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 عفو اهلل الكزيه
م

ِِيمموشيػصيهقشيم}:اظؽهيؼؿممطؿابهفممسيماظؼائؾم،ماظعادلنيمربمٓماحلؿدممممممم ضيمماظؿؼيقضيبشيهةَممؼشيْؼؾشيهؾصيمماظَّه مسشيه

غيموشيؼشيعضيُػقمِسؾشياِدِه َّمم{تشيْػعشيُؾهقنشيممعشياموشيؼشيعضيَؾؿصيماظلؼيقِّؽشياِتمسشي ََمإظهفشيمإغي ُٓموحهدشيهصيمَمذشيهيؼَؽممم،موَأذهفدصيمأنضيم ما

ماظِيمضهالمسـهدعامدههظؿفمممم،موردقُظفصيمسشيؾدصيهمحمؿدطياموغؾقؼيـامدغادقِّمأنؼيموَأذفدصياظعػقماظغػقر،ممَظفصي

ِٓمرشيدصيهقلشيممؼشيا:م)رضلمآمسـفا(ممأممادلؤعـنيمسائشة معشيهامماْظَؼهدضيرغيممَظقضيَؾهةَمموشياَصْؼهتصيممإغينضيم:مَأرشيَأؼضيهتشيمما

م،م(سشيعيلمَصاسضيػصيماْظعشيْػقشيمتصيِقبصيعيمسشيُػقظيعيمإغيغشيعيَؽماظؾفصيؿشيعي:مضقظلم:م)م؟مصَؼالشيم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(َأدضيسصيق

ضيمم،موصهقِؾفِممآِظهفِمموسَؾهكمم،مسَؾقهفمموبهارغيكْممودهؾمؿضيممصشيؾِّماظؾَّفصيؿؼي(مرواهمأريد) مبإحلهانػيممتشيهِؾعشيفصيؿضيمموعشيه

غيمؼقمغيمإَظك  .ماظدِّؼ

م:مم وبعدممممممم

صهإنمسػهقمآم)سههلموجهؾ(مسههـمسؾهادهم،موبقهانمدههعةمرريؿهفموظتػههفمبفهؿمَمتلؿؼ ههقفممممممممممممممم

وػقماظيحقؿم،مماظؽؾؿاتم،موَمت ػفماظعؾاراتم،مصلؾقاغفموتعاديمػقماظعػقم،موػقماظيءوفم،

ؼعػهقموؼ هػّّم،ممم،موػقماظقدودم،موػقماظؽيؼؿم،موػقماظشؽقرم،موػقموادعماظػضؾمواظيريهةمم

طيعفمعؾِولم،مودرتهمعلؾقلم،موستاؤهمعقصقرم،مؼؼقلمموؼعتلموميـّّم،موجيقدموؼلؿّّم،

ُطههؾؼيموشيرشيحضيؿشيِؿههلموشيِدههعشيتضيم}:مم،موؼؼههقلمدههؾقاغف{إغينؼيماظؾَّههفشيمِباظؼيههاسغيمَظههيشيءصيوفظيمرشيِحههقؿظي}دههؾقاغف:م

ؼشيههامِسؾشيههاِديمإغيغؼيُؽههؿضيمتصيكضيِتؽصيههقنشيمم})سههلموجههؾ(:مؼؼههقلمآم،موسيماحلههدؼثماظؼددههلم{ذشيههلضيٍء

ؽيغصيقبشيمجشيِؿقعطيا م.م)رواهمعلؾؿ(م{ِباظؾَّقضيؾغيموشياظؼيفشيارغي،موشيَأغشيامَأْشِػيصيماظ

همعؿهقاتيةمسيماظؽؿهابمممدسهـمسؾهامممأنمعظهاػيمسػهقمآم)سهلموجهؾ(مممممصقهفممَمذهؽممماموممممممم

ذظهؽمعهـمطقغهفمدهؾقاغفمضهدممممممامواضهعماظـهاسموأحهقاهلؿم،موَمأدلمسؾهكمممممهلوؼشفدمواظلـةم

عقاضعمعهـمطؿهابمآم)سهلموجهؾ(م،ممممممةاظعػقم،موظؼدموردمػِاماَدؿمسيمزيلمسكمغػلفم

ؼؼهقلممو،م{لشيقصيقامِبقصيجصيقِػُؽؿضيموشيَأؼضيِدؼُؽؿضيمإغينشيعيماظؾعَيفشيمَطانشيمسشيُػقطيعيامَشُػقرطياَصاعضي}حقثمؼؼقلمدؾقاغف:م

م:وؼؼهقلمتعهاديمم ،{ؼشيعضيُػقشيمسشيضيفصيؿضيموشيَطانشيماظؾعَيفصيمسشيُػقطيعيامَشُػهقرطياممَأنضيماظؾعَيفصيمسشيلشيكمَصُهوَظِؽَؽ} )جؾمذهغف(م:
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ضيمدصيههقٍءمَصههإغينشيعيماظؾعَيههفشيمَطههانشيمسشيُػههقطيعيامَضههِدؼيطياممممتشيعضيُػههقامَأوضيمتصيكضيُػههقهصيمَأوضيمخشيقضيههيطيامتصيؾضيههدصيوامإغينضي} ،موؼؼههقلم{سشيهه

ضيمسشياَضبشيمِبِؿضيؾغيمعشيام}دؾقاغف:م سصيقِضبشيمِبِفمثصيؿشيعيمبصيِغلشيمسشيَؾقضيِفمَظقشيضي صيهيشيغشيعيفصيماظؾعَيهفصيمإغينشيعيماظؾعَيهفشيمَظعشيُػهقظيعيمممممذشيِظَؽموشيعشي

م.{َشُػقرظيمَظعشيُػقظيعيماظؾعَيفشيموشيإغينشيعي} :ؼؼقلمتعاديو،م{مَشُػقرظي

مواظعػقمسيمحؼمآم)سلموجؾ(مظفمععـقان:م

وؼؾؿهدئمم:ماظػضؾم،مصلؾقاغفمػقماظِيمؼصيعتلماظؽـريم،موؼفبماظػضؾماجللؼؾم،ماألولممممممم

وشيإغينضيمتشيعصيهدؽيوامِغعضيؿشيهَةممم}ؼؼهقلمدهؾقاغفم:ممصؽؾمغعؿةمعـفمصضؾم،ممسؾادهمباظـعؿمضؾؾمادؿقؼاضفام،

ؼشيهامم)سهلموجهؾ(م:م)ممؼؼهقلمم،موسيماحلهدؼثماظؼددهلممم{اظؾَِّفمَظامتصيقضي صيقػشيامإغينؼيماظؾَّفشيمَظغشيُػقرظيمرشيِحهقؿظيم

ؿضيمَضاعصيقامِصلمصشيِعقٍدموشياِحٍدمَصلشيَهُظقِغلمَصَهسضيَتقضيهتصيممِسؾشياِديمَظقضيمَأنؼيمَأوؼيَظُؽؿضيموشيآِخيشيُطؿضيموشيإغيغضيلشيُؽؿضيموشيِجؼـيُؽ

م(ُطؾؼيمإغيغضيلشيانػيمعشيلضيَهَظؿشيفصي،معشيامغشيَؼصشيمذشيِظَؽمِعؿؼيامِسضيِديمإغيظَّامَطؿشيامؼشيهضيُؼصصيماْظِؿكضيهقشيُطمإغيذشيامُأدضيِخهؾشيماْظؾشيقضيهيشيمممم

ََم:م)م(وؼؼقلمغؾقـام)صؾكمآمسؾقفمودؾؿم،معلؾؿ(مرواه) تشيِغقضصيفشيامغشيَػَؼهٌةمدشيهقؼياءصيمممؼشيدصيماظؾَِّفمعشيأَلىم

صيمخشيَؾهؼشيماظلؼيهؿشياءشيموشياَِّرضيضشي،مَصإغيغؼيهفصيمَظهؿضيمؼشيِغهضضيمعشيهامِصهلمؼشيهِدهِمممممممممماظؾَّقضيؾشيموشياظؼيفشيارشي م(،مَأرشيَأؼضيؿصيؿضيمعشيامَأغضيَػؼشيمعصيضيه

م.ماظؾكاري(مرواه)

ــاى ممممممم وؼؿفههاوزمسههـمم،مػههقماظههِيمميقههقماظلههقؽاتممم،مصلههؾقاغفمم:ماحملههقمواازاظههةممالث

ؼؼؾؾماظؼؾقؾمعـماظعؿؾموؼصيـؿقفم،موؼعػهقممم،وَمؼفؿؽماظلرتمم،ماظِغبعػقمسـمؼ،موممادلعاصل

صيماظؾَّهفصيماظؼيهاسشيمِبؿشيهامَطلشيهؾصيقامعشيهاممممممم}ؼؼقلمدؾقاغفم:ممظؾموميققهم،لسـماظؽـريمعـماظ وشيَظقضيمؼصيؤشياِخه

ضيمدشيابؼيٍة ضيم}:مم(جؾمذهغف)،موؼؼقلمم{تشييشيَكمسشيَؾكمَزفضييغيػشيامِع عصيِ قؾشيٍةمَصِؾؿشيهامَطلشيهؾشيتضيممموشيعشيامَأصشيابشيُؽؿضيمِع

ضيمَطـِريػي م،موٓمدرماظؼائؾم:م{َأؼضيِدؼُؽؿضيموشيؼشيعضيُػقمسشي

 انغيههارشيماَِّرضيضصيمباظلصيعيؽعَيههههَظقضيَهصيمَش مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصعشيْػقصيهصيموشيِدعشيماظقشيرشيى اظعشيُػقصيعي وشيػضيقشي

موؼؼقلماآلخي:ممممممم

 قشيَكمَأسَظههؿصيهَصهَؾهَؼهدمسشيِؾؿتصيمِبَهنشيعيمسشيػميشيًةههسشيُظؿشيتمذصيغقبلمَطـؼشيامرشيبعيمإغينم

مَصهِؾؿشيهـمؼشيهؾهقذصيموشيؼشيلؿشيفريصيماظهؿصيهفهيغيمصيمظيههانشيمَمؼشيهيجهصيقَكمإغيّظامعصيقهِلهإغينمطه
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مَصإغيذامرشيدشيدتشيمؼشيديمَصؿشيـمذامؼشييحشيؿصيمهاهيتشيمتشيضشييصيعيسطيهامَأعشيهههَأدسقَكمرشيبعيمَطؿ

موشيجشيهؿهقهؾصيمسشيهػهقغيَكمثصيهؿشيعيمَأغعيهلمعصيهلِؾؿمٌةمإغيَماظيشيجهشيههاهَؽموشيدقؾهشيههعشيهاظِهلمإغيَظهق

أنمصهؿّّمهلهؿمبهابماظؿقبهةمودسهاػؿمممممممسؾهكمسؾهادهمممإنمعـمذيقؾمسػقمآم)سهلموجهؾ(ممممممممم

ضيمِسؾشيهاِدِهموشيؼشيعضيُػهقمممممممم}ؼؼقلمدهؾقاغفم:ممذيقعطيامإظقفمدونمادؿــاءم،م ِِيمؼشيْؼؾشيهؾصيماظؿؼيقضيبشيهَةمسشيه وشيػصيهقشيماظَّه

غيماظلؼيقِّؽشياِتموشيؼشيعضيَؾؿصيمعشيامتشيْػعشيُؾقنشي شيمَأدضيهيشيُصقامسشيَؾهكممممممُضهؾضيمؼشيهامم}ؼؼقلمدؾقاغفم:م،موم{سشي ِِؼ ِسؾشيهاِديشيماظَّه

ؽيغصيقبشيمجشيِؿقعطيامإغيغؼيهفصيمػصيهقشيماْظغشيُػهقرصيماظهيؼيِحقمممم ضيمرشيحضيؿشيِةماظؾَِّفمإغينؼيماظؾَّفشيمؼشيغضيِػيصيماظ م،مم{ؿصيَأغضيُػِلفغيؿضيمَظامتشيْؼشيُتقامِع

ظعؾهؿم:مػهِهمأرجهكمآؼهةمسيمطؿهابمآم)سهلموجهؾ(م مِّنمآمخارهبمممممممممضالمبعضمأػهؾمام

،مصلهؿاػؿمسؾهادهمسؾهكماظهيشؿمعهـممممممم{ِسؾشيهاِديشيمماؼشيهم}سؾادهمادلليصنيمسؾكمأغػلهفؿمبؼقظهفم:ممم

فؿامطانمذغبماظعؾدم،موعفؿامطاغتمعع هقؿفم،موعفؿهامبؾهغمتؼ هريهمصإغهفمإذاممممممؿصإدياصفؿم،م

سلموجهؾ(ممسيماحلدؼثماظؼددلمأنمآم)ومتابمتقبةمغ قحامضؾؾمآم)سلموجؾ(متقبؿفم،

ََمُأبشيهاِظل،مممؼؼقلم:م) شيمآدشيمشيمإغيغؼيَؽمعشيامدشيسشيقضيتشيـِلموشيرشيجشيقضيتشيـِلمَشَػيضيتصيمَظَؽمسشيَؾكمعشيامَطانشيمِصقهَؽموشي ؼشيامابضي

ََمُأبشيهاممم شيمآدشيمشيمَظقضيمبشيَؾغشيتضيمذصيغصيقبصيَؽمسشيشيانشيماظلؼيؿشياِءمثصيؿؼيمادضيؿشيغضيَػيضيتشيـِلمَشَػهيضيتصيمَظهَؽ،موشي شيمممؼشيامابضي ِظل،مؼشيهامابضيه

ََمتصيشضيهيغيُكمِبهلمذشيهقضيؽطيامَِّتشيقضيؿصيهَؽمِبُؼيشياِبفشيهاممممممم مآدشيمشيمإغيغؼيَؽمَظقضيمَأتشيقضيؿشيـِلمِبُؼيشياِبماَِّرضيضغيمخشيَتاؼشيامثصيهؿؼيمَظِؼقؿشيـِهلم

م.ماظرتعِي(مرواه)(معشيغضيِػيشيًة

َمؼؼهػمسـهدمحهدودمتقصقهؼماظعؾهدمظؾؿقبهةمأوممممممممهسػهقموإنمعـمدهعةمطيعهفمدهؾقاغفمأنممممممممممم

حمامآثارماظِغبموادلع قةماظيتماضرتصفاماظعؾهدم،ممسػامصقلبم،مصإنماظؽيؼؿمإذاممعـفمضؾقهلام

أنماظعؾهدمإذامتهابمممدهؾقاغفممصالمؼؤاخِهمبفام،موَمؼعاضؾفمسؾقفام،مبؾمإنمعـمذيقهؾمسػهقهممم

شيموشيسشيِؿؾشيمسشيؿشيًؾام}،مصؼدمضالمدؾقاغفم:ممحلـاتمفدقؽاتم)سلموجؾ(مآلمبدؼي ضيمتشيابشيموشيآعشي إغيظَّامعشي

هيؽيمطهيمػيمػهِا؟ مممصهمم،{صشياِظقطيامَصُهوَظِؽَؽمؼصيؾشيدِّلصيماظؾَّفصيمدشيقِّؽشياِتفغيؿضيمحشيلشيشياٍتموشيَطانشيماظؾَّفصيمَشُػهقرطيامرشيِحقؿطيهامم

موٓمدرمااعامماظشاصعلمحنيمضال:،م؟ سػقمػِاوأيؽيم

شياِػؾههل  ِظعشيْػهههههقغيَكمدصيّؾؿشيههههاجشيعشيْؾتصيماظيؼيجشيامِعِّههههلمموشيظَّهؿشيهامضلهامضهْؾِؾهلموضشيهاَضهتضيمعهشي
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مِبهعهػهقَكمربلمطهههانشيمسػهههههقَكمأسظؿههههامتشيعشياَزؿشيهـِهههلمذشيغِؾهههههلمَصهؾَّؿشيهههههامضهيغهؿههههفصي

ؼيغضيِبمَظههؿضيمتشيلشيلضي غيماظ ؼيههههةموشيتشيهَؽهيؽيعشيههههامَصؿشيامزغيْظتشيمذشيامسشيْػقػيمسشي متشيهفصيههههههقدصيموشيتشيهعضيههُػههههههقمِعه

ؼػؿّّمظهفمبهابماظيجهاءمواِّعهؾمممممكماظعؾدمظعظقؿمسػقمآم)سلموجؾ(مأنمإدراموَمخيػكممممممم

أنمممؿهغقـههَةمسيماظؼؾههب،مواظـؼههَةمسيؾعههثصيماظلؼيههؽقـَةمسيماظههـػط،مواظتُّسيمدههعةمرريؿههفم،موؼ

عههـماظقاظههدةموأنمآم)سههلموجههؾ(مأرحههؿمبههفممسػههقمآم)سههلموجههؾ(مأسظههؿمعههـمذغقبههفم،ممم

:مظهقمضقهؾمظهلمؼهقمماظؼقاعهةمدهـفعؾمحلهابؽمِّبقهؽممممممممممظِامضالمبعهضماظ هاحلنيمم،مبقظدػا

وأعههؽمظيصضههتمذظههؽم مِّنمآم)سههلموجههؾ(مأرحههؿمبههلمعههـمأبههلموأعههلم،موٓمدرمابههـممم

ماجلقزيمحنيمضال:

ؼيغهههبصيمظهدؼهههِف  ؼشيامطهشيـهقهيشيماظه ؼيهْػهّّمسهؿؼيهـمطهصيهيماظه

مجههاءكمادلِغبمؼههيجقماظههعشيْػقشيمسهـمجصييضيممؼهدؼِف

موجههههلاءصيماظهضعيهقهػمإحضيهههلشيهههانظيمإظهقهِفمَأغشيهامضشيهقههػظي

وظؼدمذطيمظـاماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(معقاضػمؼؿفؾكمصقفهامسظهقؿمسػهقمآم)سهلمممممممممممم

م،موعـمذظؽ:مموجؾ(مسؾكمسؾادهمؼقمماظؼقاعة

صيممسشيؾضيدصيدقدغامعامرواهمممممممم ِٓمبضيه غيماْظعشيهاصغيممسشيؿضيهيػيمما مصشيهؾَّكم)مأنماظهـيبمم)رضهلمآمسـفؿها(ممممومبضيه

ُٓ ضيمُأعؼيِؿهلمسشيَؾهكمرصيءصيوسغيماخَلاَلِئهؼغيمؼشيهقضيمشيمممممممممإ:م)مضهالمم(وشيدشيهؾَّؿشيممسشيَؾقضيِفما نؼيماظؾَّهفشيمدشيهقصيكشيؾمصصيمرشيجصيهاًلمِعه

ضـيِؽهيصيمممممم ضيمماظِؼقشياعشيِةمَصقشيضيشصييصيمسشيَؾقضيِفمِتلضيعشيًةموشيِتلضيِعنيشيمِدِفؾًّامُطؾؽيمِدِفؾٍّمِعضيؾصيمعشيهدِّماظؾشي شيهيغي،مثصيهؿؼيمؼشيُؼهقلصي:مَأتصي ِعه

شيام ضيرظي؟ػشي ََمؼشيامرشيبِّ،مَصقشيُؼقلصي:مَأَصَؾَؽمسصي ََمممذشيقضيؽطيا؟مَأَزَؾؿشيَؽمَطؿشيؾشيِؿلماحَلاِصُظقنشي؟مَصقشيُؼقلصي:م َصقشيُؼهقلصي:م

صيمِبَتاَضهٌةمِصقفشيهممم ََمُزْؾؿشيمسشيَؾقضيَؽماظقشيقضيمشي،مَصؿشيكضيهيصي ا:مؼشيامرشيبِّ،مَصقشيُؼقلصي:مبشيَؾكمإغينؼيمَظَؽمِسضيدشيغشيامحشيلشيشيًة،مَصإغيغؼيفصيم

َّماظؾَّفصيموشيَأذضيفشيدصيمَأنؼيمعصيقشيؿؼيدطيامسشيؾضيدصيهصيموشيرشيدصيقُظفصي،مَصقشيُؼقلصي:ماحضيضصييضيموشيزضيغشيَؽ،مَصقشيُؼهقلصي:ممَأذضيفشيدصيمَأنضيم ََمإغيَظفشيمإغي

ََمتصيْظَؾؿصي،مَضالشي:مَصؿصيقضشيعصيماظلِّهِفالَّتصيمم ِِِهماظلِِّفالَِّت،مَصَؼالشي:مإغيغؼيَؽم ِِِهماظِؾَتاَضُةمعشيعشيمػشي ؼشيامرشيبِّمعشيامػشي

ِٓمممممممِصلمَطػٍَّةموشياظِؾ َتاَضُةمِصلمَطػٍَّة،مَصَتاذشيِتماظلِِّفالَّتصيموشيثشيُؼَؾهِتماظِؾَتاَضهُة،مَصهاَلمؼشيضيُؼهؾصيمعشيهعشيمادضيهؿغيما

م.مأريد(مرواه)م(ذشيلضيءظي



م(5)

غيمسصيؿشييشيمآممدقدغامسؾِدوسـمممممممم صشيهؾَّكمم):مدشيهِؿعضيتصيمرشيدصيهقلشيماظؾَّهِفممممضهالممم(ؿهامرشيِضلشيماظؾَّهفصيمسشيضيفصيم)بضي

ُٓمسشيَؾقضيههِفموشيدشيههؾَّؿشي شيمَصقشيضشيههعصيمسشيَؾقضيههِفمَطشيَػههفصيموشيؼشيلضيههؿصييصيهصيم)ؼشيُؼههقلصي:مم(ا :مم،مَصقشيُؼههقلصيمإغينؼيماظؾَّههفشيمؼصيههدضيِغلمادُلههؤضيِع

شيامممم شيا،مَأتشيعضيهيغيفصيمذشيغضيهبشيمَطه صيغصيقِبهِف،ممممم؟مَصقشيُؼهقلصيممَأتشيعضييغيفصيمذشيغضيبشيمَطه مم:مغشيعشيهؿضيمَأيضيمرشيبِّ،محشيؿؼيهكمإغيذشيامَضهيؼيرشيهصيمِب

الشي:مدشيههؿشييضيتصيفشيامسشيَؾقضيههَؽمِصههلماظههدؽيغضيقشيا،موشيَأغشيههامَأْشِػيصيػشيههامَظههَؽماظقشيههقضيمشي،مم،مَضههموشيرشيَأىمِصههلمغشيْػِلههِفمَأغؼيههفصيمػشيَؾههَؽ

م.ماظؾكاري(مرواه)(مَصقصيعضيَتكمِطؿشيابشيمحشيلشيشياِتِف

صشيهؾَّكمم)َضهالشي:مَضهالشيمردهقلصيماظؾَّهِفمممممم(رضهلمآمسـهفمم)أبلمعلعقدماِّغ هاريممدقدغامسـموممممممم

ُٓمسشيَؾقضيِفموشيدشيؾَّؿشي شيماخَلريغيمإغيظَّامَأغؼيهفصيمَطهانشيممم(ما ضيمَطانمَضؾضيَؾُؽؿ،مَصؾؿمؼصيقجشيدمَظفصيمِع :م)حصيقِدبشيمرجؾظيممم

رشيجصيًؾامؼصيكشياِظُطماظؼياسشي،موطانشيمعصيقِديًامَصَؽانمؼشيهعصييصيمِشؾؿشياغشيفصيمَأنمؼشيؿشيفشياوزصيوامسشيهـمادُلعضيِلهي،مَضهالشيماظؾَّهفصيممممم

صيمَأحشيؼصيمِبِظَؽمِعـفصي،مَصؿشيفشياوزصيوام(مسلموجؾ) م.معلؾؿ(مرواه)مسشيضيفصي(:مَصشيق

ؼـؾغلمأنمَمؼغرتماظعؾدممبفِاماظعػقماظعظقؿم،موػِاماحلؾؿماجلؿقهؾم،موػهِهممممفسؾكمأغممممممم

شيموشيسشيِؿهؾشيمصشيهاِظقطيامثصيهؿؼيممممم}محقثمؼؼقلمدؾقاغفم:،مماظيريةماظقادعة ضيمتشيابشيموشيآعشيه وشيإغيغِّلمَظغشيػَّارظيمِظؿشي

ٓم)ضهالماحللهـماظؾ هييمممم،موم{اػضيؿشيدشيى ااميهانمبهاظؿؿوموَمبهاظؿقؾل،مممم:مظهقطممم(رريهفما

وظؽـمعاموضيمسيماظؼؾبموصدضفماظعؿؾ،موإنمضقعطيامشهيتفؿمأعهاغلمادلغػهيةمحؿهكمخيجهقامممممم

صيماظظـمبآموطِبقامعـماظدغقاموَمحلـةمهلؿ  مظهقمأحلهـقاماظظهـمِّحلهـقامممممم،مضاظقامحنِل

م.ماظعؿؾ

 أقول قول  هذا وأستغفز اهلل ل  ولكه
م*م*م*

موأذفدمأنمَمإظفمإَمآموحدهمَمذيؼؽمظفم،موأذفدمأنماظعادلنيم،مربمٓماحلؿدممممممم

مودؾؿموباركمسؾقفم،موسؾكمسؾدهموردقظفم،موغؾقـامحمؿدطيامدقدغا موصقؾفمآظفماظؾفؿمصؾعي

م.ممأذيعنيم،موعـمتؾعفؿمبإحلانمإديمؼقمماظدؼـم

 

  إخوة اإلسالم:
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عـمطيممآم)سلموجؾ(مسؾكممسؾادهمأنمسػقهمدؾؼمسؼابفم،موأنمرريؿفمدؾؼتمإنمممممممم

مصعـمأبلمشضؾفم،م مسشيضيفصي)ػصييشيؼضييشيَة ماظؾَّفصي مرشيِضلشي م( مضالم، ماظؾَِّف مرشيدصيقلشي مسشيَؾقضيِفم):مدشيِؿعضيتصي ُٓ صشيؾَّكما

مم(وشيدشيؾَّؿشي م)ؼشيُؼقلصي: ماخَلْؾؼشي: مؼشيكضيُؾؼشي مَأنضي مَضؾضيؾشي مِطؿشيابطيا مَطؿشيبشي ماظؾَّفشي مَشضشيِؾل،مإغينؼي مرشيحضيؿشيِؿلمدشيؾشيَؼتضي إغينؼي

ماظؾكاري(مرواه)م.(مَصفصيقشيمعشيْؽؿصيقبظيمِسضيدشيهصيمَصقضيقشيماظعشييضيشغي

)صؾكمآمسؾقفمودهؾؿ(م،مصؼهدمطهانم)صهؾكمآمسؾقهفممممممماظـيبموظؼدمطانماظعػقمعـمذقؿممممممم

ضيمودؾؿ(مؼعضيُػق ضيمعضيِتلوشيؼ،مَزَؾؿشيفمسشيؿؼي ضيممِ ؾصيوؼ،ممحشييشيعشيفمعشي صيمم،مَضَتعشيهفممعشيه إديمعهـمأدهاءمممموحيله

ضيمإظقفم، غيمسشيَتاِءمصعشي شيماظؾَِّفمسشيؾضيدشيمَظِؼقتصي:مَضالشيممؼشيلشيارػيمبضي غيمسشيؿضييغيومبضي ،م(مسـفؿهاممآمرضك)ماْظعشياصغيمبضي

ضيمُؼْؾتصي:مَأخضيِؾيضيِغلص م،م:مَأجشيهؾضيممَضهالشيمم،ماظؿؼيهقضيرشياةِممِصل(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظؾَِّفمرشيدصيقلغيمِصَػِةمسشي

مَأرضيدشيهْؾشياكَمم،مإغيغؼيهامماظؼيِؾهلؽيممَأؼؽيفشيهامم:م)ؼشيهامماْظُؼهيضيآنغيممِصهلممِصهَػِؿفِممِبؾشيعضيضغيماظؿؼيقضيرشياِةمِصلمَظؿشيقضيصصيقفظيمإغيغؼيفصيموشياظؾَِّف

ِِؼيطيام،موشيعصيؾشيشِّيطيامذشياِػدطيا م،ماْظؿصيؿشيقشيطمهؾشيمم،مدشيهؿؼيقضيؿصيؽَمموشيرشيدصيهقِظلممسشيؾضيهِدىممَأغضيتشيم،مِظأُلعِّقِّنيشيموشيِحيضيزطيام،م،موشيغشي

ََمَظقضيطشي ََمَشِؾقٍظمِبَػظٍّ،موشي ََم،ماَِّدضيهقشياقغيممِصهلممدشيهكؼيابٍمم،موشي ضيمماظلؼيهقِّؽشيةَممِباظلؼيهقِّؽشيةِممؼشيهدضيَصعصيمموشي مؼشيعضيُػهقمموشيَظِؽه

ضيم،موشيؼشيغضيِػيصي َّمإغيَظهفشيممََمؼشيُؼقُظهقاممِبهَهنضيمماْظعشيقضيجشيهاءشيمماْظِؿؾَّهةَممِبِفمؼصيِؼقؿشيمحشيؿؼيكماظؾَّفصيمؼشيْؼِؾضشيفصيموشيَظ موشيؼشيْػهؿشيّّصيم.مماظؾَّهفصيممإغي

ماظؾكاري(مرواه)م.مُشْؾًػا(موشيُضُؾقبطيام،مصصيؿؾياموشيآذشياغطيام،مسصيؿضيقطيامَأسضيقصيطيامِبفشيا

م،مممممممم ماظعػق مخبؾؼ مؼؿكؾؼ مبهن موجؾ( م)سل مآ مسػق مادراك مؼلعك مأن ماظعاضؾ صعؾك

صاجللاءمعـمجـطماظعؿؾم،موظؼدمرشؾعيـاماحلؼم)دؾقاغفموتعادي(مسيماظعػقم،مودساغامإظقفم،م

وشيْظقشيعضيُػقام}شريهمدؾبمظعػقمآماظؽيؼؿمسـفم،مصؼالمجؾمذهغف:موأخربمأنمسػقمااغلانمسـم

مرشيِحقؿظي مَشُػقرظي موشياظؾَّفصي مَظُؽؿضي ماظؾَّفصي مؼشيغضيِػيشي مَأنضي متصيِقؾؽيقنشي مَأَظا مم{وشيْظقشي ضيَػقصيقا موضالمدؾقاغف: وشيدشيارغيسصيقام}،

ضيمرشيبُِّؽؿضيموشيجشيؼيٍةمسشييضيضصيفشياماظلؼيؿشياوشياتصيموشياْظَهرضيضصيمُأ شيمؼصيضيِػُؼقنشيم*ممِسدؼيتضيمِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيإغيَظكمعشيغضيِػيشيٍةمِع ِِؼ اظَّ

غيماظؼياسغيموشياظؾَّفصيمؼصيِقبؽيماْظؿصيقضيِلـِنيشي م.{ِصلماظلؼييؼياِءموشياظضؼييؼياِءموشياْظَؽاِزِؿنيشيماْظغشيقضيَظموشياْظعشياِصنيشيمسشي

خلؾؼماظـؾقؾم،مظقؽقنمدصيؾقًطامأَمعامأحقجـامإديماظؿؼيبمإديمآم)سلموجؾ(مبفِاماممممممم

مماساعؾي م، مبقشيـا مصقؿا مرجاءمأنمأثيهمصـيىمغؿعاؼشمبف م، مضؾقبـا موراحة م، سيمدالعةمصدورغا

م)صؾكمآم م،محقثمؼؼقلمغؾقـا غؽقنمممـمأسلػؿمآمبعػقػؿمسـمشريػؿمسيماظدغقا



م(7)

ُٓمزشيادشيمسؾقفمودؾؿ(م:م)عشيا َّمِبعشيْػقػيمسشيؾضيدطياما ورجاءمأنمغؽقنمعـمورثةمم،معلؾؿ(مرواه)ِسلؾيا(ممإ

مجـةماظـعقؿمسيماآلخيةم ممثحق، مرؼيبُِّؽؿضيمعِّـمعشيغضيِػيشيٍةمإغيَظكموشيدشيارغيسصيقا}ؼؼقلماحلؼمدؾقاغف:

شيم*مِظْؾؿصيؿؼيِؼنيشيمُأِسدؼيتضيموشياْظَهرضيضصيماظلؼيؿشياوشياتصيمسشييضيضصيفشياموشيجشيؼيٍة ِِؼ موشياظضؼييؼياِءماظلؼييؼياِءمِصلمؼصيـِػُؼقنشيماظَّ

غيموشياْظعشياِصنيشيماْظغشيقضيَظموشياْظَؽاِزِؿنيشي مو{اْظؿصيقضيِلـِنيشيمؼصيِقبؽيموشياظؾَّفصيماظؼياسغيمسشي م، )صؾكممغؾقـاؼؼقل

شيهصي،مدشيسشياهصيم):مآمسؾقفمودؾؿ( ضيمَطَظؿشيمَشقضيًظا،موشيػصيقشيمَضاِدرظيمسشيَؾكمَأنضيمؼصيضيِػ م(وشيتشيعشياَظكمآم)تؾاركعشي

ضيمَأيِّم م،موٓمدرماظؼائؾ:مأريد(مرواه)م(اْظقصيقرغيمذشياءشيسشيَؾكمرصيءصيوسغيماْظكشيَؾاِئؼغيمحشيؿؼيكمؼصيكشيقِّيشيهصيمِع

ُٓمَأعههالطههطيامعصيههشيهاِدؼشيههههههًة  اسغيهههؿػيمَطيشيبٍّمعصيتِعهههههههػشيهقههؼيامتشيهعشيهاَظهقامِظمدشيههقصيهيِدهههؾصيما

موشيإغيؼهشـيههههاسغيػشيهقؼيههامتشيههعشيههاَظهقامإغيظههكمِبهشضيهيػيممػشيههقهؼيهامتهعهاَظهههقامإغيَظهكمَصهههقزػيموعهغهِػههههيشيٍة

غيمَأجيصيػصيههؿصي؟ شيمسشيَؾكماظيؼيري ِِؼ شيماظ غيماظؼـيهههاسغيمَأؼ مَصَؾامؼشيُؼقمصيمِدقشيىماظعشياِصلمسشيهه

 

 . اللهه إىك عفو كزيه حتب العفو فاعف عيا
م.


