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  األقهيت انًسهًت.. أسس وينطهقاث انتىاصم يع اآلخز 

قانىا في 

 انتقزيب

وانىحدة

 حساٌ يىسى أ.د.

 انسىيد -ياو وخطيب انجًعت إ

 

 

 انًسهًت... األقهيت

يـع  انتىاصـم أسس وينطهقاث

اآلخز

 
 :انًقديت

ؼ١ش  ضّٓ أؼٍج١خ ـئخ ِئِٕخ ظب٘شح ٚعٛد اْ

 ظب٘شح لذ٠ّخؼ١ش ِغٍُ:  ِئِٕخ ـٟ ظً ِغزّع

  !ربس٠خ ع١ّع ا٤ُِ ـٟ ربس٠خ االعالَ! ثً ٚـٟ

ال ـٟ أؽٍه ا٤ٚلبد: ٠جعش هللا رعبٌٝ سعٛالً ا ـٍُ

ـٟ أشذ  وفشًا ٚعؾٛدًا,ٌُٚ رُٕ أُِ اال٠ّبْ اال

ٌزٌه ًّب, ٚ غبدًا ٚظٍ عبد ـ عًُ  اٌّغزّ  ِّش اٌش

ـٟ  ٕخ  ١خ اٌّئِ ٍخ ا٤لٍ ًِب ثّشؽ ُٙ دٚ ٚأِّ

غٓ هللا ١ش ِئِٓ,ـ ّع ؼ عظ  ِغز ُٙ أ ِٓ خالٌ ٕب  ٌ

اٌزٛاصدددً ِدددع ا٤ؼٍج١دددخ ؼ١دددش  ٚلٛاعدددذ

ِع  ًِ ِٕٙظ اٌزعب عظ ٚ ٕب أ غٍّخ,ٚث١ٓ ٌ  اٌّ

 االخش ٚضٛاثط االٔفزبػ ع١ٍُٙ.
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ـٟ   ١بء  ىٓ ا٤ٔج صَٛ  ٌُ ٠ ِع خ عبٍُِٙ  ر

عٍٝ أٔفغُٙ دْٚ  ٠زمٛلعْٛ دعٛرُٙ ِٚخبٌف١ُٙ

طٛا ٌز٠ٓ أْ ٠خزٍ ١ٌُٙ  ثب٤لٛاَ ا عٍٛا ا ُأس

شبدُ٘ ٙذا٠زُٙ ٚاس ٌ ٍٝ صجش ع ثً  ٚاٌ  ,ُ٘ أرا

عً هللا وبْ ١ع س ضٛاْ هللا-عّ ١ٍُٙ س خبٌطْٛ  -ع ٠

 ,٘ددٟ أؽغددٓغددبدٌُٛٔٙ ثددبٌزٟ ٠ٚألددٛاُِٙ 

اٌزٛاصدددً ٚاٌؾدددٛاس  فزؾدددْٛ أثدددٛاة٠ٚ

ٚاٌزعددبْٚ,ٌُٚ ٠ىددٓ ا٤ٔج١ددبء ٚال أرجددبعُٙ 

غبدُ٘,ثًدٌِ  ٙب ٚـ فش أٍ٘ ٌجالد ٌى  ١ُٙغشٚا ا

 ا٤صً ِؾبٌٚخ ٘ذا٠زُٙ ٚاسشبدُ٘ ٚاصالؽُٙ,ِع

  ـٟ ىٓ ا٤ص٠ًع١ٍُٙ, وّب ٌُ  اٌصجش اٌشذ٠ذ

ششٖ,ثً  ١شٖ ٚ ّع ثخ عخ اٌّغز ًِ: ِمبط اٌزعب

رٍه اٌّغزّعبد  ّب ثمٟ ـٟوبْ ا٤صً اإلـبدح ِ

ِع  ِٓ عبداد صبٌؾخ ٚأعشاؾ ع١ٍّخ ٚاٌزعبْٚ

  الؽذاس اصالػ ِب أٚ دسء ـغبد ِب اٌخ١ش عٕبصش

اٌّغزّددع ثددبٌشؼُ ِددٓ وفددش أؼٍج١ددزُٙ  ـددٟ

ٌزا غبدُ٘, ٚ عت ٚـ ٌذاخً ٚ ِٓ ا خش  ـخ ا٢   ِعش

 ٠زجعٙبٚٚضع ا٤عظ ٚإٌّطٍمبد اٌزٟ ٠غت أْ 

 اٌؽشة. اٌٛعٛد االعالِٟ ـٟ

 وانذىاصم يغ االخز. رانحىا -1

 رةاَيج. االخذالف سُج -2

 اآلخز. سايح يغانذ -3

 اسذثارث اآلخز. ػدو -4
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 حفظ انؼهد. -5

 .انذؼصب َتذ -6

 .يشكالح االدصال انفهى انصحيح ودجاوس -7

 انًقاويج نهًحذم يشزوع. حق -8

 

 :يع اآلخز وانتىاصم انحىار

ٚ  االعددالَ ارجبعددٗ اٌددٝ اٌزٛاصددً دعددب  

ثب ؾٛاس  خش٠ٓ  ٌزٟاٌ ٌخ ا٢ غٓ, ِٚغبد ٟ٘ أؽ

  اٌعمٛي ٚاٌمٍٛة ٌٍؾك, لبي ٠فزؼ ثب٤دة اٌزٞ

رةىىب ةانحكًىىج  ادع انىىس سىىتيم رعددبٌٝ:

 وانًىػظج انحسُج وجادنهى ةانذي هىي احسىٍ
ٔ
:ٌٝٚلبي رعب وال دجادنىا أهىم انكذىاا اال

 أحسٍ هي ةانذي
ٕ
. 

مشآْ  ؽظ أْ اٌ ٠شرض  ٚاٌّال عٗ ٌُ   ٤رجب

  ِع االخش ؾٛاس ٚاٌزٛاصًاٌ ـٟ إٌّٙظ اٌؾغٓ

سؽّٗ  -اٌمش١شٞ ,٠مٛي االِبَا٤ؽغٓثً إٌّٙظ 

ؽٟ -هللا ىْٛ  ٠ٕج صُ أْ ٠ ١١ٓ ِٕىُ ٌٍخ ـٟ  رج ٚ

أصبؾ ٚاعزمبد  خطبثىُ ر١١ٍٓ ٚـٟ لجٛي اٌؾك

ثبٌؾغخ ٚرشن ا١ًٌّ  إٌصشح, ٌّب سآٖ صؾ١ؾبً 

اٌٝ اٌشٟء ثبٌٜٙٛ.
ٖ

 

 -هللا سؽّٗ -اٌعالِخ اثٓ عغ١جخ اٌَؾغَّٕٟ  مٛي٠ٚ

زٟ غٓ(( أٞ  ٟ٘ :))اٌ ـك,ٟٚ٘ أؽ طؿ ٚأس   أٌ

ثددب١ٌٍٓ ٚاٌؽ ددت ثددبٌى ُ  ِمبثٍددخ اٌخشددٛٔخ
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ـك  ٌٝ هللا ثش رذعٛ ا صؼ,ثؤْ  شبؼجخ ثبٌٕ ٚاٌّ

غظ ٌٗ اٌؾ ج١ٓ  ١ٌٓ ٚر ٠بد  ٚ ١ش ٚاال  ِٓ ؼ

ٚال لٙش ِؽبٌجخ
ٗ
. 

ٍت ثً غ١ٍّٓ أْ ط ِٓ اٌّ ىش٠ُ  مشآْ اٌ  اٌ

٘زا ىْٛ  ـٟ ٠ ؾٛاس ِٕٙغُٙ  صً ٚاٌ ِع  اٌزٛا

٠مٌٛدٛا   ٌعجدبدٞ ٚلً ٚعً: االخش,ثمٌٛٗ عض

ُٕٙ١ ٕضغ ث ش١طبْ ٠ غٓ اْ اٌ ٟ٘ أؽ زٟ    اْ اٌ

وبْ ٌالٔغبْ عذًٚا ِج١ٕبً  اٌش١طبْ


 
٘
. 

ث٠ٓٚ ِخ ا جخ مٛي اٌعال ّٗ-عغ١ ِٓ -هللا  سؽ  :

 ْٕٛ ١ٌ ْٕٛ ١٘ ُٙ ١بء هللا أٔ صبؾ أٌٚ فخ أٚ وٍ

اٌؾش٠دددددش! ال ٠ٕطمدددددْٛ اال ثدددددبٌىالَ  

 ا٤ؽغدددٓ,٠ٚفشؽْٛ ٚال ٠ؾضٔدددْٛ, ٠ٕٚجغدددطْٛ

ثغطٖٛ,ِٚٓ سأٖٚ  ِمجٛضبً  سأُْٖٚ   ْٛ ,ِٓٚال٠ٕمج

ثبٌزٟ  أسشذٖٚ عب٘الً   ـشؽٖٛ,ِٚٓ سأٖٚ ؽض٠ٕبً 

ٟ٘ أؽغٓ.
ٙ

 

 

 سنت ربانيت وظاهزة كىنيت: االختالف

إٌبط  ٌغعً  سثه ٌٚٛ شبء رعبٌٝ: لبي هللا 

ؽذح ِخ ٚا ف١ٓ اال ٚال أ ٌْٛ ِخزٍ ؽُ  ٠ضا ِٓ س

 سثه ٌٚزٌه خٍمُٙ
7
. 

مذ وً ٌ ىبَ   عبءد  عالَششائع ٚأؽ فظ  اال ٌؾ

اٌ ددشٚساد اٌخّظ,ٚرؾددش٠ُ اٌمزددً ٚاٌضٔددب 

 رٌه. ٚاٌىزة ٚاٌغشلخ ٚاٌ ٍُ ٚؼ١ش
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اٌ يىىىىٍ انيىىىىزورن اخال أٌ   ذهىىىى   

انُىىاالخالخذالف ػقىىىنهى وأههىىايهى ودفىىاوح 

ٚاٌّآالد,ٚـٟ  ِعشـخ ـمٗ اٌّمبصذ ـٟ ادهىطاق

ٙب,  ١خ رشر١ج ٠بد, ٚو١ف صبٌؼ ٚا٤ٌٚٛ ِعشـخاٌّ

 ٓ اٌّف ٛي.ِ ـّٙٙب, ِٚعشـخ اٌفبضً ٚؽغٓ

ٍؿ ٕبط ٠خز ١ٛي اٌ غ١بد ٚاٌّ خزالؾ إٌف  ال

ٚران, وّددب  ٚا٤ِضعددخ ٚاٌزشو١ددت ثدد١ٓ ٘ددزا

ٚاالخددال ,  ٠خزٍفددْٛ الخددزالؾ دسعددخ اٌزغددشد

صبي ٍٝ االٔف مذسح ع عٛاء ٚاٌ ّئصشاد,   عٓ اٌ

 وبٔذ ِئصشاد ٔفغ١خ أَ اعزّبع١خ أَ ع١بع١خ

 أَ عشل١خ, أَ طبئف١خ أَ ؼ١ش٘ب.

ٕضي اْ  ٠ ٌُ ٌذ٠ٓ  ّب  لط ا ٌجعضو ٕٗ ا  ٠  

ثً ٕبط  ث١ٓ اٌ صشاع  زؤع١ظ اٌ لخ  ٌ ٌ جط اٌعال

 ٠مددٛي ,ث١ددُٕٙ, ٚرٕ ١ّٙددب ٚعّددبسح ا٤س 

ٚاعددزعّشوُ  أٔشددؤوُ ِددٓ ا٤س  ٘ددٛ رعددبٌٝ:

  ـ١ٙب
8
ِٓ أعً  خٍك هللا آدَ خٍمٗ ٌٚٙزا ٌّب 

 ـ١ٙب. ٚاٌ شة ٚاٌغعٟ عّبسح ا٤س 

 

 يع اآلخز: انتسايح

جبد ـٟ ِٓ ٚاع عب١ٍِٓ  ٌذعٛٞ اٌ ١ذاْ ا  اٌّ

ّذاساح, ٌّذاِٚخ عٍٝ اٌصجش ٚاٌشـك,ٚؽغٓ اٌا

ثبٌؾغٕخ وّب  ٚاؽزّبي ا٤رٜ, ِٚمبثٍخ اٌغ١ئخ

ِش ـٟ هللا أ عبٌٝ,  ثٗ  ر ِٓ وزب ضع  عذح ِٛا
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اٌغ١ئخ ادـدع  رغزٛٞ اٌؾغٕخ ٚال ٚال اٌعض٠ض,

ثبٌزٟ ٟ٘ أؽغٓ ـبرا اٌزٞ ث١ٕه ٚث١ٕٗ عذاٚح 

 وؤٔٗ ٌٟٚ ؽ١ُّ
9

 اٌخٍك اٌشـ١ع اعزّبي ثٙزا

جٟ) ( ع إٌ ٍٛةث غٛرٙب  ض ل عبٌظ ل ئٗ ٚ أعذا

 .ٚاعزغبثذ ٌٍؾك ؽزٝ الٔذ

صبدلخ   غبِخ اٌ جخ ٚاالثز ّخ اٌط١ اْ اٌىٍ

اٌصبـ١خ ٚاالؽغبْ اٌٝ ا٢خش ثبٌمٛي ٚاٌفعً, 

ِغًٍّب وبْ أٚ ؼ١ش ِغٍُ, ِٓ أُ٘ عٛاًِ صٚاي 

ِٚدب  اٌعذاٚح ٚرمبسة  اٌمٍدٛة ٚاٌّٛالدؿ,

٘ب اال٠ٍمّ  صجشٚا ب ٌز٠ٓ  ِب ا ٘ب ٚ اال رٚ  ٠ٍمب

   ١ُع ؽظ
ٔٓ
. 

 

 عدو استثارة اآلخز:

٠ٙٛدٞ  اٌصؾ١ؼ:ث١ّٕب ثغٕذٖ سٜٚ اٌجخبسٞ  

مبي: ٘ٗ, ـ ش١ئب وش ٙب  طٟ ث عٍعخ أع عش    ال ٠

ِٓ  سعً اٌجشش,ـغّعٗ عٍٝ ِٛعٝ ٚاٌزٞ اصطفٝ

ـمبَ ـٍطُ ٚعٙٗ! ٚلبي رمٛي: ٚاٌزٞ  ٔصبسا٤

عٝ صطفٝ ِٛ ٍٝ ا جٟ ) (  ع شش ٚإٌ ث١ٓ  اٌج

٠ب أثب  لبي:ٚ شبو١بً  أظٙشٔب! ـز٘ت ٌٍٕجٟ) (

  ـالْ ٌطُ ثبي رِخ ٚعٙذًا ـّب ٌٟ اٌمبعُ اْ

 ٚعَٙٗ؟ ـزوشٖ ـؽ ت ٌطّذَ  ٚعٟٙ؟ ـمبي) (: ٌَُ 

   إٌجددٟ) ( ؽزددٝ سإٞ ـددٟ ٚعٙددٗ,صُ لددبي:

١بء هللا) ث١ٓ أٌٚ ٔٗال رف ٍٛا  ـٟ  ٠ٕفخ ( ـب
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 ا٤سضبال ِٚٓ ـٟ ـٟ اٌغّبٚاد ِٓ اٌصٛس ـ١صعك

ِٓ  أٚي أخشٜ ـؤوْٛ هللا, صُ ٠ٕفخ ـ١ٗ شبء ِٓ

 ـال أدسٞ أؽٛعت ِٛعٝ آخز ثبٌعشػ ثعش, ـبرا

صعمخ طٛس؛أَ ث ٍٟ ٠َٛ اٌ عش لج لٛي اْ ث  ٚال أ

.(ِزٝ  ثٓ ِٓ ٠ٛٔظ أؽذًا أـ ً
ٔٔ

 

 ١ٌعٍُ أِزٗ: رٌه عٓ إٌجٟ) ( ٔٙٝ ٌمذ 

 ِع ا٢خش. اٌزعبًِ ٚاٌزٛاضع ٚؽغٓ ا٤دة -ٔ

 اٌغٛس ٌٝا ٘زا اٌزف ١ً ٠ئدٞ اْ ِضً  -ٕ

مب  ىْٛ  ٚأز لذ ٠ صؾبةا٢خش٠ٓ,ٚ ـ ً  ـ١ُٙ أ

 ِٚىبٔخ.

اعزضبسح  ٚاٌّمبسٔخ ِٓ اٌزف ١ً ـٟ ٌّب -ٖ

  ِٓ ـ١ٗ  ا٢خش٠ٓ,ٚاصبسح عصج١زُٙ ٚـٟ رٌه ِب

 اصبسح اٌفزٓ.

  ٤رجبعددٗ ٠شر ددٟ ثددً ٔددشٜ االعددالَ ال  

 آٌٙددخ اٌّشددشو١ٓ, ٠مددٛي عددت ـددٟ اٌّجبٌؽددخ

 هللا دوٌ يىٍ انىذ ٍ  ىدػىٌ وال دستىا رعبٌٝ:

  هيستىا هللا ػدوال ةغيز ػهى
ٕٔ
. 

عٓ  اٌّئ١ِٕٓ ا٠٢خ ـٟ ٘زٖ ٚعً عض هللا ٔٙٝ  

اٌددٝ:  ٠ددئدٞ ٤ْ رٌدده اٌّشددشو١ٓ عددّت أٚصددبْ

هللا ثؽ١ددش عٍددُ,  اعددزضبسح عصددج١زُٙ؛ ـ١غددجٛا

اٌزٛؽ١ذ . دعبح  ِٓ ٠ٕٚفشْٚ
ٖٔ

 

 

 انعهد: حفع
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مٛق   ِٓ ؽ عذي  وبْ اٌ شش ارا  ثع ُٙ  اٌج

ٍٝ ّٓ ع عض؛ ـ ١ُٕٙ  ث ٔذ ث ٙٛد وب ١ك ع  ِٚٛاص

ٚأٚعددت, ـددبٌعٙٛد  ـبٌعددذي ث١ددُٕٙ آوددذ

ثع ُٙ   ٚاٌّٛاص١ك رشثط ٚرٕ ُ عاللبد إٌبط

ثددجعض عٍددٝ خ١ددش ؽددبي, ثشددىً ٠َُفّعددً سٚاثددط 

ٕضاع, ٚال  ـبد ٚاٌ عٓ اٌخال ١ذًا  عبْٚ, ثع اٌز

٠زٕبلض أثذًا ؽش  اٌّغٍُ عٍٝ اٌٛـبء اٌزبَ 

ثبٌعٙٛد ٚاٌّٛاص١ك ِع اٌٛالء هلل ٚاٌجشاء ِّٓ 

و  ٍٝ عت ع ٍك ٚا ٙذ خ ـبء ثبٌع ً عبداٖ, ٚاٌٛ

عّٕٙب  ِغٍُ, ٚأِب اٌؽذس ٚاٌخ١بٔخ ـمذ ٔٙٝ

ٟٙ ّب ٔ ششع أ٠ مٛي  ِع اٌ عب, ٠ ٕبط ع١ّ اٌ

ثدبٌزٟ  ا١ٌزد١ُ اال  ٚال رمشثٛا ِبي رعبٌٝ:

ٙذ اْ  ـٛا ثبٌع شذٖ ٚأٚ ٍػ أ زٝ ٠ج غٓ ؽ ٟ٘ أؽ

 اٌعٙذ وبْ ِغئٚال
ٔٗ
. 

عشٜ ث١ٓ  ٚعٙذ اٌفخشاٌشاصٞ: وً عمذ لبي  

غت ٠ ٗٔ غب١ٔٓ ـب ّب أ ـبء ثّمز ٝ ع١ٍٙ  اٌٛ

ٚاٌعٙذ. اٌعمذ رٌه
ٔ٘

 

لبي   وً ٚ عبط:  ِش ِب اٌض ثٗ أ ٙٝ  هللا  ٔٚ

ـٟ ١ذخً  ٙذ ؛ـ ِٓ اٌع ٕٗ,ـٙٛ  جذ  ع ٌه اٌع ر

 ثع ُٙ اٌجعض,ٚاٌٛـبء ِٚب ث١ٓ اٌعجبد ٚسثٗ

 اٌششعٟ اٌٛعٗ عٍٝ اٌم١بَ ثؾف ٗ ٘ٛ ثبٌعٙذ

عٍٝ  خب  دي د١ًٌ اٌّشضٟ,اال ارا ٚاٌمبٟٔٛٔ

إٌمض. عٛاص
ٔٙ
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 اٌددزٞ عمددذثبٌ ٚلددبي اٌطجددشٞ: ٚأٚـددٛا  

لذ ٕبط رعب ١ٗ اٌ ّب  عٍ غٍُ ٚاٌؾشة,ٚـ١ ـٟ اٌ

أ٠ ب. ث١ٓ اٌّئ١ِٕٓ
ٔ7

 

 

 نبذ انتعصب:

أٚ اٌطش٠مددخ أٚ  اٌزعصددت ٌٍّددز٘ت عددذَ  

ش١خ عخ أٚ أٚ اٌ ؾضة, اٌغّب ١ً :  اٌ ٙزا ل ٌٚ

 .ٌٍشٟء ٠ُعّٟ ٠ٚصُ( )ؽجه

 ٍٝ عشؾ أع ص١شح؛ال ٠ ّٝ اٌج صت أع اْ اٌّزع

عفٍٗ! ٚال  ِٓ أ ٌٛادٞ  ١ض ٠ا  ث١ٓغزط١ع أْ ٠ّ

لذ طً, ٚ ؾك ٚاٌجب ثٕفظ  اٌ صت  ؾٛي اٌّزع ٠ز

  عٍٟ ِجؽض! لبي ِؾت اٌٝ ِٓ اٌمٛح ٚاٌؾشاسح

ثٟ ثٓ ٌت  أ ضٟ -طب ٕٗ هللا س ٙٗ ع وشَ  ٚع ٚ-  

جت جه )أؽ ٔبً  ؽج١ غٝ ِب ٘ٛ ىْٛ ثؽ١ ه ع  أْ ٠

 أْ ٠ىْٛ ِب عغٝ ثؽ١ ه ٘ٛٔبً  ِب؛ٚأثؽض ٠ِٛبً 

ِب( ؽج١جه ٠ِٛبً 
ٔ8

 

ُٙ اٌزعصت ٌ ٠ىشْ٘ٛ ٤لٛاَ ٠زعصت اٌّشء ٚلذ  

ٍٛا ىشٖ؛ٌٚىُٕٙ اثز شذ اٌ ُٙ أ صت ٌ ّٓ رع ؼبٌٝ ث ٚ  

 ـ١ُٙ.

 

 االتصال: يشكالث انفهى انصحيح وتجاوس

اْ وض١شًا ِٓ اٌخالـبد سثّب رىْٛ ثغجت اشبعخ   
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ِؽشضخ أٚثغجت لٛي ٌُ ٠زضجذ ِٕٗ صبؽجٗ,أٚ ثغجت 

اٌٝ  عٍُ ِٚعشـخ ٠ٚم١ٓ, ٌُ ٠جٓ عٍٝ ١ّئعأطجبع 

ثؽ١ش ٚعٗ  ٠ٓا٢خش ضذ ؼ١ش رٌه ِٓ ِٛؼشاد اٌصذٚس

دْٚ  ثعض ثع ُٙ عٍٝ أٚؼشد صذٚساٌّئ١ِٕٓ ؽك,ٚوُ

ٍٝ  أْ ٌه ع ٕٝ ر ُٙ ٠ج لذ ٠ف خش, ٚ صؾ١ؼ ٣ٌ  ُٙ  ـ

ِٓ ِب  غبْ  لؿٍ  خالي أ ٌٗ أٚ ِٛ زبةٍ  ع١ٓ ث١ّٕب  و ِ

 رٌه ثىض١ش! ؽم١َمُزٗ أٚعُع ٚأشًُّ ٚأدُق ِٓ رىْٛ

 اٌدددذ٠ٓ ٚاٌّدددز٘ت اْ اٌّخزٍفددد١ٓ ـدددٟ 

  ُٙ اٌجعضاٌؾبعخ ٌفُٙ ثع  ـٟ أِظ   ٚاٌطش٠مخ:

عددٓ سدٚد ا٤ـعددبي ٚعددٓ  ثع١ددذ  صددؾ١ؼ ثشددىً

ْٕٛ ص١ذ اٌ  زٟ ال س صٛساد اٌ ٙب ٚاٌز ٌ ِٓ 

 ـٟ اٌٛالع. ٚاٌجش٘بْ اٌذ١ًٌ

 حق انًقاويت نهًحتم يشزوع:

ـدددبٌؾٛاس ِدددع ا٢خدددش؛ال ٠عٕدددٟ اٌدددزي  

 ٚاالٔىغبس؛ٚاٌمجٛي ثبالعزعّبس ٚاٌعبس!

مذ   عب ٌ ِع د غدالَ  عدالَ ٌٍ ِٓ اال وبْ  وً 

ِذ ـٟ  شش٠خ ٠ صبدلب  ١ت اٌج غالَ, ٌزغٕ ٌٍ ٗ٠ ذ

رؾشق ا٤خ ش ٚا١ٌبثظ!  اٌزٟ ذِشحّاٌ اٌؾشٚة

  اٌدددٝ اٌصدددٍؼ ٚاٌغدددالَ ثددد١ٓ ٚاٌغدددعٟ

ر١غشد عجٍٗ,  وٍّباٌغٍُ  اٌذٚي,ٚاٌغٕٛػ اٌٝ

ٙبد ض١خ اٌغ غه ثفش ِع اٌزّ عج١ً هللا,  ٘زا  ـٟ 

ٚاٌّمذعبد,ٚثش ١٘جخ  اٌذ٠ٓ عٓ ؽشِبد ٌٍذـبع
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ـٟ لٛؾ  ِخ ٌٍٛ ؽبح ا٤ عٗ اٌط عبثض١ ٚ ٓ ٚاٌ

 ا٤س . ـٟ ٚاٌّفغذ٠ٓ

ّب لبدح و ٌذعبح ٚ ّبء ٚا ٍٝ اٌعٍ عت ع  أٚ

ىش ـش  اٌف ِخ  ثؤْ اٌّمبٚ ِخ  ١خ ا٤ ع١ٓ  رٛع

غٍط  جٟ  ِز وً أعٕ عٍطبْ   ِٓ ٠ش ا٤س   ٌزؾش

ع١ٍٙب, ٚأٌٚٝ ا٤ساضٟ ثبٌزؾش٠ش: أس  االعشاء 

ؼضا٘ب االعزعّبس اٌص١ٟٙٛٔ  ٟاٌز ٚاٌّعشاط,

ـبؼزصددت ا٤س  ٚ٘زدده اٌعددش  ٚشددشد  اٌجؽدد١ض!

ص عبرُٙأ وشاِزُٙ ِٚمذ ٘بْ  ؽشق  ،ؾبثٙب ٚأ ٚأ

ِش  ٍٝ غً ع ؾشس ٚإٌ ّع, آاٌ عبٌُ أع ِٓ اٌ  ٜ

ؾبي  جخ!ٚٚالع اٌ مٜٛ ا٤س  لبط ثٗ ث دْٚ أْ ٠ؤ

٘زا, ـٛعت ثزٌه عٙبد ـٟ ؼضح خ١ش شب٘ذ عٍٝ 

 ـدٟ ٚلبرٍٛا رعبٌٝ: اٌذـع ٚاٌّمبِٚخ, لبي

ٌز٠ٓ عج١ً هللا مبرٍٛٔىُ ٚال ا زذٚا ٠  اْ هللا ال رع

. ٠ؾت اٌّعزذ٠ٓ
ٔ9
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