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 خسن تي تلسحوي تلسح٘ن
ٍتلسالم على خ٘ـس خلمـِ    ٍتلػالٓ  تلحود ي زج تلعثلو٘ي 

 ستمٍأضسف خسِٗت هحود تلوػكفى ٍعلى آِل ٍغحِد تلى

 : الوقذهة

سثفست فٖ سي تلطدثج إلى هىٔ تلوىسهـٔ ددت  فسٗؿـٔ حـذ    
ت تي تلحستم، ٍذله فٖ سٌٔ  . ٍفٖ تلودٌٗـٔ تلوٌـَزٓ   9=57٘خ

عٌد لدس تلسسَل غلى تي علِ٘ ٍسلن الحظـت تهّثًـثت تلتـٖ    
َت ٗمـرفَى حزـثد     ث للوسلو٘ي، إذ وـثً رًَْْ َى َٗ ّث٘خ وثى تَل

ت تي ٍؾـَ٘ف تلـسحوي خذلـر  أ    ٍتلطـتثبن،    ٘خ َت  تلسـدثج  ًـ
ٍتز زسـَل    َتغل، ال ٌٗمكع ٍال ْٗدأ. فعٌدهث وـثى ش ٍخطىل هت
تي غــلى تي عل٘ــِ ٍســلن ٗمتسخــَى هــي ؾــسٗحِ، ٍٗمدلــَى 
ٌوـث وـثى          ه تلوسلـد تلومـدت بعد٘ـستن عـي حـدْن لـِ، ٘خ ضدث٘خ

ن: ى ْل ََل َى ٗم ّث٘خ ٍت أْٗث تلوطسوَى»تَل لمد بذلوت وخ٘ـستن  « تختعد
ٍأًث أض ثّد بله تهّثًثت تلفظـٔ تللل٘ظـٔ تلتـٖ    ٍؾثق غدزٕ 

ٍتز زسَل تي. ٍعٌدهث زترعت وتح تلتـثزٗ    ث لص رًَْْ َت َٗ وثً
َت   ن وثً ٗسبىدـَى   ـفٖ أٍل بسلكْن على تلودٌٗٔ   ـٍردت أًْ

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍعلـى ٕأ حـثل:    ٍتز تٌل تلوزثشز خحك ش
ٍتؾعٖ أسسـْث    ّثخٔ٘ ٍ هـي أهخـثل تخـي ب٘و٘ـٔ      ـفذى شعوث  تَل

َت بله تلعمثبد، إال أى هحود خـي عدـد    ـأضدثِّ  ٍ ّن تلرٗي سٌ
ّثج َّ تلرٕ أسس حصخثن ٗسبىـص علـى بلـه تلوعتمـدتت،      تَل
ث هي تلوسلو٘ي وفـسٓ   َّت ٍأًطذ فسلٔ ردٗدٓ بعتدس رو٘ع هي س

 ٍهْدٍزٕ تلدم.  
طـسٓ،        ٖ ٌّث، أًطس ًتـثبذ دزتسـتٖ فـٖ أعـدتد ّـرُ تٌل ٍإًٌ

ي ٗدٕ تلزو٘ع إى ضث  تي  .  دؾعْث ٘خ
 ، عوس عدد تلسالم ّ  5858غسٓ ذٕ تلحزٔ سٌٔ 
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 التوحيد

 التَحيذ

ــن تدغــَل تالعتمثدٗــٔ فــٖ رو٘ــع تددٗــثى   تلتَح٘ــد هــي ّأ
، ال س٘وث تلـدٗي تهسـالهٖ تلحٌ٘ـو، ٍلـد رعـل تي       تلسوثٍٔٗ
ٍلٔ٘ تدًد٘ـث       ٍبسسـ٘ ِ هسـي ٍبعثلى تلعول على ًطـسُ  سدحثًِ 

ٍتلسـٌٔ    ٍلرت أضدع تلمـسآى   ، ؾـ٘حثن    تدسثسٔ٘ ّـرت تلوَؾـَ  َب
ٍلرت فإى على ول هسلن تلسرَ  إلـى ّـرٗي تلوٌدعـ٘ي     ٍبد٘ثًثن، 

  .  تلػثف٘٘ي للتعسف على أفىثز تلتَح٘د تدسثسٔ٘
ؾـ       ٍأفىـثزّن َٗ ـٔ  ّث٘خ إى لل٘الن هي تلتذهل فٖ عمثبـد تَل
ٍتلسـٌٔ      خزال  خعدّن تلتثم فٖ تعتمثدتبْن عـي تلمـسآى تلىـسٗن 

 ووا ٍتفتِ آٗاا المـشآى الىـشٗن   فْن ال ٗؼتمذٍى تاهللتلوكْـسٓ.  

الوحىواا، تل َّ تاػتمادّن فـَق الؼـشم هحـذٍد، ٍهحـا      
   ٗحتاد إلى الوىاى.

ٔ »ٍ « زسثٔل تلعم٘دٓ تلحؤَٗ»زترع  َتسـك٘ « زسثٔل تلعم٘دٓ تل
« تلفتـثٍٕ تلىدـسو  »)هي وتثج هزوَعـٔ تلسسـثبل تلىدـسو  ٍ    

و تخـي ب٘و٘ـٔ، ٍوـرت    « هٌْثد تلسٌٔ»ٍ َت  »بذ٘ل عك ه تػـس تلػـ
 الخي ل٘ن.« تلوسسلٔ

هث فٖ زسثٔل تلحؤَٗ )زترع وتثج تلعم٘ـدٓ   "تخي خثش"ٍأٗد 
َتلؽ تهسالم الخي خثش .    تلػح٘حٔ ًٍ

ـٔ   ـ تٍلد تعتسف تخي ب٘ؤ٘   ّث٘خ فـٖ   ـلودد  تدٍل لفىسٓ تَل
رُ تالعتمـثدتت تلوٌحسفـٔ، هسـتدالن ختٗـثت هـي تلمـسآى        وتِد ْخ

ٍخدعؽ تدحثدٗـج تلوَؾـَعٔ،     ٔ هلؿـ٘ثن ًظـسُ عـي    تلوتطثْخ
ٍتدحثدٗج تلخثخٔت عي تلسسَل تدوسم غـلى   ٗثت تلوحىوثت  ٙت

 تي علِ٘ ٍسلن.  
إى »فمد تستٌد فٖ إحدثت تعتمثدتِب هخالن إلى تلحدٗج تلمثبـل:  

لٔ إلـى تدزؼ، حـن ٗعـَد إلـى عسضـِ أٍل       تي ٌٗصل فٖ ول ٘ل
فٖ ح٘ي إى أدًى ًظسٓ بذهل هٌػفٔ خس٘كٔ بمـَد إلـى   « تلػدثح

تمثد خذى ّرت تلحدٗج هَؾَ ، دى تلل٘ل دتبن تلحلَل علـى  تالع
تدزؼ، فوث هي لحظٔ بوس حتى ٗىَى ًػو تلىـسٓ تدزؾـٔ٘   

ٍلـَ أى تي    ْثز،  خس هسفستن خثٌل هعـثذ   ـغثزلثن فٖ تلل٘ل ًٍػفْث ٙت
وثى لد ًصل عي عسضِ إلى تدزؼ، لوث عـثد إلـى عسضـِ     ـتي  

ت٘زـٔ   أخدتن هث دتهت تدزؼ هَرَدٓ ٍهث دتم  ٍخثٌل لْث هسـتوستن،  ٘ل
إى تلحدٗج ٗىرج ًفسِ، دى ًـصٍل تي إلـى تدزؼ ٗمتؿـٖ    
ثن هي ٍرَدُ دتبوـثن إلـى    ٍخمث  تلعسش خث٘ل خمث  ُ فْ٘ث خدمث  تلل٘ل 
ـث إذت سـلوٌث    ٍلرت فإًٌ ٍتم تلل٘ل فٖ تدزؼ ورله  م تلم٘ثهٔ لد َٗ

. )زترـع  1سٌد تلحدٗج، فٌ٘دلٖ بذٍٗلِ ووث فعل هثله خي أًس
غـٔ٘ تلىدـسو    هزوَ عٔ تلسسثبل تلىدسو الخي ب٘ؤ٘ / زسـثٔل تَل

َتعك تلوسسـلٔ الخـي لـ٘ن / خـثج حدـَت تالًتمـثل         ٍوتثج تلػـ
 ٍتلحسؤ ي .  

َتعك      ـ "تخي ل٘ن"خالفثن لوث لثِل  فـٖ وتثخـِ ه تػـس تلػـ
سٍت سٌٔ  ٍلى فٖ ٘خ  557  تلػـفحٔ  5849تلوسسلٔ )تلكدعٔ تد

س تجسـن  ح٘ج إًِ غضة ػلى الوَحذٗي هوي لال  ـ إى اهلل ٘ل
: فآ الوؼطلٔ تمَِل   ح٘ي سواّن تاٌل

ن:       ـ َْل فـثٓ خمـ إى تي »فثًظس هثذت بحـت بٌصٗـِ تلوعكلـٔ تٌل
س خزسن ٍال رَّس ٍال هسوح ٍال بمـَم خـِ تدعـستؼ ٍال     ٘ل
غو خثالخعثؼ... ٍال بح٘ف ِخ تلزْثت ٍال ٗمـثل فـٖ حمـِ     َٗ

س خوتح٘ص... ٍ٘ل َت هي أحدتْث« أٗي  ٍت ٍؾلّل َت هٌـِ   حن وفّس ٍتستحل
ػـثزو، فـإلى تي      ٍتٌل ْـَد  هث لن ٗستحلَُ هي أعدت  تي هـي ت٘ل

ي ٗدِٗ تلت ثغن   ٍ٘خ  تلوَعد، ٍإلِ٘ تلولتزذ، ٍإلِ٘ تلتحثون، 

                                                 
َتدث سٌٔ . هسآٓ تل1  فٖ بسرؤ غثحح تلد٘ثى. >>9زٌثى لل٘ثفعٖ فٖ ح
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لثل تخي ب٘ؤ٘ فٖ وتثِخ تلوَسَم خثلفتثٍٕ تلىدسو تلوزلـد   ـ
سٍت فٖ دتز تلوعسفٔ : 65 ـ 67تل ثهس ظ   )قدع ٘خ

س فٖ ضا هي ذله ) ٗـثت  ًفـٖ تلزْـٔ    ... أًِ ٘ل ٗعٌٖ ٙت
ٌثن ًفٖ ذله.    ٍتلتح٘ص عي تي، ٍال ٍغفِ خوث ٗستلصم لصٍهثن ٘خ

ت ضعسٕ وذًِ لن ٗلحـ  ٍغـو تي ًفسـِ فـٖ      ٍ٘ل ألَل 
 :ِ َل ِ﴿تلمسآى خم َت فَخَنَّ ٍٓرِٕٔ تللَِّ َٓلُّ ًٍَٓحٕـيُ  ﴿ ــ  559تلدمسٓ  ﴾فَذٌََٕٗوٓث بُ

 ﴾ٍَّٓٔٓ هٓعٓىُنٕ إَٔٗيَ هٓث وٌُْـتُنٕ ﴿ ـ :5ق  ﴾أَلْسَجٔ إِلَِِٕ٘ هِيْ حٓدٕلِ تلَْٓزِٗدِ
ٔ خِىُلِّ ضَٖٕ ٍ هٔحِ٘كـثن ﴿ ـ 8تلحدٗد  سـث    ﴾ٍٓوَثىَ تللَِّ ٍآٗـثت   :6تٌل

َلى    أخسو وخ٘سٓ، فلَ وثى رسوثن ٗطلل ح٘صتن ذت رْٔ خثغـٔ فـ
ٍلـن ٗىـي تي ألـسج      تهًسثى ٍرِْ عٌِ لن ٗىي حن ٍرـِ تي 

زٗد، ٍال هعِ فٖ ول هى ٍلن ٗىـي هح٘كـث   إلِ٘ هي حدل تَل ثى، 
خىل ضا، خل وثى وىل هتح٘ص هحثقث خوىـثى خـثظ، ٍسـثبس    
ل علٖ خي أخـٖ قثلـح    تدهىٌٔ خثلٔ٘ هٌِ ووث غسح خرله تلد٘ل
، ٍهي لثل عالم )علـى تلعـسش     ِ: ٍهي لثل ف٘ن فمد ؾوٌِ َل خم

 فمد أخال هٌِ )بحت تلعسش .  
ٍتلحود ي تلىثبي لدل أى ٗىـَى وسسـٖ أٍ عـسش أٍ    »... 
 «  أٍ أزؼ أٍ رثى أٍ إًس...سوث  

ٔ  »ٍلد عد تلزصٗسٕ فٖ وتثِخ  ح تدزخعـ « تلفمِ على تلوـرّت
تالعتمثدٓ ختزسـ٘ن تي بعـثلى ٍهـث ٗسـتلصم تالعتمـثد خثلتزسـ٘ن       

ٍتلوعتمـدٓ خـِ وـثفستن ٍهطـسوثن      َى  1هستَردثن للىفـس،  ّـث٘خ ، )فثَل
ح تدزخعٔ .    هطسوَى عٌد تلورّت

َتؾـحٔ    ٍتلعز٘ح فٖ أهس تخي ب٘و٘ـٔ أًـِ ٌٗىـس    تلحمـثبك تل
 خطىل غسٗ  ٍهدثضس، ف٘مَل:

ٍتهروـث  خـذى تي لـ٘س خزسـن     »  ٍتلسٌٔ  لن ٌٗكك تلمسآى 
 .  2«ٍلن ٌٗو تلتطدِ٘

ٍتلوــثلى٘٘ي   ــثز حف٘ظــٔ تلمؿــثٓ تلحٌف٘ــ٘ي  تدهــس تلــرٕ أح
ٍتلطثفع٘٘ي ؾدُ فذلمَُ فٖ تلسزي حتى هـثت. بذهـل عصٗـصٕ    

 تلمثزئ ًع هث ٍزد فٖ حىن تلسلكثى:
تلطمٖ تخي ب٘ؤ٘ فٖ ّرُ تلودٓ لـد خسـف لسـثى    ٍوثى »... 

للوِ ٍهد عٌثى ولوِ ًٍع فٖ والهِ علـى أهـَز ٍهٌىـستت،    
ٍتًعمـد علـى خالفـِ       ٍأبى فٖ ذله خوث أًىسُ أبوـٔ تهسـالم 
إروث  تلعلوث  تدعالم ٍخثلو فٖ ذله علوث  عػـسُ ٍفمْـث    

                                                 
ح تدزخعٔ للزصٗسٕ .1     .تلفمِ على تلورّت
ٖ قدع هػـس سـٌٔ    59ّثهص خثج . 2  8;57هي وتثج تلتدػ٘س فٖ تلدٗي لإلسفستٌٗ

د 585لوسٕ ٍظ  ثهص لوحود شّت مالن عي وتـثج تخـي   خ تْل َحسًٕ  ي حسي تلى
ؤ٘ تلرٕ زد فِ٘ على وتثج أسثت ت ٍلـى   ٘ب ٕ. )تلكدعـٔ تد  ّ  5847لتمدٗس للستش

سٍت .   ، ٘خ  دتز تلىتح تلعلؤ٘
ؤ٘ فٖ تلوزلد تل ثهس فٖ فػـل:   - ٍتلوسثبل الخي ٘ب ٍفٖ وتثج هزوَعٔ تلسسثبل 

ٍتلزسـن علـى تي    »   =64 -. )غـفحٔ  «تلكسق تلوخدٔت فٖ إقالق لفـ  تلعـسؼ 
َتعك تلوسسلٔ الخي ل٘ن تلػفح  .555ٔ ٍلسٗح هٌِ فٖ وتثج ه تػس تلػ

ضثهِ ٍهػسُ ٍعلوٌث أًِ تست و لَهِ فذقـثعَُ حتـى تبػـل    
ن غ ث أًْ َت فٖ حك تي خثلتزس٘نٌخ  .3«سح
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 فضائل االًبياء ٍاالٍلياء

 فضائل األًبياء ٍاألٍلياء في القرآى

ثِب هـي   4لمد أًىس ٍ٘ل َى هث هي تي بعثلى ِخ على خثغٔ أ ّث٘خ تَل
ٍتلمدزتت تل ثغٔ، فْن ٗسفؿـَى خطـىل بـثم     ٍتلفؿثبل  تلعلن 
ٕأ ضىل هي أضىثل تلمدزٓ دٕ أحد هي تل لـك، فـال ع٘سـى    

ٖ تلوسؾى خإذى تي، ٍال هي عٌدُ علن هي تلىتثج ٗوىٌـِ  ٗطف
وـل       إحؿثز عسش خلم٘س، ٍال سـل٘وثى ٗوىٌـِ فْـن لسـثى تٌل
ٍتلحدٗج هعْث، ٍال هسٗن ٗوىٌْث تدخدثز عوـث سـ٘ىَى    ٍتلك٘س 
َتدث      فٖ زحوْث، ٍال تلسسَل تدوسم ٗوىٌـِ تهخدـثز عـي حـ

ٍتلحثل أى تلمسآى تلىسٗن ٗصخس خثدهخلٔ ت  ، لىخ٘ـسٓ علـى   هستمدلٔ٘
ٍتلمـدزتت        َتزق تلعلـَم  ـث  هـي خـ ٍ٘ل ٍتد هث خع ِخ تدًد٘ـث  

 ٍتلفؿثبل. ًٍسَق أدًثُ أهخلٔ على ذله:  
د ٍسل٘وثى  ٖ ذوس دٍت ُدَ هٌَِّب فَعاْلً َٗب ﴿ٗمَل بعثلى ف ٍَلَقَذِ آتٌََِ٘ب دٍَا

َؤَلٌََّب لَُِ الْحَذِٗذ * ؤَىِ اعِوَلْ  ِشٍَ  ٍَالطَّ٘ َقَدذِّسِ فِدٖ   جِجَبلُ ؤٍَِّثِٖ هَعَُِ  سَبثِغَبتٍٍ 
َب   حَ غُدذٍُّه ٍَلِسُلَِ٘وَبىَ الشِّٗ َا صَبلِحبً بًِِّٖ ثِوَب تَعِوَلَُىَ ثَصِ٘شٌ *  ٍَاعِوَلُ السَّشْدِ 
َهِيَ الْجِيِّ هَيْ َٗعِوَلُ ثَِ٘يَ َٗذَِٗدِِ   َؤَسَلٌَْب لَُِ عَِ٘يَ الْقِطْشٍِ  ٍَاحَُْب شَِْشٌٍ  َسَ شَِْشٌٍ 

َهَيْ  ٍِ َٗضِغْ هٌُِْْنِ عَيْ ؤَهِشًَِب ًُزِقُِْ هِيْ عَزَاةِ السَّعِ٘شِ * َٗعِوَلَُىَ لَُِ  ثِةِرْىِ سَثِِّ
َا   َقُذٍُسٍ سَاسَِ٘بتٍ اعِوَلُد ََاةٍِ  َجِفَبىٍ مَبلْجَ ٍَتَوَبثِ٘لٍَ  هَب َٗشَبءُ هِيْ هَحَبسِٗتَ 

َقَلِ٘لٌ هِيْ عِجَبدَِٕ الشَّنَُسُ ُدَ شُنْشاًٍ   . 57 – 54سدذ /  ﴾آلَ دٍَا
ًَِٖ هُسِدلِوِ٘يَ *   قَ﴿ َب الْوَلَإُ ؤَٗهنُنِ َٗإْتٌِِٖ٘ ثِعَشْشَِْب قَجِلَ ؤَىْ َٗدإْتُ بلَ َٗب ؤَْٗه

َبًِِّٖ عَلَِِِ٘  قَبلَ عِفْشِٗتٌ هِيَ الْجِيِّ ؤًََب آتِ٘لَ ثِِِ قَجِلَ ؤَىْ تَقَُمَ هِيْ هَقَبهِلٍَ 
نِتَبةِ ؤًََدب آتِ٘دلَ ثِدِِ قَجِدلَ ؤَىْ     لَقٌََِّٕ ؤَهِ٘يٌ * قَبلَ الَّزِٕ عٌِْذَُُ عِلْنٌ هِيَ الْ

ول/ ﴾َٗشْتَذَّ بِلَِ٘لَ طَشْفُلَ...  . 84 ـ >7تٌل
فَََجَذَا عَجِذاً هِديْ عِجَبدًَِدب آتٌََِ٘دبُُ سَحِوَدًٔ هِديْ عٌِْدذًَِب       ﴿ٍلثل بعثلى: 

 .  9:تلىْو /  ﴾ٍَعَلَّوٌَِبُُ هِيْ لَذًَُّب عِلْوبً
ُدَ﴿ٍلثل بعثلى:  َقَدبل الْحَوِدذُ لِلَّدِِ       ٍَلَقَذِ آتٌََِ٘ب دٍَا ٍَسُدلَِ٘وَبىَ عِلْودبًٍ 

َقَبلَ  ُدٍَ  ٍََسِثَ سُلَِ٘وَبىُ دٍَا ٌِ٘يَ *ٍ  الَّزِٕ فَعَّلٌََب عَلَى مَثِ٘شٍ هِيْ عِجَبدُِِ الْوُاْهِ
ٍتٌَِ٘دب هِديْ مُدلِّ شَدِٖءٍ بِىَّ َّدزَا لَُْدََ        َؤُ ِشٍِ  َّبسُ عُلِّوٌَِب هٌَْطِقَ الطَّ٘ َب اٌل َٗب ؤَْٗه

                                                 
ـسٍت غـفحٔ    . 3   لـثل تلمثؾـٖ   589تلدزز تلىثهٌٔ الخي حزس تلعسمالًٖ )قدـع ٘خ

ؤ٘  .تلوثلىٖ فمد حدت وفس تخي ٘ب
َتدث  .4 و٘ـٔ هسـثبل       >6;فٖ وتثج هسآٓ تلزٌثى لل٘ثفعٖ فٖ ح ِ: ٍالخـي ٘ب ػـ هـثً 

ث  ث ٍحدس خسدْد ىس علْ٘ ل تلسٌٔ»غسٗٔد ًأ ِ٘ عـي   «هدثٌٗٔ لورّح ّأ ٍهي ألدحْث ًْ
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلنشٗثزٓ ل  .دس تٌل
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ِدشِ فَُْدنِ   الْ ٍَالطَّ٘ ٍَالْإًِْسِ  َحُشِشَ لِسُلَِ٘وَبىَ جٌَُُدُُُ هِيَ الْجِيِّ  فَعْلُ الْوُجِ٘يُ *ٍ 
ول /  ﴾َُٗصَعَُىَ  .;5 ـ59تٌل

 

تعلين اهلل األًبياء ٍاألٍلياء أًباء ها كاى ٍها 

 سيكَى ٍها هَ كائي هوا يخفى على األعيي:
عَلَى غَِ٘جِدِِ ؤَحَدذاً * بِلَّدب هَديِ      عَبلِنُ الْغَِ٘تِ فاَل ُٗظِْْشُ﴿ٗمَل بعثلى: 

َهِيْ خَلْفِِِ سَصَذاً ُ َٗسِلُلُ هِيْ ثَِ٘يِ َٗذٍَِِِٗ  تلزـي   ﴾اسِتَعَى هِيْ سَسَُلٍ فَةًَِِّ
 /6: – 6;  . 

ِ: إال هي تزبؿى هي زسَل...   َل  بذهل فٖ ل
َهَب تَذَّخِشُ﴿لثل ع٘سى تخي هسٗن للٌثت:  ٍىَ ٍَؤًَُجِّئُنُنِ ثِوَب تَإْمُلَُىٍَ 

َتِنُن ٗعٌـٖ أًدـةىن خوـث سـ٘ىَى هـي       ـ =8آل عوستى /  ﴾فِٖ ثُُ٘
ٍَل فٖ خكي تدزؼ . َبىن ) ٍأًدةىن خوث ب فَى فٖ ٘خ  أولىن 

َ ُٗجَشِّشُكِ ثِنَلِؤٍَ هٌُِِْ ﴿ٍلثل بعثلى:  بِرْ قَبلَتِ الْواَلئِنَُٔ َٗب هَشَْٗنُ بِىَّ اللَِّ
َ َهِيَ الْوُقَشَّثِ٘يَ * اسِوُُِ الْوَسِ٘حُ عِ٘سَى اثِيُ هَشَْٗنٍَ  ٍَالْأخِشٍَِٓ  ًَْ٘ب  بً فِٖ الذه جِْ٘

َهِيَ الصَّبلِحِ٘يَ * قَبلَتِ سَةِّ ؤًََّى َٗنُدَىُ   َمَْاِلًٍ  َّبسَ فِٖ الْوَِْذٍِ  ٍَُٗنَلِّنُ اٌل
ُ َٗخْلُقُ هَب َٗشَبءُ بِرَا قَعَى ؤَهِشاً ٍَلَنِ َٗوِسَسٌِِٖ ثَشَشٌ قَبلَ مَزَلِلِ اللَِّ ٍَلَذٌ   لِٖ 

 . ;8 – 89آل عوستى /  ﴾فَةًَِّوَب َٗقَُلُ لَُِ مُيْ فََ٘نَُىُ
ـاو     ٍاألٍ٘ل ـاو  ٙٗاا أوثش شاّذ ػلى اختصـا  األً٘ث ٍّزُ ا
تؼلَم هي ػٌذ اهلل ال ًؼلوْا تل تختص تْن ٍهي فضائلْن، حتـى  
ـاو ٍهـغ رلـه تىلوْـا      سثٔ إلى هشٗن التٖ لن تىي هي األً٘ث تاٌل

َادث لن ٗ ٍتخثشّا تح  ٔ  ىي ٗؼلوْا إال اهلل فتؼلوْا تإرى اهلل،الوالئى
ٍلد غثل  ٗىلن فٖ تلوْد. َلد هٌْث خال شٍد   هخل أًِ س٘

َتبس خدزرٔ ال ٗوىي هعْـث   أهث هث ٍزد فٖ تدحثدٗج فَْ هت
ٍلىـي ًطـ٘س إلـى أى زسـَل تي      زٗمثت،  إحػثؤُ فٖ ّرُ تَل
غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍعلٖ خي أٖخ قثلح وثًـث ٗحوـالى علوـث    

ّثن وخ ٘ستن ٍٗ دستى عي أحدتث بمع فٖ آخس تلصهثى، ووـث فـٖ   لدً٘
ٍتلتتـثز      ٍتلولـَل  إخدثز علٖ خي أٖخ قثلح عي ّزـَم تلتـسن 
ٍتٔٗ أى زرـالن ولد٘ـثن    على خالد تلوسلو٘ي، ٍلد ٍزد فٖ ًفس تلس

س َّ خعلن غ٘ـح ٍإًوـث   »فمثل: « أبعلن تلل٘ح ٗث علٖ؟»سذِل  ٘ل
 «.علوٌَِّ٘ بعلن هي ذٕ علن... فعلن علوِ تي ًدِ٘ ف

َتبست تدحثدٗـج تلتـٖ بطـ٘س إلـى إخدـثز تلسسـَل        ٍلد ب
تدوسم غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍعلٖ عي أحدتث آخس تلصهثى فـٖ  

د غح٘حٔ.   ٍخذسثً٘  تلىتح تلوعتدسٓ 
فمد أخدس تلسسَل غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن عوـث سـ٘مع خعـد      
َتدث، ٍعي تلوْدٕ فٖ آخس تلصهـثى، ووـث أخدـس     ٍفثِب هي تلح

ـٖ أه٘ـٔ علـى تل الفـٔ، حـن      علٖ خي أخٖ قث لح عي تست٘ال  ٌخ
َتدث تلتـٖ   ٖ تلعدثت، ٍعي تلىخ٘س هي تلح إخثدبْن على أٗدٕ ٌخ

ٖ تلعدثت ٍإلى ل٘ثم تلوْدٕ.    بلٖ تًمستؼ ٌخ

ًثاو ها وـاى ٍهـا    ِ جو٘غ أ فلَ أساد اهلل أى ٗؼلن سسَِل أٍ ٍ٘ل
ً٘ا لفؼل إلهىـاى رلـه ألى    َادث الذ َّ وائي ٍها س٘ىَى هي ح

َادث ال ً٘ا هحذٍدٓ ٗوىي أى ٗؼلوْا اهلل تششاً.  ح  ذ
 

 إًكار الَهابيي الشفاعة ٍالتَسل:
ٍتلتــٖ ٗسدّــث   ــث  هــي تلعمثبــد تهســالهٔ٘ تدخــسو تلوســلن ْخ

ّثخَ٘ى لؿٔ٘  ّثج:  « تلتَسل»تَل  ٗمَل هحود خي عدد تَل
ٖ: تلوسـلو٘ي غ٘ـس       » إذت لثل لـه خعـؽ تلوطـسو٘ي نٗعٌـ

ي[  ّث٘خ ٍِلَِ٘بءَ اللَّد ﴿تَل َل ُّدنِ َٗحِضًَُدَىَ    ؤَل بِىَّ ؤَ أٍ  ﴾ِِ ل خَدٌٌَِ عَلَدِِْ٘نٍِ 
ـن رـثُ عٌـد تي، أٍ      ث حك، أٍ أى تدًد٘ـث  ْل تستدل خثلطفثعٔ أًْ
ذوس والهثن للٌدٖ ٗستدل ِخ على ضٖ  هي خثقلِ، )ٗعٌٖ تلطـفثعٔ  
َلـه:    ٍخـِ خم َتِخ  فزث ٍأًت ال بفْن )ٕأ ال بمدز على ر   ...ٍ

ن شٗـر ٗتسوــَى    إى تي ذوـس فـٖ وتثخــِ أى تلـرٗي   » َْخ فـٖ للــ
 «.  تلوحىن ٍٗتدعَى تلوتطثِخ

ح٘ـد لوحوـد خـي عدـد         زترع وطـو تلطـدْثت فـٖ تلَت
ّثج قدع لثّسٓ تلػفحٔ   .:تَل

ٍأهخثلـِ ّـن        ّـثج  ٍتلولفت للٌظس أى هحوـد خـي عدـد تَل
ثت دٍى   ــثْخ ى خثلوتط ــتدَل ــرٗي ٗس ــثت »تل ــثت وثٙٗ تلوحىو

ٍتل  ــثبْن،  ــن خذًد٘ ســل تده ــٖ َب ــثت تلػــسٗحٔ تلســثخمٔ ف ٍتٗ س
ٍوتـثج بفسـ٘س تلفثبحـٔ     ـ« تلػح٘حٔ تلػسٗحٔ فٖ تالستطفث 

ّثج قدع تلسٗثؼ هىتدـٔ تلحـسه٘ي تلكدعـٔ     لوحود خي عدد تَل
ٍلى   .  ّ  ;584تد

ٍبثزٗ  تلوولىٔ تلسـعَدٔٗ لػـالح تلـدٗي تلو تـثز قدـع      
سٍت فٖ تلزص  تلخثًٖ تلػفحٔ  ِ: 788٘خ  هث ًػ

 :ِ ثًثن هٌ َى  ٘خ ّث٘خ ٍخـ٘ي تي  ه»أغدز تلعلوث  )تَل  ٌِ ي رعل ٘خ
 «.  ٍسثبف فْرت وثفس، ٗستتثج حالحثن ٍإال لتل

َتلؽ تهسالم»ٍٍزد فٖ وتثج  لعدـد  « تلعم٘دٓ تلػح٘حٔ ًٍ
  :ٖ  تلعصٗص خي عدد تي خي خثش هث ٗل

دٖ ٍقلح هٌِ تلطفثعٔ فمد ًمؽ إسالهِ»  «.  هي سذل تٌل
  :ٔ ٍتلسٌ ٍتلتَسل خثدًد٘ث  فٖ تلمسآى   تلطفثعٔ 

٘ثبـِ هطـسوَى    إذى فكدمثن ل ٍل ٍأ ـث  تي  ً٘د عمثبدّن فإى رو٘ع أ
ـثلمسآى تلىـسٗن      سـل. ف ٍتلَت ٘ث  ٗمسٍى تالستطـفث   ٍوفثز، دى تدًد
َتزد  ٍتلو ٘ث   ٔ بعسؾث لروس تلعدٗد هي فؿثبل تدًد ٗثت تلطسٗف ٍت ٍتلس

٘ث  إلى تي، هي ذله هخال:  ٍل ٍتد ٘ث   ٌثت خثدًد ْث تل سل ٘ف ٖ َب  تلت
سل ِت تإرى اهللػ٘سى ٗشفٖ الوشٗض ال ـ 5 ٍَؤُثِدشِتُ  ﴿*  وَت

ِ َِتَى ثِةِرْىِ اللَِّ َؤُحِِٖ٘ الْوَ ٍَالْإَثِشَصٍَ  . =8 ــ  >8آل عوـستى /   ﴾الْإَمْوََِ 
حَ عَبصِفًَٔ تَجِدشِٕ ثِدإَهِشُِِ  ﴿ )ٗزـسٕ   ــ . 5>تدًد٘ـث  /   ﴾ٍَلِسُلَِ٘وَبىَ الشِّٗ

ـثت إلـى ع٘سـى إًوـث وـثى          سـل تٌل تلسٗ  خـذهس سـل٘وثى  فَت
خذى تي لد حدثُ لدزٓ بوىٌِ هي ضفث  تلوسؾـى. ٕأ  العتمثدّن 

ٍأًِ لد حػـل   ن ٗعتمدٍى خذًِ وثى ًدٖ تي ٍعددُ تلو لع  أًْ
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ِل درل ّرُ تلعدَدٔٗ علن ورتن ٍلـدزٓ وتلـه. ٍّـرت هـث ال     
ٗوىي عدُ ضسوث أخدت إذت لن ًمل إًِ ع٘ي تلتَح٘د. خـل تلطـسن   

ٍت خذى لع٘سـى لـدزٓ ه   ثت لد تعتمد سـتملٔ عـي   فمف َل وثى تٌل
ٍلي ٗمَل أحد هي تلوسلو٘ي خرله.    لدزٓ تي بعثلى، 

ـث       ٍ لؿ ن أ ـّث ـث  لطـفث  هسؾ سل تدهن خثدً٘د فتحػل أى َب
ن لـدزٓ ضـفث      ـّث َتبزْن وثى العتمثدّن خذى تي لد حد خعؽ ح
ن عٌـد   َت ْل دع ن ٘ل ى ْخ سَل َٗت ٔ ووث  ُ تلحثر ر تلوسٗؽ ٍأ لؿث ّ 

ن عٌد ت ٍْل ى  همسَخ ن ه لػَىٍ  ُ    تي دًْ ـث ر ـثم هحوـَدٍ  ي هم
َت  وثى تلـدعث  دًفسـْن ٍأ لوـي     ٘ثِب س ٍل مدل تي دعث  أ عظ٘ن ٘ف
ن عٌـد   ستلفس ْل ٌث  ٗعمَج ِخ ٘ل سل أخ ٗذٖب فٖ َب ن ووث  سل ْخ َب
ن عٌد تي  َ ْل ٍ ٗدع ن أ ستلفس ْل ٌٖد ٘ل تي ٍأ هزٖ  تلػحثٔخ إلى تل

ٍ... آل عوستى /  ٘ثٔه أ م تلم ن َٗ صٍل تلوكس ٍأ ٗطفع ْل : ;8 ـ 89ٌل
َهِيَ الْوُقَشَّثِ٘يَ﴿ ٍَالْأخِشٍَِٓ  ًَْ٘ب  بً فِٖ الذه َجِْ٘ ـثل /   ﴾عِ٘سَى اثِيُ هَشَْٗنٍَ  : 77تدًف
َسِتَغْفِشٍُىَ﴿ َُّنِٗ  ُ هُعَزِّثَُْنٍِ  َهَب مَبىَ اللَِّ ِنٍِ  َؤًَْتَ فِْ٘ ُ لُِ٘عَزِّثَُْنٍِ  ـ  ﴾ٍَهَب مَبىَ اللَِّ

َا﴿ـ آٔٗ   ُنِ بِرْ ظَلَوُ ٍَاسِدتَغْفَشَ لَُْدنُ     ٍَلََِ ؤًََّْ ٍا اللَّدَِ  ًْفُسَُْنِ جَبءٍُكَ فَبسِتَغْفَشُ ؤَ
َ تَََّاثبً سَحِ٘وبً ٍا اللَِّ سث  /  ﴾الشَّسَُلُ لَََجَذُ   8:تٌل

ستغفش لْن، لال تؼالى ـ6 ، ٘ل او ٗؼمَب ِت َا َٗدب   ﴿ :تَسل أٌت قَدبلُ
َثٌََب سو /  ﴾ؤَثَبًَب اسِتَغْفِشْ لٌََب رًُُ َٗ=;  . 
َا  ـن  ٍّن لذ طلث الوغفشٓ هي اهلل تؼالى ال هي ٗؼمَب، إال أًْ

َا لزله ٗؼمَب، ألًِ واى همشتا ٍرا جاُ ػٌذ اهلل  ٗمتؿٖ أى ٍسط
َتج       ٍتدهـس ٗتؿـ  خزـال  هـي رـ ال ٗسد تي دعث ُ إذت دعثُ. 

، ٗمَل بعثلى:  ثِب قَبلَ سٌَََِ ؤَسِتَغْفِشُ لَنُنِ سَثِّدٖ بًَِّدُِ ُّدََ    ﴿ٗعمَج دٌخ
سو /  ﴾٘نُالْغَفَُسُ الشَّحِ َٗ=<. 

ــٔ تسـتلفثز زســَل تي غـلى تي عل٘ــِ ٍســلن     َ٘ل وـرت همد
َلـِ بعـثلى:    للوسلو٘ي تلتثبد٘ي دى لسسَل تي رثُ عٌد تي فٖ ل

ٍَاسِدتَغْفَشَ لَُْدنُ       ﴿ ٍا اللَّدَِ  َا ؤًَْفُسَدُْنِ جَدبءٍُكَ فَبسِدتَغْفَشُ ُنِ بِرْ ظَلَوُ ٍَلََِ ؤًََّْ
َ تَ ٍا اللَِّ سـث  /   ﴾ََّاثبً سَحِ٘ودبً الشَّسَُلُ لَََجَذُ ٗـٔ علـى    8:تٌل ، دلـت ٙت

ن.   ستلفس ْل  حج تدهٔ على تلوز٘ا إلِ٘ ٘ل

 ها ٍرد في القرآى الكرين حَل التبرك:
ثِب و٘و تزبـد خػـ٘ست    َِل بعثلى حَل لػٔ ٗعمَج هع أٌخ ل

سو *  َجِدِِ ؤَثِدٖ   ﴿خدسؤ لو٘ع َٗ َا ثِقَوِ٘صِٖ َّزَا فَإَلْقَُُُ عَلَىٍ  ارَّْجُ
ًَِٖ ثِإَِّلِنُنِ ؤَجِوَعِ٘يََٗإْتِ ثَ َؤْتُ سو /  ﴾صِ٘شاًٍ  َٗ=7  . 

ٍتٗثت تلتـٖ   عالٍٓ على هث أٍزدًث فٌْثن أٗؿث تلعدٗد هي تلس
بدل على أى غحثٔخ تلسسَل تدوسم غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن لـد    
َترًَْـِ    َت ٗ ٍت إلِ٘ غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ تلىخ٘س هوث وـثً لزذ

ٍتالختال  خثل وعثغٖ ٍضفث  تلوسؾى، ووـث  هي تختال تت وثلمحف 
َِب ٍهث بسثلف هي ضـعس   َت ٗتدسوَى خوث  ٍؾ ن وثً بدل على أًْ
ٍلن ٗعتسؼ تلسسَل غلى تي علِ٘ ٍسـلن   زأسِ خمػد تلتدسن 
ن        على ذله، خل إًِ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن وـثى ٗػـسح خـذًْ

 س٘طفَى ًت٘زٔ ذله.  

حــَل تلتَســل « تدحثدٗــج تلطــسٗفٔ»ٍأهــث هــث ٍزد فــٖ 
ٖ:خثلسسَل تد زد هٌِ هث ٗل  وسم غلى تي علِ٘ ٍسلن فىخ٘س، ًَ

ــثج   ـــ 5 ــثج غــالٓ تلزوعــٔ / خ غــح٘  تلد ــثزٕ / وت
  :ٔ م تلزوع  تالستسمث  فٖ تل كٔد َٗ

ـثت سـٌٔ علـى عْـد       عي أًس خي هثله: لثل: أغـثخت تٌل
دٖ ٗ ثقدٌث فـٖ ٗـَم روعـٔ     دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن فدٌ٘ث تٌل تٌل

له تلوثل، ٍرث  تلع٘ـثل، فـثد    لثم أعستٖخ فمثل ٗث زسَل تي: ّ
َتلرٕ ًفسـٖ   ث فسفع ٗدِٗ ٍهث ًسو فٖ تلسوث  هي لصعٔ، ف تي ٌل
دُ هث ٍؾعْث حتى حثز تلسحثج أهخثل تلزدثل، حن لن ٌٗصل هـي   ٘خ
هٌدسُ حتى زأٗت تلوكس ٗتحـثدز علـى لح٘تـِ غـلى تي عل٘ـِ      
ٍتلـرٕ ٗل٘ـِ،     ٍخعد تللـد،  هٌث ذله، ٍهي تللد،  ٍسلن فوكسًث َٗ

 لزوعٔ تدخسو.  حتى ت
ٗث زسـَل تي بْـدم   »ٍلثم ذله تدعستخٖ أٍ لثم غ٘سُ فمثل: 

ٌـث    َت٘ل ث، فسفع ٗدِٗ فمثل: تللْـن ح تلدٌث  ٍغسق تلوثل، فثد  تي ٌل
دُ إلى ًثحٔ٘ هـي تلسـحثج إال تًفسرـت     ٍال علٌ٘ث. فوث ٗط٘س ٘خ
ٍلـن       َتدٕ لٌـثٓ ضـْست  ، ٍسـثل تلـ َِخ ٍغثزت تلودٌٗٔ هخل تلز

ٍاٗـٔ تـذل    «. )ٔ٘ إال حدّث خثلزَدٗزا أحد هي ًثح ٍّـزُ الش
ٍلـزا وـاى     تأى لشسَل اهلل ػٌذ اهلل همام هحوَد ٍجاُ ػظـ٘ن  

ٍتـ٘ي اهلل جـل ٍػـال    ٌْن  ًَِ ٍسطا ٘ت . وـرله  الصحأت ٗجؼل
سل تدهن تلسثلفٔ خذًد٘ـثبْن هـخال: تدعـستف /     ، تلدمـسٓ /  5:4َب

َٕهِٔٔ أَىِ تؾْـسِجٕ خِعٓػٓـثنٓ   ٍٓإٍَٔحٌَٕٓ٘ث إِلَى هَٔسٓى إِذِ تسٕتَسٕمَثُٔ لَ﴿: 4:
 .  ﴾تلْحٓزٓسَ فَثًْدٓزٓسٓتٕ هٌِِْٔ تحٌَْتَث عٓطْسََٓ عٌٕٓ٘ثن...

/  7ٍلسٗح هٌِ فٖ هسٌد أحود )هسٌد أًس خي هثله  د 
ٍفٖ غـح٘  تلد ـثزٕ، خـثج تالستسـمث  ٍخـسٍد       5;6ظ 

دَٓ أٗؿث. دٖ ٍفٖ خثج عالهثت تٌل  تٌل
دٖ غـلى  غح٘  تلد ثزٕ / خثج تالستسمث  ٍخسٍ ـ 6 د تٌل

دٖ غـلى تي عل٘ـِ    تي علِ٘ ٍسلن ٍورت فٖ خثج هٌثلح لستٔخ تٌل
ٍتلوسثبل  ٔ  »ٍسلن ٍوتثج هزوَعٔ تلسسثبل  قدـع  « الخـي ب٘و٘ـ

سٍت تلوزلد  أى عوـس خـي   "عي أًس خـي هثلـه    ;5ظ  5٘خ
َت تستسمى خثلعدثت خي عدـد تلوكلـح    "،تل كثج وثى إذت لحك
ٌث»فمال:  ه ت ًتَسل إ٘ل ـه   اللْن إًا وٌا  ًتَسـل إ٘ل ٌ٘ا، ٍإًا  ٌ٘ا فتسم

ٌ٘ا فاسمٌا. لال: ف٘سمَى ًث    «.تؼن 
أهث فٖ وتثج تهست٘عثج الخي عدد تلدـس / ف٘وـث ًمـل حـَل     

ٍأًس خي هثله  أى عوس خـي تل كـثج   »تلعدثت، عي تخي عدثت 
ل تلودٌٗٔ تستسمى خثلعدثت. لثل أَخ عوس ٍوـثى   وثى إذت لحف ّأ

على عْـد عوـس    سدح ذله أى تدزؼ أردخت إردتخث ضدٗدت
 ٖ شهي تلسهثدٓ سٌٔ سدع عطسٓ فمثل وعح: ٗث أه٘س تلويهٌ٘ي إى ٌخ
َت خعػٔد تدًد٘ث . فمـثل   ن هخل ّرت تستسم َت إذت أغثْخ ل وثً إسست٘ب
عوس: ّرت عن زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍغٌَ أخِ٘ ٍضـىث  
ثت هي تلمحف حن غعد تلوٌدس ٍهعِ تلعدثت فمـثل:   إلِ٘ هث فِ٘ تٌل
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ه خعن ًدٌ٘ث ٍغٌَ أخِ٘ فثسمٌث تلل٘ـج ٍال  تللْن إ رٌْث إ٘ل ًث لد َب
بزعلٌث هي تلمثًك٘ي. حن لثل: ٗث أخث تلفؿل، لن فثد  )فدعث تلعدثت 

ْث...  ٍتلحود ي، فذزخت تلسوث  عصت٘ل َت   دعث  وخ٘ست  فسم
س٘لٔ إلى تي ٍتي تَل  «.  لثل أَخ عوس ّرُ 

ـ   ـ٘شٓ حاتت ٔ تشٗحٔ فٖ أى التَسل س ٍٗا ٔ حتـى فـٖ   ٍّزُ الش
ـ٘شٓ شـشػ٘ٔ حاتتـٔ ٍأى     ل ٍأًْا س ٖ إسشا٘ئ ضا وٌث األهن الساتمٔ ٗأ

او اهلل ٍ رٍٕ المشتى جاّاً ػٌذ اهلل.  ألٍ٘ل
ـثى  د      ـ7 و ـٌد حرٗفٔـ خـي ت٘ل / ظ  9هسٌد أحود )ٖف هس
7=5 : 

دٖ غـلى تي عل٘ـِ   »...  ث )دهِ  دعٌٖ٘ فإًٖ آبٖ تٌل فملت ْل
ٍله.  ٍسلن فذغلٖ هعِ تلولسج حن ال أدعِ حتى   ٗستلفس ٖل 

دـٖ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن فػـل٘ت هعـِ         ـت تٌل لثل: فذ٘ب
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسـلن تلعطـث ، حـن تًفتـل      تلولسج، فػلى تٌل
، فعسؼ لـِ عـثزؼ فٌثرـثُ حـن ذّـح فثبدعتـِ فسـوع         فتدعِت
َبٖ فمثل هي ّرت؟ فملـت: حرٗفـٔ، لـثل: هثلـه؟ فحدحتـِ       غ

هـث زأٗـت تلعـثزؼ    خثدهس، فمثل: غفس تي له ٍدهه. حن لثل: أ
...؟ للت: خلى، لثل فَْ هله هي تلوالبىـٔ لـن    تلرٕ عسؼ ٖل
ْٗدف تدزؼ لدل ّـرُ تلل٘لـٔ، فثسـتذذى زخـِ أى ٗسـلن علـٖ       
ٍأى      ـل تلزٌـٔ  ٍتلحس٘ي سـ٘دت ضـدثج ّأ ٍٗدطسًٖ أى تلحسي 

ل تلزٌٔ   «.تلحدٗج –فثقؤ س٘دٓ ًسث  ّأ
ٌثٖ تـلى اهلل زٍو تلتسهرٕ عي أًس أًِ لثل:  ـ 8  سألت ال

سـٌي   ػلِ٘ ٍسلن أى ٗشفغ ٖل ٗـَم الم٘اهـٔ فمـال أًـا فاػـل...     
)ٍفــٖ تلػــح٘ح٘ي تلد ــثزٕ ٍهســلن  86ظ  8تلتسهــرٕ د 

دـٖ غـلى تي عل٘ـِ      ٍغ٘سّوث أحثدٗج غح٘حٔ فٖ ضـفثعٔ تٌل
م تلم٘ثهٔ .    ٍسلن َٗ

ٍتٗثت حَل تلتدسن:  ٍأهث تلس
دـٖ        ـ5 غح٘  هسـلن / تلوزلـد تلسـثخع / خـثج لـسج تٌل

ٍبدسوْن  ثت  ِ:  خثٌل  خ
عي أًس خي هثله:... إذت غلى تللدٓت رـث  خـدم تلودٌٗـٔ    
تْن فْ٘ث تلوث ، فوث ٗيبى خإًـث  إال غوـس ٗـدُ فْ٘ـث، فسخوـث       ختً٘

 رث ٍُ فٖ تللدٓت تلدثزدٓ ف٘لوس ٗدُ فْ٘ث... تلحدٗج.  
/ ظ  7ٍهخلِ فٖ هسـٌد أحوـد )ٍفـٖ هسـٌد أًـس  د      

57;   
ٖ       ـ6 دـ  غح٘  هسـلن / تلوزلـد تلسـثخع / خـثج لـسج تٌل

  :ِ ٍبدسوْن خ ثت   خثٌل
ٍتلحالق ٗحلمِ، ٍلـد  » عي أًس لثل: لمد زأٗت زسَل تي 

، فوث ٗسٗدٍى أى بمع ضعسٓ إال فٖ ٗد زرـل...   أقثف ِخ أغحثِخ
 «.  تلحدٗج

   ;57/ ظ  7ٍهخلِ فٖ هسٌد أحود )هسٌد أًس  د 

دـٖ        ـ7 غح٘  هسـلن / تلوزلـد تلسـثخع / خـثج لـسج تٌل
ٍبدسوْن ِخ ٍهسٌد أحود عـ  ثت   7ي أًـس خـي هثلـه )د    خثٌل

  :  :66ظ 
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن ٗـدخل  » أًس خي هثله لثل: وثى تٌل

ست ف٘ـِ، لـثل: ٍرـث  ذتت     ٍ٘ل ت أم سل٘ن فٌ٘ثم على فستضْث  ٘خ
دٖ غـلى تي عل٘ـِ    ث: ّرت تٌل م فٌثم على فستضْث، فذبت فم٘ل ْل َٗ
ته علـى فستضـه. لـثل فزـث ت ٍلـد عـسق        ٍسلن ًثم فٖ ٘خ

لك٘عٔ أدٗن على تلفستش، ففتحـت عت٘ـدبْث    ٍتستٌمع عسلِ على
دـٖ    َتزٗسّث، ففـص  تٌل فزعلت بٌطو ذله تلعسق فتعػسُ فٖ ل
غلى تي علِ٘ ٍسلن فمثل: هث بػٌع٘ي ٗث أم سـل٘ن؟ فمثلـت: ٗـث    
ث. لـثل غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن        زسَل تي ًسرَ خسوتـِ لػـد٘ثًٌ

 «.  أغدت
ت  غح٘  تلد ثزٕ / وتثج تللدثت / خـثج تلمدـٔ تلحوـس    ـ8

هي أدم / حـَل بدـسن تلػـحثٔخ خثدضـ٘ث  تلوتعلمـٔ خثلسسـَل       
دٖ غـلى  »تدوسم غلى تي علِ٘ ٍسلن  ٔ: أب٘ت تٌل لثل أَخ رح٘ف

تي علِ٘ ٍسلن ٍَّ فٖ لٔد حوست  هي أدم، ٍزأٗت خـالال أخـر   
ؾَ ، فوي أغثج ض٘ةث هسـ    ثت ٗتدثدزٍى تَل ٍتٌل دٖ  ٍؾَ  تٌل

، ٍهي لن ٗػح هٌِ ض٘ةث أخر هي خلل   «.  ٗد غثحدِِخ
و٘ـٔ فـٖ والهـِ ح٘ـج غـح  ّـرُ          ٍلد بْثفـت تخـي ٘ب

هي هزوَعٔ تلسسثبل تلىدـسو،  « زسثٔل تالستلثٔح»تدحثدٗج فٖ 
َلـِ تدٍل       ٍعد هٌىسّث ؾثال، إال أًِ عـثد فذًىسّـث فـٖ ذٗـل ل

َتؾع أخسو هي والهِ.      ٍورت فٖ ه
ــسو» ــٔ )فــٖ زســثٔل  « هزوَعــٔ تلسســثبل تلىد ــي ب٘و٘ الخ

 .  6>8 ـ 5>8/ ظ  5٘سٍت د تالستلثٔح  قدع خ
ث زأٌٗث و٘و وثى غحثٔخ تلسسَل غـلى تي عل٘ـِ    ٍتلحثل أًٌ
ٍسلن فٖ أهخثل ّرُ تدهَز ٗتَسـلَى ٍٗستطـفعَى ٍٗتدسوـَى    
ــثت   ٍتٗ خثلسســَل تدوــسم غــلى تي عل٘ــِ ٍســلن ٍذلــه خثلس
تلػح٘حٔ تلتٖ ٗمدلْث تخي ب٘ؤ٘ ًفسِ. ٍهث أٍزدًث هٌْث إال غـ٘ؽ  

 ج تلتٖ أٍزدبْث تلىتح تلوعتدسٓ.  هي ف٘ؽ هي تدحثدٗ
ٍبزد تهضثزٓ فٖ ختثم ّرت تلدحج إلـى أى إًىـثز فؿـثبل    
َلـِ بعـثلى:     ن هي غفثت تلوٌـثفم٘ي لم تدًد٘ث  ٍإًىثز تلتَسل ْخ

َسَؤَِٗدتَُْنِ     ﴿ ٍِا سُئٍُسَدُْنٍِ  َِا َٗسِتَغْفِشْ لَنُنِ سَسَُلُ اللَّدِِ لَدََّ ٍَبِرَا قِ٘لَ لَُْنِ تَعَبلَ
ىَ   .  9سَزٓ تلوٌثفمَى /  ﴾ٍَُّنِ هُسِتَنْجِشٍُىََٗصُذٍه

ـث  ٗعمـَج هٌـِ       ٓ إلى أى قلـح أٌخ د تهضثز ِ  ـ أخ٘ست: ٍأ ـ ع٘ل
ـلى تي    ـ تلسالم    ٔ خثلسسـَل غ سل تلػـحثخ ٍَب ن،  تستلفثز تي ْل

غ٘س ذله وثى  صٍل تلوكسٍ  ن إلِ٘ أى ٗدعَ تي ٌخ قلْد سلنٍ   ٍ علِ٘
 َ ٘ث  هستزثخ ٍل ٍتد ٘ث   ن هي العتمثدّن أى تدًد ٓ عٌد تي لوث ْل تلدعَ

ـث    ن ٍأ لؿ ن لالستلفثز ْل ًَْ ٗلتوس ن  ٔ عٌدُ بعثلى. لرت ْف رّث تَل
ن فدعثؤّن هستزثج عٌد تي بعثلى أسـس  هـي    ه تلو حثرثْب
ـثى فـإى       ٍفـٖ خعـؽ تدح٘ ج،  ن تلـرًَ ٌثت هوي حزدْت عثٔه تل
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 ٔ سل أه يال  تلىستم وَت سل ْخ تهًسثى ال ٗستزثج دعثؤُ دٍى تلَت
ِ تلسالم  ـ هَسى ِخ   ٓ     ـ ع٘ل ـثذّن هـي سـكَ ٍإًم ن  ـّذ ٍت  ظو هز

ِ تلسالم  ـ فسعَى، إذ أًِ   ِ    ـ ع٘ل ُ تلحزـس فتفزـس هٌـ ؾسج خعػث
    ِ ـث دهتـ ٗدس ـث  تلوث ، ٍأ ؾسج تلوث  فثًفلك إلى ًػف٘ي بثزوث قسٗم

ٓ للعدـَز   ٍاحذ  ٔ ٖ لحظ ٔ سثأ ف ّىزا إحضاس ػشم تلم٘س هلى  ٍ هٌِ
ىي هي لثل ػفشٗت ٍأ هي لثل هي ػٌذُ ػلن هي  الىتاب الزٕ لنٗ 

او اهلل فمط. ٍ٘ل ا هي أ ٍ٘ل ا تل واى    ً٘ث
قَبلَ عِفْشِٗتٌ هِيَ الْجِيِّ ؤًََب آتِ٘لَ ثِدِِ قَجِدلَ ؤَىْ تَقُدَمَ هِديْ هَقَبهِدلَ      ﴿

ٍَبًِِّٖ عَلَِِِ٘ لَقٌََِّٕ ؤَهِ٘يٌ * قَبلَ الَّزِٕ عٌِْذَُُ عِلْنٌ هِيَ الْنِتَبةِ ؤًََب آتِ٘لَ ثِدِِ  
ول /  ﴾.شْتَذَّ بِلَِ٘لَ طَشْفُلَ..قَجِلَ ؤَىْ َٗ  .  84 ـ >7سَزٓ تٌل

مُلَّوَدب دَخَدلَ عَلََِْ٘دب صَمَشَِّٗدب     ﴿ٍورله تزبصتق هسٗن هي عٌد تي: 
َجَذَ عٌِْذََّب سِصِقبً قَبلَ َٗب هَشَْٗنُ ؤًََّى لَلِ َّزَا قَبلَتِ ََُّ هِيْ عٌِْدذِ   الْوِحِشَاةٍَ 

...َِ ِ بِىَّ اللَّ  .  7ى / آل عوست ﴾اللَِّ
ٍٖل لل٘ثلـٔ   دٖ أٍ  فإى ّرُ تدهَز لد حدحت خطىلْث ذتن ٌل
لِت دى ٗستزثج دعثؤُ هي لدل تلدثزٕ رل ٍعال. فٖ حـ٘ي   ّأ
ث    رثّٔ عٌد تي ٍ...  دعًَـث تي ٍؾـسٌخ ث )هوي ال ًوله تَل َل أًٌ
لىٌث تلعكـص فلـي بٌـدزس تدزؼ     ٍّأ تلػ سٓ هستت عدٗدٓ 

عسش هله هي تلولـَن.   هتفزسٓ خثلوث  ٍال ًمدز على إحؿثز
ث أى ال ًتىدس وثلوٌثفم٘ي ًٍدتعد عي تلتَسـل خذًد٘ـث     لرت فٌ٘دلٖ ٌخ
ث، تلـدعث  إلـى تي بعـثلى للفـستى      ، خل إى تدفؿل ٌل ثِب ٍ٘ل ٍأ تي 
ـث ًٍكلـح هـٌْن       ـث  ضـفعث  ٌل ٍ٘ل ٍتد ٍأى ًزعل تلسسَل  ث  ٌَخ ذً

ٍتلتَسل.    تلطفثعٔ 
 
 

 ع  استواع أرواح األهوات كالم األحياء فضال
 :الشهداء والنبي األعظن صلى اهلل عليه وسلن

ٍبسوع زٍح تلو٘ت شٗثزٓ شتبسِٗ أم أًْـث ال بـسو    ّل بسو 
ٍبسـوع ووـث    ث بسو  َى؟ فٌمَل: إًْ ّث٘خ َِل تَل ٍال بسوع ووث ٗم

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن:    ٍزد فٖ تلػحثح عي تٌل
ٍخـثج تلزٌثبصـ       ـ 5  ـغح٘  تلد ـثزٕ / خـثج غـصٍٓ خـدز 

دٖ ه تػس»ٍوتثج  ّثج فٖ خـثج  « س٘سٓ تٌل لوحود خي عدد تَل
ٍتح    غصٍٓ خدز: لثل عوس ٗث زسَل تي و٘و بىلـن أرسـثدت ال أز

ـٌْن     »فْ٘ث؟ ! لـثل:   ـتن تأسـوغ لوـا ألـَل ه غ٘ـس أًْـن ال   « ها أً
ٍت علٖ ض٘ةث...    ٗستك٘عَى أى ٗسد

ورله فٖ غح٘  هسلن فـٖ خـثج تلزٌـٔ ٍغـفٔ ًع٘وْـث      
لْث فٖ تلحدٗج   .  ;;ٍ  :;ٍّأ

 6ه فٖ هسٌد أحود )فٖ هسٌد عدد تي خي عوـس  د  ٍورل
 . 575ظ 
 فٖ غح٘حٖ تلد ثزٕ ٍهسلن ٍهسٌد أحود ٍغ٘سّث:   ـ 6

لثل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسـلن: تلعدـد إذت ٍؾـع فـٖ     
ن سوع لس  ًعثْل َلى ٍذّح أغحثِخ حتى أًِ ٘ل ٍب  .  1لدسُ 

 لثل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن:   ـ 7
ٖ لدسُإى تلو٘ت ٗعسف ه ِ ف هي ٗد٘ل  ٍِ هي ٗلسل  ٍِ  . 2ي ٗحول

َبـثون ال     ـ 8 َت ه لثل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسـلن: لمٌـ
ٍتٔٗ تلتلمـ٘ي فـٖ وتثخـِ تلفتـثٍٕ      3إِل إال تي. غح  تخي ب٘ؤ٘ ز

ل تلمدَز. َتش ه ثقٔد ّأ  تلىدسو خثج بلم٘ي تلو٘ت ٍر
عي عدد تي خي عوس: هـي هـس علـى ّـيال  تلطـْدت        ـ 9

م تلم٘ثهٔفسلن عل َت ٗسدٍى علِ٘ إلى َٗ  .4ْ٘ن لن ٗصتل
غح٘  هسلن / وتثج تلزٌـثبص / خـثج هـث ٗمـثل عٌـد       ـ :

ٍتلدعث  دّلْث: )خكـثج دّـل تلمدـَز  تلسـالم      دخَل تلمدَز 
عدٍى غـدت هيرلـَى ٍإًـث     ٍأبثون هث َب عل٘ىن دتز لَم هيهٌ٘ي 

 إى ضث  خىن الحمَى تللْن تغفس دّل تلدم٘ع....  
د أحود خي حٌدل )فٖ هسٌد أٖخ ّسٗـسٓ  د  ٍهخلِ فٖ هسٌ

ٍتٗـثت أخـسو فـٖ     >84ٍ  649، 644ظ  6 ٍلسٗح هٌِ ز
ٍخثج هث ٗمـثل عٌـد دخـَل تلمدـَز      غح٘  هسلن خثج تلزٌثبص 

. 9;7ٍ  744ظ  6ٍهسٌد أحود )فٖ هسٌد أٖخ ّسٗـسٓ  د  
 :  797ظ  9)ٍفٖ هسٌد خسٗدُ هي هسٌد أحود  د 

دٖ عثبطٔ شٗـثزٓ تلمدـَز ٍهـث    لْـث:     بعل٘ن تٌل ٗ ثقـح خـِ ّأ
ٍتلوسـلو٘ي ٗـسحن تي      ل تلدٗثز هـي تلوـيهٌ٘ي  تلسالم على ّأ

ٍتلوستذخسٗي ٍإًث إى ضث  تي خىن الحمَى  .  5تلوستمده٘ي هٌث 
د أى ًط٘س ٌّـث إلـى هـث غـ  هـي تدحثدٗـج        ـ; أخ٘ست ًَ

ح    ث  على فتثٍو فمْـث  تلوـرّت ٌٍخ َتزدٓ فٖ تلػحثح  تلودثزؤ تل
ى إروث  تلوسـلو٘ي، فـإى علـى وـل     تهسالهٔ٘ تلو تلفٔ، ٍعل

هسلن أٌٗوث وثى أى ٗسلن فٖ غالِب على تلسسَل تدوسم غـلى  
س خػ٘لٔ تللثبـح   ٍ٘ل تي علِ٘ ٍسلن خػ٘لٔ تلو ثقح تلحثؾس 

َِل  ِ »ٗم ٍخسوثبـ دٖ ٍزحؤ تي  ٍّـرت إى  «. تلسالم عل٘ه أْٗث تٌل
دل على ضا إًوث ٗدل على أى تلسسَل غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن    

لكثلعٔ، فَْ فٖ هىثًِ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن إال أى    وثلطوس ت

                                                 
عثل.  . 1  غح٘  تلد ثزٕ فٖ وتثج رٌثبص فٖ خثج تلو٘ت ٗسوع خفك تٌل

ث   - ْل ع٘وْث ٍّأ    5; - 4;تلحدٗج  -غح٘  هسلن فٖ وتثج تلزٌٔ ٍغفًٔ 
 . 889 - ;78ظ  6هسٌد أحود )فٖ هسٌد أٖخ ّسٗسٓ  د   -

 . 677ظ  7)فٖ هسٌد ًأس  د 
 .:=6ظ  8د )فٖ هسٌد تلدست  خي عثشج  

 .7ظ  6هسٌد أحود خي حٌدل فٖ هسٌد أٖخ سع٘د تل دزٕ د  .2
 غح٘  هسلن فٖ وتثج تلزٌثبص فٖ خثج بلم٘ي تلوَبى ال إِل إال تي.  . 3

 .7ظ  6هسٌد أحود خي حٌدل )فٖ هسٌد أٖخ ّسٗسٓ  د  -
ٔ تلوٌَزٓ الخي ضِد فٖ خثج تلزٌثبص.. 4  بثزٗ  تلودٌٗ
هسـٌد   -ثبص فٖ خثج هـث ٗمـثل عٌـد دخـَل تلمدـَز.      غح٘  هسلن فٖ وتثج تلزٌ. 5

 .555ظ  :أحود )فٖ هسٌد عثٗطٔ  د 
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أضعٔ ٍرَدُ بف٘ؽ على تلعثلن. لرت فإى على تلزو٘ع ه ثقدتـِ  
 خثلسالم خػ٘لٔ تلحثؾس.  

َت فٖ سـد٘ل تي فمـد لـثل تي فـْ٘ن:      أهث تلطْدت  تلرٗي لتل
َ٘دبٌء        ﴿ ََاتٌ َثدلْ ؤَِح ُقَْتدلُ ِفدٖ َسدجِ٘لِ اللَّدِِ ؤَِهد َا لَِوديْٗ  َُل ٍَلَنِديْ ل   ٍَل تَُق

 .598تلدمسٓ /  ﴾تَشْعُشٍُىَ

 

الصحابة ٍالخلفاء ٍاألئوة كاًَا يطلبَى الذعاء 

هي الٌبي ٍيتَسلَى به صلى اهلل عليه ٍسلن بعذ 

 هَته:
َخىس   لثل أحود خي شٌٖٗ دحالى فٖ وتثِخ تلدزز تلسـٌٔ٘   ـأخ

ّثخٔ٘ قدع هػس غفحٔ  ، أى أخث خىـس خعـدهث   :7فٖ تلسد على تَل
فٖ زسَل  ٍلـٌىي هـي    »تي، لثل َب تذوسًث ٗث هحود عٌد زخـه 

 «.  خثله
ٍعي تلحثف  أٖخ سع٘د تلسوعثًٖ عي علٖ خي أٖخ قثلـح،  
أًِ لثل: لدم علٌ٘ث أعستخٖ خعدهث دفٌث زسَل تي غـلى تي عل٘ـِ   
دـٖ غـلى تي عل٘ـِ      فسِ على لدـس تٌل ٍسلن خخالٔح أٗثم، فسهى ٌخ

زسـَل تي، للـت   ٍسلن ٍحخث هي بستِخ على زأسـِ، ٍلـثل: ٗـث    
َله، ٍٍع٘ت عي تي سـدحثًِ ٍٍعٌ٘ـث عٌـه، ٍوـثى      فسوعٌث ل
َت أًفســْن رــث ٍن   ــَ أًْــن إذ ظلوــ ٍل ف٘وــث أًــصل عل٘ــه )
، ٍلد ظلوت ٍرةته بستلفس لـٖ، فٌـَدٕ    ٗٔ ٍت تي  ٙت فثستلفس

 .  1هي تلمدس: إًِ لد غفس له

                                                 
َفث  للسوَْدٕ د . 1 ٖ.   57:5/ ظ  6ٍفث  تل  عي أٖخ سع٘د تلسوعًث

ؿـثن أى تلعالهـٔ تلسـ٘د     - أَخ ع٘سى تلتسهرٕ -*  ٖ دحالى ٗأ ٍذوس أحود خي شٌٗ
تدحدـثج فـٖ     هحود قثّس خي هحود خي ّثضن خث علَٕ ذوس فٖ وتثخـِ هزوـع  

ـِ سـذل تي    بسرؤ تههثم أٖخ ع٘سى تلتسهرٕ غثحح تلسٌي أًِ زأو فٖ تلوٌثم ًأ
  .ِ َفثُ ٍَّ عل٘  عوث ٗحف  علِ٘ تهٗوثى حتى ٗت

ٖ: لل خعد غالٓ زوعتٖ تلفزس لدل غالٓ فسؼ تلػد :  ـٖ خحسهـٔ   »لثل فمثل ل إْل
ث ف٘ ً زٌٖ هي تللن تلرٕ ًأ ِ٘ ٍأهِ ٍأخِ٘ ٌٍخ ِ ٗث حٖ ٗـث ل٘ـَم   تلحسي ٍأخِ٘ ٍردُ 

ٍتهوستم ٗث أزحن تلستحو٘ي فىثى تههثم تلتسهرٕ ٗمـَل ذلـه دتبوـثن     «ٗث ذت تلزالل 
  .ِ َتظدٔ عل٘ ٍتلو ن على فعلِ  ٍٗحْخ  ٍٗذهس أغحثِخ ِخ 

ىس تلتَسل أحد ال هي تلسـلو ٍال غ٘ـسّن إال    ٍّرت إهثم حزٔ ٗمتدٕ ِخ خل لن ٌٗ
.ِ ز ؤ٘ ٍهي ّن على ًْ  تلودد  تخي ٘ب

د - ـٖ أسـذله خحـك       سذل تٌل ـن ًإ ٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ دعثبـِ إلـى تي: تلْل
    65ظ 7حٌدل عي أٖخ سع٘د تل دزٕ د  تلسثبل٘ي عل٘ه. )هسٌد أحود خي

  :ِ دِ٘ ِخ خعد هَب ٖ: خثج هث أوسم تيً   سٌي تلدتزه
ـٔ لحكـثن ضـدٗدتن    »عي أٖخ تلزَشت  لثل:  ـل تلودٌٗ َت إلـى عثبطـٔ،    لحف ّأ ، فطـى

ٍت لد ظس َت هٌِ وَفمثلت: ًت دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن فثرعل إلى تلسوث  حتـى ال   أس تٌل
َت فوكسًـث هكـس     ي تلسوث  سمو لـثل: ففعلـ ٍ٘خ  ٌِ دـت تلعطـح    تنٗىَى ٘خ ، حتـىً 
 .  «ٍسوٌت تهخل، حتى بفتمت هي تلطحن فسوٖ عثم تلفتك

 فٖ وتثج تلزَّس تلوٌتظن.  « تخي حزس»ٍزٍو ّرت أٗؿث 
ذوس أحود خي شٌٖٗ دحالى فٖ وتثِخ فـٖ   ـعٖ  تههثم تلطثف

ِ:  « تخي حزس»أى تلعالهٔ  74غفحٔ   ذوس فٖ وتثخ
ٍتلصًدلٔ» ل تلدد   َتعك تلوحسلٔ فٖ تلسد على ّأ  «  تلػ

دَٕ ح٘ج لثل: سل خذّل تلد٘ت تٌل  أى تههثم تلطثفعٖ َب
  :ٖ زٍو تخي ب٘و٘ـٔ فـٖ وتـثج     ـعخوثى خي حٌ٘و تلػحثخ

ٍتلوسثبل ) ـسٍت تلوزلـد    هزوَعٔ تلسسثبل  غـفحٔ   5قدـع ٘خ
دـٖ علّـن    >5 ٍتلتسهرٕ زٍٗث حدٗخث غـح٘حث أى تٌل سثبٖ    أى تٌل

ِ   »زرال أى ٗدعَ ف٘سذل تي حن  دـٖ ف٘تَسـل خـ حـن  « ٗ ثقح تٌل
د٘ـه   ه ٌخ سل إ٘ل ٍأَب ِ: تللْن إًٖ أسةله  ٗسذل تي لدَل ضفثعت

سل خه إلـى زخـٖ   »ًدٖ تلسحؤ،  ٗث هحود ٗث زسَل تي إًٖ أَب
 تللْن فطفعِ فٖ.  « مؿى ٖلفٖ حثرتٖ لت

فث  تلوزلد تلستخـع فـٖ    ٍزٍو تلسوَْدٕ فٖ وتثج ٍفث  تَل
سٍت ظ  سل تلصتبس )قدع ٘خ   عي تلكدستًـٖ فـٖ   7;57خثج َب

 تلوعزن تلىد٘س:  
دٖ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن      رت تلدعث  خـثٌل سل ْخ أى زرال َب
عٌد لدسُ فٖ شهي عخوثى خي عفـثى فمؿـى تي حثرتـِ، ٍوـثى     

َ:عخوثى خي حٌ  ٘و لد علوِ إٗثُ ٍّ
ٌ٘ث هحود ًدـٖ تلسحوـٔ    ـ ه ٌخ رِ إ٘ل ٍأَب تللْن إًٖ أسذله 

رِ خه إلى زخه أى بمؿٖ حثرتٖ»    ـ« ٗث هحود إًٖ أَب

                                                                        
دـٖ غـلى    - زد خعؽ تلعدثزتت تلتٖ ٍزدت فٖ شٗثزٓ تٌل ٍفٖ ختثم ّرت تلدحج، ًَ

َى فمف.  تي علِ٘  ّث٘خ ٍتلتٖ زدّث تَل  .ُ ٍتٔٗ تلفثوْٖ ٍغ٘س  ٍسلن خس
ٍفـث        -ألو  ٍتخـس  دلٖ أى ٗسذِل تلسثبلَى )ًمـل تلسـوَدٕ فـٖ أ ثٔٗ هث ٌٗ ٍآِب ًْ

َفث  ّرُ تلصٗثزٓ .    تل
ٍأبَسل خه إلى تي بعـثلى فـٖ أى أهـَت    » «هزوع تدشّس»ٍزد فٖ شٗثزٓ  -ج 

 .  «هسلوثن على هلته ٍسٌته
ـث    «تلوستلٖ»الٖل تلحٌفٖ فٖ ٍأ زد تلطسًد -د  ٍرةٌـث هـي   »شٗثزٓ أخـسو ٍزد فْ٘

ث إلـى زخـه    فَش خطفثعته... فثضفع ٌل خالد ضثسعٔ ٍأهىٌٔ خع٘دٓ خمػد شٗثزبه ٌل
    ٍتسذِل أى ٗو٘تٌث على سٌته... تلطفثعٔ تلطثفعٔ ٗث زسَل تي.  

ٍتزن رةٌـثن لمؿـث  حمـه     »ٍأحسي هث لثِل  -د  ٍفدن ٗث زسـَل تي ٍش ًحي 
ث  ٍللت ٌَخ ٍتالستطفث  خه هوث أحمل ظَْزًث ٍأظلن لل  دسن خصٗثزبه 
زد تلمسكالًٖ فٖ  - ّ  ح تللدًٔ٘»ٍأ َّت    «تلو

  .ِ دلٖ للصتبس ِل غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍردٗس خوي تستطفع ِل أى ٗطفعِ تي ف٘ ٌٍٗ 
تَسل ِخ غلى تي علِ٘ ٍسلن   -ٍ  ٍ٘ل ح ٗمَل:  َّت ٖ فٖ وتثج ضسح تلو  ٍتلصزلًث

ِ.  ٍٗسذل تي   بعثلى خزثِّ فٖ تلتَسل خ
ُ: خذى على تلصتبس أى ٗتَسل خـِ غـلى تي عل٘ـِ     ٍَٕ ٍغ٘س ًمل تلسوَْدٕ عي تٌل

ٍٗستطفع ِخ سدحثًِ ٍبعثلى.   فسِ   ٍسلن فٖ حكً 
َتت )  - ٍتدهن الخي رَشٕ فٖ بثزٗ ِ للسـٌ -=6فٖ تلوٌتظن فٖ بثزٗ  تلولَن 
فتوسحت ختـستج لدـس   وثى ٖخ رسج عظ٘ن » ... سوعت رعفس تل لدٕ ٗمَل: 5:

س علٖ هٌِ ضا... ٍ٘ل ت  تْد    «تلحس٘ي فلفَت فًث
دٖ غـلى تي عل٘ـِ      َى خـثٌل ّـث٘خ دٖ فى٘و ال ٗتَسل تَل ت تٌل ٍّرت بَسل خذّل ٘خ

 ٍسلن؟ !
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ٍّرت تلدعث  هعسٍف خدعث  تلؿسٗس ٍعلن عخوثى خي حٌ٘و 
ـرت ٗتؿـ  أى تلتَسـل     ٍْخ فٖ شهي عخوثى خي عفثى ّرت تلسرل 

دٖ وثى س٘سٓ للػحثٔخ فٖ شهي ح٘ ٍخعد ٍفثِب أٗؿث.  خثٌل دٖ   ثٓ تٌل
ـٔ، إى   ّث٘خ لثل أحود خي شٌٖٗ دحالى فٖ وتثِخ تلسد على تَل
ٍتخي هثرٔ فـٖ سـٌٌِ د    تلد ثزٕ ذوس ّرت تلحدٗج فٖ بثزٗ ِ 

ٍتلحـثون     885ظ  5 ٍتلػـل٘س  ٍتلسَ٘قٖ فٖ تلزثهع تلىد٘ـس 
فٖ تلوستدزن خإسٌثد غح٘ . ٍفٖ هسٌد أحود خي حٌدل عـي  

  .  >57ظ  8عخوثى خي حٌ٘و )د 
ـثم هثلـه     ٍتهه َ رعفس تلوٌػَز  ٕ ـ أخ ـث   1زٍو تلسـوَْد ؿ ٗأ

    ٔ ـتمدل تلمدلـ ز: أس ٖ رعفس تلوٌػَـ َتج تههثم هثله عٌد سيتل أخ ر
ه  ٘ٔل أ٘خ س  ٍَّ  ٍ رْه عٌِ َ، فمثل تههثم هثله: لن بػسفٍ  ٍأدع

ـث رعفـس      «. ٍتستطفع ِخ»آدم، خل تستمدِل  ـثم هثلـه أخ )فمد أهـس تهه
 ٍٖ ٌد سل خثل سلن.  تلوٌػَز خثلَت  ٍِ ِ غلى تي ع٘ل  تالستطفث  خ

ي و٘ـو ٗسـتحلَى دهـث  تلوســلو٘ي       ّـث٘خ ٍتلعزـح أى تَل
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن هع ٍزٍد ّـرُ تدحثدٗـج    لتَسلْن خثٌل

ٍتلعلوث .   ٍتل لفث   ٍتدبؤ   تلػحثح ٍس٘سٓ تلػحثٔخ 
دٖ غـلى     ٍتلوستطـفع٘ي خـثٌل َى تلوتَسل٘ي  ّث٘خ لمد وفس تَل

ٍلن ٗست ٍتدبؤ.  تي علِ٘ ٍسلن  ٍتل لفث   َت تلػحثٔخ   خٌ
لثل أحود خي شٌٖٗ دحالى فٖ وتـثج )تلـدزز تلسـٌٔ٘ فـٖ     

ّثخٔ٘  غفحٔ   :  94تلسد على تَل
دـَٓ    ّثج أًِ ٗـدعٖ تٌل ٍتلظثّس هي حثل هحود خي عدد تَل
إال أًِ هث لدز على إظْثز تلتػسٗ  خرله ٍوـثى فـٖ أٍل أهـسُ    

دَٓ وثذخـث و  َلعث خوكثلعٔ أخدثز هي تدعى تٌل وسـ٘لؤ تلىـرتج   ه
ن ٍوذًـِ     ٍأؾـستْخ ٍتدسَد تلعٌسٖ ٍقل٘حٔ تدسـدٕ  ٍسزثح 
ٍَل أهىٌِ إظْـثز ّـرُ دظْسّـث     دَٓ  ٗؿوس فٖ ًفسِ دعَو تٌل
ٍوثى ٗمَل دبدثعِ إًٖ أب٘تىن خدٗي ردٗد ٍٗظْـس ذلـه هـي    

  . ٍأفعثِل َتِل   أل
ٍلـن      َتل تلعلوـث   ٍألـ ح تدبوـٔ  رت وثى ٗكعي فٖ هرّت ٍْل

ٍلـِ علـى   ٗمدل هي دٗي ًدٌ٘ث غل ى تي علِ٘ ٍسلن إال تلمسآى ٍٗذ
ـثت حم٘مـٔ      حسح هستدُ هع أًِ إًوث لدلِ ظثّست لـةال ٗعلـن تٌل
ًـِ علـى        ٍَل ٍأبدثعـِ إًوـث ٗذ ل أًـِ ّـَ  َت عٌِ خد٘ل أهسُ فٌ٘ىطف
دٖ غـلى تي   َت ّن ال خحسح هث فسسُ ِخ تٌل َتفك ّأ حسح هث ٗ

ٍأبؤ تلتفس٘س فإًـِ   ٍتلسلو تلػثل   ٍأغحثِخ  وـثى  علِ٘ ٍسلن 
دـٖ       ال ٗمَل خرله ٍال ٗمَل خوث عـدت تلمـسآى هـي أحثدٗـج تٌل
ٍتدبوــٔ   ٍتلتــثخع٘ي  ٍألثٍٗــل تلػــحثٔخ  غـلى تي عل٘ــِ ٍســلن 
ٍتلحـدٗج ٍال      تلوزتْدٗي ٍال خوث تستٌدكِ تدبوـٔ هـي تلمـسآى 

 ٗذخر خثهروث  ٍال خثلم٘ثت تلػح٘ .  

                                                 
ٌـث  لثل تلسوَْدٕ لد أضثز هثله إلى هث . 1 مٖ خإسٌثد غح٘  فٖ بَسـل أ٘خ ٍُت تلدْ٘  ز

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن   .«حك هحود إال هث غفست ٖلزج أسذله خ ٗث»آدم خثٌل

زؾٖ تي  ـٍوثى ٗدعٖ تالًتسثج إلى هرّح تههثم أحود  
ٍلرله تًتدج  ـعٌِ   ٍتههثم أحود خسئ هٌِ  ٍبستست ٍشٍزت  ورخث 

ٍتلّفَُ فٖ تلـسد   وخ٘س هي تعلوث  تلحٌثخلٔ تلوعثغسٗي ِل للسد علِ٘ 
ّـثج ألـو      علِ٘ زسثبل وخ٘سٓ حتى أخَُ سل٘وثى خـي عدـد تَل
ّـثج  فـٖ       ٍبوسه )هحوـد خـي عدـد تَل زسثٔل فٖ تلسد علِ٘ 

ل تلسٌٔ ٍّأ   ختٗـثت ًصلـت   بىف٘س تلوسلو٘ي )روثعٔ تلوسلو٘ي 
فٖ تلوطسو٘ي فحولْث على تلوَحدٗي ٍلد زٍو تلد ثزٕ عـي  
َت إلـى آٗـثت     ن تًكلمـ َتزد أًْ عدد تي خي عوس فٖ ٍغو تل 

 ًصلت فٖ تلىفثز فزعلَّث فٖ تلويهٌ٘ي.  
ٍتٔٗ أخسو عي تخي عوس أًِ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن     ٍفٖ ز

أخَف هث أخثف على أهتٖ زرل هتـذٍل للمـسآى ٗؿـعِ     ـلثل:  
فْرت ٍهث لدلِ غثدق علـى هحوـد خـي عدـد      ـغ٘س هَؾعِ   فٖ

ّثج ٍهي بدعِ.    تَل
ٍتلػـثلح٘ي ٍغ٘ـسّن هـي      ٍلد وثى لتل وخ٘ست هي تلعلوـث  
َتفمَُ على هث تختدعِ ٍوثى ٗمسن تلصوـثٓ   ن لن ٗ تلوسلو٘ي لىًَْ
َتُ ٍوـثى أغـحثِخ ال ٗت ـرٍى        على هث ٗذهسُ خـِ ضـ٘كثًِ ٍّـ

ح خل ٗزتْدٍى ووث  أهسّن ٍٗتستسٍى ظـثّست  هرّدث هي تلورّت
 خورّح تههثم أحود ٍٗلدسَى خرله على تلعثهٔ.  

ح تدزخعـٔ      ـل تلوـرّت ٍلد بػدو وخ٘س هي تلعلوث  هـي ّأ
دـٖ غـلى تي عل٘ـِ      للسد علِ٘ فٖ وتح هدسَقٔ عوال خمـَل تٌل
ٍتلوالبىـٔ   ٍسلن: إذت ظْست تلدد  ٍسىت تلعثلن فعلِ٘ لعٌٔ تي 

ثت أروع٘ي.    ٍتٌل
*** 

 

6 
سلنسيارة قبر الٌبي السفر ل  صلى اهلل عليهٍ 

 

  2تحرين الَهابييي

 السفر لسيارة قبر الٌبي صلى اهلل عليه ٍسلن
ٍزد فٖ وتثج تلسد على تالخٌثًى الخي ب٘ؤ٘ )تلوكدعـٔ تلسـلفٔ٘   

ٖ:   68ٍهىتدتْث  غفحٔ   هث ٗل
دـٖ  دٍى تلوسـزد إال       ال ٗمػد تلسفس إلـى تلمدـس )لدـس تٌل

 رثّل أٍ وثفس.  

                                                 
َتدث . 2 ِ:   >6;فٖ وتثج هسآٓ تلزٌثى لل٘ثفعٖ فٖ ح ػ  هثً 
ث » ث ٍحدس خسدْد ىس علْ٘ و٘ٔ هسثبل غسٗٔد ًأ ٔ    »ٍالخي ٘ب ـل تلسـٌ ـٔ لوـرّح ّأ  «هدثٌٗ

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلنٍهي ألدحْث  ِ٘ عي شٗثزٓ لدس تٌل ًْ.» 
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فـٖ تلسسـثٔل تلخثلخـٔ    « هزوَعٔ تلسسثبل تلىدسو»ٍفٖ وتثج 
سٍت، تلوزلـد تلخـثًٖ، غـفحٔ     ت تلومدت، قدعٔ ٘خ فٖ شٗثزٓ ٘خ

9=   :ِ َل  ٍزد ل
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن لـن ٗزـح   » َل ًرزًثذز شٗثزٓ لدس تٌل
 ، ٌثٖ تلىعلِ٘  «.  اهلل ػلِ٘ ٍسلن هٌْٖ ػٌِ ألى السفش لضٗاسٓ لثش ال

ي عدد تي خي خثش فـٖ وتثخـِ   ٍلد بدعِ فٖ ذله عدد تلعصٗص خ
ٍتهٗؿثح»  .  =:غفحٔ « تلتحم٘ك 

ٍتلدوتَز ًثغس عدد تلسحوي خـي هحوـد تلزـدٗع تدسـتثذ     
 تلوسثعد  

خىلٔ٘ أغَل تلدٗي خثلسٗثؼ رثهعٔ تههثم هحود خي سـعَد  
 .  768غفحٔ « تلتدسن: » تهسالهٔ٘ فٖ وتثِخ تلوَسَم ـخ

 ابية:السٌة ٍسيرة الصحابة ٍالخلفاء تردّاى الَه

َى ٍعلى زأسْن إهثهْن تخـي ب٘و٘ـٔ شٗـثزٓ     ّث٘خ لمد حسم تَل
ٌثـٖ تـلى اهلل   لدسُ غلى تي علِ٘ ٍسلن  هغ أًِ ٍسد األهش هي ال

ٌ٘ي   وـذهسُ خصٗـثزٓ تدح٘ـث  هـي      ػلِ٘ ٍسلن تضٗاسٓ لثـَس الوـنه
َتشّوـث خـل     ٍتدبؤ علـى ر ٍأروعت تدهٔ  ٍتلويهٌ٘ي  تدلسخث  

َت  هــي تلمسٗــح أٍ  تْوــث ســ َ٘خ تلدع٘ــد هؿــثفث إلــى ســ٘سٓ هكل
دٖ علـى شٗـثزٓ تلمدـَز     ٍتل لفث  خل هؿثفث إلى س٘سٓ تٌل تلػحثٔخ 
ٍت تلمدـَز       َِل غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن فـصٍز لْث، ل  ـٍه ثقدِت ّأ

ٍشٍزٍّث، عي غح٘  هسلن خثج تدؾثحٖ ٍوـرت عـي هسـٌد    
  .  >7ظ  7أحود خي حٌدل عي أٖخ سع٘د تل دزٕ )د 

َتج تلزٌـثبص هـي سـٌي    ٍتخـي هثرـٔ     ٍورت فٖ أخ تلتسهـرٕ 
د، ٍإقالق أهسُ غلى تي علِ٘ ٍسـلن خصٗـثزٓ    ٍأَخ دٍت سثبٖ  ٍتٌل
ٍتلدع٘ـد ٍسـ٘سٓ تل لفـث          ز ٗطـول تلصٗـثزٓ عـي تلمسٗـح  تلمَد
دٖ غـلى   ت تي تلحستم ح٘ج ٗسثفسٍى لصٗثزٓ لدس تٌل ٍحزثد ٘خ

 تي علِ٘ ٍسلن لدل هستسن تلحذ أٍ خعدّث بيٗد ذله.  
، دى تلوسـثرد  ًعن تلسفس خمػد شٗثزٓ ت لوسثرد ال هعٌٖ ِل

َت  إال تلوسـثرد   للػالٓ ٍولْث فٖ تلفؿ٘لٔ هي ح٘ج تلػالٓ س
ـت تلومـدت،      ٍ٘خ دـٖ  تلخالٔح أعٌٖ تلوسزد تلحستم ٍهسـزد تٌل
ٍلرت فمد ٍزد فٖ غـح٘  تلد ـثزٕ خـثج فؿـل تلػـالٓ فـٖ       
ٍتلودٌٗٔ أحثدٗج خذى تلػالٓ فـٖ هسـزد تلحـستم     هسزد هىٔ 

دٖ.  أفؿل هي تلػالٓ فٖ هس  زد تٌل
 لثل ًثغس خي عدد تلسحوي:  

لوث أى تلمَل خطسعٔ٘ ضد تلسحـثل لصٗـثزٓ لدـسُ غـلى تي     »
ى عٌـِ غـلى تي    علِ٘ ٍسلن ٗفؿٖ إلى تب ثذُ ع٘دت ٍَّ هث ًْ

 .  768ظ  ـوتثج تلتدسن « علِ٘ ٍسلن
ًٍمَل للسد على ّرت تالدعث : خذى شٗثزٓ تلمدَز ال بػد  ع٘دت 

ث تلمسٗح أٍ َت  لثم ْخ دـٖ غـلى تي عل٘ـِ     س تلدع٘د، )فمد وثى تٌل
ٍسلن ٗصٍز لدس أهِ ٍلدَز تلطْدت  هسٓ أٍ عدٓ هستت فـٖ تلعـثم   

ت  ٍتلتثزٗ  إلى ل٘ثم فثقؤ ٌخ ووث ٍزدت تهضثزٓ فٖ وتح تلس٘س 
ٍتلتـثخعَى ّـرت    زسَل تي خصٗثزٓ لدس حوصٓ ٍلد ًحى تلػحثٔخ 

ـ   تلوٌحى ٍالوٌصـَس ٍغ٘شّو ـ٘ذ  ا هـي    فمذ ٍسد أى ّاسٍى الشش
ٌثٖ تلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن.  َا ٗسافشٍى لضٗاسٓ لثش ال  الخلفاو واً

ي خذى سفس تلوٌػَز ٍّثزٍى تلسضـ٘د ٍوـل    ّث٘خ أهث تدعث  تَل
دـٖ   هي وثى ٗحذ تلد٘ت إلى تلودٌٗٔ لن ٗىي خمػد شٗثزٓ لدس تٌل
غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍإًوـث وـثى هغـثٔخ فؿـ٘لٔ تلػـالٓ فـٖ       

ٍتؾ  تلدكالى لوث ّـَ  هسزدُ غلى تي علِ٘ ٍسلن فَْ  تدعث  
هعسٍف هي أفؿلٔ٘ تلػالٓ فٖ تلوسزد تلحـستم علـى تلػـالٓ    
ٍتلعثلـل ال ٗوىـي أى      دٖ غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن  فٖ هسزد تٌل
ٗستددل تلرٕ َّ خ٘س خوث َّ أدًـى ! )أى ٗتـسن تلػـالٓ فـٖ     
دٖ غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن     ػل فٖ هسزد تٌل تلوسزد تلحستم ٘ل

عٌد تلسـفس تلـى تلودٌٗـٔ شٗـثزٓ لدـس      خل ٗسٗد تلحثد خعد حزِ 
دٖ )غلى تي علِ٘ ٍسلن .    تٌل

َت عي لػدّن هي تلسـفس هـي هىـٔ إلـى      ن َل سةل ووث أًْ
دـٖ غـلى تي     ن ٗسٗدٍى شٗثزٓ لدـس تٌل َت حتوث خذًْ تلودٌٗٔ درثخ

 علِ٘ ٍسلن.  
فوعٌى رعل تلمدَز ع٘دت أى ٗزعلْث هتسٍؤ تلصٗـثزٓ إال فـٖ   

ْٖ عي رعـل لدـسُ غـلى    تدع٘ثد ٍهعٌى تلحدٗج تل َتزد فٖ تٌل
تي علِ٘ ٍسلن ع٘دت أى ال بتسن شٗثزِب فـٖ أٗـثم تلسـٌٔ حتـى     
دـٖ تلمدـَز    َم تلع٘د لوث ٍزد هي شٗثزٓ تٌل بػ٘س شٗثزِب ه تػٔ ٘خ
ٍفثقؤ فٖ تدسدَ  هسب٘ي ٍوـرله أغـحثِخ ٍسـ٘سٓ تل لفـث      
دٖ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن     ٍتلوسلو٘ي على تلسفس لصٗثزٓ لدس تٌل

 1ٗثم تلحذ ٍغ٘سُ فٖ أ
ٍََٗتَّجِعِ غَِ٘دشَ سَدجِ٘لِ   ﴿ ٍَهَيْ ُٗشَبقِقِ الشَّسَُلَ هِيْ ثَعِذِ هَب تَجََّ٘يَ لَُِ الُْْذَى 

َسَبءَتِ هَصِ٘شاً ًٍَُصِلِِِ جٌَََّْنٍَ  ََلَّى  ِ هَب تَ ََلِِّ ٌِ٘يَ ًُ سث   ﴾الْوُاْهِ  .  559تٌل
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 صلى اهلل عليه ٍسلنبٌاء حرم الٌبي 

 ٍرٍي القربى
 يذي الصحابة ٍالخلفاءبأ

َى فٖ سـٌٔ   ّث٘خ ثلدٌـث  تلوَرـَد حـَل    ّ  5788ٍلمد ّدم تَل
ٍت على ّدم لٔد زسـَل   هصتز ذٍٕ تلمسخى ٍضدثوِ، لىي لن ٗمدز
َى      ّـث٘خ ثهـٔ تلتـٖ تب ـرّث تَل تي ٍ ضدثوِ، خل إحدو تدهَز تْل

َبْن لت سٗـح   ن ّٖ دع ٍتلزـدزتى تلومثهـٔ    »ضعثزت ْل تلد٘ـَت 
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسـلن ٍذٍٍ تلمسخـى    على حسٗن هصتز لدَز تٌل

                                                 
د .1 ٍلى أى ال ٗتسن تلحثد تلسفس لصٗثزٓ لدس تٌل ٖ غلى تي علِ٘ ٍسـلن لوـث زٍو   ٍتد

ٍتخـي عدـثت       مـل عـي علـٖ  َتج ِل )فٖ خعؿْث ٍأى تلتثزن َّ تلزثفٖ  ووثً  تلخ
 ٍعدد تي خي عوس.
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ثّـث تلػـحثٔخ      دٖ ٍذٍٍ تلمسخى خثلـدفي فْ٘ـث أٍ ٌخ تلتٖ أٍغى تٌل
لصعوْن حسهٔ بحَٗف هصتز تلمدَز خزعلْث فـٖ غسفـٔ   « ٍتل لفث 

ى زسـَل   لػ٘سٍزٓ تلوصتز خرله عٌدّن هطسفث ٍهسزدت ٍلد ًْ
 تي عي إضستف تلمدَز ٍرعلْث هسثرد.  

ـ  ل على تخت دتعْن ٍعـدم غـ٘سٍزٓ تلمدـس خـرله     لىي تلد٘ل
 هطسفث ٍ هسزدت أهَز:

دـٖ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن خدفٌـِ فـٖ غسفتـِ         أ: ٍغٔ٘ تٌل
ٍتل لفــث  ٍعولْــن خــرله دالبــل  ٍوــرله ٍغــٔ٘ تلػــحثٔخ 

  :ٔ َتش رعل تلمدس فٖ تللسف  ٍتؾحٔ على ر
فٖ تلوزلد تلخثًٖ خثج ذوس هَؾـع  « قدمثت تخي سعد»ففٖ 

ّـثج    لدسُ، ٍوتثج ه تػس س٘سٓ تلس سَل لوحود خـي عدـد تَل
  :ِ ٍبىفٌِ٘ ٍدفٌ  خثج ذوس غسلِ 

َت فٖ دفـي زسـَل تي غـلى تي     وثى تلوسلوَى لد تختلف
علِ٘ ٍسلن فمثل أَخ خىس: سـوعت زسـَل تي غـلى تي عل٘ـِ     

فسفـع فـستش   « هث هثت ًدٖ إال دفي ح٘ج ٗمدؽ»ٍسلن ٗمَل: 
فٖ علِ٘ حن حفس ِل دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن تلرٕ َب .   تٌل  بحِت

دـٖ    * ٍورله أٍغى عوس خي تل كثج خدفٌِ فٖ غسفـٔ تٌل
غلى تي علِ٘ ٍسلن فدفٌِ تلػحثٔخ فْ٘ث، ٍدفي علـٖ خـي أخـٖ    
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ غسفتْث أٍ فـٖ   ت تٌل قثلح فثقؤ ٌخ
دتز عم٘ل، رٌح تلدم٘ع ٗعٌٖ فٖ لٔد تلعدثت )لٔد ذٍٕ تلمسخـى   

ـى حـَل     ٍدفي ّثزٍى تلسض٘د فـٖ دتزُ ٍزٍٕ أى  تلوـذهَى ٌخ
هصتزُ ّرت تلدٌث  تلرٕ دفي فِ٘ أٗؿـث علـٖ خـي هَسـى تلسؾـث،      
ٍبـثزٗ  تلودٌٗـٔ تلوٌـَزٓ الخـي ضـٔد         ـس  زترع بثزٗ  تخـي تد٘ح

 ٍغ٘سّوث.  
دـٖ غـلى تي عل٘ـِ      ٍتل لفث  هـصتز تٌل ج: بحَٗف تلػحثٔخ 

َتش بحَٗف تلوصتز:   ل على ر  ٍسلن، د٘ل
ث لثلت:    زٍو تخي شخثٔل عي عثبطٔ أًْ

ثٖخ حتى دفـي عوـس،    ٍأبفؿل فٖ ٘ح هث شلت أؾع خوثزٕ 
ـثٖخ حتـى    ٘ـت »فلن أشل هتحفظٔ فٖ ٘ح ٍخـ٘ي تلمدـَز    « ٌخ ٌـٖ  ٘خ

 ردتزت.  
 «:  تلكدمثت»لثل تخي سعد فٖ 

دـٖ غـلى تي      ـت تٌل لن ٗىي على عْد زسَل تي علـى ٘خ
َِب   ـعلِ٘ ٍسلن   أٍل هـي  »حثبف ٍوثى  ـتلرٕ وثى هصتزُ خعد ه

ى علِ٘ ردتزت عوس   )ّ  67 ـ 57، )«خي تل كثجٌخ
 «.  قدمثت تخي سعد»

ى ػلـى لثـش    ش لذ صاد فٖ استفاع الحائط الزٕ ٌت واى اتي الض٘ت
لثل عد٘د تي خـي أخـٖ شٗـثد: وـثى      الشسَل تلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن

س ) ثُ عدد تي خي تلص٘خ   .  7; ـ 8:ردتزُ لػ٘ست حن ٌخ
ـثُ      ٍزٍو فٖ غح٘  تلد ثزٕ أًِ خعـد سـمَـ تلحـثبف، ٌخ

ٕ:  تل د خي عدد تلوله تدهَ  َ٘ل

د خـي عدـد تلولـه    » َ٘ل لوث سمف علْ٘ن تلحثبف فٖ شهثى تل
ثِب ٍت فٖ ٌخ  .  1 =; ـ >;« )أخر

  :ٕ  زٍو تلسوَْد
دٖ غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن    َتشٕ حزسٓ تٌل أًِ وثى حَل هث ٗ
فٖ سك  تلوسزد حظ٘س همدتز ًػو لثهٔ هدٌ٘ث خثدرس بو٘٘ـصت  

زـثز   للحزسٓ تلطسٗفٔ عي خمٔ٘ سك  تلو سزد ووث ذوسُ تخـي تٌل
فث  د  2ٍغ٘سُ   .  >4:ظ  6)ٍفث  تَل

د: رعل تلمدس فٖ تللسفٔ ال ٗػ٘سُ هطـسفث ٍال هسـزدت، إذ   
دٖ فٖ غسفِت غ٘س هطسف ٍال القا  .  3وثى لدس تٌل

ٍتلحثون هي قسٗك تلمثسن خي هحود خي أٖخ  د  زٍٕ أَخ دٍت
 خىس أًِ لثل:  

ث ٗث أهِ توطفٖ » لـٖ عـي لدـس    دخلت على عثبطٔ فملت ْل
، فىطفت لـٖ عـي حالحـٔ لدـَز ال هطـسفٔ ٍال       دٖ ٍغثحدِ٘ تٌل

 .  4«القٔة هدكَحٔ خدكحث  تلعسغٔ تلحوست 
فٖ وتثج رٌثبصُ، ٍوـرله فـٖ وتـثج    « غح٘  تلد ثزٕ»

الخي ب٘ؤ٘ فٖ تلسسثٔل تلخثلخـٔ شٗـثزٓ   « هزوَعٔ تلسسثبل تلىدسو»
ت تلومدت:    ٘خ

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن لـ  ثل فـٖ هسؾـِ   عي عثبطٔ أى تٌل
  :ِ  تلرٕ هثت ف٘

ٍت لدَز أًد٘ثبْن هسزدت،   ػثزو تب ر ٍتٌل َْد   لعي تي ت٘ل
ٍت لدـسُ غ٘ـس إًـٖ     دٖ  دخسش ال ذله )تلمَل هي تٌل ٍَل لثلت: 
أخطى أى ٗت ر هسزدت )بعٌٖ لـن ٗىـي هدـسشت حتـى ٗػـ٘س      

 .  5هسزدت هع أًِ فٖ تللسفٔ 
ــث  لدــٔ حوــصٓ خــي عدــد تلوكلــح خوعًَــٔ تل لفــث    د: ٌخ

 عدثس٘٘ي:  تل

                                                 
دٖ )ًأسثج تدضـستف  . 1 غح٘  تلد ثزٕ فٖ وتثج رٌثبصُ فٖ خثج هث رث  فٖ لدس تٌل

  .:;9ظ  6للدالذزٕ د 
تثن .2 ى تلػحثٔخ ٘خ دٖ غل ٌخ ٍلد ذوس تخي ضـٔد   ى تي علِ٘ ٍسلنلوصتز أم حد٘ٔد شٍد تٌل

فٖ تلمسى تلخثًٖ فٖ بثزٗ ِ لدسّث فسٍو عي شٗد خي تلسثبح لثل: أخدسًـٖ رـدٕ   
هىتـَج   ٍلع على حزس هٌمـَش   لثل: لوث حفس عم٘ل خي أٖخ قثلح فٖ دتزُ خةستن

ت غ س خي حسج»فِ٘  تـثن   «لدس أم حد٘ٔد ٌخ ى عل٘ـِ ٘خ ٌٍخ . بـثزٗ   فدفي عم٘ل تلدةس، 
ٔ تل ٓ: د تلودٌٗ ٕ: ظ  - 564/  5وٌَز َفث  للسوَْد  .55=ٍفث  تل

َفث  للسوَْدٕ د . 3 ؿث . 995ظ  6ٍفث  تل  )زترع قدمثت تخي سعد ٗأ
دٖ عي إضستف تلمدَز )هسٌد أحوـد خـي   . 4 ٖ تٌل دٖ وثى درل ًْ عدم إضستف لدس تٌل

: لثل علٖ خي أخـٖ  >57ٍ  =56، :=حٌدل فٖ هسٌد علٖ خي أٖخ قثلح غفحٔ 
٘زث  تدسدٕ أخعخه على هث خعخٌٖ زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسـلن  قثلح دٖخ ت ْل

َِٗت .  أى ال بد  بوخثال إال قوسِت ٍال لدست هطسفث إال س
ـث تب ربـِ هسـزدت لعـدم لػـد        .5 ال بىَى غالٓ عثبطٔ فٖ رٌح تلمدس خوعٌـى أًْ

ٍخعدـثزٓ أخـسو       .ِ ـِ إلـ َتى ًأ  أىعثٗطٔ ذله خل تلوستد عدم تب ثذُ غٌوث ٗعدد خعٌ
ـت     »تلوستد هي تلحدٗج  ٖ عي عدثدٓ تلمدس ال هزسد تلػالٓ إلـى رٌدـِ ووـث وًث تلٌْ

دٖ رٌـح لدـسُ غـلى     َم فٖ هسزد تٌل بػلٖ عثبطٔ ٍووث أى تلصتبسٗي ٗػلَى ت٘ل
 «تي علِ٘ ٍسلن
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فث »لثل تلسوَْدٕ فٖ   «:  ٍفث  تَل
ٍخثخـِ هػـف  ولـِ        ـٔ حسـٌٔ هتمٌـٔ  إى على هصتزُ لٔد عث٘ل

ثغس لدٗي تي )سٌٔ  ِت أم تل ل٘فٔ تلعدثسٖ تٌل  ــ  9;9خثلحدٗد، ٌخ
   أٖخ تلعدثت أحود خي تلوستؿا.  ّ  66:

زثز ٍذله فٖ سـٌٔ بسـع٘ي ٍخوـس هـذٓ      ووث لثِل تخي تٌل
 لثل:  

ٍخـثج     ٍرعلت على تلمد َلـِ حػـدث   س هلدٌث هي سـثد ٍح
م خو٘س ٍلسٗـح هٌـِ هسـزد     تلوطْد هي حدٗد ٗفت  ول َٗ

 ٗروس أًِ هَؾع همتلِ.  
ْـث فـٖ       » ـ ٍتؾ  هي تلـٌع تلسـثخك أى تلمدـٔ تلوطـثز إ٘ل ٍ

ٍأى      تلحدٗج لن بىي لٔد هسزد، خل لدـٔ هـصتز حـسم حوـصٓ، 
 تلحسم وثى لسٗدث هي تلوسزد على هسثفٔ لػ٘سٓ.  

ي  ٍخعدثزٓ أخسو ٘٘ي هتمثز٘خ رَد هٌد فإى تلحدٗج ٗط٘س إلىٍ 
خـس   ٍٙت ي خعؿْوث عي تلدعؽ أحدّوث حسٗن لدس حوصٓ  هٌفػ٘ل
ـثم    ٍأى هـي ل رُ تلمٔد بحت إضستف تل لفث   ٌ٘تّ  ٍلد خ تلوسزد 
َت هسـزد   َت ل سخ ي تستكثع ّث٘خ ٍَل أى تَل ى،  ّثخَ٘ ن تَل ْث،ّ  دٗو خْت

ـلى    سلن خحزٔ أًِ لـسى لدـسُ غ  ٍ ٌٖد غلى تي علِ٘ ِ   تل ـ تي ع٘ل
ـث      ٍإى وثً ٌدـٖ هتػـالى  سك  هـصتز تل ٍسلن إذ سك  تلوسزدٍ 

ٍت علِ٘ ٍلن ٗمدز ِ سثخمث  َت ع٘ل  « هو٘صٗي خثلحظثز ووث عصه
ـت       ذوس تخي ضٔد فٖ بـثزٗ  تلودٌٗـٔ تلوٌـَزٓ أى فثقوـٔ ٌخ

ٍبػلحِ»زسَل تي وثًت بصٍز لدس حوصٓ   «.  بسهِ 
 بعو٘س لٔد ذٍٕ تلمسخى خذٗدٕ تل لفث :   ـّ 

ت عم٘ـل ووـث   « لٔد تلعدثت» ٍّٖ تلوعسٍفٔ خ تلتٖ ّٖ هي ٘خ
 .  1زٍو تخي ضٔد فٖ بثزٗ  تلودٌٗٔ تلوٌَزٓ

س:    ٍلثل تخي تد٘ح
ٌثغس» ٖ تل ٘ٔف تلعدثس ٕ تلمسخى تل ل ٔ ٍذ ِ لد عوس لد  «.لدٗي تي 2ًإ

ـت عم٘ـل فـٖ     ْث ّٖ هي ٘خ ٍٗددٍ أى لٔد تلعدثت تلوطثز إ٘ل
  ٖ ـ ّثضـن ٍذٍٕ تلمسخـى،    تدغل، ٍوذًِ رعلْث هحال لـدفي ٌخ

ح٘ج دفي فْ٘ث على ح٘ثٓ عم٘ل تلعدـثت خـي عدـد تلوكلـح ٍ     
ثضوٖ ٍغ٘سّن، ٍوذى عم٘ال لـد   ٍأَخ سف٘ثى تْل ت أسد  فثقؤ ٌخ

ِت لدفي ذٍٕ تلمسخى.    ٍلو ٘خ
ٍالحشم حـَل   ٗتضح أى ٍجَد الجذساى  ٍتزا ٍها سثك روشُ 
اهلل األهاوي الومصَد تالضٗاسٓ خاتٔ هىاى صٗاسٓ سسَل اهلل تـلى  

ـٌٔ   ، أهش غ٘ش هٌْٖ ػٌِ، تل إًِ هي السٌي الحس ػلِ٘ ٍسلن ٍألشتاِئ
ـا      اْئ ـا ٍصاد فـٖ ٌت التٖ أٍتى سسَل اهلل تالذفي فْ٘ا ٍػوـل ْت
ـاو هـضاس رٍٕ     ٍالخلفاو ووا َّ وزله فـٖ ٌت ٍالتاتؼَى  أتحاِت 

ت ػم٘ل.    المشتاو التٖ واًت لثل رله ٘ت
َت خدٌث  رـدتز  َى لد لثه ّث٘خ حـَل همدـسٓ    هؿثفث إلى أى تَل

ٍت       ـث خثخـث ووـث عوـس َت ْل تلدم٘ع، تلتٖ بعد هصتزت للويهٌ٘ي ٍرعلـ

                                                 
ٔ: د . 1 ٔ تلوٌَزٓ الخي ضد  .577 - 555/ ظ  5بثزٗ  تلودٌٗ
س.. 2  بثزٗ  تخي أ٘ح

دٖ ٍلدِت أخ٘ست خالفث لدد  بسلكْن على تلودٌٗـٔ   سمو هصتز تٌل
ٍت علِ٘ ٍّرت ٌٗـثلؽ تعتمـثدتبْن    ٍلن ٗمدز ٍت بْدٗوِ  ح٘ج أزتد

 خحسهٔ تلدٌث  حَل تلوصتز.  
٘٘ي الوشـشو٘ي تتْـذٗ   ّات ن ّـزُ  ٍأى اتخار المشاس هي هخل اَل

ـا     »األهاوي ػلى  اْئ أساس أى ّزا األهش شـشن ٍأى هـي لـام تٌث
ٗؼذ إّأً لشسَل اهلل تلى اهلل ػل٘ـِ  « ٍأٍتى تالذفي فْ٘ا هششن
ٍالخلفاو.    ٍسلن ٍأتحاِت 

 البكاء على الويت 
د رل٘لـٔ علـى    َّت َتبسٓ ض ٍتلسٌٔ تلوت إى فٖ تلمسآى تلىسٗن 

ٍأٍؾـ  هـث ٍزد فـٖ تل    َتش تلدىث  على تلفم٘د.  مـسآى تلىـسٗن   ر
سـو    ـعلِ٘ تلسالم   ـٍغفِ بعثلى حثٔل ٗعمَج    ـخعد ؾ٘ث  َٗ

ٍتًمكث  أخدثزُ، إذ ٗمَل بعثلى:  ـعلِ٘ تلسالم   ََلَّى عَدٌُْْنِ  ﴿هٌِ  ٍَتَ
َا  ٍَاثَِ٘عَّتِ عٌََِ٘بُُ هِيَ الْحُضْىِ فَََُْ مَظِ٘نٌ * قَبلُ ٍَقَبلَ َٗب ؤَسَفَى عَلَى َُٗسُفَ 

ِ تَفْتَإُ تَزْ مُشُ َُٗسُفَ حَتَّى تَنَُىَ حَشَظدبً ؤٍَِ تَنُدَىَ هِديَ الَْْدبلِنِ٘يَ *     تَبللَِّ
ِ هَب ل تَعِلَوَُىَ َؤَعِلَنُ هِيَ اللَِّ  ٍِ َحُضًِْٖ بِلَى اللَِّ  ٍ ﴾قَبلَ بًَِّوَب ؤَشْنَُ ثَثِّٖ

3  . 
دٖ غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن شتز    »ووث ٍزد فٖ تلحدٗج أى  تٌل

َِل ٍأخىى هي ح  .4«لدس أهِ 
َبْـث:  ٍٍزد أًِ  غلى تي علِ٘ ٍسلن لثل ه ثقدث زلٔ٘ خعد ه

سـث         ٍخىـى تٌل تلحمٖ خسلفٌث تل ٘س عخوـثى تخـي هظعـَى لـثل: 
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسـلن   ي خسَقِ. فذخر تٌل فزعل عوس ٗؿسْخ
دُ ٍلثل: دعْي ٗث عوس ٍلثل: ٍإٗـثوي ًٍع٘ـك تلطـ٘كثى فإًـِ      ٘خ
ٍتلملـح فوـي تي ٍهـي تلسحوـٔ. ٍهْوـ      ث هْوث ٗىي هي تلع٘ي 

د فوي تلط٘كثى.    ٗىي هي تللسثى ٍهي ت٘ل
دـٖ غـلى تي     لثل: فدىت فثقؤ على ضف٘س تلمدس فزعـل تٌل

َِخ  .  5علِ٘ ٍسلن ٗوس  تلدهَ  عي عٌْ٘ث خكسف ح
ٍورله زٍٕ أى تلسسَل غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن لـثل خعـد     

 :ٓ ، فزـث  ًسـث  تدًػـثز إلـى     »تستطْثد حوص َتوٖ ِل حوصٓ ال خ
ي زسـَل تي غـلى   خثج زسَل تي فدى٘ي  على حوصٓ فدعث ْل

 .  6«تي علِ٘ ٍسلن
ـث     ثبث ًـدخت فثقوـٔ ْخ ورله فمد أٍزدت وتح تلحدٗج أ٘خ

 أخثّث إذ لثلت:  

                                                 
   .:> - 8>َٗسو / . 3
 هسلن / خثج عٌد دخَل تلمدَز. غح٘ . 4
ٍتخـي حزـس فـٖ     . 5 َفـث   ٍفث  تل ٍتلسوَْدٕ فٖ  تخي ضٔد فٖ بثزٗ  تلودٌٗٔ تلوٌَزٓ 

  .ٔ  تهغثخ
مٖ فٖ وتثج تلزٌثبص ٍورله سٌي تخي هثرٔ فٖ تلزٌثبص خثج   .97سٌي خْ٘

س ٍهسٌد أحود خي حٌدل فـٖ هسـٌد عدـد تي    . 6 ٍتلىثهل الخي تد٘ح قدمثت تخي سعد 
 .  84/ ظ  6خي عوس 

ث زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن خثو٘ـث أضـد هـي     )حدٗج تخي هسعَد أًِ لثل هث زأٌٗ
خىثِب على حوصٓ خي عدد تلوكلح  هي وتثج س٘سٓ تلسسَل غلى تي علِ٘ ٍسـلن  

ّثج فٖ ذوس ضْدت  أحد.  لوحود خي عدد تَل
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 ٗث أختثُ أرثج زخث دعثُ  
ٍتُ    ٗث أختثُ رٌٔ تلفسدٍت هذ

عثُ    ٗث أختثُ إلى ردسٗل ًٌ
   1ٗث أختثُ هي زِخ هث أدًثُ

ٖ  »تاب الجٌائض ٍفـٖ  « تح٘ح الثخاسٕ»ٍفٖ  ْمـ ـٌي ال٘ث ، «س
َا: ٗـا     »الجضو الشاتغ أى  ّ٘ن، فمـال سسَل اهلل تىى فٖ هـَا إتـشا

ـ٘ي    سسَل اهلل تثىٖ ٍأًت سسَل اهلل؟ لال: إًوا أًا تشش تـذهغ الؼ
 «ٍٗخشغ الملة ٍال ًمَل ها ٗسخط الشب.

ٍتؾ  أًِ ال حد للدىث  على تلفم٘د ال ووث ٍال و٘فث ٍإًوـث   ٍ
ـرت ًـسو أى    َّ ٗسبدف خطدٓ أٍ ؾعو تلحصى علـى ت  لفم٘ـد، ْل

ٍأدو     َتل  َتت قـ سـو تستوسسـٌ خىث  ٗعمَج ٍحصًِ على َٗ
 إلى وو خػس ٗعمَج.  

ـث أى عدـد تي   »ووث ٍزد فٖ غح٘  هسلن أى عثبطٔ  ذوس ْل
عرج خدىث  تلحٖ فمثلت عثبطٔ ٗلفس  خي عوس ٗمَل إى تلو٘ت ٘ل
ٍلىٌِ ًسـٖ أٍ أخكـذ،    تي دٖخ عدد تلسحوي، أهث أًِ لن ٗىرج 

زسَل تي غلى تي عل٘ـِ ٍسـلن علـى َْٗدٗـٔ ٗدىـى      إًوث هس 
ث لتعرج فٖ لدسّـث  ن ٗدىَى علْ٘ث ٍإًْ تلوزلـد  « علْ٘ث فمثل: إًْ

تلخثًٖ هي غح٘  هسلن ٍذوسّث تههثم هثلـه فـٖ هَقةـِ فـٖ     
 وتثج تلزٌثبص.  

َتبس تدحثدٗـج تلدتلـٔ علـى      ـ ورله بزدز تهضثزٓ إلى بـ
ل خطْثدٓ تلحس٘ي ل تل 2إخدثز ردس٘ب د٘ـت ٍذٍٕ تلمسخـى   هي ّأ

ٍخىث  تلسسَل غلى تي علِ٘ ٍسلن علِ٘ ٍلد أحػٌ٘ث هٌْـث هـث   
ـس   « أسد تللثٔخ»ٗمثزج هثبتٖ حدٗج، هٌْث هث ٍزد فٖ  الخـي تد٘ح

ــس  =78/ ظ  5د  ــي تد٘ح ــل الخ ــٔ 7=/ ظ  8، تلىثه ، تلددتٗ
ْثٔٗ د  / ظ  7، تلوعزن تلىد٘س للكدستًـٖ د  674/ ظ  :ٍتٌل

د تلسـوك٘ي للزـٌَٖٗ، ٍهسـٌد    ، فستب559/ ظ  8، ٍد 557
   ٍغ٘سّث...  9>/ ظ  5أحود )عي علٖ خي أٖخ قثلح د 

ـت عوـ٘س      ٍهي رولٔ بله تدحثدٗج حـدٗج أسـوث  ٌخ
ٖ ّـرت ٗـث   »ح٘ج بمَل: لثل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن:  تٌخ

ن تي ضفثعتٖ  «.  أسوث  بمتلِ تلفٔة تلدثغٔ٘ ال أًثْل
 :ٔ ٌث زسَل تي غلى »ٍحدٗج عثبط تي علِ٘ ٍسلن زتلـد  ٘خ

إذ رث  تلحس٘ي ٗحدَ إلِ٘ فٌحِ٘ت عٌِ حن لوـت لـدعؽ أهـسٕ    
، فثست٘م  زسَل تي ٍَّ ٗدىٖ ! فملـت: هـث ٗدى٘ـه؟     فدًث هٌِ
ل أزتًٖ تلتسٔخ تلتٖ ٗمتـل علْ٘ـث تلحسـ٘ي فثضـتد      لثل: إى ردس٘ب

 «غؿح تي على هي سفه دهِ...

                                                 
سثٖب ف59ٍورله سٌي تخي هثرٔ فٖ خثج  -قدمثت تخي سعد . 1 ٖ خـثج  ، ٍسٌي تٌل

 تلزٌثبص.
 بثزٗ  تخي عسثوس.. 2

ي هعثٍٗـٔ  ٍتلولفت للٌظس أى تخي ب٘ؤ٘ ٗعتسف خظلن ٗصٗد خ
غـٔ٘ تلىدـسو  »ٍخسٍرِ على حدٍد تلدٗي ف٘مَل فٖ وتثِخ  « تَل

  :ِ  هث ًػ
ٔ: أحــدّث همتــل » ٍرــست فــٖ إهــثزٓ ٗصٗــد أهــَز عظ٘وــ

عتـِ    َت ٘خ دَٔٗ ًمؿـ ل تلودٌٗٔ تٌل ٖ: فإى ّأ ٍأهث تدهس تلخثً تلحس٘ي، 
ٍأهـسُ إذت لـن ٗك٘عـَُ خعـد      ْن ر٘طث  َتِخ فدعج إ٘ل َت ً ٍأخسر

٘حْث حالحث فػثز عسـىسُ ٗمتلـَى   حالث أى ٗدخلْث خثلس٘و ٍٗد
ٌٍْٗدَى ٍٗفتؿَى تلفـسٍد تلوحسهـٔ، حـن أزسـل ر٘طـث إلـى       

ٍتلظلـن تلـرٕ فعـل     »إلى أى ٗمَل « هىٔ...  ٍتى  ٍّرت هي تلعـد
 «.  خذهسُ

َى علـى همتـل       ّـث٘خ فال ًعلن خعد ّرت و٘ـو ال ٗحـصى تَل
ٍأهخثِل ٍحىوـِ خل٘ـس هـث     تلحس٘ي ٍعلى هث ظْس هي ظلن ٗصٗد 

فَت تلوحتسهـٔ  أًصل تي هي ت فتؿثؼ تلفسٍد تلوحسهٔ ٍلتل تٌل
ٍتالسستف فٖ تلمتل ٍلد لثل تي بعثلى:    خل 

ُ مَبىَ هٌَْصَُساً﴿  .  77تهسست  /  ﴾... فاَل ُٗسِشٌِِ فِٖ الْقَتْلِ بًَِِّ
ِ عَلَى الظَّبلِوِ٘يَ﴿ٍلثل:   .  >5سَزٓ َّد /  ﴾... ؤَل لَعٌَُِٔ اللَِّ

ٍلَئِدلَ ُّدنُ الْنَدبفِشٍُىَ     ٍَهَيْ لَنِ َٗحِنُنِ ثِوَب ﴿ سـَزٓ   ﴾ؤًَْدضَلَ اللَّدُِ فَإُ
 .  88تلوثبدٓ / 

تدهـست  هـي   »ووث لثل زسـَل تي غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن     
لسٗص تدهست  هي لسٗص تدهست  هي لـسٗص لـٖ علـْ٘ن حـك     

َت حالحث:   ن عل٘ىن حك هث فعل  ٍْل
َت فوـي   ٍت فَف َت ٍعثّد َت فسحو ٍتستسحو َت  َت فعدل هث حىو

ثت أروعـ٘ي  لن ٗفعل ٍتٌل ٍتلوالبىٔ  «. ذله هٌْن فعلِ٘ لعٌٔ تي 
 .  868ظ  8زترع هسٌد أحود خي حٌدل عي أٖخ خسشٓ د 

دٖ غلى إلِ٘ علِ٘ ٍسلن ٕأ تلزْثد أفؿل؟    سةل تٌل
فمثل غلى تي علِ٘ ٍسلن ولؤ حك عٌد إهثم رثبس، زترـع  

سثبٖ تلزص  تلسثخع قدع هػس.    سٌي تٌل
ٕ سوعت َ سع٘د تل دز َل:  لثل أخ ٗم ٍسلن   ِ َل تي غلى تي ع٘ل  زس

ـدُ فـإى   » هي زآو هٌىن هٌىست فثستكث  أى ٗل٘سُ فل٘ل٘سُ ٘خ
لن ٗستكع فدلسـثًِ فـإى لـن ٗسـتكع فدملدـِ ٍذلـه أؾـعو        

 ، زترع سٌي تخي هثرٔ فٖ وتثج تلفتي.  «تهٗوثى
فتحػل أى ٗصٗد خي هعثٍٔٗ َّ تلرٕ حىن خل٘ـس هـث أًـصل    

ل  ٍخمتل تلػحثٔخ هي ّأ تلودٌٗٔ حتى تلحس٘ي خي علٖ هـي  تي 
ٍأٍرـح        دـٖ )تلـرٗي أذّـح تي عـٌْن تلـسرس  ت تٌل ل ٘خ ّأ
ٍتفتؿثؼ تلفسٍد تلوحسهٔ فعل٘ـِ لعٌـٔ    ٍتًث  هَدبْن  ظلوث ٍعد
دـٖ   ثت أروع٘ي لوث ٍزدت تدحثدٗج عي تٌل ٍتٌل ٍتلوالبىٔ  تي 

 غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ لعي تدهست  تلظلؤ.  
ِ٘ عي تلوٌىس ووـث  ٍوثى على هعثغسِٗ أهسُ خثل وعسٍف ًٍْ

ٍتستطْد فٖ سد٘ل تي لـرله فوـي    ث تلحس٘ي خي علٖ  عول ْخ
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دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ خىثبـِ   خىى للحس٘ي وثى هتذس٘ث خثٌل
ل خمتلـِ    هسـٌد أحوـد فـٖ هسـٌد      ـللحس٘ي عٌد إخدثز ردس٘ب

 عثبطٔ ٍهسٌد أم سلؤ.  
  :ِ  أسد تللثٔخ عي أًس خي حثزث خي أخِ٘ عي أ٘خ

ـٖ ّـرت    سوعت  ٍتلحس٘ي فٖ حزسُ ٗمـَل: تٌخ زسَل تي 
ث تلعستق   «.فوي أدزوِ فلٌ٘ػسُ»ٗمتل فٖ أزؼ ٗمثل ْل

8 
 عذم شرعيّة

 حكَهة الَهابييي
 عذم شرعية

 حكـَهة الَهابييي
لثل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن هـي هـثت خل٘ـس إهـثم     

 .  1هثت ه٘ٔت رثّلٔ٘
ٍال إلـى تلمـسآى   ٌٗدلٖ تلسرَ  أ« ٍٖل تدهس»ٍلوعسفٔ تههثم 

 تلىسٗن:  
َا الشَّسُدَلَ      ﴿لثل بعثلى:  َؤَطِ٘عُد َا اللَّدٍَِ  َا ؤَطِ٘عُد َب الَّزِٗيَ آهٌَُد َٗب ؤَْٗه

ٍَالشَّسُدَلِ بِىْ    ُُ بِلَى اللَّدِِ  ٍلِٖ الْإَهِشِ هٌِْنُنِ فَةِىْ تٌََبصَعِتُنِ فِٖ شَِٖءٍ فَشُدٍه ٍَؤُ
ٍَالََِْ٘مِ الْ  ِ ٍِٗالًمٌُْتُنِ تُاْهٌَُِىَ ثِبللَِّ َؤَحِسَيُ تَإْ ﴾أخِشِ رَلِلَ خَِ٘شٌٍ 

2  . 
ٔٗ تلىسٗؤ أعالُ أى هي بزح إقثعتـِ   ٍٗستفثد هي ّرُ ٙت

ٍتلسسَل، ّن  ٍَل تدهس»خعد تي  َت   «أ ٍأى تلوسـلو٘ي إذت تختلفـ  ،
ٍَل تدهس، فعلْ٘ن خـثلسرَ    فٖ هسذٔل أٍ فٖ بط ٘ع هي ّن أ

ٍأى ّ ٍتلسٌٔ أفؿل هسرع٘ي للتفس٘س  رت تلسرَ  ّـَ  إلى تلمسآى 
 لسٗي تهٗوثى خثي ٍ  

ٍتلسٌٔ فـٖ بحدٗـد    ، ٕأ أى عدم تلسرَ  إلى تلمسآى  َِل زس
ٍخثلم٘ثهٔ.   ٍٖل تدهس ٗعٌٖ عدم ٍرَد تهٗوثى خثي   أ

تلمسآى تلىسٗن: هثذت ًسو َل زرعٌث تلى تلمسآى للتعسف علـى  
ٍٖل تدهس»  ؟  «أ

٘ن       َتخـِ هخـسّت ٍبعـثلى فـٖ ر ـ  ـًسو أى تي سدحثًِ  ِ عل٘
ِ:    ـتلسالم   قَدبلَ ل ٌََٗدبلُ   ﴿تلرٕ سذِل أى ٗزعل تههثهٔ فـٖ ذزٗتـ

ًث عثهث ٗط٘س إلى هٌـع تههثهـٔ    ﴾عَِْذِٕ الظَّبلِوِ٘يَ فذعكى خرله لثًَ
ٍٖل تدهس»عي تلظثلو٘ي ٕأ أى  ي لـثل    ٌٗدلٖ أى« أ َت عـثد٘ل ٗىًَ

ُ﴿بعثلى  ُ ثِنَلِوَبتٍ فَإَتَوَّْ ِّ٘نَ سَثِه يَّ قَبلَ بًِِّٖ جَبعِلُلَ لِلٌَّبسِ ٍَبِرِ اثِتَلَى بِثِشَا
َّتِٖ قَبلَ ل ٌََٗبلُ عَِْذِٕ الظَّبلِوِ٘يَ َهِيْ رُسِّٗ  .  569تلدمسٓ /  ﴾بِهَبهبً قَبلٍَ 

 :ٔ دَٗ َاتشا األحادٗج الششٗفٔ التٖ تش٘ش إلـى  تلسٌٔ تٌل ٍلذ ت
الٗٔ ػلى الوسلو٘ي هشـشٍ  تشـشٍ  حالحـٔ     ٍاَل أى حك اإلهاسٓ 

ٍالش»ّٖ:   ، فاو تؼْـَدّن الؼذأل ٍاَل ٗتضـح   « حؤ تالشػ٘ٔ،  ووـا 

                                                 
 .:=ظ  8هسٌد أحود د / . 1
سث  / . 2  .=9تٌل

تجالو هي حذٗج أحوذ ػي أٖت تشصٓ إر ٗمَل: لـال سسـَل اهلل:   
األهشاو هي لشٗش ! األهشاو هي لشٗش ! األهشاو هـي لـشٗش، لـٖ    »

َا حالحا:»ػلْ٘ن حك     ٍلْن ػل٘ىن حك ها فؼل
َت فوـي   ٍت فَف َت ٍعثّد َت فسحو ٍتستسحو َت  َت فعدل هث حىو

ثت أروعـ٘ي لن ٗفعل ذله ه ٍتٌل ٍتلوالبىٔ  «. ٌْن فعلِ٘ لعٌٔ تي 
  )ٍٗدـد   868ظ  8هسٌد أحود تخي حٌدل عي أٖخ خسشٓ )د 

  865فٖ غفحٔ « تدبؤ هي لسٗص»تلحدٗج خلف  
دـٖ    ٍأخٖ خسشٓ عـي تٌل ٍلد زٍو أحود خي حٌدل عي أًس 

ـ٘ىن   »األئؤ هي لشٗش غلى تي علِ٘ ٍسلن أًِ لثل:  ـن ػل إى ْل
َا ٍإى    حما ٍلىن ػلْ٘ن َا فشحوـ ـتشحو حك هخل رله، ها أى اس

َا َا ػذل َا ٍإى حىو ٍا فَف فوي لن ٗفؼل رله هٌْن فؼل٘ـِ  « ػاّذ
اس أجوؼ٘ي ٍاٌل ٍالوالئىٔ   .  3لؼٌٔ اهلل 

هسٌد أحود خي حٌدل )فٖ هسٌد أخٖ سـع٘د تل ـدزٕ  د   
 .  =56ظ  7

 .  7>5ظ  7هسٌد أحود خي حٌدل )فٖ هسٌد أًس  د 
ظ  8سـٌد أخـٖ خـسشٓ  د    هسٌد أحود خي حٌدـل )فـٖ ه  

865  . 
ّثج فٖ وتثِخ  ٍلد خثلو ّرُ تدحثدٗج هحود خي عدد تَل
ـٔ   ٍلى فٖ تلوسذٔل تلخثً٘ تلوَسَم خوسثبل تلزثّلٔ٘ فٖ تلسسثٔل تد
سٔد إلـى   ْٖ عي تلوٌىس خثٌل ٍتٌل خذًِ ٗزح بسن تدهس خثلوعسٍف 
تلسلكثى تلزثبس تلحثون خل٘س هث أًصل تي خل ٗزـح تلػـدس علـى    

 خل٘س هث أًصل تي خل ٗزح إقثعِت ٍإى خلر هث خلر. حىوِ 
َلـِ ّـرت فـٖ     ـ ّثج ف ثلو ل ٍلد عثد هحود خي عدد تَل

  :ٔ  ًفس تلىتثج فمثل فٖ تلسسثٔل تلسثخع
« ِ ــ ٍت خ ــس ــرٕ ٗزــح أى ٗىف خوســٔ تدٍل « تلكــثغَت تل

تلط٘كثى، تلخثًٖ تلحثون تلزثبس تلول٘س دحىثم تي، تلخثلج تلزـثبس  
ث أًـصل تي، تلستخـع تلوـدعٖ علـن تلل٘ـح،      تلرٕ ٗحىن خل٘س هـ 

 تل ثهس تلعثخد لل٘س تي.  
ـثت بدـع      ٍفٖ غح٘  هسلن / وتثج تههـثزٓ / خـثج أى تٌل

ٍتل الفٔ فٖ لسٗص،    لمسٗص 
 ٍورت فٖ هسٌد أحود خي حٌدل )عي عدد تي خي عوس ،  

ٍورت فٖ غح٘  تلد ثزٕ / وتثج تدحىثم / خـثج تدهـست    
 هي لسٗص:  

                                                 
ٔ »ٍدل ذٗل تلحدٗج على أى تلوستد هـي ولوـٔ   . 3 فـٖ غـدز تلحـدٗج ّـَ      «تدبوـ

ث  َت »تلحثون على تلوسلو٘ي لمَل زسَل تي فٖ ذْٗل َت عدل  . «ٍإى حىو
ههثهـٔ أى ٗىـَى   تلحثدٕ عطس هـي ضـسٍـ ت   - 675/  5ٍفٖ بفس٘س تلمسقٖ  -

ٍفـٖ غـفحٔ      عدال ي تدهٔ أًِ ال ٗزَش أى بعمد تههثهـٔ لفثسـك  دًِ ال خالف ٘خ
676.ِ فس  إهثهت دستم تلعمد فمثل تلزوَْز أًِ ٌب  : تههثم إذتً ػح حن فسك خعد ًت
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اىال ٗضال ّ» اس اٌح  .  1«زا األهش فٖ لشٗش ها تمٖ هي اٌل
هؿثفث إلى هث سدك فٖ تلحدٗج تلسثخك هي أى تدهـست  هـي   
ٖ تلعدثت هؿت على تلوسلو٘ي أشهٌـٔ   لسٗص ٍح٘ج إًِ خعد ٌخ
لن بىي لمسٗص حىَهٔ على تدهٔ فْ٘ث فال ٗىَى هـستد زسـَل   
ٍتٔٗ تهخدثز عـي خمـث  حىَهـٔ     تي غلى تي علِ٘ ٍسلن هي تلس

ٍاإلهاهٔ خاتـٔ لمـشٗش   لسضٖ إلى تلم٘ثهٔ خل  إخثاس تأى اإلهاسٓ 
ششػا، ٍّزا الحك هستوش إلى َٗم الم٘اهٔ ووا تشح تـزله هـي   
ّـاب تاًؼمـاد        شٍى تل تـشح هحوـذ تـي ػثـذ اَل الصحأت و٘خ

 اإلجواع ػلِ٘.
ٍلـٖ       َت لوعسفـٔ أ ـثت لـن ٗسرعـ ٍتلكثهٔ تلىدسو ّٖ أى تٌل

، فىثى إهـث أى خسرـت   تدهس، ال إلى وتثج تي ٍال إلى  سٌٔ ًدِ٘
ـٖ تلعدـثت، أٍ         مـستؼ حىَهـٔ ٌخ تههثزٓ هـي لـسٗص خعـد ًت
أغدحت ووث فٖ سثخك تلعْد هفَؾٔ إلى حىثم ظلؤ، ال ٍفـث   

ـثت     ن علـى تٌل َْخ ن خعْدّن ٍال زحؤ فٖ للـ و٘صٗـد تخـي   »ْل
ٍخإخثحـٔ تلودٌٗـٔ    دٖ تلوكْس  ت تٌل ل ٘خ ، تلرٕ أهس خمتل ّأ هعثٍٔٗ

ٍتفتؿـثؼ     لز٘طِ فذٍلع ر٘طِ فـ  فـَت تلوحتسهـٔ  ٖ لتـل تٌل
ستى تلفـتي خـ٘ي تلوسـلو٘ي    2«تلفسٍد تلوحسهٔ فْ٘ث ، هوث أضعل ً٘

ثت هي ول رثًح.    ٍرعلْن أؾعو تدهن ٗت كفْن تٌل
خالغٔ تدهس: هث ٍزد هي تدحثدٗج عـي تلسسـَل تدوـسم    
ـٖ      غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍهث تستدل ِخ تلطـ٘ ثى فـٖ سـم٘فٔ ٌخ

ٍأبوـٔ    سثعدٓ، ٍهث أروع علِ٘ ت ٍتلتـثخع٘ي  لسلو هي تلػـحثٔخ 
ح ٍٖل تدهس  ٌٗدلـٖ أى   3تلورّت تدزخعٔ َّ أى إهثم تلوسلو٘ي )

ٍأى أٔٗ حىَهٔ غ٘ـس لسضـٔ٘ أٍ غ٘ـس    »ٗىَى عثدال هي لسٗص، 
ست حىَهٔ ضسعٔ٘ ٍال بزح قثعتْث  «.  عثدٔل ٘ل

و٘ٔ   ٖ   ـلزله فمذ تشح اتي ٘ت هـي   4فٖ آخش الوجلـذ الخـاً
: تم 693هٌْاد ألسٌٔ تفحٔ  ال سٗة أًِ لذ حثت اختصـا   »َِل

 «.  لشٗش تحىن ششػٖ ٍَّ وَى االهاهٔ فْ٘ن دٍى غ٘شّن
ّاب فٖ سسالتِ  ذ رله هحوذ تي ػثذ اَل الـشد ػلـى   »ووا ٗأ

جَد ًصَ  لخالفٔ لشٗش فـٖ رٗـل   « الشافضٔ ح٘ج اػتشف َت
ٖ ػشـش »هطلة  ـٌذ    « اًحصاس الخالفٔ فٖ اٌح )ووـا ٍسد فـٖ هس
ا ػشش ـأحوذ   ـٌذ  « ولْن هـي لـشٗش  »خل٘فٔ  ٗىَى تؼذٕ اٌح هس

ٌثل د  ٍفٖ تح٘ح تخـاسٕ،   :43إلى  ـ :;   8أحوذ تي ح
آخش وتاب األحىام. تح٘ح هسلن، تاب اإلهاسٓ، هسٌذ أحوذ تـي  

                                                 
ـثى    »تلحدٗج خلف  تلد ثزٕ ّىرت . 1 ن تٌح  «ال ٗصتل ّرت تدهس فٖ لسٗص هـث خمـٖ هـٌْ

زدُ فٖ وتثج تلو  ٌثلح خثج هٌثلح لسٗص.ٍلد ٍأ
ـسٍت      . 2 غـٔ٘ تلىدـسو. قدـع ٘خ و٘ٔ فٖ زسـثٔل تَل هزوَعٔ تلسسثبل تلىدسو الخي ٘ب

 .;74ظ  - ّ  6=57
ح تدزخعـٔ  . 3 و عدـد تلسحوـثى تلزصٗـسٕ، هدحـج       -وتثج تلفمِ على تلورّت بـذ٘ل

سٍت. - :85/ ظ  9د  -ضسٍـ تههثهٔ  ٍلى، ٘خ  تلكدعٔ تد

ٍٔل تلعدثسٔ٘ عـثم   قدع فٖ تلوكدعٔ تده٘سٔٗ فٖ. 4 َتج لـَل     5766عْد تلد فـٖ رـ
ن.  تلستفؿٖ خذى تلػالٓ بدكل خإّوثل تلػالٓ على أبوْت

ٌثل، د  : لال ;43، :43، 434، >>، ;>، 6>، 5>، 3>   8ح
ـٖ ػشـش أه٘ـشا...     سسَل اهلل تلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٗىَى تؼذٕ اٌح

 « .ولْن هي لشٗش»
ي  ٍ ّا٘ت ٍٗمَدّا هـي ّـَ    ـػلِ٘ فإى حىَهٔ اَل ٗتشأسْا  التٖ 

س تمششٖ ػادل   ال هششٍػ٘ٔ لْا ػلى اإلطالق ! خصَتا إرا  ـ٘ل
ـتىثشٗي       ـذٕ الوس ٍاا فـٖ ٗأ َا سـَأ أد سـ َم ٘ل ػلوٌا أًْن ا٘ل

لـي ٗجؼـل    ﴿تستخذم لظلن الوسلو٘ي ٍّزا ها ال ٗشٗذُ اهلل تؼالى 
ال  ٌ٘ي س٘ث ساو / . ﴾اهلل للىافشٗي ػلى الونه  . 474سَسٓ اٌل

ٍٍزد فٖ غح٘  تلد ثزٕ فٖ وتثج تلفتي فـٖ خـثج لـَل    
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن  عـي عدـد   « تلفتٌٔ هي لدل تلوطـسق »تٌل

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن:    تي خي عوس، لثل: ذوس تٌل
ث فٖ ضثهٌث    تللْن خثزن ٌل
ث فٖ ٗوٌٌث    تللْن خثزن ٌل

َت: ٍفٖ ًزدًث  لثل
ث  فٖ ضثهٌث   لثل: تللْن خثزن ٌل

ث فٖ ٗوٌٌث    تللْن خثزن ٌل
َت: ٗث زسَل تي ٍفٖ ًزدًث    لثل

  :ٔ  فذظٌِ لثل غلى تي علِ٘ ٍسلن فٖ تلخثلخ
ث ٗكلع  ٍْخ ٍتلفتي   «.  لسى تلط٘كثى»ٌّثن تلصالشل 

َت هي )ًزـد  علـى    ٘ي خسر ّث٘خ ٍبزدز تهضثزٓ إلى أى تَل
ي تلوسـتىدس    ٍت هع تلىفـثز تلوحـثز٘خ ٍتبحد ٗي سلكثى تلوسلو٘ي 

َت ٗمتلـَى تلوسـلو٘ي حتـى تلكفـل      ٍت فٖ تدزؼ ٍزتح ٍأفسد
َت خـدٍز ود٘ـس فـٖ بزصبـٔ تههدستقَزٗـٔ       تلسؾ٘ع هٌْن، ٍسثّو
َت لـرله سـددث فـٖ إذالل تلوسـلو٘ي ٍٍلـَعْن       تلعخوثًٔ٘ ٍوثً
ٍلــرت ســو٘ت  ٍتلوســتعوسٗي تلىفــثز  بحــت ســلكٔ تلػــْثٌٗٔ 

ّثخٔ٘ خ  «.  لسى تلط٘كثى» تَل
وثذد تدخس ه خعؽ تٌل و علـى أًْـن أدٓت فـٖ أٗـدٕ     ٍإ٘ل

 تلوستىدسٗي:  
ع تلخثًٖ عثم  ػو تلخثًٖ هي ضْس ز٘خ ّزـسٕ   5858فٖ تٌل

٘ثز تاللتػـثد   لوسٕ، أعلٌت خعؽ ٍسثبل تهعالم تللسخٔ٘ عي تًْ
َٗــَزن بــثٗوص تلتــٖ تدعــت خــذى  تلســعَدٕ، هٌْــث غــح٘فٔ ً٘
تلسعَدٔٗ وثًت بوتله تحت٘ثق٘ـث هـي تلعولـٔ تلػـعٔد )خـالل      

ػو تلخثًٖ  ٌثت  ٗمـدز خودلـر   تٌل ه٘ل٘ـثزد   565هي عمد تلخوثً٘
ى   ٍأٍؾحت تلػح٘فٔ تى ول ذله تالحت٘ثقٖ لد ًفـد ٙت دٍالز 

٘ثز تاللتػثدٕ.   ٍأى تلسعَدٔٗ بتزِ ًحَ تالًْ  عي آخسُ 
ي  ٍ٘ل ٍلد أدلى ٍشٗس تلوثلٔ٘ تلسعَدٕ ٍعدد آخس هي تلوسي
تلحىَه٘٘ي خزولٔ هي تلتػـسٗحثت فـٖ ّـرت تلػـدد، ٍهـٌْن      

س هيسسٔ تلدحَث تاللتػـثدٔٗ فـٖ تلسٗـثؼ،    فثزٍق تخت س ز٘ب
ٍتلرٕ وثى ٗطلل لدل ذله هٌػح تلوـدٗس تلعـثم فـٖ تللزٌـٔ     

[ MEES، فمد وتح همثٔل فـٖ غـح٘فٔ ن  ـرد٘ل ٌٍٗدَ   ـتلولىٔ٘  
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ـث هـدو عوثلـٔ تلحىَهـٔ تلسـعَدٔٗ ٍحزـن        تبؿ  هي خالْل
ٍبمـدهْث لالسـتىدثز تلعـثلوٖ     ٍتل دهثت تلتٖ لدهتْث  تلتٌثشالت 

 .  1ٖتللسخ
َتل فثزٍق تختـس،   ووث ًلفت أًظثزون ف٘وث ٗلٖ إلى خعؽ أل
ؾـ٘حثت   ي لَس٘ي ّٖ َب ًٍط٘س إلى أى تلىلوثت تلوحػَزٓ ٘خ

 هٌث: ٗمَل فثزٍق تختس:  
ــثز     »...  ــسج )تلىف ــثل  تلل ــس خوػ ــن ًفى ــث ل ــث وٌ ــَ أًٌ  ل

ٍلن ًىي لد زفعٌث تًتثرٌـث   ٍتلػسج   ي حوثٓ تلػْثٌٗٔ  تلوحثز٘خ
ــٌفف خعــد تحــتالل ت ــى ّــرت تلحــد، حتــى  هــي تل  لىَٗــت إل

فف إلى هستَٗثت ّثخكٔ )ردت ، لىثًت ل٘وـٔ   ً فؽ أسعثز تٌل
ٍلىٌـث لـد          تلدسه٘ل هي تلـٌفف لـد خللـت هـذٓ أٍ سـت٘ي دٍالز 
فف فٖ تلعـثلن  علـى    حػلٌث )ًحي تلوسلوَى أودس هػدزٕ تٌل
ٍتت ّثبلـــٔ )ٍخسرٌـــث هـــي هعؿـــالبٌث تاللتػـــثدٔٗ ،   حـــس

ٍتلػـسج  لـد بعـسؼ    ٍلىثى تلتػثدون )أًتن حوثٓ ت لػْثٌٗٔ 
٘ثز  «.  لالًْ

ٍتلػْثٌٗٔ ٍهـي   ث  تدهسٗىثى  ٍ٘ل َى هي أ ّث٘خ رت ٗػ٘س تَل ٍْخ
 حوثبْن هع أى تي بعثلى ٗمَل:  

ٍِلَِ٘دبءَ ثَعِعُدُْنِ     ﴿ َّصَدبسَى ؤَ ٍَاٌل ٍا الَُْْ٘دَدَ  َا ل تَتَّخِزُ َب الَّزِٗيَ آهٌَُ َٗب ؤَْٗه
ُنِ  ََلَّْ َهَيْ َٗتَد ٍِلَِ٘بءُ ثَعِطٍٍ  هِدٌْنُنِ فَةًَِّدُِ هِدٌُْْنِ بِىَّ اللَّدَِ ل َِْٗدذِٕ الْقَدَِمَ        ؤَ

 .  ﴾الظَّبلِوِ٘يَ

                                                 
البس»رَى هثزَٗ . 1    ==5ظ  «هزلس ٘خ

في»هوث لثِل  ٔ٘ أهثم هزلس تلعوَم فٖ إحدو خكٔد ٗـَم   «٘خ شتزٓ تلدسٗكًث س تَل ز٘ب
 م:   ;8=5ضدثـ عثم  :6

ٍتلوسـلو٘ي عـي   إى آل سعَد هٌسزوَى هعٌث فٖ تلس٘ثسٔ  تلوسسَهٔ ؾد تلعسج 
َدٔٗ ٍتلمؿٔ٘ تلْ٘  .  قسٗك فلسك٘ي 

تثى  - ٍلتسٗت َتت تلعطسٓ»ٍ هـثَٗ أعلـي تلد٘ـت     58فٖ غدثح  55 - 54ظ  «تلسٌ
  .ٔ س بسٍهثى على تستعدتد لالعتستف خثلسعَدٗ ؽ تدهسٗىٖ أى تلس٘ب  تد٘خ

«   ٍ ٍٔل تعتسفت خثلسعَدٔٗ ٍحخت غ٘سّـث هـي تلـد ل د ل علـى  لمد وًثت أهسٗىث ٍأ
 ٔ ؿث وًثت تلوسثعدتت تدهسٗىٔ٘ تلتٖ لدهت للسـعَدٗ رت ٗأ ٍْل ث،  هٌـر   تالعتستف ْخ

ثٔٗ عثم  ث حتى ًْ طثْب الٗـثت تلوتحـدٓ      ;>=5ًإ م بدلر عدٓ أؾعثف هـث لدهتـِ تَل
فس تلودٓ  .  «إلى رو٘ع دٍل تلمثزٓ تدفسٗمٔ٘ هزتوعٔ خاللً 

ث أهسٗىث»رَى ختٖ  - ًَٔ٘ لعدْت طـس   «تلػْ٘ ـسٍت   -للزـثهع٘٘ي  بسرؤ دتز تٌل  -٘خ
 :  6=ظ 

زتلِ دغدلثِب تالًگل٘ص:  ًٍف ـس    ... »وطو عدد تلعصٗص فٖ ٍأ ل  عتـسف خإسـست٘ب ثً  إًٌ
ث ٗدًث ل هي هدْل ث وٌث ٍأ  .  «خذًٌ

ـثى         - ـٔ٘ إخ ٍتحـدت هطـسفث فـٖ حـل تلمؿ ل سـعَد دٍزت  ألَل: لن ٗزد تلتثزٗ ٙ 
ٍتى تلخال >8=5تالحتالل تالًگل٘صٕ ٍال فٖ حسج  حـٖ علـى هػـس    م ٍال فٖ تلعد

م، خل س٘روس تلتثزٗ  دٍزّـن تلو ـصٕ فـٖ     ;:=5م ٍال فٖ حسج  :9=5عثم 
زٓ  ن فـٖ حـسج    :7=5إرْثؼ َح م، ٍبـتهسّن فـٖ حـسج     >8=5م ٍب ثذْل

5=:; .ٔ ى بذهسّن ؾد تالًتفثؾ  م ٍورله ٙت

َلَُىَ ًَخْشَدى ؤَىْ  ﴿ ِنِ َٗقُ َثِِْنِ هَشَضٌ ُٗسَبسِعَُىَ فِْ٘ فَتَشَى الَّزِٗيَ فِٖ قُلُ
 .  97 – 96 ـسَزٓ تلوثبدٓ  ﴾تُصِ٘جٌََب دَائِشٌَٓ

 :ٖ ُنِ هٌِْنُ﴿بذهل ف ََلَّْ َهَيْ َٗتَ ُ هٌُِْْنِ......ٍ  ﴾نِ فَةًَِِّ
2  . 

 سةل زسَل تي غلى تي علِ٘ ٍسلن ٕأ تلزْثد أفؿل؟  
 لثل زسـَل تي غـلى تي عل٘ـِ ٍسـلن: ولوـٔ حـك عٌـد        
ســثبٖ فــٖ تلزــص  تلســثخع قدــع    إهــثم رــثبس، زترــع ســٌي تٌل

 هػس.  
ىـست     ـ ـٌىن ٌه سلن هـي زأو ه  ٍ لثل زسَل تي غلى تي علِ٘

ل٘ ل٘سُ ف٘ل ٍإى لـن       فثستكث  أىٗ   ِ ـًث ـتكع فدلس س ـإى لـنٗ  ـدُ ف سُ ٘خ
ذله أؾعو تهٗوثى.    ٍِ ٖ    ـ ٗستك٘ع فدملد ٔ فـ عي سٌي تخـي هثرـ

 وتثج تلفتي. 
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 يستحلَى دهاء الوسلويي ! !
َى ٗىفسٍى تلوسلو٘ي، ٍٗسـتحلَى دهـثبْن، ٍذزٗعـتْن     ّث٘خ تَل

تي رسـن ٍال ٌٗىـسٍى    فٖ ذله أى تلوسلو٘ي ال ٗعتمدٍى خذى
ٍتل لفث   إلـى   ض٘ةث هي فؿثبل تدًد٘ث ، خل ٗسثفسٍى )وثلػحثٔخ 
دٖ غلى تي علِ٘ ٍسـلن ٍٗتَسـلَى خـِ غـلى تي      شٗثزٓ لدس تٌل
علِ٘ ٍسلن ٍٗتدسوَى خمدسُ، خل خىل هث ٗتعلك ِخ غلى تي عل٘ـِ  
ـث  حسهـِ غـلى تي عل٘ـِ      ٌٍخ ٍسلن، ٍٗمدلَى لدسُ ٍضدثوِ خل 

 ٔد هٌْن ِخ غلى تي علِ٘ ٍسلن:  ٍسلن هح
 فتثٍو أبوتْن فٖ ذله:  

ٍزد فٖ وتثج تلسد علـى تالخٌـثًٖ الخـي ب٘و٘ـٔ )تلوكدعـٔ      
ٖ:   68تلسلفٔ٘ ٍهىتدتْث  غفحٔ   هث ٗل

دـٖ  دٍى تلوسـزد إال       ال ٗمػد تلسفس إلـى تلمدـس )لدـس تٌل
 رثّل أٍ وثفس.  

ٍفٖ بثزٗ  تلوولىٔ تلسـعَدٔٗ لػـالح تلـدٗي تلو تـثز      ـ
سٍت فٖ تلزص  تلخثًٖ، تلػفحٔ )ت ّثٖخ ، قدع ٘خ  :  788َل

                                                 
س . 2 َدٗـٔ تلتـٖ تغتػـدت فلسـك٘ي    »ًطس إسحثق خي شفٖ تلس٘ب ٍٔل تلْ٘  «تلسثخك للد

ًٍ َدٕ إسحثق عدثدٕ، ٍأغـدزِب  وتثخث عي تلد ، ٍبسروِ لإلًگل٘صٔٗ تلْ٘ ؤ خثلعدسٔٗ
َدٔٗ فٖ أهسٗىث عثم  طس تلْ٘ ـٔ عـثم    ;9=5دتز تٌل م،  5:=5م، ٍأع٘د قدعِ هسٓ حثً٘

 :ٖ ل،    »ٗمَل تخي شف ـٖ إسـست٘ب فسْث رص  هـي ٌخ ٔ٘ ال بصتل بعتدسً  َتبو دٌٗ ٌّثن ق
َتبو  ن عي هزوَعٔ  -ٍأعؿث  ّرُ تلك َْخ ـَدٕ  زغن تختالف أسل  -تلطعح تلْ٘

ي تلـرٗي       َدٕ، ٍهـي ّـيال  قثبفـٔ تلسـثهس٘ٗ ٍت على إلثهٔ ضعثبس تلدٗي تلْ٘ تستوس
ـٔ     ّث٘خ ن قثبفٔ ّثهٔ أخسو ّـٖ قثبفـٔ تَل ٗعتٌمَى غستحٔ تلدٗي تلوَسَٕ، ٍهٌْ

َدٔٗ ث بم٘ن سست تلطعثبس تلْ٘  «ٍّٖ هسلؤ فٖ تلظثّس إال أًْ
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 :ِ ثًث هٌ َى  ٘خ ّث٘خ ٍخـ٘ي تي  »أغدز تلعلوث  )تَل  ٌِ هي رعل ٘خ
 «.  ٍسثبف فْرت وثفس، ٗستتثج حالحث، ٍإال لتل

َتلؽ تهسالم»ٍٍزد فٖ وتثج  لعدـد  « تلعم٘دٓ تلػح٘حٔ ًٍ
 تلعصٗص خي عدد تي خي خثش:  

دٖ ٍقلح هٌِ تلطـ » ِ   هي سذل تٌل «. فثعٔ فمـد ًمـؽ إسـاله
 ٗعٌٖ تزبد عي تهسالم ٍوفس.  

ٍفٖ وتثج وطو تلطدْثت فٖ تلتَح٘د لوحوـد خـي عدـد    
ّثج، قدع تلمثّسٓ، تلػفحٔ   :  :تَل

ٖ: تلوسـلو٘ي غ٘ـس       » إذت لثل لـه خعـؽ تلوطـسو٘ي )ٗعٌـ
٘ي   ّث٘خ ل ّدن ٗحضًدَى    ﴿تَل نٍ  بء اهلل ل خٌَ علدْ٘ ٍ٘ل أٍ  ﴾ ؤل بى ؤ

ث  ـن رـثُ عٌـد تي، أٍ     تستدل خثلطفثعٔ أًْ حك، أٍ أى تدًد٘ـث  ْل
ٍأًـت ال بفْـن    ذوس والهث للٌدٖ ٗستدل ِخ على ضا هي خثقلِ، 
َله:  إى تي ذوس فٖ وتثخـِ   ٍِخ خم َتِخ )فزث )ٕأ ال بمدز على ر

. ن شٗر ٗتسوَى تلوحىن ٍٗتدعَى تلوتطثِخ َْخ  «  إى تلرٗي فٖ لل
     َ ٍأهخثلـِ ٗسـتدل ّـثج  ٍتلولفت أى هحود خـي عدـد تَل ى )

 خثلوتطثخْثت دٍى تلوحىوثت .  
زـدٕ         ّـثج تلحٌدلـٖ تٌل ٍلد ٍرـِ سـل٘وثى خـي عدـد تَل
ّثج  فٖ وتثِخ تلوسـوى   )تلوعسٍف خذًِ أخَ هحود خي عدد تَل

ٔ » خ ـ ّث٘خ ٔ٘ فٖ تلسد على تَل َتعك تهْل )قدـع تسـتثًدَل سـٌٔ    « تلػ
ِ:   59 ـ 9  خكثخث للَّثخ٘٘ي فٖ تلػفحٔ ==57  هٌ

ى بىفسٍى هي ضـْد   ٍأى هحوـدت   أًىن ٙت أى ال إلـِ إال تي 
ٍتلتـصم رو٘ـع    ٍأبى تلصوثٓ ٍغثم ٍحذ  ٍألثم تلػالٓ  زسَل تي 
ٍخالدّــن خــالد حــسج...  ن وفــثزت  ٍبزعلــًَْ ضــعثبس تهســالم 

ن، عمثبـدّن عمثبـد    » ٍبستحلَى دهـثْب َم  ن ت٘ل ٍتلرٗي بىفسًٍْ
ٍتلزوثعٔ ل تلسٌٔ   «.  ّأ

ذ ٍأٗؿث لد ًػ  تلط٘  هحود خي سـل٘وثى تلىـسدٕ أسـتث   
  :ِ ّثج فمثل ل  هحود خي عدد تَل

ّـثج فـإًٖ أًػـحه ي بعـثلى أى بىـو        ٗث خي عدـد تَل
َتد تدعظـن   لسثًه عي تلوسلو٘ي، ٍال سد٘ل له إلى بىف٘س تلس
َتد تدعظن، فٌسٔد تلىفـس إلـى    ٍأًت ضثذ عي تلس هي تلوسلو٘ي 
َتد تدعظن ألسج، دًِ تبدع غ٘س سد٘ل تلوـيهٌ٘ي   هي ضر عي تلس

لِكِ تلسَّسَٔلَ هِيْ خٓعٕدِ هٓث بَدٓـَّ٘يَ لَـِٔ تلْْٔـدٓو ٍٓٗٓتَّدِـعٕ غَٕ٘ـسَ      ٍٓهٓيْ ٗٔطَث﴿
َٓلَّى ًٍُٓػٕـلِِِ رْٓٓـٌَّنٓ ٍٓسٓـث ٓتٕ هٓػِـ٘ستن     ِ هٓث بَ َٓلِِّ  ﴾سٓدِ٘لِ تلْؤيْهٌِِ٘يَ ًُ

سث  /   .  559سَزٓ تٌل
ـٔ دحوـد خـي شٌٗـٖ دحـالى       ّث٘خ )عي وتثج تلسد على تَل

 .  =7ػس تلػفحٔ قدع ه 5748هفتٖ هىٔ تلوتَفى 

 شهادة التاريخ: 
٘ي فٖ سـٌٔ   ّث٘خ َت    ;565أهث تلتثزٗ  ف٘طْد خذى تَل لـد ضـٌ

ٖ عطـس فسسـ ث    َتلعٔ على خعد تٌح ّزَهث على هدٌٗٔ تلكثبو تل
َت فـٖ تدزؼ        ، ٍعـثح حطـٔ٘ َت تلوزـثشز تَل ٍتزبىدـ عي هىـٔ، 

َت هزوَعٔ وثًت لدخسرت هي ٍخعد ذلـه   تلفسثد ٍلتل تلودٌٗٔ 
ٍ ، َت تلودٌٗٔ د َت تلوٌثشل.  ًْ  حكو

َى قثبفـٔ هـي تلوسـلو٘ي زرـثال ًٍسـث ت       ّث٘خ لمد بسن تَل
عستٗث فـٖ تلػـحست ، ه ـثلف٘ي لوـث دل علـى تحتـستم تلوسـلن        
َت      هـث أى ٗعتٌمـ َت علْ٘ن خعد حالحـٔ عطـس َٗ ٍعسؾِ، حن تضتسق

َت عي لتلْن.   ّثخٔ٘ حتى ٗعسؾ  تَل
وتح رو٘ل غدلٖ تلصّثٍٕ حَل هرخحٔ ضـعح تلكـثبو   

  :ٖ  هث ٗل
، ح٘ج لن ٌٗـل  هي  ٘ي تلوزثشز تلزوثعٔ٘ ّث٘خ أضٌع أعوثل تَل

َت تلسؾ٘ع فـٖ حزـس أهـِ     تستسحثهْن غل٘س ٍال ود٘س، فمد ذخح
ٍبعلن تلمسآى.   ي خمست ٓ  َ٘ل َت هطل ٍلةه تلرٕ وثً  خل حتى أ

َت تلـدوثو٘ي      َت فٖ تلوٌـثشل فمـد تلتحوـ ثت لن ٗدم ٍدى تٌل
ٍلةه تلرٗ َت ول هي وثى ٌّثن، حتى أ َت  ٍتلوسثرد، ٍلتل ي وـثً

ٍتلوػـثحو         َت خثلىتـح  ٍتلسـزَد حـن زهـ فٖ حثلـٔ تلسوـَ  
ٍخعؽ تلػحثح وػح٘  تلد ـثزٕ ٍهسـلن تلتـٖ وثًـت فـٖ      
َتلعـٔ     حَشبْن خثدشلٔ ٍٍقيٍّث خذلدتهْن لمد حـدحت ّـرُ تل

 لوسٕ.   ;565فٖ سٌٔ 

 ٍقال أحوذ زيٌي دحالى: 
ٍلىـي      َت لوىـٔ  َى خعد فت  تلكـثبو أى ٗتزْـ ّث٘خ أزتد تَل

َت إلى َت   تلتفت ٍتلطثم وـثً ٍرَد تلحزثد فٖ هىٔ ٍحزثد هػس 
ـرت    ٍْل َت أى ٗدخل هعْن ّيال  فٖ حـسج،  ٍتحتول فٖ تلكسٗك 
ٍت        َت حتـى تًمؿـث  ضـْس ذٕ تلحزـٔ آًـرتن خـدأ تلسدح بسّٗخ

  . ٍٔل تلوسلو٘ي حثًٔ٘  بوسدّن ؾد د

 األرض:  رهة بأيذي الَهابييي الوفسذيي فياحتالل هكة الوك ـ

َت علْ٘ـث، ذلـه    أزسل علوث  ًزد زسثٔل إ ز٘دـ لى علوث  هىّٔ ٘ل
ٌوث وثى علوث  هىـٔ   ٍ٘خ خعد تلوزصزٓ تلتٖ حدحت دّل تلكثبو، 
َٖخ      َتج تلسسثٔل دخلـت فسلـٔ هـي هٌىـ هٌْوى٘ي فٖ وتثٔخ ر
ٍتلدالٗـث تلتـٖ غـدت      ٍت هسذٔل تحتالل تلكـثبو  تلكثبو، حن زٍ
ـثت خح٘ـج وـذى تلم٘ثهـٔ لـد لثهـت        على زؤٍسْن ٍزعح تٌل

 علْ٘ن.  
َت على أه٘س هىـٔ  فحىن علو ٘ي حن أٍرد ّث٘خ ث  هىٔ خىفس تَل

َت تلوسلو٘ي على ضد أشزُ فـٖ   ٍخذسس  ٍلت حن حخ َترْتْن  ه
ٍت همثبلتْن رْثدت،  همثبلتْن، ٍعدم إعرتز تلوت لو، ح٘ج تعتدس

 ٍهي ٗمتل خذٗدْٗن ضْ٘دت.  

 كتب أحوذ زيٌي دحالى هفتي هكة: 

زٓ أى ضسٗو غثلح أه٘س هىٔ هث وثى ٗزد فـٖ ًفسـِ تلمـد   
رّح إلى رـدُ، حـن    ٘ي، لرت خسد هي هىٔ ٘ل ّث٘خ على همثبلٔ تَل
ـل   تست لو هىثًِ أخثُ ضسٗو عدد تلوع٘ي تدهس تلرٕ رعل ّأ
َى هث فعلَُ خذّـل   ّث٘خ ن تَل لع هي أى ٗفعل ْخ هىٔ ٗطعسٍى خثْل
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َت هـٌْن أى ٗوٌحـَّن تدهـثى، ٍسـعَد أٗؿـث       تلكثبو، لرت قلد
 أهٌّْن.  

ـٔ ٍّزـن    بوسد سعَد خي عدد تلعصٗص علـ  ٍلـٔ تلعخوثً٘ ى تلد
ٍتخس سٌٔ  فـٖ   >565حن تحتل هىٔ عثم  ;565على هىٔ فٖ أ
 تلخثهي هي هحسم تلحستم.  

ل هىٔ لثبال: لمد أعددت ًفسـٖ ّـرت    لمد خثقح سعَد ّأ
ٍلىـي عٌـدهث سـوعت أى تلوسـلو٘ي       ل تلعـستق،  تلعثم لمتثل ّأ
ٍت أى ٗـذب  ٍأزتد ل تلكثبو  َت ّأ ٘ي تلوطسو٘ي  لثبل ّث٘خ َت )ٗعٌٖ تَل

ٍت تي       ىن خفت هي ّزـَم تدعـستج تلدـدٍ علـ٘ىن، تحوـد إ٘ل
ٍأًمـرون هـي      ٘ي   ّـث٘خ تلرٕ ّدتون لإلسالم )ٗعٌٖ ضـسن تَل
تلطسن )ٗعٌٖ هي تلتَح٘د . ٍلد أزعح هفتٖ هىٔ زعدث ضـدٗدت  

 لثبال:  
 ّىرت ٗمَل تده٘س سعَد!!  

ٍتل ثغٔ ختعلن خد  هحوـد   على أحس ذله أهس سعَد تلعثهٔ 
ّثج وطـو  »ٍعمثبـدُ تلتـٖ قسحـت فـٖ وتـثج       خي عدد تَل

ٍتلكثعٔ.  « تلطدْثت  ٍلن ٗىي ٗوله ّيال  غ٘س تلسوع 

 هجَم على هيٌاء جذة:  ـ
ّثٖخ فٖ وتثج بثزٗ  ًزد:    ٗمَل تخي خطس تَل

هـثن ٍفـٖ ًمـل آخـس أزخعـٔ          خمٖ سـعَد لستخـٔ عطـسٗي َٗ
هث فٖ هىٔ، حن خسد هي هىٔ خلٔ٘ تالسـت٘ال  علـى    ٍعطسٗي َٗ

ٍتلوتٌفّـرٗي ٌّـثن،     ردٓ ٍإلمث  تلم دؽ على تلطـسٗو غثلـح 
ٍلىــي إقــالق تلمــرتبو هــي  ــٔ أٗــثم،  لــرله حثغــسّث حوثً٘
٘ي        ّـث٘خ تلوسبفعثت ٍضـكثٗثّث أدت إلـى بطـتت عـدد هـي تَل
ٍأفمـدُ تدهـل فـٖ      ن، تدهس تلرٕ غـسفِ  خثزد تلودٌٗٔ ٍفٌثْب
ٍت  ٘ي رثؤ تحتالل ردٓ، ٍزرع إلى ًزد خعد أى تقلع أى تهٗستً٘

ث.  « ٖ ضثُفت  عل»خذهس   الحتالْل

 ًجاة هكة هي أيذي الَهابييي:  ـ

خسد تلطسٗو غثلح هي ردٓ لثغـدت هىـٔ هـع عسـىس ود٘ـس      
ٔ ٍلد بوىي هي بحسٗس هىٔ  ٗتمدهْن هدفع حم٘ل للسؼ فت  هى
 . َت فٖ تلودٌٗٔ ى تلرٗي وثً َى تلوحثزَخ ّث٘خ صم تَل ن تًْ َْل  ٍخدخ

ى علـى تلمدثبـل         ّـثخَ٘ صٗوـٔ ّزـن تَل ٍعلى أحـس ّـرُ تْل
ٍبسوـَّي     سـث   ٍت تٌل َتردٓ فٖ أقستف هىٔ ٍلتلَّن ٍعـس تلوت
َت علـْ٘ن أى        َت هـٌْن تدهـثى تضـتسق ٍخعد هـث قلدـ ي تلسرثل  ٘خ

ّثخ٘ٔ.   َت فٖ تَل  ٌٗ سق

 قتل عبذ العسيس األٍل بأيذي الوسلويي:  ـ

ٍخذهسُ تحتلـت هىـٔ    وثى عدد تلعصٗص ظثلوث ٍقثغ٘ثن ٍهحثزخث 
زرـح لسـٌٔ   ٍفـٖ ضـْس    >565ٍ  :565ٍغ٘سّث فـٖ سـٌٔ   

ٖ: وثى عدد تلعصٗص فٖ هدٌِٗت دزع٘ـٔ   >565 ٙب حَ ت لد لتل، خثٌل
ل تلوَغل أٍ تلعوـثزٓ ٌّـثن درـل     فزثِب زرل هيهي هي ّأ

لتلــِ، حــن ّزــن عل٘ــِ خ ٌزــس فكعٌــِ قعٌــٔ أدت إلــى لتلــِ 
 ٍتستطْد ّرت تلسرل على ٗد عدد تي أخٖ عدد تلعصٗص.  
حـثزج  خعؽ رستبن سعَد خـي عدـد تلعصٗـص تلوتوـسد تلو    

 تلوفسد:  
ـِ سـعَد )تلـرٕ وـثى لثبـدت        خعد لتل عدد تلعصٗص بسخـع تٌخ
للز٘ص  على تلعسش، وـثى سـعَد خـي عدـد تلعصٗـص ض ػـث       
سـ٘ع تلوسـله         همتدزت ٍهتوسدت، هث وـثى ْٗـدأ لـِ خـثل فـٖ َب
ٍتلدُ أٍ خعدُ، لرت لـثم خعـدٓ حـسٍج،     َت  فٖ شهثى  ، س ّثٖخ تَل

 ٍتزبىح عدٓ رستبن، ٍضي تللثزتت تلوسٍعٔ.  
ّـثج، ٍّـَ    بتلور سعَد سٌت٘ي على ٗد هحود خي عدد تَل
َتغـلٔ       أٗؿث وثى ٗعمد تالرتوثعـثت ٍوـثى ٗعتـدٕ خػـَزٓ هت
ٍتلعـستق ٍْٗزـن     ٍٗتزثٍش على تلوٌثقك تلومدسٔ فٖ تلحزـثش 
هي رثًح إلى رثًح آخس، ح٘ج وثى ٗسعى هسمثـ تلمدزتت 

ّثخ٘ٔ.   ٍتستددتلْث ختل سعَد ٍهرّح تَل  ،  تهسالهٔ٘

 م على جذة ٍيٌبع: الهجَ ـ
َى هـسٓ أخـسو هدٌٗـٔ رـدٓ فـٖ سـٌٔ        ّث٘خ لمد حثغس تَل

َت       =565 ٍتًسـحد ٍت ّـرُ تلوـسٓ خطـا،  ٍلىي لن ٗظفـس لوسٔٗ 
َت     ٍأٗؿث فٖ ًفس ّـرُ تلسـٌٔ ّزوـ  . على أحس لرتبو تلودفعٔ٘

ٍلىي بوىي تلطسٗو غثلح   ٍت علْ٘ث،  ٍخعـد   ـعلى ٌٗدع ٍس٘كس
 هي أى ٗستسدّث.   ـحسج ٍلتل عظ٘و٘ي 

هـي        ت ـ ـٖ ٙت زـَم علـى هىـٔ تلوىسهـٔ ٕأ تلحـسم تهْل ْل
 ٍفسثدّن فْ٘ث:  

حَغست هىـٔ تلوىسهـٔ خـذهس     =565هسٓ أخسو فٖ سٌٔ 
َت خذعوثل ٍحطـٔ٘ ؾـد تلوسـلو٘ي،     سعَد خي عدد تلعصٗص ٍلثه
َت   ٍتلمحف أى ٗـذول فثؾكس تلوسلوَى تدخسٗث  ٍهي ضدٓ تلزَ  

ٌوث هـثت  َتًثت تدخسو ٘خ ٍتلح٘ ٍتلىالج  تلىخ٘ـس،   لحَم تلمكف 
ن هـي تلودٌٗـٔ       ٍْخ ـث  ّـس ٘ي أٌح ّـث٘خ د تَل ٍلتل تلدعؽ تدخس ٘خ
ٍأخ٘ست لن ٗدك فٖ هىٔ إال لالبل، إلى دزرـٔ أى تلػـو تدٍل   
فٖ غالٓ تلزوثعٔ تلتٖ وثًت بمثم فٖ تلوسزد تلحستم هـث وـثى   

ت همفلٔ.   َتً٘  ٗوأل إال خطك تدًفس ٍوثًت تلح
َ   ـ ، ٕأ حـسم زسـ زَم على تلودٌٗٔ تلك٘ٔد هـي،  تْل ل تي ٙت

دٖ غلى تي علِ٘ ٍسلن:   ٍتز تٌل  ٍلتلْن ش
ٍفٖ إقثز بزثٍشُ على تلودٌٗـٔ   5665أٍ  5664فٖ سٌٔ 

ٍلـٔ تلوسـلو٘ي بوىـي سـعَد هـي        تلوٌَزٓ ٍخسٍرِ علـى د
تالست٘ال  على تلودٌٗٔ تلومدسٔ خعد أى حثغسّث سـٌٔ ًٍػـو   
ف٘سٔ تلتـٖ وثًـت فـٖ حـسم      س تٌل َّت ح ول تلز سٌٔ ٍسلح ًٍْ

دٖ  ٍتلودٌٗـٔ تلوعـ٘ي    تٌل غلى تي علِ٘ ٍسلن ٍقسد حثون هىـٔ 
ثت هي شٗـثزٓ تلوسلـد تلوكْـس     ٍٔل تلوسلو٘ي ٍهٌع تٌل هي لدل د
، حن أللى ذوـس   ٍٔل ٍأخسد عوثل تلد دَٕ غلى تي علِ٘ ٍسلن  تٌل

ٍٔل تلوسلو٘ي هي تل كح.    د
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سل:   ـ ٍتٌل  ّزَهْن على حَزتى تلطثم ٍإّالوْن تلحسث 
َد خـي عدـد تلعصٗـص شحـو     ٍخـذهسٓ سـع   5669فٖ سـٌٔ  

َتل    َت أهـ دـ َتلعٔ فٖ سَزٔٗ ًٍْ َى على أزتؾٖ حَزتى تل ّث٘خ تَل
سـث ،    َت تٌل َت تدخسٗث  حن سـد َت هحثغ٘لْن، ٍلتل تلوسلو٘ي، ٍحسل
ٍبمدز تلوفثسد تلتـٖ   َت فٖ تدزؼ تلفسثد،  َت تدقفثل، ٍعثح ٍلتل

حَ حالٔح هالٗ٘ي دزّن.    تزبىدت ٌّثن ٌخ
َّبسِ هَيْ ُٗ﴿ َ عَلَى هَب ٍَهِيَ اٌل ٍَُٗشِْْذُ اللَِّ ًَْ٘ب  َِلُُِ فِٖ الْحََ٘بِٓ الذه عِجِجُلَ قَ

َدب      ََلَّى سَعَى فِدٖ الْدإَسِضِ لُِ٘فْسِدذَ فِْ٘ َبِرَا تَ َََُّ ؤَلَذه الْخِصَبمِ *ٍ  فِٖ قَلْجٍِِِ 
ُ ل ُٗحِته الْفَسَبدَ ٍَاللَِّ َّسِلَ  ٍَاٌل  648سـَزٓ تلدمـسٓ /    ﴾ٍَُِْٗلِلَ الْحَشْثَ 

– 649  . 
ّثخ٘٘ي إلى تلسلكٔ خذٗدٕ تلىفثز تلوحثزخ٘ي:   ـ  ٍغَل تَل

ٍٔل تلعخوثًٔ٘ لتمَٔٗ ًفَذ آل تلسض٘د تلـرٗي   سعت آًرتن تلد
ٍتلـرٗي        َت ٗس٘كسٍى أٗؿـث علـى ذّـثج ٍإٗـثج تلحزـثد  وثً
َت     َت عدد تي خي سعَد فٖ حـسج حـن لدؿـ َت هي أى ْٗصه بوىٌ

صٗؤ تبزِ عدد ٍأعدهَُ ٍعلى أحس ّرُ تْل تلسحوـثى تالخـي    علِ٘ 
ٍتلـد هلـه     تلستخع لف٘ػل خي بسوٖ هع تخٌِ تلطثج عدد تلعصٗـص )
فْد، تلوله تلحثٖل ٍَّ تخي عدد تلعصٗص تلخـثًٖ  إلـى تلىَٗـت    

 لعدم ضعَزّن خثدهي فٖ ًزد.  
م  =5=5ٍلد خمٖ عدد تلسحوثى فـٖ تلىَٗـت إلـى سـٌٔ     

ٍلـى ٍّصٗوـٔ تلوسـلو٘ي علـى      ٍخعد تًتْث  تلحسج تلعثلؤ٘ تد
ي تلىفـسٓ أعلـي تهًزل٘ـص عـي تسـتمالل ًزـد       أٗ دٕ تلوحثز٘خ

ٍأزغد ِل سٌَٗث هدللث هـي   زد  َت علْ٘ث عدد تلعصٗص هلىث ٌل ًٍػد
َتت    ٍتستوس ّرت سـٔت سـٌ سٓ إًزل٘صٔٗ  تلوثل ًحَ أزخع٘ي ألو ٘ل

 .  67=5حتى  ;5=5هي سٌٔ 
صٗوـٔ تلوسـلو٘ي تسـتكث  تلىفـثز        ٍخالغٔ تلمـَل: أًـِ ْخ

ى )تهًزل٘ص  أ ٍأرلسَّوث علـى عـسش   تلوحثزَخ َت خفةت٘ي  ى ٗذب
ٍتلػْثٌٗٔ ٍّثبـثى تلفةتـثى فـٖ تلحم٘مـٔ      ّثخٔ٘  تلسلكٔ، ٍّوث تَل

ي تلفثبح٘ي.   ٍلةه تلىفثز تلوحثز٘خ  زتع٘تثى لوػثل  أ
ّثخٔ٘ ّـَ   ٍهث هي زٗح فإى لدَل ّرُ تلوعثدٓ هي رثًح تَل
ٍتلرٕ  ٘ي على تلوسلو٘ي،  َتلع لدَل لحىَهٔ تلىفثز تلحس٘خ فٖ تل

ى تي لدي ٗجعدل اهلل للندبفشٗي علدى     ﴿ عٌِ فٖ تلمسآى ح٘ج لثل ًْ
ال ٌ٘ي س٘ج خثغـٔ تلىفـثز    ـٍس٘ثسٔ تلػـدتلٔ هـع تلىفـثز      ﴾الواه

٘ي   ٍتلحسج هع تلوسلو٘ي ّـٖ س٘ثسـٔ ؾـد تهسـالم      ـتلحس٘خ
َا ل    ﴿ٍه ثلفٔ غسٗحٔ للمسآى ح٘ج ٗمَل تي:  دب الدزٗي آهٌد ٗب ؤْٗ

ٍل بء ثععْن ؤ ٍ٘ل صبسى ؤ ٍاٌل َد  ٍا الْ٘ ن هدٌنن  تتخز َْل هي ٗت ٘بء ثعطٍ 
ذٕ القَم الظبلو٘ي ن بى اهلل ل ْٗ ِ هٌْ  . 97 – 96سَزٓ تلوثبدٓ /  ﴾فةً

٘ي هــي ٍرْــٔ ًظــس تلفمــِ تهســالهٖ خلــثٓ  ـــ ّــث٘خ إى تَل
ٍهفسدٍى فٖ تدزؼ، ٍذله ل ـسٍرْن أٍال علـى حىَهـٔ    
ـث، إؾـثفٔ إلـى      ي حثً٘ تلوسلو٘ي ٍالبحثدّن هع تلىفثز تلوحـثز٘خ

ن أفظـع تلزـستبن وحـسق تلوـصتز      همثبلتْن تلوسلو٘ ٍتزبىثْخ ي 

ٍتي ٗمَل فـٖ وتثخـِ حـَل تلوفسـدٗي:      ٍتدقفثل  سث   ٍلتل تٌل
ٍََٗسِعََِىَ فِٖ الْدإَسِضِ فَسَدبداً ؤَىْ   ﴿ َلَُِ  َسَسُ  ٍَ بًَِّوَب جَضَاءُ الَّزِٗيَ ُٗحَبسِثَُىَ اللَِّ

َؤَسِ ِنٍِ  َا ؤٍَِ تُقَطَّعَ ؤَِٗذِْٗ َا ؤٍَِ ُٗصَلَّجُ َِا هِديَ      ُٗقَتَّلُ جُلُُْدنِ هِديْ خِدالٌٍ ؤٍَِ ٌُْٗفَد
ٍَلَُْنِ فِٖ الْأخِشَِٓ عَزَاةٌ عَظِ٘ن ًَْ٘ب  سَزٓ  ﴾الْإَسِضِ رَلِلَ لَُْنِ خِضٌْٕ فِٖ الذه
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ْـٖ    ـإى تلوسلو٘ي هدعٍَى   ٍتٌل على أسثت تدهس خـثلوعسٍف 
٘ي إ ـعي تلوٌىس   ّث٘خ د تَل ٍت ٘خ لى تلتَح٘ـد ٍٗدعـدٍّن   أى ٗذخر

ٍخسزثٗث ٍهٌثلـح أًد٘ـث     عي تلطسن ٍٗروسٍّن ختٗثت تلتَح٘د 
دَٔٗ تلطسٗفٔ ٍس٘سٓ  ٍأى ٗكلعَّن على تدحثدٗج تٌل ث  تي،  ٍ٘ل ٍأ
ٍتلتدـسن     ٍتٗـثت تالستطـفث   ٍتلسلو تلػثل  خثغِ ز تلػحثٔخ 
ٍت فؿثبل ًدٖ  َت فٖ تلطسن أوخس هي ّرت، ٍال ٌٗىس غل لىٖ ال َٗ

َت أٗدْٗن عي إٗزثد تالختالف تي ٍال ٗطر ٍت عي تلزوثعٔ ٍٗىف
ٍأغـحثِخ   ٍتالستْثًٔ خثلومثم تلسثهٖ لسسَل تي  ي تلوسلو٘ي،  ٘خ
ٍتدخـَٓ     حـدٓ  َت ودمٔ٘ تلوسلو٘ي خحدـل تَل ٍأى ٗتوسى تلىستم 
ٍتلسٌٔ ٍس٘سٓ تلػحثٔخ ٍهث علِ٘ إروث  تلوسلو٘ي.   ٍتبدث  تلمسآى 

ـت   ٍخثغٔ علوث  ـٍإذت لن ٌٗتِد تلوسلوَى   ّن ٍحزـثد ٘خ
إلى إزضثد ّرُ تلفٔة تلؿـثٔل تلوطـسؤ فـإى ٌّـثن      ـتي تلحستم  

َتلح ٍخ٘ؤ خثًتظثز تلعثلن تهسالهٖ.    ع
 تللْن أغل  ول فثسد هي أهَز تلوسلو٘ي.

ّثخّ٘ٔ، ٍّرُ خعؽ وتدْن:  ولّ تلوسلو٘ي ٗسدٍّى على تَل
 .ّ :9;ضفث  تلسمثم لتمّٖ تلدٗي تلسدىٖ، تلوتَفى  ـ5
فث  للسوَْزٕ، تلوتَفى عثم ٍفث  ت ـ6  ّـ.55=َل
ح تللدًّ٘ـٔ دخـٖ تلعدـثت تلمسـكالًٖ، تلوتـَفى       ـ7 َّت تلو
=76 ّ. 
ح تللدًّٔ٘ للصزلثًٖ تلوثلىٖ، تلوتـَفى عـثم    ـ8 َّت ضسح تلو
5566. 
ّٔ، لسل٘وثى خي عدد  ـ9 ّّث٘خ ّ٘ٔ فٖ تلسدّ على تَل َتعك تالْل تلػ

زدٕ. ّّثج تلحٌدلٖ تٌل  تَل
خي سل٘وثى تلىسدٕ، أُسـتثذ هحوّـد    وتثج للط٘  هحوّد ـ:

ّّثج.  خي عدد تَل
ٍد      ـ; ٍتلسعَد، لعف٘ـو تلـدٗي عدـد تي خـي دٍت َتعك  تلػ

 تلحٌدلٖ.
ث ، دحـد   ـ> ٍ٘ل تلسَ٘ف تلػمثل فٖ أعٌثق هي أًىس هي تد

ت تلومدت.  علوث  ٘خ
ث  تدخستز، للط٘  قثّس تلحٌفٖ. ـ= ٍ٘ل  تالًتػثز لأل
مَل تلطسعّ٘ٔ فٖ تلسد عل ـ54 ّٔ، للطـ٘  حسـي   تٌل ّث٘خ ى تَل

 خي عوس تلطكّٖ تلحٌدلٖ.
٘ي، الخي حثهد خـي   ـ55 ّث٘خ دٖ )ظ  ٍرْلٔ تَل تلتَسّل خثٌل
 تلوسشٍق.
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بكْ٘س تلفيتد هي أًُـس تالعتمـثد، للطـ٘  هحوـد خـي       ـ56
 ًز٘ح هكدعٖ تلحٌفٖ.

س٘و تدخـستز تلوسـلَل علـى تلفزّـثز لوحوّـد عدـد        ـ57
 تلسحوثى تلحٌفٖ هي علوث  تدشّس.

ّـٔ، ههـثم       ـ58 ّّث٘خ تشّثق تلدثقل فٖ تلـسدّ علـى تلفسلـٔ تَل
ودتًٖ. ٍد تْل  تلحسه٘ي هحود خي دٍت

ّـٔ، دحوـد شٌٗـٖ       ـ59 ّّث٘خ تلدزز تلسٌّ٘ٔ فٖ تلـسدّ علـى تَل
 .5748دحالى هفتٖ هىّٔ تلوىسّهٔ، تلوتَفى عثم 

ٍتلحـثد، للعالّهـٔ تلطـ٘  عدـد تلوز٘ـد        ـ:5 ّٔ وفـس  ّّث٘خ تَل
 .99=5سىٌدزٔٗ عثم ضثّ٘ي تلرٕ قدع خثال

ّٔ لوحود خي عدـد تلمـثدز تلفتحـٖ،     ـ;5 ٍتلػًَْ٘٘  ّٔ ّّث٘خ تَل
 .74=5قدع عثم 
 وتثج َْٗدتن ال حٌثخلٔ. ـ>5
ٍتلس٘ثسٔ ههثم تدشّس عثم  ـ=5  م.69=5تدشّس 
ّـٔ، للطـ٘       ـ64 ّّث٘خ ٍتدُغـَل تلسـعَدّٗٔ تَل َْٗد تلدًٍؤ 

 زفعت سل٘ن ودّثز، قدع فٖ بسو٘ث.
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