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َكدَ ١ايطٝد احلطين(داّ ظً٘)- :
لرحِّمِ
لرحِموِ ا َّ
ِبسِمِ اللٌَِّ ا َّ
اللًُّمممَّ َحْحِمِْبَُِلِِّّم ْ القُمرَِىَ َ ،حْرِنَممننُممُرٍَُ مَمرِالَلاي للِّْمَِّمٌِ ،
َحْحِِْبٌِِالُْقلُُبَالْمَِّّتَْٕ ََ ،اشِفِبِمٌِ الُّدملَُرَالْمََُُرَْٔ ََ ،اجِمَمِْبِمٌِ
األْيِم مَُااَ اْلمَُِتَلَِْم مْٕ لَلمممٖالْأَم م ِّ َ ،حِْم ممِ بم مٌِالْأُم ملَُعَ الَُة َّلْم مْٕ
ََاألْحِك نمَ الًُِمَلْْٕ  ،حَتّٖ لَِبِقْمٖ حَم إالِلَّ هًَْمرَ ََل لَملِِإالِلّ
زَيَ مرَ َ ،اجِةَلْهممن ِممن رَبِّالِ موِحْلُِانِ مٌِ َالُقَُِِّْ مِٕ مُملْ ننٌِِ َالْمُ م َِِمرِِوَ
ألَِْالِ مرٍِِ َ ،الرَّاضِ منيَبَِِةِلِ مٌِ َ ،الْمُسَملِمِنيَ ألِْحِكنالِ مٌِ َ ،الِمَّ موِ ل
حنجَمْٕبِمٌِالِا التَّقَِّّمِٕالِموِ كَلْقِم ْ َ ،حْنِم َ ِممن رَبِّالَّم َِٓكْ ِمفُ
الضدممرَّ َُ ،يِّمم ُالْمُضِمم ْرَّالِذا عَلممنْ َُ ،هِيِممْالِمموَالْكْممرِبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الْةَظِّمِ ْ،نكْ ِفِ الضدرِّ لَوِ َِلِِّّ ْ ََاجِةَلٌُْ كَلَِّْٕيِْحْرِضِ ْ
كْمن ضَمِهِ َلٌُْ َ ،الِِّوَ رَبَّالْةنلْمِنيَ .
ٚبعد
أ : ً٫ٚفٗرا حبح دٝد عٔ ايتك ١ٝف ٘ٝإغازات ْٚهات ذن١ٝ
تػخص أصٓاف املٛازد ايصشٝش ١يًتك ١ٝايػسع ١ٝاملأَٛز بٗاا
ٚ ،شيٝصٖا عٔ غريٖا َٔ َٛازد ا٫غتبا ٙبايتك ١ٝفته ٕٛتك١ٝ
غخص ١ٝدَْ ١ٜٛٝضس ٠باطً. ١
ثاْٝاً  :عًٓٝا ا٫يتفات إزي إٔ َٛازد ايتك ١ٝختتًاف َأ غاخص
ٯخااس َٚ ،اأ ظاسف ٯخااس َٚ ،اأ َااٛزد ٯخااس ٚ ،نااٌ غاا٤ٞ
ٜسدع إزي ْصس ٠اياد ٜٔاحلال ٚإَااّ احلال (ٚ )إيا٘ احلال
(. ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثايج ااً  :عًٓٝااا ا٫يتفااات إزي إٔ احلفاااظ عًاا ٢اياآفظ يااٝظ ٖااٛ
إبكاٖ٩ا ضاع ١أَٜٛ ٚاً أ ٚغٗساً أ ٚعاَاً إضافٝاً يف ٖر ٙايدْٝا
ايدْٝااٚ ، ١يااٝظ ٖ ا ٛاحلفاااظ عًااَ ٢ظٗسٖااا اياادْ ٟٛٝاخلاااد
ايغااازٚ ، ،يااٝظ احلفاااظ عًاا ٢املٓصاا ٚايٛادٗاا ١ا٫دتُاعٝاا١
ايصا٥فاا ١ايصاً٥ااٚ ، ١يااٝظ احلفاااظ عًاا ٢ا٭ٖااٌ ٚاملاااٍ يف ٖاارٙ
ا٭ٚزي ايفاْ ، ١ٝبٌ ايتك ٖٞ ١ٝاحلفاظ عً ٢ايآفظ ٚا٭ٖاٌ يف
اٯخااس ٠ايباقٝاا ١اخلايااد ، ٠فا٭خطااسٖ ٕٚااِ َاأ خطااس ْفطاا٘
ٚأًٖاا٘ يف اٯخااااسٖٚ ، ٠هاارا خطااس آٍ َااسٚإ ٚبااين ايعباااع
آخاااستِٗ ٚناااريو دْٝااااِٖ ٚ ،زباااض ٚفااااش احلطاااري ()
ٚأصااشاب٘ يف اياادْٝا ٚاٯخااسٖٚ ٠هاارا زبااض ٚفاااش املعصاإَٛٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايتكٚ ... ١ٝقسب ايظٗٛز املكدع

ا٭طٗاز ( )يف اٯخسٚ ٠ايادْٝا أٜضااً  ،ايًاِٗ ازشقٓاا خاري
ايدْٝا ٚاٯخس. ٠
زابعاااً  :ضيجاااٌ ايبشاااح ((ايتكٝاااٚ ... ١قاااسب ايظٗاااٛز املكااادع))
احلًكَ )22( ١أ سًكاات ايطًطاً ١ايرٖبٝاٚ ١أضاأٍ اهلل تعاازي
إٔ جياش ٟايباسح خري ايدْٝا ٚاٯخسٚ ٠إٔ ٜطادد ٙيف ايهإٛ
َاااع أصاااشاب ايتكٝااا ١املٛدبااا ١ايطاااا٥س ٜٔيف ْصاااس ٠املعصاااّٛ
(ٚ )ايجابتري َع٘ (ْٚ ، )طأيو ايًاِٗ إٔ ععًٓاا َاع
امل٪يااف ايباسااح عًاا ٢خااري ٚإزي خااري ٚيف خااري ٚثبااات  ،يٓااا
ٚجلُٝع املَٓ٪ري ا٭خٝاز ايصادقري (غفس اهلل هلِ ٚيٓا) .
ٚاحلُد هلل زب ايعاملري ٚايعاقب ١يًُتكري
ٚصٌِّ ايًِٗ عً ٢ذلُد ٚآٍ ذلُد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚعذٌ فسز قا ِ٥آٍ ذلُد

احلطين
 / 17زبٝع ايبٝعٚ ١ايٖ1426 / ٤٫ٛا

اإلٖدا٤
ايًِٗ إْ ٞأفتتض ايك ٍٛبدعا٥و ٚأختُ٘ حبُدى ٚأضأيو ٚأْت
اهلل اياار ٫ ٟإياا٘ إٖ ٫اا ٛياا٘ ا٭مسااا ٤احلطاآ َٚ ٢اا عطاااْ ٞإٔ
أصفو بأعظِ َأ قا ٍٛأْاو أْات اهلل فٝاا اهلل ٚفكٓاا يطاًٛى
َٓٗادااو ٚايسضااا بكضااا٥و ٚايطااري حبهُتااو ٚايااتعًِ َاأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٚيٝا٥او ٚتكباٌ َاين ٖارا ايػا ٤ٞايارَ ٟاا دعًتا٘ أَااّ ْعُااو
٭ْ٘ يٝظ َين َا أتٝت٘ عً ٢عًِ عٓد ٟبٌ َٖ ٛأ ْعُاو ٖٚاٌ
تػهس ْعُو بٓعُو ايًِٗ ٖٚرا ايبشح ايبطٝط أٖد ٟثٛابا٘
إزي ايااآمل املصااادف ٢ذلُاااد زضااا ٍٛاهلل (ٚ )إزي ا٭َاااري
املستض ٢عًاٚ ٞيا ٞاهلل (ٚ )إزي احلذا ١ايهاى ٣فاطُا١
ايصٖساٚ )( ٤إزي اإلَاّ اجملتب ٢احلطٔ بأ عًا)( ٞ
ٚإزي صاس املظً ١َٝٛايهاى ٣احلطاري بأ عًا ٞاياٛيف ٚإزي
ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاز ٚايطاد ٠ا٭ْٛاز أعا ّ٬ايادٚ ٜٔايطابٚ ٌٝاملٓٗااز
ايطاد ٠املدٗس ٜٔعً ٞبٔ احلطري ٚذلُد بٔ عًاٚ ٞدعفاس بأ
ذلُااد َٛٚضاا ٢باأ دعفااس ٚعًاا ٞباأ َٛضااٚ ٢ذلُااد باأ عًااٞ
ٚعً ٞبٔ ذلُد ٚاحلطٔ بٔ عًٚ ٞاخلًف اهلاد ٟاملٗد ٟخامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا٭ٚيٝا ٤املعصَٛري ْٛز اهلل يف أزض٘ ٚسذت٘ عًا ٢عباادٚ ٙإزي
ٚيٝاا٘ ْٚا٥باا٘ َٚعٓٝاا٘ ْٚاصااس ٙايطااٝد ا٭عًااِ ٚاجملتٗااد املف ااِشِِ
ْاقض اخلًٌ ٖٚاد ٟايطبٌ َٚبري ايعًٌ ٚضاٜل ا٭ْاّ املٓصاٛز
اهلُاّ صاس احلذٚ ١ايىٖإ َفشاِ ايفشا ٍٛبادي ٌٝايعكاٍٛ
ايطٝد ذلُٛد احلطين (داّ ظً٘) ٚإزي ايػٝخ اجلً ٌٝاجملتٗاد
ايٓبٝااٌ س ااشّ ايطااعد( ٟداّ ظًاا٘) ٚإزي نااٌ َٓتظااس إلغااسام
ايٓٛز اي،ٖٛاز َٚك ّ،ٛا٭عٛداز اإلَاّ ا٭نسّ ٚاحلذ ١املهسّ،
صاااااس ايعصااااس ٚايصَااااإ َايااااو املًااااٛى ٚقاتااااٌ ايػااااسى
ٚايػهٛى ٖاشّ املبدًري قاتٌ املضًًّري َاأ ٣ٚاملآَ٪ري َٓكار
ايبػس َٔ ايظًِ ا٭غاس ٚاخلادا ٚاملهاس زظيا ١اهلل ايٛاضاع١
عً ٢املَٓ٪ري ْٚكُتا٘ ايداَغا ١عًا ٢ايهاافسٚ ٜٔأمس،ا ٞحبجاٞ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٖرا (ايتكٚ ...١ٝقاسب ايظٗاٛز املكادع) أنُاٌ اهلل با٘ عكٛيٓاا
ٚدعًٗا ٚاق ١ٝسكٝك ١ٝتكٓٝا َٔ فاذي ايصَاإ ٚا٫ضاتعداد يًكاا٤
ٚتعذ ٌٝايفسز ٚاحلُد هلل زب ايعاملري عًَ ٢ا ٚفل ٚأْعِ .

بطِ اهلل ايسظئ ايسسِٝ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايًِٗ إْ ٞأضأيو باإٔ ياو احلُاد ٚسادى  ٫غاسٜو ياو ٚأْاو
ٚاسد أسد صُد مل تًد ٚمل تٛيد ٚمل ٜهأ ياو نفاٛاً أساد
ٚإٔ ذلُااد عباادى ٚزضااٛيو صااًٛاتو عًٝاا٘ ٚآياا٘ ٚأٖااٌ دٜٓااو
َٓ ٬ااو
ٚأٖااٌ دعٛتااو ٚفكااتين يااريو يف َبتاادا ٤خًكاا ٞتفض ا ً
ٚنسَا ااً ٚداااٛدًا ثاااِ أزدفااات ايفضاااٌ فضا اٚ ً٬اجلاااٛد داااٛداً
ٚايهسّ نسَاً زأفتاً َٓو ٚزظيتاً إزي إٔ دددت ذياو ايعٗاد
ياا ٞعدٜاادًا بعااد عدٜااد خًكااٚ ٞنٓاات ْطااٝاً َٓطااً ٝا ْاضااٝاً
ضااٖٝاً غااف ً٬فأشي ُات ْعُتاو باإٔ ذناستين ذياو َٓٓٚات با٘
عًٖٚ ٞدٜتين ي٘ فًٝهٔ َٔ غاأْو ٜاا إهلاٚ ٞضاٝدَٚ ٟاٟ٫ٛ
إٔ تتِ ي ٞذيو  ٫ٚتطًب٘ ستا ٢تتٛفااْ ٞعًا ٢ذياو ٚأْات عاين
زاضٍ فإْااو أساال املاآعُري إٔ تااتِ ْعُتااو عًاا ٞايًااِٗ مسعٓااا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 00ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚأطعٓا ٚأدبٓا داعٝتو سيٓو فًو احلُد غفساْو زبٓاا ٚإيٝاو
املصااري زبٓااا أَستٓااا إٔ ْتبااع اهل اد ٣اياار ٟأْاات تٓصياا٘ فٛفكٓااا
بإتباعاا٘ ٚاهلداٜاا ١يفهااسى ٚايطااري بٓٗذاا٘ ٚيااص ّٚطاعاا ١أََااسٙ
ٚأْت أبٝت إ ّ٫إٔ ٜتِ ْٛزى ٚي ٛناس ٙايهاافس ٕٚايًاِٗ فأزْاا
ْااٛزَٚ ٙتعٓااا بٗداٜتاا٘ ٜااا أزسااِ ايااساظيري ٚصااًٜ ٞااا زباا ٞعًاا٢
ذلُد ٚآي٘ املٝاَري .

املكدَ- : ١
بطُ٘ تعازي زسيا ته ٕٛايتك ١ٝيٝطت عكٝدْ ، ٠عِ ايتك ١ٝدٜٔ
ا٭ْبٝاااٚ ٤املسضااًري ٚعصااُ ١ا٭ٚيٝاااٚ ٤أَااإ اخلااا٥فري ٚسصاأ
اي٬د٦ري  ٖٞٚاجلٓ ١ايعكً ٖٞٚ ١ٝتػسٜع زب ايعااملري يًشفااظ
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عً ٢ا٭ٚيٝا َٔ ٤ا٭عداٚ ، ٤يهٔ زسيا تها ٕٛيٝطات عكٝاد٠
أ ٟفهس ٠يٝطت َطتٛي ١ٝعً ٢ايعكٌ ٚيهٔ َفسٚض ١عً: ٘ٝ
أ  -فغايباً تٓػأ ايتك ١ٝعٔ خٛف فٝه ٕٛإخفا ٤غا ٤ٞيػا٤ٞ
أ ٚايطري بػ ٤ٞيػ. ٤ٞ
ب ٚ -يهٔ زسيا ته ٕٛيٝطت عكٝدَ ٠أ خاٛف (باٌ َأ ٫
.
خٛف) ٚاير ٫ ٟخياف َٔ د ٕٚاهلل غ ٤ٞغذا أ ٟق. ٟٛ
ٖٓٚااا ساياا ١تطااُ ٢تغً ا ايعكااٌ عًاا ٢ايكاا ٠ٛسيعٓاا ٢أْاا٘ ٜعُااٌ
بايتكٝاااَ ١ااأ  ٫خاااٛف باااٌ حلهُااا ١عكًٝاااٖٚ ١ااارٖ ٙااا ٞايٓاااٛ
ا٭مسااَ ٢اأ ايتكٝاا ١ايااة ٖاا ٞتكٝاا ١ا٭ٚيٝاااٚ ٤ايصاااحلري أٚيااٞ
احلهُٚ ١ا٭يباب .
.
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ْعااِ ٖاا ٫ ٛخياااف َاأ غاا ٤ٞد ٕٚاحلاال ٜٗ ٫ٚاااب املااٛت ٫ٚ
تأخاار ٙيف اهلل يَٛاا٥٫ ١ااِ قاا ٟٛغااذا ٚيهاأ قٛتاا٘ ٖاار٫ ٙ
جيعًااٗا تطااٝدس عًٝاا٘ ٚتتغًاا عًاا ٢عكًاا٘ بااٌ جيعًااٗا

اات

هااِ ايعكااٌ فااٜ ٬هاا ٕٛأضااداً ضااازٜاً ((  )) ٫فا٭ضااد َااع
قٛت٘ ٚغذاعت٘ ْٖ ٛاقص ٭ْ٘ سٛٝإ يٝظ عااق ً٬ناإلْطاإ
فًريو تتغً غذاعت٘ ٚقٛت٘ عً ٢إدزان٘ ٚعكً٘ فسسيا ًٜٗو
ْفط٘ بػذاعت٘ ٚقٛت٘ ي٬غ. ٤ٞ
أَا اإلْطاإ أفضاٌ َٓا٘ ٭ْا٘ أنُاٌ َٓا٘ بايعكاٌ ٚيا ٛاتصاف
اإلْطإ سيجٌ ٖارا احلااٍ سٝاح غًبات قٛتا٘ عكًا٘ فُجاٌ ٖارٙ
احلاياا ١تطااُ ٢بااايتٗٛز ٚايػااذاع ١ايطااًب ١ٝأ ٚايكاا ٠ٛايطااًب١ٝ
٭ْٗا تطً تهاٌَ اإلْطإ ٚاقرتابا٘ َأ اهلل َٚأ اضاتعدادٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يٓصس ٠احلل أَا ايػذاع ١اإلجيابٚ ١ٝايك ٠ٛاإلجياب ١ٝفُٝهٔ
إٔ ٜها ٕٛاإلْطااإ فٗٝااا َكتاادً ٜا بااأَري املاآَ٪ري عًاا ٞباأ أبااٞ
طاي ا (َ )ااج ً٬صااغسٜٚاً صااشٝشاً د ٕٚايعصااُٚ ١نُااا
ٜك ٍٛاهلل {لْقْلِ كنىَلْكُمِِْ رَمُُِ اللٌَِّحُمٌَُِٔ حَسَهٌَٕلِمَوِ كنىَ
َِرِجُُا اللٌََّ َاْلَُِّمَ اآلْكِرَ} ٖٚرا اإلقتدا ٤بطري ٠املعصا ّٛكهأ
ٚاهلل قااد صااسم ٚأَااس باا٘ فٝهاا ٕٛاإلْطااإ ايهاَااٌ ايٓاصااس
غذاعاً قٜٛاً سًُٝاً سهُٝاً ذنٝاً ٜتُايو قٛت٘ ٚغذاعت٘ يف
نٌ َٛقف ٚحيسنُٗا بايعكٌ  ٫باإلْدفا ٚايتٗا،ٛز فٝهإٛ
َٔ ايصاحلري اية ٖ ٞدزد ١أصشاب احلل ٚقادت٘ .
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ايتك ... ١ٝضايبَٛٚ ... ١دب١
إذٕ ٖٓاى تك ١ٝضايبٚ ١تكَٛ ١ٝدب: ١
( )1فأَ،ا ايطايب ١فًٗا عدَ ٠،صادٜل تٓػأ َٓٗا َ ٖٞٚسفٛضا١
خاصاا ١يف عصااس ايظٗااٛز ٖٚاا ٞتٓػااأ َاأ اخلااٛف غايبااً ٖٓٚااا
اخلٛف َٔ َا د ٕٚاخلايل ٚاحلل ٜٚها ٕٛايعُاٌ بٗاا رلايفااً
يًعكٌ ٚاملصًش ١ايد ١ٜٝٓفتهَ ٕٛسفٛضْ ١عِ ٚإذا ْػأت َأ
ْفاااظ ٖااارا ايٓاااَ ٛااأ اخلاااٛف يهااأ اإلْطاااإ ز،ٚض ْفطااا٘
ٚأدٗدٖا عً ٢دفع ذيو اخلٛف ٚدعٌ عًُا٘ ٚتكٝتا٘ هلل تعاازي
ٚخٛفاا ا ًا َٓاااا٘ (َٛٚ )افكاااا ١يًُصااااًش ١ايدٜٝٓااااَٚ ١دابكاااا١
يًااتفهري ايعكًاا ٞايطااً ، ِٝفاا ٬بااأع بٗااا ٭ْٗااا

،ٛياات َاأ

خااٛف غااَ ٤ٞااا د ٕٚاهلل إزي اخلااٛف عًاا ٢غاا ٤ٞهلل ٚيااريو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طابكت املصاًش ١ايدٜٝٓا ١بايعُاٌ بٗاا يًشفااظ عًا ٢غا ٞهلل أٚ
.
خيااص اهلل أ ٚدٜااأ اهلل ٚبتش،ٛهلاااا ٖااارا تصااابض ضااأُ ايتكٝااا١
املٛدب. ١
(ٚ )2أَ،ا ايتك ١ٝاملٛدب ١فًٗا َصادام َٓٚػاأ ٚاساد تٓػاأ َٓا٘
 ٖٛٚايعكٌ ٖٚا ٞاياة ٜسٜادٖا ايػااز املكاد،ع إٔ ٜتصاف بٗاا
أٚيٝااآٖٚ ٙ٩اااى خت،ٝااس فٗٝااا بااري ايعُااٌ بٗااا أ ٚتسنٗااا عًاا٢
سطاب قاعد ٠ا٭ِٖ ٚاملِٗ أ ٚاملِٗ ٚغريٚ ٙأُٜٗا أنى ٚزادض

ايعُااااٌ أ ٚاياااارتى  ،ايضااااسز أنااااى أ ٚايفا٥اااادٚ ٠املصااااًش ١؟
ْٚكصاااد ٖٓاااا ايضاااسز ايااادٜين ٚايفا٥اااد ٠ايدٜٝٓااا ٫ ١ايدْٜٛٝااا١
ٚايػخصاا ، ١ٝفٝعُااٌ باااية عً ا ايفا٥ااد ٠ايهااىٚ ٣تاادفع
ايضسز ا٭نى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َصادز ايتك ١ٝايطايب١
ٜٛدد عدَ ٠،صادز يًتك ١ٝايطايب: ١
ا٭ : ٍٚايٓفظ ٚا٭ٖٛا ٤ايٓاغ َٔ ١٦س ايدْٝا َٚتعًكاتٗا .
ايجاااْْ : ٞاغاا ٤ٞعاأ اخلااٛف ٚياا٘ عاادَ ٠طااتٜٛات ضااايب٫( ١
ايٓاغاَ ٤ٞاأ اخلااٛف َاأ اهلل أ ٚاإلَاااّ أ ٚاحلاال فهااٌ ٖاارٙ
ا٭ْااٛا َٛدبااَ ١بازناا ١أ ٟسيعٓاا ٢اخلااٛف َاأ دًا ايضااسز
يد ٜٔاهلل دٌ ٚع ٬أ ٚدًب٘ عً ٢اإلَاّ ٚقضٝ،ت٘ أ ٚدًبا٘ عًا٢
أصشاب احلل فٗر ٙايتكٝا ١ايٓاغاَ ١٦أ ٖارا اخلاٛف َٛدبا)١
فاخلٛف اير ٟبَٓ ٬ػأ عكً ٞأ ٚإضيااْ ٞفٗٓاا ٜطاُ ٢بااجلدي
أ ٚايتخاذٍ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايجاياح ْ :اغاَ ٤ٞاأ اجلٗاٌ ٚايَ٬بااا ٠٫أ ٟا٫ضااتٗاْ ١إلخفااا٤
ايػاا ٤ٞأ ٚتسناا٘ أ ٚأخاار ٙتاااز ٠اضااتٗاْ ١بايػاا ٤ٞع ٓٝااً ٚتاااز٠
اضااتٗاْ ١بإخفا٥اا٘ ٚزسيااا ٜهاا ٕٛإخفااا ٙ٩عٓااد اهلل عظاا٫ٚ ِٝ
ٜسض ٢يعباد ٙايهفس نإخفا ٤احلل ٚسل اإلَاّ ْٚا٥ب٘ خٛفاً
َاأ ا٫عاارتاض أ ٚقدااع ايسات ا أ ٚفكاادإ املصااا

ايدْٜٛٝاا١

نايع٬قات ٚغريٖا ٚقً ١إنرتاخ فُجاٌ ٖار ٙايتكٝا ١ايطاايب١
باطًٚ ١ذيا و ٭ٕ ايضاسز بٗاا أناى َأ ايفا٥اد ٠باٌ ٖا ٞضاسز
فاملست ،ا َاأ اإلَاااّ (ٚ )خلدَاا ١ايااد ٫ ٜٔايااد ٜٔخلدَاا١
املست ،أٜ ٟتك ٞبايد ٜٔعً ٢املست ،املاي ٞايػٗسٖٚ ٟرا باطاٌ
ٚايصشٝض إٔ ٜتك ٞباملستٚ ،نٌ غ ٤ٞعً ٢ايد ٜٔنُا ٜكٍٛ
أَااري املاآَ٪ري ( : )ط إذا نسلتتب م تته نازلتت فتتالوا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األم ال دون األنفس  ،وإذا نسلب م ته ميتة فتالوا ا
األنفس دون التين ص ٖٓٚاا ايآفظ اياة ٖا ٞأغًاَ ٢أ املااٍ
ٚاية فدٜت باملاٍ د ٕٚايد ٜٔفُا بايو بايارٜ ٟضاش ٞ،بايادٜٔ
بػ ٖٛ ٤ٞأزخص َٔ ا٭ْفاظ أٖٚ ٫ا ٛاملااٍ أ ٟاملست،ا ؟ فٗاٌ
ٖرا ضا٥س بٓٗر أَري املَٓ٪ري ؟ .
ايساباااع ْ :اغا ا ٤ٞعا أ ايهفاااس ٚايػاااسى ٚاجلشاااٛد ٚايهاااى
ٚايسٜا ، ٤أ ٟعدّ اٖ٫تُاّ بأَٛز املطًُري ٚاإلض ّ٬فٝتظاٖس
بايتكٝااا ١زٜاااا٤اً ناااأبَٛ ٞضااا ٢ا٭غاااعس ٟبُٓٝاااا يااا ٛعااادْا إزي
ضسٜست٘ يٛددْا ٙسكٝكٜ ٫ ٖٛ ١باي ٞباأ ٟسااٍ أصابض ٚأَطا٢
اإلضااٚ ّ٬املطااًُري فٝخفاا ٞعاادّ اٖتُاَاا٘ ٜٚتظاااٖس باهلااد٤ٚ
ٚايطه ١ٓٝاية ٖ َٔ ٞأغهاٍ ايتك(ٚ ١ٝايطٝاض ١ايباطً. )١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اخلااااَظ ْ :اغا اَ ٤ٞااأ احلفااااظ عًااا ٢بعاااض سدااااّ ايااادْٝا
ناملٓاص ٚايٛادٗات ايصا٥فا ١ايصاً٥ا ، ١فٝذاسَ ٟاا ٜكتضاٞ
ايتكٝااٚ ١عاادّ إشعاااز املكابااٌ ي٬ضااتفادَٓ ٠اا٘ ٚيٛدااٛد املصااا
 ٬أ ٚاملهاْا١
ايدْ ١ٜٛٝنُا يا ٛناإ َطاتفٝدًا َأ َايا٘ َاج ً
ٚايكسب َٓ٘ أ ٚاحلفاظ عًَٓ ٢صب٘ ٚٚادٗت٘ املخادع ١ايصا٥ف١
ايصاٜ ٖٛٚ ١ً٥عًاِ إٔ ٖارا املكاباٌ باطاٌ أ ٚطسٜكا ١عًُا٘ باطًا١
ٚيهٔ ٜطهت تك َ٘ٓ ١ٝعًَ ٢ا ٜسٜد احلفاظ عًٝا٘ َأ شٜٓا١
ايدْٝا ايدْٚ ١ٝشخسفٗا .

ايتك ٚ ١ٝاملسدعٝات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قااد ْااسٖٓ ٣ايااو ع ادَ ٠،طااتٜٛات يًتكٝاا ١يف فهااس املسدعٝااات
ايطٝاضاٚ ١ٝايدٜٝٓااٚ ١ا٫دتُاعٝاٚ ١قااد ْاس ٣فػااٌ ايهاجري َاأ
املسدعٝاااات باااٌ ا٭نجاااس ْتٝذااا ١يًتكٝااا ١ايطاااايبٚ ١ايػاااذاع١
ايطاايب ١فٗا ٞغاذاع ١ا٭ضاد ايضااز ٟبايٓطاب ١يوْطاإ ٚأَااا
املٛدب ١فٗ ٞغذاع ١ا٭ٚيٝاا ٤سٝاح ٖاٖ ٛااد ٨ظااٖساً ٚباطٓا٘
ًَ ٧بايػذاعٜ ١طهت  ٫عٔ خاٛف ٚيهأ أَاا عأ سًاِ أٚ
نظِ أ ٚ٭دٌ َصًش ١دٜ ١ٜٝٓكتضاٗٝا ايعكاٌ  ٫غاري ٚياريو
إذا فُٗٓااااا ا اااااٚز ايااااة دازت عًٗٝااااا املسدعٝااااات ايطااااابك١
ٚدزضٓاٖا ٚتعًُٓا ضب فػًٗا يف عدّ إشيااّ أَسٖاا ٚاعتىْاا
َٓٗااا نٓ،ااا أفضااٌ َٓٗااا ٚتعًُٓااا أدااأ غريْااا فأصاابشٓا أٟ
أصبشت عكٛيٓاا بعُاس ا٭ٚياري ٚاٯخاسَ ٜٔأ املسدعٝاات فكاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْااس ٣إٔ بعااض املسدعٝااات تطااتخدّ ايتكٝاا ١ايطااايبٚ ١فػاااًت
َٚسدعٝات تطتخدّ ايػذاع ١ايطايبٚ ١فػًت أٜضاً ٚ ،احلٌ
 ٫بد َٔ اضتخداّ ايتك ١ٝاملٛدباَ ١اع ايػاذاع ١املٛدبا ١ناٞ
تٓذض ٚن ٞته َٔ ٕٛأصشاب احلل ْ ،عِ ايتك ١ٝاملٛدب٫ ١
ته ٕٛإ ّ٫بايػاذاع ١املٛدباٚ ، ١ايػاذاع ١املٛدبا ٫ ١تهإٛ
إ ّ٫بايتكٝااا ١املٛدبااا ١فايتكٝااا ١املٛدبااا ٫ ١عاااس ٟباملكتضاااٝات
اإلضياْٝاا ١ايبشتااَ ١اأ غااري تااأثري اياآفظ بااٌ باحلصاا ٍٛعًاا٢
ايتهاَااٌ ايٓفطااَ ٞاأ دٗاا ١ايػااذاع ١بػااهًٗا ايعاااّ فااإذا
ت ٖاار ٙايػااذاع ١بايعكااٌ فتهاا ٕٛغااذاع١
ضُاابدَتِ ٚنبشَ ا ِ
َٛدبٚ ، ١عًُ ١ٝنبشٗا َٖ ٛا ٜطُ ٢بايتكٝا ١املٛدباْ ، ١عاِ
ست ٢ي ٛزاٚدت٘ ْفط٘ باخلٛف ايطاي أ َٔ ٟغاري اهلل ٚاحلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فُُهاأ إٔ ٜهاا ٕٛغااذاعاً باختاااذ املٛقااف ايعكًاا ٞايطااًِٝ
ٚايعُااٌ باا٘ ستاا ٢ياا ٛنااإ ٜكتضاا ٞايٛقاا ٛيف ذيااو اخلااٛف
ايطااااي ايااارٖ ٟااا ٛد ٕٚايبااااز ٟعاااص ٚداااٌ ٚد ٕٚاحلااال ٚأَاااا
اخلاٛف َاأ اهلل َٚاأ احلاال فٗاارا خااٛف َٛدا نُااا بٓ،ٝااا ،
ٚنريو ايػاذاع ١املٛدبا ٫ ١تها ٕٛإ ّ٫بايتكٝا ١املٛدبا ١٭ْا٘
يااٚ ٛداادت ايػااذاع ١يف ْفطاا٘ بػااهًٗا ايعاااّ ٚمل ٜهبشٗااا
.
بايتكٝاا ١املٛدباا ١٭صاابشت غااذاع ١سٝااااٛاْ ١ٝضااايبٚ ، ١يااريو
ْس ٣إٔ بعض احلسناات ٚاملسدعٝاات فػاًت َٗٓٚاا مل تآذض
شياَاً ٚمل َٜتِ أَس زلاسٗا نُا ي ٛإٔ ٖٓايو أضتاذاً ٜسٜاد إٔ
.
خيسز دلُٛع ١ملٛادٗ ١عً ّٛاملسسً ١ايجاْ ١ٜٛأَ ٚطتعد ٠يتكبٌ
ٚتفٗااااِ َااااا ٜااااساد َٓٗااااا يف املسسًاااا ١ايجاْٜٛاااا ١أ ٟاملتٛضااااد١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚاإلعدادٜاا ١فهااإ ٖااارا ا٭ضااتاذ َدًاااٛب َٓاا٘ إٔ خياااسدِٗ
نُااا ٖاا ٛاملعتاااد َاأ ا٭ ٍٚا٫بتاادا ٞ٥إزي ايطااادع فهًُااا
ٚصًت دلُٛع ١إزي َساسٌ قسٜباَ ١أ ايطاادع ضاافست قباٌ
ٚصااٛهلا املسسًاا ١ايطادضاا ١ايااة تًٖ٪ااٗا يكباا ٍٛايجاْٜٛااٚ ١قاادز٠
ايتكبااٌ ٚفٗااِ عًاا ّٛايجاْٜٛاا ١فهااإ ا٭ضااتاذ ٜ ٫سٜااد ايداا٬ب
ٜطااافس ٕٚأٜ ٚرتناا ٕٛاياادٚاّ ٚاملجااابس ٠بااٌ ٜهًُاا ٙٛيٝطااًُِٗ
إزي ا٭ضااتاذ اياارٖ ٟاا ٛاعًااِ َٓ ا٘ يف ايجاْٜٛااٚ ، ١فػااًت ٖاارٙ
املسدعٝاات يطافس ط٬بٗاا قباٌ أٚإ ا٭ٚإ ٚقباٌ إذٕ أضاتاذٖا
فإٕ ،أضتاذٖا ي ٛزأ ٣اضتشكاقٗا ٚانتُاٍ سد ْصابٗا يسفعٗا
ٚطٗسٖااا ٚصاادقٗا  ،فطااافسٚا قبااٌ املٛعااد ٚ ،ياا ٛإٔ املٛعااد
سااإ يظٗااس ٚقاااٍ ا٭ضااتاذ ٚ ،يهاأ ايدًباا ١أصااابٗا ايتٗااٛز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚايغااسٚز فأصاابشت ٖاار ٙاملسدعٝاااات ذلااٌ ايااب٤٬ات ٚايكتاااٌ
ٚايتػسٜد ْ ،عِ ِٖ َاتٛا غٗداٚ ٤اضتعذًٛا اجلٓٚ ١يهأ مل
ٜبكٛا إلنُاٍ َٓفع ١ايد ٜٔمل ٜبكٛا إلنُاٍ قضاٝتِٗ ْتٝذا١
يًػذاع ١ايطايب( ١سط ْظسْا ايكاصس  ِٖٚأعًِ بتهًٝفِٗ
َٛٚقفِٗ) ٚيريو ٜه ٕٛبكا ٤ا٭صشاب يف َاٛازد أفضاٌ َأ
غاااٗادتِٗ  ،٭ْٗاااِ حيًُااا ٕٛايتهااااَ٬ت ايسٚسٝاااٚ ١ايٓفطااا١ٝ
املٓكاد ٠يًعاقًًٖ٪َٚ ١ري ي ّٛٝاهلل ٚد ٜٔاهلل .

ايتكٚ ١ٝاملعسف١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قًٓاااا إٔ ايتكٝاااا ١هلااااا عااادَ ٠،صااااادٜل َٚطااااتٜٛات ٚ ،قًٓااااا إٔ
ا٭صاااشاب عٓااادِٖ نُاااا٫ت زٚسٝاااْٚ ١فطاااٚ ١ٝعكًٝااا ١سياااا
ًٖ٪ٜااِٗ حلاداااتِٗ ٖٚ ،اارا ايهُ اا٫ت ايااج٬خ هلااا عااد ٠آثاااز
َٓٗا نػف بعض احلكا٥ل ٖٚر ٙاحلكاا٥ل ٖٚار ٙايهُاا٫ت
 ٫تٓهػف  ٫ٚتتِ إ ٫بايتك ١ٝاملٛدب ١نُا ي ٛإٔ يو صدٜكاً
ََٓ٪ااً رلًصااً ٚيهٓاا٘ ٜ ٫هااتِ ايطااس ملااسض يف ْفطاا٘ ٖٚااٛ
نجس ٠ايهَ ّ٬ج ً٬فٌٗ تطس ٖرا ايصدٜل بط،سى ٚإٕ ناإ
َ َٓ٪ااً رلًصاااً أّ  ٫؟ طبع ااً ٚعكاا ٫ ً٬تط،ااس ، ٙنااريو اهلل
تعااازي ٚذيااو ٭ٕ اهلل يدٝااف بعباااد ٙخاابري سيااا ٜضااسَٚ ِٖ،ااا
ٜاآفعِٗ فٗااِ ٜ ٫تهاااًَ ٕٛإ ّ ٫بهػااف بعااض ا٭َااٛز ٖٚاارٙ
ا٭َٛز  ٫تٓهػف إ ّ٫إذا ناْٛا َأ أصاشاب ايتكٝا ١ايعكًٝا١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املٛدبااااٜ ٫ٚ ١صاااابش ٕٛيف ا٫ضاا اتعداد يٓصااااس ٠احلاااال إ ّ٫إذا
.
تهااااًَٛا  ،فا٭ضااااع ٖااا ٛايتكٝااا ١املٛدبااا ١٭ْٗاااا اجملًبااا ١أٚ
ايػااسيف يف

.
كاال املػااسٚيف ٖٚاا ٛنػااف بعااض ا٭َااٛز ايااة

تٗ ٤ٞٝاإلْطإ يًتهاٌَ َٔ سٝح دز ٤ايفاضد ٚدً ايصا
نُا ي ٛأْت تػسيف عً ٢صاسبو أْاو  ٫تعدٝا٘ ضاس،ى ستا٢
ٜكطِ باهلل أْ٘ ٜ ٫فػ ٞفٗٓا اي َكطَِ سيجاب ١ايتك ١ٝاملٛدبٖٛٚ ١
غسيف نػف ايطس ٖٓٚ ،ا ايعً َٔ ١عدّ نػفٗا إ ٫بايتك١ٝ
املٛدبااٚ ١ذيااو ٭ٕ اهلل ضاابشاْ٘ بًدفاا٘ خياااف عًاا ٢ايعبااد إٔ
ًٜٗاو ْفطا٘ بإفػااٗ٥ا (٭ٕ ايعباد  ٫خيااف َأ َغب،ا ١اإلفػاا٤
َااج ً٬فٝفػ اٗٝا فًٗٝهااٚ )ٙٛيهاأ ياا ٛناابض ٖاار ٙايػااذاع١
(ايااة ٖاا ٞعاادّ اخلااٛف) بايعكااٌ ٭طًعاا٘ اهلل عًٗٝااا ٚ٭بصااسٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايتكٚ ... ١ٝقسب ايظٗٛز املكدع

صاحلٗا َٔ فاضدٖا ٚزلّاَٗٓ ٙا ٚيهٔ {ََالن هْلْمِهنيُمِ َلكِوِ
كم مننُُاحْنَُِسَم مًُمَِِظْلِمُمممُىَ} ٚ ،ناااريو إ اإلخااا٬ت ٜتشكااال
بايتكٝا ١املٛدبا ١فإْاو شيتٓاع عأ ايتشادخ بعًُاو اخلاات َاع
اهلل خٛفا ااً َااأ اهلل إٔ ضيكتاااو أ ٚخٛفا ااً َااأ ايٛقااا ٛبايسٜاااا٤
ٚايػسى فتُتٓع تك ١ٝعٔ ايٛق ٛسيٗاا ٟٚايآفظ ٚايػاٝدإ ،
 ٫ َٔٚتك ١ٝيا٘  ٫دٜأ يا٘ نُاا قااٍ ايسضا ٍٛا٭عظاِ ذلُاد
(. ) 

ايتكٚ ١ٝاجملتُع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْعِ ٖٓايو َكٛي ١تك( ٍٛلةس كل حق نقتال و كتل ما تل
ننتقي) ْعِ ٚأْت تعسف احلل ٚتعسف تفاص ٌٝايباطٌ ٚيهأ
عًٝو إٔ تطتعٌُ ايتك ١ٝاملٛدبا ١أ( ٟكاه النتا

لاتق رتي

لق هله) تكَٓ ٣ٛو َأ خاٛف عادّ فُٗٗاِ سيعٓا ٢أْاو زسياا
بهَ٬ااو َعٗااِ بغااري ايتكٝاا ١املٛدباا ١عً ا ايضااسز يًااد ٜٔأٚ
يوَااااّ املعصااا )r( ّٛسٝاااح مل تأخااارى  ٚذاااصى تكٝااا١
اخلٛف َٔ اهلل  َٔٚدً ايضاسز ياد ٜٔاهلل ٚيوَااّ ٚقضاٝت٘
فذًبت ايضسز هلُا ٭ْو قًت سكٝك ١صشٝشٚ ١اْتكدت باطً٬
ٚيهاأ نَ٬ااو ٖاارا يااٝظ بكاادز عكااٌ ايطاااَع فًااِ تعُااٌ
بايتكٝااا ١املٛدبااا ١سٝاااح ناْااات املفطاااد ٠أناااى َااأ املٓفعااا١
بهَ٬و فأخر ٖرا ايطاَع عًٝو ٚعًا ٢فهاسى ٚعكٝادتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْظس ٠ضٚ ١٦ٝيصاكٗا بصااسبو  ،نُاا تٗذاِ ايابعض بصاٛز٠
غري عًُٚ ١ٝبدسٜك ١غري َٓاضب ١عً ٢بعض املسدعٝات فذعًٛا
املكابٌ ٜعتكد اعتكادات خاط٦اٚ ١بٗارا دًا ايضاسز ياد ٜٔاهلل
ٚاإلَاااّ(ٚ )rيًُسادااع احلكٝكااٝري ايصااادقري نايػااٗٝدٜٔ
ايصدز( ٜٔقدع اهلل أضسازُٖا)

 -عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ

 ٫احلصس ٚ -مل ٜتال بايتكٝا ١املٛدبا ١فاْدبكات عًٝا٘ اٯٜا١
ٚأصاابض َاأ َصااادٜل بطااِ اهلل {ُم ِ يَم ِنُهَبِّمكُكُمِبِنألَْكِسَمرِِوَ
حْلِمممنلي *الَّ م ِِوَ ضَ مَّ مَ مةًُُِّمِِممْالْأَّممنِٔ ال ملدنِّن َيُ ممَِِأِسَمبُُىَْحَّنًُ ممِ
ُِأِسِممهُُىَ صُم مهِةني } ٚسلااأ ْعًاااِ إٔ املطاااتٜٛات ايعكًٝاااَ ١تفاٚتااا١
فًهٌ إْطإ َطاتَ ٣ٛأ اياتفهري فًٝاصّ إٔ ٜها ٕٛاملكاباٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايتكٚ ... ١ٝقسب ايظٗٛز املكدع

املتهًِ ايرٜ ٟسٜد إٔ جيً ايٓفع يد ٜٔاهلل ٚاإلَااّ املعصاّٛ
( )rسا ٟٚيتًاو املطاتٜٛات ذ ٚفهاس سااذم َٓٚدال ضاًِٝ
صاٚ ٥صاس تك ١ٝأخ٬ق ١ٝيٝتهًِ ٚجيً ايٓفع إزي ايدٜٔ
ٚإزي اإلَااااّ ٚإذا ناااإ ٜ ٫طاااتدٝع ذياااو ٚزأْ ٣فطااا٘ دلًباااً
ايضسز يًدٚ ٜٔاإلَاّ ٚقضٝت٘ عٓدَا ٜتهًِ فايطهٛت أ٫ ٚ
باااٌ جيا ا عًٝااا٘ فٗٓاااا ايطاااهٛت إسطاااإ ٚايهااا ّ٬إضاااا٠٤
فأصاااشاب اإلَااااّ (ٚ )أتباعااا٘ ا٭خٝااااز ايصاااادقري َااأ
َسادااع اياادٚ ٜٔغريٖااِ (زضااٛإ اهلل عًااٜ )ِٗٝعاادي ٕٛاٯ٫ف
٭ِْٗ ٜطاتدٝع ٕٛإٔ ٜتهًُاٛا فَُٝفُُِٗا ٕٛاملكاباٌ أَٜ ٚطِاًَُٚ ٕٛ
ٜطًُِ ٕٛايادَ ٜٔأ ايضاسز ٚ ،سلأ ْعًاِ إٔ دًا ايضاسز ٖاٛ
ضاي َ٪خِّس  ،فاإٕ نٓات تسٜاد إٔ تعذ،اٌ فاختااز يف دعٛتاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْٚصاااشو ا٭يفااااظ املٓاضاااب ١يٮمساااا املٓاضااابٚ ١إ ّ٫فتهااإٛ
َاا٪خساً يًظٗااٛز املكاادع فٝذ ا عًٝااو ايطااهٛت  ٫ٚتهاإٛ
كٔ ٜعٌُ عٌُ ا٭عدا ٚ ٤ط ْفطو يف نفّ ١ا٭ٚيٝا. ٤

ايتكٚ ١ٝقسب ايظٗٛز املكدع
ْعًِ أْ٘ نًُا اقارتب ايظٗاٛز إغاتد اياب ٤٬باٌ نًُاا اقارتب
ايظٗٛز إغتد حبح ايطفٝاْ ٞعٔ اإلَااّ ٚأصاشاب٘ باٌ نًُّاا
شدْااا يف ايتهاَااٌ شاد ايظٗااٛز اقرتاب ااً ٭ٕ بتهآًَااا تعذٝااٌ
ايظٗٛز بٌ نًُّا شدْا تك ً١ٝشدْا تهاَْ٫ ً٬هػاف ا٭ضاساز
نُاا قًٓااا ٚنًُااا تهااَ ً٬شاد ايتعذٝااٌ بااايظٗٛز ٚ ،نًُااا
شاد ايتعذٝااٌ بااايظٗٛز شدْااا اقرتاباا ًا َٓاا٘ ٚنًُااا اقرتبٓاااا شاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايبٚ ٤٬تضاعف ٚاغتد حبح ايطفٝاْ ٞعأ اإلَااّ ٚأصاشاب٘
ٚنًُاا شاد ذيااو تهجفاات ايتكٝا ١املٛدبااٚ ، ١نًُااا تهجفاات
ايتك ١ٝاملٛدب ١أنجس اْهػفت هلِ ا٭ضساز أنجس ٚ ،نًُاا
شاد اْ٫هػاااااف شاد تهاًَااااِٗ ٖٚ ،هاااارا شادت سسناااا١
ايتعذ ٌٝبايظٗٛز ٚشاد ايبشح ٚتهجفت ايتكٝا ١إزي إٔ تتشكال
َصادٜل ٖر ٙاٯ{ ١ٜيَ َِِهِظُرَُىَالِلَّ السَّنلَْٕحْىَِأًَُِّْمِبَغِتَٕي َيُمِ ل
َِ ِةُرَُىَ * األَْكِالَّاَُُِِالَكِ ٍبَةِضًُُمِلِبَةِضٍ لَلٌَُّالِلَّالْمُتَّقِنيَ } .

ايتكٚ ١ٝظٗٛز اإلَاّ املعصr( ّٛ

)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْعِ بعد ايتهاَ٬ت ٜظٗس اإلَاّ (عً ٘ٝايصٚ ٠٬ايطا )ّ٬باٌ
إٕ ايتكٝا ١املٛدباا ١تٗٝا ٧ياا٘ ايػاسيف ٚايظااسف املٓاضا  ،يااٝظ
فكط سفظ ا٭صشاب بٌ إْٗاا

اافظ عًا ٢قضاٝت٘ ٚتطاريٖا

بٓظاّ ايعكٌ نُا قًٓاا ٖٚارَ ٙأ َصاادٜل ايػاذاع ١املٛدبا١
َٚاأ ضاا٬م ايكااا )( ِ٥فهااِ نااإ أظياال عُااس باأ ٚد
ايعاَس ٟعٓدَا ٜٛاد٘ عًٝاً ٭ْ٘ أ ً٫ٚداٌٖ ٚ ،ثاْٝااً َتٗاٛز ،
ٖاا ٛداٖااٌ سيكاااّ عًااَ ٞاأ أْاا٘ احلاال  ٫ٚجيااٛش ايٛقااٛف بٛداا٘
احلاال ٖٚااَ ٛتٗااٛز يٛقٛفاا٘ أَاااّ عًاا ٞاباأ أباا ٞطاي ا أضااد اهلل

ٚزضٛي٘ ٚيٝظ عُس غذاع ًا بايػذاع ١املٛدب ١باٌ ٖا ٛصااس
غذاع ١ضايب ١يريو ًٖو يف ايدْٝا ٚاٯخسٚ ٠يهٔ ايػاذاع١
املٛدب ١زسيا تًٗو ايدْٝا ٚيهٓٗا  ٫تًٗو اٯخاس ٠نايػاٗدا٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َااجٚ ، ً٬اإلَاااّ عًاا( ٞعًٝاا٘ ايصاا ٚ ٠٬ايطااٖ )ّ٬اا ٛصاااس
ايػذاع ١املٛدبا ١سٝاح ْاسا ٙناٌ تًاو املعاازى اياة خاضاٗا
ٚايك ٠ٛايباضً ١يف ايكتااٍ ٜضاع ضاٝف٘ ٚحيهّاِ عكًا٘ ٚجيًاظ
يف بٝت٘ بعاد ٚفاا ٠ايآمل ذلُاد(ْ )عاِ يٛداٛد ايٛصا، ١،ٝ
صشٝض ؟ ٚيهٔ َضُ ٕٛايٛص ٖٛ ١ٝايتك ١ٝاملٛدب ١سٝح ٖٞ
أ ً٫ٚعدّ إباد ٠املطًُري ٚايدْ ٜٔػأ ددٜد فٝبٝد ايادٖٚ ٜٔارٙ
تك ٣ٛضسز اياد ٜٔثاْٝا ًا يهاٜ ٫ ٞكٛيا ٕٛإٕ عًٝا ًا غال ايصاف
ٖٚر ٙتكا( ٣ٛكاّه النا

لاق ري لقت هله) ْٚاسا ٙبعاد ذياو

ٜجااٛز عًااَ ِٗٝااج ً٬عٓاادَا ٜسٜاادْ ٕٚاابؼ قااى فاطُاا ١ايصٖااسا٤
(ْٚ )ااساٜ )( ٙااتهًِ ٜٚعااازض ٚحيااتر ٜٚجااٛز عٓاادَا
ٜصاادز املٓهااس ستاا ٢ياا ٛصاادز َاأ غااخص اخلًٝفااٚ ١ز٥ااٝظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايدٚياااا ١يف ذيااااو ايعصااااس ْٚ ،ااااسا ٙحيااااتر ٜٚعاااارتض ٜٚبدااااٌ
َػسٚع ١ٝاملكابٌ َٔ خ ٍ٬إعساض٘ ايًطاْٚ ٞايكًمل ٚاْعصاي٘
إْهااااازاً ْٝٗٚااااً عاااأ َٓهااااس غصااا سكاااا٘ اإلهلاااا ٞايعًُااااٞ
ٚايعكا٥ااادٚ ٟايػاااسعٚ ٞا٭خ٬قااا ، ٞفايػاااذاع ١إٔ  ٫أزَاااٞ
ْفطاا ٞيف املااٛت قبااٌ إٔ ٜااأذٕ ايطاافس  ٫ٚأزَٗٝااا يف املااٛت َااع
كاال ايضااسز ٚاإلضااساز يف اياادٚ ٜٔاإلَاااّ (ْ ، )عااِ ٫
تكٝااَ ١ااع ايضااسز ٚاإلضااساز ايعاااّ  ،فاا ٬تكٝااَ ١ااع ْاابؼ قبااٛز
ا٭طٗاز ٭ْ٘ طُظ إلزخ ايسضٚ )( ٍٛعصاٝإ يٛصاٝت٘
املدٗس ٠باملٛد ٠بايعرت ٠ايداٖس ٠اير ٜٔأنٌُ اهلل تعازي ايادٜٔ
سياااٛا٫تِٗ ٚ ،٭ْااا٘ ذلازبااا ١هلل ٚزضاااٛي٘ ( )باإلْهااااز
ٚاجلشٛد بايٓصٛت املكدض ١املٛدب ١يتعظ ِٝغعا٥س اهلل ٫ٚ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تكَ ١ٝع قتٌ َعًُ ٞايارٟ

ادثٓا عٓا٘ ٖٓٚ ،اا ايتكٝا ١ذلسَ،ا١

ٚذيو ٭ٕ ايضسز بٗا أنى َٔ ايفا٥د ٠فبكاَ ٤عًُا ٞأِٚزي َأ
بكا ٞ٥فُٓا بايو اإلَاّ املعص. )( ّٛ

ايتكَٚ ١ٝعسف ١اإلَاّ (r

)

ْعاِ  ٫تطاس صااسبو ستاٜ ٢كطاِ ياو بااهلل أْا٘ ٜ ٫هػاف ضااسى
{ نَِلْوِحُرِمِْلٌُالَةَكُمِ حَتَُّٖ ُُِىِالَُِثِقنيالِوَ اللٌَِّ} ْعِ َٔ  ٫ضيًو ايتك١ٝ
املٛدب ٫ ١ضيهٔ ي٘ إٔ ٜعسف ايطس ا٭عظِ قًٓاا إٔ ايتكٝا ١املٛدبا١
ععًو تتدًع عً ٢بعاض ا٭َاٛز ٚذياو ٭ٕ ،اهلل ٜعًاِ أْا٘ ضاٛف يأ
تَهػاافٗا فااٜ ٬هاا ٕٛايضااسز يااو أ ٚيًااد ٜٔأ ٚاإلَاااّ بهػاافٗا
فٝدًعااااو اهلل تعااااازي عًٗٝااااا ٚاهلل ذلطاااأ نااااسٚ ِٜبٗاااارا ٜااااتغري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تفهااريى ٚضااًٛنو ايعاااّ فٝاا٪ثس عًاا ٢صي ا،ٛى ايسٚسااٚ ٞايٓفطااٞ
ٚايطًٛنٚ ٞايعكً ٞفُٝصٝبو ايتهاَاٌ ٚايسقا ٞفتهاَ ٕٛطاتعداً
يتكبٌ أطسٚس ١اإلَاّ ٖرا َٔ دٗ ، ١أَ،ا َٔ دٗ ١أخس ٣أْاو َُٗاا
نٓاات َطااتعداً ي ا ٛمل تهاأ َاأ أٖااٌ ايتكٝاا ١املٛدباا( ١ايااة ٖااٞ
َضُْٗٛا أ ّ٫تظٗس ضس اإلَاّ يف ٖرا املكااّ طبعااً خٛفااً َأ دًا
ايضسز إيٝا٘)  ٫ضيهأ ياو إٔ تًتكا ٞباإلَااّ أ ٚتعسفا٘ فا ٬تهأ
َاأ اهل ار،ز ايب ار،ز ٚ ،تهااَٛ ٕٛضااع ضااس اإلَاااّ َٚاأ ثكاتاا٘ يف ٜااّٛ
ظٗٛزٚ ٙإذا نٓت َأ ايارٜ ٫ ٜٔعًُا ٕٛبايتكٝا ١املٛدبا ١فطاتهٕٛ
َاأ اياارٜ ٜٔاا٪ذ ٕٚاإلَاااّ (ٚ )زسيااا يػااد ٠ايضااسز اياار ٟعًباا٘
يًدٚ ٜٔاإلَاّ ٚايكض ١ٝختسز َٔ ايكض ١ٝنُا خاسز ايهاجري ٚقاد
ناْٛا َٔ ا ابري ٚيهأ ْتٝذا ١عادّ شيطاهِٗ بايتكٝا ١املٛدبا١
باخلصاٛت ٚيكا د عًُٓاا َاا ٖاَٚ ٞاا دٚزٖاا ٚنُاا ٜكا ٍٛايسضاٍٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ) 29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلُاد ()

ط التقة دننتي ودن آمائي فن

تقة له

دنتت لتته ص ٚأَااا قاا ٍٛاملعصاا ّٛيف اياادعا ٤اياارٖ ٟاا ٛأصااٛت
اإلَاّ احلذ( )r( ١يف ٜا ّٛظٗاٛز )ٙط والوانتي مم

حال له

مالتقة يف زم خروله ص فٗرا ٜ ٫تٓافَ ٢ع ن َٞ٬٭ْ٘ ٜكصاد
ايتكٝاا ١ايطااايب ١ا سَاا ٫ ١املٛدباا ١ايااة ٖاا ٞدٜاأ اياآمل ا٭عظااِ
ذلُد ٚد ٜٔآبا( ٘٥عًٝا٘ ٚعًا ِٗٝايطا )ّ٬إضااف ١ياريو فإْا٘ ٜكااٍ
بعد ظٗٛز ٙاملكدع ( )ف ٬ن ّ٬يف تكٝاٚ ١سفااظ عًاْ ٢فاظ
ٚأٌٖ َٚاٍ  ،بٌ جي عًٓٝا طيٝعاً ٚعًا ٢ناٌ ٚاساد َٓاا إٔ ٜارب
بٓفط٘ ٜٚضش ٞبٗا ٚسياي٘ ْٚفط٘ زخٝص ١يدفع ايضاسز عأ إَاَا٘
املعصاا ّٛقااا ِ٥آٍ ذلُااد (صااًٛات اهلل ٚضاا َ٘٬عًٝاا٘ ٚعًاا ٢آبا٥اا٘
ٚعذٌ اهلل تعازي فسد٘ ايػسٜف ٚأزٚاسٓا يتعذ ٌٝظٗٛز ٙايفدا. )٤
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ٚآخس دعْٛا إٔ احلُد هلل زب ايعاملري أٚ ً٫ٚآخساً ٚايص٠٬
ٚايط ّ٬عً ٢ذلُد ٚآي٘ ايدٝبري ايداٖسٚ ٜٔضًِ تطًُٝاً

ٚأضأيهِ ايدعا٤
املفتكس إزي اهلل
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