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وقدوة جلٍة البروث والدزاضات
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ُول ؽظ٤ذ هض٤خ اإلٓبّ أُٜل( ١ػِ ٚ٤اَُالمّ ٝػغالَ ت رؼالبُ٠
كوعالال ٚاُيالالو٣قل ثبُؼ٘ب ٣الالخ اُجبُـالالخ ٓالالٖ هجالالَ اُؼِٔالالبن ٝأُلٌالالوٖ٣
هلٝ ْٜٔ٣ؽل٣ض ,ْٜكأُلذ اٌُزت ٝأُص٘لبد كال ٢مُالي ؽزال ٠البه
ُٜب اُيٞ٤ع ً٘ظ٤وارٜب ٖٓ ًزت أًَُِٜٔٗٞ ,ٖ٤ب أؽالل أُصالبكه
اُوئَ٤خ اُز ٢رجٝ ّٖ٤رلاكغ ػٖ هض٤خ ػوبئل٣خ ؽوّالخ ٓٝالٖ فالمٍ
اُززجُّغ اَُو٣غ -كضم ػٖ اُزله٤ن كالٛ ٢الن ٙاٌُزالت٣ -غالل اُوالبهئ
ٓ٘بٛظ ٓزؼلكح ك ٢اُزأُ٤ق اُقبص ثوض٤خ اإلٓبّ أُٜالل( ١ػِ٤الٚ
اَُمّل كٔ٘ ٖٓ ْٜارّجغ أُٜ٘ظ اُوٝائ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ,٢اٍالز٘ل ػِال٠
آ ١اُالالنًو اُؾٌالال ْ٤كالال ٢هصجالالبد ٛالالن ٙاُؼو٤الاللحًٝ ,الالبٕ ُِالالٜ٘ظ اُؼوِالال٢
ٝاُلَِلٗ ٢ص٤ت كال ٢اُزالأُ٤ق ًٝالَ مُالي اَٗالغبٓب ٓالغ أُوؽِالخ
اُزالال ٢رٞاعالال ٚأُأُالالق أ ٝاٌُبرالالتٓ ,الالغ رالالأص٤و صوبكالالخ أُأُالالق اُزالال٢
رطجغ رِي اُجؾٞس ثجصٔبرٜب
كٌبٕ ٛنا اُجؾش  ٞٛأؽالل اُجؾالٞس اُالنً ١تزجالذ ُِالو ّك ػِال ٠هؽاللٟ
اُ الاللػب ٟٝاُجب ِ الالخ اُز الال ٢ر الاللّػ ٢رٔض ٤الالَ اإلٓ الالبّ أُ ٜالالل( ١ػِ ٤الالٚ
اَُمّل  ٝهل اٗالزٜظ اُجبؽالش ك٤ال ٚاوٍالِٞة اُؼِٔال ٢كال ٢ػالو
 ٛالالن ٙاُي الالجٜخ ٝاُ الالوك ػِ ٜ٤الالب ثٔ الالٜ٘ظ ػِٔ الال ٢كه ٤الالن ٓ الالٖ ؽ ٤الالش
اٍزؼواضالٜب ٝث٤البٕ اُيالجٜخ اُزال ٢ػِوالالذ كال ٢أمٛالبٕ اُالجؼ ٓالالٖ
اَُنط ثَججٜب  ٝهل ثال ٖ٤اُجبؽالش أٍالبُ٤ت  ٝالوم اُالوك ػِٜ٤الب,
ٜ٘ٓٝب أُٜ٘ظ االٌُزو ٢ٗٝاُنً ١بٕ أؽل اُطوم أُٜٔخ كال ٢ككالغ
ٛن ٙاُيجٜخ
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ٛ ٝنا اُجؾش ًزت كٝ ٢هذ ريٜل ك ٚ٤اَُبؽخ اإلٍالمٓ٤خ ٝ-ؿ٤الو
اإلٍالالمٓ٤خ -ظ ٜالالٞه كػالالٞاد ٓ٘ؾوك الالخ ًٝبمثالالخ ر الاللّػ ٢اهرجب  ٜالالب
ثبُٔؼص( ّٞػِ ٚ٤اَُمّلٓ ,غ فوٝعٜب ػِٝ ٠اضؾبد اُيالو٣ؼخ
ٝاٗزٜبعٜالالب ؿ٤الالو ٍالالج َ٤أُالالأٓ٘ٓ ٝ ٖ٤الالٖ ٛالالن ٙاُالاللػٞاد ؽوًالالخ
ٓاللّػ ٢اُ ٞالالب٣خ  ٝاالالوة اُيالالبٓ ١الالغ اإلٓالالبّ  ٝاُِوالالبن ثبإلٓالالبّ ٝ
ًٗٞالالال ٚهٍ الالال ٍٞاإلٓالالالبّ ٛ ٝ ,الالال ٢اُؾوًالالالخ اُز الالال ٢ػتوكالالالذ ثؾوً الالالخ
’أُ٤بٗ‘٢
٣ٝؼل ٛنا اُجؾش أؽل ثؾالٞس ’ اََُِالِخ االٌُزو٤ٗٝالخ كال ٢اُ٘صالوح
اُؾو٤و٤الالخ‘ ٔ٣ٝضالالَ اُؾِوالالخ (ٕٓل ٝاُزالال ٢أٝعالالت ٍالالٔبؽخ أُوعالالغ
اُالالل ٢٘٣اوػِالال ٠اَُالال٤ل اُصالالوف ٢اُؾَالال٘( ٢كاّ ظِالال ٚل هوانرٜالالب
ٝاال مع ػِٜ٤ب
ُغ٘خ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد
اُؾٞىح اُؼِٔ٤خ  -اُ٘غق اواوف
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اإلِداء
إليك يا حبيب هللا يا شفيعنا و يا طبيب قلوبنا..
إليككك يككا وس ك وككوه هللا ويريككن وو ي ك
عل بن يب طالب..

ونفوككن يككا

إليك يكا و للوسك ويأ يبي كا يي كا للب كوه للطكا
ِ
للمظلومة للمولوب حق ا..
إلكككييأ يكككا وكككبط
علييما للوالأ....

وكككوه هللا وحبيبيكككن يي كككا للحوكككنان

إلييأ يا ي ه بيت للنبكو وموعكا للكوح يي كا للح ك
وللب ل ين على للرلق ي معين...
إليك يكا وكي و ووكن و يكا سكاحب للفك يكا ح كة هللا
وب انككن وإلككى ناببككك بككالحق للمككولى للمبككا ك وككي و
وحبيب وطبيب وشفيع إلييأ للحون يي هللا.
ي و ذل للعمه للقليه للسغي للذو آمه ين ييفّ عن
ذنوب
4

ل يا ً شفاع يأ م ق با ً إلى هللا بمولال يأ
ف ه ي و عمل نفعا وا

؟

للحقي للسغي للذليه يمي لل ل
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املقدوة:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

يتحدث لنا التأريخ عن شخصيات ادعت النبوة وشخصيات
ادعت اإلمامة وادعتت العصتمة فيحكت لنتا متد خطورتهتا
على العميدة اإلسالمية وكيف أنهتا شتككت العامتة بعميتدتها
فادعتتا ودعتتو ثتت ادعتتتا ودعتتو ثتت دعتتو ودعتتتو
عتدو التدين التذ أراد
ودعو كاذبة كلها تصب ف خدمتة
ّ
خلتتط األوراق ليضتتي الحتتك بينهتتا كمتتا تضتتي التتدرة بتتين
الحصى.
فحكتتتا بنتتت العبتتتا

الطغتتتاة جعلتتتوا ألنفستتته وأهلتتتيه

(أبنتتتا)ه أل األستتتما و الكنتتتى و األلمتتتاب التتتت وردت فتتت
الروايتتتات الممدستتتة بحتتتك اإلمتتتا لتتتا) آل دمحم(صتتتلوات هللا
وستتتالم عليتتتت وعلتتتى آبا)تتتت أل فنستتتم ونمتتتترأ (الستتتتفا
والمنصور والهاد والمهد واألمين والمتأمون  ....ودمحم
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وعبتتتتد هللا....أل وكلهتتتتا وردت بخصتتتتو
الستتال أل وكتتان الغتتر
النا

المعصتتتتو (علي

متتن ستتلون بنت العبتتا

هتتو ختتدا

و إعطا المشروعية لحكمه و إنّ يه حكايأ مكن أ

يان يع ب نفون كو للمنقكذ وللمسكل وللم ك و للموعكو .
و ال ننوى أنه رفعوا شعار (يا لثارات الحستينأل وتحتدثوا
عتتن الرايتتات الستتود المادمتتة متتن المشتترق و لل ك طبقو ككا
علكككى يبككك موكككلأ للر لوكككان وي باعكككن وليكككن بكككان يكككذب ا
وفوككا ا .وظ كك ت لنككا لن سككا لت لألبمككةلعلي أ للوككالأ
بيشف كالال المتدّعين و أكّتد األ)متة لسكلولت هللا علكي أ
على كشتف المتدّعين ولعتنه  .وكتان ذلتن بصتورة مستتمرة
والتأكيتتتد المستتتتمر م ّمتتتا يتتتد ّل علكككى مككك

رطكككو

لكككك

لل عاو على للعقي الحمّة.
و متن التطبيمتتات المعاصتترة لهتتذ الشخصتتيات التت ادّعتتت
المناصب الممدّستة هتو متا حصتل متن ادعتا كتاذب متدفو
ومستي

وممتتول متتن نفت

الختط المعتتاد التتذ دفت بنت
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العبتتتا

وغيتتتره متتتن المتتتدّعين إلتتتى دعتتتاواه للياذبكككة.

فحصتتل ادّعتتا عسككمة و إمامككة و وسككاية مككا إوككا

فك

للنظ ية ولل طبيق معا ً م ّما أوجد تالزما ف األذهان بفساد
تلتتن العما)تتد التتثالث و ككذل بكك و

اتهتتا بالفستتاد لميتتادة

المعصتتو (حاشتتا أل ألن هتتذا معسككوأ يك
ي

و يرككطئ و

ي على هللا وبحانن فأ معصو هو؟

والغريتتب أن الم تدّع تستتخر ل ت إمكانتتات علميتتة وماديتتة
في عأ عول باللب

ولل موين وللك ليه للكذو يشكبن للحكق

فينر ع بكن َمتن لت بتا طويتل فت العلت كمتا انختد الكثيتر
الكثيتتتر متتتن الشخصتتتيات الدينيتتتة فأطتتتاعوا بنتتت العبتتتا
وأبغضوا هللا سبحان بمحاربته أوليا .
فيأت هذا المدّع بمثل هذ الدعو و هتذا التدليل فينتاد
بهتتتا .بتتتل الغريتتتب أن بععككك أ ي كككى بالوكككح فوكككح قلكككوب
للم ابين وأثّر وح

على للبوطا السذّج للمغ و ين.
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فها هو اليو -ولبل اليو  -الدجال اللعين ابن كتاط (أحمتد
الحستتتتنأل متتتتدع ’اليمتتتتان ‘ ومكككك ع للعسككككمة ومكككك ع
للوساية وم ع للق لوة وللق ب مكن آه للنبك لألط كا و
’الموصتتى ب ت ‘ وينككن ’ابتتن فاطمتتة‘ لعليهتتا الستتال أتتتى و
ٱدّعى ما ٱدّعى و نا

بالمباهلتة و

مكا بمتا نتاد و تتبج

لتال ’إننت مستتعد لمبتاهلتك ‘ .فلمكا ي وكيوت وإعك ل
للمالووة لل ينية -النن من المحت َمتل أن خبتر لت يصتلها و
هللا العتتتتال  -تطتتتتاول باالدّعتتتتا و يرككككذ يشتتتتهّر و أعلتتتتن -
وبمستتتتاعدة المؤسستتتتات اإلعالميتتتتة المرتبطتتتتة بالختتتتارج
والجهتتتاز المختتتابرات الصتتتهيون وبعتتت

دول الجتتتوار أو

الحركتتتات الموجتتتودة فيهتتتتا -بتتتأن علمتتتتا الشتتتيعة وكبتتتتار
ستتاداتها عجتتزوا أمتتا و خشتتوا انكشتتاف كتتذبه وفستتاده .
وأخذ هذا اإلدّعا ييب ويم ك طكوالً وعمقكا ً ويسكب قعكية
ثككا ف ك للفع كابيات و عمككه ل ككا ي ن ك وملفككات وسككا ت
محط واالالت ولوك ف امات .ويسكبحت مسك
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رطك علكى

قعية اإلما للم و لعلين للوالأ وعلى لل رطيط اإللهت
حرفتتت للقعككية عككن
لليككوأ للموعككو  .نعككأ ك يككذلك ألن ككا ّ
موا ا للسحي بع ين لو حيمت وعظمت.
ولكنهتتا لضتتية باطلككة ويو ككن مككن بيككت للعنيبككوت فييككف
حسه ذلك للم لل يب ل ا؟ يا وبحان هللا!!!!
لكتتن ستترعان متتا انكشتتف زيفهتتا وبانتتت جيفتهتتا وظهتترت
عيوبها و شتنارها بعتد أن تصتد األخيتار متن المتؤمنين و
المؤمنتتتات لتنفيتتتذ طلتتتب التتتدجال اللعتتتين إلتتتى المباهلتتتة و
أعلنوا أنه مستعدون لمباهلتت وحستب طلبت وهتو المريتد
لهتتتا والمنتتتاد بهتتتا والستتتتاع إليهتتتا .فخرجتتتت الجمتتتتو
المؤمنة من مملد المرجت التدين األعلتى الستيد الحستن
(دا ظلتت التتوارفأل فتت جمعتتة المبتتاهالت المباركتتة .وتتتت
دعتتتوة المتتتدّع للكككى للمبا لكككة مكككا ح يككك ميكككان و مكككان
للمبا لكككككة بعككككك ين يمعكككككى للوكككككي للحوكككككن لدا ظلتتتتت
مبكككا ال أ .فولفتتتوا و ردّدوا عكككا للمبا لكككة بنوكككاب أ و
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يطفككال أ و وقفككول و لن ظ ك ول ..وليككن ييككن للم ك ّع ؟ ييككن
ذ ب؟ يين عول ؟ يين ن لال ؟ يين من وان و وقف معن؟
يين أ؟ لليه من ظ مبا ل ن ومالعن ن .و لن ظ ول ..وليكن
ال متدّع و ال و ال ......و ال حتتول و ال لتوة ّإال بتتاه العلت
العظي وويعلأ للكذين ظلمكول يو منقلكب ينقلبكون وللعاقبكة
للم قين.
وهنتتا انكشتتف و تبتتيّن -وهتتو متتتا كتتان يستتعى اليتت ستتتيدنا
ومرجعنتتا وأستتتاذنا الستتيد الحستتن (دا ظل ت أل والمؤمنتتون
والمؤمنتتتات األخيتتتار األطهتتتار -تبتتتيّن أن المتتتدّع

مككك ع

للعسككككمة ..مكككك ع اإلمامتتتتة ..مكككك ع للوسككككاية ..مكككك ع
للق لوكة وللشك ف بكيّن ينكن ال يملكك شك فا ً وال ق لوككة وال
ميانكككة وال نُتتتبال و ال عككك
وي

و ال غيككك

بكككه طالمكككا يقول كككا

ستتتة
كككا ال مبا لكككة و ال وسكككاية و ال ق لوكككة بكككه ِخ ّ

و نا  ،إنّا هلل و إنّا إلين ل عون.
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الفضن األوه

اخلطوزة األغد
لأ يرف علييأ م رطو لال عكا لت للياذبكة للنبكو يو
للعسمة أو اإلمامة على للعقي للحقكة فادّعتا ثكأ عكو
ثأ ادّعا ثأ عو  ..يه ذلك يو أ للعامة ويرلكق للشكيوك
وللظنون ف قلوب أ و الشكون لتوال الفتتن -كمتا ورد فت
مناجاة زين العابدين(علي السال أل.-
فكما كان لدعاو النبوة ودعاو العصتمة واإلمامتة خطتر
علتتتى الفكتتتر والستتتلون فتتت التتتزمن الماضتتت ف ككك نفككك
للرطكو لنن وي ّد مكا ككوف إميانكات للرك لع وإميانككات
لل مويككن ولل ييككف وللعككاله .فيمككا لككو ي ت عككييا
فإنّتتن م ك فوق ككا حفنككة مككن للحسككى ف نككا يسككعب علككى
للباحث مع ف ا من بين تلن الحصيات.
ّ
إذن فاإلدّعتتتا الكتتتاذب متتت ستتتو التطبيتتتك ينفتتتر النفتتتو
ويخلط األوراق لتضي تلتن المضتية الحمّتة بتين أوهتا تلتن
الدعاو الباطلة.
فإنتتن تتتدعو لإلمتتا ولضتتيت العالميتتة الممدستتة و هتتو أ -
الداعية الباطل  -يدعو كذلن بتنف األستلوب أو بغيتر مت
إستتتا ت للنظريتتتة وذلتتتن يتتتنعك بتتتدور علتتتى التطبيتتتك.
فكثتتترت تلتتتن التتتدعاو ثتتت كُشتتتف زيفهتتتا ثتتت أتتتتى ادّعتتتا
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و ُكشف زيف وأتى غير وكُشف زيف ث و ث أتى غيتر
وغير  ....م ّما يجعتل العامتة تكتون بشتجب مستتمر تشتجب
باستتتتمرار وتتتتبغ لكتتتل كتتت ّل ادّعتتتا مهمتتتا كتتتان متتتدا -
خصوصتتا لتتو كتتان مهتتدويا و حتتتى لتتو كتتان محمّ تا -فيصتتل
الحال أن ينشر اإلمتا (صتلوات هللا عليت وعجتل هللا فرجت
الشتتريفأل دعوت ت المباركتتة فتُش تجَب كمتتا شُتتج َبت التتدعوات
من لبلها وتُش َمل بالكذب والخدا .
ول ِعظ ت ذلتتن الخطتتر علتتى صتتمي العميتتدة الحمّتتة فمتتد كتتان
توجهنا وبصورة كبيرة نحو لتسميط وضرب تلتن التدعوات
وإزالتهتتا متتن جستتد العميتتدة الطتتاهر .ولتتد الحظتتت اإلصتترار
غيتر الطبيعت الكبيتر منّتا ومتن األختوة أنصتار متذهب أميتر
المتتؤمنين (علي ت الستتال أل ف ت تكتترار و تكتتري و محاولتتة
ومحاوالت لرد هذ الدعوات م ّمتا جعتل متدير ومشترف
وأعضتتتا المنتتتتديات التتتت كتبنتتتا فيهتتتا نستتتبب يتهموننتتتتا
بالتستبب فت المشتتاكل واإلعالتة فت ترتيتتب المواضتي فت
المنتتتديات والتس تبّب ف ت ستتأ ُج ت ّل األعضتتا منّتتا .كتتل ذلتتن
بستتتبب تصتتتدّينا لضتتترب تلتتتن التتتدعوات المنحرفتتتة و بيتتتان
حميمتتة و انحتتراف تلتتن المضتتايا كمضتتية ’جنتتد الستتما ‘ أو
’لاض السما ‘ و دعتو ’المنشتداو ‘ و ’حيتدر مشتتت‘
وأهمهتتا وأخطرهتتا دعتتو العصتتمة و الوصتتاية و صتتاحبها
الملعتتتتون ’أحمتتتتد إستتتتماعيل كتتتتاط ‘ البصتتتتراو  .لشتتتتدة
خطورتهتتا علتتى الفكتتر اإلمتتام الممتتد ومتتد استتتغاللها
لضعفا الشيعة فوصل الحال بنتا أن ُوجّت إلينتا االعتترا
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من لبتل بعت مشترف وأعضتا ومتدير المنتتديات بأننتا
نثيتتتر الجتتتتدل بخصتتتتو لضتتتية ابتتتتن كتتتتاط وبخصتتتتو
المباهالت أيضا.
ولد ات همنا بأننا ورا إثارة تلن الدعو ث نحتن متن يمتف
مولف المتداف والمحتاجل لكستب التوال بمعنتى إننتا نثيتر
ّ
ونبث ث نر ّد ونُبطل! أ كما يمتال :نبستط ونمتب  .ويمينتا
ّ
وتحتزب الما)تل لهتذا
إن هذا اإلتّها أتى عن جهتل وتعصّتب
الكال وعد ا ّ
طالع وفهم بأمور ألمور عميدت ستو متا
يتمسن ب من الشكليات الدينية البديهية.
لين قلنا لل ميكا لكأ ييكن ذلكك مكن فك ل يو ل كو ال وهللا ال
وهللا ،بككه ككذل مككا يككان ي ككب ين ييككون ،ومككا يككان الب ك ين
ييككون ،فككاأل أ لككن للرسوسككية ين ييككون ككو للمق ك أ علككى
للم ككأ وال يميككن للوككيوت بككنو حككاه مككن لألحككوله عككن لككك
للككك عولت ح كككى لكككو لعكككمحه مككك عي ا ولنيوككك ت شكككوي أ
ذو ا من ي لذل نيكون نحكن لليكابحون
وح ى ال ظ
لظ و ككا وهللا ككو للمعككين وللناس ك فيككا يرككو ويحب كك
وون و يكا مكن وقكف معنكا وآ نكا ولكأ يشكك ب لكك للقعكية
فككك ن يوكككنه هللا ليكككأ لل وفيكككق ويبكككا ك ليكككأ إرالسكككيأ هلل
وبحانن لما حمل مو مكن عنابنكا ليكأ ومكا وكببنا ليكأ مكن
لنشككغاه بككاه وسك ف وق ك يأ للنسك معنككا فن نككا وي ك يأ
علكى هللا وككبحانن و ككو للمو ك وللمعككين وللناس ك فككذ بت
قعية لبن ياطا وذ كب شك ا وبقيكت عبك و كن يم مظلكأ
وككك ه فككك سكككفحات للريانكككة للككك ين وللمكككذ ب ولألركككال
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ولإلنوكككانية ب وككك ي للمكككولى للقككك ي ولطفكككن وب يكككة عكككا
يوليابن للسا قين للب ل ين على للرلق ي معكين وللحمك هلل
يوالً وآر لً.
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الفضن الثاٌي

ال غسابة وال عحب
ُ ٖٓ ٌ٤اُـو٣ت ٝال ٓالٖ اُؼغ٤الت إٔ ٣الأر ٢هَٗالبٕ كال ٢ىٓالٖ
ري ٙٞك ٚ٤اُلٌو ٝر٘بىٍ أؿِالت اُ٘البً ػالٖ أُطبُجالخ ثبُاللَُ٤
ُ ٌ٤ؿو٣جب ً إٔ ٣أر ٢هَٗبٕ ٓلػ٣ٝ ٢لػٓ ٢وبٓب ً ٓولٍالب ً ٓالٖ
ٓوبٓبد او٤ُٝالبن ٓبكآالذ اٍُٞالبئَ ٓزبؽالخ ٓٝالبكاّ اُيال٤طبٕ
هاؿجب ً ثبالٗؾواف  ٞٛٝاُطبُت ٝأُؾالوى اُلبػالَ ُالٓٝ ٚالبكاّ
ؽالالالت اُالالاللٗ٤ب ٝاُٞاعٜالالالخ ٝاوٓالالالٞاٍ ٗؼالالالْ ٝاوٓالالالٞاٍ اُطبئِالالالخ
ٝاٌُض٤الالوح اُزالال ٢ؿصالالذ ثٜالالب فالاليائٖ اٌُلالالوح اُصالالٜب٘٣خ كِٜالالْ
اإلٌٓبٗ٤الالالخ إٔ ٣ؾوًالالالٞا عٜالالالخ ثِٔ٤الالالبهاد اُالالاللٝالهاد ٛٝالالالنٙ
ثالاللٝهٛب رؾالالوى عٜالالخ ٝاُغٜالالخ رؾالالوى عٜالالخ ٝصبُضالالخ ٝهاثؼالالخ
ػباالوح ٗؼالْ ك٤ضال٤غ اُالوأً اٌُج٤الو
ٝفبَٓخ ٝٝٝٝ
٣ٝزماالالُ ٠الال ٞالالؼ اُزؼج٤الالو ثالال ٖ٤رِالالي اُغٜالالبد ٣ٝصالال٤و ٛالالٞ
اُجو١ن  ٞٛٝأَُبُْ ٛٝنا ٣غوٝ ١كالن ؽَالبثبد ٝرالله٤وبد
ك ٢ؿب٣خ اإلؽٌالبّ ٝاُلهالخ ٝضالٖٔ ٍال٘٤به ٞ٣ال٘غ كال ٢ؿالوف
ٓظِٔخ اُـوف اُز٣ ٢صال٘غ كٜ٤الب اُلٌالو أُ٘ؾالوف ٛٝالنا ٔ٣الو
ثٔواؽالالَ ٗؼالالْ ٓواؽالالَ ٓالالٖ اُلهالالخ أُز٘ب٤ٛالالخ ك ٌٓبٗ٤الخ رَالالق٤و
ٝرؾو٣الالي ػيالالو عٜالالبد ٝثٔجالالبُؾ بئِالالخ ٓالالٖ اُالاللٝالهاد كالال٢
ؿب٣الالخ اُصالالؼٞثخ ُؼظالالْ هٌٓبٗ٤الالخ مُالالي اُالالوأً اٌُج٤الالو ٝاالالٞهٚ
ُٜلك ٚاُن ٞٛ ١ضالوة اإلٍالمّ ٝػو٤لرال ٚاُؾوالخ ٛٝالنا ٣ؾالزْ
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ػِ ٚ٤إٔ  ٌٕٞ٣اُؼَٔ كه٤وب ً فص ٞالب ً هٕ ُال ٚرِالي اإلٌٓبٗ٤البد
اٌُض٤الوح ك ٌٓبٗ٤البد ٓقبثوار٤الخ ػبُٔ٤الخ ًٝالٞاكه ػٔالَ فجالوان
ًٝتزّالبة ٝثت ّؾالالبس ٓٝالاللهو ٖ٤ثٔغٔٞػٜالب رٔضالالَ ً٤الالبٕ ٓقالالبثوار٢
ًج ٤الالو ٝػظ الالٝ ْ٤كه ٤الالن ٌُ٘ ٜالالب رما الالذ ٝاٌَٗ الالود ٝرٔيه الالذ
ٝاٗزٜالالذ ٝاٗالاللؽود  ٝالالبهد ال االال٢ن الالبهد رؾالالذ اُصالاللو
أُطِن ؽز ٠اؽزبهد ثلٌوٛب أ٣الٖ روٓ٤ال٤ًٝ ٚالق البه ٝثالبالً
ػِ ٜ٤الالب أٓ الالبّ ه الالٞح اُٞاؽ الالل اُغج الالبه اُو ٜالالبه ٝأٓ الالبّ هف الالمص
ٝاغبػخ ٝرلٌ٤و اوف٤به او ٜالبه اُالنً ٖ٣البٕ أؿِالج ْٜأٗالبً
ثَالالطبن ثوالالبُٝ ٖ٤ث٘الالبنٝ ٖ٣ػٔالالبٍ  ٝالالمة ٓالاللاهً صبٗ٣ٞالالخ
ًٝبكؽُٝ ٖ٤الْ رٌالٖ ُٜالْ أٔٓ ١بهٍالخ كال ٢اُؼٔالَ أُقالبثوار٢
ٝال كالال ٢اُغبٗالالت االٍالالزقجبهارٍ ٢الال ٟٞأٜٗالالْ ٣والالوأ ٕٝاُالاللػبن
٘٣ٝبع ٕٞهث ْٜثبُقمص ٖٓ اُظِْ ٝاُظبُٔ ٖ٤كزلغالود كال٢
هِالالٞث٘٣ ْٜالالبث٤غ اُؾٌٔالالخ  ٝالبهد أهمٜٓالالْ هٓبؽ الب ً كالالٗ ٢ؾالالو
اُي٤طبٕ أٌُبه ٝك ٢هِت ٍبكرٝ ٚهبكر ٚأُغوٖٓ٤
كبٍالالزؾوٞا إٔ ٌٗٞ٣الالٞا ٓالالٖ رطج٤والالبد هالال ٍٞهٓبٓ٘الالب اُؼَالالٌو١
ػِ ٚ٤اَُمّ ثو:ُٚٞ
((ػِٔالالبن ا الال٤ؼز٘ب ٓواثط الال ٕٞك الال ٢اُضـ الالو اُالالنِ٣ ١الال ٢هثِ الالٌ٤
ٝػلبه٣ز٘ٔ٣ٝ ,ٚؼال ْٜٗٞػالٖ اُقالوٝط ػِال ٠ضالؼلبن اال٤ؼز٘ب,
ٝػٖ إٔ ٣زَِط هثِٝ ٌ٤ا٤ؼز ٚاُ٘ٞا الت ,أال كٔالٖ اٗزصالت
ُالالنُي ٓالالٖ االال٤ؼز٘ب ًالالبٕ أكضالالَ ٓٔالالٖ عبٛالالل اُالالوٝ ّٝاُزالالوى
ٝاُقيه أُق أُق ٓوح ,وٗ٣ ٚاللكغ ػالٖ أك٣البٕ ٓؾج٘٤البٝ ,ماى
٣لكغ ػٖ أثلاٗ ْٜلل
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الفضن الثالث

وضيمة تطقط فتتبعّا وضائن
هٌٓبٗ٤الالبد ػَالالٌو٣خ ٝرٌز٤ٌ٤الالخ ٛبئِالالخ ؽالالب ٍٝثٜالالب االٍالالزٌجبه
ٝاُصالال٤ٗٞ٤ ٜخ اُؼبُٔ٤الالخ رالاللٓ٤و اُيالالؼٞة ٝثالالبوف اُؼالالوام
ٌُٜ٘الالب ال رض الالب ٢ٛهٌٓبٗ ٤الالخ كض الالبئ٤خ ا الال٤طبٗ٤خ رالاللٓو اُلٌ الالو
ٝرٌٔ ٔ ْ٤ػو٤لح اوٓخ
ًَ ٛنا ؽصَ ثتؼ٤ل االٗزصبه اٌُج٤و ٝاُزاللٓ٤و اُيالبَٓ ػِال٠
هض٤خ اثٖ ًب غ كٜن ٙكضالبئ٤خ ٌِٓٔالخ ُِٜاللف ٝهٕ ًالبٕ ماى
ثالال ٖ٤االٍالالٔبن ٝاُؼ٘الالبٌُ ٖ٣ٝالالٖ اُٜالاللف ٝاؽالالل ٝاُـب٣الالخ ٝاؽالاللح
ٝأُٔالالٝ ٍٞاُالاللاكغ اُالالوئٝ ٌ٤اؽالالل ًِٜالالب رصالالت كالال ٢ضالالوة
اإلٍمّ أُؾٔل ١اُؼِ ١ٞاُؾَ ٢٘٤او َ٤
ٗؼالالْ كٜالالن ٙاُلضالالبئ٤خ اُ٘ب الالج٤خ اُيالال٤طبٗ٤خ ه٘الالبح اُصالاللب رطالالَ
ٝثَِالالبٜٗب اُيالال٤طبٗٓ ٢الالٖ عل٣الالل ثلجوًالالخ هػمٓ٤الالخ ٓلوٝؿالالخ
اُز الاللث٤و ٝاُزور ٤الالت رض الالوة االٍ الالمّ  ٓٝالالنٛت اُؾ الالن ثزِ الالي
اُيقصالال٤بد أُ٘ؾوكالالخ ًالالأثٖ ًالالب غ اُالالن ١اٍزضالالبكذ ارجالالبع
ٜٗغالالٓ ٚالالواها ً ٓالالٖ فالالمٍ االرصالالبٍ ثٜالالْ ٝاُؾالالل٣ش ٓؼٜالالْ كالال٢
هضالال٤خ االٓالالبّ أُٜالالل( ١ػِ٤الال ٚاَُالالمّل ؽ٤الالش اٜٗالالب رَالالزلػ٢
اُٝئالالي اُلَالالوخ اُلبٍالالل ٖ٣أثالالٞام أُ اللّػ ٢اثالالٖ ًالالب غ ػِالال٠
اٍ الالبً اٜٗالالالْ  ٛالالْ ٓالالالٖ ٔ٣ضِ الالٓ ٕٞالالالنٛت اُي الال٤ؼخ االٓبٓ٤الالالخ
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ٝرضؼ ْٜآبّ االٗظالبه ُزالٞؽ ٢كٌالوح اُال ٠اُ٘البً ثالبٕ اُٝئالي
اُلبٍالالوٛ ٖ٤الالْ ٓالالٖ هعالالبٍ أُالالنٛت اُيالال٤ؼٛٝ ٢الالنا ٍالالٞف
٣ي ٙٞكٌوح اُوض٤خ أُٜل٣ٝخ ػ٘ل اُؼبٓخ ٣و٘٤ب.
ٝاُؼغالت ًالالَ اُؼغالت هٜٗالالب رزظالبٛو ثبإلٗصالالبف ٝاُؾ٤البك ٛٝالال٢
ًٔب ٣وبٍ (رواٝؽل ُصبُؼ ٓيوٝػٜب ا٥صْ اُقج٤ش ٖٓ فالمٍ
اُزؼبٓ ٕٝغ رِي اُوٓٞى اُقج٤ضخ ٓالٖ اُ٘ٞا الت اٌُلالوح ٓٔالٖ
ٗصجٞا اُؼلان ُ ٌ٤كوط ُٔالنٛت أٛالَ اُج٤الذ ثالَ وٛالَ اَُال٘خ
ًالالنُي ٓالالٖ فالالمٍ رلالالو٣وٓ ْٜالالٖ أفالالٞرٍٝ ْٜالال٘لٝ ْٛػضالاللْٛ
أث٘بن اُي٤ؼخ اإلٓبٓ٤خ اُ٘غجبن كَٞ٤ُ ْٜا ثبكهح ف٤و ٍٝالمّ
ثَ ٝاؽالل ٓالٖ ٓيالبه٣غ اُِالٞث ٢اُصال ٢ٗٞ٤ٜاٌُالبكو اُالن ١أهاك
ٛزي اُؼجبك ٝرقو٣ت اُجمك
كالالالأ ٖ٣اَُِالالالبٕ اُ٘ب الالالو ٝاُالالالواك ٝأ٣الالالٖ اُلؼالالالَ اُٞاضالالالؼ
اُصو٣ؼ اُن٣ ١ـِن أ٣ ٝطبُت ث ؿمم رِي اُضـوح اُزال٘٣ ٢لالن
ٜٓ٘ب اُي٤طبٕ هُ ٠هِٞة اُؼبٓخ اُز ٢بُٔالب ؽالب ٍٝػِٔبنٗالب
ِ ٝجز٘ب اوػيان ه كؾبٜٓب ثبُ٘وبُ ٝؽلس مُي ٛٝيٓالذ ٛالنٙ
اُلضبئ٤خ ٌُٜ٘ب ال رِٔي أ ١ؽ٤بن ٛٝلكٜب َ٣الزِيّ ٜٓ٘الب مُالي
إٔ رقوط ثضٞة عل٣ل ٝكٌو عل٣ل
كبُؼصٔخ ٓوالبّ َ٣الزِيّ اللم اُ٘جال ٝ ٢الؾخ راللث٤وًٝ ٙالنُي
ؾخ ه٤بكح اوئٔخ أُؼصُ ٖ٤ٓٞألٓخ ك ما ضوة ٛنا أُوبّ
كم ؾخ ٝال رلث٤و ك ٢ه٤بكح اُ٘جٝ ٢اإلٓبّ ؽبابْٛ
ٝٝال٣الالخ اُلو٤الال ٚآزالاللاك ُِٔؼصالال ّٞكالال ٢ه٤الالبكح أُغزٔالالغ كالال ما
ضوة ٛالنا أُوالبّ ال ٣جوال ٠أ ١آزاللاك همٕ ,هٕ اُؼالل ٝاُِاللٝك
ُإلٍمّ ٣ؾب ٍٝضوة رِي اُؼ٘ب ٢ٛٝ ٖ٣ٝاُؼصالٔخ ٝاُٞال٣الخ
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ٝأُوعؼ٤خ كجوثٌْ أ ١آزاللاك ُِ٘جال ٢اوًالوّ ثوالُ ٠ال ٞضالوثذ
رِي اُؼ٘ب ٖ٣ٝكٜنا ٓب رٜلف هُ ٚ٤ه٘بح اُصلب اُلضبئ٤خ ٓٝالٖ
ٝهائٜالالب االٍالالزٌجبه اُؼالالبُٔٝ ٢ثزؼالاللك اُؾ٤ض٤الالبد كزالالبهح اكػالالبن
ٜٓل٣ٝالخ ًبمثالخ ٝرالبهح ثلضالالبئ٤خ رقو٣ج٤الخ ُِلٌالو ٝرالبهح ثلٌالالو
ٓ٘ؾوف ٝكً ٝرؾو٣ق ًِٜٝب رضب ٢ٛاإلٌٓبٗ٤الخ اُؼَالٌو٣خ
اٌُجوٟ
ٝت  ٞٛاُ٘ب و ٝأُؼٝ ٖ٤أَُلك
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الفضن السابع

ٌفظ املىوه وٌفظ السئيظ
اُـو٣ت اُؼغ٤ت اُن ١الؽظ٘ب ٙفمٍ فٞض٘ب ك ٢رِي اُؾالوة
ٝاُوز الالبٍ اُلٌ الالو ١أُو الاللً ٓالالالغ ػص الالبثخ ٓ٘ؾط الالخ ََّٓ٤الالالخ
ُٞٔٓٝالالخ ٓالالٖ أُقالالبثواد اُصالال٤ٗٞ٤ٜخ أٍُٞالالبك ٝاُؾوًالالبد
اُلٌو٣الالخ أُ٘ؾوكالالخ ًبُٔبٍالال٤ٗٞخ الؽظ٘الالب ٝثؼالالل إٔ كزيالال٘ب كالال٢
ٓؾوًبد اُجؾش ٝاٍزؼّ٘ ب ثقجوان اُجؾالش ٝاُزوصال ٢ثبُغبٗالت
االٌُزوٝ ٢ٗٝاُغبٗت أُ٤لاٗ ٢ػِ ٠أه اُٞاهالغ ٝكوٜالْ ت
عٔ٤ؼب ً ُطبػز ٚؽصِ٘ب ٝثؾ ٍٞت ٝهٞر ٚػِٝ ٠صبئن ٝكالئَ
ٝث٤بٗ الالالبد ٓص الالالٞهح ٝثٞاٍ الالالطخ أع ٜالالاليح ف الالاليٕ أُؼِ ٓٞالالالبد
(كماالبد ٓٔ٤الٞه١ل رالْ ٗيالوٛب ػِالال ٠أًضالو ٓالٖ ٓبئالخ ٓ٘زالاللٟ
ٜٓ٘ب ري٤و هُ ٠اهرجالب اُؾوًالخ أُ٤بٗ٤الخ (اُزال ٢رَالٔ ٠ثبٍالْ
ىػٜٔ٤الالب اثالالٖ ًالالب غ اُالالن٣ ١الاليػْ أّٗ الٔ٣ ٚالالبٗ ٢آٍ ل ٝاُزالال٢
رٜاللف هُالال ٠ضالوة اُوٓالالٞى اُل٤٘٣الالخ ثاللاكغ ٝريالالغ٤غ ٝرٔ٣ٞالالَ
ٓالالٖ اُوبػالاللح اإلهٛبث٤الالخ كٜ٘الالبى ٝص٤والالخ رٔ٣ٞالالَ ػَالالٌوٓ ١الالٖ
ر٘ظٔ٤الالبد اُوبػالاللح كالال ٢أه اُواكالالل ٖ٣ريالال٤و هُالالَٓ ٠الالبٗلح
ػٌَو٣خ ُضوة هٓٞى اُواكضخ ًٔالب عالبن ثبُٞص٤والخٝ ,ث٤البٕ
رؼي٣خ ٖٓ أؽل ٍوا٣ب اُوبػلح رؼي ١اٜلان ؽبكصخ (اُيهًخل
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ٝاُؾوًالالخ أُ٤بٗ٤الالخ كالال ٢اُؼالالوام اُالالنٍ ٖ٣الالوطٞا ػِالال ٠أ٣الالل١
اُواكضخ ؽَت ىػٔٝٝ ,ْٜص٤وخ ٓقبثوار٤خ هٍوائ٤ِ٤خ ري٤و
هُالال ٠أٓالالو الالبكه ٓالالٖ أُقالالبثواد أُوًي٣الالخ اإلٍالالوائ٤ِ٤خ هُالال٠
رؾو٣الالي ًالالٞاكه اُؾوًالالخ أُ٤بٗ٤الالخ ُزيالال٣ٞخ الالٞهح ٝؽو٤والالخ
ٓواعالغ اُالالل ٖ٣اُؼظٔالالبن ٝاهصالل أُواعالالغ أُصالالِؾ ٖ٤اُِالالنٖ٣
رصالالاللٝا ُٜالالالن ٙاُيالالالجٜبد ٝاالكػالالالبناد ٝاَُالالالِطبد ٝعالالاللد
هصب الالبد ٝهه٤الالخ كالالٓ ٢قالالبثط اثالالٖ ًالالب غ ريالال٤و هُالال ٠هٓالالٞى
 ٝمٍْ ُزؾو٣ي اُغٖ ٝاوثبَُخ ٝاٌُض٤و اٌُض٤و
كِ ٞؽِِ٘ب رِي اُٞصبئن ٝاُج٤بٗبد ٗغل أٜٗب ري٤و هُ ٠ػ٘بٖ٣ٝ
: ٢ٛ
ٔ -اهرجب هض٤خ اثٖ ًب غ ٓغ اُوبػلح
ٕ -اهرجالالب هضالال٤خ ع٘الالل اَُالالٔبن أ ٝهبضالال ٢اَُالالٔبن ٝؽبكصالالخ
اُيهًخ ثبُوبػلح
ٖ -اهرجب هض٤خ اثٖ ًب غ ثبُٔقبثواد اإلٍوائ٤ِ٤خ
ك٘ؾصَ ػِال ٠اهرجالب اُوبػاللح ٝهضال٤خ ع٘الل اَُالٔبن ٝهضال٤خ
اثالالٖ ًالالب غ ثبُٔق الالبثواد اإلٍالالوائ٤ِ٤خ ٣ٝو ٘٤الالب ً ٘ٛالالبى اهرج الالب
اُلضالالبئ٤خ اُصالاللب ثٜالالْ أ٣ضالب ً كٜ٘الالب ٣زضالالؼ ُِغٔ٤الالغ أٗالالٗ ٚلالالٌ
أُٔٝ ٍٞاُوئ ٌ٤اُلاكغ ٝأُؾوى ٝأَُالُ ٌ٤ضالوة اُلٌالو
اإلٍ الالمٓٝ ٢اُؼو ٤الاللح اُؾو الالخ كؾوً الالبد ٘ٓٝظٔ الالبد ٝر ٤الالبهاد
ٝهضب٣ب ٝكػبًِٜ ٟٝب ٓورجطخ ثبُِٞث ٢اُصال ٢ٗٞ٤ٜاُؼالبُٔ٢
اُنً ١بٕ ُ ٚاُ٤ل اُضبهثخ ثبؿز٤بٍ ػِ ٢ثٖ أث ٢بُت(ػِٚ٤
اَُالالالمّل ٝاإلٓ الالالبّ اُؾَ الالالٝ ٖ٤اُ الالالن ً ١الالالبٕ ٓزٔ الالالضمً ثبُل ُٝالالالخ
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اُج٤يٗط٤خ هاعغ فطجخ اَُال٤ل اُصالله اُقطجالخ ثؼ٘الٞإ (ٓالٖ
هزَ اُؾَٖ٤؟ل
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غساء كفاءات وإوكاٌيات
هٌٓبٗ٤بد ٓنِٛالخ رٌز٤ٌ٤الخ ٝاٌُزو٤ٗٝالخ ٝػِٔ٤الخ ٓٝبك٣الخ ًِٜالب
ت الالجذ كالال ٢فلٓالالخ هضالال٤خ اثالالٖ ًالالب غ أُ٘ؾوكالالخ أُورجطالالخ
ثبُؼل ٝكِْ ٗغل كً ٢مّ اُقص ّٞاُجب َ أ ١فطأ ٓطجؼال ٢أٝ
ُـالالُٝ ١ٞالالْ ٗغالالل أ ١فِالالَ ك٘الال ٢اٌُزوٗٝالالُٝ ٢الالْ ٗغالالل أ ١رٌِالالأ
ظ الالبٛو  ُٝالالْ ٗغ الالل أ ١ثؼض الالوح ك الال ٢اٌُزبث الالخ ٝاُز٘ض الال٤ل ٍ الالٟٞ
االٗؾواف اُؼوبئلٗ ١ؼْ ٍ ٟٞاالٗؾواف اُؼوبئل١
كٌز ّ الالالبة ٝفج الالالوان ر٘ض الالال٤ل ٌٓزج الالالٓٝ ٢لٌ الالالو٤ٍٝ ٕٝبٍ الالالٕٞ٤
ٝػجبهوح ثوآغ٤بد ٓٝؾزوكٞا اُزصٔٝ ْ٤اُطجبػالخ ٓٝاللٓ٘ٞا
اُؾبٍ الالالالالٞة ٝاإلٗزوٗ ٤الالالالالذ ٝاُي الالالالالجٌبد اُلبئو الالالالالخ اَُالالالالالالوػخ
ٝاُؾٞاٍ٤ت اُؼبُ٤خ اَُوػخ ٝفجوان اُصؾبكخ ٝاُ٘يو ًِٜب
رؼٔالالَ ُ٤الالَ ٜٗالالبه ٝرٌزالالت ُ٤الالَ ٗ ٜالبه ك٘غالالل أٜٗالالْ كالال ٢اَُالالبػخ
اُٞاؽالاللح ٌ٣زجالالٓ ٕٞئالالبد أُٞاضالال٤غ ثالال٘لٌ اوٍالالِٞة ٗٝلالالٌ
االؽز٤بٍ ً٤ق ٝهٕ أُؼِْ ٝاؽل ٝأُواهت ػِ ٠اُؼٔالَ ٝاؽالل
ٝاُلٌالالو ٝاؽالالل ٝاُٜالاللف ٝاؽالالل ًِٜالالب رؼٔالالَ ٝرَالالٜو ٝرصالالوف
اإلٌٓبٗ٤بد اُغَل٣خ ٝاُقجواد أُزطٞهح
ٌُٖ اَُأاٍ اُن٣ ١لٝه ك ٢اُن:ٞٛ ٖٛ
ٖٓ أ ٖ٣عبند ًَ رِي اإلٌٓبٗ٤البد ٝاُقجالواد اُزالً ٢البٕ ٓالٖ
أُلو ٝأٜٗب رَقو ُِجِل ٞٓٝاهك ٙأُبك٣خ  ٝاُجيو٣خ؟
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ٝثؼالالل اُالاللػبن ٝاُزٞك ٤الالن ٓ الالٖ أُ الال ٠ُٞاُو الالل٣و ٝثؼالالل كػ الالبن
أُ الالأٓ٘ ٖ٤اوف٤الالالبه رجالالال ّ ٖ٤أٗ ٜالالب اتالالالو٣ذ ٝأؿو٣الالالذ ثٔم٣الالالٖ٤
اُلٝالهاد ٗؼالْ ؿالوه ثٜالب ٝاٍالزل٤ل ٜٓ٘الب كال ٢ضالوة اإلٍالمّ
ٝهبكرال ٚاُ٘غجالالبن ٝضالوة اُجِالالل ٝرواصال ٚاُؼو٣الالن كجاللٍ ٓالالٖ إٔ
رٌ ٕٞرِي اإلٌٓبٗ٤بد رصت ك ٢فلٓخ اُجِل ٞٓٝاهك ٙبهد
رؼَٔ وػلائٗ ٚؼْ كؼلٗٝب أ جؼ ماد هٌٓبٗ٤خ ٓبُ٤خ أًضو ٓالٖ
هٌٓبٗ٤خ اُلُٝخ به ث ٌٓبٗ٣ ٚيزو ١رِي اإلٌٓبٗ٤بد  ٝوٗب
َٗزؼ ٖ٤ثبُـوثبن ًٔب ؽصَ ٖٓ عوان هبٗ ٕٞاُ٘لط ٝاُـبى
ٝاوؿالالوة ٝاوػغالالت ٛٝالالنا ٓالالب الؽظ٘الالب ٙفالالمٍ ًزبثبر٘الالب كالال٢
أُ٘زل٣بد كأٗب اقص٤ب ً ً٘ذ ٓزصَ ثٔ٘ظٓٞخ هٗزوٗ٤الذ ه٣ٞالخ
ًٝبٗ الالذ ٍ الالوػز ًٔ ٢الالب ٣ؼج الالو (ٍ الالٞثول كٌ٘ الالذ ػ٘ الالل ٗيالالالو١
أُٞضالٞع َ٣الالزـوم ٓ٘الٝ ٢هزالب ً ٓواللاه ٙفٔالالٌ كهالبئن ًٝالالبٕ
أؽالالل أرجالالبع اث الالٖ ً الالب غ ٘٣ي الالو ك الال ٢اُقٔالالٌ كهالالبئن ػي الالوح
ٓٞاضالال٤غ ٗؼالالْ أعالالل ػيالالوح هكٝك ٓ٘ضالاللح ٓٝلجوً الخ ٓٝزو٘الالخ
ًِٜب ؽصِذ ثٞهذ هًِِٔٝ َ٤الب كفِالذ ٝثالأٝ ١هالذ كال ٢اُِ٤الَ
أ ٝاُٜ٘الالبه أعالالل ٛالالنا اُؼضالال ٞاُالالنٛ ١الالٓ ٞالالٖ أرجالالبع اثالالٖ ًالالب غ
ٓزٞاعل ٞٓٝاض٤ؼ ٚعبٛيح ٝهكٝك ٙعالبٛيح ٝاالؽز٤البٍ ٗلالٌ
االؽز٤البٍ ثٌالالَ رِالي أُٞاضالال٤غ همٕ أ ١فجالوان اُالالنٌ٣ ٖ٣زجالالٕٞ
ًٝالالْ ٍالالوػز ْٜكالال ٢اُز٘ضالال٤ل ٝأ ١رو٘٤الالخ اٌُزو٤ٗٝالالخ ٔ٣زٌِ الٕٞ
اٜٗب ٍقود ُ ْٜاالٓٞاٍ َُ٤زقلٓٞا اهٝ ٟٞاكضَ اُزو٘٤البد
ُزٔو ٣الالو ٓي الالوٝػ ٚأُ٘ؾ الالوف كبوٗص الالبه اوف ٤الالبه اُجَ الالطبن
اٗزصوٝا ٛٝيٓٞا رِي اإلٌٓبٗ٤بد ٝاٌُلبناد ثٜٔالخ  ٝالمثخ
ٝكٌو ّٗ٤و ك٤ب ُٜب ٖٓ ٗؼٔخ ال رؼ ّل ٝال رؾص٠
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ليظ هلل بن لمػيطاُ
هضالال٤خ ٣و٤٘٤الالخ ه ٗالالُٔ ٚالالب ٣طالالوػ ػِالالٍ ٠الالج َ٤أُضالالبٍ أَُالالأُخ
اُزبُ٤خ:
٘  ٛٝ ٔٔ = 7 +الال ٢فب ئ الالخ ٣و ٘٤الالب ً كجؼ الالل هصج الالبد فطئ ٜالالب
ُِقص الالالالْ ثبُ الالالاللُٝ َ٤ث ٤الالالالبٕ اُغ الالالالٞاة اُص الالالالؾ٤ؼ  ٛٝالالالالٕٔ ٞ
كبُٔلو ٝهٜٗب ر٘ز٘٣ٝ ٢ٜز ٢ٜاٌُمّ كٜ٤ب ػِ ٠أٍبً هٜٗب
كوؽ ٜٓ٘ب ٝثبٕ فطأٛب
ٌُالالٖ اُطبٓالالخ اٌُجالالوُ ٟالال ٞإٔ مُالالي اُقصالالْ مٛالالت ٝرؾالال ٍٞهُالال٠
ؿ٤و ٌٓبٕ ٝأصبه ٗلالٌ رِالي اُوضال٤خ ٘ٛالبى  ٝجالَ ُٜالب ٝهٝط
ُٜب ٓبما ٌ٘٣يق ُِؼبهَ أُ٘صق؟ ٓالبما ٌ٘٣يالق ُٔالٖ افزالبه
اُطو٣الالن اُالالن٣ ١صالال ٕٞثالال ٚػوِالالٝ ٚال ٣غؼِالال ٚالالق اُجٜالالبئْ
ٝاُؼغٔبٝاد؟
ٛالالَ هٕ ٛالالنا أُض٤الالو ُزِالالي اُوضالال٤خ ٣و٣الالل ثٜالالب ٗلالالغ ا٥فالالوٖ٣
ٝهضب ت ٍجؾبٗٚ؟
أّ هٗ٣ ٚو٣ل اُؼجش كوط؟
اّ ٓبما؟
ٛالالنا ٓالالب الؽظ٘ الالب ٙػ٘الالل ارج الالبع أُالاللّػ ٢اٌُالالبمة اثالالٖ ً الالب غ
أُِؼ الال ٕٞؽ ٤الالش ثؼ الالل إٔ ٗضج الالذ ثط الالمٕ ٓ الالب  ٣الاللّػ ٕٞثبُ الاللَُ٤
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اُٞع الالاللاٗ ٢ك الالال ٢أُ٘ز الالالل ٟاُلمٗ الالال٘ٗٝ ٢ز ٜالالال ٓ ٢الالالٖ اُ٘و الالالبُ
ثقصٞص ٓب ٣طوؽ٣ٝ ٕٞزْ رل٘٤لٗ ٌُٖ ٙغالل ٗلالٌ اوٍالٔبن
ٗٝلالالٌ اوٍالالبُ٤ت ٗٝلالالٌ أُٞضالالٞع ٗؼالالْ ٗلالالٌ أُٞضالالٞع
 ٝجن او َ ك٘ٓ ٢زل ٟآفالو ٣ٝالوٝط ُٜالب ثال٘لٌ اإلصالبهح ٣الب
ٍجؾبٕ ت
همٕ ثوثٌْ ًُ ٞبٕ ػِٔٛ ْٜنا هلل أال ٌ٣ل ٖٓ ٕٞرِي اُوضال٤خ
ٝهصبهرٜب ٖٓ عل٣ل أال ٣وز٘ؼ ٕٞثبوكُخ اُٞعلاٗ٤خ اُز ٢رؼط٠
هُ٣ٝ ْٜ٤ؾبعغ ْٜثٜب اوف٤به
ْ
أُالالٛ ٌ٤الالنا ٛالال ٞهصالالبهح ثِجِالالخ ٝريالال ٚ٣ٞكٌالالو ٛٝالال ٞهٕ الاللّم
اُ٘البً ثزِالالي اُوضالال٤خ أُصال٤و٣خ اُقب ئالالخ كجٜالالب ٗٝؼٔالالذ ْ
ٝهٕ
ُزوٛالالبرٛ ْٜوثالالٞا ثٜالالب هُالالٓ ٠الالٖ
ٝعالاللٝا هاكػ الب ً ُٜالالْ ٝكآـ الب ً ّ
٘٣قالاللع ثٜالالب ك٘غالاللً ْٛالالأّ اٌُالالمة رٜالالوة ثٌمثٜالالب ثالال ٖ٤اُؾالالٖ٤
ٝاُؾٖ٤
همٕ ُ ٌ٤هلل ٝال ك ٢ت ٝال هُ ٠ت ثَ ُِي٤طبٕ ٝ ٚ٘ٓٝهُٚ٤
رِي اُلػ ٟٞاُجب ِخ اُزً ٢ل ٠ت اوٛب اُجمك ٝاُؼجبك
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وػابّة املواقف

ؽز ٠ال ٣جوى بؽت اُؾالن ٝرضال٤غ هضال٤زٝ ٚرقِالط اوٝهام
ك الالالالالم ٣ؼ الالالالالوف ٝال ٜ٣ز الالالالالل ١هُ ٤الالالالال ٚك٤ؾ الالالالالبٝ ُٕٞٝثقطط ٜالالالالالْ
ٓٝأآوار ْٜاُي٤طبٗ٤خ ٓطبثوخ ٓٞاهق بؽجٝ ْٜاال٤طبْٜٗ
أُلّػٓ ٢غ بؽت اُؾن هال ٓب ٤َ٣ئ ٕٞهُ ٚ٤ك ٢اُ٘ظو٣خ
كصبؽت اُؾن ٣لػُ ٞإلٓبّ (ػِ ٚ٤اَُمّل  ٝالبؽج٣ ْٜاللػٞ
ُإلٓبّ(ػِ٤الالال ٚاَُ الالالمّل  ٝالالالبؽت اُؾالالالن ٣الالالوك االؽالالالزمٍ
 ٝالالبؽج٣ ْٜالالوك االؽالالزمٍ  ٝالالبؽت اُؾالالن ٣الاللػُِ ٞؼِالالْ
ٝاُؼَٔ  ٝبؽج٣ ْٜلػُِ ٞؼِْ ٝاُؼَٔ
كٔب أُبئي همٕ؟
كجؼل ٓيبثٜخ أُٞاهق ٝاُزؼٔل ثٔيالبثٜزٜب َ٣ال٢ن البؽجْٜ
٣ٝظِالْ َ٣ٝاللي اُاللٓبن ٣ٝيٗال٣ٝ ٢لغالو كيالَٔ البؽت اُؾالالن
ثالالبُلغٞه ٝاإلٍالالبن ح ُٔالالبما وٕ اُٞههالالخ ضالالبػذ ػِالال ٠اُغٜالالبٍ
ٝاَُنط  ْٛٝاٌُضوح اٌُبصوح ٖٓ اُ٘بً ٌٛٝنا ٌٛٝنا
كٌ٤ق ٣تؼوف بؽجٌْ هٝؽ ُٚ ٢اُللان ً٤الق ٤ٔ٣الي اُجَالطبن
اَُنط ٛنا  ٞٛاإلٓبّ ٖٓ ؿ٤وٝ ٙاُـ٤الو ٣يالج ٜٚكال ٢أُٞهالق
ظبٛوا
ٛنا ٍالِٞى ٍالبك اُؼوال ٍٞأُزؼل٘الخ ٝاٍالزؾٌْ كٜ٤الب كِال ٞفالوط
ظالالالبُْ ٝكعالالالبٍ ٍٝالالالؾو أػالالال ٖ٤اُ٘الالالبً ٝاٍالالالزوٛجٝ ْٜأؽ٤الالال٠
أُٞرٝ ًِْٜٔٝ ٠أٓالو اُقوثالخ ث ظٜالبه ً٘ٞىٛالب ٝأفالوط ُٜالْ
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اُق٤واد ٣ َٛوٛ ُٕٞٞنا اإلٓبّ أّ هٗ٤ٍ ْٜوكض ٚٗٞؽزُٞ ٠
ًبٕ اإلٓبّ ,ثِ ٟٞصْ ثِ ٟٞصْ ثِٟٞ
كم رؼوف هٓبٓي هال ثؼالل ارجبػالي أُٜ٘الَ اُصالبك ٢اُالن٣ ١اللٍ
ػِ ٠اإلٓبّ ٝ ٚ٘ٓٝهُ٤الٓٝ ٚالٖ ٍالجوذ ُال ٚاُؾَال٘ ٠كأثؼالل ٙت
ػٖ اُلز٘خ ٝأؿجباٜب
ت
ْ
َ٘ ٠أ ُْٝئِالي
هبٍ رؼبُ ((: ٠هِ َّٕ اَُّنٍِ ٖ٣جوذْ ُ تَِّّ٘ٓ ْٜب اُ تؾ ْ
ػ ْٜ٘ب تٓجْؼلت ٕٝلل اوٗج٤بنٔٓٔ/
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الفضن الثاوَ

اٌتضاز الكرتوٌي وويداٌي
هؿْ ًالَ ٓالب مًوٗالبٓ ٙالٖ هٌٓبٗ٤البد ٝرو٘٤البد ٓٝالٞاهك ثيالو٣خ
ٍالالقود ٝرَالالقو ُضالالوة اُؼو٤الاللح ٝاُلٌالالو أُؾٔالالل ١او الالَ٤
هؿْ ًَ مُالي االبند اإلهاكح اإلُ٤ٜالخ إٔ ريٛالن ٝر٘اللؽو رِالي
اُوٞح اُٜبئِخ ٗؼْ هالٞح ظبٛو٣الخ ثؾغٜٔالب اإلػمٓالٝ ٢أُالبك١
ٌُٜ٘ب أ ٖٓ ٖٛٝث٤ذ اُؼٌ٘جٞد االبند ههاكح ت إٔ ٌ٣ياللٜب
اوٗصالالبه اوف٤الالبه كٌِٔالالب كفِالالٞا أرجالالبع اُيالال٤طبٕ هُالال٘ٓ ٠زالاللٟ
ٓٝؾلَ ٗوالبُ ٝعاللٝا أٗصالبه ت ٓالواثط ٖ٤ثالنُي اُضـالو ُٝالْ
٣غؼِٞا ُٓ ْٜز٘لَب ً ٝاؽلا ً ُجش ًٍٔٝ ْٜٓٞجؾٞا أ ٍٝظٜالٞه
ُٜالالْ ثالالنُي أٌُالالبٕ ٜ٣ٝوث الال ٕٞهُالال ٠أُ٘زالالل ٟا٥فالالو ٗٝل الالٌ
أُٞاعٜالالخ ٣غالاللٜٗٝب ٘ٛالالبى ؽزالال ٠ضالالبهذ ثٜالالْ اَُالالجَ ك٘الالواْٛ
ٌ٣زج ٕٞؽز ٠ك٘ٓ ٢زل٣بد اُطوة ٝاُـ٘بن ٘ٓٝزالل٣بد اُلَالن
ٝاُلغالالٞه أُٞعالالٞكح ػِالال ٠االالجٌخ االٗزوٗ٤الالذ ٗؼالالْ اضالالطوْٛٝ
اوف ٤الالالالبه إٔ ٜ٣وث الالالالٞا ثلَ الالالالو ْٜثض الالالالمُ ْٜهُ الالالال ٠أ ١ثوؼ الالالالخ
٣زصالالٞهٜٗب ٗبعؾالالخ ُٜالالْ ٝاٗوِجالالذ اُوضالال٤خ  ٝالالبه اوف٤الالبه
٣مؽوالالال ْٜٗٞكل الالالوٝا ٣غالالالوٝ ٕٝهان ٛالالالْ اُق٤جالالالخ ٝاُقَ الالالوإ
ٝاٌَٗالالوٝا ٛٝوثالالٞا ٛٝوثالالٞا ٗؼالالْ ٛوثالالٞا اٌُزو ٤ٗٝالب ً ٤ٓٝالاللاٗ٤ب ً
ٗؼْ كٜوٝث٤ٓ ْٜلاٗ٤ب ً ًيق ًنثٝ ْٜفاللاػ ْٜثالأٗ٣ ْٜو٣اللٕٝ
أُجبِٛخ أُجبِٛخ اُز ٢رجغؾٞا ثٜب ٓواها ً ٝرٌواها ً ُٔٝب هجالَ
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اوٗصالالبه ٓجالالبِٛزٓٝ ْٜجبِٛالالخ الالبؽج ْٜاٌُالالبمة اثالالٖ ًالالب غ
ٗٝيُالالٞا اوف٤الالبه هُالال ٠اُيالالبهع ُٔجالالبِٛزٛ ْٜوثالالٞا ٝاٌَٗالالوٝا
ٝثالالبٕ ًالالنة اكػالالبن ٝ ْٛجِالالٞا ُٜالالب ٓالالوح أفالالو ٟثالاللػ ٟٞهٕ
أُجبِٛالالالخ ؿ٤الالالو ربٓالالالخ اُيالالالوٝ ٝر٘يُ٘الالالب ٛٝجط٘الالالب  ٝالالالوٗب
ثَٔالالزٞاٝ ْٛهجِ٘الالب ٗٝيُ٘الالب ٝثالالبٕ ًالالنة عل٣الالل ٗٝلالالبم عل٣الالل
 ٝجِالالٞا ٓالالوح صبُضالالخ ثالاللػٝ ٟٞا٤ٛالالخ هٗ٘الالب ٗو٣الالل ٓجبِٛالالخ اَُالال٤ل
اُؾَ٘ ٢ث٘لَالٝ ٚرصالل ٟاَُال٤ل ثِؾٔالٝ ٚكٓالٝٝ ٚهالق ٣ؾٔالَ
أٝهام أُجبِٛالالخ  ٝالال٤ـٜب ػ٘الالل اوئٔالالخ او ٜالالبه كالالم أُ اللّػ٢
ٝال ىٓور ٚكبرضؼ هٗ ٚال اوف ٝال ػلخ ثَ هماُخ ٝفَخ
كبٗز صبه اٌُزو ٢ٗٝػبُٔٝ ٢اٗزصبه ٓ٤لاٗ ٢ػالبُٔٗ ٢ؼالْ كال٢
اُيوم ٝك ٢اُـوة ٝك ٢اُيالٔبٍ ٝكال ٢اُغ٘الٞة ٗؼالْ كالً ٢الَ
اُو٤ٓٞبد ٝاُغَ٘٤بد ٝك ًَ ٢ثوبع اُؼبُْ ُالْ ٣جالن ٌٓالبٕ هال
ٝثالبٕ فالاللاػًٝ ْٜالالنثٝ ْٜاهرجالب  ْٜثبُصالال٤ٗٞ٤ٜخ ٝاُصالالِ٤ج٤خ
كٚ٤
كَمّ ػِ ٠أُواثط ٖ٤اوف٤به اُنً ٖ٣بٗٞا ًٖٔ هبرالَ اُالوّٝ
ٝاُزوى ٝاُقيه كول ٝهك ػٖ اإلٓبّ اُؼٌَو(١ػِ ٚ٤اَُمّل
أٗ ٚهبٍ:
((عمىاء غيعتٍا وسابطوُ يف الثغس الري يمي إبميظ وعفازيتْ،
وميٍعوٌّي عَ اخلسود عمى ضعفاء غيعتٍا ،وعَ أُ يتطلمط
إبميظ وغيعتْ الٍواصب ،أال فىَ اٌتضلب للرلم ولَ غليعتٍا
كاُ أفضن ممَ جاِد السوً والرتك و اخلصز ألف ألف وسة ،ألٌْ
يدفع عَ أدياُ حمبيٍا ،وذاك يدفع عَ أبداٌّي)).
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ٝػٖ اإلٓبّ اٌُبظْ ػِ ٚ٤اَُمّ أٗ ٚهبٍ:
((فقيْ واذد يٍقر يتيىاً وَ أيتاوٍا ،املٍقطعني عَ وػاِدتٍا،
والتعمي وَ عمووٍا أغد عمى إبميظ وَ ألف عابد ،ألُ العابد
ِىْ ذات ٌفطْ فقط ،وِرا ِىْ وع ذ ات ٌفطْ ذات عبلاد اهلل
وإوائْ ،ليٍقرِي وَ يد إبميظ ووسدتْ ،وكرلم ِو أفضن عٍد
اهلل وَ ألف ألف عابد وألف ألف عابدة)).
ٝهالالبٍ أثالال ٞػِ٤الال ٚاَُالالمّ :هالالبٍ ػِالال ٢ثالالٖ ٍٓٞالال ٠اُوضالالب
ػِ ٜٔ٤الالب اَُ الالمّ(( :أكض الالَ ٓ الالب ٣ولٓ الال ٚاُؼ الالبُْ ٓ الالٖ ٓؾج ٘٤الالب
ٞٓٝاُ٘٤ب أٓبٓ ّٞ٤ُ ٚكوالوٝ ٙكبهزالٝ ٚمُالَٓٝ ٚالٌ٘ز ٚإٔ ٣ـ٤الش
ك الال ٢اُ الاللٗ٤ب َٓ الالٌ٘٤ب ً ٓ الالٖ ٓؾج ٘٤الالب ٓ الالٖ  ٣الالل ٗب الالت ػ الالل ٝهلل
ُٝوٍ٣ ,ُٚٞو ٖٓ ّٞهجوٝ ٙأُمئٌخ لٞف ٖٓ ال٤و هجالوٙ
هُالٞٓ ٠ضالغ ٓؾِالالٓ ٚالٖ ع٘البٕ ت ,ك٤ؾِٔٗٞالال ٚػِال ٠أع٘ؾالالزْٜ
٣وُٞالالُ ٕٞالالٓ :ٚوؽجالالب ٞثالالبى ٞثالالبى ٣الالب كاكالالغ اٌُالالمة ػالالٖ
اوثواه ٣ٝب أٜ٣ب أُزؼصت ُألئٔخ اوف٤به لل
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الفضن التاضع

ذتى ال تػم العاوة
مًالالو كالال ٢اُزالالبه٣ـ هٕ اُ٤ُٞالالل ثالالٖ ػوجالالخ فِ٤لالالخ ػضٔالالبٕ ػِالال٠
اٌُٞكخ عبن ثَبؽو ثِٜٞإ كَٓ ٢غل اٌُٞكخ ٝأفن اَُالبؽو
َ٣الالؾو أػالال ٖ٤اُ٘الالبً كوٓالالُ ٢الال ٚأؽالالل أَُالالغ ٖ٤ٗٞكالالٍ ٢الالغٖ
اُ٤ُٞل اثٖ ػوجخ َُِبؽو كَؾو أػ ٖ٤اُ٘البً ٝفاللػ ْٜثأٗالٚ
رؾ ٍٞهُالًِ ٠الت ًالبٕ ٛالنا كالٍ ٢البؽخ أَُالغل كاللفَ ػِالْٜ٤
ع٘الاللة أؽالالل أ الالؾبة أٓ٤الالو أُالالأٓ٘( ٖ٤ػِ٤الال ٚاَُالالمّل كوالالبٍ
ُِ٤ُٞل:
ٓبما رلؼَ ك ٢ث٤ذ ت؟
ن بالوح ف ح أ للمو فقاه لن للولي
ٓٝب ض٤و ٙػِ ٠اُ٘بً ك ْٜال ٜ٣زُٔٔ ٕٞب ٣لؼِ ٚاَُبؽو
كوبٍ ُ ٚع٘لة ٣ب ٤ُٝل هٗي رأر ٢ثبَُبؽو ٘ٛب ك٤قاللع اُ٘البً
هٗ ٚأؽ ٠٤أُٞر٣ٝ ٠لفَ ٖٓ كثو اُؾٔبه ٣ٝقوط ٖٓ كٔ٣ ٚالب
٤ُٝل أال رقبف إٔ ريي اُؼبٓخ؟
ٓؾَ اُيبٛل ٘ٛب ((أال رقبف إٔ ريي اُؼبٓخلل
ٗؼْ هُ٘ َ٤ب ٓالٖ ثؼال ٓالٖ ُٜالْ هٌٓبٗ٤الخ ػِٔ٤الخ ًوعالبٍ ك٣الٖ
ٝؿ٤وٓٝ ْٛب ض٤و كػ ٟٞاثٖ ًب غ ػِال ٠اُ٘البً كبُ٘البً ال
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رأٖٓ ثٜب ٝال رصلهٜب كبروًٛٞب كِ ٌ٤كٜ٤ب أ ١أ٤ٔٛخ كوِ٘ب
ُ:ْٜ
أال رقالالبك ٕٞإٔ ريالالي اُؼبٓالالخ ثؼو٤الاللرٜب ٝرَالال٢ن اُظالالٖ ثٜالالب
كبإلكػبن اُنَ٣ ١ط ٣ٝيٓ ٙٞؼبُْ اُ٘ظو٣خ اإلٍمٓ٤خ اُؾوالخ
ٝفص ٞب ً اُوض٤خ أُٜل٣ٝخ ٣غؼَ اُؼبٓخ ريي ثؼو٤لرٜب
ٝهل ٝهك ػٖ اإلٓبّ اُؼٌَو( ١ػِ ٚ٤اَُمّل ٛنا اُؾل٣ش
(عمىاء غيعتٍا وسابطوُ يف الثغس الري يمي إبميظ وعفازيتْ،
وميٍعوٌّي عَ اخلسود عمى ضعفاء غيعتٍا)....
٣ؼ٘الال٘ٛ ٢الالبى كالُالالخ ٝاضالالؾخ ػِالالٝ ٠عالالٞك اٌُض٤الالو ٓالالٖ ضالالؼلبن
اُي٤ؼخ ٣وؼال ٕٞكال ٢االجبى هثِالٓٝ ٌ٤وكرال٘ٛٝ ٚالبى ٓواثطالٕٞ
ك ٢اُضـٞه ٘ٔ٣ؼ ْٜٗٞػٖ اُقوٝط ػِٛ ٠أالن اُضالؼلبن ٓالٖ
اُي٤ؼخ ٝهل رج ّ ٖ٤كضًِٝ ْٜوآز ْٜػ٘ل ت رؼبُ٠
كؾزالال٣ ٠زج ال ُِّ٘ ٖ٤الالبً ًالالنة االكػالالبن ٝكَالالن أُ اللّػ ٢ال ٣جوالال٠
ٓغبٍ ُِي٤طبٕ إٔ ٘٣لن هُال ٠هِالٞة اُضالؼلبن ٌَ٘٣ٝالو ػوثالٚ
ٝال رجو ُٚ ٠ثبه٤خ
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الفضن العاغس

ِكرا كاُ االٌتضاز
هض الال٤خ ر٘لغ الالو ث ٤الال ّٞثٔأُل الالبد ٞٓٝاض الال٤غ ٝر٘زي الالو ٝرض الالبه
ثلضالالبئ٤خ ٝرقالالوط هُالال ْٜ٤ثضالالٞة اُولاٍالالخ ٝاٌُوآالالخ ٝاوٍالالٞح
ثالالبُ٘ج ٢اوًالالوّ ( الالِ ٠ت ػِ٤الالٝ ٚآُالالٚل ٝهٜٗالالب هضالال٤خ ظِٔالالذ
ٝأ الالؾبثٜب هِالالخ ٝكائٔالالب ً اُوِالالخ ٓظِالالٍٝ ٖ٤ٓٞالال٘٤به ٞ٣ؿو٣الالت
ػغ٤ت أفالوط ضالٖٔ ٓقططالبد ًالبٕ الثالل ٓالٖ رؾو٤وٜالب ػِال٠
أه اُؼالالالالوام كوالالالالطٗ ,ؼالالالالْ كزالالالاللػْ ثٔأ٣الالالاللاد ٝاكػالالالالبناد
ًبُٔجبِٛالالالخ ٝؿ٤و ٛالالالب كزجغؾ الالالٞا ثبوكُ الالالخ اُٞا ٤ٛالالالخ ًبُون ٣الالالخ
ٝاالٍزقبهح صْ أُجبِٛخ كٱكّػ ٠البؽجٝ ْٜىػال ْٜٔ٤اٌُالناة
أؽٔ الالل اٍ الالٔبػ ً َ٤الالب غ اُجص الالوا ١ٝأُجب ِٛالالخ ٝر الالجغؼ ث ٜالالب
 ٝالالبػ  ٝالالبػ كَالالٌذ اُغٔ٤الالغ كظالالٖ هٜٗالالْ فالالبكٝ ٙٞرالالوككٝا
ٓ٘ ٚكزٔبك ٟثٜب ٝرٔبك ٝ ٟبهد كُ ِٚ٤اُوئ ٌ٤اُن٣ ١ؼزٔل
ػِ٤الال ٚثبػزجالالبه إٔ أكُزالال ٚاُزالالٍ ٢الالبهٜب ٍالالوطذ ػالالٖ اُؾغ٤الالخ
ٝ ٌُٖٝثؼل ٌٍٞد اُغٔ٤غ رصل ٟاوف٤به اوٗصبه ُٔجبِٛزٚ
كزص الالالل ٟاوؿ اث الالال ٛ ٞالالالبكٝ ١اوف الالالذ أّ أؽٔ الالالل ٝاض الالالطوٙٝ
ُِٜوٝة ٗؼالْ اٗزظالوٝا كالً ٢الوثمن ٝهالوة اُصالؾٖ اُؾَال٢٘٤
اُي الالو٣ق ٝاٗزظ الالوٝا ك الالم أُ الاللّػٝ ٢ال عمٝىر الالٝ ٚاٗزظ الالوٝا
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ٝاٗزظوٝا ٝثبٕ اٌُنة صْ رصل ٟاوف٤البه اوٗصالبه كال ٢عٔالغ
أُجالالبٛمد كالال ٢ثـالاللاك ٝاُؾِالالخ ًٝالالوثمن ٝاُ٘غالالق ٝاُلٞ٣اٗ٤الالخ
ٝكالال ٢اٌُالالٞد ٝم ١هالالبه َ٤ٓٝالالبٕ ٝكالال ٢اُيالالبّ ٝرصالالل ٟاوؿ
ؿو٣الالت ٓؾزالالبه ٓالالغ ىٝعزالال ٚاُطالالبٛوح كالال ٢هجالالو اُ٘جالال ٢اوًالالوّ
ُٔجبِٛزالٓٝ ٚمػ٘زالالٝ ٚرصالالل ٟاُطلالَ اُصالالـ٤و ٝاوّ ٝاُيالال٤ت
ٝاُيجبة ُٔجبِٛزٌُٖٝ ٚ
أ ٖ٣أُلّػ٢؟
أ ٖ٣مٛت؟
أ ٖ٣رٔبك٣ي ٝرجغؾي أُجبِٛخ أُجبِٛخ؟
ٌُٖ ال ٓجبِٛخ ٝال ٓجبِٛخ ٝال ػصٔخ ٝال  ٝب٣خ ٝال هلاٍخ
َالخ
ٝال اوف ٝال هٔ٤خ ٝال ٌٓبٗخ ٝال ؽَت ٝال َٗت ثالَ ف ّ
َخ ٝفلاع ٝفلاع ٝفلاع ٝكَالن ٝكَالن ٝكَالن
َخ ٝف ّ
ٝف ّ
أال ُؼ٘خ ت ػِٝ ٚ٤ػِ ٠أا٤بػٝ ٚأرجبػٝ ٚأٍ٤بكٙ
كقوعالالذ أكالالٞا ٙاُيالال٤طبٕ ٓالالٖ عل٣الالل رٌ٘الالو ٝرزٌ٘الالو أُجبِٛالالخ
ػِ ٠أٜٗب ٓجبِٛخ ك ٢اُٜٞان
ً٤الالالق كالالال ٢اُٜالالالٞان  ٝالالالبؽجٌْ ٛزٌالالالذ ؽوٓزالالالُٝ ٚؼالالالٖ كالالال٢
اَُالالٔٞاد ٝاوهضالالُ ٖ٤ؼ٘الال ٚاُغٔ٤الالغ كٜالالَ ُالالٓ ٚالالٖ هٔ٤الالخ أٝ
ؽوٓخ ُ٘٤زصو ت ُٚ؟
ُالً ٞالبٕ هَٗالالبٕ ُال ٚأكٗالال ٠هٔ٤الخ ُاللكغ ت ػ٘الالٗٝ ٚصالوٌُٝ ٙالالٖ
اُؼٌٌ ٣لوػ ت ثِؼ٘ٝ ٚرلوػ ٓمئٌز ٚثِؼٖ اُاللعبٍ اٌُالبمة
أُ٘بكن اُلبٍن
ٗؼْ هبُٞا هٜٗب ؿ٤و ربٓخ اُيوٝ
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ٌُٖ ر٘يُ٘ب ٓؼٝ ْٜر٘يُ ٘الب ٌُ٘يالق اٌُالنة ٝاُ٘لالبم ٣ٝالنٛجٕٞ
هُالال ٠عٜالالْ٘ ٝثالالئٌ أُصالال٤و ر٘يُ٘الالب ٝهِ٘الالب ٗؼالالْ ٝارلو٘الالب ػِالال٠
أُجبِٛخ ٗ ٌُٖٝلٌ اٌُنة ٝاُقلاع ٗٝلٌ اُٜوٝة ٗٝلالٌ
اُقَالالخ ٝفوعالالذ أَُالال٘زٓ ْٜالالٖ عل٣الالل ٓٝالالوح صبُضالالخ فوعالالذ
 ٝبؽذ هٕ البؽج ْٜأؽٔالل اُؾَالٖ ٣اللػ ٞاَُال٤ل اُصالوف٢
ُِٔجبِٛالالخ ٗؼالالْ ثٜالالنا اُِلالالع ٣الاللػ ٞاَُالال٤ل اُصالالوفُِٔ ٢جبِٛالالخ
ٝرجغؾٞا ثنُي ٝهبُٞا ٛالن ٙكو الز٘ب كبُؾَال٘ ٢ال ِ٣جالِ ٢ج٘الب
ٗٝقوط ٓ٘زصو ٌُٖ ٖ٣ؽز ٠رٌ ٕٞاُؾغخ كالٞم اُزٔبٓ٤الخ ثالَ
ربٓخ رٔبٓب ً ٗ ٌٕٞ٣ٝبًوٛب ثأٍلَ كهى ٖٓ اُ٘به
كزصالالل ٟاَُ الال٤ل اُؾَ الال٘( ٢كاّ ظِ الالٚل ث٘لَالال ٚثِؾٔالالٝ ٚكٓ الالٚ
ُٔجبِٛخ أُلّػٛٝ ٢النا ٗال ًالمّ اَُال٤ل اُؾَال٘ ( ٢كاّ ظِالٚ
اُٞاهف ل
(( الٍقطللة اخلاوطللة عػللسة  :أٌللا بمرىللي وغللرىي ودوللي
وٌفطي.....
هما أِ٘ ٝب آُ ٠الب ً٘الب ٗقطالط اُ٤الٝ ٚأهؼ٘الب ٙكال ٢كالـ االف٤البه
اُؼِٔالالالال ٢اُيالالالالوػ ٢االفمهالالالالًٝ ٢يالالالالل٘ب ػٞهارالالالال ٚاُلٌو٣الالالالخ
ً٤ق؟
ٝاالفمه٤خ ٝاُ٘لَ٤خ ًِٜب ٝأٓبّ االاٜبك,
ٝآٍ ٝاُاللػبن ثالبُلوط ُوالبئْ آٍ
ثؼل اُصمح ػِال٠
( ِٞاد ت ٍٝمٓ ٚػِ ْٜ٤اعٔؼٖ٤ل
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أهالالٝ ,ٍٞهالالغ ٓالاللػ ٢اُؼصالالٔخ اٌُالالبمة كالال ٢اُلالالـ كِالالْ ٣لالالل ٙال
ػصالالٔز ٚأُقبثوار ٤الالخ ٝال ٍ الالؾو ٙاُجب الالَٝ ,اٌٗيالالق ًنث الالٚ
ٝع ِٜٚوثَالط ٝأٝضالؼ اُؼجالبهاد كضالمً ػالٖ عِٜال ٚثالبوٓٞه
اُـ٤ج ٤الالخ ك ٜالال ُ ٞالال ً ٞالالبٕ ٓؼص الالٓٞب ً (ؽَ الالت ىػٔ الالًٝ ٚنث الالٚ
ٝكعِٚل ُؼِالْ ٝػالوف اٗالً٘ ٢الذ ٓالغ أُجالبٝ ٖ٤ِٛهالل رصالل٣ذ
ث٘لَٓ ٢ؼْٜ
ُٝؼِ الالْ ٝػ الالوف ك الال ٢أٓ ١جب ِٛالالخ  ٓٝالالغ أ ١أف ٤الالبه ٝكالالال ٢أ١
ٓٞضغ ً٘الب ٗجبِٛال ,ٚكٜالنا أٗالب ٛٝالأالن اوف٤البه ًِٜالْ ٔ٣ضِ٘ال٢
ٞ٘٣ٝة ػ٘٢
ُٝؼِ الالْ ٝػ الالوف أ٣ض الالب ً اٗ الال ً٘ ٢الالذ أؽٔ الالَ ث ٤الالل ١ػ الاللح أٝهام
رزضٖٔ ػجبهاد اوػ٤خ ٝأكػ٤خ هلٍ٤خ رنًو ك ٢أُجبٛمد
ًٔب أؽٔالَ ثال ٖ٤اوٝهام ٝأًضالو ٓالٖ ٝههالخ رزضالٖٔ أًضالو ٓالٖ
هٝا٣خ ٝثٔصبكه ٓزؼلكح ري٤و اُ٤ ٠ـخ ٓجبِٛخ ّ
ؽش ػِٜ٤ب
أُؼص( ٕٞٓٞػِ ْٜ٤اَُمّل ٝػِٔٛٞب ُجؼ أ ؾبثْٜ
ُٝؼِالالْ ٝػالالوف اٗالال ٢اقصالال٤ب ً أثو٤الالذ أُجبِٛالالخ ٓلزٞؽالالخ اُالال٠
ٝهالالذ ًزبث الالخ  ٛالالن ٙأٌُِ الالبد  ٍٝالالأثوٜ٤ب ٓلزٞؽ الالخ اُ الالٝ ٠ه الالذ
جبػزٜالالب ٗٝيالالوٛب ٝثالال٘لٌ االٍالالِٞة ٝاُٞضالالغ ٓٝالالغ ٗلالالٌ
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االٝهام ٓٝالالب رزضالالٔ٘ٓ ٚالالٖ هٝا٣الالبد ٝأكػ٤الالخ ٝامًالالبه  ٝالال٤ؾ
ٓزؼلكح ُِٔجبٛمد ٝهكد ػٖ أُؼص( ٖ٤ٓٞػِ ْٜ٤اَُالمّل,
ٛٝب ٢ٛأٓبٓٝ ٢كال٣ ٢الل ١ؽزال ٠كالٛ ٢الن ٙاُِؾظالخ اُزال ٢أًزالت
ٝت رؼالبُ ٠اُؼِال ٢اُوالل٣و االبٛل ػِال٠
كٜ٤ب ٛن ٙأٌُِبد
ٓب أه:ٍٞ
كٜالالب أٗالالب ثِؾٔالالٝ ٢االالؾٔٝ ٢كٓالالٗٝ ٢لَالال ٝ ,٢الال٤ؾ أُجبِٛالالخ
ٓؼالالٝ ٢ث٤الاللٛٝ ,١الالأالن أث٘الالبئٝ ٢أِٛالال ٢اوف٤الالبه ًِٜالالْ ٔ٣ضِ٘الال٢
ٞ٘٣ٝة ػ٘ ٢كأ ٖ٣أٗذ ٣ب ٓلػ٣ ٢ب كعبٍ
الٍقطة الطادضة عػسة  :وطخسة ووّصلة مل يػّدِا العامل
كالالأ ٖ٣ػصالالٔزي أٜ٣الالب اُالاللعبٍ اٌُ النّاة االاالالو اُؼٔ٤الالَ اُصالالـ٤و
اُنُ َ٤اُلبٍن اُلبعو ٓاللػ ٢اُؼصالٔخ ًالنثب ً ٝكغالٞها ً ٝكَالوب ً
ٝااواًب ً ًٝلالوا ً ٣الب أؽٔالل اٍالٔبػً َ٤الب غ (أُاللّػ ٢أُ٤البٗ٢
ٝأُالاللّػ ٢اثالالٖ اُؾَالالٖ ٝأُالاللّػ ٝ ٢الال ٢اإلٓالالبّ ٝأُالاللّػ٢
اُوالالبئْٝ ,أُالاللّػُ ٢ـ٤وٛالالب ٓالالٖ االكػالالبناد اٌُبمثالالخ اُجب ِالالخ
اُلبٍلح اُوج٤ؾخل

30

أٜ٣ب اُـج ٢اُغب َٛاُلبٍن اُلبعو أُالْ رلٜالْ اٌُالمّ أُالْ روالوأ
ثالالإٔ كػالال ٟٞأُجبِٛالالخ أػِ٘الالذ  ٝتعؼِالالذ االه ًِٜالالب ٌٓبٗالالب ً
٤ٓٝلاٗب ً ُِٔجبِٛالخ ,أُالْ رلٜالْ ٓالٖ اٌُالمّ أٗ٘ال ٢أمٗالذ ٝأًِٝالذ
ٝأٗجْذت ًَ االف٤به اَُ٘بن ٝاال لبٍ ٝاُيٞ٤ؿ ٝاُيجبة ًِْٜ
ًبٕ ٓأمٗٝب ً ًٝبٕ ٤ًٝمً ٗٝبئجب ً ػ٘ ٢ك ٢أُجبِٛخ هضبكخ اُال٠
اُزصل ١أُجباو اُيقصُِٔ ٢٘ٓ ٢جبِٛخ,
٤ُٝوعالالغ ًالالَ اَٗالالبٕ اُالالٓ ٠الالب الالله رؾالالذ ػ٘الالٞإ ((أف٤الالبه
٣ج الالالب ِٕٞٛأُ ٌّ الالالبهلل  ٍٝالالال٤غل ٣ٝز الالال٤وٖ ٝع الالالٞك اٌُض ٤الالالو ٓ الالالٖ
اُؼجالالبهاد ريالال٤و اُالالٓ ٠الالواكٝ ١هصالاللٓٝ ١قططالالٝ ٢كٌورالال٢
اُزالال ٢اهكد رؾو٤وٜالالب ٝا٣والالبع اُالاللعبٍ اثالالٖ ًالالب غ كالال ٢كقٜالالب
ًٝيالل ٚأٓالالبّ االاالٜبك ٝعؼِالالَٓ ٚالالقوح ٜٓٝيُالخ ربه٣ق٤الالخ ُالالْ
٣يالالٜلٛب اُؼالالبُْ ٓالالٖ هجالالَ ,أهعؼالالٞا ٝأهالالوأٝا ٝرٔؼ٘الالٞا ثالالبٌُمّ
ٝر٤و٘ٞا ثأٗلٌَْ
الٍقطة الطابعة عػسة  :أيَ عضىتم يا جاِن يا كلاذ يلا
ضاذس؟
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أٗوَ ٌُالْ ثؼال اُؼجالبهاد ٓالٖ ًمٓال ٢اُالنٗ ١يالو ثقصالٞص
أُج الالالبٛمد ٝاُ الالاللػ ٟٞاُ الالال ٠عٔؼ الالالخ أُج الالالبٛمد أُؾٔل ٣الالالخ
أُولٍالالخ ٝاُزالال ٢كٜ٤الالب رصالالو٣ؼ ٝرِٔالال٤ؼ ٓجباالالو هضالالبكخ اُالال٠
اُـ٤و أُجباو ِٜ ًٝالب ريال٤و اُال ٠أٗالٍ ٢الأً ٕٞكال ٢أُجالبٖ٤ِٛ
ٓٝؼٜالالْٝ ,أٗالال ٢أمٗالالذ ٝأًِٝالالذ ٝهاالالؾذ اُغٔ٤الالغ ُِٔجبِٛالالخ
ٝأهالالوهد ٝأٓضالال٤ذ ٓجالالبٛمرٓ ْٜالالغ اُالاللعبٍ اُلبٍالالن اُؼٔ٤الالَ
ٓلػ ٢اُؼصٔخ اٌُبمة,
{ُٝال٤ؼْ اُغٔ٤الغ اٗالُ ٢الْ أتأمٕ ُٝالالْ أٍالٔؼ ُٝالْ أٓال ِ ٓجبِٛالالخ
أٝ ٢ِٛأػيائٝ ٢أؽجبث ٢اوف٤به او ٜبه هال ثؼل إٔ رصالل٣ذ
ث٘لَالال٥ ٢الف أُجالالبٛمد ٓالالغ ٗلالالٌ اُالاللعبٍ اٌُالالناة ٓالاللػ٢
اُؼصٔخ ُٝؼلح ٍ٘ٞاد
ًالالنُي ُالالْ أتأمٕ ُٝالالْ أٍالالٔغ ُٝالالْ أتٓ ال ِ هال ثؼالالل إٔ أثطِ٘الالب ًالالَ
اكػبنارًٝ ٚيل٘ب ى٣لٚ
ؽزٗ ٠ز٤وٖ أٗ ُٞ ٚؽصَ ػِ٘٤ب ا٢ن ك ٢أُجبِٛخ ٖٓ ضالوه
ٗٝؾ ٙٞكٍ ٖٓ ٜٞؾوٝ ٙكعِٚ
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ٝرَالالزٔو هٞاكالالَ أُجالالبٝ ٖ٤ِٛأُزجالالوئٝ ٖ٤اُمػ٘الالُِٔ ٖ٤الالبًو
اُلعبٍ ٓلػ ٢اُؼصٔخ اٌُالبمة (اثالٖ ًالب غ أُ٤البٗ٢ل اُضالبٍ
ػِالال ٠أه اُؼالالوام ٝفبهعالال ٚكالالً ٢الالَ ٌٓالالبٕ ٝػِالالٞٓ ٠اهالالغ
االٗزوٗذ ك ٢أُوًي ٝؿ٤وٙ
ٗٝؾالالٖ ِٗزالاليّ ثٔالالب اُزيٓالالذ ثالال ٚأُأٓ٘الالخ أّ أؽٔالالل ٓالالٖ ػٜالالل
ٝٝػالالل ٝعؼِالالذ آفالالو ٣الالُِٔ ّٞجبِٛالالخ ٛالال ٞاوٓ ٍٝالالٖ عٔالالبك١
اؤٕٗ2/ ٠ُٝ
ُٝزٌٖ عٔؼخ أُجبٛمد أُولٍخ ٌُيق ًنة ٝى٣الق ٝكعالَ
ٓلػ ٢اُؼصٔخ اُـب ت
همٕ ُ٘٘زصالالو ُِوٍالال ٍٞاوٓالال ٖ٤الالبؽت اُقِالالن اُؼظالالُ٥ٝ ْ٤الالٚ
او ٜالالالبه ( الالالِٞاد ت ٍٝالالالمٓ ٚػِالالال ْٜ٤أعٔؼالالالٖ٤ل ٗٝالالاللكغ
ٗٝوك الالغ اإلٍ الالبنح ػ الال٘ ْٜثٌي الالق أُؾز الالبٍ اُـب الالت ُؾو ٜالالْ
اٌُبمة اُلعبٍ
ٝآزضبالً ُِٞاعت اُيوػٝ ٢اوفمه ٢ك ٗ٘ب ٗطجن ٓب عبن ٖٓ
ثوانح ُٝؼٖ ك ٢ى٣بهح ػباٞهان ٗطجن ٓب عبن كٜ٤الب ٓالٖ
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ث الالوانح ُٝؼ الالٖ ػِ الال ٠ؿب الالت اُؾ الالن ٝأَُ الال٢ن ُوٍ الال ٍٞت
أُصطلٝ ٠آُ ٚاو ٜبه (ػِ ْٜ٤اُصمح ٝاَُمّل}
ٓٝغ ًَ ٛنا اٌُمّ اُٞاضؼ ك ٕ أُلّػُِ ٢ؼصٔخ اٌُبمة ُْ
٣ل ٚ٘ٓ ْٜا٤ئب ً ,ك٤قوط ع٤لزالٓ ٚالوح أفالوٓ ٟضالطوا ً ٓؾالبٝالً
اُقالاللاع ثالاللػ ٟٞاٗالال٣ ٚالاللػ ٞاُصالالوف ٢اُؾَالالً٘( ٢برالالت ٛالالنٙ
أٌُِبدل ث٘لَٝ ٚؽَت اُص٤ـخ
ٗؼْ أٜ٣الب اُاللعبٍ اواالو اٍالزغبة ُطِجالي ٝكػٞرالي ٝرؾالل٣ي,
اٍزغبة اإلَٗبٕ اُجَ٤ط اُنُ َ٤اُؼب ال ٢اُغالبًٗ ٢برالت ٛالنٙ
أٌُِالالبد ٝؽضالالو ث٘لَالالُِٔ ٚجبِٛالالخ ًٝالالبٕ ٣ؾٔالالَ ث٤الالل ٙالال٤ـخ
أُجبِٛخ ٤ًٝل٤زٜب ًٔالب ٝهكد ػالٖ أُؼصالًٔٝ ٖ٤ٓٞالب أهكد
أٗذ ِ ٝجذ أٜ٣ب اُلعبٍ اٌُبمة اواالو اُضالبٍ أُضالَ ,كٜالب
 ٛالالال ٞاُص الالالوف ٓٝ ٢الالالٖ ٔ٣ضِ الالال ٚثِؾٔ ٜالالالْ ٝكٓ ٜالالالْ ٝا الالالؾْٜٔ
أ٣الٖ أٗالذ ٣الب
كالأ ٖ٣أٗالذ ٣الب كعالبٍ
ٝػظٔٝ ْٜأٗلَْٜ
أ ٖ٣ؽضٞهى
ا ٖ٣ؽضٞهى ٣ب ٓقِق اُٞػل
ًناة
أٍ ٖ٣ؾوى
أ ٖ٣او ٝي ٣ب ؿب ت
٣ب ٗبه اُؼٜل
أ ٖ٣ػصٔزي ٣ب ًبمة ٣ب ًبمة ٣ب ًبمةلل
٣ب ٓيؼٞم
اٗزً ٠ٜمّ اَُ٤ل اُؾَ٘ ٢كاّ ظِٚ
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أهال ٍٞأ ١ثبه٤الخ ثوالذ ُالي ٣الب ٓاللػ ٢أٓ ١زال٘لٌ ٗيُ٘الب ٗٝيُ٘الب
ٗٝيُ٘الب ٓؼالالي َُٔٝالالزٞاى ٌُٝالالٖ ٓالب اُغالاللٝ ٟٝأُاللّػً ٢الالبمة
ًبمة ًبمة؟
همٕ ؽز ٠رنٛت ه ُ ٠اُغؾ ْ٤ؽزال ٠رالنٛت هُال ٠اُاللهى اوٍاللَ
ٖٓ اُ٘به ىكٗب ػِ٤ي اُؾغظ ٝأٗذ ًبمة ٓؾزبٍ
قبل تعبىل { :فَمَهِ افْتَرَىَ عَلَي اللّهِ الْكَذِةَ مِنه ََعدن ِ
ذَلِكَ فَأُودلَنئِكَ هُمُ الظَّبلِمُونَ }آل عمران49
ًقبل تعبىل ذكسه ًَ{:يٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّ وِ كَرِببً ؤًَْ كَرَّةَ بِأَّبتِوِ إََِّوُ الَ
ُّفْهِخُ انظَّبنًٌٌَُِ }األَعبو12
ًقبل تعبىل جمده ًَ{:يٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّوِ كَرِببً ؤًَْ قَبلَ ؤًُْدَِِ إِنََِّ ًَنَىْ
ٌُّحَ إِنَْْوِ شَِْءٌ ًَيٍَ قَبلَ صَإَُزِلُ يِثْمَ يَب ؤَََزلَ انهّ وُ ًَنٌَْ تَسٍَ إِذِ انظَّبنًٌٌَُِ فِِ غًََسَاتِ
انًٌَْْتِ ًَانًَْآلئِكَةُ بَبصِطٌُاْ ؤَّْدِّيِىْ ؤَخْسِجٌُاْ ؤََفُضَكُىُ انٌَْْْوَ تُجْزًٌََْ عَرَاةَ انْيٌٌُِ بًَِب
كُنتُىْ تَقٌُنٌٌَُ عَهََ انهّوِ غَْْسَ انْذَقِّ ًَكُنتُىْ عٍَْ آَّبتِوِ تَضْتَكْبِسًٌَُ }األَعبو39
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ًقبل تعبىل ((:فًٍََْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّوِ كَرِببً نُِْضِمَّ اننَّبسَ بِغَْْسِ عِهْىٍ إٌَِّ انهّوَ
الَ َّيْدُِ انْقٌَْوَ انظَّبنًِِنيَ ))األَعبو211
ًقبل تعبىل جمده ًجم ذكسه {:فًٍََْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّوِ كَرِببً ؤًَْ كَرَّةَ
بِأَّبتِوِ ؤًُْنَـئِكَ َّنَبنُيُىْ َصِْبُيُى يٍَِّ انْكِتَبةِ دَتََّ إِذَا جَبءتْيُىْ زُصُهُنَب َّتٌََفٌَّْ َيُىْ قَبنٌُاْ ؤٍََّْ
يَب كُنتُىْ تَدْعٌٌَُ يٍِ دًٌُِ انهّوِ قَبنٌُاْ ضَهٌُّاْ عَنَّب ًَشَيِدًُاْ عَهََ ؤََفُضِيِىْ ؤَََّيُىْ كَبٌَُاْ
كَبفِسٍَِّ }األعساف93
ًقبل انعهِ انقدّس {:فًٍََْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّوِ كَرِببً ؤًَْ كَرَّةَ بِأَّبتِوِ إََِّوُ الَ
ُّفْهِخُ انًُْجْسِيٌٌَُ }ٌَّش23
ًقبل جم ًتعبىل ًَ{:يٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهّوِ كَرِببً ؤًُْنَـئِكَ ُّعْسَضٌٌَُ عَهََ
زَبِّيِ ـىْ ًََّقُــٌلُ األَشْ ـيَبدُ ىَـــذُالء انَّ ـرٍَِّ كَ ـرَبٌُاْ عَهَــَ زَبِّيِ ـىْ ؤَالَ نَعْنَ ـةُ انهّ ـوِ عَهَــَ
انظَّبنًِِنيَ}ىٌد21
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ًقبل تعبىل ًَ{:يٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهَّوِ كَرِببً ؤًَْ كَرَّةَ بِبنْذَقِّ نًََّب جَبء هُ
ؤَنَْْشَ فِِ جَيَ نَّىَ يَثًٌٍْ نِّهْكَبفِسٍَِّ }انعنكبٌت81
ًقبل تعبىل جمده ًجم ذكسه ًَ{:يٍَْ ؤَظْهَىُ يًٍَِِّ افْتَسٍَ عَهََ انهَّوِ انْكَرِةَ ًَىٌَُ
ُّدْعََ إِنََ انْإِصْهَبوِ ًَانهَّوُ نَب َّيْدُِ انْقٌَْوَ انظَّبنًِِنيَ }انصف3
كغبه ثغٞه ٙاُؼجبك ٝاُجمك ًٝنة ػِ ٠ت ٝهٍ ُٚٞثبكػبئٚ
أُوبٓبد اُؼبُ٤بد اُ٘و٤بد اُطبٛواد كض ََّ ٝأضَ ك ٜٞهٓالبّ
ضالالمُخ هالالل أػبٗالال ٚػِالالٛ ٠الاللّ اُالالل ٖ٣اٌُلالالوح أُ٘الالبكو ٖ٤ىٓالالو
اُصٜب٘٣خ أُ٘بكو ٖ٤ػُِ ْٜ٤ؼبئٖ ت أعٔؼٖ٤
كول ٝهك ػٖ أٓ٤و أُأٓ٘ ٖ٤ػِ ٚ٤اَُمّ أٗ ٚهبٍ:
للإن ش للنا عن هللا إماأ اب عه وعه بن ،فنمكات
ونة منروذ  ،ويحيكى ب عكة م ويكة .وإنك وكمعت وكوه
هللا سكلى هللا عليكن وآلكن يقككوه" يكال ى يكوأ للقيامكة باإلمككاأ
كنأ فيك و
لل اب ولي معن نسي وال عكاذ فيلقكى فك
في ا يما و لل حى ثأ ي بط ف قع ا..
اُِ ْٜهّٗب ٗؼٞم ثي ٖٓ كز٘الخ أُؾ٤الب ٝأُٔالبد ٗٝؼالٞم ثالي ٓالٖ
كز٘ خ اُوجو ٗٝؼٞم ثي ٖٓ كز٘خ أَُ٤ؼ اُلعبٍ اٌُناة
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الفضن احلادي عػس

اضتئٍاع بالسوايات
المذ كن لمكا
قاه يبو دمحم للحون بن علك للعوكي و لكبع
ل مكككا إليكككن قكككوأ مكككن مولليكككن وللمحبكككين نه دمحم وكككوه
هللالسككلى هللا عليككن وآلككن بحعك ن وقككالول يككا بككن وككوه
هللالسكلى هللا عليكن وآلكن إن لنكا كا ل ً مكن للنسكاب يالذينكا
ويح علينا ف فعكيه لألوه وللثكان وللثالكث علكى يميك
للمالمنينلعلين للوالأ ويو علينكا ح كا ً ال نك و ييكف
لل ككككولب عن ككككا وللركككك و من ككككا مكككك ب ككككالال إذل يككككانول
م معين ي يلمون ف و ما علي أ فويو عون منك لليكالأ
ف يلأ ويفحأ سكاحب أ وليوك ع بكن وفكه حك وال بكق لكن
باقيكككة ،فكككذ ب لل كككه وحعككك للموعكككا وحعككك ول ويلكككأ
لل ككه فنفحمككن وسككي ال يكك و فكك للوككما ككو يو فكك
لأل  .قكككالول ووقكككا علينكككا مكككن للفككك وللوككك و مكككا ال
يعلمن إال هللا عالى،
ٝػِالال ٠اُوعالالَ ٝأُزؼصالالجُ ٖ٤الالٓ ٚالالٖ اُـالالْ ٝاُؾالاليٕ ٓضالالَ ٓالالب
ُؾو٘الب ٓالالٖ ا َُالالوٝه كِٔالالب هعؼ٘الب هُالال ٠اإلٓالالبّ (ػِ٤الال ٚاَُالالمّل
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هبٍ ُ٘ب :هٕ اُن ٖ٣ك ٢أَُبٝاد ُؾوٓ ْٜالٖ اُلالوػ ٝاُطالوة
ثٌَالو ٛالنا اُؼالل ٝهلل ًالبٕ أًضالو ٓٔالب ًالبٕ ثؾضالورٌْٝ ,اُالالن١
ًبٕ ثؾضوح هثِٝ ٌ٤ػزبح ٓوكر ٖٓ ٚاُيال٤ب ٓ ٖ٤الٖ اُؾاليٕ
ٝاُـْ أال ٓٔب ًبٕ ثؾضالورُٝ ,ْٜوالل الِ ٠ػِالٛ ٠النا اُؼجالل
اٌُبٍالالو ُالالٓ ٚمئٌالالخ اَُالالٔبن ٝاُؾغالالت ٝاُؼالالوُ ٝاٌُوٍالال,٢
ٝهبثِٜٔب ت رؼبُ ٠ثبإلعبثخ كأًوّ ه٣بثٝ ٚػظْ صٞاثالُٝ ,ٚوالل
ُؼ٘الالذ رِالالي اوٓالالمى ػالالل ٝت أٌَُالالٞه ٝهبثِٜالالب ت ثبإلعبثالالخ
كيلك ؽَبثٝ ٚأ بٍ ػناثٚ
ٝهالالبٍ أثالال( ٞػِ٤الال ٚاَُالالمّل :هالالبٍ ػِ ال ٢ثالالٖ ٍٓٞالال ٠اُوضالالب
(ػِ ٜٔ٤الالب اَُ الالمّل :أكض الالَ ٓ الالب ٣ولٓ الال ٚاُؼ الالبُْ ٓ الالٖ ٓؾج ٘٤الالب
ٞٓٝاُ٘٤ب أٓبٓ ّٞ٤ُ ٚكوالوٝ ٙكبهزالٝ ٚمُالَٓٝ ٚالٌ٘ز ٚإٔ ٣ـ٤الش
ك الال ٢اُ الاللٗ٤ب َٓ الالٌ٘٤ب ً ٓ الالٖ ٓؾج ٘٤الالب ٓ الالٖ  ٣الالل ٗب الالت ػ الالل ٝهلل
ُٝوٍ٣ ,ُٚٞو ٖٓ ّٞهجوٝ ٙأُمئٌخ لٞف ٖٓ ال٤و هجالوٙ
هُالٞٓ ٠ضالغ ٓؾِالالٓ ٚالٖ ع٘البٕ ت ,ك٤ؾِٔٗٞالال ٚػِال ٠أع٘ؾالالزْٜ
٣وُٞالالُ ٕٞالالٓ :ٚوؽجالالب ٞثالالبى ٞثالالبى ٣الالب كاكالالغ اٌُالالمة ػالالٖ
اوثواه ٣ٝب أٜ٣ب أُزؼصت ُألئ ّٔخ اوف٤به
ٝهبٍ ٓ ٠ٍٞثٖ عؼلو (ػِٜٔ٤ب اَُمّل:
فقيككككن ولحكككك ينقككككذ ي يمككككا ً مككككن يي امنككككا ،للمنقطعككككين عككككن
مشككا نا ولل ك علأ مككن علومنككا يش ك ّ علككى إبلككي مككن يلككف
عاب  ،ألن للعاب من ذلت نفوكن فقكط ،و كذل مكن مكا ذلت
نفون ذلت عبا هللا وإمابن لينقذ أ من ي إبلكي وم كن،
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ويذلك و يفعه عن هللا من يلكف أيلكفع عابك ويلكف يلكف
عاب .
ثٖ ػِ( ٢ػِٜٔ٤ب اَُمّل :اُؼبُْ ًٖٔ ٓؼال ٚاالٔؼخ
ٝهبٍ
رضط ُِ٘بً  ,كٌَ ٓالٖ أثصالو ثيالٔؼز ٚكػالب ُال ٚثق٤الوً ,النُي
اُؼبُْ ٓؼ ٚأؼخ ٣ي َ٣ثٜب ظِٔخ اُغٜالَ ٝاُؾ٤الوح ,كٌالَ ٓالٖ
أضبند ُ ٚكقوط ثٜب ٖٓ ؽ٤وح ,أٗ ٝـغب ثٜب ٖٓ ع ,َٜكٜٞ
ٓالالٖ ػزوبئالالٓ ٚالالٖ اُ٘الالبهٝ ,ت رؼالالبُ٣ ٠ؼٞضالال ٚػالالٖ مُالالي ثٌالالَ
اؼوح ُٖٔ أػزوٓ ٚب ٛال ٞأكضالَ ثالٓ ٚالٖ اُصاللهخ ثٔبئالخ أُالق
ه٘طبه ػِ ٠ؿ٤و اُٞع ٚاُن ١أٓالو ت ػالي ٝعالَ ثال ,ٚثالَ رِالي
اُصلهخ ٝثبٍ ػِ ٠بؽجٜب٣ ٌُٖٝ ,ؼط٤ال ٚت ٓالب ٛال ٞأكضالَ
ٖٓ ٓبئخ أُق هًؼخ ث٣ ٖ٤ل ١اٌُؼجخ
ٝهبٍ ثٖ ػِ( ٢ػِٜٔ٤ب اَُمّل:
إُ وَ تكفن بأيتاً آه حمىد املٍقطعني عَ إواوّي ،املتررييَ
يف جّمّي ،األضساء يف أيدي غياطيٍّي ويف أيدي الٍواصب وَ
أعلدائٍا ،فاضلتٍقرِي ولٍّي ،وأهلسجّي ولَ ذريتّلي وقّللس
الػياطني بسد وضواضّي ،وقّس الٍاصلبني جحلخ زب ّلي ودليلن
أئىتّي ،ليفضموا عٍد اهلل عمى العابد بأفضن املواقع ،بلأكثس
وَ فضن الطىاء عمى األزض والعسش عمى الكسضي واحلحلب
عمى الطىاء ،وفضمّي عمى ِرا العابد كفضن القىس ليمة البدز
عمى أهفى كوكب يف الطىاء.
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ٝهبٍ ػِ ٢ثٖ (ػِٜٔ٤ب اَُمّل:
لوال وَ يبقى بعد غيبة قا ئىكي ولَ العمىلاء اللداعني إليلْ
والدالني عميْ ،والرابني عَ ديٍْ جحخ اهلل ،واملٍقريَ لضعفاء
عباد اهلل  -وَ غباك إبميظ ووسدتْ ووَ فخاخ الٍواصب  -الريَ
ميطكوُ أشوة قمو ضعفاء الػيعة كىلا ميطلم الطلفيٍة
ضكاٌّا ،ملا بقي أذد إال ازتد عَ ديَ اهلل ،أولئم ِي األفضموُ
عَ اهلل عص وجن.
ٝهبٍ اُؾَٖ ثٖ ػِ( ٢ػِٜٔ٤ب اَُمّل٣ :أر ٢ػِٔبن اال٤ؼز٘ب
اُوٞآ الال ٕٞثض الالؼلبن ٓؾج ٘٤الالب ٝأٛالالالَ ٝال٣ز٘ الالب  ٣الال ّٞاُو٤بٓالالالخ,
ٝاوٗالٞاه رَالطغ ٓالالٖ ر٤غالبٗٝ ,ْٜػِال ٠هأً ًالالَ ٝاؽالل ٓالالْٜ٘
رالالبط ثٜالالبن هالالل اٗجضالالذ رِالالي اوٗالالٞاه كالال ٢ػو الالبد اُو٤بٓالالخ,
ٝكٝهٛالالب َٓالال٤وح صالالمس ٓبئالالخ أُالالق ٍالال٘خ ,كيالالؼبع ر٤غالالبْٜٗ
٘٣جالالش ,كالالم ٣جوالال٘ٛ ٠الالبى ٣زالال ْ٤هالالل ًلِالالٓ ٙٞالالٖ ظِٔالالخ اُغٜالالَ
ٝػِٔالالٓٝ ,ٙٞالالٖ ؽ٤الالوح اُز٤الال ٚأفوعالال ٙٞهال رؼِالالن ثيالالؼجخ ٓالالٖ
أٗٞاه ْٛكوكؼز ْٜهُ ٠اُؼِ ٞؽزال٣ ٠ؾالبم ١ثٜالْ كالوم اُغ٘البٕ,
صْ ٘٣يُ ْٜٗٞػِال٘ٓ ٠البىُ ْٜأُؼاللح ُٜالْ كال ٢عالٞاه أٍالزبمْٜ٣
ٓٝؼِٔٝ ,ْٜ٤ثؾضوح أئٔز ْٜاُنً ٖ٣بٗٞا هُال٣ ْٜ٤اللػٝ ,ٕٞال
٣جوٗ ٠ب ت ٖٓ اُ٘ٞا ت ٣ص٤ج ٖٓ ٚاؼبع رِي اُز٤غبٕ هال
ػٔ٤ذ ػ٘٤بٔ ٝ ,ٙذ أمٗبٝ ,ٙأفوً َُبٗٝ ,ٚرؾال ٍٞػِ٤الٚ
أال ٖٓ ُٜت اُ٘٤وإ ,كزؾِٔ ْٜؽزال ٠راللكؼ ْٜهُال ٠اُيثبٗ٤الخ,
كزلػ ْٛٞهٍُٞ ٠ان اُغؾْ٤
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ٝاُؾٔالالل هلل هة اُؼ الالبُٔٝ ٖ٤اُص الالمح ٝاَُالالمّ ػِالال ٠أا الالوف
فِو ٚأعٔؼ ٖ٤اُ٘ج ٢اوٓ ٢اوٓٝ ٖ٤آُ ٚاُـو أُ٤بٓ ٖ٤ػِالْٜ٤
ِٞاد هث ٢أعٔؼٖ٤
اٗز٤ٜالالذ ٓالالٖ رؾو٣الالو رِالالي اُٞه٣والالبد ـالالـ اُزالال ٢أهعالال ٞإٔ رٌالالٕٞ
ال ٢كؼِ ٤الال ٚع الالَ ٝػِ الال ٠هج الالٍٞ
 ٍٝالالِ٤خ ُوض الالب ت ٍ الالجؾبٗ ٚػِ ال ّ
اوػٔبٍ ــ كال ٢اَُالبثغ ػيالو ٓالٖ االٜو هعالت او الت َُال٘خ
ُِٜ ٕٔٗ2غوح اُ٘ج٣ٞخ أُجبهًخ  ٖٓٝت َٗزٔل اُؼٕٞ
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