتدلـ ــا  اٞسمـ ــسعَْ ٜ الحكـ ػـ

ــٓ  ــص  عل ــْ التن ــْ ًالدق ــ  العقلَ ــ  احملــ لطــ ُ الندضــُ ًالتحقَ   ب
كتابــْ علــٓ كــ  مــا الؾــد  إؾت  قــافْا٢عسفَــْ، فبالدقــْ التبتنــٓ علــٓ 

ــالس  اذتــل ــ  ًالةــسا  أهــٌ ست ــٌز فــأن   ــْ حسمــْ  قسآن ُ تػــملوا أدل
 .قسآنالكسا  إعمٌما  إؾت قافْ ا٢بظ، انت

رتًكــْ لؿــد   انتوجــٌزّ ًانتٱــٌ  ارتسً  ًاذتــسمــْ اذتتػــم  ً
ذا إكتابــْ، ًالضتنطــا  ًضتــٌي مــ    ا٢علَوــا، ًتػــم    َــْقسآنالاضــ  
 كٌمبَـــٌتس فـــٝالً أتل صٍـــٌن العلـــٓ غاغـــْ  َـــْقسآنالكلمـــْ ال مت٩ مـــظ

ــى  ــٍؿــد  علَ ــاٍ   ظانت ــػاغــْ الًٞن  ،ٌقــٌعُانتللتب ــا ال ــد  بو ْ تتب
ــا   ال ــا  ًٜ ٍؿـــد  علَوـ ــ  أن تؿـــ    الكلمـ أن إؾت نٌبـــْ الكتابـــْ قبـ
سمــْ ٜ اذتًكتابــْ مــ  حتتــى،   الػاغــْ ٍكطــٌها غٱــإ زقَــ  ختــس      ال

 حٌ .اًٜلكنى  ،اهللرتج  م  كٝ  انتتػم  
 فائم 
قدضـــَْ ل١ٍـــْ  الكـــامؽت انتعـــانُ ًانتتعـــدد  قـــسآنالعجـــاش إمـــ  

ــْقسآنال ــ اذتً َـ ــال كـ ــا   قسآنـ ــس  مـــظ كلمـ ــا عتـ ــسآنالُ، فكمـ ــ قـ ن إفـ
ــا ا٠نُ امعــ ــْقسآنال ٍ ــاه  وت ؾــَ   انتتتعــدٔ  َ ــرت  وت  ارتت  ٱــا ، ًت
حطـــاع ٢اتـــدبسها مـــ   إؾت ا  اذتـــ ـــٌع أثـــساٵ مسكبـــاٵ ًتـــدعٌ ب   نال
ــ ــأن ال ــا  ارتراتُ ب ــالٱ ــى   اُ ٍتكــم  معــ قسآن ــسٍ َْ ٞن ــَْ ًتػ نُ قدض

  عص ًج .اهللم  عند 
ــشإً ــ   ــدي  الؿــح  انتنجاضــْ عــ  ًز   الْ ال ػــسٍ  ًعــ  جل

ــ    ــا قتكـ ــى هتـ ــسًزٍا   إًغٝفـ ــ  قـ ــازي مـ ــعتبـ ــسا  إدٍ  ًالـ ــسآنالكـ  قـ
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ــٌي   ــ  ًجـ ــى، ًمـ ــد  هتكـ ــد ا٢ًعـ ــسا  تعاهـ ــح  أِ انتكـ ــخْ الؿـ نطـ
عــ  أتــ  الذ أن إً هتكــى أنــ  مــ  تنجَطــى  انتً ،قــسآنالٌاحــدّ مــ  ال

 تنجَظ.الم  
ــْ بؿــٌزّ اذتًهــ  تنحؿــس  ــْ الؾــتــ  ٞالسم ــد الرإّ عــ  ال صاٖ

  تكــٌن مٱلقــْ، أِ لــٌ حؿــ  تنجــَظ ًلــَظ فَــى أدلَ ، الــبعــد فقــد 
ــٓ  ــٓ  اٞهتــــ  فعلــ ــسا ، ًعلــ ــَظ مــ ــالً  لــ ــسا  ٞن اثــ ــٌ حــ نُ هــ

ــ تنجــَظ منوــُ عنــى ب  ال ــ ال عتبــازِ  ا٢نٌِ ًاثــالن اعنٌالرا  ًلــَظ ب
ــد، ال ــٌ ادتــصاٖ ــالٌا : ه ــاث ٌ النُ ف ــ ــ  الن اتنجَظ حــسا  ضــٌإ بعن ت
لــصً  انتٝش  عــ  الــن كــا  خؿٌؾــاٵ مــ  ؾــعٌبْ إً عدمــى تعــدِ أالً
رِ ٍقــ  علــٓ مطــمَا  ؿتعنــٓ    الــػــك  انتكلــُ التــ  مــ   الذ أن إ

كــع ، ًبعــ   الػــدّ ًالً ،قلــْالكثــسّ ًالًاحــد ًبَنوــا تبــاٍ  وت   
ــساد اٞ ــأف ــ  الًؾت ب ــكلُ م ــس ا٠بع  ال ــد    أً أخ ــٌن عن ــد ٍك ــد، ًق غ

تـــ  العنـــٓ ًعنـــد غرهـــ  بغـــري، كمـــا وت مٌقـــٌ  انتبعــ  بـــرا   
نــد غرهــ  ٜ ٍعــد هتكــاٵ،    فقــد ٍكــٌن فعــ  فَــى هتــ  عنــد قــٌ  ًع      

ــاًٍ       انتفتنجــَظ  ــْ لعن ــر مدخلَ ــ  غ ــاٵ م ــ ، الؿــح  ستــس  تكلَ  ت
ــ   ً إب ــساٵ  ــا ترتغــ  قو ــاٵ عــ   إنو ن مل تكــ  مقؿــٌدّ  إتنجــَظ ًالنٱباق
 را .الب

ــى  ــُ الًٍقابلـ ٌ انتكلـ ــ ــٌ عنـ ــٌاة٘ ًهـ ــام  ٞعَـــ اتـ ــددّ ان جـ ن متعـ
ــا، أِ    ــرت  بَنوـ ــد مػـ ــٓ ًاحـ ــٓ   أؿتعنـ ــادٍقى علـ ــٓ مؿـ ــ  علـ ــى ٍنٱبـ نـ

ــا٢تعـــددّ، ًانتكتـــا  ال أفـــسادكتـــا  ٍنٱبـــ  علـــٓ الطـــٌإ كال ن انطـ
ــ  علــٓ   ــ  علــٓ  اَــٌاذتغــخاف، ًاٍٞنٱب نــا ، اٌَاذت جــنظن ٍنٱب

ــ   الف ــ  م ــ  اٞت ــُ الً  م ــٝ تنحؿــس   انتكل ٌ اذتػــك  ف ــ ــْ بعن ن اسم
ً أثـــساٵ، أً أتـــ  عسفـــاٵ ال اعـــ ، بـــ  ٍػـــم  التـــ  ًقؿـــدي مـــ  ال

 ً ــإ  ــٌ  ج  ــٓ ن ــد  عل ــد العــساض، ًٍك ــُ حتقــ   إٍ ــ  عن ــت بع  ال
 بسفعى ًمنعى. ُتكلَ الك  اذتلَرتت  



 269ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ادتصٕ ارتامظ ن اقتا٢معامل 
ــى شتــ  ــ  أن ــتٱور  الث ــس ب ــسآنال  لٟم ــجٝإً ق ــْ   ،ىل ــ  منصل ــَظ م ًل
نوــُ عــ  قــدي، الػــُٕ ٍعــي المــس باٞقــٌ  بــأن العلــٓ  بــسش  بَنومــا

ــس  ٜ ً ــٌش حـ ــسآنالًزا  أؿـــح  ًانتظتـ ــْالبال قـ ــْ   َـ ــ  غـــر حاجـ مـ
ــسًزّ ــٌ  ًقـ ــد  خلـ ــلعـ ــ  اذتـ ــ  ًالس  مـ ــٌّ، ًالتـ ــ ْ القطـ ــاز ؾـ نـ
ــٌ ــ    اًعنـ ــص  ح ـ ــ  ٍلـ ــْ، بـ ــن عقٌبـ ــالٌز  الـ ــى وت  البـ ــى اً دفنـ ُ منـ

ــاٚي وت الً أزض اٞ ــق ــإ انت ً  ازِادت ــادّ تؿــنَعى،  ــر اٞاً إع ًؾت حَنٗ
 .بى قسآنالإعادّ ةب  
ؿــح  ملكــاٵ خاؾـــاٵ اً   انت كــان مٱلقــْ ضــٌإ   تنجــَظ  الًحسمــْ  
ــر  ــاٵ للغـ ــ  ؿت   ملكـ ــْ ٜ تتعلـ ــْ ذاتَـ ــا حسمـ ــْ ًٞنوـ ــاز إلكَـ ــاوت، إعتبـ قـ

غــر الاؾــْ هــٌ تعــد علــٓ    ارتنطــخْ الػخؿــُ ًالؿــح  انتًهتــ  
 ٍرإ ل .إطلمؽت ًانتضإّ لعمٌ  ا٢نتا فَى م  

 م  ًجٌي : سكبْانتقٌ  اذتًقتك  عدي م  
 .اهللح   : اًٞ 
 .قسآنالح  :  الثانُ
 . الانتح  :  الثال 
 .طلمؽتانتح  :   الساب 

َـــد الن لعمٌمـــا  قاعـــدّ  اكـــمالغـــر ٍطـــتلص   النعـــ  وت ملـــ   
ــى قــم ا٢ً ــٝ  ؿتــا فَ ــزؽ ًاٞن ات ــى ًال ــًؾــا  اٞنقـ فَ يت لــا ال
ــاز وت مإ ــى، ًٍكــم   العتب ــَت ــتٱور  اذتنقـ ال ــرا  انتاؾــ  ب ؿــح  ًك

ــْ انتجــسّ ًاٞ ــًٛن ــْ اليت تؿــس  وت تٱوــري ًتٱوــر  ال ــْقسآنالكتاب ــٌ  َ ل
ــ ــ  مكتٌبـــْ علـــٓ  كانـ إؾت قـــافْ ا٢داز، بادتـــ ـــسؽ اً الً أٌز  الـ
ــسٕ ال ــ   ا٢تجــ ــٌف ملــ ــاوت وت خؿــ ــر، فالقــ ــْ وت اذتغــ ــ  انتسمــ لــ
 ٌجٌبُ.الحتَا  ا٢ تٌٔ ًلَظ بالٍكاٵ بأاف ارت

  حسمـــْ تنجـــَظ ًز  كانـــتنجـــَظ ضـــٌإ الًٜ فـــس  وت حسمـــْ 
ــدي أؿــح  انت ــى لرتغــ   أً جل ــٓ  اذتضــبا  أػــس  ًالً غٝف ــْ عل سم
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حــــــرتا  ا٢كتطــــــابوا إً قــــــسآنالإؾت قــــــافْ ا٢غــــــٝ  بالًلــــــد ادت
عس  ٜ الاٵ، فـــقسآنـــ ًكٝمـــى ًعـــد٩ي عسفـــاٵ اهلل٢حتٌاٖوـــا علـــٓ كتـــا  

ُ ًبــؽت مــا جــاًزي قسآنــالس  اذتــرِ كتــ  علَــى الــٌقــ  انتٍ ــس  بــؽت 
للحكــ  فَــى  كــانن إتــ ، ًالٌزقــْ فَمــا ٍتعلــ  مسمــْ المنوــا ًمٱلــ  

 ،سمــــْاذتؾــــ  أًلــــَظ وت  ،عتبــــازا٢كَ َــــْ ًالت ؿــــَ  فوــــٌ وت  
 .ن ل٣ثنؽت معاٵاْ ب  هما ثابتالشا٢ًًجٌ  
ــًق ــٓ ًجــٌ  اش   ضــتدٜا٢:   َ ــعل ــْ  الْ ال نجاضــْ ب حــٌٔ حسم
ــا   ضـــتدٜا٢كـــٝ  ًلكـــ  الكتـــا  مـــ  غساٖـــ  الد  احملـــمـــظ  بوـ

ــٌ     ــْ ًم وـ ــى ًٞلٌٍـ ــا   انتًجَـ ــْ ًعمٌمـ ــْاٌٞافقـ ــ  إً دلـ ن مل تؿـ
 .ًمن  هتكى كتا ال  بلصً  تنصٍىاملتط راَى، لالنٌبْ ال

ــْ  ــَظ بالًحسمـ ــْ اٞتنجـ ــُ  الًلٌٍـ ــْ ف ـ ــسآنالقٱعَـ ــ قـ ــ  ابَـ ن لكـ
نوــُ عــ  مطــى  التنجــَظ مــ  الغــُٕ هتــا ٍعــي اضــتنبا  حكــ  حسمــْ   

ــر  ــسٍ ، فانتلغـ ــْا٠ٱوـ ــام ، ً ٍـ ــٌز جـ ــاهس أن الضـ ــْا٠ظـ ــرها  ٍـ ًت طـ
 املتطـــانتأنـــى مـــ  إؾت قـــافْ ا٢كتـــا  بالدلَـــ  علـــٓ حسمـــْ تنجـــَظ 

ــى ضـــرتو   ،طـــلمؽتانتعنـــد  ــامو أًًتػـــود لـ ــُ الدلَ  الـــً، حكـ عقلـ
 .قسآنال كسا إًٍ َد تنصٍى 

ــاٞؿــح  علــٓ انتعتــس  ًقــ  ً ــى  الن اعَ ــى هتــ  ذتسمت نجطــْ ٞن
  ً   ٍابطـــْ مبخـــسّ، نعـــ  لـــٌ مل ٍكـــ      كانـــن إًظتـــ  زفعوـــا عنـــى 
ــ    ــوت  ب ــانمٌقــٌعاٵ لل ــٌ ًقــ      ك ــا ل ٝٵ كم ــث ــ  م ؿــح  وت انتللح 
ــ انتؾــندً  مــ  جلــد    ن اسمــْ مــ  عــد  ضــسٍ   اذتقٌٔ عــد  اَٞتــْ، ف

ــْ ًضتٌهــا ٞن   ــاب  للمٌقــٌ  ًٞن  اذتصتاضــْ بسةٌب ــا الكــ  ت قؿــد هن
 تعاهد وت ًعإ متعاز .ال   ًاذت

ــٌش  ــإإًٜ ظتـ ــافس ال عٱـ ــح انتكـ ــٌش    ،ؿـ ــدي ًٜ ظتـ ــى وت ٍـ ًجعلـ
ــ    ــى م ــا  نإًؿــح ، انتـتكَن ــىقلن ــ    بأن ــَظ م ــٓ  اعا٢ل ــْ عل ــن سا  اذت

 ا قـــ ،سا اذتـــك ـــاز للبَـــ  القتكـــ  اضتحكـــاز حسمـــْ دخـــٌ  ًهـــ  
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، (1)[ شَاوَ بَعْرررذَ عَرررايِيِىْ ىَرررزَا احلَرررسْررراَجِذَ املَشْرررشِكٌٌَُ ََاَجَررريٌ فَرررالَ َّقْشَبُرررٌا املُمنَرررا إ] تعـــاؾت  
 . از الإنى قَاع م   : ٌا ادت

ــ ــد  ا ًقـ ــٝ اٞأحـ ــٝد   عـ ــٌن وت بـ ــ  ٍعَػـ ــٓ  انت: )أنوـ ــلمؽت علـ طـ
ٌ  حكـــامو  أبحـــسٍتو  ًٍعامـــ  معوـــ      نَنو  ًٜ ٍعامـــ  معوـــ    اًقـــ

ــْ  ــلمؽت انتمعاملـ ــامو أبطـ ــا  حكـ ــاذا علمنـ ــس    أن، فـ ــنو  ٍػـ ــداٵ مـ احـ
ــساٵ وت       ارت ــى منكـ ــد  كٌنـ ــى لعـ ــاٵ لـ ــى دفعـ ــا زدعـ ــص لنـ ــس وت دازي مل ظتـ مـ

ــٝ ظتــٌش اخــر     ــى ف ــى، ًعلَ ــد   انتمرهب ــ  ٍ ــى   الؿــح  م ــاٵ نتط ــافس دفع ك
 ؿح  لَظ ؿتنكس علٓ مرهبى(.انتًتنجَطى ٞن تنجَظ 

ــ    ــاع مـ ــى قَـ ــاز  الًلكنـ ــتٝ إً ـ ــاظ ال خـ ــ  ا٢أن  ذإلحـ ذن لـ
ً   حكـــامو أعمـــ  ًفـــ   الب  ٍكـــاٵأكتـــا  ًهـــٌ  ا٢أفتـــا هـــٌ للـــنـ 

 رِالــٌثي الــكتــابُ ًالٍػــم  غــر  كــافسالكتــا ، ًالهــ  أمنحؿــس ب
ذن ا٢صٍــــْ، ًاذا تعلــــ   ادتٜ ٍسقــــٓ منــــى ب ً ضــــٝ ا٢إؾت ٍــــدعٓ 

جــٌاش  حكــامو أغرهــا، ًلــَظ وت إؾت حكــامو  فــٝ معنــٓ للتعــدِ  أب
طـــــلمؽت انتؿـــــح ، فوـــــٌ مـــــ  غـــــًٛن دٍـــــ  انتًتنجـــــَظ مـــــظ 

 لـــىضـــإّ ا٢عت ظـــٌي ًٍتجنبـــٌا هتكـــى ً أنًللمطـــلمؽت  ،ًشتتؿـــاتو 
ــ   ــد الًفـ ــٓ  القٌاعـ ــسعَْ، ًعلـ ــػـ ــص  الـ ــا أبرمُ أن ٍلتـ ــْ ال حكـ رمـ
تجـــاهس ؿتـــا هـــٌ غـــر جـــاٖص وت الًعـــد   ضـــٝ ا٢إؾت ضـــإّ ا٢ًعـــد  

ٝ   ضــٝ ا٢ ًعلــٓ الك ــاز إجتنــا  هتــ  القــسآن      عنــدي  هتــا هــٌ حــ
إَُِّ هَوورَ   ىْقُووسْآَُ ََهْوودٌِ   ]تعــاؾت   ٞنــى نــاش  مــ  عنــد اهلل، قــا      

ٌ  (2) [ىِيَّرِوووٍ هِوووٍَ أَقْوووىًَُ  ــ ــى عنـ ــٌ  أنـ ــؽت وت مٌقـ ــاذا تعـ ــ  ا، فـ ن لتـ

ــ فَجـــ  أن ٍلتـــص  بــــى    قـــسآن ال أن "ًقَــــ :  ،ًؾتأرمُ مـــ  بـــا    الـ
نــا  لٌجــ  أن  انتكــافس بوــرا  المــ  ٍــد   خــريأؿــح  لــٌ ًجــ    انت
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ــ     ــى غــري م ــ  الٍٛخــر من ــتم الطــماًٍْ كــ الكت ــا ٢غ ا التٌزاّ ًغره
ــٓ  ــٓ  اٞ مســإأً اهلل مســإأعل ــ  ًعل ــإ ب ــىأنبَ ــد  اضــبح حكام نى لع

 . "فلٌ بقَ  عندي نتطوا ًهٌ حسا  ضسهاأب كٌنوا م تعلْ
ــى مــ   ــاع مــ   الًلكن ــاز القَ ــْ مــظ   أن ذإ   ــسآنكــافس للالحسم  ق

ًللتنصٍـــى  ،تحسٍـــ الُ مـــ  الارتـــ اهللجـــإ  خاؾـــْ بـــى ٞنـــى كـــٝ  
ــْ انتًٜ ـتـــظ  اؾـــْارتنؿـــٌف الًٍـــا  ا٠ً ــسآنالطتحاقـ ــ   اٜ قـ مـ
 .غط الٌقٌٕ ًال

ــ مـــاأظ مـــا هـــٌ ًاجـــ  ًمنـــى مـــا هـــٌ منـــدً ،  انتـــ ًمـــ  ظ انتـ
لٌجـــٌ  انتقدمـــْ لٌجـــٌ   كمـــا وت انتـــظ مقدمـــْ لٌاجـــ ٌاجـــ  ال

ــا ــٌ  ذٍو ــانل ــى    كــانؿــح  وت مانت ك مٌجــ  لتكــى فَجــ  مطــى لسفع
 ًتنصٍوى.

ــاننعـــ  لـــٌ  ــا تـــأخر  ال كـ ــتغس  مـــدّ ٍكـــٌن فَوـ ــإإٌقـــٌٕ ٍطـ  بقـ
ــسآنال ــانانتوت ذا   قـ ــٌ      كـ ــٌٕ، ًلـ ــ  دًن ًقـ ــى مـ ــر ـتطـ ــاٵ حَنٗـ هتكـ

غطـــ  لـــا، ًلـــٌ الطتحاقـــْ قـــد تٌقـــأ  للؿـــّٝ فَك َوـــا انت  كانـــ
ــساز  زاد أ ــتك ــساز   انت ــا تك ــس   اٌٞقــٌٕ، ًالظ فَجــ  علَو ــٌ  ت ح
 ظ لا مٱلقاٵ.انت

اتــــ  بٌظاٖ وــــا فتكــــٌن مكــــ   ذاإطتحاقــــْ انت بــــأنػــــوٌز انتً
د  الــ أنعبــادا ، ًتعــي  ال ناتَــإًؿــّٝ ال داٖوــاأبٱــاهسّ فَتعلــ   ال
 ٌقٌٕ ٜ ٍعتر حدثاٵ.الغط  ًالاز  منوا بعد ارت

ــمــــ  أن ً ــتح  انتــ ــس مطــ ــَظ مــــ ظ أمــ ــا  ًلــ ــْ العباداتوــ ٌَمَــ
أتــ  بٌظاٖ وــا  ذاإطتحاقــْ انتكتــا  علــٓ جــٌاش مــظ  ا٢ف سًقــْ انت

ــى   ــد  علَـ ــا إًتـ ــازّ ال ةٝقـ ــا أًٱوـ ــْاٞ حكـ ــُ   ،ًلٌٍـ ــدّ ن ـ ًقاعـ
 س .اذترإّ ًقاعدّ ن ُ ال ْالؾأً ،س اذت

ــسً   ــًغـ ــٌد انتـ ــا أإؾت ظ تعـ ــى  حكـ ــسآنالتنصٍـ ــجٝإً قـ ــى  ىلـ ٞنـ
ــا  ال ــماًِ وت الكتــ ــٌزأإؾت زض ٜ اٞطــ ــ   مــ ــازٙ الإؾت تسجــ  ًأقــ
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ــام ، فال ــسٍ  الطـ ــٌ انت كـــسا إُ مبتنـــٓ علـــٓ ضـــٝما٢تػـ ــا  ًهـ قدضـ

 ٝ ــٓ ظــاهسِ ل ــصا  لمعن ــاأبن طــُ السًحــُ ًالت ــٌن  حكامو ــا ٜ ٍك ، فم
ــاٵ وت  ــر   الموابـ ــاهس ٜ تنجـ ــ   الظـ ــٌع للعمـ ــى ن ـ ــ  بـ ــسيأًفـ  ًأ ًامـ

  تن  نٌاهَى.
ــ   ــ  وت الًمـ ــسٍعْ التكامـ ــٝما٢ػـ ــ َْ ضـ ــ   التخ َـ ــعـ اٖ  اذتـ

صامَـــْ علـــٓ تاٜلْ لـــدٜالٍـــد  ب ًهـــٌ أمـــس ،ؿـــّٝ عنوـــاال ضـــقٌ   ً
عــرز، ٍنــص  الب ًؾتأ اهلل علَــى فــاهللؿــّٝ اٍكــاٵ ًكــ  مــا غلــ  التنصٍــى 
عبــادّ، ًلكنــى وت الد  ًتطــتعد للٌلــد خلقــْ فَخ ــ  عنوــا وت  الــعلَوــا 

قسإّ الن بــاتَــا٢ٜ قتنــ  عنوــا  ً مــسٍ اٞقــسإّ ظتمــ  بــؽت   ال حكــا أ
ــا    ــ  عنو ــٓ ضتــٌ ستــدًد قتن ــعل ــٓ عــد  إجتمــا     ظانت ٝٵ عل ــَ ــازي دل إعتب

الكـــدٍ ،ٞن الؿـــّٝ ةوـــازّ ًتٱوـــر، ًاذتـــَ  حـــد  ًخبـــ        
ــْ عنـــد القاعـــدّ ال، لتكـــٌن ادتـــٌا  : نعـــ  ــى انتعامـ طـــلمؽت هـــُ تنصٍـ

 اهلل ذكــستنصٍــى مــ  دًا  المــ  غــر أن ٍتعــازض هــرا   كسامــىإً قــسآنال
 . تعاؾت   
ــىف ــاؾت   قٌلـ ــسآنالوت  ًزد ،(1) [نَيَّرررشًٌَُاملُ االالَ ًََّسُّررروُ ] تعـ ــْا٠ً ،قـ  ٍـ
ــن إً ــْ كانــ ــْ خرٍــ ــا اٜ  كتلــ ــدأ أنوــ ــ  ًالوت  ًكــ ــ البعــ ، تحسٍــ
ــُ الً ــ   عــ أنو ٌ  أنم ــ ــ  تكلَ ــُ،    الن اٍتعلــ  بعن ــ  هــٌ حك تــ  ب

وت بــا   َــ صتا٢تــٌزاّ ًالخــسٔ مــ  اٞكتــ  الًٜ مٝشمــْ بَنــى ًبــؽت 
 أحكا  انتظ.

ؿـــٌف مـــ   ارتب قـــسآنالطـــلمٌن مـــأمٌزًن م ـــ  ًتعاهـــد    انتف
 قــــسه أكتــــ  هتــــا الخــــسٔ ًتلــــ  اٞطــــماًٍْ الكتــــ  القــــساز با٢
ــى ضــٝ ا٢ ــساٖ   ، ًعلَ ــ  غ ــْ الم ــصا  لاٜرم ــا أبت ــسآنال حك ــ ق رِ ال

ــاٵ   ــاع كتَع ــص  هــدٔ ًزلتــْ للن ــطــلمؽت ًحــده   انتًلكــ  ، ن رٍ  ال
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 منى ًتعاهدًي. نت عٌاإ
ًلكــ   ،ْالــشا٢كتــا  علــٓ ًجــٌ    ا٢ؿــح  فانتًلــٌ تــنجظ  

 : فَى ؾٌز
 ؿح .انت  الٌجٌ  ؿتال ختؿافإ : ًؾتاٞ
 تنجَظ.الؿت  قا  ب ختؿاؾىإ : نَْاثال
 .ؿت  صتطى ختؿاؾىإعد   : ثْالثال
 ،قـــساٖ الناضـــبْ ًانتبلحـــاظ  ٌجـــٌيالهـــري  جتمـــا إن  مـــ  امـــ ًٜ

ــٌن ًجــٌ     ــد ٍك ــشا٢ًق ــر    ال ــى غ ــا  ب ــٌ ق ــاٵ، ًل ــانتْ عَنَ ــى أن ال   فل
 ْ.الشا٢ٍسج  علَى ؿتًٛنْ 

ــ   ــ   انتًحكـ ــح  وت زفـ ــ   الؿـ ــْ كحكـ ــجدانتنجاضـ ــَأتُ  ،طـ ًضـ
ــى بابَ ــتدٜا٢ن ــإ   ض ــٓ عــد     اهللإن غ ــٝ  عل ــإ ا٢ض ، ًإكتــا  علم

ــٌاش مــــظ الكافسللمؿــــح ، ًإختل ــــٌا وت ادتنــــ  ًاذتــــاٖ       جــ
ًاحملــد  ًانتػــوٌز قــا  مسمــْ مطــو  لــى، فقــا  بــى انتالكَــْ ًا٢مامَــْ   

ــسآن     ــ  للق ــسإّ ادتن ــْ ًالػــافعُ ق ــٌ حنَ  ــ  أب ــ   ، ًمن ــا  ألتــد ب ًق
حنبــ  ًالظاهسٍــْ جبــٌاش مــظ القــسآن مــ  ادتنــ  ًاذتــاٖ  ًاحملــد     
حــدثاٵ أؾــغس ًذكــس أن منــ  احملــد  مــ  مــظ انتؿــح  قــا  بــى علــُ،  

ــ  ً ــاف  اب ــُ ًق ــ  أب ــؽت    ،(1)مطــعٌد، ًضــعد ب ــ  ب ــ  الت كَ ــد م ًٜ ب
 انتظ ًالقسإّ، ًالقسإّ علٓ ًجوؽت :

 : القسإّ وت انتؿح  . اًٞ 
 : القسإّ ع  ظوس قل  . الثانُ

ــسآن     ــسإّ القـ ــاٵ دًن قـ ــ  بسشخـ ــد  لَطـ ــَ  ًاذتـ ــْ ًاذتـ ًادتنابـ
عــ  ظوــس قلــ  خؿٌؾــاٵ الطــٌز الــيت عت ظوــا انتطــل  ًانتطــلمْ، ًوت    
القــسإّ نــٌ  تٱوــر للــرا  ًتوــرٍ  للــن ظ، ًتعظــَ  لػــعاٖس اهلل،       
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 ًحسش م  انتعاؾُ، ًوت مظ الؿبَان للمؿح  ًجوان :

: انتنــــ  لػــــس  البلــــٌ  وت انتــــظ ًمعسفــــْ أحكــــا  تٱوــــر  اًٞ 
 انتؿح .
 . : ادتٌاش الثانُ

، مـــ  تأدٍـــ  الؿـــيب علـــٓ لـــصً  إكـــسا  ًالؿـــحَ  هـــٌ الثـــانُ 
غــأن ًقدضــَْ القــسآن، ًهــرا القــسآن ًتٱوــري لتنمــٌ معــى ملكــْ تعظــَ  

 .ظ لتعل  الؿيب للقسآن ًح   آٍاتىانت
 ؼزائىانقراء  سىر 

ــا عتــس  علــٓ    ــ  ًادتًهت ــٌز  اذتــن  زبعــْاٞعــصاٖ  الاٖ  قــسإّ ض
ً الًهــُ ضــٌزّ حــ      تتعلــ علــ ، ًهــ   النج  ًالــطــجدّ ًفؿــل  

 قــسازا٢طــجدّ فقــ ، مــ  اليت فَوــا الــ ٍــْا٠ب  أطــٌزّ كلــوا السمــْ باذت
ــ ــْ ًهـــُ تعلـــ  الكرٔ البـ ــى اذتكلَـ ــْ بتنصٍـ ــد  قـــسآنالسمـ ــى عنـ ًتعظَمـ
ــى مطــلماٵ   انت ــ  كٌن ــطــلمؽت، فم ــى ب ال نإف ــازض النجاضــْ جإت عتــس  ًع

ــ  ب ــ  خــٝ   المطــى فكَ ــس  كــان نإًكــافس، فقــد ًق ــإ الأكث ــإأ قو  ثن
 ناتَـــإطـــجدّ خػـــَْ اليت فَوـــا الـــ ٍـــا ا٠بحـــ  ٜ ٍـــركسًن تلـــ  ال
أن عــد   ذإبحــ  ٍقتكــَى القــازٙ ًضتــٌي، ًلكــ  الطــجٌد مــ  قبــ  ال
ــا٢ ــ   اتَـ ــا وت زتـ ــد  تكـــساز ذكسهـ ــا ًعـ ــظ الن بوـ دًن  ا دزع حـــالـ

كَــ  ًعلــ  ال ةــٝ  مــ كــثر ح ظوــا ًتعاهــدها ًمعسفتوــا مــ  قبــ   
طــمٓ منــى  انتجــس ًثــٌا  ًظتــصِ   أطــجٌد لــا فَــى   ال أنبغرهــ  مــ   

ً الحسمـــْ قسإتوـــا ب إؾت قـــافْ ا٢ب اٖ ، فقـــد ٜ اذتـــنطـــبْ للجنـــ  
، ًزٍٚــــْ العٝمــــْ ؿــــح  انتقــــسإّ وت ال عنــــد اٜ  للطــــجدّ  ــــلتٍ

نطــبْ للخاؾــْ ًٍؿــع  ذلــ   الطــٌزّ بالعنــد معسفــْ  ًأارتاؾــْ بوــا ،
 طتم  منو .انتعلٓ 
 : متطْ ًجٌي علٓسمْ اذتً

يت فَوـــا الـــطـــٌزّ الاٖ  ـتـــا  اذتـــنـــ  ًادتحتــسٍ  قـــسإّ   اًٞ  :
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 تًّٝ ًللنـ.الطجدّ ٞنى ٍطتلص  ضجدّ الآٍْ 
 طجدّ.الحتسٍ  خؿٌف آٍْ  الثانُ :
ــْ مــ    الثالــ  : بطــملْ للقــٌ  الطــٌزّ ؿتــا وت ذلــ   الحتــسٍ  كــ  آٍ

 طٌزّ.الجصٕ م   بأنوا
ــ  : ــ     الساب ــْ م ــ  آٍ ــْ   نإً ،طــٌزّالحتــسٍ  ك ــ  آٍ طــجدّ المل تك

 .بطملْالعدا  َواالسمْ اذتن الطسٍ
ــامظ : ــسإّ بعـــ   ارتـ ــْا٠قـ ــ  ال ِأ ٍـ ــل ـ ــى الـ ــجٌدالرِ فَـ  ،طـ

 ًمل ٍق  بى احد. ٌجىالًهرا 
٩ٌز  آٍـــا  بـــؽتً عـــصاٖ  عمـــٌ  ًخؿـــٌف مـــ  ًجـــى وت     الًضـــ

ــٌف  ــٌ   الخؿــ ــسإّ، فمٌقــ ــإاٜلقــ ــْقسآنال تقــ ــٌ   َــ ــا مٌقــ ، أمــ
عــصاٖ  فَوــا ضــجٌد تــًّٝ، ًفَوــا نؿــٌف علــٓ  ال آٍــا  أنفــ فــرتا ا٢

ــا   ــ  ًادتاجتنـ ــ  ضـــجٌد    اذتـــنـ ــى مرتغـــ  عـ ــا ًلعلـ اٖ  لقسإتوـ
 تًّٝ كٌاج .ال

ٝٵ لغــر     انتنــ  أخـــ مــ  غــر     ادت تٌقـــأ أن انتتٱوــس، فَجــٌش مــث
ــدخ   ــجد انتٍـ ــطـ ــٌ  اذتـ ــٌا  السا  ًأن ٍٱـ ــدً ، وت انتٱـ ــ  النـ ٌقـ

 رِ ٜ ظتٌش للجن  أن ظتتاشي.ال
٩ٌز اذتــنــ  ًادتنــ  مــ  قــسإّ   انتحكمــْ  ًوت عــصاٖ  اً الاٖ  لطــ

 : وا ًجٌيآٍات
٩ٌز بالوت هري  خؿٌؾَْ اًٞ  :  را .الط
وت عبــــاع ابــــ  ، ًعـــ   فَوـــا مــــ  ذكـــس للطــــجٌد   امــــ الثـــانُ : 

لَطــ  مــ  عــصاٖ  الطــجٌد، ًقــد زأٍــ  زضــٌ          {ف}وت الطــجٌد
 .(1)اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًضل  ٍطجد فَوا

 طجٌد.المس باٞك  ًاذتٍتعل  بوا م   ما الثال  :
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ــ  : ــا وت  الًزد  السابـ ــ  قسإتوـ ــُ عـ ــاٵ  النوـ ــْ خؿٌؾـ ــا سٍكـ  ًأنوـ

٩ٌز.الم  غرها م   َْقسآنالبعسض ًاحد وت   ط
ــامظ : ــسا ا٢ ارتـ ــى الً كـ ــاوتا٢تنصٍـ ــبع   قـ ٩ٌز اللـ ــ ــا للٝطـ  ت ـ

 ت ؿَلَْ.الػسعَْ ال حكا لٟ
ًوت خــر عبــد اهلل بــ    ، مٌاقــ  الطــجٌد وت القــسآن    الطــادع :

ــنيب   ــسًا إن الـ ــل   عمـ ــى ًضـ ــى ًآلـ ــلٓ اهلل علَـ ــسّ   ؾـ ــظ عػـ ــسأ متـ قـ
  .(1) (ثٝ  وت انت ؿ  ًوت اذتج ضجدتان ضجدّ منوا

ــى   ــُ اًٞ  : قٌلـــــ ــاؾتًهـــــ إَُِّ  ىَّووووووورََِِ عِنْووووووودَ زَتِّووووووولَ الَ   ]تعـــــ

ًعنـــــد  (2)[ََعْووووورَنْثِسُوَُ عَوووووِْ عِثَالَذِوووووهِ وََُعَوووووثِّحُىَّهُ وَىَوووووهُ ََعْوووووجُدُوَُ     

ــسّ ضــجدّ،        ــ  إحــدٔ عػ ــد مال ــسّ ضــجدّ، ًعن ــ  عػ ــافعُ أزب الػ
غـــُٕ ًقـــا  ألتـــد هـــُ متـــظ عػـــسّ       ًلـــَظ وت انت ؿـــ  منوـــا  

 .ضجدّ
ــاهس هــٌ  الً ٜ تعــازض  ًأنــىخؿٌؾــاٵ  عــٝيأٌجــٌي ال جتمــا إظ
 بَنوا.
 ٍــْا٠فقــ   ًأطــٌزّ بكاملــوا الاضــ  طــجدّ هــ  هــٌ الساد بانتــمــا ً

ــد خــسً    ــٓ انتبع ــٌِ بالعن ــٓ ٢زادّ  ذإخؿـــ، انتلغ ــجدّ الٜ معن ط
نؿــٌف ٍــد  علــٓ أن   القــسإّ وت القــسإّ، فــركس  العلــٓ   ةٝقوــاإً
يت الـــطـــٌزّ الطـــجٌد عنـــدها اً الًلـــَظ  ٍـــْا٠ٱلـــٌ  هـــٌ قـــسإّ انت

ــا  ــري  الفَوـ ــجدّ، ًهـ ــدد  الطـ ــْ مل حتـ ــٌف زتملـ ــٌ  النؿـ ــ  هـ ــُ هـ نوـ
ــوا ٜضــَما   الٍػــم    أ ٍــْا٠منحؿــس ب عتتمــ  مــ    ًأنــىطــٌزّ بكامل

لغــْ ًٍلحــ  بــى البع  ًهــٌ معــسً  وت الــ زادّإًكــ  الطــٌزّ ذكــس ال
ــٌأ ــ   ا قـ ــإ البعـ ــاٵأ قوـ ــٝ   ،  ٍكـ ــى خـ ــا   الًلكنـ ــاهس فَحتـ إؾت ظـ

                                                           

 .5/405ت طر اب  كثر (1)
 .206ضٌزّ اٞعسا  (2)



 امظ ارتصٕ ادتن / اقتا٢ املـــــــــــــــــ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 278

 

ــ   قــدز الظتعلنــا نأخــر ب  كتاعــا ا٢ػــ  وت معاقــد  الن إقسٍنــْ، لــرا ف
ًلَطـــ  تعبدٍـــْ هتـــا  جتوادٍـــْإكتاعـــا  ا٢  تلـــ  كانـــ نإًتـــَق  انت

  ْ ــ ــا لَطــ  مجــْ تام ــيت     ٍعــي أنو ــْ ال ــٌ ا٠ٍ ــ  الطــجدّ ه ــساد م ، ًانت
 .فَوا الطجٌد

ن اتقـــا٢قـــسإّ للمحـــد ، ًوت السمؽت: ًٜ تكـــسي اذتـــ مـــا إ ا ًقـــ
ــاأًوــر : انتعــ  غــس    ــ  ًادت م ــا  اذتــن ــسإّ، الاٖ  فَحــس  علَوم ق

 .نظسالنع  ظتٌش لما 
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