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فٟ أٞ دٛاس ت١ٓ طشف١ٓ التذ ِٓ لٛاؾذ ِٓ دٚٔٙا ال اٌرماء ٚال ذفاُ٘، سٛاء وأا 

صٚج١ٓ، أٚ ٚاٌذ٠ٓ ِؽ ٌٚذّ٘ا، أٚ ِرذاٚس٠ٓ فٟ لض١ح ؾ١ٍّح، ٚاٌزٞ ٠ش٠ذ االٔرصاس ٌشأ٠ٗ ال ذؿ١ٕٗ اٌذم١مح، ألٔٙا 

لذ ذخاٌف سغثرٗ، ِٚٓ ٠سرٕذ إٌٝ سٍطرٗ فٟ ضشب ٌٚذٖ أٚ صٚجرٗ أٚ ِٕؽ اإلٔفاق ِٓ دْٚ سّاؼ ٌٍطشف ا٢خش 

٘ٛ أ٠ضًا ال ٠ثذث ؾٓ اٌذم١مح اٌرٟ ستّا وأد ِؽ اٌضٚجح أٚ اٌٌٛذ ِّٙا واْ صغ١شًا، ٚسرٕؿىس ذشت١رٗ ؾ١ٍٗ سٍثًا 

د١ٓ ٠ىثش اٌٌٛذ ٠ٚضؿف ٘ٛ، وزٌه ِٓ ٠صٕف ا٢خش فٟ ِذاٚسج د١ٕ٠ح تسٍفٟ أٚ إخٛأٟ أٚ صٛفٟ أٚ درٝ ؾٍٝ 

إٌّالشح، ٌزا ١ٌس غش٠ثًا أْ ذشٜ  غ١ش اٌٍّح ِٓ دْٚ أْ ٠سّؿٗ ٔفسٗ تٕفسٗ، فاٌذىُ جا٘ض ؾٕذٖ ٚلذ أصذسٖ لثً

  ":سجً أؾّاي ِرضِرًا فٟ اٌذ٠ٓ ٠شفض اٌصالج خٍف إِاَ ِصٍٕف فٟ ٔػشٖ، سغُ لٌٛٗ صٍٝ اهلل ؾ١ٍٗ ٚسٍُ

ََٚفاِجش  ت١ّٕا ذشٜ اٌشجً ٔفسٗ تذىُ ذجاسذٗ أٚ اسر١شادٖ ٠جاٌس سجااًل ؾٍٝ غ١ش اٌذ٠ٓ ِؽ "  َصٍٛا َخٍَْف ُوً َتش 

ٔساء أشثاٖ ؾاس٠اخ ٠ٚثسط ٌُٙ اٌٛجٗ ١ٍ٠ٚٓ اٌىالَ، ٠ٚجاس٠ُٙ فٟ ؾاداخ ٚجٍساخ ف١ٙا ِا ال خالف ؾٍٝ دشِرٗ 

َِٓ خاٌفٗ فٟ اٌشأٞ ِٓ تٕٟ جٍذذٗ؟! فٟ د٠ٕٗ، تً ٚفٟ د٠ٓ ٘ؤالء اٌجٍساء   أ١ٌس األٌٚٝ تٙزٖ اٌّؿاٍِح ٚاٌثشاشح 

؟ ًٚ٘ اٌذك ِٕه ٚإ١ٌه أَ ِٓ اٌذك  فّا اٌزٞ ٠خ١فه ٠ٚذفؿه ٌّصادسج اٌشأٞ ا٢خش ٚاالسرخفاف تٗ ٚذسف١ٙٗ

؟ سثذأٗ ٚإ١ٌٗ  

  : إ١ٌه اٌمٛاؾذ ٌرسٍُ ٚذغُٕ اٌٛد ٚذىْٛ صادلًا ِٕصفًا ِذثٛتًا ٟٚ٘

صذق ا١ٌٕح فٟ األخز ت١ذ غ١شن إٌٝ اٌخ١ش أٚ فٟ أخزٖ ٘ٛ ت١ذن تصذق اٌرٛجٗ اٌمٍثٟ أْ ٠ٛفمىّا اهلل ٌّا ف١ٗ  - 1

ِا ٔاغشخ أدذًا إال :  ، لاي اٌشافؿٟ اٌخ١ش، ٚؾالِح رٌه أْ ٠فشح اٌّذاٚس إرا غٙش اٌصٛاب ؾٍٝ ٌساْ ِخاٌفٗ

  . ٚددخ ٌٛ أْ اهلل أغٙش اٌذك ؾٍٝ ٌسأٗ

ادرشاَ اٌطشف ا٢خش ٚذمذ٠شٖ تاٌّؿاٍِح ٚاألٌفاظ اٌٛاضذح - 2   .             

، أٚ فٟ دضٛس ِٓ ٠جة أال ٠ىْٛ  ِشاؾاج اٌػشف إٌفسٟ ٌه ٌٚٗ فال ٔماش ِؽ إس٘اق أٚ ض١ك ٔفسٟ - 3

  .داضشًا وؿراب األصٚاج ت١ٓ األٚالد أٚ ٚجٛد أٔصاس ٌه أٚ ِخاٌف١ٓ ٌٗ ذذشجٗ أِاُِٙ

ْٛ ُوَٕد َفّػًا }،  ، فّٓ ٠َش ِٓ ِذاٚسٖ أدتًا ٚادرشاًِا ٠فرخ لٍثٗ ٌالسرّاؼ إ١ٌٗ دسٓ اٌخٍك تاٌثؿذ ؾٓ اٌرسف١ٗ - 4 ٌََٚ

ٌَِْٛه ْٓ َد ِِ 159  : آي ؾّشاْ. ){َغ١ٍَِع اٌَْمٍِْة اَلَٔفضْٛا     

ُِ َفِئَرا }ىحيٌ واىصبش واىْفس اىطوٌو وعذً االستفضاص، ا - 5 ًَ َأْحَس ِٕ َوَىب َتْسَتِوي اْىَحَسَُْت َوَىب اىسٍَئُت اْدَفْع ِببىِتً 

ٌٌ ٍَِ ُٔ َوِىً َح ُٔ َعَذاَوٌة َمَأّ َْ ٍْ ٍََْْل َوَب  .  )34: فصيت)،  {اىِزي َب

ٍُغشسا بٔ فبىحواس ىٍس ىينٍذ واالّتقبً وٍب رىل بخيق اىصبىحٍِ - 6  .  األخز بٍذ اَخش إُ مبُ 

ََعٔ مَب تحب أُ ٌسَعل وال تقبطعٔ - 7 ، فئُ أطبه ٍحذثل استأرّٔ فً تجضئت وقت اىنالً  إُ تنيٌ غٍشك َتس

 . بٍْل وبٍْٔ

 . اىَحبفظت عيى اىود فبىخالف بٍِ اىَؤدبٍِ ال ٌفسذ ىيود قضٍت - 8

مو بٍٍَْل فئُ : فئُ عجض أحذّب عِ اىتْفٍز فيْحزس دعوة اىْبً صيى اهلل عئٍ وسيٌ ىَب قبه ىشجو ٌأمو بشَبىٔ 

 .  ال استطعت، إَّب ٍْعل اىنبش، فُشيْت ٌذٓ: ال أستطٍع، فقبه ىٔ :اىشٍطبُ ٌأمو بشَبىٔ، فأبى اىشجو وقبه
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