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 اؿُـ هلل، ٚاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً كهٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ

 .أَا بعـ

يٝهٕٛ " أْني٘ ع٢ً قًب ْبٝٓا قُـ _ عن ٚدٌ_ؾإٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ن٬ّ اهلل 

 .َٔ إٓقكٜٔ

ؿٕٛ ع٢ً ايٌٓٗ َٔ ٜتعاقبٕٛ ع٢ً ؿكاهت٘، ٜٚعهڂ_ َٓق ْنٚي٘_َٚا ماٍ ايعًُا٤ 

 .َ٘عٝٓ٘، ٚايتنٚؿ َٔ ٖـاٜت

اؿٜ ٚايِٓٝب; سٝح ُلؾٛا ُِٖٗ  ٖقا ٚإٕ يعًُا٤ ايتؿورل َٔ فيو أٚؾلٳ

ٗ  ؾهإ َٔ فيو إ٪يؿاتٴ ايع١ُٝٛڂ_ عن ٚدٌ_يتـبل نتاب اهلل، ٚؾِٗ َلاؿٙ 

 .ايتؿورل ع٢ً اػت٬ف َٓاٖر أُشابٗا

ايع١َ٬  ـ ٗ ٖقا ايٌإٔ ٗ ايعِٛك إتأػل٠ َا كقُت٘ ٜلاع١ڂيَِّٚٔ أعِٛ َا أڂ

ايتشلٜل : ٚفيو ٗ تؿورلٙ إعلٚف بع×بٔ عاًٛكاُـ ايڀاٖل ايٌٝؽ ق

 .ٚايتٜٓٛل

ِٷ ؾٗٛ تؿورلٷ ٌٷ عٛٝ ٚطاب َٔ ايعًّٛ، ٫ٚ غلٚ ٗ فيو; ؾِاسب٘  َا يقٻ ساؾ

ـٵغٷي٘ ٜـ طٍٛ ،عامل نبرل، ٚدٗبق ملٜل  .٢ ٗ عًّٛ ًت٢ًډعٳَٴ ، ٚقٹ

ابعاڄ ٖٝناڄ، ٚطلماڄ ًع ع٢ً َ٪يؿات٘ ايهجرل٠ إتٓٛع١ ٜلاٖا ؼٌُ طٚايقٟ ٜڀډ

 .عٓـ ايٓـك٠ َٔ ايعًُا٤، ٚٗ ايكًٌٝ َٔ إ٪يؿات ؾلٜـاڄ ٫ ػـٙ إ٫

ٛډَ٘ٚع فيو ؾإٕ   .َٔ ايقٜٛع ٚايٌٗل٠ ٖقا ايعامل مل ٜأػق س
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٤ًَٞ بهٓٛم َٔ ايعًِ ٚإعاكف، ٚايجكاؾ١،  ٚ٭ْْ٘ٚٛلاڄ يعِٛ ًإٔ تؿورلٙ، 

ت ٌِٜ عـؿٖا إٍ أسـ عٌل ، ٚٗ ُؿشا دن٤اڄٌث٬ث ٜكع ٗٚيهْٛ٘ َڀ٫ٛڄ 

 اـ٘ ٚيٛ نإ ،غ٘ ُػرلَٔ غرل ايؿٗاكي، ٚ أيؿاڄ َٚا١٥ ٚهبع ٚتوعٌ ُؿش١

ؾكـ كأٜت إٔ _ ِٜلف عٔ قلا٤ت٘  ٖاٖٚقا  ،أندل يهاْت ايِؿشات أنجل

، ٚايًؿتات ايباكع١ اييت است٣ٛ عًٝٗا فيو أهتؼلز بعض ايًڀا٥ـ ايلا٥ع١

اؾًٌٝ  ايعٌُع، ٚإهٗاَاڄ ٗ ايتعلٜـ بقيو ايتؿورل ايعِٛٝ; كغب١ڄ ٗ عُّٛ ايٓؿ

َٔ َا ٌٜتٌُ عًٝ٘ _ ؾ٬ٔڄ عٔ غرلِٖ_ايقٟ ٫ ىڀل يهجرل َٔ طًب١ ايعًِ 

شض ٗ إبلام ب٬غ١ ايكلإٓ ُ; إف إٕ بعِٔٗ ٜٕٛٓٛ أْ٘ َتْؿا٥ى ايعًِ ٚغٛايٝ٘

 .ؾشوب، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ عٓا١ٜ ببك١ٝ ايعًّٛ

 . _ـ اؿـٜح عٔ َٓٗذ٘ ٗ تؿورلٙنُا هٝتبٌ عٓ_ٖٚقا ايٛٔ ػ٬ف ايٛاقع 

ب تًو ايٓكٍٛ إٓتكا٠، ٚفيو بتِٓٝـ تٿكٳٚقـ ػڀل يٞ ٗ بـا١ٜ ا٭َل إٔ أڂ

ٌٷ  يًُوا٥ٌ ا٭ُٛي١ٝ، ٌٷِٵؾځ ؿٳلٳؿڃٝٴايؿٛا٥ـ، ٚتلتٝبٗا، ع٢ً سوب ايؿٕٓٛ; ؾځ ٚؾِ

ٌٷ ٕباسح ايعكٝـ٠ ٚايؿٹلم، ٌٷ يًُوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، ٚؾِ يًُوا٥ٌ ايٓش١ٜٛ،  ٚؾِ

ٌٷ ٌٷي ٚؾِ ٌٷ ًٓهت ايب٬غ١ٝ، ٚؾِ ٯكا٥٘ ٗ ايٓكـ  يًٓٛلات ٗ ايڀب، ٚؾِ

ٌٷ يعًّٛ ايڀبٝع١، ،ٚا٭ؿب ٖٳ ٚؾِ  .الٻدٳ ِٻًڂٚ

ؾلأٜت إٔ فيو هٝڀٍٛ، ٚأْ٘ وتاز إٍ عـؿ َٔ ايلها٥ٌ ايع١ًُٝ ػُِٛاڄ 

 .ٚإٔ إكڀع ايٛاسـ َٔ ن٬َ٘ ٌٜتٌُ ع٢ً عـؿ نبرل َٔ ايعًّٛ

ْتكا٤، ٚمل أًأ إثكاٍ ايهتاب باؿٛاًٞ; ؾُا ٚدـ إ٫ فلؿ ا٫_ إفاڄ _ ؾًٝى يٞ 
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 (.ّ)َٔ فيو ؾٗٛ َٔ ُٓٝع إ٪يـ، ٚإفا نإ َين ؾإْٞ أكَن إيٝ٘ بع

ثِ إٕ ٖقٙ ايٓكٍٛ هتهٕٛ ع٢ً ١٦ٖٝ ؾكلات َٔ ايتؿورل، عٝح تأػق نٌ 

َكـ١َ َٔ إكـَات ايعٌل، أٚ هٛك٠ َٔ ايوٛك تلقُٝاڄ ػاُاڄ بٗا عوب َا 

ٌُ أًب٘ با٫ػتِاك ٕا دا٤ ٗ فيو ايهتاب ايعِٛٝ، َع ٬َس١ٛ ; ؾٗقا ايعٜٴٓتك٢

 .إٔ َا دا٤ ٗ ٖقٙ ايٓكٍٛ ٖٛ ّْ عباك٠ إ٪يـ ؿٕٚ تِلف أٚ اػتناٍ

ْٛل٠ عا١َ  إٔ تٴوبل بإيكا٤ٚقبٌ ايٌلٚع ٗ إٜلاؿ تًو ايًڀا٥ـ إٓتكا٠ وؤ 

ـٺ ٢ً ْبق٠ َ٪يؿ٘ ؾٝ٘، ٚع ، َٚٓٗرڇعاّ بايهتاب ع٢ً هرل٠ إ٪يـ، ٚع٢ً تعلٜ

َٛدن٠ ٗ عًِ ايب٬غ١ ايقٟ استؿٌ ب٘ إ٪يـ ٗ تؿورلٙ، ٚاعت٢ٓ بايٓهت 

 .ايب٬غ١ٝ عٓا١ٜ بايػ١ مل تهٔ ٭سـ ٖٔ نإ قبً٘ َٔ إؿولٜٔ

 :، ٖٚٞ نُا ًَٜٞباسحتٛط١٦، ٚأكبع١  َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايٓٛل٠ هتهٕٛٚ

 .ٚتٌتٌُ ع٢ً هت١ تٓبٝٗات: تٛط١٦

 .٠ ابٔ عاًٛكَعامل عا١َ ٗ هرل :إبشح ا٭ٍٚ

 .تعلٜـ عاّ بتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل :إبشح ايجاْٞ

 .َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ، ٚػ١ُ٬ َا اًتٌُ عًٝ٘ :إبشح ايجايح

 .َكـ١َ ٗ عًِ ايب٬غ١ :إبشح ايلابع

ايتكلٜب يتؿورل ايتشلٜل ) :ٚبعـ طٍٛ تلؿؿ ٗ تو١ُٝ ٖقا ايهتاب زلٝت٘ بع

 .(1)( ٚايتٜٓٛل

                                                 

أغلاض ايوٛك ٗ تؿورل ايتشلٜل )هبل إٔ اهتًًتٴ َٔ ٖقا ايهتاب قبٌ طبع٘ نتابٌ، ُٖٚا _  1

 (.َـػٌ يتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل)ٚ( ٚايتٜٓٛل
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ٗ دنأٜٔ، ٚٚٓعت يهٌ دن٤ ؾٗلهاڄ َؿ٬ِڄ; يٝوٌٗ ع٢ً ٚقـ دعًت٘ 

ٍٴ إٍ َلاؿٙ، ٚيٝهٕٛ فيو عْٛاڄ ي٘ ع٢ً ايكلا٠٤  .ايكاك٨ ايُٛٛ

إٔ ٜٓؿع بٗقا ايعٌُ، ٚإٔ _ بأزلا٥٘ اؿو٢ٓ ُٚؿات٘ ايع٢ً_ٚأػرلاڄ أهأٍ اهلل 

هعً٘ ػايِاڄ يٛدٗ٘ ايهلِٜ، ٚإٔ ٜػؿل يًٌٝؽ ابٔ عاًٛك، ٚإٔ ٜوهٓ٘ ؾوٝض 

 .، ٚآي٘ ُٚشبْ٘٘ زلٝع قلٜب، ٢ًُٚ اهلل ٚهًِ ع٢ً ْبٝٓا قُـدٓات٘; إ
 

 

 

 

 حمند بً إبزأٍه احلند

 460: ب.ْ: اينيؿٞ
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 ن١ًٝ ايٌلٜع١ ٚأٍُٛ ايـٜٔ_ داَع١ ايكِِٝ 

 قوِ ايعكٝـ٠
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وؤ _ ٌِ ٗ تؿورلٙ قبٌ ايـػٍٛ ٗ هرل٠ ابٔ عاًٛك، َٚٓٗذ٘ اجملٌُ ٚإؿ

 :ايتٓبٝ٘ إٍ ا٭َٛك ايتاي١ٝ

ٗر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ أًب٘ َا َٓ إٔ ٖقٙ إباسح اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا_ 1

ؿكاه١ ٖقا ايهتاب _ ابتـا٤ٶ_هٕٛ بايكلا٠٤، أٚ ا٫ْڀباع ايعاّ; ؾًِ ٜهٔ إكِٛؿ ت

 .بكـك َا نإ إبلاماڄ ٕناٜاٙ، ٚيؿتاڄ يٮْٛاك إيٝ٘

فيو تتبع إ٪يـ ٗ نٌ ُػرل٠ ٚنبرل٠، ٚايٛقٛف عٓـ نٌ  ٚيٝى َٔ ٓلٚك٠

 .ًاكؿ٠ ٚٚاكؿ٠ ٗ تؿورلٙ

إٔ ابٔ عاًٛك عامل نبرل َتؿٓٿٔ، ٚقـ أ٢َٔ َا ٜكلب َٔ أكبعٌ ه١ٓ ٗ _ 2

تؿورلٙ; ؾٝشتاز ٗ َٓاقٌت٘ ٗ بعض ا٭َٛك إٍ نبرل َجً٘، أٚ فُٛع١ 

إٔ ٜواكع إٍ ؽڀ٦ت٘; يك٠ٛ _ ٚاؿاي١ ٖقٙ_َتؼٌِِ ٗ ًت٢ ايؿٕٓٛ; ؾ٬ وؤ 

عاكٓت٘، ٚنجل٠ كاكد٘، ٚدناي١ عباكت٘، ٚإٕ نإ ٖقا ا٭َل ْوبٝاڄ، ٚىتًـ 

 .َٔ ًؼّ ٯػل

إٔ ن٬َ٘ ٗ بعض إٛآع وٌُ ع٢ً بعض; ؾكـ ٜٛٗل ٗ َٛٓعڈ َا _ 3

إًهاٍ، أٚ إْاٍ; ؾإفا اْتكًت إٍ َٛٓع آػل ٗ ْؿى إٛٓٛع كَا ماٍ 

 .اٱًهاٍ

 .ٗ هرل عًُا٥ٓا َٚ٪يؿاتِٗ_ َٚا أنجلٙ_اد١ إٍ إبلام ايٛد٘ إٌلم أْٓا ع_ 4

ؾًٝى بائلٚك٠ إفا فنل ًؼّ أٚ عامل إٔ تٴقنل ٖؿٛات٘، أٚ تٴتٳًُى 

 تْطئ٘
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 .عجلات٘، أٚ ٜٴؿٌِ ؾٝٗا َٔ غرل ساد١

أَا إفا اسٵتٹٝٵرٳ إٍ ايلؿ ٚإٓاق١ٌ َع أسـ َِٓٗ ؾًقيو َٛٓع٘، َٚٓاهبت٘، َٚا 

 .ًٜٝل ب٘

ِٿٌ ٗ فيو، ٚإ٫ فنلت أػڀا٩ٙ إْا٫ڄ ٚإفا ناْت  .اؿاد١ إٍ ايتؿٌِٝ ؾڂ

 .ٚبقيو مؿٜ يعًُا٥ٓا ٚعُٛا٥ٓا أقـاكِٖ ب٬ ٚنى، ٫ٚ ًڀ٘

نٝـ إفا اهتشٔلْا إٔ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك قـ عاَ ٗ َلس١ً سلد١ َٔ 

 َلاسٌ تاكٜؽ أ١َ اٱه٬ّ ػُِٛاڄ ٗ بًـإ إػلب ايعلبٞ؟

ظلاْ٘ ؾٝٗا، ٚهٛي ػ٬ٍ ؿٜاكٖا; هعٝاڄ ٗ  سٝح إٕ ا٫هتعُاك نإ ٜٔلب

تػلٜبٗا، ٚتؿلٜكٗا، ٚطُى ٖٜٛٻتٗا، ٚايكٔا٤ ع٢ً َا بكٞ َٔ َعامل ؿٜٓٗا، 

ٚعًَٛٗا، ٚعؿتٗا; ؾقيو ٜـعٛ إٍ ا٫ستؿا٤ بٗقا ايعامل، ٜٚكٛؿ إٍ ايتُاي 

 .إعافٜل ي٘

ٚأ٫ ٫ٚ ٜعين فيو إٔ ٜواٜل ٗ ػڀ٦٘، ٚإِا إكِٛؿ إٔ وؿٜ ي٘ قـكٙ، 

 .ٜػُ٘ إسواْ٘، ٚؾًٔ٘

ٞٻ : = 274 /1 ٗ َقنلات٘× ٜكٍٛ ايع١َ٬ ا٭هتاف قُـ نلؿ عًٞ  ؿػٌ عً

ٚأْا ٗ َهتيب بايٛماك٠ ٚاٖل ايػٔب ع٢ً قلك دلٜـتٓا ، َوتٌاك إعاكف

إكتبى; يٌٓلٙ ٗ اؾلٜـ٠ تعلٜٔاڄ ببعض كُؿا٥ٞ ايٛمكا٤; ػـ١َ ٭علاض َٔ 

ؾقنلت ي٘ ، تٌاك عٔ غٔيب ع٢ً ػ٬ف عاؿتٞىـَِٗ َٔ سنب٘; ؾوأيين إو

٫ أعلف نٝـ أعًٌ ٖقٙ ا٭ػ٬م ؾٝهِ توكڀٕٛ أبـاڄ كدايځهِ : ؾكاٍ، ايوبب

ٚكدايڂهڂِ قًًٕٝٛ َُٗا بًؼ عـؿِٖ ٫ ٜتذاٚم إا١٥; ؾإفا ، َٔ ا٭عٌ
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ٜٚٓؿعهِ بازل٘ ، أهكڀتُِٖٛ نًِٗ ؾُٔ ٜبك٢ ىـَهِ ٗ ايولا٤ ٚائلا٤

 !+.َٚهاْت٘؟

هتافْا ايٌٝؽ طاٖل اؾنا٥لٟ نإ أ: =_ أٜٔاڄ_اف قُـ نلؿ عًٞ هتٚقاٍ ا٭

ٔٵ عٓـنِ َٔ : ٖٚٛ ع٢ً هلٜل إٛت ٜكٍٛ ٕٔ سٛي٘ َٔ أُشاب٘ َٳ افنلٚا 

ٚٿْٛا أزلا٤ِٖ ٗ دلٜـ٠; ي٬٦ تٓوِٖٛ، ايلداٍ ايقٜٔ ٜٓؿعْٛهِ ٗ ايٌـا٥ـ ، ٚؿ

ٛٿٖٛا بِٗ عٓـ نٌ هام١ ُٳهِ ع٢ً أعنٿ، ْٚ  .عنٜن ٚاسلُٛا عًِٝٗ سل

ـٻٚا ساؾٛتِٗ ٚفانلتِٗ مل ٜعـٚا أنجل َٔ ٔوٌ  ٚأِٚٓٗ ع٢ً نجل٠ َان

 .كد٬ڄ

 .ٚاْتؿعٛا عوٓاتِٗ، ػاٚمٚا عٔ ه٦ٝاتِٗ_ أٟ ايٌٝؽ طاٖل_ٚنإ ٜكٍٛ يٓا 

 +.ًٚٝؼٓا ٖقا ق٢ٔ عُلٙ ٗ ايوعٞ إٍ اٱ٬ُغ ٚايتذـؿ

بع عًّٛ ٜل٣ إٔ ايكلإٓ ايهلِٜ نتاب ٖـ٣ ٚإ٬ُغ، َٚٓ× إٔ إ٪يـ _ 5

إٔ ػـ ٗ تؿورلٙ تعلټٓاڄ يهجرل َٔ ايعًّٛ، ٚايؿٕٓٛ، _ إفاڄ_ٚآؿاب; ؾ٬ عذب 

ًٚت٢ إعاكف َٔ ُٓاع١، ٚطب، ْٚٛلٜات ٗ ايؿًو ٚغرل فيو َٔ ؾلٚع ايجكاؾ١ 

 .إؼتًؿ١ اييت قـ ٜل٣ غرلٙ أْٗا يٝى َٔ ُُِٝ عٌُ إؿول

َا ٜٛكؿٙ; إف ٖٛ  ٚيهٔ إفا عًِ َٓٗذ٘ ماٍ ايعذب، ٚنإ فيو أؿع٢ يكبٍٛ

ٔٵ ًأْٹ٘ كؾع١ڂ ا٭١َٹ ٗ عًَٛٗا، ًٚ٪ٕٚ  َٹ ٌٿ َا  ٜٓڀًل َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ إٍ ن

 .سٝاتٗا ا٭ٍٚ ٚا٭ػل٣

_ إٔ َٔ أهباب ؿكاه١ هرل٠ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٚتؿورلٙ ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل _ 6

، ٚق١ً سٝح إٕ بٴعـ إواؾ١_ بهاؾ١ ؿٚي٘_ايلغب١ځ ٗ َنٜـ َٔ اي١ًِ بعًُا٤ إػلب 

 .ايتٛاٌُ هبب يًشلَإ َٔ اٱؾاؿ٠ ٚايتكاكب
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 تْطئ٘

 

 

 

ٚقـ ٕوت ٦ًٝاڄ َٔ فيو َٔ ػ٬ٍ نجرل َٔ ايلها٥ٌ اييت تٌِ عدل ايدلٜـ 

ايعاؿٟ أٚ اٱيهذلْٚٞ; سٝح ٚدـت ايلغب١ ٗ َنٜـ َٔ ايتٛاٌُ، بٌ ٚايتعذب 

ًٛك، َٔ أٚي٦و ٗ نْٛٓا ٗ ب٬ؿْا ْعلف أٚ ْٴع٢ٓ بعًُا٤ تًو ايب٬ؿ نايٌٝؽ ابٔ عا

ٚايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ ُٖٚا َٔ تْٛى، ٚايٌٝؽ قُـ ايبٌرل اٱبلاُٖٝٞ َٔ 

 ._كسِ اهلل اؾُٝع_اؾنا٥ل 

ِٷ بٌ أًٖ٘، ٚي٦ٔ بٴو٘ ايعقك ٗ اينَٔ إآٞ يك١ً  ٫ٚ كٜب إٔ ايعًِ كس

 ._ٚهلل اؿُـ_ؾٗٛ اٯٕ غرل َبوٛٙ; يتٝول ا٫تِاٍ _ ٚها٥ٌ ا٫تِاٍ 

 .يت أسببت اٱًاك٠ إيٝٗا ٗ بـا١ٜ ٖقا ايهتابؾٗقٙ بعض ايتٓبٝٗات اي
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 ٚيـ ٗايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ قُـ بٔ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك،  ٖٛ ايع١َ٬

ٖع بكِل دـٙ يٮّ ايِـك 1296ه١ٓ  ْاؿ٣ ا٭ٍٚ ٓاس١ٝ إله٢ ٗ تْٛى

 . ايٛمٜل قُـ ايعنٜن بٛ عتٛك

سٔإ ٚايـ ٜأٌَ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٚقـ ًب ٗ أسٔإ أهل٠ ع١ًُٝ، ٌْٚأ بٌ أ

 نإ َجاٍ دـٙ ٗ ايعًِ ٚايٓبٛؽ ٚايعبكل١ٜ، ٚٗ كعا١ٜ دـٙ ٭َ٘ ايٛمٜل ايقٟ

 . ٗ ايعًِ ٚايوًڀإ ٚاؾاٙ شلِ ولْ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ػًٝؿ١

سٝح سؿٜ ايكلإٓ، ٚاػ٘ إٍ سؿٜ إتٕٛ ايوا٥ـ٠  تًك٢ ايعًِ نأبٓا٤ دًٝ٘،

، ًٚلع ٌٜٓٗ 1310شل ظاَع اينٜت١ْٛ ه١ٓ ٗ ٚقت٘، ٕٚا بًؼ ايلابع١ عٌل٠ ايت

يًُعلؾ١، ثِ بلم ْٚبؼ ٗ ًت٢ ايعًّٛ هٛا٤ ٗ عًّٛ  ٚسبٍّ ٍڈَٔ َعٝٓ٘ ٗ تعڀڊ

، بٌ ٚايڀب، َٔ إعاكف، ٚايجكاؾات ايٌلٜع١، أٚ ايًػ١، أٚ اٯؿاب أٚ غرلٖا

 . ٚإتكإ ايؿلْو١ٝ; ؾهإ آ١ٜ ٗ فيو نً٘

ا تؿورلٙ إو٢ُ بايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، َٓٗ ٗ ًت٢ ايؿٕٓٛ، نجرل٠ي٘ َ٪يؿات 

َٚكاُـ ايٌلٜع١، ٚأٍُٛ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٗ اٱه٬ّ، ٚنٌـ إػڀ٢ َٔ 

، ٚكؿپ ع٢ً نتاب اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ يعًٞ عاْٞ ٚا٭يؿاٚ ايٛاقع١ ٗ إٛطاإ

عبـايلامم، ٚأٍُٛ ايتكـّ ٗ اٱه٬ّ، ٚأٍُٛ اٱٌْا٤ ٚاـڀاب١، ٚأيٝى 

 .اڄطٛنجرلٷ نجرلٷ هٛا٤ أنإ َڀبٛعاڄ أّ كڀٚغرلٖا ايِبض بكلٜب، 

ٍّ أٚ  ٚنإ فا عكٌ دباك، ٚفا تـؾڊل ٚتـؾڊع ٗ ايعًِ; ؾهأْ٘ إفا نتب ٗ أٟ ؾ

 ريٗ العالم٘ ابً عاعْرمعامل عام٘ يف ص9 املبخح األّل



 

05 

 

 

 

 

 ريٗ العالم٘ ابً عاعْرمعامل عام٘ يف ص9 ألّلاملبخح ا

 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 

ٜػلف َٔ عل، ٜٚٓشت َٔ ُؼل; ؾإفا كأٜت عٓٛإ إٛٓٛع ايقٟ  _َٛٓٛع 

ب; قلأت َا ؼت٘ كأٜت ايعذب ايعذا َافا هٝكٍٛ؟ ؾإفا: ٜلٜـ ايهتاب١ ؾٝ٘ قًت

 .قا ؾإْو ؼتاز ٚأْت تكلأ ي٘ إٔ تٴشٔل فٖٓو، ٫ٚ تتٌاغٌ عٓ٘ي

 .ًـٜـ ا٭هل، ٜقنل بأكباب ايبٝإ ا٭ٚا٥ٌ ٚنإ فا أهًٛب قهِ ايٓور،

ٚنإ إفا نتب اهتذُع َٛاٖب٘ ايع١ًُٝ، ٚايًػ١ٜٛ، ٚا٭ؿب١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، 

 .ٚايتاكى١ٝ، ٚايذلب١ٜٛ ٚغرلٖا ــ١َ غلٓ٘ ايقٟ ٜلَٞ إيٝ٘

ٚٳ ؾ٬ ، ايتاكى١ٝځ ، ٚاؿاؿث١ځايك١ِځ: إٔ ػـ ٗ نتابات٘ عٔ أٟ َٛٓٛع_ إفاڄ_ غل

ـٳايٌعل١ٜځ ، ٚا٭بٝاتٹايٓش١ٜٛځ ، ٚإوأي١ځايب٬غ١ٝځ ٚايٓهت١ځ ، ١ٝځلعايٌ ، ٚإكاُ

 .ٚإٛام١ْځ ، ٚايذلدٝضٳاؿل٠ځ ٚإٓاق١ٌځ

ٍڈ، ٚأهًٛب كامڈ ْٚٳنٌ فيو بأؿب عا ي٘ إٔ  َوذلٜض; ؾتٌعل إفا قلأت ىڈؿځ، 

 .َٔ إتؼٌِِ ٗ ؾٕٓٛ ًت٢ ٖقا ايبشح نتب٘ فُٛع١څ

ٗ َكـ١َ نتاب َكاُـ _ سؿٛ٘ اهلل_ ٜكٍٛ ا٭هتاف قُـ ايڀاٖل إٝواٟٚ

ِٻ ؾ٬ غلاب١ إٔ دا٤ت ٖقٙ ايورل٠ ٚاكؾ١ ا٭ؾٓإ، : =ايٌلٜع١ ٫بٔ عاًٛك َٚٔ ث

ِٻ ٗ َتٓٛع١ ايعڀا٤، ؿا١ْٝ ايكڀٛف، ٚنأِا أْت ٗ سٔل٠ فُع َٔ ايعً ٓٴ ُا٤ 

ايًػٟٛ، ٚا٭ؿٜب، ٚإؿول، ٚاحملـخ، ٚا٭ُٛيٞ، ٚايؿكٝ٘، : ُعٝـ ٚاسـ

 .ٚإلبٞ، ٚإ٪كؾ، ٚايؿًٝوٛف، ٚإٓڀكٞ، بٌ ٚست٢ ايعامل بأَٛك ايڀب

ٜٚهؿٞ ٕعلؾ١ َها١ْ ابٔ عاًٛك ٗ ايتؿورل اٱساي١ ع٢ً َٛهٛعت٘ تؿورل 

 .ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل

٘ إهٓاؿ داَع يِشٝشٞ ايبؼاكٟ َٚوًِ، أَا ٗ اؿـٜح ؾٗٛ ساؾٜ سذ١ ي
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ُٸـٜٔ، ٚقـ  ٚي٘ نقيو إهٓاؿ عنٜن ك٣ٚ ب٘ أساؿٜح ايبؼاكٟ ٜعلف بوٓـ احمل

 .أدام بقيو عـؿاڄ َٔ ايعًُا٤ َٔ تْٛى ٚاؾنا٥ل ٚإػلب

نٌـ )ٖقا إٍ ؼكٝكات٘ ًٚلٚس٘ ع٢ً َلٜٚات اٱَاٌَ َايو بٔ أْى 

ايٓٛل )ٚأبٞ عبـاهلل ايبؼاكٟ ( ٛطاإػڀ٢ َٔ إعاْٞ ٚا٭يؿاٚ ايٛاقع١ ٗ إ

اييت اهتـكى ؾٝٗا ع٢ً ايهجرلٜٔ ( ايؿوٝض عٓـ َٔاٜل ا٭ْٛاك ٗ اؾاَع ايِشٝض

 .َٔ هابكٝ٘

ايقٟ بٌ ( إكاُـ)أَا كهٛؾ قـَ٘ ٗ ايؿك٘ ٚأُٛي٘ ؾٝهؿٞ ًاٖـاڄ ي٘ نتاب 

ٍٛ أٜـٜٓا، ًٚلس٘ إوٗب ٚؼكٝكات٘ إت١ٓٝ ع٢ً نتاب تٓكٝض ايؿٍِٛ ٗ ا٭ُ

 .(1)يًكلاٗ

ُٳتٵ ي٘  ٚابٔ عاًٛك إٍ ٖقا ٚفاى يڂػٟٛ قكِّل بإع٢ٓ ايٛاهع يعًّٛ ايًػ١، هٳًډ

ٞٵ ؿٌَل ٚايكاٖل٠ ايًډقٜٵٔ اعتُـاٙ عٔٛاڄ  باٱَا١َ ٗ فيو اجملاَعٴ ايع١ًُٝ نُذُع

َلاه٬ڄ بُٗا، َٚا تناٍ َـاػ٬ت٘ ٚأْٛاكٙ ع٢ً ُؿشات فًتُٝٗا تٓتٛل اؾُع 

 .ٌلٚايتشكٝل ٚايٓ

فيو ؾ٬ٔڄ عٔ ايعـؿ ايهبرل َٔ نتب ايًػ١ ٚا٭ؿب ٚؿٚاٜٚٔ ايٌعل اييت 

 .سككٗا، ؾُٓٗا َا ٌْل، َٚٓٗا َا ٫ ٜناٍ كڀٛطاڄ

                                                 

سا١ًٝ ايتٛٓٝض ٚايتِشٝض ٌٕه٬ت : شلقا ايهتاب إِٗ ٖٛ ايعٓٛإ ايهاٌَ: =ٜكٍٛ إٝواٟٚ_  1

٘ ٗ أكبع١ أدنا٤ َڀبع١ڂ اي١ٔٗٓ بتْٛى ه١ٓ تٵلٳٌٳايتٓكٝض ع٢ً ًلغ تٓكٝض ايؿٍِٛ ٗ ا٭ٍُٛ، ٚقـ ْٳ

 .ٖع1341

 .+_تعاٍ_ٚهٓكّٛ بإعـاؿٙ يًٌٓل ٗ ايكلٜب ايعادٌ بعٕٛ اهلل 
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ٚيًؿًوؿ١ ٚإٓڀل عٓـ ابٔ عاًٛك َها١ْ ٚتكـٜل; ؾكـ نإ ٜـكٿي إٓڀل 

ٚاؿه١ُ، ٚنإ نتاب ايٓذا٠ يًٌٝؽ ايل٥ٝى أبٞ عًٞ بٔ هٝٓا َٔ ١ًْ ايهتب 

ؿكٻهٗا ظاَع اينٜت١ْٛ، دٓباڄ إٍ دٓب َع إكـ١َ ٫بٔ ػًـٕٚ، ٚؿ٥٫ٌ  اييت

 .إخل..اٱعذام يعبـايكاٖل اؾلداْٞ، ٚإٛاؾكات يًٌاطيب

ٖٚٛ نجرلاڄ َا ٜوتٌٗـ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿ١ ٜٚٓٛٙ بآكا٥ِٗ، ٜٚٛٚـ َٓاٖذِٗ ٗ 

 .ٌاهتـ٫٫ت٘ ٚؼ٬ًٝت٘، ٜٚـكأ َا سام بأْٛاكِٖ َٔ ه٤ٛ ؾِٗ ٚه٤ٛ تأٜٚ

أَا َا قـ ٜجرل ا٫هتػلاب سكچاڄ ؾٗٛ ًُت٘ بايڀب اييت ؼتاز إٍ ؼكٝل، ػا١ُ 

ٚإٔ ي٘ ٗ ٖقا نتاباڄ كڀٛطاڄ بعٓٛإ تِشٝض ٚتعًٝل ع٢ً نتاب ا٫ْتِاك 

 .ؾايٝٓٛي يًشهِٝ ابٔ مٖل

( تاكٜؽ ايعلب)أَا ايتاكٜؽ ؾً٘ ؾٝ٘ نقيو آثاك َا تناٍ كڀٛط١ َٓٗا نتاب 

 (1)+.يذلادِٚنتابات ٗ ايورل ٚا

ٚيهٔ ع٢ً ايلغِ َٔ زلات ايػناك٠ ٚايتٓٛع ٚايٌٍُٛ : =ٚقاٍ إٝواٟٚ

ُٴلڇف ي٘ _ ٚا٭ُاي١ اييت طبعت ًؼِٝت٘ ؾاُڀبػت بٗا آثاكٙ ٚأعُاي٘  ؾإٕ َا 

َٔ عٓا١ٜ ايباسجٌ ٚدٗٛؿ ايـاكهٌ ٫ ٜهاؿ ٜؿٞ َعٌاك َا ٜوتشل، بٌ إٕ 

ٞ َِٚا٥لٙ ٗ ايعِل اؿـٜح ٫ طٛا٥ـ نبرل٠ َٔ إٗتٌُ علن١ ايؿهل اٱه٬َ

ٜهاؿٕٚ ٜعلؾٕٛ عٓ٘ ٦ًٝاڄ فا باٍ، ْاٖٝو عٔ عا١َ إجكؿٌ ٚها٥ل ْٗٛك 

 .إوًٌُ

ؾُٔ ايعورل ايعجٛك ع٢ً ؿكاه١ ع١ًُٝ ٓاؾ١ٝ تذلدِ يٌؼِٝت٘ تل١ْ َٛثك١ 

                                                 

 .17_16ك، ؼكٝل ٚؿكاه١ قُـ ايڀاٖل إٝواٟٚ َْكـ١َ َكاُـ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ٫بٔ عاًٛ_  1
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ٚٚاؾ١ٝ، ٚتعلف بذلاث٘ ايعًُٞ تعلٜؿاڄ ؿقٝكاڄ، ؾ٬ٔڄ عٔ إٔ ؼٝ٘ بقيو ايذلاخ 

ْٛات٘ ٚأبعاؿٙ، ٚاهتذ٤٬ٶ ٕٛاطٔ ا٭ُاي١ ٚا٫بتهاك ؾٝ٘، ٚتكـٜلاڄ ؼ٬ًٝڄ ٕه

_ تْٛى_ٚتكّٛاڄ ٕهاْت٘ ٗ هٝام سلن١ ايؿهل ٚايجكاؾ١ اٱه٬ٌَٝ ٗ َٛطٔ ٌْأت٘ 

 .ع٢ً ٚد٘ اـِْٛ، ٚٗ ايعامل اٱه٬َٞ بٛد٘ ايعُّٛ

تٓاٍٚ بٌ إٕ آثاكٙ ايع١ًُٝ مل ٜتض شلا َٔ ا٫ْتٌاك ٚايتـاٍٚ َا هعًٗا ٗ َ

 .ايـاكهٌ ٚايباسجٌ، ؾ٬ٔڄ عٔ هٛاِٖ َٔ ط٬ب إعلؾ١ ٚإجكؿٌ

ؾهجرلٷ ٖا طڂبع َٓٗا قـ تڀاٍٚ عًٝ٘ ايعٗـ ْٚؿـ َٔ إهتبات، ٚمل هـ َٔ أٌٖ 

ايعنّ َٔ احملككٌ ٚايٓاًلٜٔ َٔ ٜتٛيډ٢ ْؿضٳ ايػباك عٓ٘، ٚإػلاد٘ يًٓاي 

 .إػلاداڄ دـٜـاڄ

ِٵ ٜٴڀبع  ٞٻ ايٓوٝإ ٜكبع كڀٛطاڄ ع٢ً كؾٛف  _ٖٚٛ غنٜل_أَا َا يځ ؾ٬ ٜناٍ ط

إهتب١ ايعاًٛك١ٜ بإله٢ ٗ تْٛى، ٜٚذلانِ عًٝ٘ غباكٴ ايوٌٓ، ٚتتٗـؿٙ آؾاتٴٗا 

باٱت٬ف، ٚنأِا تٛاطأت ُلٚفٴ اينَإ، ٚإُٖاٍ اٱْوإ أٚ تـبرلٴٙ ع٢ً 

ِڈ َِٗ َٔ َعايٹِ اؿٝا٠ ايؿهل١ٜ ٚايع١ًُٝ يًُوًٌُ ٗ  َٳعٵًځ  !ايكلٕ ايعٌلٜٔتػٝٝب 

 .نُا قاٍ عل إلسّٛ ايٌٝؽ قُـ ايػنايٞ+ مل ًٜل سٛ٘=ؾايلدٌ 

إٕ ابٔ عاًٛك يٝى ازلاڄ عاؿٜٸاڄ ٗ قٝ٘ ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬، بٌ إٕ ازل٘ 

ٚدٗاؿٙ قـ اكتبڀا اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ بٛاسـ٠ َٔ أِٖ َ٪هوات ٖقٙ ايجكاؾ١ ٚبلَن َٔ 

 .يعٌلٜٔ، أ٫ ٖٚٞ داَع١ اينٜت١ْٛأبلم كَٛمٖا ٗ ايِٓـ ا٭ٍٚ َٔ ايكلٕ ا

آػل ايعُايك١ ايقٜٔ علؾِٗ ايتاكٜؽ إـٜـ شلقٙ إ٪هو١ _ بـٕٚ ًو_ٖٚٛ 

ايعلٜك١، قبٌ إٔ ٜتِ اٱدٗامٴ عًٝٗا، ٚطُوٴٗا ٗ ٌٚ عٗٛؿ ا٫هتك٬ٍ إّٖٛٛ، 
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 .ٚايتشـٜح إنٜـ

اڄ ٗ ؼًِٝ٘ يكـ عٳلٳؾځتٹ اينٜت١ْٛڂ قُـاڄ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك طايباڄ ْابٗاڄ َتُٝن

ـٳٙ ط٬بٴٗا ٚأهاتٝقٴٖا  ٚٳعٹٗ ٚڇقتٴٗا َـكٿهاڄ َتشُواڄ َكتـكاڄ،  ٘ٴ أځكٵ ايعًُٞ، ٚػٳبٳلتٵ

ؿاع١ٝڄ ٱ٬ُغ ايتعًِٝ اينٜتْٛٞ، ٚسا٬َڄ يًٛا٥٘، ٚعا٬َڄ ٗ هبًٝ٘ َٔ َٛاقع 

ٚػدلت٘ _ اينٜت١ْٛ_كتًؿ١، نُا علؾت تْٛى ابٔ عاًٛك ًٝؼاڄ ؾاَعٗا ا٭عِٛ 

ٜتٛػٻ٢ ؼكٝلٳ ايعـٍ ٚا٫يتناّ باؿل ٗ أقٔٝت٘ ٚؾتاٜٚ٘ َُٗا نإ ٗ  قآٝاڄ َٚؿتٝاڄ

 (1)+.فيو َٔ َعاك١ٓ يلغبات إتكآٌ، أٚ َٓاق١ٔ ٭ٖٛا٤ إوتؿتٌ

ٚقـ تٍٛ َٓاُب ع١ًُٝ ٚإؿاك١ٜ باكم٠ نايتـكٜى، ٚايكٔا٤، ٚاٱؾتا٤، ٖقا 

 .ٚعٜٔٛات اجملاَع ايع١ًُٝ، ٚغرلٖا

ٚٻيٕٛ بايتِٓٝـ با٭ٚا٥ٌا :(2)ابٔ عاًٛك أٚيٝات ٬ٍ َجٌ أبٞ ٖ، عت٢ٓ ا٭

 .ٚايوٝٛطٞ، ٚاؾلاعٞ، ايعوهلٟ

ٚٸيٝات توتشلٸ ايٛقٛف عٓـٖا ٚاٱًاك٠ ، ٚيًٌٝؽ قُـ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك أ

 :ٚؾُٝا ًٜٞ ٤ًٞ َٔ فيو ×ي٘  ٖٚٞ َٛٗل َٔ َٛاٖل ُٝٸن إذلدِ، إيٝٗا

ٔٵ ْع بٌ َِٓب ًٝؽ اٱه٬ّ إاي_ 1 َٳ ٚٸٍ  ًٚٝؽ اؾاَع ، هٖٞٚٛ أ

 (.اينٜت١ْٛ)ا٭عِٛ 

ُٿٞ ًٝؼاڄ يًذاَع ا٭عِٛ ه١ٓ  _2 ٔٵ هٴ َٳ ٚٻٍ  ( 1932ّ _ٖع 1351)ٖٚٛ أ

                                                 

 .19_17إلدع ايوابل ْ_  1

، 62_56بًكاهِ ايػايٞ ْ. اْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٝات٘ ٚآثاكٙ ؿ_  2

 .80_78ٚقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ع١َ٬ ايؿك٘ ٚأُٛي٘، ٚايتؿورل ٚعًَٛ٘ يٮهتاف ػايـ ايڀباع ْ
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ٚٸٍ ًٝؽ ٱؿاك٠ ايتعًِٝ ظاَع ، يٝتٛيډ٢ اٱ٬ُسات ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ ؾهإ أ

 .اييت ناْت ٖٞ إوٝٸل٠ يًتعًِٝ ب٘ (1)اينٜت١ْٛ عٛٓاڄ عٔ ايٓٛاك٠

ٔٵ يڂكِّ _3 َٳ ٚٻٍ  ٖٚٛ يكب تؿؼُٝٞ تـاٚيت٘ ايل٥اه١ ، بٳ بٌٝؽ اٱه٬ّٚأ

ٚمل ٜهٔ يـ٣ إايه١ٝ ، ايٌلع١ٝ اؿٓؿ١ٝ بتْٛى َٓق ايكلٕ ايعاًل اشلذلٟ

 .بتْٛى ٖقا ايًكب

 .ٚقـ أڂطًل ع٢ً ك٥ٝى اجملًى ايٌلعٞ ا٭ع٢ً يًُايه١ٝ بِؿ١ كزل١ٝ عًٝ٘

ٔٳٳٳٵ تكًډـ دا٥ن٠ ايـٚي١ ايتكـٜل١ٜ يًـٚ _4 َٳ ٚٻٍ  ي١ ايتْٛو١ٝ ْٚاٍ ٚهاّ ٖٚٛ أ

ٖٚٛ أع٢ً ٚهاّ ثكاٗ قلكت ايـٚي١ ايتْٛو١ٝ  (1968ّ)ا٫هتشكام ايجكاٗ ه١ٓ 

ٌٸ َؿهل اَتام بإْتاد٘ ايٛاؾل َٚ٪يؿات٘ ايعُٝك١ ا٭عاخ ٚؿعٛت٘ ، إهٓاؿٙ إٍ ن

 . اٱ٬ُس١ٝ فات ا٭ثل ايبعٝـ إـ٣ ٗ كتًـ ا٭ٚهاٙ ايؿهل١ٜ

 .1973ّ_1972ّٗ اٱه٬َٝات عاَٞ  ٚسٌِ ع٢ً دا٥ن٠ ك٥ٝى اؾُٗٛك١ٜ

ٔٵ أسٝا ايتِٓٝـ ٗ َكاُـ ايٌلٜع١ ٗ عِلْا اؿايٞ بعـ ايعنٸ  _5 َٳ ٚٻٍ  ٖٚٛ أ

 (.ٖع790)ٚايٌاطيب ( ٖع660ت )بٔ عبـايو٬ّ ا

ٍٴ _6 ٚٻ ٚتُٓٛٝٝٸ١ ٗ اؾاَع اينٜتْٛٞ ٗ  تعًُٝٝٸ١ڄ َٳٔ أؿػٌ إ٬ُساتٺ ٖٚٛ أ

ايقٟ أيؿ٘ ( أيٝى ايِبض بكلٜب: ) نتابُ٘اغٗا ٗ، إطاك ١ََٛٛٓ تلب١ٜٛ ؾهل١ٜ

ٗ بٛانرل سٝات٘، ٚايقٟ ؿٍ ع٢ً عك١ًٝ تلب١ٜٛ ؾق٠، ٚنإ ًاٖـاڄ ع٢ً اٱ٬ُغ 

 .ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ ايٌلعٞ إٌٓٛؿ

ٚأنجل ، ٚغرلٖا نايهُٝٝا٤ ٚايؿٝنٜا٤ ٚاؾدل دـٜـ٠ڄ ؾأٓاف إٍ ايـكاه١ َٛاؿٻ

                                                 

 .ٞ اشل١٦ٝ إٌلؾ١ ع٢ً ايتعًِٖٝ: ايٓٛاك٠_ 1



 

11 

 

 

 

 

 ريٗ العالم٘ ابً عاعْرمعامل عام٘ يف ص9 ألّلاملبخح ا

 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 

ًٳلٳ، َٚٔ ؿكٚي أؿب ايًػ١، َٔ ؿكٚي ايِلف ع بٓؿو٘ ٗ تـكٜى ؿٜٛإ ٚ

 .ٚيعًچ٘ أٍٚ َٔ ؿكٸي فيو ٗ اينٜت١ْٛ، اؿُاه١

تنٜٓ٘ أػ٬م ك١ٝٓ، ٚتٛآع × نإ ايٌٝؽ  :ٚسلا٥ً٘ ابٔ عاًٛك أػ٬م

دِ، ؾًِ ٜهٔ ع٢ً هع١ اط٬ع٘ ٚغناك٠ َعاكؾ٘ َػلٚكاڄ نٌإٔ بعض ا٭ؿعٝا٤ 

 .ًأٖٚٙٔ مل ٜبًؼ 

مل تكٌ  _نُا ٜكٍٛ َذلْٛٙ_٘ إٕ ْٛلت إيٝ نإ َذلؾعاڄ عٔ ُػا٥ل ا٭َٛك،

ْ٘ كدٌ َٔ ايٓب٤٬ ْع بٌ ايٓبٌ ٗ اؿوب ٚايٓوب، ٚايٓبٌ ٗ ايعًِ أإ٫ 

يٝى إعذابٞ بٛٓا٠٤ =: ٚا٭ػ٬م ست٢ قاٍ ؾٝ٘ ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ

 .(1)+أػ٬ق٘ ٚزلاس١ آؿاب٘ بأقٌ َٔ إعذابٞ بعبكلٜت٘ ٗ ايعًِ

ًٛ اشل١ُ، ٚا٫عتنام بايٓؿى، ٚق٠ٛ ا٫ستُاٍ، ٚع بايِدل، ×ٚقـ اًتٗل 

سًٛ  ٜا، تلاٙ ٗ نتابات٘ عؿٝـ ايكًِ،ٚايُِٛؿ أَاّ ايهٛاكخ، ٚايذلؾع عٔ ايـْا

احملآل٠، طٝب إعاًل٠ َع ت٬َٝقٙ ست٢ إْو ٫ ػـ بٌ نتابات٘ كؿاڄ ع٢ً أسـ 

ٖٔ ٚقـ ٓـٙ َٛقـ اـِِ، بٌ أهبؼ ع٢ً نتابات٘ طابع ايعًِ ايقٟ هب إٔ 

َٛٗل ايلؿٚؿ اييت تٔٝع أٚقات طايب ايعًِ، ٚتكٛؿ إٍ ا٭سكاؿ  ٜٴبٳِّػ٘، ٫

 .ٚايتعِب

بٌ إٕ أًٗل َا عٴلڇف ب٘ ايٌٝؽٴ كساب١ ُـكٙ َع َٓتكـٟ ؾتاٜٚ٘، ٚكايؿٝ٘ ٗ 

ُٿض باسذلاّ  ايلأٟ; ؾٗٛ ٫ ٜػًٜ شلِ ايكٍٛ، ٫ٚ ٜٓكـِٖ ايٓكـ اي٬فع، بٌ ٜٴًځ

 .ُٞ ايٓنٜ٘ٚتكـٜل ٚيڀـ ؿٕٚ إٔ ٜتعـ٣ ؿا٥ل٠ ايٓڀام ايعً

                                                 

 .81، ٚاْٛل قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك يًڀباع 81ْتْٛى ٚداَع اينٜت١ْٛ ْ_  1
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ٞٳ ايه٬ّ; عٳًځت _ ؾإفا استاز إٍ ايلؿ ع٢ً أسـ  َٚا عٳلف يواْٴ٘ ٫ٚ قًُ٘ ْاب

كؿٚؿٳٙ َوش١څ َٔ ا٭ؿب اؾِ، ٚاسذلاّ آكا٤ اٯػلٜٔ، ٚتلى ا٫هتؼؿاف أٚ 

 .ا٫هتٓكاْ يًُؼايؿٌ نٝؿُا ناْت ًؼِٝاتِٗ، َُٚٗا ناْت آكا٩ِٖ

ايكٍٛ نُا ٖٛ ايٌإٔ ٗ إٓاقٌات  ٚيقيو مل ٜٳٓٵنڇٍ ط١ًٝ سٝات٘ إٍ اٱهؿاف ٗ

اييت ٚٗلت ٗ عِلٙ، ٚإعاكى ا٭ؿب١ٝ ٚايع١ًُٝ اييت ناْت ٦َٜٛق ق٘ أْٛاك 

 .(1)ايٓاي

َتشـثاڄ عٔ ٤ًٞ َٔ  ٜكٍٛ ؾٝ٘ ُـٜك٘ ٗ ايڀًب ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ

ًب ا٭هتاف ع٢ً فنا٤ ؾا٥ل، ٚإٔع١ٝ ٚقاؿ٠، ؾًِ ًٜبح إٔ ٚٗل ْبٛغ٘ =: أػ٬ق٘

 .(2)+ٌ ايعًِبٌ أٖ

 ٚيٮهتاف ؾِاس١ َٓڀل، ٚبلاع١ بٝإ، ٜٚٔٝـ إٍ غناك٠ٹ=: ٜٚكٍٛ ؾٝ٘

ِڇ  .ٗ آؿاب ايًػ١ ا٫ط٬عڇ ، ٚهع١ځايقٚمڇ ُؿا٤ٳ ايٓٛلڇ ٚق٠ٛٹ ايعً

ٕٳ َٜٛاڄ ٗ ْاس١ٝ َٔ داَع اينٜت١ْٛ َٚع٘ أؿٜبإ َٔ ػرل٠ أؿبا٥ٓا،  ٚأفنل أْ٘ نا

ٞٻٚنٓتٴ أقلأ ؿكهاڄ ٗ ْاس١ٝ أػل٣ َٔ اؾاَع  :بٛكق١ بٗا ٖقإ ايبٝتإ ، ؾبعح إي

ُتَألََّقتتتتتتجبُ كا ةدُ يفلاتتتتتت  ُوتُ ل  تتتتتتط  ُ 

ُ

ُٔقتتتتتت ُلحتتتتتتٍتُ لاطتتتتتت  ُُوٕزدّىتتتتتتيفُ لتتتتتت  ُ ُ

ُ ُفىتتتتتيفُلتتتتتُ٘ا ُٝوٍغٗقّتتتتتيفُ كُُ يفٟاتتتتتيف ُُ

ُ

ُ

ُ

ٖدحقت ُُُ ُ( )( رتضتُ )ٔوتُزتىعُ لاط َُٖالُ

ُ ٫ٚ آْٳىٴ بلؾك١ ٫ٚ سـٜحٺ أڂْٵوٞ َواَل٠ : =ٚقـ ُٚـ ابٔ عاًٛك ْؿو٘ بكٛي٘

                                                 

 .81، ٚقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك يًڀباع 150ْاْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ ْ_  1

 .126_125تْٛى ٚداَع اينٜت١ْٛ ْ_  2

 .82، ٚقُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك 63ْاْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ ْ_  3
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ٞٿ ٤ًٞ َا سٴبٸبت ، ا٭هاتٝق ٚاٱػٛإ ٗ ؿقا٥ل ايعًِ ٚكقا٥ل ا٭ؿب ٫ٚ سٴبٿبٳ إي

ٌٻ َا هلٟ َٔ ٌَاغٌ تهايٝـ اؿٝا٠  ٞٸ اـ٠ًٛ إٍ ايهتاب ٚايكلطاي َتٓهچباڄ ن إي

ُٿًتٴٗا ؾاستًُتٴٗا ٗ ايكٔا٤ ٚإؿاك٠ ايتعًِٝ ، اـا١ُ ٫ٚ أعبا٤ ا٭َاْات ايعا١َ اييت سٴ

ٚايؿِٗ ، أْوٞ ٗ ؿكٚي ت٤ٞٔ َٓٗا بلٚم ايبشح ايقنٞ سايت بٝين ٚبٌ

ـٸ٠ ؾؼل َِٚٓٗ ايّٝٛ ، ايِا٥ب بٝين ٚبٌ أبٓا٥ٞ ايقٜٔ َا ناْٛا إ٫ډ قلٻ٠ عٌ ٚع

ّٴ ؾٝٗا لٝٸاڄ إٍ إآٞ َٔ ايعًُا٤ ، عًُا٤ باكمٕٚ أٚ ٗ َڀايع١ ؼاكٜل أځػٵًڂ

ش١ كنٔٓا ؾٝٗا ا٭ؾٗاّ ٚا٭ق٬ّ ٚا٭ؿبا٤ ايقٜٔ ػًډؿٛا يٓا آثاكِٖ اؾ١ًًٝ َٝاؿٜٔ ؾوٝ

ـٻؿْا إيٝٗا ُا٥ب إٗاّ  (1)+.َلاَٞ بعٝـ٠ ه

كأٜتٴ ؾٝ٘ ًٝؼاڄ َٗٝباڄ ّجٸٌ اَتـاؿاڄ يًوًـ ايِاحل ٗ =: ُٚٚؿ٘ أسـِٖ ؾكاٍ

 ..َٓ٘ ايوٕٓٛ ٦ًٝاڄ ٌٵٓٳٚؿػٌ ٗ عكـٙ ايعاًل ٚمل تٳ، زلت٘

قًب ساؾٜ ٚ، ٚعك١ًٝ ًاب١ ثل١ٜ عًِٝتٗا، قا١َ زلٗل١ٜ ػؿٝؿ١ ايًشِ

ٌٸ ٤ًٞ ، أُاب َٔ عًّٛ ايكـَا٤ ٚاحملـثٌ ٚيوإ ٫ؾٜ ٜكـك ع٢ً اـٛض ٗ ن

، ٚؾٌٔ ٜبٝٸٓ٘، ٚفٖٔ َتؿتٸض ٌٜكچل اؿـٜح كٚاؾـ َع ٚقاك ٜنٜٸٓ٘، َٔ إعاكف

ٚتعڀٞ ٗ عُل ٕٔ ، ٚتلسٸب بايٛاكؿ ،ٚأػ٬م ٚسلا٥ٌ سو١ٓ تٍٗ يٮٓٝاف

 (2)+.ت ايعًّٛ ؾٝ٘ٚقـ امؿٓ، ٜلٜـ ا٫غذلاف َٔ عل نجلت َٝاٖ٘

ٔٸ ٗ = :ُٚٚؿ٘ ايـنتٛك قُـ اؿبٝب ابٔ اـٛد١ ؾكاٍ ـٸّ ايو نإ ؾلٜـاڄ َع تك

سٔٛك ٚاهتشٔاك َا ٜوأٍ عٓ٘ َٔ َوا٥ٌ; أفنل أْٸين طًبتٴ َٓ٘ فات ّٜٛ َٔ 

                                                 

 .82قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ_  1

 .63، ٚاْٛل ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ 56ّْ 1963ْ، ايو١ٓ 1ف١ً دٖٛل اٱه٬ّ عـؿ_  2
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بعـ إٔ دًوتٴ إيٝ٘ ٗ مٜاكتٞ ي٘ بعـ ( 1963ّ( )آب _أغوڀى )ًٗل أٚت 

ٞٸ ٜؿٝض ٗ بٝإ  _ك١ٓ اهلل عًٝ٘  _ا اٱَاّ ؾإف، ايعِل عٔ ٚد٘ إعلاب ػؿٞ عً

 ٚٗ( إػين)فيو، ٌٜٚلغ ايٛدٛٙ إؼتًؿ١، ؾٝوتٌٗـ َا أٚكؿٙٴ ابٔ ٌٖاّ ٗ 

 .ٚنأْ٘ ٜكلأ ٗ نتاب، (ايتِلٜض)

ٌٿ َا ٜٴوأٍ عٓ٘ َٔ قٔاٜا ايعًِ ايًػٟٛ أٚ ايٌلعٞ ، ٚنقيو نإ ًأْ٘ ٗ ن

أعاْ٘ ع٢ً سٍِٛ فيو ٚبًٛؽ  ،نإ ػنا١ْ عًِ تتٓكٌ هـ يـٜ٘ نٌ طايب بػٝت٘

اًتػاي٘ إتٛاٌُ بإلادع١ ٚايتـكٜى ٚايتشكٝل  ٘إلتب١ ايعاي١ٝ ايعذٝب١ ؾٝ

 .ٚط٬ق١ يوإ، ٚق٠ٛ عاك١ٓ، ٚدٛؿ٠ طبع، َع ُش١ فٖٔ، ٚايتأيٝـ

ت وڂ َٔ أسـ; كغِ اؿ٬ُت اييت أڂثرلٌٵؾًِ ٜٳ، ٚايٌٝؽ ُبٛك ع٢ً احملٔ

ـٸٙ، ـٸ، أٚ ىـَ ايهلا١َ ،َا ّىټ ايقٚم ٚمل أعجل ٗ ْكـٙ ايعًُٞ ع٢ً ٓ  ع

 .ٕٚٔ نإ أ٬ٖڄ يًُشب١ ،٭ٌٖ ايعًِ ٚيڀًبت٘ َٴشٹبپ، نلِٜ، ايًوإ

٘چ َٔ قـكٙ ،ٚنإ ٗ َٓاقٌات٘ ايع١ًُٝ ٫ هلغ أسـاڄ ؾإفا ٫سٜ ، ٫ٚ و

 .ٗ ايؿهل ٕډض إٍ فيو تًُٝشاڄ تٗاؾتاڄ

٘چٚمل أدـ ٗ ػَِٛات٘ ايؿهل١ٜ َا ّىٸ ًؼ١ِٝ أسـ  ٚكغِ اؿ٬ُت ، ق

ًٴٓٻت ٓـٙ ٗ ؾت٣ٛ ايتذٓٸى ٚغرلٖا مل ٜٓنٍ عٔ إوت٣ٛ اـًكٞ ايقٟ  اييت 

ٌٹلٵ إٍ ػَِٛ٘، ٜتِـ ب٘ ايعًُا٤  .ٚمل ٌٜوڂ َِٓٗ ق٘، بٌ مل ٜٴ

ؾهإ ايٌٝؽ نجرل اٱسوإ إٍ َواعـٜ٘ َٔ إوتهتبٌ  ٚأَا عاؿات٘ َٚعا٬َت٘

ؾإفا سٔل َأؿب١ تٛاٖل با٭نٌ ، عٌا٤َٚٔ عاؿات٘ عـّ تٓاٍٚ ٚدب١ اي، ٚايع١ًُ
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 (1).+فا١ًَڄ

، اَتام إٍ داْب عًُ٘ ٚؿأب٘ َٚعلؾت٘ ايٛاهع١ ٚؼلكٙ ايؿهلٟ= :قاٍ ؿاغل

 (2).+ٚايتـبرل ايكِٜٛ ،ٚايعكٌ ايلادض ،ٚايٓؿى اـرلٸ٠ ،بايتٛآع

٘څ ؾلٜـ َٔ ا٭ًٝاؾ مل = :ـٛد١ٔ اٜٚكٍٛ ؾٝ٘ ايـنتٛك قُـ اؿبٝب ب ِ ٖٛ

إف نإ  ايعًِ;بٌ َعاُلٜ٘ أٚ ط٬ب٘ أٚ َٔ نإ ٗ ؿكدتِٗ َٔ أٌٖ ْعلف َجً٘ 

َع عٓا١ٜ ؿا١ُ٥ ، ٚاًتػاي٘ بإڀايع١ غرل َٓكڀع، اْهباب٘ ع٢ً ايـكي َتُٝٸناڄ

، ٚتكـِٜ َا وتاز إيٝ٘ ايٓاي َٔ َعاكف ٚعًّٛ، َوتُل٠ بايتـٜٚٔ ٚايهتاب١

ٚاهتُلٸ  ،دٗٛؿٴٙ ٬َٚسٛات ٚتأ٬َت; ؾ٬ بـع إفا اطچلٳؿتٵ، ٚأفٚام ٚآؿاب

ٚٗ ، ٗ سكٍٛ إعلؾ١ ايٌلع١ٝ ايـ١ٜٝٓ :كاؾ١عڀا٩ٙ ٗ كتًـ فا٫ت ايـكي ٚايج

ٚايعٌُ ع٢ً ، ٚٗ َعاؾ١ أٚٓاع ايتعًِٝ ٗ اينٜت١ْٛ، ايـكاهات ايًػ١ٜٛ

ـٺ َٔ ، َع فبٸ٘ عٔ اٱه٬ّ أُٛي٘ ٚآؿاب٘، إ٬ُسٗا ٚتڀًع٘ نٌ ّٜٛ إٍ َنٜ

ٌٸ َا ّهٔ إٔ ٜكع  ٚكڀٛطات َِٚٓؿات ٗ ، ؼت ٜـٙ َٔ نتب ؾلٜـ٠إعلؾ١ به

 .ًتٸ٢ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ

ِڈ ٚقـك٠ ٫ تؿذل ع٢ً ، ٚعُل ْٛل، ٚهع١ ثكاؾ١، ٚقـ ٖٚب٘ اهلل َتا١ْ عً

ًَٚهات ْكـ١ٜ ٜتٔض أثلٖا ٗ طلٜك١ اؾُع بٌ ا٭ٍُٛ ، ايتـٜٚٔ ٚايٌٓل

 .َٚا ًٜشل بٗا َٔ ابتـاعات ٚتِلؾات، ٚايتعلٜؿات

ٚعٛث٘ ٚتآيٝؿ٘ َتـؾك١ َتٛاي١ٝ َٔ غرل  ،ؼكٝكات٘ٚت٘ ٖٚهقا ُـكت َكا٫

                                                 

 .74_63ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ ْ_  1

 .84قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ_  2
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ٌٹلٳ، اْكڀاع أٚ ٓعـ ٌٹل َا ْٴ ٚبكٞ ايهجرل َٓٗا قؿٛٚاڄ غنا١ْ آٍ عاًٛك ، ؾځٓٴ

 (1).+ٜٓتٛل َٔ ٜتٍٛ ٌْلٙ ٚطبع٘ ٚؼكٝك٘

ا٭ؿٜب ايٌاعل سٝح  َٚٔ يڀا٥ـ فنا٥٘ َا فنلٙ تًُٝقٙ أبٛ اؿؤ بٔ ًعبإ

ٔل ؿكٚي ايع١َ٬ اٱَاّ ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل ابٔ سه٢ عٔ ْؿو٘ أْ٘ نإ و

ًٚٝؽ اٱه٬ّ إايهٞ سٛايٞ ، ٖٚٛ إف فاى ًٝؽ اينٜت١ْٛ( إٛطأ)عاًٛك ٗ 

، ٚٗ فات َل٠ ْاقٍ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ َـيٍٛ يؿ١ٛ يػ١ٜٛ (1933ّ)عاّ

َع زلٛ فٚم ٚقـك٠ ، َتجبت ٗ ْكً٘، ٚايٌٝؽ ابٔ عاًٛك َتُهِّٔ ٗ َاؿ٠ ايًػ١

ٕٚا طايت إٓاق١ٌ ، ٗ أهًٛب عًُٞ ٚسٴؤ علض، ايذلدٝض بٌ ا٭قٛاٍع٢ً 

أكاؿ إذلدِ إٔ ٜؿشِ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك; ؾاػذلع يٛقت٘ ًاٖـاڄ ًعلٜاڄ ع٢ً ُشٸ١ 

ٟٸ ْؿو٘، معُ٘  :ؾأداب٘ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بـ١ٜٗڄ َٚٔ ايٛمٕ ٚايلٚ

ُ( )ٖ ُُٔٔوَُ لشع ُويفُالُٖٕز 

 .ٚهلع١ بـٜٗت٘ ،ايٌٝؽ ؾؿػل ؾاٙ َبٗٛتاڄ َٔ ًـ٠ فنا٤

بٔ عاًٛك نتبٗا ايٌٝؽ اٚأػرلاڄ ٖقٙ َكاي١څ ػُع نجرلاڄ َٔ َعامل هرل٠ ايٌٝؽ 

ٗ ايٌٝؽ قُـ  ٖع1385_1306ايع١َ٬ قُـ ايبٌرل اٱبلاُٖٝٞ اؾنا٥لٟ 

ْٚٴٌلت ٗ دلٜـ٠ ايبِا٥ل ه١ٓ  ٖع، ٖٚٞ ٗ آثاك 1948ايڀاٖل بٔ عاًٛك، 

قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك _ اٍ أعُاٍ ايلد)، بعٓٛإ 552_3/548ايبٌرل 

                                                 

 .85_84قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ْ_  1

 :ْ٘، ٚيعٌ ايِٛابٖهقا ٗ نتاب ا٭هتاف ايڀباع، ٚايبٝت ٖهقا ٫ ٜوتكِٝ ٚم_  2

  ٖ ُٔٙوَُ ألشعيف ُويفُالُٖٕز ُُُُُُُُُُُُ
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 (.ٚعبـاؿُٝـ بٔ باؿٜى إَاَا اي١ٔٗٓ ايع١ًُٝ ٗ ايٌُاٍ اٱؾلٜكٞ

 :قٛي٘× ٖٚا دا٤ ٗ تًو إكاي١ اييت نتبٗا ايبٌرل 

ـټِٖ = ا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك عًِ َٔ ا٭ع٬ّ ايقٜٔ ٜع

ٌپ ٗ ايتاكٜؽ اؿآل َٔ فػا٥لٙ; ؾٗٛ إَاّ َتبشٿ ل ٗ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬، َوتك

ُٸًٗا، ْاؾق ايبِرل٠ ٗ  ا٫هتـ٫ٍ شلا، ٚاهع ايجلا٤ َٔ نٓٛمٖا، ؾوٝض ايقٸكع بتش

َعكٛشلا، ٚاؾل ا٫ط٬ع ع٢ً إٓكٍٛ َٓٗا، أقلأ ٚأؾاؿ، ٚؽلٸدت عًٝ٘ طبكات ٖتام٠ 

ٕٓٗازٴ ٗ ايتشكٝل ايعًُٞ، ٚتؿلٸؿ بايتٛهع ٚايتذـٜـ يؿلٚع َٔ ايعًِ ٓٝٻكٗا ا

اينٜتْٛٞ، ٚأب٬ٖا ايلنٛؿٴ ايقٖينټ، ٚأْنيتٗا ا٫عتباكات ايتكًٝـ١ٜ ؿٕٚ َٓنيتٗا 

ـٻ٠ڄ، ٚأًاع ؾٝٗا  َلاسٌ; ؾأؾاض عًٝٗا ٖقا اٱَاّ َٔ كٚس٘ ٚأهًٛب٘ سٝا٠ڄ ٚدٹ

 +.ا٫عتباك َا١ٝ٥ ٚكْٚكاڄ، ست٢ اهذلدعت بعض قُٝتٗا ٗ ايٓؿٛي، َٚٓنيتٗا ٗ

ع٢ً َٓنيت٘ ايع١ًُٝٹ، ٚػ٬ُتٴٗا أْ٘ إَاّ _  اؾ١ًُٗ_ٖقٙ حملات ؿاي١ : =ٚقاٍ

 .ٗ ايعًُٝات ٫ ٜٴٓامع ٗ إَاَت٘ أسـ

ـٸ َٓٗا إ٬ُغ  ـٸ َٓٗا ايتـكٜى ٗ داَع اينٜت١ْٛ، ٚإِا ْع ٚأَا ايعًُٝات ؾ٬ ْع

ايتعًِٝ ٗ داَع اينٜت١ْٛ، ٚقـ ادتُعت ٗ ا٭هتافٹ ٚها٥ًڂ٘، ٚتهاًَت أؿٚات٘، 

ٚمْٴ٘، ٚبِرل٠ ْاؾق٠ إٍ َا ٚكا٤ إٛاٖل ايػلٻاك٠، ٚؾهل  َٔ عكٌ كادض ٫ ىٝى

ـټ ي٘ اؿڂذٴب، ٚاط٬ع ع٢ً تاكىٓا  ٛٸاْ ع٢ً سكا٥ل ا٭ًٝا٤، ٚفنا٤ تٌ غ

 .ايعًُٞ ٗ ْٝع أطٛاكٙ، ٚاهتعـاؿٺ قٟٛ َتُهٔ يًتذـٜـ ٚاٱ٬ُغ

َٚٔ ًإٔ ٖقٙ إٛاٖب إتذُع١ ٗ أَجاٍ ا٭هتاف أْٗا تهُٔ ست٢ تٴٛٗلٖا 

اد١ ٚائلٚك٠، ٚاؿاد١ إفا أؿډت نٌؿت عٔ كدٌ ايواع١، ٚأػلدت اؿ

ٛٴدـ ايلدٌ  ٚٴدـت اؿاد١ إٍ اٱ٬ُغ ٗ نًٝتٓا، ؾ ايكا٥ِ إٓتٛل، ٚقـ 
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ـٸػل، ؾهإ ا٭هتاف قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك  .إ

ٚإٕ تـبرل ا٭سٛاٍ ا٫دتُاع١ٝ ٭ق٣ٛ ٚأبك٢ َٔ تـبرل اؾُاعات، ٚإٕ تـبرل 

 .لٷ َٔ كٚغ ا٫دتُاع ٚإٕ غؿٌ ايٓاي عٔ فيواؾُاعات ٭ځثٳ

تكًچـ ا٭هتاف ٌَٝؼ١ځ اؾاَعڇ يًُل٠ ا٭ٍٚ، ؾـيچت إِا٥ل ع٢ً إٔ ايتـبرل 

ُٴٌ، ٚنإ َٔ ايٛٛاٖل احملوٛه١ أْٗا ٚٚٝؿ١ دـٜـ٠ مل ٜڀ٦ُٔ  ا٫دتُاعٞ مل ٜه

ٍٸ شلا ايٓؿٛي إبت٠٬ بايتكًٝـ، ٚإلٜ ١ٔڂ َٛطٓٗا، ٚمل ٜـَٸح َٛط٦ٗا، ٚمل تٗ

 .ْنع يًوًڀ١ َٔ ْاع١ ٚسِلٖا ٗ ٚاسـ_ ٗ سكٝكتٗا_بإٓاؾو١، ػُِٛاڄ ٖٚٞ 

ُٵل، ٚاْڀ٬قاڄ َٔ  ـٸؿٕٚ ٚٓعاڄ يٲ ٚاـلٚز عٔ إأيٛؾات ايعاؿ١ٜ ٜلاٙ اجمل

 .ا٭هل، ٜٚلاٙ اؾاَـٕٚ ؾواؿاڄ ٗ ا٭كض ًٚلطاڄ َٔ أًلاٙ ايواع١

ٚنإ ا٭َل قـ اهتتبٸ، ٚايٓؿٛي ثِ قڂًِّـ ا٭هتافٴ ٌَٝؼ١ځ اؾاَع يًُل٠ ايجا١ْٝ، 

ايٓاؾل٠ َٔ ايتذـٜـ قـ اطُأْٻت، ٚائلٚك٠ ايـاع١ٝ إٍ اٱ٬ُغ قـ كٳدٳشت; 

َٚع٢ٓ فيو نً٘ إٔ ايتـبرل ا٫دتُاعٞ قـ نٌُ; ؾؼبٸ اؾٛاؿ ٗ َُٔاكٙ، ًٚع 

ْٛك فيو ا٫هتعـاؿ َٔ ْاكٙ، ٚنإ َا هلٸ ْؿٛي إًِشٌ َٔ إ٬ُغ ٚإٕ مل 

 .ٜبًؼ َـاٙ بعـ

مل ٜلٳ داَع اينٜت١ْٛ ٗ عٗٛؿٙ ا٭ػرل٠ عٗـاڄ أمٖل َٔ ٖقا ايعٗـ، ٚمل ٜلٳ ٗ 

ـٸ باعاڄ َٔ ًٝؼ٘ اؿايٞ  .ايلداٍ إورلٜٔ ي٘ كد٬ڄ أقـك ع٢ً اٱ٬ُغ، ٚأَ

ٚإفا نإ اٱ٬ُغ ٜورل بب٤٘ ؾُا ايقْب فْب٘، ٚإِا ايقْب يڀبٝع١ اينَإ 

ٛٸ٠ إٛاْع  .ٚإهإ، ٚٓعـ إكتٔٝات، ٚق

وب٘ أْ٘ سلٻى اـاَـ، ٚمعنع اؾاَـ، ٚأداٍ ايٝـ إڂًِش١ ٗ اٱؿاك٠ ٚٗ ٚس
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 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 

 .نتب ايـكاه١ ٚٗ أًٝا٤ أڂػل

 .ٚتًو ٖٞ َباؿ٨ اٱ٬ُغ اييت ٜٓبين عًٝٗا أهاه٘

أْ٘ ْبٸ٘ ا٭فٖإ إٍ إٔ إ٬ُساتٹ ػرل ايـٜٔ نعٗـ ا٭َإ، _ أٜٔاڄ_ٚسوب٘ 

 .ن٬ُٖا ٫ ًِٜض شلقا اينَإ

ٔٷ  +.نً٘ ٖٗـ با٫ست٬ٍ، ٚمَٔ نٌ َا ؾٝ٘ ٜٓاؿٟ با٫هتك٬ٍ ًٚتٸإ َا مَ

ٛٸأ َهاْٗا ايلؾٝع إ٫ بٛاهڀ١ دٗام ؿاػًٞ َتُاهو : =ٚقاٍ ٚإٕ اينٜت١ْٛ ٫ تتب

ّٷ َـكٸب قٓٸو ؾكٝ٘ ٗ إقاٖب اٱؿاك١ٜ، فتٗـ  ا٭دنا٤ َٔ عًُا٥ٗا، ٜ٪ٴَٸِٗ إَا

 .ٗ أُٛشلا

ّٳ إـكٸبٳ ايؿكٝ٘ اجملتٗ _ ـ اؾاَع يٌلٚٙ اٱَا١َ ٗ ٖقا ايباب ٚإٕ فيو اٱَا

 .شلٛ ا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك

 .جمللَٕٛ_ إٕ ايقٜٔ ٜٴجرلٕٚ ٗ ٚدٗ٘ ايػباك، أٚ ٜٔعٕٛ ٗ ٚدٗت٘ ايعٛاثل 

 +.يٮهتاف ا٭ندل ٗ طلٜك٘ اٱ٬ُسٞ ٕ٪ٜـٕٚ ْٚاُلٕٚ_ إٕ ًا٤ اهلل_ٚإْا 

 .ٖع1393عاًٛك ٜقنلٕٚ أْ٘ تٛٗ ه١ٓ بعض َٔ تلْٛا يًٌٝؽ ابٔ : ٚؾات٘

ٚيعٌ أقلب ايٓاي ١ًُ بايٌٝؽ تًُٝقٙ َعايٞ ايٌٝؽ قُـ اؿبٝب بٔ اـٛد١ 

 ._سؿٛ٘ اهلل_

أغوڀى  12ٖع، 1394كدب  13ٚقـ فنل إٔ ايٌٝؽ تٛٗ بإله٢ ّٜٛ ا٭سـ 

 .(1)ّ، ٚٚكٟ ايذلاب ٗ َكدل٠ اين٫ز ٗ َـ١ٜٓ تْٛى1973

                                                 

اْٛل ًٝؽ اٱه٬ّ اٱَاّ ا٭ندل قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك، يًٌٝؽ قُـ اؿبٝب بٔ اـٛد١ _  1

1/169. 
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 معامل عام٘ يف صريٗ العالم٘ ابً عاعْر9 ألّلاملبخح ا

 

 

 

 

ه١ٓ،  94ل ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ُٴب بٔ اـٛد١ إٔ عٴٚقـ فنل ايٌٝؽ قُـ اؿبٝ

ّ، 1879ٚيعٌ فيو ِٜـم عًٝ٘ بايتاكٜؽ ا٬ٕٝؿٟ سٝح ٚيـ ٗ هبتُدل عاّ 

 .1973ّعاّ _ نُا َل_ٚتٛٗ 

ه١ٓ; سٝح ٚيـ ٗ ْاؿ٣ ا٭ٍٚ  98أَا ٗ ايتاكٜؽ اشلذلٟ ؾٝهٕٛ عُلٙ 

 .ٖع1394، ٚتٛٗ عاّ ٖع1296عاّ 
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 ف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓزتعز9ٓ لجاىٕاملبخح ا

 

 

 

 

 
 9 جاىٕاملبخح ال

 تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز
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 ف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓزتعز9ٓ لجاىٕاملبخح ا

 

 

 

 

 تعزٓف عاو بتفضري التخزٓز ّالتيْٓز9 املبخح الجاىٕ
 

 

ا١ٝٓ تػٓٝٓا عٔ نجل٠ ايتؿٌِٝ; ٚيقا هٝهٕٛ ايتعلٜـ بايهتاب يعٌ ايذل١ْ إ

 :َٔ ػ٬ٍ َا ًٜٞ

: 9_1/8ٜكٍٛ َ٪يؿ٘ ابٔ عاًٛك ٗ َكـ١َ نتاب٘ : اهِ ايهتاب: أ٫ٚڄ

( ؼلٜل إع٢ٓ ايوـٜـ، ٚتٜٓٛل ايعكٌ اؾـٜـ َٔ تؿورل ايهتاب اجملٝـ)ٚزلٝت٘ =

 (+.ؿورلايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايت: )ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ

 .ؾٗقٙ تو١ُٝ َ٪يؿ٘ ي٘

( تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل)ٚ( ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل: )ثِ اًتٗل ٖقا ايتؿورل باهِ

 .نُا ٖٛ ع٢ً غ٬ف ايهتاب إڀبٛع

يكـ نإ تؿورل ايهتاب اجملٝـ أندل  :ق١ِ تأيٝؿ٘ يًهتاب ٚبـاٜت٘ ْٚٗاٜت٘: ثاْٝاڄ

 ._َكـَت٘  نُا ٜكٍٛ ٗ_ أ١َٝٓ نإ ٜتُٓاٖا ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك 

ٚيهٓ٘ نإ ٜذلؿؿ نجرلاڄ، ؾتاك٠ ٜكـّ، ٚتاك٠ وذِ; إف ناْت ايِٛاكف تعٛق٘، 

 .ٚايتٗٝب َٔ اٱقـاّ ع٢ً ٖقا ا٭َل ايعِٛٝ ٜكـ ؿْٚ٘

عكـ ايعنّ ع٢ً ايٌلٚع ٗ _ عن ٚدٌ_ٚبعـ تلؿؿ، ٚاهتؼاك٠، ٚاهتعا١ْ باهلل 

 .يوباعإقـاّ ايٌذاع ع٢ً ٚاؿٟ ا: _نُا ٜكٍٛ_ايتؿورل، ٚأقـّ عًٝ٘ 

 .ٖع1380ٖع، ٚؾلؽ َٓ٘ عاّ 1341ٚناْت بـا١ٜ تأيٝؿ٘ يًتؿورل عاّ 

ن٬ّ كب ايٓاي ٚإٕ : =ٚبعـ ؾلاغ٘ َٓ٘ ػتُ٘ به١ًُ ع١ُٝٛ َ٪ثل٠ قاٍ ؾٝٗا

ِٴ َٚا أؿٸ٣ ٖقا اؿلٻ، سكٝل بإٔ ٜٴؼـّ هعٝاڄ ع٢ً ايلأي ٜوع٢  لڈوٿؿځَٴ إ٫ قً
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ًٻ بٌٛٙ ؾوٝض، ع٢ً ايكلطاي ٕٻ قًُٞ اه ٍڇ ٚنِ ، ٚإ مٴدٹلٳ عٓـ ايهځ٬

ٕٵ ٜوذلٜض، ٚاٱعٝا٤ مدل إٓٝض  .ٚإف قـ أت٢ ع٢ً ايتُاّ ؾكـ سلٻ ي٘ أ

ٚنإ ُاّ ٖقا ايتؿورل عِل ّٜٛ اؾُع١ ايجاْٞ عٌل َٔ ًٗل كدب عاّ 

ٖٚٞ ، ؾهاْت َـ٠ تأيٝؿ٘ توعاڄ ٚث٬ثٌ ه١ٓ ٚهت١ أًٗل، ٚأيـ ١مثاٌْ ٚث٬مثا٥

ٍڈ ٌٴ َٔ أًػا  َٚٓامعٳ، ٗا ٚاكؾ١َٚ٪يؿات أػل٣ أؾٓاْٴ، ُاكؾ١ٺ سكب١ مل تٳؼٵ

ٚتڀٛك ، َٚا ػ٬ٍ فيو َٔ تٌتت باٍ، ٚطٛكاڄ غاكؾ١، بكلو١ٺ ًاكب١ٺ طٛكاڄ

ٌٴ عٔ ايٌها١ٜ َٓ٘ ا٭دٝاٍ، أسٛاٍ ، أٚؾ٢ ٘ٴُٳعٳ٫ٚ نڂؿلإ هلل ؾإٕ ْٹ، ٖا مل تٳؼٵ

ٌٳ ـٴ ٫ٚ تٴهڃؿاؾًٔٹ َٚهاٜٝ ٞٻ ٫ تٴڀځؿډ  .٘ عٳًځ

ٚإٔ ٜٓؿع ب٘ اـا١ُ ، يتؿورل إٔ ٜٴٓذـ ٜٚػٛكشلقا ا _تعاٍ_ٚأكدٛ َٓ٘ 

 .ٚهعًين ب٘ َٔ ايقٜٔ ٜلدٕٛ ػاك٠ڄ ئ تبٛك، ٚاؾُٗٛك

ٞٸ َـ١ٜٓ تْٛى ٚنځتٳبٳ قُـ ايڀاٖل ابٔ ، ٚنإ ُاَ٘ َٓنيٞ ببًـ إله٢ ًلق

 .(1)+عاًٛك

 .ٚقـ طبع ٖقا ايتؿورل ٗ ؿاك هشٕٓٛ يًٌٓل ٚايتٛمٜع بتْٛى

ٗ ٔو١ عٌل فًـاڄ، ٚعـؿ ُؿشات ايتؿورل نًٗا  ٚقـ دا٤ ٗ ث٬ثٌ دن٤اڄ،

عـا ُؿشات ( ُؿش١ 11197)أسـ عٌل أيؿاڄ َٚا١٥ ٚهبع ٚتوعٕٛ ُؿش١ 

 .ؾٗاكي نٌ دن٤، ؾإْٗا مل تقنل ٗ ٖقٙ ايڀبع١ أعين طبع١ ؿاك هشٕٓٛ

                                                 

 .637_30/636تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل _  1



 

26 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح
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 9 جالحاملبخح ال

 يف تفضريِ، ّخالص٘ ابً عاعْر ميَج

 ما اعتنل علُٔ 

 

 
 

 



 

27 

 

 

 

 

  ميَج ابً عاعْر يف تفضريِ، ّخالص٘ ما اعتنل علُٔ 9لجالحاملبخح ا

 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 



 

28 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

  ميَج ابً عاعْر يف تفضريِ، ّخالص٘ ما اعتنل علُٔ 9لجالحاملبخح ا

 

 

 

 
 ميَج ابً عاعْر يف تفضريِ، ّخالص٘ ما اعتنل عل9ُٔ الحاملبخح الج

 

 
 

ُوٍّشُ بَُعيفشٕ ُ جملىن:ُأال 

تٜٛاڄ ع٢ً َناٜا ع١ُٝٛ، يكـ هًو ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ َٓٗذاڄ َتُٝناڄ، ؾذا٤ ق

 .َتُٔٓاڄ عًَٛاڄ نجرل٠، ٚؾٛا٥ـ ١ْ ٚكَا ناْت عنٜن٠

ٚقـ بقٍ ٗ ٖقا ايتؿورل قِاك٣ دٗـٙ، ٚاهتذُع قٛاٙ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ; 

ٛټ نعب٘، ٚٚؾل٠ اط٬ع٘، ٚعًُٝت٘  ؾتذًت ؾٝ٘ َٛاٖب٘ إتعـؿ٠، ٚتبٌ َٔ ػ٬ي٘ عً

 .اٱ٬ُس١ٝايؿق٠ ايٓاؿك٠، َٚٓٗذ٘ ايذلبٟٛ، ْٚٛلات٘ 

 :ٗ َكـَت٘ ايلا٥ع١ َٓٗذ٘ بإْاٍ، ّٚهٔ سِل فيو َا ًٜٞ× ٚيكـ بٌ 

عْٛاڄ يًباسح ٗ ايتؿورل، _ نُا ٜكٍٛ _ بـأ تؿورل ٙ َكـَات عٌل; يتهٕٛ _ 1

َٴعاؿ نجرل، ٖٚقٙ إكـَات تُٔٓت عًُاڄ غنٜلاڄ عُٛٝاڄ  .ٚتػٓٝ٘ عٔ 

 .لب١ٝ، ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍاٖتِ ببٝإ ٚدٛٙ اٱعذام، ْٚهت ايب٬غ١ ايع_ 2

 .اٖتِ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯٟ بعٔٗا ببعض_ 3

 .مل ٜػاؿك هٛك٠ إ٫ ٚبٌ أغلآٗا، َٚا تٌتٌُ عًٝٗا بإْاٍ_ 4

اٖتِ بتشًٌٝ ا٭يؿاٚ، ٚتبٌٝ َعاْٞ إؿلؿات بٔب٘ ٚؼكٝل ٖا ػًت عٔ _ 5

 .ٓب٘ نجرل َٓ٘ قٛاَٝىٴ ايًػ١

ٞٳ باهتٓباٙ ايؿٛا٥ـ، ٚكبڀ_ 6  .ٗا عٝا٠ إوًٌُعٴٓٹ

ْٳ ع٢ً اهتًٗاّ ايعدل َٔ ايكلإٓ; يتهٕٛ هبباڄ ٗ ايٓٗٛض با٭١َ_ 7  .سٳلڇ

 .ؾٗقا فٌُ َٓٗذ٘ ايقٟ بٝٻٓ٘، ٚهاك عًٝ٘
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ُوٍّشُ بَُعيفشٕ ُ نتحصنُوتُتح ريٓ:ُخيفٌٗيف 

 .أَا َٓٗذ٘ ع٢ً ٚد٘ ايتؿٌِٝ ؾٝشتاز إٍ َنٜـ بو٘ ٚبٝإ

ٌ ػ١ُ٬ َا اًتٌُ عًٝ٘ ايتؿورل َٔ ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ يقيو، َٚٔ ػ٬ي٘ هٝتب

 .ٚإعاكف ايعًّٛ

ع٢ً َٓٗر ايوًـ ايِاحل ٗ _ ٗ اؾ١ًُ_يكـ هاك  :َٓٗذ٘ ٗ ايعكٝـ٠_ 1

آٜات ايِؿات; ؾٗٛ ٜورل ؾٝٗا ع٢ً ٚؾل َٓٗر ا٭ًاعل٠،  ـاأبٛاب ايعكٝـ٠ ع

 .ٚإٕ نإ ىايؿِٗ أسٝاْاڄ، ٜٚكذلب َٔ َٓٗر ايوًـ

ا٤ بأقٛاٍ ايوًـ، ٚكَا اْتِل شلِ، ٚإفا ػايؿِٗ ٚإفا تعلٻض يتأٌٜٚ آ١ٜ د

 .ٗ تأٌٜٚ ُؿ١ أث٢ٓ عًِٝٗ، ٚاعتقك شلِ ؿٕٚ تعٓٝـ أٚ توؿٝ٘

بٌ أسٝاْاڄ ٜهٕٛ ي٘ ٗ ايِؿ١ ايٛاسـ٠ قٍٛ ٜورل ؾٝ٘ ع٢ً َٓٗر أٌٖ ايتأٌٜٚ، ٚٗ 

ٜذلؿؿ _ ع٢ً هبٌٝ إجاٍ_ؾذلاٙ _ نُا ٗ َوأي١ ايل١ٜ٩_َٛٓع آػل ٜٛاؾل ؾٝٗا ايوًـ 

ـٳ : ط_تعاٍ_ٝٗا ٗ بعض إٛآع، ٚٗ هٛك٠ إڀؿؿٌ عٓـ قٛي٘ ؾ ِٵ عٹٓٵ ٗٴ نځ٬ډ إڇْٻ

ٛٵٕ ٛٵبٴ ُٳشٵذٴ َٳ٦ٹقٺ يځ ٛٵ ِٵ ٜٳ ٗڇ  .ػـٙ ٜجبت ايل١ٜ٩، ٚيعًډ٘ كأٜ٘ ايقٟ اْت٢ٗ إيٝ٘ص كٳبٿ

ٌڈ ٚقع ؾٝ٘ نجرل َٔ إؿولٜٔ  ٘ ٌْأ بأْ_ ٜٚٴًتُى ي٘ ايعقك ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ َٔ تأٜٚ

 .ؾٗقا بايٓوب١ يباب ايِؿاتأًعل١ٜ;  ٗ ب١٦ٝ ع١ًُٝ

٠ نإثبات ايٛسـا١ْٝ، أٚ اٱّإ با٥٬ٕه١ ٚايهتب ـأَا بك١ٝ أبٛاب ايعكٝ

 .ع٢ً طلٜك١ ايوًـ _ٗ اؾ١ًُ_ ؾٗٛ ٜورل ؾٝٗا_ ٚايلهٌ ٚايّٝٛ اٯػل ٚايكـك 

ٚنقيو اؿاٍ بايٓوب١ يباب اٱّإ، ٚسهِ َلتهب ايهبرل٠، َٚوأي١ 

َٔ أبٛاب  باب ايِشاب١ ٚغرل فيو ه١ُ ٚايتعًٌٝ، ٚٗايٌؿاع١، َٚوا٥ٌ اؿ

 .ٜورل ؾٝٗا ع٢ً ٚؾل َٓٗر ايوًـ_ ايعكٝـ٠ 
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بٌ إْ٘ ٜلؿ ع٢ً إؼايؿٌ ٗ فيو; ؾذلاٙ ٜٓاقٍ إعتني١، ٚاـٛاكز ٗ َوأي١ 

َلتهب ايهبرل٠، ٜٚٴؿٓٿـ كأِٜٗ، ٚتلاٙ ٜٴؼڀ٧ِّ ايؿ٬هؿ١ ٜٚلؿ عًِٝٗ ٗ عـؿ َٔ 

عًٍٛ ٗ ُـٚك إ: اهلل بايهًٝات ؿٕٚ اؾن٥ٝات، ٚقٛشلِ بعًِ: إوا٥ٌ نكٛشلِ

 .، أٚ إٕ ايٛاسـ ٫ ِٜـك عٓ٘ إ٫ ٚاسـ١عٔ ايعً

ٚتلاٙ ٜٴؼڀ٧ِّ ايٌٝع١ ٚايباط١ٝٓ ٚغرلِٖ ٗ نجرل َٔ كايؿاتِٗ ايعكـ١ٜ، بٌ ىايـ 

 ا٭ًاعل٠ ٗ عـؿ َٔ إوا٥ٌ ٗ باب ايكـك ٚغرلٙ، ؾع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ابٔ عاًٛك

ٍّقـ ٌْأ  ٜوٛؿ ؾٝ٘ إقٖب ا٭ًعلٟ إ٫ أْ٘ مل ٜهٔ ٜتشلز َٔ تٛدٝ٘ ايٓكـ ٕا  ٗ د

 .(1)آٍ إيٝ٘ إقٖب ا٭ًعلٟ

ٜٴٓهل ايبـع اؿاؿث١، ٚا٭باطٌٝ ٚاـلاؾات نايڀرل٠، ٚأؿا٤ ٠٬ُ × نُا أْ٘ 

ٌّٝ إٍ _ أسٝاْاڄ_، ٚإٕ نإ ٚغرلٖا ٖا ٚكؿ ٗ ايتؿورل ،ايٛٗل بعـ ٠٬ُ اؾُع١

ٍٴ : ط_تعاٍ_ايبـع نُا ٗ هٛك٠ ايكـك; سٝح قاٍ ٗ قٛي٘  توٜٛؼ بعض تٳٓٳنٻ

ٚٗ ٖقا أٌُ عِٛٝ ٱقا١َ إٛانب; ٱسٝا٤ فنل٣ أٜاّ فـ : =اٯ١ٜځص إځ٥٬ٹهځ١ڂ

اٱه٬ّ، ٚإٔ َٔ نإ ي٘ عٌُ ٗ أٌُ تًو ايقنل٣ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ىًٛ عٓ٘ َٛنب 

 .30/463+ ايبٗذ١ بتقناكٖا

ٌ ايِٛؾ١ٝ، ٚإٕ نإ أسٝاْاڄ ٜٛكؿ أقٛا٫ڄ يبعِٔٗ نابٔ نُا أْ٘ ٜلؿ ع٢ً أباطٝ

 .علبٞ ؿٕٚ تعًٝل عًٝٗا

ؾٗقا فٌُ َٓٗذ٘ ٗ ايعكٝـ٠، ٚهٝتٔض َنٜـ بٝإ شلقٙ ايؿكل٠ ٗ ايؿكلات 

 .ايتاي١ٝ

                                                 

 .71َكاُـ ايٌلٜع١ ْ إٝواٟٚ ع٢ً اْٛل َكـ١َ_  1



 

31 

 

 

 

 

  ميَج ابً عاعْر يف تفضريِ، ّخالص٘ ما اعتنل علُٔ 9لجالحاملبخح ا

 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 

ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ ا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ، ٜٚوتٌٗـ بٗا،  :ايعٓا١ٜ باؿـٜح ايٌلٜـ_ 2

، ٜٚوتعٌ بٗا ع٢ً تؿورل آ١ٜ، أٚ تلدٝض ٚولْ ع٢ً بٝإ ُشٝشٗا َٔ ٓعٝؿٗا

 .قٍٛ، أٚ بٝإ هبب ْنٍٚ

ٕڈ يـكد١ ُشت٘ ٚڈ أٚ بٝا  .ٚكَا فنل اؿـٜحٳ ؿٕٚ عن

ؾهجرلاڄ َا ٜتعلض يًُوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت ّل بٗا تؿورلٙ، ؾٝبٌ  :اٱٕاّ بايؿك٘_ 3

 .كادشاڄ َا ؾٝٗا َٔ ػ٬ف، ٜٚٛٓض أقٛاٍ أٌٖ إقاٖب، ثِ ٜلدٿض َا ٜلاٙ

ٚقـ ٜتعلض يًُوا٥ٌ اييت وتاز إيٝٗا ايٓاي ٗ ٚقت٘، أٚ اييت ٚقع ؾٝٗا 

اـ٬ف نُوأي١ أػق ا٭دل ع٢ً ايكلبات، َٚوأي١ ْكٌ ؿّٛ اشلـٟ َٔ َه١، 

َٚوأي١ أسهاّ اـلٚز َٔ ايبًـ ايقٟ ٜؿً ؾٝ٘ إوًِ ٗ ؿٜٓ٘، إٍ غرل فيو َٔ 

 .إوا٥ٌ

ا٤ات، ٜٚلدض فيو ايكٍٛ بٓا٤ٶ ع٢ً ؾٗٛ ٜٛكؿ ايكل :ايعٓا١ٜ بعًِ ايكلا٤ات_ 4

 ...تًو ايكلا٠٤ أٚ غرلٖا، ٖٚهقا

ؾٗٛ ٜ٪نـ نجرلاڄ ع٢ً إثبات إٔ ٖٓاى َكاُـ : ايعٓا١ٜ َكاُـ ايٌلٜع١_ 5

يًتٌلٜع، ٚإٔ َٓٗا َا ٖٛ ػاْ، َٚا ٖٛ عاّ، ٚتلاٙ ٜع٢ٓ بإِاحل ايعًٝا، 

 .ٱًاك٠ إٍ فيو ايعًِٚايػاٜات ايهدل٣ اييت ٜٓبين عًٝٗا ايتٌلٜع; ؾتؿورلٙ ٤ًَٞ با

_ عًِ إكاُـ_٫ٚ غلٚ ٗ فيو ؾٗٛ إَاّ ي٘ باع طٌٜٛ، ْٚٛلات ٗ فيو ايعًِ 

َكاُـ ايٌلٜع١ )بٌ ٖٛ باعج٘، ٚفـؿٙ ٗ ايعِل اؿـٜح ػُِٛاڄ ٗ نتاب٘ ايعِٛٝ 

ػِْٛ ايبشح عٔ َكاُـ : =ايقٟ قاٍ ٗ َكـَت٘ أْ٘ قِـ ؾٝ٘( اٱه١َٝ٬

ٌْ إعا٬َت، ٚاٯؿاب اييت كأ٣ أْٗا اؾـٜل٠ بإٔ اٱه٬ّ َٔ ايتٌلٜع ٗ قٛا

ّٻ باهِ ايٌلٜع١، ٚاييت ٖٞ َٛٗل َا كاعاٙ اٱه٬ّ َٔ تعاكٜـ إِاحل  تٴؼ
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ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ بٌ بك١ٝ ايٌلا٥ع،  ٚإؿاهـ ٚتلدٝشاتٗا ٖا ٖٛ َٛٗل ع١ُٛ

 .(1)+ٚايكٛاٌْ، ٚايوٝاهات ا٫دتُاع١ٝ ؿؿٜ ْٛاّ ايعامل، ٚإ٬ُغ اجملتُع

إٍ نتاب٘ إقنٛك عٓـ ايتعلټض ي٤ٌٞ َٔ _ أسٝاْاڄ_ٚشلقا تلاٙ ٗ تؿورلٙ ٜٴٌرل 

 .َكاُـ ايٌلٜع١

تعلض إ٪يـ _ مٜاؿ٠ ع٢ً َا ٢َٔ_ٖٚا ّل بكاك٨ ايتؿورل َٔ تًو إكاُـ 

يتعًٌٝ ا٭سهاّ، ٚاؿـٜح عٔ زلاس١ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬، ٤٬ََٚتٗا يًؿڀل٠، 

 .إ ٚأُٚاف ٫ بأزلا٤ ٚأًهاٍٚع٢ً ْٛٙ ا٭سهاّ َع

ٚتلاٙ ٜتعلض يًشل١ٜ َٔ سٝح َعٓاٖا، َٚـاٖا، َٚلاتٹبٴٗا ٗ ْٛل ايٌلٜع١، 

ٚتلاٙ ٜٴبـٟ ٜٚٴعٝـ سٍٛ َكِـ ايٌلٜع١ َٔ ْٛاّ ا٭١َ، ٚإٔ تهٕٛ ق١ٜٛڄ َلٖٛب١ځ 

 .اؾٓاب، َڀ١ٓ٦ُ ايباٍ

ٌٳ أْٛاع اؿكٛم ٭ْٛاع َو تشكٝٗا، ٚػـٙ ٜٴبٝٿٔ إٔ َٔ َكاُـ ايٌلٜع١ تعٝ

ّڇ ايعا١ً٥، ٚآُل٠ځ ايٓهاغ، ٚايٓوب، ٚايكلاب١، َٚكاُـ  ـٳ أسها ٜٚٛٓض َكاُ

 .ايتِلؾات إاي١ٝ، ٚأسهاّ ايتدلعات، ٚإكِـ َٔ ايعكٛبات

 .إٍ غرل فيو ٖا هٝأتٞ إًاك٠ إيٝ٘ ٗ ايؿكلات ايتاي١ٝ

ؾذلاٙ ولْ ع٢ً تًُى اؿهِ َٔ ا٭سهاّ،  :تًُى اؿهِ_ 6

 .تٗا، ٚأَانٓٗا، ٚأعـاؿٖاٚايتٌلٜعات، ٚأمَٓ

َٔ أَج١ً فيو سـٜج٘ عٔ اؿه١ُ َٔ نٕٛ ا٭ٜاّ اييت هب ع٢ً اؿاز إتُتع 

 .َُٛٗا إفا مل هـ اشلـٟ عٌلاڄ، ٚعٔ ؾا٥ـ٠ دعٌ بعٔٗا ٗ اؿر

                                                 

 .١175 اٱه١َٝ٬، ْاْٛل َكاُـ ايٌلٜع_  1
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ٔٵ : ط_تعاٍ_عٓـ قٛي٘ × قاٍ  َٹ ُٳا اهٵتٳٝٵوٳلٳ  ُٵلٳ٠ٹ إڇيځ٢ ايڃشٳرٿ ؾځ ُٳتٻعٳ بٹايڃعٴ ٔٵ تٳ ُٳ ؾځ

ٟڇ ـٵ ٗٳ ٌٳلٳ٠څ  ايڃ ًڃوځ عٳ ِٵ تٹ ٚٳهٳبٵعٳ١ٺ إڇفٳا كٳدٳعٵتٴ ّڈ ؾٹٞ ايڃشٳرٿ  ّٴ ثٳ٬ثٳ١ٹ أځٜٻا ِٹٝٳا ـٵ ؾځ ِٵ ٜٳذٹ ٔٵ يځ ُٳ ؾځ

َٹًځ١څ  ص.نځا

بأْ٘ يعً٘ ٌْأ َٔ  :ؾأدبت ٚقـ ه٦ًت عٔ سه١ُ نٕٛ ا٭ٜاّ عٌل٠: =قاٍ

ْع هبع١ ٚث٬ث١; ٭ُْٗا عـؿإ َباكنإ، ٚيهٔ ؾا٥ـ٠ ايتٛمٜع ٚاٖل٠، 

ايتٛمٜع نإ إٍ عـؿٜٔ َتؿاٚتٌ ٫ َتواٌٜٚ ٚاٖل٠; ٫ػت٬ف ٚسه١ُ نٕٛ 

 . ؾؿٝٗا ٌَك١، ٚساي١ ا٫هتكلاك بإٓنٍ ;ساي١ ا٫ًتػاٍ باؿر

هببٗا، ٚؾا٥ـ٠  ـٚؾا٥ـ٠ دعٌ بعض ايِّٛ ٗ َـ٠ اؿر دعٌ بعض ايعباؿ٠ عٓ

ايتٛمٜع إٍ ث٬ث١ ٚهبع١ إٔ نًُٝٗا عـؿ َباكى ٓبڀت َجً٘ ا٭عُاٍ ؿ١ٜٝٓ 

 2/229    .+ا١ٝ٥ٚقٔ

 .7/443ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ تكـِٜ ا٭ؾ٦ـ٠ ع٢ً ا٭بِاك 

 .87_4/86ٚسـٜج٘ عٔ سه١ُ ؼلِٜ ايلبا 

 .69_5/68ٚسـٜج٘ عٔ سه١ُ دعٌ ايتُِٝ عٛٓاڄ عٔ ايڀٗاك٠ بإا٤ 

 ظ121_6/120ٚسه١ُ ايلػ١ِ ٗ أنٌ فبا٥ض أٌٖ ايهتاب 

رل ساؾ٬ڄ بقنلٖا، ٚبٝإ سٝح دا٤ فيو ايتؿو: ايعٓا١ٜ بايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ_ 7

 .سـٚؿٖا، َٚا ٜٓـكز ؼتٗا َٔ أؾلاؿ عوب َا ٜتٝول ي٘ ٖا ٜٓاهب إكاّ

ؾايهتاب ساؾٌ بأٚد٘ ا٭عاكٜب،  :ايعٓا١ٜ بإوا٥ٌ ايٓش١ٜٛ، ٚايِلؾ١ٝ_ 8

ٚاػت٬ف ايٓشا٠، ٚتلدٝض َا ٜلاٙ إ٪يـ ُٛاباڄ، ٚا٫هتـكاى ع٢ً بعض 

 .إؿولٜٔ، ٚايٓشا٠ ؾُٝا ؾاتِٗ

قٌ َجٌ فيو ٗ ًإٔ إوا٥ٌ ايِلؾ١ٝ، سٝح ٜٴع٢ٓ بب١ٝٓ ايهًُات اييت ٚ
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ٜتعلض شلا، ٚولْ ع٢ً كؿٖا إٍ أُٛشلا، ٜٚتڀلم إٍ ا٭ٚمإ، ٚاؾُٛع 

 .َٚا دل٣ فل٣ فيو َٔ إوا٥ٌ ايِلؾ١ٝ

عٴين نجرلاڄ َوا٥ٌ ؾك٘ ايًػ١، × ؾإ٪يـ : ايعٓا١ٜ َوا٥ٌ ؾك٘ ايًػ١_ 9

، ؾذلاٙ ٜتڀلم ٕوأي١ ٌْأ٠ ايًػ١ نُا ٗ تؿورلٙ يكٛي٘ ٚهٓٔ ايعلب ٗ ن٬َٗا

ٗٳا: ط_تعاٍ_ ُٳا٤ٳ نڂًډ ّٳ ا٭ځهٵ ِٳ آؿٳ  ص.ٚٳعٳًډ

 .ٚتلاٙ ٜتعلض يًػ١ ايعلب١ٝ، ٚؾًٔٗا، ٚاَتٝامٖا

ٚتلاٙ ٜبشح ٗ إٌذلى، ٚإذلاؿف، ٚإتٔاؿ، ٚإڂعٳلٻب، ٚايكٝاي، نُا 

ٚايٓشت َٚا إٍ فيو َٔ _ ت١ٝنُا هٝأتٞ ٗ ؾكل٠ آ_عين َبتهلات ايكلإٓ 

 .َباسح فيو ايعًِ

ؾٗٛ ؾاكي فيو إٝـإ ايقٟ  :ايعٓا١ٜ بايب٬غ١ ايعلب١ٝ، ٚأهايٝب ايبٝإ_ 10

 .٫ ٜٴٌل ي٘ غباك

 .ٚهٝهٕٛ اؿـٜح عٔ فيو َؿلؿاڄ ٗ َبشح آتٺ

ٜٚتذ٢ً فيو َٔ ػ٬ٍ تٜٓٛٗ٘ بكِّ  :ايعٓا١ٜ بايكِّ ايكلآْٞ_ 11

 .رلٙ َٔ ايكِّايكلإٓ، ٚفنل ُٝنٙ عٔ غ

نُا ٜتذ٢ً َٔ ػ٬ٍ اٖتُاَ٘ بكِّ ا٭ْبٝا٤ ٚأِٖٗ، ٚاهتًٗاّ ايعدل َٔ 

 .تًو ايكِّ

ؾهجرلاڄ َا ٜٓكٌ َٔ ايتٛكا٠ ٚأهؿاكٖا  :ايتعلض يًهتب ايوُا١ٜٚ احمللؾ١_ 12

 .اـُو١، ٜٚبٌ َا ٗ فيو َٔ ايتشلٜـ، ٚايباطٌ، ٚايِٛاب

 .ايتشلٜـ ٜٚٛٓض َٔ ػ٬ٍ فيو ُش١ ايكلإٓ، ٚه٬َت٘ َٔ
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 .ناي٠٬ِ، ٚايننا٠، ٚايِٝاّ، ٚاؿر ٚغرلٖا :ايتٜٓٛ٘ بأَٗات ايعباؿات_ 13

ؾذلاٙ عٓـ َلٚكٙ بٗا ٜعلز ع٢ً ؾٛا٥ـٖا، ٚسهُٗا، ٚآثاكٖا ايـ١ْٜٛٝ 

 .ٚا٭ػل١ٜٚ

نايِدل، ٚاؿًِ، ٚايٌهل،  :ايتٜٓٛ٘ َهاكّ ا٭ػ٬م ٚأٍُٛ ايؿٔا٥ٌ_ 14

ٚايٌذاع١، ٚعًٛ اشل١ُ، ٚأُاي١ ٚايِؿض، ٚايعؿٛ، ٚايهلّ، ٚسؤ اـًل، 

 .ايلأٟ، ٚعن٠ ايٓؿى، ٚإبا٠٤ ائِٝ

ٛٿٙ بتًو إهاكّ ٚايؿٔا٥ٌ، ٜٚٴعًٞ َٔ ًأْٗا، ٜٚبٌ _ ٗ نٌ هام١_ؾذلاٙ  ٜٴٓٳ

سـٚؿٖا، ٚايؿلٚم بٝٓٗا، ٜٚـعٛ إٍ ايتشًٞ بٗا، ٜٚبٌ آثاكٖا اؿُٝـ٠ ع٢ً 

 .ا٭ؾلاؿ ٚا٭١َ

ؾذلاٙ نجرلاڄ َا ٜٴشقٿك َٔ  :هـ ا٭َٛكايتشقٜل َٔ َوا٨ٚ ا٭ػ٬م ٚهؿا_ 15

اؾٛك، ٚايًِٛ، ٚايبؼٌ، ٚايؿواؿ، ٚايهقب، ٚايٓؿام، ٚايتبقٜل، َٚا دل٣ 

 .فل٣ فيو

ؾكـ دا٤ تؿورلٙ ساؾ٬ڄ َا ٜٓٗض با٭١َ،  :ايعٓا١ٜ َعامل اٱ٬ُغ ايعا١َ_ 16

ايوٝاؿ٠، ٜٚٴعًٞ َٓاكٖا، ٜٚٓنشلا َٓنيتٗا اي٥٬ك١ بٗا، ًُٜٚٛٗا إٍ أع٢ً َلاتب 

 .ٚأق٢ِ ؿكدات اجملاؿ٠

ٚشلقا تلاٙ ولْ ع٢ً بٝإ أٍُٛ ايـع٠ٛ إٍ اهلل، ٚا٭َل بإعلٚف ٚايٓٗٞ 

 .عٔ إٓهل، ٚع٢ً ؾك٘ إِاحل ٚإؿاهـ

ٚتلاٙ ولْ ع٢ً َا ٜلؾع َٔ ًإٔ ا٭١َ نٞ توتكٌ عٔ غرلٖا ٗ مٛ 

 .ايِٓاع١، ٚا٫قتِاؿ، َٚا دل٣ فل٣ فيو
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ؾهجرلاڄ َا ٜبٌ ايوبٌ اييت تلتكٞ  :ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝا٫ٖتُاّ بأٍُٛ _ 17

بايذلب١ٝ، ٚايتعًِٝ، نٝـ ٫، ٖٚٛ إلبٞ اؿهِٝ ايقٟ باًل ايتعًِٝ، ٚهدل 

أيٝى ايِبض )أسٛاي٘، ٚػدل عًً٘ ٚأؿٚا٤ٙ؟ نٝـ ٫، ٚقـ أيډـ نتاب٘ ايعِٛٝ 

ُلٙ، ٖٚٛ ٗ بٛانرل سٝات٘; سٝح نتب٘ ٖٚٛ ٗ ايلابع١ ٚايعٌلٜٔ َٔ ع( بكلٜب

فيو ايهتاب ايقٟ مل ٜٴ٪يډـ َجً٘ ٗ باب٘، ٚايقٟ ؼـخ ؾٝ٘ عٔ ايعًِ، ٚتاكٜؽ 

 .ايعًّٛ، ٚتڀٛكٖا، ٚأهباب ايلقٞ َوت٣ٛ ايتعًِ ايعلبٞ ٚاٱه٬َٞ

ٚشلقا دا٤ تؿورلاڄ ساؾ٬ڄ بايٓٛلات ايذلب١ٜٛ; سٝح ٜكـ عٓـ اٯٜات اييت تٌرل 

: ٗ هٛك٠ ايٓوا٤_ تعاٍ_ي٘ ٚتلًـ إٍ َعامل ايذلب١ٝ، ٚأُٛشلا، نُا ٗ قٛ

ِٵط ٘ٴ عٳًځٝٵهڂ ٔٻ ايًډ ُٳ ٌٴ ؾځ ٔٵ قځبٵ َٹ ِٵ   ص. نځقٳيٹوځ نڂٓتٴ

ؾُع أْٻ٘ أيډـ  :ا٫عتـاؿ بايوًـ ايِاحل، ٚا٫عتنام با٭١َ ٚتاكىٗا_ 18

تؿورلٙ ٗ ٚقت ٓعـ إوًٌُ، ٚتوً٘ ا٫هتعُاك، ٚهكٛٙ اـ٬ؾ١، 

ايٓؿو١ٝ، ٚتأثل ايهجرل َٔ إجكؿٌ بهٌ ٚتػًػٌ ا٭ؾهاك ايػلب١ٝ، ٚسـٚخ اشلن١ّ 

ٌٵ ْٳٝٵًځ٘ َٔ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بٌ نإ قباڄ يوًؿ٘ _ َا ٢َٔ  إ٫ إٔ فيو مل ٜٳٓٳ

ايِاحل، َؿاػلاڄ بِٗ، َعتناڄ بأَت٘، قتؿ٬ڄ بتاكىٗا اجملٝـ، ْاؾٝاڄ عٓ٘ َا عًل ب٘ 

 .َٔ مٜـ ٚؼلٜـ

ْٴ ع٢ً اٱؾ_ 19 اؿ٠ َٓ٘ ٚأ٫ ٜٴكتِل عًٝ٘ ايتٜٓٛ٘ َا ًاؿٙ ا٭ٚا٥ٌ، ٚاؿل

ؾإٕ : =ٌَرلاڄ إٍ ٖقا إع٢ٓ 1/7ٗ َكـَت٘ ايلا٥ع١ × قاٍ : ٜٚٛقـ عٓـٙ

 .ا٫قتِاك ع٢ً اؿـٜح إعاؿ تعڀٌٝ يؿٝض ايكلإٓ ايقٟ َا ي٘ َٔ ْؿاؿ

ـٳ ٌڈ: كدًٌ ٚيكـ كأٜت ايٓاي سٍٛ ن٬ّ ا٭قـٌَ أس ـٺ كد ؾُٝا ًاؿٙ  َعته
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ٖـّ َا َٔت عًٝ٘ ايكلٕٚ، ٚٗ نًتا اؿايتٌ  َعٛي٘ ٗ آػقٺ ا٭قـَٕٛ، ٚآػلٳ

ايهورل، ٖٚٞ إٔ ْعُـ إٍ َا  نجرل، ٖٚٓايو ساي١ أػل٣ ٜٓذدل بٗا اؾٓاغٴ ٓلپ

بإٔ غُض  ْٚنٜـٙ، ٚساًا إٔ ْٓكٔ٘ أٚ ْبٝـٙ، عإاڄ ٘ٴبٳقٿٗٳٓٴأًاؿٙ ا٭قـَٕٛ ؾځ

ؾًِٔٗ نؿلإ يًٓع١ُ، ٚدشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ ٓٝـ ػِاٍ ا٭١َ، 

 +.ؿُـ هلل ايقٟ ُـم ا٭ٌَ، ٜٚول إٍ ٖقا اـرل ٚؿٍؾا

ؾذلاٙ ٜتؿاػل بٗا، ٜٚٴعًٞ َٔ ًأْٗا، ٜٚل٣ أْٗا  :ا٫عتنام بايًػ١ ايعلب١ٝ_ 20

ٚٗ _ نُا َلٻ_أعقب ايًػات ٚأعُٛٗا، ٚأٚهعٗا َع أْ٘ عاَ ٗ ٚقت اشلن١ّ 

ٌٻ دشٛؿ ٚنٓٛؿ  .ٚقت ناْت ايعلب١ٝ تُِٛ باؾُٛؿ، ٚت٬قٞ ن

 .مل ٜؿكـ ثكت٘ بٹًڂػٳتٹ٘، ٚمل تٌٓ َٓ٘ تًو ايـعاٜات ؾت٬ٝڄ أٚ قڀُرلاڄ َٚع فيو

نٝـ ٫، ٖٚٛ اـبرل بايًػ١، ايعامل بأهلاكٖا، ايبِرل بآؿابٗا ًٚتٻ٢ ؾْٓٛٗا 

 .ٚعًَٛٗا

عٝح ٜتڀلم يٮيؿاٚ اييت ُل  :ايعٓا١ٜ بائٛاب٘، ٚايتعلٜؿات، ٚاؿـٚؿ_ 21

 .، ٚسلٍٛ ٫ تهاؿ ػـٙ عٓـ غرلٙب٘ ٗ ايتؿورل، ؾٝعلؾٗا بـق١، ٚٚٓٛغ

ٜٚعين َبتهلات ايكلإٓ َا  :، ٚعاؿات٘ايعٓا١ٜ َبتهلات ايكلإٓ، ٚيڀا٥ؿ٘_ 22

ُٝن ب٘ يؿٜ ايكلإٓ عٔ بك١ٝ ن٬ّ ايعلب، ٚأْ٘ دا٤ ع٢ً أهًٛب ىايـ ايٌعل، 

ٚاـڀاب١، ٚع٢ً طلٜك١ يٝى ؾٝٗا اتباع يڀلا٥ل ايعلب ايكـ١ّ ٗ ايه٬ّ، نُا ٗ 

1/120. 

 .1/212_8نُا عين بايًڀا٥ـ ايكلآ١ْٝ، ٚفيو نجرل ٗ تؿورلٙ، نُا ٗ 

بعاؿات ايكلإٓ، ٚبٝٻٔ أْ٘ سل ع٢ً إؿوٿل إٔ ٜتعلف عاؿات × نُا عين 
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ايكلإٓ َٔ ُْٛ٘ ٚنًُ٘، ٚبٝٻٔ إٔ بعض ايوًـ قـ تعلض ي٤ٌٞ َٓٗا نابٔ 

ا اـُل، سٝح ٜل٣ إٔ نٌ نأي ٗ ايكلإٓ ؾإلاؿ بٗ_ كٓٞ اهلل عُٓٗا_عباي 

ٗٳا ايٓٻاڃيٴطٚإٔ نٌ َا دا٤ َٔ   .ؾإلاؿ ب٘ أٌٖ َه١ص ٜٳا أځٜټ

اْٛل . ٚابٔ ع١ٓٝٝ ٜل٣ إٔ اهلل َا زلٻ٢ َڀلاڄ ٗ ايكلإٓ إ٫ عقاباڄ، ٖٚهقا

 ظ125_1/124

نُا : ايلب٘ بٌ ٖـا١ٜ ايكلإٓ ِٕاحل إعاَ ايـْٟٝٛ، ٚإعاؿ ا٭ػلٟٚ_ 23

ٌڇط :_عن ٚدٌ _ ٗ تؿورلٙ يكٍٛ اهلل  ـٴ ايوٻبٹٝ ِٵ ٘ٹ قځ  ص.ٚٳعٳًځ٢ ايًډ

 .ؾإْ٘ أت٢ به٬ّ بـٜع سٍٛ ٖقا إع٢ٓ، ٖٚهقا ؿأب٘ ٗ نٌ َٓاهب١ ُل ب٘

ؾكـ تبٌ ٗ تؿورلٙ َـ٣ ْبٛغ٘ ًٚٓٛع٘ ٗ ٖقا  :ايعٓا١ٜ بعًِ اؾػلاؾٝا_ 24

 ايعًِ; ؾهجل إٜلاؿٙ ي٘; ٭ْ٘ وتاز إيٝ٘ ٗ ؼـٜـ إٛآع ٚا٭َانٔ اييت ٚكؿ فنلٖا

ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ; ؾًٗقا نإ ٜتشل٣ ايِٛاب، ٚولْ ع٢ً ؼكٝل َٛاقع تًو 

 .إٛآع ٚا٭َانٔ نبابٌ، َٚـٜٔ، ٚمثٛؿ، ٚا٭سكاف ٚغرلٖا

ٚقٌ َجٌ فيو ٗ عٓاٜت٘ غڀٛٙ ايڀٍٛ، ٚؿٚا٥ل ايعلض، نُا ٗ تؿورلٙ 

٘ٹ كٳبٿٞ ػٳٝٵلٷ: ط_تعاٍ_يكٛي٘  َٳهډٓٳٓٹٞ ؾٹٝ َٳا  ٍٳ   ص.قځا

ٜٚٛٗل فيو َٔ ػ٬ٍ تتبع٘ ا٭سـاخٳ، َٚعلؾ١ أهباب  :١ بايتاكٜؽايعٓاٜ_ 25

ع٢ً َا تلدض عٓـٙ  وٛك٠ أٚ اٯ١ٜ ْنيت أ٫ٚڄ; بٓا٤ٶايٓنٍٚ; ؾذلاٙ ٜلدض إٔ ٖقٙ اي

 ...َٔ اؿٛاؿخ ايتاكى١ٝ ٖٚهقا

ٚتلاٙ ٜؿٝـ َٔ ايتاكٜؽ ٗ ا٭سٛاٍ اييت ْنيت ؾٝٗا ايٓٛامٍ، ؾأؾت٢ ؾٝٗا عًُا٤ 

ِٵلڇ بهق  .ا ٚنقا، ٚأؾت٢ غرلِٖ بهقا ٚنقافيو إٹ
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ؾٗٛ ٜٛكؿ أقٛاشلِ، ٜٚؿٓـ َا : ا٫هتٌٗاؿ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿ١، ٚاؿهُا٤_ 26

 .ػايـ اؿل َٔ آكا٥ِٗ، ٜٚٛٚـ اؿه١ُ ٗ ا٫هتـ٫ٍ، ٚايتشًٌٝ

ٚشلقا تلاٙ ٜتعلض ٭قٛاٍ أؾ٬طٕٛ، ٚأكهڀٛ، ٜٚٓكٌ آكا٤ ايؿ٬هؿ١ 

ٚابٔ هٝٓا٤، ٜٚبٌ َا ؾٝٗا َٔ سل، إٓتوبٌ يٲه٬ّ نايهٓـٟ، ٚايؿاكابٞ، 

 .ٚباطٌ

ؾكـ دا٤ تؿورلٙ  :، ٚايتٌلٜض، ٚا٭سٝا٤َوا٥ٌ ايڀببعض ايتعلض ي_ 27

ٚٳنڂًڂٛا : ط_تعاٍ_قتٜٛاڄ ع٢ً ْٛلات ٗ فيو إٝـإ، نُا ٗ تؿورل قٛي٘ 

ٚٳ٫ تٴوٵلڇؾڂٛا ًٵلٳبٴٛا   .ٚغرلٖا َٔ اٯٜاتص ٚٳا

ٌ يٕٛ ايبٌل ايبٝاض، ٚإٔ ايتٌلٜض نُا ٗ سـٜج٘ ٗ هٛك٠ ايٓٛك عٔ إٔ أُ

 .75_21/74أثبت إٔ أيٛإ ؿّٛ ايبٌل اييت ؼت ايڀبك١ اؾًـ١ٜ َتشـ٠ ايًٕٛ 

 .21/76ٚنُا ٗ سـٜج٘ ٗ ايوٛك٠ ْؿوٗا عٔ ساي١ ايّٓٛ 

 .334_23/333ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ أطٛاك ػًل اٱْوإ نُا ٗ هٛك٠ اينَل 

ًڃبٹ ٚايتٻلٳا٥ٹبٹٜٳؼٵلٴط_ تعاٍ_ٚنُا ٗ سـٜج٘ عٔ قٛي٘  ِټ ٔڇ اي ٔٵ بٳٝٵ َٹ ص زٴ 

 ظ264_30/263

ٖٚقٙ ايؿكل٠ قلٜب١ َٔ ايؿكل٠  :ايتعلض ٕوا٥ٌ ٗ باب اٱعذام ايعًُٞ_ 28

 .اييت قبًٗا ٚاييت بعـٖا

ٚإكِٛؿ باٱعذام ايعًُٞ ٖٗٓا اؿكا٥لٴ ايع١ًُٝ اييت نٌـ عٓٗا ايعًِ، 

قا ايعِل َع نْٛٗا فٗٛي١ ٗ ٚٚاؾكت أسـخ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايهٌـ ايعًُٞ ٗ ٖ

 .عِل ايٓب٠ٛ َٚا بعـٙ يكلٕٚ عـٜـ٠
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سٌ ٜأػق بٗقا : =_نُا ٜكٍٛ ايـنتٛك بًكاهِ ايػايٞ_ٚايٌٝؽ ابٔ عاًٛك 

إٔ )ايًٕٛ َٔ اٱعذام إِا ٜأػق ب٘ ٗ اعتـاٍ ؾٗٛ ىايـ ايٌاطيب ايقٟ ٜل٣ 

يو ٫ ٜٓبػٞ ايٌلٜع١ أ١َٝ يٝى ؾٝٗا َٔ عًّٛ إتكـٌَ ٚإتأػلٜٔ ٤ًٞ; يق

 (.تٓاٍٚ آٜات ايكلإٓ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ايعًّٛ اؿه١ُٝ ظُٝع أْٛاعٗا

ٖٚٛ ىايـ إػايٌ ايقٜٔ أهلؾٛا ٗ تأٌٜٚ آٜات إٍ سـ ايتهًـ ٚاجملاؾا٠ 

يًؿٜ ايكلإٓ ٚهٝاق٘، ٚمل ىلز ا٭يؿاٚ ٚايذلانٝب عٓـ َـي٫ٛتٗا ايًػ١ٜٛ، ٚمل 

 .(1)+وٌُ ايِْٓٛ َا ٫ ؼتٌُ

يٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ ٕوا٥ٌ ٗ اٱعذام ايعًُٞ، ّْٚ ٚقـ تعلض ا

ٗ َٛآع عـٜـ٠ نُا ٗ إكـ١َ ايعاًل٠ َٔ تؿورلٙ، ٚنُا ٗ  ع٢ً ٖقٙ ايتو١ُٝ

ِٵ ٜٳلٳ: ط_تعاٍ_تؿورلٙ يكٛي٘  ٚٳيځ ٚٳا٭ځكٵضٳ نځاْٳتٳا  أځ ٛٳاتٹ  ُٳ ٕٻ ايوٻ ٔٳ نځؿځلٴٚا أځ ايډقٹٜ

 .30:ا٭ْبٝا٤...ص كٳتٵكاڄ

ٔٵ عٳًځلڈ: ط_تعاٍ_تؿورلٙ يكٛي٘ ٚنُا ٗ  َٹ ٕٳ   .ايعًلص ػٳًځلٳ اٱڇْٵوٳا

ٚيكـ أٚغٌ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ ٖقا ايباب بلؾل; سٝح مل ٜهٔ ٖٔ أْهلٚا 

ٖٔ أغلم ٗ ايٓٛلٜات ايع١ًُٝ، ٚاهذلهٌ َع ؿقا٥كٗا; _ أٜٔاڄ_فيو، ٚمل ٜهٔ 

 .ؾًعٌ ٖقا ٖٛ إٓٗر ايلاًـ ٗ ٖقٙ إوأي١

نُا ٗ  :ٚعًِ ايٓؿى ،ٚايڀبٝع١ ،لٜات ٗ عًِ ايؿًوايتعلض يٓٛ_ 29

تؿورلٙ يٰٜات اييت ؾٝٗا تعلض يبعض إٛاٖل ايؿًه١ٝ، ٚايڀبٝع١ٝ ناؿـٜح عٔ 

ايوُا٤، ٚا٭كض، ٚايوشاب، ٚإڀل، ٚتهٜٛٔ اؾٌٓ، ٚػِا٥ّ ايٓبات 

                                                 

 .84_83بًكاهِ ايػايٞ ْ. ؿ_ سٝات٘ ٚآثاكٙ_ًٝؽ اؾاَع ا٭عِٛ قُـ ايڀاٖل ابٔ عاًٛك _  1
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ـٳ ايًډ: ط_تعاٍ_ٚمٛ فيو، نُا ٗ تؿورل قٛي٘  ٗٴٛكڇ عٹٓٵ ٌټ ـٻ٠ځ اي ٕٻ عٹ ٌٳلٳ إڇ ٘ٹ اثٵٓٳا عٳ

ٗٵلاڄ  .ٚغرلٖا َٔ اٯٜاتص ًٳ

ٚنقيو تعلٻض يبعض ايٓٛلٜات ٗ عًِ ايٓؿى، َٚا دا٤ ٗ ايكلإٓ َٔ 

 .اٱًاكات إٍ فيو ايعًِ

ؾهجرلاڄ َا ٜتعلض شلا عٓـ ٚكٚؿٖا ٗ : ايعٓا١ٜ بعامل اؿٝٛإ، ٚايڀرل_ 30

ٖا، ؾذلاٙ اٯٜات، نايهًب، ٚايق٥ب، ٚاـٓنٜل، ٚايػلاب، ٚاشلـٖـ، ٚغرل

 .ٜقنل تعلٜؿٗا، ٚطبا٥عٗا، ٚؾِا٥ًٗا، َٚٛاطٓٗا، ٚأْٛاعٗا، ٚغلا٥ب عذا٥بٗا

َٚٔ أَج١ً فيو َا دا٤ ٗ  :ايتعلض يًُعاؿٕ، َٚا ٜوتؼلز َٔ ا٭كض_ 31

ـٹٜـاڄ : ط_تعاٍ_تؿورل هٛك٠ اٱهلا٤ َٔ قٛي٘  ٚٵ سٳ ْٛٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄ أځ ٌٵ نڂ  ص.(50)قڂ

ب بـٜع، سٝح قوِ أُٓاؾ٘ إٍ مثا١ْٝ عٌل ؾإْ٘ تهًِ عٔ اؿـٜـ به٬ّ عذٝ

 .ُٓؿاڄ باعتباك تلنٝب أدنا٥٘، ٚبٌ ػِا٥ّ نٌ ُٓـ

ٚقٌ َجٌ فيو ٗ سـٜج٘ عٔ اينداز ٗ هٛك٠ ايٓٛك، سٝح تهًِ عًٝ٘ به٬ّ 

عًُٞ، بٌ ؾٝ٘ تعلٜؿ٘، ٚازل٘ ٗ اُڀ٬غ ايهُٝٝا٤، ٚازل٘ عٓـ ايعلب، 

 .ٚغرلِٖ، َٚٔ اًتٗل بِٓاعت٘، إٍ غرل فيو

ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ فيو ٗ تٔاعٝـ تؿورلٙ يبعض  :ٚإڂًضإٜلاؿ ايٓٛاؿك _ 32

اٯٜات; ست٢ ٜعٔـ إع٢ٓ ايقٟ ٜلدش٘ أٚ ٌّٝ إيٝ٘، ٚ٭دٌ إٔ ىؿـ َٔ 

دؿ٠ٛ إباسح اؾاؿ٠، ًٜٚڀـ َٔ عٓـ إُاكه١ يًُٓاقٌات ايك١ٜٛ ايل١ُٓٝ; 

ات ايٓكـ١ٜ، ٚإڂًض ؾًٗقا أٚؿع تؿورلٳٙ نجرلاڄ َٔ ايكِّ ايتاكى١ٝ، ٚايٓٛل

ٚٿغ عٔ ايكاك٨، ٚتعٔـ َا ٖٛ بِـؿٙ  .ٚايٓٛاؿك ٚا٭ؾانٝ٘ ا٭ؿب١ٝ اييت تٴل
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ؾهإ ٌٜٝـ بِٗ، ٜٚٓٛٙ بعًُِٗ، ٜٚٓكٌ : اسذلاَ٘ ٌٕاى٘، ْٚكً٘ عِٓٗ_ 33

عِٓٗ َا أؾاؿٙ َِٓٗ ٚيٛ عٔ طلٜل إٌاؾ١ٗ، ٚفيو نُا ٗ ْكً٘ عٔ ًٝؼ٘ هامل 

، 145_10/143ايعنٜن بٛعتٛك، نُا ٗ بٛ سادب، ًٚٝؼ٘ ٚدـٙ ايٛمٜل 

ٚ12/121 ٚ16/113_114 . 

بٌ يكـ نإ ٜٓكٌ عٔ أُشاب٘ ٚأقلاْ٘، نإٜلاؿٙ بٝتاڄ يِاسب٘ ايٌٝؽ قُـ 

ٍٴ : ط_تعاٍ_اـٔل سوٌ، نُا ٗ هٛك٠ ايبكل٠ عٓـ قٛي٘  ٛٵ ٔٵ ٜٳكڂ َٳ ٔٳ ايٓٻاڃيڇ  َٹ ٚٳ

َٳٓٻا  .اٯ١ٜص آ

 .238_19/236بـايعنٜن إوعٛؿٟ ٚنُا ٗ اهتٌٗاؿٙ ببٝت يِاسب٘ ايٌٝؽ ع

ؾكـ نتب تؿورلٙ بأهًٛب علبٞ بًٝؼ قٟٛ أػٻاف،  :دناي١ ا٭هًٛب_ 34

 .ًـٜـ ا٭هل، قهِ ايٓور

ٚډـ ثكاؾت٘ َٚعاكؾ٘ أسؤ تٛٚٝـ ــ١َ  :تٛٚٝـ ايجكاؾ١ ٚإعاكف_ 35 ؾكـ ٚ

ب ايػلض ايقٟ ٜلَٞ إيٝ٘; ؾذا٤ تؿورلٙ ساؾ٬ڄ بايٌٛاٖـ ايتاكى١ٝ، ٚا٭هايٝ

 .ايبٝا١ْٝ، ٚايؿٛا٥ـ ايع١ًُٝ، ٚا٫قتباهات، ٚايتُٔٝٓات، ٚاٱًاكات

 ١ؾ٬ ٜٓبػٞ ٕٓتوب إٔ هامف بكٛي : =1/274َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو قٛي٘ ٗ 

 ،ٚإغٔا٤ عٔ غلٓٗا ،ٚإساط١ َٛاكؿ ايٌلٜع١ ،هؼٝؿ١ ْا١٦ً عٔ ق١ً تأٌَ

بٌ إِا ٜٓٛل إٍ  ،١َٝٚاْتكاض اؾاَع١ اٱه٬ ،ٍٚ إٍ تهؿرل ْٗٛك إوًٌُ٪ٴٜٚٳ

، (1)ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٔ غابت عٓ٘ أًٝا٤ ٚسٔلٙ ٤ًٞ ;َٛاكؿ ايٌلٜع١ ْٛل٠ قٝڀ١

                                                 

 :ٖقا تٌُٔ يبٝت أبٞ ْٛاي ايقٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘_  1

ُفقتتتتتنُنتتتتتتَُٖتتتتت عُ٘وتُ لعمتتتتتيُفم تتتتتحٛ

 

ٞد  ُعمىتتتتتجُشتتتتت٠ٗيف ُٔ يفبتتتتتجُعٍتتتتت ُاشتتتتتٗيف

 

ُُ(ً)ُ
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 .+(1)بٌ ٜهٕٛ سهُ٘ ٗ إوأي١ نشهِ ؾتا٠ اؿٞ

٫ٚ عذب أعذب =: بعـ إٔ قلك َوأي١ ايعؿٛ عٔ ايعِا٠ 1/274ٚقٛي٘ ٗ 

٫ٚ ٜٓدلٟ َٔ  ،ي١ٚإعتن ،ٚاٱبا١ٝٓ ،َٔ َلٚك ا٭مَإ ع٢ً َجٌ قٛي١ اـٛاكز

أٚ ٜ٪ٍٚ قٍٛ قـَا٥٘ فيو ايتأٌٜٚ إعتاؿ،  ،سقام عًُا٥ِٗ َٔ ٜٗقب إلاؿ

 .+(2)ٚنأْٞ بَٛٝض ؾڀ١ٓ ْبٗا٥ِٗ أػق ًٜٛغ َٔ ػًٌ ايلَاؿ

                                                 

 :ٖقا تٌُٔ يبٝت ايٓابػ١_  1

ُ ذتتتُ٘ نٌٌُتتت ُح ضكتتيُ طكتتيُفثتتيفُُُٚ

 

ُ ؾتُض ى تتتتتتتتتتتتيفًُشبتتتتتتتتتتتت   ُٔ  اُ لد ىتتتتتتتتتتتت ُُ 

 ُُْ ُٖ ط حُّتتتتتتتتتتتُْزيفٌاتتتتتتتتتتتيف ٌُٗتتتتتتتتتتت  ُٔتثاعتتتتتتتتتتت

ُ

ُودتتنُ لازيفزتتُٛحُتكطتتنُوتتَُ ل وتت ُُُ 

ُ ُاالُلٗثىتتتتيفُِتتتت  ُ ذتىتتتتيفًُلٍتتتتيفُُُ:ُقيفلتتتتج

ُ

ٌبصتتتتتتتتتتتتتح َُْف  ُ بَقتتتتتتتتتتتتت ؾتُلتيفوثٍتتتتتتتتتتتتتيفُٔ

ُ ُفط  تتتتتتإُٓفتتتتتتتألحُٕٓ ىتتتتتتتيفُض تتتتتتتاُج

ُ

ُت تتتعيف ُٔت تتتعؽتُحُتتتتٍق ُٔلتتتَُتتتتاابُُُُ 

ُ  .ايُٝا١َ، ٚنإ ٜٔلب بٗا إجٌ ٗ سـ٠ ايبِل ٖٞ مكقا٤(: ؾتا٠ اؿٞ: )قٛي٘

 . إا٤ ايكًٌٝ ٜهٕٛ ٗ ايٌتا٤، ٜٚكٌ ٗ ايِٝـ(: ٚايجُـ)فتُع١، (: ًٹلاع: )ٚقٛي٘

 .اؿواب: أٟ سوب، ٚاؿوب١(: قـ: )اؾبٌ، ٚقٛي٘(: ٚايٓٝل)وٝ٘ ب٘، (: وؿ٘: )ٚقٛي٘

 .ٚإع٢ٓ أْٗا أهلعت ٗ أػق سواب ايڀرل ٗ تًو ايٓاس١ٝ

ُٹبٵ ٗ أَلٟ، ٫ٚ ؽڀ٧ ؾٝ٘ نُا أُابت اينكقا٤ ٗ عـؿ اؿُاّ ٚمل ؽڀ٧: َع٢ٓ ايبٝتٚ  .أ

نإ شلا قڀا٠; ؾُل بٗا هلب َٔ _ ٖٚٞ َٔ بكاٜا طوِ ٚدـٜى_إٔ مكقا٤ ايُٝا١َ _ نُا معُٛا _ ٚايك١ِ 

 :ايكڀا بٌ دبًٌ، ؾكايت

ُلٗتتجُ ذتىتتيفًُلٗتتْ

 

ُ ؾتُلتيفوثٗتتتتتتتتتتتتتْ 

ٖ تتتتتْ  ُأٌُصتتتتتحَُْق ب

ُ

ُوٗتتتتُْمتُ ذتىتتتتيفً 

ُ اْٛل إٍ ايٌلٜع١ ْٛل٠ ًا١ًَ; ست٢ إفا سهُت ٗ : ×ؾٗق ق١ِ ؾتا٠ اؿٞ، َٚكِٛؿ ابٔ عاًٛك 

 .نإ سهُو َِٝباڄ دامَاڄ نشهِ ؾتا٠ اؿٞ_ أٟ َوأي١ 

 (ّ)     .ٖٚهقا ٚٚـ تًو ايك١ِ ــ١َ غلٓ٘

 :ٖقا تٌُٔ يبٝت َٔ أبٝات يِٓل بٔ هٝاك ٜكٍٛ َڀًعٗا_  2

ُى تتت  متتنُ ل وتتتيفأُوتتٗ ُز ُُا ُٝخ

 

ُٖٕٔشتتت ُاُُٖكتتتُُٕمتتتيفُ تتت  ًُُُ 

 

ُ(ً)ُ
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ؾإفا َل ب٘ عاؿ٠ َٔ  :إكداع ا٭ًٝا٤ إٍ أُٛشلا، ٚأهبابٗا ا٭ٍٚ_ 36

كدع إٍ _ ل َٔ ا٭َٛك ايعاؿات، أٚ ػلاؾ١ َٔ اـلاؾات، أٚ عٌُ ٜعـ كَناڄ ٭َ

 .أٌُ فيو، َٚبـ٥٘، ٚهبب٘

سٝح ؼـخ عٔ _ نُا ٗ هٛك٠ ايٓٛك_َٚٔ فيو سـٜج٘ عٔ ًذل٠ اينٜتٕٛ 

 .أٌُ تًو ايٌذل٠، ٚأْٗا َعلٚؾ١ قبٌ ايڀٛؾإ، ٚؼـخ عٔ أَانٔ ْباتٗا

ؾذعًت : =1/7ٗ َكـَت٘ × قاٍ  :ينّٚ ايعـٍ، ٚؼلٟ اٱِْاف_ 37

ٞٻ إٔ أبـٟ ٗ تؿ ورل ايكلإٓ ْهتاڄ مل أكٳ َٔ هبكين إيٝٗا، ٚإٔ أقـ َٛقـ سكاڄ عً

 +.اؿهِ بٌ طٛا٥ـ إؿولٜٔ تاك٠ڄ شلا ٚآ١ْٚڄ عًٝٗا

ٗ فيو; ؾهإ ًٜنّ ايعـٍ، ٜٚتشل٣ اٱِْاف ٗ َوا٥ٌ × ٚقـ ُـم 

 .اـ٬ف اييت ٜٛكؿٖا

ٖٚقٙ ايؿكل٠ قلٜب١  :ٚإٓاق١ٌ اؿل٠ ،اؿلْ ع٢ً إٛام١ْ، ٚايذلدٝض_ 38

بكتٗا; ؾٗٛ ٜٛامٕ، ٜٚلدض، ٜٚٓاقٍ بٓنا١ٖ ٚسل١ٜ بعٝـاڄ عٔ ايتعِب; َٔ ها

ؾُع أْ٘ َايهٞ إقٖب إ٫ أْ٘ قـ ىايـ إايه١ٝ، ٚقـ ٜٓتكـ بعض عًُا٥ِٗ ؾُٝا 

 .ٜٛكؿْٚ٘

ٚتلاٙ ٜٛكؿ ن٬َاڄ ٭١ُ٥ ايًػ١ ٚأهاطٌ ايب٬غ١، ٚعًُا٤ ايتؿورل ناينكٌلٟ، 

شلِ، ٜٚٓاقٌِٗ، ٚكَا اهتـكى عًِٝٗ ٚايوهانٞ، ٚابٔ عڀ١ٝ، ؾٝٛامٕ بٌ أقٛا

 .ٚػايؿِٗ

ؾ٬ تل٣ عٓـٙ توؿٝٗاڄ  :زلٛ ايعباك٠، ٖٚـ٤ٚ ايٓدل٠، ٚينّٚ ا٭ؿب_ 39

 .يًؼِّٛ، ٫ٚ كَٝاڄ بايتِٗ دناؾاڄ، ٫ٚ تعٓٝؿاڄ ع٢ً إؼايـ
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 .بٌ ػـ عٓـٙ ايعباك٠ إٗقب١، ٚا٭ؿب ايعايٞ، ٚايلؾل بإؼايـ

قٙ إن١ٜ ٗ عنٚ ايٓكٍٛ، ٚايـق١ ٗ فيو، ٚتتذ٢ً ٖ :ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ_ 40

 .ٚتلى ايتنٜټـ ع٢ً إؼايؿٌ إٍ غرل فيو

ؾذلاٙ ٜٛكؿ إوأي١  :ٚايـأب ٗ تتبع إوا٥ٌ ٚا٫هتكلا٤، طٍٛ ايٓٻؿى،_ 41

 .ٜٚڀٌٝ ؾٝٗا، ٜٚٛكؿ ا٭قٛاٍ عًٝٗا، ؾ٬ ٜٳؿڃلٴؽ َٓٗا إ٫ ٚقـ قتًٗا عجاڄ ٚؼلٜلاڄ

ٌ، بٌ ٜٳلٴؿټ َا ٫ ٜعٔـٙ ايبشح ٚايـيٌٝ نُا ٗ سـٜج٘ ٫ٚ تلاٙ ٜكٓع بهٌ َا قٝ

، ٚنُا 216_1/207عٔ اؿلٚف إكڀع١ ٗ ايكلإٓ، ٚهلؿ ا٭قٛاٍ ايٛاكؿ٠ ؾٝٗا 

ٗ هٛك٠ _ تعاٍ_ٗ سـٜج٘ عٔ َوأي١ بلا٠٤ ايكلإٓ َٔ ايٌعل عٓـ تؿورل قٛي٘ 

ٌٿعٵلٳ: طٜى ُٵٓٳاٙٴ اي َٳا عٳًډ َع٢ٓ نٕٛ  ، ٚنُا ٗ سـٜج٘ ع65ٔ_23/57ص ٚٳ

 .92_21/90اٱه٬ّ ٖٛ ايؿڀل٠ 

٫ٚ أؿٍ ع٢ً طٍٛ ْؿو٘ َٔ نْٛ٘ ؾول ايكلإٓ ٗ َـ٠ توع١ ٚث٬ثٌ عاَاڄ ٚهت١ 

ُٵلٷ_ ٗ فات٘_أًٗل، ٖٚٛ   .عٴ

اهتـكان٘ ع٢ً ْؿو٘ ؾكـ ٜكلك ٦ًٝاڄ، أٚ ٜؿٛت٘ _ أٜٔاڄ_ٖٚا ٜـٍ ع٢ً فيو 

بعـ; ؾذلاٙ بعـ فيو ٜٓب٘  ٤ًٞ، أٚ ٜتبٌ ي٘ ايِٛاب، أٚ ٜٛٗل ي٘ َنٜـ ؾا٥ـ٠ ؾُٝا

 .ايكاك٨، ُٜٚٛٝ٘ بإٔ ٜٴًشل ايؿا٥ـ٠ اؾـٜـ٠ بٓٛرلاتٗا ٖا هبل تؿورلٙ

 .٫ٚ كٜب إٔ طٍٛ َـ٠ ايتأيٝـ ُـٙ َا ٜوتذـ ي٘ َٔ إعاكف ٚا٭عاخ

٘ٴ: ط_تعاٍ_َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو َا دا٤ ٗ تؿورلٙ يكٛي٘  ـٵعٴ ْٳاؿٹٜٳ ًڃٝٳ ص ؾځ

رل ٖقٙ اٯ١ٜ عٔ ؿاك ايٓـ٠ٚ، ٚتاكىٗا ٚإٔ ، سٝح تهًِ ٗ تؿو30/451

ٕډا ماؿ إوذـ اؿلاّ دعٌ َهإ ؿاك ايٓـ٠ٚ =اـًٝؿ١ ايعباهٞ إعتٔـ باهلل 

ٖٴـّ، ٚأڂؿػًت َواست٘ ٗ  َوذـاڄ َت٬ِڄ بإوذـ اؿلاّ، ؾاهتُل نقيو، ثِ 
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َواس١ إوذـ اؿلاّ ٗ اينٜاؿ٠ اييت ماؿٖا إًو هعٛؿ بٔ عبـايعنٜن ًَو 

 +.ٖع1379اؿذام ٚلـ ه١ٓ 

ٜٚٴ٬سٜ إٔ تاكٜؽ ٖقٙ اينٜاك٠ اييت فنلٖا ابٔ عاًٛك ناْت قڂبٳٝٵٌ اْتٗا٥٘ َٔ 

 .ايتؿورل بو١ٓ ٚاسـ٠

ٍټ ع٢ً ؿأب٘، ٚتتبع٘  .ٖٚقا ٜـ

ٌٿ َا ُٝن ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل إٔ َ٪يؿ٘ ابت٢ٓ نجرلاڄ َٔ  نُا إٔ َٔ أد

 .ب٬غ١، ٚايؿك٘ ٚغرل فيوأسهاَ٘ ع٢ً ا٫هتكلا٤ ٗ ايًػ١ ٚاي

 .ٚتًو ػ١ِِٝ ٫ ٜكّٛ بٗا إ٫ ا٭ؾقاف

قلٜب١ َٔ  ٖٚقٙ ايؿكل٠: تعاٖـٙ يتؿورلٙ بايتٗقٜب، ٚايتٌقٜب، ٚاينٜاؿ٠_ 42

أْ٘ بعـ إٔ ؾلؽ َٔ تؿورلٙ ُاك ٜتعاٖـٙ بايتٌقٜب، ٚايتٗقٜب ; ؾٝٛٗل ايوابك١

ٖع، ٢ٗ1380 َٓ٘ عاّ قبٌ إٔ ٜڀبع، بـيٌٝ أْ٘ قـ أًاك ٗ ػا١ُ ايتؿورل أْ٘ اْت

َٚع فيو ٜٛكؿ ؾٛا٥ـ ْٚك٫ٛڄ َٔ نتب ثِ وٌٝ إيٝٗا ٗ اشلاٍَ، ٚكَا فنل تاكٜؽ 

طباع١ تًو ايهتب احملاٍ إيٝٗا ٖٚٞ ؼٌُ تاكىاڄ سـٜجاڄ بايٓوب١ يتاكٜؽ اْتٗا٥٘ َٔ 

 .ايتؿورل، أٟ أْٗا ُـكت بعـ اْتٗا٥٘ َٔ تؿورلٙ

، سٝح ْكٌ ن٬َاڄ َٔ 15/19 َجاٍ فيو َا لـٙ ٗ تؿورل هٛك٠ اٱهلا٤

: سلٻكٙ عاكف عاكف ٗ اجمل١ً إوُا٠: =نتاب، ثِ عنا إيٝ٘ ٗ اشلاٍَ، ٚقاٍ

نإْٛ ا٭ٍٚ ه١ٓ  12َٔ ايو١ٓ  2بإًُه١ ا٭كؿ١ْٝ عـؿ ( كهاي١ ايعًِ)

 .ٖع_ا+ 1968ّ

 .ٖع تكلٜباڄ1388ٖٚقٙ ايو١ٓ ا٬ٕٝؿ١ٜ تٛاؾل بايتاكٜؽ اشلذلٟ ه١ٓ 

 .اف ٖقٙ ايؿا٥ـ٠ بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل بجُإ هٓٛاتٖٚقا ٜعين أْ٘ أٓ

ؾايتؿورل طاؾض بايٓكٍٛ عٔ ا٭١ُ٥ ٚايعًُا٤ ٗ ًت٢ ايؿٕٓٛ  :نجل٠ ايٓكٍٛ_ 43
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هٛا٤ٷ ناْت ًلع١ٝ، أٚ يػ١ٜٛ، أٚ ب٬غ١ٝ، أٚ غرلٖا َٔ ؾلٚع ايعًِ ٚايجكاؾ١ 

 .ايعا١َ

خ ايعا١َ، ؾذا٤ هٛا٤ با٭ًعاك، أٚ ا٭َجاٍ، أٚ اؿٛاؿ :نجل٠ ا٫هتٌٗاؿ_ 44

تؿورلٙ ساؾ٬ڄ بايٌٛاٖـ َٔ ٖقا ايكبٌٝ، نُا ٗ ق١ِ ايٛمٜل ا٭ْـيوٞ قُـ ابٔ 

 .اـڀٝب ايوًُاْٞ َع ًَو إػلب

ُٳتٹٞ ايډتٹٞ ط: _تعاٍ_ٗ تؿورل قٛي٘ : ×سٝح قاٍ  ٌٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٜٳا بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ

ِٵ عٳًځ٢ ًڃتٴهڂ ٔٻ ٚٳأځْٿٞ ؾځ ِٵ  ُٵتٴ عٳًځٝٵهڂ ٌٳ أځْٵعٳ ُٹ أعٝـ ػڀاب بين إهلا٥ٌٝ  :صايڃعٳايځ

يكِـ ايتهلٜل ي٬ٖتُاّ بٗقا  ;ٕا ٚقع ٗ ػڀابِٗ ا٭ٍٚ بڀلٜل ايٓـا٤ ٖاث٬ڄ

َٓ٘ تقنرلِٖ بٓعِ اهلل  ـٳِٹؾإٕ اـڀاب ا٭ٍٚ قڂ ;َٚا ٜذلتب عًٝ٘ ،اـڀاب

ٗٞ ْٚ ،إيِٝٗ َٔ اهلل َٔ أَل ؿٴلڇيٝهٕٛ فيو ايتقنرل ؿاع١ٝ ٫َتجاٍ َا ٜٳ _تعاٍ_

 ."ع٢ً يوإ ْبٝ٘

ٍٳ ايب٬غ١ إٔ  نإ سلټ غرل أْ٘ ٕا نإ ايػلض إكِٛؿ َٔ فيو ٖٛ ا٫َتجا

ٌٜٚرل إيٝٗا  ،٫ٚ ٜڀٌٝ ٗ إكـ١َ، ٚإِا ًِٜ بٗا إٕاَاڄ ،ٜؿٔٞ ايبًٝؼ إٍ إكِٛؿ

 .بإباؿك٠ إٍ إكِٛؿ ع٢ً ًـ٠ ا٫ٖتُاّ ب٘ تٓبٝٗاڄ ;إْا٫ڄ

ٜٚقنلْٚ٘ ٗ  ،ٜعـٕٚ َجٌ فيو َٔ ْبا١ٖ اـڀٝبٚايبًػا٤  ،ٚمل ٜنٍ اـڀبا٤

إف قاٍ عٓـ هؿاكت٘ عٔ ًَو  ;َٓاقب ٚمٜل ا٭ْـيى قُـ بٔ اـڀٝب ايوًُاْٞ

غلْاط١ إٍ ًَو إػلب ابٔ عٓإ أبٝات٘ إٌٗٛك٠ اييت اكػًٗا عٓـ ايـػٍٛ عًٝ٘ 

 :طايعٗا

َٛ ُ لتقتتتتتتتتتتتتت  دُ هللُستيفعتتتتتتتتتتتتت  ُخمٗحتتتتتتتتتتتت

ُ

ُالكُوتتتتتيفُاللُوتُ لتتتتت زيفُقىتتتتت ُُعدتتتتتُ

ُ  :قاٍِ ث
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ُ ُبتتتتتأ لُاٌ لتتتتتتُ   ٔ لٍتتتتتيف ُ  تتتتُت

ُ

ٍُتتتتتتٕ ُٔالُعىتتتتتت ُٔ لتتتتتتٕالكُوتتتتتتيفُٔ َُُّ

ُ ُٔقتتتتتتتتتتتت ُاِىتتتتتتتتتتتتثّيٌُتحتٕستّتتتتتتتتتتتتتي

ُ

ٌُُ ٌُتتتتتتتتتتت ٔ ثفٕزّتتتتتتتتتٌُٕ٘ لٗتتتتتتتتت ُٔ 

ُ  ،ٚأفٕ ي٘ ٗ اؾًٛي ،َا تلدع إيِٝٗ إ٫ ظُٝع َڀايبِٗ :ؾكاٍ ي٘ أبٛ عٓإ

 .ؾوًِ عًٝ٘

بوؿرل  مل ْوُع= :_ٚنإ َٔ ١ًْ ايٛؾـ_ (1)قاٍ ايكآٞ أبٛ ايكاهِ ايٌلٜـ

 . +هؿاكت٘ قبٌ إٔ ٜوًِ ع٢ً ايوًڀإ إ٫ ٖقا ٢قٔ

ٍٴ إٍ  ٚنإ اٱؾٔا٤ٴ ،ُـاكتٗا بايتكـِٜ ؿلٿ ا٤ٶٗ إكـ١َ قٔ ؾهإ اٱْا

ا َٔ ٗٳكِّشٳيٹ ا٤ٶإٍ تؿٌِٝ ايٓعِ قٔ ؿك٘ ٗ ايعٓا١ٜ، ٚايلدٛعٴ ا٤ٶإكِٛؿ قٔ

ٚع١ٛ ي٘ ٕٚٔ  ،٘ٚتهلِٜ يًُٓعِ عًٝ ،ؾإٕ فنل ايٓعِ ُذٝـ يًُٓعِ ;ايتعـاؿ

ايه٬ٌَ بعـ  ْعڇ ؾًًتهلٜل ٖٓا ْهت١ڂ ;ٜبًػِٗ ػدل فيو تبعح ع٢ً ايٌهل

 483_1/482 .ايتعـاؿ ٕا ؾٝ٘ إْاٍ َع٢ٓ ايٓع١ُ ْٚهت١ڂ ،تؿلٜكُٗا

ؾهجرلاڄ َا ٜٛكؿ ايٌاٖـ، أٚ ايك١ِ، أٚ اؿاؿث١، أٚ إوأي١ ٗ  :ايتهلاك_ 45

 :ببٝت عُلٚ بٔ َعـٟ نلب أنجل َٔ َٛٓع َٚٓاهب١، نُا ٗ اهتٌٗاؿٙ

ُاوتتتتتتتَُ عتيفٌتتتتتتتُٛ لتتتتتتت  عُ٘ ل تتتتتتتىٗعُُُ

 

ُٖتتتتتتتتتتتتته قعُٔا تتتتتتتتتتتتتطيفبُِ٘ستتتتتتتتتتتتتٕ ُُ 

 :ٚنُا ٗ بٝت ا٭سْٛ 

ُىتىِّخ ث ٔ ن ُتتتتتتتتأهُتتتتتتتتأهُعتتتتتتتَُودتتتتتتتُُ

 

ُُٓعمتتتتتتتتتُٜ ألقتتتتتتتتت  ُختشتتتتتتتتتُٜبتتتتتتتتتٕ ا د 

 :ٚنُا ٗ بٝت بٌاك 

ُبكِّتتتتتتتتتت  ُ تتتتتتتتتتيفض  ُقاتتتتتتتتتتنُ مستتتتتتتتتتري

 

ُ ُُن كُ لٍستتتتتتتتتتتتتتتتتتيفلُوتُ لثتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكرُي 

 
                                                 

ٚي٘  760ٖٛ أبٛ ايكاهِ قُـ بٔ أٓـ اؿوٝين ايوبيت ثِ ايػلْاطٞ قآٞ غلْاط١ إتٛؾ٢ ه١ٓ _  1

 .ايٌلغ إٌٗٛك ع٢ً َكِٛك٠ سامّ ايكلطادين
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 :َع إتٓيب ٗ بٝتٝ٘ ايًقٜٔ ٜكٍٛ ؾُٝٗا ٚنُا ٗ اهتٌٗاؿٙ بك١ِ هٝـ ايـٚي١

ُٔقحتتتتجُٔوتتتتيفُوتُ نتتتتتٕحُشتتتت ُلٕ قتتتت ُُُُ

 

ُ أٌتتت ُوتُزحتتتَُ لتتت اُِٝٔتتتٌُٕتتتيفٟيُُُُ 

 ُٛ ُـتتتتت ُبتتتت ُ ألبغتتتتيفهُ مىتتتتُِٜاقتتتتت

 

ُٔٔزّتتتتتتت ُٔ  تتتتتتتيفلُٔخ تتتتتتت كُبيفستتتتتتتيُُُ 

ٚنُا ٗ تهلاكٙ يبعض إوا٥ٌ ٚا٭يؿاٚ ٚإِڀًشات، نتهلاكٙ يبعض  

: ض إِڀًشات ايٓش١ٜٛ نكٛي٘ٚتهلاكٙ يبع_ نُا هٝأتٞ_إِڀًشات ايب٬غ١ٝ 

َا تؿٝـ َع٢ٓ دـٜـاڄ : ٖقٙ ساٍ َ٪هو١، أٚ ساٍ َ٪نـ٠، ٜٚعين بإ٪هو١

 +.دا٤ مٜـاڄ كانباڄ= :نكٛي٘

ًڃٓٳاىځ يٹًٓٻايڇ : ط_تعاٍ_ٜٚعين بإ٪نـ٠ َا ت٪نـ َع٢ٓ َٛدٛؿاڄ نكٛي٘  ٚٳأځكٵهٳ

ٔٳ: طٚقٛي٘ص كٳهٴ٫ٛڄ ـٵبٹلڇٜ َٴ ِٵ  ٚٳيډٝٵتٴ ِٻ   ص.ثٴ

، (ؾځقٵيځهځ١)ا ٜٛكؿ بعض ا٭يؿاٚ ٚإِڀًشات ٗ ؾك٘ ايًػ١ نه١ًُ ٚنجرلاڄ َ

 +.ؾهإ ٖقا اـتاّ ؾقيه١=، أٚ +ٖقٙ ؾقيه١: =ؾذلاٙ ٜكٍٛ

ِٿٌ ٚػ٬ُت٘، َٚٓ٘ ؾځقٵيځوځ : ٚايؿقيه١ ُٳٌ َا ؾڂ َٴذٵ ـٳث١، َٚعٓاٖا  َٴشٵ ن١ًُ 

 .أٟ أْٗاٙ ٚؾلؽ َٓ٘: اؿوابٳ

 .ٌ سواب٘ؾځقٳيٹوځ نقا ٚنقا إفا أْ: ٖٚٞ َٓشٛت١ َٔ

 .إٍ غرل فيو َٔ ا٭َج١ً ايهجرل٠ إهلك٠

ؾٗقا ٖٛ فٌُ َٓٗر ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ، ٚػ١ُ٬ َناٜاٙ، َٚا 

 .اًتٌُ عًٝ٘

 .ٚمل أڂنجل َٔ إٜلاؿ ا٭َج١ً، ٚايٌٛاٖـ ع٢ً َا فٴنل; كغب١ ٗ اٱهام

َٚٔ ػ٬ٍ فيو ٜتٔض يٓا إٔ ابٔ عاًٛك ٜل٣ إٔ ايكلإٓ نتاب ٖـ٣ 

 .غ، َٚٓبع عًّٛ ٚآؿابٚإ٬ُ
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ُ لاال ُٛوتُتح ريُ لثط ٖ ُٔ لثٍٕٖ :ُـتّٗ 

مل وؿٌ تؿورلٷ َٔ ايتؿاهرل بايب٬غ١ ايعلب١ٝ، ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍ نُا سؿٌ 

 .ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل

ـٷ َٔ إؿولٜٔ  ّٻ أس ؾٔ _ نُا ٜكٍٛ ابٔ عاًٛك ٗ َكـ١َ تؿورلٙ_ٚمل ى

 .نُا ػِٛا ا٭ؾاٌْ ا٭ػل٣ ؿقا٥ل ايب٬غ١ بهتابٺ

ايتنّ أ٫ ٜٴػؿٌ ايتٓبٝ٘ ع٢ً َا ًٜٛغ ي٘ َٔ ٖقا _ نُا ٜكٍٛ_َٚٔ أدٌ فيو 

عوب َبًؼ ايؿِٗ  ٘ٴُٳٗڇيڃايؿٔ ايعِٛٝ ٗ آ١ٜ َٔ آٟ ايكلإٓ ايعِٛٝ; نًُا أڂ

 .(1)ٚايتـبل

١ٺ ٚشلقا دا٤ تؿورلٙ ساؾ٬ڄ بـقا٥ل ايب٬غ١، ْٚهتٗا، ٚأؾاْٝٓٗا; ؾ٬ تهاؿ ُل بآٜ

ٍّ أٚ أنجل َٔ ؾٕٓٛ ايب٬غ١ ٚػـٙ قـ بٝٻٔ أْٗا إ٫  .ٌَت١ًُڅ ع٢ً ؾ

تڀبٝلڈ عًُٞ يكٛاعـ ايب٬غ١ ايعلب١ٝ  إٕ ٖقا ايتؿورل ػرلٴ :٫ٚ تبايؼ إفا قًت

 .ع٢ً آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ

ٖٚقا : ؾذلاٙ نجرلاڄ َا ٜكٍٛ; َٚٔ أدٌ فيو نجل إٜلاؿٙ يًُِڀًشات ايب٬غ١ٝ

أٚ اهتؿٗاّ  أٚ إٜػاٍ، اعذلاض، أٚ سقف، أٚ إهام، تقٌٜٝ، أٚ تتُِٝ، أٚ

 ْٛع٘ نقا ٚنقا، ٚتلاٙ ٜٛكؿ ايهجرل َٔ َوا٥ٌ ايتٌبٝ٘، ٚا٫هتعاك٠ بأْٛاعٗا،

                                                 

 .، ٚهتأتٞ نا١ًَڄ بِٓٗا بعـ ق1/8ًٌٝاْٛل َكـ١َ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل  _1

 مكدم٘ يف عله البالغ9٘ املبخح الزابع
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 .َٚا دل٣ فل٣ فيو ٚايبـٜع ٚأقواَ٘،

ِڈ بايب٬غ١  سٌِ عٓـٙ إًها٫تٷ نجرل٠، _ ؾإفا مل ٜهٔ ايكاك٨ ع٢ً عً

ـٻ ٚايتبى عًٝ٘ إكِٛؿ ٗ َٛاطٔ عـ٠، ٚؾا ِٷ غنٜلٷ، ٚػرلٷ نجرلٷ، ٚكَا ع ت٘ عً

 .ايعٓا١ٜ بايب٬غ١، َٚوا٥ًٗا ٓلباڄ َٔ ايذلف، أٚ ايتًُض

ٔ عٔ ٤ًٞٺ َٔ ؾٌٔ ٖقا ٝٵعًِ ايب٬غ١ تٴبٹ ٖٗقٙ ْبق٠څ َٛدن٠ فيو َٚٔ أدٌ 

 .ايعًِ، ٚتاكى٘، ٚتڀٛكٙ، ٚأًٗل ايهتب ؾٝ٘

ٞ، ٚايبٝإ، إعاْ_ٚبعـ فيو ٜهٕٛ اؿـٜح عٔ عًّٛ ايب٬غ١ ايج٬ث١ 

ب٤ٌٞ َٔ  ٚعٔ بعض َا ٜـػٌ ؼت ٖقٙ ا٭قواّ َٔ إٛٓٛعات_ ٚايبـٜع

  .اٱهام
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ُ
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َتشـثاڄ عٔ ؾٌٔ ٖقا ايعًِ َٚوٝى اؿاد١ × قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعوهلٟ 

ٕٻ _و عًٝ٘، ٚقځٝٻٔ٘ يو، ٚدعًو َٔ أًُٖ٘و اهلل اـرل، ٚؿيډعًډ_اعًِ = :إيٝ٘  أ

عًِ _ بعـ إعلؾ١ باهلل دٌ ثٓا٩ٙ_بايتشؿٜ  أسل ايعًّٛ بايتعًِ، ٚأ٫ٖٚا

ايٓاطل _ تعاٍ_ايب٬غ١، َٚعلؾ١ ايؿِاس١، ايقٟ ب٘ ٜعلف إعذام نتاب اهلل 

باؿل، اشلاؿٟ إٍ هبٌٝ ايلًـ، إـيٍٛ ب٘ ع٢ً ُـم ايلهاي١ ُٚش١ ايٓب٠ٛ، 

اييت كؾعت أع٬ّ اؿل، ٚأقاَت َٓاك ايـٜٔ، ٚأمايت ًب٘ ايهؿل بدلاٖٝٓٗا، 

 .سذب ايٌو بٝكٝٓٗاٖٚتهت 

ٌٻ َعلؾ١ ايؿِاس١ مل ٜكع  ُٵٓا إٔ اٱْوإ إفا أغؿٌ عًِ ايب٬غ١، ٚأػ ٚقـ عٳًٹ

عًُ٘ بإعذام ايكلإٓ َٔ د١ٗ َا ػِ٘ اهلل ب٘ َٔ سؤ ايتأيٝـ، ٚبلاع١ ايذلنٝب، 

ُٻٓ٘ َٔ اؿ٠ٚ٬،  َٚا ًشٓ٘ ب٘ َٔ اٱعذام ايبـٜع، ٚا٫ػتِاك ايًڀٝـ; ٚٓ

٘ٹ ٚدنايتٗا، ٚعقٚبتٗا ٚه٬هتٗا، إٍ ٚدًً٘ َٔ كْٚل ايڀ٠ٚ٬ ، َع هٗٛي١ نًُ

 .غرل فيو َٔ قاهٓ٘ اييت عذن اـًل عٓٗا، ٚؼرلت عكٛشلِ ؾٝٗا

ٚإِا ٜعلف إعذامٙ َٔ د١ٗ عذن ايعلب عٓ٘، ٚقِٛكِٖ عٔ بًٛؽ غاٜت٘، 

 .، ٚنُاٍ َعاْٝ٘، ُٚؿا٤ أيؿاٚ٘(1)ٗ سوٓ٘ ٚبلاعت٘، ٚه٬هت٘ ِْٚاعت٘

ـٳ٣ بٗـٜ٘، ٚإتهًِ إٌاك إيٝ٘ ٗ بايؿ_ يعُلٟ_ٚقبٝضٷ  كٝ٘ إ٪مت ب٘; ٚايكاك٨ إٗت

                                                 

 .ايٛٓٛغ: اايِٓاع١ ٖٓ _1

ُفضنُعميُ لاال ٛ:ُأال 
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ٚبايعلبٞ  (1)سؤ َٓاٚلت٘، ُٚاّ آيت٘ ٗ فاؿيت٘، ًٚـ٠ ًهُٝت٘ ٗ سٹذٳاد٘

إ٫ َٔ _ تعاٍ_أ٫ ٜعلف إعذام نتاب اهلل _  (3)، ٚايكلًٞ ايِلٜض(2)ايًِٝب

تـٍ عًٝ٘ َا اهتـٍ ب٘ اؾاٌٖ أٚ إٔ ٜو (5)ٚايٓبڀٞ (4)اؾ١ٗ اييت ٜعلؾ٘ َٓٗا اينلٞ

 .(6)+ايػيب

ٚشلقا ايعًِ بعـ فيو ؾٔا٥ٌ ٌَٗٛك٠، َٚٓاقب َعلٚؾ١; : =×إٍ إٔ قاٍ 

َٓٗا إٔ ُاسب ايعلب١ٝ إفا أػٌ بڀًب٘، ٚؾلٻٙ ٗ ايتُاه٘، ؾؿاتت٘ ؾًٔٝت٘، 

٘ٹ  ٛٵتٹ ُٻ٢_ ٚٳعٳًكځتٵ ب٘ كف١ًٜڂ ؾځ ها٥ل ؾٔا٥ً٘; ٭ْ٘  (7)عؿچ٢ ع٢ً ْٝع قاهٓ٘، ٚع

ٜٺ سؤ، ٚآػل قبٝض; ًٚعل إ فا مل ٜؿلم بٌ ن٬ّ دٝـ، ٚآػل كؿ٤ٟ; ٚيؿ

 .بإ دًٗ٘، ٚٚٗل ْكِ٘_ ْاؿك، ٚآػل باكؿ 

_ ٚقـ ؾات٘ ٖقا ايعًِ_إفا أكاؿ إٔ ِٜٓع قِٝـ٠، أٚ ٧ٌٜٓ كهاي١ _ أٜٔاڄ_ٖٚٛ 

ٚاهتعٌُ ايٛسٌٞ ايعهل; ؾذعٌ  (8)لكَنز ايِؿٛ بايهـك، ٚػً٘ ايػٴلك بايعٴ

 :ًذاٌٖ، ٚعدل٠ڄ يًعاقٌ; نُا ؾعٌ ابٔ دشـك ٗ قٛي٘ي (9)ْؿو٘ َٗنأ٠

                                                 

ٞٸ ٫ ٜٓكاؿ: ًـٜـ ايٌه١ُٝ _   .إفا غًب٘ ٗ اؿذ١: َِـك ساد٘: ٚاؿٹذٳاز. أب

 .اـايّ ايٓوب: ايًِٝب _2

 .اـايّ ايٓوب: ايِلٜض _3

 .ٚاسـ اينْٛز ِٖٚ دٌٝ َٔ ايوٛؿإ: بؿتض ايناٟ ٚنولٖا: اينلٞ _ 4

 .بايبڀا٥ض بٌ ايعلاقٌ ٚاسـ ايٓب٘ بؿتشتٌ ِٖٚ دٌٝ َٔ ايعذِ ناْٛا ٜٓنيٕٛ: ايٓبڀٞ_ 5

 .2_1نتاب ايِٓاعتٌ ْ_  6

ُٻ٢_ 7  .ايباقٞ: ٚايوا٥ل. أػؿ٢: عٳ

 .ايكقك: ايٓؿٝى َٔ نٌ ٤ًٞ، ٚايعل٠: ايػل٠_ 8

 .ٖن٩اڄ_ 9



 

56 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

  مكدم٘ يف عله البالغ٘  9لزابعاملبخح ا

 

 

 

 

 

ْدُُُ ٕ َلتتتتتتتتتت ُضمحتتتتتتتتتتجدُؿتتتتتتتتتتتيفُا َقَمتتتتتتتتتتج ُض 

ُ

ٗ ٌَتيدُُ  ٛشُخ َمق ّتتتتتتتتتتتيفُش تتتتتتتتتتت ُ( )ِ ى   ز َمتتتتتتتتتتت

ُ ُُُ ٛ ٗ تتتتتتتتتت ٍدٕف ُٔوتتتتتتتتتتيفُش تتتتتتتتتتا   َقج ُوتتتتتتتتتتَُت 

ُ

ٔ ض تتتتتت  ُ َ ٖ يدُٜبّتتتتتتيفُوبتتتتتت َمٖتتتتتتا  ُِّ ُ( ) دتتتتتتت

ُ  .إٕ نٓت نافباڄ ؾاهلل سوٝبو: ٚأٌْـٙ ابٔ ا٭علابٞ، ؾكاٍ

َٴهځلنځوٳ١ تٳلٳبٴٛتٳا ٚقبٛه١ : ب٘ إٍ بعض ايل٩ها٤ٚنُا تلدِ بعِٔٗ نتا

 .بٹوٳلٿٜتا

ٍٻ ٘ ٚمل ع٢ً هؼاؾ١ عكً٘، ٚاهتشهاّ دًٗ٘; ٚٓلٻٙ ايػلٜب ايقٟ أتكٓ ؾـ

 .ا ؾات٘ ٖقا ايعًِ، ٚؽًـ عٔ ٖقا ايؿٜٔٓؿع٘، ٚسڀ٘ ٚمل ٜلؾع٘ ٕډ

 تِٓٝـ ن٬ّ َٓجٛك، أٚ تأيٝـ ًعل َّٓٛٛ، ٚؽڀ٢ ٖقا_ أٜٔاڄ_ٚإفا أكاؿ 

ايعًِ ها٤ اػتٝاكٙ ي٘، ٚقبشت آثاكٙ ؾٝ٘; ؾأػق ايلؿ٤ٟ إلفٍٚ، ٚتلى اؾٝـ 

 .إكبٍٛ، ؾـٍ ع٢ً قِٛك ؾُٗ٘، ٚتأػل َعلؾت٘ ٚعًُ٘

 .(3)+اػتٝاك ايلدٌ قڀع١ َٔ عكً٘; نُا إٔ ًعلٳٙ قڀع١څ َٔ عًُ٘: ٚقـ قٌٝ

                                                 

ايڀٌٜٛ اؾوِٝ ايؿيتٸ َٔ اٱبٌ ٚاـٌٝ : ٚايٌِٝٛ ،ايٓاق١: ٚاشلُلد١ً ،أهلعت: أكقًت_ 1

 .ٚايٓاي

ـٳعـٚ ايـاب١ : ايٌدلق١. ًدلقت _2 إؿام٠ ٚا٭كض ايٛاهع١ ايبعٝـ٠ ا٭طلاف، : ٚايتٓٛؾ١ٝ. اڄٚػٵ

ٛٳسٳ٢  .ُٛت اؾٔ: ايِٛت اـؿٞ، ٚمٜنِٜ: ٚاي

 .3_2نتاب ايِٓاعتٌ ْ_  3
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ًٴ ٖقا ايعًِ َٔ ًعب  ١ڄبٳعٵنإ َٓـكداڄ ٗ ١ًْ عًِ ا٭ؿب، ٚناْت َوا٥ً٘ 

 نهتاب هٝبٜٛ٘، َ٪يؿات ايعًُا٤ تٔاعٝـ ٗ ايٓشٛ ٚا٭ؿب; ٚناْت َبجٛث١

نڀبكات ايٌعلا٤ ٫بٔ ه٬ّ، ٚايبٝإ ٚايتبٌٝ يًذاسٜ، ٚايبـٜع ٫بٔ إعتن، ٚ

ْٚكـ ايٌعل يكـا١َ بٔ دعؿل، ٚإٛام١ْ بٌ أبٞ ُاّ ٚايبشذلٟ يَٰـٟ، ٚايٛهاط١ 

 .عبـايعنٜن اؾلداْٞبٔ ًكآٞ عًٞ  إتٓيب ٚػَِٛ٘ يٌب

ايهتاب١ : نتاب ايِٓاعتٌ) ٖع نتاب٘ ايع395ِٝٛ ت ـ أبٛ ٬ٍٖ ايعوهلٟثِ أيډ

 .ؾعلض مبـ٠ تًو ايهتب، ُٚاك نتاب٘ َٔ أَٗات ايب٬غ١( ٚايٌعل

ّٻ471 ت ثِ دا٤ ايٌٝؽ عبـايكاٖل اؾلداْٞ عًِ ايب٬غ١ بايتـٜٚٔ ٗ  ٖع ؾؼ

ؾأعڀ٢ أيكاباڄ يًُوا٥ٌ،  (أهلاك ايب٬غ١نتاب )ٚ( نتاب ؿ٥٫ٌ اٱعذام): نتابٝ٘

 .ٚأػلز ايه٬ّ ٗ اٱعذام عٔ ايِؿ١ اؾن١ٝ٥ إٍ قٛاعـ ن١ًٝ َوٗب١ َدل١ٖٓ

ٖع 626 ت ُٓـ ٜٛهـ ايوهانٞ قإ٫ َٓ َبٛباڄ باڄاڄ َٗقٻؾٓٻ ايب٬غ١ٹ ِٴًڃعٹ لٵِٹٚمل ٜٳ

 (.َؿتاغ عًّٛ ايعلب١ٝ)ايكوِ ايجايح َٔ نتاب٘ 

ا٭١ُ٥ قبً٘ ٗ ٖقٙ ايؿٕٓٛ، ِْٚٛ ٯي٦ٗا إتؿلق١ ٗ سٝح ْع مبـ٠ َا نتب٘ 

 تٔاعٝـ نتبِٗ، ٚأساٙ بهجرل َٔ قٛاعـٖا إبعجل٠ ٗ ا٭َٗات، ٚكتبٗا أسؤ

 ٌا ُٚعَُتيف ٖخُعميُ لاال ٛ،ُٔاشّ ُ لكثبُ نتهلحُٛفْٗ:ُخيفٌٗيف 
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ٛٻبٗا ػرل تبٜٛب، ٚؾځ ٕٳِٳتلتٝب، ٚب ايج٬ث١ بعٔٗا َٔ بعض; ٕا  (1)ايبٝإ ٌ ؾٓٛ

 .نإ ي٘ َٔ ٚاهع ا٫ط٬ع ع٢ً عًّٛ إٓڀل ٚايؿًوؿ١

ـډّ( ايتبٝإ)نتاب آػل زلاٙ  َ٪يډؿ٘ ٗٚقـ اػتِل  بعض  (إؿتاغ) ٚ

ٚاـڀٝب ( إِباغ)إتأػلٜٔ ٗ أَٗات ٌَٗٛك٠ نُا ؾعٌ ابٔ َايو ٗ نتاب٘ 

ٖع ٗ نتابٝ٘ 739د٬ٍ ايـٜٔ قُـ بٔ عبـايلٓٔ ايكنٜٚين إتٛؾ٢ ه١ٓ 

 (.ًلغ اٱٜٔاغ)ٚ( تًؼّٝ إؿتاغ)

( ؿ٥٫ٌ اٱعذام)ٚ( إؿتاغ)ػ١ُ٬ ع ؾٝ٘ َ٪يؿ٘ ْٚا٭ػرل َ٪يـ دًٌٝ 

 .٫بٔ هٓإ اـؿادٞ( هل ايؿِاس١)ٚ ( أهلاك ايب٬غ١)ٚ

ثِ طؿل إ٪يؿٕٛ َٔ ايكلٕ ايجأَ َٚا بعـٙ ٜٛهعٕٛ ايٌلٚغ ٚاؿٛاًٞ ع٢ً 

ٌٻ ُٖتِٗ ٗ تؿورل َا أًهٌ َٔ عباكات  إؿتاغ ٚتًؼِٝ٘ يًكنٜٚين، ُٚلؾٛا د

 .كا٥ُٗاآإ٪يؿٌ، ٚاؾُع بٌ َا تٓاقض َٔ 

ٌٿ ٖع، 791ت  اْٞمتًو ايٌلٚغ ًلٚغ َوعٛؿ هعـ ايـٜٔ ايتؿتا َٚٔ أد

، ٚاؿٛاًٞ تٛٓض اتٜللٖع، ثِ تتابعت ايتك816 ت ًٚلٚغ ايوٝـ اؾلداْٞ

 .َا اْبِٗ َٔ تًو ايذلانٝب اجمل١ًُ، ٚايعباكات ايػا١َٔ

ا إٔ أهايٝب ايتأيٝـ ٗ تًو ايعِٛك قـ ًَهت عًٝٗ ٖٚا وؤ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘

ٖا، َٚٔ ثِ مل ٜهٔ يًكاك٨ إٔ هعًٗا قـ٠ٚ ٗ أهايٝبٗا; ؾٗٞ أسل٣ إٔ أَلٳ ايعذ١ُڂ

                                                 

عًِ ايبٝإ، نُا نإ ٜوُٝٗا عبـايكاٖل اؾلداْٞ، ثِ : ناْت َوا٥ٌ ايب٬غ١ نًٗا تو٢ُ بع_  1

إعاْٞ، ٚايبٝإ، : كت ؾْٓٛٗا ايج٬ث١ إعلٚؾ١ؾِا ;أؾِض ايوهانٞ عٔ ايؿلم ٗ َباسح ايب٬غ١

 .ٚايبـٜع; ؾتتابع ايٓاي َٔ بعـٙ ع٢ً ٖقٙ ا٫ُڀ٬سات
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 .تهٕٛ أهايٝب اُڀ٬س١ٝ ع١ًُٝ ٫ يػ١ٜٛ أؿب١ٝ، تٌلغ ن٬ّ ايعلب، ٚتبٌ َناٜاٙ

ت ؿځيِّأڂثِ أ٦ٌْت ٗ ايعِل اؿـٜح إـاكيٴ ايعاي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ٗ َِل، ؾځ

ٗ  ـٳيِّإـكه١ٝ، َٚٔ ١ًْ فيو َا أڂ إؼتِلات اييت تٓاهب تًو ايدلاَر

تٓشٛ ٗ اؾ١ًُ َٓش٢ َا نتب٘ _ ٚإٕ اػتًـ تلتٝبٗا، ٚتبٜٛبٗا_ايب٬غ١، ؾٗٞ 

 (1).ُاسب ايتًؼّٝ ًٚلاس٘

بػ١ٝ اٱٜٔاغ يتًؼّٝ إؿتاغ ٗ عًّٛ ايب٬غ١ يعبـإتعاٍ : َٚٔ أُٖٗا نتاب

 .ايِعٝـٟ

إجٌ ايوا٥ل ٫بٔ _ فنل آْؿاڄ  مٜاؿ٠ ع٢ً َا_ ؿت ؾٝٗا يَِّٚٔ ايهتب اييت أڂ

 .ا٭ثرل، ٖقا ٗ ايكـِٜ

َٛدن ايب٬غ١ ٫بٔ عاًٛك، : اؿـٜح ؾٗٓاى نتب نجرل٠ َٓٗاايعِل أَا ٗ 

ٚايب٬غ١ ايٛآش١ يعًٞ اؾاكّ، َِٚڀؿ٢ أٌَ، ٖٚٛ نتاب هٌٗ َٝوٛك، 

قٞ ًٛ. عبـايعنٜن عتٝل، ٚايب٬غ١ تڀٛك ٚتاكٜؽ ؿ.ؿ( ايب٬غ١ ايعلب١ٝٗ )ٚهًو١ً 

 .بهلٟ ًٝؽ أٌَ. بـٟٚ طبا١ْ، ٚايب٬غ١ ايعلب١ٝ ؿ. ٓٝـ، َٚعذِ ايب٬غ١ ؿ
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َلٻ قبٌ قًٌٝ إٔ َوا٥ٌ ايب٬غ١ تٴو٢ُ عًِ ايبٝإ، ثِ اهتكل ا٭َل ع٢ً ٜـ 

ايوهانٞ ايقٟ َٝٻن بعٔٗا عٔ بعض ُٝٝناڄ تاَاڄ، ٚدعٌ يهٌ َبشح َٓٗا عًُاڄ 

 ._إعاْٞ، ٚايبٝإ، ٚايبـٜع_٬ث١ ايوابك١ ػاُاڄ; ؾهإ َٔ ٖقٙ عًّٛ ايب٬غ١ ايج

ٔٵ بٳعٵـٙ; ؾهإ عُـتٳِٗ ع٢ً ٖقا ايذلتٝب َٳ  .ثِ أت٢ 

ٚإيٝو ؾُٝا ًٜٞ ْبق٠ عٔ تعلٜـ ايب٬غ١، ٚأقواَٗا ايج٬ث١، ٚبعض َا ٜـػٌ 

ؼت ٖقٙ ا٭قواّ َٔ َٛٓٛعات، َع ٬َس١ٛ أْين هأقتِل ع٢ً ايتعلٜؿات 

 .كاڄ ي٬ػتِاكا٫ُڀ٬س١ٝ ؾشوب ؿٕٚ تؿٌِٝ; إٜجا

 ُ ٖٞ اٱتٝإ بايه٬ّ اـايٞ َٔ ايتعكٝـ، اـايّ َٔ  :تع ٖ ُ لاال ٛ_

تٓاؾل ايهًُات ٚٓعـ ايتأيٝـ، إڀابل ٕكت٢ٔ اؿاٍ ايقٟ ٜتُهٔ ٗ ايٓؿٛي 

 (1).َع ُٛك٠ َكبٛي١، َٚعلض سؤ

 .ٖٚقا ايتعلٜـ ٌٌُٜ أقواّ ايب٬غ١ ايج٬ث١

 ُ _ُ ُ نتعيفٌ٘تع ٖ  َڀابك١ ايه٬ّ ٕكت٢ٔ ساٍ  ٖٛ َا ٜبشح عٔ :عمي

 ( 2).ايتعبرل

ـٴ: ٚقٌٝ ٜٴعلف بٗا نٝؿ١ٝ َڀابك١ ايه٬ّ َكت٢ٔ اؿاٍ; ست٢ ٜهٕٛ  ٖٛ قٛاع

                                                 

 .19، ٚاٱٜٔاغ يًؼڀٝب ايكنٜٚين 10ْاْٛل نتاب ايِٓاعتٌ ٭بٞ ٬ٍٖ ايعوهلٟ ْ_  1

 .222ٛك ْاْٛل أيٝى ايِبض بكلٜب ٫بٔ عاً_  2

ُعمًُٕ لاال ٛ:ُيف خيفلد
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 (1).ايقٟ هٝل ي٘ايػلض  لٳؾڃٚٳ

اـدل، ٚاٱٌْا٤، ٚايقنل، : ٜٚـػٌ ؼت عًِ إعاْٞ أبٛاب عـٜـ٠ ٖٚٞ

عٔ َكت٢ٔ ٚاؿقف، ٚايتكـِٜ، ٚايتعلٜـ، ٚايتٓهرل، ٚايتكٝٝـ، ٚاـلٚز 

 .ايٛاٖل، ٚايكِل، ٚايؿٌِ، ٚايٌُٛ، ٚاٱهام، ٚاٱطٓاب، ٚإواٚا٠

ٚيهٌ ٚاسـ َٔ ٖقٙ ا٭بٛاب تعلٜؿات، ٜٚـػٌ ؼت٘ عـؿ َٔ إباسح ٫ 

 .ٜتوع اجملاٍ يقنلٖا، ّٚهٔ ايلدٛع إيٝٗا ٗ نتب ايب٬غ١

ٕ ايٛقٛف ع٢ً أهلاك ايب٬غ١، َٚعلؾ١ ٚد٘ إعذام ايكلآ :ٚؾا٥ـ٠ ٖقا ايعًِ

َٚا اًتٌُ عًٝ٘ َٔ سؤ ايتأيٝـ، ٚبلاع١ ايذلنٝب، َٚا تُٔٓ٘ َٔ عقٚب١، 

 .ٚدناي١، ٚه٬ه١

: ٜٛكؿ ٖقٙ إِڀًشات نجرلاڄ; ؾتاك٠ ٜكٍٛ× ٚشلقا تل٣ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك 

 .ٚايتٓهرل ٖٗٓا يًتعِٛٝ أٚ ايتؿؼِٝ، ٖٚهقا: ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ سقف، أٚ ٜكٍٛ

ايوابك١ َٔ أبٛاب عًِ إعاْٞ، ٚكَا تڀلم يبعض َا ٜـػٌ ؼت ا٭بٛاب 

ٖٚقٙ اٯ١ٜ، أٚ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ تقٌٜٝ، أٚ اعذلاض، أٚ تتُِٝ، أٚ تهلٜل، : ؾٝكٍٛ

 .أٚ تهٌُٝ

تلؿ نجرلاڄ ٗ ايتؿورل، ٖٚٞ ؿاػ١ً _ ع٢ً ٚد٘ اـِْٛ_ٖٚقٙ إِڀًشات 

 .ُٓٔ باب اٱطٓاب

ٌتٌُ ع٢ً ٖٛ اٱتٝإ ظ١ًُ َوتك١ً عكب اؾ١ًُ ا٭ٍٚ اييت ت :ؾايتقٌٜٝ_ أ

 .َعٓاٖا يًتأنٝـ
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 .ٚؼت ايتقٌٜٝ أٓلب ٚتكوُٝات

 .ٚقـ أنجل ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ َٔ إٜلاؿ ايتقٌٜٝ; ٕا ي٘ َٔ ا٭١ُٖٝ، ٚايٌلف

ٚيًتقٌٜٝ ٗ ايه٬ّ َٛقع دًٌٝ، َٚهإ : =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعوهلٟ 

 .(1)+ًلٜـ ػڀرل; ٭ٕ إع٢ٓ ٜنؿاؿ ب٘ اٌْلاساڄ، ٚإكِـ اْؿتاساڄ

ؾأَا ايتقٌٜٝ ؾٗٛ إعاؿ٠ ا٭يؿاٚ إذلاؿؾ١ ع٢ً إع٢ٓ بعٝٓ٘; ست٢ ٜٛٗل = :ٚقاٍ

 .(2)+ٕٔ مل ٜؿُٗ٘، ٜٚتٛنـ عٓـ َٔ ؾُٗ٘

_ ٖٛ إٔ ٜ٪ت٢ ٗ أثٓا٤ ايه٬ّ أٚ بٌ ن٬ٌَ َتًٌِ َع٢ٓٶ  :ٚا٫عذلاض_ ب

 .ظ١ًُ أٚ أنجل ٫ قٌ شلا َٔ اٱعلاب

 .ٖٚٛ َٔ ؿقا٥ل ايب٬غ١ ٚي٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ٠

ٔٵًځ٘، نُكٍٛ  :ٚايتتُِٝ _ز  ٖٛ إٔ ٜٴ٪ت٢ ٗ ن٬ّ ٫ ِٜٖٛ ػ٬ف إكِٛؿ بٹؿځ

 .أٚ ساٍ أٚ مٛ فيو يكِـ إبايػ١

ٙٴ تهلٜل ايًؿٜ ع٢ً إع٢ٓ  :ٚايتهلٜل_ ؿ ـټ ٚٹ، ٚسٳ ٜلاؿ ب٘ تهلٜل إعاْٞ ٚا٭يؿا

 .َلؿؿاڄ

ٖٛ َا ٜٴو٢ُ با٫سذلاي ٖٚٛ إٔ ٜٴ٪ت٢ به٬ّ ِٜٖٛ ػ٬ف  :ٚايتهٌُٝ_ ٖع 

 .لاؿ َا ٜـؾع٘إ

ـٴ ٓلٚب اٱطٓاب، ٖٚٛ إٔ ٜٴـَر إتهًِ غلٓاڄ ٗ ١ًْ  :اٱؿَاز_ ٚ أس

ـٵ ماٙ; يِٖٝٛ ايواَع أْ٘ مل ٜكِـٙ، ٚإِا علض ٗ ن٬َ٘ يتت١ُ  َٔ إعاْٞ ق
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 .َعٓاٙ ايقٟ قِـ

ٗٵلاڄ: ط_تعاٍ_َٚٔ أَج١ً فيو قٍٛ اهلل  ًٳ ٕٳ  ٛٵ ٘ٴ ثٳ٬ثٴ ِٳايڂ ٚٳؾٹ ٘ٴ  ًڂ ُٵ  ص.ٚٳسٳ

ٕ ايٛايـ٠ تهًؿت عٌُ َٛيٛؿٖا، ٚكٓاع٘ ث٬ثٌ ًٗلاڄ، ٚأؿَر ؾٝ٘ َٚعٓاٙ أ

ٛٵ٫ٕ; يًلٓاع، بـيٌٝ _ إٔ أقٌ اؿٌُ هت١ أًٗل; إف ٜوك٘ َٔ ايج٬ثٌ ًٗلاڄ  سٳ

ٔڇ: ط_تعاٍ_قٛي٘  ًځٝٵ َٹ ٔڇ نځا ٛٵيځٝٵ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵ٫ؿٳ ٔٳ أځ ٓٹعٵ ـٳاتٴ ٜٴلٵ ٛٳايٹ  ص.ٚاي

 (1) .ؾٝبك٢ يًشٌُ هت١ أًٗل، ٖٚٛ أقً٘

 .١ً ع٢ً َا ٢َٔ نجرل٠ ٗ تؿورل ابٔ عاًٛكٚا٭َج

ٖٛ عًِ ٜٴعلف ب٘ إٜلاؿ إع٢ٓ ايٛاسـ بڀلم كتًؿ١  :تع ٖ ُعميُ لاٗيفُ_ُ 

 (2) .ٗ ٚٓٛغ ايـ٫ي١ عًٝ٘

 :ٜٚـػٌ ؼت ٖقا ايؿٔ ث٬ث١ أبٛاب ٖٞ

 .ايهٓا١ٜ_ ز.    اؿكٝك١ ٚاجملام_ ب.    ايتٌبٝ٘_ أ

ٌٳبٻ)ٖٛ إؿام أَلڈ  9التغبُٔ ــ أ ٌٳبٻ٘ ب٘)بأَلڈ ( ٘إڂ ٚد٘ )ٗ َع٢ٓ ٌَذلى ( إ

 (.ؾا٥ـ٠)يػلض ( ايهاف أٚ َا ٗ َعٓاٖا)بأؿا٠ ( ايٌب٘

ٖٚا هبل ٜتبٝٻٔ إٔ يًتٌبٝ٘ أكبع١ أكنإ، ٖٚٞ إٌبٻ٘، ٚإٌبٻ٘ ب٘، ٖٚقإ طلؾا 

 .ايتٌبٝ٘، ٚٚد٘ ايٌب٘، ٚا٭ؿا٠

 .مٜـ نا٭هـ: َجاٍ

 .ـ، ٚٚد٘ ايٌب٘ ايٌذاع١، ٚا٭ؿا٠ ايهافؾإٌبٻ٘ مٜـ، ٚإٌبٻ٘ ب٘ ا٭ه
                                                 

، 160_2/3ٚ 240_1/35اْٛل بػ١ٝ اٱٜٔاغ يتًؼّٝ عًّٛ إؿتاغ يعبـإتعاٍ ايِعٝـٟ _  1

 .228_227بـٟٚ طبا١ْ، ْ. ، َٚعذِ ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ؿ206_41ٚعًّٛ ايب٬غ١ ْ

 .3_3/2اْٛل بػ١ٝ اٱٜٔاغ _  2
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 .ٚيًتٌبٝ٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ٠ َٓٗا إٜٔاغ إع٢ٓ إكِٛؿ َع اٱهام ٚا٫ػتِاك

َٚٓٗا َا ٜٴشـث٘ ٗ ايٓؿى َٔ تأثرل، ٚفيو َا وـث٘ ؾٝٗا َٔ ا٭ْى بإػلادٗا 

َٔ ػؿٞ إٍ دًٞ نا٫ْتكاٍ ٖا وٌِ بايؿهل٠ إٍ َا ٜعًِ بايؿڀل٠، أٚ بإػلادٗا 

ا مل تأيـ إٍ َا أيؿت٘، أٚ ٖا ٫ تعًُ٘ إٍ َا ٖٞ ب٘ أعًِ نا٫ْتكاٍ َٔ إعكٍٛ ٖ

 (1).إٍ احملوٛي إٍ فيو َٔ ؾٛا٥ـٙ ٚآثاكٙ

ٖقا ٜٚـػٌ ؼت باب ايتٌبٝ٘ تكوُٝات ٚتؿلٜعات نجرل٠ نايتؿٌِٝ ٗ أكنإ 

 .ايتٌبٝ٘، ٚأغلآ٘، ٚأقواَ٘، ٚغلا٥ب٘، ٚقاهٓ٘، ٚعٝٛب٘

ٖٚٛ ايؿٔ ايجاْٞ َٔ أبٛاب عًِ ايبٝإ، ٚفيو ٖا ٜلؿ نجرلاڄ  9جملاساحلكٔك٘ ّا ــ ب

ٗ نتب ايب٬غ١، ٚا٭ٍُٛ، ٚايعكا٥ـ ٚغرلٖا، ٚؾُٝا ًٜٞ ْبق٠ ٜورل٠ عٔ 

 .اؿكٝك١ ٚاجملام

ٖٞ ايه١ًُ إوتع١ًُ ؾُٝا ٖٞ َٛٓٛع١ ي٘ َٔ غرل تأٌٜٚ  :تعلٜـ اؿكٝك١_ 

 .ٗ ايٛٓع

 . ٘ ٗ ا٭ٌُاهتعُاٍ ايًؿٜ ؾُٝا ٚٓع ي: أٚ ٖٞ

تـٍ ع٢ً : (ايٌُى)تـٍ ع٢ً اؿٝٛإ إعلٚف، ٚن١ًُ : (أهـ)َجٌ ن١ًُ 

تـٍ ع٢ً إا٤ ايعِٛٝ إًض; ٖٚهقا : (ايبشل)ايهٛنب ايعِٛٝ إعلٚف، ٚن١ًُ 

 . ْٝع أيؿاٚ ايًػ١

اهِ َهإ نإڀاف ٚإناك، ٚا٭يـ ؾٝ٘ : اجملام ٗ ايًػ١ :تعلٜـ اجملام_ 

ٛټم: ، أٟ َع٢ٖٓٛ َِـك َُٝٞ: ٌَٓكًب١ عٔ ٚاٚ، ٚقٝ  . ايتذ
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ٖٛ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غرل َا ٚٓع ي٘ ٗ ا٭ٌُ; يع٬ق١ بٌ  :ٚٗ ا٫ُڀ٬غ

 . إعٌٓٝ اؿكٝكٞ ٚاجملامٟ َع قل١ٜٓ َاْع١ َٔ إكاؿ٠ إع٢ٓ اؿكٝكٞ

أٟ إع٢ٓ : +ٗ غرل َا ٚٓع ي٘=: قٛي٘ :ًلغ َؿلؿات تعلٜـ اجملام_ 

٢ اؿكٝكٞ أٚ ا٭ًُٞ ايقٟ فنلت٘ َعادِ ايًػ١، نٛٓع ايٛٓعٞ يًډؿٜ، ٜٚوُ

 . ن١ًُ ا٭هـ يًشٝٛإ إعلٚف ايهاهل، ٚنقيو ايكُل

ايع٬ق١ ٖٞ اي٤ٌٞ ايقٟ ٜلب٘ بٌ إع٢ٓ ا٭ًُٞ يًؿٜ، : (يٹعٹ٬ق١): قٛي٘ 

 !كأٜت أهـاڄ ٜهلټ بوٝؿ٘ : ٚإع٢ٓ اجملامٟ، نايٌذاع١ ٗ قٛيو

ٕ; ٚإِا ٜكِـ ب٘ ايلدٌ ايٌذاع، إفاڄ ؾكـ اْتكٌ ؾا٭هـ ٖٓا ٫ ٜكِـ ب٘ اؿٝٛا

 . َٔ َعٓاٙ اؿكٝكٞ إٍ إع٢ٓ اجملامٟ، ٚايع٬ق١ ٖٞ ايٌذاع١

ٖٞ اييت ُٓع ايقٖٔ َٔ إٔ ِٜٓلف إٍ إع٢ٓ : ايكل١ٜٓ( ايكل١ٜٓ): قٛي٘ 

كأٜت أهـاڄ ٜهل ): ٗ قٛيو( ٜهل بوٝؿ٘)ايٛٓعٞ ا٭ًُٞ يًؿٜ، َجٌ قٛيو 

٫ ٜهل بايوٝـ; ؾځعٴًِ إٔ إكِٛؿ بايًؿٜ فامٙ ٫ سكٝكت٘; ٭ٕ ٭ٕ ا٭هـ ( بوٝؿ٘

 . ا٭هـ ٫ وٌُ ايوٝـ

دا٤ ايبشل، ٚمٛ فيو َٔ ا٭َج١ً ٖا : ٚنقيو قٛيو ٗ ايلدٌ ايهلِٜ

 . هٝأتٞ فنلٙ

قاٍ أٌٖ : إيٝو ٖقا ايتڀبٝل ايقٟ ٜبٌ يو َا فنل بِٛك٠ أد٢ً :تڀبٝل_ 

 : قـّ َٔ تبٛى ٖٛ ٚأُشابٕ٘ا "إـ١ٜٓ ٗ اهتكباشلِ يًٓيب

 

ٖٚقا " سٝح ٜلٜـٕٚ ب٘ ايٓيب ( ايبـك)ؾاجملام ٗ ٖقا ايبٝت ٚاقع ٗ يؿٜ 

ُعمٍٗتتتتتتتتتتتتيفُُ متتتتتتتتتتتتعُ لاتتتتتتتتتتتت  د

 

ٗ تتتتتتتتتتتتتيفحُ لتتتتتتتتتتتتتٕا  ُُ  ٍب ُوتتتتتتتتتتتتتَُخ 
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اهتعُاٍ فامٟ; فيو ٭ٕ ا٫هتعُاٍ اؿكٝكٞ يًبـك إِا ٖٛ ايهٛنب ايعِٛٝ 

 . ايقٟ ٜهٕٛ ٗ ايوُا٤ ي٬ٝڄ

ٔٷ ٚايع٬ق١ بٌ إعٌٓٝ ا ؿكٝكٞ ٚاجملامٟ ٖٞ اؿؤ ٚاٱًلام; ؾايبـك سٳوٳ

 ". ٌَلم، ٚنقيو ايٓيب 

( َٔ ثٓٝات ايٛؿاع): ٚايكل١ٜٓ إاْع١ َٔ إكاؿ٠ إع٢ٓ ا٭ًُٞ اؿكٝكٞ ٖٞ

ؾٗٞ اييت أثبتت فام١ٜ ايبـك، ٚايوبب إٔ ايبـك اؿكٝكٞ ٫ ٜٛٗل بٌ ثٓٝات 

ُا٤ نُا ٖٛ َعًّٛ; ؾعًِ بقيو ايٛؿاع ٖٚٞ اؾباٍ ايِػرل٠، ٚإِا ٜٛٗل ٗ ايو

 . إٔ ايًؿٜ أكٜـ ب٘ فامٴٙ ٫ سكٝكت٘

 : أَج١ً ٭يؿاٚ ٜتبٌ ؾٝٗا اؿكٝك١ َٔ اجملام _

إسـاُٖا سكٝك١ٝ ٖٚٞ ؿ٫ي١ ايهٛنب ايعِٛٝ  :ايٌُى شلا ؿ٫يتإ_ 1 

 . إعلٚف

 . ايٛد٘ إًٝض: ٚا٭ػل٣ فام١ٜ ٖٚٞ

 . ٞ ؿ٫يت٘ ع٢ً إا٤ ايعِٛٝ إًضإسـاُٖا سكٝكت٘، ٖٚ :ايبشل ي٘ ؿ٫يتإ_ 2

ؿ٫يت٘ ع٢ً ايلدٌ اؾٛاؿ ايهجرل ايعڀا٤، أٚ ايعامل : ٚا٭ػل٣ فام١ٜ ٖٚٞ

 . ايػنٜل ايعًِ

: إسـاُٖا سكٝكت٘، ٖٚٞ اؾاكس١ إعلٚؾ١، نُا تكٍٛ: ايٝـ شلا ؿ٫يتإ_ 3

 . نتبت بٝـٟ

ـٷ، : ٚا٭ػل٣ فام١ٜ َع٢ٓ ايٓع١ُ، نُا تكٍٛ ٞٻ ٜ ٕڈ عً  . ْع١ُ: أٟيؿ٬

 : َوا٥ٌ عا١َ ٗ اجملام_ 

ٜؿلم بٌ اؿكٝك١ ٚاجملام بوٝام ايه٬ّ، ٚقلا٥ٔ ا٭سٛاٍ، ٫ٚ ّهٔ إٔ _ أ
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إٕ ن٬ ايـ٫يتٌ اؿكٝك١ٝ ٚاجملام١ٜ هٛا٤; عٝح إفا أطًل ايًؿٜ ؿٍ عًُٝٗا : ٜكاٍ

ُ.َعاڄ

ٝك١ إٔ نٌ فام ي٘ سكٝك١; ٭ْ٘ مل ٜڀًل عًٝ٘ يؿٜ فام إ٫ يٓكً٘ عٔ سك_ ب

 . َٛٓٛع١

ٌٿ سكٝك١ إٔ ٜهٕٛ شلا فام ٔٵ ٓلٚك٠ٹ ن َٹ  . ٚيٝى 

إٔ ا٭ٌُ ٗ ايه٬ّ اؿكٝك١، ٫ٚ ِٜٓلف ايه٬ّ عٔ سكٝكت٘ إٍ فامٙ _ ز

 . _نُا َل ٗ ا٭َج١ً إا١ٝٓ _ إ٫ بكل١ٜٓ 

اػتًـ ايعًُا٤ ٗ أٌُ ٚقٛع اجملام ٚثبٛت٘ : اـ٬ف ٗ أٌُ ٚقٛع اجملام_ 

 : ، ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍٗ ايًػ١ ٚايكلإٓ

ٖٚقا َقٖب ْاٖرل ايعًُا٤،  :إٔ اجملام ٚاقع ٗ ايًػ١ ٚايكلإٓ_ أ

ٚإؿولٜٔ، ٚا٭ُٛيٌٝ، ٚايًػٌٜٛ، ٚايب٬غٌٝ، ٚغرلِٖ; بٌ سه٢ اٱْاع 

غرل إٔ ٗ تًو ايـع٣ٛ ( ايڀلام)ع٢ً فيو و٢ٝ بٔ ٓن٠ ايعًٟٛ ٗ نتاب٘ 

 . تٛهعاڄ; يٛدٛؿ إؼايـ إعتدل

ٚقـ فٖب إٍ فيو أبٛ إهشام  :اك اجملام َڀًكاڄ ٗ ايًػ١ ٚايكلإٓإْه_ ب

 . ا٫هؿلاٜٝين، ٚتبع٘ ع٢ً فيو ًٝؽ اٱه٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ

ٚقـ فٖب إٍ فيو ؿاٚؿ ايٛاٖلٟ،  :إٔ اجملام ٚاقع ٗ ايًػ١ ؿٕٚ ايكلإٓ_ ز

ْٸ ايٌاؾعٞ، ٚابٔ ػٜٛن َٓـاؿ إايهٞ، َٚٓقك  بٔ هعٝـ ٚابٓ٘ قُـ، ٚابٔ ايكا

 . ايبًٛطٞ، َٚٔ إعاُلٜٔ ايٌٝؽ ايع١َ٬ قُـ ا٭ٌَ ايٌٓكٝڀٞ

٤ًٞ َٔ أَل اجملام، َٚا دا٤  ٢ًٚبعـ إٔ ٚقؿت ع :ػا١ُ اؿـٜح عٔ اجملام_ 
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ٜتبٌ يو إٔ أعِٛ ا٭هباب اييت ؿعت إٍ ْؿٝ٘ _ ٗ اـ٬ف سٍٛ إثبات٘ أٚ ْؿٝ٘ 

ض ِْْٛ ايٌلع ٫هُٝا ٗ ٚإْهاكٙ إٔ أٌٖ ايتعڀٌٝ اؽقٚٙ َڀ١ٝ يتشلٜـ بع

 . باب ايِؿات

 .ؾٗقا ٖٛ ايقٟ ؿعا بعض ايعًُا٤ إٔ ٌٜـؿ ٗ ايٓهرل ع٢ً ايكا٥ًٌ باجملام

ٜٚـػٌ ؼت باب اؿكٝك١ ٚاجملام َباسح عـٜـ٠ تـٚك سٍٛ أقواّ اجملام، 

 .ٚع٬قات٘، ٚا٫هتعاك٠، ٚأقواَٗا، َٚا دل٣ فل٣ فيو

يؿٜ أطًل ٚأكٜـ ب٘ ٫مّ َعٓاٙ َع : غ١ٖٞ ٗ اُڀ٬غ أٌٖ ايب٬ 9الكيآ٘ ــ ج

 .دٛام إكاؿ٠ فيو إع٢ٓ

أٟ طٌٜٛ ايكا١َ، َع دٛام إٔ ٜلاؿ  (ؾ٬ٕ طٌٜٛ ايٓذاؿ: )َجاٍ فيو قٛشلِ

ؾايٓذاؿ ٓا٥ٌ ايوٝـ، ٚطٍٛ ايٓذاؿ ٜوتًنّ طٍٛ _ أٜٔاڄ_سكٝك١ڄ طٍٛ ايٓذاؿ 

ؾكـ اهتعٌُ ايًؿٜ ؾ٬ٕ طٌٜٛ ايٓذاؿ ؾإلاؿ أْ٘ طٌٜٛ ايكا١َ; : ايكا١َ، ؾإفا قٌٝ

 .ٗ ٫مّ َعٓاٙ

( ؾ٬ٕ نجرل ايلَاؿ: )أٟ َلؾ١ٗ قذل١َ، َٚجٌ( ؾ١ْ٬ ْ٪ّٚ ائش٢: )َٚجٌ

 ...أٟ نلِٜ، ٖٚهقا

ٜٚـػٌ ؼت باب ايهٓا١ٜ أقواَٗا، ٚايتعلٜض، ٚايتًٜٛض، ٚايلَن، ٚاٱوا٤، 

 .ٚاٱًاك٠

4ُ ُ لا ٖع_ ِٷ ٜعلف ب٘ ايٛدٛٙ، ٚإناٜا اييت ت :تع ٖ ُعمي هوب ٖٛ عً

 .(1)ايه٬ّ سٴوٵٓاڄ، ٚقب٫ٛڄ بعـ كعا١ٜ إڀابك١ ٕكت٢ٔ اؿاٍ

                                                 

 .318ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ْ : اْٛل _ 1
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 :ٚتٓكوِ احملوٓات إٍ قوٌُ

 .ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ ايتشوٌ بٗا كادعاڄ إٍ إع٢ٓ: قوٓات َع١ٜٛٓ_ أ

 .ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ ايتشوٌ بٗا كادعاڄ إٍ ايًؿٜ: قوٓات يؿ١ٝٛ_ ب

 :ٚاحملوٓات إع١ٜٛٓ نجرل٠څ، ٚأًٗلٖا

ِٵ : طٖٚٛ اؾُع بٌ َعٌٓٝ َتكابًٌ; مٛ :ڀباماي_ أ ٖٴ ٚٳ ِٵ أځٜٵكځاٚاڄ  ٗٴ ٚٳتٳشٵوٳبٴ

 ص.كٴقڂٛؿٷ

ٖٚٞ إٔ ٜ٪ت٢ َعٌٓٝ َتٛاؾكٌ، أٚ أنجل، ثِ ٜ٪ت٢ َا ٜكابٌ  :إكاب١ً_ ب

ٚٳاتٻكځ٢ : ط_تعاٍ_فيو ع٢ً هبٌٝ ايذلتٝب، مٛ قٛي٘  ٔٵ أځعٵڀځ٢  َٳ َٻا  ( 5)ؾځأځ

ـٻمٳ بٹايڃشٴوٵٓٳ٢  ُٳ ًڃٝٴوٵلٳ٣ ( 6)ٚٳ ٚٳاهٵتٳػٵٓٳ٢ ( 7)ؾځوٳٓٴٝٳوٿلٴٙٴ يٹ ٌٳ  ٔٵ بٳؼٹ َٳ َٻا  ٚٳنځقٻبٳ ( 8)ٚٳأځ

ًڃعٴوٵلٳ٣( 9)بٹايڃشٴوٵٓٳ٢   ص.ؾځوٳٓٴٝٳوٿلٴٙٴ يٹ

ٖٚٛ إٔ هُع ٗ ايه٬ّ بٌ أَلٜٔ، أٚ أَٛكڈ َتٓاهب١ٺ ٫  :َلاعا٠ ايٓٛرل_ ز

ُٳلٴ بٹشٴوٵ: ط_تعاٍ_بايتٔاؿ، نكٛي٘  ٚٳايڃكځ ُٵىٴ  ٌٻ ٕڈاي  ص.بٳا

 .ٜٚعلف ٖقا ايٓٛع بايتٓاهب، ٚا٥٫ت٬ف

ٖٚٛ إٔ هعٌ قبٌ آػل ايؿكل٠، أٚ ايبٝت َا ٜؿُٗٗا عٓـ َعلؾ١  :اٱكُاؿ_ ؿ

ٌٵ ْٴذٳامڇٟ إڇ٫ډ ايڃهځؿڂٛكٳ: ط_تعاٍ_ايلٟٚ، نكٛي٘  ٖٳ ٚٳ ُٳا نځؿځلٴٚا  ِٵ بٹ ٖٴ  ص.فٳيٹوځ دٳنٳٜٵٓٳا

ٗ ُشبت٘ ؼكٝكاڄ، أٚ ٖٚٞ فنل اي٤ٌٞ بًؿٜ غرلٙ; يٛقٛع٘  :إٌان١ً_ ٖع 

 .تكـٜلاڄ

ٗٳا: ط_تعاٍ_ؾا٭ٍٚ نكٛي٘  َٹجٵًڂ  ص.ٚٳدٳنٳا٤ٴ هٳٝٿ٦ٳ١ٺ هٳٝٿ٦ٳ١څ 

 ص.ُٹبٵػٳ١ځاهللٹ: ط_تعاٍ_ٚايجاْٞ نكٛي٘ 
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أسـُٖا قلٜب، ٚؿ٫ي١ : ٖٚٞ إٔ ٜقنل إتهًِ يؿٛاڄ ي٘ َعٓٝإ :ايتٛك١ٜ_ ٚ

١، ٖٚٛ إلاؿ، ٜٚٛكٻ٣ ايًؿٜ عًٝ٘ ٚاٖل٠، ٚاٯػل بعٝـ، ٚؿ٫ي١ ايًؿٜ عًٝ٘ ػؿٝ

 .عٓ٘ بإع٢ٓ ايكلٜب، ؾٝتِٖٛ ايواَع ٭ٍٚ ١ًٖٚ أْ٘ ٜلٜـٙ، ٖٚٞ يٝى َلاؿ

َٔ : سٌ اشلذل٠، ؾكٌٝ ي٘" ٚقـ ه٦ٌ عٔ ايٓيب ÷ قٍٛ أبٞ بهل : َجٌ

 +.ٖاؿٺ ٜٗـٜين ايوبٌٝ: =ٖقا؟ ؾكاٍ

ٖٚٓاى قوٓات َع١ٜٛٓ أػل٣، نايعهى، ٚايلدٛع، ٚايًـ ٚايٌٓل، 

تؿلٜل، ٚايتكوِٝ، ٚايتذلٜـ، ٚسؤ ايتعًٌٝ، ٚايتؿلٜع، ٚػاٌٖ ٚاؾُع، ٚاي

 .(1)ايعاكف، ٚغرلٖا

 :َٚٔ أًٗلٖا َا ًٜٞ_ أٜٔاڄ_أَا احملوٓات ايًؿ١ٝٛ، ؾهجرل٠څ 

ٖٚٛ تٌاب٘ ايهًُتٌ ٗ ايًؿٜ، َع اػت٬ف إع٢ٓ،  :اؾٓاي أٚ ايتذٓٝى_ أ

 :ٜٚٓكوِ إٍ قوٌُ

١ اؿلٚف، ٚعـؿٖا، ْٚٛعٗا، ٚتلتٝبٗا، ٖٚٛ َا اتؿل ؾٝ٘ ايًؿٛإ ٗ ٦ٖٝ: تاّ

َٳا يځبٹجٴٛا غځٝٵلٳ هٳاعٳ١ٺ: ط_تعاٍ_نكٛي٘  ٕٳ  َٴٛ ُٴذٵلڇ ِٴ ايڃ ّٴ ايوٻاعٳ١ڂ ٜٴكڃوٹ ّٳ تٳكڂٛ ٛٵ  ص.ٚٳٜٳ

ـٺ َٔ ا٭كبع١ إتكـ١َ، نكٛي٘ : ٚغرل تاّ ٖٚٛ َا اػتًـ ؾٝ٘ ايًؿٜ ٗ ٚاس

ُٳوٳامٴ إڇيځ٢( 29)ٚٳايڃتٳؿډتٵ ايوٻامٴ بٹايوٻامڇ : ط_تعاٍ_ َٳ٦ٹقٺ ايڃ ٛٵ  ص.كٳبٿوځ ٜٳ

ٖٚٛ دعٌ أسـ ايًؿٌٛ إهلكٜٔ، أٚ  :كؿ ايعذن ع٢ً ايِـك_ ب

إتذاْوٌ، أٚ ًَشكٌ بُٗا اًتكاقاڄ، أٚ ًب٘ اًتكام ٗ أٍٚ ايؿكل٠ ٚاٯػل ٗ 

 .ُـكٖا

                                                 

 .353 – 318عًّٛ ايب٬غ١ ْ : اْٛل _1
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ٌٳاٙٴ: طؾإهلكإ مٛ ٕٵ تٳؼٵ ٘ٴ أځسٳلټ أځ ٚٳايًډ ٌٳ٢ ايٓٻايٳ   :ٚإتذاْوإ مٛص ٚٳتٳؼٵ

ٕٳ غځؿډاكاڄط ٘ٴ نځا ِٵ إڇْٻ  ص.اهٵتٳػٵؿٹلٴٚا كٳبٻهڂ

 .(1)ايوذع، ٚإٛام١ْ، ٚايكًب_ أٜٔاڄ_َٚٔ احملوٓات ايًؿ١ٝٛ 

 .ؾٗقٙ ْبق٠څ ٜورل٠ عٔ عًِ ايب٬غ١

                                                 

 .366 – 354عًّٛ ايب٬غ١ ْ : اْٛل _1
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ُ

ُ

ُٻا تُٔٓ٘ َٔ ايعًّٛ  ٚٗ ػا١ُ اؿـٜح عٔ َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ، ٚع

هتاب وتاز إٍ َنٜـ عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ; ؼؤ اٱًاك٠ إٍ إٔ ٖقا اي_ ٚإعاكف 

ؾعو٢ إٔ ٜٓؿل بعض إتؼٌِِ ــ١َ فيو ايتؿورل إَا عدل كها٥ٌ ع١ًُٝ، أٚ 

 .دٗٛؿ فات١ٝ; ست٢ تتِ ايؿا٥ـ٠ إلد٠ٛ َٔ ايهتاب

ٚقـ ٫ وتاز فيو إٍ نبرل دٗـ بٌ ٜهؿٞ ٗ فيو إٔ تٴٌلغ بعض ا٭يؿاٚ، 

َعٗا إع٢ٓ نهجرل َٔ إِڀًشات  أٚ إِڀًشات اييت تػًل ايعباك٠، ٜٚٓبِٗ

 .ايب٬غ١ٝ، أٚ ايٓش١ٜٛ، أٚ اٱًاكات ايتاكى١ٝ، أٚ مٛ فيو

نُا أْ٘ ٖٓاى بعض ا٭ػڀا٤ إڀبع١ٝ ايٛآش١ ػُِٛاڄ ٗ طبع١ ؿاك 

 .هشٕٓٛ، ٖٚٓاى بعض ا٭ػڀا٤ ٗ ْوب١ بعض ايٌٛاٖـ ٚفيو قًٌٝ

نإٔ ٜٴهتب ايبٝت ع٢ً نُا إٔ بعض ا٭بٝات ايٌعل١ٜ نڂتبت نتاب١ڄ غرل ُشٝش١ 

ٚٻك ٖٚٛ يٝى نقيو  .أْ٘ َـ

ٚقـ زلعت َٔ بعض طًب١ ايعًِ ٖٔ ماكٚا أهل٠ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك قلٜباڄ، 

ٞٳ نجرل٠ڄ ع٢ً تؿورلٙ بعـَا × إٔ يًٌٝؽ _ ْٚٛلٚا ٗ ػنا١ْ آٍ عاًٛك  سٛاً

 .ؾلؽ َٓ٘، ٚأْٗا َٛدٛؿ٠ عٓـ أهلت٘ ٗ تْٛى

َا اْت٢ٗ إيٝ٘، ػا١ُ ٚأْ٘ عاَ ٫ٚ كٜب إٔ تًو اؿٛاًٞ هتهٕٛ ػ١ُ٬ 

بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل َـ٠ ث٬خ عٌل٠ ه١ٓ; ؾعو٢ اهلل إٔ ٜٴكٝٿض يقيو ايتؿورل 

 .َٔ ٜكّٛ ع٢ً ػـَت٘، ٜٚدلمٙ ٗ س١ً قٌٝب١، َٚعلض سؤ

 مكرتح حْل ٍذا التفضري
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 مكاالت لكبار كتاب العزبٔ٘

 

 

 

 

 

ٚيعٌ َٔ ؿكهٛا ابٔ عاًٛك َٔ ػ٬ٍ كها٥ٌ ع١ًُٝ أٚ غرلٖا، ٚمل 

 ._إٕ ًا٤ اهلل_ٌِ ا٭دل إٔ ٜكَٛٛا بٌٓلٖا; يتعِ ايؿا٥ـ٠، ٚو_ ٌٜٓلٖٚا

ثِ إٕ ٗ ٖقا ايتؿورل َاؿ٠ ٓؼ١ُ َٔ إعاكف، ٚايعًّٛ، ٚإباسح اييت تؿٝـ 

ط٬ب ايعًِ، ٚايـاكهٌ ٖٔ ٜبشجٕٛ عٔ َٛٓٛعات ٜهتبٕٛ ؾٝٗا هٛا٤ ناْت 

 .أناؿ١ّٝ أٚ غرلٖا

ؾُُا ٜٴكذلغ ايبشح ؾٝ٘ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٛٓٛعات ٗ عًّٛ 

 .، ٚٗ ايًػ١، ٚٗ ا٭ؿب، ٚإٓڀل، ٚمٛ فيوايٌلٜع١

ٚإيٝو أٜٗا ايكاك٨ ايهلِٜ ِافز َٔ فيو ع٢ً هبٌٝ ايعُّٛ ٚاٱْاٍ، َع 

َلاعا٠ إٔ بعٔٗا قـ ٜهٕٛ ٖا عح، ٚيهٔ مل أطًع عًٝ٘، أٚ أْ٘ وتاز إٍ َنٜـ 

 .عح

 .لٖاَوا٥ٌ ايعكٝـ٠ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، َٚٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تكلٜ_ 1

ٜتٓاٍٚ تًو إوا٥ٌ بايبشح × ٚؼت ٖقا ايعٓٛإ َاؿ٠ ػِب١; سٝح إْ٘ 

ٚايتكلٜل، ؾٝٴشتاز إٍ َعلؾ١ َٓٗذ٘ ٗ فيو ع٢ً ٚد٘ ايتشـٜـ، ٌٖٚ ٖٛ 

أًعلٟ عت ٜكلك َا ٜكلكٙ ا٭ًاعل٠ ٗ أٍُٛ َعتكـِٖ؟ أٚ أْ٘ ٜتًُى اؿل 

ٔ ايقٟ ٜٛٗل َٔ أٟ أسـ؟ ٭ٕ َٔ ٜل٣ بعض أقٛاي٘ قـ ٜٛٔ أْ٘ َٔڀلب، ٚيه

 .أْ٘ ٫ ٜتكٝـ َٓٗر ا٭ًاعل٠

ع٢ً _ٚنقيو وتاز إٍ َعلؾ١ َكاُـٙ َٔ إط٬قات٘ ٗ فيو ايٌإٔ عٓـَا ٜكٍٛ 

: ٖٚقا قٍٛ أٌٖ ايو١ٓ، أٚ: ٖٚقا قٍٛ ا٭ًاعل٠، أٚ عٓـَا ٜكٍٛ: _هبٌٝ إجاٍ

 .ٚقـ نإ أٌٖ ايو١ٓ قكٌ ٗ نقا ٚنقا، أٚ عٓـَا ٜقنل ايوًـ ايِاحل
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ٚٵ ٫؟ٌٖٚ ٜعـ   ْؿو٘ َٔ ا٭ًاعل٠ أ

 .َوا٥ٌ ؼتاز إٍ عح ٚؼلٜل بعـٍ ٚإِْاف ٚإسوإ

نُا ّهٔ عح بعض َوا٥ٌ ايعكٝـ٠ َؿلؿ٠، نُوا٥ٌ ايكـك ٚاؿه١ُ 

 .ٚايتعًٌٝ، أٚ تكلٜل ايٛسـا١ْٝ عٓـ ابٔ عاًٛك، أٚ مٛ فيو

َٛقـ ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايؿلم : نُا ّهٔ عح

 .١َٝ٬اٱه

 .إٍ غرل فيو َٔ إباسح ايعكـ١ٜ اؾـٜل٠ بايعٓا١ٜ

 .عًّٛ اؿـٜح ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 2

إوا٥ٌ ا٭ُٛي١ٝ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، أٚ َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ تكلٜل _ 3

 .َوا٥ٌ ا٭ٍُٛ ٗ تؿورلٙ ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل

 .ٜٓٛلَكاُـ ايٌلٜع١ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايت_ 4

 .َبتهلات ايكلإٓ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 5

 .إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 6

 .إوا٥ٌ ايٓش١ٜٛ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 7

 .إوا٥ٌ ايِلؾ١ٝ  َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 8

ٚ عح بعض َوا٥ٌ ؾك٘ ؾك٘ ايًػ١ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، أ_ 9

 .ايًػ١ نإٌذلى، ٚإذلاؿف، ٚإعلب، ٚمٛ فيو

 .ا٫قتباي ٚايتٌُٔ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_  10

َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل  ايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١ َٛقـ ابٔ عاًٛك َٔ_ 11

 .ٚايتٜٓٛل
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 .ا٭ؿب ايعلبٞ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 12

 .ايٓكـ١ٜ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛلآكا٤ ابٔ عاًٛك _ 13

َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ ايذلدٝض، ٜٚـػٌ ؼت ٖقا عـ٠ َٛٓٛعات هٛا٤ _ 14

 .ناْت ٗ ايعكٝـ٠، أٚ ايؿك٘، أٚ ا٭ٍُٛ، أٚ ايًػ١، أٚ ا٭ؿب، أٚ غرل فيو

َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ ائٛاب٘ ٚايتعلٜؿات َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل _ 15

 .ٚايتٜٓٛل

 .عاًٛك اٱ٬ُسٞ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٓر ابٔ_ 16

 .َٓٗر ابٔ عاًٛك ايذلبٟٛ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 17

 .َٓٗر ابٔ عاًٛك ا٫دتُاعٞ َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 18

 .َٓٗر ابٔ عاًٛك ٗ ايتتبع ٚا٫هتكلا٤ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 19

 .تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل اٱعذام ايعًُٞ ٗ_ 20

 .َٛقـ ابٔ عاًٛك َٔ ايهتب ايوُا١ٜٚ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 21

 .عًِ ا٭ػ٬م َٔ ػ٬ٍ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 22

 .عامل ايڀرل ٚاؿٝٛإ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 23

 .ايٓٛاؿك ٚإًض ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل_ 24

 .١ ٕا ّهٔ إٔ ٜبشح ٗ فيو ايهتاب ايكِٝؾٗقٙ أَج١ً ٜورل٠ َكذلس
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 بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسِٝ

 .ي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً أًلف إلهًٌٚا

ٔ يًُوتٗـٜٔ َعامل َلاؿٙ، ِْٚب ؾشاؾٌ إوتؿتشٌ ؿُـ هلل ع٢ً إٔ بٝٻا

 ، ٚأعذن بعذا٥ب٘ ؾٛٗلت َٜٛاڄَعَِٛاڄ عاَاڄ أع٬ّ أَـاؿٙ ؾأْنٍ ايكلإٓ قاْْٛاڄ

 ٜعٜ َو٦ٝاڄ ٤ٞؾلٙ ؾٝ٘ َٔ ً ، َٚإا بٌ ٜـٜ٘ َُٚٗٝٓاڄ ، ٚدعً٘ َِـقاڄؾَٝٛاڄ

ست٢ علؾ٘ إِٓؿٕٛ َٔ َ٪َٔ ٚداسـ، ًٚٗـ ي٘ ايلاغب ٚاحملتاك  ;قوٓاڄ ـٴعٹٜٚٳ

َٔ ايًوإ، ٚبلٖإ ايعكٌ ؾٝ٘ أبِل َٔ  ؾهإ اؿاٍ بتِـٜك٘ أْڀلٳ ;ٚاؿاهـ

ٌَٓ أْ٘ اؿل، نُا أْني٘ ع٢ً ًاٖـ ايعٝإ، ٚأبلم آٜات٘ ٗ اٯؾام ؾتبٌ يًُ٪

ـٳ ;أؾٌٔ كهٍٛ ؾبٌل بإٔ شلِ قـّ ُـم اؿهُا٤  ؾب٘ أُبض ايلهٍٛ ا٭َٞ هٝ

ٌڇ: طإلبٌ، ٚب٘ ًلغ ُـكٙ إف قاٍ ُٴبٹ ؾًِ ٜنٍ نتاب٘  صإڇْٻوځ عٳًځ٢ ايڃشٳلٿ ايڃ

 .َٚػرلاڄ َٔ يـْ٘ إٔ ٜذلى ؾٝهٕٛ َبـ٫ڄ ، قؿٛٚاڄلاڄْٝٿ اڄعٻٌٹَٴ

، ٚأبإ أهلاكٙ َٔ بعـِٖ ٗ ا٭١َ ايلٓا٤ٳ ٘ ا٭ًـا٤ٳأُشابٳِ قٝض يتبٝٝٓ٘ ث

ؾ٠٬ِ اهلل ٚه٬َ٘ ع٢ً كهٛي٘ ٚآي٘ ايڀاٖلٜٔ، ٚع٢ً أُشاب٘  ;َٔ ايعًُا٤

 :أَا بعـ (1)لّٛ ا٫قتـا٤ يًوا٥لٜٔ ٚإاػلٜٔ

                                                 

ؾبٓٝت ع٢ً ٖقا ايتٌبٝ٘ تٌبٝ٘  +ٖتـٜتِاقتـٜتِ اأُشابٞ نايٓذّٛ بأِٜٗ =":  قاٍ كهٍٛ اهلل_  1

ٖـا٤، ٖٚٛ اتباع طلٜل ايو١ٓ; ايدل ٚٗ فيو تٌبٝ٘ عًُِٗ ٗ اٱ ؾلٜل ها٥لٕٚ ٗ: بِٗ بؿلٜكٌإكتـٜٔ 

 .بايورل ٗ طلم ايدل

= 

 مكدم٘ تفضري التخزٓز ّالتيْٓز
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 مكدم٘ ابً عاعْر علٙ تفضريِ

 

 

 

 

 

 

ؾكـ نإ أندل أَٓٝيت َٓق أَـ بعٝـ تؿورل ايهتاب اجملٝـ، اؾاَع ِٕاحل ايـْٝا 

َٴ ًـٜـ ايعل٣ َٔ اؿل إتٌ، ٚاؿاٟٚ يهًٝات ايعًّٛ َٚعاقـ  لڇثٹٛٵٚايـٜٔ، ٚ

َٔ ايعًِ  تٺهځٗ بٝإ ْٴ طُعاڄ ;قٛي ايب٬غ١ َٔ قٌ ْٝاطٗا اهتٓباطٗا، ٚاٯػقٹ

ٌٳ ٚنًٝاتٺ َٔ َهاكّ ا٭ػ٬م، نإ ًٜٛغ أِٛفز َٔ  َٔ ايتٌلٜع، ٚتؿاُٝ

 .(1)ٙلڇْٝعٗا ٗ ػ٬ٍ تـبلٙ، أٚ َڀايع١ ن٬ّ َؿوٿ

ِ ع٢ً ٖقا اجملاٍ، ٚأسذِ عٔ شټتكځِٗ ايذٻتٳؿٞ بقيو أځًيهين نٓت ع٢ً نٚ

ْؿو٘ َٔ َتاعب  ض ي٘ إل٤ٴلٿٳَا عو٢ إٔ ٜع اتكا٤ٳ; قٛهٞ ٗ ٖقا ايٓٔاٍ ١ٹوٝٳبٹ اينزٸ

ّڇ ت٤ٛٓ بايك٠ٛ، أٚ ؾًتاتٹ ـٴ هٗا ٍٳ ايؿِٗ ٚإٕ بًؼ هاع  ٝتٴؾبكٹ ;٠ٛٻتٴايؿڂ ايقٖٔ نُا

ٛٸ ع٢ً ؾل١ُ  ٗاتٴًڃأسٳ َٓٗا تُُِٝاڄ ، ؾإٕ كأٜتٴدلاڄَٗا مٳف ايٓؿى َل٠ َٚل٠ أهٛأه

 .ع ع٢ً قِـ ٖقا ايػلض ايعورلض َٔ ايتٝورل َا ٌٜذٸٓٳُٵأػل٣، ٚأْا آٌَ إٔ ٜٴ

َٳٚؾُٝا أْا بٌ إقـاّ ٚإسذاّ، أؽٌٝ ٖقا اؿځ أْا  إفا (2)ُاّايكتاؿ ٚأػل٣ ايجټ ٠ڄلٳكٌ 

________________________ 

 

ٖـا٤ ٖٚٛ ٚؾلٜل َاػلٕٚ أٟ ها٥لٕٚ ٗ ايؿًو إٛاػل ٗ ايبشل، ٚتُٔٔ فيو تٌبٝ٘ عًُِٗ ٗ اٱ     =

ٚإٔ ايو١ٓ  _نُا ٖٛ ًا٥ع_ايعًِ نايبشل َٚٔ فيو اٱًاك٠ إٍ إٔ . اـٛض ٗ ايعًّٛ بإؼل ٗ ايبشل

 .ؼ يًُكِٛؿِّبٳنايوبٌٝ إڂ

أًرل بٗقا إٍ إٔ إِٗ َٔ ن٬ّ إؿولٜٔ ٜلًـ إٍ اينٜاؿ٠ ع٢ً َا فنلٚٙ، ٚايقٟ ؿٕٚ فيو َٔ _  1

 .ن٬َِٗ ٜٓب٘ إٍ تكِٜٛ َا فنلٚٙ، ٚإؿول ٖٓا َلاؿ ب٘ اؾٓى

ؿْٚ٘ : ٭ٕ ايكتاؿ ٖٛ ايٌٛى; ٚشلقا ٜكاٍ ٕا عٳنٻ ُٚعب ٚعول ٌٜرل ب٘ إٍ ايِعٛب١;+: ايكتاؿ: =قٛي٘_  2

 .ػلٙ ايكتاؿ

ٖٛ ْبت قلٜب هٌٗ ايتٓاٍٚ; ٭ْ٘ ٫ ٜڀٍٛ; ؾِاك ٜٔلب ب٘ إجٌ ٕا قلب ٚهٌٗ +: ايجټُاّ: =ٚقٛي٘

 (ّ.)تٓاٚي٘
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ٞٻٝٿبأًَٞ قـ ػٴ  ،(1)ك إٔ توٓـ إيٞ ػڀ١ ايكٔاـٿقڂإف  ;أْ٘ تباعـ أٚ اْك٢ٔ ٌ إي

٫ٚت سٌ َٓاْ، ٚأُٓلت ؼكٝل ٖات٘ ا٭١َٝٓ َت٢ أٌْ اهلل  ؾبكٝت َتًٗؿاڄ

اـ٬ْ، ٚنٓت أساؿخ بقيو ا٭ُشاب ٚاٱػٛإ، ٚأٓلب إجٌ بأب٢ ايٛيٝـ 

 .(2)ابٔ كًـ ٗ نتاب ايبٝإ

ٕ ُٔٞ ٚمل أمٍ نًُا َٔت َـ٠ ٜنؿاؿ ايتُين ٚأكدٛ إلامٙ، إٍ إٔ أًٚو أ

َٳ ٚأُبشت اشل١ُ  ،(3)ك١ً إٍ ػڀ١ ايؿتٝابايٓټ ٔٻعًٝ٘ َـ٠ اؿٝام٠، ؾإفا اهلل قـ 

ي، أؾتشٍٛ إٍ ايلدا٤ فيو ايٝ ;َِلٚؾ١ إٍ َا تِٓلف إيٝ٘ اشلُِ ايعًٝا

 .(4)ؾٗٛ ٜكٔٞ بٗا ٜٚعًُٗا ايٓاي ;ٚطُعت إٔ أنٕٛ ٖٔ أٚتٞ اؿه١ُ

 _تعاٍ_ٚاهتعٓت باهلل  ٖٓايو عكـت ايعنّ ع٢ً ؼكٝل َا نٓت أُٓلت٘،

ٚعًُت إٔ َا ٍٜٗٛ َٔ تٛقع نًٌ أٚ غً٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ وٍٛ بٝين  ،ٚاهتؼلت٘

ٚبٌ ْور ٖقا ايُٓ٘ إفا بقيت ايٛهع َٔ ا٫دتٗاؿ، ٚتٛػٝت طلم ايِٛاب 

 .ٚايوـاؿ

                                                 

 .ٚايكٔا٤ ٖٓا بايكِل ٕلاعا٠ ايوذع 1331كَٔإ  26ٗ _  1

ٛع إيٝ٘ إٕ أكٜض داق٘ عٓ٘ تكًٝـ ػڀ١ ايكٔا٤ بكلطب١ ؾعنّ ع٢ً ايلثِ ع، سٝح فنل أْ٘ ًلع ؾٝ٘_  2

ؾأداب٘ يقيو ٚأعؿاٙ َٔ ، ٚأْ٘ علض عنَ٘ ع٢ً أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ ٜٛهـ ابٔ تاًؿٌ، َٔ ايكٔا٤

ٖٚقا ايهتاب ٖٛ ًلغ دًٌٝ ع٢ً نتاب ايعتب١ٝ + ايبٝإ ٚايتشٌِٝ=يٝعٛؿ إٍ إنُاٍ نتاب٘ . ايكٔا٤

 .ٚزلاع أُشاب ابٔ ايكاهِ َٓ٘، ايو ََٓ٘زلاع أُشاب  يبايقٟ ْع ؾٝ٘ ايعت

 1341كدب  26ٗ _  3

٭ْ٘ ٜتعٌ إٔ ٫ ٜهٕٛ إلاؿ ػِْٛ + ٫ سوـ إ٫ ٗ اثٓتٌ: =إٍ اؿـٜح أكؿت اٱًاك٠ځ_  4

 .ٜٚعًُٗا ايٓاي َـ٠ أػل٣، بٌ وٌِ إكِٛؿ ٚيٛ بإٔ ٜكٔٞ بٗا َـ٠ ،اؾُع بٌ ايكٔا٤ بٗا ٚتعًُٝٗا
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ٗ  َتٛهڀاڄ (2)إقـاّ ايٌذاع، ع٢ً ٚاؿٟ ايوباع (1)أقـَت ع٢ً ٖقا إِٗ

عًٞ إٔ  ؾذعًت سكاڄ (4)بٌ ٓباغ اينا٥لٜٔ (3)ا٥لَعذلى أْٛاك ايٓاٚلٜٔ، ٚم

هبكين إيٝٗا، ٚإٔ أقـ َٛقـ اؿهِ بٌ  ٔٵَٳ كٳمل أځ تاڄهځأبـٟ ٗ تؿورل ايكلإٓ ْٴ

ؾإٕ ا٫قتِاك ع٢ً اؿـٜح إعاؿ تعڀٌٝ  ;عًٝٗا ١ْٚڄآشلا ٚ طٛا٥ـ إؿولٜٔ تاك٠ڄ

 .يؿٝض ايكلإٓ ايقٟ َا ي٘ َٔ ْؿاؿ

ـٳ ٚيكـ كأٜت ايٓاي سٍٛ ن٬ّ ٌڈ: كدًٌ ا٭قـٌَ أس ـٺ كد ؾُٝا ًاؿٙ  َعته

 َعٛي٘ ٗ ٖـّ َا َٔت عًٝ٘ ايكلٕٚ، ٚٗ نًتا اؿايتٌ ٓلپ آػقٺ ا٭قـَٕٛ، ٚآػلٳ

نجرل، ٖٚٓايو ساي١ أػل٣ ٜٓذدل بٗا اؾٓاغ ايهورل، ٖٚٞ إٔ ْعُـ إٍ َا أًاؿٙ 

ُض ؾًِٔٗ بإٔ غ ا٭قـَٕٛ ؾٓٗقب٘ ْٚنٜـٙ، ٚساًا إٔ ْٓكٔ٘ أٚ ْبٝـٙ، عإاڄ

نؿلإ يًٓع١ُ، ٚدشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ ٓٝـ ػِاٍ ا٭١َ، ؾاؿُـ هلل ايقٟ 

  (5).ُـم ا٭ٌَ، ٜٚول إٍ ٖقا اـرل ٚؿٍ
                                                 

ُٳ٘: ا٭َل ايعِٛٝ، ٖٚٛ تؿورل ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚيعٌ ايه١ًُ: عين بإِٜٗ_  1 ٗٵ ٖٚٛ إؿام٠ ٚإهإ : إځ

 (ّ. )ايجاْٞ ايًؿٜل، ٚيعٌ هٝام ايه٬ّ ٜعٔـ ؿڃايكځ

ل َٔ ايوهإ تهجل ب٘ ايوباع قاٍ هشِٝ ابٔ ؿٖٚٛ ٚاؿ ق ،ٚاؿٟ ايوباع َٛٓع بٌ َه١ ٚايبِل٠_  2

 :ٚثٌٝ ايلٜاسٞ

ُٔ اُٙ ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتايف ُٔالَُا ٝوتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حدُعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتُٜ

ُ

ٔ  اٖتتتتتتتتتيفُُُ ٖدٌَتَمتتتتتتتتتيدُ ُ تتتتتتتتتٕ اُٙ ل تتتتتتتتتايف ُضتتتتتتتتتؽتُ

ُ ُُ ٛ ٗ تتتتتتتتتتتتتتتتت ٓدُت ٠ب  ٕ َُاقتتتتتتتتتتتتتتتتن ُبتتتتتتتتتتتتتتتتتُْ  تتتتتتتتتتتتتتتتب َُات تتتتتتتتتتتتتتتتت

ُ

ُٔاختتتتتتتتتتتتتتٕ  ُ الَُّوتتتتتتتتتتتتتتيفَُٔقتتتتتتتتتتتتتتُٜ هلل ُستتتتتتتتتتتتتتيف ٖيفُُُ

ُ
 

 .ما٥لاڄ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  3

قاٍ  ٖٚٛ ُٛت ا٭هـ، ٖٚٛ ايقٟ َِـكٙ اين٥رل، اينا٥لٜٔ ٖٓا اهِ ؾاعٌ َٔ مأك بُٗن٠ بعـ ايناٟ_  4

 :عٓذل٠

َ ُفأ تتتتتتتتاطج ُُ ُض مَّتتتتتتتتج ُبتتتتتتتتأ لُ لا ٟتتتتتتتت مٖ

ُ

٘ ُ باَلبدتتتتتتت بُ بُ ًمٍتتتتتتتع  بتتتتتتت   ُعمتتتتتتت َُُٛو خ تتتتتتت  

ُ
 

 (ّ. )تأٌَ ٖقا ايه٬ّ ايعِٛٝ ايقٟ ٜـٍ ع٢ً ْؿى نبرل٠، ١ُٖٚ عاي١ٝ_  5
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 ;ؾإْو ٫ ػـ ايهجرل َٓٗا إ٫ عاي١ ع٢ً ن٬ّ هابل _ٚإٕ ناْت نجرل٠_ٚايتؿاهرل 

ٜچ  .ٕ٪يؿ٘ إ٫ اؾُع ع٢ً تؿاٚت بٌ اػتِاك ٚتڀٌٜٛ عٝح ٫س

َٚؿاتٝض  ،ٚ احمللك ايٛدٝن ٫بٔ عڀ١ٝ ،ِٖ ايتؿاهرل تؿورل ايهٌافٚإٕ أ

ايػٝب يؿؼل ايـٜٔ ايلامٟ، ٚتؿورل ايبٝٔاٟٚ إًؼّ َٔ ايهٌاف َٚٔ 

 ،َؿاتٝض ايػٝب بتشكٝل بـٜع، ٚتؿورل ايٌٗاب اٯيٛهٞ، َٚا نتب٘ ايڀٝيب

 ٚايتؿتناْٞ ع٢ً ايهٌاف، َٚا نتب٘ اـؿادٞ ع٢ً تؿورل ،ٚايكڀب ،ٚايكنٜٚين

ٚإٛدٛؿ َٔ تؿورل ايٌٝؽ  ،ايبٝٔاٟٚ، ٚتؿورل أبٞ ايوعٛؿ، ٚتؿورل ايكلطيب

ع٢ً تؿورل  ٖٚٛ بهْٛ٘ تعًٝكاڄ ،قُـ بٔ علؾ١ ايتْٛوٞ َٔ تكٝٝـ تًُٝقٙ ا٭بٞ

يقيو ٫ ٜأتٞ ع٢ً ْٝع آٟ ايكلإٓ ٚتؿاهرل  ;ابٔ عڀ١ٝ أًب٘ َٓ٘ بايتؿورل

نتاب ؿك٠ ايتٓنٌٜ إٓوٛب ا٭سهاّ، ٚتؿورل اٱَاّ قُـ بٔ دلٜل ايڀدلٟ، ٚ

 .يؿؼل ايـٜٔ ايلامٟ، ٚكَا ٜٓوب يًلاغب ا٭ُؿٗاْٞ

ٚيكِـ ا٫ػتِاك أعلض عٔ ايعنٚ إيٝٗا، ٚقـ َٝنت َا ٜؿتض اهلل يٞ َٔ ؾِٗ 

َٚا أدًب٘ َٔ إوا٥ٌ ايع١ًُٝ، ٖا ٫ ٜقنلٙ إؿولٕٚ، ٚإِا  ،ٗ َعاْٞ نتاب٘

َٔ ايتؿاهرل ٗ تًو اٯ١ٜ ٘ ؾُٝا بٌ ٜـٟ ٝسويب ٗ فيو عـّ عجٛكٟ عً

قـ  ىځـٴذٹؾهِ َٔ ن٬ّ ت٦ٌٓ٘ تٳ ;ػا١ُ، ٚيوت أؿعٞ اْؿلاؿٟ ب٘ ٗ ْؿى ا٭َل

 :قٌٝ هبكو إيٝ٘ َتهًِ، ٚنِ َٔ ؾِٗ توتٛٗلٙ ٚقـ تكـَو إيٝ٘ َتؿِٗ، ٚقـّاڄ

 ِنُ يفا ُ لشع  ُٞوَُورتاً

ٌٳ إٕ َعاْٞ ايكلإٓ َٚكاُـٙ فاتٴ  ،ا٭طلاف ١ٹَذلاَٝ ،إـ٣ بعٝـ٠ٹ نجرل٠ٺ أؾاْ

ؾا٭سهاّ َب١ٓٝ ٗ آٜات ا٭سهاّ، ٚاٯؿاب ٗ آٜاتٗا،  ;ع٢ً آٜات٘ َٛمع١ٹ

 .ٚايكِّ ٗ َٛاقعٗا، ٚكَا اًتًُت اٯ١ٜ ايٛاسـ٠ ع٢ً ؾٌٓ َٔ فيو أٚ أنجل
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َٔ ؾٕٓٛ ايكلإٓ ٫  اڄٓٻٚقـ ما نجرل َٔ إؿولٜٔ بعض تًو ا٭ؾٓإ، ٚيهٔ ؾځ

ْٚٴ ٔ آٜات ايكلإٓ، ٖٚٛ ؾٔ ؿقا٥ل ايب٬غ١ ٖٛ ايقٟ مل َ آ١ٜڅ ٘ٹتٹهځؽًٛ عٔ ؿقا٥ك٘ 

 .ىِ٘ أسـ َٔ إؿولٜٔ بهتاب نُا ػِٛا ا٭ؾاٌْ ا٭ػل٣

َٔ أدٌ فيو ايتنَت إٔ ٫ أغؿٌ ايتٓبٝ٘ ع٢ً َا ًٜٛغ يٞ َٔ ٖقا ايؿٔ 

 . ٚطاق١ ايتـبل ،عوب َبًؼ ايؿِٗ ٘ٴتٴُٵٗڇيڃايعِٛٝ ٗ آ١ٜ َٔ آٟ ايكلإٓ نًُا أڂ

 ،ْٚهت ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ،ؿورلٟ ٖقا ببٝإ ٚدٛٙ اٱعذامٚقـ اٖتُُت ٗ ت

ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯٟ بعٔٗا _ أٜٔاڄ_ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍ، ٚاٖتُُت 

ببعض، ٖٚٛ َٓنع دًٌٝ قـ عين ب٘ ؾؼل ايـٜٔ ايلامٟ، ٚأيـ ؾٝ٘ بلٖإ ايـٜٔ 

 (.ِْٛ ايـكك ٗ تٓاهب اٯٟ ٚايوٛك) :ايبكاعٞ نتاب٘ إو٢ُ

ؾًِ تنٍ أْٛاك إتأًٌَ يؿٌِ  ;تٝا ٗ نجرل َٔ اٯٟ َا ؾٝ٘ َكٓعإ٫ أُْٗا مل ٜأ

 .ايكٍٛ تتڀًع

ع٢ً  ؾ٬ أكاٙ سكاڄ أَا ايبشح عٔ تٓاهب َٛاقع ايوٛك بعٔٗا إثل بعض

 . إؿول

ي٬٦ ٜهٕٛ ايٓاٚل ٗ  ;إ٫ بٝٓت َا أسٝ٘ ب٘ َٔ أغلآٗا ٚمل أغاؿك هٛك٠ڄ

عاْٞ ًْ٘ نأْٗا ؾكل َتؿلق١ تِلؾ٘ ع٢ً بٝإ َؿلؿات٘ َٚ تؿورل ايكلإٓ َكِٛكاڄ

 . ٚؼذب عٓ٘ كٚا٥ع ْاي٘ ،عٔ كٚع١ اْوذاَ٘

ٚاٖتُُت بتبٌٝ َعاْٞ إؿلؿات ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ بٔب٘ ٚؼكٝل ٖا ػًت عٔ 

ٚعو٢ إٔ هـ ؾٝ٘ إڀايع ؼكٝل َلاؿٙ، ٜٚتٓاٍٚ  ،ايًػ١ ٓب٘ نجرل َٓ٘ قٛاَٝىٴ

بقيت اؾٗـ ٗ ايهٌـ عٔ ْهت َٔ  ؾإْٞ ;ع٢ً قـك اهتعـاؿٙ َٓ٘ ؾٛا٥ـ ْٚهتاڄ
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َعاْٞ ايكلإٓ ٚإعذامٙ ػًت عٓٗا ايتؿاهرل، َٚٔ أهايٝب ا٫هتعُاٍ ايؿِٝض 

َا تِبٛ إيٝ٘ ُِٖ ايٓشاكٜل، عٝح ها٣ٚ ٖقا ايتؿورل ع٢ً اػتِاكٙ َڀ٫ٛت 

 . ؾؿٝ٘ أسؤ َا ٗ ايتؿاهرل، ٚؾٝ٘ أسؤ ٖا ٗ ايتؿاهرل ;ايكُاطرل

ـٜـ، ٚتٜٓٛل ايعكٌ اؾـٜـ، َٔ تؿورل ايهتاب ؼلٜل إع٢ٓ ايو) :ٚزلٝت٘

 . (اجملٝـ

 (.ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايتؿورل) :ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ

يًباسح ٗ ايتؿورل، ٚتػٓٝ٘ عٔ  تهٕٛ عْٛاڄ أبتـ٨ بتكـِٜ َكـَاتٺ (1)ٖٚا أْا

 9_1/5 .َعاؿ نجرل

                                                 

بٛاٖل  قاڄػٵأځ ;نُا ايتنَ٘ نجرل َٔ احملقيكٌ+ ٖٚا أْا فا= :ٚمل أقٌ+ ٖٚا أْا= :عٔ قِـ قًت_  1

 .هٛك٠ ايبكل٠ صِٵهڂوٳؿڂْٵأځ ٕٳٛٵًڂتٴكڃ٪٤٫ تٳٖٳ ِٵتٴْٵأځ ِٻثٴط: _تعاٍ_ايًبٝب ٕا بٝٓت٘ عٓـ قٛي٘  ن٬ّ َػين
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عـ ؾول بايتؼؿٝـ َٔ ل بتٌـٜـ ايوٌ ايقٟ ٖٛ َٔاوٻَِـك ؾځ :ايتؿورل_ 1

ٌٷبابٞ ِْل ٚٓلب ايقٟ َِـكٴ ٍّ ٙ ايؿول، ٚن٬ُٖا ؾع ؾايتٔعٝـ يٝى  ،َتع

  1/10   .يًتعـ١ٜ

ٚايهٌـ ٕـيٍٛ ن٬ّ أٚ يؿٜ به٬ّ آػل ٖٛ أٚٓض  ،اٱبا١ْ :ٚايؿول_ 2

إِـكإ ٚايؿع٬ٕ َتواٜٚإ ٗ إع٢ٓ،  :ٕع٢ٓ إؿول عٓـ ايواَع، ثِ قٌٝ

 1/10   .بإبا١ْ إعك٫ٛت ىتّ إٔاعـ :ٚقٌٝ

ٖٛ اهِ يًعًِ ايباسح عٔ بٝإ َعاْٞ  :ٚايتؿورل ٗ ا٫ُڀ٬غ ْكٍٛ_ 3

 1/11   .َٚا ٜوتؿاؿ َٓٗا باػتِاك أٚ تٛهع ،أيؿاٚ ايكلإٓ

عٔ َعاْٝ٘، َٚا  أيؿاٚ ايكلإٓ َٔ سٝح ايبشحٴ :َٚٛٓٛع ايتؿورل_ 4

 .ٜوتٓب٘ َٓ٘

بتُاٜن _  نُا ٜكٛيٕٛ_  ُاٜن ايعًّٛ ٭ٕ ;ايكلا٤ات ِٳًڃٚبٗقٙ اؿٝج١ٝ ػايـ عٹ

 1/12   .إٛٓٛعات، ٚسٝجٝات إٛٓٛعات

ف قـ ٚٗل اـٛض ؾٝ٘ ٗ عِل إ ;ٚايتؿورل أٍٚ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ٚٗٛكاڄ_ 5

إف نإ بعض أُشاب٘ قـ هأٍ عٔ بعض َعاْٞ ايكلإٓ نُا هأي٘ "ايٓيب

اي ُٖٚا أنجل عٔ ايه٬ي١، ثِ اًتٗل ؾٝ٘ بعـ َٔ ايِشاب١ عًٞ ٚابٔ عب÷عُل

بٔ اٚأبٞ بٔ نعب، ٚعبـ اهلل  ،ٗ ايتؿورل، ٚمٜـ بٔ ثابت ايِشاب١ ق٫ٛڄ

 ._ كٓٞ اهلل عِٓٗ_ ٚعبـ اهلل بٔ عُلٚ بٔ ايعاْ  ،َوعٛؿ

 ّٓل ّكٌْ التفضري علنًايف التفضري ّالتأ9 املكدم٘ األّىل
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ؾًنّ  ;ٚنجل اـٛض ؾٝ٘، سٌ ؿػٌ ٗ اٱه٬ّ َٔ مل ٜهٔ علبٞ ايوذ١ٝ

يو فاٖـ ايتِـٟ يبٝإ َعاْٞ ايكلإٓ شلِ، ًٚاع عٔ ايتابعٌ ٚأًٗلِٖ ٗ ف

 .ٚابٔ دبرل

 1/14   .أًلف ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ٚكأهٗا ع٢ً ايتشكٝل _أٜٔاڄ_ٖٚٛ 

ؾأٍٚ َٔ ُٓـ ؾٝ٘ عبـ إًو بٔ دلٜر إهٞ إٛيٛؿ ه١ٓ  ٚأَا تِٓٝؿ٘_ 6

 ْٚع ؾٝ٘ آثاكاڄ ،ُٓـ نتاب٘ ٗ تؿورل آٜات نجرل٠ ٖع149ٚإتٛٗ ه١ٓ  ٖع80

ي َجٌ عڀا٤ ٚفاٖـ، ُٚٓؿت ٚأنجل كٚاٜت٘ عٔ أُشاب ابٔ عبا ،ٚغرلٖا

ٖٚٞ  ،ْٚوبت كٚاٜتٗا إٍ ابٔ عباي، يهٔ أٌٖ ا٭ثل تهًُٛا ؾٝٗا ،تؿاهرل

عٔ أبٞ ُاحل عٔ ابٔ  ٖع146تؿورل قُـ بٔ ايوا٥ب ايهًيب إتٛٗ ه١ٓ 

بايؿاكه١ٝ  (ؿكٚغـت) :َٞ أبٛ ُاحل بايهقب ست٢ يكب به١ًُعباي، ٚقـ كٴ

ؾإفا أِْ إيٝٗا كٚا١ٜ قُـ بٔ َلٚإ  ،ٖٚٞ أ٢ٖٚ ايلٚاٜات (1)َع٢ٓ ايهقاب

أكاؿٚا بقيو أْٗا ٓـ َا يكبٛٙ بوًو١ً  (2)ايوـ٣ عٔ ايهًيب ؾٗٞ هًو١ً ايهقب

 .ايقٖب، ٖٚٞ َايو عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُل

إٕ ايهًيب نإ َٔ أُشاب عبـ اهلل بٔ هبأ ايٝٗٛؿٟ ا٭ٌُ ايقٟ  :ٚقـ قٌٝ

 إٕ عًٝاڄ: ٔ أبٞ طايب، ٚقاٍأهًِ ٚطعٔ ٗ اـًؿا٤ ايج٬ث١ ٚغ٬ ٗ سب عًٞ ب

 15_1/14   .إْ٘ اؿع٢ إشل١ٝ عًٞ :ٚقـ قٌٝ ،ْ٘ ٜلدع إٍ ايـْٝاإٚ ،مل ّت

ٚقـ دلت عاؿ٠ إؿولٜٔ باـٛض ٗ بٝإ َع٢ٓ ايتأٌٜٚ، ٌٖٚ ٖٛ َواٚ _ 7

                                                 

 .تؿورل ايكلطيب_  1

 .اٱتكإ_  2
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 ؟يًتؿورل أٚ أػّ َٓ٘ أٚ َبأٜ

 ْٚاع ايكٍٛ ٗ فيو إٔ َٔ ايعًُا٤ َٔ دعًُٗا َتواٌٜٚ، ٚإٍ فيو فٖب

 .ثعًب ٚابٔ ا٭علابٞ ٚأبٛ عبٝـ٠، ٖٚٛ ٚاٖل ن٬ّ ايلاغب

 .ايٛاٖل ٚايتأٌٜٚ يًُتٌاب٘ ،َِٚٓٗ َٔ دعٌ ايتؿورل يًُع٢ٓ

ايتأٌٜٚ ُلف ايًؿٜ عٔ ٚاٖل َعٓاٙ إٍ َع٢ٓ آػل قتٌُ : َِٚٓٗ َٔ قاٍ

ٔٵ ط :_تعاٍ_ؾٝهٕٛ ٖٓا بإع٢ٓ ا٭ُٛيٞ، ؾإفا ؾول قٛي٘  ;يـيٌٝ َٹ ٞٻ  ٜٴؼٵلڇزٴ ايڃشٳ

ُٳٝٿتٹا بإػلاز ايڀرل َٔ ايب١ٔٝ ؾٗٛ ايتؿورل، أٚ بإػلاز إوًِ َٔ ايهاؾل  صيڃ

 .ؾٗٛ ايتأٌٜٚ

ٖٚٓايو أقٛاٍ أػل ٫ عدل٠ بٗا، ٖٚقٙ نًٗا اُڀ٬سات ٫ ٌَاس١ ؾٝٗا إ٫ إٔ 

ي٘ إفا أكدع٘ إٍ ايػا١ٜ ٚٻ٭ٕ ايتأٌٜٚ َِـك أځ ;ايًػ١ ٚاٯثاك تٌٗـ يًكٍٛ ا٭ٍٚ

كِٛؿ٠ َٔ ايًؿٜ ٖٛ َعٓاٙ َٚا أكاؿٙ َٓ٘ إتهًِ ب٘ َٔ إكِٛؿ٠، ٚايػا١ٜ إ

إعاْٞ، ؾوا٣ٚ ايتؿورل ع٢ً أْ٘ ٫ ٜڀًل إ٫ ع٢ً َا ؾٝ٘ تؿٌِٝ َع٢ٓ ػؿٞ 

 :قاٍ ا٭ع٢ٌ، َعكٍٛ

ُتيفّ تتتتتاِّضدُهدَُّٔأعمتتتتتُٜاٌّتتتتتيفُ يفٌتتتتتجُت تتتتتُُُ

ُ

ُايفط   تتتتتت ل تتتتتتقيفةُفَأُِّ٘عبتتتتتتب  مُه َُّٔأت تتتتتتُ

ُ  ٘، ؾًِ ٜنٍ ٌٜب ست٢ ُاك نبرلاڄٗ قًب أٟ تبٌٝ تؿورل سبٗا أْ٘ نإ ُػرلاڄ

نٗقا ايوكب، أٟ ٚيـ ايٓاق١ ايقٟ ٖٛ َٔ ايوكاب ايلبٝع١ٝ مل ٜنٍ ٌٜب ست٢ 

 .ُٚاك ي٘ ٚيـ ِٜشب٘ ،ندل

٘ٴ: ط_تعاٍ_قاي٘ أبٛ عبٝـ٠، ٚقـ قاٍ اهلل  ٚڇًٜځ ٕٳ إڇ٫ډ تٳأڃ ٛڂلٴٚ ٌٵ ٜٳٓ أٟ ٜٓتٛلٕٚ ص: ٖٳ

 .إ٫ بٝاْ٘ ايقٟ ٖٛ إلاؿ َٓ٘
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أٟ  +:ايًِٗ ؾكٗ٘ ٗ ايـٜٔ ٚعًُ٘ ايتأٌٜٚ= :بٔ عبايٗ ؿعا٥٘ ٫ " ٚقاٍ

 .َعاْٞ ايكلإٓ ِٳٗٵؾځ

هبشاْو =: ٜكٍٛ ٗ كنٛع٘ " نإ _كٓٞ اهلل عٓٗا_ٚٗ سـٜح عا١ٌ٥ 

 :_تعاٍ_أٟ ٜعٌُ بكٛي٘  :ٜتأٍٚ ايكلإٓ +ايًِٗ كبٓا ٚعُـى، ايًِٗ اغؿل يٞ

ٚٳاهٵتٳػٵؿٹلٵٙٴط ـٹ كٳبٿوځ  ُٵ  ص.ؾځوٳبٿضٵ بٹشٳ

 ،ٚطًب إػؿل٠ ،ٚفنل يؿٜ ايلب ،ٚاؿُـ ،ع ٗ ؿعا٥٘ ايتوبٝضؾًقيو ْ

ٚمل وًُٗا ع٢ً َا تٌرل إيٝ٘  ،ؾكٛشلا ٜتأٍٚ ُلٜض ٗ أْ٘ ؾول اٯ١ٜ بايٛاٖل َٓٗا

بٔ عباي اايقٟ ؾُٗ٘ َٓٗا عُل ٚ " ٚقلب اْتكاي٘ ،َٔ اْتٗا٤ َـ٠ ايلهاي١

 .17_1/16   ._كٓٞ اهلل عُٓٗا_
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ب٘ تٛقؿ٘ ع٢ً َعًَٛات هابل ٚدٛؿٖا ع٢ً ٚدٛؿ  ٜلاؿاهتُـاؿ ايعًِ _ 1

 .شلِ ع٢ً إتكإ تـٜٚٔ فيو ايعًِ يتهٕٛ عْٛاڄ ;فيو ايعًِ عٓـ َـْٚٝ٘

ٚزلٞ فيو ٗ ا٫ُڀ٬غ با٫هتُـاؿ عٔ تٌبٝ٘ استٝاز ايعًِ يتًو 

ؾكلْٛا ايؿعٌ علٗ ايڀًب  ;ايعٕٛ ٚايػٛاخ :إعًَٛات بڀًب إـؿ، ٚإـؿ

َٔ َـؿٙ، بٌ َـؿٙ َا  ٚيٝى نٌ َا ٜقنل ٗ ايعًِ َعـٚؿاڄُٖٚا ايوٌ ٚايتا٤، 

 1/18   .َ٘ٛټكځٜتٛقـ عًٝ٘ تٳ

ؾاهتُـاؿ عًِ ايتؿورل يًُؿول ايعلبٞ ٚإٛيـ َٔ اجملُٛع إًت٦ِ َٔ عًِ 

 ،ٚعًِ ايه٬ّ :قٌٝ ،ٚأٍُٛ ايؿك٘ ،ٚعًِ اٯثاك، َٚٔ أػباك ايعلب ،ايعلب١ٝ

 1/18   .ٚعًِ ايكلا٤ات

مل ٜهٔ غ٢ٓ يًُؿول ٗ بعض  _ ٱهاؿ ايقٚم أٚ تهًُٝ٘ أٟ_ ٚيقيو _ 2

إٛآع َٔ ا٫هتٌٗاؿ ع٢ً إلاؿ ٗ اٯ١ٜ ببٝت َٔ ايٌعل، أٚ ب٤ٌٞ َٔ ن٬ّ 

يتهٌُٝ َا عٓـٙ َٔ ايقٚم عٓـ ػؿا٤ إع٢ٓ، ٚٱقٓاع ايواَع ٚإتعًِ  ;ايعلب

 1/21   .ايًقٜٔ مل ٜهٌُ شلُا ايقٚم ٗ إٌه٬ت

إف ٫ ٜهٕٛ إ٫ عٔ َوتٓـ  ;إْاع ا٭١َ ع٢ً تؿورل َع٢ٓ ٚتٌٌُ اٯثاك_ 3

نإْاعِٗ ع٢ً إٔ إلاؿ َٔ ا٭ػت ٗ آ١ٜ ايه٬ي١ ا٭ٍٚ ٖٞ ا٭ػت يٮّ، 

ٚإٔ إلاؿ َٔ اي٠٬ِ ٗ هٛك٠ اؾُع١ ٖٞ ٠٬ُ اؾُع١، ٚنقيو إعًَٛات 

ٚايننا٠ َٓٗا اشل١٦ٝ إؼ١ُِٛ ؿٕٚ ايـعا٤،  بائلٚك٠ نًٗا نهٕٛ اي٠٬ِ َلاؿاڄ

 يف اصتنداد عله التفضري9 جاىٔ٘املكدم٘ ال
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 1/25   .إاٍ إؼِْٛ إـؾٛع

ؾ٬ وتاز إيٝٗا إ٫ ٗ سٌ ا٫هتـ٫ٍ بايكلا٠٤ ع٢ً تؿورل  ٚأَا ايكلا٤ات_ 4

غرلٖا، ٚإِا ٜهٕٛ ٗ َع٢ٓ ايذلدٝض ٭سـ إعاْٞ ايكا١ُ٥ َٔ اٯ١ٜ أٚ ٫هتٛٗاك 

ٛك٠ ؾقنل ايكلا٠٤ نقنل ايٌاٖـ َٔ ن٬ّ ايعلب; ٭ْٗا إٕ ناْت ٌَٗ ;ع٢ً إع٢ٓ

 ;ؾ٬ دلّ أْٗا تهٕٛ سذ١ يػ١ٜٛ، ٚإٕ ناْت ًاف٠ ؾشذتٗا ٫ َٔ سٝح ايلٚا١ٜ

 ٭ْٗا ٫ تهٕٛ ُشٝش١ ايلٚا١ٜ، ٚيهٔ َٔ سٝح إٕ قاك٥ٗا َا قلأ بٗا إ٫ اهتٓاؿاڄ

 1/25   .٫هتعُاٍ علبٞ ُشٝض

ٕٔ  تٓبٝٗاڄ ;ٚإِا ػِِتٗا بايقنل ،ؾٗٞ َٔ ١ًْ أؿبِٗ ٚأَا أػباك ايعلب_ 5

ؾٗٞ ٜوتعإ بٗا ع٢ً ؾِٗ َا أٚدنٙ ايكلإٓ ٗ  ;ا٫ًتػاٍ بٗا َٔ ايًػٜٛتِٖٛ إٔ 

٭ٕ ايكلإٓ إِا ٜقنل ايكِّ ٚا٭ػباك يًُٛع١ٛ ٚا٫عتباك، ٫ ٭ٕ  ;هٛقٗا

ؾبُعلؾ١ ا٭ػباك ٜعلف َا أًاكت ي٘ اٯٜات َٔ  ;ٜتشاؿخ بٗا ايٓاي ٗ ا٭زلاك

ْٛٴٛا ط :_تعاٍ_ؿقا٥ل إعاْٞ، ؾٓشٛ قٛي٘  ـٹ ٚٳ٫ تٳهڂ ٔٵ بٳعٵ َٹ ٗٳا  ٔٳتٵ غځنٵيځ نځايډتٹٞ ْٳكځ

ٛٻ٠ٺ أځْهځاثاڄ ـٴٚؿٹط :ٚقٛي٘ صقڂ ُٵشٳابٴ ا٭ڂػٵ ٌٳ أځ ٜتٛقـ ع٢ً َعلؾ١ أػباكِٖ  صقڂتٹ

 1/25   .عٓـ ايعلب

ؾًِ ٜهْٛٛا ٜعـْٚ٘ َٔ َاؿ٠ ايتؿورل، ٚيهِٓٗ ٜقنلٕٚ  ٚأَا أٍُٛ ايؿك٘_ 6

ٌ إٔ بعٔ٘ ِٻشٳتٳؾځ ;ٖ٘ٚٞ َٔ أٍُٛ ايؿك ،أسهاّ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ ٚايعُّٛ

 تٵعٳؿٹٚٵإٔ عًِ ا٭ٍُٛ قـ أڂ :إسـاُٖا :دٗتٌٜهٕٛ َاؿ٠ يًتؿورل، ٚفيو َٔ 

ٚؾِٗ َٛاكؿ ايًػ١ أٌُٖ  ،ؾٝ٘ َوا٥ٌ نجرل٠ ٖٞ َٔ طلم اهتعُاٍ ن٬ّ ايعلب

َٚؿّٗٛ إؼايؿ١، ٚقـ عـ  ،ايتٓبٝ٘ عًٝٗا عًُا٤ ايعلب١ٝ َجٌ َوا٥ٌ ايؿش٣ٛ
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ؾ٬ دلّ  ;١ ايعًّٛ اييت تتعًل بايكلإٓ ٚبأسهاَ٘ايػنايٞ عًِ ا٭ٍُٛ َٔ ًْ

 . إٔ ٜهٕٛ َاؿ٠ يًتؿورل

ؾٗٛ  ،ٜٚؿِض عٓٗا ،إٔ عًِ ا٭ٍُٛ ٜٔب٘ قٛاعـ ا٫هتٓباٙ :اؾ١ٗ ايجا١ْٝ

 26_1/25   .آي١ يًُؿول ٗ اهتٓباٙ إعاْٞ ايٌلع١ٝ َٔ آٜاتٗا

١ٜٚ عٔ اعًِ أْ٘ ٫ ٜعـ َٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل، اٯثاك إل :تٓبٝ٘_ 7

٭ٕ فيو َٔ  ;ٗ تؿورل آٜات، ٫ٚ َا ٜل٣ٚ عٔ ايِشاب١ ٗ فيو"ايٓيب

َٔ اهتُـاؿ ايتؿورل َا ٗ بعض آٟ ايكلإٓ  _أٜٔاڄ_ايتؿورل ٫ َٔ َـؿٙ، ٫ٚ ٜعـ 

٭ٕ فيو َٔ قبٌٝ ٌٓ بعض ايه٬ّ ع٢ً  ;آػل َٓٗا َٔ َع٢ٓ ٜؿول بعٔاڄ

 ،ٚتأٌٜٚ ايٛاٖل ،ٚبٝإ اجملٌُ ،ٚتكٝٝـ إڀًل ،بعض، نتؼِّٝ ايعُّٛ

 . ٚؿٔ اـڀاب، َٚؿّٗٛ إؼايؿ١ ،ٚؾش٣ٛ اـڀاب ،ٚؿ٫ي١ ا٫قتٔا٤

عٔ أبٞ عًٞ ايؿاكهٞ إٔ ايكلإٓ  (٫)ايًبٝب ٗ سلف  فنل ابٔ ٌٖاّ ٗ َػين

نً٘ نايوٛك٠ ايٛاسـ٠، ٚشلقا ٜقنل اي٤ٌٞ ٗ هٛك٠ ٚدٛاب٘ ٗ هٛك٠ أػل٣، مٛ 

ٗٳا ايډقٹٟ ْٴنٿط ٕٷٚٳقځايڂٛا ٜٳا أځٜټ ُٳذٵٓٴٛ ٘ٹ ايقٿنڃلٴ إڇْٻوځ يځ ُٳ١ٹ ط :ٚدٛاب٘ صٍٳ عٳًځٝٵ َٳا أځْٵتٳ بٹٓٹعٵ

ٕڈ ُٳذٵٓٴٛ   ٖعا. صكٳبٿوځ بٹ

٭ٕ ايكلإٓ قـ وٌُ بعض آٜات٘ ع٢ً بعض ٚقـ  ;ٖٚقا ن٬ّ ٫ وؤ إط٬ق٘

إف يٝى ٜتعٌ إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ إكِٛؿ ٗ بعض اٯٜات  ;ٜوتكٌ بعٔٗا عٔ بعض

 . ا٥لٖا، بً٘ َا ٜكاكب غلٓٗاٗ ْٝع ْٛ َكِٛؿاڄ

ّڇ ٘ كأيٳْٳٛٵٚاعًِ إٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل َٔ ٖقٙ إٛاؿ ٫ ٜٓاٗ نځ  ايعًٛ

٭ٕ نْٛ٘ كأي ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ َعٓاٙ أْ٘ أٌُ يعًّٛ  ;اٱه١َٝ٬ نُا تكـّ
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اٱه٬ّ ع٢ً ٚد٘ اٱْاٍ، ؾأَا اهتُـاؿٙ َٔ بعض ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ؾقيو 

ٌ ايتؿورل ع٢ً ٚد٘ أمت َٔ اٱْاٍ، ٖٚٛ أٌُ ٕا اهتُـ اهتُـاؿ يكِـ تؿِٝ

 1/27   .َٓ٘ باػت٬ف ا٫عتباك
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ع٢ً بٝإ َعاْٞ َؿلؿات ايكلإٓ َٔ د١ٗ  ثِ يٛ نإ ايتؿورل َكِٛكاڄ_ 1

ٚمٔ ٌْاٖـ نجل٠ أقٛاٍ ايوًـ َٔ ايِشاب١ ؾُٔ  يهإ ايتؿورل ْنكاڄ ;ايعلب١ٝ

 1/28   .جل فيو ا٫هتٓباٙ بلأِٜٗ ٚعًَُِٗٚا أن ،ًِٜٝٗ ٗ تؿورل آٜات ايكلإٓ

ؾُٔ ٜلنب ًَ عُٝا٤، ٚىب٘ ػب٘ عٌٛا٤ ؾشل ع٢ً أهاطٌ ايعًِ _ 2

ٗ ايدلز  يًُڀايع، ٚتٓن٬ٜڄ تكِٜٛ اعٛداد٘، ُٚٝٝن سًٛٙ َٔ أداد٘، ؼقٜلاڄ

 1/37   .ٚايڀايع

 يف صخ٘ التفضري بغري املأثْر ّمعيٙ التفضري بالزأٖ ّحن9ِْ جالج٘املكدم٘ ال

 



 

 خمتارات مً مكدمات ابً عاعْر العغز علٙ تفضريِ 001

 
 

 

 ;شلِ ك١ٓ ;ي٬ِغ أَل ايٓاي ناؾ١ نتاباڄ _تعاٍ_إٕ ايكلإٓ أْني٘ اهلل _ 1

 .يتبًٝػِٗ َلاؿ اهلل َِٓٗ

ُٳ١ڄ : ط_تعاٍ_قاٍ اهلل  ٚٳكٳسٵ ـٶ٣  ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ٌٿ  ٚٳْٳنٻيڃٓٳا عٳًځٝٵوځ ايڃهٹتٳابٳ تٹبٵٝٳاْاڄ يٹهڂ

ٌٳ ُٹ ُٴوٵًٹ ًڃ ٌٵلٳ٣ يٹ  ص.ٚٳبٴ

 .ؾهإ إكِـ ا٭ع٢ً َٓ٘ ٬ُغ ا٭سٛاٍ ايؿلؿ١ٜ، ٚاؾُاع١ٝ، ٚايعُلا١ْٝ

ٚتننٝتٗا، ٚكأي ا٭َل ؾٝ٘ ٬ُغ  ٜعتُـ تٗقٜب ايٓؿى ؾاي٬ِغ ايؿلؿٟ

٭ٕ ا٫عتكاؿ َِـك اٯؿاب ٚايتؿهرل، ثِ ٬ُغ ايولٜل٠ اـا١ُ،  ;ا٫عتكاؿ

 .ٖٚٞ ايعباؿات ايٛاٖل٠ ناي٠٬ِ، ٚايباط١ٓ نايتؼًل بذلى اؿوـ ٚاؿكـ ٚايهدل

إف ا٭ؾلاؿ أدنا٤  ;َٔ اي٬ِغ ايؿلؿٟ ؾٝشٌِ أ٫ٚڄ أَا اي٬ِغ اؾُاعٞ

ايهٌ إ٫ ب٬ِغ أدنا٥٘، َٚٔ ٤ًٞ ما٥ـ ع٢ً فيو ٖٚٛ  اجملتُع، ٫ٚ ًِٜض

ٓب٘ تِلف ايٓاي بعِٔٗ َع بعض ع٢ً ٚد٘ ٜعُِِٗ َٔ َنا١ٓ 

ٖٚقا ٖٛ عًِ إعا٬َت، ٜٚعدل عٓ٘ عٓـ  ،َٚٛاثب١ ايك٣ٛ ايٓؿوا١ْٝ ،ايٌٗٛات

 . اؿهُا٤ بايوٝاه١ إـ١ْٝ

ايعامل  ْٛاّ ٜڂؿڃإف ٖٛ سٹ ;ؾٗٛ أٚهع َٔ فيو ٚأَا اي٬ِغ ايعُلاْٞ 

ٓٳ تِلف اؾُاعات ٚا٭قايِٝ بعِٔٗ َع بعض ع٢ً ٚد٘ وؿٜ  ٘ڂبٵاٱه٬َٞ، ٚ

إًِش١ اؾاَع١ عٓـ  ٜڂؿڃإِاحل ايه١ًٝ اٱه١َٝ٬، ٚسٹ ٞٴعٵَِاحل اؾُٝع، ٚكٳ

 1/38  .َعاك١ٓ إًِش١ ايكاُل٠ شلا، ٜٚو٢ُ ٖقا بعًِ ايعُلإ ٚعًِ ا٫دتُاع

 ٓكٌْ غزض املفضز فٔنا حيل أ9ٌ  زابع٘املكدم٘ ال
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ٗ نتاب٘  _تعاٍ_أٚ َا ٜكِـٙ َٔ َلاؿ اهلل ؾػلض إؿول بٝإ َا ٌِٜ إيٝ٘  _2

٫ٚ ٜأباٙ ايًؿٜ َٔ نٌ َا ٜٛٓض إلاؿ َٔ َكاُـ  ،بأمت بٝإ وتًُ٘ إع٢ٓ

 ٚتؿلٜعاڄ ايكلإٓ، أٚ َا ٜتٛقـ عًٝ٘ ؾُٗ٘ أنٌُ ؾِٗ، أٚ ىـّ إكِـ تؿ٬ِٝڄ

أٚ  نُا أًلْا إيٝ٘ ٗ إكـ١َ ا٭ٍٚ َع إقا١َ اؿذ١ ع٢ً فيو إٕ نإ ب٘ ػؿا٤،

ـٴ ل ٗ فيو إٔ ٜعلف وٿؿځإڂ يتٛقع َهابل٠ َٔ َعاْـ أٚ داٌٖ، ؾ٬ دلّ نإ كا٥

ـٳ _ع٢ً اٱْاٍ_ ايكلإٓ ٖا دا٤ ٭دً٘، ٜٚعلف اُڀ٬س٘ ٗ إط٬م  َكاُ

 42_1/41     .ا٭يؿاٚ، ٚيًتٓنٌٜ اُڀ٬غ ٚعاؿات
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خ أٚيع نجرل َٔ إؿولٜٔ بتڀًب أهباب ْنٍٚ آٟ ايكلإٓ، ٖٚٞ سٛاؿ_ 1

أٚ  ،أٚ ؿهاٜتٗا ،يبٝإ سهُٗا ;ٜل٣ٚ إٔ آٜات َٔ ايكلإٓ ْنيت ٭دًٗا

ست٢ ناؿ بعِٔٗ إٔ ِٜٖٛ  ;أٚ مٛ فيو، ٚأغلبٛا ٗ فيو ٚأنجلٚا ،إْهاكٖا

 .ايٓاي إٔ نٌ آ١ٜ َٔ ايكلإٓ ْنيت ع٢ً هبب، ٚست٢ كؾعٛا ايجك١ َا فنلٚا

 ،ت إٍ ْنٚشلابٝـ أْا لـ ٗ بعض آٟ ايكلإٓ إًاك٠ إٍ ا٭هباب اييت ؿع

 ;ثبتت بايٓكٌ ؿٕٚ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ فيو كأٟ ايٓاقٌ ٚلـ يبعض اٯٟ أهباباڄ

بٌ ايكِـ ٚاٱهلاف، ٚنإ ٗ غض ايٓٛل  ؾهإ أَل أهباب ْنٍٚ ايكلإٓ ؿا٥لاڄ

ؾقيو ايقٟ ؿعاْٞ  ;ٚإكهاٍ سبً٘ ع٢ً غاكب٘ ػڀل عِٛٝ ٗ ؾِٗ ايكلإٓ ،عٓ٘

يٛٗٛك ًـ٠ اؿاد١ إٍ ُشِٝ٘ ٗ  ;إٍ ػٛض ٖقا ايػلض ٗ َكـَات ايتؿورل

أثٓا٤ ايتؿورل، ٚي٬هتػٓا٤ عٔ إعاؿ٠ ايه٬ّ عًٝ٘ عٓـ علٚض تًو إوا٥ٌ غرل 

 .هُع ًتاتٗا َـػل َا أكاٙ ٗ فيو كأٜاڄ

ؾاهتهجلٚا َٓٗا بإٔ نٌ َٔ  ،إتكـٌَ ايقٜٔ أيؿٛا ٗ أهباب ايٓنٍٚ ٚأْا عافكٷ

ؾ٬ ٜٓؿو  ;ُتًه٘ قب١ ايتٛهع ؾٜٝ٘تِـ٣ يتأيٝـ نتاب ٗ َٛٓٛع غرل ٌَبع 

 ؾرل٢ٓ َا هـ ك٢ٓ ايِبٿ ;يٝقنٞ قبو٘، ّٚـ ْؿو٘ ;ٜوتنٜـ َٔ ًَتكڀات٘

مؿْٞ َٔ سـٜجو ٜا هعـ غرل ٖٝاب يعافٍ، ٫ٚ َتڀًب َعقك٠  :بايٛعـ، ٜٚكٍٛ

 .ٚنقيو ًإٔ ايٛيع إفا اَتًو ايكًب، عافك

ؾأثبتٖٛا ٗ  ;ٜات ائعٝؿ١ٚيهين ٫ أعقك أهاطٌ إؿولٜٔ ايقٜٔ تًكؿٛا ايلٚا

 يف أصباب اليشّل9 امض٘املكدم٘ اخل
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َٔ ايٓاي إٔ  ، ست٢ أُٖٚٛا نجرلاڄٚمل ٜٓبٗٛا ع٢ً َلاتبٗا ق٠ٛ ٚٓعؿاڄ ،نتبِٗ

ؾإٕ  ;ايكلإٓ ٫ تٓنٍ آٜات٘ إ٫ ٭دٌ سٛاؿخ تـعٛ إيٝٗا، ٚب٦ى ٖقا ايِٖٛ

ؾ٬ ٜتٛقـ ْنٚي٘  ;إٍ َا ب٘ ٬ُغ ا٭١َ ٗ أُٓاف اي٬ِغ ايكلإٓ دا٤ ٖاؿٜاڄ

 .ـاع١ٝ إٍ تٌلٜع ا٭سهاّع٢ً سـٚخ اؿٛاؿخ اي

ِٻ ،ْعِ إٕ ايعًُا٤ تٛدوٛا َٓٗا إ٫ طا٥ؿ١  ،ّؾكايٛا إٕ هبب ايٓنٍٚ ٫ ى

ًاف٠ اؿعت ايتؼِّٝ بٗا، ٚيٛ إٔ أهباب ايٓنٍٚ ناْت نًٗا َتعًك١ بآٜات 

 :إف قـ أكاسٓا أ١ُ٥ ا٭ٍُٛ سٌ قايٛا ;عا١َ ٕا ؿػٌ َٔ فيو ٓل ع٢ً عَُٛٗا

 .+ِْٛ ايوببايعدل٠ بعُّٛ ايًؿٜ ٫ غ=

 ،أٚ تكٝٝـ َڀًل ،نجرل٠ كاّ كٚاتٗا تعٌٝ َلاؿ َٔ ؽِّٝ عاّ ٚيهٔ أهباباڄ

أٚ إؾا٤ إٍ قٌُ، ؾتًو ٖٞ اييت قـ تكـ عل١ٓ أَاّ َعاْٞ ايتؿورل قبٌ ايتٓبٝ٘ 

 1/46   .ع٢ً ٓعؿٗا أٚ تأًٜٚٗا

ٚمث١ ؾا٥ـ٠ أػل٣ ع١ُٝٛ ٭هباب ايٓنٍٚ ٖٚٞ إٔ ٗ ْنٍٚ ايكلإٓ عٓـ _ 2

سٛاؿخ ؿ٫ي١ ع٢ً إعذامٙ َٔ ْاس١ٝ ا٫كػاٍ، ٖٚٞ إسـ٣ طلٜكتٌ  سـٚخ

ؾٓنٚي٘ ع٢ً سٛاؿخ ٜكڀع ؿع٣ٛ َٔ اؿعٛا أْ٘ أهاطرل  ;يبًػا٤ ايعلب ٗ أقٛاشلِ

 1/50   .ا٭ٚيٌ
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ٗ أيؿاٚ ايكلإٓ ست٢  ايكلا٤اتٹ اػت٬فٹ َٔ إؿولٜٔ بقنلڇ نجرلڈ ي٫ٛ عٓا١ٜڂ_ 1

٭ٕ عًِ ايكلا٤ات عًِ  ;عنٍ عٔ ايتهًِ ٗ فيويهٓت َ _ ٗ نٝؿٝات ا٭ؿا٤

ٚأهٗبٛا  ،ٚقـ أًبع ؾٝ٘ أُشاب٘ ،قـ ػّ بايتـٜٚٔ ٚايتأيٝـ ،دًٌٝ َوتكٌ

ٗ  عًٝهِ ٬ْڄ ٞكأٜتين َشٌ ا٫ٓڀلاك إٍ إٔ أيكَا يٝى عًٝ٘ َنٜـ، ٚيهين 

ٖقا ايػلض تعلؾٕٛ بٗا َكـاك تعًل اػت٬ف ايكلا٤ات بايتؿورل، َٚلاتب 

نٞ ٫ تعذبٛا َٔ إعلآٞ عٔ فنل نجرل َٔ ايكلا٤ات ٗ ؟ ٚٓعؿاڄ ق٠ٛڄايكلا٤ات 

 1/51   .أثٓا٤ ايتؿورل

 َٔ أدٌ فيو اتؿل عًُا٤ ايكلا٤ات ٚايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ نٌ قلا٠٤ ٚاؾكت ٚدٗاڄ_ 2

ُٚض هٓـ كاٜٚٗا ؾٗٞ  _أٟ َِشـ عجُإ_ٚٚاؾكت ػ٘ إِشـ  ،ٗ ايعلب١ٝ

 .قلا٠٤ ُشٝش١ ٫ هٛم كؿٖا

يتٛاتل إِشـ  َٚع٢ٓ فيو عٓـٟ إٔ تٛاتلٖا تبعٷ: بٔ ايعلبٞال قاٍ أبٛ به

َٚا ؿٕٚ فيو ؾٗٛ ًاف، ٜعين ٚإٔ تٛاتل إِشـ ْا٧ً عٔ تٛاتل  ،ايقٟ ٚاؾكت٘

 1/53   .ا٭يؿاٚ اييت نتبت ؾٝ٘

قـ تتؿاٚت َا ٌٜتٌُ عًٝ٘  إتٛاتل٠ځ ايِشٝش١ځ ايعٌلٳ ثِ إٕ ايكلا٤اتٹ_ 3

أٚ ايٌٗل٠،  ،أٚ نجل٠ إعاْٞ ،أٚ ايؿِاس١ ،بعٔٗا َٔ ػُِٛٝات ايب٬غ١

 .ٖٚٛ ُاٜن َتكاكب، ٚقٌ إٔ ٜهوب إسـ٣ ايكلا٤ات ٗ تًو اٯ١ٜ كدشاْاڄ

َٚٔ  َٔ تلدٝض قلا٠٤ ع٢ً غرلٖا، َٔ ايعًُا٤ نإ ٫ ٜل٣ َاْعاڄ ع٢ً إٔ نجرلاڄ

 يف الكزاءات9 لضادص٘املكدم٘ ا
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دض ب٘ ٖ٪٤٫ اٱَاّ قُـ بٔ دلٜل ايڀدلٟ، ٚايع١َ٬ اينكٌلٟ ٚٗ أنجل َا كٴ

 .ٓقنلٙ ٗ َٛآعْ٘ٛل ه

ٚإعلبٌ َٔ اػتٝاك إسـ٣  ،ٚقـ ه٦ٌ ابٔ كًـ عُا ٜكع ٗ نتب إؿولٜٔ

 ؟أفاى ُشٝض أّ ٫: ايكلا٠٤ أسؤ ٚقٛشلِ ٖقٙ ،ايكلا٤تٌ إتٛاتلتٌ

ٚإعلبٌ َٔ ؼوٌ  ،أَا َا هأيت عٓ٘ ٖا ٜكع ٗ نتب إؿولٜٔ: ؾأداب

ٚٗل َٔ د١ٗ اٱعلاب، ٚأُض يهْٛٗا أ ;ٚاػتٝاكٖا ع٢ً بعض ،بعض ايكلا٤ات

ؾ٬ ٜٓهل فيو، نلٚا١ٜ ٚكَ اييت اػتاكٖا ايٌٝٛؾ  _ ٗ ايٓكٌ، ٚأٜول ٗ ايًؿٜ

ٕا ؾٝٗا َٔ  ;ؾهإ اٱَاّ ٗ اؾاَع ٫ ٜكلأ إ٫ بٗا _أٟ با٭ْـيى_إتكـَٕٛ عٓـْا 

عٔ  ٟٚتلى ؼكٝكٗا ٗ ْٝع إٛآع، ٚقـ ت٪ٍٚ فيو ؾُٝا كٚ ،توٌٗٝ ايٓدلات

 62_1/61   .نلا١ٖٝ ايٓدل ٗ ايكلإٓ ٗ اي٠٬َِايو َٔ 

أْا أقتِل ٗ ٖقا ايتؿورل ع٢ً ايتعلض ٫ػت٬ف ايكلا٤ات ايعٌل  :تٓبٝ٘ _4

٭ْٗا َتٛاتل٠، ٚإٕ  ;إٌٗٛك٠ ػا١ُ ٗ أًٗل كٚاٜات ايلاٜٚٔ عٔ أُشابٗا

ناْت ايكلا٤ات ايوبع قـ اَتامت ع٢ً بك١ٝ ايكلا٤ات بايٌٗل٠ بٌ إوًٌُ ٗ 

 . اك اٱه٬ّأقڀ

 ;ٚأبين أٍٚ ايتؿورل ع٢ً قلا٠٤ ْاؾع بلٚا١ٜ عٝو٢ بٔ َٝٓا إـْٞ إًكب بكايٕٛ

ٚ٭ْٗا اييت ٜكلأ بٗا َعِٛ أٌٖ تْٛى، ثِ أفنل  ،ٚكاٜٚاڄ ٭ْٗا ايكلا٠٤ إـ١ْٝ إَاَاڄ

 .بك١ٝ ايكلا٤ ايعٌل٠ ػا١ُ ػ٬ف

لا٤ات ايعٌل، ٖٞ ٚايكلا٤ات اييت ٜكلأ بٗا ايّٝٛ ٗ ب٬ؿ اٱه٬ّ َٔ ٖقٙ ايك

ٚبعض ايكڀل إِلٟ، ٚٗ  ،قلا٠٤ ْاؾع بلٚا١ٜ قايٕٛ ٗ بعض ايكڀل ايتْٛوٞ
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ٚٗ  ،ٚبعض ايكڀل إِلٟ ،ٚبلٚا١ٜ ٚكَ ٗ بعض ايكڀل ايتْٛوٞ ،يٝبٝا

 . ْٚٝع إػلب ا٭ق٢ِ، َٚا ٜتبع٘ َٔ ايب٬ؿ ٚايوٛؿإ ،ْٝع ايكڀل اؾنا٥لٟ

 ،ٚايٌاّ ،ايٌلم َٔ ايعلام ٚقلا٠٤ عاُِ بلٚا١ٜ سؿّ عٓ٘ ٗ ْٝع

 .ٚا٭ؾػإ ،ٚتلنٝا ،ٚبانوتإ ،ٚاشلٓـ ،ٚغايب ايب٬ؿ إِل١ٜ

 1/63  .ٚبًػين إٔ قلا٠٤ أبٞ عُلٚ ايبِلٟ ٜكلأ بٗا ٗ ايوٛؿإ اجملاٚك َِل
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ُٳا ط :بكٛي٘"اًَ اهلل ع٢ً كهٛي٘_ 1 ّڇ بٹ ِٳ ٔٳ ايڃكځ ّټ عٳًځٝٵوځ أځسٵوٳ ٔٴ ْٳكڂ ْٳشٵ

ٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځ ٌٳأځ ٔٵ ايڃػٳاؾٹًٹ ُٹ ٘ٹ يځ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ٕٵ نڂٓتٳ  ٚٳإڇ ٕٳ  ٖٳقٳا ايڃكڂلٵآ  ص.ٝٵوځ 

ٔٳط :ؾعًُٓا َٔ قٛي٘  (1)إٔ ايكِّ ايكلآ١ْٝ مل تول َوام اٱٓاض صأځسٵوٳ

ٚػـٜـ ايٌٓاٙ، َٚا وٌِ َٔ اهتػلاب َبًؼ تًو اؿٛاؿخ َٔ ػرل أٚ ًل; ٭ٕ 

َٔ قِّ  وا٣ٚ نجرلاڄغلض ايكلإٓ أزل٢ ٚأع٢ً َٔ ٖقا، ٚيٛ نإ َٔ ٖقا ي

 . بايتؿٌٔٝ ع٢ً نٌ دٓى ايكِّ ا٭ػباك اؿو١ٓ ايِاؿق١ ؾُا نإ دـٜلاڄ

دل بٗا، ؾًٝى َا ٗ ايكلإٓ َٔ فنل اـدل عٔ ساؿث١ غا٥ب١ عٔ إؼ :ٚايك١ِ

، َجٌ فنل ٚقا٥ع إوًٌُ َع عـِٖٚ ا٭سٛاٍ اؿآل٠ ٗ مَٔ ْنٚي٘ قِِاڄ

 .ّ بهول ايكافِٳقٹ ْٚع ايك١ِ

ؾاهِ يًؼدل إكِْٛ، ٖٚٛ َِـك زلٞ ب٘  ّ بؿتض ايكافِٳايكځٚأَا 

 . قّ ع٢ً ؾ٬ٕ إفا أػدلٙ غدل :إؿعٍٛ، ٜكاٍ

ع٢ً سٍِٛ ايعدل٠  ٚأبِل أٌٖ ايعًِ إٔ يٝى ايػلض َٔ هٛقٗا قاُلاڄ

ٚإٛع١ٛ ٖا تُٔٓت٘ ايك١ِ َٔ عٛاقب اـرل أٚ ايٌل، ٫ٚ ع٢ً سٍِٛ ايتٜٓٛ٘ 

أٚ ايتٌٜٛ٘ بأُشابٗا ؾُٝا يكٛٙ َٔ  ،اهلل بِٗ بأُشاب تًو ايكِّ ٗ عٓا١ٜ

نُا تكـ عٓـٙ أؾٗاّ ايكاْعٌ بٛٛاٖل ا٭ًٝا٤ ٚأٚا٥ًٗا، بٌ  ،غٔب اهلل عًِٝٗ

                                                 

 .أؾآٛا ؾُٝا ٜ٪ْوِٗ: َٔ أٓض ايكّٛ_  1

 قصص الكزآ9ٌ لضابع٘املكدم٘ ا
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 .ايػلض َٔ فيو أزل٢ ٚأدٌ

; ٚيقيو ْل٣ ايكلإٓ ٜأػق َٔ ٚؾٛا٥ـ يٮ١َ ،١ْ إٕ ٗ تًو ايكِّ يعدلاڄ

 يًكِّ َٓنٖاڄ يٝهٕٛ تعلٓ٘ ;ٜٚعلض عُا عـاٙ ،نٌ ق١ِ أًلف َٛآٝعٗا

 .٘ بٗاهڊؿځعٔ قِـ ايتٳ

٘ مل تأت ايكِّ ٗ ايكلإٓ َتتاي١ٝ َتعاقب١ ٗ هٛك٠ أٚ هٛك ًَِّٔ أدٌ فيو نڂ

٭ٕ  ;نُا ٜهٕٛ نتاب تاكٜؽ، بٌ ناْت َؿلق١ َٛمع١ ع٢ً َكاَات تٓاهبٗا

َعِٛ ايؿٛا٥ـ اؿا١ًُ َٓٗا شلا ع٬ق١ بقيو ايتٛمٜع، ٖٛ فنل َٚٛع١ٛ ٭ٌٖ 

 .ـڀاب١ أًب٘ؾٗٛ با ;ايـٜٔ

ٚبايقنل ٗ آٜات  ،ػاْ ٖٛ ا٭هًٛب إعدل عٓ٘ بايتقنرل ٚيًكلإٓ أهًٛبٷ

ٌټ ،يًٛطلٜٔ ٜأتٞ تؿورلٖا; ؾهإ أهًٛب٘ قآٝاڄ َٔ أهًٛب ايكِاٌُ  ٚنإ أد

ُؿ١ : ٗا ٗ َٓاهباتٗا ٜهوبٗا ُؿتٌقځٛٵ٭ٕ هٳ ;جمللؿ َعلؾتٗا ;م ايكِّٛٵٗ هٳ

 .ُٚؿ١ ايتبٝإ ،ايدلٖإ

ٕڇ ٚلـ َٔ يٝهٕٛ  ;ُْٛٗا ع٢ً أهًٛب اٱهام رٳوٵْٳ ٖٝنات قِّ ايكلآ

ٗ هٛك٠  _تعاٍ_ًبٗٗا بايتقنرل أق٣ٛ َٔ ًبٗٗا بايكِّ، َجاٍ فيو قٛي٘ 

ٕٳ ط :ايكًِ ٔٳايڊٛ ٖٳا قځايڂٛا إڇْٻا يځ ٚٵ ُٻا كٳأځ ٕٳ ( 26)ؾځًځ َٴٛ َٳشٵلٴٚ ٔٴ  ٌٵ ْٳشٵ ٍٳ ( 27)بٳ قځا

ِٵ يځ ٌٵ يځهڂ ِٵ أځقڂ ِٵ أځيځ ٗٴ ٚٵهٳڀڂ ٕٳأځ  .صٛٵ٫ تٴوٳبٿشٴٛ

َٳ ;ؾكـ سهٝت َكايت٘ ٖقٙ ٗ َٛقع تقنرلٙ أُشاب٘ بٗا  ،سهاٜتٗا نټشٳ٭ٕ فيو 

ٌٳط :ٚمل ؼو أثٓا٤ قٛي٘ ِٵبٹشٹ َٴ ٗٳا  َٴٓٻ ِٵلڇ ُٴٛا يځٝٳ ؾځتٳٓٳاؿٳٚا ط :ٚقٛي٘ صإڇفٵ أځقڃوٳ

ٌٳ  ِٵبٹشٹ ٌٳ( 21)َٴ َٹ ُٳاكڇ ِٵ  ٕٵ نڂٓتٴ ِٵ إڇ ـٴٚا عٳًځ٢ سٳلٵثٹهڂ ٕٵ اغڃ  . صأځ
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 :ٗ هٛك٠ ٜٛهـ _تعاٍ_َا ٜكتٔٝ٘ ايه٬ّ ايٛاكؿ نكٛي٘  ٞټطځ ٖٝناتٗا َٚٔ

ُٗا ٚإهلاعٹ ،٘ ايبابٳٚطلقٹ ،هٝـٖا سٔٛكڇ لٴنڃٟٛ فٹؾكـ طڂ صٚٳاهٵتٳبٳكځا ايڃبٳابٳط

يذلٟ  ;٘ٹبٹ لڇهڃيٝكڀع عًٝٗا َا تٛزل٘ ؾٝٗا َٔ إځ ،ؾإهلاع ٜٛهـ ;إيٝ٘ يؿتش٘

 ،يتهٕٛ ايباؿ١٥ باؿها١ٜ ;ٖٞ ئـ فيوٚإهلاعٗا  ،هٝـٖا أْ٘ أكاؿ بٗا ه٤ٛاڄ

 :ؾـٍ ع٢ً فيو َا بعـٙ َٔ قٛي٘ ،ؾتكڀع ع٢ً ٜٛهـ َا تٛزلت٘ ؾٝ٘ َٔ ًها١ٜ

ٖٵًٹوځ هٴ٤ٛاڄط ٔٵ أځكٳاؿٳ بٹأځ َٳ َٳا دٳنٳا٤ٴ  ـٳ٣ ايڃبٳابٹ قځايځتٵ  ٖٳا يځ ـٳ  .اٯٜات صٚٳأځيڃؿځٝٳا هٳٝٿ

٫تعاٚ بٗا َع إف هاقٗا ٗ َٛإ ا ;ت بأهًٛب بـٜعجٻإٔ ايكِّ بٴ َٚٓٗا

. احملاؾ١ٛ ع٢ً ايػلض ا٭ًُٞ ايقٟ دا٤ ب٘ ايكلإٓ َٔ تٌلٜع ٚتؿلٜع

1/64_65 
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ٚي٘ اتِاٍ َتٌ بايتؿورل; ٭ٕ َا  ،ٖقا غلض ي٘ َنٜـ اتِاٍ بايكلإٓ_ 1

 ;ٜتشكل ؾٝ٘ ٜٓتؿع ب٘ ٗ َٛآع نجرل٠ َٔ ؾٛاتض ايوٛك، َٚٓاهب١ بعٔٗا يبعض

 . ؾٝػين إؿول عٔ إعاؿت٘

َٚا ٌٜتٌُ  ،يتبٝإ َعاْٝ٘ ;و إٔ َٛٓٛع عًِ ايتؿورل ٖٛ ايكلإَٓعًّٛ ي

ٚٗ  ،ٚإ٬ُغ ساٍ ا٭١َ ٗ ْاعتٗا ،ٚآؿاب ،ٖٚـ٣ٶ ،عًٝ٘ َٔ إكًاؿٺ

ؾايكلإٓ ٖٛ  ;بؿِٗ ؿ٫يت٘ ايًػ١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ: َعاًَتٗا َع ا٭َِ اييت ؽايڀٗا

ددلٌٜ ع٢ً إٔ  بٛاهڀ١"إٍ قُـ علبٝاڄ ن٬َاڄ _تعاٍ_ايه٬ّ ايقٟ أٚساٙ اهلل 

ٚيكلا٠٤ َا ٜتٝول  ،ٜبًػ٘ ايلهٍٛ إٍ ا٭١َ بايًؿٜ ايقٟ أٚسٞ ب٘ إيٝ٘ يًعٌُ ب٘

 1/70   .ٚدعٌ قلا٤ت٘ عباؿ٠ ،شلِ إٔ ٜكلأٚٙ َٓ٘ ٗ ًُٛاتِٗ

ٖٚٛ ١ًْ إهتٛب ٗ "ؾايكلإٓ اهِ يًه٬ّ إٛس٢ ب٘ إٍ ايٓيب_ 2

ٚأػلاٖا هٛك٠  ،ايؿاؼ١إِاسـ إٌتٌُ ع٢ً َا١٥ ٚأكبع عٌل٠ هٛك٠، أ٫ٖٚا 

ٖٚٞ  ،٬ٕعٵٖٚٛ ع٢ً ٚمٕ ؾڂ ،ع٢ً ٖقا ايٛسٞ اڄًُځُاك ٖقا ا٫هِ عٳ ،ايٓاي

ًٴؿڃم١ْ ٚكؿت ٗ أزلا٤ إِاؿك َجٌ غڂ ٗتإ، ٚٚكؿت مٜاؿ٠ ٚبٴ ،لإهڃلإ، ٚ

 .ٚعـْإ ،ٚسوإ ،ايٕٓٛ ٗ أزلا٤ أع٬ّ َجٌ عجُإ

٭ٕ أٍٚ َا بـ٨ ب٘  ;٭ْ٘ ٌَتل َٔ ايكلا٠٤ ;ٚاهِ قلإٓ ُاحل ي٬عتباكٜٔ

ِڇ كٳبٿوځطايلهٍٛ َٔ ايٛسٞ   .اٯ١ٜ صاقڃلٳأڃ بٹاهٵ

ٚٳْٳنٻيڃٓٳاٙٴ تٳٓنڇ٬ٜڄ: ط_تعاٍ_ٚقاٍ  َٴهڃحٺ  ص. ٚٳقڂلٵآْاڄ ؾځلٳقڃٓٳاٙٴ يٹتٳكڃلٳأځٙٴ عٳًځ٢ ايٓٻايڇ عٳًځ٢ 

1/71 

 يف اصه الكزآٌ، ّآٓاتُ، ّصْرِ، ّتزتٔبَا، ّأمسائَا9 لجامي٘املكدم٘ ا
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 "ع٢ً ايٛسٞ إٓنٍ ع٢ً قُـ ٌ عًُاڄعٹٖٛ ا٫هِ ايقٟ دٴ ؾاهِ ايكلإٓ_ 3

ٗ  ٚأنجلٖا ٚكٚؿاڄ ،طًل ع٢ً غرلٙ قبً٘، ٖٚٛ أًٗل أزلا٥٘إٔ أڂٚمل ٜوبل 

 1/71   .ع٢ً أيو١ٓ ايوًـ ٚأًٗلٖا ؿٚكاْاڄ ،آٜات٘

أٚ أدٓاي أْٗاٖا ٗ اٱتكإ إٍ  ،ٖٞ ٗ ا٭ٌُ أُٚاف ٚي٘ أزلا٤ أػل٣_ 4

ايتٓنٌٜ، ٚايهتاب، : ٚايقٟ اًتٗل إط٬ق٘ عًٝ٘ َٓٗا هت١ ،ٚعٌلٜٔ ـٺٝٿْٳ

 1/72   .نل، ٚايٛسٞ، ٚن٬ّ اهللٚايؿلقإ، ٚايق

ٚيٛ = :ؾكٛيٞ ;أٚ إؿاقاڄ ٖٞ َكـاك َٔ ايكلإٓ َلنب ٚيٛ تكـٜلاڄ: اٯ١ٜ _5

ٕڇط :_تعاٍ_ٱؿػاٍ قٛي٘  :+تكـٜلاڄ َٻتٳا ٖٳا ـٵ ُٖا َـٖاَتإ،  :إف ايتكـٜل صَٴ

ٱؿػاٍ بعض : +أٚ إؿاقاڄ= :ٚقٛيٞ ،إف ايتكـٜل أقوِ بايؿذل صٚٳايڃؿځذٵلڇطٚمٛ 

: ؾكـ عـ أنجلٖا ٗ إِاسـ آٜات َا عـا ;ايوٛك َٔ اؿلٚف إكڀع١ ؾٛاتض

٫ٚ ٜٛٗل ؾلم بٝٓٗا ٚبٌ  ،ٚه١ٓ َتبع١ ،آيل، ٚإٓل، ٚطى، ٚفيو أَل تٛقٝؿٞ

 .غرلٖا

ٛٳ : ط_تعاٍ_ٖٛ َٔ َبتهلات ايكلإٓ، قاٍ  آٜاتٷ ٖقٙ ا٭دنا٤ٹ ٚتو١ُٝڂ ٖٴ

٘ٴ آٜٳ َٹٓٵ ٍٳ عٳًځٝٵوځ ايڃهٹتٳابٳ  ُٳاتٷايډقٹٟ أځْٵنٳ َٴشٵهځ ٘ٴ ط :ٚقاٍ صاتٷ  ُٳتٵ آٜٳاتٴ نٹتٳابٷ أڂسٵهٹ

ِٿًځتٵ ِٻ ؾڂ  .صثٴ

 ٭ْٗا"َٔ عٓـ اهلل إٍ ايٓيب ٭ْٗا ؿيٌٝ ع٢ً أْٗا َٛس٢ بٗا ;ٚإِا زلٝت آ١ٜ

تٌتٌُ ع٢ً َا ٖٛ َٔ اؿـ ا٭ع٢ً ٗ ب٬غ١ ِْٛ ايه٬ّ، ٚ٭ْٗا يٛقٛعٗا َع 

ٚيٝى َٔ  ،َٓنٍ َٔ عٓـ اهلل ع٢ً إٔ ايكلإٓ ًت ؿي٬ٝڄعٹغرلٖا َٔ اٯٜات دٴ

ٚايب٬غ١ َٔ أٌٖ ايًوإ  ،إف قـ ؼـ٣ ايٓيب ب٘ أٌٖ ايؿِاس١ ;تأيٝـ ايبٌل
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 1/74   .ٙؾعذنٚا عٔ تأيٝـ َجٌ هٛك٠ َٔ هٛك ;ايعلبٞ

َٚا بعـٙ ٜكـكٕٚ تاك٠ بعض ا٭ٚقات  ،ٚنإ إوًُٕٛ ٗ عِل ايٓب٠ٛ_ 6

أْ٘ "ٗ سـٜح هشٛك ايٓيبنُا ٚكؿ  َٔ اٯٜات َكـاك َا ٜكلأ ايكاك٨ عـؿاڄ

 . نإ بٝٓ٘ ٚبٌ طًٛع ايؿذل َكـاك َا ٜكلأ ايكاك٨ ٔوٌ آ١ٜ

ؾُٔ آٜات٘  ;ٚؼـٜـ اٯ١ٜ َٔ َع٬ٔت ايكلإٓ= :قاٍ أبٛ بهل ابٔ ايعلبٞ

 +.َٚٓ٘ َا ٜٓتٗٞ إٍ ُاّ ايه٬ّ ،طٌٜٛ ٚقِرل، َٚٓ٘ َا ٜٓكڀع

 . +اٯٜات عًِ تٛقٝؿٞ= :ٚقاٍ اينكٌلٟ

ٚأَاكت٘  ،٫ْتٗا٤ ْنٚشلا ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ تعٌٝ َكـاك اٯ١ٜ تبعاڄ ٫ :ٚأْا أقٍٛ

 . ٚقٛع ايؿا١ًُ

 ،اييت تتُاثٌ ٗ أٚاػل سلٚؾٗا ٚايقٟ اهتؼًِت٘ إٔ ايؿٛاٌُ ٖٞ ايهًُاتٴ

ٌڇ ٜ٪فٕ  ك ٗ ايوٛك٠ تهلكاڄهلٻٚتٴ ،بٗا لڇڀڃايٓټ ؼڇٝٳُٹ أٚ تكاكبٹ أٚ تتكاكب، َع ُاث

َٔ ايِٓٛ ٗ آٜات نجرل٠ َتُاث١ً، تهجل ٚتكٌ،  ٛؿٷٗا َكِأٚ تكاكبٳ ،بإٔ ُاثًٗا

 . ٚأنجلٖا قلٜب َٔ ا٭هذاع ٗ ايه٬ّ إوذٛع

 ٖٚٞ أنجل ًبٗاڄ ،ؾٝٗا بتُاثٌ ُٝؼ ايهًُات َٔ سلنات ٚههٕٛ ٚايعدل٠ڂ

 . ع٢ً أهًٛب ا٭هذاع ٚأنجلٖا داكڈ، بايتناّ َا ٫ ًٜنّ ٗ ايكٛاٗ

ٌٳ _أٜٔاڄ_ٚايقٟ اهتؼًِت٘  ٚيٛ نإ  ،ٗا َٓت٢ٗ آٜاتنًډ إٔ تًو ايؿٛاُ

ايه٬ّ ايقٟ تكع ؾٝ٘ مل ٜتِ ؾٝ٘ ايػلض إوٛم إيٝ٘، ٚأْ٘ إفا اْت٢ٗ ايػلض 

ٚمل تكع عٓـ اْتٗا٥٘ ؾا١ًُ ٫ ٜهٕٛ َٓت٢ٗ ايه٬ّ ْٗا١ٜ آ١ٜ  ،إكِٛؿ َٔ ايه٬ّ

ٕڇ فٹٟ ايقٿنڃلڇط :_تعاٍ_نكٛي٘  إ٫ ْاؿكاڄ ٚٳايڃكڂلٵآ  ص.ْ 
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ؾإٕ ؾٛاٌُ تًو اٯٜات  ;ٖٚٛ مل ٜٓت٘ بؿا١ًُ، َٚجً٘ ْاؿك آ١ٜ ـٻؾٗقا إكـاك عٴ

ايٛاقع١ ٗ أٍٚ ايوٛك٠ أقُٝت ع٢ً سلف َؿتٛغ بعـٙ أيـ َـ بعـٖا سلف، 

 . ًكام، َٓاْ، نقاب، عذاب: َجٌ

أٚ ع٢ً سلف َهوٛك ٌَبع  ،ٚؾٛاٌُ بٓٝت ع٢ً سلف َُّٔٛ ٌَبع بٛاٚ

٘ٴ ط :بٝا٤ هان١ٓ، ٚبعـ فيو سلف، َجٌ ِٵ عٳٓٵ ٕٳأځْٵتٴ ٓٴٛ ٕٳط صَٴعٵلڇ ُٹعٴٛ  صإڇفٵ ٜٳوٵتٳ

ٌٷط َٴبٹ ٌڈ ط صْٳقٹٜلٷ  ٔٵ طٹ  . صَٹ

 _ؾًٛ اْت٢ٗ ايػلض ايقٟ هٝل ي٘ ايه٬ّ ٚناْت ؾا١ًُ تأتٞ بعـ اْتٗا٤ ايه٬ّ

ٍڇ ط :_تعاٍ_تهٕٛ اٯ١ٜ غرل َٓت١ٝٗ ٚيٛ طايت، نكٛي٘  ُٳوځ بٹوٴ٪ٳا ٚځًځ ـٵ  ٍٳ يځكځ قځا

ٚٳأځْٳابٳٚٳػٳلٻ كٳانٹعط :إٍ قٛي٘ صْٳعٵذٳتٹوځ  .ؾٗقٙ اؾٌُ نًٗا عـت آ١ٜ ٚاسـ٠ صاڄ 

1/75_76 

ٌٳ_ 7 ٭ْٗا تلدع إٍ  ;َٔ ١ًْ إكِٛؿ َٔ اٱعذام ٚاعًِ إٔ ٖقٙ ايؿٛاُ

ؾُٔ ايػلض ايب٬غٞ  ;ٖٚٞ َٔ داْب ؾِاس١ ايه٬ّ ،ٓات ايه٬ّوٿشٳَٴ

ؾتتأثل ْؿٛي ايواَعٌ َشاهٔ فيو  ;يتكع ٗ ا٭زلاع ;ايٛقٛف عٓـ ايؿٛاٌُ

ؾإٕ قٛي٘  ،ٚبا٭هذاع ٗ ايه٬ّ إوذٛع ،ُاثٌ، نُا تتأثل بايكٛاٗ ٗ ايٌعلايت

ٕٳ : ط_تعاٍ_ ٌٴ ٜٴوٵشٳبٴٛ ٚٳايوٻ٬هٹ ِٵ  ٗڇ ٍٴ ؾٹٞ أځعٵٓٳاقٹ ِٻ ( 71)إڇفٵ ا٭ځغڃ٬ ِڇ ثٴ ُٹٝ ؾٹٞ ايڃشٳ

ٕٳ ٕٳ( 72) ؾٹٞ ايٓٻاكڇ ٜٴوٵذٳلٴٚ ٌٵلڇنڂٛ ِٵ تٴ َٳا نڂٓٵتٴ ٔٳ  ِٵ أځٜٵ ٗٴ ٌٳ يځ ِٻ قٹٝ ٘ٹَٹ( 73) ثٴ ٕڇ ايًډ  صٔٵ ؿٴٚ

ِڇ: طؾكٛي٘ ،إٍ آػل اٯٜات ُٹٝ ٕٳ: طَتٌِ بكٛي٘ صؾٹٞ ايڃشٳ  :ٚقٛي٘ صٜٴوٵشٳبٴٛ

٘ٹط ٚ ٕڇ ايًډ ٔٵ ؿٴٚ ٕٳط :َتٌِ بكٛي٘ صَٹ ٌٵلڇنڂٛ  .صتٴ

 . ٜٚٓبػٞ ايٛقـ عٓـ ْٗا١ٜ نٌ آ١ٜ َٓٗا
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ٕٳط :_تعاٍ_ٚقٛي٘  ٌٵلڇنڂٛ ُٻا تٴ َٹ ـٴٚا أځْٿٞ بٳلڇ٤ٟٷ  ٗٳ ًٵ ٔٵ َٹط :ٚقٛي٘، آ١ٜ صٚٳا

٘ٹ ْٚٹ  . ابتـا٤ اٯ١ٜ بعـٖا ٗ هٛك٠ ٖٛؿ صؿٴ

ع٢ً َواَع ايٓاي ؿٕٚ  ٘ٹٝٵكٹًڃَٴ ٘ٴٝٳكٹًڃأ٫ تل٣ إٔ َٔ اٱٓاع١ يـقا٥ل ايٌعل إٔ ٜٴ

ع٢ً قاهٔ ايٌعل،  ؾٗٛؿ ايٌعلا٤، ٚتػڀ١ٝڅ ؾإٕ فيو إٓاع١څ ؟ٚقـ عٓـ قٛاؾٝ٘

 . ٚإؿام يًٌعل بايٓجل

  ؟٘ ٖٛ نقيو ٫ قاي١ايوذع ؿٕٚ ٚقٛف عٓـ أهذاع (1)ٚإٔ إيؿا٤

ؾٝهٕٛ  ;َٚٔ ايوقاد١ إٔ ِٜٓلف ًَكٞ ايه٬ّ عٔ قاؾ١ٛ ٖقٙ ايـقا٥ل

 . ٭َل ْؿٝى أدٗـ ؾٝ٘ قا٥ً٘ ْؿو٘ ٚعٓاٜت٘ َٔٝعاڄ

 ٚايع١ً بأْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜبٌ يًواَعٌ َعاْٞ ايه٬ّ ؾٍٔٛ، ؾإٕ ايبٝإ ٚٚٝؿ١ڂ

 1/76   .٫ ٚٚٝؿ١ ٌَٓـ ايٌعل، ٚيٛ نإ ٖٛ ايٌاعل ْؿو٘ يڈكٵًَكٞ ؿٳ

ٕڇ ٚآٜاتٴ_ 8  ،ؾبعٔٗا أطٍٛ َٔ بعض ;ٗ َكاؿٜل نًُاتٗا َتؿاٚت١څ ايكلآ

، َكـاك َا ٜكلأ ايكاك٨ ٔوٌ آ١ٜ َج٬ڄ: ٚيقيو ؾتكـٜل اينَإ بٗا ٗ قٛشلِ

تكـٜل تكلٜيب، ٚتؿاٚت اٯٜات ٗ ايڀٍٛ تابع ٕا ٜكتٔٝ٘ َكاّ ايب٬غ١ َٔ َٛاقع 

 1/77   .ايه٬ّنًُات ايؿٛاٌُ ع٢ً سوب َا قبًٗا َٔ 

سوب "ٔٗا عكب بعض ؾٗٛ بتٛقٝـ َٔ ايٓيببع ٚأَا تلتٝب اٯٟ_ 9

َٴ ؾلَا ْنيت عـ٠ آٜات  ;آٜات ُاڄذٻٓٳْنٍٚ ايٛسٞ، َٚٔ إعًّٛ إٔ ايكلإٓ ْنٍ 

 1/79   .َتتابع١ أٚ هٛك٠ نا١ًَ

نً٘ عٔ كهٍٛ  ،ٚاتوام ايوٛك ،ٚاتوام اٯٜات ،ٚاتوام اؿلٚف_ 10

                                                 

 (ّ)      .إيكا٤: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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 1/79  ."اهلل

اكٖا ؿډنڂ ؾإ٬ُغٴ ;ٖٛ إ٬ُغ ا٭١َ بأهلٖا ايػلض ا٭ندل يًكلإٓ إٕ_ 11

 .ٚاٱه٬ّ ،ٚاتباع اٱّإ ،ايعباؿ٠ ائاي١ ْٚبقٹ ،بـعٛتِٗ إٍ اٱّإ

ٚإكًاؿِٖ إٍ  ،ٚتجبٝتِٗ ع٢ً ٖـاِٖ ،ٚإ٬ُغ إ٪ٌَٓ بتكِٜٛ أػ٬قِٗ

جملتُع ٗ ٚيقيو ناْت أغلآ٘ َلتبڀ١ بأسٛاٍ ا ،ٚتنن١ٝ ْؿٛهِٗ ،طلم ايٓذاغ

ٔٴ َـ٠ ايـع٠ٛ، ؾهاْت آٜات ايكلإٓ َوتك٬ڄ ٭ٕ نٌ آ١ٜ َٓ٘ تلدع  ;ٗا عٔ بعضبع

إٍ غلض اٱ٬ُغ ٚا٫هتـ٫ٍ عًٝ٘، ٚتهًُٝ٘ ٚؽًِٝ٘ َٔ تولب اي٫٬ٔت 

ؾًِ ًٜنّ إٔ تهٕٛ آٜات٘ َتوًو١ً، ٚيهٔ ساٍ ايكلإٓ نشاٍ اـڀٝب  ،إيٝ٘

ٜٚٓتكٌ َٔ ساٍ إٍ ساٍ  ،ؾٗاٜتڀلم إٍ َعاؾ١ ا٭سٛاٍ اؿآل٠ ع٢ً اػت٬

٭هباب اقتٔت ْنٚشلا أٚ  ;ٚيقيو تهجل ٗ ايكلإٓ اؾٌُ إعذل١ٓ ،بإٓاهب١

أٚ تكِٜٛ َعٛز،  ،بـٕٚ فيو; ؾإٕ نٌ ١ًْ تٌتٌُ ع٢ً سه١ُ ٚإكًاؿ

ٔٳ آَٳط :نكٛي٘ ٍٳ عٳًځ٢ ايډقٹٜ َٹٓٴٛا بٹايډقٹٟ أڂْٵنڇ ٌڇ ايڃهٹتٳابٹ آ ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٘ٳ ٚٳقځايځتٵ طځا٥ٹؿځ١څ  ٚٳدٵ ٓٴٛا 

ٗٳاكڇ ِٵ: طإٍ قٛي٘ صايٓٻ َٳا أڂٚتٹٝتٴ ٌٳ  َٹجٵ ـٷ  ٕٵ ٜٴ٪ٵتٳ٢ أځسٳ ٘ٹ أځ ـٳ٣ ايًډ ٖٴ ـٳ٣  ٗٴ ٕٻ ايڃ ٌٵ إڇ  صقڂ

٘ٹط :ؾكٛي٘ ـٳ٣ ايًډ ٖٴ ـٳ٣  ٗٴ ٕٻ ايڃ ٌٵ إڇ  82_1/81  .١ًْ َعذل١ٓ صقڂ

ٛٳ :ٚقٛف ايكلإٓ_ 12 عٔ ايه١ًُ س١ِ ٜتٓؿى ٗ  ايِٛتٹ ٖٛ قڀعٴ ـٴقڃاي

 اؿ٠، ٚايٛقـ عٓـ اْتٗا٤ ١ًْ َٔ ٌْ ايكلإٓ قـ ٜهٕٛ أ٬ُڄَجًٗا إتٓؿى ع

ٔٵ ط :_تعاٍ_ؾكـ ىتًـ إع٢ٓ باػت٬ف ايٛقـ َجٌ قٛي٘  ;ٕع٢ٓ ايه٬ّ ٚٳنځأځٜٿ

ٕٳ نځجٹرلٷ ٘ٴ كڇبٿٝټٛ َٳعٳ ٌٳ  ٍّ قڂتٹ ٔٵ ْٳبٹ  ص.َٹ

 ،نإ إع٢ٓ إٔ أْبٝا٤ نجرلٜٔ قتًِٗ قَِٛٗ ٚأعـا٩ِٖ (قتٌ)ؾإفا ٚقـ عٓـ ن١ًُ 

ؾهإ إكِٛؿ تأٜٝى إٌلنٌ  ;ؾُا تنينيٛا يكتٌ أْبٝا٥ِٗ ;َع ا٭ْبٝا٤ أُشابِٗٚ
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ٗ  _تعاٍ_ٗ غنٚت٘ ع٢ً مٛ قٛي٘ "َٔ ٖٚٔ إوًٌُ ع٢ً ؾلض قتٌ ايٓيب

ٚٵ ط :ػڀاب إوًٌُ َٳاتٳ أځ ٌٴ أځؾځإڇٜٵٔ  ٘ٹ ايلټهٴ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ـٵ ػٳًځتٵ  ٍٷ قځ ـٷ إڇ٫ډ كٳهٴٛ ُٻ َٴشٳ َٳا  ٚٳ

ٌٳ اْٵ ِٵقڂتٹ ِٵ عٳًځ٢ أځعٵكځابٹهڂ  .اٯ١ٜ صكځًځبٵتٴ

ٌٳ: طٚإفا ٌُٚ قٛي٘ نإ إع٢ٓ إٔ أْبٝا٤ نجرلٜٔ  صنځجٹرلٷط :عٓـ قٛي٘ صقڂتٹ

ؾُا ٖٚٔ َٔ بكٞ بعـِٖ َٔ إ٪ٌَٓ ٚفيو  ،قتٌ َعِٗ كداٍ َٔ أٌٖ ايتك٣ٛ

٘ٹ ط :_تعاٍ_َع٢ٓ قٛي٘  ٌڇ ايًډ ٔٳ قڂتٹًڂٛا ؾٹٞ هٳبٹٝ ٔٻ ايډقٹٜ ٛٳاتاڄٚٳ٫ تٳشٵوٳبٳ َٵ  :إٍ قٛي٘ صأځ

ِٵ ط ٖٴ ٚٳ٫  ِٵ  ٗڇ ٛٵفٷ عٳًځٝٵ ِٵ أځ٫ډ ػٳ ٗڇ ًڃؿٹ ٔٵ ػٳ َٹ ِٵ  ٗڇ ًڃشٳكڂٛا بٹ ِٵ ٜٳ ٔٳ يځ ٕٳ بٹايډقٹٜ ٌٹلٴٚ ٚٳٜٳوٵتٳبٵ

ٕٳ  1/82   ص.ٜٳشٵنٳْٴٛ

ٚنإ قـ  ،ٚإعذام اؾاسـٜٔ ب٘ ،َٓ٘ ؾِٗ َعاْٝ٘ ٕٚا نإ ايكلإٓ َلاؿاڄ_ 13

ؾأَا  ،َٔ سِٛي٘ عٓـ ْٝعِٗ ؿلٚغاڄنإ ؾِٗ َعاْٝ٘ َ _ ْنٍ بٌ أٌٖ ايًوإ

ايتشـٟ بعذن بًػا٥ِٗ عٔ َعاكٓت٘ ؾأَل ٜلتب٘ َا ؾٝ٘ َٔ اـُِٛٝات ايب٬غ١ٝ 

بٌ ػا١ُ بًػا٥ِٗ َٔ ػڀبا٤  ،اييت ٫ ٜوتٟٛ ٗ ايكـك٠ عًٝٗا ْٝعِٗ

ًٚعلا٤، ٚنإ َٔ ١ًْ طلم اٱعذام َا ٜلدع إٍ قوٓات ايه٬ّ َٔ ؾٔ 

ذاع ايٓجل، هٚأ ،ٯٜات اييت ٖٞ ًب٘ قٛاٗ ايٌعلايبـٜع، َٚٔ فيو ؾٛاٌُ ا

 ،َٓاٙ عٓـ ايه٬ّ ع٢ً آٜات ايكلإٓٗ ِْٛ ايكلإٓ ٫ قاي١ نُا قـ ٠ٖٚٞ َلاؿ

 1/83   .ٗ ايػلض إكِٛؿ َٓٗا ؾهإ عـّ ايٛقـ عًٝٗا تؿلٜڀاڄ

ايوٛك٠ قڀع١ َٔ ايكلإٓ َع١ٓٝ َبـأ ْٚٗا١ٜ ٫ ٜتػرلإ،  :هٛك ايكلإٓ_ 14

كِْٛ، تٌتٌُ ع٢ً ث٬خ آٜات ؾأنجل ٗ غلض تاّ تلتهن عًٝ٘ َوُا٠ باهِ 

َعاْٞ آٜات تًو ايوٛك٠، ْا٧ً عٔ أهباب ايٓنٍٚ، أٚ عٔ َكتٔٝات َا 
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 . تٌتٌُ عًٝ٘ َٔ إعاْٞ إتٓاهب١

ْٛٴ َٔ اهتكلا٤ هٛك ايكلإٓ َع سـٜح فٷ َأػٛ ٗا تٌتٌُ ع٢ً ث٬خ آٜاتٺٚن

ٖٛ إو٢ُ ٗ _دا٤ اؿاكخ بٔ ػن١ّ = :عُل ؾُٝا كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ عٔ اينبرل قاٍ

أًٗـ أْٞ : باٯٜتٌ َٔ آػل هٛك٠ بلا٠٤ ؾكاٍ _بعض ايلٚاٜات ػن١ّ ٚأبا ػن١ّ

يٛ : ٚأْا أًٗـ يكـ زلعتُٗا َٓ٘، ثِ قاٍ :ؾكاٍ عُل ،زلعتُٗا َٔ كهٍٛ اهلل

 .إخل +ناْت ث٬خ آٜات ؾعًتٗا هٛك٠ ع٢ً سـ٠

 .٠بإٔ فيو أقٌ َكـاك هٛكؾـٍ ع٢ً إٔ عُل َا قاٍ فيو إ٫ عٔ عًِ 

ايكڀع١ إع١ٓٝ َٔ عـ٠ آٜات ايكلإٓ هٛك٠ َٔ َِڀًشات ايكلإٓ،  ٚتو١ُٝڂ

ؾايتشـٟ يًعلب بكٛي٘  ،ًٚاعت تًو ايتو١ُٝ عٓـ ايعلب ست٢ إٌلنٌ َِٓٗ

٘ٹ: ط_تعاٍ_ َٹجٵًٹ ٛٳكڈ  ٌٵلڇ هٴ ٘ٹط :ٚقٛي٘ صؾځأڃتٴٛا بٹعٳ َٹجٵًٹ ٔٵ  َٹ ٫ ٜهٕٛ  صؾځأڃتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ 

 ؾإٕ آٜاتٹ ;ايتشـٟ عٓـِٖ ٚقتٳ ٚإكـاكڇ ،باهِ َعًّٛ إو٢ُ ؼـٜاڄإ٫ 

 .ٍٚٳايتشـٟ ْنيت بعـ ايوٛك ا٭ڂ

هٴٛكٳ٠څ ط :_تعاٍ_ٚقـ دا٤ ٗ ايكلإٓ تو١ُٝ هٛك٠ ايٓٛك باهِ هٛك٠ ٗ قٛي٘ 

ٖٳا  ،ٚمل تهٔ أدنا٤ ايتٛكا٠ ،أٟ ٖقٙ هٛك٠،ٚقـ ماؿت٘ ايو١ٓ بٝاْاڄ صأځْنٳيڃٓٳا

 .٫ٚ ٗ اٱه٬ّ ،عٓـ ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ ٛك َوُا٠ هٛكاڄٚاينب ،ٚاٱلٌٝ

٘ٴ ك بِٔ ٛٵَأػٛف٠ َٔ ايوټ :اؾن٤ إعٌ َٔ ايكلإٓ هٛك٠ قٌٝ تو١ُٝٹ ٚٚد

ّڈ ١ًډشٳُٳٖٚٛ اؾـاك احملٝ٘ بإـ١ٜٓ أٚ بٹ ،ٚتوهٌ ايٛاٚ ،ايوٌ ماؿٚٙ ٖا٤  ،قٛ

يه٬ّ ايقٟ ٜكٛي٘ تأْٝح ٗ آػلٙ َلاعا٠ ٕع٢ٓ ايكڀع١ َٔ ايه٬ّ، نُا زلٛا ا

 .أٚ َكا١َ ،أٚ كهاي١ ،ايكا٥ٌ ػڀب١
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ٖٚٛ ايبك١ٝ ٖا ٌٜلب ايٌاكب  ،ك بُٗن٠ بعـ ايوٌ٪َأػٛف٠ َٔ ايوټ :ٚقٌٝ

 .لب، ثِ ػؿؿٛا اشلُن٠ بعـ اي١ُٔ ؾِاكت ٚاٚاڄٌٵٖا ٜٴ دن٤ٷ كٳ٪َٓاهب١ إٔ ايو

َٚٔ داٚكٖا َٔ  ،ٚتلى اشلُن ٗ هٛك٠ ٖٛ يػ١ قلٍٜ=: قاٍ ابٔ عڀ١ٝ

 .ٚهعـ بٔ بهل ،ٖٚٛامٕ ،ٚنٓا١ْ ،ٌٖقٜ

ع٢ً إٔ أٌُ ايه١ًُ  ١ٺأَا اشلُن ؾٗٛ يػ١ ُِٝ، ٚيٝوت إسـ٣ ايًػتٌ بـايډٚ

ـٹ ;َٔ إُٗٛم أٚ إعتٌ إؼؿـ َٔ سلٚف  إُٗٛم ُٖٚنڇ ٭ٕ يًعلب ٗ ؽؿٝ

ٚٴٚإڇ ،عا٤ٚإڇ ،دٛٙأڂ :ايع١ً طلٜكتٌ، نُا قايٛا ًٚٚاغ،  ،ٚٚعا٤ ،دًٛٙاغ ٗ 

 .+ٚايقٜب بايٝا٤ ،ايق٥ب باشلُن :ٚنُا قايٛا

نُا  ،كَا ػلدت بِٗ ؾِاستِٗ إٍ إٔ ُٜٗنٚا َا يٝى َُٗٛماڄ=: قاٍ ايؿلا٤

 . +ٚسٮت ايوٜٛل باشلُن ،ٚيبأت باؿر ،كثأت إٝت :قايٛا

بتشلٜو ايٛاٚ نػلف، ْٚكٌ ٗ ًلغ ايكاَٛي عٔ  كٷٛٳ٠ هٴكٳٛٵْٚع هٴ

 . ايهلاع أْٗا ػُع ع٢ً هٛك بوهٕٛ ايٛاٚ

إٍ  ؾكـ نإ ايكلإٓ ٦َٜٛق َكوُاڄ"ٜل ايكلإٓ َٔ ايو١ٓ ٗ مَٔ ايٓيبٚتوٛ

 ;َا١٥ ٚأكبع عٌل٠ هٛك٠ بأزلا٥ٗا، ٚمل ىايـ ٗ فيو إ٫ عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ

أَل اهلل  إِا ُٖا تعٛفٷ= :ؾإْ٘ مل ٜجبت إعٛفتٌ ٗ هٛك ايكلإٓ، ٚنإ ٜكٍٛ

 .+كهٛي٘ بإٔ ٜكٛي٘ ٚيٝى ٖٛ َٔ ايكلإٓ

ايكٓٛت ايقٟ ٜكاٍ ٗ ٠٬ُ ايِبض، ع٢ً أْ٘ هٛك٠ َٔ ايكلإٓ زلاٖا ٚأثبت 

 . ٚهٛك٠ قلٍٜ هٛك٠ ٚاسـ٠ ،ٚدعٌ هٛك٠ ايؿٌٝ ،ٚاـٓع ،هٛك٠ اـًع

عٔ ْٗٛك ايِشاب١  ٜڃؿځشٵٚمل ٜٴ ،ٕا ؾُٗ٘ َٔ ْنٍٚ ايكلإٓ نٌ فيو اهتٓاؿاڄٚ
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ا١٥ ٚأكبع ٫ٚ اػتًؿٛا ٗ عـؿ هٛكٙ، ٚأْٗا َ ،سٌ ْعٛا ايكلإٓ أِْٗ تلؿؿٚا

نإ إفا "ايوٓٔ عٔ ابٔ عباي إٔ كهٍٛ اهلل عٌل٠ هٛك٠، ك٣ٚ أُشاب

 +.ٓعٖٛا ٗ ايوٛك٠ اييت ٜقنل ؾٝٗا نقا=: ْنيت اٯ١ٜ ٜكٍٛ

قؿ١ٚٛ عٓ٘ ٗ قلا٠٤ اي٠٬ِ ٚٗ "ك َع١ًَٛ إكاؿٜل َٓق مَٔ ايٓيبٚناْت ايوٛ

 86_1/85  ".علض ايكلإٓ، ؾذلتٝب اٯٜات ٗ ايوٛك ٖٛ بتٛقٝـ َٔ ايٓيب

بٌ انتؿٛا  ،ٚاعًِ إٔ ايِشاب١ مل ٜجبتٛا ٗ إِشـ أزلا٤ ايوٛك_ 15

ع١َ٬ ع٢ً ايؿٌِ بٌ ايوٛكتٌ، ٚإِا  ،بإثبات ايبو١ًُ ٗ َبـأ نٌ هٛك٠

نلا١ٖ إٔ ٜهتبٛا ٗ أثٓا٤ ايكلإٓ َا يٝى بآ١ٜ قلآ١ْٝ، ؾاػتاكٚا  ;ؾعًٛا فيو

ٚٗ اٱتكإ إٔ هٛك٠  ،ٔ ايكلإٓ٭ْٗا َٓاهب١ ي٬ؾتتاغ َع نْٛٗا آ١ٜ َ ;ايبو١ًُ

 .هٛك٠ أٌٖ ايهتاب ٞٸايب١ٓٝ زلٝت ٗ َِشـ أب

ٚنتبت أزلا٤ ايوٛك ٗ  ،ايوٛك ٗ َِشؿ٘ ٞبأْ٘ نإ ٜوُ ٕٴفٹ٪ٵٖٚقا ٜٴ

 1/91  .فيو إِاسـ باطلاؿ ٗ عِل ايتابعٌ ٚمل ٜٓهل عًِٝٗ
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٢ ؿعا١َ ؾعً ;ٚؾڀ١ٓ ا٭ؾٗاّ ،إٕ ايعلب أ١َ دبًت ع٢ً فنا٤ ايكلا٥ض_ 1

 .ؾڀٓتِٗ ٚفنا٥ِٗ أقُٝت أهايٝب ن٬َِٗ، ٚغا١ُ ن٬ّ بًػا٥ِٗ

 ،٫عتُاؿ إتهًٌُ ع٢ً أؾٗاّ ايواَعٌ ;ب٬غتِٗ ٚيقيو نإ اٱهام عُٛؿٳ

اجملام، ٚا٫هتعاك٠، : ٭دٌ فيو نجل ٗ ن٬َِٗ +حمل١ ؿاي١= :نُا ٜكاٍ

هتعُاٍ نإبايػ١، ٚايتُجٌٝ، ٚايهٓا١ٜ، ٚايتعلٜض، ٚا٫ًذلاى ٚايتواَض ٗ ا٫

ٚا٫هتڀلاؿ َٚوتتبعات ايذلانٝب، ٚا٭َجاٍ، ٚايتًُٝض، ٚايتًُٝض، ٚاهتعُاٍ 

اؾ١ًُ اـدل١ٜ ٗ غرل إؾاؿ٠ ايٓوب١ اـدل١ٜ، ٚاهتعُاٍ ا٫هتؿٗاّ ٗ ايتكلٜل أٚ 

 1/93   .اٱْهاك، ٚمٛ فيو

اك٠ ، ٚأؿا٤ َا ٗ ْؿى إتهًِ بأٚٓض عب٬َٚى فيو نً٘ تٛؾرل إعاْٞ_ 2

 .يٝوٌٗ اعت٬قٗا با٭فٖإ ;ٚأػِلٖا

ٚقـ أكاؿ إٔ هعً٘ آ١ٜ ع٢ً  _ هبشاْ٘_ َٔ ايع٬ّ  ٚإف قـ نإ ايكلإٓ ٚسٝاڄ

نُا هٝأتٞ ٗ _هٛك٠ َٓ٘  ٚؼـ٣ بًػا٤ ايعلب َعاك١ٓ أقِل ،ُـم كهٛي٘

 َٓت٢ٗ َا توُض ب٘ ايًػ١ ايعلب١ٝ َٔ بايػاڄ ٘ ْوذاڄُٴٛڃْٳ رٳوٹؾكـ ْٴ _إكـ١َ ايعاًل٠

 . َا ٜؿٞ بأق٢ِ َا ٜلاؿ ب٬غ١ إٍ إلهٌ إيِٝٗ َٚع٢ٓٶ ٚايًڀا٥ـ يؿٛاڄ ،ايـقا٥ل

ؾأعذن بًػا٤  ;ؾذا٤ ايكلإٓ ع٢ً أهًٛب أبـع ٖا ناْٛا ٜعٗـٕٚ ٚأعذب

 ،إ٫ اٱفعإ، هٛا٤ ٗ فيو َٔ آَٔ َِٓٗ ِٵٗٴعٵوٳٚمل ٜٳ ،إعاْـٜٔ عٔ َعاكٓت٘

بػ١ اؾعـٟ، َٚٔ اهتُل ع٢ً نؿلٙ ٚايٓا ،ٚنعب بٔ مٖرل ،يبٝـ بٔ كبٝع١ :َجٌ

 يف أٌ املعاىٕ اليت تتخنلَا مجل الكزآٌ تعترب مزادٗ بَا9 املكدم٘ التاصع٘
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ؾايكلإٓ َٔ داْب إعذامٙ ٜهٕٛ أنجل َعاْٞ َٔ  ;ايٛيٝـ بٔ إػرل٠ :َجٌ عٓاؿاڄ

 ،تٌلٜعڈ ٖٚٛ يهْٛ٘ نتابٳ ،ٛؿعٗا ايبًػا٤ ٗ ن٬َِٜٗإعاْٞ إعتاؿ٠ اييت 

ٚإكاُـ أنجل َا ؼتًُ٘  ،بإٔ ٜٛؿع ؾٝ٘ َٔ إعاْٞ ٚتعًِٝ نإ سكٝكاڄ ،ٚتأؿٜب

ٖٛ بٗا اييت  ايٛاكؿٴ اٚ ٗ أقٌ َا ّهٔ َٔ إكـاك، عوب َا توُض ب٘ ايًػ١ڂيؿا٭

يٝشٌِ ُاّ إكِٛؿ َٔ اٱكًاؿ ايقٟ دا٤  ;ٖٞ أزلض ايًػات بٗقٙ ا٫عتباكات

ِڇ إٜـاعٴ ايبًػا٤ٹ ؾُعتاؿٴ ;٭دً٘ ٗ ْٝع ْٛاسٞ اشلـ٣ ٜـعٛٙ إيٝ٘  َع٢ٓٶ إتهً

َٹ غلضٴ ٕٴ ،غرلٙ ٚتلىڂ ،٘ن٬ َا وتاز  ٌٻٓبػٞ إٔ ٜٛؿع َٔ إعاْٞ نڂٜ ٚايكلآ

ٚنٌ َا ي٘ سٜ ٗ ايب٬غ١ هٛا٤ ناْت َتوا١ٜٚ أّ َتؿاٚت١  ،ايواَعٕٛ إٍ عًُ٘

َع٘ ٫  ٚنإ َا ٖٛ أؿ٢ْ َٓ٘ َلاؿاڄ ،ٗ ايب٬غ١ إفا نإ إع٢ٓ ا٭ع٢ً َكِٛؿاڄ

أّ  ،كهٛا٤ ناْت ؿ٫ي١ ايذلنٝب عًٝٗا َتوا١ٜٚ ٗ ا٫ستُاٍ ٚايٛٗٛ ،ؿْٚ٘ َلاؿاڄ

ٖٚٛ ٌٓ  ،ٚيٛ إٔ تبًؼ سـ ايتأٌٜٚ ،ناْت َتؿاٚت١ بعٔٗا أٚٗل َٔ بعض

 .ايًؿٜ ع٢ً إع٢ٓ احملتٌُ إلدٛغ

َٳا قځتٳًڂٛٙٴ ٜٳكٹٝٓاڄط :_تعاٍ_أَا إفا توا٣ٚ إعٓٝإ ؾا٭َل أٚٗل، َجٌ قٛي٘   صٚٳ

أٟ َا تٝكٓٛا قتً٘ ٚيهٔ تُٖٛٛٙ، أٚ َا أٜكٔ ايِٓاك٣ ايقٜٔ اػتًؿٛا ٗ قتٌ 

 .بٌ ؾُٗٛٙ ػڀأ عٝو٢ عًِ فيو ٜكٝٓاڄ

٘ٹط: َٚجٌ قٛي٘ ٕٴ فٹنڃلٳ كٳبٿ ٌٻٝٵڀځا ٘ٹ)ٚ (فٹنڃلٳ)ؾؿٞ نٌ َٔ ن١ًُ  صؾځأځْوٳاٙٴ اي  (كٳبٿ

ٟٳط :َعٓٝإ، َٚجٌ قٛي٘ ٛٳا َٳجٵ ٔٳ  ٘ٴ كٳبٿٞ أځسٵوٳ ٘ٹ إڇْٻ َٳعٳافٳ ايًډ ٍٳ   (كب)ؾؿٞ يؿٜ  صقځا

يًُعاْٞ  تهجرلاڄ ;ٚدٌٗ أٚ أنجل ٚقـ تهجل إعاْٞ بإْناٍ يؿٜ اٯ١ٜ ع٢ً ،َعٓٝإ

ٔٵ : ط_تعاٍ_َٚجاي٘ قٛي٘  ،ٖٚقا َٔ ٚدٛٙ اٱعذام ،َع إهام ايًؿٜ إڇ٫ډ عٳ
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ٖٳا إڇٜٻاٙٴ ـٳ ٚٳعٳ ـٳ٠ٺ  ٛٵعٹ  ;بايبا٤ إٛسـ٠ +أباٙ=: بإجٓا٠ ايتشت١ٝ ٚقلأ اؿؤ ايبِلٟ صَٳ

 94_1/93   .ؾٌٓأ استُاٍ ؾُٝٔ ٖٛ ايٛاعـ

ٕڈ ،ٚتتـبلٖا ،سـ٠ ؾتتأًَٗاٚإْو يتُل باٯ١ٜ ايٛا_ 3  نجرل٠ڄ ؾتٓٗاٍ عًٝو َعا

 .ٜوُض بٗا ايذلنٝب ع٢ً اػت٬ف ا٫عتباكات ٗ أهايٝب ا٫هتعُاٍ ايعلبٞ

٫ٚ ػعٌ اؿٌُ ع٢ً بعٔٗا  ،َٔ نجلتٗا ٗ سِل وڂٚقـ تتهاثل عًٝو ؾ٬ تٳ

 1/97   .بقيو يًشٌُ ع٢ً ايبعض اٯػل إٕ نإ ايذلنٝب زلشاڄ َٓاؾٝاڄ

اهتعُاٍ ايًؿٜ  فيو ٚأدـكٙ بإٔ ْٓب٘ عًٝ٘ ٗ ٖقٙ إكـ١َؿم َٚٔ أ_ 4

َٚعٓاٙ  ،ٚاهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ َعٓاٙ اؿكٝكٞ، أٚ َعاْٝ٘ ؿؾع١ ،إٌذلى ٗ َعٓٝٝ٘

عٓٗا َع إعاْٞ إِلغ بٗا، ٚإكاؿ٠ إعاْٞ  ٢إعاْٞ إهٓٻ إكاؿ٠ٹ ٘ٳًڃبٳ ،اجملامٟ َعاڄ

 . ع١ بهول ايبا٤ب إوتتبٹعات بؿتض ايبا٤ َٔ ايذلانٝبٳتٵتٳإوٵ

، ٖٚقا ا٭ػرل قـ ْب٘ عًٝ٘ عًُا٤ ايعلب١ٝ ايقٜٔ اًتػًٛا بعًِ إعاْٞ ٚايبٝإ

اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓٝٝ٘ أٚ َعاْٝ٘، ٚاهتعُاٍ  :ٚبكٞ إبشجإ ا٭٫ٕٚ ُٖٚا

ـٿ تلؿؿٍّ ٌٻقځ _ ايًؿٜ ٗ سكٝكت٘ ٚفامٙ ٜٔ ٫هتؼلاز َعاْٞ ايكلإٓ بٌ إتِ

 ;أٚ ٚاقع بٓـك٠ ،أْ٘ غرل ٚاكؿ ٗ ن٬ّ ايعلب قبٌ ايكلإٓ ٘ٴبٴبٳ، هٳٚتٌلٜعاڄ تؿورلاڄ

َٔ قاٌَ بعض آٜات بأْ٘ قٌُ ٜؿٔٞ إٍ  ؾًكـ ػـ بعض ايعًُا٤ ٜـؾع ق٬ُڄ

أٚ اهتعُاٍ ايًؿٜ ٗ سكٝكت٘ ٚفامٙ، ٜٚعـٕٚ فيو  ،اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓٝٝ٘

 . عُٛٝاڄ ػڀباڄ

ٚعًُا٤ أٍُٛ ايؿك٘ ٗ دٛام اهتعُاٍ  ،ايعلب١َٝٔ أدٌ فيو اػتًـ عًُا٤ 

عٔ تلؿؿِٖ ٗ ُش١ ٌٓ  ٧ٜٓب إٌذلى ٗ أنجل َٔ َع٢ٓ َٔ َـيٛي٘ اػت٬ؾاڄ

 .أيؿاٚ ايكلإٓ ع٢ً ٖقا ا٫هتعُاٍ
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ٚقـ أًاك ن٬ّ بعض ا٭١ُ٥ إٍ إٔ َجاك اػت٬ؾِٗ ٖٛ عـّ ايعٗـ َجً٘ عٓـ 

ِٜض إٔ ٜلاؿ  :(1)اؿوٌ ايبِلٟايعلب قبٌ ْنٍٚ ايكلإٓ، إف قاٍ ايػنايٞ ٚأبٛ 

 .ٚيٝى بـ٫ي١ ايًػ١ ،بإٌذلى عـ٠ َعإ يهٔ بإكاؿ٠ إتهًِ

ٚٚين بُٗا أُْٗا ٜلٜـإ تِٝرل تًو اٱكاؿ٠ إٍ أْٗا ؿ٫ي١ َٔ َوتتبعات 

 . ٭ْٗا ؿ٫ي١ عك١ًٝ ٫ ؼتاز إٍ ع٬ق١ ٚقل١ٜٓ، نـ٫ي١ اجملام ٚا٫هتعاك٠ ;ايذلانٝب

 إط٬قاڄ أٚ بعٔاڄ ٘ ع٢ً عـ٠ َٔ َعاْٝ٘ ْٝعاڄإط٬قڂ ضټٚاؿل إٔ إٌذلى ِٜ

ٚأبٞ بهل  ،ٖٛ َٔ قبٌٝ اؿكٝك١، ْٚوب إٍ ايٌاؾعٞ: ، ؾكاٍ قّٛيػٜٛاڄ

 .ْٚٗٛك إعتني١ ،ايباق٬ْٞ

ٖٛ اجملام، ٚدنّ ابٔ اؿادب بأْ٘ َلاؿ ايباق٬ْٞ َٔ قٛي٘ ٗ نتاب : ٚقاٍ قّٛ

 +.ٌ ع٢ً أنجل َٔ َع٢ٓ إ٫ بكل١ٜٓإٕ إٌذلى ٫ وُ= :ايتكلٜب ٚاٱكًاؿ

٭ٕ ايكل١ٜٓ  ;ٖٚقا ٫ ٜوتكِٝ ،ؾؿِٗ ابٔ اؿادب إٔ ايكل١ٜٓ َٔ ع٬َات اجملام

ٖٚٞ ٫  ،اييت ٖٞ َٔ ع٬َات اجملام ٖٞ ايكل١ٜٓ إاْع١ َٔ إكاؿ٠ إع٢ٓ اؿكٝكٞ

ٚإ٫ ٫ْتكٔت  ،ك ٗ َٛٓٛعٓا; إف َعاْٞ إٌذلى نًٗا َٔ قبٌٝ اؿكٝك١ٛٻِٳتٳتٴ

 .ؾاكتؿع إٛٓٛع َٔ أًُ٘ ;سكٝك١ إٌذلى

عٔ ايؿلم بٌ قل١ٜٓ إط٬م ايًؿٜ ع٢ً َعٓاٙ  ٚإِا هٗا أُشاب ٖقا ايلأٟ

ؾإٕ قل١ٜٓ اجملام َاْع١ َٔ  ;ٚقل١ٜٓ إط٬م إٌذلى ع٢ً عـ٠ َٔ َعاْٝ٘ ،اجملامٟ

َٴ ،إكاؿ٠ إع٢ٓ اؿكٝكٞ . ٔاڄأٚ بع ٬ڋ١ٓ يًُعاْٞ إلاؿ٠ نڂٝٿعٳٚقل١ٜٓ إٌذلى 

1/98_99 

                                                 

 (.إعتُـ ٗ أٍُٛ ايؿك٘)ٖع، ي٘ نتاب 439ٞ، إتٛؾ٢ ه١ٓ قُـ بٔ عًٞ ايبِلٟ ايٌاؾعٞ إعتني_  1
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٫ٚ غا١ٜ توابكت إيٝٗا دٝاؿ  ،تٓآًت ي٘ هٗاّ ا٭ؾٗاّ مل أك غلٓاڄ_ 1

َجٌ اـٛض  _ ُباب١ ْنكاڄ ٚاقتٓعت َا بًػت٘ َٔ، ؾلدعت ؿْٚٗا سول٣ ،اشلُِ

ٖا ؿٳكڇٛٵَٚٳ ،ؾإْ٘ مل ٜنٍ ًػٌ أٌٖ ايب٬غ١ ايٌاغٌ ;ٗ ٚدٛٙ إعذام ايكلإٓ

َٴ ،يًُعًٍٛ ٚايٓاٌٖ  .يًٓـِٜ ٚايٛاغٌ هبا٥ٗا ٢ًځػٵٚ

 ،ع٢ً ِافز َٔ ٚدٛٙ إعذامٙ ايب٬غ١ ٌَت٬ُڄ ِٴًڃـ عٹيِّٚيكـ هبل إٔ أڂ

عٔ نٌ ػِا٥ّ ايه٬ّ ايعلبٞ  إ٫ أْ٘ باسحٷ ،ٚايتؿلق١ بٌ سكٝكت٘ ٚفامٙ

ثِ يٝٛٗل َٔ دلا٤ فيو نٝـ تؿٛم ، يًٓكـ أٚ آي١ يًِٓع يٝهٕٛ َعٝاكاڄ ;ايبًٝؼ

ل ؾٝ٘ َٔ اـِا٥ّ اييت ٫ ػتُع ٗ ن٬ّ آػل ايكلإٓ ع٢ً نٌ ن٬ّ بًٝؼ َا تٛؾ

 .يًبًػا٤ ست٢ عذن ايوابكٕٛ ٚاي٬سكٕٛ َِٓٗ عٔ اٱتٝإ َجً٘

ٚاعًِ أْٞ َٗـت يو ٗ ٖقا = :قاٍ أبٛ ٜعكٛب ايوهانٞ ٗ نتاب إؿتاغ

ٚاعذلف يو بهُاٍ  ،ايعًِ قٛاعـ َت٢ بٓٝت عًٝٗا أعذب نٌ ًاٖـ بٓا٩ٖا

 +.اؿقم ٗ ايب٬غ١ أبٓا٩ٖا

 _ٚتِؿشت ن٬ّ كب ايعن٠ ،ثِ إفا نٓت ٖٔ ًَو ايقٚم= :إٍ إٔ قاٍ

. ٖعا +ٚنٌؿت عٔ ٚد٘ إعذامٙ ايكٓاع ،و ع٢ً َا ٜٛكؿى َٛاكؿ ايعن٠تٴأطًعٵ

1/101 

يٝوت  إٕا١َڄ _ أٜٗا إتأٌَ _ بو ِٻيٹأڂ ٕٵؾأَا أْا ؾأكؿت ٗ ٖقٙ إكـ١َ أځ_ 2

ٚإِا ٖٞ ، ست٢ ًٜٛ٘ ايِٝـ ;عبٳلٵإځٗ  عڇذٹتٳٓٵ٫ٚ ٖٞ نإقا١َ إڂ ،نؼڀل٠ طٝـ

 يف إعجاس الكزآ9ٌ املكدم٘ العاعزٗ
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َٚا أْا  ،ٚتتبِل َٓٗا ْٛاسٞ إعذامٙ ،حمل١ تل٣ َٓٗا نٝـ نإ ايكلإٓ َعذناڄ

ّڈ ٚنٌ  ،ؾقيو ي٘ َِٓؿات٘ ;ؿ٥٫ٌ اٱعذام ٗ آساؿ اٯٜات ٚايوٛك َوتك

ٚيڀا٥ـ أؿب٘ اييت ٖٞ ؾتض  ،ثِ تل٣ َٓٗا ب٬غ١ ايكلإٓ ،ُػرل ٚنبرل َوتڀل

ست٢ تل٣ نٝـ نإ ٖقا ايكلإٓ ؾتض بِا٥ل،  ;أؿب يػ١ ايعلبيؿٕٓٛ كا٥ع١ َٔ 

مل  اكتك٢ ب٘ ا٭ؿب ايعلبٞ َلتك٢ٶ ضٍّغځ ٚؾتض عكٍٛ، ٚؾتض ٖايو، ٚؾتض أؿبٺ

 .َٔ قبٌ أ١َٺ ٜبًػ٘ أؿبٴ

، ٚكَا أًُٖٛا ٚنٓت أك٣ ايباسجٌ ٖٔ تكـَين ىًڀٕٛ ٖقٜٔ ايػلٌٓ ػًڀاڄ

ٖٚٛ ايقٟ ول  ،ٚػًڀٛٙ بكوِ اٱعذام َعِٛ ايؿٔ ايجاْٞ، ٚكَا إٔٛا ب٘ إٕاَاڄ

إٔ ٜهٕٛ ايبشح ؾٝ٘ َٔ َكـَات عًِ ايتؿورل، ٚيعًو ػـ ٗ ٖقٙ إكـ١َ 

أغؿًٗا َٔ تكـَٛا ٖٔ تهًُٛا ٗ إعذام ايكلإٓ َجٌ ايباق٬ْٞ،  ْٚهتاڄ أ٫ُٛڄ

ٚايلَاْٞ، ٚعبـ ايكاٖل، ٚاـڀابٞ، ٚعٝاض، ٚايوهانٞ، ؾهْٛٛا َٓٗا 

 .عٓٗا نُا ٜؿًٞ عٔ ايٓاك ايلَاؿٛا ًڂبإلُاؿ، ٚاؾڃ

ٖٞ إٔ َؿول ايكلإٓ ٫ ٜعـ تؿورلٙ ٕعاْٞ  :ٚإٕ ع٬ق١ ٖقٙ إكـ١َ بايتؿورل

ع٢ً بٝإ ؿقا٥ل َٔ ٚدٛٙ  سـ ايهُاٍ ٗ غلٓ٘ َا مل ٜهٔ ٌَت٬ُڄ ايكلإٓ بايػاڄ

ؾإؿول  ;ايب٬غ١ ٗ آٜ٘ إؿول٠ َكـاك َا توُٛ إيٝ٘ اشل١ُ َٔ تڀٌٜٛ ٚاػتِاك

 ،إٍ بٝإ َا ٗ آٟ ايكلإٓ َٔ طلم ا٫هتعُاٍ ايعلبٞ ٚػِا٥ّ ب٬غت٘عاد١ 

ي٬٦ ٜهٕٛ  ;َٚا ؾاقت ب٘ آٟ ايكلإٓ ٗ فيو سوبُا أًلْا إيٝ٘ ٗ إكـ١َ ايجا١ْٝ

 102_1/101   .إؿول سٌ ٜعلض عٔ فيو َٓني١ إذلدِ ٫ َٓني١ إؿول

ّ بايٍُٛٛ إٍ ٖقا ؾُٔ أعذب َا ْلاٙ ػًٛ َعِٛ ايتؿاهرل عٔ ا٫ٖتُا_ 3
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َجٌ َعاْٞ ايكلإٓ ٭بٞ إهشام  ٌٍَّكڂ ٔٵُٹؾځ ;ايػلض ا٭زل٢ إ٫ عٕٝٛ ايتؿاهرل

اينداز، ٚاحمللك ايٛدٝن يًٌٝؽ عبـ اؿل بٔ عڀ١ٝ ا٭ْـيوٞ، َٚٔ َهجل َجٌ 

٫ٚ ٜعقك ٗ اـًٛ عٔ فيو إ٫ ايتؿاهرل اييت مت ْاس١ٝ ػا١ُ َٔ  ،ايهٌاف

لإٓ، ع٢ً إٔ بعض أٌٖ اشلُِ ايع١ًٝ َٔ أُشاب َعاْٞ ايكلإٓ َجٌ أسهاّ ايك

ايٓؿٝى نُا ِٜـ بعض ايعًُا٤ نتاب أسهاّ  لٳًڃٖقٙ ايتؿاهرل مل ٌُٜٗ ٖقا ايعٹ

ايكلإٓ ٱزلاعٌٝ بٔ إهشام بٔ ٓاؿ إايهٞ ايبػـاؿٟ، ٚنُا ْلاٙ ٗ َٛآع 

 1/102   .َٔ أسهاّ ايكلإٓ ٭بٞ بهل بٔ ايعلبٞ

هلل  ٠څَلاؿ ٘ٴٚؿقا٥كځ ،ايه٬ّ ايبًٝؼ ُٝاتٹٚاعًِ أْ٘ ٫ ًو ٗ إٔ ػِٛ_ 4

ـٻ ،ٗ نٕٛ ايكلإٓ َعذناڄ _تعاٍ_ ٔ ب٘ ع٢ً َكـاك َا ٜبًؼ إيٝ٘ ٜٵًَٚش١ٚٛ يًُتش

ٚؤلْٞ اٯٕ  ،ٗ ايكلإٓ تًؿت ا٭فٖإ يقيو نجرل٠ڄ ٕ إًاكاتٺإٚ ،بٝإ إبٌ

 ٚا٭كبع١ عٔ أبٞ ٖلٜل٠ قاٍ كهٍٛ ،َا كٚاٙ َوًِ :أسـٖا: َٔ فيو أَٛك

بٝين ٚبٌ عبـٟ  _أٟ هٛك٠ ايؿاؼ١_قوُت اي٠٬ِ =: _تعاٍ_قاٍ اهلل  ":اهلل

اؿُـ هلل كب ايعإٌ، قاٍ اهلل : ؾإفا قاٍ ايعبـ ،ِْؿٌ ٚيعبـٟ َا هأٍ

أث٢ٓ عًٞ  _تعاٍ_ايلٓٔ ايلسِٝ، قاٍ اهلل : ٚإفا قاٍ ،ٓـْٞ عبـٟ: _تعاٍ_

ؾٛض إيٞ : ٚقاٍ َل٠ ،بـٟفـْٞ ع: َايو ّٜٛ ايـٜٔ، قاٍ: ٚإف قاٍ ،عبـٟ

ٖقا بٝين ٚبٌ عبـٟ ٚيعبـٟ : إٜاى ْعبـ ٚإٜاى ْوتعٌ، قاٍ: ؾإفا قاٍ ،عبـٟ

اٖـْا ايِلاٙ إوتكِٝ ُلاٙ ايقٜٔ أْعُت عًِٝٗ غرل : ؾإفا قاٍ َا هأٍ،

 . +ٖقا يعبـٟ ٚيعبـٟ َا هأٍ: إػٔٛب عًِٝٗ ٫ٚ ائايٌ، قاٍ

 ;اؼ١ ايهتاب َٔ ػ١ُِٝٛ ايتكوِٝؾؿٞ ٖقا اؿـٜح تٓبٝ٘ ع٢ً َا ٗ ِْٛ ؾ
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ّڈ ِ ايؿاؼ١ ث٬ث١ځإف قوٻ ٔٴ ،أقوا ايتكوِٝ َٔ احملوٓات ايبـٜع١ٝ َع َا تُٔٓ٘  ٚسو

ٚٳإڇٜٻاىځ ط :ؾإفا قاٍ :فيو ايتكوِٝ َٔ قؤ ايتؼًّ ٗ قٛي٘ ـٴ  إڇٜٻاىځ ْٳعٵبٴ

ٌٴ ٟ قبً٘ َٔ ايكوٌُ ايق إف نإ فيو َنهاڄ ;ٖقا بٝين ٚبٌ عبـٟ: قاٍ صْٳوٵتٳعٹ

 . ٚايقٟ بعـٙ

ٚايتذٓٝى َٔ احملوٓات، َٚٓ٘  ،ٚٗ ايكلإٓ َلاعا٠ ايتذٓٝى ٗ غرل َا آ١ٜ

٘ٴط :_تعاٍ_قٛي٘  ٕٳ عٳٓٵ ٚٵ ٚٳٜٳٓٵأځ ٘ٴ  ٕٳ عٳٓٵ ٛٵ ٗٳ ِٵ ٜٳٓٵ ٖٴ  1/108   ص.ٚٳ

 ،ٖٚٛ ْكٌ ايه٬ّ َٔ أسـ طلم ايتهًِ :ْل٣ َٔ أؾاٌْ ايه٬ّ ا٫يتؿات_ 5

 .ػل َٓٗاأٚ اـڀاب أٚ ايػٝب١ إٍ طلٜل آ

٭ٕ فيو  ;ٖٚٛ َذلؿٙ َعـٚؿ َٔ ايؿِاس١، ٚزلاٙ ابٔ دين ًذاع١ ايعلب١ٝ

ؾإفا أِْ إيٝ٘ اعتباك يڀٝـ ٜٓاهب ا٫ْتكاٍ إٍ َا  ،ايتػٝرل هـؿ ٌْاٙ ايواَع

 .اْتكٌ إيٝ٘ ُاك َٔ أؾاٌْ ايب٬غ١

عٓـ بًػا٤ ايعلب َٔ ايٓؿا٥ى، ٚقـ دا٤ َٓ٘ ٗ ايكلإٓ َا ٫  ٚنإ َعـٚؿاڄ

 . ٢ نجل٠ َع ؿق١ إٓاهب١ ٗ ا٫ْتكاٍوِ

ٞٸ ٗ باب  ٞٸًٹٚايكـك ايعٳ ،ٚنإ يًتٌبٝ٘ ٚا٫هتعاك٠ عٓـ ايكّٛ إهإ ايكِ

زلعت٘، ٚقـ دا٤ ٗ ايكلإٓ َٔ ايتٌبٝ٘  تٵٗٳبٴْٚٳ ،ايكٝى ايب٬غ١، ٚب٘ ؾام اَل٩ٴ

ًٳٝٵباڄط :ايعلب نكٛي٘ أعذنا ٚا٫هتعاك٠ َ ٌٳ ايلٻأڃيٴ  ًٵتٳعٳ ٚٳاػٵؿٹضٵ ط :ٚقٛي٘ صٚٳا

ٍٿ ُٳا دٳٓٳاغٳ ايقټ ٗٴ ٗٳاكٳط :ٚقٛي٘ صيځ ٘ٴ ايٓٻ َٹٓٵ ٌٴ ْٳوٵًځؽٴ  ِٵ ايًډٝٵ ٗٴ : _تعاٍ_ٚقٛي٘  صٚٳآٜٳ١څ يځ

َٳا٤ٳىٹط ٘ٹط :ٚقٛي٘ صابٵًځعٹٞ   1/109   .إٍ غرل فيو َٔ ٚدٛٙ ايبـٜع صُٹبٵػٳ١ځ ايًډ

ػُِٛٝات ٖٚا هب ايتٓبٝ٘ ي٘ إٔ َلاعا٠ إكاّ ٗ إٔ ِٜٓٛ ايه٬ّ ع٢ً  _6
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ؾكـ  ;ٚػا١ُ ٗ إعذام ايكلإٓ ،ٖٞ َلاعا٠ َٔ َكَٛات ب٬غ١ ايه٬ّ ،ب٬غ١ٝ

َٚا  ،تٌتٌُ آ١ٜ َٔ ايكلإٓ ع٢ً ػُِٛٝات تتوا٤ٍ ْؿى إؿول عٔ ؿٚاعٝٗا

فيو  ;أٚ َػِٛب١ ،ب َكتٔٝات شلا كَا دا٤ بٗا َتهًؿ١ًڊڀځتٳؾٝتِـ٣ يٹ ;ٜكتٔٝٗا

١، ٗ ساٍ إٔ َكتٔٝاتٗا ٗ ايٛاقع َٓٛط١ ٭ْ٘ مل ًٜتؿت إ٫ إٍ َٛاقع أيؿاٚ اٯٜ

 1/111   .بإكاَات اييت ْنيت ؾٝٗا اٯ١ٜ

َٚلدع ٖقا ايِٓـ َٔ اٱعذام إٍ َا ٜو٢ُ ٗ علف عًُا٤ ايب٬غ١ _ 7

ِٗ ٗ ٚؾل٠ إٜـاع ايه٬ّ َٔ ٖقٙ وٴؾإٕ بًػا٤ِٖ نإ تٓاؾڂ ;بايٓهت ايب٬غ١ٝ

إٓ اْجايت ع٢ً نٌ َٔ ايٓهت، ٚبقيو تؿآٌ بًػا٩ِٖ، ؾًُا زلعٛا ايكل

 .َجً٘ ٬ڄبٳٔ شلا َا مل هـ َٔ قـكت٘ قٹڀډؿځزلع٘ َٔ بًػا٥ِٗ َٔ ايٓهت اييت تٳ

 ِٳًٹعٴؾځ ;ٚأسوب إٔ نٌ بًٝؼ َِٓٗ قـ ؾهل ٗ ا٫هتعا١ْ بن٥٬َ٘ َٔ أٌٖ ايًوإ

َٳ بِٗ إٍ ايتٛاٖل ع٢ً اٱتٝإ َجٌ ايكلإٓ ؾُٝا عٗـٙ نٌ ٚاسـ َٔ فٚم  ؼٳًځبٵأ٫ 

ٖقا نً٘ عوب َا بًػت إيٝ٘ قلو١ نٌ ٚاسـ ٖٔ زلع ايكلإٓ َِٓٗ َٔ مًَٝ٘، 

 112_1/111   .ايتؿڀٔ إٍ ْهت ايكلإٓ ٚػِا٥ِ٘

ْل٣ َٔ أعِٛ ا٭هايٝب اييت ػايـ بٗا ايكلإٓ أهايٝب ايعلب أْ٘ دا٤ ٗ _ 8

 ;َٚكِـ ايتٌلٜع ،َكِـ إٛع١ٛ: ُْٛ٘ بأهًٛب داَع بٌ َكِـٜ٘ ُٖٚا

ٖٚٛ ٗ ٖقا ايٓٛع ، ٖلٙ ايواَعٌ َا وتادٕٛ إٔ ٜعًُٛٙؾهإ ُْٛ٘ ّٓض بٛا

نجرل٠  ِٗ، ٚنإ ٗ َڀاٟٚ َعاْٝ٘ َا ٜوتؼلز َٓ٘ ايعامل اـبرل أسهاَاڄبٳڀځػٴ ٘ٴبٹٌٵٜٴ

٘ٴ ط :ٗ ايتٌلٜع ٚاٯؿاب ٚغرلٖا، ٚقـ قاٍ ٗ ايه٬ّ ع٢ً بعٔ٘ ٚڇًٜځ ِٴ تٳأڃ َٳا ٜٳعٵًځ ٚٳ

ٕٳ ؾٹٞ ايڃعٹ ٚٳايلٻاهٹؼٴٛ ٘ٴ  ِڇإڇ٫ډ ايًډ ٚاٱّا٤ إٍ  ،ٖقا َٔ سٝح َا ٕعاْٝ٘ َٔ ايعُّٛ صًڃ
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 116_1/115   .ٚغرلٖا ،ٚإكاُـ ،ايعًٌ

بڀلا٥ل  ٖٚٛ بـاع١ تٓك٬ت٘ َٔ ؾٔ إٍ ؾٔ :َا أزلٝ٘ بايتؿٓٔ ،َٚٔ أهايٝب٘_ 9

يجكٌ  ػٓباڄ ;ٚاٱتٝإ بإذلاؿؾات عٓـ ايتهلٜل ،ٚايتقٌٜٝ ،ٚايتٓٛرل ،ا٫عذلاض

اٱنجاك َٔ أهًٛب ا٫يتؿات إعـٚؿ َٔ أعِٛ أهايٝب  تهلٜل ايهًِ، ٚنقيو

ؾٝهٕٛ  ;ؾٗٛ ٗ ايكلإٓ نجرل، ثِ ايلدٛع إٍ إكِٛؿ ;ايتؿٓٔ عٓـ بًػا٤ ايعلب١ٝ

 .ايواَعٕٛ ٗ ٌْاٙ َتذـؿ بوُاع٘ ٚإقباشلِ عًٝ٘

ٓٳط :َٚٔ أبـع أَج١ً فيو قٛي٘ ُٻا أځ ـٳ ْٳاكاڄ ؾځًځ ٛٵقځ ٌڇ ايډقٹٟ اهٵتٳ ُٳجٳ ِٵ نځ ٗٴ َٳا َٳجٳًڂ ا٤ٳتٵ 

ٕٳ  ِٹلٴٚ ُٳاتٺ ٫ ٜٴبٵ ٚڂًڂ ِٵ ؾٹٞ  ٗٴ ٚٳتٳلٳنځ ِٵ  ٖٹ ٘ٴ بٹٓٴٛكڇ ٖٳبٳ ايًډ ٘ٴ فٳ ٛٵيځ ٞٷ ( 17)سٳ ُٵ ِٷ عٴ ِپ بٴهڃ ُٴ

ٕٳ  ِٵ ٫ ٜٳلٵدٹعٴٛ ٗٴ ٕٳ ( 18)ؾځ ٚٳبٳلٵمٷ ٜٳذٵعٳًڂٛ ـٷ  ٚٳكٳعٵ ُٳاتٷ  ٚڂًڂ ٘ٹ  ُٳا٤ٹ ؾٹٝ ٔٵ ايوٻ َٹ ِٳٝٿبٺ  ٚٵ نځ أځ

ِٻ ٔٵ اي َٹ ِٵ  ٗڇ ِٵ ؾٹٞ آفٳاْٹ ٗٴ ُٳابٹعٳ ٔٳ أځ ٘څ بٹايڃهځاؾٹلڇٜ َٴشٹٝ ٘ٴ  ٚٳايًډ ٛٵتٹ  ُٳ ( 19)ٛٳاعٹلڇ سٳقٳكٳ ايڃ

َٴٛا  ِٵ قځا ٗڇ ِٳ عٳًځٝٵ ًځ ٚڃ ٚٳإڇفٳا أځ ٘ٹ  ٛٵا ؾٹٝ ٌٳ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٳا٤ٳ يځ ُٳا أځ ِٵ نڂًډ ٖٴ ِٳاكٳ ـٴ أځبٵ ٜٳهځاؿٴ ايڃبٳلٵمٴ ٜٳؼٵڀځ

٘ٳ عٳًځ ٕٻ ايًډ ِٵ إڇ ٖٹ ِٳاكڇ ٚٳأځبٵ ِٵ  ٗڇ ُٵعٹ ٖٳبٳ بٹوٳ ٘ٴ يځقٳ ًٳا٤ٳ ايًډ ٛٵ  ـٹٜلٷٚٳيځ ٞٵ٤ٺ قځ ًٳ ٌٿ   1/116 ص. ٢ نڂ

ـٺ ضٍّؾذا٤ ايكلإٓ بأهًٛب ٗ ا٭ؿب غځ_ 10 َتؿٓٔ  ُاحل يهٌ ايعكٍٛ، دـٜ

٘ٺ ،إٍ أؾاٌْ أغلاض اؿٝا٠ نًٗا  ،ٚا٭يؿاٚ ،يهٌ ؾٔ َا ًٜٝل ب٘ َٔ إعاْٞ َع

ـځ ،ؾتُٔٔ احملاٚك٠ځ: ٚايًٗذ١  _أٟ ايهًِ اؾٛاَع_ٚا٭َجاٍ  ،ٚاؾـٍ ،ڀاب١ٚا

 . ٚايلٚا١ٜ ،ايتُٛٝـٚ ،ٚايكِّ

ٚتلتٝب٘ ع٢ً ابتهاك أهًٛب  ،ٚتٓاهبٗا ٗ تلانٝب٘ ،ٚنإ يؿِاس١ أيؿاٚ٘

ٚإٕ مل تهٔ َتُاث١ً اؿلٚف ٗ  ،ايؿٛاٌُ ايعذٝب١ إتُاث١ً ٗ ا٭زلاع

ـٳ ،ًٛم باؿٛاؾٜايعٴ نإ يقيو هلٜعٳ _ ا٭هذاع ا٫ْتكاٍ ٚايورل ٗ  ػؿٝ
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ٚإؿاػلات  ،ؿٕٚ إبايػات ايهافب١ ٞ اؿكٝك١ځ٘ ٖتٹُٳشٵ٘ ٚيڂايكبا٥ٌ، َع نٕٛ َاؿتٹ

 ،يواَعٝ٘، ٚفيو تأثرل كٚساْٞ ٚكٚع١څ ،اؿل ؾهإ بقيو ي٘ ُٛي١ڂ ;إنع١َٛ

 . ٫ٚ َعٟٓٛ ،ٚيٝى بًؿٛٞ

ٚقـ كأٜت احملوٓات ٗ ايبـٜع دا٤ت ٗ ايكلإٓ أنجل ٖا دا٤ت ٗ ًعل 

ٗٴط :ايعلب، ٚػا١ُ اؾٓاي نكٛي٘ ٕٳ أځْٻ ِٵ ٜٳشٵوٳبٴٛ ٖٴ ُٴٓٵعاڄٚٳ ٕٳ   . صِٵ ٜٴشٵوٹٓٴٛ

٘ٹ إڇيځ٢ عٳقٳابٹ ط :ٚايڀبام نكٛي٘ ـٹٜ ٗٵ ٚٳٜٳ ٘ٴ  ٔٹًڊ ٘ٴ ٜٴ ٛٳ٫ډٙٴ ؾځأځْٻ ٔٵ تٳ َٳ ٘ٴ  ٘ٹ أځْٻ نڂتٹبٳ عٳًځٝٵ

 ص.ايوٻعٹرلڇ

ٔٴ ـٳٚقـ أيډ  .ٗ بـٜع ايكلإٓ أبٞ اٱُبع نتاباڄ اب

 .يهٌ ايڀبكات َٚتٓا٫ٚڄ ،غٔاڄ ،دـٜـاڄ أؿباڄ _جمل٦ٝ٘ ْجلاڄ_ُٚاك 

 ،ست٢ ُٚؿٛٙ بايوشل ;ٚتٓاهك٘ ْاؾق ايٍُٛٛ إٍ ايكًٛب ،نإ يب٬غت٘ٚ

ٕڇطٚبايٌعل  ُٳٓٴٛ ٘ٹ كٳٜٵبٳ ايڃ ّٴ بٹ ًٳاعٹلٷ ْٳتٳلٳبٻ ٕٳ  ّٵ ٜٳكڂٛيڂٛ  1/119   ص.أځ

ٖقا ٚيًكلإٓ َبتهلات ُٝن بٗا ُْٛ٘ عٔ بك١ٝ ن٬ّ  :َبتهلات ايكلإٓ_ 11

 . ايعلب

ٚقـ ْب٘ عًٝ٘ ايعًُا٤  ،اي١ؾُٓٗا أْ٘ دا٤ ع٢ً أهًٛب ىايـ ايٌعل ٫ ق

اـڀاب١ بعض إؼايؿ١،  ٘ ىايـ أهًٛبٚأْا أِٓ إٍ فيو إٔ أهًٛب ،إتكـَٕٛ

إف نإ  ;كِـ سؿٛ٘ ٚت٬ٚت٘، ٚفيو َٔ ٚدٛٙ إعذامٙبٌ دا٤ بڀلٜك١ نتاب ٜٴ

 1/120   .ُْٛ٘ ع٢ً طلٜك١ َبتهل٠ يٝى ؾٝٗا اتباع يڀلا٥كٗا ايكـ١ّ ٗ ايه٬ّ

ٖٚٞ ه١ٓ دـٜـ٠ ٗ  :ع٢ً أهًٛب ايتكوِٝ ٚايتوٜٛلَٚٓٗا إٔ دا٤ _ 12

ٚقـ أَٚأ إيٝٗا ٗ  ،ايه٬ّ ايعلبٞ أؿػٌ بٗا عًٝ٘ طلٜك١ ايتبٜٛب ٚايتِٓٝـ
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 1/120   .ايهٌاف إّا٤ٶ

ٚايعقاب ٗ  ،َٚٓٗا ا٭هًٛب ايكِِٞ ٗ سها١ٜ أسٛاٍ ايٓعِٝ_ 13

إف  ;ي ايعلب، ٚٗ ُجٌٝ ا٭سٛاٍ، ٚقـ نإ يقيو تأثرل عِٛٝ ع٢ً ْؿٛاٯػل٠ٹ

، نإ ٗ بعض ايٌعل نأبٝات َٔ أؿب ايعلب١ٝ إ٫ ْاؿكاڄ ايكِّ َؿكٛؿاڄ ٔټنإ ؾځ

 .ٚعاٖـت أػاٙ ٚغـك بٗا ،ايٓابػ١ ٗ اؿ١ٝ اييت قتًت ايلدٌ

ب٘ ايعلب نُا ٗ هٛك٠ ا٭علاف َٔ ُٚـ  تٳٗڇؾًُا دا٤ ايكلإٓ با٭ُٚاف بٴ

ُٵشٳابٳ  ٚٳْٳاؿٳ٣طٚأٌٖ ا٭علاف  ،ٚأٌٖ ايٓاك ،أٌٖ اؾ١ٓ ُٵشٳابٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ أځ أځ

ِٵ بٹوٴٛكڈطٚٗ هٛك٠ اؿـٜـ  اٯ١ٜ، صايٓٻاكڇ ٗٴ ٔٴلڇبٳ بٳٝٵٓٳ  1/120   .اٯٜات صؾځ

ؾإٕ ايكلإٓ ٜػرلٖا  ;َٚٔ ٖقا ايكبٌٝ سها١ٜ ا٭زلا٤ ايٛاقع١ ٗ ايكِّ_ 14

َجٌ تػٝرل ًاٍٚ إٍ  ،إٍ َا ٜٓاهب سؤ َٛاقعٗا ٗ ايه٬ّ َٔ ايؿِاس١

 1/121   .ٝرل اهِ تاكغ أبٞ إبلاِٖٝ إٍ آمكطايٛت، ٚتػ

ٚغا١ٜ  ،ٖٚٛ َتٓاؾوِٗ :َٚٔ أبـع ا٭هايٝب ٗ ن٬ّ ايعلب اٱهام_ 15

َع َا ؾٝ٘ َٔ اٱهام _إف نإ  ;تتباك٣ إيٝٗا ؾِشا٩ِٖ، ٚقـ دا٤ ايكلإٓ بأبـع٘

ُٳ _ٔ ٗ عًِ إعاْٞٝٻبٳإڂ ِڇ ١ڂٝٻسٹٛٵًڂؾٝ٘ إهام عِٛٝ آػل ٖٚٛ  ٭ٕ ت٪ػق  آٜات٘ َعٛ

ٕڈ ٗا تًِض شلا ايعباك٠ باستُا٫ت ٫ ٜٓاؾٝٗا ايًؿٜ، ؾبعض نًڊ َتعـؿ٠څ َٓٗا َعا

تًو ا٫ستُا٫ت ٖا ّهٔ ادتُاع٘، ٚبعٔٗا ٚإٕ نإ ؾلض ٚاسـ َٓ٘ ّٓع َٔ 

ٚإػڀاكٙ بٗا ٜهؿٞ ٗ سٍِٛ إكِـ َٔ  ،ؾلض آػل ؾتشلٜو ا٭فٖإ إيٝ٘

 1/121   .أًلْا إٍ ٖقا ٗ إكـ١َ ايتاهع١ ٚقـ، أٚ ا٫ْتٗا٤ ،ايتقنرل ب٘ ي٬َتجاٍ

ٖٚٛ ٜلدع إٍ  ،َٚٔ بـٜع اٱهام ٗ ايكلإٓ ٚأنجلٙ َا ٜو٢ُ بايتٌُٔ_ 16
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ـٺ آػل ، إهام اؿقف ٌڈ أٚ ُٚ ـٴ َع٢ٓ ؾع ٌٴ أٚ ايُٛ ُٻٔ ايؿع ٚايتٌُٔ إٔ ٜٔ

ٌٜٚاك إٍ إع٢ٓ إُٔٔ بقنل َا ٖٛ َٔ َتعًكات٘ َٔ سلف أٚ َعٍُٛ ؾٝشٌِ 

 1/123.   ١ًُ َعٓٝإباؾ

ول ع٢ً إؿول إٔ ٜتعلف عاؿات ايكلإٓ َٔ ُْٛ٘ : عاؿات ايكلإٓ_ 17

نٌ ناي ٗ =: ٚقـ تعلض بعض ايوًـ ي٤ٌٞ َٓٗا، ؾعٔ ابٔ عباي ،ٚنًُ٘

 . _ أٜٔاڄ_ ٚفنل فيو ايڀدلٟ عٔ ائشاى  +ايكلإٓ ؾإلاؿ بٗا اـُل

 َا زل٢ اهلل َڀلاڄ: ع١ٓٝٝٚٗ ُشٝض ايبؼاكٟ ٗ تؿورل هٛك٠ ا٭ْؿاٍ قاٍ ابٔ 

ٍٴ ط :_تعاٍ_، ٚتوُٝ٘ ايعلب ايػٝح نُا قاٍ ٗ ايكلإٓ إ٫ عقاباڄ ٛٳ ايډقٹٟ ٜٴٓٳنٿ ٖٴ ٚٳ

َٳا قځٓٳڀڂٛا ـٹ  ٔٵ بٳعٵ َٹ  . صايڃػٳٝٵحٳ 

ؾإكِٛؿ ب٘ أٌٖ َه١  (ٜا أٜٗا ايٓاي)إٔ نٌ َا دا٤ َٔ  :ٚعٔ ابٔ عباي

 . إٌلنٕٛ

إٓ َعإ ٫ تهاؿ تؿذلم، َجٌ اي٠٬ِ ٚٗ ايكل= :ٚقاٍ اؾاسٜ ٗ ايبٝإ

ٚايلٖب١، ٚإٗادلٜٔ  ٚايلغب١ ، ٚاؾٛع ٚاـٛف، ٚاؾ١ٓ ٚايٓاك،ٚايننا٠

 +.ٚا٭ِْاك، ٚاؾٔ ٚاٱْى

 . ٚايٓؿع ٚائل، ٚايوُا٤ ٚا٭كض: قًت

ٚؾؼل ايـٜٔ ايلامٟ إٔ َٔ عاؿ٠ ايكلإٓ أْ٘ َا دا٤  ،ٚفنل ُاسب ايهٌاف

ٜٚهٕٛ فيو بأهًٛب  ،بٓقاك٠ إ٫ أعكبٗا ببٌاك٠ بٛعٝـ إ٫ أعكب٘ بٛعـ، َٚا دا٤

ٗ ًعل ايعلب نكٍٛ  ٚا٫عذلاض ٕٓاهب١ ايتٔاؿ، ٚكأٜت َٓ٘ ق٬ًٝڄ ،ا٫هتڀلاؿ

 :يبٝـ

ٌ تتتتتل ُفتتتتتيفقغع  ُتْٔ م تتتتتُل تعتتتتت  َُ و تتتتتُٛايف

ُ

ُ

ُتّتتتتتتتتتتتيف ود    ُٛنُخمَّتتتتتتتتتتٔ  بتتتتتتتتتتُفمشتتتتتتتتتت ُُّ

ُ
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ُْٔ تتتت ودُبيفدتاٖتتتتنمُن ىسيفوبتتتت ل ُبدض تتتتأ

ُ

ُ وتّتتتتتتتتتتتتتتيفٕقبَُٔ غ ُج ع تتتتتتتتتتتُت ن ًُتمبُبتتتتتتتتتتتتيف ُ ُ

ُ 1/124_125 

هأفنلٖا ٗ  ٚقـ اهتكلٜت ظٗـٟ عاؿات نجرل٠ ٗ اُڀ٬غ ايكلإٓ_ 18

إفا مل ٜلؿ بعـٖا عڀـ بٝإ ٜبٌ إٌاك إيِٝٗ  (ٖ٪٤٫)َٛآعٗا، َٚٓٗا إٔ ن١ًُ 

ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ط :_تعاٍ_ؾإْٗا ٜلاؿ بٗا إٌلنٕٛ َٔ أٌٖ َه١ نكٛي٘  َٳتٻعٵتٴ  ٌٵ  بٳ

ِٵ ٖٴ ٗٳا ؾځإڇط :ٚقٛي٘ صٚٳآبٳا٤ٳ ٛٵَاڄ يځٝٵوٴٛا بٹ ٗٳا قځ ًڃٓٳا بٹ ٚٳنډ ـٵ  ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ؾځكځ ٗٳا  ٕٵ ٜٳهڃؿڂلٵ بٹ

ٔٳ  ص.بٹهځاؾٹلڇٜ

ٚقـ اهتٛعب أبٛ ايبكا٤ ايهؿٟٛ ٗ نتاب ايهًٝات ٗ أٚا٥ٌ أبٛاب٘ نًٝات ٖا 

 . ٚكؿ ٗ ايكلإٓ َٔ َعاْٞ ايهًُات، ٚٗ اٱتكإ يًوٝٛطٞ ٤ًٞ َٔ فيو

إٓ أْ٘ إفا سه٢ احملاٚكات ٚاجملاٚبات ٚقـ اهتكلٜت أْا َٔ أهايٝب ايكل

ؿٕٚ سلٚف عڀـ، إ٫ إفا اْتكٌ َٔ قاٚك٠ إٍ أػل٣،  +قاٍ=سهاٖا بًؿٜ 

ٌٷ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ ػٳًٹٝؿځ١ڄ قځايڂٛا ط :_تعاٍ_اْٛل قٛي٘  ُٳ٥٬ٹهځ١ٹ إڇْٿٞ دٳاعٹ ًڃ ٍٳ كٳبټوځ يٹ ٚٳإڇفٵ قځا

ٗٳا ـٴ ؾٹٝ ٔٵ ٜٴؿڃوٹ َٳ ٗٳا  ٌٴ ؾٹٝ ِٵأځط :إٍ قٛي٘ صأځتٳذٵعٳ ٗڇ ُٳا٥ٹ ِٵ بٹأځهٵ ٗٴ  1/125  ص. ْٵبٹ٦ٵ

ؾٗٛ  ٚعًِ سكٝكٞ، ؾأَا ا٫ُڀ٬سٞ ،إٕ ايعًِ ْٛعإ عًِ اُڀ٬سٞ_ 19

عِاك ع٢ً إٔ ُاسب٘ ٜعـ ٗ ُـ ايعًُا٤، َا تٛآع ايٓاي ٗ عِل َٔ ا٭

ٚىتًـ باػت٬ف ا٭َِ ٚا٭قڀاك، ٖٚقا ايٓٛع ٫  ،ٖٚقا قـ ٜتػرل بتػرل ايعِٛك

 . ؽًٛ عٓ٘ أ١َ

َا َعلؾت٘ نُاٍ اٱْوإ، َٚا ب٘ ٜبًؼ إٍ فك٠ٚ  ؾٗٛ َعلؾ١ڂ ا ايعًِ اؿكٝكٞٚأَ

 ،ٌُ نُاٍ إْواًْٞڃ، ٚن٬ ايعٹٚآد٬ڄ ٚإؿكاى اؿكا٥ل ايٓاؾع١ عاد٬ڄ ،إعاكف
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ٚٚه١ًٝ يوٝاؿ٠ أُشاب٘ ع٢ً أٌٖ مَاِْٗ، ٚبٌ ايعًٌُ عُّٛ ٚػِْٛ َٔ 

ٕ أغلاض ًعلِٖ ناْت ٫ ٭ ;ٖٚقٙ اؾ١ٗ ػ٬ عٓٗا ن٬ّ ؾِشا٤ ايعلب ،ٚد٘

٫ٚ ؼّٛ سٍٛ  ،ٚا٫ؾذلآات إؼتًؿ١ ،ٚإتؼ٬ٝت ،تعـٚ ُٚـ إٌاٖـات

 ٚؾٔا٥ٌ ا٭ػ٬م اييت ٖٞ أغلاض ايكلإٓ، ٚمل ٜكٌ إ٫ ُـقاڄ ،تكلٜل اؿكا٥ل

 . نُا أًاك إيٝ٘ ؾؼل ايـٜٔ ايلامٟ

 ـٿوتاز إٍ نځؾأَا ايٓٛع ا٭ٍٚ ؾتٓاٚي٘ قلٜب ٫  ;ٚقـ اًتٌُ ايكلإٓ ع٢ً ايٓٛعٌ

َٚعلؾ١  ،ؾإٕ َبًؼ ايعًِ عٓـِٖ ٦َٜٛق عًّٛ أٌٖ ايهتاب ;٫ٚ ٜكتٔٞ ْٛلاڄ ،لهڃؾٹ

ٚأػباك ايعامل، ٚقـ أًاك إٍ ٖقا  ،ٚقِّ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ ،ٚا٭سهاّ ،ايٌلا٥ع

ِٵ تٴط :ايكلإٓ بكٛي٘ ٚٳاتٻكڂٛا يځعٳًډهڂ َٴبٳاكٳىڅ ؾځاتٻبٹعٴٛٙٴ  ٖٳقٳا نٹتٳابٷ أځْنٳيڃٓٳاٙٴ  ٕٳ ٚٳ ُٴٛ ( 155)لٵسٳ

ٌٳ  ِٵ يځػٳاؾٹًٹ ٗڇ ٔٵ ؿٹكٳاهٳتٹ ٕٵ نڂٓٻا عٳ ٚٳإڇ ٔٵ قځبٵًٹٓٳا  َٹ ٔڇ  ٍٳ ايڃهٹتٳابٴ عٳًځ٢ طځا٥ٹؿځتٳٝٵ ُٳا أڂْنڇ ٕٵ تٳكڂٛيڂٛا إڇْٻ أځ

ِٵ بٳٝٿٓٳ١څ ( 156) ـٵ دٳا٤ٳنڂ ِٵ ؾځكځ ٗٴ َٹٓٵ ـٳ٣  ٖٵ ٍٳ عٳًځٝٵٓٳا ايڃهٹتٳابٴ يځهڂٓٻا أځ ٛٵ أځْٻا أڂْنڇ ٚٵ تٳكڂٛيڂٛا يځ ٔٵ أځ َٹ

ُٳ١څ ٚٳكٳسٵ ـٶ٣  ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٗٳا ط :ٚقاٍ صكٳبٿهڂ ُٴ َٳا نڂٓتٳ تٳعٵًځ ٗٳا إڇيځٝٵوځ  ٔٵ أځْٵبٳا٤ٹ ايڃػٳٝٵبٹ ْٴٛسٹٝ َٹ ًڃوځ  تٹ

ٖٳقٳا ٌڇ  ٔٵ قځبٵ َٹ َٴوځ  ٛٵ ٚٳ٫ قځ  1/126    .ٚمٛ ٖقا َٔ قاد١ أٌٖ ايهتاب صأځْٵتٳ 

ِ ٜهؿٞ قو: ٚأَا ايٓٛع ايجاْٞ َٔ إعذامٙ ايعًُٞ ؾٗٛ ٜٓكوِ إٍ قوٌُ_ 20

 ;ٱؿكان٘ ؾُٗ٘ ٚزلع٘، ٚقوِ وتاز إؿكاى ٚد٘ إعذامٙ إٍ ايعًِ بكٛاعـ ايعًّٛ

 ،اْب٬ز أٓٛا٤ ايؿذل ع٢ً سوب َبايؼ ايؿّٗٛ ؾ٦ٌٝاڄ ؾٝٓبًر يًٓاي ٦ًٝاڄ

 .ٚتڀٛكات ايعًّٛ

 ٭ْ٘ دا٤ ب٘ أَٞ ٗ َٛٓع مل ٜعاجل ;ٚن٬ ايكوٌُ ؿيٌٝ ع٢ً أْ٘ َٔ عٓـ اهلل

ّڇ ٘ ؿقا٥لٳأًٖڂ ٚڈ ،ايعًٛ  1/127    .بِٝٓٗ مل ٜؿاكقِٗ ٚاؾا٥ٞ ب٘ ثا
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أْٗاٖا ُاسب اٱتكإ إٍ : هٛك٠ ايؿاؼ١ َٔ ايوٛك فات ا٭زلا٤ ايهجرل٠_ 1

 .ْٝـ ٚعٌلٜٔ بٌ أيكاب ُٚؿات دلت ع٢ً أيو١ٓ ايكلا٤ َٔ عٗـ ايوًـ

بع مل ٜجبت ٗ ايو١ٓ ايِشٝش١ ٚإأثٛك َٔ أزلا٥ٗا إ٫ ؾاؼ١ ايهتاب، ٚايوٚ

. ؾًٓكتِل ع٢ً بٝإ ٖقٙ ا٭زلا٤ ايج٬ث١ ;إجاْٞ، ٚأّ ايكلإٓ، أٚ أّ ايهتاب

1/131 

 ٠أْٗا َبـٚ :أسـٖا :ث٬ث١ ٚقـ فنلٚا يتو١ُٝ ايؿاؼ١ أّ ايكلإٓ ٚدٖٛاڄ_ 2

ٜعين إٔ اؾتتاس٘ ايقٟ ٖٛ ٚدٛؿ أٍٚ أدنا٤  ;٘ ٌَٚٓ٪ٙؾهأْٗا أًُڂ ١;َٚؿتتش

ؾٝهٕٛ أّ  ;يـ ٗ أْٗا ا٭ٌُ ٚإٌٓأؾذعًت نا٭ّ يًٛ ;يكلإٓ قـ ٚٗل ؾٝٗاا

ٌٕابٗتٗا بإٌٓأ َٔ سٝح ابتـا٤ ايٛٗٛك  ;با٭ّ اييت ٖٞ ٌَٓأ ايٛيـ ايكلإٓ تٌبٝٗاڄ

 .ٚايٛدٛؿ

: ٖٚٞ ث٬ث١ أْٛاع ،أْٗا تٌتٌُ قتٜٛاتٗا ع٢ً أْٛاع َكاُـ ايكلإٓ :ايجاْٞ

ٝع ايٓكا٥ّ، ٚتٓنٜٗ٘ َٔ ْ ،يُٛؿ٘ ظُٝع احملاَـ داَعاڄ ا٤ٶايجٓا٤ ع٢ً اهلل ثٓ

ـٴ ط :ٚفيو َٔ قٛي٘ ،ٚإثبات ايبعح ٚاؾنا٤ ،ٚٱثبات تؿلؿٙ باٱشل١ٝ ُٵ ايڃشٳ

٘ٹ ٔڇط :إٍ قٛي٘ صيٹًډ ـٿٜ ّڇ اي ٛٵ إڇٜٻاىځ ط :ٚا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ َٔ قٛي٘ صَٳًٹوٹ ٜٳ

ـٴ ٔٳط :ٚايٛعـ ٚايٛعٝـ َٔ قٛي٘ صْٳعٵبٴ ٙځ ايډقٹٜ ؾٗقٙ ٖٞ أْٛاع  ;إٍ آػلٖا صُٹلٳا

ـٳ ;نً٘، ٚغرلٖا ته٬ُت شلا َكاُـ ايكلإٓ ـٹ َٔ ايكلإٓ إب٬ؽٴ ٭ٕ ايكِ ٙ َكاُ

ٚفيو وٌِ با٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ، ٕٚا تٛقؿت  ،ا٭١ًُٝ ٖٚٞ ٬ُغ ايـاكٜٔ

 صْرٗ الفاحت٘
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ٚأْ٘ اهلل ايٛادب ٚدٛؿٙ ػايل اـًل ينّ  ،ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ ع٢ً َعلؾ١ اٯَل

ٚاـٛف  ،ايجٛابؼكٝل َع٢ٓ ايِؿات، ٕٚا تٛقـ ُاّ ا٫َتجاٍ ع٢ً ايلدا٤ ٗ 

 .َٔ ايعكاب ينّ ؼكل ايٛعـ ٚايٛعٝـ

٘ٹط :ؾإٕ قٛي٘ ;ٚايؿاؼ١ ٌَت١ًُ ع٢ً ٖات٘ ا٭ْٛاع ـٴ يٹًډ ُٵ  :إٍ قٛي٘ صايڃشٳ

ٔڇط ـٿٜ ّڇ اي ٛٵ ـٴط :ٓـ ٚثٓا٤، ٚقٛي٘ صٜٳ ِٳط :إٍ قٛي٘ صإڇٜٻاىځ ْٳعٵبٴ ُٴوٵتٳكٹٝ َٔ  صايڃ

ٔٳط :ْٛع ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ، ٚقٛي٘ ٙځ ايډقٹٜ إٍ آػلٖا َٔ ْٛع ايٛعـ ص ُٹلٳا

إٍ ْٛع قِّ  _أٜٔاڄ_ٚائايٌ ٌٜرل  ،ٚايٛعٝـ َع إٔ فنل إػٔٛب عًِٝٗ

ـٷطايكلإٓ، ٚقـ ٜ٪ٜـ ٖقا ايٛد٘ َا ٚكؿ ٗ ايِشٝض ٗ  ٘ٴ أځسٳ ٛٳ ايًډ ٖٴ ٌٵ  أْٗا  صقڂ

 . _تعاٍ_تعـٍ ثًح ايكلإٓ ٭ٕ أيؿاٚٗا نًٗا ثٓا٤ ع٢ً اهلل 

 ،ع٢ً ١ًْ َعاْٞ ايكلإٓ َٔ اؿهِ ايٓٛل١ٜأْٗا تٌتٌُ َعاْٝٗا  :ايجايح

ٚإَا أسهاّ  ،َعلؾتٗا ـٴِٳكڃإَا عًّٛ تٴ ،ؾإٕ َعاْٞ ايكلإٓ ;ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ

 ،ٚإٛاعٜ ،ٚايٓب٤ٛات ،ٚايِؿات ،ؾايعًّٛ نايتٛسٝـ ;ٜكِـ َٓٗا ايعٌُ بٗا

إَا عٌُ اؾٛاكغ ٖٚٛ ايعباؿات  ٚا٭سهاّ ٚايكِّ، ،ٚاؿهِ ،ٚا٭َجاٍ

ت، ٚإَا عٌُ ايكًٛب أٟ ايعكٍٛ ٖٚٛ تٗقٜب ا٭ػ٬م ٚآؿاب ٚإعا٬َ

أٚ  ،أٚ ايتُٔٔ ،ٚنًٗا تٌتٌُ عًٝٗا َعاْٞ ايؿاؼ١ بـ٫ي١ إڀابك١ ايٌلٜع١،

 134_1/133. ا٫يتناّ

٭ْٗا تٓنٍ َٓٗا َٓنٍ ؿٜباد١ اـڀب١  ;ٖٚقٙ ايوٛك٠ ٚٓعت ٗ أٍٚ ايوٛك_ 3

ٚفيو  _نُا عًُت آْؿاڄ_إٓ َع َا تُٔٓت٘ َٔ أٍُٛ َكاُـ ايكل أٚ ايهتاب،

 .ًإٔ ايـٜباد١ َٔ بلاع١ ا٫هت٬ٍٗ
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إْٗا أٍٚ هٛك٠ ْنيت،  :ٖٚقٙ ايوٛك٠ َه١ٝ باتؿام اؾُٗٛك، ٚقاٍ نجرل

ِڇ كٳبٿوځطٚايِشٝض أْ٘ ْنٍ قبًٗا   .ثِ ايؿاؼ١ ،ٚهٛك٠ إـثل صاقڃلٳأڃ بٹاهٵ

ِڇط_ أٜٔاڄ_ٚقٌٝ ْنٍ قبًٗا  ٚٳايڃكځًځ  .ٚهٛك٠ إنٌَ صٕ 

ٖٞ أٍٚ هٛك٠ ْنيت نا١ًَ أٟ غرل َٓذ١ُ، غ٬ف هٛك٠  :ِٔٗٚقاٍ بع

 .ايكًِ

ؾكلأ إوًُٕٛ بٗا ٗ  ;ٚقـ سكل بعض ايعًُا٤ أْٗا ْنيت عٓـ ؾلض اي٠٬ِ

اي٠٬ِ عٓـ ؾلٓٗا، ٚقـ عـت ٗ كٚا١ٜ عٔ دابل بٔ مٜـ ايوٛك٠ اـاَو١ ٗ 

 .تلتٝب ْنٍٚ ايوٛك

 . ٚأَل بإٔ تهٕٛ أٍٚ ايكلإٓ ،هتابؾاؼ١ اي " أٜا َا نإ ؾإْٗا قـ زلاٖا ايٓيبٚ

ًِٕش١ اقتٔت هبكٗا قبٌ إٔ  ;٫ٚ ٜٓانـ فيو ْنٚشلا بعـ هٛك أػل٣: قًت 

ُٻتٳٜٳ ُٻ ،ِٜرل ب٘ نتاباڄ ع َٔ ايكلإٓ َكـاكٴذ يتهٕٛ  ;ع فيو أْنيت ايؿاؼ١ؾشٌ ػ

 136_1/135 .ؿٜباد١ ايهتاب

اؿ٠ َ٪يؿ١ َٔ ، ُٝؼ ٖقا ا٫هِ ع٢ً َايبو١ًُ اهِ يه١ًُ باهِ اهلل_ 4

ؾعٌ  ٖٚٛ ُٛؽٴ (1)ع٢ً طلٜك١ تو٢ُ ايٓشت (اهلل)ٚ (باهِ)سلٚف ايهًُتٌ 

أٚ سلٚف َلنب إٓاٗ،  ،َ٪يؿ١ َاؿت٘ َٔ سلٚف ١ًْ ٌٳًځعٵع٢ً م١ْ ؾځ ٍّٞٔٹَٴ

يهجل٠ ؿٚكإ  ;يكِـ ايتؼؿٝـ ;عٔ فنل اؾ١ًُ نًٗا ٖا ٜٓڀل ب٘ ايٓاي اػتِاكاڄ

                                                 

 .ٜٴ٪ػق َٔ نًُتٌ ؾأنجل ن١ًُ ٚاسـ٠إٔ : ايٓشت ٗ اُڀ٬غ عًُا٤ ؾك٘ ايًػ١_  1

 .اهتؼلاز ن١ًُ ٚاسـ٠ َٔ نًُتٌ ؾأنجل: أٚ ٖٛ

 (ّ.    )ٚي٘ تؿ٬ِٝت يٝى ٖقا قًډٗا
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 .فيو ع٢ً ا٭يو١ٓ

ايٓشت ٗ ايٓوب إٍ اؾ١ًُ أٚ إلنب إفا نإ ٗ ايٓوب  ٚقـ اهتعٌُ ايعلب

: إٍ ُـك فيو أٚ إٍ عذنٙ ايتباي، نُا قايٛا ٗ ايٓوب١ إٍ عبـ سلى

ـٺ ;ٞٸُٹٌٳبٵعٳ أٚ إٍ سلى، ٚٗ ايٓوب١ إٍ  ػ١ٌٝ ا٫يتباي بايٓوب إٍ عب

 1/137. سٔلَٞ: ٍ سٔلَٛتإٚ ،نقيو ٟٸكڇـٳبٵعٳ: عبـايـاك

ايكاعـ٠  :ب ايؿاؼ١ ي٦ًٌٌُٓ ث٬خ قٛاعـ يًُكـ١َٚقـ كهِ أهًٛ_ 5

ٖٚٛ ٚاٖل  ،ي٬٦ ٌُ ْؿٛي ايواَعٌ بڀٍٛ اْتٛاك إكِٛؿ ;إهام إكـ١َ :ا٭ٍٚ

 ;نٞ ٫ ٜٓوبٛا إٍ ايعٞ ;ؾ٬ ٜڀًٝٛا إكـ١َ ;ٗ ايؿاؼ١، ٚيٝهٕٛ ه١ٓ يًؼڀبا٤

ٓعٗا قبٌ ؾإْ٘ َكـاك َا تڀاٍ إكـ١َ ٜكِل ايػلض، َٚٔ ٖقا ٜٛٗل ٚد٘ ٚ

 .ايوٛك ايڀٛاٍ َع أْٗا هٛك٠ قِرل٠

٭ٕ  ;ٖٚٛ َا ٜو٢ُ بلاع١ ا٫هت٬ٍٗ ،إٔ تٌرل إٍ ايػلض إكِٛؿ :ايجا١ْٝ

ؾٝتأٖبٛا يتًكٝ٘ إٕ ناْٛا َٔ  ;يوُاع تؿٌِٝ َا هرلؿ عًِٝٗ ;فيو ٧ٜٝٗ ايواَعٌ

أٌٖ ايتًكٞ ؾشوب، أٚ يٓكـٙ ٚإنُاي٘ إٕ ناْٛا ٗ تًو ايـكد١، ٚ٭ٕ فيو ٜـٍ 

ت٘ بوـاؿ كأٜ٘ ؾٝ٘ عٝح ٜٓب٘ ايواَعٌ كٚث ،ع٢ً ُهٔ اـڀٝب َٔ ايػلض

 .يٝشٝڀٛا بأغلاض ن٬َِٗ ;يٛعٝ٘، ٚؾٝ٘ ه١ٓ يًؼڀبا٤

ٚقـ تكـّ بٝإ اًتُاٍ ايؿاؼ١ ع٢ً ٖقا عٓـ ايه٬ّ ع٢ً ٚد٘ توُٝتٗا أّ 

 .ايكلإٓ

ٓـ ٚقـ بٌ فيو عًُا٤ ايبٝإ ع ،إٔ تهٕٛ إكـ١َ َٔ دٛاَع ايهًِ :ايجايج١

 .فنلِٖ إٛآع اييت ٜٓبػٞ يًُتهًِ إٔ ٜتأْل ؾٝٗا
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 (1)  1/153   .إٔ تؿتتض عُـ اهلل :ايلابع

ُٻ ؾايؿاؼ١ڂ_ 6 ٌڇ ايتٓنٙٳ داَع١ڄ يًؼايل ٓت َٓادا٠ڄتٔ  ،ٚاٱؿاؿ ،عٔ ايتعڀٝ

ـٸ ٔڇط :ٖ٘ل١ٜ َا تُٔٓ٘ قٛيڂٚاي ـٿٜ ّڇ اي ٛٵ ُٸ صَٳًٹوٹ ٜٳ إڇٜٻاىځ طٓ٘ ٚعٔ اٱًلاى َا تٔ

ٌٴْٳعٵبٴ ٚٳإڇٜٻاىځ ْٳوٵتٳعٹ ِٳ طٚايعٓاؿ َا تُٔٓ٘  ٚعٔ إهابل٠ٹ صـٴ  ُٴوٵتٳكٹٝ ٙځ ايڃ ِٿلٳا ـٹْٳا اي ٖٵ ا

ِٵ( 6) ٗڇ ُٵتٳ عٳًځٝٵ ٔٳ أځْٵعٳ ٙځ ايډقٹٜ  ص.ُٹلٳا

ٕٻ ٚٳ اعذلافٷ اشلـا١ٜٹ طًبٳ ؾإ ٙٹ ـٳُٵٚٳبا٫ستٝاز إٍ ايعًِ،  بإوتكِٝ  ايِلا

 .ً٘ځٚغځ ٘ٺبٳٌٴبٹ َا ٖٛ ٌَٛبٷَٚٓ٘  ،بإٔ َٔ ايعًِ َا ٖٛ سلپ اعذلافٷ

ـٻ ـٵكځبٗقٜٔ ا٭َلٜٔ ؾځ فٳاعذلٳ ٔڇَٚٳ ُٗا، ٚعٔ اي٫٬ٔت ٓٹوٳسٵباع أځ٘ ٫تٿْؿوٳ أع

ّٳ ُاسبٗا  ٍٴنڇٓٵٚتٴ ،بؿا٥ـتٗا ؾتقٖبٴ ;اؿك١ځ ٚايٌلا٥عٳ ،ايِشٝش١ځ اييت تعذلٟ ايعًٛ

ٌٻ إٍ ؿكن١ٺ ـٳ أق ٌٴ ٖا ٚق ٘ڂ عٓـٙ اؾاٖ ُٻايبوٝ غځٝٵلڇ ط :٘قٛيڂٓ٘ ، ٚفيو َا تٔ

ٌٳ ٔٻايِّ ٚٳ٫ اي ِٵ  ٗڇ ٔٴٛبٹ عٳًځٝٵ ُٳػٵ  .نُا أًْٓاٙ قلٜباڄ صايڃ

ّٻ ٘ ايوٛك٠ڂٖاتٹ تٵٝٳُٿٚ٭دٌ ٖقا هٴ  . _نُا تكـّ_ايكلإٓ  أ

اييت ٫ ٜٗتـٟ إٍ اٱساط١ بٗا ٗ ن٬َ٘  ايبـٜع١ځ إٓادا٠ځ ٘ٹٔ إ٪َٕٓٛ ٖاتٹكِّٕٚا يڂ

ّڇ غرلٴ ـٴ ّـٻقڂ _هبشاْ٘_ايػٝٛب  ع٬ ٔٳ ;عًٝٗا اؿُ ٘ إٓادٕٛ نقيو ٗ َٓاداتِٗ عٳيٝ

 ،ع٢ً طلٜك١ بًػا٤ ايعلب عٓـ كاطب١ ايعُٛا٤ إٔ ٜؿتتشٛا ػڀابِٗ إٜاِٖ دلٜاڄ

 .اؾٌُٝ ٚايقنلڇ ،ِٗ بايجٓا٤تٳبٳًڃطٹٚٳ

                                                 

كهِ أهًٛب ايؿاؼ١ ي٦ًٌٌُٓ ث٬خ قٛاعـ  ٚقـ: =قاٍ ٗ بـا١ٜ ايؿكل٠× ٜٴ٬سٜ إٔ إ٪يـ _  1

 (ّ)      .ثِ فنل ايلابع...+ يًُكـ١َ 
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ٔٴ قاٍ أ١َٝڂ ـٳ ّـغٴ أبٞ ايًِتٹ ب ٔٳ اهللٹ عب  :عإـٵدٴ ب

ُحتتيفٌَ٘ ُ  ضتتيفزأُاًَُقتُتُ د  تتن َاَا

ُ

ٞدشتتتٗىث ُضٗتتتيفإكُ ُُ ُ ُ ذتٗتتتيف

ُ ُٞد ُٖٕوتتتتتتيف ُ ن ُاخٍتتتتتتُٜعمٗتتتتتت ُ نتتتتتتت 

ُ

ٞديفُٓعتتتتَُتع ُّ َحتتُتُ ُ تتتتُْ لدٍتتتتيف

ُ ّڇ ؾهإ اؾتتاغٴ َٴ ايهتابٹ ١ځٓٻبايتشُٝـ هٴ ايه٬ . ذٝـاجملٝـ، يهٌ بًٝؼ 

1/153_154 

ٚاعًِ إٔ ايػٔب عٓـ سهُا٤ ا٭ػ٬م َبـأ َٔ فُٛع ا٭ػ٬م ايج٬ث١  _7

ٚايٌذاع١،  ،ٚايعؿ١ ،اؿه١ُ: ٖٚٞ اييت ٜعدل عٔ ْٝعٗا بايعـاي١ا٭١ًُٝ 

ؾايػٔب َبـأ ايٌذاع١ إ٫ إٔ ايػٔب ٜعدل ب٘ عٔ َبـأ ْؿواْٞ ٭ػ٬م نجرل٠ 

 ،ؾًٝكبٕٛ بايك٠ٛ ايػٔب١ٝ َا ٗ اٱْوإ َٔ ُؿات ايوبع١ٝ ،َٚعتـي١ ،َتڀلؾ١

 ;ٚسـ املاف ،ٚشلا سـ اعتـاٍ ،َٚٔ ؾٛا٥ـٖا ؿؾع َا ٜٔلٙ ،ٖٚٞ سب ايػًب١

 .ٚندل اشل١ُ، ٚثبات ايكًب ٗ إؼاٚف ،١ؾاعتـاشلا ايٌذاع

 ،ٚايهدل ،ًٚـ٠ ايػٔب َٔ ٤ًٞ قًٌٝ ،ٚاملاؾٗا إَا باينٜاؿ٠ ؾٗٞ ايتٗٛك

 ،ٚايكوا٠ٚ، أٚ بايٓكِإ ؾاؾي ،ٚاؿوـ ،ٚاؿكـ ،ٚايٌلاه١ ،ٚايعذب

اِْلف إٍ بعض املاف  ١ڄػٳؾإفا أطًل ايػٔب يڂ ;ُٚػل اشل١ُ ،ٚػٛك ايٓؿى

٫ =: قاٍ ي٘ أُٚين قاٍ إٔ كد٬ڄ"َٔ دٛاَع نًِ ايٓيب ١، ٚيقيو نإايػٔبٝ

 . كٚاٙ ايذلَقٟ +٫ تػٔب=: ؾكاٍ ،ؾهل َلاكاڄ +تػٔب

 كڇـٵ٭ْا ْعاقب ع٢ً قځ=: ؾكاٍ؟ مب ؿاّ ًَههِ: ٚه٦ٌ بعض ًَٛى ايؿلي

 . +ايػٔب كڇـٵايقْب ٫ ع٢ً قځ

 .٭ْ٘ ِٜـك عٓ٘ ايًِٛ ٚايعـٚإ ;ٖٛ ايػٔب يًٓؿى :ؾايػٔب إٓٗٞ عٓ٘
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ايـ١ٜٝٓ  ٚػُِٛاڄ ،ٖٚٛ ايػٔب ؿُا١ٜ إِاحل ايعا١َ :ٷَٚٔ ايػٔب قُٛؿ

ؾإفا اْتٗهت سل١َ َٔ سلَات اهلل  ،ٚقـ ٚكؿ إٔ ايٓيب نإ ٫ ٜػٔب يٓؿو٘

 1/198 .غٔب هلل
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َٚا دل٣ ٗ "ٗ إلٟٚ عٔ ايٓيب نقا زلٝت ٖقٙ ايوٛك٠ هٛك٠ ايبكل٠_ 1

َٔ قلأ اٯٜتٌ َٔ آػل =: قاٍ"يبـ، ؾكـ ٚكؿ ٗ ايِشٝض إٔ ايٓن٬ّ ايوً

 +.هٛك٠ ايبكل٠ نؿتاٙ

 ،قلأٖٔ كهٍٛ اهلل ،ٚؾٝ٘ عٔ عا١ٌ٥ ٕا ْنيت اٯٜات َٔ آػل ايبكل٠ ٗ ايلبا

 .ثِ قاّ ؾشلّ ايتذاك٠ ٗ اـُل

 ;ٚٚد٘ توُٝتٗا أْٗا فنلت ؾٝٗا ق١ِ ايبكل٠ اييت أَل اهلل بين إهلا٥ٌٝ بقعٗا

ٖٚٞ ٖا اْؿلؿت ب٘ ٖقٙ ايوٛك٠ بقنلٙ، يتهٕٛ آ١ٜ ُٚٚـ ه٤ٛ ؾُِٗٗ يقيو، 

َٔ اؿلٚف  ،آمل ،شلا عٔ ايوٛك آٍ ُٝٝناڄ ;ٚعٓـٟ أْٗا أٓٝؿت إٍ ق١ِ ايبكل٠

٭ِْٗ ناْٛا كَا دعًٛا تًو اؿلٚف إكڀع١ أزلا٤ يًوٛك ايٛاقع١ ٖٞ  ;إكڀع١

 .ط٘، ٜٚى، ْٚ: ٚعلؾٖٛا بٗا مٛ ،ؾٝٗا

 +.إْٗا هٓاّ ايكلإٓ = :اٍق"عٔ إوتـكى إٔ ايٓيب (1)ٚٗ ا٫تؿام

ّٴ ٌٿ ٚهٓا  ،ٚيهٓ٘ ُٚـ تٌلٜـ ،شلا ُاڄًځٖٚقا يٝى عٳ ،أع٬ٙ ٤ًٞٺ ن

 ;ٚايؿوڀاٙ َا وٝ٘ بإهإ ،إْٗا ؾوڀاٙ ايكلإٓ :ٚنقيو قٍٛ ػايـ بٔ َعـإ

 1/201 .ٱساطتٗا بأسهاّ نجرل٠

٢ ٚسه ،ٖٚٞ أٍٚ َا ْنٍ ٗ إـ١ٜٓ ،ْنيت هٛك٠ ايبكل٠ بإـ١ٜٓ با٫تؿام_ 2

                                                 

 (ّ)    .اٱتكإ: ٚيعٌ ايِٛاب: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ_  1

 صْرٗ البكزٗ
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ْنيت هٛك٠ إڀؿؿٌ قبًٗا بٓا٤  :ابٔ سذل ٗ ًلغ ايبؼاكٟ ا٫تؿام عًٝ٘، ٚقٌٝ

 .ع٢ً إٔ هٛك٠ إڀؿؿٌ َـ١ْٝ

ّڇ ّٴ٫ٚ ًو إٔ هٛك٠ ايبكل٠ ؾٝٗا ؾلض ايِٝا ض ٗ ايو١ٓ ا٭ٍٚ لڇؾڂ ، ٚايِٝا

 ;ثِ ؾلض ُٝاّ كَٔإ ٗ ايو١ٓ ايجا١ْٝ ،َٔ اشلذل٠، ؾلض ؾٝٗا ُّٛ عاًٛكا٤

 ;أٚشلا كَٔإ َٔ ايعاّ ايجاْٞ َٔ اشلذل٠ ،هبع كَٔاْات ُاّ"٭ٕ ايٓيب

 .أٚ ٗ ايجا١ْٝ ،ؾتهٕٛ هٛك٠ ايبكل٠ ْنيت ٗ ايو١ٓ ا٭ٍٚ َٔ اشلذل٠ ٗ أٚاػلٖا

 +.َا ْنيت هٛك٠ ايبكل٠ إ٫ ٚأْا عٓـٙ= :ٚٗ ايبؼاكٟ عٔ عا١ٌ٥

ٚنإ بٓا٤ كهٍٛ اهلل ع٢ً عا١ٌ٥ ٗ ًٛاٍ َٔ ايو١ٓ ا٭ٍٚ "تعين ايٓيب

 .ذل٠يًٗ

 ،عٓٗا أْٗا َهجت عٓـٙ توع هٌٓ ٟٳٚڇٗ أٍٚ ايو١ٓ ايجا١ْٝ، ٚقـ كٴ :ٚقٌٝ

ٚب٢ٓ بٗا ٖٚٞ بٓت توع هٌٓ، إ٫ إٔ اًتُاٍ  ،ؾتٛٗ ٖٚٞ بٓت مثإ عٌل٠ ه١ٓ

ٚع٢ً أسهاّ ايكتاٍ َٔ إٌلنٌ ٗ  ،هٛك٠ ايبكل٠ ع٢ً أسهاّ اؿر ٚايعُل٠

ٚه١ٓ  ،ُل ْنٚشلا إٍ ه١ٓ ٔىٜٓب٧ بأْٗا اهت ،ٚايبًـ اؿلاّ ،ايٌٗل اؿلاّ

ٟڇطهت نُا هٓبٝٓ٘ عٓـ آ١ٜ  ـٵ ٗٳ ٔٵ ايڃ َٹ ُٳا اهٵتٳٝٵوٳلٳ  ِٵ ؾځ ِٹلٵتٴ ٕٵ أڂسٵ  ص.ؾځإڇ

ٗٴلٷ ط :نُا ٜكتٔٝ٘ قٛي٘ ،إٍ َا بعـ ه١ٓ مثإ ٚقـ ٜهٕٛ ٖتـاڄ ًٵ ايڃشٳرټ أځ

ٔٵ اتٻكځ٢ط :اٯٜات إٍ قٛي٘ صَٳعٵًڂَٛٳاتٷ ُٳ  .صيٹ

٘ٹٚٳط :إٕ قٛي٘ :ع٢ً أْ٘ قـ قٌٝ ٘ٹ إڇيځ٢ ايًډ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵَاڄ تٴلٵدٳعٴٛ اٯ١ٜ ٖٛ  صاتٻكڂٛا ٜٳ

 ;أْ٘ قـ ٜوتُل ْنٍٚ ايوٛك٠ ،آػل َا ْنٍ َٔ ايكلإٓ، ٚقـ بٝٓا ٗ إكـ١َ ايجا١َٓ

 . ؾتٓنٍ ٗ أثٓا٤ َـ٠ ْنٚشلا هٛك أػل٣
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ْنيت بعـ  ،ٚقـ عـت هٛك٠ ايبكل٠ ايوابع١ ٚايجُاٌْ ٗ تلتٝب ْنٍٚ ايوٛك 

 202_1/201 .ٚقبٌ آٍ عُلإ ،هٛك٠ إڀؿؿٌ

 ،َٚه١ ،َا٥تإ ٚٔى ٚمثإْٛ آ١ٜ عٓـ أٌٖ ايعـؿ بإـ١ٜٓ ٚعـؿ آٜٗا_ 3

ٚايٌاّ، ٚهت ٚمثإْٛ عٓـ أٌٖ ايعـؿ بايهٛؾ١، ٚهبع ٚمثإْٛ عٓـ أٌٖ ايعـؿ 

 1/202 .بايبِل٠

ٕڈ ٗا فاتٴٗا، ٚأهايٝبٴأطلاؾڂ َذلا١َٝڅ ٖقٙ ايوٛك٠ڂ :ٖقٙ ايوٛك٠ قتٜٛاتٴ_ 4  ،أؾٓا

ٙځيتًكٝبٗا ؾڂ أغلاض ايوٛك َا نإ َِـاقاڄ قـ ْعت َٔ ًٚا٥رڇ ٕڇ وڀا  ;ايكلآ

ٌٳبإ، ٚع٢ً ايٓاٚل إٔ ٜذلقډوٵشٴٗا بٹقتٜٛاتٹ إسِا٤ٳ ؾ٬ توتڀٝعٴ َٓٗا ؾُٝا  ب تؿاُٝ

 .ٜأتٞ يٓا َٔ تؿورلٖا، ٚيهٔ ٖقا ٫ وذِ بٓا عٔ ايتعلض إٍ ٥٫شات َٓٗا

ٗ ِْٛ  ١ٺُٳهځشٵَٴ ١ُٺشٵعتباكات ايب٬غ١ٝ َٔ يڂٚا٫ ،بٓور إٓاهبات تٵهځٝٵٚقـ سٹ

ٌڈ (1)٣ٶـٳايه٬ّ، ٚهٴ  . َٔ ؾِاس١ ايهًُات َت

ِٴ ِڈ: أغلآٗا ٜٓكوِ إٍ قوٌُ َٚعٛ ٛٻ تٴبٹجٵٜٴ قو ٖقا ايـٜٔ ع٢ً َا  زل

ٛٻ ،هبك٘ ٍٳ ،٘ٹٜٹـٵٖٳ ٚعً  .تڀٗرلٙ ايٓؿٛيٳ ٚأُٛ

ِڈ  . ُعِٗٚإ٬ُغ فت ،ٖقا ايـٜٔ ٭تباع٘ ٔ ًلا٥عٳٝٿبٳٜٴ ٚقو

ٔٳٚنإ أهًٛبٴ ٔڇ داَعٷ َا ٜأتٞ عًٝ٘ أهًٛبٷ ٗا أسو ، اـڀاب١ٝٹ ا٭هايٝبٹ حملاه

ٙڂٚإٛع١ٛٹ ايتقنرلڇ ، ٚأهايٝبٹايتٌلٜع١ٝٹ ايهتبٹ ٚأهايٝبٹ  ، ٜتذـؿ َجً٘ ٌْا

 .ايواَعٌ بتؿٓٔ ا٭ؾاٌْ

                                                 

ؿ١ُ ايجٛب ٚهـاٙ، ؾايًش١ُ أع٬ٙ، : ٜڀًكإ ع٢ً عـ٠ أَٛك، َٚٓٗا قٛشلِ: ايًڊش١ُ ٚايوٻـ٣_  1

 (ّ)     .14/374، 12/538ٚاْٛل يوإ ايعلب . ٚايوٻـ٣ أهؿً٘
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 أْٗا ابتـ٥ت بايلَن إٍ ؼـٟ ايعلب إعاْـٜٔ ؼـٜاڄ ٚؤل يٓا َٔ أغلآٗا

 ،ٙـٳعٵبٳ ؿٴلڇُا ٜٳِٗ يٹٜكتٔٞ اهتٌلاؾځ ٞ إؿتتض بٗا كَناڄذٿٗٳعلٚف ايتٻ ايٝاڄإْ

َٳٚاْتٛاكٳ إٍ  ا٤ٶإّ ايلَنڇ ٍٴٛټشٳتٳؾځ ;بايتٜٓٛ٘ بٌإٔ ايكلإٓ بٳكځعٵأځؾځ ;ٙـٹِٹكڃِٖ يبٝإ 

ـټ ٢ ٗ اْتٛاك َا كځبٵتٳؾځ ;ع٢ً ْؿٛهِٗ اڄٚقع بعض إكِٛؿ َٔ فيو ايلَن ي٘ أً

ُٻا ْٳنٻيڃٓٳا ط :٘ َٔ ُلٜض ايتعذٝن ايقٟ هٝأتٞ بعـ قٛي٘بٴكډعٳتٳٜٳ َٹ ِٵ ؾٹٞ كٳٜٵبٺ  ٕٵ نڂٓتٴ ٚٳإڇ

٘ٹ َٹجٵًٹ ٔٵ  َٹ ـٹْٳا ؾځأڃتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ   . اٯٜات صعٳًځ٢ عٳبٵ

ـٳ ّ إٍ د١ٗ ايتٜٓٛ٘ بؿا٥ل ُـم ٖقا ايهتاب ٖٚـٜ٘، ٚؽًډ ٍ بِٗ إٍ فاتٹؾع

ٚناْٛا  ،أكبع١ ٚاْتؿاعِٗ بٗـٜ٘ أُٓاؾاڄ ،ِٝٗ ٖقا ايهتابكِّتًځ تِٓٝـ ايٓاي ػاٙٳ

 .قبٌ اشلذل٠ ُٓؿٌ عوب اػت٬ف أسٛاشلِ ٗ فيو ايتًكٞ

ّټ ; بٗـٜ٘ ِٖ إ٪ٌَٓ بايػٝب إكٌُٝ اي٠٬ِ ا٭ُٓاف اْتؿاعاڄ ٚإف قـ نإ أػ

 .ـ٨ بقنلِٖابتٴ _ ٜعين إوًٌُ

ـٻٕٚډ _  ٚإٓاؾكٌ ،سا٤ؿا إٌلنٌ ايِلٓٵُٹ ٚسكـاڄ ا٭ُٓاف عٓاؿاڄ ا نإ أً

 .ٚايدلاٌٖ ايواطع١ ،ٛكعٛا باؿذر ايـاَػ١كڂؾځ ;ٚاسـاڄ اڄؿډايؿلٜكإ يځ ـٻيڂ

ّٻ ُٹ ثِ ػ ٌڇ ـٳٓٵباٱطٓاب   ،يـػا٥ًِٗ ٚإع٬ْاڄ ،يٓؿاقِٗ تٌٜٛٗاڄ ;ايٓؿام أٖ

 .ٚكؿ َڀاعِٓٗ

 ؼـٜاڄ ايتشـٟ ايقٟ كَن إيٝ٘ بـ٤اڄ ِٗ ُلٜضٳب٘ أْٛؾڂ تٵعٳلڇَا قڂ ثِ نإ ػا١ُڂ

ٗ  ٞكًڃِٗ عٔ ايتڀاٍٚ ٚاٱبا١ْ، ٜٚٴأيوٓتٳ يٴلڇؼٵٜٚٴ ،ًٜذ٦ِٗ إٍ ا٫هتها١ْ

ؾهإ فيو َٔ كؿ  ;ايلهٍٛ ايقٟ ؼـاِٖ ُٚـمٳ ،اشلن١ّ قلاكات أْؿوِٗ َقي١ځ
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ٍٴ (1)ايعذن ع٢ً ايِـك ِٹيـع٠ٛ إڂ ؾاتوع اجملا ؿٌ إٍ عباؿ٠ ايلب اؿل ايقٟ ٓ

 ،ِٗ َا ٗ ا٭كض ْٝعاڄػًكِٗ ٚػًل ايوُاٚات ٚا٭كض، ٚأْعِ عًٝ

شلِ باـًل ا٭ٍٚ قبٌ  ؾإٕ ٗ فيو تقنرلاڄ ;ّ إٍ ُؿ١ بـ٤ ػًل اٱْوإًډؼٳٚتٳ

َٴ َٹ ٔٵَٚٳ ،ِٗ اييت ٜنعُْٛٗا َٔ ُاؿٞ قّٛ ْٛغإٔ تٛدـ أُٓا  ١ڄٓٻبعـِٖ، ٚ

 ٘ٴُٵًځعٵَا مل ٜٳ ِڇًڃعٹِٗ ع٢ً كًٛقات ٖقا ايعامل، َٚنٜت٘ بٹع٢ً ايٓٛع بتؿٌٔٝ أًُٹ

ٌٴ يت١٦ٝٗ ْؿٛي  ;ايٌٝڀإ ي٘ ٚيٓوً٘ ٚنٝـ ٌْأت عـا٠ٚڂ ،إٮ ا٭ع٢ً أٖ

ٌٻ ١ڂؾٗقٙ إٓٻ ;ٚحملاهبتٗا ع٢ً ؿعٛاتٗا ،ايواَعٌ ٫تٗاّ ًٗٛاتٗا  اييت سلًت ن

َٹ ا٭ُٓاف ا٭كبع١ إتكـّ فنلٖا ناْت َٓاهب١ڄ ١ ع٢ُٛ ؽّ ٓٻيًتؼًّ إٍ 

ـټ ،ايؿلٜل ايلابع ايٓاي َكا١َٚ شلـ٣ ايكلإٓ،  ِٖٚ أٌٖ ايهتاب ايقٜٔ ِٖ أً

ٌٳ ;ٗ عا١َ ايعلب ق٫ٛڄ ايؿلمڇ قٴؿځْٵٚأځ ٌٴ ٭ٕ أٖ  ١َٓٛٚڂ ،ايعًِ ايهتاب ٦َٜٛق ِٖ أٖ

ِٵ : طايعا١َ شلِ َٔ قٛي٘ اقتـا٤ٹ ُٵتٴ عٳًځٝٵهڂ ُٳتٹٞ ايډتٹٞ أځْٵعٳ ٌٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٜٳا بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ

ـٹٟ ٗٵ ٚٵؾڂٛا بٹعٳ ٚأٜاَ٘ شلِ، ُٚٚـ  ،بٓعِ اهلل اٯٜات، ؾأطٓب ٗ تقنرلِٖ صٚٳأځ

بًؼ بِٗ سـ  َٔ ا٫ملاف عٔ ايِلاٙ ايوٟٛ املاؾاڄ اؾ١ُځ ٘ٴُٳعٳَا ٫قٛا ب٘ ْٹ

ِٗ ٗ عٗـ َٛه٢، ٚداَعتٹ ،إهلا٥ٌٝ ٚفيو داَع ـ١ُ٬ تهٜٛٔ أ١َٹ ،ايهؿل

                                                 

كؿ ايعذن ع٢ً ايِـك ٖٛ أسـ ؾٕٓٛ ايبـٜع َٔ عًِ ايب٬غ١ ٖٚٛ دعٌ أسـ ايًؿٌٛ إهلكٜٔ، _  1

 .أٚ إتذاْوٌ، أٚ ًَشكٌ بُٗا اًتكاقاڄ، أٚ ًب٘ اًتكام ٗ أٍٚ ايؿكل٠ ٚاٯػل ٗ ُـكٖا

ٌٳاٙٴ: طؾإهلكإ مٛ ٕٵ تٳؼٵ ٘ٴ أځسٳلټ أځ ٚٳايًډ ٌٳ٢ ايٓٻايٳ  ٘ٴ : طٚإتذاْوإ مٛص ٚٳتٳؼٵ ِٵ إڇْٻ اهٵتٳػٵؿٹلٴٚا كٳبٻهڂ

ٕٳ غځؿډاكاڄ  (ّ)    ص.نځا
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ٛا َٛه٢ إٍ إٔ تًكٛا ؿع٠ٛ ؿځثِ َا نإ َٔ أِٖ أسـاثِٗ َع ا٭ْبٝا٤ ايقٜٔ قځ

ٌٳ وٹًځست٢ ع٢ً إځ ;وـ ٚايعـا٠ٚاٱه٬ّ باؿ ٭ٕ فيو  ;، ٚبٝإ أػڀا٥ِٗددلٜ

َٔ  ل َٔ فيو ِٛفداڄنځٚفٳ ،ٗ تأًِٖٗ ي٬قتـا٤ بِٗ ًٜكٞ ٗ ايٓؿٛي ًهاڄ

ْٳ ايٓٻايڇ عٳًځ٢ سٳٝٳا٠ٺطأػ٬قِٗ َٔ تعًل اؿٝا٠  ِٵ أځسٵلٳ ٗٴ ـٳْٻ ٚقاٚي١  صٚٳيځتٳذٹ

ٌٻطايعٌُ بايوشل  َٳا تٳتٵًڂٛ اي ٌٴٚٳاتٻبٳعٴٛا   :٘ ايه٬ّٚأف٣ ايٓيب َٛدٻ ،اخل صٝٳاطٹ

 . ص٫ تٳكڂٛيڂٛا كٳاعٹٓٳاط

ٚايوؼ٘  ،لٕ سوـِٖ إوًٌُٚايِٓاك٣ ٚإٌلنٕٛ ٗ قځ ايٝٗٛؿٴ ٕٳلڇثِ قڂ

ٌٳطع٢ً ايٌلٜع١ اؾـٜـ٠  ٌٵلڇنٹ ُٴ ٚٳ٫ ايڃ ٌڇ ايڃهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ٛٳؿټ ايډقٹٜ  صَٳا ٜٳ

ٛٵفٷ: طإٍ قٛي٘ ٕٳ ٚٳ٫ ػٳ ِٵ ٜٳشٵنٳْٴٛ ٖٴ ٚٳ٫  ِٵ  ٗڇ ثِ َا أثرل َٔ اـ٬ف بٌ  صعٳًځٝٵ

ٗٴٛؿٴ يځٝٵوٳتٵ طٚاؿعا٤ نٌ ؾلٜل أْ٘ ٖٛ احملل  ،ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ٚٳقځايځتٵ ايڃٝٳ

ٞٵ٤ٺ ًٳ ِٳاكٳ٣ عٳًځ٢  ٕٳطإٍ  صايٓٻ  .صٜٳؼٵتٳًٹؿڂٛ

٭ِْٗ َٓعٛا إوًٌُ  ;ّ إٌلنٕٛ بأِْٗ أًِٚ ٖ٪٤٫ ا٭ُٓاف ايج٬ث١ثِ ػٴ

ٚأِْٗ تٌابٗٛا ٗ فيو  ،ٚهعٛا بقيو ٗ ػلاب٘ ،فنل اهلل ٗ إوذـ اؿلاّ َٔ

 . ٚاؼـٚا ٗ نلا١ٖٝ اٱه٬ّ ،ِٖ ٚايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣

٘ يقكٜت٘ ٚاْتكٌ بٗقٙ إٓاهب١ إٍ ؾٔا٥ٌ إوذـ اؿلاّ، ٚباْٝ٘، ٚؿعٛتٹ

هاي عٔ إدابتٗا ٗ ايقٜٔ نؿلٚا َِٓٗ، ٚإٔ اٱه٬ّ ع٢ً أ باشلـ٣، ٚا٫سذلامڇ

١ًَ إبلاِٖٝ ٖٚٛ ايتٛسٝـ، ٚإٔ ايٝٗٛؿ١ٜ ٚايِٓلا١ْٝ يٝوتا ١ًَ إبلاِٖٝ، ٚإٔ َٔ 

اؿػلٙ اهلل يًُوًٌُ آ١ٜ ع٢ً إٔ اٱه٬ّ ٖٛ  إٍ اهتكباٍ ايهعب١ٹ فيو ايلدٛعٳ

أٌٖ ايهتاب ٗ  ًعا٥ل اهلل َه١، ٚإبهاتٳ لٳنځايكا٥ِ ع٢ً أهاي اؿٓٝؿ١ٝ، ٚفٳ
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عٓا١ٜ بتنن١ٝ ايٓؿٛي أدـك َٔ ايعٓا١ٜ باهتكباٍ طعِٓٗ ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ً، ٚإٔ اي

ُٳػٵلڇبٹطاؾٗات  ٚٳايڃ ٌٵلڇمڇ  ُٳ ٌٳ ايڃ ِٵ قٹبٳ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٛٳيڊٛا  ٕٵ تٴ  ص.يځٝٵىٳ ايڃبٹلٻ أځ

 ،ٚأْ٘ ٫ بـع ٗ ْوؽ ًلٜع١ ايتٛكا٠ ،ي٬ِغ ا٭َِ ;لٚا بٓوؽ ايٌلا٥عنِّٚفٴ

 . أٚ اٱلٌٝ َا ٖٛ ػرل َُٓٗا

ًڃلڇ ط با٫هتـ٫ٍ بآثاك ُٓع١ اهلل ثِ عاؿ إٍ قاد١ إٌلنٌ ٕٻ ؾٹٞ ػٳ إڇ

ًڃوٹ ٚٳايڃؿڂ ٗٳاكڇ  ٚٳايٓٻ ٌڇ  ٚٳاػٵتٹ٬فٹ ايًډٝٵ ٚٳا٭ځكٵضڇ  ٛٳاتٹ  ُٳ إخل، ٚقاد١ إٌلنٌ ٗ  صايوٻ

ّٜٛ ٜتدلإٔٚ ؾٝ٘ َٔ قاؿتِٗ، ٚإبڀاٍ َناعِ ؿٜٔ ايؿلٜكٌ ٗ قلَات َٔ ا٭نٌ 

َٹط َٳٓٴٛا نڂًڂٛا  ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ِٵٜٳا أځٜټ َٳا كٳمٳقڃٓٳانڂ  ص.ٔٵ طځٝٿبٳاتٹ 

ـٺُٻٚقـ نځ ٌڈ ٌ فيو بقنل ُٓ ِٖٚ إٌلنٕٛ ايقٜٔ مل ٜٛٗلٚا  َٔ ايٓاي قًٝ

٘ٴ ؾٹٞ طٚيهِٓٗ أٚٗلٚا َٛؿ٠ إوًٌُ  ،اٱه٬ّ ٛٵيڂ ٔٵ ٜٴعٵذٹبٴوځ قځ َٳ ٔٵ ايٓٻايڇ  َٹ ٚٳ

ـټْٵٝٳا  . صايڃشٳٝٳا٠ٹ اي

اْتكٌ إٍ قوِ تٌلٜعات  ٚأٚٓض بلٖإ ،سل فيو نً٘ بأبـع بٝإ ٢ٔٳٕٚا قځ

ُٳػٵلڇبٹط :بكٛي٘ اٱه٬ّ إْا٫ڄ ٚٳايڃ ٌٵلڇمڇ  ُٳ ٌٳ ايڃ ِٵ قٹبٳ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٛٳيڊٛا  ٕٵ تٴ  صيځٝٵىٳ ايڃبٹلٻ أځ

ْٴ: ثِ تؿ٬ِٝڄ ّٴ، اي١ُٝٛڂايكِا ّٴ، اؾٗاؿٴ، اؿرٴ، ا٫عتهافٴ، ايِٝا  ، ْٚٛا

، هلل، ٚايِـقاتٴٗ هبٌٝ ا إاي١ٝ، ٚاٱْؿامٴ إعا٬َتٴٚإعاًل٠ ٚايعا١ً٥، 

ٕٴ ،، ٚايبٝٛعٴ، ٚايٝتا٢َ، ٚإٛاكٜحٴٚإوهلاتٴ ، ، ٚاٱًٗاؿٴٚايلبا، ٚايـٜٛ

ٔٴ ّٴ، ٚايٓهاغٴٚايلٖ ، ، ٚايٓؿكاتٴ، ٚايلٓاعٴ، ٚايڀ٬مٴايٓوا٤، ٚايعـ٠ڂ ، ٚأسها

ٕٴ  . ٚا٭ّا

ٚفيو َٔ  ،بايـعا٤ إتُٔٔ ـِا٥ّ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ ايوٛك٠ڂ تٹُٳتٹٚػٴ
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َٳا ط (2)ٚؾقيه١ (1)ؾهإ ٖقا اـتاّ تق٬ٜٝڄ ;دٛاَع ايهًِ ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ َٳا ؾٹٞ ايوٻ ٘ٹ  يٹًډ

ٚٵ تٴؼٵؿڂٛٙٴ ِٵ أځ َٳا ؾٹٞ أځْؿڂوٹهڂ ـٴٚا  ٕٵ تٴبٵ ٚٳإڇ  . اٯٜات صؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ 

ًت٢ هبكت ٗ َعلض ا٫هتڀلاؿ ٗ  ٚناْت ٗ ػ٬ٍ فيو نً٘ أغلاضٷ

٘ٴ يٌٓاٙ ايكاك٨ ٚايواَع نُا ػـٜـاڄ ;َتؿلم إٓاهبات  إثلٳ ايٌُىڇ ٜوؿل ٚد

ٍڇ ايكٛاكع، َٔ ُذٝـ  عٛؿٹايلټ بٳكٹعٳ ٖلڇاينٻ كٴز بٛاؿٹلٴؼٵاشلٛاَع، ٚتٳ ايػٝٛخٹ ْنٚ

ٛٳطاهلل ُٚؿات٘  ٖٴ ٘ٳ إڇ٫ډ  ٘ٴ ٫ إڇيځ أَجاٍ  اٱه٬ّ، ٚٓلبٹ ٘ ٚزلاس١ٹٚكٓتٹ صايًډ

ِٳٝٿبٺط ٚٵ نځ ٔٵ ايڃشٹذٳاكٳ٠ٹطْٛا٥ل  ٚاهتشٔاكڇ صأځ َٹ ٕٻ  ِٵط صٚٳإڇ ٔٳ  أځيځ تٳلٳ إڇيځ٢ ايډقٹٜ

ِٵ ٖٹ ٔٵ ؿٹٜٳاكڇ َٹ ِڈ صػٳلٳدٴٛا  ٞٵٚسه١ُٺ ٚعً ٕڇ ، َٚعاْ ّڇ اٱّا  ، ٚتجبٝتٹٚاٱه٬

ِٻبٵلڇطإوًٌُ  َٳٓٴٛا اهٵتٳعٹٝٓٴٛا بٹاي ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ، ٚإناٜا ا٭١ًُٝٹ ٚايهُا٫تٹ صٜٳا أځٜټ

                                                 

ٖٛ أسـ ٓلٚب اٱطٓاب، ٚاٱطٓاب أسـ أبٛاب ايكوِ ا٭ٍٚ َٔ أقواّ عًِ : ايتقٌٜٝ_  1

 .ايب٬غ١، ٖٚٛ عًِ إعاْٞ

 .تأنٝـٖٛ اٱتٝإ ظ١ًُ َوتك١ً عكب اؾ١ًُ ا٭ٍٚ اييت تٌتٌُ ع٢ً َعٓاٖا يً: ٚايتقٌٜٝ

 .ٚؼت ايتقٌٜٝ أٓلب ٚتكوُٝات

 .ٚقـ أنجل ابٔ عاًٛك ٗ تؿورلٙ َٔ إٜلاؿ ايتقٌٜٝ; ٕا ي٘ َٔ ا٭١ُٖٝ، ٚايٌلف

ٚيًتقٌٜٝ ٗ ايه٬ّ َٛقع دًٌٝ، َٚهإ ًلٜـ ػڀرل; ٭ٕ إع٢ٓ : =×قاٍ أبٛ ٬ٍٖ ايعوهلٟ 

 313نتاب ايِٓاعتٌ ْ+. ٜنؿاؿ ب٘ اٌْلاساڄ، ٚإكِـ اْؿتاساڄ

ؾأَا ايتقٌٜٝ ؾٗٛ إعاؿ٠ ا٭يؿاٚ إذلاؿؾ١ ع٢ً إع٢ٓ بعٝٓ٘; ست٢ ٜٛٗل ٕٔ مل ٜؿُٗ٘، ٜٚتٛنـ =: ٚقاٍ

 (ّ)    313نتاب ايِٓاعتٌ ْ+. عٓـ َٔ ؾُٗ٘

ِٿٌ ٚػ٬ُت٘: ن١ًُ قـث١، َٚعٓاٖا: ايؿځقٵيځهځ١_  2  .فٌُ َا ؾ

 .أٟ أْٗاٙ، ٚؾلؽ َٓ٘: اؿواب وځيځقٵؾځ: َٚٓ٘

 (ّ)    .2/678اْٛل إعذِ ايٛهٝ٘ . إفا أٌْ سواب٘: قيو نقا ٚنقاؾ: ٖٚٞ َٓشٛت١ َٔ قٛي٘
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ّڇ ا٭عُاٍ ٚإعاْٞ َٔ سكا٥كٗا ٚؾٛا٥ـٖا ٫ َٔ ، ٚأػقٹايتشو١ٝٓٝٹ  ٦ٖٝاتٗا، ٚعـ

ٔٵ طإٍ غاٜات  ّڇلٵا٫عتـاؿ بإِڀًشات إفا مل تٳ َٹ ٕٵ تٳأڃتٴٛا ايڃبٴٝٴٛتٳ  ٚٳيځٝٵىٳ ايڃبٹلټ بٹأځ

ٖٳا ٗٴٛكڇ ِٵط صٚڂ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٛٳيڊٛا  ٕٵ تٴ ـٳ ط ،صيځٝٵىٳ ايڃبٹلٻ أځ ٘ٴ أځنڃبٳلٴ عٹٓٵ َٹٓٵ ٘ٹ  ًٹ ٖٵ ٚٳإڇػٵلٳازٴ أځ

٘ٹ ٍڇ ٚايٓٛلڇ صايًډ ّڇٚا٫هتـ٫ ٌڇ ، ٚأػباكڇ١ٹدٻاحملا ، ْٚٛا  ا٭َِ إا١ٝٓ، ٚايله

 206_1/203 .ايٌلا٥ع ِٗ، ٚاػت٬فٹٚتؿآًٹ

 ( ص:1) أملط_ 5

ٌٿ ٚٗ ؾٛاتض  ايٛاقع١ ٗ أٍٚ ٖات٘ ايوٛك، اؿلٚفٹ ٘ٹٖاتٹ ؼرل إؿولٕٚ ٗ ق

َٚعُٛٗا ٗ ايوٛك إه١ٝ،  ،ْٝعٗا توع ٚعٌلٕٚ هٛك٠ ،أػل٣ عـ٠ هٛكڈ

ِڇطنيت ٖٚٞ ٚنإ بعٔٗا ٗ ثاْٞ هٛك٠ ْ ٚٳايڃكځًځ  .صٕ 

 .ٚأعاخ نجرل٠ ،َِٚـك أقٛاٍ َتعـؿ٠ ،بٗا إٔ تهٕٛ َجاك سرل٠ لٵًٹػٵٚأځ

ٖٚٞ  ،ٚفُٛع َا ٚقع َٔ سلٚف اشلذا٤ أٚا٥ٌ ايوٛك أكبع١ عٌل سلؾاڄ

ايوٛك إه١ٝ : ٚأنجل ايوٛك اييت ٚقعت ؾٝٗا ٖقٙ اؿلٚف ،ِْـ سلٚف اشلذا٤

اقع١ ٗ ايوٛك ٖٞ ا، غ، ك، ي، ْ، عـا ايبكل٠ ٚآٍ عُلإ، ٚاؿلٚف ايٛ

ٚبعٔٗا مل  ،، ٟ، بعٔٗا تهلك ٗ هٛكٖعٙ، ع، م، ى، ٍ، ّ، ٕ، 

 1/206  .َٚٔ إتٌاب٘ ٗ تأًٜٚٗا ،ٖٚٞ َٔ ايكلإٓ ٫ قاي١ ،ٜتهلك

ٚتٛسٝـ  ،٘ٚايقٟ ٜوتؼًّ َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤ بعـ سقف َتـاػً_ 6

إلاؿ َٔ ٖقٙ اؿلٚف مل ٚيٌـ٠ ػؿا٤  ،َتٌانً٘ ٜ٪ٍٚ إٍ ٚاسـ ٚعٌلٜٔ ق٫ٛڄ

 : َٔ اهتكِا٤ ا٭قٛاٍ ع٢ً أْٓا ْٔب٘ اْتٌاكٖا بتٜٓٛعٗا إٍ ث٬ث١ أْٛاع اڄـٻبٴ كٳأځ

 ؾهاْت أهلاكاڄ نًِ أٚ ٌْ، ٔٵَٹ تٵبٳٔٹتٴٜلدع إٍ أْٗا كَٛم اقڃ :ايٓٛع ا٭ٍٚ
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 :ا٭ٍٚ: ٜٚٓـكز ؼت ٖقا ايٓٛع مثا١ْٝ أقٛاٍ ،أٌٖ إعلؾ١ ٗا َؿاتٝضٴكځًڃٜؿتض غځ

ْٚوب ٖقا إٍ اـًؿا٤ ا٭كبع١ ٗ كٚاٜات  ،ب٘ _تعاٍ_أْٗا عًِ اهتأثل اهلل 

ٚقاي٘ ايٌعيب  "َ٘ٓٗا كهٛيځ ع٢ً إكِٛؿٹ ٬ع اهللٹٚيعًِٗ ٜجبتٕٛ إطڃ ،ٓعٝؿ١

 .ٚهؿٝإ

إؿتتش١ علٚف  _تعاٍ_أْٗا سلٚف َكتٔب١ َٔ أزلا٤ ُٚؿات هلل  :ٚايجاْٞ

بٔ اهعٝـ بٔ دبرل عٔ ابٔ عباي، ٚقاي٘ قُـ كٚاٙ  ،ٖاث١ً شلقٙ اؿلٚف إكڀع١

ا٭يـ إًاك٠ إٍ أسـ أٚ أٍٚ أٚ  :َج٬ڄ صاملطؾع ;أٚ ايلبٝع بٔ أْى ،ايكلٚٞ

از تٳشٵأميٞ، ٚاي٬ّ إٍ يڀٝـ، ٚإِٝ إٍ ًَو أٚ فٝـ ٚمٛ فيو، ٚع٢ً ٖقا ٜٴ

 .ٗ بٝاْٗا إٍ تٛقٝـ ٚأ٢ْ شلِ ب٘

 ٚا٥٬ٕه١_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚأزلا٤ ايلهٍٛ  _تعاٍ_أْٗا كَٛم ٭زلا٤ اهلل  :ايجايح

ا٭يـ َٔ اهلل، ٚاي٬ّ َٔ ددلٌٜ، ٚإِٝ َٔ قُـ، قاي٘  :َج٬ڄ صاملطؾع

 .ائشاى، ٫ٚ بـ َٔ تٛقٝـ ٗ نٌ ؾاؼ١ َٓٗا، ٚيعًٓا هٓٓب٘ ع٢ً فيو ٗ َٛآع٘

 27ايـٜٔ ٗ ايباب ايجأَ ٚايتوعٌ ٚإا١٥ ٗ ايؿٌِ  ٞدنّ ايٌٝؽ قٝ :ايلابع

إٔ ٖات٘ اؿلٚف إكڀع١ ٗ أٚا٥ٌ ايوٛك أزلا٤  :اب٘ ايؿتٛساتتٓ٘ َٔ نَ

ؾتِػٞ أُشاب تًو  ;ٚأْٗا إفا تًٝت ناْت نايٓـا٤ ٥٬ٕهتٗا ،ي٥٬ًُه١

ُـقت إٕ نإ َا بعـٖا  :ا٭زلا٤ إٍ َا ٜكٛي٘ ايتايٞ بعـ ايٓڀل بٗا، ؾٝكٛيٕٛ

ػؿلٕٚ ي٘، ٖٚقا مل ٚأػدل عل ؾٝوت ،ْڀل سكاڄ ٖقا َ٪َٔ سكاڄ :ػدل، ٜٚكٛيٕٛ

 .ٜكً٘ غرلٙ ٖٚٛ ؿع٣ٛ

قاي٘ ايٌٝؽ قُـ  ،ٚأُٚاؾ٘ ػا١ُ"أْٗا كَٛم نًٗا ٭زلا٤ ايٓيب :اـاَى
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 إٕ نٌ سلف َٔ :قاٍ ،ٗ كهاي١ ي٘ (1)بٔ ُاحل إعلٚف بابٔ ًَٛن١ ايتْٛوٞا

 ،ايهل١ّ ٥٘ب٘ عٔ طا٥ؿ١ َٔ أزلا ٢سلٚف اشلذا٤ ٗ ؾٛاتض ايوٛك َهٓ

ب٘ عٔ ١ًْ أزلا٥٘ إؿتتش١ با٭يـ نأٓـ  ٢يـ َهٓٚأُٚاؾ٘ اـا١ُ، ؾا٭

َٴ ٢ ب٘ عٔ ُؿات٘ َجٌ يب ايٛدٛؿ، ٚإِٝ َه٢ٓ ب٘ عٔ ٓٻهځٚأبٞ ايكاهِ، ٚاي٬ّ 

قُـ ٚمٛٙ َجٌ َبٌل َٚٓقك، ؾهًٗا َٓاؿ٣ علف ْـا٤ َكـك بـيٌٝ ٚٗٛك فيو 

ٝقٙ ٚمل ٜعن ٖقا ايكٍٛ إٍ أسـ، ٚعًل ع٢ً ٖقٙ ايلهاي١ تًُ ،اؿلف ٗ ٜى

ًٝؽ اٱه٬ّ قُـ َعا١ٜٚ تعًٝك١ أنجل ؾٝٗا َٔ ايتعـاؿ، ٚيٝوت ٖا ٜٓجًر ٕباسج٘ 

ٜٚلؿ ٖقا  514ٖٚٞ ٚأًُٗا َٛدٛؿ٠ غن١ْ داَع اينٜت١ْٛ بتْٛى عـؿ  ،ايؿ٪اؿ

َٚا قاي٘ َٔ ٚٗٛكٙ ٗ ٜى َبين ع٢ً قٍٛ َٔ  ،ايكٍٛ ايتناّ سقف سلف ايٓـا٤

 ،ايٝا٤ ؾٝ٘ سلف َٔ سلٚف اشلذا٤ إٕ ٜى َع٢ٓ ٜا هٝـ ٖٚٛ ٓعٝـ; ٭ٕ :قاٍ

 ٚ٭ٕ ايٌٝؽ ْؿو٘ عـ ٜى بعـ فيو َٔ اؿلٚف ايـاي١ ع٢ً ا٭زلا٤ َـي٫ٛڄ

 ص.نٗٝعّطيٓشٛ ايٝا٤ َٔ 

قاي٘  (2)أْٗا كَٛم ٕـ٠ ؿٚاّ ٖقٙ ا٭١َ عواب اؾٌُ :ايكٍٛ ايواؿي

                                                 

ٚي٘ ًلسإ ع٢ً  ،ٚػا١ُ ايؿلا٥ض ٚاؿواب ،نجرل٠ ؿكي عًَٛاڄ ،نإ َٔ اينٖاؿ ٚإلبٌ_  1

 .ايـك٠ ايبٝٔا٤ تٛٗ ٗ تْٛى

عذِ ٌ بِٔ اؾِٝ ٚتٌـٜـ إِٝ إؿتٛس١ ٖٛ دعٌ أعـاؿ يهٌ سلف َٔ سلٚف إُٻسواب اؾڂ_  2

ٚٴ ٘ؾإفا أكٜـ ػ، َٔ آساؿ ٚعٌلات ٦َٚات ٚأيـ ٚاسـ عٔ ايلقِ ٚقـ  ع اؿلف عٛٓاڄٓٹكقِ سوابٞ 

ٚاًتٗل تلقِٝ ايتاكٜؽ ب٘ عٓـ ايلَٚإ  ،ٚٚزلت ب٘ عـ٠ أْاًٝـ َٔ نتاب ؿاٚؿ نإ ٖقا ا٫ُڀ٬غ قـّاڄ

 .اْت٢ٗ ن٬ّ ابٔ عاًٛك. كٌ إٍ ايعلب َِٓٗ أٚ َٔ ايٝٗٛؿٚيعً٘ ْ

ُٻٌ ٚٓٛساڄ إٔ ٜكاٍٖٚا ٜنٜـ س  : واب اؾ

= 
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________________________ 

 

ُٻٌ)أٚ ( ايتاكٜؽ ايٌعلٟ: )ٖقا ايٓٛع َٔ اؿواب ٜو٢ُ بع ؾتعتُـ  أَا طلٜك١ سواب٘( سواب اؾڂ

ع٢ً تلتٝب سلٚف اشلذا٤ ايذلتٝب ا٭ظـٟ ٫ ايذلتٝب ا٭يؿبا٥ٞ ايقٟ ْوتؼـَ٘، ٚايذلتٝب ا٭ظـٟ 

ُٴٔ، هعؿّ، قلًت، ثؼ أظـ، :نُا ًٜٞ  .ق، ٓٛؼٖٛم، سٴڀٞ، نځًځ

 :ٚنٌ سلف َٔ ٖقٙ اؿلٚف ي٘ ق١ُٝ عـؿ١ٜ ٖٚٞ نايتايٞ

 ٦َات عٌلات آساؿ

 100=م 10=ٟ 1=أ

 200=ك 20=ى 2=ب

 300=َ 30=ٍ 3=ز

 400=ت 40=ّ 4=ؿ

 500=خ 50=ٕ 5=ٖع

 600=ؾ 60=ي 6=ٚ

 700=ف 70=ع 7=م

 800=ض 80=ف 8=غ

ٙ=9 ْ=90 ٚ=900 

 1000=ؽ

 :ًلٚٙ ئبڀ٘ ٚسؤ اهتؼـاَ٘ َٓٗاٚقـ اًذلٙ أُشاب ٖقا ايؿٔ عـ٠ 

أٚ َا ٜـٍ ع٢ً ايتاكٜؽ، ٚإفا تِلف ايٌاعل ٗ تكـِٜ  إٔ ٜتكـّ ع٢ً أيؿاٚ٘ ن١ًُ أكٸؾ أٚ أكٸػٛا،

 .أًاك إٍ فيو; ي٬٦ ٜوتػًل ع٢ً ايكاك٨( ايتاكٜؽ)أٚ تأػرل أٚ مٜاؿ٠ بعـ يؿ١ٛ 

إٔ ٜهٕٛ ٗ عذن ايبٝت ٫  ٜٚوتشؤ َٚٔ ًلٚط٘ أ٫ ٜهٕٛ ايتاكٜؽ ٗ بٝتٌ، بٌ ٗ بٝت ٚاسـ،

 .ٗ ُـكٙ

 :ٖع 974َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو قٍٛ ابٔ إبً٘ ٜ٪كؾ دًٛي ايوًڀإ هًِٝ ايجاْٞ ه١ٓ 

ُٔألتتتتتتتُٛومتتتتتتت ُقمتتتتتتتجُفّٗتتتتتتتيفُوه ختتتتتتتيف ُُُُ

ُ

ُُُ ُبعتتتتتتتتأُتأٖٗتتتتتتتت ٌُٔصتتتتتتتت ُٔستتتتتتتتمغيف

ُ ُتتتتتتتٕؾتُومٗتتتتتت ُ لعصتتتتتت ُٔ بتتتتتتَُومٗكتتتتتتْ

ُ

ُ+ستتتمٗيُتتتتٕؾتُ نتمتتت ُبعتتت ُستتتمٗىيفُ=ُ

ُ ٖٚٛ تاكٜؽ + 974=يٛدـْاٙ ٜواٟٚ + ًٕو بعـ هًُٝإهًِٝ تٍٛ ا: =ٚيٛ سوبٓا ٌْ قٛي٘

 .دًٛه٘ ع٢ً ايعلَ

= 
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 :بك١ِ كٚاٖا ابٔ إهشام عٔ دابل بٔ عبـ اهلل بٔ ٚثاب قاٍ أػقاڄ :ايعاي١ٝأبٛ

ٚنعب بٔ ا٭ًلف ؾوأيٛا  ،ٚسٝٞ بٔ أػڀب ،دا٤ أبٛ ٜاهل بٔ أػڀب=

ٖقا أدٌ ٖقٙ ا٭١َ َٔ ايوٌٓ إسـ٣ ٚهبعٕٛ : ٚقايٛا (امل)كهٍٛ اهلل عٔ 

ؾ٬  ،اًتب٘ عًٝٓا ا٭َل :ؾكايٛا (إل)ٚ (ْ)ؾٔشو كهٍٛ اهلل ٚقاٍ شلِ  ،ه١ٓ

 .ٖعا +يكًٌٝ ْأػق أّ بايهجرلْـكٟ أبا

 إٜاِٖ بعـ٠ سلٚف أػل٣ َٔ ٖقٙ اؿلٚف ٚيٝى ٗ دٛاب كهٍٛ اهلل

________________________ 

 

، ؼوب ٜا٤ٶ( ؾت٢)ؾأيـ  َٚٔ ًلٚط٘ إٔ ؼوب اؿلٚف ع٢ً ُٛكتٗا ايهتاب١ٝ ٫ سوب يؿٛٗا،    =

ووب ٚاسـاڄ،  (إٌـؿ)، ٚاؿلف ؼوب ٖا٤ٶ( غرل إٓكڀ١)، ٚؼوب تا٤ٶ( ايتأْٝح إٓكڀ١)ٚتا٤ 

 .تعـ أيؿاڄ (أيـ اٱط٬م)٫ ؼوب ٦ًٝاڄ نُا إٔ  (ع٢ً ايوڀلاشلُن٠ ايٛاقع١ )ٚ

ٚبعض ايٌعلا٤ ٜتؿٓٔ ٗ ٖقا تؿٓټٓٳاڄ ٜٚأتٞ َا ٌٜب٘ إعذنات، َٚٔ فيو إٔ بعِٔٗ أكٻؾ عٴلهاڄ دٳل٣ 

ُٸٌ اؿلٚف ا١ًُٕٗ ٗ ايبٝت ا٭ػرل تاكٜؽ ايعلي، ٖٚٛ ه١ٓ  ٌٳ دٴ ٖع، ٚدعٌ 1130عًب، ؾذع

 :بٝت فاتٹ٘ ايتاكٜؽٳ ْؿوٳ٘، ٚأٓاف إٍ فيو فنل ايتاكٜؽ ُلاس١، ٚا٭بٝات ٖٞاؿلٚف إعذ١ُ ٗ اي

ُاّٖتتتتتتتتتيفُ لكيفوتتتتتتتتتنُٖتتتتتتتتتيفُوتتتتتتتتتَُاختتتتتتتتت ُح

ُ

ُُُْ ُوتُعتتتتتتتتتتتتتالُٓف٠تتتتتتتتتتتتتُٛبعتتتتتتتتتتتتت ُف٠تتتتتتتتتتتتت

ُ ُختتتتتتتتتتت ُتٕ  غتتتتتتتتتتتتيف ُخالختتتتتتتتتتتيف ُكتعتتتتتتتتتتتجُُُ

ُ

ُُُُْ ُلتتتتتتتتتت ُوتُوحتتتتتتتتتت اُبٗتتتتتتتتتتجُوٍا٠تتتتتتتتتت

ُ ُبصتتتتتتتتتتتتتتتت ٖ ُٔضتتتتتتتتتتتتتتتت ٔ ُاعسىتتتتتتتتتتتتتتتتج

ُ

ُُْ ُٔضتتتتتتتتتتتتت ٔ ُاِىمتتتتتتتتتتتتتجُشتثا٠تتتتتتتتتتتتت

ُ ُعتتتتتتتتيُضتتتتتتتتٕهُٔستتتتتتتت ٔ ُ لعتتتتتتتت  ُِٔتتتتتتتتتُت

ُ

ُٔخالختتتتتتتتتتتتتتتتتتُُٕٔالتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُٔو٠تتتتتتتتتتتتتتتتتتُْ

ِْٚٛ ايبًٍٗٛ بٝتٌ دعٌ ايتاكٜؽ ٗ نٌ ًڀل، بٌ دعٌ ايتاكٜؽ َهلكاڄ ٗ ايٌڀل ايٛاسـ، ست٢ إْ٘ ُ

 :نلك ايتاكٜؽ مثاْٞ َلات ٗ ايبٝتٌ ُٖٚا

ُاِ ٖ ُو ضيف ُبمٗ يف 

 

ُٖيفُسعُ    

 

ُحب ُ لحثٕضيفح 

 

ُبيفُِ٘ لحضنُٔ نتٍَ

 1136 1136  1136 1136 

ُالحيفًتُْ ٍسًٕ

ُ

ُفُّ٘تش  ُويف

 

ُ  ِيفُب  ُسٍيفُب 

 

ُا خُْعا ُ ع

 1136 1136  1136 1136 
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٭عـاؿ َـ٠ ٖقٙ ا٭١َ، ٚإِا أكاؿ  تكلٜل ٫عتباكٖا كَٛماڄ إتكڀع١ ٗ أٚا٥ٌ ايوٛك

ينعُِٗ ع٢ً مٛ ايڀلٜك١ إوُا٠ بايٓكض  إبڀاٍ َا ؾُٗٛٙ بإبڀاٍ إٔ ٜهٕٛ َؿٝـاڄ

عذب ؾٗٛ ت"ٚأَا ٓشه٘ ،ٚإاْع ٫ َقٖب ي٘ ،َٚلدعٗا إٍ إٓع ،ٗ اؾـٍ

 .َٔ دًِٗٗ

أْا اهلل أعًِ،  صاملط ؾٓشٛ أْٗا كَٛم نٌ سلف كَن إٍ ن١ًُ :ايكٍٛ ايوابع

كٚاٙ أبٛ ائش٢ عٔ  ،ٌِؾڃأْا اهلل أعًِ ٚأځ صإّط أْا اهلل أك٣، ٚ صإلط ٚ

٭ْ٘ أػق َل٠ َكاب١ً اؿلف علف أٍٚ  ;ابٔ عباي، ٜٖٚٛٓ٘ أْ٘ ٫ ٓاب٘ ي٘

لٚٙ بإٔ ايعلب قـ ٛډْٚٳ ،ايه١ًُ أٚ آػلٖا ايه١ًُ، َٚل٠ َكابًت٘ علف ٚه٘

، َٔ ْٚجلاڄ َٔ نًُات تتأيـ َٔ تًو اؿلٚف ُْٛاڄ تتهًِ باؿلٚف إكڀع١ بـ٫ڄ

 : فيو قٍٛ مٖرل

ُيفَفتتُبتتيفرتريُختتري حُٔ ُُشتت  ُُ

ُ

ُتتتتيفُُ أالُا ٖتتت ُ لشتتت ُ الُُ

ُ ٚقاٍ اٯػل  ،ٌا، ؾأت٢ علف َٔ نٌ ١ًْٚأكاؿ إ٫ إٔ تٳ ،أكاؿ ٚإٕ ًل ؾٌل

 :طيبقل

ٌُتتتيفا ِيُاالُ دتىتتتٕ ُاالُتتتتيف

ُ

ُ متتّيُاالُفتتيُفُقتتيفلٕ ُكتٗعتتيفُ ُ

 .كنبٛااأكاؿ باؿلف ا٭ٍٚ أ٫ تلنبٕٛ، ٚبايجاْٞ أ٫ ؾُ

 :ٚقاٍ ايٛيٝـ بٔ إػرل٠ عاٌَ عجُإ ىاطب عـٟ بٔ سامت
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ُقمتتتجُمتتتيفُقحتتتُ٘لٍتتتيفُقيفلتتتجُقتتتتيف ُُُُُ

ُ

ُ( )ُ٘قتتت ٌُ تتتٗجُ  ظتتتتيفُ ِّا  بتتتط الُت ُ

ُ قاٍ  +َٔ أعإ ع٢ً قتٌ َوًِ بٌڀل ن١ًُ= :ٚٗ اؿـٜح، أكاؿ قايت ٚقؿت

 .َهإ اقتٌ +مٵأڂ= :ٖٛ إٔ ٜكٍٛ: ًكٝل

 .(2)أٟ ًاٖـاڄ +نؿ٢ بايوٝـ ًا: =_ أٜٔاڄ_ ٚٗ اؿـٜح 

َٴ  :ـيډٛٳٚٗ ناٌَ إدلؿ َٔ قِٝـ٠ يعًٞ بٔ عٝو٢ ايكُٞ ٖٚٛ 

ُحٔلتتتا ُ لعسيفزتتتُٛٔ رتتيففتقتتتتيُف

ُ

ُت ٖتت ُ نتٍتتيفُبتت إٔ ُ ألستتنُُُ

ُ  .أٟ تلٜو إٓاٜا

 : تًع َٔ ُشاغ اؾٖٛلٟ قاٍ يبٝـٚٗ

ُمُيفُؿتثتتتتتتتتيفلع ٍ تتتتتتتتا  ُ نَت ُفأبتتتتتتتتتيف

ُ

ُُُ ُفثقيفاوتتتتتجُبتتتتتيفذتا ُفيفل تتتتتٕبيف

ُ  : (82ػِا٥ّ ْ)ٚقاٍ عًك١ُ ايؿشٌ  ،أكاؿ ؿكي إٓامٍ

ُ تتأُُ بتت ٖقّيًُتتت ُعمتتُٜشتت ُ 

ُ

ًُيفُ لَكا   تتتتتوحتتتتت ًُببُ ُثتتتتتيفُُوتمتدتتتتتتٕ

ُ  :ٚقاٍ ايلادن ،أكاؿ بوبا٥ب ايهتإ

ُتّتتتتتتيفَ   ضتتتتتؽتُالقتتتتتجُبقاتتتتتيفُٞبتُ 

ُ

ُٔ ستتتتثى ُ لقثتتتتنُوتُعاتتتت ُ ألشتتتتنُُُ

ُ  :ٚقٍٛ أبٞ ؿ٩اؿ ،أٟ عبـ ا٭ًٌٗ

ُٖتتتتت  َُٖضٍتتتتت هُضتتتتتيفٟ ُدتٍٕبّتتتتتيُف

ُ

ُيفا ُت ُٜستٍيفبكّيفُ ذتُ   فكأفتيفُتدُ

ُ
                                                 

ٚٗ بعض ، ٖٚٛ ٌَتٌُ ع٢ً مساف ثكٌٝ، ٜٛدـ ٗ أنجل ايهتب قًت شلا قؿٞ ؾكايت قاف_  1

، قًت قؿٞ يٓا قايت قاف: ٚٗ اـِا٥ّ ٫بٔ دين، ٖٚٞ َِشش١ ،ؾكايت يٞ :ْوؽ ايبٝٔاٟٚ

 : ٚبعـ ٖقا ايبٝت

ُٔ لٍشتتٕ حُوتتتَُوعثتت ُ تتتيف ُُ

ُ

ٍُٗتتتيفُعتتتا  ٔعتتتا ُقٍٗتتتيفحُعمُ

ُ
 

 .٘أػلد٘ ابٔ َاد+ نؿ٢ بايوٝـ ًاٖـاڄ=ٖٛ سـٜح هعـ بٔ عباؿ٠ _  2
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 :ٚقاٍ ا٭ػڀٌ ،أكاؿ اؿباسب

ُ ّتتتيفاو تتجُوٍيفِتتيفُبتتأ لُوتتيفُٖامُِّ

ُ

ُزتت بصتتيفضبُ متتيُ الُ دت تت ُٚ أل ُُُ

ُ أػلٜٔ َٔ ٖقا نجرل َع يًُت (1)(اجملًى_  طلام اجملايى) ٚٚقع ،أكاؿ َٓامشلا

 : ايتٛك١ٜ نكٍٛ ابٔ َهاْى

ُُٛحُاٌتت ُبتت   ُ  َُ  ٌتتُ٘لتتتٗم

ُ

ُلمخغتتتت ُعتتتيف مبغَّودُو تتتثٕفا  ُ

ُ ُفمتتتيُٖقتتتيُ الُؿتقتتت   ُوتتتتيفُُ

ُ

ُ  قمتتتجُلتتتُْاِتتتالُٔستتتّالُٔو تتُتُ

ُ  .أكاؿ بعض ن١ًُ َلسباڄ

ٚيوت  ،تٛهع١ ٗ َٛاقع ٖقا ا٫هتعُاٍ ايػلٜب ;ٚقـ أنجلت َٔ ًٛاٖـٙ

٭ْ٘ ٫ وؤ ؽلٜر  ;ٌ سلٚف ؾٛاتض ايوٛك ع٢ً فيوأكٜـ بقيو تِشٝض ٓ

 . َٔ إلٚك (َلٻ)ٚيٝى َعٗا َا ٌٜرل إيٝ٘ َع ايتٛك١ٜ ظعٌ  ،ايكلإٓ عًٝ٘

ٚدعًٗا ٗ  أْٗا إًاكات إٍ أسٛاٍ َٔ تنن١ٝ ايكًب، :ايكٍٛ ايجأَ

إٍ ًعب اٱّإ، ٚساًُ٘ إٔ ١ًْ اؿلٚف  ا٤ٶٗ ايباب ايجاْٞ إّ (2)ايؿتٛسات

ٚايجُا١ْٝ  ،ٛاقع١ ٗ أٚا٥ٌ هٛك ايكلإٓ ع٢ً تهلاك اؿلٚف مثا١ْٝ ٚهبعٕٛ سلؾاڄاي

ؾٝهٕٛ عـؿ اؿلٚف مثا١ْٝ  ،ٖٓا ٖٞ سكٝك١ ايبٔع سٌِ ي٘ فيو بايهٌـ

 +.ٱّإ بٔع ٚهبعٕٛ ًعب١ا= :"ٚقـ قاٍ ايٓيب ،ٚهبعٌ

ست٢ ٜعًِ  ;ؾٗقٙ اؿلٚف ٖٞ ًعب اٱّإ، ٫ٚ ٜهٌُ ٭سـ أهلاك اٱّإ

 .٥ل ٖقٙ اؿلٚف ٗ هٛكٖاسكا

                                                 

 .ا إؿولُٕٚٚتبعٗ 2دن٤  57ٚهٝبٜٛ٘ ٗ نتاب٘ ْ ،245ْوب٘ إيٝ٘ إدلؿ ٗ ايهاٌَ ْ_  1

 (ّ.    )ٜعين ابٔ علبٞ ايِٛٗ_  2
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ٚنٝـ ٜنعِ ماعِ أْٗا ٚاكؿ٠ ٗ َعإ غرل َعلٚؾ١ َع ثبٛت تًكٞ ايواَعٌ 

 .شلا بايتوًِٝ َٔ َ٪َٔ َٚعاْـ

 ،ؿيت عًٝ٘ ايكلا٥ٔ يوأٍ ايوا٥ًٕٛ ٚي٫ٛ أِْٗ ؾُٗٛا َٓٗا َع٢ٓ َعلٚؾاڄ

 .ٚتٛكى إعاْـٕٚ

 علؾٕٛ شلا َـي٫ٛڄي٫ٛ إٔ ايعلب ناْٛا ٜ= :قاٍ ايكآٞ أبٛ بهل بٔ ايعلبٞ

ؾًِت  (سِ)بٌ ت٬ عًِٝٗ "بِٝٓٗ يهاْٛا أٍٚ َٔ أْهل فيو ع٢ً ايٓيب َتـا٫ٚڄ

 +.ؾًِ ٜٓهلٚا فيو َع تٌٛؾِٗ إٍ عجل٠ ٚسلُِٗ ع٢ً مي١ ،ٚغرلُٖا (ْ) ٚ

 .َٚا ايلٓٔ :ٚقـ هأيٛا عٔ أٚٓض َٔ ٖقا ؾكايٛا :قًت

ن٬ّ ايعلب، ٖٚا  ٚغرلٙ ؾٗٛ َٔ ْٛاؿك ،ٚأَا َا اهتٌٗـٚا ب٘ َٔ بٝت مٖرل

 . ٚفيو ٫ ٜٓاهب َكاّ ايهتاب اجملٝـ ،أػلز كلز ا٭يػام ٚايتًُٝض

هُع ا٭قٛاٍ ايلادع١ إٍ إٔ ٖات٘ اؿلٚف ٚٓعت بتًو  :ايٓٛع ايجاْٞ

  :ٚؾٝ٘ َٔ ا٭قٛاٍ أكبع١ ،أٚ أؾعا٫ڄ ،اشل٦ٝات أزلا٤

ٚاػتاكٙ  ،ٌٚإتهًُ ،ٗ عـاؿ ا٭قٛاٍ ٗ أٚشلا ؾُاع١ َٔ ايعًُا٤ :ايتاهع

ْٚوب يوٝبٜٛ٘ ٗ  ،قاي٘ مٜـ بٔ أهًِ أزلا٤ يًوٛك اييت ٚقعت ؾٝٗا،ايؿؼل أْٗا 

ْٚوب٘ ُاسب  ،أٚ يًؼًٌٝ ،نتاب٘ باب أزلا٤ ايوٛك َٔ أبٛاب َا٫ ِٜٓلف

ؾتهٕٛ ٖات٘  ;ٜٚعٔـٙ ٚقٛع ٖات٘ اؿلٚف ٗ أٚا٥ٌ ايوٛك ،ايهٌاف يٮنجل

وٛك، ٚزلٝت بٗا نُا ْكٍٛ اؿلٚف قـ دعًت أزلا٤ بايع١َ٬ ع٢ً تًو اي

ٛډ ،ٚايلم١َ ز ،ايهلاه١ ب ت ايعلب بأزلا٤ اؿلٚف نُا لٙ ايكؿاٍ َا زلٻْٚ

زلٛا ٫ّ ايڀا٥ٞ ٚايـ ساكث١، ٚزلٛا ايقٖب عٌ، ٚايوشاب غٌ، ٚاؿٛت 
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ٚسا٤ قب١ًٝ َٔ َقسر، ٚقاٍ ًلٜض بٔ أٚؾ٢ : ْٕٛ، ٚاؾبٌ قاف، ٚأقٍٛ

 :ايعٓوٞ أٚ ايعبوٞ

ُ و ُشتتيفز ٖتت   ٌُ٘ضتتيفوٗئُ لتتُُ

ُ

ًُُُُُ فّتتالُتتتالُضتتيفوٗيُقاتتنُ لثقتتت 
( )ُ

ُ ٛٳؿٻ٠ځ ؾٹٞ ايڃكڂلٵبٳ٢طٜلٜـ سِ عول اييت ؾٝٗا  ُٳ ٘ٹ أځدٵلاڄ إڇ٫ډ ايڃ ِٵ عٳًځٝٵ ٌٵ ٫ أځهٵأځيڂهڂ  . صقڂ

ٚقـ  ،َا إٕ ايٌإٔ إٔ ٜهٕٛ ا٫هِ غرل ؿاػٌ ٗ إو٢ُ ٜٚبعـ ٖقا ايكٍٛ بعـاڄ

وًٌُ، ع٢ً أْ٘ ٜلؿٙ اؼاؿ ٖقٙ ٚدـْا ٖقٙ اؿلٚف َكل٠٤ٚ َع ايوٛك بإْاع إ

ٚأْ٘ مل تٛٓع أزلا٤ ايوٛك  ،ٚسِ ،ٚآيل ،َجٌ آمل ،اؿلٚف ٗ عـ٠ هٛك

 . ا٭ػل٣ ٗ أٚا٥ًٗا

قاي٘  ،إْٗا أزلا٤ يًكلإٓ اُڀًض عًٝٗا :ٚقاٍ ْاع١ :ايكٍٛ ايعاًل

 .ٚقتاؿ٠ ،ٚايوـٟ ،ايهًيب

يًكلإٓ، مٛ  ٜٚبڀً٘ أْ٘ قـ ٚقع بعـ بعٔٗا َا ٫ ٜٓاهبٗا يٛ ناْت أزلا٤

ّٴ( 1)امل ط  . صأځسٳوٹبٳ ايٓٻايٴ( 1)امل ط ، ٚصغڂًٹبٳتٵ ايلټٚ

كٚٚا  إٔ نٌ سلٚف َلنب١ َٓٗا ٖٞ اهِ َٔ أزلا٤ اهلل :ايكٍٛ اؿاؿٟ عٌل

ٚههت عٔ اؿلٚف  ،ٜا سِ عول ،ٜا نٗٝعّ :عٔ عًٞ أْ٘ نإ ٜكٍٛ

 .ؾرلدع بٗا إٍ َا ٜٓاهبٗا إٔ تٓـكز ؼت٘ َٔ ا٭قٛاٍ ،إؿلؿ٠

أٚ مٛٙ عٔ  ٜٚبڀً٘ عـّ ا٫كتباٙ بٌ بعٔٗا ٚبٌ َا بعـٙ ٭ٕ ٜهٕٛ ػدلاڄ

                                                 

، بين َل٠ بٔ نعب ائُرل ٗ ٜقنلْٞ كادع حملُـ بٔ طًش١ ايوذاؿ بٔ عبٝـاهلل ايكلًٞ َٔ_  1

ؾهاْت ؿاي١ ع٢ً  ص٢بٳلٵكڂايڃ ٞٵؾٹ ٠ځؿٻٛٳإځ ٫ډإڇ اڄلٳدٵأځ ٘ٹٝٵًځعٳ ِٵهڂيڂأځهٵأځ ٫ځ ٌٵقڂطٚأكاؿ عِ هٛك٠ ايٌٛك٣ ٭ٕ ؾٝٗا 

 .يكلٍٜ ايقٜٔ َِٓٗ قُـ ايوذاؿ"قلاب١ ايٓيب
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ٍٳ إڇيځٝٵوځ( 1)إّ ط ، ٚصفٳيٹوځ ايڃهٹتٳابٴ( 1)امل طَجٌ  ،اهِ اهلل  . صنٹتٳابٷ أڂْنڇ

 ،ؾعٌ أمل :ؾإٕ سلٚف إّٓ نتاب ;ٖٞ أؾعاٍ :قاٍ إاٚكؿٟ :ايجاْٞ عٌل

 .ْنٍ عًٝهِأٟ  :ؾإلاؿ آمل فيو ايهتاب ،َع٢ٓ ْنٍ

ٜٚبڀٌ ن٬َ٘ أْٗا ٫ تكلأ بِٝؼ ا٭ؾعاٍ ع٢ً إٔ ٖقا ٫ ٜتأت٢ ٗ ْٝعٗا مٛ 

 . باٱعلاض عٓ٘ ٚي٫ٛ غلاب١ ٖقا ايكٍٛ يهإ سلٜاڄ ،ٚآيل ،ٚإّٓ ،نٗٝعّ

تٓـكز ؾٝ٘ ا٭قٛاٍ ايلادع١ إٍ إٔ ٖات٘ اؿلٚف سلٚف ٖذا٤  :ايٓٛع ايجايح

 :ٝ٘ َٔ ا٭قٛاٍَكِٛؿ٠ بأزلا٥ٗا ٭غلاض ؿاع١ٝ يقيو ٚؾ

 ;بٗا نُا أقوِ بايكًِ _تعاٍ_إٔ ٖات٘ اؿلٚف أقوِ اهلل  :ايكٍٛ ايجايح عٌل

ٚأٍُٛ ايتؼاطب _ تعاٍ_٭ٕ َوُٝاتٗا تأيؿت َٓٗا أزلا٤ اهلل  ;بٗا تٜٓٛٗاڄ

 .قاي٘ ا٭ػؿٍ ،ٚايعًّٛ

إف ٫ وقف  ;بٗا يقنل سلف ايكوِ ٚقـ ٖٚٔ ٖقا ايكٍٛ بأْٗا يٛ ناْت َكوُاڄ

ٚبأْٗا قـ ٚكؿ بعـٖا ٗ بعض إٛآع قوِ  ،اهِ اؾ٬ي١ عٓـ ايبِلٌٜإ٫ َع 

ِڇط مٛ ٚٳايڃكځًځ ٌڇ( 1)سِ ط ٚ صٕ  ُٴبٹ  ص.ٚٳايڃهٹتٳابٹ ايڃ

 ،ٚقـ اهتهلٖٛا اؾُع بٌ قوٌُ ع٢ً َكوِ ٚاسـ: قاٍ ُاسب ايهٌاف

ٌٳ٢ ط :_تعاٍ_ست٢ قاٍ اـًٌٝ ٗ قٛي٘  ٌڇ إڇفٳا ٜٳػٵ ٗٳاكڇ( 1)ٚٳايًډٝٵ  صإڇفٳا تٳذٳًډ٢ ٚٳايٓٻ

 .إٔ ايٛاٚ ايجا١ْٝ ٖٞ اييت تِٔ ا٭زلا٤ يٮزلا٤ أٟ ٚاٚ ايعڀـ

ٚإٔ نلا١ٖٝ  ،ٚاؾٛاب عٔ ٖقا إٔ اػتِاْ اؿقف باهِ اؾ٬ي١ كتًـ ؾٝ٘

ْع قوٌُ تٓـؾع ظعٌ ايٛاٚ ايتاي١ٝ شلات٘ ايؿٛاتض ٚاٚ ايعڀـ ع٢ً أِْٗ قـ 

 :ْعٛا بٌ قوٌُ، قاٍ ايٓابػ١
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ُتلتتتٍعيُ لحتثتتتتُٜ لتتُتٔ هللُٔ هللُ

ُ

ُضتتتيف رُالُ لتتتٍك ُٔالُ رتيفوتتتنُ

ُ أْٗا هٝكت َوام ايتٗذٞ َولٚؿ٠ ع٢ً ِ٘ ايتعـٜـ ٗ  :ايكٍٛ ايلابع عٌل

ٚقـ _ يٓٛلِٖ ٗ إٔ ٖقا ايهتاب إتًٛ عًِٝٗ ٚإٜكاٚاڄ ،يًٌُلنٌ تبهٝتاڄ ;ايتٗذ١ٝ

ٖٛ ن٬ّ َ٪يـ َٔ عٌ سلٚف ن٬َِٗ نأْ٘  _شـٚا باٱتٝإ بوٛك٠ َجً٘تٴ

ٜٚوتأْى ٭ْؿوِٗ بايٌلٚع ٗ فيو بتٗذٞ  ،ػلِٜٗ َشاٚي١ إعاك١ٜٓ

َٳ تعلٜٔاڄ ;َٚعاؾ١ ايٓڀل ،اؿلٚف مل ٜعلف تكاطٝع  ٔٵبِٗ َعاًَتِٗ َعا١ًَ 

ست٢ ٜهٕٛ عذنِٖ عٔ  ;ابتٻؾًٝكٓٗا نتٗذٞ ايِبٝإ ٗ أٍٚ تعًُِٗ بايهڂ ;ايًػ١

 .٫ َعقك٠ شلِ ؾٝ٘ إعاك١ٓ بعـ ٖقٙ احملاٚي١ عذناڄ

 .ٚايؿلا٤ ،ٚقڀلب ،ٚقـ فٖب إٍ ٖقا ايكٍٛ إدلؿ

 .+ٖٚقا ايكٍٛ َٔ ايك٠ٛ ٚاـ٬ق١ بايكبٍٛ َٓني١= :قاٍ ٗ ايهٌاف

إٔ نٌ  :ٖٚٛ ايقٟ نتاكٙ ٚتٛٗل إٓاهب١ يٛقٛعٗا ٗ ؾٛاتض ايوٛك :ٚقًت

٘ٹط :ٜكٍٛ _تعاٍ_٭ٕ اهلل  ;هٛك٠ َكِٛؿ٠ باٱعذام َٹجٵًٹ ٔٵ  َٹ  صؾځأڃتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ 

حملاٚيت٘ ٜٚ٪ٜـ ٖقا ايكٍٛ إٔ ايتٗذٞ ٚاٖل  ;ٓاهب اؾتتاغ َا ب٘ اٱعذام بايتُٗٝـؾ

ٚإٔ ايتٗذٞ َعلٚف عٓـِٖ  ،ؾًقيو مل ٜوأيٛا عٓ٘ يٛٗٛك أَلٙ ;ٗ ٖقا إكِـ

ؾإفا فنلت سلٚف اشلذا٤ ع٢ً تًو ايهٝؿ١ٝ إعٗٛؿ٠ ٗ ايتعًِٝ ٗ َكاّ  ،يًتعًِٝ

٭ٕ ساشلِ نشاي٘  ;عًَٛٛا َعا١ًَ إتعًِغرل ُاحل يًتعًِٝ علف ايواَعٕٛ أِْٗ 

 .ٗ ايعذن عٔ اٱتٝإ به٬ّ بًٝؼ

 ،ٜٚعٔـ ٖقا ايٛد٘ تعكٝب ٖات٘ اؿلٚف ٗ غايب إٛاقع بقنل ايكلإٓ

 .ٚآمل أسوب ايٓاي، ٚآمل غًبت ايلّٚ ،أٚ نتابٝت٘ إ٫ ٗ نٗٝعّ ،ٚتٓنًٜ٘
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 ;اٚٚد٘ ؽِّٝ بعض تًو اؿلٚف بايتٗذٞ ؿٕٚ بعض، ٚتهلٜل بعٔٗ

ٚيعً٘ ٕلاعا٠ ؾِاس١ ايه٬ّ، ٜٚ٪ٜـٙ إٔ َعِٛ َٛاقع ٖقٙ  ،٭َل ٫ ْعًُ٘

اؿلٚف ٗ أٚا٥ٌ ايوٛك إه١ٝ عـا ايبكل٠ ع٢ً قٍٛ َٔ دعًٖٛا نًٗا َـ١ْٝ ٚآٍ 

ٚإٔ قِـ ايتشـٟ  ،عُلإ، ٚيعٌ فيو ٭ُْٗا ْنيتا بكلب عٗـ اشلذل٠ َٔ َه١

ٚٻ ـٷِٵٗ ايكلإٓ ايٓامٍ َه١ قځ اؿلٚف اييت أزلا٩ٖا كت١َٛ  _أٜٔاڄ_يٞ، ٜٚ٪ٜـٙ أ

ٚاؿا٤ قل٥ت ؾٛاتض ايوٛك  ،ٚايڀا٤ ،ٚايلا٤ ،ٚاشلا٤ ،بأيـ ٖـٚؿ٠ َجٌ ايٝا٤

نُا _يًؼؿ١  طًباڄ ;َكِٛؿ٠ ع٢ً ايڀلٜك١ اييت ٜتٗذ٢ بٗا يًِبٝإ ٗ ايهتاب

 . _(آمل)ٗ آػل ٖقا إبشح َٔ تؿورل  هٝأتٞ قلٜباڄ

ست٢ إفا ٚكؿت عًِٝٗ بعـ  ;شلٚف إكڀع١أْٗا تعًِٝ يً :ايكٍٛ اـاَى عٌل

فيو َ٪يؿ١ ناْٛا قـ عًُٖٛا نُا ٜتعًِ ايِبٝإ اؿلٚف إكڀع١، ثِ ٜتعًُْٛٗا 

قاي٘ عبـ ايعنٜن بٔ و٢ٝ، ٜعين إف مل ٜهٔ ؾِٝٗ َٔ وؤ ايهتاب١ إ٫  ،َلنب١

 .ٚنٓا١ْ َٔ أٌٖ َه١ ،ٚبعض قلٍٜ ،ٚبعض ط٤ٞ ،بعض إـٕ نأٌٖ اؿرل٠

أسٛاٍ ايعلب ٗ ايكلا٠٤ ٚايهتاب١ تكًبات َتٓٛع١ ٗ ايعِٛك ٚيكـ تكًبت 

 ٭ِْٗ ْنسٛا إٍ ايب٬ؿ ايعلب١ٝ َٔ ايعلامڇ ;إؼتًؿ١، ؾهاْٛا باؿ٨ ا٭َل أٌٖ نتاب١

ٚقـ أثبت ايتاكٜؽ إٔ ٓؼِ  ،ايكلا٠٤ ٚايهتاب١ ـٴٗٵَٳ بعـ تبًبٌ ا٭يؤ، ٚايعلامٴ

إعذِ ايتوع١ ٚايعٌلٜٔ،  ٚٚٓع سلٚف ،بٔ إكّ أٍٚ َٔ عًِ ايعلب ايهتاب١ا

ثِ إٕ ايعلب ٕا باؿٚا أٟ ههٓٛا ايباؿ١ٜ تٓاهت ايكبا٥ٌ ايباؿ١ٜ بڀٍٛ اينَإ ايكلا٠٤ 

ؾبكٝت ايهتاب١ ٗ اؿٛآل  ;ٚايهتاب١، ًٚػًِٗ ساشلِ عٔ تًكٞ َباؿ٨ ايعًّٛ
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نشٛآل ايُٝٔ ٚاؿذام، ثِ ٕا تؿلقٛا بعـ هٌٝ ايعلّ ْكًٛا ايهتاب١ إٍ إٛاطٔ 

ؾهاْت ط٤ٞ بٓذـ ٜعلؾٕٛ ايكلا٠٤ ٚايهتاب١، ِٖٚ ايؿلق١ ايٛسٝـ٠  ;ْنيٖٛا اييت

إٕ ايقٜٔ ٚٓعٛا  :ٚيقيو ٜكٍٛ أٌٖ اؿذام ٚلـ ،َٔ ايكشڀاٌْٝ بب٬ؿ لـ

ٜلٜـٕٚ َٔ ايٛٓع أِْٗ عًُٖٛا  ،ايهتاب١ ث٬ث١ ْؿل َٔ بين ب٫ٕٛ َٔ ط٤ٞ

لب باؿذام تنعِ إٔ ؾايع ;يًعـْاٌْٝ بٓذـ، ٚنإ أٌٖ اؿرل٠ ٜعًُٕٛ ايهتاب١

اـ٘ تعًُٛٙ عٔ أٌٖ ا٭ْباك ٚاؿرل٠، ٚق١ِ إتًُى ٗ نتب ا٭ؿب تقنلْا 

 .إف نإ ايقٟ قلأ ي٘ ايِشٝؿ١ غ٬ّ َٔ أغ١ًُٝ اؿرل٠ ;بقيو

 ;ٚيكـ نإ ا٭ٚي ٚاـنكز َع أِْٗ َٔ ْامس١ ايكشڀاٌْٝ قـ تٓاهٛا ايهتاب١

ايورل أْ٘ مل ٜهٔ أسـ َٔ  ؾكـ ٚكؿ ٗ ;إف ناْٛا أٌٖ مكع ٚؾلٚه١ٝ ٚسلٚب

 ;ٚنإ ٗ أهل٣ إٌلنٌ ّٜٛ بـك َٔ وؤ فيو ،ا٭ِْاك وؤ ايهتاب١ بإـ١ٜٓ

ِ عٌل٠ َٔ غًُإ أٌٖ إـ١ٜٓ ًِّعٳبإٔ ٜٴ ٟؾهإ َٔ ٫ َاٍ ي٘ َٔ ا٭هل٣ ٜؿتـ

ؾتعًِ مٜـ بٔ ثابت ٗ ْاع١، ٚناْت ايٌؿا٤ بٓت عبـ اهلل ايكل١ًٝ  ;ايهتاب١

 .ٖٚٞ عًُتٗا ؿؿ١ِ أّ إ٪ٌَٓؼؤ ايهتاب١ 

ٜٚٛدـ ٗ أهاطرل ايعلب َا ٜكتٔٞ إٔ أٌٖ اؿذام تعًُٛا ايهتاب١ َٔ أٌٖ 

 ،ؾكـ فنلٚا ق١ِ ٖٚٞ إٔ احملض بٔ دٓـٍ َٔ أٌٖ َـٜٔ ;َـٜٔ ٗ دٛاكِٖ

أظـ، ٖٚٛم، ٚسڀٞ، ٚنًُٔ، ٚهعؿّ، ): نإ ي٘ هت١ أبٓا٤ ِٖٚ ٚنإ ًَهاڄ

 .(ٚقلًت

ٚدعٌ  ،ؾذعٌ أظـ َه١ ،٢ ب٬ؿ َـٜٔ َٚا سٛشلاعً ؾذعٌ أبٓا٤ٙ ًَٛناڄ
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نإ ٗ  ٓاڄُٳًٹبايڀا٥ـ ٚلـ، ٚدعٌ ايج٬ث١ ايباقٌ َـٜٔ، ٚإٔ نځ ٝاڄڀِّٚسٳ ماڄٛٻٖٳ

ؾهاْت سلٚف  :قايٛا (1)ٖٚٛ َٔ ايقٜٔ أػقِٖ عقاب ّٜٛ اي١ًٛ ،مَٔ ًعٝب

 .ٚٓػٜ ،ثِ أؿكٛا بٗا ثؼق ،اشلذا٤ أزلا٤ ٖ٪٤٫ إًٛى

ايك١ِ َِٓٛع١ يتًكٌ ا٭طؿاٍ سلٚف إعذِ بڀلٜك١ ه١ًٗ  ؾٗقا ٜكتٔٞ إٔ

ٚتكتٔٞ إٔ سلٚف ثؼق ٚٓػٜ مل تهٔ ٗ َعذِ أٌٖ  ،تٓاهب عكٛشلِ

٫ٚ  ،إْٗا َٔ اؿلٚف غرل ايهجرل٠ ا٫هتعُاٍ ؾأؿكٗا أٌٖ اؿذام، ٚسكاڄ ،َـٜٔ

إٛدٛؿ٠ ٗ نٌ ايًػات إ٫ إٔ ٖقا ايكٍٛ ٜبعـٙ عـّ ٚدٛؿ ْٝع اؿلٚف ٗ 

 . _ نُا هٝأتٞ بٝاْ٘ َٔ ن٬ّ ايهٌاف_ بٌ إٛدٛؿ ِْؿٗا  ،تض ايوٛكؾٛا

أْٗا سلٚف قِـ َٓٗا تٓبٝ٘ ايواَع َجٌ ايٓـا٤ إكِٛؿ  :ايكٍٛ ايواؿي عٌل

ٚأبٛ  ،ٚا٭ػؿٍ ،ثعًب :قاي٘ ،ٱٜكاٚ فٖٔ ايواَع ;ٜا ؾت٢ :ٗ قٛيو ب٘ ايتٓبٝ٘

 .عبٝـ٠

 +.٥ـ ٫ ٚبٌ ٫نُا ٜكٍٛ ٗ إٌْاؿ أًٗل ايكِا= :قاٍ ابٔ عڀ١ٝ

إٕ اؿهِٝ إفا ػاطب َٔ ٜهٕٛ قٌ =: قاٍ ايؿؼل ٗ تؿورل هٛك٠ ايعٓهبٛت

يًٝؿت إؼاطب إيٝ٘  ;أٚ ٌَػٍٛ ايباٍ ٜكـّ ع٢ً ايه٬ّ إكِٛؿ ٦ًٝاڄ ،ايػؿ١ً

                                                 

 :باٖاايوشاب١ ٚقـ أُابتِٗ ُٛاعل ؾقنلٚا إٔ ساكث١ اب١ٓ نًُٔ قايت تلثٞ أ: اي١ًٛ_  1

ُ مىتتتتتتتتتتتتتتتتتتَُِتتتتتتتتتتتتتتتتتت ًُ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتُع

ُ

ُُٛ ُِمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتُْٔستتتتتتتتتتتتتتتتتتىتُ  متتتتتتتتتتتتتتتتتت

ُ ُستتتتتتتتتتتتتتتٗ ُ لقتتتتتتتتتتتتتتتًُٕاتتتتتتتتتتتتتتتتيفُٓ لتتتتتتتتتتتتتتتت

ُ

ُٔستتتتتتتتتتتىتًُتمتتتتتتتتتتتُْتتتتتتتتتتتتطث ٌُتتتتتتتتتتتيف   ُ

ُ ُٔا تتتتتتتتتتتتتتتتطجُ ٌٕتتتتتتتتتتتتتتتتجٌُتتتتتتتتتتتتتتتتيف  ُ 

ُ

ُا  ُقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٕوُ٘وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىطمُْ

ُ  .َٚوش١ ايتٛيٝـ ٚاٖل٠ ٗ ٖات٘ ا٭بٝات
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َجٌ  ؾكـ ٜهٕٛ فيو إكـّ ن٬َاڄ ،بوبب فيو إكـّ ثِ ٌٜلع ٗ إكِٛؿ

عًٝ٘  ٌٳبٹكڃٝٴيٹ ;نُٔ ِٜؿل ٕكـّ ُٛتاڄٚسلٚف ا٫هتؿتاغ، ٚقـ ٜهٕٛ ا ،ايٓـا٤

يتهٕٛ ؿ٫يتٗا ع٢ً  ;َٔ سلٚف ايتٗذٞ ؾاػتاك اؿهِٝ يًتٓبٝ٘ سلٚؾاڄ ;ايواَع

 . +ؾتُشٔت يًتٓبٝ٘ ع٢ً غلض َِٗ ،إف يٝى شلا َؿّٗٛ ;قِـ ايتٓبٝ٘ َتع١ٓٝ

ٖٚٛ إٔ ايٓيب ا٭َٞ ايقٟ مل ٜكلأ قـ  ،أْٗا إعذام بايؿعٌ :ايكٍٛ ايوابع عٌل

ٖٚقا  ،ؾٝهٕٛ ايٓڀل بٗا َعذن٠ ;ٍٛ ايكلا٠٤ نُا ٜٓڀل بٗا َٗل٠ ايهتب١ْڀل بأُ

 . ٭ٕ ا٭َٞ ٫ ٜعول عًٝ٘ ايٓڀل باؿلٚف ;بٌ ايبڀ٬ٕ

٫ ط :ؾكايٛا ،ٕٓٛ عٔ زلاع ايكلإٓلڇعٵإٔ ايهؿاك ناْٛا ٜٴ :ايكٍٛ ايجأَ عٌل

٘ٹ ٛٵا ؾٹٝ ٚٳايڃػٳ ٕڇ  ٗٳقٳا ايڃكڂلٵآ ُٳعٴٛا يٹ يٝكبًٛا ع٢ً طًب  ;لٚفٚكؿت شلِ ٖقٙ اؿأڂؾځ صتٳوٵ

ٖٚٛ قلٜب َٔ  ،قڀلب :ؾٝكع إيِٝٗ َا ٜتًٖٛا ب٬ قِـ، قاي٘ ;ؾِٗ إلاؿ َٓٗا

 . ايكٍٛ ايواؿي عٌل

ٚا بٗا َٔ قبٌ أْبٝا٥ِٗ إٔ ـٴعٹٚٴ ،أْٗا ع١َ٬ ٭ٌٖ ايهتاب :ايكٍٛ ايتاهع عٌل

 . ايكلإٓ ٜؿتتض علٚف َكڀع١

 ،هٝكٛيٕٛ بكـّ ايكلإٓ َٛاڄعًِ اهلل إٔ ق= :قاٍ ايتدلٜنٟ :يكٍٛ ايعٌلٕٚا

 +.ؾأكاِٖ أْ٘ َ٪يـ َٔ سلٚف نشلٚف ايه٬ّ

٭ٕ تأيٝـ ايه٬ّ َٔ أُٛات ايهًُات أًـ ؿ٫ي١ ع٢ً سـٚث٘  ;ٖٚقا ِٖٚ

 . يك١ً أُٛاتٗا ;َٔ ؿ٫ي١ اؿلٚف إكڀع١

أْٗا ثٓا٤ أث٢ٓ اهلل ب٘ ع٢ً  :كٟٚ عٔ ابٔ عباي :ايكٍٛ اؿاؿٟ ٚايعٌلٕٚ

 .أٚ ايجاْٞ ،يكٍٛ ا٭ٍٖٚٚٛ ٜلدع إٍ ا ،ْؿو٘
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ٖقا ْاع ا٭قٛاٍ، ٫ٚ ًو إٔ قلا٠٤ ناؾ١ إوًٌُ إٜاٖا بأزلا٤ سلٚف 

ٚإٔ كزلٗا ٗ اـ٘ بِٛك٠  ،َِٝ ؿٕٚ إٔ ٜكلأٚا أمل ،٫ّ ،اشلذا٤ َجٌ أيـ

 ،ٜٚعٌ ا٫قتِاك ع٢ً ايٓٛعٌ ايجاْٞ ،اؿلٚف ٜنٜـ ْٝع أقٛاٍ ايٓٛع ا٭ٍٚ

ٜٓـكز ؼت فٜٓو ايٓٛعٌ َتؿاٚت ٗ ؿكدات  ٚايجايح ٗ اؾ١ًُ، ع٢ً إٔ َا

ؾإٕ ا٭قٛاٍ ايجاْٞ، ٚايوابع، ٚايجأَ، ٚايجاْٞ عٌل، ٚاـاَى عٌل،  ;ايكبٍٛ

أٚ نًُات  ،ٚايواؿي عٌل، ٜبڀًٗا إٔ ٖقٙ اؿلٚف يٛ ناْت َكتٔب١ َٔ أزلا٤

ٚأهكڀٓا َا  ،ؾإفا تعٌ ٖقإ ايٓٛعإ ;يهإ اؿل إٔ ٜٓڀل بوُٝاتٗا ٫ بأزلا٥ٗا

: إٔ ا٭كدض َٔ تًو ا٭قٛاٍ ث٬ث١ ّٳًڂػٳ _ إ َٔ ا٭قٛاٍ إٓـكد١ ؼتُٗا ٚاٖٝاڄن

يعذنِٖ عٔ إعاك١ٓ، أٚ  ٚتوذ٬ٝڄ ،ٖٚٞ نٕٛ تًو اؿلٚف يتبهٝت إعاْـٜٔ

أقوِ بٗا يتٌلٜـ قـك  نْٛٗا أزلا٤ يًوٛك ايٛاقع١ ٖٞ ؾٝٗا، أٚ نْٛٗا أقواَاڄ

 ،ٱػلادِٗ َٔ ساي١ ا٭١َٝ ;٥ـ ايهتاب١ٚتٓبٝ٘ ايعلب ا٭ٌَٝ إٍ ؾٛا ،ايهتاب١

 216_1/207 .ٚأكدض ٖقٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ٖٛ أٚشلا

ٖٛ اٱكًاؿ إٍ َا ؾٝ٘ ٬ُغ ايعادٌ ايقٟ ٫ ٜٓكض  :ٚاشلـ٣ ايٌلعٞ_ 7

 1/225 .٬ُغ اٯدٌ

 ،ٖٚٛ طًب ايٛقا١ٜ، ٚايٛقا١ٜ ايِٝا١ْ :َٔ اتِـ با٫تكا٤ :ٚإتكٞ_ 8

ٞ ٖٛ اؿقك إتڀًب يًٓذا٠ َٔ ٤ًٞ َهلٚٙ َٔل، ؾإتك ;ٚاؿؿٜ َٔ إهلٚٙ

 ،ٚاهتعـٚا يڀًب َلٓات٘ ،٘ٴبٳٔٳأٟ ايقٜٔ ِٖ ػا٥ؿٕٛ غځ :ٚإلاؿ ٖٓا إتكٌ اهللځ

 ;ٚتـبلٚا َا ٜـعٛ إيٝ٘ ،ؾإفا قل٨ عًِٝٗ ايكلإٓ اهتُعٛا ي٘ ،ٚاهتذاب١ طًب٘

 1/226  .ؾاٖتـٚا

 ،إٓٗٝات َٔ ايهبا٥لٚادتٓاب  ،ٖٞ اَتجاٍ ا٭ٚاَل :ٚايتك٣ٛ ايٌلع١ٝ_ 9
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أٟ اتكا٤ َا دعٌ اهلل ا٫قتشاّ ؾٝ٘  ;ٚباطٓاڄ ٚعـّ ا٫هذلهاٍ ع٢ً ايِػا٥ل ٚاٖلاڄ

 1/226 .ؾايهبا٥ل نًٗا َتٛعـ ؾاعًٗا بايعكاب ؿٕٚ ايًُِ ;غٔب٘ ٚعكاب٘ َٛدباڄ

إف ا٭ٌُ عـّ ايٓكٌ إ٫  ;نايلمم يػ١ ،عٓـ أٌٖ ايو١ٓ ٚايلمم ًلعاڄ_ 10

٭ٕ ُؿ١ اؿٌ ٚاؿل١َ غرل  ;لمم ع٢ً اؿ٬ٍ ٚاؿلاّؾِٝـم اهِ اي ;يـيٌٝ

٫ٚ ٜكبٌ اهلل إ٫  ،ؾبٝإ اؿ٬ٍ َٔ اؿلاّ ي٘ َٛاقع أػل٣ ،ًَتؿت إيٝٗا ٖٓا

اـُل ٚايتذاك٠ ؾٝٗا قبٌ  :َجٌ ،ٚفيو ىتًـ باػت٬ف أسٛاٍ ايتٌلٜع ،طٝباڄ

 .ؼلّٗا، بٌ إكِٛؿ أِْٗ ٜٓؿكٕٛ ٖا ٗ أٜـِٜٗ

 فيو ٗ ١ًْ ؾلٚع َوأي١ ػًل إؿاهـ ٚايٌلٚك ٚػايؿت إعتني١ ٗ

 ،ٚتكـٜلُٖا، َٚوأي١ ايلمم َٔ إوا٥ٌ اييت دلت ؾٝٗا إٓاٚل٠ بٌ ا٭ًاعل٠

ٚإعتني١ نُوأي١ اٯداٍ، َٚوأي١ ايوعل، ُٚوو إعتني١ ٗ َوأي١ ايلمم بأؿي١ 

 1/235 .٫ تٓتر إڀًٛب

 ،ٚا٭ٌٖ ،ؿع١ ع٢ً ايٓؿىإعڀا٤ ايلمم ؾُٝا ٜعٛؿ بإٓ :ٚاٱْؿام_ 11

ٚأكٜـ  ،أٚ ايتكلب هلل بايٓؿع ي٘ َٔ طعاّ أٚ يباي ،ٚايعٝاٍ َٚٔ ٜلغب ٗ ًُت٘

 ،ٚتوـٜـ ْٛا٥ب إوًٌُ بكل١ٜٓ إـغ ،ٚأٌٖ اؿاد١ ،ب٘ ٖٓا بج٘ ٗ ْؿع ايؿكلا٤

 1/235. ٚاي٠٬ِ ،ٚاقذلاْ٘ باٱّإ

تڀًل ايكًب ع٢ً  ا٭يباب ٚايعكٍٛ، ٚايعلب :ٚإلاؿ َٔ ايكًٛب ٖٓا_ 12

ايًش١ُ ايِٓٛبل١ٜ، ٚتڀًك٘ ع٢ً اٱؿكاى ٚايعكٌ، ٫ٚ ٜهاؿٕٚ ٜڀًكْٛ٘ ع٢ً غرل 

ٚفيو غايب ن٬َِٗ ع٢ً اؿٝٛإ، ٖٚٛ إلاؿ ٖٓا، َٚكلٙ  ،فيو بايٓوب١ يٲْوإ

 1/255. ٚيهٔ ايكًب ٖٛ ايقٟ ّـٙ بايك٠ٛ اييت بٗا عٌُ اٱؿكاى ،ايـَاؽ ٫ قاي١
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ٚقـ قٌٝ إٕ أًُ٘ اٱعقاب َِـك أعقب إفا أماٍ  ،ا٭مل: ايعقاب_ 13

َٓ٘ اهِ َِـك عقف اشلُن٠،  ؼٳٝٵِٹؾځ ;٭ٕ ايعقاب ٜنٌٜ س٠ٚ٬ ايعٍٝ ;ايعقٚب١

إف يٝى ًٜنّ َِرل  ;أٚ ٖٛ اهِ َٛٓٛع يٮمل بـٕٚ ٬َس١ٛ اًتكام َٔ ايعقٚب١

 1/258 .ايه١ًُ إٍ ْٛرلتٗا ٗ اؿلٚف

ٔٵ ايٓٻايڇط :ٚقٛي٘_ 14 َٹ ٚقـ ٜذلا٣٤ إٔ اٱػباك َجً٘  ،كـّ ٫ قاي١ػدل َ صٚٳ

ع٢ً فات َجً٘، أٚ َع٢ٓ ٫ ٜهٕٛ إ٫ ٗ  ٭ْ٘ إفا نإ إبتـأ ؿا٫ڄ ;قًٌٝ اؾـ٣ٚ

: أٚ ٗ ايٓاي غرل فـ غ٬ف قٛيو ،نإ اٱػباك عٔ إبتـأ بأْ٘ َٔ ايٓاي ايٓاي

ػباك بكٛشلِ ؾإٕ ايؿا٥ـ٠ ٚاٖل٠، ؾٛد٘ اٱ ;اـٔل َٔ ايٓاي، أٟ ٫ َٔ ا٥٬ٕه١

ٗ ت١٦ٓٗ يٞ غڀ١  (1)ٚمٛ قٍٛ بعض أعن٠ ا٭ُشاب ،َٔ ايٓاي ٗ مٛ اٯ١ٜ

 :ايكٔا٤

ُقالاتّتتيفُ ؾتُٜوتُ لٍتتيف ُوتتَُالقتتُُ

ُ

ُخمتت ُفطتت ًُوتتيفُ بث تتُٜٔابيفضتتتيُفُ

ُ ٚفيو عٓـَا  ،قاٍ ٖقا إْوإ :نُا تكٍٛ ،ٕ ايكِـ إػؿا٤ َـيٍٛ اـدل عٓ٘أ

 260_1/259. أٚ ْكِاْاڄ ٜهٕٛ اؿـٜح ٜهوب فَاڄ

ٜكتٔٞ  ،ٚنإ ايٌإ إٔ إدلا٤ ا٭سهاّ اٱه١َٝ٬ عًٝ٘ ٗ ايـْٝا: قًت_ 15

                                                 

ت١٦ٓٗ =ٜعين ب٘ ُـٜك٘ ايع١َ٬ ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوٌ ايقٟ بعح إيٝ٘ بكِٝـ٠ عٓٛاْٗا _  1

 :بٝتاڄ، َٚڀًع ايكِٝـ٠ ٜكٍٛ ث٬ث١ عٌلٜت٘ ايكٔا٤ بتْٛى، ٖٚٞ َٔ عٓـ ٫ٚ+ بايكٔا٤

ُب تتىتُ مٍتتيفُٞعمتتُٜ لقمتتٕةُزٍيفضتتيف ُُُ

ُ

ُفأعتتيفاُو تتتٕا ُ ذتٗتتيفُٚ تتتايفضيفُُُ

ُ  :َٚٓٗا

ٖتتتيفُ تتتيفِ ُ مىتتتيُ ضثىتتتجُبتتت ُُُُ

ُخغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛ

ُ

ٝأُوتتتتتت ٔٞٚ ُٔ يفضتتتتتتيفُ ُتا تتتتتتُِ٘تتتتتت 

ُ

ُ

ُستتطاجُ ا ُٞ لحختت ُٔ خقتتُٛؿتتتيُف

ُ

ُٖعشتتت ُ   تتتالضيفُُُا لتتت ُوتتتَُفتتته ُُُ

ُ

(ً)ُ
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ٚتٓتؿٞ عٓ٘ ايجُل٠ اييت  ،إف ٫ ٜعكٌ إٔ ػلٟ عًٝ٘ أسهاّ إوًٌُ ;أْ٘ غرل ػايـ

ؾهٝـ ٜهٕٛ  ،َٔ اـًٛؿ ٗ ايٓاك ؾلاكاڄ ;إف إوًِ إِا أهًِ ;٭دًٗا ؾاكم ايهؿل

 ؟ْتكاض ؾا٥ـ٠ اٱه٫ّ٬ اكتهاب بعض إعاُٞ َٛدباڄ

 ،ٚناْت ايتٛب١ ايِاؿق١ قـ تتأػل ،إٔ ٜكاكف َع١ِٝ ٔٵَٹ ِٴًځوٵٚإفا نإ أسـ ٫ ٜٳ

 .ًٜٚنّ اـٛاكز إٔ ٜعـٚا ْٗٛك إوًٌُ نؿاكاڄ (1)ٚقـ ٫ ؼٌِ ؾًٝنَِٗ

 ٣ٖقا ٖا هل٨ ايعِا٠ ع٢ً ْكض عل ع٢ً إٔ ،َٔ ايكٍٛ ٚب٦ى َٓهلاڄ

 :عهِ ،٫ْعـاّ ايؿا٥ـ٠ اييت أهًُٛا ٭دًٗا ;إف ٜٓوٌ عٓ٘ إوًُٕٛ ;ايـٜٔ

 (2)اٌيفُ ل  ٖ ُفىيفُخٕوتُوَُ لامن

عٔ عامل، ثِ ا٭عذب  َٚٔ ايعذٝب إٔ ِٜـك ٖقا ايكٍٛ َٔ عاقٌ ؾ٬ٔڄ

ض ٝٻكځٚنٝـ مل ٜٴ ،٫ٚ تؿكٗ٘ أؾ٦ـتِٗ ،َٓ٘ عهٛف أتباعِٗ عًٝ٘ تًٛن٘ أيوٓتِٗ

ا أٚ ٜ٪ٚشلا نُا أكاؿ ْٗٛك ؾٝٗقبٗ ،ٖاتلٻؾِٝٗ عامل َِٓـ ٜٓدلٟ شلات٘ ايتټ

 1/270 .عًُا٤ ايو١ٓ َٔ ُـك ا٭١َ ؾُٔ ًِٜٝٗ

٭ْٗا َه١ًُ  ;شلا إلتب١ ايجا١ْٝ بعـ اٱّإ ٚاٱه٬ّ _إفٕ_ؾا٭عُاٍ _ 16

إ٫  _ ٚنْٛٗا َكِٛؿ٠ ،أعين نْٛٗا ٗ ايـكد١ ايجا١ْٝ _ إكِـ ٫ ٜٓامع ٗ ٖقٜٔ

 .َهابل

إٔ  :ٗ ايِشاغ ٗ سـٜح َعاف بٔ دبٌ ٖٚا ٜ٪ٜـ ٖقا أنٌُ تأٜٝـ َا ٚكؿ

                                                 

 (ّ.     )إعتني١ ٜعين_  1

 :، ُٚـكٙتٓيبٖقا ًڀل بٝت يًُ_  2

ُُْ ُٔ مستتتتتت َُاَقث تتتتتتندُلتتتتتتُ٘هتتتتتتتيفُا  قاتتتتتت

ُ

ُ.................................ُُُُُ(ً)ُ

ُ
ُ
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ؾإفا  ،َٔ أٌٖ ايهتاب إْو هتأتٞ قَٛاڄ= :ؾكاٍ ي٘ ،نإ بعج٘ إٍ ايُٝٔ"ايٓيب

أٟ ) كهٍٛ اهلل ٚإٔ قُـاڄ ،د٦تِٗ ؾاؿعِٗ إٍ إٔ ٌٜٗـٚا إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل

ؾأػدلِٖ إٔ  ،ؾإٕ ِٖ أطاعٛا يو بقيو (٫عتكاؿِٖ َڀابكاڄ ٜٓڀكٛا بقيو ْڀكاڄ

 .إخل+ لض عًِٝٗ ٔى ًُٛات ٗ نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝاهلل ؾ

ٜډ ،ؾ٫ًٛ إٔ يٲّإ ٍٳ ٚيٲه٬ّ اؿ َ٘، ٚي٫ٛ إٔ ا٭عُاٍ ٫ ؿػٌ ـٻٕا قځ ا٭ٚ

 ،٭ٕ ايـع٠ٛ يًشل هب إٔ تهٕٛ ؿؾع١ ;شلا ٗ َو٢ُ اٱه٬ّ ٕا ؾلم بُٝٓٗا

ٜٔ ٚإ٫ يهإ ايلٓا ببكا٥٘ ع٢ً دن٤ َٔ ايهؿل ٚيٛ ؿ١ٛ َع تٛقع إدابت٘ يًـ

 ؾهٝـ ٜأَل بوًٛن٘ إعِّٛ عٔ إٔ ٜكل أسـاڄ ،ٖٚٛ َٔ ايهؿل ،بايهؿل ك٢ٓٶ

 273_1/272 .ؾاْتِٛ ايكٍٛ ايجايح يًكٛيٌ ؟ع٢ً باطٌ

ٚتِاكٜؿٗا إٔ  ،ثِ ع٢ً ايعامل إتٌبع با٫ط٬ع ع٢ً َكاُـ ايٌلٜع١_ 17

ّٳ ;ٜؿلم بٌ َكاَات ػڀابٗا  ،ٚتلٖٝب ،ٚتلغٝب ،َٛع١ٛٺ ؾإٕ َٓٗا َكا

نٌ ٚاكؿ َٔ ِْْٛ  ؿټلٳٝٳؾځ ;ٚؼكٝل ،ٚؼقٜل، َٚٓٗا َكاّ تعًِٝ ،ٚتبٌرل

ؾ٬ وتر  ،افمُٳ٫ٚ تتذافب٘ إتعاكٓات فافب١ إڂ ،ايٌلٜع١ إٍ َٛكؿٙ اي٥٬ل

أسـ َا ٚكؿ ٗ أثبت أُٚاف إُٛٛف، ٚأثبت أسـ تًو ا٭ُٚاف تاك٠ ٗ 

٠ ظُٝعٗا مل ٜهٔ ؾإفا ُٚـ تاك ;إف ٖٛ َتِـ بٗا ْٝعاڄ ;هٝام ايجٓا٤ عًٝ٘

ؾإفا علٓت  ;ع٢ً َواٚا٠ فيو ايٛاسـ يبكٝتٗا ُٚؿ٘ تاك٠ أػل٣ بٛاسـ َٓٗا ؿا٫ڄ

أٚ ايتشلٜض  ،يٓا أػباك ًلع١ٝ ْعت بٌ اٱّإ ٚا٭عُاٍ ٗ هٝام ايتشقٜل

ؾإِا  ،َٚك١َٛ َٔ فُٛعُٗا ،ع٢ً نٕٛ سكٝك١ أسـُٖا َلنب١ مل تهٔ ؿي٬ٝڄ

ؾ٬ ٜٓبػٞ ٕٓتوب  ،أٚ بوٝام ايتعًِٝ ٚايتبٌٝ ،ؿٞوتر قتر بوٝام ايتؿلق١ ٚايٓ
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ٚإغٔا٤  ،ٚإساط١ َٛاكؿ ايٌلٜع١ ،هؼٝؿ١ ْا١٦ً عٔ ق١ً تأٌَ ١إٔ هامف بكٛي

 ،ٚاْتكاض اؾاَع١ اٱه١َٝ٬ ،ٍٚ إٍ تهؿرل ْٗٛك إوًٌُ٪ٴٜٚٳ ،عٔ غلٓٗا

أًٝا٤  ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٔ غابت عٓ٘ ;بٌ إِا ٜٓٛل إٍ َٛاكؿ ايٌلٜع١ ْٛل٠ قٝڀ١

 . ٚسٔلٙ ٤ًٞ، بٌ ٜهٕٛ سهُ٘ ٗ إوأي١ نشهِ ؾتا٠ اؿٞ

ؾٗٞ َوأي١ تتعًل بػلٓٓا ٚيٝوت َٓ٘،  ،أَا َوأي١ ايعؿٛ عٔ ايعِا٠

إ٫  ،ٚأَلٖا َٛنٍٛ إٍ عًِ اهلل ،ٚغرلِٖ ٓٝكٗا ،ٚا٭ًاعل٠ قـ تٛهعٛا ؾٝٗا

ل نٔلب ٚإ٫ يهإ اينٚاد ،ٖٛ اعتباك ايٛعـ ٚايٛعٝـ ،إٔ ايقٟ بًػٓا َٔ ايٌلع

أٚ  ،ٚإفا عًُتِ إٔ ٌَٓأ اـ٬ف ؾٝٗا ٖٛ ايٓٛل يـيٌٝ ايٛدٛب ،ٗ باكؿ اؿـٜـ

 .اؾٛام عًُتِ ػلٚز اـ٬ف ؾٝٗا َٔ اؿكٝك١ إٍ اجملام

 ،ٚاٱبا١ٝٓ ،٫ٚ عذب أعذب َٔ َلٚك ا٭مَإ ع٢ً َجٌ قٛي١ اـٛاكز

قٍٛ قـَا٥٘ أٚ ٜ٪ٍٚ  ،٫ٚ ٜٓدلٟ َٔ سقام عًُا٥ِٗ َٔ ٜٗقب إلاؿ ،ٚإعتني١

 .ٚنأْٞ بَٛٝض ؾڀ١ٓ ْبٗا٥ِٗ أػق ًٜٛغ َٔ ػًٌ ايلَاؿفيو ايتأٌٜٚ إعتاؿ، 

1/273_274 

ٚا٫نـاع ٌُٞ س١ًٝ إؼاؿع ع٢ً ، ٚاــاع ؾعٌ َقَّٛ إ٫ ٗ اؿلب_ 18

 .٭ْ٘ َٔ ايبً٘ _أٜٔاڄ_ٖٚٛ َقَّٛ  ،إؼـٚع

ؾقيو َٔ ايهلّ ٚأَا إٚٗاك ا٫نـاع َع ايتؿڀٔ يًش١ًٝ إفا ناْت غرل َٔل٠ 

 :ٚاؿًِ قاٍ ايؿلمؿم

ُ ستتثىغ ٔ ُوتتَُقتت ٖنُ تتنُوٍختت ُ 

ُ

ُ ُُ لكتتت ٖي ُ ن ُخيفاعثتتتُْ طتتتت عيفُ

ُ أْ٘  ٔٻٛځأٟ َٔ ُؿات٘ ايِؿض ٚايتػآٞ ست٢ ٜٴ+ إ٪َٔ غل نلِٜ=ٚٗ اؿـٜح 
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٭ٕ  ;ؾإٕ اٱّإ ٜنٜـ ايؿڀ١ٓ ;ٚيقيو عكب٘ بهلِٜ يـؾع ايػٹلٿ١ٜ إ٪ف١ْ بايبً٘ ;غل

ٌٴأٍُٛ اعتكاؿ  .ايبِرل٠ ٚطُى ،ايلأٟ ٙ َب١ٝٓ ع٢ً ْبق نٌ َا َٔ ًأْ٘ تًٔٝ

٫ ًٜـؽ إ٪َٔ َٔ =: َع قٛي٘ +ٚايوعٝـ َٔ ٚعٜ بػرلٙ=: أ٫ تل٣ إٍ قٛي٘

 .ع٢ً إٔ إ٪َٔ ٫ ًٜٝل ب٘ ايبً٘ ٟٚنًٗا تٓاؿ +دشل َلتٌ

ؾٗٛ إٔ إ٪َٔ ٕا منت ْؿو٘ عٔ ُٓا٥ل ايٌل  +إ٪َٔ غل نلِٜ=ٚأَا َع٢ٓ 

ا بباي٘ ٌٚٓ أسٛاٍ ايٓاي ع٢ً َجٌ ساي٘ ؾعلٓت ي٘ ساي١ اهت٦ُإ ٚػڀٛكٖ

 275_١.1/274ٜٻلٿتٌب٘ ايػٹ

 ،ٚايك٠ٛ ايباط١ٝٓ إعدل عٓٗا بايلٚغ ،ايقات :ٚايٓؿى ٗ يوإ ايعلب_ 19

 1/278. ٚػاطل ايعكٌ

سكٝك١ ٗ عاكض يًُناز ىلد٘ عٔ ا٫عتـاٍ اـاْ بٓٛع  ٚإلض_ 20

ؾإٕ مت اـلٚز ؾٗٛ  ،َٚكـاك اـلٚز ٌٜتـ ا٭مل ،تاّ غرل فيو اؾوِ ػلٚداڄ

 1/279 .إٛت

إؾواؿِٖ أْؿوِٗ  :أٚشلا: يٞ ٗ بٝإ إٜكاعِٗ ايؿواؿ أْ٘ َلاتب ٔٻٚقـ عٳ_ 21

َٚا ٜذلتب عًٝٗا  ،باٱُلاك ع٢ً تًو ا٭ؿٚا٤ ايكًب١ٝ اييت أًلْا إيٝٗا ؾُٝا ٢َٔ

 . ٜٚتٛيـ َٔ إؿاهـ ،َٔ إقاّ

ايٓاي ببح تًو ايِؿات ٚايـع٠ٛ إيٝٗا،  _أٟ إٓاؾكٌ _  اؿِٖإؾو :ايجا١ْٝ

عًٝ٘ _ٚعٝاشلِ ٗ اقتـا٥ِٗ بِٗ ٗ َواِٜٚٗ نُا قاٍ ْٛغ  ،ٚإؾواؿِٖ أبٓا٤ِٖ

ـٴٚا إڇ٫ډ ؾځادٹلاڄ نځؿډاكاڄط _ايو٬ّ ٚٳ٫ ٜٳًٹ ٔٹًڊٛا عٹبٳاؿٳىځ  ِٵ ٜٴ ٖٴ ٕٵ تٳقٳكٵ  . صإڇْٻوځ إڇ

 ،ٌٜٓأ عٓٗا ؾواؿ اجملتُع، نإيكا٤ اي١ُُٝٓإؾواؿِٖ با٭ؾعاٍ اييت  :ايجايج١
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ٚإسـاخ ايعكبات  ،ٚتأيٝب ا٭سناب ع٢ً إوًٌُ ،ٚتوعرل ايؿً ،ٚايعـا٠ٚ

 1/284. ٗ طلٜل إًِشٌ

َٓ٘ تِٝرل ا٭ًٝا٤ ايِاؿ١ َٔل٠ نايػٍ ٗ  ؾاٱؾواؿ ٗ ا٭كض_ 22 

ٓ٘ إؾواؿ ٤، َٚآٚايكتٌ يًدل ،ا٭طع١ُ، َٚٓ٘ إماي١ ا٭ًٝا٤ ايٓاؾع١ ناؿلم

 ،ٚتعًِٝ ايـعاك٠ ،ا٭١ُْٛ نايؿً ٚاؾٛك، َٚٓ٘ إؾواؿ إواعٞ نتهجرل اؾٌٗ

 .َٚٓاٚأ٠ ايِاؿٌ إًِشٌ ،ٚؼوٌ ايهؿل

ٚيعٌ إٓاؾكٌ قـ أػقٚا َٔ ٓلٚب اٱؾواؿ باؾُٝع، ؾًقيو سقف َتعًل 

ـٴٚاط  285_1/284 .يًعُّٛ إوتؿاؿ َٔ ٚقٛع ايؿعٌ ٗ سٝن ايٓؿٞ تأنٝـاڄ صتٴؿڃوٹ

ٚسكٝك١ ايٌٝڀإ أْ٘ ْٛع َٔ  ،ْع تهورل ،ْع ًٝڀإ :ٚايٌٝاطٌ_ 23

ٗ  _تعاٍ_ِٖٚ َٔ دٓى اؾٔ قاٍ  ،إؼًٛقات اجمللؿ٠، طبٝعتٗا اؿلاك٠ ايٓاك١ٜ

ٔٿط :إبًٝى ٔٵ ايڃذٹ َٹ ٕٳ  ٚاؿهُا٤، ٜٚڀًل  ،ٚقـ اًتٗل فنلٙ ٗ ن٬ّ ا٭ْبٝا٤ صنځا

َٚٔ  ،ؾ٬ٕ َٔ ايٌٝاطٌ :ٍٛ ايعلبَٚجرل ايٌل، تك ،ايٌٝڀإ ع٢ً إؿوـ

ًٝاطٌ ايعلب ٚفيو اهتعاك٠، ٚنقيو أطًل ٖٓا ع٢ً قاؿ٠ إٓاؾكٌ ٗ ايٓؿام، 

ٌٳط :_تعاٍ_قاٍ  ًٳٝٳاطٹ ٚٸاڄ  ـٴ ٍّٞ عٳ ٌٿ ْٳبٹ ًڃٓٳا يٹهڂ  1/290 .خلإ صٚٳنځقٳيٹوځ دٳعٳ

ٕٳط :ٚقٛي٘_ 24 ـٴٚ ٗٳا ػٳايٹ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٛؿٚا اسذلاي َٔ تِٖٛ ا٫ْكڀاع َا تع ص:ٚٳ

ٚفيو  ،٭ٕ ْٝع ايًقات ٗ ايـْٝا َعل١ٓ يًنٚاٍ ;َٔ اْكڀاع ايًقات ٗ ايـْٝا

 :نُا قاٍ أبٛ ايڀٝب ،ِ عًٝ٘عٳٓٵٜٓػِٗا عٓـ إڂ

ُاشتتتتت ُ ل تتتتتيُعٍتتتتت ُٙوتُستتتتت ٔ 

ُ

ُعٍُْ يفضاُْ ٌثقيفالُ( )  حتقَُّ

ُ 1/357 

                                                 

 (ّ.....       )تٝكډٔ : ٗ ؿٜٛإ إتٓيب_  1
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 ،َجٌ اهتكـّ ،، ؾايوٌ ٚايتا٤ ؾٝ٘ يًُبايػ١ٚا٫هتشٝا٤ ٚاؿٝا٤ ٚاسـ_ 25

أٚ تًكٝ٘ ٫هتٌعاك  ،ٖٚٛ اْكباض ايٓؿى َٔ ُـٚك ؾعٌ :ٚاهتذاب ،هتأػلٚا

أٚ ٫ وؤ ٗ َتعاكف أَجاي٘، ؾٗٛ ١٦ٖٝ تعلض يًٓؿى ٖٞ َٔ قبٌٝ  ،أْ٘ ٫ ًٜٝل

 1/361 .ؿعٌٚٗ اٱَواى عٔ َا َٔ ًأْ٘ إٔ ٜٴ ،ا٫ْؿعاٍ ٜٛٗل أثلٖا ع٢ً ايٛد٘

أٚ  ،أٚ تؿؼِٝ ،َٔ تٜٓٛعؾت٪نـ َعٓاٖا  ،إبٗا١َٝ تتٌِ بايٓهل٠ صاَٳطٚ_ 26

يتهٕٛ ؿ٫يتٗا ع٢ً  ;ٚا٭ٚٗل أْٗا َنٜـ٠ ،َا َا ٚأعڀاٙ ٦ًٝاڄ ٭َلڈ :ؼكرل، مٛ

 . اهِ َع٢ٓ ايٓهل٠ إب١ُٗ :ٚقٌٝ ،ايتأنٝـ أًـ

ٓٳ١ڄطٚ  :ٚاسـ٠ ايبعٛض :ٚايبع١ٓٛ صَٳجٳ٬ڄط :بـٍ أٚ بٝإ َٔ قٛي٘ صبٳعٴٛ

يتُتّ  ;ع٢ً اٱْوإؼّٛ  ،فات ػلطّٛ ؿقٝل ،ٖٚٞ سٌل٠ ُػرل٠ طا٥ل٠

ٖٴ ا٤ٶغلطَٛٗا َٔ ؿَ٘ غق ٚأٌٖ تْٛى  قٌٜ باـَُٛ،شلا، ٚتعلف ٗ يػ١ 

 .ٚاسـت٘ ايٓاَٛه١ ،ٜوُْٛ٘ ايٓاَٛي

 1/362 .يٌـ٠ ائعـ ٚاؿكاك٠ ;ٚقـ دعًت ٖٓا َج٬ڄ

ـٳطٚ_ 27 ٖٚٞ اييت  ،ٜـٍ ع٢ً ساي١ ػا١ُ ،اهِ ٫ ٜعلف اًتكاق٘ صنځٝٵ

ٜٚتُٔٔ َع٢ٓ ايو٪اٍ ٗ أنجل َٛاكؿ  ،ٝـْوب١ إٍ ن ;ايهٝؿ١ٝ :ٜكاٍ شلا

 ،٭ْ٘ أؾاؿ َع٢ٓ ٗ ْؿو٘ ;ؾًـ٫يت٘ ع٢ً اؿاي١ نإ ٗ عـاؿ ا٭زلا٤ ;اهتعُاي٘

ؾًُا  ،ًاب٘ َع٢ٓ اؿلف إ٫ إٔ إع٢ٓ ا٭زل٢ ايقٟ ؿٍ عًٝ٘ ٕا نإ َع٢ٓ َبُٗاڄ

أًلبٛٙ َع٢ٓ ا٫هتؿٗاّ ق٣ٛ ًبٗ٘ باؿلٚف يهٓ٘ ٫ ىلز عٔ ػِا٥ّ 

 ،ي٘ َٔ قٌ إعلاب، ٚأنجل اهتعُاي٘ اهِ اهتؿٗاّ ـٻؾًقيو ٫ بٴ ;ا٭زلا٤

ٚا٫هتؿٗاّ ٖٓا  ،ٜٚوتؿِٗ بهٝـ عٔ اؿاٍ ايعا١َ، ؾٝعلب إعلاب اؿاٍ



 

 

076 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 دٓحاحل

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 

 

 

 

 

ٛٳاتاڄط :َوتعٌُ ٗ ايتعذٝب ٚاٱْهاك بكل١ٜٓ قٛي٘ َٵ ِٵ أځ إخل أٟ إٔ نؿلنِ  صٚٳنڂٓتٴ

يٛدٛؿ َا  ;ؿى ايلًٝـ٫٠ تلنٔ إيٝ٘ ايٓ َع تًو اؿاي١ ًأْ٘ إٔ ٜهٕٛ َٓتؿٝاڄ

ؾاٱْهاك  ;ؾهإ َٔ ًأْ٘ إٔ ٜٓهل ;ـٴعٵٖٚٛ ا٭سٛاٍ إقنٛك٠ بٳ ،ِٜلف عٓ٘

ٚيقيو ؾاهتعُاي٘ ؾُٝٗا َٔ إكاؿ٠ ٫مّ ايًؿٜ، ٚنإٔ ; َتٛيـ َٔ َع٢ٓ ا٫هتؿٗاّ

َٳ ؾٝٛٗل ي٘ أْ٘ ٜتڀًب َٓ٘ اؾٛاب َا ٜٛٗل  ،٠ إؼاطبكٳقٹعٵإٓهل ٜلٜـ إٔ ٜكڀع 

بايًّٛ  ست٢ إفا مل ٜبـ فيو نإ سكٝكاڄ ٚايعذبٴ ،ٱْهاكٴؾٝبڀٌ ا ;ايوبب

 374_1/373 .ٚايٛعٝـ

ٞٿ لٳؿځبِٔ ايهاف َِـك زلاعٞ يهځ :ٚايهؿل_ 28 ٚأًُ٘  ،ايكاُل ايج٬ث

ٖٚٛ اؿذب  ،دشـ إٓعِ عًٝ٘ ْع١ُ إٓعِ اًتل َٔ َاؿ٠ ايهؿل بؿتض ايهاف

 ،ا إٔ ًانلٖا أعًٓٗا٭ٕ داسـ ايٓع١ُ قـ أػؿ٢ ا٫عذلاف بٗا نُ ;ٚايتػڀ١ٝ

نؿلإ  :_أٜٔاڄ_ٚقايٛا  ،ٚيقيو ُٝؼ ي٘ َِـك ع٢ً ٚمإ ايٌهل ;ٚٓـٙ ايٌهل

 ا٤ٶبٓ ،ع٢ً ٚمٕ ًهلإ، ثِ أطًل ايهؿل ٗ ايكلإٓ ع٢ً اٱًلاى باهلل ٗ ايعباؿ٠

َٳ ;ع٢ً أْ٘ أًـ ُٛك نؿل ايٓع١ُ أْعِ عًٝ٘ ٗ ٚقت َٔ  ٔٵإف ايقٟ ٜذلى عباؿ٠ 

ٚتلى إٓعِ  ،٘ بايٌهل يػرل إٓعِإف تٛدٻ ;ٗ تًو ايواع١ا٭ٚقات قـ نؿل ْعُت٘ 

ٚ٭ٕ عنّ ْؿو٘ ع٢ً َـا١َٚ فيو اهتُلاك ٗ  ،سٌ عنَ٘ ع٢ً ايتٛد٘ بايٌهل

ؾهإ أنجل إط٬م ايهؿل  ;ٚإٕ مل ٜتؿڀٔ يقيو ،عكـ ايكًب ع٢ً نؿل ايٓع١ُ

ِـك ٗ ٚمل ٜلؿ ايهؿل بِٝػ١ إ ،بِٝػ١ إِـك ٗ ايكلإٓ ع٢ً اٱًلاى باهلل

ٌٻ ،ايكلإٓ يػرل َع٢ٓ اٱًلاى باهلل ٌڇ ٚكٚؿٴ ٚق أٚ ُٚـ ايهاؾل ٗ  ،ايهؿل ؾع

 :ٚفيو سٝح تهٕٛ قل١ٜٓ ع٢ً إكاؿ٠ فيو نكٛي٘ "ايكلإٓ ؾشـ كهاي١ قُـ 
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ٌٳط ٌٵلڇنٹ ُٴ ٚٳ٫ ايڃ ٌڇ ايڃهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ٛٳؿټ ايډقٹٜ ِٵ ط :ٚقٛي٘ صَٳا ٜٳ ٔٵ يځ َٳ ٚٳ

ُٳ ِٵ بٹ ٕٳٜٳشٵهڂ ِٵ ايڃهځاؾٹلٴٚ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ  ٘ٴ ؾځأڂ ٍٳ ايًډ  .ٜلٜـ ايٝٗٛؿ صا أځْنٳ

ؾٗٛ ا٫عتكاؿ ايقٟ ىلز  ٚٗ ن٬ّ أ١ُ٥ إوًٌُ ،ٚأَا إط٬ق٘ ٗ ايو١ٓ

ٍڈ ،َعتكـٙ عٔ اٱه٬ّ ٌڈ َٚا ٜـٍ ع٢ً فيو ا٫عتكاؿ َٔ قٛ ٫  ؿ٫ي١ڄ أٚ ؾع

 . ؼتٌُ غرل فيو

ٚن٬ّ بعض ايوًـ _ ٝ٘ ايو٬ّ عً_ٚقـ ٚكؿ إط٬م ايهؿل ٗ ن٬ّ ايلهٍٛ 

 ;ع٢ً ٚد٘ ايتػًٜٝ بايتٌبٝ٘ إؿٝـ ع٢ً اكتهاب دل١ّ ع١ُٝٛ ٗ اٱه٬ّ إط٬قاڄ

 .يتٌٓٝع اكتهاب َا ٖٛ َٔ ا٭ؾعاٍ إباس١ عٓـ أٌٖ ايهؿل

ٔٻ ؾٝكٕٔٛ بايهؿل  ;ؾلم إوًٌُ ٜتٌبجٕٛ بٛاٖل فيو اٱط٬م ضٳعٵبٳ ٚيه

إٍ َا ٜعاكض فيو ٗ إط٬قات ن٬ّ اهلل ٫ٚ ًٜتؿتٕٛ  ،ع٢ً َلتهب ايهبا٥ل

 .ٚكهٛي٘

إوًٌُ ىتًؿٕٛ ٗ إٔ اكتهاب بعض ا٭عُاٍ إٓٗٞ عٓٗا ٜـػٌ ٗ  مٴلٳٚؾٹ

أٚ ْؿٞ بعض ايِؿات عٓ٘  _تعاٍ_ٚٗ إٔ إثبات بعض ايِؿات هلل  ،َا١ٖٝ ايهؿل

َٚقٖب أٌٖ اؿل َٔ  ،ؿاػٌ ٗ َا١ٖٝ ايهؿل ع٢ً َقاٖب ًت٢ _تعاٍ_

 ;أٚ فْٛب َٔ ايهبا٥ل ،اـًـ أْ٘ ٫ ٜهؿل أسـ َٔ إوًٌُ بقْبٚ ،ايوًـ

ٚاـًؿا٤ ؾًِ ٜعاًَٛا اجمللٌَ "يقْٛب ايهبا٥ل ٗ مَإ كهٍٛ اهللؾكـ اكتهبت ا

٭ْ٘ ٜ٪ٍٚ  ;َعا١ًَ إلتـٜٔ عٔ ايـٜٔ، ٚايكٍٛ بتهؿرل ايعِا٠، ػڀل ع٢ً ايـٜٔ

 :ؾ َٔ اٱه٬ّ ٌَٓـاڄٜٕٚٗٛ ع٢ً إقْب ا٫ْو٬ ،إٍ ام٬ٍ داَع١ اٱه٬ّ

 375_1/374+. أْا ايػلٜل ؾُا ػٛٗ َٔ ايبًٌ=
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ٖٚٞ ٗ ْٛل ايٌلع ْؿؽ ايلٚغ ٗ اؾوِ، ٚقـ  ،ٓـ إٛت :ٚاؿٝا٠_ 29

ٚإتأػلٜٔ  ،أٚ تعلٜـ ؿٚاَٗا ع٢ً ايؿ٬هؿ١ إتكـٌَ ،تعول تعلٜـ اؿٝا٠

عٓٗا اؿى  باؿـ، ٚأٚٓض تعاكٜؿٗا بايلهِ أْٗا ق٠ٛ ٌٜٓأ سكٝكٝاڄ تعلٜؿاڄ

ٚا٭عٔا٤ ايل٥ٝو١ٝ اييت بٗا تـّٚ  ،ٚأْٗا ٌَلٚط١ باعتـاٍ إناز ،ٚاؿلن١

 .ايـٚك٠ ايـ١َٜٛ

ْټ ايذلنٝبٴ ٚإلاؿ بإنازڇ تًٝل بٓٛع َا َٔ إلنبات  َٓاهب١ڄ إٓاهبٴ اـا

ٚفيو ايذلنٝب وٌِ َٔ تعاؿٍ ق٣ٛ ٚأدنا٤ عوب َا اقتٔت٘ ساي١  ،ايعِٓل١ٜ

ؾباعتـاٍ فيو ايذلنٝب ٜهٕٛ ايٓٛع  ;اْبجاخ ايلٚغ اؿٝٛاْٞ اي٤ٌٞ إلنب َع

ٚيهٌ ُٓـ َٔ فيو ايٓٛع َناز ىِ٘ بنٜاؿ٠ تلنٝب، ٚيهٌ ًؼّ  ،َعتـ٫ڄ

ٜٚتهٕٛ فيو إناز ع٢ً ايٓٛاّ اـاْ تٓبعح اؿٝا٠  ،َٔ ايِٓـ َناز ىِ٘

 .ٖٚٞ إعدل عٓٗا بايلٚغ ايٓؿواْٞ ،ٗ فٟ إناز ٗ إبإ ْؿؽ ايلٚغ ؾٝ٘

ٚقـ أًاك إٍ ٖقا ايتهٜٛٔ سـٜح ايذلَقٟ عٔ عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ إٔ كهٍٛ 

ثِ ٜهٕٛ عًك١  ،ْڀؿ١ إٕ أسـنِ هُع ػًك٘ ٗ بڀٔ أَ٘ أكبعٌ َٜٛاڄ= :قاٍ"اهلل

 +.ثِ ٜلهٌ إيٝ٘ إًو ؾٝٓؿؽ ؾٝ٘ ايلٚغ ،ثِ ٜهٕٛ َٔػ١ َجٌ فيو ،َجٌ فيو

ست٢ اْبعجت ؾٝ٘  ;َٓاهباڄ داڄؾأًاك إٍ سا٫ت ايتهٜٛٔ اييت بٗا ُاك إناز َنا

ٚباػت٬ي٘ تنٍٚ اؿٝا٠، ٚفيو  ،اؿٝا٠، ثِ بـٚاّ اْتٛاّ فيو إناز تـّٚ اؿٝا٠

 .ا٫ػت٬ٍ ٖٛ إعدل عٓ٘ بايؿواؿ

ٖٚٛ ايـّ إفا اػتًت  ،َٚٔ أعِٛ ا٫ػت٬ٍ ؾٝ٘ اػت٬ٍ ايلٚغ اؿٝٛاْٞ

ثاكٙ ِٜرل ٚتعڀٌ آ ،ؿٚكت٘ ؾعلض ي٘ ؾواؿ، ٚبعلٚض ساي١ تٛقـ عٌُ إناز



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ 081

 
ٚساي١ ايعٔٛ إؿًٛز، ؾإفا اْكڀع عٌُ  ،بإٝت نشاي١ إػ٢ُ عًٝ٘ اؿٞ ًبٝٗاڄ

ٚن٬ُٖا َٛدٛؿ كًٛم قاٍ  ،ٚاؿٝا٠ ًَه١ ،ؾإٛت عـّ ،إناز ؾقيو إٛت

ٚٳايڃشٳٝٳا٠ځط :_تعاٍ_ ٛٵتٳ  ُٳ  377_1/376 .ٗ هٛك٠ إًو صايډقٹٟ ػٳًځلٳ ايڃ

 ،٫ ؽًٛ عٔ ايجُل٠ _تعاٍ_ٕ أؾعاٍ اهلل أ َٚٔ ايعذا٥ب أِْٗ ٜوًُٕٛ_ 30

َع إٔ مثل٠ ؾعٌ  ،ٚأغلآاڄ ّٚٓعٕٛ إٔ تهٕٛ تًو اؿهِ ع٬ًڄ ،ٚاؿه١ُ

يًؿعٌ  ٭ْٗا تهٕٛ ؿاعٝاڄ ;ايؿاعٌ ايعامل بهٌ ٤ًٞ ٫ ؽًٛ َٔ إٔ تهٕٛ غلٓاڄ

ٚمل أؿك أٟ سلز ْٛلٚا إيٝ٘ سٌ َٓعٛا  ،ٓلٚك٠ ؼكل عًِ ايؿاعٌ ٚإكاؿت٘

 . ٚأغلآٗا _تعاٍ_اهلل  تعًٌٝ أؾعاٍ

ؾإٕ  ;ٜٚذلدض عٓـٟ إٔ ٖات٘ إوأي١ اقتٔاٖا طلؿ ا٭ٍُٛ ٗ إٓاٚل٠

أٚ  ،ٚا٭ًُض أٚكؿ عًِٝٗ إعتني١ ،ا٭ًاعل٠ ٕا أْهلٚا ٚدٛب ؾعٌ اي٬ِغ

ـٻ  ،إ٫ يػلض ٫ ٜؿعٌ ٦ًٝاڄ _تعاٍ_كٚا ِٖ ٗ أْؿوِٗ إٔ ٜٛكؿ عًِٝٗ إٔ اهلل ق

٫ تٓاٙ  _تعاٍ_ؾايتنَٛا إٔ أؾعاٍ اهلل  ;إ٫ إِاحل ٫ٚ تهٕٛ ا٭غلاض ،ٚسه١ُ

 .٫ٚ ٜعدل عٓٗا بايعًٌ ،با٭غلاض

ٜٚٓب٧ عٔ ٖقا أِْٗ ٕا فنلٚا ٖقٙ إوأي١ فنلٚا ٗ أؿيتِٗ اٱسوإ يًػرل 

ٖٚٛ ايتٓنٙ عٔ ُٚـ  ،ٖٚٓايو هبب آػل يؿلض إوأي١ ،ٚكعٞ إًِش١

٭ْ٘ ٫ ٜٓتؿع  ;أٚ يػرلٙ ٚن٬ُٖا باطٌ ،َا ِٜٖٛ إٓؿع١ ي٘ _تعاٍ_أؾعاٍ اهلل 

 . اهلل بايٓوب١ إيٝ٘ َٓؿع١ ٌٴعٵٚ٭ٕ ايػرل قـ ٫ ٜهٕٛ ؾٹ ،بأؾعاي٘

 ،ٖقا ٚقـ ْكٌ أبٛ إهشام ايٌاطيب ٗ إٛاؾكات عٔ ْٗٛك ايؿكٗا٤

ٚقـ ْع  ،ٚؿك٤ إؿاهـ ،َع١ًً بإِاحل _تعاٍ_ٚإتهًٌُ إٔ أسهاّ اهلل 



 

 

080 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 دٓحاحل

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 

 

 

 

 

 _تعاٍ_ٖقا ٖٛ تعًٌٝ أؾعاٍ اهلل = :ؾكاٍ ،ٗ تؿورلٙا٭قٛاٍ ايٌٝؽ ابٔ علؾ١ 

 381_1/380+. ٚأَا أسهاَ٘ ؾُع١ًً ،ٚؾٝ٘ ػ٬ف

ـٹ ط :٭ٕ يؿٜ ;ٚأكدض ايكٛيٌ ٖٛ إٔ ايوُا٤ ػًكت قبٌ ا٭كض_ 31 بٳعٵ

ُٳا٤ٹط :أٚٗل ٗ إؾاؿ٠ ايتأػل َٔ قٛي٘ صفٳيٹوځ ٛٳ٣ إڇيځ٢ ايوٻ ِٻ اهٵتٳ ٚ٭ٕ أْٛاك  صثٴ

إٔ ا٭كض نل٠ اْؿًِت عٔ ايٌُى نبك١ٝ ايهٛانب ايوٝاك٠ عًُا٤ اشل١٦ٝ تل٣ 

ٚٚاٖل هؿل ايتهٜٛٔ ٜكتٔٞ إٔ ػًل ايوُاٚات َتكـّ  ،َٔ ايٓٛاّ ايٌُوٞ

ٚأسوب إٔ هًٛى ايكلإٓ ٗ ٖقٙ اٯٜات أهًٛب اٱْاٍ ٗ  ،ع٢ً ا٭كض

 1/384 .يكڀع اـ١َِٛ بٌ أُشاب ايٓٛلٜتٌ ;ٖقا ايػلض

ٌ نُا ٝٿٚقـ قاٍ بقيو ْٝع إِّ ،ّ ايعًِٖٚقٙ اٯ١ٜ ؿيٌٝ ع٢ً عُٛ_ 32

 ،ات٥ٝٚأْهل ايؿ٬هؿ١ عًُ٘ باؾن ،ْكً٘ احملكل ايوًهٛتٞ ٗ ايلهاي١ اـاقا١ْٝ

ٖټ ،ات ٫ ًٜٝل بايعًِ اٱشل٥ٞٝٚمعُٛا إٔ تعًل ايعًِ باؾن ٫ ؿاعٞ  ِٷٖٚٛ تٛ

 1/386 .إيٝ٘

ع٢ً فٚات ا٭ًٝا٤  ُٗا آؿّ ٖٞ أيؿاٚ تـٍٚايٛاٖل إٔ ا٭زلا٤ اييت عٴِّ_ 33

إٍ ايتعبرل عٓٗا ؿادت٘ إٍ ْـا٥ٗا، أٚ اهتشٔاكٖا، أٚ  اييت وتاز ْٛع اٱْوإ

أٚ  ،إؾاؿ٠ سٍِٛ بعٔٗا َع بعض، ٖٚٞ أٟ اٱؾاؿ٠ َا ْوُٝ٘ ايّٝٛ با٭ػباك

َجٌ  ،ؾٝٛٗل إٔ إلاؿ با٭زلا٤ ابتـا٤ أزلا٤ ايقٚات َٔ إٛدٛؿات ،ايتُٛٝـ

 ،ٚاؿذل ،ٚايٓبات ،٤ ا٭دٓاي َٔ اؿٝٛإٚأزلا ،ا٭ع٬ّ ايٌؼ١ِٝ

ٚايهٛانب ٖا ٜكع عًٝ٘ ْٛل اٱْوإ ابتـا٤ َجٌ اهِ د١ٓ، ًَٚو، ٚآؿّ، 

 ;ٚمثل٠، ٚلـ فيو عوب ايًػ١ ايبٌل١ٜ ا٭ٍٚ ،ٚسٛا٤، ٚإبًٝى، ًٚذل٠
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ٚيقيو ْلدض إٔ ٫ ٜهٕٛ ؾُٝا عًُ٘ آؿّ ابتـا٤ ٤ًٞ َٔ أزلا٤ إعاْٞ 

أٚ  ،ؾهإ إفا أكاؿ إٔ ىدل عٔ سٍِٛ سـخ ،فيوثِ طلأت بعـ  ،ٚا٭سـاخ

 ،أٟ َا٤ باكؿ :أَل َعٟٓٛ يقات قلٕ بٌ اهِ ايقات ٚاهِ اؿـخ مٛ َا٤ بلؿ

ٖٚقا  ،أٚ بلؿ إا٤ ،إا٤ باكؿ :ٚا٭ُٚاف بعـ فيو ؾكاٍ ،ثِ طلأ ٚٓع ا٭ؾعاٍ

٭ٕ إِاؿك ُٓـ ؿقٝل َٔ  ;ٖٛ إِاؿك ٫ ا٭ؾعاٍ :ٜلدض إٔ أٌُ ا٫ًتكام

ِٵ: ط_تعاٍ_ٚقـ ؿيٓا ع٢ً ٖقا قٛي٘  ،ْٛع ا٭زلا٤ ٗٴ ٓٳ ِٻ عٳلٳ  .نُا هٝأتٞ صثٴ

1/409 

، ٚتعلٜـ ا٭زلا٤ ٜؿٝـ إٔ اهلل عًِ آؿّ نٌ اهِ َا ٖٛ َوُاٙ َٚـيٛي٘_ 34

ٚعًِ آؿّ ا٫هِ، َٚا ًاع  :إف ٫ ٜوتكِٝ إٔ ٜكٍٛ ;ٚاٱتٝإ باؾُع ٖٓا َتعٌ

م اؾُع ٗ إعلف باي٬ّ ن٬ّ غرل َٔ إٔ اهتػلام إؿلؿ أسلٌ َٔ اهتػلا

ٔٻ : ط_تعاٍ_ٚهٓشكك٘ عٓـ قٛي٘  ،قلك، ٚأًُ٘ َأػٛف َٔ ن٬ّ ايوهانٞ ٚٳيځهٹ

ٚٳايڃهٹتٳابٹ ُٳ٥٬ٹهځ١ٹ  ٚٳايڃ ّڇ اٯػٹلڇ  ٛٵ ٚٳايڃٝٳ ٘ٹ  ٔٳ بٹايًډ َٳ ٔٵ آ َٳ  .ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ صايڃبٹلٻ 

ٗٳاطٚ ؾًِ تنؿ ن١ًُ نٌ  ،ي٬٦ ٜتِٖٛ َٓ٘ ايعٗـ ;تأنٝـ ٕع٢ٓ ا٫هتػلام صنڂًډ

 1/409 .ٚيهٓٗا ؿؾعت عٓ٘ ا٫ستُاٍ ،ايعُّٛ سل٫ٛڄ

 ،ٚٗ ؾٌٔ ايعًِ ،ٚاٯ١ٜ تكتٔٞ َن١ٜ ع٢ُٛ شلقا ايٓٛع ٗ ٖقا ايباب_ 35

إف إن١ٜ ٫ تكتٔٞ  ;ٚيهٓٗا ٫ تـٍ ع٢ً أؾ١ًٝٔ ايٓٛع ايبٌل٣ ع٢ً ا٥٬ٕه١

ؾٗقٙ ؾ١ًٝٔ َٔ  _توعٌنُا بٝٓ٘ ايٌٗاب ايكلاٗ ٗ ايؿلم اؿاؿٟ ٚاي_ا٭ؾ١ًٝٔ 

نُا ؿٍ عًٝ٘ سـٜح _ ٚإِا ٜعتُـ ايتؿٌٔٝ إڀًل فُٛع ايؿٔا٥ٌ ،ْاس١ٝ ٚاسـ٠

 1/419 ._َٛه٢ ٚاـٔل
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ٚإٝاٙ ٖٚٞ أسؤ َكل  ،قڀع١ َٔ ا٭كض ؾٝٗا ا٭ًذاك إجُل٠ :١ڂٓٻٚاؾځ_ 36

 ٌٜٚلب َٔ إٝاٙ اييت ،ٜٚأنٌ َٔ مثلٙ إفا داع ،يٲْوإ إفا يؿش٘ سل ايٌُى

ؾاؾ١ٓ ػُع َا تڀُض إيٝ٘ طبٝع١  ;ٜٚلٚق٘ َٓٛل فيو نً٘ ،ٌٜلب َٓٗا ايٌذل

 .اٱْوإ َٔ ايًقات

إفا نإ  ،ٖٚٞ د١ٓ َعٗٛؿ٠ ٯؿّ ٌٜاٖـٖا :تعلٜـ ايعٗـ ،ٚتعلٜـ اؾ١ٓ

ايتعلٜـ ٗ اؾ١ٓ سها١ٜ ٕا ٜلاؿؾ٘ ؾُٝا ػٛطب ب٘ آؿّ، أٚ أكٜـ بٗا إعٗٛؿ يٓا إفا 

 . ٚفيو دا٥ن ٗ سها١ٜ ايكٍٛ ،بإع٢ٓ ناْت سها١ٜ قٍٛ اهلل يٓا

ؾايقٟ فٖب إيٝ٘ ْٗٛك  ،ٚقـ اػتًـ عًُا٤ اٱه٬ّ ٗ تعٌٝ ٖقٙ اؾ١ٓ

ٚدنَٛا بأْٗا  ،ٚإِـقٌ كهً٘ ،ايوًـ أْٗا د١ٓ اـًـ اييت ٚعـ اهلل إ٪ٌَٓ

ٚأْٗا أعـٖا اهلل ٭ٌٖ  _أٟ ٗ ايوُا٤_َٛدٛؿ٠ ٗ ايعامل ايعًٟٛ عامل ايػٝب 

 1/430. ٖٚقا ايقٟ تكًـٙ أٌٖ ايو١ٓ ،ـ ايكٝا١َاـرل بع

 ،بهجل٠ ا٬ٕبو١ ٟٚنٝـ ٫ ٖٚٞ ٖا ٜعـ ،خٴكٳٛٵؾإٕ ا٭ػ٬م تٴ_ 37

 :     ٚإِاسب١ ٚقـ قاٍ أبٛ ُاّ

ُٙع ألع ٖثعُبيفذتميُ ُُ لعالُتد

ٚبٌ ٦ٌَٓ٘ ايقٟ ٖٛ ا٭نٌ َٔ ايٌذل٠ إٔ  ،ٚٚد٘ إٓاهب١ بٌ ٖقا ا٭ثل

ٚه٤ٛ ايٛٔ بايؿا٥ـ٠  ،ي٘ ٚكؾٔاڄ _تعاٍ_ٕ كايؿ١ ٭َل اهلل ا٭نٌ َٔ ايٌذل٠ نا

ٚاؿلْ ع٢ً دًب ْؿع ٭ْؿوُٗا، ٖٚٛ اـًٛؿ ٗ  ،ؿعا ٕؼايؿت٘ ايڀُع ،َٓ٘

ٚإع٬َ٘  ،ٚا٫هت٦جاك غرلاتٗا َع ه٤ٛ ايٛٔ بايقٟ ْٗاُٖا عٔ ا٭نٌ َٓٗا ،اؾ١ٓ

ُٳا ط :يكٍٛ إبًٝى شلُا ;شلُا بأُْٗا إٕ أن٬ َٓٗا ًُٚا أْؿوُٗا ُٳا كٳبټهڂ ٗٳانڂ َٳا ْٳ

ٔٳ ـٹٜ ٔٵ ايڃؼٳايٹ َٹ ْٛٳا  ٚٵ تٳهڂ ٔڇ أځ َٳًځهځٝٵ ْٛٳا  ٕٵ تٳهڂ ٌٻذٳلٳ٠ٹ إڇ٫ډ أځ ٖٳقٹٙٹ اي ٔٵ   ص.عٳ
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 ،ٚا٭ْى ،ؾهقيو ناْت عـا٠ٚ أؾلاؿ ايبٌل َع َا دبًٛا عًٝ٘ َٔ ا٭يؿ١

 ،٭دٌ دًب ايٓؿع يًٓؿى ;ٚا٫ؼاؿ ،تًو ا٭يؿ١ ٌَٓ٪ٖا كؾضٴ_ ٚا٫ؼاؿ 

ؾ٬ دلّ نإ بٌ فيو اـاطل ايقٟ بعجُٗا ع٢ً ا٭نٌ َٔ  ;َٓؿع١ ايػرل ٚإُٖاٍ

ؾٝؼًل  ;ٚايقٟ هٝٛكثْٛ٘ ْوًُٗا ،ٚبٌ أثلٙ ايقٟ بكٞ ٗ ْؿٛهُٗا ،ايٌذل٠

 .ايٓوٌ َلنب١ عكٛشلِ ع٢ً ايتؼًل بقيو اـًل ايقٟ طلأ ع٢ً عكٌ أبُٜٛٗا

ـڂ ايٛٔ بايػرل ٖٛ  ٚه٤ٛ ،ايلادع ٱٜجاك ايٓؿى باـرل لٳًڂ٫ٚ ًو إٔ فيو ا

 ،٭ٕ ايٛاسـ ٫ ٜعاؿٟ اٯػل إ٫ ٫عتكاؿ َنا١ٓ ٗ َٓؿع١ ;َٓبع ايعـاٚات نًٗا

 .أٚ يو٤ٛ ٚٔ ب٘ ٗ َٔل٠

ٚقبٝشٗا ٖٛ  ،ٚٗ إًاك٠ إٍ َوأي١ أػ٬ق١ٝ ٖٚٞ إٔ أٌُ ا٭ػ٬م سوٓٗا

 ،ؾِٝرل ػًكاڄ ،ٚايٌلٜل٠ ثِ ٜٓكًب اـاطل إفا تلتب عًٝ٘ ؾعٌ ،ل٠اـٛاطل اـٝٿ

ٗ آُش٬ٍ فيو  ٚمل ٜؿعٌ ُاكت تًو إكا١َٚ هبباڄ ،فا قاَٚ٘ ُاسب٘ٚإ

ٚنإ دنا٤ تلى ؾعٌ َا ِٜٗ  ،ٚيقيو سقكت ايٌلٜع١ َٔ اشلِ بإعاُٞ ;اـاطل

ٚيٛ  ،ؾهإ دنا٤ فلؿ اشلِ باؿو١ٓ سو١ٓ ;ٚأَلت غٛاطل اـرل ،ب٘ َٓٗا سو١ٓ

ٗ اؿـٜح  نُا ٚكؿ ،ٚنإ ايعٌُ بقيو اشلِ عٌل سوٓات ،مل ٜعًُٗا

 +.َٔ ِٖ عو١ٓ ؾًِ ٜعًُٗا نتبٗا اهلل عٓـٙ سو١ٓ نا١ًَ= :ايِشٝض

ِٻ= :ثِ قاٍ  .+بو١٦ٝ ؾعًُٗا نتبت ي٘ ه١٦ٝ ٚاسـ٠ َٚٔ ٖ

إٕ = :َٚػؿل٠ ٗ سـٜح _تعاٍ_ٚدعٌ ايعؿٛ عٔ سـٜح ايٓؿى ١َٓ َٔ اهلل 

 436_1/435+. اهلل ػاٚم عٔ أَيت ؾُٝا سـثت ب٘ ْؿٛهٗا

ِٴؾځتٳًځكډ٢ ط_ 38 ٛٻابٴ ايلٻسٹٝ ٛٳ ايتٻ ٖٴ ٘ٴ  ٘ٹ إڇْٻ ُٳاتٺ ؾځتٳابٳ عٳًځٝٵ ٘ٹ نځًٹ ٔٵ كٳبٿ َٹ ّٴ   (ص37) آؿٳ
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 . َباؿك٠ آؿّ بڀًب ايعؿٛ دا٤ بايؿا٤ إٜقاْاڄ

ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ: ط_عاٍت_ٚايتًكٞ اهتكباٍ إنلاّ َٚول٠ قاٍ  ِٵ ايڃ ٖٴ  .صتٳتٳًځكډا

ؿاي١ ع٢ً ايتهًـ ٖٚٞ  ،ٌ َٔ يكٝ٘عټؿځٚٚد٘ ؿ٫يت٘ ع٢ً فيو أْ٘ ُٝػ١ تٳ

ؾ٬  ٢غ٬ف ٫ق ،ٚإِا ٜتهًـ ٜٚتڀًب يكا٤ ا٭َل احملبٛب ،ؿِٛي٘ ٚتڀًب٘

ٚايًكا٤ اؿٔٛك مٛ ايػرل  ،ايعـٚ ٫٢ق :بٌ تكٍٛ ،ٜـٍ ع٢ً نٕٛ ا٬ٕقٞ قبٛباڄ

َٳٓٴٛا إڇفٳا ط :_تعاٍ_ٚٗ ػرل أٚ ًل، قاٍ  ،بكِـ أٚ بػرل قِـ ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ٜٳا أځٜټ

ِٵ ايډ ٔٳ نځؿځلٴٚا مٳسٵؿاڄيځكٹٝتٴ ؾايتعبرل بتًكٞ ٖٓا َ٪فٕ بإٔ ايهًُات اييت  ;اٯ١ٜځ صقٹٜ

بٌ نًُات  ،ِ أْٗا يٝوت نًُات مدل ٚتٛبٝؽًٹعٴؾځ ;أػقٖا آؿّ نًُات ْاؾع١ ي٘

يٝكٛشلا  _تعاٍ_اهلل  ٌڇبٳٓٗا آؿّ َٔ قٹكِّٖٚٞ إَا نًُات يڂ ،ٚك٢ٓ ،َٚػؿل٠ ،عؿٛ

 ;َٔ اهلل إٜاٙ بأْ٘ عؿا عٓ٘ بعـ إٔ أٖبڀ٘ َٔ اؾ١ٓٚإَا نًُات إع٬ّ  ،إػؿل٠ طايباڄ

 .انتؿا٤ بقيو ٗ ايعكٛب١

ٛڈ ٖٚا ٜـٍ ع٢ً أْٗا نًُاتٴ ٘ٹط ـٴڀڃعٳ عؿ إف يٛ ناْت  ;بايؿا٤ص ؾځتٳابٳ عٳًځٝٵ

 .نًُات تٛبٝؽ ٕا ُض ايتوبب

 .اٱشلاّأٚ،ٞ آؿّ يًهًُات إَا بڀلٜل ايٛسٞكًِّځٚتٳ

يك١ً دـ٣ٚ ا٫ًتػاٍ  ;أعلٓٓا عٓٗا ٚشلِ ٗ تعٌٝ ٖقٙ ايهًُات كٚاٜات

مٔ َا ٜٓؿعٓا َٔ ايه٬ّ  ِٻتٳٗٵًٓٳؾځ ;ؾتٝب عًٝ٘ ،بقيو، ؾكـ قاٍ آؿّ ايهًُات

 438_1/437. ٚايؿعٌ ايِاحل ،ايِاحل

 ،َعلؾ١ ايقْب :ؾايعًِ ٖٛ ،ٚعٌُ ،ٚساٍ ،ٚايتٛب١ تذلنب َٔ عًِ_ 39

ايذلى  :عٌُ ٖٛٚاي ،ٜٚو٢ُ ْـَاڄ ،تأمل ايٓؿى َٔ فيو ائلك :ٚاؿاٍ ٖٛ
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 .ٖٚٛ إكِٛؿ َٔ ايتٛب١ ،ٚتـاكى َا ّهٔ تـاكن٘ ،يٲثِ

 +ايٓـّ تٛب١= :ٚيقيو ٚكؿ ٗ اؿـٜح ،ايباعح ع٢ً ايعٌُ :ٚأَا ايٓـّ ؾٗٛ

 .قاي٘ ايػنايٞ

 .٭ٕ أسـ اؾن٤ٜٔ غرل َعلؾ١ ;أٟ ٭ْ٘ هببٗا ٓلٚك٠ أْ٘ مل ٜكِل :قًت

1/438 

ِٻعٓ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ  ْٞٗ ا٩ْا َٕٓٗٝٛ ع٢ً إٔ ٜأتٛا َاؾعًُ_ 40 عٔ  فٹـٵَٔ اي

 1/466 ._ كٓٞ اهلل عِٓٗ_ ٚنقيو ناْت هرل٠ ايوًـ  ،لاض ايـْٝاعاؿل ٭

َٚٔ ٖٓا ؾلٓت َوأي١ دعًٗا إؿولٕٚ َتعًك١ بٗات٘ اٯ١ٜ ٚإٕ نإ _ 41

ٕڇ_  تعًكٗا بٗا ٓعٝؿاڄ ٔڇ ٖٚٞ َوأي١ أػق ا٭دل٠ ع٢ً تعًِٝ ايكلآ ٜٚتؿلع  ،ٚايـٜ

. دل٠ ع٢ً تعًِٝ ايعًِ ٚع٢ً بعض َا ؾٝ٘ عباؿ٠ نا٭فإ ٚاٱَا١َا٭ عٓٗا أػقٴ

ٚساٌُ ايكٍٛ ؾٝٗا إٔ اؾُٗٛك َٔ ايعًُا٤ أدامٚا أػق ا٭دل ع٢ً تعًِٝ 

ؾكاٍ ظٛام فيو اؿؤ ٚعڀا٤ ٚايٌعيب ٚابٔ  ;عٔ ايؿك٘ ٚايعًِ ايكلإٓ ؾ٬ٔڄ

 .هرلٜٔ َٚايو ٚايٌاؾعٞ ٚأٓـ ٚأبٛ ثٛك ٚاؾُٗٛك

إٕ أسل = :قاٍ"ـٜح ايِشٝض عٔ ابٔ عباي إٔ ايٓيباؿ ٚسذتِٗ ٗ فيو

 +.نتاب اهلل َا أػقمت عًٝ٘ أدلاڄ

ٚعًٝ٘ ؾ٬ قٌ شلات٘ اٯ١ٜ ع٢ً ٖقا إع٢ٓ عٓـِٖ عاٍ; ٭ٕ إلاؿ با٫ًذلا٤ 

ٍٷ  .٫ٚ إٓاع١ ،٫ٚ عـٍٚ ،ؾٝٗا َعٓاٙ اجملامٟ ٚيٝى ٗ ايتعًِٝ اهتبـا

ٚيعً٘ ٜلٜـ إْاع ْٗٛك  ،٢ً اؾٛامٚقـ ْكٌ ابٔ كًـ إْاع أٌٖ إـ١ٜٓ ع

 .ؾكٗا٥ِٗ
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َٚٓع فيو ابٔ ًٗاب َٔ  ،٠ ع٢ً تعًِٝ ايكلإٓك٫ بأي باٱدا: ١ْٚٻـٳٚٗ إڂ

 .ٚإهشام بٔ كاٖٜٛ٘ ،ٚأبٛ سٓٝؿ١ ،ايتابعٌ َٔ ؾكٗا٤ إـ١ٜٓ

ؾ٬  ;ٚبإٔ ايتعًِٝ يقيو طاع١ ٚعباؿ٠ ناي٠٬ِ ٚايِّٛ ،ُٚوهٛا باٯ١ٜ

 467_1/466. أدل ٜ٪ػق عًٝٗا

ـټ_ 42 ايٞ ٖٚٞ أْ٘ ٚكؿ ع٢ً نډٖٚقٙ إوأي١ ناْت قـ سـثت بٌ ابٔ علؾ١ ٚاي

تْٛى ٗ سـٚؿ ه١ٓ هبعٌ ٚهبعُا١٥ كدٌ ماٖـ َٔ إػلب ازل٘ قُـ ايـنايٞ 

بإٔ أ١ُ٥ تْٛى ٜأػقٕٚ  َعت٬ڄ ;ؾهإ ٫ ًِٜٞ َع اؾُاع١ ٫ٚ ٌٜٗـ اؾُع١

 ،ؾأْهل عًٝ٘ ايٌٝؽ ابٔ علؾ١ ;ٚفيو دلس١ ٗ ؾاعً٘ ،ا٭دٛك ع٢ً اٱَا١َ

 ؾؼلز إٍ إٌلم ؾاكاڄ ;ٚسـخ ػ٬ف بٌ ايٓاي ،ًٚاع أَلٙ عٓـ ايعا١َ

 :ٖٞ ؾهتب ابٔ علؾ١ إٍ أٌٖ َِل أبٝاتاڄ ;ٚبًؼ أْ٘ فٖب ِٕل ،بٓؿو٘

ُوتُ لتت َُٖشتتيف  ّيَُ ٔو تتُوصتت  ُٖتتيفُاِتتن 

ُ

ٌُتتتتتتتتتتاالُوتعتضتتتتتتتتتتن ُتٍاّتتتتتتتتتٕ ُل تتتتتتتتتته ه ُ

ُ ًد ُتجَعتىتتتتتَُ و تتتتتُف تتتتتقكيُأُف تتتتت ُمُلتتتتتأ

ُ

ُُْاٌتتتتتتتُْبيفلتطتتتتتتتت ُقتتتتتتتت ُعتىتتتتتتتتاُلاقٕ ل تتتتتتتُ

ُ ُيدك تتُتَحَمخ ُعتتتيفحُبى ٔ دت ُع ى تتُتوتُت  تتتُْ دت 

ُ

ُقتت ُضصتتالُ لكتتنُِّضكتتيمُ ظتتتيفةبُٔشتت يت ُ

ُ ُ ُُ تتتتيفُُشتتتتأٌكيُ لثقتتتتتُٕٝفت تري تتتتتيُُُ

ُ

ُقتت ُبتتيفُٞبيفلح تت ُضثتتُٜعٍتتُْوتتتيفُعتتت الُُُ

ُ ُٔ ُُٖكتتتتتتتَُعك تتتتتتتُْفتتتتتتتيفألو ُوٍعتكتتتتتتتت 

ُ

ُقٕلتتتٕ ُحبتتتت ُفتتتتعُُ ذتتتت ُوتتتتيفُ عتثتتتتتاالُُُ

ُ  :ٌ َِل أدابٛٙ بأبٝات َٓٗاؾٝكاٍ إٕ أٖ

ُوتتيفُ تتيفُُوتتتَُشتتٗيُ ألبتت   ُاُُٖ ىتتتتٕ ُُُُ

ُ

ُاالعمُٜ رتري حُق ُزدُتُبيفلح  ُشٗخيف ُ

ُ ُالُالُٔلكتتتتتتتَُ ن ُوتتتتتتتيفُابصتتتتتتت ٔ ُختمتتتتتتتتال ُُ

ُ

ُتمتتتتاُل  تتتُٕٓوتتتَُض تتتَُتتتتأٖٔالتّيُضدُُُُ

ُ ُالتتتتتٗ ُقتتتتت ُقتتتتتيفهُوتُ نتٍّتتتتتيفصُ يفضتاتتتتتتْ

ُ

ُٖ تتتتتتٕغُن كُنتتتتتتتَُقتتتتتت ُغتثشتتتتتتتَُ٘لتتتتتتتالُ

ُ
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 :َٚٓٗا

ُٜتتَقتتتث يُ لعدعتتتَُ بتتتَُ لقيفستتتُٔقتتت ُ ٖٔتتتج 

ُ

ُأ تت ُ ل تتاالُفٗىتتيفُ خثصتت حُ الوتتيف ُ

ُ ُٚ ُلتثتيف  تّتتتتتتتتتيفُ( )وتتتتتتتتيفُ ُُتتتتتتتتت اُشتّتتتتتتتتتيفا

ُ

ُ ُُ تتيفُُبتتيفلعمئُ لثقتتُٕٝقتت ُ ضثتحتتتاُلُ

ُ ُُُ ٛ ٌُعتتتتئُقتتتت ُ تتتتيفُُوتُ ألعمتتتتتؽتُوتٍتتتتتال

ُ

ُوتتَُزيفٌتتبُ دتىتتعُٔ دتىعتتيفحُٔ عثتتااُلُ

ُ ُٚ ُ  ا وتتتتتتتدُ ىيفلتتتتتت ُ تتتتتتريُد ُفتتتتتتتُْٗوتعتتتتتتت  

ُ

ٖدُ ُت ال تتتتتتتأهُٔوتتتتتتتتيفُعدتتتتتتُت ؾتُ نتىتتتتتتتيفحُٔحُ

ُ ُِتتتتتتتتت  ُٔ ُُ لتتتتتتتتتت ُٙابتتتتتتتتتت  ُٓوتثتستّتتتتتتتتتتيف 

ُ

ٌُتقتتتتتتتتالُْدعدتتتتتتتٍ و ُاختتتتتتت ُ ألٟىتتتتتتتُٛازتتتتتتت   ُُُ

ُ  ٞ ُضتمتتتتتتتتتتتتٌُْتٌتتتتتتتتتتتتت  ُِٔاتتتتتتتتتتت ُاٌتتتتتتتتتتتت ُ  

ُ

ُفىتتتتتتتيفُ زثّتتتتتتتيفاكُأؾتُبيفلتصتتتتتتتتٕ ةُٔاُلُ

ٖهقا ْوبت ٖقٙ ا٭بٝات ٗ بعض نتب ايذلادِ يًُػاكب١ أْٗا ٚكؿت َٔ أٌٖ ُ

فنل فيو  يًـنايٞ اْتِاكاڄ ;إْٗا ُْٛٗا بعض أٌٖ تْٛى :ٚقـ قٌٝ ،َِل

إٕ اجملٝب ٖٛ أبٛ اؿؤ عًٞ ايوًُٞ  :اـؿادٞ ٗ طلام اجملايى، ٚقاٍ

ٚفنل إٔ ٚايـٙ  ،ٚفنل إٔ ايولاز ايبًكٝين فنل ٖات٘ ايٛاقع١ ٗ ؾتاٚاٙ ،ايتْٛوٞ

 469_1/468 .أداب ٗ إوأي١ بأبٝات ١َٝ٫ اْٛلٖا ٖٓاى

ايقٖٔ أٚ  ئعـ ;فٖاب ا٭َل إعًّٛ َٔ ساؾ١ٛ اٱْوإ :ٚايٓوٝإ_ 43

 .ٜٚلاؿؾ٘ ايوٗٛ ،ايػؿ١ً

 .مٚاي٘ بايه١ًٝ :ٚايٓوٝإ، ايػؿ١ً ايٝورل٠ عٝح ٜتٓب٘ بأقٌ تٓبٝ٘ :ايوٗٛ :ٚقٌٝ

1/475 

ٖٚٞ فُٛع قاَـ هلل  ،ٚاي٠٬ِ أكٜـ بٗا ٖٓا َعٓاٖا ايٌلعٞ ٗ اٱه٬ّ_ 44

                                                 

 (ّ.   )يٝوتكِٝ ايٛمٕ+ ًٗاؿات: =ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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ٓا كادع١ ؾ٬ دلّ ناْت ا٫هتعا١ْ إأَٛك بٗا ٖ ;ٚاعتكاؿاڄ ،ٚع٬ُڄ ،ق٫ٛڄ _تعاٍ_

نُا _ًهل  ِْٚؿ٘ ،إٕ اٱّإ ِْؿ٘ ُدل :ٚقـ قٌٝ ،ٚايٌهل ،ايِدل :٭َلٜٔ

إف ايؿٔا٥ٌ تٓبعح  ;ٖٚٛ قٍٛ سؤ، َٚعِٛ ايؿٔا٥ٌ ٬َنٗا ايِدل _ٗ اٱسٝا٤

ٚنبض مَاّ ايٓؿى عٔ  ،عٔ َهاكّ اـ٬ٍ، ٚإهاكّ كادع١ إٍ ق٠ٛ اٱكاؿ٠

أٚ  ،ٚايػٔب١ٝ عُا ٫ ٜؿٝـ نُا٫ڄ ،اٱها١َ ٗ ًٗٛاتٗا بإكداع ايكٛتٌ اي١ٌٜٛٗ

 ،ٚايتهلّ ،ؾُا ايتشًِ ;ؾهإ ايِدل ٬َى ايؿٔا٥ٌ ;عُا ٜٛكخ ْكِاْاڄ

إ٫ َٔ  _ ٚمٖٛا ،ٚايعٌُ ٗ ا٭كض ،ٚايعـٍ ،ٚايٌذاع١ ،ٚايتك٣ٛ ،ٚايتعًِ

 .ٓلٚب ايِدل

 1/478 .+ايٌذاع١ ُدل هاع١=: ÷٪ثل عٔ عًٖٞٚا ٜٴ

ؾإٕ  ;ٚاٱّإ َٔ ٓلٚب ايِدل ،ـٜٔٚأْت إفا تأًَت ٚدـت أٌُ ايت_ 45

َٚأيٛؾٗا ٗ ايتِـٜل َا ٖٛ َػٝب عٔ اؿى ايقٟ  ،ؾٝ٘ كايؿ١ ايٓؿى ٖٛاٖا

ٚٗ كايؿ١  ،َٔ دٓوٗا ٫ تلاٙ ٜؿٛقٗا ٗ اـًك١ اعتاؿت٘، ٚبٛدٛب طاعتٗا ٚاسـاڄ

ٖٳ ؾإفا ُاك ايِدل ػًكاڄ ;ٚأقٛاَٗا َٔ ايـٜاْات ايوابك١ ،عاؿ٠ آبا٥ٗا  ٕٳٛٻيِاسب٘ 

ؾٛٗل ٚد٘ ا٭َل با٫هتعا١ْ ع٢ً  ;ٚايدلٖإ ،٭دٌ اؿل ;عًٝ٘ كايؿ١ فيو نً٘

يكبٍٛ َا أَلٚا ب٘  ايٓؿٛيڇ ؾإْ٘ ػًل ٜؿتض أبٛابٳ ;َٚا ٜتؿلع عٓ٘ بايِدل ،اٱّإ

 1/479 .َٔ فيو

 ;ل بايٓع١ُٚايٌهل ٜقنِّ ،ؾٮٕ اي٠٬ِ ًهل ٚأَا ا٫هتعا١ْ باي٠٬ِ_ 46

َٔ دٗات ٗ كايؿ١ ساٍ إل٤  ع٢ً إٔ ٗ اي٠٬ِ ُدلاڄ ،ؾٝبعح ع٢ً اَتجاٍ إٓعِ

٫ٚ اـلٚز  ،ٚينَٚ٘ ساي١ ٗ ٚقت َعٌ ٫ ٜوٛؽ ي٘ ايتؼًـ عٓٗا ،إعتاؿ٠
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يعً٘ ْا٧ً عٔ ػًٞ ايلٓٛإ ايلباْٞ ع٢ً  إشلٝاڄ ع٢ً إٔ ٗ اي٠٬ِ هلاڄ ،َٓٗا

 ،ايٓؿى ٚنٌـ غِ ،ٗ ػ١ًٝ ا٭سنإ عُٛٝاڄ ؾًقيو لـ ي٠٬ًِ هلاڄ ;إًِٞ

 _أٟ ْنٍ ب٘ :بناٟ ٚبا٤ َٛسـ٠_نإ إفا سنب٘  " إٔ ايٓيبٚقـ ٚكؿ ٗ اؿـٜح 

  .أَل ؾنع إٍ اي٠٬ِ

ٔٵ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ،ٖقا أَل هـٙ َٔ كاقب٘ َٔ إًٌِٚ ٗٳ٢ عٳ ِٻ٠٬ځ تٳٓٵ ٕٻ اي إڇ

ُٴٓٵهځلڇ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ   .َٔ ايعباؿات ٭ْٗا ػُع ٓلٚباڄ صايڃؿځشٵ

ع٢ً اـرل ؾٗٛ َٔ َكتٔٝات قٛي٘  سٝح ٖٛ َعٝٓاڄٚأَا نٕٛ ايٌهل َٔ 

ِٵط :_تعاٍ_ ـٳْٻهڂ ِٵ ٭ځمڇٜ ًٳهځلٵتٴ ٔٵ   1/479 .صيځ٦ٹ

ٗٳا يځهځبٹرلٳ٠څط :ٚقٛي٘_ 47 ٗٳاطاػتًـ إؿولٕٚ ٗ َعاؿ ُٓرل  صٚٳإڇْٻ  صإڇْٻ

٭ْٗا هذٔ  ;ٕ اي٠٬ِ تِعب ع٢ً ايٓؿٛيأ: عا٥ـ إٍ اي٠٬ِ ٚإع٢ٓ :ؾكٌٝ

ٚاي٠٬ِ إأػٛف٠ َٔ اهتعٝٓٛا ع٢ً  ،رل ي٬هتعا١ْ بايِدلائُ :ٚقٌٝ ،يًٓؿى

ٛٳ٣طسـ  ٛٳ أځقڃلٳبٴ يٹًتٻكڃ ٖٴ ـٹيڂٛا  كادع إٍ إأَٛكات إتكـ١َ َٔ قٛي٘  :ٚقٌٝ صاعٵ

ُٳتٹٞط :_تعاٍ_ ِٻ٠٬ٹط :إٍ قٛي٘ صافٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ٚٳاي ِٻبٵلڇ   .صٚٳاهٵتٳعٹٝٓٴٛا بٹاي

ٖٚقا أٚٓض  ،عً٘ َٔ َبتهلات٘ٚي ،ٖٚقا ا٭ػرل ٖا دٛمٙ ُاسب ايهٌاف

 . ٚاحملاٌَ َلاؿ٠ ،ا٭قٛاٍ ٚأْعٗا

ل ع٢ً ا٭َل بٳٚإلاؿ بايهبرل٠ ٖٓا ايِعب١ اييت تٌل ع٢ً ايٓؿٛي، ٚإط٬م ايهٹ

٭ٕ إٌك١ َٔ يٛامّ ا٭َل ايهبرل  ;ٌَٗٛك ٗ ن٬ّ ايعلب ٚايٌام فامٷ ،ايِعب

ٕٵ نځاْٳتٵط :_تعاٍ_أٚ ؼًِٝ٘ قاٍ  ،ٗ ًٓ٘ ـٳ٣  ٚٳإڇ ٖٳ ٔٳ  يځهځبٹرلٳ٠ڄ إڇ٫ډ عٳًځ٢ ايډقٹٜ

٘ٴ ِٵط :ٚقاٍ صايًډ ٗٴ ٓٴ ٕٳ نځبٴلٳ عٳًځٝٵوځ إڇعٵلٳا ٕٵ نځا نځبٴلٳ عٳًځ٢ ط :ٚقاٍ ،اٯ١ٜ صٚٳإڇ
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٘ٹ ِٵ إڇيځٝٵ ٖٴ ـٵعٴٛ َٳا تٳ ٌٳ  ٌٵلڇنٹ ُٴ  1/479  .صايڃ

ِٵ ط_ 48 ُٵتٴ عٳًځٝٵهڂ ُٳتٹٞ ايډتٹٞ أځْٵعٳ ٌٳ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ ِٵ عٳًځ٢ ٜٳا بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ًڃتٴهڂ ٔٻ ٚٳأځْٿٞ ؾځ

ٌٳ ُٹ ٕا ٚقع ٗ ػڀابِٗ  أعٝـ ػڀاب بين إهلا٥ٌٝ بڀلٜل ايٓـا٤ ٖاث٬ڄ :صايڃعٳايځ

ؾإٕ اـڀاب  ;َٚا ٜذلتب عًٝ٘ ،يكِـ ايتهلٜل ي٬ٖتُاّ بٗقا اـڀاب ;ا٭ٍٚ

يٝهٕٛ فيو ايتقنرل ؿاع١ٝ ٫َتجاٍ َا  _تعاٍ_َٓ٘ تقنرلِٖ بٓعِ اهلل  ـٳِٹا٭ٍٚ قڂ

 ."ْٚٗٞ ع٢ً يوإ ْبٝ٘ ،إيِٝٗ َٔ اهلل َٔ أَل ؿٴلڇٜٳ

ٍٳ ايب٬غ١ إٔ  نإ سلټ غرل أْ٘ ٕا نإ ايػلض إكِٛؿ َٔ فيو ٖٛ ا٫َتجا

ٌٜٚرل إيٝٗا  ،٫ٚ ٜڀٌٝ ٗ إكـ١َ، ٚإِا ًِٜ بٗا إٕاَاڄ ،ٜؿٔٞ ايبًٝؼ إٍ إكِٛؿ

 .بإباؿك٠ إٍ إكِٛؿ ع٢ً ًـ٠ ا٫ٖتُاّ ب٘ تٓبٝٗاڄ ;إْا٫ڄ

ٜٚقنلْٚ٘ ٗ  ،ٚايبًػا٤ ٜعـٕٚ َجٌ فيو َٔ ْبا١ٖ اـڀٝب ،ٚمل ٜنٍ اـڀبا٤

إف قاٍ عٓـ هؿاكت٘ عٔ ًَو  ;َٓاقب ٚمٜل ا٭ْـيى قُـ بٔ اـڀٝب ايوًُاْٞ

غلْاط١ إٍ ًَو إػلب ابٔ عٓإ أبٝات٘ إٌٗٛك٠ اييت اكػًٗا عٓـ ايـػٍٛ عًٝ٘ 

 :طايعٗا

َٛ ُ لتقتتتتتتتتتتتتت  دُ هللُستيفعتتتتتتتتتتتتت  ُخمٗحتتتتتتتتتتتت

ُ

ُالكُوتتتتتيفُاللُوتُ لتتتتت زيفُقىتتتتت ُُعدتتتتتُ

ُ  :قاٍثِ 

ُ ُبتتتتتأ لُاٌ لتتتتتتُ   ٔ لٍتتتتتيف ُ  تتتتُت

ُ

ٍُتتتتتتٕ ُٔالُعىتتتتتت ُٔ لتتتتتتٕالكُوتتتتتتيفُٔ َُُّ

ُ ُٔقتتتتتتتتتتتت ُاِىتتتتتتتتتتتتثّيٌُتحتٕستّتتتتتتتتتتتتتي

ُ

ٌُُ ٌُتتتتتتتتتتت ٔ ثفٕزّتتتتتتتتتٌُٕ٘ لٗتتتتتتتتت ُٔ 

ُ  ،ٚأفٕ ي٘ ٗ اؾًٛي ،َا تلدع إيِٝٗ إ٫ ظُٝع َڀايبِٗ :ؾكاٍ ي٘ أبٛ عٓإ

 .ؾوًِ عًٝ٘
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مل ْوُع بوؿرل = :_نإ َٔ ١ًْ ايٛؾـٚ_ (1)قاٍ ايكآٞ أبٛ ايكاهِ ايٌلٜـ

 . +هؿاكت٘ قبٌ إٔ ٜوًِ ع٢ً ايوًڀإ إ٫ ٖقا ٢قٔ

ٍٴ إٍ  ٚنإ اٱؾٔا٤ٴ ،ُـاكتٗا بايتكـِٜ ؿلٿ ا٤ٶٗ إكـ١َ قٔ ؾهإ اٱْا

ا َٔ ٗٳكِّشٳيٹ ا٤ٶإٍ تؿٌِٝ ايٓعِ قٔ ؿك٘ ٗ ايعٓا١ٜ، ٚايلدٛعٴ ا٤ٶإكِٛؿ قٔ

ٚع١ٛ ي٘ ٕٚٔ  ،ٚتهلِٜ يًُٓعِ عًٝ٘ ،ٝـ يًُٓعِؾإٕ فنل ايٓعِ ُذ ;ايتعـاؿ

ايه٬ٌَ بعـ  ْعڇ ؾًًتهلٜل ٖٓا ْهت١ڂ ;ٜبًػِٗ ػدل فيو تبعح ع٢ً ايٌهل

 483_1/482 .ايتعـاؿ ٕا ؾٝ٘ إْاٍ َع٢ٓ ايٓع١ُ ْٚهت١ڂ ،تؿلٜكُٗا

ٌٳط :تكـّ عٓـ قٛي٘ َٚع٢ٓ ايعإٌ_ 49 ُٹ ٘ٹ كٳبٿ ايڃعٳايځ ـٴ يٹًډ ُٵ ب٘ ٚإلاؿ  صايڃشٳ

 .ُٓـ َٔ إؼًٛقات :ٖٓا

َتٓٛع١ ع٢ً سوب تِٓٝـ إتهًِ أٚ  ٫ٚ ًو إٔ إؼًٛقات تِٓـ أُٓاؾاڄ

 ،ايواَع، ؾايعإٕٛ ٗ َكاّ فنل اـًل ِٖ أُٓاف إؼًٛقات ناٱْى

 ،أٚ ا٭َِ ،ٚايعإٕٛ ٗ َكاّ فنل ؾٔا٥ٌ اـًل ،ٚاؿٛت ،ٚايڀرل ،ٚايـٚاب

ؾ٬ دلّ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ َٔ  ;تشـخ عٓٗاأٚ ايكبا٥ٌ ٜلاؿ بٗا أُٓاف تًو إ

 ،باي٬ّ فٷلٸعٳَٴ عٷُٵ٭ْ٘ دٳ ;ؾٝعِ ْٝع ا٭َِ ;ايعإٌ ٖٓا ِٖ ا٭َِ اٱْوا١ْٝ

 ايِاغ١ځ ا٭َرلٴ عٳُٳدٳ :ٚيهٔ عَُٛ٘ ٖٓا علٗ ىتّ بأَِ مَاِْٗ نُا ىتّ مٛ

ا٭َرل نُا ىتّ ْع  ،با٭َِ إعلٚؾ١ _أٜٔاڄ_ٚىتّ  ،بِاغ١ َهاْ٘ أٟ بًـٙ

ٚفيو  ،ايِاغ١ بايِاغ١ إتؼقٜٔ ايِٝاغ١ ُٓاع١ ؿٕٚ نٌ َٔ ٜعلف ايِٝاغ١

                                                 

ٚي٘  760ـ بٔ أٓـ اؿوٝين ايوبيت ثِ ايػلْاطٞ قآٞ غلْاط١ إتٛؾ٢ ه١ٓ ٖٛ أبٛ ايكاهِ قُ_  1

 .ايٌلغ إٌٗٛك ع٢ً َكِٛك٠ سامّ ايكلطادين
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ؾاٯ١ٜ تٌرل إٍ تؿٌٔٝ بين إهلا٥ٌٝ  ;ٚألب ايت٬َق٠ ،نكٛيو ٖٛ أًٗل ايعًُا٤

٫ ع٢ً بعض اؾُاعات ايقٜٔ ناْٛا  ،أٚ هًؿِٗ ع٢ً أَِ عِلِٖ ،إؼاطبٌ

َوأي١ تؿٌٔٝ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً  ؾ٬ ع٬ق١ ي٘ ;ع٢ً ؿٜٔ ناٌَ َجٌ ِْاك٣ للإ

ؾ٬ ًٜنّ  ;أٚ قب١ًٝ َٔ ا٭ؾلاؿ ،٫ٚ ايتؿات إٍ َا ٌٜق ٗ نٌ أ١َ ،ا٥٬ٕه١ عاٍ

أٚ  ،تؿٌٔٝ نٌ ؾلؿ َٔ بين إهلا٥ٌٝ ع٢ً أؾلاؿ َٔ ا٭َِ بًػٛا َلتب١ ُاؿ١

٭ٕ ايتؿٌٔٝ ٗ َجٌ ٖقا ٜلاؿ ب٘ تؿٌٔٝ اجملُٛع، نُا تكٍٛ قلٍٜ أؾٌٔ  ;ْب٠٤ٛ

 . ٕ نإ ٗ ط٤ٞ سامت اؾٛاؿٚإ ،َٔ ط٤ٞ

ٚٗ تًو ا٭َِ أَِ  ،ؾهقيو تؿٌٔٝ بين إهلا٥ٌٝ ع٢ً ْٝع أَِ عِلِٖ

 ،ٚؾِٝٗ ايعًُا٤ ،ٚايٌِ ،ٚاشلٓـ ،ٚايلّٚ ،ٚايؿلي ،ع١ُٝٛ نايعلب

٭ْ٘ تؿٌٔٝ اجملُٛع ع٢ً اجملُٛع ٗ  ;ٚا٭ْبٝا٤ ،٬ُغٚؿعا٠ اٱ ،ٚاؿهُا٤

 قـ ْع شلِ َٔ احملاَـ اييت تتِـ َٚع٢ٓ ٖقا ايتؿٌٔٝ إٔ اهلل ،ْٝع ايعِٛك

 ،ٚنُاٍ اـًل ،ًلف ايٓوب :ٚا٭َِ َا مل هُع٘ يػرلِٖ ٖٚٞ ،بٗا ايكبا٥ٌ

بِٗ _ تعاٍ_ٚعٓا١ٜ اهلل  ،ٚايٌذاع١ ،ٚاؿل١ٜ ،ٚهع١ ايٌلٜع١ ،ٚه١َ٬ ايعكٝـ٠

ّڇطٚقـ أًاكت إٍ ٖقا آ١ٜ  ،ٗ ها٥ل أسٛاشلِ ٛٵ ٘ٹ ٜٳا قځ َٹ ٛٵ َٴٛهٳ٢ يٹكځ ٍٳ   ٚٳإڇفٵ قځا

ِٵ ٜٴ٪ٵتٹ  َٳا يځ ِٵ  ٚٳآتٳانڂ َٴًڂٛناڄ  ِٵ  ٚٳدٳعٳًځهڂ ِٵ أځْٵبٹٝٳا٤ٳ  ٌٳ ؾٹٝهڂ ِٵ إڇفٵ دٳعٳ ٘ٹ عٳًځٝٵهڂ ُٳ١ځ ايًډ افٵنڂلٴٚا ْٹعٵ

ٌٳ ُٹ ٔٵ ايڃعٳايځ َٹ  .ٖٚقٙ ا٭ُٚاف ثبتت ٭ه٬ؾِٗ ٗ ٚقت ادتُاعٗا صأځسٳـاڄ 

ٕ ٚإٕ نإ إؼاطبٛ ،ٚقـ ًاع إٔ ايؿٔا٥ٌ تعٛؿ ع٢ً اـًـ عؤ ايوُع١

ٕ إؾ ;ٚيهِٓٗ فنلٚا َا ناْٛا عًٝ٘ ،٦َٜٛق مل ٜهْٛٛا عاٍ ايتؿٌٔٝ ع٢ً ايعإٌ

 :ٚٚد٘ مٜاؿ٠ ايُٛـ بكٛي٘ ،ؾٔا٥ٌ ا٭َِ ٫ ٬ٜسٜ ؾٝٗا ا٭ؾلاؿ ٫ٚ ايعِٛك
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ِٵط ُٵتٴ عٳًځٝٵهڂ  484_1/483 .ٗ أػتٗا ا٭ٍٚ َلٻ صايډتٹٞ أځْٵعٳ

ؿؾع ٓل هٛا٤ ناْت  أٚ ،ايوعٞ ٚايٛهاط١ ٗ سٍِٛ ْؿع :ٚايٌؿاع١_ 50

ٜٚكاٍ يڀايب  ،أّ ناْت َذلؿ هعٞ إتٛه٘ ،ايٛهاط١ بڀًب َٔ إٓتؿع بٗا

 . َوتٌؿع :ايٌؿاع١

ؾإفا مل هـ  ،أٚ ايتا٥ب ٜأتٞ ٚسـٙ ،٭ٕ ايڀايب ;ٖٚٞ ٌَتك١ َٔ ايٌؿع

لٙ يٮٍٚ أٟ َِٝٸ ؾِاك فيو ايجاْٞ ًاؾعاڄ ;ؾأت٢ َٔ ٜتٛهٌ ب٘ ،فٖب قب٫ٛڄ

 1/486 .ًؿعاڄ

 ;ٚايتا٥بٌ ،ٚاتؿل إوًُٕٛ ع٢ً ثبٛت ايٌؿاع١ ّٜٛ ايكٝا١َ يًڀا٥عٌ_ 51

ؾٗقا اتؿام ع٢ً  ;ٚإعتني١ ،يلؾع ايـكدات، ٚمل ىتًـ ٗ فيو ا٭ًاعل٠

ؾعٓـْا تكع ايٌؿاع١  ،ٚاـ٬ف ٗ ايٌؿاع١ ٭ٌٖ ايهبا٥ل ،ؽِّٝ ايعُّٛ ابتـا٤

َٔ اًتٗل  ٕا ،أٚ بعـ ؿػٍٛ دِٗٓ ،ايو٦ٝات ٚقت اؿواب ٘شلِ ٗ س

ٚقـ  ،يهٌ ْيب ؿع٠ٛ َوتذاب١= :"كٛي٘نا٭ساؿٜح ايِشٝش١ ٗ فيو 

 .ٚغرل فيو +اؿػلت ؿعٛتٞ ًؿاع١ ٭َيت

إٕ ا٭ساؿٜح ٗ فيو بًػت َبًؼ ايتٛاتل : قاٍ ايكآٞ أبٛ بهل ايباق٬ْٞ

 ._نُا أًاك إيٝ٘ ايكلطيب ٗ ْكٌ ن٬َ٘_إعٟٓٛ 

دٛٙ َٓٗا اٯٜات ايـاي١ ع٢ً عـّ ْؿع يٛ ;ٚعٓـ إعتني١ ٫ ًؿاع١ ٭ٌٖ ايهبا٥ل

ٌٳط :ٚقٛي٘ ،ايٌؿاع١ نٗات٘ اٯ١ٜ ٌٻاؾٹعٹ ًٳؿځاعٳ١ڂ اي ِٵ  ٗٴ ُٳا تٳٓٵؿځعٴ ٕٵ ط ،صؾځ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ

ًٳؿځاعٳ١څ ٚٳ٫  ٚٳ٫ ػٴًډ١څ  ٘ٹ  ّٷ ٫ بٳٝٵعٷ ؾٹٝ ٛٵ ٞٳ ٜٳ ٚٳ٫ ط ،صٜٳأڃتٹ ِڈ  ُٹٝ ٔٵ سٳ َٹ ٌٳ  ُٹ ٛډايٹ َٳا يٹً

 .صًٳؿٹٝعڈ
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ٔٳ٢: ط_تعاٍ_َٚٓٗا قٛي٘  ،ٚإع١ِٝ ًِٚ :قايٛا ٔٵ اكٵتٳ ُٳ ٕٳ إڇ٫ډ يٹ ٌٵؿځعٴٛ  صٚٳ٫ ٜٳ

ٔٳ تٳابٴٛاط :َٚٓٗا قٛي٘ ،ُٚاسب ايهبرل٠ يٝى َلت٢ٔ  .صؾځاغڃؿٹلٵ يٹًډقٹٜ

ٚإٔ  ،بٌ ا٭ؿي١ ٚاؾٛاب عٔ اؾُٝع إٔ قٌ فيو نً٘ ٗ ايهاؾلٜٔ ْعاڄ

ٔٳ٢ط :قٛي٘ ٔٵ اكٵتٳ ُٳ ٔٵ ط :ع١ نُا قاٍٗ ايٌؿا ٜـٍ ع٢ً إٔ ٖٓايو إفْاڄ صيٹ ُٳ إڇ٫ډ يٹ

٘ٴ ٕٳ يځ ٖٚقا ٫  ،يًهؿل ٚإ٫ يهإ اٱه٬ّ َع اكتهاب بعض إعاُٞ َواٜٚاڄ صأځفٹ

ٔٳ تٳابٴٛاط :ٚأَا قٛي٘ ،تل٢ٓ ب٘ سه١ُ اهلل  . ًؿاع١ ؾـعا٤ ٫ صؾځاغڃؿٹلٵ يٹًډقٹٜ

ٚايٛاٖل إٔ ايقٟ ؿعا إعتني١ إٍ إْهاك ايٌؿاع١ َٓاؾاتٗا ـًٛؿ ُاسب ايهبرل٠ 

ٌُ بٔ عڀا٤ بإٓني١ اٗ ايعقاب ايقٟ ٖٛ َقٖب ْٗٛكِٖ ايقٜٔ ؾولٚا قٍٛ ٚ

ٚسهِ ايهاؾل ٗ  ،بٌ إٓنيتٌ َع٢ٓ إعڀا٤ ايعاُٞ سهِ إوًِ ٗ ايـْٝا

ؾُا ُوهٛا ب٘ َٔ اٯٜات إِا  ،٫ٚ ًو إٔ ايٌؿاع١ تٓاٗ ٖقا ا٭ٌُ ،اٯػل٠

 . شلاَٚكاب١ً أؿي١ أٌٖ ايو١ٓ بأَجا ،ٖٛ يكِـ ايتأبٝـ

ٚأسوب أِْٗ هٝبٕٛ عٓ٘ بإٔ أػباك  ،ٚمل ْل دٛابِٗ عٔ سـٜح ايٌؿاع١

كآٞ أبٛ بهل إٍ ا٫هتـ٫ٍ ٚيقيو استاز اي ،اٯساؿ ٫ تٓكض أٍُٛ ايـٜٔ

 .بايتٛاتل إعٟٓٛ

٫ٚ  ،٭ْٗا ٫ تتعًل بقات اهلل ;بايؿلٚع َٓٗا با٭ٍُٛ ٚاؿل إٔ إوأي١ أعًلٴ

ؾإٕ  ٞٚتعقٜب ايعاُ ،كٍٛ بٛدٛب إثاب١ إڀٝعٚيٛ داكٜٓاِٖ ٗ اي ،بِؿات٘

ٚعٍِٛ ايٌؿاع١ بعـ إهح ٗ ايعقاب، ؾًُا مل  ،اؿه١ُ تٛٗل بـٕٚ اـًٛؿ

إ٫ إٔ ٖقا مل ٜبلٳ  :لـ ٗ إثبات ايٌؿاع١ َا ٜٓكض أُٛشلِ ؾٓشٔ ْكٍٛ شلِ

 ،٢ َٔ قبٌ ايٌاكعكډًځتٳٖٚٛ ٜٴ ،سهِ ًلعٞ ٗ تكـٜل ُاسب ايهبرل٠ غرل ايتا٥ب
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أٚ َع  ،أٚ إٍ سٍِٛ عؿٛ اهلل ،ًٝ٘ ؾٝهٕٛ ؼـٜـ ايعقاب َـ٠ َع١ٓٝٚع

 .إْٗا٤ َـ٠ ايتعقٜب _تعاٍ_ايٌؿاع١، ٚيعٌ ايٌؿاع١ ؼٌِ عٓـ إكاؿ٠ اهلل 

٫ٚ  ،ؾُٔ سل اؿه١ُ إٔ ٫ ٜوتٟٛ ايهاؾلٕٚ ٚايعِا٠ ٗ َـ٠ ايعقاب :ٚبعـ

 .شلِؾٗقٙ قٛي١ ٓعٝؿ١ َٔ أقٛاشلِ ست٢ ع٢ً َلاعا٠ أُٛ ;ٗ َكـاكٙ

ٚقـ سه٢ ايكآٞ أبٛ بهل ايباق٬ْٞ إْاع ا٭١َ قبٌ سـٚخ ايبـع ع٢ً ثبٛت 

 :"قاٍ هٛاؿ بٔ قاكب ىاطب كهٍٛ اهلل  ; ؾكـايٌؿاع١ ٗ اٯػل٠، ٖٚٛ سل

ُٖتتتتًُٕالُنُٔشتتتتحيفعُٛفكتتتتَُلتتتتُ٘شتتتتحٗعيف 

ُ

ُ َ ُعتتتتَُستتتتٕ اُبتتتتَُقتتتتيف ةُُُُفثتتتتٗال ُؿت تتتت

اكؿ ؾٝٗا اؿـٜح ٚأَا ايٌؿاع١ ايهدل٣ ايعا١َ ؾُٝع أٌٖ َٛقـ اؿواب ايُٛ

 488_1/487 .ٕ أٍُٛ إعتني١ ٫ تأباٖاإؾ _ ايِشٝض إٌٗٛك

دا٤ ٗ ايتاكٜؽ إٔ َبـأ اهتكلاك بين إهلا٥ٌٝ َِل نإ هبب٘ ؿػٍٛ _ 52

ٗ تلب١ٝ ايعنٜن طٝؿاك نبرل ًلٙ ؾلعٕٛ، ٚناْت َِل  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٜٛهـ 

بايِعٝـ ؿهِ ؾلاع١ٓ َٔ  َٓكو١ُ إٍ قوٌُ َِل ايعًٝا اؾٓٛب١ٝ إعلٚؾ١ ايّٝٛ

ايكب٘ ٚقاعـتٗا ط٠ٛٝ، َِٚل ايوؿ٢ً ٖٚٞ ايٌُاي١ٝ ٚقاعـتٗا َٓؿٝى ٖٚٞ 

 .ايكاعـ٠ ايهدل٣ اييت ٖٞ َكل ايؿلاع١ٓ

ِٿٖٚقٙ قـ تػًډ مثٛؿ ِٖٚ ايقٜٔ ًٜكبٕٛ  ب عًٝٗا ايعُايك١ َٔ ايواٌَٝ أبٓا٤ ع

 1900أٚ ه١ٓ  3300ٗ ايتاكٜؽ إِلٟ بايلعا٠ ايلسايٌ ٚباشلهِْٛ ٗ ه١ٓ 

ِٗ َِل ايقٟ اْت٢ٗ قبٌ إوٝض ع٢ً ػ٬ف ْا٧ً عٔ ا٫ػت٬ف ٗ َـ٠ بكا٥

 .م ّ عٓـ ٚٗٛك ايعا١ً٥ ايجا١َٓ عٌل٠ 1700ه١ٓ 

ؾهإ ٜٛهـ عٓـ ك٥ٝى ًلٙ ؾلعٕٛ ايعًُٝكٞ، ٚاهِ ؾلعٕٛ ٦َٜٛق أبٛ ؾٝى 

 .أٚ أبٝٞ
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ٖٚقا  ،ٚأٌٖ ايكِّ َٚٔ تًكـ ن٬َِٗ َٔ إؿولٜٔ زلٛٙ كٜإ بٔ ايٛيٝـ

قبٌ ٬َٝؿ إوٝض، ثِ ناْت  1739َٔ أٖٚاَِٗ ٚنإ فيو ٗ سـٚؿ ه١ٓ 

هه٢ٓ بين إهلا٥ٌٝ َِل بوبب تٓكٌ ٜعكٛب ٚأبٓا٥٘ إٍ َِل سٌ ٚٗل أَل 

 .ٝـٙ سهِ إًُه١ إِل١ٜ ايوؿ٢ًُٚاك ب ،ٜٛهـ

غرل إٔ اٱهلا٥ًٌٝٝ  ط٬ٜٛڄ ٚناْت َعاًل٠ اٱهلا٥ًٌٝٝ يًُِلٌٜ سو١ٓ مَٓاڄ

ؾًِ ٜعبـٚا آشل١ إِلٌٜ ٚههٓٛا  ،اؾٛٛا ع٢ً ؿِٜٓٗ ٚيػتِٗ ٚعاؿاتِٗقـ س

َٔ  ٕ ع٢ً فيو مٛاڄَٛٚهح اٱهلا٥ًٝٝ ،ظ١ٗ ٜكاٍ شلا أكض داهإ ْٝعاڄ

ٚطلؿِٖٚ  ،ب ٗ ػ٬شلا ًَٛى إِلٌٜ ع٢ً ًَٛى ايعُايك١أكبعُا١٥ ه١ٓ تػًډ

نٗا ْٝع ايب٬ؿ ًَٚو ًَٛ ،َٔ َِل ست٢ ٚٗلت ٗ َِل ايعا١ً٥ ايتاهع١ عٌل٠

قبٌ  1311ْٚبؼ ؾِٝٗ كعُوٝى ايجاْٞ إًكب با٭ندل ٗ سـٚؿ ه١ٓ  ،إِل١ٜ

َِٚٓٗ  ،ٚثاكت ٗ ٚدٗ٘ إُايو اييت أػٔعٗا أبٛٙ ،باه٬ڄ ٚنإ قاكباڄ ،إوٝض

ا٭َِ ايها١ٓ٥ بأطلاف دنٜل٠ ايعلب، ؾشـثت أهباب أٚ ه٤ٛ ٕٚٓٛ أٚدبت 

ٚهؼلِٖٚ ٗ ػـ١َ  ،ا٭عُاٍ ؿِٖٛ أًلٻٚنً ،تٓهل ايكب٘ ع٢ً اٱهلا٥ًٌٝٝ

 .لٸُٚٓع اٯدٴ ،إناكع ٚإباْٞ

ثِ  ،َٚـ١ٜٓ كعُوٝى (ؾٝجّٛ)إِْٗ بٓٛا يؿلعٕٛ َـ١ٜٓ كامٕ  :ٚتكٍٛ ايتٛكا٠

ؾأَل باهت٦ِاشلِ  ;٭عـا٥٘ عًٝ٘ ؾلعٕٛ إٔ ٜهٕٛ اٱهلا٥ًٕٝٝٛ أعٛاْاڄ ٞػٌ

ؾهإ ٜأَل  ;ك١ ٚايعلبٚنأْ٘ اطًع ع٢ً َواعـ٠ َِٓٗ ٭بٓا٤ ْوبِٗ َٔ ايعُاي

 .ٚتوؼرل نباكِٖ ،ٚهيب ْوا٥ِٗ ،بكتٌ أبٓا٥ِٗ

٫ٚ بـ إٔ ٜهٕٛ فيو ٕا كأ٣ َِٓٗ َٔ ايتٓهل، أٚ ٭ٕ ايكب٘ ٕا أؾلطٛا ٗ 
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اهتؼـاّ ايعدلاٌْٝ عًِ ؾلعٕٛ أْ٘ إٕ اػتًڀت دًٝٛ٘ ٗ سلب ٫ ٜوًِ َٔ 

 .ؾأَل باهت٦ِاشلِ ;ثٛك٠ اٱهلا٥ًٌٝٝ

ٕٛ إٔ ؾلعٕٛ أػدلٙ نأٖ إٔ فٖاب ًَه٘ ٜهٕٛ ع٢ً ٚأَا َا وهٝ٘ ايكِاُ

إف ٜبعـ إٔ ٜلٚز َجٌ ٖقا ع٢ً ك٥ٝى  ;ٜـ ؾت٢ َٔ إهلا٥ٌٝ ؾ٬ أسوب٘ ُشٝشاڄ

َٔ كعاٜاٙ، ايًِٗ إ٫ إٔ ٜهٕٛ ايه١ٓٗ قـ أغلٚا ؾلعٕٛ  ؾٝؿين ب٘ ؾلٜكاڄ ،ًٖه١

٤ٛ أٚ تؿلهٛا َٔ بين إهلا٥ٌٝ ه ،يتؼًّٝ إًُه١ َٔ ايػلبا٤ قِـاڄ ;بايٝٗٛؿ

بٛدٛب اؿقك َٔ  ٱقٓاع ؾلعٕٛ ;ؾابتهلٚا فيو اٱْبا٤ ايهٗٓٛتٞ ;ايٓٛاٜا

 .اٱهلا٥ًٌٝٝ

بايٝٗٛؿ، ؾهاْٛا ٜكتًٕٛ  اهتؼؿاؾاڄ ;ٚيعٌ فبض ا٭بٓا٤ نإ َٔ ؾعٌ إِلٌٜ

٢ ًځعٳ ٘ٹتٹعٳٝٵًٹ ٔٵَٹ ٟٵقٹايډ ٘ٴاثٳػٳتٳاهٵؾځطايٝٗٛؿٟ ٗ اـِاّ ايكًٌٝ نُا أْبأت بقيو آ١ٜ 

 .صٙٹٚٿـٴعٳ ٔٵَٹ ٟٵقٹايډ

إٔ عـا٠ٚ ع١ُٝٛ ٌْأت بٌ ايكب٘  _ع٢ً اٱْاٍ_ٚاؿاٌُ إٔ ايتاكٜؽ ٜؿٝـ 

 . ٚايٝٗٛؿ آيت إٍ إٔ اهتأٌُ ايكب٘ اٱهلا٥ًٌٝٝ

إف ناْت تؿاٌُٝ إْاشلا نجرل٠ ٫ ٜتعًل  ;ٚيكـ أبـع ايكلإٓ ٗ إْاشلا

 492_1/490 .غلض ايتقنرل ببٝاْٗا

ـٹ صٓاقڃلٳؾځطتٛاتل٠ ايعٌل ع٢ً قلا٠٤ ٚقـ اتؿكت ايكلا٤ات إ_  53  ،بايتؼؿٝ

ـٴ  . ايٌـٜـ ػؿٝؿاڄ مٴلٵؾهإ فيو ايؿځ _تعاٍ_َٓٛٛك ؾٝ٘ إٍ عِٛٝ قـك٠ اهلل  ٚايتؼؿٝ

ُٔتص  ُوتُعؽتُ لعٌتٗيُ لعٌتيفٟي

ٖٚٛ ايبشل ايقٟ عٗـٚٙ أعين عل ايكًنّ إو٢ُ  يًعٗـ (ايبشل)ٗ  (ٍا)ٚ

 1/494.عل هٛف ٚزلت٘ ايتٛكا٠ ،ايّٝٛ بايبشل ا٭ٓل
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ْاك نٗلبا١ٝ٥ َٔ ايوشاب ؼلم َٔ أُابت٘، ٚقـ ٫ تٛٗل  :ٚايِاعك١_ 54

ؾٝؼتٓكٕٛ بوبب َا ىاي٘ اشلٛا٤ ايقٟ  ;ٚيهٔ ٌِٜ ٖٛا٩ٖا إٍ ا٭سٝا٤ ،ايٓاك

إٕ ايقٟ : ٜتٓؿوٕٛ ؾٝ٘ َٔ اؿٛاَض ايٓا١٦ً عٔ ًـ٠ ايهٗلبا١ٝ٥، ٚقـ قٌٝ

 1/507 .أُابِٗ ْاك، ٚقٌٝ زلعٛا ُعك١ ؾُاتٛا

ٔٸ_ 55 َاؿ٠ ُُػ١ٝ د١ٜٛ ٜٓنٍ ع٢ً ًذل ايباؿ١ٜ ًب٘ ايـقٝل إبًٍٛ،  :ٚإ

ٚيْٛ٘ إٍ ايِؿل٠ ٜٚهجل بٛاؿٟ تلنوتإ ٚقـ ٜٓنٍ بك١ً  ،ؾٝ٘ س٠ٚ٬ إٍ اؿ١ُٓٛ

 .ٚمل ٜهٔ ٜعلف قبٌ ٗ بل١ٜ هٝٓا ،غرلٖا

ناؾًٝـ ع٢ً  بأْ٘، ؿقٝل َجٌ ايكٌٛك ٜوك٘ ْـ٣ٶ (1)ٚقـ ُٚؿت٘ ايتٛكا٠

 .ٚطعُ٘ نلقام بعوٌ ،ٖٚٛ َجٌ بنك ايهنبل٠ أبٝض ،ا٭كض

٭ْ٘ ٜتٛيـ ؾٝ٘  ;، ٚقـ أَلٚا إٔ ٫ ٜبكٛا َٓ٘ يًِباغاڄبٓٛ إهلا٥ٌٝ َٓٻ ٘ٴتٵُٻٚهٳ

ؾهاْٛا إفا ايتكڀٛٙ طشٓٛٙ  ،٭ْٗا تقٜب٘ ;ايٌُى ٢ؿٚؿ ٚإٔ ًٜتكڀٛٙ قبٌ إٔ ؼُ

َٹ ،ٚطبؼٛٙ ٗ ايكـٚك ،أٚ ؿقٛٙ باشلإٚ ،بايلسا ٚنإ طعُ٘  ،٬تٻٚعًُٛٙ 

ٚا إٍ طلف أكض ٩ٚأِْٗ أنًٛٙ أكبعٌ ه١ٓ ست٢ دا (2)نڀعِ قڀا٥ـ بنٜت

 1/509 .نٓعإ ٜلٜـ إٍ سدلٕٚ

٫ ٚاسـ  :ٚقٌٝ ،ٚاسـت٘ هًٛا٠ ٞؾٗٞ اهِ دٓى ْع :ٚأَا ايو٣ًٛ_ 56

هٌٗ ايِٝـ  ،يقٜق ايًشِ ،ٚاسـٙ ْٚع٘ هٛا٤ ٖٚٛ طا٥ل بلٟ :ٚقٌٝ ،ي٘

ٜٚو٢ُ ٖقا ايڀا٥ل  ؾُٝوهْٛ٘ قبٔاڄ ،َوا٤ ناْت توٛق٘ شلِ كٜض اؾٓٛب نٌ

                                                 

 .16هؿل اـلٚز اٱُشاغ_  1

 .11هؿل ايعـؿ اٱُشاغ _  2
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 .٣باكبِٔ ايوٌ ٚؾتض إِٝ كؿؿ١ بعـٖا أيـ ؾٕٓٛ َكِٛك نشٴ ٢اُْٳايوټ _أٜٔاڄ_

ٚأَا إؿلؿ ؾٗٛ  ،ٖٛ اؾُع :اهِ ٜكع يًٛاسـ ٚاؾُع، ٚقٌٝ _أٜٔاڄ_ٖٚٛ 

 1/510 .زلاْا٠

يكلؿ٠ ٚا ،نْٛٛا أَل تهٜٛٔ صؾكًٓا شلِ نْٛٛا قلؿ٠ ػاه٦ٌط :ٚقٛي٘_ 57

ٚتهِٜٛٓٗ قلؿ٠ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ بتِٝرل  ،بهول ايكاف ٚؾتض ايلا٤ ْع قلؿ

ّٳ ٖٚقا قٍٛ ْٗٛك ايعًُا٤  ،َع بكا٤ اٱؿكاى اٱْواْٞ قلؿ٠ٺ أدواَِٗ أدوا

 .ٚإؿولٜٔ

اشلٝهٌ اٱْواْٞ  ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ بتِٝرل عكٛشلِ نعكٍٛ ايكلؿ٠ َع بكا٤

 .ٖٚقا قٍٛ فاٖـ

٭ٕ ؾٝ٘  ;ٚا٭ٍٚ أٚٗل ٗ ايعدل٠ ،ا٫عتباكٜٔ ٚايعدل٠ سا١ًُ ع٢ً ن٬

إف  ;ٚايجاْٞ أقلب يًتاكٜؽ ،اعتباكِٖ بأْؿوِٗ ٚاعتباك ايٓاي بِٗ غ٬ف ايجاْٞ

ٌټ ،ٚايكـك٠ ُاؿ١ يٮَلٜٔ ،مل ٜٓكٌ َوؽ ٗ نتب تاكٜؽ ايعدلاٌْٝ َعذن٠  ٚايه

يهٓ٘  ،يٝى قٍٛ فاٖـ ببعٝـ دـاڄ :ٚيقيو قاٍ ايؿؼل (1)أٚ يـاٚؿ ،يًٌلٜع١

 . ٚيٝى اٯ١ٜ ُلو١ ٗ إوؽ ،ػ٬ف ايٛاٖل َٔ اٯ١ٜ

 ،َٚع٢ٓ نِْٛٗ قلؿ٠ أِْٗ ٕا مل ٜتًكٛا ايٌلٜع١ بؿِٗ َكاُـٖا َٚعاْٝٗا

ؾًِ  ;ٚأػقٚا بِٛك٠ ا٭يؿاٚ ؾكـ أًبٗٛا ايعذُاٚات ٗ ٚقٛؾٗا عٓـ احملوٛهات

 ٖقا ٖٚقٙ ايكلؿ٠ تٌاكنِٗ ٗ ،ٜتُٝنٚا عٔ ايعذُاٚات إ٫ بايٌهٌ اٱْواْٞ

 . ايٌب٘ ٖٚقا َع٢ٓ قٍٛ فاٖـ ٖٛ َوؽ قًٛب ٫ َوؽ فٚات

                                                 

 (ّ.    )ٕٛه٢: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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ثِ إٕ ايكا٥ًٌ بٛقٛع إوؽ ٗ ا٭دواّ اتؿكٛا أٚ ناؿٚا ع٢ً إٔ إُوٛؾ ٫  

 .اهٌٚأْ٘ ٫ ٜتٓ ،ٜعٍٝ أنجل َٔ ث٬ث١ أٜاّ

مل ًٜٗو اهلل = :ٗ ُشٝض َوًِ أْ٘ قاٍ"ٚك٣ٚ فيو ابٔ َوعٛؿ عٔ ايٓيب

 +.ؾٝذعٌ شلِ ْو٬ڄ أٚ ٜعقب قَٛاڄ قَٛاڄ

َٚٔ ايعًُا٤ َٔ دٛم تٓاهٌ إُوٛؾ ٚمعُٛا إٔ  ،ٖٚٛ ُلٜض ٗ ايباب

ٚقـ ناْت ايعلب تعتكـ  ،ايؿٌٝ ٚايكلؿ ٚائب ٚاـٓنٜل َٔ ا٭َِ إُوٛػ١

 :_ٚقـ دا٤ ينٚد٘ بٔب ؾأبت إٔ تأنً٘_قاٍ أسـ بين هًِٝ  ،فيو ٗ ائب

ُفغٍٗتتتتيفُقيفلتتتتجُٔ ٍتتتتجُ زتتتتال ُُ

ُ

ُُٟ ٍُٗيفِتتتتتتتت  ُلعىتتتتتتتت ُ هللُ ستتتتتتتت  

ست٢ قاٍ بعض ايؿكٗا٤ عل١َ أنٌ ايؿٌٝ ٚمٛٙ بٓا٤ ع٢ً استُاٍ إٔ أًُ٘ ُ

 545_1/544. ْوٌ آؿَٞ

ٚقـ ٚكؿ شلُا ٗ ن٬ّ ايعلب، ؾُٔ  ،ٚاؾٌٗ ٓـ ايعًِ ٚٓـ اؿًِ_ 58

 :ا٭ٍٚ قٍٛ عُلٚ بٔ نًجّٛ

ُاالُالُظتّمتتتتتتتتتتتتتتَُاضتتتتتتتتتتتتتت ُعمتٍٗتتتتتتتتتتتتتتتيفُُُ

ُ

ُفٍسّتتتتتتتتنُفتتتتتتتتٕ ُزّتتتتتتتتنُ دتيفِمٍٗتتتتتتتتيفُ

ُ  :َٚٔ ايجاْٞ قٍٛ اؿُاهٞ

ُفمٗ ُسٕ ُٞعيفحُٔزّٕه

 : ٚقٍٛ ايٓابػ١

ُٔلٗ ُزيفِنُشُ٘ٞودنُوَُعمىيف

1/548 

ع٢ً ايٛد٘ ايقٟ قلكْاٙ  ٚفٖب قّٛ إٍ إٔ إثبات ناؿ ٜوتًنّ ْؿٞ اـدل_ 59
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ٚقـ اًتٗل  ،ٚإٔ ْؿٝٗا ِٜرل إثباتا ع٢ً ػ٬ف ايكٝاي ،ٗ تكلٜل إقٖب ا٭ٍٚ

 :علٟ بكٛيٖ٘قا بٌ أٌٖ ا٭علاب ست٢ أيػن ؾٝ٘ أبٛ ايع٤٬ إ

ُٛ ُاضتتتتتُِٕٙتتتت  ُ لعصتتتت ُوتتتتيفُِتتتتُ٘لتحتتتتتٌت

ُ

ُٔختىتتتتتتُٕاُي ِ  اتتتتتتجُوتُل تتتتتيفٌُ٘زدتتتتتُُُُ

ُ ُ ن ُ ستتثعىمجُوتُ تتٕ ُٚ دتطتت ُاخاثتتجُُ

ُ

ُٔ ُُاخاثتتتتجُقيفوتتتتجُوقتتتتتيفًُزتطتتتتتُٕاُ

ُ  .صؾقعٖٛا َٚا ناؿٚا ٜؿعًٕٛط_ تعاٍ_ٚقـ استذٛا يقيو بكٛي٘ 

 .ٖٚقا َٔ غلا٥ب ا٫هتعُاٍ اؾاكٟ ع٢ً ػ٬ف ايٛٓع ايًػٟٛ

ت ٗ ٖقا ْاؿك٠ أؿب١ٝ فنلٖا ايٌٝؽ عبـ ايكاٖل ٗ ؿ٥٫ٌ اٱعذام ٖٚٞ ٚقـ دل

 (1)قـّ فٚ ايل١َ ايهٛؾ١ ؾٛقـ ع٢ً ْاقت٘ بايهٓاه١: إٔ عٓبو١ ايعٓوٞ ايٌاعل قاٍ

 :ٌٜٓـ قِٝـت٘ اؿا١ٝ٥ اييت أٚشلا

ُستتتتتتتتتالًُعمٗكتىتتتتتتتتتتيُفُاوٍتتتتتتتتتالأُوتتتتتتتتتُ٘ 

ُ

ُعمتتتتتُٜ لٍتتتتتأُٙٔ لٍتتتتتيفُٟٖ٘تتتتتٕأٍُٖصتتتتت ُ

ُ  : ست٢ بًؼ قٛي٘ ؾٝٗا

ٙد ن ُ تتتتت ُ  اتتتتتتؽتُلتتتتتتيُٖكتتتتتت ُُُريُ لٍتتتتتأ

ُ

َُٛبِّضدتتتَُ  متتتُٕٝوبتتُتُ ستتتٗ دُ ُٖتتت لُوٗتتت

 :قاٍ ،ٜا غ٬ٕٝ أكاٙ قـ بلغ :ٚنإ ٗ اؿآلٜٔ ابٔ ًدل١َ ؾٓاؿاٙ ابٔ ًدل١َُ

 +.مل ٜهـ=عٛض  +مل أدـ= :ثِ قاٍ ،ٜٚتؿهل،ٚدعٌ ٜتأػل بٗا  ،ؾٌٓل ْاقت٘

دل١َ سٌ أْهل أػڀأ ابٔ ً :ؾكاٍ يٞ ،ؾًُا اِْلؾت سـثت أبٞ :قاٍ عٓبو١

إِا ٖقا  ،يكٍٛ ابٔ ًدل١َ ;ع٢ً فٟ ايل١َ، ٚأػڀأ فٚ ايل١َ سٌ غرل ًعلٙ

ٖٳلٳٜٳ ـٵهځٜٳ ِٵيځ ٙٴـٳٜٳ زٳلٳػٵا أځفٳإڇ ضڈعٵبٳ مٳٛٵا ؾځٗٳٔٴعٵبٳ اتٷُٳًڂٚڂط :_تعاٍ_نكٍٛ اهلل   .صاا

                                                 

ٗا هاس١ بايهٛؾ١ َجٌ إلبـ ٚزلٞ ب، بِٔ ايهاف أًُ٘ اهِ ٕا ٜهٓى: ايهٓاه١_  1

 .بايبِل٠
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 .ٚمل ٜهـ ،ٚإِا ٖٛ مل ٜلٖا

َايو ٗ ايتوٌٗٝ إٍ إٔ ٚفٖب قّٛ َِٓٗ أبٛ ايؿتض بٔ دين ٚعبـ ايكاٖل ٚابٔ 

أٌُ ناؿ إٔ ٜهٕٛ ْؿٝٗا يٓؿٞ ايؿعٌ با٭ٍٚ نُا قاٍ اؾُٗٛك إ٫ أْٗا قـ ٜوتعٌُ 

 .ٗ ايٛٔ إٔ ٜكع ْؿٝٗا يًـ٫ي١ ع٢ً ٚقٛع ايؿعٌ بعـ ب٤٘ ٚدٗـ ٚبعـ إٔ نإ بعٝـاڄ

ٚأًاك عبـ ايكاٖل إٍ إٔ فيو اهتعُاٍ دل٣ ٗ ايعلف ٖٚٛ ٜلٜـ بقيو أْٗا 

 ،بإٔ تٌب٘ ساي١ َٔ ؾعٌ ا٭َل بعـ عٓا٤ عاي١ َٔ بعـ عٔ ايؿعٌفام ُجًٝٞ 

ؾاهتعٌُ إلنب ايـاٍ ع٢ً ساي١ إٌب٘ ب٘ ٗ ساي١ إٌب٘، ٚيعًِٗ هعًٕٛ مٛ 

 1/558 .قٛي٘ ؾقعٖٛا قل١ٜٓ ع٢ً ٖقا ايكِـ

ٚا٭ٚٗل أْ٘ َٓوٛب إٍ ا٭١َ  ،ٚا٭َٞ َٔ ٫ ٜعلف ايكلا٠٤ ٚايهتاب١_ 60

 .ؾٗٛ ٜلاؿف ايعاَٞ ;يَع٢ٓ عا١َ ايٓا

 ًٝٗاأٟ أْ٘ بكٞ ع٢ً اؿاي١ اييت نإ ع٠ َٓوٛب إٍ ا٭ّ ٖٚٞ ايٛايـ: ٚقٌٝ

َٿ سٔا١ْٹ َـ٠ځ  .ؾًِ ٜهتوب عًُا دـٜـاڄ ،٘ إٜاٙأ

 ا٤ٶبٓ ٞأَٗ :ل عًٝ٘ أْ٘ يٛ نإ نقيو يهإ ايٛد٘ ٗ ايٓوب إٔ ٜكٛيٛا٫ٚ ٜعهِّ

أَٗات ؾلؿټٚا  :ٛا ٗ ْع ا٭ّٚقـ قاي ،ايهًُات إٍ أُٛشلا لؿع٢ً إٔ ايٓوب ٜ

٭ٕ ا٭زلا٤ إفا ْكًت َٔ ساي١  ;ؾـيٛا ع٢ً إٔ أٌُ أّ أ١َٗ ،إؿلؿ إٍ أًُ٘

 1/573.قـ ٜكع ؾٝٗا تػٝرل ٭ًُٗا ا٫ًتكام إٍ دعًٗا أع٬َاڄ

٭ْ٘ ايكـك ايقٟ ّهٔ َعا١ًَ  ;ٚدعٌ اٱسوإ يوا٥ل ايٓاي بايكٍٛ_ 61

ٍ إٔ ٜهٕٛ عٔ اعتكاؿ، ؾِٗ إفا قايٛا ٚفيو إٔ أٌُ ايكٛ ،ْٝع ايٓاي ب٘

قاٍ  ،سؤ إعا١ًَ َع اـًلٚفيو أٌُ  ،ؾكـ أُٓلٚا شلِ ػرلاڄ يًٓاي سوٓاڄ
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 .+٫ ٜ٪َٔ أسـنِ ست٢ وب ٭ػٝ٘ َا وب يٓؿو٘= :"ايٓيب

َٳ ٔٳٜٵقٹًډيٹ ٬ڋا غٹٓٳبٹٛٵًڂقڂ ٞٵؾٹ ٌٵعٳذٵتٳ ٫ځٚٳط :فيو بكٛي٘ _تعاٍ_ٚقـ عًُٓا اهلل   صاٛٵٓٴآ

اـاطل ؾإٕ ايكٍٛ اؿؤ ٜنٌٜ َا ٗ ْؿى  كٳـټهځأْ٘ إفا علض َا ٜٛدب تٳ ع٢ً

 :ؾ٬ ٜعاًَ٘ إ٫ بايِؿا٤ قاٍ إعلٟ ،يًُكٍٛ ي٘ ايِؿا٤ ٟٜٚل ;ايكا٥ٌ َٔ ايهـك

ُٓ ُٔ رتتتتتنُ يفنتتتتتيفُٖٞاتتتت ُٙلتتتتُ٘ تتتتىيفٟ 

ُ

ُوتتتتتعُ لصتتتتتحيفُٞٔغتحّٗتتتتتيفُوتتتتتعُ لكتتتتت ُ ُ

 ،ـك٠ إأَٛكع٢ً إٔ اهلل أَل باٱسوإ ايؿعًٞ سٝح ٜتعٌ ٜٚـػٌ ؼت قُ

ٚفيو اٱسوإ يًٛايـٜٔ ٚفٟ ايكلب٢ ٚايٝتا٢َ ٚإوانٌ ٚإٜتا٤ ايننا٠، ٚأَل 

 :باٱسوإ ايكٛيٞ إفا تعقك ايؿعًٞ ع٢ً سـ قٍٛ أبٞ ايڀٝب

ُفمٗ ع ُ لٍغ ُ ُُحُت ع ُ ذتيفه

1/583 

َٴ_ 62 ٖٚٛ اهِ عٝو٢ ابٔ َلِٜ  ،َٔ ٌٜٛع أٚ ٜوٛع بلٻعٳٚعٝو٢ اهِ 

نلا١ٖٝ ادتُاع ثكٌ  ;يٝذلٟ ع٢ً ٚمٕ ػؿٝـ ;َهاْٝاڄ اڄقًبٛٙ ٗ تعلٜب٘ قًب

ٚاـتِ  ؾإٕ سلٗ ع١ً ٗ ايه١ًُ ًٚٝٓاڄ ;ٚثكٌ تلتٝب سلٚف ايه١ًُ ،ايعذ١ُ

علف سًل ٫ هلٟ ٖقا ايتِٓٛٝ ع٢ً طبٝع١ تلتٝب اؿلٚف َع ايتٓؿى عٓـ 

ثِ سلنٛا سلٚؾ٘  ،ؾٗٞ َبـأ ايٓڀل ;٭ْٗا سًك١ٝ ;ؾكـَٛا ايعٌ ;ايٓڀل بٗا

 .ؾِاس١ ايعلب١ٝ ؾًًډ٘ ;ٚدعًٛا ًٝٓ٘ إعذ١ُ ايجك١ًٝ هٝٓا ١ًَُٗ ،لنات َتٓاهب١ع

 .ٛع بايعدلا١ْٝ ايوٝـ أٚ إباكىَٚع٢ٓ ٌٜ

 ،ـؿت٘ ،َٚلِٜ ٖٞ أّ عٝو٢ ٖٚقا ازلٗا بايعدلا١ْٝ ْكٌ يًعلب١ٝ ع٢ً ساي٘

ِٿ٫ٚ َع٢ٓ ٕلِٜ ٗ ايعلب١ٝ غرل ايع١ًُٝ إ٫ إٔ ايعلب إتِٓل٠ عاًَٛٙ َعاًَ ؿ١ ١ اي

إف  ;٭ٕ ٖات٘ ايِؿ١ اًتٗلت بٗا َلِٜ ;ٗ َع٢ٓ إلأ٠ إتباعـ٠ عٔ ٌَاٖـ٠ ايٓوا٤
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ِٷ اَلأ٠څ :ؾًقيو ٜكٛيٕٛ ;ٖٞ أٍٚ اَلأ٠ عدلا١ْٝ ػـَت بٝت إكـي أٟ  َلٜ

ٚفيو َعًّٛ  ،َعل١ٓ عٔ ُؿات ايٓوا٤ نُا ٜكٛيٕٛ كدٌ سامت َع٢ٓ دٛاؿ

 1/594. َِٓٗ ٗ ا٭ع٬ّ إٌتٗل٠ با٭ُٚاف

ْ٘ اهلل ٗ بڀٓٗا بـٕٚ َى كدٌ، ٛٻنځ ٖٛ ابٔ َلِٜ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚعٝو٢ _ 63

 . ٚأَ٘ َلِٜ اب١ٓ عُلإ َٔ هب٘ ٜٗٛفا

ٚيـ عٝو٢ ٗ َـ٠ هًڀ١ٓ أغوڀى ًَو ك١َٝٚ ٚٗ َـ٠ سهِ ٖرلؿٚي ع٢ً 

قبٌ  (1)عٌلٜٔ ٚهتُا١٥ 430ايكـي َٔ د١ٗ هًڀإ ايلَٚإ ٚفيو ٗ ه١ٓ 

اْت ٫ٚؿت٘ بكل١ٜ تعلف ببٝت ؿِ ايٝٗٛؿ١ٜ، ٕٚا بًؼ ث٬ثٌ اشلذل٠ احملُـ١ٜ، ٚن

 . ٚث٬ثٌ ه١ٓ اڄإٍ بين إهلا٥ٌٝ ٚبكٞ ٗ ايـْٝا إٍ إٔ بًؼ هٓ٘ ث٬ث ه١ٓ بعح كه٫ٛڄ

عٝو٢ ٖٚٞ  تٵـٳٚأَا َلِٜ أَ٘ ؾٗٞ َلِٜ اب١ٓ عُلإ بٔ َاثإ َٔ هب٘ ٜٗٛفا ٚيځ

خ عٌل٠ قبٌ ٬َٝؿ عٝو٢ ؾتهٕٛ ٫ٚؿتٗا ٗ ه١ٓ ث٬ ;اب١ٓ ث٬خ عٌل٠ ه١ٓ

 ،٫ٚ تعلف ه١ٓ ٚؾاتٗا، ٚنإ أبٖٛا َات قبٌ ٫ٚؿتٗا ،ٚتٛؾٝت بعـ إٔ ًاػت

 َٔ أسباك ؾهؿًٗا منلٜا٤ َٔ بين أبٝا ٖٚٛ مٚز ايِٝابات ػاي١ َلِٜ ٚنإ نآٖاڄ

 1/595 .ؿايٝٗٛ

ؾٝڀًل ع٢ً  ;دٖٛل ْٛكاْٞ يڀٝـ أٟ غرل َـكى باؿٛاي :ٚايلٚغ_ 64

 .قٟ ب٘ سٝا٠ اٱْىايٓؿى اٱْواْٞ اي

 :_تعاٍ_٫ٚ ٜڀًل ع٢ً َا ب٘ سٝا٠ ايعذُاٚات إ٫ يؿٜ ْؿى، قاٍ 

                                                 

ث٬ثٌ : ، أٚ ايهتاب١ عٌلٜٔ ٚهتُا١٥ ػڀأڅ ُٚٛابٗا620ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب  _ 1

 (ّ).         ٚأكبعُا١٥
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 .صٞٵبٿكٳ لڇَٵأځ ٔٵَٹ غٴٚٵايلټ ٌڇقڂ غڇٚٵايلټ ٔڇعٳ وځْٳٛٵيڂأځوٵٜٳٚٳط

 :ٜهٕٛ بٗا عٌُ عذٝب َٚٓ٘ قٛي٘ _تعاٍ_ٜٚڀًل ع٢ً ق٠ٛ َٔ يـٕ اهلل 

َٹٗٳٝٵا ؾٹٓٳؼٵؿځٓٳؾځط  .صآٳسٹٚٵكٴ ٔٵا 

 ٔٳَٹ ٕٳٛٵهڂتٳيٹ وځبٹًڃ٢ قځًځعٳ ٔٴٝٵَٹا٭ځ غٴٚٵايلٽ ٘ٹبٹ ٍٳنٳْٳط :٢ً ددلٌٜ نُا ٗ قٛيٜ٘ٚڀًل ع

 1/595ص. اٗٳٝٵؾٹ غٴٚٵايلټٚٳ ١ڂهځ٥ٹ٬ځإځ ٍٴنٻٓٳتٳ: ط_تعاٍ_ٖٚٛ إلاؿ ٗ قٛي٘  صٔٳٜٵكڇقٳٓٵإڂ

ض ب٘ إٍ إّاِْٗ ببع ع٢ً سكٝكت٘ ٌَاكاڄ هٛم إٔ ٜهٕٛ باقٝاڄ ص٬ٝٵًٹقځطٚ _65

ٖا ٜٛاؾل ؿِٜٓٗ ايكـِٜ نايتٛسٝـ "ايهتاب أٚ إڇٍ إّاِْٗ ببعض َا ٜـعٛ ي٘ ايٓيب

ؾإٕ إّإ أؾلاؿ ق١ًًٝ َِٓٗ  ;أٚ إٍ إّإ أؾلاؿ َِٓٗ ٗ بعض ا٭ٜاّ ،ْٚب٠٤ٛ َٛه٢

 .ٜوتًنّ ُـٚك إّإ َٔ فُٛع بين إهلا٥ٌٝ ٗ أم١َٓ ق١ًًٝ أٚ سٍِٛ إّاْات ق١ًًٝ

ٌٷ ؾإٕ ايك١ً توتعٌُ ٗ  ،ٗ َع٢ٓ ايعـّ ٓا َوتع٬ُڄٖ ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ قًٝ

ـٳّ ٗ ن٬ّ ايعلب  :(1)اشلقيٞ نبرل قاٍ أبٛ ،ايعٳ

ُٖصتتتتتتتٗاُْ لثشتتتتتتتكُ٘لمىّتتتتتتتيُُِّقمٗتتتتتتتند

ُ

ُ تتدريدُ متتُٕٝشتتثُٜ لٍتتُٕٝٔ نت تتيفلُ ُ

ُ
 .أكاؿ أْ٘ ٫ ٜتٌه٢

نجرل٠ ايعكاكب = :ٚقاٍ عٕٛ بٔ عبـاهلل بٔ عتب١ بٔ َوعٛؿ ٗ أكض ِْٝبٌ

 1/600.ؾ٬ٕ قًٌٝ اؿٝا٤ :ٜٚكٛيٕٛ ،أكاؿ عـ١ّ ا٭قاكب +ق١ًًٝ ا٭قاكب

                                                 

 :َٚٓ٘ قٍٛ عبٝـ بٔ ا٭بلْ_  1

ٙ ُاشتتتتتتتتتيُّ ُ لٍتتتتتتتتتٕ اُٙ تتتتتتتتتدريدٌُتتتتتتتتت 

ُ

ُقمٗتتتتتتتتتنُ نتديفلتتتتتتتتتبُٔ لقيفاضتتتتتتتتتيفحُُُ

ُ  :ِٜـ ْاق١ ٚ ايل١َفٚقٍٛ 

ُجُبمتتتتتت ُٚفتتتتتتٕ ُبمتتتتتت ٚاٌٗختتتتتتجُفيفلقتتتتتت

ُ

ُٚ

ُقمٗتتتتنُبّتتتتيفُ أل تتتتٕ حُ الُب يفوّتتتتيُفُ

ُ  (م.         )ال أصوات فيها: أراد
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ٛٳ صٚيتذـِْٗط :ٚقٛي٘_ 66  ،إٍ َؿعٛيٌ ٟايكًيب إتعـ إـٳدٳَٔ اي

ٚإلاؿ َٔ ايٓاي ٗ ايٛاٖل ْٝع ايٓاي أٟ ْٝع ايبٌل ؾِٗ أسلُِٗ ع٢ً 

٠ ؾإٕ اؿلْ ع٢ً اؿٝا٠ غلٜن٠ ٗ ايٓاي إ٫ إٔ ايٓاي ؾٝ٘ َتؿاٚتٕٛ قٛ ;اؿٝا٠

 :قاٍ أبٛ ايڀٝب ٚنٝؿ١ٝ ٚأهباباڄ

ُُُْ ُا ُٝ مٍتتتتتيفُّٖتتتتتُٕٝ ذتٗتتتتتيفُٚبت تعتتتتتتٗ

ُ

ُتيفا تتتبّتتتيفُ  ُعمّٗتتتيفُو تتتثّيفويفُ ُض ٖصتتتيف ُ

ُ ُفطتتتتبُ دتاتتتتيفُُ لتتتتٍح ُأ آُ لثقتتتتتٜ

ُ

ُٔضتتتبُ لشتتتسيف ُ لتتتٍح ُأ آُ ذت بتتتيُفُ

ُ ٚتكٍٛ ٜٗٛؿ تْٛى  ،أٟ نٝؿُا ناْت تًو اؿٝا٠ ،يًتٜٓٛع ل اؿٝا٠ قِـاڄْٚهډ

 1/617+. ؿ٢اؿٝا٠ ٚن= :َا َعٓاٙ

ٚايكًب ٖٓا َع٢ٓ ايٓؿى َٚا ب٘ اؿؿٜ ٚايؿِٗ، ٚايعلب تڀًل ايكًب _ 67

 .صبٷًڃقځ ٘ٴيځ ٕٳاڃنځ ٔٵ٣ ٕځلٳنڃقٹيځ وځيٹفٳ ٗٵ ٕٻإڇط :ع٢ً ٖقا ا٭َل إعٟٓٛ مٛ

 :(1)ٓٛبلٟ نُا قاٍِع٢ً ايعٔٛ ايباطين اي _أٜٔاڄ_نُا ٜڀًكْٛ٘ 

ُٖٔيفب يف ُُُقمٕةُ لغريُ  ايف أ 

1/622 

إسـاٖا َٝها٥ٌٝ بُٗن٠ بعـ ا٭يـ ٜٚا٤ بعـ اشلُن٠  ٚٗ َٝها٥ٌٝ يػات _68

 .ٚبٗا قلأ اؾُٗٛك

 .بُٗن٠ بعـ ا٭يـ ٚب٬ ٜا٤ بعـ اشلُن٠ ٚبٗا قلأ ْاؾع (َٝها٥ٌ: )ايجا١ْٝ

بـٕٚ ُٖن ٫ٚ ٜا٤ ٚبٗا قلأ أبٛ عُلٚ ٚسؿّ ٖٚٞ يػ١ أٌٖ  (َٝهاٍ) :ايجايج١

                                                 

 :ايكا٥ٌ اَل٤ٚ ايكٝى، ٚعذن ايبٝت_  1

 (ّ)    ل ُٝٔ  ِيفُ لعٍيفةُٔ ذتش ُ ذتيفل٘......................................ُُُُُُُُُُُُُُُ
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 624_1/623 .اؿذام

َٔ هب٘ ٜٗٛفا ٚيـ ه١ٓ  ٓيب هًُٝإ بٔ ؿاٚؿ بٔ ٜوٞٚهًُٝإ ٖٛ اي_ 69

ٔى ) 975ٚتٛٗ ٗ أٚكًًِٝ ه١ٓ  (اثٓتٌ ٚث٬ثٌ ٚأيـ قبٌ إوٝض) 1032

أكبع عٌل٠ ) 1014ًَو إهلا٥ٌٝ ه١ٓ  ٞٚٚي (ٚهبعٌ ٚتوعُا١٥ قبٌ إوٝض

بين  وڂًڃَٴ ِٳٛڂبعـ ٚؾا٠ أبٝ٘ ؿاٚؿ ايٓيب ًَو إهلا٥ٌٝ، ٚعٳ (ٚأيـ قبٌ إوٝض

 سهُٝاڄ ٚنإ ْبٝاڄ ،لا٥ٌٝ ٗ َـت٘ ٖٚٛ ايقٟ أَل ببٓا٤ َوذـ بٝت إكـيإه

ناْت ُؼل هؿٓ٘ ايبشاك إٍ دٗات  عُٛٝاڄ علٜاڄ ٚدعٌ ًُٕهت٘ أهڀ٫ٛڄ ،ًاعلاڄ

 630_1/629 .قا١ُٝ َجٌ ًلم إؾلٜكٝا

١ٝ ا٭ٍٚ أعين بب٬ؿ ْاييت ٚٗلت ٗ َٓبع إـ ٚايوشل َٔ إعاكف ايكـ١ّ_ 70

 ٚٗ َِل ٗ عِل ٚاسـ ٚفيو ٗ ٌؾإْ٘ ٚٗل ٗ ب٬ؿ ايهًـإ ٚايبابًٝ ;إٌلم

ايكلٕ ا٭كبعٌ قبٌ إوٝض ٖا ٜـٍ ع٢ً أْٗا ناْت ٗ تٝٓو ا٭َتٌ َٔ تعايِٝ قّٛ 

ٚٴ ;ٌْأٚا قبًُٗا ٗ عِل ايعا١ً٥ اـاَو١ َٔ  هشل١ٜڅ َِل١ٜڅ آثاكٷ تٵـٳدٹؾكـ 

  .ّ.م 3703_3951ايؿلاع١ٓ ٚايعا١ً٥ ايواؿه١ 

ٍٷ  ،ٖٚٛ أِْٗ ٜنعُٕٛ إٔ ايوشل ٜكًب ا٭عٝإ ٚاهعٷ ٚيًعلب ٗ ايوشل ػٝا

ٛٿ ،ٜٚكًب ايكًٛب إٕ ايػٍٛ  :ٚيقيو ناْٛا ٜكٛيٕٛ ;يًواسل ع إوشٛكٳٜٚڀ

 .هاسل٠ اؾٔ ٚيقيو تتٌهٌ يًلا٥ٞ بأًهاٍ كتًؿ١

 :_تعاٍ_إْ٘ هاسل، قاٍ اهلل : ٚقايت قلٍٜ ٕا كأٚا َعذنات كهٍٛ اهلل

ٕٵ ط ُٹلپٚٳإڇ َٴوٵتٳ ٚٳٜٳكڂٛيڂٛا هٹشٵلٷ  ٓٴٛا  ٚٵا آٜٳ١ڄ ٜٴعٵلڇ ٛٵ ؾځتٳشٵٓٳا ط: _تعاٍ_ٚقاٍ اهلل  صٜٳلٳ ٚٳيځ

ٕٳ ٘ٹ ٜٳعٵلٴدٴٛ ٛځًڊٛا ؾٹٝ ُٳا٤ٹ ؾځ ٔٵ ايوٻ َٹ ِٵ بٳاباڄ  ٗڇ  .صعٳًځٝٵ
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إٔ ايكّٛ عڀٌٛا ٗ هؿل َع  :ٚٗ سـٜح ايبؼاكٟ عٔ عُلإ بٔ سٌِ

ؾأتٝا بٗا  ،٢ً بعرل شلا َناؿتإ َٔ َا٤ؾڀًبٛا إا٤ ؾٛدـٚا اَلأ٠ ع ،كهٍٛ اهلل

ؾكايت  ،كهٍٛ اهلل ْٝع اؾٍٝ ثِ كؿ إيٝٗا َناؿتٝٗا ناًَتٌ ٢كهٍٛ اهلل ؾوك

ٚٗ  +_تعين ايوُا٤ ٚا٭كض_ؾٛاهلل إْ٘ ٭هشل َٔ بٌ ٖقٙ ٖٚقٙ =: يكَٛٗا

 .+إٕ َٔ ايبٝإ يوشلاڄ= :اؿـٜح

ؾإٕ ايوشل َوتُـ َٔ  ;ٚمل أك َا ٜـٍ ع٢ً إٔ ايعلب ناْٛا ٜتعاطٕٛ ايوشل

ٚمل ٜهٔ يًعلب ٬ٓع١ ٗ ا٭َٛك ايٝـ١ٜٚ  ،ػِا٥ّ ا٭َٛك ايڀبٝع١ٝ ٚايذلنٝب

بٌ ناْت ٬ٓعتِٗ ؾهل١ٜ ق١ٔ، ٚنإ ايعلب ٜنعُٕٛ إٔ أعًِ ايٓاي بايوشل 

٢ً ًٗل٠ ٖ٪٤٫ بايوشل ايٝٗٛؿ ٚايِاب١٦ ِٖٚ أٌٖ بابٌ، َٚوام اٯ١ٜ ٜـٍ ع

 .عٓـ ايعلب

ؾًقيو  ،ؾ٬ ٜٛيـ شلِ ،ٕ ايٝٗٛؿ ٗ ٜجلب هشلِٖٚٚقـ اعتكـ إوًُٕٛ أ

نُا ٗ _ٔ بإـ١ٜٓ ٖٚٛ أٍٚ َٛيٛؿ يًُٗادلٜ ،اهتبٌلٚا ٕا ٚيـ عبـ اهلل بٔ اينبرل

 ._ُشٝض ايبؼاكٟ

 ;ٚيقيو مل ٜهجل فنل ايوشل بٌ ايعلب إوًٌُ إ٫ بعـ إٔ ٖادلٚا إٍ إـ١ٜٓ

 632_1/631 .وشلٕٚ ايٓايٚناْٛا ُٜٖٕٛٛ بأِْٗ ٜ ،إف قـ نإ ؾٝٗا ايٝٗٛؿ

 مدل ايٓؿٛي َكـَات ت١ُٖٝٝٛ ٚإكٖاب١ٝ :ا٭ٍٚ :ٚأٍُٛ ايوشل ث٬ث١_ 71

 ،َٚٔ ائعـ ٗ ْؿى إوشٛك ،َا ٜعتاؿٙ ايواسل َٔ ايتأثرل ايٓؿواْٞ ٗ ْؿو٘

ـٳ َٚٔ هٛابلٳ  .ل ي٘ؾإفا تٛد٘ إيٝ٘ ايواسل هؼٻ ،ٚاعتكـٖا ٖا إوشٛكٴًاٖ

ا ٚٵلٴشٳهٳط :ٗ فنل هشل٠ ؾلعٕٛ _تعاٍ_كٛي٘ ٚإٍ ٖقا ا٭ٌُ اٱًاك٠ ب
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 . صِٵٖٴٛٵبٴٖٳلٵتٳاهٵٚٳ ايڇايٓٻ ٔٳٝٴعٵأځ

ٖٚقا  ،َٔ اؿٝٛإ ٚإعـٕ اهتؼـاّ َ٪ثلات َٔ ػِا٥ّ ا٭دواّ :ايجاْٞ

َٚٔ فيو ايعكاقرل إ٪ثل٠ ٗ ايعكٍٛ  ،ٜلدع إٍ ػِا٥ّ طبٝع١ٝ نؼا١ُٝ اين٥بل

ٚإؼـكات ٚإلقـات ع٢ً تؿاٚت تأثرلٖا  ،ٚإؿذل٠ يًعنا٥ِ ،أٚ ؾواؿاڄ ٬ُساڄ

 . صلڈسٹاڃهٳ ـٴٝٵا نځٛٵعٴٓٳُٳ اڃَٳ ٕٻإڇط :ٗ هشل٠ ؾلعٕٛ _تعاٍ_ٚإٍ ٖقا اٱًاك٠ بكٛي٘ 

ست٢ ىٌٝ اؾُاؿ  ايٌعٛف٠ ٚاهتؼـاّ ػؿاٜا اؿلن١ ٚايولع١ ٚايتُٛز :ايجايح

 . ص٢عٳوٵا تٳٗٳْٻأځ ِٵٖٹلڇشٵهٹ ٔٵَٹ ٘ٹٝٵيځإڇ ٌٴٝٻؼٳٜٴط :_تعاٍ_َتشلنا ٚإيٝ٘ اٱًاك٠ بكٛي٘ 

ٚقـ قوُٗا ايؿؼل ٗ ايتؿورل إٍ مثا١ْٝ أقواّ  ،ٖقٙ أٍُٛ ايوشل با٫هتكلا٤

 .ٚٗ بعٔٗا تـاػٌ ،٫ تعـٚ ٖقٙ ا٭ٍُٛ ايج٬ث١

 1/633 .ٚيعًُا٤ اٱؾلْر تكوِٝ آػل يٝى ؾٝ٘ نبرل دـ٣ٚ

بعٔٗا ٗ  سٛا٫ڄٚأ ثِ إٕ يتأثرل ٖات٘ ا٭هباب أٚ ا٭ٍُٛ ايج٬ث١ ًلٚطاڄ_ 72

فات ايواسل ٚبعٔٗا ٗ فات إوشٛك، ؾًٝنّ ٗ ايواسل إٔ ٜهٕٛ َؿلٙ 

 ،يًول نتَٛاڄ ،قٟٛ اٱكاؿ٠ دوٛكاڄ ،يتذـٜـ احملا٫ٚت ايوشل١ٜ َٓكڀعاڄ ،ايقنا٤

ٌٳ ٞٻ ايؿهلڇ َلتاضٳ ،ايب١ٝٓٹ هاملٳ ،ا٫ٓڀلاب يًشٛاؿخ قًٝ  .ايهٝـ ٚاؿ١ًٝ ػؿ

 ،ا٤ٶٚيهٔ نإ اؿب١ٌ هعًٕٛ ايوٛاسل ْو ،كدا٫ڄ ايوشل٠ٹ ٚيقيو نإ غايبٴ

ٗ  اتٹاثٳؿډايٓٻ لٿًٳ ٔٵَٹٚٳط :_تعاٍ_ٚنقيو نإ ايػايب ٗ ايؿلي ٚايعلب قاٍ 

إٕ ايػ٬ٕٝ عذا٥ن َٔ اؾٔ  :ٚناْت اؾا١ًٖٝ تكٍٛ ،ؾذا٤ ظُع اٱْاخ صـٹكځعٴايڃ

وشل ّتشٕٓٛ ٌ بأًهاٍ كتًؿ١، ٚنإ َعًُٛ ايهڊٌٳؾًقيو توتڀٝع ايتٻ ;هاسلات

 ;باكتهاب إٌام ِٵٖٹلڇَٵٚأځ ،٬ُس١ٝ ت٬َقتِٗ شلقا ايعًِ بتعلِٜٔٗ يًُؼاٚف

 . ٕكـاك عنا٥ُِٗ ٚطاعتِٗ ػلب١ڄ
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ٌڇ كٴٛٳؼٳٚأَا َا ًٜنّ ٗ إوشٛك ؾځ ٓٳايعك ايعن١ّ، ٚيڀاؾ١ ايب١ٝٓ،  ـٴعٵ، ٚ

ا١َ َٚٔ إ ٚايعي٘ ايٓوا٤ ٚايِبٝ ٚدٗاي١ ايعكٌ، ٚيقيو نإ أنجل ايٓاي قاب١ًٝڄ

 .ٗ نٌ ٤ًٞ بٴذٻعٳتٳٜٳ

٫ػتباك َكـاك  ;ٚيقيو نإ َٔ أٍُٛ ايوشل إيكا٤ أقٛاٍ نافب١ ع٢ً إوشٛك

ٔٵ قڂًڃتٳ ط :_تعاٍ_عكً٘ ٗ ايتِـٜل با٭ًٝا٤ ايٛا١ٖٝ ٚايجك١ بايواسل، قاٍ  ٚٳيځ٦ٹ

ٔٳ نځؿځلٴٚا  ٔٻ ايډقٹٜ ٛٵتٹ يځٝٳكڂٛيځ ُٳ ـٹ ايڃ ٔٵ بٳعٵ َٹ ٕٳ  َٳبٵعٴٛثٴٛ ِٵ  ٖٳقٳا إڇْٻهڂ ٕٵ  ٔٳ نځؿځلٴٚا إڇ ٔٻ ايډقٹٜ يځٝٳكڂٛيځ

ٌٷ  َٴبٹ  635_1/634 .ؾذعًٛا فيو ايكٍٛ ايػلٜب هشلاڄ ص(7)إڇ٫ډ هٹشٵلٷ 

ٔٳ ؾهإ ايوشلٴ_ 73 ٔڈ ٚؾواؿٹ ،ْؿىڈ ػباث١ٹ قلٜ ٌڈ ، ًٚلٿؿٜ  ، ٚإكعابٺعُ

ٌڈ َٔ أدٌ فيو َا ؾت٦ت ا٭ؿٜإ اؿك١ ؼقك ايٓاي َٓ٘ ٚتعـ  ;ع٢ً ايٓاي ٚتٜٗٛ

َٴا٫ًت ٭ْ٘ َبين ع٢ً اعتكاؿ تأثرل اٯشل١ ٚاؾٔ  _تعاٍ_عٔ طاع١ اهلل  ٚقاڄلٴػاٍ ب٘ 

 1/636. إٓوٛبٌ إٍ اٯشل١ ٗ عكا٥ـ ا٭قـٌَ

ٚأٌُ ا٫هِ بايًػ١ ايهًـا١ْٝ باب إًٜٛ  ;ٚبابٌ بًـ قـِٜ َٔ َـٕ ايعامل_ 74

ايؿلات  ٖٚٛ بًـ نا٥ٔ ع٢ً ٓؿيت ،ٜٚلاؿؾ٘ بايعدلا١ْٝ باب إٌٜ ،أٟ باب اهلل

أَٝاٍ َٔ  ٘ َٔ َٛقع بًـ اؿ١ً اٯٕ ع٢ً بعـَٛٓعٴ بٴلٴكڃعٝح ىذلق٘ ايؿلات ٜٳ

 .ًَتك٢ ايؿلات ٚايـد١ً

 ،أبٓا٤ ْٛغ بعـ ايڀٛؾإ ؾُٝا ٜكاٍ ناْت َٔ أعِٛ َـٕ ايعامل ايكـِٜ بٓاٖا أ٫ٚڄ

ثِ تٛاٍ عًٝٗا اعتٓا٤ أُشاب اؿٔاك٠ َٛاطٔ ايعلام ٗ مَٔ إًو ايُٓلٚف ٗ 

 3755ٚيهٔ ابتـا٤ ع١ُٛ بابٌ نإ ٗ سـٚؿ ه١ٓ  ،ؾٌٝ ايجايح َٔ أبٓا٤ ْٛغا

ؾهاْت إسـ٣ عٛاُِ  (ث٬ث١ آ٫ف ٚهبعُا١٥ ٚٔى ٚٔوٌ قبٌ إوٝض)

ٚمل تنٍ ُِٖ ًَٛى ايـٚيتٌ  ،أكبع١ ًُٕه١ ايهًـاٌْٝ ٖٚٞ أعُٛٗا ٚأًٗلٖا
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ؾهإ بًـ ايعذا٥ب َٔ  ;إٍ تعُرل ٖقا ايبًـ ٚتُٓٝك٘ ايهًـا١ْٝ ٚا٭ًٛك١ٜ َِٓلؾ١ڄ

ٚقـ ْوبٛا إيٝٗا  ،ٚايعذا٥ب ايوشل١ٜ ،ا٭ب١ٝٓ ٚايبواتٌ َٚٓبع إعاكف ا٭ه١ٜٛٝ

 :اـُل إعتك١ ٚايوشل قاٍ أبٛ ايڀٝب قـّاڄ

ُستتقُٜ هللُاٖتتيفًُ لصتتايفُوتتيفُٖ تت ِيفُُُ

ُ

ٖٔحعتتتتنُفعتتتتنُ لاتتتتيفبمُ٘ نتعثتتتتت ُُُُ
( )ُ

ُ  1/641_642 

ازلإ نًـاْٝإ ُٖٚا  صإًهٌطبـٍ َٔ  صٖاكٚت َٚاكٚتطٚ_ 75

ٱدلا٥ُٗا ع٢ً ػؿ١ ا٭ٚمإ ايعلب١ٝ، ٚايٛاٖل إٔ ٖاكٚت  ;ؿػًُٗا تػٝرل ايتعلٜـ

كٚؿاؾ ٖٚٛ ٚإٔ َاكٚت َعلب َا ،ٖٚٛ اهِ ايكُل عٓـ ايهًـاٌْٝ ،َعلب ٖاكٚنا

ٚناْٛا ٜعـٕٚ ايهٛانب ايوٝاك٠ َٔ إعبٛؿات إكـه١ اييت  ،اهِ إٌذلٟ عٓـِٖ

عٓـِٖ ٗ ٖقا ايعامل ٖٚٛ  ؾإْ٘ أًـ ايهٛانب تأثرلاڄ ;يكُلٖٞ ؿٕٚ اٯشل١ ٫ هُٝا ا

ٚيعً٘ نإ  ،ؾٗٛ أًلف ايهٛانب ايوبع١ عٓـِٖ ;كَن ا٭ْج٢، ٚنقيو إٌذلٟ

 .عٓـ ايهٓعاٌْٝ ايؿٓٝكٌٝ ٌٴعٵل عٓـِٖ نُا نإ بٳنځكَن ايقٻ

 اَٚٔ إعًّٛ إٔ إهٓاؿ ٖقا ايتكـٜى يًهٛانب ْا٧ً عٔ اعتكاؿِٖ أِْٗ ناْٛ

ـٻَٔ ا  ،ٛا يًوُا٤ ٗ ُٛك٠ ايهٛانبعٴؾٹٚأِْٗ بعـ َٛتِٗ كٴ ،هٌيِاؿٌ إك

ؾٝهٕٛ ٖاكٚنا ٚ َاكٚؿاؾ قـ ناْا َٔ قـَا٤ عًُا٥ِٗ ُٚاؿِٝٗ ٚاؿانٌُ ٗ 

                                                 

ْ٘ أكاؿ بايبابًٞ اـُل، ٚنٓت كأٜت ٗ بعض ايقٟ فنلٙ ايٛاسـٟ ٚإعلٟ ٗ تؿورل ايبٝت أ_  1

نتب ا٭ؿب إٔ بعض َٔ ْاٚل إتٓيب اْتكـ ٖقا اٱطٓاب َع أْ٘ نإ ٜوتڀٝع إٔ ٜكٍٛ هكاٖا ٔلاڄ ٫ 

ٚايعقك ، ٚقل١ٜٓ نْٛ٘ إلاؿ ُٚؿ٘ بإعتل ٖٚٛ َٔ أُٚاف اـُل: قًت، َا ٜولٖا: هُٝا ٚقـ قاٍ

 .ؼُل بابٌ; ؾ٬ ٓرل ٗ فيويًُتٓيب أْ٘ أكاؿ هكاٖا اهلل ٔلاڄ ن
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 .ُٖٚا ايًقإ ٚٓعا ايوشل ،ايب٬ؿ

 .ٚيعٌ ٖقا ٚد٘ ايتعبرل عُٓٗا ٗ ايك١ِ بإًهٌ بؿتض اي٬ّ

ٔ َٛٓٛعات ايٝٗٛؿ ٗ ػلاؾاتِٗ اؿـٜج١ ٚ٭ٌٖ ايكِّ ٖٓا ق١ِ ػلاؾ١ٝ َ

ٚأًاك احملككٕٛ َجٌ  ،اعتاؿ بعض إؿولٜٔ فنلٖا َِٓٗ ابٔ عڀ١ٝ ٚايبٝٔاٟٚ

ٚأْٗا َٔ  ،ٗابٹقٹإٍ نځ _ ٚابٔ علؾ١ ،ٚايكلطيب ،ٚابٔ نجرل ،ٚايؿؼل ،ايبٝٔاٟٚ

 .َلٜٚات نعب ا٭سباك

أٚ عٔ "ايٓيبٚقـ ِٖٚ ؾٝٗا بعض إتواًٌٖ ٗ اؿـٜح ؾٓوبٛا كٚاٜتٗا عٔ 

 _تعاٍ_ ×بعض ايِشاب١ بأهاْٝـ ٚا١ٖٝ ٚايعذب يٲَاّ أٓـ ابٔ سٓبٌ 

ٙ لٻأٚ أْ٘ غځ ،ٚيعًٗا َـهٛه١ ع٢ً اٱَاّ أٓـ"نٝـ أػلدٗا َوٓـ٠ يًٓيب

ٚاعتقك  ،ٖٚٛ َتهًِ ؾٝ٘ ،ؾٝٗا ٚاٖل ساٍ كٚاتٗا َع إٔ ؾِٝٗ َٛه٢ بٔ دبرل

ؾٗٛ  ;ادع إٍ أػباك ايٝٗٛؿبإٔ ايلٚا١ٜ ُشٝش١ إ٫ إٔ إلٟٚ ك ،عبـاؿهِٝ

 .باطٌ ٗ ْؿو٘ ٚكٚات٘ ُاؿقٕٛ ؾُٝا كٚٚا

ٚقـ  :قاٍ ابٔ علؾ١ ٗ تؿورلٙ"بٝض ٭ٕ ايلٚا١ٜ أهٓـت إٍ ايٓيبٖٚقا عقك ق

ْٚكٌ بعِٔٗ  ،نإ ايٌٝٛؾ ىڀ٦ٕٛ ابٔ عڀ١ٝ ٗ ٖقا إٛٓع ٭دٌ فنلٙ ايك١ِ

 643_1/642 .أْهل فيو ٗ سل ٖاكٚت َٚاكٚت×عٔ ايكلاٗ إٔ َايهاڄ

ث٬خ ٚهبعٌ ٚهبعُا١٥ ٚأيـ قبٌ ٬َٝؿ ) 1773ه١ٓ  ٚتٛٗ إبلاِٖٝ_ 76

إسـاٖا إبلاِٖٝ ٖٚٞ إٌٗٛك٠ ٚقلأ بٗا : ٚٗ ازل٘ يػات يًعلب (إوٝض

اؾُٗٛك، ٚايجا١ْٝ إبلاٖاّ ٚقعت ٗ قلا٠٤ ٌٖاّ عٔ ابٔ عاَل سٝجُا ٚقع اهِ 

 :بٔ ْؿٌٝ إبلاِٖٝ، ايجايج١ إبلاِٖ ٚقعت ٗ كدن ينٜـ بٔ عُلٚ
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ُِب ُي عتتتتت حُؿتتتتتتيفُعتتتتتيفنُبتتتتتُْ بتتتتت  

ُ

ُو تتتتتثقانُ لكعاتتتتتُِٛٔتتتتتُٕقتتتتتيفٟيُ

: ٚفنل أبٛ ًا١َ ٗ ًلغ سلم ا٭َاْٞ عٔ ايؿلا٤ ٗ إبلاِٖٝ هت يػاتُ

إبلاِٖٝ، أبلاٖاّ، إبلاّٖٛ، إبلاِٖ، بهول اشلا٤، إبلاِٖ بؿتض اشلا٤ إبلاِٖ 

 . بِٔ اشلا٤

ِٔٗ بايجا١ْٝ ٗ ث٬ث١ ٚمل ٜكلأ ْٗٛك ايكلا٤ ايعٌل٠ إ٫ با٭ٍٚ ٚقلأ بع

هٝكع ايتٓبٝ٘ عًٝٗا ٗ َٛآعٗا، َٚع اػت٬ف ٖقٙ ايكلا٤ات ؾٗٛ  ٚث٬ثٌ َٛٓعاڄ

 1/702. مل ٜهتب ٗ َعِٛ إِاسـ ا٭١ًُٝ إ٫ إبلاِٖٝ بإثبات ايٝا٤

ٖا ؾٝ٘ غقا٤  ،ٚتٓتذ٘ ،ٖٚٞ َا ؼٌُ ب٘ ايٌذل٠ ٚايجُلات ْع مثل٠_ 77

ؾإٕ أٌٖ اؿذام  ;ُل بإجٓا٠تَٓتوب َٔ اهِ اي ١ ي٘، ٚنإٔ ازل٘يٲْوإ أٚ ؾانٗ

 . ٚبإجٓا٠ ايتُل ايٝابى ،ٜلٜـٕٚ بايجُل بإجًج١ ايتُل ايلطب

، بُٔتٌ، لٷُٴٚمثاك، ٚثٴ ،بايتشلٜو لٷُٳٚيًجُل٠ ْٛع َتعـؿ٠ ٖٚٞ ثٳ

ٚإناّ  ِٷنځُعت ع٢ً أځدٴ ١څُٳنځ٫ٚ ْٛرل ي٘ ٗ فيو إ٫ أځ :ٚأمثاك، ٚأثاَرل، قايٛا

 1/715 .ٚآناّ ٚأناَِٝ ِنڂٚأڂ

ٔٳ ؾځ٬ ط_ 78 ـٿٜ ِٵ اي ُٵڀځؿځ٢ يځهڂ ٘ٳ ا ٕٻ ايًډ ٞٻ إڇ ٚٳٜٳعٵكڂٛبٴ ٜٳا بٳٓٹ ٘ٹ  ِٴ بٳٓٹٝ ٖٹٝ ٗٳا إڇبٵلٳا ُٻ٢ بٹ ٚٳ ٚٳ

ٕٳ ُٴٛ َٴوٵًٹ ِٵ  ٚٳأځْٵتٴ ٔٻ إڇ٫ډ  ُٴٛتٴ  .صتٳ

ٕا نإ َٔ ًإٔ أٌٖ اؿل ٚاؿه١ُ إٔ ٜهْٛٛا سلٌِٜ ع٢ً ٬ُغ أْؿوِٗ 

َٔ َه٬ُت فيو إٔ ولُٛا ع٢ً ؿٚاّ اؿل ٗ ايٓاي  نإ_ ٬ُٚغ أَتِٗ 

عِٓٗ ٗ ايٓاي بإٔ ٫  ؾهإ َٔ هِٓٓٗ ايت١ُٝٛ ٕٔ ِْٜٛٓٛٗ ػًؿاڄ ;ٌَٗٛكاڄ َتبعاڄ

ؾإٕ سِٛي٘ َذاٖـ٠  ;طٛا ؾُٝا سٌِ شلِ ٫َٚ٘ٓ ٜؿلٿ ،وٝـٚا عٔ طلٜل اؿل
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 . هـك إٔ وتؿٜ ب٘ ْؿٝواڄ ؾهإ يقيو أَلاڄ ;ْؿٛي َٚلٚك أمَإ

، ٚٗ ؾٛت٘ أٚ عَُٛاڄ أَل أٚ ْٗٞ ٜتعًل ب٬ِغ إؼاطب ػُِٛاڄ :اٱِٜا٤ٚ

ؾ٬ تڀًل إ٫ ٗ سٝح ىاف ايؿٛات إَا  ;ؾاي١ُٝٛ أبًؼ َٔ َڀًل أَل ْٚٗٞ ;ٓل

ٚيقيو نجل اٱِٜا٤ عٓـ تٛقع إٛت نُا هٝأتٞ عٓـ قٛي٘  ;بايٓوب١ يًُُٛٞ

ٔٳلٳ ٜٳعٵكڂ: ط_تعاٍ_ ـٳا٤ٳ إڇفٵ سٳ ٗٳ ًٴ ِٵ  ّٵ نڂٓتٴ ٔٵ أځ َٹ ٕٳ  ـٴٚ َٳا تٳعٵبٴ ٘ٹ  ٍٳ يٹبٳٓٹٝ ٛٵتٴ إڇفٵ قځا ُٳ ٛبٳ ايڃ

ـٹٟ  .صبٳعٵ

َٓٗا ايكًٛب  ٚدًت ٚعٛٓا كهٍٛ اهلل َٛع١ٛ= :ٚٗ سـٜح ايعلباض

 .اؿـٜح +ٜاكهٍٛ اهلل نأْٗا َٛع١ٛ َٛؿع ؾأُٚٓا :ؾكًٓا ،ٚفكؾت َٓٗا ايعٕٝٛ

ُٳأٚ بعج٘ كهٍٛ ٗ سـٜح َعاف سٌ ناي١ُٝٛ عٓـ ايوؿل  ٢َا بايٓوب١ إٍ إٛ

يًُٝٔ نإ آػل َا أُٚاْٞ كهٍٛ اهلل سٌ ٚٓعت كدًٞ ٗ ايػلم إٔ "اهلل

 :قاٍ ،أُٚين :ؾكاٍ ي٘"ٚدا٤ كدٌ إٍ ايٓيب +سؤ ػًكو يًٓاي= :قاٍ

 . +٫ تػٔب=

إف سٔل ط :ؾ١ُٝٛ إبلاِٖٝ ٜٚعكٛب إَا عٓـ إٛت نُا تٌعل ب٘ اٯ١ٜ اٯت١ٝ

 728_1/727 .ٚإَا ٗ َٛإ ػ١ٌٝ ايؿٛات صٜعكٛب إٛت

ٖٚٛ ٚقت ايتعذٌٝ باؿلْ ع٢ً إب٬ؽ  ،دا٤ت عٓـ إٛت ٖٚقٙ اي١ُٝٛ_ 79

ٕٴ ;ايِٓٝش١ ٗ آػل َا ٜبك٢ َٔ ن٬ّ إُٛٞ ُٳ ي٘ كهٛؾٷ ؾٝهٛ  .ٌٗ ْؿٛي إٛ

ٚعٛٓا كهٍٛ اهلل = :أػلز أبٛ ؿاٚٚؿ ٚايذلَقٟ عٔ ايعلباض بٔ هاك١ٜ قاٍ

ٜا كهٍٛ اهلل نأْٗا  :ؾكًٓاَٛع١ٛ ٚدًت َٓٗا ايكًٛب ٚفكؾت َٓٗا ايعٕٝٛ 

 . اؿـٜح +َٛع١ٛ َٛؿع ؾأُٚٓا
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يٝٓٛل َكـاك ثباتِٗ ع٢ً ايـٜٔ  ;ٚدا٤ ٜعكٛب ٗ ُٚٝت٘ بأهًٛب ا٫هتؿٗاّ

 ،يًٝكٞ إيِٝٗ َا هُِٝٛٝٗ ب٘ َٔ ايتقنرل ;ست٢ ٜڀًع ع٢ً ػايّ طٜٛتِٗ

َٳ ٖٞ ا٭ٌُ عٓـ قِـ  (َا)٭ٕ  ;ٔٵٚد٤ٞ ٗ ايو٪اٍ َا ا٫هتؿٗا١َٝ ؿٕٚ 

 . ٭ْ٘ هأشلِ عُا ّهٔ إٔ ٜعبـٙ ايعابـٕٚ ;ّٛايعُ

ٖقٙ ٗ ا٭ٌُ  (ٔٵَٹ)ؾإٕ  ;يكِـ ايتٛنٝـ (ٔٵَٹ)علف  (بعـٟ)ٚاقذلٕ ٚلف 

ؾكٛيو د٦ت َٔ بعـ اينٚاٍ ٜؿٝـ أْو د٦ت ٗ أٍٚ ا٭م١َٓ بعـ  ;ابتـا١ٝ٥

َٹثِ عٴ ،اينٚاٍ  . تأنٝـ سلفٹ َعا١ًَځ تٵًځٛ

م َِٚٓٗ تٌعبت قبا٥ٌ بين ِٖ ا٭هباٙ أٟ أهباٙ إهشا ٚبٓٛ ٜعكٛبٳ

كأٚبٌ، ٚسلعٕٛ، ٣ٚ٫ٚ، ٜٚٗٛفا، ٜٚوانل، : إهلا٥ٌٝ ِٖٚ اثٓا عٌل ابٓاڄ

ٚؿإ ْٚؿتايٞ  (أَُٗا كاسٌٝ)ٜٚٛهـ، ٚبٓٝاٌَ  (ٖٚ٪٤٫ أَِٗ ي١٦ٝ)ٚمبٛيٕٛ 

 1/732(. أَُٗا ميؿ١)ٚداؿ،ٚأًرل  (أَُٗا ب١ًٗ)

بأكبع عٌل٠ ؾٗٛ ابٔ إبلاِٖٝ ٖٚٛ أُػل َٔ إزلاعٌٝ  ٚأَا إهشام_ 80

هت ٚتوعٌ ٚمثاِا١٥ ٚأيـ قبٌ ٬َٝؿ ) 1896ٚيـ ه١ٓ  ،ٚأَ٘ هاك٠ ،ه١ٓ

 1/733 .ٖٚٛ دـ بين إهلا٥ٌٝ ٚغرلِٖ َٔ أَِ تكلب شلِ (إوٝض

إٕ ا٫بٔ ايقٟ أَل اهلل إبلاِٖٝ بقع٘ ٚؾـاٙ اهلل ٖٛ  :ٚايٝٗٛؿ ٜكٛيٕٛ_ 81

 مل ٜهٔ ٱبلاِٖٝ إهشام، ٚاؿل إٔ ايقٟ أَل بقع٘ ٖٛ إزلاعٌٝ ٗ ُػلٙ سٌ

 .يٝٛٗل نُاٍ ا٫َتجاٍ ;ٚيـ غرلٙ

َٚٔ ايػلٜب إٔ ايتٛكا٠ ٕا فنلت ق١ِ ايقبٝض ُٚؿت٘ با٫بٔ ايٛسٝـ ٱبلاِٖٝ 

 .ق٘ ٚمل ٜهٔ إهشام ٚسٝـاڄ



 

 

116 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 دٓحاحل

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 

 

 

 

 

َع أبٝ٘ ٚأَ٘ ٗ  ٔٳؾٹٚؿٴ ،ٚتٛٗ إهشام ه١ٓ مثإ ٚهبعُا١٥ ٚأيـ قبٌ ا٬ٕٝؿ

 734_1/733(. بًـ اـًٌٝ)َػاك٠ إهؿ١ًٝ ٗ سدلٕٚ 

ٖٚٛ إٌٝ ٗ  ،ـ بايتشلٜوٓٳؾعٌٝ َع٢ٓ ؾاعٌ ٌَتل َٔ اؿځ :ٚاؿٓٝـ_ 82

 :ِ٘ ب٘قايت أّ ا٭سٓـ بٔ قٝى ؾُٝا تلقِّ ،ايلدٌ

ُب زمتتتتتتتتُْٔ هللُلتتتتتتتتٕالُضٍتتتتتتتت ُ 

 

ُويفُ يفُُوتُفثٗيفٌكيُوَُودمْ 

 .ٗ إقٖب إٔ ايقٟ ب٘ سٓـ ٌّٝ ٗ ٌَٝ٘ عٔ ايڀلٜل إعتاؿ (1)ٚإلاؿ إٌٝ 

إ ٖقا َـساڄ ي١ًًُ ٭ٕ ايٓاي ّٜٛ ٚٗٛك ١ًَ إبلاِٖٝ ناْٛا ٗ ٬ٓي١ ٚإِا ن

ثِ ُاك اؿٓٝـ يكب  باؿٓٝـ بكِّؾًڂ ،عِٓٗ ؾذا٤ ؿٜٔ إبلاِٖٝ َا٬٥ڄ ;عُٝا٤

 1/737.َـغ بايػًب١

ٗٳا قڂط_ 83 ِٵ ايډتٹٞ نځاْٴٛا عٳًځٝٵ ٗڇ ٔٵ قٹبٵًځتٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٚٳ٫ډ َٳا  ٔٵ ايٓٻايڇ  َٹ ٗٳا٤ٴ  ٍٴ ايوټؿځ ٌٵ هٳٝٳكڂٛ

ِڈ َٴوٵتٳكٹٝ ٙٺ  ُٹلٳا ٌٳا٤ٴ إڇيځ٢  ٔٵ ٜٳ َٳ ـٹٟ  ٗٵ ُٳػٵلڇبٴ ٜٳ ٚٳايڃ ٌٵلڇمٴ  ُٳ ٘ٹ ايڃ  ص.يٹًډ

٭ٕ ايٛاٖل َٓٗا أْٗا إػباك عٔ  ;قـ ػؿٞ َٛقع ٖقٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٟ اييت بعـٖا

اييت ناْت ٗ أٍٚ  ؾٝٗا ٖٞ ايكب١ًڂ إقنٛك٠ځ ٚإٔ ايكب١ًځ ،أَل ٜكع ٗ إوتكبٌ

ٚإٔ ايتٛيٞ عٓٗا ٖٛ ْوؼٗا  ،اهتكباٍ بٝت إكـيٖٚٞ  ،اشلذل٠ بإـ١ٜٓ

ؾهإ ايٌإٔ إٔ ٜذلقب طعٔ ايڀاعٌٓ ٗ ٖقا ايتشٌٜٛ بعـ ٚقٛع  ;باهتكباٍ ايهعب١

ٕا ٖٛ َعًّٛ َٔ ؿأبِٗ َٔ  ;ايٓوؽ أٟ بعـ اٯٜات ايٓاهؼ١ ٫هتكباٍ بٝت إكـي

ٌ َٛاؾك١ ؾإٕ ايوٛك٠ ْنيت َتتابع١، ٚا٭ُ ;ايذلُـ يًڀعٔ ٗ تِلؾات إوًٌُ

 . ٜٚت٢ً َتكـَاڄ ،ايت٠ٚ٬ يًٓنٍٚ ٗ ايوٛك٠ ايٛاسـ٠ إ٫ َا ثبت أْ٘ ْنٍ َتأػلاڄ

                                                 

 (ّ.   )إٌٝبٚإلاؿ : ٚإلاؿ َٔ إٌٝ، أٚ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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ٖٚٞ اهتكباٍ بٝت إكـي  إٓوٛػ١ڂ ايكب١ًڂ احملُٛي١ٹ ٚايٛاٖل إٔ إلاؿ بايكب١ًٹ

ـٹ ،ٖٚٞ قب١ً ايٝٗٛؿ _أعين ايٌلم_ ـٷ ٚمل ٌٜ َٔ إؿولٜٔ ٚأُشاب أهباب  أس

ٍڇ ٌٳ ايٓنٚ  ;ع٢ً إٔ إٓاهب١ بٝٓٗا ٚبٌ اٯٟ ايقٟ قبًٗا غرل ٚآش١ٗ ٖقا  ايػًٝ

 . ـ إبـا٥ٗاؾاستاز بعض إؿولٜٔ إٍ تهًڊ

إٔ َٓاهب١ ٚقٛع ٖقٙ اٯ١ٜ ٖٓا َٓاهب١ بـٜع١، ٖٚٞ  ٞٚايقٟ اهتكل عًٝ٘ ؾُٗ

٘ٴ إٔ اٯٜاتٹ ِٳ اييت قبًٗا تهلك ؾٝٗا ايتٜٓٛ ٚإٔ َٔ ٜلغب  ،ٚايهعب١ٹ ٘ٹًَٚتٹ بإبلاٖٝ

ٚأتباع٘ عٔ  قُـاڄ ٢َا ٚيډ :٭ٕ ٜكٍٛ إٌلنٕٛ ؾهاْت َجاكاڄ ;٘ٴوٳؿڃْٳ ٘ٳؿٹعٓٗا قـ هٳ

ْ٘ ع٢ً ١ًَ إ :قبًتِٗ اييت ناْٛا عًٝٗا َه١ أٟ اهتكباٍ ايهعب١ َع أْ٘ ٜكٍٛ

ؾهٝـ تلى قب١ً إبلاِٖٝ ٚاهتكبٌ  ;ٜٚأب٢ عٔ اتباع ايٝٗٛؿ١ٜ ٚايِٓلا١ْٝ ،إبلاِٖٝ

 اٯٜات ايوابك١ إٍ ٖقا ايػلض ٚ٭ْ٘ قـ تهلكت اٱًاك٠ ٗ ؟بٝت إكـي

ُٳػٵلڇبٴط :بكٛي٘ ٚٳايڃ ٌٵلڇمٴ  ُٳ ٘ٹ ايڃ ٚٳ٫ ط :ٚقٛي٘ صٚٳيٹًډ ٗٴٛؿٴ  ٓٳ٢ عٳٓٵوځ ايڃٝٳ ٔٵ تٳلٵ ٚٳيځ

ِٵ ٗٴ َٹًډتٳ ِٳاكٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ   .ٖٓايو ٙنُا فنلْا صايٓٻ

ت٢ ؾٝ٘ بٗقا إٛقع ايعذٝب أٚ ،ًِ اهلل فيو َِٓٗ ؾأْبأ كهٛي٘ بكٛشلِعٚقـ 

ٚقبٌ اٯٜات اييت أْنيت إيٝ٘ ٗ ْوؽ  ،٘ بعـ اٯٜات إٌرل٠ يً٘ځعٳدٳ ٕٵأځٖٚٛ 

ي٬٦ ٜهٕٛ  ;اهتكباٍ بٝت إكـي ٚا٭َل بايتٛد٘ ٗ اي٠٬ِ إٍ د١ٗ ايهعب١

 ؾٌُٝؼٛا ،بعـ َكاي١ إٌلنٌ ايكلإٓ ايقٟ ؾٝ٘ ا٭َل باهتكباٍ ايهعب١ ْام٫ڄ

ؾهإ ٕٛٓع ٖقٙ اٯ١ٜ  ;ذلآٓا عًٝ٘ل قُـ قبًت٘ َٔ أدٌ اعٝٻبأْٛؾِٗ ٜكٛيٕٛ غځ

ٌٳ ٘ٺ ٚأٚثلٳ ،ٔڈهڊُٳتٳ ٖٓا أؾٔ  .كب

٘ٴ ٗڇوځ ط :ْنٚشلا قبٌ آ١ٜ ايٓوؽ ٖٚٞ قٛي٘ ٚبٗقا ٜٛٗل ٚد ٚٳدٵ ـٵ ْٳلٳ٣ تٳكځًڊبٳ  قځ
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ُٳا٤ٹ ٌٷعٳإٌلنٌ أٚ تٛقڊ ٭ٕ َكاي١ځ ;اٯٜات صؾٹٞ ايوٻ قبٌ ْوؽ اهتكباٍ  ٗا ساُ

 . ١ً إبلاِٖٝ ٚايهعب١عٔ ايتٜٓٛ٘ َ ْٚا٧ًٷ ،بٝت إكـي

ٔٵ ايٓٻايڇط :ٓ٘ بكٛيٜ٘ٝٚـٍ يقيو تبٝ ،ؾإلاؿ بايوؿٗا٤ إٌلنٕٛ ؾكـ  صَٹ

نُا كٟٚ _ علف ٗ اُڀ٬غ ايكلإٓ ايٓامٍ َه١ إٔ يؿٜ ايٓاي ٜلاؿ ب٘ إٌلنٕٛ

 ._فيو عٔ ابٔ عباي

 ٭ْ٘ يٛ نإ فيو يٓاهب إٔ ;٫ٚ ٜٛٗل إٔ ٜهٕٛ إلاؿ ب٘ ايٝٗٛؿ أٚ أٌٖ ايهتاب

 :ايوابك١ إٍ قٛي٘ ١َٔ اٯٜ ٭ٕ فنلِٖ مل ٜنٍ قلٜباڄ ;هٝكٛيٕٛ باٱُٓاك :ٜكاٍ

 6_2/5 .اٯ١ٜ صٕٳٛٵيڂأځوٵتٴ ٫ځٚٳط

٘ بِٔ ايؿا٤ إفا ُاك ؿڂْع هؿٝ٘ ايقٟ ٖٛ ُؿ١ ٌَب١ٗ َٔ هٳ :ٚايوؿٗا٤_ 84

٘ٴ ٍٴ ،ي٘ هذ١ٝڄ ايوؿ ٔٵط :_تعاٍ_ٗ ايوؿ٘ عٓـ قٛي٘  ٚتكـّ ايكٛ ٔٵ ٜٳلٵغځبٴ عٳ َٳ  ٚٳ

٘ٴ ٘ٳ ْٳؿڃوٳ ٔٵ هٳؿٹ َٳ ِٳ إڇ٫ډ  ٖٹٝ  .صَٹًډ١ٹ إڇبٵلٳا

ـٻ ٚؾا٥ـ٠ ُٚؿِٗ بأِْٗ َٔ ايٓاي َع نْٛ٘ َعًَٛاڄ  ٖٛ ايتٓبٝ٘ ع٢ً بًٛغِٗ اؿ

 ْٛعٴ ِٳوٿؾإفا قڂ ;ا٭ق٢ِ َٔ ايوؿا١ٖ عٝح ٫ ٜٛدـ ٗ ايٓاي هؿٗا٤ غرل ٖ٪٤٫

ـٳ اٱْوإ أُٓاؾاڄ  هؿٝ٘ غرلِٖ ع٢ً ٚد٘ أْ٘ ٫ ِٴٗٳؿڃٝٴؾځ ;ايوؿٗا٤ نإ ٖ٪٤٫ ُٓ

إبايػ١، ٚإع٢ٓ إٔ نٌ َٔ ُـك َٓ٘ ٖقا ايكٍٛ ٖٛ هؿٝ٘ هٛا٤ نإ ايكا٥ٌ ايٝٗٛؿ 

 2/7 .أٚ إٌلنٌ َٔ أٌٖ َه١

١ بهول ايؿا٤ ٚههٕٛ ايعٌ، ًځعٵهِ ع٢ً م١ْ ؾٹاٗ أٌُ ايِٝػ١  :ٚايكب١ً_ 85

٢ً غرل قٝاي ٖٚٞ م١ْ إِـك ايـاٍ ع٢ً ١٦ٖٝ ؾعٌ ا٫هتكباٍ أٟ ايتٛد٘ اًتل ع

ٖٚٛ  عقف ايوٌ ٚايتا٤ ثِ أطًكت ع٢ً اي٤ٌٞ ايقٟ ٜوتكبً٘ إوتكبٌ فاماڄ
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 :     ÷اشل١٦ٝ قاٍ سوإ ٗ كثا٤ أبٞ بهل٭ٕ ا٫ِْلاف ٫ ٜهٕٛ عٔ  ;إلاؿ ٖٓا

 ُٜلقامثكيوَُ ّمُه ٔ َاُ  ٗ َلَا

ِٳا ٚا٭ٚٗل عٓـٟ إٔ تهٕٛ ايكب١ًڂ ٍڈ ه ٔ شٵڀِّض ٚايبٵع٢ً ٚمٕ ؾعٌ نايقٿ َؿعٛ

 . ل٠ أٟ ٚد١ٗبٵ١ ٫ٚ ؿٹًځبٵَا ي٘ ٗ ٖقا ا٭َل قٹ: ٚتأْٝج٘ باعتباك اؾ١ٗ نُا قايٛا

إف مل  ;ٚإٓاؾ١ ايكب١ً إٍ ُٓرل إوًٌُ يًـ٫ي١ ع٢ً َنٜـ اػتِاُٗا بِٗ

٭ٕ إٌلنٌ مل ٜهْٛٛا َٔ إًٌِ ٚأٌٖ ايهتاب مل  ;ٜوتكبًٗا غرلِٖ َٔ ا٭َِ

 2/8. ٜهْٛٛا ٜوتكبًٕٛ ٗ ٬ُتِٗ

ٚيٝى ٖقا ا٫هتكباٍ َٔ أٌُ  ،ٚاعًِ إٔ ايٝٗٛؿ ٜوتكبًٕٛ بٝت إكـي_ 86

عًٝ٘ _بٓاٙ هًُٝإ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ين بعـ َٛه٢ ٭ٕ بٝت إكـي إِا بٴ ;ؿِٜٓٗ

٫هتكباٍ د١ٗ َع١ٓٝ ٗ عباؿ٠ اهلل  نلاڄؾ٬ ػـ ٗ أهؿاك ايتٛكا٠ اـُو١ فٹ _ايو٬ّ

 .ٚاي٠٬ِ ٚايـعا٤ _تعاٍ_

ٔٻ _عًٝ٘ ايو٬ّ_هًُٝإ ٚيهٔ  ؾؿٞ هؿل  ;اهتكباٍ بٝت إكـي ٖٛ ايقٟ ه

بٓا٤ بٝت إكـي ْع ًٝٛؾ إهلا٥ٌٝ  إًٛى ا٭ٍٚ إٔ هًُٝإ ٕا أمتٻ

 ا٤ٶٚبو٘ ٜـٜ٘ ٚؿعا اهلل ؿع ،ٚٚقـ أَاّ إقبض ٗ بٝت إكـي ،ْٚٗٛكِٖ

ًُٚٛا مٛ  إفا اْهول ًعب إهلا٥ٌٝ أَاّ ايعـٚ ثِ كدعٛا ٚاعذلؾٛا=: دا٤ ؾٝ٘

ٚإفا ػلز ايٌعب  ،ٖقا ايبٝت ؾأكدعِٗ إٍ ا٭كض اييت أعڀٝت ٯبا٥ِٗ

ايقٟ بٓٝت٘  ٚايبٝتٹ ،ًُٚٛا إٍ ايلب مٛ إـ١ٜٓ اييت اػذلتٗا ،حملاكب١ ايعـٚ

 .اخل +زلع ٬ُتِٗ ٚتٔلعِٗاؾ زلوځ٫

قـ زلعت ٬ُتو = :ٚفنل بعـ فيو إٔ اهلل ػ٢ً يوًُٝإ ٚقاٍ ي٘

 +.عت ب٘ أَاَٞٚتٔلعو ايقٟ تٔل
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 ،ٖٚقا ٜـٍ ع٢ً إٔ اهتكباٍ بٝت إكـي ًلٙ ٗ اي٠٬ِ ٗ ؿٜٔ ايٝٗٛؿ

 ;ٚقِاكاٙ ايـ٫ي١ ع٢ً إٔ ايتٛد٘ مٛ بٝت إكـي باي٠٬ِ ٚايـعا٤ ١٦ٖٝ ؾا١ًٓ

ؾًعٌ بين إهلا٥ٌٝ ايتنَٛٙ ٫ هُٝا بعـ ػلٚدِٗ َٔ بٝت إكـي أٚ إٔ أْبٝا٤ِٖ 

 2/9 .بٛسٞ َٔ اهلل إٛدٛؿٜٔ بعـ ػلٚدِٗ أَلِٖٚ بقيو

ٕا ب٢ٓ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ؾايٛاٖل إٔ إبلاِٖٝ  ٚأَا اهتكباٍ ايهعب١ ٗ اؿٓٝؿ١ٝ_ 87

ؾإٕ  ;٭ْ٘ بٓاٖا ي٠٬ًِ سٛشلا ;ٚعٓـ اي٠٬ِ ،ايهعب١ اهتكبًٗا عٓـ ايـعا٤

ٗا ٫ ٜوع اؾُاٖرل َٔ ايٓاي ٚإفا نإ بٓا٩ٖا ي٠٬ًِ سٛشلا ؾٗٞ أٍٚ قب١ً ًځؿاػٹ

ٜٚـٍ عًٝ٘ قٍٛ مٜـ  ،ٚبقيو اًتٗلت عٓـ ايعلب ،اٖٗاٚٓعت يًًُِٞ ػ

 : بٔ عُلٚ بٔ ْؿٌٝا

ِبُُُ ُي عتتتتتت حُؿتتتتتتتيفُعتتتتتتيفنُبتتتتتتُْ بتتتتتت  

ُ

ُو تتتتتتثقانُ لكعاتتتتتتُِٛٔتتتتتتُٕقتتتتتتيفٟيُُُ

ؾٝهٕٛ ا٭َل  ;أَا تٛدٗ٘ إٍ دٗتٗا َٔ بًـ بعٝـ عٓٗا ؾ٬ ؿيٌٝ ع٢ً ٚقٛعُ٘

َٚٔ ١ًْ َعاْٞ  ،بايتناّ ا٫هتكباٍ ٗ اي٠٬ِ َٔ ػِا٥ّ ٖقٙ ايٌلٜع١

 2/10 ._نُا هٓبٝٓ٘_ٍ ايـٜٔ بٗا إنُا

 ،نإ ٗ كدب ه١ٓ اثٓتٌ َٔ اشلذل٠ قبٌ بـك بٌٗلٜٔ ؾتشٌٜٛ ايكب١ً_ 88

 2/11 .ّٜٛ ايج٬ثا٤ ِْـ ًعبإ َٓٗا :ٚقٌٝ

ٛٳ_ 89 أٚ ي٤ًٌٞ ايٛاقع بٌ  ،اهِ يًُهإ ايٛاقع بٌ أَه١ٓ ؼٝ٘ ب٘ :٘هٳٚاي

ٕٚا نإ ايٍُٛٛ  ،علؾاڄ أًٝا٤ قٝڀ١ ب٘ يٝى ٖٛ إٍ بعٔٗا أقلب َٓ٘ إٍ بعض

نٛه٘  طبعاڄ ;إيٝ٘ ٫ ٜكع إ٫ بعـ اػذلام َا وٝ٘ ب٘ أػق ؾٝ٘ َع٢ٓ ايِٝا١ْ ٚايعن٠

ؾٝبك٢ نجرل  ;ايٛاؿٟ ٫تٌِ إيٝ٘ ايلعا٠ ٚايـٚاب إ٫ بعـ أنٌ َا ٗ اؾٛاْب



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ 121

 
َٳ ٚٚٓعاڄ، ايعٌب ٚايهٮ ٚٚه٘ إـ١ٜٓ  ،ٗاقاعـتٹ ٌٻشٳنٛه٘ إًُه١ هعٌ 

ٚنٛاهڀ١ ، ٭ٕ إهإ ايٛه٘ ٫ ٌِٜ إيٝ٘ ايعـٚ بوٗٛي١ ;ِبتٗاَٛٓع ق ٜٴذٵعٌ

ؾُٔ أدٌ فيو ُاك َع٢ٓ ايٓؿاه١ ٚايعن٠ ٚاـٝاك َٔ  ;٪ي٪٠ ؾٝ٘يڂ ايعكـ ٭ْؿىڇ

 :قاٍ مٖرل نٓا١ٜڄ ;ؾأطًكٛٙ ع٢ً اـٝاك ايٓؿٝى ;يٛامّ َع٢ٓ ايٛه٘ علؾاڄ

ُٖ   تتتُٜ ألٌتتتيفًُحبكىّتتتيُُُِدتتتيدُٔس تتتىتُش

 

ُضتتتتن ن ٌُالتتتتجُ ضتتتت ُٝ لمٗتتتتيفلُ٘ؿتعُُ 

 
ٕٳ: طٚقاٍ تعاٍ ٛٵ٫ تٴوٳبٿشٴٛ ِٵ يځ ٌٵ يځهڂ ِٵ أځقڂ ِٵ أځيځ ٗٴ ٚٵهٳڀڂ ٍٳ أځ  .صقځا

 .أٚه٘ ايكب١ًٝ يُُِٝٗا :ٜٚكاٍ

كٌ فٌَُٝ ؾُٝٗا إؾلاٙ ًڂبٌ ػٴ ٚأَا إط٬م ايٛه٘ ع٢ً ايِؿ١ ايٛاقع١ عـ٫ڄ

ٚايعـاي١ بٌ  ،ٚايهلّ بٌ ايٌض ٚايولف، ٚتؿلٜ٘ نايٌذاع١ بٌ اؾي ٚايتٗٛك

ؾًقيو  ;ؾقيو فام بتٌبٝ٘ اي٤ٌٞ إّٖٛٛ باي٤ٌٞ احملوٛي _ ١ٓ ٚايكوا٠ٚايل

 .ٚهٓـٙ ٓعٝـ+ ػرل ا٭َٛك أٚهڀٗا=كٟٚ سـٜح 

 .ٚقـ ًاع ٖقإ اٱط٬قإ ست٢ ُاكا سكٝكتٌ علؾٝتٌ

َٻ١ٺ أڂػٵلڇدٳتٵ ط :_تعاٍ_ل باـٝاك يكٛي٘ وٿؾايٛه٘ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ؾڂ ِٵ ػٳٝٵلٳ أڂ نڂٓٵتٴ

 .صيٹًٓٻايڇ

ٚايتؿورل ايجاْٞ كٚاٙ ايذلَقٟ ٗ هٓٓ٘ عٔ سـٜح أبٞ هعٝـ  ،ل بايعـٍوٿٚؾڂ

 +.سؤ ُشٝض= :ٚقاٍ"اــكٟ عٔ ايٓيب

 18_2/17._نُا قـَٓاٙ ٗ إكـ١َ ايتاهع١_ٚاؾُع ٗ ايتؿورلٜٔ ٖٛ ايٛد٘ 

 _تعاٍ_ؾإٕ أؾعاٍ اهلل  ;ع١ً ؾعًِٗ ٚهڀاڄ ص٤آيتهْٛٛا ًٗـط :ٚقٛي٘_ 90

ٚفيو عٔ إكاؿ٠ ٚاػتٝاك ٫  ،ٚسهُت٘ _تعاٍ_ٚغاٜات يعًُ٘  ِڈهځنًٗا َٓٛط١ عٹ
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ا٤ نُا ؾ٫ٚ بٛدٛب ٚإ _نُا ٜكٍٛ بعض ايؿ٬هؿ١_نِـٚك إعًٍٛ عٔ ايع١ً 

ؾإِْٗ أكاؿٚا إٔ فيو ٚادب  تُٖٛ٘ عباكات إعتني١ ٚإٕ نإ َلاؿِٖ َٓٗا ػرلاڄ

 2/20 .يهُاٍ سهُت٘ _تعاٍ_يقات٘ 

ع٢ً ايٓاي ٗ ايـْٝا ٚدٛب ؿعٛتٓا ا٭َِ  ؿ٠َٚٔ َه٬ُت َع٢ٓ ايٌٗا_ 91

يٝكّٛ فيو َكاّ ؿع٠ٛ ايلهٍٛ إٜاِٖ ست٢ تتِ ايٌٗاؿ٠ يًُ٪ٌَٓ َِٓٗ  ;يٲه٬ّ

 2/21 .ع٢ً إعلٌٓ

ٖٳ٣ٛٶ :ٚا٭ٖٛا٤_ 92 ٖٚٛ اؿڂب ايبًٝؼ عٝح ٜكتٔٞ طًبٳ سٍِٛ  ْع 

ِٿً٘  سٴبٍّ ؾًقيو غًب إط٬م اشل٣ٛ ع٢ً ;اي٤ٌٞ احملبٛب ٚيٛ عٍِٛ ٓل حمل

ِٻ ،٫ ٜكتٔٝ٘ ايلًـ ٫ٚ ايعكٌ ًٚاع إط٬م اشل٣ٛ ، طًل ع٢ً ايعٌلأڂ َٚٔ ثٳ

ُٻ٢ٗ ايكلإٓ ع٢ً عكٝـ٠ اي٬ٍٔ ٌٳ ايعكا٥ـ  ، َٚٔ ثِ هٳ عًُا٤ٴ اٱه٬ّ أٖ

 2/37.إٓشلؾ١ بأٌٖ ا٭ٖٛا٤

ٛٳط_ 93 َٵ ٔٵ ا٭ځ َٹ ّڈ  ٚٳْٳكڃ ٚٳايڃذٴٛعڇ  ٛٵفٹ  ٔٵ ايڃؼٳ َٹ ٞٵ٤ٺ  ٌٳ ِٵ بٹ ٛٳْٻهڂ ٚٳا٭ځْؿڂىڇ ٚٳيځٓٳبٵًڂ ٍڇ  ا

ُٳلٳاتٹ   ص.ٚٳايجٻ

يًؼدل إؿذع، ٚإًاك٠ إٍ ايؿلم بٌ ٖقا  تٜٗٛٓاڄ (٤ًٞ)به١ًُ  ٤ٞٚد

ا٫بت٤٬ ٚبٌ اؾٛع ٚاـٛف ايًقٜٔ هًڀُٗا اهلل ع٢ً بعض ا٭َِ عكٛب١، نُا 

ٕٳط :ٗ قٛي٘ ِٵٓٳعٴٛ ُٳا نځاْٴٛا ٜٳ ٛٵفٹ بٹ ٚٳايڃؼٳ ٘ٴ يٹبٳايٳ ايڃذٴٛعڇ  ٗٳا ايًډ  .صؾځأځفٳاقځ

ٚدا٤ ٖٓايو َا ٜـٍ ع٢ً ا٬ٕبو١ ٚايتُهٔ،  (٤ًٞ)ٚيقيو دا٤ ٖٓا به١ًُ 

َٔ أزلا٤ ا٭دٓاي  ٤ًٞ٭ٕ ن١ًُ  ;٬مّ ي٬بىاهتعاك شلا ايًباي إ ٕڇٖٚٛ أځ

ًِ إٔ إتهًِ َا ماؿ عٴ _ ب٘ٝٓت ايعاي١ٝ ايعا١َ، ؾإفا أٓٝؿت إٍ اهِ دٓى أٚ بٴ
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٭ٕ ا٫قتِاك ع٢ً اهِ  ;كًٌٝقبٌ اهِ فيو اؾٓى إ٫ يكِـ ايت ٤ٞن١ًُ ً

ؾُا فنل ن١ًُ  ;ًِ ٭غ٢ٓ غٓا٤ٖااؾٓى ايقٟ فنلٙ إتهًِ بعـٖا يٛ ًا٤ إته

 ;٫ٚ يًتٜٓٛع ،إ٫ ٚايكِـ إٔ ٜـٍ ع٢ً إٔ تٓهرل اهِ اؾٓى يٝى يًتعِٛٝ ٤ًٞ

 55_2/54. ؾبك٢ ي٘ ايـ٫ي١ ع٢ً ايتشكرل

ُٳابٳتٵط ُٚٚـ ايِابلٜٔ بأِْٗ_ 94 ٔٳ إڇفٳا أځ ِٹٝبٳ١څ قځايڂٛاايډقٹٜ َٴ ِٵ  ٱؾاؿ٠  ،إخل صٗٴ

إف ٜعًُٕٛ  _تعاٍ_إف ٖٛ ُدل َكذلٕ ببِرل٠ ٗ أَل اهلل  ;إٔ ُدلِٖ أنٌُ ايِدل

ؾ٬ هنعٕٛ ٖا  ;ٜتِلف ؾِٝٗ نٝـ ٌٜا٤ _تعاٍ_عٓ٘ إِٝب١ أِْٗ ًَو هلل 

ؾإلاؿ َٔ ايكٍٛ ٖٓا  ;ؾٝجٝبِٗ ع٢ً فيو ;ٜأتِٝٗ، ٜٚعًُٕٛ أِْٗ ُا٥لٕٚ إيٝ٘

إف ايه٬ّ إِا ٚٓع يًِـم، ٚإِا ٜهٕٛ فيو ايكٍٛ  ;ٍ إڀابل ي٬عتكاؿايكٛ

ؾًٝى ٕٔ قاٍ ٖات٘ ايهًُات بـٕٚ اعتكاؿ  ;عُا ٗ ائُرل إفا نإ تعبرلاڄ َعتدلاڄ

ٚإِا ٖٛ نايقٟ ٜٓعل َا ٫ ٜوُع، ٚقـ عًُِٗ اهلل ٖقٙ ايه١ًُ  ،شلا ؾٌٔ

٭ٕ  ;ك٣ٛ بايتِلٜضٜكاؿ ٭ٕ ا٫عت ;يتهٕٛ ًعاكِٖ عٓـ إِٝب١ ;اؾاَع١

اهتشٔاك ايٓؿى يًُـكنات إع١ٜٛٓ ٓعٝـ وتاز إٍ ايتك١ٜٛ ب٤ٌٞ َٔ اؿى، 

 2/57 .ي٘ يًٓاي ٚتعًُٝاڄ ،ٚ٭ٕ ٗ تِلوِٗ بقيو إع٬ْا شلقا ا٫عتكاؿ

أْٗا أقٛاٍ تٓب٧ عٔ قب١ اـرل ٭سـ،  ٚسكٝك١ اي٠٬ِ ٗ ن٬ّ ايعلب_ 95

 58_2/57. عا٤ٚيقيو نإ أًٗل َعاْٝٗا ٖٛ ايـ

ؾأَا ايِؿا ؾٗٛ كأي ْٗا١ٜ دبٌ  ;ٚايِؿا ٚإل٠ٚ ازلإ ؾبًٌٝ َتكابًٌ_ 96

 .قڂعٹٝٵكٹعٳإل٠ٚ ؾلأي ٖٛ َٓت٢ٗ دبٌ أبٞ قبٝى، ٚأَا إ

ت ٝٳُٿ٭ٕ سذاكت٘ َٔ ايِؿا ٖٚٛ اؿذل ا٭ًَى ايًِب، ٚهٴ ;ايِؿا ٢ٳُٿٚهٴ
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 ،ايٓاك ٟايبٝٔا٤ اي١ًٓٝ اييت تٛك ٭ٕ سذاكتٗا َٔ إلٚ ٖٚٞ اؿذاك٠ ;َل٠ٚڄ إل٠ٚڂ

ٖٚٞ تٔلب عذاك٠ َٔ  ،قـؿ٠ ا٭طلاف ز قڀعاڄلڇؼٵ٭ٕ ًقكٖا ٜٴ ;قبض بٗاٜٚٴ

 :ؾتتٌكل قاٍ أبٛ ف٩ٜب ،ايِؿا

ٌُِّ ُٚشٔ ت  رُو تتتتتت ابٕ ُ٘لمط تتتتتتضثتتتتتتُٜ تتتتتتأ

ُ

 مقَّش تتيفُ نت َحبص تتُ
ُ  قتُتٖتتًُٕتُ تتنُ ُ( )

ُ ي٬ْتؿاع ب٘ ٗ  ;ل٠َٚٔ إ ؾذعٌ شلِ دب٬ڄ ;يڀـ بأٌٖ َه١ _تعاٍ_ٚنإٔ اهلل 

 . ي٬ْتؿاع ب٘ ٗ بٓا٥ِٗ ;اقتـاسِٗ ٚٗ فبا٥شِٗ، ٚدعٌ قبايت٘ ايِؿا

 ،ٚبُٝٓٗا َواؾ١ هبعُا١٥ ٚهبعٌ فكاعاڄ ،ٚايِؿا ٚإل٠ٚ بكلب إوذـ اؿلاّ

ٚطلٜل ايوعٞ بُٝٓٗا ّل سقٚ دـاك إوذـ اؿلاّ، ٚايِؿا قلٜب َٔ باب 

ِٜٚعـ ايواعٞ إٍ ايِؿا ٚإل٠ٚ  ،لاّٜو٢ُ باب ايِؿا َٔ أبٛاب إوذـ اؿ

 61_2/60. َجٌ إـكد١

ًٳ_ 97 ًٹ ،بؿتض ايٌٌ عرل٠ٚايٌعا٥ل ْع  َع٢ٓ ايع١َ٬  ،اك٠ بهول ايٌٌعٳٚ

ًٳ َٚٓ٘  ،بٗا َٴعٳًډَِع٢ٓ َؿعٛي١ أٟ  ١ًٝٚؾڀٔ، ٖٚٞ ؾع ِٳًٹل إفا عٳعٴٌَتل َٔ 

ًٵعٹلقٛشلِ  َٴ١ ٗ هٓاَ٘ بأُْٳٌ ي٘ هٹايبعرل إفا دع أڂ  .ٟيًٗـ ـپعٳ٘ 

ٖٚٞ  ،ع٢ً أؿا٤ عٌُ َٔ عٌُ اؿر ٚايعُل٠ ٌ ع١َ٬ڄعٹَا دٴ ؾايٌعا٥ل

ٚإوذـ  ،إٛآع إع١ُٛ َجٌ إٛاقٝت اييت ٜكع عٓـٖا اٱسلاّ، َٚٓٗا ايهعب١

 ،٢َٓٚ ،ٚإٌعل اؿلاّ َنؿيؿ١ ١،ٚعلؾ ،ٚإل٠ٚ ،ٚايِؿا ،ٚإكاّ ،اؿلاّ

 2/61 .ٚاؾُاك

٭ٕ نتِ اشلـ٣  ;لّ عًٝ٘ إٔ ٜهتِ َٔ عًُ٘ َا ؾٝ٘ ٖـ٣ يًٓايو ِٴؾايعايٹ_ 98

                                                 

ٛډِ دبٌ بايُٝٔ تٴ_  1  .ؼق َٔ سذاكت٘ ؾ٪ٚي تهول اؿذاك٠ ي٬ِبتٗاتٻإٌكل نُع
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إٜكاع ٗ اي٬ٔي١ هٛا٤ ٗ فيو ايعًِ ايقٟ بًؼ إيٝ٘ بڀلٜل اـدل نايكلإٓ ٚايو١ٓ 

ايِشٝش١ ٚايعًِ ايقٟ وٌِ عٔ ْٛل نا٫دتٗاؿات إفا بًػت َبًؼ غًب١ ايٛٔ بإٔ 

٧َ إيٝ٘ ايع١ً إٔ ٜبح ٗ يًُوًٌُ، ٚولّ عًٝ٘ بڀلٜل ايكٝاي ايقٟ تٛ ؾٝٗا ػرلاڄ

 2/69. ٫ٚ تأًٜٚٗا ،ٕ ًٜكٓٗا ٖٚٛ ٫ وؤ تٓنًٜٗاأايٓاي َا ٜٛقعِٗ ٗ أٖٚاّ ب

 أٚ كػ١ِ ٫ وٌ يًعامل إٔ ٜقنل يًٛامل تأ٬ٜٚڄ: قاٍ ابٔ علؾ١ ٗ ايتؿورل_ 99

ٜتُاؿ٣ َٓٗا إٍ إؿوـ٠ نُٔ ٜقنل يًٛامل َا قاٍ ايػنايٞ ٗ اٱسٝا٤ َٔ إٔ بٝت 

ٚآڀل ايوًڀإ إٍ َا هٗن ب٘ دَٝٛ إوًٌُ يـؾع ائلك  ،فا ٓعـإاٍ إ

عِٓٗ ؾ٬ بأي إٔ ٜٛٚـ ع٢ً ايٓاي ايعٌل أٚ غرلٙ ٱقا١َ اؾٍٝ ٚهـ اـ١ً، 

 . ٗ ايٓاي ؾاؿساڄ ٚفنل ٖقٙ ا١ًُٕٛ ٖا وـخ ٓلكاڄ :قاٍ ابٔ علؾ١

ٕٴ ـٴ ١ځبٳطڂلٵقڂ ٚقـ هأٍ هًڀا ٔٴعب ٌٴ ايلٓٔ ب ٔٳو٢ٝ  َعا١ٜٚ ايـاػ ٞٻ ب  و٢ٝ ايًٝج

ّڈ  ،غًبت٘ اي٠ٌٛٗ ع٢ً قلبإ بعض دٛاكٜ٘ ؾٝ٘ أؾڀلٙ ٗ كَٔإ عاَـاڄ عٔ ٜٛ

 ،ٚا ع٢ً كايؿ١ و٩٢ٝٚايؿكٗا٤ سآلٕٚ َا ادذل ؾأؾتاٙ بأْ٘ ِّٜٛ هتٌ َٜٛاڄ

يٛ ؾتشٓا ي٘ ٖقا ايباب  :بأسـ إؼرلات ؾكاٍ ٘ٴتٳِٵِٳؾًُا ػلدٛا هأيٛٙ مل ػٳ

 ٖعا .ي٬٦ ٜعٛؿ ;ؾشًُت٘ ع٢ً ا٭ُعب ;طعِأٚ أ ،ٚأعتل ،يٛط٧ نٌ ّٜٛ

ل ؾُٝٗا قـ أعٌُ ؿيٌٝ ؿؾع َؿوـ٠ ؾٗٛ ٗ نتُ٘ عٓ٘ ايهؿاكتٌ إؼٝٻ :قًت

 2/70 .اؾلأ٠ ع٢ً سل١َ ؾل١ٜٔ ايِّٛ

ٔٳ تٳابٴٛاط :ٚقٛي٘_ 100 ٕٳطاهتجٓا٤ َٔ  صإڇ٫ډ ايډقٹٜ ُٴٛ ٔٳ ٜٳهڃتٴ أٟ ؾِٗ ٫  صايډقٹٜ

ٔٳ طكٞ َِٓٛب ع٢ً ُاّ ايه٬ّ َٔ تًشكِٗ ايًع١ٓ، ٖٚٛ اهتجٓا٤ سكٝ ايډقٹٜ

َٳا أځْنٳيڃٓٳا ٕٳ  ُٴٛ  . إخل صٜٳهڃتٴ



 

 

126 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 دٓحاحل

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 

 

 

 

 

ًٴ ٚإٔ ٜبٝٓٛٙ  ،ٖٚٛ بإٚٗاك َا نتُٛٙ ،يًتٛب١ إٔ ًِٜشٛا َا ناْٛا أؾوـٚا ٙځلڇٚ

 "َشُـ ؾايتٛب١ ٖٓا اٱّإ ;ؾ٬ ٜهؿٞ اعذلاؾِٗ ٚسـِٖ أٚ ٗ ػًٛاتِٗ ;يًٓاي

 .ٗ نتبِٗ اكؿ٠ځي٘ ايٛ ؾإْ٘ كدٛع عٔ نتُاِْٗ ايٌٗاؿ٠ځ

٭ٕ اٱّإ ٖٛ تٛب١ ايهاؾل َٔ  ;ايتٛب١ ع٢ً اٱّإ بعـ ايهؿل ٚاكؿ نجرلاڄ ٚإط٬مٴ

ٚٳبٳٝٻٓٴٛاطنؿلٙ، ٚإِا ماؿ بعـٙ  ُٵًځشٴٛا  ٭ٕ ًلٙ نٌ تٛب١ إٔ ٜتـاكى ايتا٥ب َا  صٚٳأځ

 72_2/71 .ّهٔ تـاكن٘ ٖا أٓاع٘ بؿعً٘ ايقٟ تاب عٓ٘

إٍ عُلٚ بٔ ايعاْ إٔ بٔ اـڀاب أْ٘ نتب  ٟٚ عٔ عُلٚعًٝ٘ ؾُا كٴ_ 101

َٴ  .ٚتلى ايتػلٜل ،ع٢ً ا٫ستٝاٙ ٍٷٚٻ٪ٳ٫ وٌُ دٍٝ إوًٌُ ٗ ايبشل 

٭ٕ ايوؿٔ  ;إوًٌُ ٗ غنٚاتِٗ لـاتٹ لڇػټأځتٳ ٚأْا أسوب٘ قـ قِـ َٓ٘ ػ١ٌٝځ

 ٚ٭ٕ ،قـ ٜتأػل ُٚٛشلا إفا مل تواعؿٗا ايلٜاغ اييت ػلٟ َا ٫ تٌتٗٞ ايوؿٔ

َٳ ٚقٛع ايػلم، ٚ٭ٕ عـؿ إوًٌُ  ١ڂٓٻٛٹكنٛب ايعـؿ ايهجرل ٗ هؿٔ فيو ايعِل 

ؾقيو َٔ ايٓٛل ٗ إًِش١  ;٦َٜٛق قًٌٝ بايٓوب١ يًعـٚ ؾ٬ ٜٓبػٞ تعلٜٔ٘ يًؼڀل

 . ؾ٬ وتر ب٘ ٗ أسهاّ ػا١ُ يًٓاي ;أسٛاٍ َع١ٓٝ ايعا١َ ٗ

ٚڇ ٕٳ ١ٜڂٕٚا َات عُل اهتأفٕ َعا ؾلنب٘ يػنٚ قدلْ ثِ  ;ٛب٘ؾأفٕ ي٘ ٗ كن عجُا

ٗ سـٜح أّ سلاّ، "ٚٗ غن٠ٚ قدلْ ٚٗل تأٌٜٚ ك٩ٜا ايٓيب ،يػنٚ ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ

اـ٬ؾ١ ٢ْٗ عٔ كنٛب٘ ثِ كنب٘ ايٓاي  ٞإٕ عُل بٔ عبـ ايعنٜن ٕا ٚي :ٚقـ قٌٝ

ٟٚ عٔ َايو نلا١ٖٝ هؿل إلأ٠ ٗ ايبشل يًشر ٚاؾٗاؿ، قاٍ ابٔ عبـ ايدل ٚكٴ ،بعـٙ

ـ١ٌٝ  ;ٚيهٔ تأٚشلا أُشاب٘ بأْ٘ نلٙ فيو ،اّ ٜلؿ ٖقٙ ايلٚا١ٜٚسـٜح أّ سل

ؾؼِ٘ أُشاب٘ بوؿٔ  ;يعول ا٫سذلام َٔ فيو ;اط٬عٗٔ ع٢ً عٛكات ايلداٍ

ٚتناسِ ايٓاي ؾٝٗا َع نٕٛ ايڀلٜل َٔ إـ١ٜٓ  ،ٚٓٝكٗا ،يِػلٖا ;أٌٖ اؿذام
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 .ه٬ٗڄ إٍ َه١ َٔ ايدل ٖهٓاڄ

_ ٚق١ً ايتناسِ ،ل٠ اييت ّهٔ ؾٝٗا ا٫هتتاكٚأَا ايوؿٔ ايهباك نوؿٔ أٌٖ ايبِ

 2/82 .ؾًٝى بايوؿل ؾٝٗا يًُلأ٠ بأي عٓـ َايو

ْٚكً٘ َٔ  ،اٱعا١ْ ع٢ً تهٜٛٔ ايوشاب َٚٔ ٚؾٛا٥ـ ٖات٘ ايلٜاغ_ 102

 .ٚتٓك١ٝ ايهل٠ اشلٛا١ٝ٥ ٖا وٌ بٗا َٔ اؾلاثِٝ إٔل٠ ،َٛٓع إٍ َٛٓع

 2/86 .ِٖٚقإ ا٭َلإ َٛٓع عدل٠ ْٚع١ُ ٭ٌٖ ايعً

ٚسؤ  ،ٚسٍِٛ ايٓؿع َٓ٘ ،إل٤ لڇنڃقٹٜتعًل بٹ بٻؾايتشكٝل إٔ اؿڂ_ 103

ٕٚا ًِٜٓا َٔ  ،ؾٓشٔ مب اهلل ٕا ْعًُ٘ َٔ ُؿات نُاي٘ ;ايوُع١ ٚإٕ مل ٜلٙ

ٕٚا ٌُٚ إيٝٓا ع٢ً  ،ْعُت٘ ٚؾًٔ٘ ٚكٓت٘، ٚمب كهٛي٘ ٕا ْعًِ َٔ نُاي٘

تٓا، ٚمب أدـاؿْا، ٚمب أه٬ؾٓا ٕٚا ْعًِ َٔ سلُ٘ ع٢ً ٖـٜٓا ٚلا ،ٜـٜ٘

 ؿكٸ َٔ عًُا٤ اٱه٬ّ، ٚمب اؿهُا٤ ٚإًِشٌ َٔ ا٭ٚيٌ ٚاٯػلٜٔ، ٚهلل

 : أبٞ َـٜٔ ٗ ٖقا إع٢ٓ

ُٔ تتتيُوتتتَُستتتتبُقتتت ُاضتتتبُٔوتتتتيفُ اٝ

ُ

ُُٝٔعشتت دُ ُ لحثتتُٜبيفل تتىعُو تاتتُٛاختت 

ُ 2/90 

ٔ ٚا٫قتـا٤ بايٌٝڀإ إكهاٍ ايٓؿى ع٢ً ايعٌُ َا ٜٛهٛه٘ شلا َ_ 104

َٴ ;اـٛاطل ايبٌل١ٜ شلا اتِاٍ بايٓؿٛي ايبٌل١ٜ  ١څنځكٳـٵؾإٕ ايٌٝاطٌ َٛدٛؿات 

ؾإفا سٌِ ايتٛد٘ َٔ  ;٘ ناتِاٍ اؾافب١ٝ با٭ؾ٬ى ٚإػٓاطٝى باؿـٜـًډعٳيځ

ؾإٕ  ;١٦ٝهأسـُٖا إٍ اٯػل بأهباب غرل َع١ًَٛ سـثت ٗ ايٓؿى ػٛاطل 

سككٗا ٗ  _ ي٘ َٔ اٱكاؿ٠ ٚايعن١ّأكهٌ إهًـ ْؿو٘ ٫تباعٗا ٚمل ٜلؿعٗا َا 
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 .، ٚإٕ نبشٗا ُٚـٖا عٔ فيو غًبٗاؾعً٘

ُٻ ،ٚيقيو أٚؿع اهلل ؾٝٓا ايعكٌ ٚاٱكاؿ٠ ٚايكـك٠  ;ايـٜين ٟا فيو باشلـٌٓ يٚن

َا يٝى  ايٌٝڀا١ْٝ ست٢ ْل٣ سوٓاڄ ٓا اـٛاطلٴًڊٔٹي٬٦ تٴ ;ٚع١ُِ عٔ تًبٝتٗا عْٛاڄ

 2/103. باؿؤ

ٍ إفا ػاٚم اؿـ إعلٚف ٗ ؾعً٘ أٚ شٴٌَتل َٔ ؾځ اهِ :ٚايؿشٌا٤_ 105

 2/105. ٚعِٛ إْهاكٙ ،قٛي٘ ٚاػتّ ٗ ن٬ّ ايعلب َا ػاٚم سـ اٯؿاب

 2/115 .ًـٜـاڄ إُٓٛع َٓعاڄ :ٚاؿلاّ_ 106

ناْٛا  ٭ٕ ايعلب ناْت تأنٌ ايـّ، ;ع٢ً ؼلّ٘ اهللڂ ّٻٚأَا ايـّ ؾإِا ْٳ_ 107

 .ثِ ٌْٜٛٚٗا بايٓاك ٜٚأنًْٛٗا ،ا ؿَاڄٜأػقٕٚ إباعل ؾُٝٮْٚٗ

ًٴ ٚسه١ُ ؼلِٜ ايـّ ِٜٚرل  ،ؾتػًٜ طباع٘ ;ٗ اٱْوإ ٘ ٜٛكخ ٓلا٠ٚڄبٳلٵإٔ 

٭ْٗا دا٤ت ٱُاّ َهاكّ  ;ٕكِـ ايٌلٜع١ ناؿٝٛإ إؿذلي، ٖٚقا َٓافٺ

ٗ بعض اٯٜات  ـٳٝٿٚإبعاؿ اٱْوإ عٔ ايتٗٛك ٚاشلُذ١ٝ، ٚيقيو قڂ ،ا٭ػ٬م

أٚكث٘  ، ٚيٛ اعتاؿٙ٭ْ٘ نجرل يٛ تٓاٚي٘ اٱْوإ اعتاؿٙ ;أٟ إٗلام بإوؿٛغ

عُا ٜبك٢ ٗ ايعلٚم بعـ ػلٚز ايـّ إوؿٛغ  ايٌلٜع١ڂ تٹؿځٚيقا عٳ ;ٓلا٠ٚ

بايقبض أٚ ايٓشل، ٚقاي نجرل َٔ ايؿكٗا٤ لاه١ ايـّ ع٢ً ؼلِٜ أنً٘ ٖٚٛ َقٖب 

  2/118.إٔ ؾٝ٘ ققاك٠ٚا َع فيو أَايو، َٚـاكنِٗ ٗ فيو ٓعٝؿ١، ٚيعًِٗ ك

ٖٚٛ إؾلام َٔ إؿلمات ايٓا١٦ً عٔ  ،ٚايـّ َعلٚف َـيٛي٘ ٗ ايًػ١_ 108

َٔ اْك٬ب ؿّ اؿٝض ٗ كسِ  ٚأٌُ ػًكت٘ ٗ اؾوـ آتٺ ،ٚب٘ اؿٝا٠ ،ايػقا٤

ٖٚٛ  ،اؿاٌَ إٍ دوـ اؾٌٓ بٛاهڀ١ إِلإ إتٌِ بٌ ايلسِ ٚدوـ اؾٌٓ
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ٔ أَ٘ ٜهٕٛ ڀـؿٙ ٗ دوـ اؿٝٛإ بعـ بلٚمٙ َٔ بع سٌ اي٫ٛؿ٠، ٚػڀځكڃايقٟ ٜٴ

َٔ ا٭غق١ٜ بٛاهڀ١ ِٖٔ ايهبـ يًػقا٤ إٓشـك إيٝٗا َٔ إعـ٠ بعـ ُٖٔ٘ ٗ 

ؾِٝعـ إٍ ايكًب ايقٟ ٜـؾع٘ إٍ  ،ٚىلز َٔ ايهبـ َع علم ؾٝٗا ،إعـ٠

 ١ ايكًب بايؿتضٚإٍ ايعلٚم ايلقٝك١ بك٠ٛ سلن ،ٖٚٞ ايعلٚم ايػ١ًٛٝ ،ايٌلاٌٜ

َٔ بعٔٗا إٍ  ن١ٝٓٝ ٖٛا١ٝ٥، ثِ ٜـٚك ايـّ ٗ ايعلٚم َتٓك٬ڄٚاٱغ٬م سلن١ َا

 ;ٚبقيو ايـٚكإ ٜوًِ َٔ ايتعؿٔ ،ٚتٓؿى ايل١٥ ،بعض بٛاهڀ١ سلن١ ايكًب

 2/118 .ط١ًٜٛ َات اؿٝٛإ ؾًقيو إفا تعڀًت ؿٚكت٘ س١ِڄ

ٗ ؿُ٘  ؾتٌٓأ ;أْ٘ ٜتٓاٍٚ ايكافٚكات بإؾلاٙ ٚسه١ُ ؼلِٜ ؿِ اـٓنٜل_ 109

 2/119 .ؾإفا أُٝب بٗا آنً٘ قتًت٘ ;ؿٚؿ٠ ٖا ٜكتات٘ ٫ تُٗٔٗا َعـت٘

ايقٟ ٜعذن عٓ٘ نٌ ػڀٝب ٚسهِٝ غرل  ؾًً٘ ٖقا ا٫هتكلا٤ ايبـٜع_ 110

ٚقـ ْعت ٖقٙ اـِاٍ ْاع ايؿٔا٥ٌ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  ،ايع٬ّ اؿهِٝ

 . ات ا٭عُاٍايٓا٧ً عٓٗا ٬ُغ أؾلاؿ اجملتُع َٔ أٍُٛ ايعكٝـ٠ ُٚاؿ

 ٭ُْٗا ٜٓبجل عُٓٗا ها٥لٴ ;ُٖا َٓبع ايؿٔا٥ٌ ايؿلؿ١ٜ ؾاٱّإ ٚإقاّ اي٠٬ِ

ايتشًٝات إأَٛك بٗا، ٚايننا٠ ٚإٜتا٤ إاٍ أٌُ ْٛاّ اؾُاع١ ُػرلٖا ٚنبرلٖا، 

بقٍ إاٍ ٗ بٚ ،ٚتوـؿ َِاحل يٮ١َ نجرل٠ ،ٚإٛاها٠ تك٣ٛ عٓٗا ا٭ػ٠ٛ ٚا٫ؼاؿ

 ،ب اؿل١ٜ إڀًٛب١ يًٌاكع ست٢ ِٜرل ايٓاي نًِٗ أسلاكاڄايلقاب ٜتعنم داْ

ٚايٛؾا٤ بايعٗـ ؾٝ٘ ؾ١ًٝٔ ؾلؿ١ٜ ٖٚٞ عٓٛإ نُاٍ ايٓؿى، ٚؾ١ًٝٔ ادتُاع١ٝ 

 2/132 .ٖٚٞ ثك١ ايٓاي بعِٔٗ ببعض

ٔٳط بٴِٵْٚٳ_ 111 ِٻابٹلڇٜ ع٢ً  بٷِٵْٳ ٖٚٛ َعڀٛف ع٢ً َلؾٛعات صاي
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لب ٗ عڀـ ايٓعٛت َٔ ؽٝرل ا٫ػتِاْ ع٢ً َا ٖٛ إتعاكف ٗ ن٬ّ ايع

 .ٞټإتهًِ بٌ اٱتباع ٗ اٱعلاب يًُعڀٛف عًٝ٘ ٚبٌ ايكڀع قاي٘ ايلٓ

ٚبلؾع َا ٖٛ  ،أٚ فلٚكاڄ ٘ إٔ ٜهٕٛ َلؾٛعاڄٚايكڀع ٜهٕٛ بِٓب َا سكڊ

سٌ ىتًـ اٱعلاب; إف ٫ ٜعلف إٔ إتهًِ  يٝٛٗل قِـ إتهًِ ايكڀعٳ ;بعهو٘

اٱعلاب، ؾأَا ايِٓب ؾبتكـٜل ؾعٌ َـغ أٚ فّ عوب قِـ ايكڀع إ٫ َؼايؿ١ 

٭ْ٘ ٜؿٝـ إـغ بٌ إُـٚسٌ ٚايقّ بٌ  (أػّ)إكاّ، ٚا٭ٚٗل تكـٜل ؾعٌ 

 . إقٌََٛ

ٔٳطٚقـ سٌِ بِٓب  ِٻابٹلڇٜ إسـاُٖا عا١َ ٗ نٌ قڀع َٔ : ٖٓا ؾا٥ـتإ صاي

ايهجرل٠ ٗ  ايؿاكهٞ أْ٘ إفا فنلت ايِؿات ٞعٔ أبٞ عً ٌٳكٹايٓعٛت، ؾكـ ْٴ

٫ٚ ػعٌ نًٗا داك١ٜ ع٢ً  ،إعلابٗا يـلض إـغ أٚ ايقّ ؾا٭سؤ إٔ ىاَع

ؾإفا ػٛيـ إعلاب ا٭ُٚاف نإ  ;٭ٕ ٖقا َٔ َٛآع اٱطٓاب ;َُٛٛؾٗا

إكِٛؿ أنٌُ ٭ٕ ايه٬ّ عٓـ اػت٬ف اٱعلاب ِٜرل نأْ٘ أْٛاع َٔ ايه٬ّ 

 . ٚٓلٚب َٔ ايبٝإ

٢ إـغ ٖٚٛ باب ٚاهع نولٙ هٝبٜٛ٘ ع٢ً أَج١ً عً بٳِٹْٴ: =قاٍ ٗ ايهٌاف

 .+اٖع. ًٚٛاٖـ

ٚإٕ ٦ًت دعًت٘ : =قاٍ هٝبٜٛ٘ ٗ باب َا ٜٓتِب ع٢ً ايتعِٛٝ ٚإـغ: قًت

 :_تعاٍ_ُؿ١ ؾذل٣ ع٢ً ا٭ٍٚ، ٚإٕ ٦ًت قڀعت٘ ؾابتـأت٘، َجٌ فيو قٛي٘ 

ّڇ اٯػٹلڇط ٛٵ ٚٳايڃٝٳ ٘ٹ  ٔٳ بٹايًډ َٳ ٔٵ آ َٳ ٔٻ ايڃبٹلٻ  ٔٳٚط :قٛي٘إٍ  صٚٳيځهٹ ِٻابٹلڇٜ ٚيٛ كؾع  صاي

، ٚيٛ ابتـأت٘ ؾلؾعت٘ ع٢ً ا٫بتـا٤ نإ ايِابلٜٔ ع٢ً أٍٚ ايه٬ّ نإ دٝـاڄ
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ـٹدٝـاڄ  :لڇْٹلٵ، ْٚٛرل ٖقا ايِٓب قٍٛ ا

 ٖ ِدوبٕ َقتتتتُُ   ع تتتتا الُ ُٕ ىدتتتتُ٘ لتتتت َُٖ

ُ

ٚبيُ لعدتتتتتتتسدتتتتتُتُ ُ مٔآفتتتتتتُٛ دتتتتتتتتتاُ ُ  

ُ َم ُك ت  ث تتتتتتتتتتتتتع بكتتتتتتتتتتتتنُودُلؽت  لٍتتتتتتتتتتتتيف

ُ

ُ مَ  أل ُ  تيفقبتتتتتتتتتتتتع اتتتتتتتتتتتتُُٕو ٔ لغُِّ

ُ  +.بِٓب ايٓاميٌ

٫ٚ  ،ٚمعِ اـًٌٝ إٔ ِْب ٖقا ع٢ً أْو مل تلؿ إٔ ؼـخ ايٓاي=: ثِ قاٍ

 ا٤ٶؾذعًت٘ ثٓ ،ٚيهِٓٗ قـ عًُٛا َٔ فيو َا قـ عًُت ،َٔ ؽاطب بأَل دًٗٛٙ

ٚيهٓ٘  ،ٚأفنل إكٌُٝ ،أٌٖ فيو لٴنڂفٵِْٚب٘ ع٢ً ايؿعٌ نأْ٘ قاٍ أځ ٚتعُٛٝاڄ

 .ٖعا +إٚٗاك٫ٙ ٜوتعٌُ  ٌٷعٵؾٹ

ٜ٪ٜـ ٖقا ايٛد٘ أْ٘ تهلك َجً٘ ٗ ْٛا٥ل ٖقٙ اٯ١ٜ ٗ هٛك٠ ايٓوا٤ : قًت

ِٻ٠٬ځط ٌٳ اي ُٹ ُٴكٹٝ ٔڇطع٢ً  عڀؿاڄ صٚٳايڃ ِڇ يځهٹ ًڃ ٕٳ ؾٹٞ ايڃعٹ ، ٚٗ هٛك٠ صايلٻاهٹؼٴٛ

ٕٳطايعكٛؿ  ِٻابٹ٦ٴٛ ٖٳاؿٴٚاطع٢ً  عڀؿاڄ صٚٳاي ٔٳ  ٚٳايډقٹٜ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٕٻ ايډقٹٜ  . صإڇ

ع٢ً  ٗ ِْب ايِابلٜٔ بتكـٜل أػّ أٚ أَـغ تٓبٝٗاڄ إٔ ايجا١ْٝ ايؿا٥ـ٠

 133_2/132 .َٚن١ٜ ُؿتِٗ اييت ٖٞ ايِدل ،ػ١ِِٝٝ ايِابلٜٔ

ْٴ ؾٹٞ ايڃكځتٵًځ٢ ايڃشٴلټ بٹايڃشٴلٿ ط_ 112 ِٳا ِٵ ايڃكٹ َٳٓٴٛا نڂتٹبٳ عٳًځٝٵهڂ ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٚٳا٭ڂْجٳ٢ بٹا٭ڂْ ـٹ  ـٴ بٹايڃعٳبٵ  ص.جٳ٢ٚٳايڃعٳبٵ

تًو أسهاّ َتتابع١ َٔ إ٬ُغ أسٛاٍ ا٭ؾلاؿ ٚأسٛاٍ اجملتُع، ٚابتـ٨ بأسهاّ 

َٔ اػت٬ٍ ا٭سٛاٍ اػت٬ٍ سؿٜ ْؿٛي ا٭١َ، ٚقـ  ٤ٞ٭ٕ أعِٛ ً ;ايكِاْ

أؾلٙ ايعلب ٗ إٓاع١ ٖقا ا٭ٌُ، ٜعًِ فيو َٔ ي٘ إٕاّ بتاكىِٗ ٚآؿابِٗ 

ؾًِ  ،ايؿٓا٤ يٛ طاٍ فيوؾكـ بًؼ بِٗ تڀلؾِٗ ٗ فيو إٍ ًٚو  ;ٚأسٛاشلِ

ٔٴؾهاْٛا ٜٴ ;٘ بٓع١ُ اٱه٬ّٜٝتـاكنِٗ اهلل ؾ يػ١ُٝٓ أْعاَ٘  ;ِٗ ع٢ً بعضػرل بع
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ثِ ٌٜٓأ عٔ فيو  ،بٌ ايؿلٜكٌ ٚتتًـ ْؿٛيٷ ،اك عًٝ٘ػٳؾٝـاؾع إڂ ،ٚعبٝـٙ ْٚوا٥٘

ٌٷ ٌٳتٹؾٝوع٢ نٌ َٔ قڂ ;طًب ايجاكات ٌڇ ٌڇتٵٗ قځ ي٘ قتٝ ٌٳٚإٕ أعٛمٙ فيو  ،٘ٚيٝٿ قات  قت

ٙ َٔ ٚاسـ نـ٤ ي٘، أٚ عـؿ ٜلاِٖ ٫ ٜٛامْٚ٘ ٜٚوُٕٛ فيو بايتهاٌٜ ٗ ب٘ غرلٳ

ؾلَا قـكٚٙ باثٌٓ أٚ بعٌل٠ أٚ َا١٥،  ;أٟ نإٔ ؿّ ايٌلٜـ ٜهاٍ بـَا٤ نجرل٠ ،ايـّ

 :قاٍ مٖرل ،ست٢ ِٜرل تؿاْٝاڄ ؾاسٌاڄ ٜٚتناٜـ تناٜـاڄ ،ٖٚهقا ٜـٚك ا٭َل

ُٔنبٗتتتتتتيفُُبع وتتتتتتتيفُتتتتتتت    ثىيفُعا تتتتتتيف 

ُ

ُ

ُ( )تحتتتيفٌٕ ُٔاقتتتٕ ُبٗتتتٍّيُعغتتت ُوٍشتتتيُُُُ

ٜٚٓتكٌ ا٭َل َٔ قب١ًٝ إٍ قب١ًٝ باي٤٫ٛ ٚايٓوب ٚاؿًـ ٚايِٓل٠، ست٢ ُاكت ُ

ؾٛدـ ايؿلي  ;ؾتؼافيٛا بِٝٓٗ ٚاهتِٓل بعض ايكبا٥ٌ ع٢ً بعض ;اٱسٔ ؾا١ًٝ

 .ٚأكٖبِٖٛ ،ؾشهُِٖٛ ،إٍ ايتؿلق١ بِٝٓٗ ٚايلّٚ َـػ٬ڄ

ِٵ ط :_تعاٍ_ٛي٘ ٚإٍ ٖقا اٱًاك٠ ٚاهلل أعًِ بك ِٵ إڇفٵ نڂٓٵتٴ ٘ٹ عٳًځٝٵهڂ ُٳ١ځ ايًډ ٚٳافٵنڂلٴٚا ْٹعٵ

ٔٵ ايٓٻاكڇ  َٹ ًٳؿځا سٴؿڃلٳ٠ٺ  ِٵ عٳًځ٢  ٚٳنڂٓٵتٴ ٛٳاْاڄ  ٘ٹ إڇػٵ ُٳتٹ ِٵ بٹٓٹعٵ ُٵبٳشٵتٴ ِٵ ؾځأځ ٔٳ قڂًڂٛبٹهڂ ـٳ بٳٝٵ ـٳا٤ٶ ؾځأځيډ أځعٵ

ٗٳا َٹٓٵ ِٵ  ـ بٝٓهِ به١ًُ يډبأهباب ايػاكات ٚاؿلٚب ؾأ ا٤ٶأٟ نٓتِ أعـ صؾځأځْٵكځقٳنڂ

ي٬ًٗى ايعادٌ  ؾٔلب َج٬ڄ ;اٱه٬ّ، ٚنٓتِ ع٢ً ًٚو اشل٬ى ؾأْكقنِ َٓ٘

ؾايكا٥ِ ع٢ً ساؾتٗا يٝى بٝٓ٘ ٚبٌ اشل٬ى إ٫ أقٌ  ;عؿل٠ ايٓاك ٦ًٝاڄ ٞبكايقٟ ٫ ٜٴ

 135_2/134 .سلن١

ع يًُأَٛك أٚ يَٰل ٗ ْؿا٭َل بؿعٌ ٤ًٞٺ أٚ تلن٘ ٖا ؾٝ٘  ٚاي١ُٝٛ_ 113

ًٚاع إط٬قٗا ع٢ً أَل ب٤ٌٞ ًِٜض ، أٚ ؾُٝا بعـ َٛت٘ ،اٯَل ٗ سٝاتَ٘ػٝب 

                                                 

نٓا١ٜ  (ٌِؿقٛا عڀل َٓ)ٗ َعًكت٘ إٌٗٛك٠ ّـغ اشللّ بٔ هٓإ، ٚاؿاكخ بٔ عٛف، َٚع٢ٓ _  1

 (ّ) .    عٔ ايكتٌ; ٭ٕ ٌَُٓاڄ كدٌ نإ ِٜٓع اؿٓٛٙ يًُٛت٢; ؾِاك ٜٔلب ب٘ إجٌ; يهجل٠ ايكتٌ
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 1/147  .ٞبعـ َٛت إُٛ

ّڇ ِٴهڃسٴ_ 114 يٮ١َ،  _تعاٍ_عِٛٝ َٔ ا٭سهاّ اييت ًلعٗا اهلل  ِٷهڃسٴ ايِٝا

ٖٚٛ َٔ ايعباؿات ايلا١َٝ إٍ تنن١ٝ ايٓؿى ٚكٜآتٗا، ٚٗ فيو ٬ُغ ساٍ 

 2/154  .ا ٜتهٕٛ اجملتُع; إف َٓٗؾلؿاڄ ا٭ؾلاؿ ؾلؿاڄ

ٚإفا قـ نإ َٔ إتعقك ع٢ً اشلٝهٌ ايبٌلٟ َا ٖٛ َوتٛؿع سٝا٠ _ 115

ؾُٔ إتعقك عًٝ٘ ا٫ْكڀاع ايبات عٔ إَـاؿ  _ سٝٛا١ْٝ إٔ ٜتذلؿ عٔ سٝٛاْٝت٘

ؾهإ َٔ ايچ٬مّ يتڀًب اكتكا٤ ْؿو٘ إٔ ٜتـكز ب٘ ٗ  ;سٝٛاْٝت٘ َڀًٛباتٗا

 ;ٚؽًِٝ٘ َٔ ايتٛغٌ ؾٝٗا بكـك اٱَهإ ،ْٝت٘اسٝٛايـكدات إُه١ٓ َٔ تٗقٜب 

٭ٕ ؾٝ٘ ػًِتٌ عُٛٝتٌ;  ;يقيو نإ ايِّٛ َٔ أِٖ َكـَات ٖقا ايػلض

 .ٖا عٔ ؿٚاعٝٗاٚتعٛؿ ايِدل بلؿٿ ،ُٖا ا٫قتِاؿ ٗ إَـاؿ ايك٣ٛ اؿٝٛا١ْٝ

ساٍٚ أهاطٌ  _نُا عًُت_ ٚإف قـ نإ ايبًٛؽ إٍ اؿـ ا٭مت َٔ فيو َتعقكاڄ

ؾُِٓٗ َٔ عاجل اٱق٬ٍ بٓكّ ايهُٝات ٖٚقا  ;ه١ُ ايٓؿوا١ْٝ اٱق٬ٍ َٓ٘اؿ

َِٚٓٗ َٔ ساٚي٘ َٔ داْب ْكّ أٚقات ايتُتع بٗا ٖٚقا ُّٛ ، ُّٛ اؿهُا٤

 .ٚأٚٗل ٗ ًَه١ ايِدل ،ٖٚٛ أبًؼ إٍ ايكِـ ،ا٭ځؿٜإ

ؾإٕ  ;ؾٝتأٌٖ يًتؼًل بايهُاٍ، كب١ ع٢ً تلى ًٗٛات٘ٚبقيو وٌِ يٲْوإ ؿ

ٌ بٝٓ٘ ٚبٌ ايهُا٫ت ٚايؿٔا٥ٌ ٖٛ ٓعـ ايتشٌُ ي٬ِْلاف عٔ ٖٛاٙ اؿا٥

 .ًٚٗٛات٘

ُُُْ ٖدطباُّتتتتت ٖ ث تتتتت دكُ عيفوتتتتتيفُ ُ ن ُ نتتتتتت ُٞحُ

 

  ٖ ُضٗتتتتتذُقتىتتتتتيفُ يفٖٔتتتتتيف ُْ ُقماتتتتتيف ٍ تتتتتٔحُ

ٗدٕشتتتت ُاُُتمَقتتتتُٜلتتتتُْ لتتتت ِ  ُُ  ٛ ُف ُسدتتتتا 

ُ

ُ ن ُند بتتتتتت ح ُاوديفل ّتتتتتتيفُت ىتتتتتت  ُ لحىتتتتتتيفُُ 

ُ 2/160 
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َٹًځط :ٚقٛي٘_ 116 ٌٳلٳ٠څ نځا ًڃوځ عٳ أٟ داَعت٘  ،اؿواب (1)١ڂهځيځقٵؾځ ص١څتٹ

ؾقيو أٟ  :قاٍ عٓـ إكاؿ٠ ْع ا٭عـاؿ ؾاؿاهب إفا فنل عـؿٜٔ ؾِاعـاڄ

باهِ  :إفا قاٍ ;بوٌُ :َجٌ  (2)ؾِٝػت شلقا ايكٍٛ ُٝػ١ مت ;إعـٚؿ نقا

ؾشلٚف ؾقيه١ َتذُع١ َٔ  ;٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل :إفا قاٍ ;ٚسٛقٌ ،اهلل

 :اٍ ا٭ع٢ٌنُا ق ;سلٚف ؾقيو

ُُ٘ ُختتتتتتتتتالرُبيفل تتتتتتتتت  ُٚفّتتتتتتتتتَُضت تاتتتتتتتتتت

ُ

ُُٞ ُٔستتتتتتتتجُضتتتتتتتتؽتُٖتتتتتتتت   عُ لعشتتتتتتتتتيف

ُ ُُُ٘ ُفتتتتتتت ل ُت تتتتتتتعُٛفتتتتتتتتُ٘ لتتتتتتتتًُٕٗ ٖتتتتتتت

ُ

ُُُِّ ُا ُٞٔشتتتتتتتتتت ةُ نتتتتتتتتتتت ُٞفتتتتتتتتتتٕ ُ لتتتتتتتتتت 

ُ ِ اهغًب إط٬م  ،وُع َٔ ن٬ّ ايعلبن١ًُ َٛيـ٠ مل تٴ (ؾقيه١)ؾًؿٜ 

ايؿقيه١ ع٢ً ػ١ُ٬ ْع ا٭عـاؿ، ٚإٕ نإ ايًؿٜ احملهٞ دل٣ بػرل ن١ًُ 

َٹًځ١څط :ْكٍٛ ٗ قٛي٘نُا  (فيو) ٌٳلٳ٠څ نځا ًڃوځ عٳ إْٗا ؾقيه١ َع نٕٛ ايٛاقع ٗ  صتٹ

 : َٚجً٘ قٍٛ ايؿلمؿم ،احملهٞ يؿٜ تًو ٫ يؿٜ فيو

ُختتتتتتتتتتتالرُٔ خٍثتتتتتتتتتتتيفُُفثمتتتتتتتتتتت ُمتتتتتتتتتتتت ُُ

ُ

ًُُُ ُٔسيفاستتتتتتتتتتتتُٛـتٗتتتتتتتتتتتتنُ ؾتُ لشتتتتتتتتتتتتىيف

ُ  2/228. أٟ إٍ ايٌِ ٚايتكبٌٝ

بأْ٘ يعً٘ ٌْأ َٔ  :ؾأدبت ٚقـ ه٦ًت عٔ سه١ُ نٕٛ ا٭ٜاّ عٌل٠_ 117

ْع هبع١ ٚث٬ث١; ٭ُْٗا عـؿإ َباكنإ، ٚيهٔ ؾا٥ـ٠ ايتٛمٜع ٚاٖل٠، 
                                                 

ِٿٌ: ن١ًُ قـث١، َٚعٓاٖا: ايؿقيه١_  1  .ٚػ٬ُت٘ ،فٌُ َا ؾ

 .أٟ أْٗاٙ، ٚؾلؽ َٓ٘: و اؿوابيځقٵؾځ: َٚٓ٘

 (ّ.    )2/678إعذِ ايٛهٝ٘ اْٛل  .إفا أٌْ سواب٘: ؾقيو نقا ٚنقا: ٖٚٞ َٓشٛت١ َٔ قٛي٘

إٔ هعٌ َٔ نًُتٌ ؾأنجل ن١ًُ ٚاسـ٠، َجٌ َا فنلٙ : ايٓشت ٗ اُڀ٬غ عًُا٤ ؾك٘ ايًػ١_  2

 (ّ.    )ْوب١ إٍ عبـ سلى، ٚعبـكٟ ْوب١ إٍ عبـ ايـاك: عبٌُٞ: إ٪يـ، َٚجٌ قٛشلِ
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ٚسه١ُ نٕٛ ايتٛمٜع نإ إٍ عـؿٜٔ َتؿاٚتٌ ٫ َتواٌٜٚ ٚاٖل٠; ٫ػت٬ف 

 . ؾؿٝٗا ٌَك١، ٚساي١ ا٫هتكلاك بإٓنٍ ;ساي١ ا٫ًتػاٍ باؿر

ـ٠ هببٗا، ٚؾا٥ ـٚؾا٥ـ٠ دعٌ بعض ايِّٛ ٗ َـ٠ اؿر دعٌ بعض ايعباؿ٠ عٓ

ايتٛمٜع إٍ ث٬ث١ ٚهبع١ إٔ نًُٝٗا عـؿ َباكى ٓبڀت َجً٘ ا٭عُاٍ ؿ١ٜٝٓ 

 2/229 .ٚقٔا١ٝ٥

اـايّ َٓ٘، : ْع يب ٖٚٛ ايعكٌ، ٚايًب َٔ نٌ ٤ًٞ :ٚا٭يباب_ 118

ٜؿعٌ بِٔ ايعٌ  ؾځعٴٌٚيٝى ٗ ن٬ّ ايعلب  :بِٔ اي٬ّ قايٛا يځبٴبٳ ٜٳًڂبټٚؾعً٘ 

ٚقاٍ  ،إ٫ ٖقا ايؿعٌ سهاٙ هٝبٜٛ٘ عٔ ْٜٛى ٗ إآٞ ٚإٔاكع َٔ إٔاعـ

 2/236 .َا أعلف ي٘ ْٛرلاڄ :ثعًب

ٗ أٜاّ كَٞ اؾُاك ٖٚٛ ايقنل  _تعاٍ_ٚؿيت اٯ١ٜ ع٢ً طًب فنل اهلل _ 119

 .عٓـ ايلَٞ ٚعٓـ مل اشلـاٜا

٭ٕ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ناْٛا ٌٜػًْٛٗا بايتؿاػل  ;َلٚا بايقنل ٗ ٖقٙ ا٭ٜاّٚإِا أڂ

 : (1)قاٍ ايعلدٞ، ٓوا٤َٚػامي١ اي

 ٌ ٍُتتتتتتتتتتتتٜوبُمثقتتتتتتتتتتتتُ٘ الُختتتتتتتتتتتتالرُ وتتتتتتتتتتتتيفُ

ُ

ٖدُ ٍ ُ   َِّحتتتتتتتتتتتتضثتتتتتتتتتتتتُٜ ُ َحتتتتتتتتتتتتبٍٍٗتتتتتتتتتتتتيفُ ل

ُ  : ٚقاٍ عُل بٔ أبٞ كبٝع١

                                                 

 :ٚقاٍ_  1

ُُُْ ٌُماتتتتتتتذُضتتتتتتتٕال ُ تتتتتتتيفوال ُ متتتتتتتت

ُ

ُالٌُمثقتتتتتتتُ٘ الُعمتتتتتتتُٜوتتتتتتتٍّشُ

ُ

ُ

ُُٜ ذتتتتتتتش ُ ُُضستتتتتتجُفىتتتتتتيفن ُوٍتتتتتت

ُ

ُحُحتستتتتتتتشُِتتتتتتتُ٘ٔاِمتتتتتتتُْ ُُ

ُ

(ّ)ُ
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٘   ب تت ُ( )ح   ى تتز ُضتتؽت ُي دص تتع وٍّتتيفُوبُ ُلتت

ُ

ٍ تتتتتتتتتبا ُج ٍ تتتتتتتتتَِّدُٗب ضتتتتتتتتتخ ُ  َٔ تتتتتتتتتُ ُتيفُت

ُ ُ  ٖتتتتتتيفُ ا ُجدٍ تتتتتتوتتتتتتيفُاا ُٙٔ ُُ  ُفتتتتتتٕ هللب

ُ

ً ُ  ى تتتتتتتت دَتُجدٗ تتتتتتتتو   ُع ا ب  تتتتتتتتُ ُتيفُى تتتتتتتتبد ُا

ِٖ ٭ِْٗ ناْٛا ٜلٕٚ إٔ اؿر قـ اْت٢ٗ باْتٗا٤ ايعاًل بعـ إٔ أَوهٛا عٔ ٬َفٿُ

 اهلل لٴٚفنڃ ،اهلل ؾٝٗا بقنلڇ _تعاٍ_ؾأَلِٖ اهلل ، ؾهاْٛا ٜعٛؿٕٚ إيٝٗا ;َـ٠ ط١ًٜٛ

 . ؾٝٗا ٖٛ فنلٙ عٓـ كَٞ اؾُاك

 ٜٴبٵتٳـأعـ اينٚاٍ ل٢َ اؾُاك ايج٬ث١ ٗ نٌ ّٜٛ َٓٗا بتٴ ٚا٭ٜاّ إعـٚؿات ايج٬ث١

تل٢َ اؾُلتإ ا٭ػلٜإ نٌ ثِ ، باؾُل٠ اييت تًٞ َوذـ ٢َٓ بوبع سِٝات

ٚٗ أسهاّ ، ٚآػلٖا ْل٠ ايعكب١، ٜٚهدل َع نٌ سِا٠ ،ْل٠ َجٌ فيو

ػ٬ؾات  _ ٚعهى ا٫بتـا٤ ؾٝ٘ ظُل٠ َوذـ ٢َٓ ٚإبٝت بػرل ٢َٓ ،ٚٚقت٘ ،ايلَٞ

 2/262 .بٌ ايؿكٗا٤

اْؿعاٍ ٜعلض : ٚايعذب ،إهاؿ ايعذب ٗ ايٓؿى :ٚاٱعذاب_ 120

 .هبب٘ ٞيًٓؿى عٓـ ٌَاٖـ٠ أَل غرل َأيٛف ػؿ

 ايٓؿى ُاك ايعذب َوتًنَاڄ ٘إٔ تلغب ؾٝ ٘ٴبٴبٳٕٚا نإ ًإٔ َا ىؿ٢ هٳ

 .َع٢ٓ أٚدب يٞ اهتشواْ٘ ،أعذبين اي٤ٌٞ :ؾٝكاٍ ;ي٬هتشوإ

، عذبت َٔ نقا :ٚٗ اٱْهاك، أعذبين نقا: إوقاٍ ايهٛاًٞ ٗ ا٫هتش

 2/266.ٜعذبو أٟ وؤ عٓـى قٛي٘: ؾكٛي٘

ٖٚٛ اهِ ٖٓٛع َٔ ايِلف  ،ٚدِٗٓ عًِ ع٢ً ؿاك ايعكاب إٛقـ٠ ْاكاڄ_ 121

 .٭ٕ ايعلب اعتدلت٘ نأزلا٤ ا٭َانٔ ;١ ٚايتأْٝحٝٻُٹًځيًعٳ :قاٍ بعض ايٓشا٠

،  علب١ٖٝٚٛ قٍٛ ا٭نجل دا٤ َٔ يػ١ غرل ،١ُذٵ١ ٚايعٴٝٻُٹًځيًعٳ :ٚقاٍ بعِٔٗ

                                                 

 (ّ) .ٜعين كَت اؾُاك_  1
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 .ٚيقيو ٫ ساد١ إٍ ايبشح عٔ اًتكاق٘

ؾنعِ بعِٔٗ إٔ  ;معِ أْ٘ ٌَتل َٔ اؾِٗ ٖٚٛ ايهلا١ٖٝ َٚٔ دعً٘ علبٝاڄ

بتهلٜل  ؾځعٳًډٌبٕٓٛ ٚاسـ٠ ٓعؿت ٚقٌٝ ٚمْ٘  ؾڂعٵٓٳٌبنٜاؿ٠ ٌْْٛ أًُ٘  ؾڂعٳٓٻٌٚمْ٘ 

اكه١ٝ أًُٗا بايؿ: َٚٔ قاٍ ،ي٘ باـُاهٞ ٖٚٞ ايٕٓٛ إؿاقاڄ ،ا٭ٍٚ ٫َ٘

 . ؾعلبت دِٗٓ نځٗٓٻاّ،

ٗڇٓٻاّ أًُٗا عدلا١ْٝ  :ٚقٌٝ  :ٚإٔ َٔ قاٍ ،ؾعلبت ،بهول ايهاف ٚنول اشلا٤نٹ

١ٝ يو اهِ ٚاؿ بايعاْٳٚٵدٛؿ ؿٳيٛ ;يكٛي٘ تٴؿځتٳًڃإٕ ٚمٕ ؾعٌٓ ٫ ٚدٛؿ ي٘ ٫ ٜٴ

ٚناف  ،ْٕٚٛ هان١ٓ ،اهِ ئًعٝـ ٖٚٛ عا٤ ١ًَُٗ ٚؾا٤ َؿتٛستٌ ٢هٓٵؿځٚسٳ

 .ؾٝهٕٛ دِٗٓ ْاؿكاڄ ;اؿكإُٖٚا ْ ،ٚأيـ

٭ْ٘ ْا٧ً عٔ تٌبٝ٘  ;دِٗٓ أٟ بعٝـ ايكعل ؾ٬ سذ١ ؾٝ٘ كٴنځٝٻ١ڂٚأَا قٍٛ ايعلب 

بٔ اقاٍ ٚكق١  ،٭ِْٗ ِٜؿٕٛ دِٗٓ أْٗا نايب٦ل ايعُٝك١ إُت١٦ً ْاكاڄ ;ايلن١ٝ ظِٗٓ

ٖٔ تلى  بٔ عُلٚ بٔ ْؿٌٝ ٚناْا َعاڄ ْٛؾٌ أٚ أ١َٝ بٔ أبٞ ايًِت ٜلثٞ مٜـاڄ

 :اؿ٠ ا٭ٚثإ ٗ اؾا١ًٖٝعب

ُٔ ُح   ش تتتتت   ُٔ فتتتتتتيفُٔاٌعىتتتتتجُ بتتتتتَُعىتتتتت 

ُ

ُىتتتتتتيفمبٌَتوتتتتتَُ لٍتتتتتيف ُوُدُٕ   ُّتتتتتت ُج ا تتتتتٍ س ت ُ

ُ 2/271_272 

ؾايقٟ وب ايؿواؿ ًٜٚٗو  ;ٚع١َ٬ ايباطٔ تهٕٛ ٗ تِلؾات إل٤_ 122

اؿلخ ٚايٓوٌ ٫ ٜهٕٛ ُاسب ُٓرل طٝب، ٚإٔ ايقٟ ٫ ِٜػٞ إٍ ؿع٠ٛ 

٫ ٜلعٟٛ عٔ غٝ٘ ٫ٚ ٜذلى  _ ٘ ٜٚٛٗل عًٝ٘ ا٫عتنام بايًِٛاؿل إفا ؿعٛت٘ إيٝ

أػ٬ق٘ ايق١َُٝ، ٚايقٟ ٫ ٌٜض بٓؿو٘ ٗ ِْل٠ اؿل ٜٓب٧ ػًك٘ عٔ إٜجاك اؿل 

 2/274 .َٚٔ ٫ ٜلأف ؾاهلل ٫ ٜلأف ب٘ ،ٚاـرل ع٢ً ايباطٌ ٚايؿواؿ
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ٕٻإَا  :َٚع٢ٓ تنٌٜ اؿٝا٠ شلِ_ 123 ُهٔ َٔ ٗ ايـْٝا قـ  َا ػًل مٜٓاڄ أځ

ٗ أعٌ  ٖٞ سو١ٓڅ ١ځٓٳٜٵ٭ٕ ا٭ًٝا٤ اينٻ ;ًِٗ ٗ اهتشواْ٘ٚاًتـ تٛغڊ ،ْؿٛهِٗ

: عًٗا شلِ م١ٜٓ نُا ٖٛ َكت٢ٔ قٛي٘ؾ٬ ىتّ ايقٜٔ نؿلٚا ظ ;ْٝع ايٓاي

ٔٳ نځؿځلٴٚاط ؾإٕ اي٬ّ تٌعل با٫ػتِاْ، ٚإَا تلٜٚر تنٜٝٓٗا ٗ ْؿٛهِٗ  صيٹًډقٹٜ

 .ٚاـٛاطل اي١ٌٜٛٗ ،يٝى باؿؤ نا٭قٝو١ ايٌعل١ٜ َا ٔٴوٿشٳبـع٠ٛ ًٝڀا١ْٝ تٴ

إ٫ أِْٗ أؾلطٛا ٗ اٱقباٍ ع٢ً  _تعاٍ_ٔ ع٢ً إع٢ٓ ا٭ٍٚ ٖٛ اهلل ٚإنٜٿ

 . ٔ ع٢ً إع٢ٓ ايجاْٞ ٖٛ ايٌٝڀإ ٚؿعات٘اين١ٜٓ، ٚإنٜٿ

َٓٗا ػًل بعض ا٭ًٝا٤ : ٭ٕ إنٜٔ شلِ أَٛك نجرل٠ ;ؾاعٌ ايتنٌٜ ٚسٴقٹفٳ

ٔڇ ع١ نُشاهٔ ايقٚات ٚإٓاٚل، َٚٓٗا إيكا٤ٴسو١ٓ بـٜ بعض ا٭ًٝا٤ ٗ  سو

ْؿٛهِٗ ٖٚٞ غرل سو١ٓ نكتٌ ايٓؿى، َٚٓٗا إعلآِٗ عُٔ ٜـعِٖٛ إٍ 

اٱقباٍ ع٢ً ا٭َٛك ايٓاؾع١ ست٢ امِلت ُُِٖٗ ٗ ايتٛغٌ َٔ احملاهٔ ايٛاٖل٠ 

٢ ايًقات ؿٕٚ ، َٚٓٗا اكتٝآِٗ ع٢ً ا٫ْهباب عًاييت ؼتٗا ايعاك يٛ نإ باؿٜاڄ

يًتنٌٜ  ايؿهل ٗ إِاحل، إٍ غرل فيو َٔ أَٛك ًِٜض نٌ َٓٗا إٔ ٜعـ ؾاع٬ڄ

 2/294 .يٲطاي١ ػٓباڄ ;ٖقا ايؿاعٌ ؾٮدٌ فيو ط٣ٛ فنلٳ ;سكٝك١ أٚ علؾاڄ

 :ا٭ٍٚ: ٚقـ اهتكلٜت َٛاقع ايتنٌٜ إقَّٛ ؾشِلتٗا ٗ ث٬ث١ أْٛاع_ 124

ّپ ٘ٴعٳٝٵُٹدٳ٭ٕ  ;ُؿ٫ٚ١  ٫ فاتاڄ َا يٝى بنٜٔ أ٬ُڄ ٔ يًٓاي ٜٿٚيهٓ٘ مٴ ،ٚأف٣ٶ ف

 .ٚؽ٬ٝٝت ًعل١ٜ ناـُل ،ًٝڀا١ْٝ بأٖٚاّ ٚػٛاطل

ٔٷ :ايجاْٞ  .ٚأف٣ ناينْا ي٘ عٛاقب ػعً٘ ٓلاڄيهٔ  سكٝك١ڄ َا ٖٛ مٜ

ٚقـ سٔل  ،نٓذـ٠ ايٛامل َا ٖٛ مٜٔ يهٓ٘ وـ ب٘ َا ِٜرلٙ فَُٝاڄ :ايجايح

 : ١يٞ ايتُجٌٝ يج٬ثتٗا بكٍٛ طلؾ
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َُُُٜ ِدتتتُٔلتتتٕالُختتتالرُ  ُوتتتَُعٗشتتتُٛ لحثتتتت

ُ

ٕ وثتتتتُٜقتتتتيفًُعدتتتتُن َحتتتتض كُحَُا ِّٔز تتتتُ ُٙابت

ُ ُت بٛبتش تتتتتتُالحبقُ٘ لعتتتتتتيفنبا فىتتتتتتٍَُّس تتتتتت

ُ

ٞبُن ع تتتتوثتتتتُٜوتتتتيفُتدُج ٗ تتتتى   ُ ُ بببتتتتا تدُبيفنتتتتتيف

ُ ً ُٔتقصريد ُب سبُتع ودَُدز ٔ لت ُ َُمز  ل  ُٖٕ

ُ

ٞبا تتتتتتتت رتبُحتتتتتتتتتج ُٛ ٍ تتتتتتتتَّكا ب ُ ُ تبتى تتتتتتتتع ت نت ُيف

ُ ُاتتتتتتيف ٍ س ودُُٝ نتضتتتتتيف دٌتتتتتيفا ُُٙ ن  َِّٔ تتتتت

ُ

ٌ ض تتتتت ل  ُٗ ب بتتتتتَ ُ ٕ تث تتتتتُْ لتىدث تتتتتّ ا يفُ اب ِّت
( )ُ

ُ  2/295 

ٚأشلُ٘ َعلؾ١  ،ٚعك٬ڄ نل دوُاڄًٜٝل بايقٻ ٗ أسؤ تكِٜٛ لٳًٹؾآؿّ ػٴ_ 125

ٕا ؾٝ٘  ا٤ٶؾهاْت آكا٩ٙ َوتك١ُٝ تتٛد٘ ابتـ ;َٚعلؾ١ ايٌل ٚػٓب٘ ،اـرل ٚاتباع٘

ؾتُٝن ايٓاؾع  ;تاز ي٬ٖتـا٤ إيٝ٘، ٚتتعكٌ َا ٌٜاك ب٘ عًٝ٘ٚتٗتـٟ إٍ َا و ،ايٓؿع

ـٷلٴهڃٜٚواعـٙ ع٢ً ايعٌُ َا ٜٗتـٟ إيٝ٘ ؾٹ ،َٔ غرلٙ ِٷ ٙ دو ٟپ هًٝ ٌٷ قٛ  .َت

ْٗا إإف  ;ـًل آؿّ ٌَابٗاڄ ػًكاڄ ٚسٛا٤ ػًكت ٗ أسؤ تكِٜٛ ًٜٝل با٭ْج٢

ٔٵ ْٳؿڃىڈ ط :_تعاٍ_ػًكت نُا ػًل آؿّ، قاٍ  َٹ ِٵ  ٗٳا ػٳًځكځهڂ َٹٓٵ ٚٳػٳًځلٳ  ـٳ٠ٺ  ٚٳاسٹ

                                                 

ـٿى: )قٛي٘_ 1 ٍڇ :(مل أسؿٌ: )ٖٛ اؿٜ ٚايبؼت، ٚقٛي٘ :ـټِ، ٚاؾځوٳقځ( د ٛٻؿٟ: )، ٚقٛي٘مل أبا ( عٴ

ُٚـ يًؼُل٠، ٖٚٞ اييت يْٛٗا بٌ ايوٛاؿ ٚاؿُل٠، ( نُٝت: )ْع عا٥ـ َٔ ايعٝاؿ٠ يًُلٜض، ٚقٛي٘

احملٓب ٖٛ ايؿلي ايقٟ ٗ ٜـٜ٘ اؿٓا٤، ( قٓباڄ: )إقعٛك ايقٟ ٓاؾت٘ اشلُّٛ، ٚقٛي٘( إٔاف: )ٚقٛي٘

ايقٟ ٚكؿ ( إتٛكؿ: )ْٛع َٔ ايق٥اب، ٖٚٛ أػبجٗا، ٜٚٴو٢ُ ف٥ب ايػٔا، ٚقٛي٘( ـ ايػٔاٝٵهٹ: )ٚقٛي٘

بح، ٚدعً٘ قِرلاڄ بايًعب، تكڀٝع٘ بايع: ايػِٝ ٗ ايوُا٤، ٚتكِرل ّٜٛ ايـدٔ( ايـدٔ: )إا٤، ٚقٛي٘

 .اـ١ُٝ( اـبا٤ إعُـ: )إلأ٠ اؾ١ًُٝ اؿو١ٓ اـًل، ٚقٛي٘( ايبٗه١ٓ: )ٚقٛي٘

ٍڈ ي٫ٛ سيب ث٬خٳ :َٚع٢ٓ ا٭بٝات ٍڇ َت٢ قاّ عٛؿٟ َٔ عٓـٟ ; آٜوٌ َٔ  ػِا ٖٔ َٔ ايًقات مل أبا

 . سٝاتٞ 

ّٝٛ ايقٟ تًبـت زلا٩ٙ بايػّٝٛ بايتُتع ٚتكڀٝع اي، ٚإغاث١ إقعٛك ، ًلب اـُل : ٖٚقٙ ايج٬خ ٖٞ 

 .باَلأ٠ سوٓا٤ ؼت اـبا٤ إعُـ 

 (ّ) !مل ٜباٍ با١ٕٝٓ َت٢ ْنيت ب٘  _نُا ٜكٍٛ_ٖقا ٖٛ غا١ٜ ُٖت٘ ، َٚٓت٢ٗ طُٛس٘ ، ٚي٫ٛ فيو 



 

 

140 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 دٓحاحل

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ البكزٗ

 

 

 

 

 

ٗٳا ٚٵدٳ ع٢ً  ًٗا َٚواعـ٠ دوـٖاؾهاْت ٗ اْوٝام عكًٗا ٚاٖتـا٥ٗا ٚتعكڊ صمٳ

 . ع٢ً مٛ َا نإ عًٝ٘ آؿّ _ فيو

ـٹ  ،ًك١ ٖٛ ايعكٌ إوتك٫ِٚٝ ًو إٔ أق٣ٛ عِٓل ٗ تكِٜٛ ايبٌل عٓـ ا

ع اؿاد١ يًبٌل إٔ ٜتِلف ٗ ػِا٥ِ٘، ٚإٔ ٜٔعٗا ٗ َٛآ ٢تٻأځؾبايعكٌ تٳ

 . إيٝٗا

ٚٳ ;ٖهقا نإ ًإٔ ايقنل ٚا٭ْج٢ ـا َٔ ا٭٫ٚؿ ٌْأ َجٌ ٌْأتُٗا ٗ يځؾُا 

ا٭سٛاٍ نًٗا، أمل تل نٝـ اٖتـ٣ أسـ بين آؿّ إٍ ؿؾٔ أػٝ٘ َٔ ٌَاٖـ٠ ؾعٌ 

ـٴ ;ايػلاب ايباسح ٗ ا٭كض اؿٔاك٠  يٸٸٸٻب٘ أڂ ؾهإ ا٫هتٓباٙ ايؿهلٟ ٚايتكًٝ

 !؟ايبٌل١ٜ

يٝى بايكِرل،  ٚؿاّ عًٝ٘ ؿٖلاڄ ،ٌُ ايقٟ ػًل عًٝ٘ ايبٌلؾاي٬ِغ ٖٛ ا٭

فيو إٔ اكتـاؿ اٱْوإ إٍ أهؿٌ هاؾًٌ إِا  ;ثِ أػق ٜلتـ إٍ أهؿٌ هاؾًٌ

ٚٿناْت ٗ َبـأ اـًٝك١ ق١ًًٝ  علض ي٘ بعٛاكضٳ ٭ٕ أهباب  ;أٚ َعـَٚت٘ ايڀڊلٴ

 :ا٫ملاف عٔ ايؿڀل٠ ايو١ًُٝ ٫ تعـٚ أكبع١ أهباب

 ؾٌٝٓأ َٓشلؾاڄ ;ػًٌ ٜعلض عٓـ تهٜٛٔ ايؿلؿ ٗ عكً٘ أٚ ٗ دوـٙ :ا٭ٍٚ

 . عٔ ايؿ١ًٝٔ يتًو ايعا١ٖ

 ،انتواب كفا٥ٌ َٔ ا٭ػ٬م َٔ كذلعات قٛاٙ اي١ٌٜٛٗ ٚايػٔب١ٝ :ايجاْٞ

 . ٜٚـعٛ إيٝٗا ،َٚٔ تكًٝـ غرلٙ بـاع١ٝ اهتشوإ َا ٗ غرلٙ َٔ َؿاهـ ىذلعٗا

 ،ى كايؿ١ ٕا عًٝ٘ ايٓاي نايٌٗٛاتػٛاطل ػٝاي١ٝ ؼـخ ٗ ايٓؿ :ايجايح

ؾٝؿهل  ;أٚ ٗ نلا١ٖٝ ايػرل ٖا تٛهٛي ب٘ ايٓؿى ،ٚاٱؾلاٙ ٗ سب ايقات
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 . ُاسبٗا ٗ ؼكٝكٗا

ٚهـٖا  ،ُـٚك أؾعاٍ تِـك َٔ ايؿلؿ بـٚاع ساد١ٝ أٚ ته١ًُٝٝ :ايلابع

 ٚتٌتب٘ عٓـٙ بعـ طٍٛ ،ؾ٬ٝمَٗا ست٢ تِرل ي٘ عاؿ٠ ;١ُ٥٬َ ي٘ أٚ يقٜق٠ عٓـٙ

٭ٕ ايعاؿ٠ إفا ُاؿؾت هقاد١ َٔ ايؿعٌ غرل بِرل٠ بايٓٛاٖٞ  ;إـ٠ بايڀبٝع١

 . ؾِاكت طبعاڄ ،كهؼت

نإ ْاؿك اؿـٚخ ٗ  ؾٗقٙ أكبع١ أهباب ي٬مڀاٙ عٔ ايؿڀل٠ ايڀٝب١، ٚا٭ٍٚ

ْٚٛاّ  ،ًٚباب ٚاعتـاٍ ايڀبٝع١ ٚبواط١ ايعٍٝ ،٭ٕ ه١َ٬ ا٭بـإ ;ايبٌل

ٚٿٔ ايب١٦ٝ نٌ تًو ناْت َٛاْع َ اـًٌ ايتهٜٛين، أ٫ تل٣ إٔ ْٛع نٌ سٝٛإ  طڂلٴ

  ؟ؾ٬ ٜٓشلف عٓٗا باتباع غرلٙ ;٬ٜمّ ساٍ ؾڀلت٘

نإ غرل َٛدٛؿ، ٭ٕ ايبٌل ٦َٜٛق ناْٛا عا١ً٥ ٚاسـ٠ ٗ َٛطٔ ٚاسـ  ٚايجاْٞ

ؾُٔ أٜٔ ه٦ٝ٘  ;ٚإسواي ٚاسـ ،ٚتلب١ٝ ٚاسـ٠ ،ٜورل ع٢ً ْٛاّ ٚاسـ

  ؟ا٫ػت٬ف

ؿ يهٔ احملب١ ايٓا١٦ً عٔ سؤ إعاًل٠ ٚعٔ اٱيـ، ٖهٔ ايٛدٛ ٚايجايح

ٕا  سٴذٴبٳاڄناْت  _ ٚايٌؿك١ ايٓا١٦ً عٔ ا٭ػ٠ٛ ٚإٛاعٜ ايِاؿك٠ عٔ ا٭بٜٛٔ

 . ٜٗذى َٔ ٖقا اٱسواي

 ٭ٕ اؿاداتٹ ;مل ٜهٔ بايقٟ ٜهجل ٗ ايٛقت ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛؿ ايبٌل ٚايلابع

شوٝٓات ناْت َؿكٛؿ٠، ٚإِا ٖقا ٚ٭ٕ ايت ،ناْت داك١ٜ ع٢ً ٚؾل ايڀباع ا٭١ًُٝ

 .ايوبب ايلابع َٔ َٛدبات ايلقٞ ٚا٫مڀاٙ ٗ أسٛاٍ اؾُعٝات ايبٌل١ٜ ايڀاك١٥

2/303_304 

 .أٚ هٝشٌِ ،اٱع٬ّ غرلڈ سٌِ :ٚايبٌاك٠_ 126
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ٓٴلٍّ: بهول ايٕٓٛ ٚايٓٿقاك٠  .سٌِ أٚ هٝشٌِ اٱع٬ّ بٌلٍّ، ٚ 

 2/307. ايٌلا٥عٚفيو ٖٛ ايٛعـ ٚايٛعٝـ ايقٟ تٌتٌُ عًٝ٘ 

ُٻاطٚ _127 َٴ ،ٗ ايـ٫ي١ ع٢ً ْؿٞ ايؿعٌ (مل)أػت  صيځ ب١ َٔ مل نډلٳٚيهٓٗا 

٭ْٗا كنبت َٔ سلٗ ْؿٞ، َٚٔ ٖقا نإ ايٓؿٞ  ;ؾأؾاؿت تٛنٝـ ايٓؿٞ ;َٚا ايٓاؾ١ٝ

 ؾٝهٕٛ ايٓؿٞ بٗا ْؿٝاڄ ;بإٔ ايواَع نإ ٜذلقب سٍِٛ ايؿعٌ إٓؿٞ بٗا بٗا ٌَعلاڄ

بإٔ سٍِٛ إٓؿٞ بٗا ٜهٕٛ بعـ َـ٠، ٖٚقا اهتعُاٍ  ٜٴٌعلؿٍِٛ قلٜب، ٖٚٛ 

 :ٚاستذٛا ي٘ بكٍٛ ايٓابػ١ ،ؿٍ عًٝ٘ ا٫هتكلا٤

َم ُاُُ  يفبٍتتتتتتتتتتتتيف تتتتتتتتتتتري ُُند لرتضُّتتتتتتتتتتتُ  ا

ُ

ُُ ُه ادنتتتتتتتتتيفُت تتتتتتتُتُ ُقتتتتتتتت بُب ضيفلٍتتتتتتتتيفُٔ تتتتتتتتأ

ُ  2/315 .أٟ ٚنأْ٘ قـ مايت ،ٚنإٔ قـ :ثِ قاٍ ،ؾٓؿ٢ بًُا

كاتٌ ٚبٌ طُأْٝٓت٘ ٚيقات٘ ٭ْ٘ وٍٛ بٌ إ ؾايكتاٍ نلٜ٘ يًٓؿٛي،_ 128

ًڃذٹ٧َْٚٛ٘ ٚطعاَ٘ ٚأًٖ٘ ٚبٝت٘،   ،اٱْوإ إٍ عـا٠ٚ َٔ نإ ُاسب٘ ٜٚٴ

 .أٚ أمل اؾلاغ ،ٓ٘ ـڀل اشل٬ىٜٚعلٿ

٫ =ٚيهٔ ؾٝ٘ ؿؾع إقي١ اؿا١ًُ َٔ غًب١ ايلداٍ ٚاهتٔعاؾِٗ، ٚٗ اؿـٜح 

 .+ؾإفا يكٝتِ ؾاُدلٚا ،ُٓٛا يكا٤ ايعـٚ

ايكتاٍ َٔ ائلٚكات اييت ٫ وبٗا ايٓاي إ٫ إفا نإ تلنٗا  ٖٚٛ إًاك٠ إٍ إٔ

 :قاٍ ايعكًٝٞ ،ٜؿٔٞ إٍ ٓل عِٛٝ

 ٌ ُكيُعمتتتتتتتتتٗكيم قتتتتتتتتتثدٌ ُكتتتتتتتتتُ٘ضتتتتتتتتتؽتُ ابٔ

ُ

ٌ تتتتتتتتتتتتتتتٌَٔقتتتتتتتتتتتتتتتُ ٌدثمكيُ أ ُايفلتتتتتتتتتتتتتتتت٘يفُالُ

٭ٕ أنجل ايتهًٝـ ٫  ;َٚعًّٛ إٔ نلا١ٖٝ ايڀبع ٫ تٓاٗ تًكٞ ايتهًٝـ ب٘ بلٓاڄُ

 321_2/320 .ىًٛ عٔ ٌَك١

 ٚيهٔ اكتهاب٘ ٜؿٔٞ إٍ اشل٬ى، ،٥٬َُاڄ اي٤ٌٞ قـ ٜهٕٛ يقٜقاڄ ؾإٕ_ 129
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 . ٚٗ اكتهاب٘ ٬ُغ َٓاؾلاڄ ٚقـ ٜهٕٛ نلٜٗاڄ

ٕٴ ؾهاْت ايٌلا٥ع  ;ايٓاي ايػؿ١ً عٔ ايعاقب١ ٚايػا١ٜ أٚ دًُٗٗا ْٗٛكڇ ًٚأ

ُٳًځتٴٗا َٔ ايعًُا٤ ٚاؿهُا٤ ؼلض ايٓاي ع٢ً ا٭ؾعاٍ ٚايذلٚى باعتباك  ٚٳسٳ

 2/322. يعٛاقبايػاٜات ٚا

دعٌ ْٛاّ ايٛدٛؿ ٗ ٖقا ايعامل بتٛيـ اي٤ٌٞ َٔ  _تعاٍ_ثِ إٕ اهلل _ 130

ٖٚٛ إعدل عٓ٘ با٫مؿٚاز، غرل إٔ ٖقا ايتٛيـ وٌِ ٗ ايقٚات بڀلٜك١  بٌ ٦ًٌٝ

ٔڇط :_تعاٍ_ايتٛيـ إعلٚؾ١ قاٍ  ٔڇ اثٵٓٳٝٵ ٚٵدٳٝٵ ٗٳا مٳ ٌٳ ؾٹٝ ُٳلٳاتٹ دٳعٳ ٌٿ ايجٻ ٔٵ نڂ َٹ  .صٚٳ

سِٛي٘ ٗ إعاْٞ ؾإِا ٜهٕٛ عٍِٛ ايِؿ١ َٔ بٌ َعين ُؿتٌ أػلٌٜ  ٚأَا

 . ؾٌٝٓأ عٔ تعاؿشلُا ُؿ١ ثايج١ ;َتٔاؿتٌ تتعاؿ٫ٕ ٗ ْؿى

ؾايٌذاع١ َٔ ايتٗٛك ٚاؾي، ٚايهلّ  ت َتٛيـ٠ َٔ ايٓكا٥ّ;ًځعٹٚايؿٔا٥ٌ دٴ

ـ َٓ٘، َٔ ايولف ٚايٌض ٫ٚ ًو إٔ اي٤ٌٞ إتٛيـ َٔ ٦ًٌٝ ٜهٕٛ أقٌ ٖا تٛي

إف يٝى نًُا ٚدـ ايِؿتإ سٌِ َُٓٗا تٛيـ ُؿ١  ;٭ْ٘ ٜهٕٛ أقٌ َٔ ايجًح

ٚفيو  ،ايِؿتٌ إتٔاؿتٌ تٳٝٵٓٹوٹثايج١، بٌ ست٢ وٌِ ايتعاؿٍ ٚايتهاؾ٪ بٌ 

 .عنٜن اؿٍِٛ

٫ٚ ًو إٔ ٖات٘ ايٓـك٠ قٔت بك١ً اعتٝاؿ ايٓؿٛي ٖات٘ ايِؿات، ؾهاْت 

  .ُعب١ عًٝٗا يك١ً اعتٝاؿٖا إٜاٖا

٫هتعُاٍ ا٭ًٝا٤ ايٓاؾع١ ٚائاك٠ ؾُٝا  ٚٚكا٤ فيو ؾاهلل سـؿ يًٓاي ْٛاَاڄ

ؾايتبع١ ٗ ُٛك٠ اهتعُاشلا ع٢ً اٱْوإ ٖٚقا ايٓٛاّ نً٘ ت١٦ٝٗ  ;ػًكت ٭دً٘

 :ٕلاتب إؼًٛقات ٗ ايعامل ا٭بـٟ عامل اـًٛؿ ٖٚٛ ايـاك اٯػل٠ نُا ٜكاٍ
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 2/323+. ايـْٝا َنكع١ اٯػل٠=

 2/336 .قتٌ ٫ٚ تكبٌ تٛبت٘"هب ايٓيبَٚٔ _ 131

ٖٞ اـلٚز َٔ عكٝـ٠ اٱه٬ّ عٓـ  ٖقا، ٚاعًِ إٔ ايلؿ٠ ٗ ا٭ٌُ_ 132

 2/336.ْٗٛك إوًٌُ

أٚ  ب٘ بإقلاكٙ ِْاڄ ٜ٘ٚـٍ ع٢ً ػلٚز إوًِ َٔ اٱه٬ّ تِلو_ 133

ؾايّٓ ٚاٖل، ٚائُٔ إٔ ٜأتٞ أسـ بًؿٜ أٚ ؾعٌ ٜتُٔٔ فيو ٫  ٶ;ُٓآ

ٙ عٝح ٜهٕٛ قـ ّْ اهلل ٚكهٛي٘ أٚ أْع إوًُٕٛ ع٢ً أْ٘ ٫ وتٌُ غرل

ِٜـك إ٫ عٔ ناؾل َجٌ ايوذٛؿ يًِِٓ، ٚايذلؿؿ إٍ ايهٓا٥ى عاي١ أُشاب 

 2/336 .ؿٜٓٗا

إٔ  _ َع إٔ ايهاؾل با٭ُاي١ ٫ ٜكتٌ _ ٚسه١ُ تٌلٜع قتٌ إلتـ_ 134

غلٚد٘ َٔ اٱه٬ّ ؾٗٛ  ;ا٫كتـاؿ ػلٚز ؾلؿ أٚ ْاع١ َٔ اؾاَع١ اٱه١َٝ٬

ـٳٙبعـ ايـػٍٛ ؾٝ٘ ٜٓاؿٟ ع٢ً أْ٘ ٕا ػاي٘ ٖقا ايـٜٔ  ٚٚدـ َا  ،غرل ُاحل ٚدٳ

 _أٜٔاڄ_ؾٗقا تعلٜض بايـٜٔ ٚاهتؼؿاف ب٘، ٚؾٝ٘  ;نإ عًٝ٘ قبٌ فيو أًُض

ٌٻُٗٝـ طلٜل ٕٔ ٜلٜـ إٔ   ;ٚفيو ٜؿٔٞ إٍ ام٬ٍ اؾاَع١ ،َٔ ٖقا ايـٜٔ ٜٳٓٵوٳ

 .َا اْندل ايٓاي ؾًٛ مل هعٌ يقيو مادل

 ;عٌ إٛت ٖٛ ايعكٛب١ يًُلتـؾًقيو دٴ ;َجٌ تٛقع إٛت مادلاڄ ٫ٚ لـ ٦ًٝاڄ

ست٢ ٫ ٜـػٌ أسـ ٗ ايـٜٔ إ٫ ع٢ً بِرل٠، ٚست٢ ٫ ىلز َٓ٘ أسـ بعـ 

 .ايـػٍٛ ؾٝ٘

ٔڇط :_تعاٍ_ٚيٝى ٖقا َٔ اٱنلاٙ ٗ ايـٜٔ إٓؿٞ بكٛي٘  ـٿٜ  ص٫ إڇنڃلٳاٙٳ ؾٹٞ اي
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٭ٕ اٱنلاٙ ٗ ايـٜٔ ٖٛ إنلاٙ ايٓاي ع٢ً اـلٚز  ;بأْٗا غرل َٓوٛػ١ع٢ً ايكٍٛ 

 .ٚايـػٍٛ ٗ اٱه٬ّ ،َٔ أؿٜاِْٗ

 337_2/336 .ٚأَا ٖقا ؾٗٛ َٔ اٱنلاٙ ع٢ً ايبكا٤ ٗ اٱه٬ّ

قُاك نإ يًعلب ٗ اؾا١ًٖٝ، ٖٚٛ َٔ ايكُاك ايكـِٜ إتٛغٌ : ٚإٝول_ 135

ٍٴ ٚٳكٳؿٳ فٹنڃلٴ يځعٹبٹ ٗ ايكـّ نإ يعاؿ َٔ قبٌ، ٚأٚ ٔٵ  إٝول عٓ٘ ٗ ن٬ّ ايعلب ٖٛ  َٳ

بٔ اكّ إٜٚكاٍ يكُإ ايعاؿٟ، ٚايٛاٖل أْ٘ ٚيـ عاؿ بٔ عْٛ بٔ  ،يكُإ بٔ عاؿ

 .هاّ، ٖٚٛ غرل يكُإ اؿهِٝ

أٜول ) :بإٝول ست٢ قايٛا ٗ إجٌ ٚايعلب تنعِ إٔ يكُإ نإ أنجل ايٓاي يعباڄ

 (.َٔ يكُإ

ا١ْٝ أٜواك ٫ ٜؿاكقْٛ٘ ِٖ َٔ هاؿ٠ عاؿ ٚأًلاؾِٗ، ي٘ مثٚمعُٛا أْ٘ نإ 

بٔ اٚيقيو ٌٜبٕٗٛ أٌٖ إٝول إفا ناْٛا َٔ أًلاف ايكّٛ بأٜواك يكُإ قاٍ طلؾ١ 

 :ايعبـ

ِدتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ تَقيف ُل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتٖ َاُيدٔ ُ ن ُتىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيف

ُ

ٞ   ب تتتتتتتتتتَُٕٚاث  لش تتتتتتتتتتُجبَمتتتتتتتتتتاَ ُ ُ  اد دت تتتتتتتتتُتُ 

ُ 2/346_347 

 2/370.ٞٚايتڀٗرل دجُاْ ،تڀٗل كٚساْٞ ايتٛب١_ 136

ِٵط_ 137 ٌٳ بٳٝٵٓٳهڂ ٔٵ ٛٵا ايڃؿځ ٚٳ٫ تٳٓوٳ ٛٳ٣  ٕٵ تٳعٵؿڂٛا أځقڃلٳبٴ يٹًتٻكڃ  .صٚٳأځ

ؾإٕ اهلل ؿعاْا إٍ ػًل ٓٝـ، ٖٚٛ ايعؿٛ عٔ اؿكٛم، ٕٚا نإ فيو اـًل 

ٕا ؾٝ٘ َٔ تلى َا ؼب٘ َٔ ا٥٬ِٕ، َٔ َاٍ ٚغرلٙ نا٫ْتكاّ  ;قـ ٜعول ع٢ً ايٓؿى

ؿٚا٤ ٖقا ايـا٤  _تعاٍ_ُٓا اهلل ًډعٳ _ ع ا٭ْؿى ايٌضَٔ ايٛامل، ٚنإ ٗ طبا
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 :بـٚا٤ٜٔ

ِٵط :ٖ٘ٚٛ قٛيڂ :ؿْٟٝٛ عكًٞ أسـُٖا ٌٳ بٳٝٵٓٳهڂ ٔٵ ٛٵا ايڃؿځ بإٔ  إقنلٴ صٚٳ٫ تٳٓوٳ

ٛٳ ٚإْو إٕ عؿٛت ؾًٝٛو إٔ  ،ٜكلب إيٝو ايبعٝـ، ِٜٚرل ايعـٚ ُـٜكاڄ ايعؿ

بِٝٓٗ، غ٬ف َا إفا أُبشٛا عٓو إفا تعاكف ايٓاي ايؿٌٔ  ؾځٝٴعٵؿځ٢ تكذلف فْباڄ

 . ٕٛ عٔ اؿلي٫ ٜتٓام

ٗ آ١ٜ  _تعاٍ_ٖٚٛ اي٠٬ِ اييت ُٚؿٗا اهلل  :ايـٚا٤ ايجاْٞ أػلٟٚ كٚساْٞ

ؾًُا ناْت َع١ٓٝ ع٢ً ايتك٣ٛ، َٚهاكّ  ;عٔ ايؿشٌا٤ ٚإٓهل ٢أػل٣ بأْٗا تٓٗ

 .ا٭ػ٬م سح اهلل ع٢ً احملاؾ١ٛ عًٝٗا

ٚڂ تٳػٵًٹبٴ تٌلٜعاتٺ ٜات إب١ٓٝٹٕا طاٍ تعاقب اٯ: ٚيو إٔ تكٍٛ  ؾٝٗا اؿٛٛ

كبت تًو ايتٌلٜعات بتٌلٜع تػًب ؾٝ٘ اؿٛٛٚ عٴ _ ايـ١ْٜٛٝ يًُهًؿٌ

يهٞ ٫ ٌٜتػٌ ايٓاي بـكاه١ أسـ ايِٓؿٌ َٔ ايتٌلٜع، عٔ ؿكاه١  ;ا٭ػل١ٜٚ

 466_2/465. ايِٓـ اٯػل

اهتشكام  ايٛهاط١ ٗ طًب ايٓاؾع ، ٚايوعٞ إٍ َٔ ٜلاؿ :ٚايٌؿاع١ _138

كٓاٙ ع٢ً َػٔٛب َٓ٘ عًٝ٘ أٚ إماي١ ٚس١ٌ أٚ بػٔا٤ بُٝٓٗا ، ؾٗٞ ٌَتك١ َٔ 

 3/15. ايٌؿع ٓـ ايٛتل

. ٚتهٕٛ ٗ دًب إٓؿع١ ،ٜٛٗل إٔ ايٌؿاع١ تهٕٛ ٗ ؿؾع إٔل٠ ٚبٗقا_ 139

3/15 

َعلٚف ٖٚٛ ؾتٛك ٜعذلٟ أعِاب ايـَاؽ َٔ تعب أعُاٍ  :ٚايّٓٛ_ 140

 ;ل٠ ايبـ١ْٝ ايٓا١٦ً عٔ اشلِٔ ٚايعٌُ ايعِيبَٚٔ تِاعـ ا٭غ ،ا٭عِاب
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ـٸ عٓـ َػٝب ايٌُى ٚف٤ٞٹ اي١ًُٛ ؾٝڀًب ايـَٳاؽ ٚاؾٗام ايعِيب ايقٟ  ;ؾٌٝت

، ، ٚتجكٌ سلن١ ا٭عٔا٤ؾٝػٝب اؿٹىٸ ٦ًٝاڄ ؾ٦ٌٝاڄ ;ٜـبٸلٙ ايـَٳاؽ اهذلاس١ڄ طبٝع١ٝ

 3/19. ؾتهٕٛ ايٝك١ٛ ;ثِ ٜػٝب اؿىٸ إٍ إٔ توذلدع ا٭عِاب ٌْاطٗا

ؾًقيو  ;إتكإ ايعًِ ٚإدلا٤ ايؿعٌ ع٢ً ٚؾل فيو ايعًِ :ٚاؿه١ُ_ 141

 . ْنيت اؿه١ُ ع٢ً أيو١ٓ ايعلب، ٚعكٍٛ ايْٝٛإ، ٚأٜـٟ ايٌِٝٓٝ: قٌٝ

٭ْٗا ُٓع ُاسبٗا َٔ ايٛقٛع ٗ ايػً٘ _ إٓعٖٚٛ _ٖٚٞ ٌَتك١ َٔ اؿڂهڃِ 

٘ٴط :_تعاٍ_ٚاي٬ٍٔ، قاٍ  ُٳتٵ آٜٳاتٴ ٘ زلٝت اؿـٜـ٠ اييت ٗ َٚٓص نٹتٳابٷ أڂسٵهٹ

ُٳ١  3/61. ايًذاّ ٚػعٌ ٗ ؾِ ايؿلي، سٳهځ

ـٻاڄ إٍ فيو، َٔ  إٜتا٤ٙ اؿه١ُ_ تعاٍ_َٚٔ ٌٜا٤ اهلل _ 142 ٖٛ ايقٟ ىًك٘ َوتع

ه١َ٬ عكً٘ ٚاعتـاٍ قٛاٙ، ست٢ ٜهٕٛ قاب٬ڄ يؿِٗ اؿكا٥ل َٓكاؿاڄ إٍ اؿل إفا ٫غ 

ـٸٙ  َهابل٠ ٫ٚ أْؿ١، ثِ ٜٝوٸل ي٘ أهباب عٔ فيو ٣ٖٛ ٫ٚ عِب١ٝ ٫ٚ ي٘، ٫ ِٜ

 .فيو َٔ سٔٛك ايـعا٠، ٚه١َ٬ ايبكع١ َٔ ايعٴتا٠

ِٸ إٍ فيو تٛدٸ٘ إٍ اهلل بإٔ ٜنٜـ أهباب٘ تٝورلاڄ، ّٚٓع عٓ٘ َا وذب  ؾإفا أْ

 .ؾكـ نٌُ ي٘ ايتٝورل _ ايؿِٗ 

اق١، ٚؾولت اؿه١ُ بأْٸٗا َعلؾ١ سكا٥ل ا٭ًٝا٤ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ َا تبًػ٘ ايڀ

أٟ عٝح ٫ تًتبى اؿكا٥ل إتٌاب١ٗ بعٔٗا َع بعض، ٫ٚ ٜػً٘ ٗ ايعًٌ 

 3/61. ٚا٭هباب

اػت٬ؾاڄ باػت٬ف ايعِٛك  ٚاؿه١ُ قوُت أقواَاڄ كتًؿ١ إٛٓٛع_ 143

 .ٚا٭قايِٝ

َٚبـأ ٚٗٛك عًِ اؿه١ُ ٗ ايٌلم عٓـ اشلٓٛؿ ايدلا١ُٖ ٚايبٛفٌٜ، ٚعٓـ أٌٖ 
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 .ايٌِ ايبٛفٌٜ 

 .٬ؿ ؾاكي ٗ سه١ُ مكاؿًت، ٚعٓـ ايكب٘ ٗ سه١ُ ايه١ٓٗٚٗ ب

ٖٴقٸبت ُٚشٸشت ،ثِ اْتكًت سه١ُ ٖ٪٤٫ ا٭َِ ايٌلق١ٝ إٍ ايْٝٛإ ٚ، 

 .سه١ُ ع١ًُٝ، ٚسه١ُ ْٛل١ٜ: ٚقوُت عٓـِٖ إٍ قوٌُ ،ٚؾلعت

 . عُاٍ ايٓايؾأَا اؿه١ُ ايع١ًُٝ ؾٗٞ إتعًك١ َا ِٜـك َٔ أ

 .ٚتٗقٜب ايعا١ً٥، ٚتٗقٜب ا٭١َٖٚٞ تٓشِل ٗ تٗقٜب ايٓؿى، 

ٞٸ عوب ايڀاق١  :عًِ ا٭ػ٬م :ٚا٭ٍٚ ٖٚٛ ايتؼًل بِؿات ايعًٛ اٱشل

 .ايبٌل١ٜ، ؾُٝا ِٜـك عٓ٘ نُاٍ ٗ اٱْوإ

 .عًِ تـبرل إٓنٍ :ٚايجاْٞ

 .عًِ ايوٝاه١ إـ١ْٝ ٚايٌلع١ٝ :ٚايجايح

ت َٔ ا٭عُاٍ، ؾٗٞ ايباسج١ عٔ ا٭َٛك اييت تعًِ ٚيٝو ٚأَا اؿه١ُ ايٓٛل١ٜ

 :ٚإِا تعًِ يتُاّ اهتكا١َ ا٭ؾٗاّ ٚا٭عُاٍ، ٖٚٞ ث٬ث١ عًّٛ

عًِ ًٜكب با٭هؿٌ ٖٚٛ ايڀبٝعٞ، ٚعًِ ًٜكب با٭ٚه٘ ٖٚٛ ايلٜآٞ، 

 .ٚعًِ ًٜكب با٭ع٢ً ٖٚٛ اٱشلٞ

ٜبشح عٔ ا٭َٛك ايعا١َ يًتهٜٛٔ ٚاـٛاْ ٚايهٕٛ ٚايؿواؿ،  :ؾايڀبٝعٞ

ات ا٭كض ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚاٱْوإ، ٚطبك ،ٜٚٓـكز ؼت٘ سٛاؿخ اؾٛ

 .٘ ايڀب ٚايهُٝٝا٤ ٚايٓذّٜٛٝٚٓـكز ؾ

ٚإٛهٝك٢، ٜٚٓـكز ؼت٘ اؾدل  ،٦١ٚاشلٝ ،ٚاشلٓـه١ ،اؿواب :ٚايلٜآٞ

 .ٚدلٸ ا٭ثكاٍ( إان١ٝٓٝ)ٚإواس١ ٚاؿٌٝ إتشلن١ 
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َعاْٞ إٛدٛؿات، ٚأٍُٛ َٚباؿ٨ ٖٚٞ : ؾٗٛ ٔو١ أقواّ :ٚأَا اٱشلٞ

إثبات ٚ، ايٛدٛؿ ُٚؿات٘ ل َٚٓاق١ٔ اٯكا٤ ايؿاهـ٠، ٚإثبات ٚادبإٓڀ

فيو أبٛ ِْل ايؿاكابٞ  ا٭كٚاغ ٚاجمللؿات، ٚإثبات ايٛسٞ ٚايلهاي١، ٚقـ بٝٸٔ

 .ٚأبٛ عًٞ ابٔ هٝٓا

ؾكـ قِلٚا اؿه١ُ ٗ ايؿًوؿ١ ع٢ً َا _ َٔ سهُا٤ ايػلب _ ؾأَا إتأػلٕٚ 

 62_3/61.ٕ باٱشلٝاتٖٚٛ َا ٜو٢ُ عٓـ ايْٝٛا ،ٚكا٤ ايڀبٝع١

 :أكبع١ ؾٍِٛ ٚإِٗ َٔ اؿه١ُ ٗ ْٛل ايـٜٔ_ 144

َعلؾ١ اهلل سل َعلؾت٘ ٖٚٛ عًِ ا٫عتكاؿ اؿل، ٜٚو٢ُ عٓـ ايْٝٛإ  :أسـٖا

 .أٚ َا ٚكا٤ ايڀبٝع١  ايعًِ اٱشلٞ

ٍٴ َا ِٜـك عٔ ايعًِ ب٘ :ايجاْٞ  .اٱْوإ، ٖٚٛ عًِ ا٭ػ٬م ١ٹٝٻوٹؿڃْٳ نُا

 .ايعا١ً٥، ٖٚٛ إو٢ُ عٓـ ايْٝٛإ عًِ تـبرل إٓنٍتٗقٜب  :ايجايح

تكِٜٛ ا٭١َ ٚإ٬ُغ ً٪ْٚٗا ٖٚٛ إو٢ُ عًِ ايوٝاه١ إـ١ْٝ، ٖٚٛ  :ايلابع

 .اّ اٱَا١َ ٚا٭سهاّ ايوًڀا١ْٝٗ أسه َٓـكز

 .ٚؿع٠ٛ اٱه٬ّ ٗ أُٛي٘ ٚؾلٚع٘ ٫ ؽًٛ عٔ ًعب١ َٔ ًعب ٖقٙ اؿه١ُ

نجرل٠ َٔ نتاب٘ َلاؿاڄ بٗا َا ؾٝ٘ ٬ُغ ايٓؿٛي  ٚقـ فنل اهلل اؿه١ُ ٗ َٛآع

 .ٚاشلـ٣ ٚاٱكًاؿ  َٔ ايٓب٠٤ٛ

يًٓؿى،  ٚقـ ناْت اؿه١ُ تڀًل عٓـ ايعلب ع٢ً ا٭قٛاٍ اييت ؾٝٗا إٜكاٚ

 .ُٚٚا١ٜ باـرل، ٚإػباك بتذاكب ايوعاؿ٠ ٚايٌكا٠ٚ، ٚنًٝات داَع١ ؾُاع اٯؿاب

ـٵ ط :_تعاٍ_اٜاٙ ٗ قٛي٘ ٗ نتاب٘ سه١ُ يكُإ ُٚٚ_ تعاٍ_ٚفنل اهلل  ٚٳيځكځ
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ُٳ١ځ ٕٳ ايڃشٹهڃ ُٳا  .اٯٜاتص آتٳٝٵٓٳا يڂكڃ

ٖٚٞ إكهاٍ  ٚقـ ناْت يٌعلا٤ ايعلب عٓا١ٜ بإٜـاع اؿه١ُ ٗ ًعلِٖ

 :(1)، نُا ؾعٌ مٖرل ٗ ا٭بٝات اييت أٚشلاا٭َجاٍ

ُُٞ ُ اٖتتتتتتتتجُ نتٍيفٖتتتتتتتتيفُختتتتتتتتاىتُعشتتتتتتتتٕ 

ُ

ُ..............................ُ

ٔٵ َٳ ٔٵ ٗ َعًكت٘ ٚاييت اؾتتشٗا  َٳ ٚ(2). 

ٚقـ ناْت بٝـ بعض ا٭سباك ُشا٥ـ ؾٝٗا آؿاب َٚٛاعٜ َجٌ ٤ًٞ َٔ 

 . ؾهإ ايعلب ٜٓكًٕٛ َٓٗا أقٛا٫ڄ  ;ٚأَجاي٘ _عًٝ٘ ايو٬ّ_داَع١ هًُٝإ 

ٚٗ ُشٝض ايبؼاكٟ ٗ باب اؿٝا٤ َٔ نتاب ا٭ؿب إٔ عُلإ بٔ سٌِ 

 .+رلاؿٝا٤ ٫ ٜأتٞ إ٫ غ=": كهٍٛ اهلل قاٍ= :قاٍ

َهتٛب ٗ اؿه١ُ إٕ َٔ اؿٝا٤ ٚقاكاڄ، ٚإٕ َٔ : ؾكاٍ بٌرل بٔ نعب ايعـٟٚ

ـٿثين عٔ ُشٝؿتو: اؿٝا٤ هه١ٓٝ، ؾكاٍ ي٘ عُلإ ـٿثو عٔ كهٍٛ اهلل ٚؼ  +.أس

ؾبشهُت٘ ٜعتِِ َٔ ايٛقٛع  ،ٖٛ ايٓابؼ ٗ ٖات٘ ايعًّٛ أٚ بعٔٗا :ٚاؿهِٝ

يػلض ايقٟ تتعًل ب٘ ٗ ايػً٘ ٚاي٬ٍٔ َكـاك َبًؼ سهُت٘، ٚٗ ا

 3/63.سهُت٘

ٖٞ فُٛع َا أكًـ إيٝ٘ ٖـٟ اشلـا٠ َٔ أٌٖ ايٛسٞ  :ٚعًّٛ اؿه١ُ_ 145

                                                 

 :ٌٜرل إٍ َعًك١ مٖرل بٔ أبٞ هٴ٢ًُ اييت َڀًعٗا_  1

ُاوتتتتتتَُاًُأفتتتتتتُٜاوٍتتتتتتُٛحُتكمتتتتتتُي

ُ

 .......................................... (ّ) 
 

 :ٜعين اؾتتض أبٝاتٗا بٗقٙ ا٭ؿا٠ َٔ ايٌلٙ نكٛي٘_  2

ُُُُْ  ٔوتتتَُِتتتيفةُاستتتايفةُ نتٍيفٖتتتيفٍُٖمٍتتت

 

 ........................................... (ّ) 
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اٱشلٞ ايقٟ ٖٛ أٌُ إ٬ُغ عكٍٛ ايبٌل، ؾهإ َبـأ ٚٗٛك اؿه١ُ ٗ 

ا٭ؿٜإ; ثِ أؿل بٗا َا أْتذ٘ فنا٤ أٌٖ ايعكٍٛ َٔ أْٛاكِٖ إتؿلع١ ع٢ً أٍُٛ 

 .اشلـ٣ ا٭ٍٚ

ؾٓبعت ٜٓابٝع اؿه١ُ ٗ عِٛك  ;ا٤ اؿهُا٤ طلا٥ل َٔ اؿه١ُٚقـ َٗـ قـَ

بٌ ايهًـاٌْٝ ; َتكاكب١ ناْت ؾٝٗا كًٛط١ با٭ٖٚاّ ٚايتؼ٬ٝت ٚاي٫٬ٔت

ؾٗقٸبٛا ٚأبـعٛا،  ،ٚإِلٌٜ ٚاشلٓٛؿ ٚايٌِ، ثِ ؿكهٗا سهُا٤ ايْٝٛإ

اَاڄ ؾأمايٛا أٖٚ ،َٚٝنٚا عًِ اؿه١ُ عٔ غرلٙ، ٚتٛػٛا اؿل َا اهتڀاعٛا

 .نجرلاڄ  ٚأبكٛا ،ع١ُٝٛ

ٚامِلت ٖقٙ ايعًّٛ ٗ طلٜكيت هكلاٙ ٖٚٞ ْؿو١ٝ، ٚؾٝجاغٛكي ٖٚٞ 

 .كٜا١ٝٓ عك١ًٝ 

ٱٜڀايٝا ايْٝٛا١ْٝ،ٚعُٓٗا أػق أؾ٬طٕٛ، ٚاًتٗل  ٚايجا١ْْٜٝٛا١ْٝ  ٚا٭ٍٚ

ٖٚقٸب  (2)ثِ أػق عٓ٘ أؾٌٔ ت٬َقت٘ ٖٚٛ أكهڀڀايٝى (1)أُشاب٘ باٱًلاقٌٝ

ٌٻا٥ٌ، ٚمل تنٍ اؿه١ُ َٔ ٚقت طلٜكت٘ ٚٚهٸع  ايعًّٛ، ٚزلٝت أتباع٘ بإ

ٛٸي١ ع٢ً أُٛي٘ إٍ َٜٛٓا ٖقا  64_3/63  .ٚٗٛكٙ َع

إٕ نإ فلؿٳ ػاطلڈ ٚتلؿؿ َٔ غرل عنّ ؾ٬ ػ٬ف ٗ  َا ىڀل ٗ ايٓؿى_ 146

                                                 

 .ِٖ أُشاب ايؿًوؿ١ اٱًلاق١ٝ َأػٛف٠ َٔ إًلام ايٓؿى، ٚاهتعـاؿٖا_  1

 (ّ)    .شلاّ، َٚٛٓٛعٗا ايعًّٛ اٱشل١ٝٓاٍ باؿـي، ٚاٱتٴ_ عٓـِٖ_ٖٚٞ 

ٖٛ أكهڀٛ إكـْٚٞ ايقٟ ٜعـ أبلم ت٬َق٠ أؾ٬طٕٛ، ٚهٴُٝت ؾًوؿت٘ بإٌا١ٝ٥; ٭ْ٘ نإ ٜعِِّ _  2

 (ّ)    .تعُٛٝاڄ يٌإٔ اؿه١ُ ;أتباع٘ ٚت٬َٝقٙ ٖٚٛ ٌّٞ
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عـّ إ٪اػق٠ ب٘; إف ٫ طاق١ يًُهًـ بِلؾ٘ عٓ٘، ٖٚٛ َٛكؿ سـٜح ايتذاٚم 

ـٸث ُٸا س  .ْؿوٗات ب٘ أيٮ١َ ع

ٚإٕ نإ قـ داَ ٗ ايٓؿى عنّ، ؾإَا إٔ ٜهٕٛ َٔ اـٛاطل اييت تذلتٸب عًٝٗا 

َجٌ اٱّإ، : أؾعاٍ بـ١ْٝ أٚ ٫، ؾإٕ نإ َٔ اـٛاطل اييت ٫ تذلتٸب عًٝٗا أؾعاٍ

ٖچا ٜـػٌ ٗ طٛم إهًچـ إٔ  ٚايهؿل، ٚاؿوـ، ؾ٬ ػ٬ف ٗ إ٪اػق٠ ب٘; ٭ٕ 

إ َٔ اـٛاطل اييت تذلتٸب عًٝٗا آثاك ٗ اـاكز، ؾإٕ ِٜلؾ٘ عٔ ْؿو٘، ٚإٕ ن

سًِت اٯثاك ؾكـ ػلز َٔ أسٛاٍ اـٛاطل إٍ ا٭ؾعاٍ نُٔ ٜعنّ ع٢ً ايولق١ 

ؾٝولم، ٚإٕ عنّ عًٝ٘ ٚكدع عٔ ؾعً٘ اػتٝاكاڄ يػرل َاْع َٓع٘ ؾ٬ ػ٬ف ٗ عـّ 

ِٻ بو١٦ٝٺ ؾًِ ٜعًُٗا نڂتبت ي٘: =إ٪اػق٠ ب٘ ٖٚٛ َٛكؿ سـٜح  +.سو١ٓ َٔ ٖ

_ تعاٍ_أٟ إٕ قٛي٘ : ٚإٕ كدع ٕاْع قٗلٙ ع٢ً ايلدٛع ؾؿٞ إ٪اػق٠ ب٘ ق٫ٕٛ

٘ٴط ٘ٹ ايًډ ِٵ بٹ قٍُٛ ع٢ً َع٢ٓ هامٜهِ، ٚأْ٘ فٌُ تبٝٿٓ٘ َٛاكؿ ص ٜٴشٳاهٹبٵهڂ

 131_3/130. ايجٛاب ٚايعكاب ٗ أؿي١ ًلع١ٝ نجرل٠
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ا٥ٌ آٍ عُلإ ٖٚٛ أْٗا فنلت ؾٝٗا ؾٔ ٚٚد٘ توُٝتٗا بوٛك٠ آٍ عُلإ_ 1

ٚآي٘ ِٖ مٚد٘ س١ٓ ٚأػتٗا مٚد١ منلٜا ايٓيب،  ،عُلإ بٔ َاتإ أبٛ َلِٜ

 . ؾهؿًٗا مٚز ػايتٗا ;إف نإ أبٖٛا عُلإ تٛٗ ٚتلنٗا ٬ٓڄ ;ٚمنلٜا ناؾٌ َلِٜ

 .باينٖلا٤ ٗ سـٜح أبٞ أَا١َ إتكـّ " ُٚٚؿٗا كهٍٛ اهلل

. اجملاؿي١، ٚهٛك٠ ا٫هتػؿاكا٭َإ، ٚايهٓن، ٚ: ٚفنل اٯيٛهٞ أْٗا تو٢ُ

ٚمل أكٙ يػرلٙ، ٚيعً٘ اقتبى فيو َٔ أُٚاف ُٚؿت بٗا ٖقٙ ايوٛك٠ ٖا هاق٘ 

 . ايكلطيب ٗ إوأي١ ايجايج١ ٚايلابع١ َٔ تؿورل أٍٚ ايوٛك٠

ْٗا ثا١ْٝ يوٛك٠ إ :بعـ هٛك٠ ايبكل٠، ؾكٌٝ با٫تؿام ١ٖٚقٙ ايوٛك٠ ْنيت بإـٜٓ

 .ك٠ ْنيت بإـ١ٜٓايبكل٠ ع٢ً إٔ ايبكل٠ أٍٚ هٛ

، ثِ ايبكل٠، ثِ ْنيت هٛك٠ آٍ ْنيت بإـ١ٜٓ هٛك٠ إڀؿؿٌ أ٫ٚڄ: ٚقٌٝ

 .عُلإ، ثِ ْنيت ا٭ْؿاٍ ٗ ٚقع١ بـك

ي٬تؿام ع٢ً إٔ  ;إٔ هٛك٠ آٍ عُلإ ْنيت قبٌ ٚقع١ بـك: ٖٚقا ٜكتٔٞ

ا٭ْؿاٍ ْنيت ٗ ٚقع١ بـك، ٜٚبعـ فيو إٔ هٛك٠ آٍ عُلإ اًتًُت ع٢ً 

بِٓل إوًٌُ ّٜٛ بـك، ٚإٔ ؾٝٗا فنل ّٜٛ أسـ، ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ بعٔٗا  ايتقنرل

 144_3/143 .ْنٍ َتأػلاڄ

٫بتـا٤ بايتٜٓٛ٘ بايكلإٓ، ا :َٔ ا٭غلاض ع٢ً ٚاًتًُت ٖقٙ ايوٛك٠ _2

٘ٹا٭ؾٗاّ ٗ تًكِّ ، ٚتكوِٝ آٜات ايكلإٓ، َٚلاتبٹ"ٚقُـ بؿ١ًٝٔ  ٝٗا، ٚايتٜٓٛ

 صْرٗ آل عنزاٌ
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ٔٷ ٌٴبٳكڃٜٔ، ٚأْ٘ ٫ ٜٴ٘ ؿيڂـٹعٵٚأْ٘ ٫ ٜٳ ،اٱه٬ّ عٓـ اهلل بعـ ٚٗٛك اٱه٬ّ، غرل  ؿٜ

٘ٹ  ُٗٝـاڄ ;ٚاٱلٌٝ، ٚاٱّا٤ إٍ أُْٗا أْن٫ قبٌ ايكلإٓ بايتٛكا٠ٹ اٱه٬ّ، ٚايتٜٓٛ

ـٹؿڂهڃيًٓاي إٔ ٜٳ لټشٹؾ٬ ٜٳ ;شلقا ايـٜٔ بـ٥٫ٌ إشل١ٝ اهلل  لٚا ب٘، ٚع٢ً ايتعلٜ

ٍڇ_ تعاٍ_ دعًٛا ي٘  ٔٵَٳ: ٔ اؽقٚا آشل١ َٔ ؿٕٚ اهلل٬ٓي١ ايقٜ ٚاْؿلاؿٙ، ٚإبڀا

ـٹًلنا٤، أٚ اؽقٚا ي٘ أبٓا٤ٶ ٍڈإٌلنٌ بإٔ أَلٳ ، ٚتٗـٜ ، ٚأ٫ ٜػلِٖ ِٖ إٍ مٚا

َٹ ـٹ ايبقؾ، ٚإٔ َا أعـ يًُ٪ٌَٓ ػرلٷ ٔٳَا ِٖ ؾٝ٘  ِٖ بنٚاٍ َٔ فيو، ٚتٗـٜ

ٙ، ٚٗٛكڇ َعذن٠ٹ نلڇٚآٍ بٝت٘، ٚف _عًٝ٘ ايو٬ّ_ع٢ً عٝو٢  هًڀاِْٗ، ثِ ايجٓا٤ٹ

 .ٚأْ٘ كًٛم هلل

ٍٴايقٜٔ آَٓٛا ب٘ سكاڄ لٴنڃٚفٹ َٹ ، ٚإبڀا أؾ٢ٔ إٍ ق١ٝٔ  ِٻثٳ ٔٵإشل١ٝ عٝو٢، ٚ

 ا٤ٴـٳعٳٚأِْٗ بٴ ،ؿ١ٝٝأٌٖ ايهتابٌ ٗ سكٝك١ اؿٓ ادتِٗ، ثِ قاد١ٹٚؾـ للإ ٚؾځ

ٍڇ: ِٗايعٗـ ع٢ً ايلهٌ نِّ ٔٳَٹ اهللڂ قٳػٳعٓٗا، َٚا أځ ، ِاـاتٳ إٔ ٜ٪َٓٛا بايلهٛ

ٍٳ ٚإٔ اهلل دعٌ ايهعب١ځ ٔٳ عٳٓٹٚٴ بٝتٺ أٚ ـٳ يًٓاي، ٚقـ أعاؿ إيٝ٘ ايـٜ نُا  اؿٓٝ

 ، ٚه٤ٛٳايٝٗٛؿٹ ع٢ً إ٪ٌَٓ، ٚأٚٗل ٫٬ٓتٹ ٘ٳذٻابتـأٙ ؾٝ٘، ٚأٚدب سٳ

ل إوًٌُ بٓعُت٘ نډٚفٳ ،ِٗ َا أْنٍ إيِٝٗٚنتُاْٳ ،ِٖ ٗ ؿ٤ِٜٗٓٳِٗ، ٚاؾذلاَكايتٹ

ٛڇلَٖٳعًِٝٗ بـٜٔ اٱه٬ّ، ٚأځ ساشلِ ٗ  لِٖ بوابل ه٤ٛٹؾام، ٚفنډِ با٫ؼاؿ ٚاي

ٖٳ لِٖ َعاْـِٜٗ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚإٌلنٌ، ٚفنډ عًِٝٗ تٛاٖلٳ ٕٳٛٻاؾا١ًٖٝ، ٚ

ـٹ ّٳ باؿقك َٔ نٝـِٖ ٚنٝ  ؾهاْٛا َج٬ڄ ;ثِ عاؿٚا إٍ ايهؿل ايقٜٔ أٚٗلٚا اٱه٬

َٹ ع٢ً تًكٞ  ٚايِدلڇلِٖ با٫عتنام بأْؿوِٗ، َٳايڀٝب، ٚأځ ٔٳيتُٝٝن اـبٝح 

ايٌـا٥ـ، ٚايب٤٬، ٚأف٣ ايعـٚ، ٚٚعـِٖ ع٢ً فيو بايِٓل ٚايتأٜٝـ ٚإيكا٤ 
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لِٖ بّٝٛ أسـ، ّٜٚٛ بـك، ٚٓلب شلِ ايلعب َِٓٗ ٗ ْؿٛي عـِٖٚ، ثِ فنډ

ٛٻ ٙ بٌإٔ ايٌٗـا٤ َٔ إوًٌُ، ٚأَل إوًٌُ ا٭َجاٍ َا سٌِ ؾُٝٗا، ْٚ

ها٠ ا٭١َ، ٚاٱسوإ، ٚؾٔا٥ٌ َٔ بقٍ إاٍ ٗ َٛا: بؿٔا٥ٌ ا٭عُاٍ

ٚػتُت ايوٛك٠ بآٜات ايتؿهرل ٗ ًَهٛت  ،ا٭عُاٍ، ٚتلى ايبؼٌ، َٚق١َ ايلبا

 145_3/144 .اهلل

 ._عًٝ٘ ايو٬ّ_اب إٓنٍ ع٢ً َٛه٢ اهِ يًهت :ٚايتٛكا٠ _3

طٛكا َع٢ٓ اشلـٟ، ٚايٛاٖل أْ٘ اهِ يٮيٛاغ اييت  ٖ٘ٚٛ اهِ عدلاْٞ أًُ

ٗ دبٌ ايڀٛك; ٭ْٗا  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ييت ْنيت ع٢ً َٛه٢ ؾٝٗا ايهًُات ايعٌل ا

ؾأطًل فيو ا٫هِ ع٢ً ْٝع نتب  ;أٌُ ايٌلٜع١ اييت دا٤ت ٗ نتب َٛه٢

 .َٛه٢

ؾًُا ؿػٌ ٖقا ا٫هِ إٍ ايعلب١ٝ أؿػًٛا عًٝ٘  ;هؿل طٛكا :ٚايٝٗٛؿ ٜكٛيٕٛ

َجٌ : بايػًب١ تِرل أع٬َاڄي ;٫ّ ايتعلٜـ اييت تـػٌ ع٢ً ا٭ُٚاف ٚايٓهلات

 .ايعكب١

: ، ؾكايٛاعلبٝاڄ ٫ًتكاق٘ اًتكاقاڄ َٚٔ أٌٖ ايًػ١ ٚايتؿورل َٔ ساٚيٛا تٛدٝٗاڄ

ٛٳ ١، ٚكَا أقـَِٗ ع٢ً فيو ًځعٳٛٵ١ً أٚ ؾځؿعٳٟ ٖٚٛ ايٛقـ، بٛمٕ تٳكٵإْ٘ ٌَتل َٔ اي

ؿػٍٛ سلف ايتعلٜـ عًٝ٘، ٖٚٛ ٫ ٜـػٌ ع٢ً ا٭زلا٤  :أسـُٖا: أَلإ

اٱههٓـك١ٜ، : َٔ ؿػٛشلا ع٢ً إعلب نُا قايٛا ايعذ١ُٝ، ٚأدٝب بإٔ ٫ َاْع

ٖٚقا دٛاب غرل ُشٝض; ٭ٕ اٱههٓـك١ٜ ٚمٕ علبٞ; إف ٖٛ ْوب إٍ 

٭ْ٘ َعلب عٔ اهِ َع٢ٓ  ;إههٓـك، ؾايٛد٘ ٗ اؾٛاب أْ٘ إِا أينّ ايتعلٜـ
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 . ايُٛـ اهِ عًِ ؾًُا علبٛٙ أينَٛٙ اي٬ّ يقيو

، ٖٚقا مل ٜقنلٚٙ ٗ تٛدٝ٘ نْٛ٘ علبٝاڄأْٗا نتبت ٗ إِشـ بايٝا٤،  :ايجاْٞ

 149_3/148.ٚهبب نتابت٘ نقيو اٱًاك٠ إٍ يػ١ إَايت٘

 _عًٝ٘ ايو٬ّ_ؾاهِ يًٛسٞ ايقٟ أٚسٞ ب٘ إٍ عٝو٢  :ٚأَا اٱلٌٝ _4

 .ؾذُع٘ أُشاب٘

 ;أٟ اـدل ايڀٝب (إثالًّٝٝٛ)ٖٚٛ اهِ َعلب قٌٝ َٔ ايل١َٝٚ ٚأًُ٘ 

يو أؿػًٛا عًٝ٘ ن١ًُ ايتعلٜـ ٗ ايًػ١ ؾُـيٛي٘ َـيٍٛ اهِ اؾٓى، ٚيق

 .ايل١َٝٚ، ؾًُا علب٘ ايعلب أؿػًٛا عًٝ٘ سلف ايتعلٜـ

 .(أْهًٕٝٛ)ٚفنل ايكلطيب عٔ ايجعًيب إٔ اٱلٌٝ ٗ ايولٜا١ْٝ ٖٚٞ اٯكا١َٝ 

٭ٕ ٖقٙ ايه١ًُ يٝوت هلٜا١ْٝ  ;ٚيعٌ ايجعًيب اًتب٘ عًٝ٘ ايل١َٝٚ بايولٜا١ْٝ

ُٚٛابٗا  يعلام ٚٚٓٗا هلٜا١ْٝ، أٚ يعٌ ٗ ايعباك٠ ؼلٜؿاڄٚإِا ٕا ْڀل بٗا ِْاك٣ ا

 .أٟ ايًؿٜ ايؿِٝض (أٚٚإًْٝٝٛ)ايْٝٛا١ْٝ ٖٚٛ ٗ ايْٝٛا١ْٝ 

 َٔ ايٓذٌ ٖٚٛ إا٤ ايقٟ ٚقـ ساٍٚ بعض أٌٖ ايًػ١ ٚايتؿورل دعً٘ ٌَتكاڄ

 ._أٜٔاڄ_ىلز َٔ ا٭كض، ٚفيو تعوـ 

ٕ ع٢ً ٚمٕ ا٭زلا٤ ايعلب١ٝ; ٭يٝذلٟ  ;لڇٗٳًٵُٖٚن٠ اٱلٌٝ َهوٛك٠ ٗ ا٭ځ

 .إبنِٜ :َٛدٛؿ بك١ً َجٌ إؾع٬ٝڄ

 3/149. ؿتض اشلُن٠، ٚفيو ٫ ْٛرل ي٘ ٗ ايعلب١ٝبڀل ب٘ ٚكَا ْٴ

ٚقـ اػتًـ عًُا٤ اٱه٬ّ ٗ تعٌٝ إكِٛؿ َٔ احملهُات ٚإتٌابٗات  _5

 .إٍ تعٌٝ َكـاك ايٛٓٛغ ٚاـؿا٤َلدعٗا  :ع٢ً أقٛاٍ
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ٚؼلِٜ _ تعاٍ_احملهِ َا٫ ؽتًـ ؾٝ٘ ايٌلا٥ع نتٛسٝـ اهلل إٔ : ؾعٔ ابٔ عباي

ٛٵا طايؿٛاسٍ، ٚفيو َا تُٔٓت٘ اٯٜات ايج٬خ َٔ أٚاػل هٛك٠ ا٭ْعاّ  ٌٵ تٳعٳايځ قڂ

ِٵ ِٵ عٳًځٝٵهڂ ّٳ كٳبټهڂ َٳا سٳلٻ ٌٴ  ـٴٚا طٚاٯٜات َٔ هٛك٠ اٱهلا٤ ص أځتٵ ٔٳ٢ كٳبټوځ أځ٫ډ تٳعٵبٴ ٚٳقځ

٘ٳٚإٔ اص إڇ٫ډ إڇٜٻاٙٴ  . ٔ نشلٚف أٚا٥ٌ ايوٛكٝٻبٳاييت مل تٴ اجمل٬ُتٴ ٕتٌاب

ٚإتٌاب٘  ،إٔ احملهِ َا مل ٜٓوؽ: _أٜٔاڄ_ٚعٔ ابٔ َوعٛؿ، ٚابٔ عباي 

 .يعـّ َٓاهبت٘ يًُٛؿٌ ٫ٚ يبك١ٝ اٯ١ٜ ;ٖٓا إٓوٛؾ ٖٚقا بعٝـ عٔ إٔ ٜهٕٛ َلاؿاڄ

ايتـبل، ٚفيو  احملهِ َا اتٔض ؿيًٝ٘، ٚإتٌاب٘ َا وتاز إٍ: ٚعٔ ا٭ُِ

َٳٝٵتاڄ نځقٳيٹوځ ط:_تعاٍ_نكٛي٘  ـٳ٠ڄ  ًڃ ٘ٹ بٳ ٌٳلٵْٳا بٹ ـٳكڈ ؾځأځْ َٳا٤ٶ بٹكځ ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايوٻ َٹ ٍٳ  ٚٳايډقٹٟ ْٳنٻ

ٕٳ  .ٚآػلٖا َتٌاب٘ ،ؾأٚشلا قهِص تٴؼٵلٳدٴٛ

إٔ احملهِ َا اتٔشت ؿ٫يت٘، ٚإتٌاب٘ َا  :أٚشلُا :ٚيًذُٗٛك َقٖبإ

ايكٍٛ ٕايو، ٗ كٚا١ٜ أًٗب َٔ داَع ايعتبٝٻ١، اهتأثل اهلل بعًُ٘، ْٚوب ٖقا 

 .ٚإيٝ٘ َاٍ ايٌاطيب ٗ إٛاؾكات ،ْٚوب٘ اـؿادٞ إٍ اؿٓؿ١ٝ

ِٳ :ٚثاُْٝٗا ٘ٳايـ٫ي١ٹ ايٛآضٴ إٔ احمله  ;ٗا ، ٚإيٝ٘ َاٍ ايؿؼلاـؿٝټ ، ٚإتٌاب

٫تٔاغ ؿ٫يتُٗا، ٚإٕ نإ أسـُٖا أٟ ايٛاٖل  ;ؾايّٓ ٚايٛاٖل ُٖا احملهِ

 ػؿا٤ ٫ًذلانُٗا ٗ ;ق٘ استُاٍ ٓعٝـ، ٚاجملٌُ ٚإ٪ٍٚ ُٖا إتٌابٜ٘تڀل

ؿا٫ڋ ع٢ً َع٢ٓ َلدٛغ، ٜكابً٘ َع٢ٓ  _أٟ إ٪ٍٚ_ايـ٫ي١ ٚإٕ نإ أسـُٖا 

ٜكابً٘ َلدٛغ آػل، ْٚوبت ٖقٙ  ؿا٫ڋ ع٢ً َع٢ٓ َلدٛغ كادض، ٚاجملٌُ

 .ايڀلٜك١ إٍ ايٌاؾع١ٝ

َا٫ هبٌٝ إٍ ؾِٗ : ؾاؿكٝكٞ ;سكٝكٞ، ٚإٓاٗ: ؾايتٌاب٘ :قاٍ ايٌاطيب

٫ستٝاد٘ إٍ َلاعا٠  ;َا اًتب٘ َعٓاٙ: َعٓاٙ، ٖٚٛ إلاؿ َٔ اٯ١ٜ، ٚاٱٓاٗ
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 .ؿيٌٝ آػل 

ِٻ ـٴؾإفا تك ٚدـ ؾٝٗا َا ٜبٌ َعٓاٙ، ٚايتٌاب٘ بإع٢ٓ  ايٌلٜع١ٹ أؿي١ځ ٢ اجملتٗ

 156_3/155.ٚبإع٢ٓ اٱٓاٗ نجرل ،اؿكٝكٞ قًٌٝ دـاڄ ٗ ايٌلٜع١

ٚؿيت آٜات أػل  ،َٚتٌابٗاڄ ٚقـ ؿيت ٖقٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ َٔ ايكلإٓ قهُاڄ _6

٘ٴط :_تعاٍ_ع٢ً إٔ ايكلإٓ نً٘ قهِ، قاٍ  ُٳتٵ آٜٳاتٴ  .صنٹتٳابٷ أڂسٵهٹ

ِڇط :ٚقاٍ ًڃوځ آٜٳاتٴ ايڃهٹتٳابٹ ايڃشٳهٹٝ  .صتٹ

ٚإلاؿ أْ٘ أسهِ ٚأتكٔ ٗ ب٬غت٘، نُا ؿيت آٜات ع٢ً إٔ ايكلإٓ نً٘ 

ٌٳابٹٗاڄط :_تعاٍ_اٍ َتٌاب٘، ق َٴتٳ ـٹٜحٹ نٹتٳاباڄ  ٔٳ ايڃشٳ ٍٳ أځسٵوٳ ٘ٴ ْٳنٻ  .صايًډ

ـٹ ط١، ٖٚٛ َع٢ٓ ٚإع٢ٓ أْ٘ تٌاب٘ ٗ اؿؤ ٚايب٬غ١ ٚاؿكٝٻ ٔٵ عٹٓٵ َٹ ٕٳ  ٛٵ نځا ٚٳيځ

٘ٹ اػٵتٹ٬ؾاڄ نځجٹرلاڄ ـٴٚا ؾٹٝ ٛٳدٳ ٘ٹ يځ  .صغځٝٵلڇ ايًډ

اّ ٚايتٌاب٘ ٗ ٫ػت٬ف إلاؿ باٱسه: ؾ٬ تعاكض بٌ ٖقٙ اٯٜات

 3/156 .َٛآعٗا، عوب َا تكتٔٝ٘ إكاَات

ٌٵ ايلټٚغٴ ط :نكٛي٘ ٚيٝى َٔ إتٌاب٘ َا ُلغ ؾٝ٘ بأْا ٫ ٌِْ إٍ عًُ٘ _7 قڂ

َٵلڇ كٳبٿٞ ٔٵ أځ ِٵ إڇ٫ډ بٳػٵتٳ١ڄط٫ٚ َا ُلغ ؾٝ٘ ظٌٗ ٚقت٘ نكٛي٘ صَٹ  . ص٫ تٳأڃتٹٝهڂ

ٌ عًٝ٘ ؿيٌٝ آػل َٓؿٌِ عٓ٘; ٚيٝى َٔ إتٌاب٘ َا ؿٍ ع٢ً َع٢ٓ ٜعاكض اؿُ

٭ٕ فيو ٜلدع إٍ قاعـ٠ اؾُع بٌ ايـيًٌٝ إتعاكٌٓ، أٚ تلدٝض أسـُٖا ع٢ً 

ِٵ ط :ٱبًٝى ػڀاباڄ_ تعاٍ_اٯػل، َجٌ قٛي٘  ٗٴ َٹٓٵ ٔٵ اهٵتٳڀځعٵتٳ  َٳ ٚٳاهٵتٳؿڃنڇمٵ 

ٛٵتٹوځ ِٳ ٘ٳطاٯ١ٜ ٗ هٛك٠ اٱهلا٤ َع َا ٗ اٯٜات إكت١ٝٔ  صبٹ ٕٻ ايًډ ِٵ  ؾځإڇ ٞپ عٳٓٵهڂ غځٓٹ

ٓٳ٢ يٹعٹبٳاؿٹٙٹ ايڃهڂؿڃلٳ ٘ٴ ٫ ٜٴشٹبټ ايڃؿځوٳاؿٳطٚ صٚٳ٫ ٜٳلٵ  160_3/158 .صايًډ
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َٔ ػًٌ ٗ فات٘، أٚ  :ؾنٜؼ ايكًب ٜتوبب عٔ عٛاكض تعلض يًعكٌ_ 8

ٍٴشٴتٳؿٚاع َٔ اـًڀ١ أٚ اي٠ٌٛٗ، أٚ ٓعـ اٱكاؿ٠،  بايٓؿى عٔ ايؿٔا٥ٌ  ٛ

ؾتقٚؿٖا ايٓؿى عٓٗا َا اهتكل ٗ  ،ذى بايٓؿىإتش١ًٝ بٗا إٍ كفا٥ٌ ناْت تٗ

 .ايٓؿى َٔ تعايِٝ اـرل إوُا٠ باشلـ٣

١ هاع١ ؼٌ ؾٝٗا ب٘ ٜٻأځ: ٫ٚ ٜـكٟ إ٪َٔ، ٫ٚ ايعاقٌ، ٫ٚ اؿهِٝ، ٫ٚ إٗقب

 ـټشٴتٳ ١ هاع١ٺٜٻأځ: ٔؾٹأهباب ايٌكا٤، ٚنقيو ٫ ٜـكٟ ايٌكٞ، ٫ٚ إُٓٗو، ا٭ځ

َٴؾٝٗا ب٘ أهباب اٱق٬ ل، أٚ تبـٍ ػًٝ٘، ًڂل، أٚ ػٴًڃى ب٘ َٔ تػرل ػٳبٻًځتٳع عُا ٖٛ 

ِٵط :_تعاٍ_قاٍ  ٖٴ ِٳاكٳ ٚٳأځبٵ ِٵ  ٗٴ ـٳتٳ  ص.ٚٳْٴكځِّبٴ أځؾڃ٦ٹ

ٕڇ ٚيقا نإ ؿأبٴ  3/170 .بايتشقٜل، ٚايبٌاك٠ باٱْقاك ايجٓا٤ٹ ٕٳلٵقځ ايكلآ

ُٳ١ڄط :ٚقٛي٘_ 9 ـٴْٵوځ كٳسٵ ٔٵ يځ َٹ ٖٳبٵ يځٓٳا  ّ ع٢ً اشلـ٣ ٖٚٛ طًبٛا أثل ايـٚا صٚٳ

 .اٯػل٠، َٚٓع ؿٚاعٞ اينٜؼ ٚايٌلايل١ٓ ٗ ايـْٝا ٚ

ٔٳأهبابٹ ٭ٕ تٝورلٳ ;َٔ عٓـ اهلل ايل١ٓڂ عًتٹٚدٴ ٦َٝٗاتٗا بتكـٜل  ٗا، ٚتهٜٛ

َٴ يٓنٍٚ إِا٥ب ٚايٌلٚك ٗ نٌ حمل١; ؾإْ٘  ٓاڄلٻعٳاهلل; إف يٛ ًا٤ اهلل يهإ اٱْوإ 

س١ٝ، ٖٛ تًكا٥ٗا ٗ غا١ٜ ائعـ ي٫ٛ يڀـ َٛدٛؿات نجرل٠، س١ٝ ٚغرل  قؿٛفٷ

٫تكا٤ اؿٛاؿخ، ٚبإكًاؿٙ ٫دتٓاب أؾعاٍ ايٌلٚك إًٗه١،  ;إٜكاٚ عكً٘باهلل ب٘ 

ٚبإشلاَ٘ إٍ َا ؾٝ٘ ْؿع٘، ٚظعٌ تًو ايك٣ٛ ايػايب١ ي٘ ق٣ٛ عُٝا٤ ٫ تٗتـٟ 

 .إ٫ ع٢ً هبٌٝ ايٓـٚك إٍ قِـٙ، ٫ٚ تِاؿؾ٘ هب٬ٝڄ

ـٷ بٹعٹبٳاؿٹٙٹط :_تعاٍ_ٚشلقا قاٍ  ٘ٴ يځڀٹٝ  .صايًډ

ـٹ َٚٔ أد٢ً َٛاٖلڇ ٍٴ ايًڀ ٚقـ نٓت قًت  ،ٚا٫يتذا٤ٹ ا٫ٓڀلاكڇ أسٛا
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 3/170 .ايًڀـ عٓـ ا٫ٓڀلاك :ن١ًُ

ِٻأځ ا٫عتكاؿٹ ٚنإ إ٬ُغٴ_ 10 ٚأنجل َا تعلض ي٘;  َا ابتـأ ب٘ اٱه٬ّ، ٖ

يكّٛ  ٚفيو ٭ٕ إ٬ُغ ايؿهل٠ ٖٛ َبـأ نٌ إ٬ُغ; ٚ٭ْ٘ ٫ ٜلد٢ ٬ُغ

ـٹتًڀډ  إجرل٠ٹ ؼت عكٛشلِ بايعكا٥ـ ائاي١، ٚػو٦ت ْؿٛهِٗ بآثاك تًو ايعكا٥

 .ٗ غرل ٤ًٞ َٔ ٫ ٤ًٞ، ٚطُعاڄ ؾاڄػٛ

 . ٚإفا ًُض ا٫عتكاؿ أَهٔ ٬ُغ ايباقٞ; ٭ٕ إل٤ إْوإ بلٚس٘ ٫ ظوُ٘

عن٠ ايٓؿى، ٚأُاي١ ايلأٟ، ٚسل١ٜ : ثِ ٌْأ عٔ ٖقا ا٫عتكاؿ اٱه٬َٞ

 . َواٚا٠ ايٓاي ؾُٝا عـا ايؿٔا٥ٌايعكٌ، ٚ

ّٴ ـٹ ًلغٳ ٚقـ أنجل اٱه٬ ؿٜٔ آػل، بٌ إْو تٓٛل  ٫٘ ٌٜبٗ٘ ؾٝ إنجاكاڄ ايعكا٥

 .ؾ٬ تل٣ ؾٝٗا َٔ ًلغ ُؿات اـايل إ٫ ق٬ًٝڄ ;إٍ نجرل َٔ ا٭ؿٜإ ايِشٝش١

3/194 

اٯػل٠، ٚسٝا٠  ٗ ِإماي١ آثاكٖا ايٓاؾع١ َٔ ثٛاب ْٚعٝ :ٚسب٘ ا٭عُاٍ_ 11

 .ٝب١ ٗ ايـْٝاط

ٚإط٬م اؿب٘ ع٢ً فيو ُجٌٝ عاٍ اٱبٌ اييت ِٜٝبٗا اؿب٘ ٖٚٛ اْتؿاؾ ٗ 

 .بڀْٛٗا َٔ نجل٠ ا٭نٌ، ٜهٕٛ هبب َٛتٗا، ٗ سٌ أنًت َا أنًت ي٬يتقاف ب٘

3/207 

عًٝ٘ ٚٓع٘  ِٷًځٖٚٛ عٳ ٚآؿّ اهِ أبٞ ايبٌل عٓـ ْٝع أٌٖ ا٭ؿٜإ،_ 12

 .نُا ٚٓع َبـأ ايًػ١ _تعاٍ_اهلل  يٓؿو٘ بإشلاّ َٔ

ٕٻ أٍٚ َا وتاز إيٝ٘ ٖٛ ٚمٚد٘ إٔ ٜعدل أسـُٖا يٰػل، ٚٚاٖل  ٔٵَٹ ٫ٚ ًو أ
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َٹ ػلٚد٘ َٔ د١ٓ عـٕ ٫ٚ هٛم إٔ  ٌڇبٵقځ ٔٵايكلإٓ إٔ اهلل أزلاٙ بٗقا ا٫هِ 

٭ٕ تو١ُٝ فيو ايًٕٛ  ;َٔ ا٭ؿ١َ، ٖٚٞ ايًٕٛ إؼِْٛ ٜهٕٛ ازل٘ ٌَتكاڄ

َٔ  ؾًعٌ ايعلب ٚٓعٛا اهِ فيو ايًٕٛ أػقاڄ ;با٭ؿ١َ ػاْ به٬ّ ايعلب

 3/229 .ُٚـ يٕٛ آؿّ أبٞ ايبٌل

َٔ هاؿ ٜوٛؿ إفا ؾام قَٛ٘ ٗ قاَـ اـِاٍ ست٢ قـَٛٙ  :ٚايوٝـ ؾٝعٌ_ 13

 .ع٢ً أْؿوِٗ، ٚاعذلؾٛا ي٘ بايؿٌٔ

 ،ايكب١ًٝ ٚايبقٍ شلا َُٗاتٹ ؾايو٪ؿؿ عٓـ ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ ٜعتُـ نؿا١ٜځ

  :قاٍ اشلقيٞ ،اس١ ايٓايٚإتعاب ايٓؿى يل

ُٔ ُُستتتتتتتتتٗيفاُٚ ألقتتتتتتتتتٕ ًُفتيفعتمتتتتتتتتتتي

ُ

ُمتتتتتيفُ تتتتتع  ُٞوغماّتتتتتيفُ تتتتتتٕٖنُُُ

ُ ُتٍٜ تتتتتتع ات زتتتتتتُٕاُُت تتتتتتٕأُلتتتتتتَُتدُُ

ُ

ُٔ ٗ ُٖ ٕاُنُٔ ل عتُٛ لاخٗتنُُُ

ُ َلدعٗا إٍ إكٓا٤ ايٓاي ع٢ً أًلف  ٚنإ ايو٪ؿؿ عٓـِٖ ٜعتُـ ػ٫٬ڄ

ايلأٟ،  اي١ايٛدٛٙ، ٬َٚن٘ بقٍ ايٓـ٣، ٚنـ ا٭ف٣، ٚاستُاٍ ايعٛا٥ِ، ٚأُ

  3/240.ٚؾِاس١ ايًوإ

َٔ ٜكّٛ بإ٬ُغ ساٍ ايٓاي ٗ ؿْٝاِٖ  :ٚايوٝـ ٗ اُڀ٬غ ايٌلع_ 14

إٕ ابين ٖقا = :ٚؾٝ٘ +أْا هٝـ ٚيـ آؿّ ٫ٚ ؾؼل= :ٚٗ اؿـٜح ،ٚأػلاِٖ َعاڄ

 ػِاٍ ايو٪ؿؿ ايٌلعٞ، ؾكـ نإ اؿؤ داَعاڄ ;ٜعين اؿؤ بٔ عًٞ+ هٝـ

ؾُع ن١ًُ ا٭١َ، ٚٱ٬ُغ فات  ;سل اـ٬ؾ١ ٚسوبو َٔ فيو أْ٘ تٓامٍ عٔ

 .ايبٌ

أهٛؿ َٔ  َا كأٜت أسـاڄ=: أْ٘ قاٍ ،ٚٗ تؿورل ابٔ عڀ١ٝ عٔ عبـ اهلل بٔ عُل

 ،ُٖا ػرل َٔ َعا١ٜٚځ: ٚأبٛ بهل ٚعُل قاٍ :ؾكٌٝ ي٘ ،َعا١ٜٚ بٔ أبٞ هؿٝإ
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 .+أهٛؿ َُٓٗا َٚعا١ٜٚڂ

َٔ ا٫هت٬ِغ ٚإقا١َ أًاك إٍ إٔ أبا بهل ٚعُل ناْا =: قاٍ ابٔ عڀ١ٝ

إبا٠٫ بلٓا  ، ٚق١ًٹاؾاؿ٠ٹ عڇبټتٳاؿكٛم َٓني١ ُٖا ؾٝٗا ػرل َٔ َعا١ٜٚ، ٚيهٔ َع تٳ

 .ايٓاي ٜٓؼلّ ؾٝ٘ نجرل َٔ ػِاٍ ايو٪ؿؿ

َٚعا١ٜٚ قـ بلم ٗ ػِاٍ ايو٪ؿؿ اييت ٖٞ ا٫عتُاٍ ٗ إكٓا٤ ايٓاي ع٢ً 

 241_3/240  .+ٚمل ٜٛاقع ققٚكاڄ ،أًلف ايٛدٛٙ

ايتكـّ ع٢ً ا٭َجاٍ، ٚايهلا١َ بٌ ايكّٛ،  :ٚايٛدٝ٘ فٚ ايٛدا١ٖ ٖٚٞ_ 15

ٖٚٞ ُٚـ ٌَتل َٔ ايٛد٘ يٲْوإ ٖٚٛ أؾٌٔ أعٔا٥٘ ايٛاٖل٠ َٓ٘، 

 3/246  .ٚأْعٗا يٛها٥ٌ اٱؿكاى ٚتِلٜـ ا٭عُاٍ

َٔ ؿػٌ ٗ عٌل٠ ا٭كبعٌ ٖٚٛ ايقٟ ؾاكم عِل ايٌباب،  :ٚايهٌٗ_ 16

ًٳ ًٌٗ يًلدٌ إ٫ إٔ ايعلب  :١ نُا ٫ ٜكاًٍځٗٵنځ :٫ ٜكا١ٍ بايٌٌ، ًٚځٗٵٚإلأ٠ 

ؾـيٓا فيو ع٢ً إٔ  ;ْٞٓـ اينَاايؿٹ :َجٌ ًٌٗ بٔ ًٝبإ إًكب زلٛا ٬ًٗڄ قـّاڄ

 .ايُٛـ أَٝت

 3/247  .ٚث٬ثٌ ـٺٝٿسٌ بعح ابٔ ْٳ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚقـ نإ عٝو٢ 

 اڄِٻّ اـدل قځق: اهِ ٕا ٜكّ، ٜكاٍ :_بؿتض ايكاف ٚايِاؿ_ٚايكِّ _ 17

إفا أػدل ب٘، ٚايكّ أػّ َٔ اٱػباك; ؾإٕ ايكّ إػباك غدل ؾٝ٘ طٍٛ 

ٚتو٢ُ اؿاؿث١ اييت َٔ ًأْٗا إٔ ىدل بٗا ق١ِ بهول ايكاف أٟ  ،ٚتؿٌِٝ

بأػباك َك١ُِٛ أٟ ٖا ٜكِٗا ايكِاْ، ٜٚكاٍ يًقٟ ٜٓتِب يتشـٜح ايٓاي 

ٌٳ ِٻ إآ  .اْ بؿتض ايكافق
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ّڇ:ط_تعاٍ_قاٍ  ،ّټكځؾايكِّ اهِ ٕا ٜٴ ِٳ ٔٳ ايڃكځ ّټ عٳًځٝٵوځ أځسٵوٳ ٔٴ ْٳكڂ  ص.ْٳشٵ

، َٚٔ دل٣ ع٢ً يواْ٘ َٔ أٌٖ ٖٛ اهِ َِـك ٚيٝى ٖٛ َِـكاڄ: ٚقٌٝ

باٱؿغاّ َِـك،  ّټؾايكځ ;ايًػ١ أْ٘ َِـك ؾقيو تواَض َٔ تواَض ا٭قـٌَ

 3/267  .ٚايكِّ بايؿو اهِ يًُِـك ٚاهِ يًؼدل إكِْٛ

إف اـرل قـ ٜعِٛ بايهٝؿ١ٝ،  ;اٍ اـرل ٚسلٛي٘ ٗ ْٛع٘نُ :ٚايدل_ 18

ؾبقٍ ايٓؿى ٗ ِْل ايـٜٔ ٜعِٛ بايهٝؿ١ٝ ٗ ٬َقا٠ ايعـٚ  ;ٚبايه١ُٝ، ٚبُٗا َعاڄ

 َجٌ ايهجرل بايعـؿ ايكًٌٝ، ٚنقيو إْكاف ايػلٜل ٗ ساي١ ٍٖٛ ايبشل، ٫ٚ ٜتِٛك ٗ

، ِٛ با٭َلٜٔ ْٝعاڄٚإطعاّ اؾا٥ع ٜعِٛ بايتعـؿ، ٚاٱْؿام ٜع (1)فيو تعـؿ

 4/5 ._أٜٔاڄ_ ٚاؾنا٤ ع٢ً ؾعٌ اـرل إفا بًؼ نُاٍ اؾنا٤ ٚسلٛي٘ نإ بلاڄ

ٗ نًُات نجرل٠ عـت  بإبـاٍ إِٝ با٤ ٖٚٛ يػ١ ،اهِ َه١ :صبه١طٚ_ 19

 .يلَاؿاَجٌ ٫مب ٗ ٫مّ، ٚأكبـ ٚأكَـ أٟ ٗ يٕٛ : َٔ إذلاؿف

إٔ به١ بايبا٤ اهِ َٛٓع ايبٝت، : يو١ٝ عٔ َابٹتٳٚٗ زلاع ابٔ ايكاهِ َٔ ايعٴ

ل ٖٓا يٛلؾ١ٝ َهإ ايبٝت ؾتهٕٛ با٤ اؾ ;ٚإٔ َه١ بإِٝ اهِ بك١ٝ إٛٓٛع

 .٫ يوا٥ل ايبًـ ايقٟ ؾٝ٘ ايبٝت، ػا١ُ

ع٢ً إهإ ايقٟ  ٚايٛاٖل عٓـٟ إٔ به١ اهِ َع٢ٓ ايبًـ٠ ٚٓع٘ إبلاِٖٝ عًُاڄ

يػ١  :ؾٝهٕٛ أًُ٘ َٔ ايًػ١ ايهًـا١ْٝ ;١ إٔ ٜهٕٛ بًـاڄٝٻٓٹيوه٢ٓ ٚيـٙ بٹ ٘ٴٓٳٝٻعٳ

                                                 

ٚقـ ٚقع فيو ٗ قـ ٜتِٛك ٗ فيو تعـؿ، نشاٍ َٔ ٜٓكق أنجل َٔ غلٜل ٗ ساي١ ٍٖٛ ايبشل، _  1

ٖع سٝح أْكق بعضٴ كنډابٗا ا٭ًاٚي ٖٔ 4/1/1427ٗ ( 98ايو٬ّ )ساؿث١ غلم ايباػل٠ إِل١ٜ 

 ( ّ.       )أعلؾِٗ ٗ بًـْا اينيؿٞ عـؿاڄ نبرلاڄ َٔ ايلناب ايقٜٔ أًلؾٛا ع٢ً اشل٬ى
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 .ٖٚٛ َعبٛؿ ايهًـاٌْٝ ،أٟ بًـ بعٌ (بعًبو)إبلاِٖٝ، أ٫ تل٣ أِْٗ زلٛا َـ١ٜٓ 

ٍٻإَٚٔ  ا٫هِ  _أٜٔاڄ_ؾ٬سٜ  ;بٝتٺ عذام ايكلإٓ ٖقا ايًؿٜ عٓـ فنل نْٛ٘ أٚ

ـٳ٠ٹط :ا٭ٍٚ، ٜٚ٪ٜـ قٛي٘ ًڃ ٖٳقٹٙٹ ايڃبٳ ٖٳقٳط :ٚقٛي٘ صكٳبٻ  ٌٵ  َٹٓاڄكٳبٿ ادٵعٳ ـٳ آ . صا ايڃبٳًځ

ٖٚٛ ا٫مؿساّ، ٫ٚ أسوب قِـ فيو  ،إٕ به١ ٌَتل َٔ ايبو: ٚقـ قٌٝ

 13_4/12   .يٛآع ا٫هِ

ٗ ا٭ٌُ ؿاػٌ ايجٛب، ْٚعٗا بڀا٥ٔ، ٚٗ  :ٚايبڀا١ْ بهول ايبا٤_ 20

ٔٵ إڇهٵتٳبٵلٳمڈطايكلإٓ  َٹ ٗٳا   ،بهول ايٛا٤ ٚٚاٖل ايجٛب ٜو٢ُ ايٛٗاك٠ صبٳڀځا٥ٹٓٴ

ايجٛب ايقٟ هعٌ ؼت ثٛب آػل، ٜٚو٢ُ ايٌعاك، َٚا ؾٛق٘  _أٜٔاڄ_ٚايبڀا١ْ 

 .+ا٭ِْاك ًعاك ٚايٓاي ؿثاك=ايـثاك، ٚٗ اؿـٜح 

 ;ٚػِِٝ٘ ايقٟ ٜڀًع ع٢ً ً٪ْٚ٘ ،ثِ أطًكت ايبڀا١ْ ع٢ً ُـٜل ايلدٌ

 . ببڀا١ْ ايجٝاب ٗ ًـ٠ ايكلب َٔ ُاسبٗا تٌبٝٗاڄ

ؾًُا  ;ٜٚٛؿِْٚٗ َٔ قبٌ اٱه٬ّ ،أِْٗ ناْٛا ىايؿِْٛٗ َٚع٢ٓ اؽافِٖ بڀا١ْڄ

أهًِ َٔ أهًِ َٔ ا٭ِْاك بكٝت إٛؿ٠ بِٝٓٗ ٚبٌ َٔ ناْٛا أس٬ؾِٗ َٔ ايٝٗٛؿ، 

 4/63  .ع٢ً ؿٜٓ٘ ٞثِ نإ َٔ ايٝٗٛؿ َٔ أٚٗلٚا اٱه٬ّ، َِٚٓٗ َٔ بك

 4/78  .ٚعـّ ا٫ٓڀلاب ،ايوهٕٛ :ٚايڀُأ١ْ ٚايڀُأ١ْٓٝ_ 21

ٗا ٝٿٓٹيٌلٜع١ ٌٓ ا٭١َ ع٢ً َٛاها٠ غځٖٞ قِـ ا :ٚسه١ُ ؼلِٜ ايلبا_ 22

ؾٗٛ َلتب١ ؿٕٚ ايِـق١، ٖٚٛ ٓلب َٔ  ;بايكلض َٛقتاڄ عاكٓاڄ ٗا استٝاداڄقتادٳ

ؾإٕ  ;يننا٠، َٚٓٗا ْـب نايِـق١ ٚايوًـَٓٗا ؾلض ناإٛاها٠ إٛاها٠ إ٫ إٔ 

 .عٓٗا عٛضڈ عًٝ٘ طًبٴ ّٳلٴاْتـب شلا إهًـ سٳ
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إٔ  _ٚػا١ُ ايعلب_ ايعاؿ٠ إا١ٝٓ ٗ ا٭َِفيو إٔ ٚنقيو إعلٚف نً٘، ٚ

 .ؾًقيو نإ سل ا٭١َ َٛاهات٘ ;ت٘إل٤ ٫ ٜتـأٜ إ٫ ئلٚك٠ سٝا

ؿكٜٔ عًٝٗا، ؾٗٛ غرل ايقٟ دا٤ ٜلٜـ اٚإٛاها٠ ٜٛٗل أْٗا ؾلض نؿا١ٜ ع٢ً ايك

يًؿلم ايٛآض ٗ ايعلف بٌ ايتعاٌَ ٚبٌ  ;إعا١ًَ يًلبض نإتباٜعٌ ٚإتكاكٌٓ

َٳاي ١، ٫ بعٔٗا عٔ بعض عكا٥كٗا ايقاتٝ (1)ن ٖات٘ إٛاٖٞٝٻتـأٜ، إ٫ إٔ ايٌلع 

 .باػت٬ف أسٛاٍ إتعاقـٜٔ

ؾًقيو مل ٜوُض يِاسب إاٍ ٗ اهتجُاكٙ بڀلٜك١ ايلبا ٗ ايوًـ، ٚيٛ نإ 

ٗ  ٜتوًډؿً٘ـ غرل قتاز، بٌ نإ طايب هع١ ٚإثلا٤ بتشلٜو إاٍ ايقٟ وإوت

ٚايتذاك٠ ٚمٛ فيو، ٚزلض يِاسب إاٍ ٗ اهتجُاكٙ بڀلٜك١ ٚدٛٙ ايلبض 

تؿلق١  ;ٗ فيو أنجل َٔ َكـاك ايلبا ِ، ٚيٛ نإ ايلبضًځايوٻ ٔڇٜٵايٌلن١ ٚايتذاك٠ ٚؿٳ

 . بٌ إٛاٖٞ ايٌلع١ٝ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َكِـ ايٌلٜع١ َٔ ؼلِٜ ايلبا ايبعـ بإوًٌُ عٔ ايهوٌ ٗ ٚ

ؾٝهٕٛ ؼلِٜ  ;ايتٌاكى ٚايتعإٚ ٗ ً٪ٕٚ ايـْٝا اهتجُاك إاٍ، ٚإؾا٩ِٖ إٍ

 ؼكٝكاڄ ;، َع ػٜٛن ايلبض َٔ ايتذاك٠ ٚايٌلنات ٚيٛ نإ نجرلاڄايلبا ٚيٛ نإ ق٬ًٝڄ

 87_4/86 .شلقا إكِـ

ط١ًٜٛ مل ٜلٚا أْؿوِٗ ؾٝٗا قتادٌ إٍ  ٚيكـ ق٢ٔ إوًُٕٛ قلْٚاڄ _23

ل٠ عٔ ثل٠ٚ بك١ٝ ا٭َِ ٗ ايعامل، ٚمل تهٔ ثلٚتِٗ أٜا٦َق قاُ ايتعاٌَ بايلبا،

ٕٳَٳمٵأځ ، أٚ أمَإ ناْٛا َوتكًٌ بإؿاك٠ ً٪ِْٚٗ، ؾًُا ِناْت هٝاؿ٠ ايعامل بٝـٖ ا

                                                 

 (ّ)   .ْع َا١ٖٝ، َٚا١ٖٝ اي٤ٌٞ سكٝكت٘: إٛاٖٞ_  1
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ُاكت هٝاؿ٠ ايعامل بٝـ أَِ غرل إه١َٝ٬، ٚاكتب٘ إوًُٕٛ بػرلِٖ ٗ ايتذاك٠ 

 ٚإعا١ًَ، ٚاْتُٛت هٛم ايجل٠ٚ ايعا١ٕٝ ع٢ً قٛاعـ ايكٛاٌْ اييت ٫ تتشا٢ً

ؿٍٖ إوًُٕٛ،  _ إلابا٠ ٗ إعا٬َت، ٫ٚ تعلف أهايٝب َٛاها٠ إوًٌُ

 .ِٖٚ ايّٝٛ ٜتوا٤يٕٛ، ٚؼلِٜ ايلبا ٗ اٯ١ٜ ُلٜض، ٚيٝى ٕا سلَ٘ اهلل َبٝض

ب٢ٓ إ٫ إٔ ػعٌ ايـٍٚ اٱه١َٝ٬ قٛاٌْ َاي١ٝ تٴ إٔٝل ٫ٚ كًّ َٔ ٖقا

نب١ َٔ ك٩ٚي ٛؿ إعا٬َت إلع٢ً أٍُٛ ايٌلٜع١ ٗ إِاكف، ٚايبٝٛع، ٚعك

 .ٚبٝعٗا ،َٚكاُتٗا ،ٚسٛا٫ت ايـٜٕٛ ،ا٭َٛاٍ ٚعٌُ ايعُاٍ

ٖٚقا ٜكٔٞ بإعُاٍ أْٛاك عًُا٤ ايٌلٜع١ ٚايتـاكي بِٝٓٗ ٗ فُع وٟٛ 

 4/87  ._تعاٍ_طا٥ؿ١ َٔ نٌ ؾلق١ نُا أَل اهلل 

 ٖٞ يٝوت ْاع ايتك٣ٛ، ٚقـ أدل٣ ع٢ً إتكٌ ُؿات ثٓا٤ ٚتٜٓٛ٘ _24

احملٌ إُٛٛف بٗا قـ اهتهٌُ َا ب٘  فيو ٗ قًٗا َ٪فٕ بإٔ ٗاٚيهٔ ادتُاع

 . بعايتك٣ٛ، ٚتًو ٖٞ َكا١َٚ ايٌض إڀاع، ٚاشل٣ٛ إتٻ

 .اٱْؿام ٗ ايولا٤ ٚائلا٤ :ايِؿ١ ا٭ٍٚ

ٚايعـ٠ ٗ  ،ٚايو٬غ ،ٚإعڀا٤ إاٍ ،ٚاٱْؿام تكـّ غرل َل٠ ٖٚٛ ايِـق١

 .هبٌٝ اهلل

 .ٚهلٚكاڄ ٤، اهِ ِٕـك هلٙ هلاڄع٬ؾ :ٚايولا٤

َٔ ٓلٙ، أٟ ٗ سايٞ ا٫تِاف بايؿلغ ٚاؿنٕ، ٚنإٔ  نقيو: ٚائلا٤

ٚائلا٤ ؾٝٗا  اؾُع بُٝٓٗا ٖٓا ٭ٕ ايولا٤ ؾٝٗا ًَٗا٠ عٔ ايؿهل٠ ٗ ًإٔ غرلِٖ،

َٳ  .ٛدـ٠ًَٗا٠ ٚق١ً 
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قٟ ٖٛ ؾ٬ُم١َ اٱْؿام ٗ ٖقٜٔ اؿايٌ تـٍ ع٢ً إٔ قب١ ْؿع ايػرل بإاٍ، اي

٫ٚ ٌٜٓأ فيو إ٫  ،٫ وذبِٗ عٓ٘ سادب عنٜن ع٢ً ايٓؿى، قـ ُاك شلِ ػًكاڄ

 . عٔ ْؿى طاٖل٠

 .ايهاٌُٚ ايػٜٝ :ايِؿ١ ايجا١ْٝ

 ِٳٛځٚإػؿا٩ٙ ست٢ ٫ ٜٛٗل عًٝ٘، ٖٚٛ َأػٛف َٔ نځ ،إَوان٘ :ِ ايػٜٝٛٚن

 .٤ؾٗٛ ُجٌٝ اٱَواى َع ا٫َت٬: ايكلب١ إفا َٮٖا ٚأَوو ؾُٗا، قاٍ إدلؿ

ؾتٌتٗٞ إٚٗاك آثاك  ;ايػآب١ڂ ع٢ً ايٓؿى ايك٠ٛڂ ٫ٚ ًو إٔ أق٣ٛ ايك٣ٛ تأثرلاڄ

ايػٔب، ؾإفا اهتڀاع إَواى َٛاٖلٖا، َع ا٫َت٤٬ َٓٗا ؿٍ فيو ع٢ً عن١ّ 

 . أندل ق٣ٛ ا٭ػ٬م ايؿا١ًَٓٔ كاهؼ١ ٗ ايٓؿى، ٚقٗل اٱكاؿ٠ ي٠ًٌٛٗ، ٖٚقا 

 .ٚا إي٩ِٗٝعؿٛ عٔ ايٓاي ؾُٝا أهااي :ايِؿ١ ايجايج١

٭ٕ نِٛ ايػٜٝ قـ تعذلٓ٘  ;ٖٚٞ ته١ًُ يِؿ١ نِٛ ايػٜٝ َٓني١ ا٫سذلاي

ٚٴ ;ْـا١َ ؿٛا بايعؿٛ عُٔ أها٤ إيِٝٗ ؿٍ ُٹؾٝوتعـٟ ع٢ً َٔ غاٚ٘ باؿل، ؾًُا 

ـٷفيو ع٢ً إٔ نِٛ اي ُٿ ػٜٝ ُٚ  .ٌ ؾِٝٗ، َوتُل َعَِٗتأ

 . َا ؿْٚٗا يـٜٗا ٌٳٗٴهٳ ٚإفا ادتُعت ٖقٙ ايِؿات ٗ ْؿىڈ

 :فنلٖا بكٛي٘ _تعاٍ_ٌ اهلل ٚظُاعٗا هتُع نُاٍ اٱسوإ ٚيقيو فٜٸ

ٌٳط ُٴشٵوٹٓٹ ٘ٴ ٜٴشٹبټ ايڃ ٭ْ٘ ؿاٍ ع٢ً تكـٜل أِْٗ بٗقٙ ايِؿات قوٕٓٛ ٚاهلل  صٚٳايًډ

 91_4/90.وب احملوٌٓ

٘ٳ ط _25 ِٵ فٳنځلٴٚا ايًډ ٗٴ ُٴٛا أځْٵؿڂوٳ ًځ ٚځ ٚٵ  ٌٳ١ڄ أځ ٔٳ إڇفٳا ؾځعٳًڂٛا ؾځاسٹ ؾځاهٵتٳػٵؿځلٴٚا ٚٳايډقٹٜ

ِٵ  ٖٴ ٚٳ َٳا ؾځعٳًڂٛا  ِٹلټٚا عٳًځ٢  ِٵ ٜٴ ٚٳيځ ٘ٴ  ٔٵ ٜٳػٵؿٹلٴ ايقټْٴٛبٳ إڇ٫ډ ايًډ َٳ ٚٳ ِٵ  ٗڇ يٹقٴْٴٛبٹ
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ٕٳ ُٴٛ  .ص(135)ٜٳعٵًځ

ؾِٗ غرل إتكٌ ايهاًٌَ، بٌ ِٖ ؾلٜل َٔ إتكٌ  إٕ نإ عڀـ ؾلٜل آػل

ؿٌٔٝ آػل ؿاٍ ، ٚإٕ نإ عڀـ ُؿات، ؾٗٛ تٚآػل ه٦ٝاڄ ُاؿاڄ ػًڀٛا ع٬ُڄ

 .ساٍ نُاشلِ، ٚفنل بعـٙ ساٍ تـاكنِٗ ْكا٥ِِٗ إتكٌ بإٔ فنل أ٫ٚڄ

4/91_92 

ِٵ تٳٳط _26 ـٵ نڂٓٵتٴ ِٵ ٚٳيځكځ ٚٳأځْٵتٴ ُٴٛٙٴ  ـٵ كٳأځٜٵتٴ ٙٴ ؾځكځ ٛٵ ًڃكځ ٕٵ تٳ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ٛٵتٳ  ُٳ ٛٵٕ ايڃ ُٳٓٻ

ٕٳ ٛڂلٴٚ  .ص(143)تٳٓٵ

بٌ إٛع١ٛ،  ٕٛ داَعاڄن٬ّ أيكٞ إيِٝٗ بإْاٍ بايؼ غا١ٜ اٱهام، يٝه

ّڇٚإعقك٠ٹ  .، ٚا٬ٕ

ٚٴ ٫ قاي١ ايقٜٔ مل ٜقٚقٛا إٛت،  ٚاـڀاب يٮسٝا٤، أٚ ساي١ٝ عاطؿ١څ ٚايٛا

ٛڊ ِٵ ط :، ؾكٛيِ٘ٗ ٗ فيو ايّٝٛ ٖٛ اشلن١ّځٚمل ٜٓايٛا ايٌٗاؿ٠، ٚايقٜٔ نإ س نڂٓٵتٴ

ٛٵتٳ ُٳ ٛٵٕ ايڃ ُٳٓٻ ـّ كٓاِٖ بإٔ ٜتشِٓٛا يكا٤ ايعـٚ ّٜٛ أسـ، ٚع أكٜـ ب٘ ُين صتٳٳ

 _عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_ٛا َٛقـ ايـؾاع، نُا أًاك ب٘ ايلهٍٛ ؿبإـ١ٜٓ، ٜٚك

يك٠ٛ ايعـٚ  ْٛلاڄ ;ٚيهِٓٗ أٚٗلٚا ايٌذاع١ ٚسب ايًكا٤، ٚيٛ نإ ؾٝ٘ إٛت

 .ِْٚل ايـٜٔ بأق٢ِ دٗـِٖ، ؾايتُين ٖٛ ُين ايًكا٤ ;ٚنجلت٘

كدا٤  ;َِٓٗ بتًـ ْؿو٘ ٗ ايـؾاعٕٚا نإ فيو ٜكتٔٞ عـّ انذلاخ نٌ ٚاسـ 

دعٌ ُِٓٝٗ  _ إٔ ٜهٕٛ قبٌ ٬ٖن٘ قـ أب٢ً ٗ ايعـٚ، ٖٚٝأ ايِٓل ٕٔ بكٞ بعـٙ

 .يػا١ٜ ايتُين َٓني١ َبـ٥٘ تٓن٬ٜڄ ;ايًكا٤ نأْ٘ ُين إٛت َٔ أٍٚ ا٭َل

4/107_108 

ٗ هع١ اـًل َع أ١َ ايـع٠ٛ ٚإوًٌُ، ٚٗ ايِؿض فام  :ٚايًٌ ٖٓا _27
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 4/145  .دؿا٤ إٌلنٌ، ٚإقاي١ ايعجلات عٔ

ك١ٓ َٔ اهلل با٭١َ ٗ  يٝٓ٘ ؾهإ ;ع٢ً ايل١ٓ َؿڀٛكاڄ " أكهٌ قُـ _28

ؾًقيو دعٌ يٝٓ٘  ;تٓؿٝق ًلٜعت٘ بـٕٚ تواٌٖ ٚبلؾل ٚإعا١ْ ع٢ً ؼًِٝٗا

بعح يًٓاي ناؾ١، ٚيهٔ اػتاك قـ إف ٖٛ  ; أٚؿعٗا اهلل ؾٝ٘يل١ٓ َٔ اهلل َِاسباڄ

ٗ إٔ ٜهٕٛ  _تعاٍ_تهٕٛ ؿعٛت٘ بٌ ايعلب أٍٚ ٤ًٞ ؿه١ُ أكاؿٖا اهلل اهلل إٔ 

ٖٴ  . يًعامل ايٌلٜع١ٹ ٞػًِّبٳَٴ ِٵايعلب 

 .ٚهلع١ ايؿِٗ ،ٚإبا٤ ائِٝ، ٚه١َ٬ ايؿڀل٠ ٚايعلب أ١َ علؾت با٭ْؿ١،

ؾًِ تهٔ تًٝل بِٗ ايٌـ٠ ٚايػ١ًٛ، ٚيهِٓٗ  ;ِٖٚ إتًكٕٛ ا٭ٚيٕٛ يًـٜٔ

يٝتذٓبٛا بقيو إهابل٠ اييت  ;ٍ طا٥لِٖ ٗ تبًٝؼ ايٌلٜع١ شلِقتادٕٛ إٍ اهتٓنا

 .ٝـ بِٝٓٗ ٚبٌ اٱفعإ إٍ اؿلٖٞ اؿا٥ٌ ايٛس

ٗ ؿػٍٛ نجرل ٗ اٱه٬ّ،  ٚعؿٛٙ ٚكٓت٘ نإ هبباڄ"ٚٚكؿ إٔ ُؿض ايٓيب

 4/145  .نُا فنل بعض فيو عٝاض ٗ نتاب ايٌؿا٤

ٗ اٱسواي  َله٬ڄ ٌ ٖٓا فاماڄعّٛ، ٚاهتعُإؿكاى ايڀڊ :ٚايقٚم سكٝكت٘ _29

ف ٜوتتبع تهلك فيو لٵؾع٬قت٘ اٱط٬م، ْٚهتت٘ إٔ ايقٚم ٗ ايعٴ ;بايعقاب

 صفٴٚقڂٛاط٭ٕ ايقٚم ٜتبع٘ ا٭نٌ، ٚبٗقا ا٫عتباك ِٜض إٔ ٜهٕٛ  ;اٱسواي

 . اهتعاك٠

ٚقـ ًاع ٗ ن٬ّ ايعلب إط٬م ايقٚم ع٢ً اٱسواي باـرل أٚ بايٌل، ٚٚكؿ 

 185_4/184   .نجرلاڄ ٗ ايكلإٓ
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ؾؿٞ ُشٝض ايبؼاكٟ  زلٝت ٖقٙ ايوٛك٠ ٗ ن٬ّ ايوًـ هٛك٠ ايٓوا٤; _1

 .+َا ْنيت هٛك٠ ايبكل٠ ٚهٛك٠ ايٓوا٤ إ٫ ٚأْا عٓـٙ= :عٔ عا١ٌ٥ قايت

ٚنقيو زلٝت ٗ إِاسـ ٚٗ نتب ايو١ٓ ٚنتب ايتؿورل، ٫ٚ ٜعلف شلا 

 :ٟ عٔ ابٔ َوعٛؿ َٔ قٛي٘ٝض ايبؼاكشهِ آػل، يهٔ ٜ٪ػق ٖا كٟٚ ٗ ُا

 ٜعين هٛك٠ ايڀ٬م أْٗا ًاكنت ٖقٙ ايوٛك٠ ٗ +ل٣ِٵيٓنيت هٛك٠ ايٓوا٤ ايكڂ=

ايتو١ُٝ يوٛك٠ ايٓوا٤، ٚإٔ ٖقٙ ايوٛك٠ ُٝن عٔ هٛك٠ ايڀ٬م باهِ هٛك٠ 

 .ٝ٘ ُلواڄً، ٚمل أقـ عايٓوا٤ ايڀٍٛ

تو٢ُ هٛك٠  باؿٟ إٔ ٖقٙ ايوٛك٠أ نتاب بِا٥ل فٟٚ ايتُٝٝن يًؿرلٚم ٗ ٚٚقع

  (1).ٚمل أكٙ يػرلٙ ،ايٓوا٤ ايهدل٣، ٚاهِ هٛك٠ ايڀ٬م هٛك٠ ايٓوا٤ ايِػل٣

أْٗا اؾتتشت بأسهاّ ١ًُ ايلسِ، ثِ  ٚٚد٘ توُٝتٗا بإٓاؾ١ إٍ ايٓوا٤

ا٭مٚاز، : نجرل٠ َٔ أسهاّ ايٓوا٤ ٗا أسهاَاڄؾٝبأسهاّ ؽّ ايٓوا٤، ٚإٔ 

 4/210  .ٚايبٓات،ٚػتُت بأسهاّ ؽّ ايٓوا٤

ا٭قلبا٤  َعا٬َتٹ ٖا تٌلٜعٴلٴجٳنڃأځ ٚأسهاّ نجرل٠ٺ ٚقـ اًتًُت ع٢ً أغلاضڈ _2

ِٗ قكٛقٕٛ ْيقيو بايتقنرل بٓع١ُ ػًل اهلل، ٚأ ب١ڄٗا َٓاهٹؾهاْت ؾاؼتٴ ;ٚسكٛقِٗ

كٛا َٓ٘ بإٔ ًٹايقٟ ػٴ ايٓٛعڇ ِٗ ع٢ً فيو، ٚإٔ ٜلاعٛا سكٛمٳبإٔ ٌٜهلٚا كبٻ

                                                 

 .1384ع ًلن١ ا٫ع٬ْات ايٌلق١ٝ بايكاٖل٠ ه١ٓ َڀاب 1دن٤  169ُؿش١ _1

 صْرٗ اليضاء
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َٳ َٔ ايٝتا٢َ، ٜٚلاعٛا  ايٓٛعڇ ٚبايلؾل بٔعؿا٤ٹ ،ٚايبعٝـ٠ځ ِٗ ايكلٜب١ځًِٜٛا أكسا

ـٹ سكٛمٳ  عكٛؿ إٍ ايٓوا٤ َٔ ْٛعِٗ بإقا١َ ايعـٍ ٗ َعا٬َتٗٔ، ٚاٱًاك٠ٹ ُٓ

ًٳٚايِـامڇ ايٓهاغڇ قٛاٌْ إعا١ًَ َع ايٓوا٤ ٗ ساييت ا٫هتكا١َ  عڇلٵ، ٚ

ٕڇ ٗٔ ٚإِاؿ١ٹَٔ ن٬ اينٚدٌ، َٚعاًلتٹ ٚا٫ملافٹ  َا وٌ َعٗٔ، ٚبٝا

ّڇ يًتنٚز َٓٗٔ، ٚاحمللَاتٹ  .اؾٛاكٟ ًَو ايٌُٝ بايكلاب١ أٚ ايِٗل، ٚأسها

ٍڇ َِرلڇ ٚنقيو سكٛمٴ ِٴ إا ٜٹ فيو، ٚسكٛمٴ إٍ ايكلاب١، ٚتكوٝ ايٝتا٢َ  سؿ

ٛٹ ،ٗ أَٛاشلِ  . عًِٝٗ ٚايُٛا١ٜڂ ،ٗا شلِٚسؿ

ّٴ ّٴ ،بٌ ْاع١ إوًٌُ ٗ ا٭َٛاٍ ٚايـَا٤ إعا٬َتٹ ثِ أسها ٌڇا ٚأسها  يكت

ٌٴٚػڀأڄ عُـاڄ ِڇ ، ٚتأُٝ ٞٿ اؿه بٌ إوًٌُ ٗ اؿكٛم ٚايـؾاع عٔ  ايٌلع

َٔ اتباع اشل٣ٛ،  ، ٚايتشقٜلٴبإقا١َ ايعـٍ بـٕٚ َِاْع١ٺ إعتـ٣ عًٝ٘، ٚا٭َلٴ

ـٴ ، ٚأؿا٤ٹ، ٚإٛاها٠ٹبايدلٿ ٚا٭َلٴ  . يتشلِٜ ًلب اـُل ا٭َاْات، ٚايتُٗٝ

ّڇ ٚطا٥ؿ١څ  .اـٛفٹ ، ٠٬ُٚٹيڀٗاك٠ٹ، ٚااي٠٬ِٹ َٔ أسها

ٍٴ ٍٴ ;ايٝٗٛؿ ثِ أسٛا ّٴإٓاؾكٌ ٚؾٔا٥شٴ يهجلتِٗ بإـ١ٜٓ، ٚأسٛا  ِٗ، ٚأسها

ّٴ ،إٌلنٌ يـؾع ًٛن١ٹ اؾٗاؿٹ  َٚواِٜٚٗ، ٚٚدٛبٴ ،إٌلنٌ َعا١ًَٹ ٚأسها

ٍٴ ٖذل٠ٹ  . َآثل اؾا١ًٖٝ إ٪ٌَٓ َٔ َه١، ٚإبڀا

ٜڂ ٞٷٚتلغٝبٷ ٚقـ ؽًٌ فيو َٛاع وـ، ٚعٔ ُين َا يًػرل َٔ عٔ اؿ ، ْٚٗ

غٝب ٗ ٚايذل ،إناٜا اييت سلّ َٓٗا َٔ سلّ عهِ ايٌلع، أٚ عهِ ايؿڀل٠

 214_4/213.ٚبح احملب١ بٌ إوًٌُ ،ايتٛه٘ ٗ اـرل ٚاٱ٬ُغ

إٔ ٗ فيو  :َٓٗا ٚقـ ًلع اهلل تعـؿ ايٓوا٤ يًكاؿك ايعاؿٍ ِٕاحل ١ْ _3



 

 

172 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ اليضاء

 

 

 

 

 

 .ؿ إٛايٝـ ؾٝٗاٚه١ًٝ إٍ تهجرل عـؿ ا٭١َ بامؿٜا

 ;إٔ فيو ٜعٌ ع٢ً نؿاي١ ايٓوا٤ اي٥٬ٞ ٖٔ أنجل َٔ ايلداٍ ٗ نٌ أ١َ :َٚٓٗا

ب ا، ٚ٭ٕ ايلداٍ ٜعلض شلِ َٔ أهب٠٭ٕ ا٭ْٛث١ ٗ إٛايٝـ أنجل َٔ ايقنٛك

َٔ  اشل٬ى ٗ اؿلٚب ٚايٌـا٥ـ َا ٫ ٜعلض يًٓوا٤، ٚ٭ٕ ايٓوا٤ أطٍٛ أعُاكاڄ

 .اهلل عًٝ٘ َا ؾڀلٖٔ ايلداٍ غايباڄ

ٕا هل إيٝ٘ َٔ ايؿواؿ  ;ٚٓٝكت ٗ ؼلّ٘ ،إٔ ايٌلٜع١ قـ سلَت اينْا :َٚٓٗا

ؾٓاهب إٔ تٛهع ع٢ً ايٓاي ٗ تعـؿ  ;ٗ ا٭ػ٬م ٚا٭ْواب ْٚٛاّ ايعا٬٥ت

عًٝ٘، َٚٓٗا قِـ ا٫بتعاؿ عٔ  يًتعـؿ فب٫ٛڄ ايٓوا٤ ٕٔ نإ َٔ ايلداٍ َٝا٫ڄ

 4/226  .ايڀ٬م إ٫ ئلٚك٠

ٚمل ٜجبت إٔ  يؿ١ ٫ٚ ٗ اؾا١ًٖٝ سـ يًنٚدات،اٚمل ٜهٔ ٗ ايٌلا٥ع ايو _4

بتشـٜـ يًتنٚز، ٚإٕ نإ فيو تُٖٛ٘ بعض عًُا٥ٓا  _عًٝ٘ ايو٬ّ_دا٤ عٝو٢ 

 .جٌ ايكلاٗ، ٫ٚ أسوب٘ ُشٝشاڄَ

َٔ  ;َا أٌُ ايتشـٜـ ؾشهُت٘ ٚاٖل٠أؾ ،ٚاٱه٬ّ ٖٛ ايقٟ دا٤ بايتشـٜـ

نٌ أسـ، ٚإفا مل ٜكِ تعـؿ اينٚدات ع٢ً قاعـ٠ سٝح إٕ ايعـٍ ٫ ٜوتڀٝع٘ 

ايعـٍ بٝٓٗٔ اػتٌ ْٛاّ ايعا١ً٥، ٚسـثت ايؿً ؾٝٗا، ٌْٚأ عكٛم اينٚدات 

ؾ٬ دلّ إٔ  ;أمٚادٗٔ، ٚعكٛم ا٭بٓا٤ آبا٤ِٖ بأفاِٖ ٗ مٚداتِٗ ٚٗ أبٓا٥ِٗ

نإ ا٭ف٣ ٗ ايتعـؿ ًِٕش١ هب إٔ تهٕٛ َٔبٛط١ غرل عا٥ـ٠ ع٢ً ا٭ٌُ 

 4/227  .باٱبڀاٍ

ؾكـ ساٍٚ نجرل َٔ ايعًُا٤ تٛدٝٗ٘ ؾًِ  ٚأَا ا٫ْتٗا٤ ٗ ايتعـؿ إٍ ا٭كبع _5



 

 ْرٗ اليضاءلطائف مً تفضري ص 173

 
عـؿ ايٓوا٤ َٔ  ١ٜبًػٛا إٍ غا١ٜ َل١ٝٓ، ٚأسوب إٔ سهُت٘ ْاٚل٠ إٍ ْوب

ؾًٝى نٌ كدٌ ٜتنٚز  ;ايلداٍ ٗ غايب ا٭سٛاٍ، ٚاعتباك إعـٍ ٗ ايتعـؿ

ٜـيٓا ع٢ً إٔ ايٓوا٤ يهٌ كدٌ، ، ؾًٓؿلض إعـٍ ٜهٌـ عٔ اَلأتٌ أكبعاڄ

 .ٓعـ ايلداٍ

أْ٘ ٜهجل ايٓوا٤ ٗ آػل اينَإ ست٢ : ٚقـ أًاك إٍ ٖقا َا دا٤ ٗ ايِشٝض

 4/227  .ٜهٕٛ ـُوٌ اَلأ٠ ايكِٝ ايٛاسـ

َا ؾٝ٘  ؾبعٔ٘ ّهٔ ايتٌُٛ إٍ َعلؾ١ ;قـ تهلٙ ايٓؿٛي َا ٗ عاقبت٘ ػرل _6

يهٓ٘ مل ٜٛٗل  اهلل إٔ ؾٝ٘ ػرلاڄ ٚبعٔ٘ قـ عًِ; َٔ اـرل عٓـ غْٛ ايلأٟ

ُٛا ايلأٟ ؾًكـ كأٜتٓا ٗڇاتٻ= :قاٍ هٌٗ بٔ سٓٝـ، سٌ َلدع٘ َٔ ُؿٌ ;يًٓاي

ٚاهلل ٚكهٛي٘  ،ّٜٛ أبٞ دٓـٍ ٚيٛ ْوتڀٝع إٔ ْلؿ ع٢ً كهٍٛ اهلل أَلٙ يلؿؿْا

 .+أعًِ

ٛٳ ػٳٝٵ:طٗ هٛك٠ ايبكل٠ _تعاٍ_ٚقـ قاٍ  ٖٴ ٚٳ ًٳٝٵ٦اڄ  ٖٴٛا  ٕٵ تٳهڃلٳ ِٵ ٚٳعٳو٢ أځ لٷ يځهڂ

ِٵ ًٳلپ يځهڂ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ًٳٝٵ٦اڄ  ٕٵ تٴشٹبټٛا   . صٚٳعٳوٳ٢ أځ

ٚتػًػٌ ايلأٟ ٗ عٛاقب  ،اٱكًاؿ إٍ إعُام ايٓٛل: ٚإكِٛؿ َٔ ٖقا

ٌٝ ايٌٗٛات إٍ َا ٗ ا٭ؾعاٍ ٫َٚ  ،ا٭ًٝا٤، ٚعـّ ا٫غذلاك بايبٛاكم ايٛاٖل٠

يٛاٖل َٔ ه٤ٛ ٥٬َِ، ست٢ ٜودلٙ َوباك ايلأٟ، ؾٝتشكل ه١َ٬ سؤ ا َٔ

 4/287  .ػؿاٜا ايباطٔ

، نُا ٘ٴعٳُٵٚايعلب أَاتٛا أ١َٗ ٚأ١َ ٚأبكٛا دٳ ،١ٗٺَٻأٚ أڂ ١ٺَٻٚا٭َٗات ْع أڂ _7

ٗ قٍٛ ًاعل  ١ ْاؿكاڄَٻات، ٚٚكؿ أڂَٻ٘، ؾًِ ٜوُع َِٓٗ ا٭ڂعٳُٵأبكٛا أّ ٚأَاتٛا دٳ
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 : أٌْـٙ ابٔ نٝوإ

ُلتتتتتت ُ تيفلتىتتتتتتيُفُٛ و تتتتتتقامثّتتتتتيفُعتتتتتَُاُ 

ُ

ُوتُ ألسٕ  ُوٍّيفُمتيف ِيفٍَُٕ تدُ

ُ
 :ٗ بٝت ٜعن٣ إٍ قِٞ بٔ ن٬ب ٚٚكؿ أ١َٗ ْاؿكاڄ

ُِٔاتتتتتتتتتتُ٘عٍتتتتتتتت ُتٍتتتتتتتتتيفاّٖيُبّتتتتتتتتيفه ُُ

ُ

ُٔ لٗتتتتتيف ُابتتتتتُ٘ د بٍ تتتتتاوّتتتتتأُخبُ

ُ
 : ٗ قٍٛ دلٜل ات ق٬ًٝڄَٻٚدا٤ ٗ اؾُع أَٗات بهجل٠، ٚدا٤ أڂ

 ً ُستتتتتتتُٕٞلقتتتتتتت ُٔلتتتتتتت ُ ألخٗغتتتتتتتنُا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُيفحُعتتتتتتتيف  و تتتتتتتوتتتتتتتَُ أل ُوقمتتتتتتت ٚ ُ

ُ
 :      أَات ػاْ َا ٫ ٜعكٌ، قاٍ ايلاعٞإٕ : ٚقٌٝ

ُ يفٌتجُصتيفٟتتبُوٍتت  ُٔستتت ُ 

ُ

ُاوتتتتتتتيفتَُّٔ تتتتتتت قَُّفطتتتتتتتتٗاُلُ

ُ
 .ؾٛقع ؾٝ٘ اؿقف ثِ أكدعٖٛا ٗ اؾُع ;ٗاَٻا أٚ أڂَٻؾٝشتٌُ إٔ أٌُ أّ أڂ

4/294 

َٓٗا إؼاطب١  :ٜٚذلتب ع٢ً إثبات ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل أسهاّ تهًٝؿ١ٝ _8

، َٚٓٗا ٚدٛب ايتٛب١ َٓٗا عٓـ اقذلابٗا، َٚٓٗا إٔ اڄًـٜـ بتذٓب ايهبرل٠ ػٓباڄ

َٔ ايِػا٥ل، َٚٓٗا هًب ايعـاي١ عٔ َلتهب ايهبا٥ل،  تلى ايهبا٥ل ٜعتدل تٛب١ڄ

ا سهِ ايكآٞ إتًبى بٗا، َٚٓٗا دٛام ٖذلإ إتذاٖل بٗا، َٚٓٗ ضَٚٓٗا ْك

 .تػٝرل إٓهل ع٢ً إتًبى بٗا

هب ايهبرل٠ عٓـ طا٥ؿ١ تهؿرل َلت :َٓٗا ٚتذلتب عًٝٗا َوا٥ٌ ٗ أٍُٛ ايـٜٔ

اييت تؿلم بٌ إعاُٞ ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل، ٚاعتباكٙ َٓني١ بٌ ايهؿل  َٔ اـٛاكز

 .ؾُٗٛك عًُا٤ اٱه٬ّ ٚاٱه٬ّ عٓـ إعتني١، ػ٬ؾاڄ

يٝهٕٛ فيو  ;إٕ اهلل مل ّٝن ايهبا٥ل عٔ ايِػا٥ل: ؾُٔ ايعذا٥ب إٔ ٜكٍٛ قا٥ٌ
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ـاّ ع٢ً نٌ فْب، ْٚٛرل فيو إػؿا٤ اي٠٬ِ ايٛهڀ٢ ٗ يًٓاي عٔ اٱق مادلاڄ

ايًِٛات، ٚي١ًٝ ايكـك ٗ يٝايٞ كَٔإ، ٚهاع١ اٱداب١ ٗ هاعات اؾُع١، 

 .ٖهقا سهاٙ ايؿؼل ٗ ايتؿورل

٭ٕ ا٭ًٝا٤ اييت ْٛلٚا  ;ؿؼل عٔ كؿٙايٚقـ تبٌ فٍٖٛ ٖقا ايكا٥ٌ، ٚفٍٖٛ 

ؾإػؿا٩ٖا ٜكِـ َٓ٘  ;ٗا تهًٝـبٗا تلدع إٍ ؾٔا٥ٌ ا٭عُاٍ اييت ٫ ٜتعًل ب

يٝهجل ايٓاي َٔ ؾعٌ اـرل، ٚيهٔ إػؿا٤ ا٭َل  ;ايذلغٝب ٗ تٛػٞ َٛاْٗا

 5/27  .إهًـ ب٘ إٜكاع ٗ اي٬ٔي١ ؾ٬ ٜكع فيو َٔ ايٌاكع

 "ه٬ّ نُا ٗ سـٜح دابل إٔ ايٓيبَٔ ػِا٥ّ ًلٜع١ اٱ ٚايتُِٝ _9

ا ٚدعًت يٞ ا٭كض مل ٜعڀٗٔ أسـ قبًٞ ؾقنل َٓٗ أعڀٝت ٔواڄ: =قاٍ

 .+ٚطٗٛكاڄ َوذـاڄ

ٌٻ ٘ٴًځعٳدٳ ٍٷـٳٚايتُِٝ بٳ ٗ  عٔ ايڀٗاك٠، ٚمل أك ٭سـ َٔ ايعًُا٤ بٝاْاڄ عٴلٵاي

 ط٬ٜٛڄ ٚنإ فيو َٔ ُٖٞ مَٓاڄ ،عٔ ايڀٗاك٠ بإا٤ سه١ُ دعٌ ايتُِٝ عٛٓاڄ

 .ٚقت ايڀًب ثِ اْؿتض يٞ سه١ُ فيو

ّڇ تكلٜلٴ ٘ٹتٌلٜعٹ ١ځُٳهڃٚأسوب إٔ سٹ يڀٗاك٠ ٗ ْؿٛي إ٪ٌَٓ، ٚتكلٜل ا ينٚ

ؾًِ تذلى شلِ ساي١ ٜعـٕٚ ؾٝٗا  ;سل١َ اي٠٬ِ، ٚتلؾٝع ًأْٗا ٗ ْؿٛهِٗ

 ؾًقيو ًلع شلِ ع٬ُڄ _تعاٍ_ٕٓادا٠ اهلل  تعُٛٝاڄ ;أْؿوِٗ ًٌَِ بـٕٚ طٗاك٠

ٌعلٚا أْؿوِٗ َتڀٗلٜٔ، ٚدعٌ فيو َباًل٠ وتيٝ ;ٌٜب٘ اٱّا٤ إٍ ايڀٗاك٠

ٖٞ َٓبع إا٤، ٚ٭ٕ ايذلاب َوتعٌُ ٗ تڀٗرل اٯ١ْٝ  اييت كضايٝـٜٔ ُعٝـ ا٭

 .ِٵٗڇْٛٹٚمٖٛا، ٜٓٛؿٕٛ ب٘ َا عًل شلِ َٔ ا٭ققاك ٗ ثٝابِٗ ٚأبـاِْٗ َٚاعٴ
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َٚا ا٫هتذُاك إ٫ ٓلب َٔ فيو، َع َا ٗ فيو َٔ ػـٜـ طًب إا٤ 

 .ٚتقنرلٙ بأْ٘ َڀايب ب٘ عٓـ مٚاٍ َاْع٘ ،يؿاقـٙ

اقتٓعت ايٌلٜع١ ؾٝ٘ بايٛد٘ ٚايهؿٌ ٗ  كَن١ٜڄ طٗاك٠ڄ ِٴٚإفا قـ نإ ايتُٝ

ايڀٗاكتٌ ايِػل٣ ٚايهدل٣، نُا ؿٍ عًٝ٘ سـٜح عُاك بٔ ٜاهل، ٜٚ٪ٜـ ٖقا 

ؾٓنيت  ;ًٛا بـٕٚ ٤ٛٓٚإكِـ إٔ إوًٌُ ٕا عـَٛا إا٤ ٗ غن٠ٚ إلٜوٝع ُ

 .آ١ٜ ايتُِٝ

ٍ ايبشح ٚايتأٌَ َا علض يٞ َٔ سه١ُ ٌَلٚع١ٝ ايتُِٝ بعـ طٛ ت٢ٖٗقا َٓ

ٗ سه١ُ َكٓع١ ٗ ايٓٛل، ٚنٓت أعـ ايتُِٝ ٖٛ ايٓٛع ايٛسٝـ بٌ ا٭سهاّ 

ايٌلع١ٝ ٗ َع٢ٓ ايتعبـ بٓٛع٘، ٚأَا ايتعبـ ببعض ايهٝؿٝات ٚإكاؿٜل َٔ أْٛاع 

عباؿات أػل٣ ؾهجرل، َجٌ عـؿ ايلنعات ٗ ايًِٛات، ٚنإٔ ايٌاؾعٞ ٕا اًذلٙ 

ٝ٘ ؾٚإٔ ٜٓكٌ إتُِٝ َٓ٘ إٍ ٚدٗ٘ ٜٚـٜ٘ كاع٢  إٔ ٜهٕٛ ايتُِٝ بايذلاب ػا١ُ

َع٢ٓ ايتٓٛٝـ نُا ٗ ا٫هتذُاك، إ٫ إٔ ٖقا ايكٍٛ مل ٜٓكٌ عٔ أسـ َٔ 

اب ٕا تعقك عًٝ٘ ايوًـ ٖٚٛ َا هبل إٍ ػاطل عُاك بٔ ٜاهل سٌ ُلؽ ٗ ايذل

 69_5/68  .+ٜهؿٝو َٔ فيو ايٛد٘ ٚايهؿإ : ="ايٓيبي٘  ا٫غتواٍ، ؾكاٍ

كٝل َٓاؾع ايعـٍ َجٌ قٛاٌْ أَهٔ ٗ ؼ ـ ايكٛاٌْ اييت هٓٗا اؿهُا٤ٚل _10

ٚإهدلط١، ٚأع٢ً ايكٛاٌْ ٖٞ ايٌلا٥ع اٱشل١ٝ ٕٓاهبتٗا ؿاٍ َٔ ًلعت  ١ٓٝأث

٫بتٓا٥ٗا ع٢ً أهاي إِاحل اـاي١ِ أٚ  ;٭دًِٗ، ٚأعُٛٗا ًلٜع١ اٱه٬ّ

ؾإْٗا ٫ تعبأ با٭ْا١ْٝ  ;ايلادش١، ٚإعلآٗا عٔ أٖٛا٤ ا٭َِ ٚايعٛا٥ـ ائاي١

ٚاشل٣ٛ، ٫ٚ بعٛا٥ـ ايؿواؿ، ٚ٭ْٗا ٫ تب٢ٓ ع٢ً َِاحل قب١ًٝ ػا١ُ، أٚ بًـ 
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ٖٚـٜ٘ إٍ هٛا٤  ،ٚتكّٛ٘ ،ع٢ً َِاحل ايٓٛع ايبٌلٟ ٢ػاْ، بٌ تبتٓ

 سؿٛاڄ ;َٚٔ أدٌ ٖقا مل ٜنٍ ايِاؿٕٛ َٔ ايكاؿ٠ ٜـْٕٚٛ بٝإ اؿكٛم ;ايوبٌٝ

ًڃٓٳا كٴهٴًځٓٳا ط :_تعاٍ_ايٌلا٥ع اٱشل١ٝ، قاٍ يًعـٍ بكـك اٱَهإ ٚػا١ُ  ـٵ أځكٵهٳ يځكځ

٘ٹ ّٳ ايٓٻايٴ بٹايڃكٹوٵ ٕٳ يٹٝٳكڂٛ ُٹٝنٳا ٚٳايڃ ِٵ ايڃهٹتٳابٳ  ٗٴ َٳعٳ ٚٳأځْٵنٳيڃٓٳا   .أٟ ايعـٍ صبٹايڃبٳٝٿٓٳاتٹ 

َٚٓٗا َا اهتٓبڀ٘ عًُا٤  ،ؾُٓٗا إِْٓٛ عًٝ٘ ع٢ً يوإ كهٍٛ ايبٌل١ٜ

َٴ ;تًو ايٌلٜع١  5/95  .بٗا لٷشٳًڃَٴٚ ،ؾٝٗا زٷكٳـٵؾٗٛ 

َٚٔ أهلاك ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ سلُٗا ع٢ً تعُِٝ اؿل١ٜ ٗ اٱه٬ّ  _11

ؾإٕ اهلل ٕا بعح كهٛي٘ بـٜٔ اٱه٬ّ ناْت ايعبٛؿ١ٜ َتؿ١ٌٝ ٗ  ;بهٝؿ١ٝ َٓت١ُٛ

ٖٚٞ ا٭هل ٗ : ايبٌل، ٚأقُٝت عًٝٗا ثلٚات نجرل٠، ٚناْت أهبابٗا َتهاثل٠

 ايـٜٕٛ، ٚايتؼڀـ ٗ ايػاكات، ٚبٝع اٯبا٤ ٚا٭َٗات اؿلٚب، ٚايتِٝرل ٗ

 .أبٓا٤ِٖ، ٚايلٖا٥ٔ ٗ اـٛف، ٚايتـأٜ

ؾأبڀٌ اٱه٬ّ ْٝع أهبابٗا عـا ا٭هل، ٚأبك٢ ا٭هل ًِٕش١ تٌذٝع 

٭ٕ ايعلبٞ َا نإ  ;ا٭بڀاٍ، ٚؽٜٛـ أٌٖ ايـعاك٠ َٔ اـلٚز ع٢ً إوًٌُ

 :هل، قاٍ ايٓابػ١َٔ عٛاقب اؿلٚب َجٌ ا٭ ٜتكٞ ٦ًٝاڄ

ُ٘ ُضتتتتتت     ُعمتتتتتتُٜاُُالُتدٍتتتتتتيفهُوقتتتتتتيفات

ُ

ُٔالٌُ تتتتتتٕتُ٘ضثتتتتتتُٜقتتتتتتتؼتُض  ٟتتتتتت  ُُُ

: ثِ ؿا٣ٚ تًو اؾلاغ ايبٌل١ٜ بإهاؿ أهباب اؿل١ٜ ٗ َٓاهبات ؿ١ٜٝٓ ١ُْ

 .َٓٗا ٚادب١، َٚٓٗا َٓـٚب إيٝٗا

ٚقـ دعًت نؿاك٠ قتٌ اـڀأ ، َٚٔ ا٭هباب ايٛادب١ نؿاك٠ ايكتٌ إقنٛك٠ ٖٓا

َٔ تعڀٌٝ سل  ؼلٜل كقب١ َ٪١َٓ، ٚقـ دعٌ ٖقا ايتشلٜل بـ٫ڄ :سـُٖاأ: أَلٜٔ
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ـٷ ;اهلل ٗ فات ايكتٌٝ ٜٚلد٢ َٔ ْوً٘ َٔ ٜكّٛ  ،َٔ عباؿ اهلل ؾإٕ ايكتٌٝ عب

ٌٴ ٌٴؼٵؾًِ ٜٳ ;بعباؿ٠ اهلل ٚطاع١ ؿٜٓ٘  .َٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٛت بكتً٘ ٖقا ايُٛـ ايكات

ايعبٛؿ١ٜ َٛت; ؾُٔ توبب ٚقـ ْبٗت ايٌلٜع١ بٗقا ع٢ً إٔ اؿل١ٜ سٝا٠، ٚإٔ 

 .بـ٠عٕٝت١ ٖٚٞ إوتٗ َٛت ْؿى س١ٝ نإ عًٝ٘ ايوعٞ ٗ إسٝا٤ ْؿى نا

ّڇ افٵنڂلٴٚا ط :_تعاٍ_عٓـ قٛي٘  ٚهٓنٜـ ٖقا بٝاْاڄ ٛٵ ٘ٹ ٜٳا قځ َٹ ٛٵ َٴٛهٳ٢ يٹكځ ٍٳ  ٚٳإڇفٵ قځا

َٴًڂٛ ِٵ  ٚٳدٳعٳًځهڂ ِٵ أځْٵبٹٝٳا٤ٳ  ٌٳ ؾٹٝهڂ ِٵ إڇفٵ دٳعٳ ٘ٹ عٳًځٝٵهڂ ُٳ١ځ ايًډ  .ٗ هٛك٠ إا٥ـ٠ صناڄْٹعٵ

ؾِاكٚا نإًٛى ٫ وهُِٗ  ;ؾإٕ تأًٜٚ٘ إٔ اهلل أْكقِٖ َٔ اهتعباؿ ايؿلاع١ٓ

 159_5/158  .غرلِٖ

ِٕٝب١ أًٖ٘ ؾٝ٘  ددلاڄ ;ٚايـ١ٜ َاٍ ٜـؾع ٭ٌٖ ايكتٌٝ ػڀأڄ ،ٚثاُْٝٗا ايـ١ٜ _12

 . _نُا هٝأتٞ_ أٚ مُٖٛا ،أٚ ْكـٜٔ ،َٔ سٝٛإ

ِٿ ;كاؿٜلٖاَعٓاٖا َٚٚايـ١ٜ َعلٚؾ١ عٓـ ايعلب   .ًٗا ايكلإٓؾًقيو مل ٜؿ

عٔ ؿّ  ؾهاْت عٛٓاڄ ;ٚقـ نإ ايعلب دعًٛا ايـ١ٜ ع٢ً نٝؿٝات كتًؿ١

قاٍ  ،ٗ ايعُـ ؾهاْٛا ٜتعرلٕٚ بأػقٖا ايكتٌٝ ٗ ايعُـ ٚٗ اـڀأ، ؾأَا

 :          اؿُاهٞ

 ُٗ ٛ ُُُيف فمتتتتُٕاُُضتتتتت ُٖقتاتتتتتنُ لتىتتتتتيفهُفتتتتت ٖ

ُ

ُنتتتتتيفهُوحتعتىتتتتتيفوتتتتَُ ُايف ٗ ل تتتتقٍيفُمتتتتيُس تتتُتُ

ُ  ً ُا تتتتتتٗبُاختِٕتتتتتتئُلكتتتتتَُابتتتتتتُٜقتتتتتتٕ

ُ

ُُ  تتُٜ لعتتيف ُفيفخثتتيف ٔ ُعمتتُٜ لمتتػتُ لتت ويفُ

ُ
ـٻ . كٖٚا َا ٜذلإٓٛ عًٝ٘ٚإفا كٓٞ أٚيٝا٤ ايكتٌٝ بـ١ٜ بٌؿاع١ عُٛا٤ ايكب١ًٝ ق

 : قاٍ مٖرل

ًُدحَّتتتتُتع تد ُبتتتتتيفنت٠ؽتُفأ تتتتتاطجُُُُٜ لكمتتتتتٕ

ُ

ًٍُُُُٖسُِّ ُىّتتتتيفُوتتتتَُلتتتتٗ ُفّٗتتتتيفُؿتستتتت 

ُ
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 ،إْٗا ناْت عٌل٠ َٔ اٱبٌ: ٫ ٜأبٕٛ أػق ايـ١ٜ، قٌٝ ؾهاْٛا ٚأَا ٗ اـڀأ

إف ؾـ٣ ٚيـٙ عبـاهلل  ;ٚإٔ أٍٚ َٔ دعًٗا َا١٥ َٔ اٱبٌ عبـإڀًب بٔ ٖاًِ

بعـ إٔ ْقك فع٘ يًهعب١ َا١٥ َٔ اٱبٌ، ؾذلت ٗ قلٍٜ نقيو، ثِ تبعِٗ 

 .ايعلب

ـٚاْٞ، ٚناْت ١ ايعٳًځٝٵُٳأٍٚ َٔ دعٌ ايـ١ٜ َا١٥ َٔ اٱبٌ أبٛ هٝاك٠ عٴ: ٚقٌٝ

بٌ، ٚؿ١ٜ اؿًٝـ ِْـ ؿ١ٜ َٔ اٱبٌ، ٚؿ١ٜ ايواؿ٠ َا٥تٌ َٔ اٱ ؿ١ٜ إًو أيؿاڄ

إف قتً٘ أػٛٙ َعا١ٜٚ  ;ٚأٍٚ َٔ ٚؿٟ باٱبٌ ٖٛ مٜـ بٔ بهل بٔ ٖٛامٕ ،ايُِِٝ

 . دـ بين عاَل بٔ ُعِع١

ُٻ : و١ أٔاهاڄٚأنجل َا ٚكؿ ٗ ايو١ٓ َٔ تكـٜل ايـ١ٜ ٖٛ َا١٥ َٔ اٱبٌ ك

ٕٚ سك١، ٚعٌلٕٚ دقع١، ٚعٌلٕٚ بٓت كاض، ٚعٌلٕٚ بٓت يبٕٛ، عٌل

 . ٚعٌلٕٚ ابٔ يبٕٛ

ٔى ٚعٌلٕٚ َٔ نٌ : ع١إفا كٓٞ أٚيٝا٤ ايكتٌٝ بايـ١ٜ، َلبٻ ٚؿ١ٜ ايعُـ

 ٜ ايـ١ٜ ع٢ً أسـ ا٭بٜٛٔ تػًٝٛاڄًډػٳٚتٴ ،ُٓـ َٔ ا٭ُٓاف ا٭كبع١ ا٭ٍٚ

، ٚث٬ثٕٛ سك١، ٚأكبعٕٛ ث٬ثٕٛ دقع١: بايِٓـ ٫ بايعـؿ إفا قتٌ ابٓ٘ ػڀأ

 .ٗ بڀْٛٗا أدٓتٗا ػًؿ١، أٟ ْٛقاڄ

ؾذعًت  ،ٚإفا نإ أٌٖ ايكتٌٝ غرل أٌٖ إبٌ ْكًت ايـ١ٜ إٍ ق١ُٝ اٱبٌ تكلٜباڄ

 .٢ً أٌٖ ايٛكم اثين عٌل أيـ ؿكِٖع٢ً أٌٖ ايقٖب أيـ ؿٜٓاك، ٚع

بكل٠،  ٚقـ كٟٚ عٔ عُل بٔ اـڀاب أْ٘ دعٌ ايـ١ٜ ع٢ً أٌٖ ايبكل َا٥يت

 .٢ أٌٖ ايػِٓ أيؿٞ ًا٠ٚعً
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ًٌ، أٟ أٌٖ ايٓوٝر َجٌ أٌٖ ٚٗ سـٜح أبٞ ؿاٚؿ إٔ ايـ١ٜ ع٢ً أٌٖ اؿڂ

 .ٚاؿ١ً ثٛبإ َٔ ْٛع ٚاسـ ،ايُٝٔ، َا١٥ س١ً

ـاكٖا باػت٬ف ا٭عِاك ٚا٭قڀاك، ايلدٛع إٍ ق١ُٝ َك َٚعٝاك تكـٜل ايـٜات

 .١ٓٻٔ ٗ ايوټَٔ اٱبٌ إعٝٸ

 .يِٓـ َٔ ؿ١ٜ ايلدٌايكت١ًٝ ع٢ً اٚؿ١ٜ إلأ٠ 

 .يهتابٞ ع٢ً ايِٓـ َٔ ؿ١ٜ إوًِٚؿ١ٜ ا

 .ٞٚؿ١ٜ إلأ٠ ايهتاب١ٝ ع٢ً ايِٓـ َٔ ؿ١ٜ ايلدٌ ايهتاب

١ُ ٗ ث٬خ هٌٓ بعـ نٌ ه١ٓ لِ، ٚابتـا٤ تًو ايٓذّٛ َٔ ٚتـؾع ايـ١ٜ َٓذٻ

 . أٚ ايذلاٚض بٌ أٚيٝا٤ ايكتٌٝ ٚعاق١ً ايكاتٌ ،ٚقت ايكٔا٤ ٗ ًإٔ ايكتٌ

، أٟ أعڀ٢، َجٌ ك٢َ، َِٚـكٙ ٚؿٟ ١٣ بتؼؿٝـ ايٝا٤ َِـك ٚؿٚايـٜ

٠، ـٳ٭ٕ ايٛاٚ ثك١ًٝ، نُا سقؾت ٗ عٹ ;َجٌ ٚعـ، سقؾت ؾا٤ ايه١ًُ ؽؿٝؿاڄ

 . ض عٓٗا اشلا٤ ٗ آػل ايه١ًُ َجٌ ١ًٝ َٔ ايًٛٞٛٿٚعٴ

٘ٹط :ٚأًاك قٛي٘ ٖٵًٹ ُٳ١څ إڇيځ٢ أځ  .إٍ إٔ ايـ١ٜ تل١ٝٓ ٭ٌٖ ايكتٌٝ صَٴوٳًډ

ؾإٕ  ;ًِ إٔ أسل ايٓاي بٗا أقلب ايٓاي إٍ ايكتٌٝؾعٴ ،٭ٌٖ ف٬ُڄا نلُ  ٚف

 .ٌ ٖٛ ايكلٜب، ٚا٭سل بٗا ا٭قلبا٭ٖ

ٖٚٞ ٗ سهِ اٱه٬ّ ٜأػقٖا ٚكث١ ايكتٌٝ ع٢ً سوب إرلاخ إ٫ إٔ ايكاتٌ 

يًكتٌٝ ٫ ٜلخ َٔ ؿٜت٘، ٖٚٞ َٓني١ تعٜٛض إتًؿات،  إفا نإ ٚاكثاڄ ػڀأڄ

قٟ توبب ايكاتٌ ٗ قتً٘، ٚكَا نإ ٖقا إع٢ٓ ٖٛ إكِٛؿ ؿٝا٠ اي دعًت عٛٓاڄ

ُٖا بٛا٤، أٟ نؿإٓ ٗ : تهاٌٜ ايـَا٤، ٚقايٛا: َٔ عٗـ اؾا١ًٖٝ، ٚيقيو قايٛا
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 . ٚماؿٚا ٗ ؿ١ٜ هاؿتِٗ ،ايـّ

 . ٗ ايعؿٛ تلغٝباڄ ;ٚدعٌ عؿٛ أٌٖ ايكتٌٝ عٔ أػق ايـ١ٜ ُـق١ َٓ٘

ٚبٝٓت٘ ايو١ٓ بأِْٗ ايعاق١ً،  ،١ٚقـ أٌْ ايكلإٓ َٔ هب عًٝ٘ ؿؾع ايـٜ

 . ٚفيو تكلٜل ٕا نإ عًٝ٘ ا٭َل قبٌ اٱه٬ّ

ايكلاب١ َٔ ايكب١ًٝ ػب ع٢ً ا٭قلب ؾا٭قلب عوب ايتكـّ ٗ  :ٚايعاق١ً

 161_5/159  .ايتعِٝب

ٗٳاط: ٚقٛي٘_ 13 قًُ٘ عٓـ ْٗٛك عًُا٤ ايو١ٓ ع٢ً طٍٛ  صػٳايٹـاڄ ؾٹٝ

، نؿلاڄ باهلل ٚكهٛي٘٭ٕ قتٌ ايٓؿى يٝى  ;َٔ عُـاڄ٭دٌ قتٌ إ٪ ;إهح ٗ ايٓاك

ع٢ً قٍٛ عًُا٥ٓا َٔ أٌٖ ايو١ٓ ، ؾتعٌ تأٌٜٚ  ٗ ايٓاك إ٫ يًهؿل ٫ٚ ػًٛؿٳ

 . ٗ طٍٛ إهح، ٖٚٛ اهتعُاٍ علبٞ اـًٛؿ بإبايػ١

 :قاٍ ايٓابػ١ ٗ َلض ايٓعُإ بٔ إٓقك 

ُٔضتتتتتتتتتَُل ٖتتتتتتتتٌُْ تتتتتتتتأهُ هللُخمتتتتتتتت ُٓ

ُ

ُعتتتتتتيفو  ُٖتتتتتت اُلٍتتتتتتيفُومكتتتتتتيف ُٔلتتتتتت  لُُُ

ُ
ٚقًُ٘ عٓـ َٔ ٜهؿل بايهبا٥ل َٔ اـٛاكز ، ٚعٓـ َٔ ٜٛدب اـًٛؿ ع٢ً 

 5/164  .أٌٖ ايهبا٥ل ع٢ً ٚترل٠ إهاب اـًٛؿ باكتهاب ايهبرل٠

 _نُا عًُت_ٖقا َكاّ قـ آڀلبت ؾٝ٘ نًُات إؿولٜٔ  :ٚأقٍٛ _14

إأيٛف َٔ  ؿـ٬َٚن٘ إٔ َا فنلٙ اهلل ٖٓا ٗ ٚعٝـ قاتٌ ايٓؿى قـ ػاٚم ؾٝ٘ ا

ايوًـ إٔ فيو َٛدب ؿٌُ ايٛعٝـ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً ٚاٖلٙ  عضؾلأ٣ ب ;اٱغ٬ٚ

ؾٝجبت يًكاتٌ  ;ّٓع َٔ ٌٓ اـًٛؿ ع٢ً اجملام ؿٕٚ تأٌٜٚ، يٌـ٠ تأنٝـٙ تأنٝـاڄ

اـًٛؿ سكٝك١، غ٬ف بك١ٝ آٟ ايٛعٝـ، ٚنإٔ ٖقا إع٢ٓ ٖٛ ايقٟ دعًِٗ 
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آػل  ٭ِْٗ مل هـٚا ًَذأڄ ;َٓوٛػ١ىٕٛٓٛ ٗ اعتباك ٖقٙ اٯ١ٜ قه١ُ أٚ 

َٔ قاٌَ ايتأٌٜٚ، أٚ : ٜإٔٚٚ إيٝ٘ ٗ ًٓٗا ع٢ً َا ًٓت عًٝ٘ آٜات ايٛعٝـ

ٗ هٛك٠  _تعاٍ_ؾآٚٚا إٍ ؿع٣ٛ ْوؽ ِْٗا بكٛي٘  ;اؾُع بٌ إتعاكٓات

٘ٹ إڇيځٗاڄ آػٳلٳط :ايؿلقإ َٳعٳ ايًډ ٕٳ  ـٵعٴٛ ٔٳ ٫ ٜٳ ٔٵط :إٍ قٛي٘ص ٚٳايډقٹٜ َٳ  صتٳابٳ إڇ٫ډ 

ٌٵ فٳيٹوځط :٭ٕ قٛي٘ ٔٵ ٜٳؿڃعٳ َٳ إَا إٔ ٜلاؿ ب٘ فُٛع ايقْٛب إقنٛك٠، ؾإفا نإ  صٚٳ

ٌٴ ٚإَا إٔ ٜلاؿ  ،أدـك ٗا تٓؿع٘ ايتٛب١ ؾؿاعٌ بعٔٗا ٖٚٛ ايكتٌ عُـاڄفُٛعٹ ؾاع

 .ٖا عـ َعٗا ٠ َٓٗا ؾايكتٌ عُـاڄؾاعٌ ٚاسـ

َٚا  ،آػل آ١ٜ ْنيتإٕ آ١ٜ ايٓوا٤ =: ٚيقا قاٍ ابٔ عباي يوعٝـ بٔ دبرل

 +.ْوؼٗا ٤ًٞ

َٚٔ ايعذب إٔ ٜكاٍ ن٬ّ َجٌ ٖقا، ثِ إٔ ٜڀاٍ ٚتتٓاقً٘ ايٓاي ُٚل عًٝ٘ 

ايكلٕٚ ٗ سٌ ٫ تعاكض بٌ ٖقٙ اٯ١ٜ اييت ٖٞ ٚعٝـ يكاتٌ ايٓؿى ٚبٌ آٜات 

 .قبٍٛ ايتٛب١

ٔٵ ط:ٚفٖب ؾلٜل إٍ اؾٛاب بأْٗا ْوؼت بآ١ٜ ُٳ ٕٳ فٳيٹوځ يٹ َٳا ؿٴٚ ٌٳا٤ٴٚٳٜٳػٵؿٹلٴ   صٜٳ

ٌٳا٤ٴطع٢ً إٔ عُّٛ  بٓا٤ٶ ٔٵ ٜٳ  .ْوؽ ػِْٛ ايكتٌ صَٳ

 ;ٚفٖب ؾلٜل إٍ اؾٛاب بإٔ اٯ١ٜ ْنيت ٗ َكٝى بٔ ُباب١، ٖٚٛ ناؾل

إف ٖٛ  ;٭ٕ يؿٜ اٯ١ٜ عاّ ;ؾاـًٛؿ ٭دٌ ايهؿل، ٖٚٛ دٛاب َبين ع٢ً غً٘

ؾ٬ ؼٌُ ع٢ً  ;ٖٚٞ َٔ ُٝؼ ايعُّٛ ،ًلط١ٝ( َٔ)ؾتعٌ إٔ  ;بِٝػ١ ايٌلٙ

، ٖٚقا ٫ ًؼّ َعٌ; إ٫ عٓـ َٔ ٜل٣ إٔ هبب ايعاّ ىِِ٘ بوبب٘ ٫ غرل

 .ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إيٝ٘
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عًٝٗا  عٷُٳذٵَٴ ٖٚقٙ نًٗا ٬َد٧ ٫ ساد١ إيٝٗا، ٭ٕ آٜات ايتٛب١ ْا١ٖٔڅ

ـٻٚٛاٖلٴ َتٛاٖل٠څ ّٿ ٖا، ست٢ بًػت س ٜات ٚعٝـ ؾٝشٌُ عًٝٗا آ ;ب٘ إكڀٛعڇ ايٓ

 .ايقْٛب نًٗا ست٢ ايهؿل

ٗ تعٌٝ ٫  ٢ إٔ تأنٝـ ايٛعٝـ ٗ اٯ١ٜ إِا ٜلؾع استُاٍ اجملام ٗ نْٛ٘ ٚعٝـاڄعً

ؾ٬ ِٜض إٔ ٜعتدل أسـٖا  ;إف إ٪نـات ٖٓا كتًؿ١ إعاْٞ; إتٛعـ ب٘ ٖٚٛ اـًٛؿ

٫ أْٛاع٘، ٖٚقا ٖٛ  بٌ إِا أنـت ايػلض، ٖٚٛ ايٛعٝـ ،ٕـيٍٛ اٯػل َ٪نـاڄ

 .ٖٛ ايقٟ ٜتعٌ ايًذأ إيٝ٘، ٚايتعٌٜٛ عًٝ٘اؾٛاب ايكاطع شلات٘ اؿرل٠، ٚ

5/165_166 

ٌٴطقٛي٘  _15 ٔٵ قځبٵ َٹ ِٵ  ؾـػًتِ اٱه٬ّ به١ًُ  ،أٟ نٓتِ نؿاكاڄ :صنځقٳيٹوځ نڂٓتٴ

 .قهِ ٗ إه٬َهِ أنإ ٜلٓٝهِ فيوـٿِٳأب٢ إٔ ٜٴ ؾًٛ إٔ أسـاڄ ;اٱه٬ّ

نإ  ٛا٫ڄٖٚٞ إٔ ٜوتٌعل اٱْوإ عٓـ َ٪اػقت٘ غرلٙ أس ٖٚقٙ تلب١ٝ ع١ُٝٛ،

ٍٳ ِڇ ٔٵَٳ ٖٛ عًٝٗا تواٟٚ أسٛا بو٤ٛ إفا مل ٜكِل  ايتًُٝقٳ ٜ٪اػقٙ، نُ٪اػق٠ إعً

 .ٗ إعُاٍ دٗـٙ

ٚتڀًب  ،ؾٝعتاؿٕٚ ايتٌـٜـ عًِٝٗ ;ٕٔ ّتشٕٓٛ طًب١ ايعًِ ٚنقيو ٖٞ ع١ٛڅ

عجلاتِٗ، ٚنقيو ٠٫ٚ ا٭َٛك ٚنباك إٛٚؿٌ ٗ َعا١ًَ َٔ يٓٛلِٖ َٔ ُػاك 

اٯبا٤ َع أبٓا٥ِٗ إفا بًػت بِٗ اؿُاق١ إٔ ٜٓتٗلِٖٚ ع٢ً إٛٚؿٌ، ٚنقيو 

 . أٚ ع٢ً ائذل َٔ اٯ٫ّ ،ايًعب إعتاؿ

ٚقـ ؿيت اٯ١ٜ ع٢ً سه١ُ ع١ُٝٛ ٗ سؿٜ اؾاَع١ ايـ١ٜٝٓ، ٖٚٞ بح ايجك١ 

٭ْ٘ إفا ؾتض ٖقا  ;ٚا٭َإ بٌ أؾلاؿ ا٭١َ، ٚطلغ َا َٔ ًأْ٘ إؿػاٍ ايٌو
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إٔ ٜتِٗ َٔ اتُٗ٘، ٚبقيو  ؾًًػرل إتِٗ غرلٙايباب عول هـٙ، ٚنُا ٜتِٗ 

 ٌټٛٹإف قـ أُبشت ايت١ُٗ تٴ ;تلتؿع ايجك١، ٜٚوٌٗ ع٢ً ٓعؿا٤ اٱّإ إلٚم

 .إٓاؾكٌ َعا١ًَ إوًٌُ"ؿم ٚإٓاؾل، ٚاْٛل َعا١ًَ ايٓيبايِا

ؾٝهتؿٞ أًٖ٘ بـػٍٛ ايـاػًٌ  ;ع٢ً إٔ ٖقا ايـٜٔ هلٜع ايولٜإ ٗ ايكًٛب

ؾِٗ  ;إف ٫ ًٜبجٕٛ إٔ ٜأيؿٛٙ، ٚؽاي٘ بٌاًت٘ قًٛبِٗ ;َٓاق١ٌ ؾٝ٘ َٔ غرل

، ٖٚا ٜعٌ ع٢ً فيو ثك١ كاهؼاڄ ؾِٝرل إّاْاڄ ،ٜكتشُْٛ٘ ع٢ً ًو ٚتلؿؿ

 . ايوابكٌ ؾٝ٘ باي٬سكٌ بِٗ

إقنٛك  صتٳبٳٝٻٓٴٛاطعي تأنٝـاڄ صتٳبٳٝٻٓٴٛاؾځٳط :َٚٔ أدٌ فيو أعاؿ اهلل ا٭َل ؾكاٍ

ٕٳ ػٳبٹرلاڄط :ً٘٘ بكٛيقبً٘، ٚفٜٻ ُٳًڂٛ ُٳا تٳعٵ ٕٳ بٹ ٘ٳ نځا ٕٻ ايًډ . ٚٚعـاڄ ٖٚٛ هُع ٚعٝـاڄ صإڇ

5/168_169  

ِٵ قځايڂٛا نڂٓٻا ط _16 ِٳ نڂٓتٴ ِٵ قځايڂٛا ؾٹٝ ٗڇ ُٹٞ أځْؿڂوٹ ٚځايٹ ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ  ِٵ ايڃ ٖٴ ٛٳؾډا ٔٳ تٳ ٕٻ ايډقٹٜ إڇ

ٔٵ أځكٵضٴ ايًډ ِٵ تٳهڂ ٌٳ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ قځايڂٛا أځيځ ٔٵعٳؿٹ ٚٵيځ٦ٹوځ َٴوٵتٳ ٗٳا ؾځأڂ ٗٳادٹلٴٚا ؾٹٝ ٚٳاهٹعٳ١ڄ ؾځتٴ ٘ٹ 

ِٹرلاڄ  َٳ ٚٳهٳا٤ٳتٵ  ِٴ  ٗٳٓٻ ِٵ دٳ ٖٴ ٚٳا ٚٳايٓٿوٳا٤ٹ ( 97)َٳأڃ ٍڇ  ٔٵ ايلٿدٳا َٹ ٌٳ  ٔٵعٳؿٹ ُٴوٵتٳ إڇ٫ډ ايڃ

ٕٳ هٳبٹ٬ٝڄ  ـٴٚ ٗٵتٳ ٚٳ٫ ٜٳ ٕٳ سٹًٝځ١ڄ  ٕڇ ٫ ٜٳوٵتٳڀٹٝعٴٛ ـٳا ٛڇيڃ ٕٵ ٜٳعٵ( 98)ٚٳايڃ ٘ٴ أځ ٚٵيځ٦ٹوځ عٳوٳ٢ ايًډ ٛٳ ؾځأڂ ؿڂ

ٛٸاڄ غځؿڂٛكاڄ ٘ٴ عٳؿڂ ٕٳ ايًډ ٚٳنځا ِٵ  ٗٴ  .ص(99) عٳٓٵ

إلاؿ ب٘ ايهؿل، ٚأْٗا : ٚقـ اػتًـ ٗ إلاؿ ب٘ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ، ؾكاٍ ابٔ عباي

َه١، ؾًُا ٖادل  " ْنيت ٗ قّٛ َٔ أٌٖ َه١ ناْٛا قـ أهًُٛا سٌ نإ ايلهٍٛ

لٚا جٻهځؾځ ;ع إٌلنٌأقاَٛا َع قَِٛٗ َه١ ؾؿتِٖٓٛ ؾاكتـٚا، ٚػلدٛا ّٜٛ بـك َ

نإ أُشابٓا ٖ٪٤٫ : إوًُٕٛ: ؾكتًٛا ببـك ناؾلٜٔ، ؾكاٍ ;هٛاؿ إٌلنٌ
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كٚاٙ  ،ؾٓنيت ٖقٙ اٯ١ٜ ؾِٝٗ ;ٚيهِٓٗ أنلٖٛا ع٢ً ايهؿل ٚاـلٚز ،َوًٌُ

بٔ اٚنإ َِٓٗ أبٛ قٝى بٔ ايؿان٘، ٚاؿاكخ : ايبؼاكٟ عٔ ابٔ عباي، قايٛا

بٔ َٓب٘ اإػرل٠، ٚعًٞ بٔ أ١َٝ بٔ ػًـ، ٚايعاْ  مَع١، ٚأبٛ قٝى بٔ ايٛيٝـ بٔ

 .بٔ اؿاز; ؾٗ٪٤٫ قتًٛا

ٚنإ ايعباي بٔ عبـإڀًب، ٚعكٌٝ ْٚٛؾٌ ابٓا أبٞ طايب ؾُٝٔ ػلز َعِٗ، 

ٚا أْؿوِٗ ٚأهًُٛا بعـ فيو، ٖٚقا أُض ا٭قٛاٍ ـٳٚيهٔ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ أهلٚا ٚؾځ

 . ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ

ٚتكاعوٛا  ،إف نإ قّٛ َٔ أٌٖ َه١ أهًُٛا ;أكٜـ بايًِٛ عـّ اشلذل٠: ٚقٌٝ

 .عٔ اشلذل٠

ٚيٛ ست٢ ٜٗادل، ٜعين  نإ َٔ أهًِ ٚمل ٜٗادل ٜعتدل ناؾلاڄ: قاٍ ايوـٟ

 .أٚٗل إه٬َ٘ ٚتلى ساٍ ايٌلى

 .٫ٚ ٜهؿل تاكنٗا ،بٌ ناْت اشلذل٠ ٚادب١: ٚقاٍ غرلٙ

هؿل ٗ ْٛل ٭ْ٘ َعتدل َٔ اي ;ايهؿل _أٜٔاڄ_ؾع٢ً قٍٛ ايوـٟ ؾايًِٛ َلاؿ ب٘ 

 .ايٌلع، أٟ إٔ ايٌلع مل ٜهتـ باٱّإ إفا مل ٜٗادل ُاسب٘ َع ايتُهٔ َٔ فيو

ِٵ ط :_تعاٍ_ٖٚقا بعٝـ ؾكـ قاٍ  ٗڇ ٚٳ٫ٜٳتٹ ٔٵ  َٹ ِٵ  َٳا يځهڂ ٗٳادٳلٴٚا  ِٵ ٜٴ ٚٳيځ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٚٳايډقٹٜ

ٔڇ ؾځعٳًځٝٵهڂ ـٿٜ ِٵ ؾٹٞ اي ِٳلٴٚنڂ ٕٵ اهٵتٳٓ ٚٳإڇ ٗٳادٹلٴٚا  ٞٵ٤ٺ سٳتٻ٢ ٜٴ ًٳ ٔٵ  ِٵلٴَٹ اٯ١ٜ; ؾأٚدب  صِٵ ايٓٻ

 .ع٢ً إوًٌُ ِْلِٖ ٗ ايـٜٔ إٕ اهتِٓلِٖٚ، ٖٚقٙ ساي١ ؽايـ ساي١ ايهؿاك

ؾايًِٛ إع١ِٝ ايع١ُٝٛ، ٚايٛعٝـ ايقٟ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ُاحل : ٚع٢ً قٍٛ غرلٙ

ٚا ايقٜٔ مل ٜٗادلٚا قبٌ ؾتض َه١ ٗ عـاؿ ـټعٴيٮَلٜٔ، ع٢ً إٔ إوًٌُ مل ٜٳ

 .ايِشاب١
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ٚايقٜٔ َاتٛا  ،٭ِْٗ مل ٜتعٌ ايقٜٔ َاتٛا َِٓٗ ع٢ً اٱه٬ّ: ابٔ عڀ١ٝ قاٍ

 175 _5/174  ."ا َا علؾٛا َِٓٗ قبٌ ٖذل٠ ايٓيبٚـټتٳعٵؾًِ ٜٳ ;ع٢ً ايهؿل

٭ٕ  ،ٚقـ اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ سهِ ٖقٙ اٯ١ٜ اْك٢ٔ ّٜٛ ؾتض َه١ _17

ٚيًتُهٔ َٔ عباؿ٠ اهلل ٕؿاكق١ أٌٖ ايٌلى ٚأعـا٤ ايـٜٔ،  ;اشلذل٠ ناْت ٚادب١

ك إه٬ّ هاٚت غرلٖا، ٜٚ٪ٜـٙ ؿٕٚ سا٥ٌ وٍٛ عٔ فيو، ؾًُا ُاكت َه١ ؿا

 +.٫ ٖذل٠ بعـ ايؿتض ٚيهٔ دٗاؿ ١ْٝٚ= :سـٜح

 .دلٜٔ ولّ عًِٝٗ ايلدٛع إٍ َه١هإ إ٪َٕٓٛ ٜبكٕٛ ٗ أٚطاِْٗ إ٫ إٗاؾ

+ كاب٫ِٚٗ تلؿِٖ ع٢ً أع ،ايًِٗ أَض ٭ُشابٞ ٖذلتِٗ= :ٚٗ اؿـٜح

 .َه١قاي٘ بعـ إٔ ؾتشت 

ٗ أسهاّ ٚدٛب  غرل إٔ ايكٝاي ع٢ً سهِ ٖقٙ اٯ١ٜ ٜؿتض يًُذتٗـٜٔ ْٛلاڄ

  :اـلٚز َٔ ايبًـ ايقٟ ٜؿً ؾٝ٘ إ٪َٔ ٗ ؿٜٓ٘، ٖٚقٙ أسهاّ هُعٗا هت١ أسٛاٍ

ؾرلغِ ع٢ً ايهؿل ٖٚٛ  ;إٔ ٜهٕٛ إ٪َٔ ببًـ ٜؿً ؾٝ٘ ٗ إّاْ٘ :اؿاي١ ا٭ٍٚ

ؾٗقا سهُ٘ سهِ ايقٜٔ ْنيت ؾِٝٗ اٯ١ٜ، ٚقـ ٖادل َوًُٕٛ  ;لٚزٜوتڀٝع اـ

َٔ ا٭ْـيى سٌ أنلِٖٗ ايِٓاك٣ ع٢ً ايتِٓل، ؾؼلدٛا ع٢ً ٚدِٖٛٗ ٗ 

نٌ ٚاؿ تاكنٌ أَٛاشلِ ٚؿٜاكِٖ ْادٌ بأْؿوِٗ ٚإّاِْٗ، ًٖٚو ؾلٜل َِٓٗ ٗ 

 . 1016َٚا بعـٖا إٍ إٔ نإ اؾ٤٬ ا٭ػرل ه١ٓ  902ايڀلٜل ٚفيو ٗ ه١ٓ 

إٔ ٜهٕٛ ببًـ ايهؿل غرل َؿتٕٛ ٗ إّاْ٘ ٚيهٔ ٜهٕٛ عل١ٓ  :اؿاي١ ايجا١ْٝ

ؾٗقا قـ علض ْؿو٘ ئًل  ;يٲُاب١ ٗ ْؿو٘ أٚ َاي٘ بأهل أٚ قتٌ أٚ َِاؿك٠ َاٍ

 .ٖٚٛ سلاّ ب٬ ْناع، ٖٚقا َو٢ُ اٱقا١َ ببًـ اؿلب إؿول٠ بأكض ايعـٚ
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غرل إوًٌُ إ٫ أِْٗ مل ٜؿتٓٛا ايٓاي إٔ ٜهٕٛ ببًـ غًب عًٝ٘  :اؿاي١ ايجايج١

 .٫ٚ ٗ أْؿوِٗ ٚأَٛاشلِ ٚأعلآِٗ ،٫ٚ ٗ عباؿاتِٗ ،ٗ إّاِْٗ

ٚيهٓ٘ بإقاَت٘ ػلٟ عًٝ٘ أسهاّ غرل إوًٌُ إفا علض ي٘ ساؿخ َع ٚاسـ 

 .َٔ أٌٖ فيو ايبًـ ايقٜٔ ِٖ غرل َوًٌُ

 .ِٝ ايّٝٛ بب٬ؿ أٚكٚبا ايِٓلا١ْٖٝٚقا َجٌ ايقٟ ٜك

َٔ أدٌ أْ٘ ػلٟ  ;اٖل قٍٛ َايو إٔ إكاّ ٗ َجٌ فيو َهلٚٙ نلا١ٖ ًـٜـ٠ٚٚ

عًٝ٘ أسهاّ غرل إوًٌُ، ٖٚٛ ٚاٖل إـ١ْٚ ٗ نتاب ايتذاك٠ إٍ أكض اؿلب 

ٚايعتب١ٝ، نقيو تأٍٚ قٍٛ َايو ؾكٗا٤ ايكرلٚإ، ٖٚٛ ٚاٖل ايلهاي١، ُٚلٜض 

ب َٔ تبِلت٘، ٚاكتٔاٙ ابٔ ن٬ّ ايًؼُٞ ٗ طايع١ نتاب ايتذاك٠ إٍ أكض اؿل

ٚنقيو عبـاؿُٝـ  ،قلم ٚعبـاؿل، ٚتأٚي٘ هشٕٓٛ ٚابٔ سبٝب ع٢ً اؿل١َ

إٕ َكاَ٘ دلس١ ٗ عـايت٘، ٚٚاؾك٘ إامكٟ : ايِا٥ؼ ٚإامكٟ، ٚماؿ هشٕٓٛ ؾكاٍ

 .ٚعبـاؿُٝـ، ٚع٢ً ٖقا هلٟ ايه٬ّ ٗ ايوؿل ٗ هؿٔ ايِٓاك٣ إٍ اؿر ٚغرلٙ

ع٢ً ايِٓاك٣ دام  إٕ نإ أَرل تْٛى قٜٛاڄ: ٔ علؾ١ٚقاٍ ايدلميٞ عٔ اب

 . ٕٛ إوًٌُٓ٭ِْٗ ٜٗٝ ;ايوؿل، ٚإ٫ مل هن

إٔ ٜتػًب ايهؿاك ع٢ً بًـ أًٖ٘ َوًُٕٛ ٫ٚ ٜؿتِٖٓٛ ٗ  :اؿاي١ ايلابع١

٫ٚ ٗ أَٛاشلِ، ٚيهِٓٗ ٜهٕٛ شلِ سهِ ايك٠ٛ عًِٝٗ  ،٫ٚ ٗ عباؿتِٗ ،ؿِٜٓٗ

٢ َكت٢ٔ ًلٜع١ اٱه٬ّ نُا ٚقع ٗ ُك١ًٝ ؾك٘، ٚػلٟ ا٭سهاّ بِٝٓٗ عً

ٚنُا ٚقع ٗ ب٬ؿ غلْاط١ سٌ اهتٍٛ عًٝٗا  ،سٌ اهتٍٛ عًٝٗا كدرل ايٓلَٓـٟ

ٚأقاّ  ،ؾإٕ أًٖٗا أقاَٛا بٗا َـ٠ ;طاغ١ٝ اؾ٬يك١ ع٢ً ًلٚٙ َٓٗا اسذلاّ ؿِٜٓٗ

و، ٚا٭َا١ْ ٚمٛ في ،ٚايعـاي١ ،ٚايؿت٣ٛ ،ٚناْٛا ًٜٕٛ ايكٔا٤ ،َِٓٗ عًُا٩ِٖ
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  .ب إٗادل ع٢ً ايكاطٔ، ٫ٚ ايكاطٔ ع٢ً إٗادلعٹؾًِ ٜٳ ،ٖٚادل ؾلٜل َِٓٗ

إٔ ٜهٕٛ يػرل إوًٌُ ْؿٛف ٚهًڀإ ع٢ً بعض ب٬ؿ  :ؿاي١ اـاَو١ا

اٱه٬ّ، َع بكا٤ ًَٛى اٱه٬ّ ؾٝٗا، ٚاهتُلاك تِلؾِٗ ٗ قَِٛٗ، ١ٜ٫ٚٚ 

تِلف ا٭َلا٤ ؼت سهاَِٗ َِٓٗ، ٚاسذلاّ أؿٜاِْٗ ٚها٥ل ًعا٥لِٖ، ٚيهٔ 

ْٛل غرل إوًٌُ َٚٛاؾكتِٗ، ٖٚٛ َا ٜو٢ُ باؿُا١ٜ ٚا٫ست٬ٍ ٚايُٛا١ٜ 

ٚا٫ْتـاب، نُا ٚقع ٗ َِل َـ٠ است٬ٍ دٍٝ ايؿلْوٝى بٗا، ثِ َـ٠ است٬ٍ 

ا٭ْكًٝن، ٚنُا ٚقع بتْٛى ٚإػلب ا٭ق٢ِ َٔ ٓا١ٜ ؾلاْوا، ٚنُا ٚقع ٗ 

 . ٙ ٫ ًب١ٗ ٗ عـّ ٚدٛب اشلذل٠ َٓٗاهٛكٜا ٚايعلام أٜاّ ا٫ْتـاب، ٖٚق

ايبًـ ايقٟ تهجل ؾٝ٘ إٓانل ٚايبـع، ٚػلٟ ؾٝ٘ أسهاّ نجرل٠  :اؿاي١ ايواؿه١

٫ٚ هدل  ،ٚآػل ه٦ٝاڄ ُاؿاڄ ع٢ً ػ٬ف ُلٜض اٱه٬ّ عٝح ىً٘ ع٬ُڄ

بايكٍٛ، أٚ  إوًِ ؾٝٗا ع٢ً اكتهاب٘ ػ٬ف ايٌلع، ٚيهٓ٘ ٫ ٜوتڀٝع تػٝرلٖا إ٫

 .تڀٝع فيو أ٬ُڄ٫ ٜو

ٖٚقٙ كٟٚ عٔ َايو ٚدٛب اـلٚز َٓٗا، كٚاٙ ابٔ ايكاهِ، غرل إٔ فيو 

ا ايِاؿٌ ؿعا َٔ ؾكٗا٥ٗ ؾًِ وؿٜ إٔ أسـاڄ ;قـ سـخ ٗ ايكرلٚإ أٜاّ بين عبٝـ

 .ٜـ ٚأَجاي٘ٚسوبو بإقا١َ ايٌٝؽ أبٞ قُـ بٔ أبٞ م ،ايٓاي إٍ اشلذل٠

ًِ ٜػاؿكٖا أسـ َٔ عًُا٥ٗا ؾ _أٜٔاڄ_ٚسـخ ٗ َِل َـ٠ ايؿاطٌُٝ 

 .ٌايِاؿ

ٍٷ نجرل٠ ٖٞ أٍٚ ظٛام اٱقا١َ، ٚأْٗا َلاتب،  ٚؿٕٚ ٖقٙ ا٭سٛاٍ ايوت١ أسٛا

ٚإٕ يبكا٤ إوًٌُ ٗ أٚطاِْٗ إفا مل ٜؿتٓٛا ٗ ؿِٜٓٗ ًَِش١ ندل٣ يًذاَع١ 
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 180_5/178  .اٱه١َٝ٬

ِٻط _18 ٘ٴ ثٴ ِٵ ْٳؿڃوٳ ًٹ ٛڃ ٚٵ ٜٳ ٌٵ هٴ٤ٛاڄ أځ ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٘ٳ غځؿڂٛكاڄ كٳسٹُٝاڄ  ٚٳ ـٵ ايًډ ٘ٳ ٜٳذٹ ٜٳوٵتٳػٵؿٹلٵ ايًډ

٘ٴ عٳًٹُٝاڄ سٳهٹُٝاڄ ( 110) ٕٳ ايًډ ٚٳنځا ٘ٹ  ٘ٴ عٳًځ٢ ْٳؿڃوٹ ُٳا ٜٳهڃوٹبٴ ٔٵ ٜٳهڃوٹبٵ إڇثٵُاڄ ؾځإڇْٻ َٳ ( 111)ٚٳ

ٗٵتٳاْاڄ ٌٳ بٴ ُٳ ـٵ اسٵتٳ ٘ٹ بٳلڇ٦ٜاڄ ؾځكځ ّڇ بٹ ِٻ ٜٳلٵ ٚٵ إڇثٵُاڄ ثٴ ٔٵ ٜٳهڃوٹبٵ ػٳڀٹ٦ٝٳ١ڄ أځ َٳ َٴبٹٝٓاڄ  ٚٳ  .(ص112)ٚٳإڇثٵُاڄ 

إٔ عٌُ ايو٤ٛ أكٜـ ب٘ عٌُ ايو٤ٛ َع : ٚأسؤ َا قٌٝ ٗ تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ

ايٓاي، ٖٚٛ ا٫عتـا٤ ع٢ً سكٛقِٗ، ٚإٔ ًِٚ ايٓؿى ٖٛ إعاُٞ ايلادع١ إٍ 

 196_5/195  .أٚ ْٗٞ عٓ٘ ،كايؿ١ إل٤ ٗ أسٛاي٘ اـا١ُ َا أَل ب٘

ِ ٖٓا ٜـٍ ع٢ً أُْٗا َتػاٜلإ، ؾإلاؿ باـڀ١٦ٝ ٚاٱث اـڀ١٦ٝٹ لٴنڃفٹٚٳ _19

ِڇ إع١ِٝڂ  5/196  .ايهبرل٠ڂ :ايِػرل٠، ٚإلاؿ باٱث

٘ٹط :ٚقٛي٘ _20 ًڃلٳ ايًډ ٕٻ ػٳ ِٵ ؾځًځٝٴػٳٝٿلٴ ٗٴ َٴلٳْٻ تعلٜض َا ناْت تؿعً٘ أٌٖ ص ٚٳٯ

يـٚاع هؼٝؿ١، ؾُٔ فيو َا ٜلدع إٍ ًلا٥ع  ;اؾا١ًٖٝ َٔ تػٝرل ػًل اهلل

يهجل٠  ;ٓاّ َجٌ ؾل٤ عٌ اؿاَٞ، ٖٚٛ ايبعرل ايقٟ ٢ٓ ٚٗلٙ َٔ ايلنٛبا٭ُ

 .ب يًڀٛاغٝتَا أْوٌ، ٜٚوٝٸ

َٚٓ٘ َا ٜلدع إٍ أغلاض ف١َُٝ نايًِٛ إف أكاؿٚا ب٘ ايتنٜٔ، ٖٚٛ تٌٜٛ٘، 

 . ٚنقيو ٚهِ ايٛدٛٙ بايٓاك

ٜٚـػٌ ٗ َع٢ٓ تػٝرل ػًل اهلل ٚٓع إؼًٛقات ٗ غرل َا ػًكٗا اهلل ي٘، 

نذعٌ ايهٛانب آشل١، ٚدعٌ ايهوٛؾات ; يو َٔ اي٫٬ٔت اـلاؾ١ٝٚف

 .اـوٛؾات ؿ٥٫ٌ ع٢ً أسٛاٍ ايٓايٚ

ٜٚـػٌ ؾٝ٘ توٌٜٛ اٱعلاض عٔ ؿٜٔ اٱه٬ّ، ايقٟ ٖٛ ؿٜٔ ايؿڀل٠، 
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 . ٚايؿڀل٠ ػًل اهلل; ؾايعـٍٚ عٔ اٱه٬ّ إٍ غرلٙ تػٝرل ـًل اهلل

٫ٚ َا ٜـػٌ  ،ت َا أفٕ اهلل ؾٝ٘ٚيٝى َٔ تػٝرل ػًل اهلل ايتِلف ٗ إؼًٛقا

ٚيهٓ٘ يؿٛا٥ـ ُش١ٝ، ٚنقيو  ،ٗ َع٢ٓ اؿؤ; ؾإٕ اـتإ َٔ تػٝرل ػًل اهلل

سًل ايٌعل يؿا٥ـ٠ ؿؾع بعض ا٭ٓلاك، ٚتكًِٝ ا٭ٚؿاك يؿا٥ـ٠ تٝورل ايعٌُ 

 .إ يًٓوا٤ يٛٓع ا٭قلاٙ ٚايتنٜٔبا٭ٜـٟ، ٚنقيو ثكب اٯف

تؿًذات يًشؤ ٚإ ،ٚإتُِٓات ،ا٬ُتٚأَا َا ٚكؿ ٗ ايو١ٓ َٔ يعٔ ايٛ

ٚأسوب تأًٜٚ٘ إٔ ايػلض َٓ٘ ايٓٗٞ عٔ زلات ناْت تعـ ; ؾُُا أًهٌ تأًٜٚ٘

َٔ زلات ايعٛاٖل ٗ فيو ايعٗـ، أٚ َٔ زلات إٌلنات، ٚإ٫ ؾًٛ ؾلٓٓا 

 .عٓٗا ٕا بًؼ ايٓٗٞ إٍ سـ يعٔ ؾاع٬ت فيو ٖقٙ َٓٗٝاڄ

إفا نإ ؾٝ٘ سٜ َٔ طاع١  ٜهٕٛ إمثاڄ ٬َٚى ا٭َل إٔ تػٝرل ػًل اهلل إِا

ٚاتِاٍ اؿـٜح  ايٌٝڀإ، بإٔ هعٌ ع١َ٬ يٓش١ً ًٝڀا١ْٝ، نُا ٖٛ هٝام اٯ١ٜ

 .بٗا

ايٓٛل ايؿوٝض ع٢ً ٌَهٌ اؾاَع : فيو ٗ نتابٞ إو٢ُ ٚقـ أٚٓشٓا

 206_5/205  .ايِشٝض

ع ٭ٕ اي١ُٝٛ قٍٛ ؾٝ٘ أَل ب٤ٌٞ ْاؾع داَ :ٚدعٌ ا٭َل بايتك٣ٛ ١ُٝٚ _21

٭ْٗا ٜكِـ َٓٗا ٚعٞ  ;ؾًقيو نإ ايٌإٔ ٗ اي١ُٝٛ إهام ايكٍٛ ;ـرل نجرل

 .ايواَع، ٚاهتشٔاكٙ ن١ًُ اي١ُٝٛ ٗ ها٥ل أسٛاي٘

: ٭ْٗا اَتجاٍ ا٭ٚاَل ٚادتٓاب إٓاٖٞ، ٚيقيو قايٛا ;ٚايتك٣ٛ ػُع اـرلات

 .اؾ٬ي١َا تهلك يؿٜ ٗ ايكلإٓ َا تهلك يؿٜ ايتك٣ٛ، ٜعٕٓٛ غرل ا٭ع٬ّ ناهِ 

5/220 
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ُٹٝعاڄ ط_22 ٘ٴ هٳ ٕٳ ايًډ ٚٳنځا ِٳ  ًٹ ٚڂ ٔٵ  َٳ ٍڇ إڇ٫ډ  ٛٵ ٔٵ ايڃكځ َٹ ٗٵلٳ بٹايوټ٤ٛٹ  ٘ٴ ايڃذٳ ٫ ٜٴشٹبټ ايًډ

ٛٸاڄ ( 148)عٳًٹُٝاڄ  ٕٳ عٳؿڂ ٘ٳ نځا ٕٻ ايًډ ٔٵ هٴ٤ٛٺ ؾځإڇ ٚٵ تٳعٵؿڂٛا عٳ ٚٵ تٴؼٵؿڂٛٙٴ أځ ـٴٚا ػٳٝٵلاڄ أځ ٕٵ تٴبٵ إڇ

ـٹٜلاڄ  .(ص149)قځ

ًٳ: عكب اٯٟ اييت قبًٗا َٛقع ٖقٙ اٯ١ٜ ٗٻ ،ٙ ساٍ إٓاؾكٌٛٻإٔ اهلل ٕا  ل ًٚ

، نإ ايه٬ّ ايوابل عٝح ٜجرل ٗ ْؿٛي ايواَعٌ ط٬ٜٛڄ بؿٔا٥شِٗ تٌٗرلاڄ

يًًُُٛمٜٔ ب٘، ٚػا١ُ بعـ إٔ ُٚؿِٗ باؽاف  َٔ ايٓؿام ٚأسٛاي٘، ٚبػٔاڄ ْؿٛكاڄ

يكلإٓ، ٢ْٗٚ إوًٌُ عٔ ايهاؾلٜٔ أٚيٝا٤ َٔ ؿٕٚ إ٪ٌَٓ، ٚأِْٗ ٜوتٗن٥ٕٛ با

ؾشقك اهلل إوًٌُ َٔ إٔ ٜػِٝٛٗ فيو ع٢ً َٔ ٜتٛزلٕٛ ؾٝ٘  ;ايكعٛؿ َعِٗ

ؾٝذاٖلِٖٚ بكٍٛ ايو٤ٛ، ٚكػّ ٕٔ ًِٚ َٔ إوًٌُ إٔ هٗل يٛإ٘  ;ايٓؿام

 .٭ٕ فيو ؿؾاع عٔ ْؿو٘ ;بايو٤ٛ

ٕ بٔ َايو يڀعاّ ُٓع٘ ادتُعٛا ٗ بٝت عتبا إٔ كدا٫ڄ: ك٣ٚ ايبؼاكٟ

فيو َٓاؾل ٫  :أٜٔ َايو بٔ ايـػٌِ، ؾكاٍ بعِٔٗ: ؾكاٍ قا٥ٌ"لهٍٛ اهللي

٫ إي٘ إ٫ : ٫ تكٌ فيو أ٫ تلاٙ قـ قاٍ=: ب اهلل ٚكهٛي٘، ؾكاٍ كهٍٛ اهللو

 .+اهلل، ٜلٜـ بقيو ٚد٘ اهلل

 .اؿـٜح ...ؾإْا ْل٣ ٚدٗ٘ ِْٚٝشت٘ إٍ إٓاؾكٌ: ؾكاٍ

بأْ٘ َٓاؾل ٫  ؾُٛؿ٘ ;َت٘ يًُٓاؾك٬ٌٕم ;ؾٛٔ ٖقا ايكا٥ٌ َايو أْ٘ َٓاؾل

 .وب اهلل ٚكهٛي٘

 .يًِـ عٔ اجملامؾ١ بٛٔ ايٓؿام َٔ يٝى َٓاؾكاڄ ;ؾًعٌ ٖقٙ اٯ١ٜ ْنيت

ٕا نإ َٔ أػّ أُٚاف إٓاؾكٌ إٚٗاك ػ٬ف َا ٜبڀٕٓٛ ؾكـ فنلت  ٚأٜٔاڄ
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ٚفنلت أًٝا٤ نجرل٠ َٔ إٚٗاكِٖ ػ٬ف  ،ٚفنل ك٩ٜاِٖ ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ ،لٛاِٖ

ا ٜبڀٕٓٛ ٗ هٛك٠ ايبكل٠ نإ فيو ٜجرل ٗ ايٓؿٛي ػ١ٌٝ إٔ ٜهٕٛ إٚٗاك ػ٬ف َ

 6/5   .ؾأكاؿ اهلل تبٌ ايؿاكم بٌ اؿايٌ ْؿاقاڄ ;َا ٗ ايباطٔ

ِٵط :ٚقٛي٘ _23 ٗٴ ٘ٳ يځ إٔ ايٝٗٛؿ ايقٜٔ معُٛا قتًِٗ : وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ صًٴبٿ

ًٴ إوٝضٳ َٴ ٘ٳبٿٗ مَاِْٗ قـ  ٕوٝض ؾكتًٛٙ، ٚل٢ اهلل إوٝض َٔ إٖا١ْ با ٘ٷبٻٌٳشلِ 

٘ٳ) :ايكتٌ، ؾٝهٕٛ قٛي٘ َٔ ايٌب٘، ٖٚٛ إُاث١ً  يًُذٍٗٛ، ٌَتكاڄ َبٓٝاڄ ؾع٬ڄ (ًٴبٿ

يـ٫ي١ ؾعٌ  (ًب٘)ٚسقف إؿعٍٛ ايقٟ سك٘ إٔ ٜهٕٛ ْا٥ب ؾاعٌ  ،ٗ ايِٛك٠

٘ٳ) َٴبٿًٴ: عًٝ٘; ؾايتكـٜل( ًٴبٿ  (ِٵٗٴيځ)ُٚٓرل  ،ايؿاعٌ عٔ ْا٥باڄ (ِٵٗٴيځ)ؾٝهٕٛ  ،٘بٻٌٳ٘ 

ِٳط :ع٢ً ٖقا ايٛد٘ عا٥ـ إٍ ايقٜٔ قايٛا َٳلٵٜٳ ٔٳ  ُٳوٹٝضٳ عٹٝوٳ٢ ابٵ ًڃٓٳا ايڃ ِٖٚ  صإڇْٻا قځتٳ

: ٜٗٛؿ مَاْ٘، أٟ ٚقعت شلِ إٌاب١ٗ، ٚاي٬ّ ع٢ً ٖقا َع٢ٓ عٓـ نُا تكٍٛ

 . ٔ ع٢ً ٖقا ا٫ستُاٍٚا٫هتـكاى بٝٿ ،سٌِ يٞ ٚٔ بهقا

٢ٓ ٚيهٔ ًب٘ يًٝٗٛؿ ا٭ٚيٌ ٚاٯػلٜٔ ػدل ًُب ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ إع

ػٌٝ : يعلبؾٝهٕٛ َٔ باب قٍٛ ا; إوٝض، أٟ اًتب٘ عًِٝٗ ايهقب بايِـم

ٚيٝى مث١ ًبٝ٘ بعٝو٢ ٚيهٔ ايهقب ٗ ػدلٙ ًبٝ٘  ،إيٝو، ٚاػتً٘ ع٢ً ؾ٬ٕ

٘ بايِـم ٭دًِٗ، نقبٴ بى اـدلٴأٟ يڂ: ٌدٵبايِـم، ٚاي٬ّ ع٢ً ٖقا ٫ّ ا٭ځ

يٝدلؿٚا غًًِٝٗ َٔ اؿٓل ع٢ً  ;ًِٗ، أٟ إٔ ندلا٤ِٖ اػتًكٛٙ شلِأٟ يتًٔٝ

ي٬هتع٤٬  (ع٢ً)أٚ تهٕٛ اي٬ّ َع٢ٓ  ;إف دا٤ بإبڀاٍ ٫٬ٓتِٗ ;عٝو٢

ٗٳاط :_تعاٍ_اجملامٟ، نكٛي٘  ِٵ ؾځًځ ٕٵ أځهٳأڃتٴ  .صٚٳإڇ

تٌُٔ ؾعٌ ًب٘ َع٢ٓ ُٓع، أٟ ُٓع  (ع٢ً)ْٚهت١ ايعـٍٚ عٔ سلف 

 . دٌ إؿػاٍ ايٌب١ٗ ع٢ً عاَتِٗ٭ ،ا٭سباك ٖقا اـدل
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ٚٗ ا٭ػباك إٔ ٜٗٛفا ا٫هؼلٜٛطٞ أسـ أُشاب إوٝض، ٚنإ قـ ٌٓ 

ًٳ ٞيكٖٚٛ ايقٟ أڂ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ْٚاؾل ٖٛ ايقٟ ٢ًٚ بعٝو٢  عٝو٢،  ٘ٴبٳعًٝ٘ 

 .ٌٝ بلْابٞ أسـ ت٬َٝق اؿٛاكٌٜٚأْ٘ ايقٟ ًُب، ٖٚقا أًُ٘ ٗ إل

 . ٖٚقا ٥٬ِٜ ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ

ؾًوڀٌ، ه٦ٌ ٗ ك١َٚ عٔ ق١ٝٔ قتٌ عٝو٢  ٞٚاي (ب٬ٝطى) إٕ: اٍٜٚك

ؾأداب بأْ٘ ٫ عًِ ي٘ ب٤ٌٞ َٔ ٖقٙ ايك١ٝٔ، ؾتأٜـ بقيو آڀلاب  ،ًُٚب٘

ٚإِا اػتًل ايٝٗٛؿ ػدلٙ، ٖٚقا ٥٬ِٜ  ،ايٓاي ٗ ٚقٛع قتً٘ ًُٚب٘، ٚمل ٜكع

 .ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

كتٌ، ٫ٚ ًُب، ٚإٔ اهلل إٔ إوٝض مل ٜ: ٚايقٟ هب اعتكاؿٙ بّٓ ايكلإٓ

 .َا َا عـا فيو ؾا٭َل ؾٝ٘ قتٌُٚلاٙ َٔ طايبٝ٘، ٚأ ،كؾع٘ إيٝ٘

ٞٻ:ط_تعاٍ_ٚقـ تكـّ ايه٬ّ ٗ كؾع٘ ٗ قٛي٘  ٚٳكٳاؾٹعٴوځ إڇيځ ٛٳؾِّٝوځ  َٴتٳ ٗ  صإڇْٿٞ 

 22_6/21  .هٛك٠ آٍ عُلإ

 .ت٘، ٚيهِٓٗ كتًؿٕٛ ٗ نٝؿٝٚايتجًٝح أٌُ ٗ عكٝـ٠ ايِٓاك٣ نًِٗ _24

، (ثايٛخ) _تعاٍ_ ٌْٚأ َٔ اعتكاؿ قـَا٤ اٱشلٌٝ َٔ ِْاك٣ ايْٝٛإ إٔ اهلل

أٟ أْ٘ دٖٛل ٚاسـ، ٖٚقا اؾٖٛل فُٛع ث٬ث١ أقاِْٝ، ٚاسـٖا أقّٓٛ بِٔ 

ٖٛ ن١ًُ ك١َٝٚ، ٚؾولٙ ايكاَٛي : قاٍ ٗ ايكاَٛي ،ٕ ايكافاشلُن٠ ٚههٛ

 .تؿتناْٞ ٗ نتاب إكاُـ بايِؿ١با٭ٌُ، ٚؾولٙ اي

 .ٖٚٛ ا٫هِ، أٟ ايه١ًُ عكـ عذُٞبكاف َ (قّٓٛ) ٜٛٗل أْ٘ َعلب ن١ًُٚ

ٖٚقٙ ا٭قاِْٝ  (قـهاڄ_كٚساڄ_ابٓاڄ_آباڄ)ٚعدلٚا عٔ فُٛع ا٭قاِْٝ ايج٬ث١ بعباك٠ 
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ٖٚٛ  ،أٚ ايٛدٛؿ ايكـِٜ ،ؾا٭قّٓٛ ا٭ٍٚ أقّٓٛ ايقات: ٜتؿلع بعٔٗا عٔ بعض

 . ٖٚٛ أٌُ إٛدٛؿات ،ا٭ب

قّٓٛ ايعًِ، ٖٚٛ ا٫بٔ، ٖٚٛ ؿٕٚ ا٭قّٓٛ ا٭ٍٚ، َٚٓ٘ نإ ٚا٭قّٓٛ ايجاْٞ أ

 . تـبرل ْٝع ايك٣ٛ ايعك١ًٝ

ٚا٭قّٓٛ ايجايح أقّٓٛ ايلٚغ ايكـي، ٖٚٛ ُؿ١ اؿٝا٠، ٖٚٞ ؿٕٚ أقّٓٛ 

 . َٚٓٗا نإ إهاؿ عامل احملوٛهات ،ايعًِ

ٚقـ أًُٖٛا فنل ُؿات تكتٔٝٗا اٱشل١ٝ، َجٌ ايكـّ ٚايبكا٤، ٚتلنٛا ُؿ١ 

 ،ُؿات اهلل ٔه٬ّ ٚايكـك٠ ٚاٱكاؿ٠، ثِ أكاؿٚا إٔ ٜتأٚيٛا َا ٜكع ٗ اٱلٌٝ َاي

 ;ؾوُٛا أقّٓٛ ايقات با٭ب، ٚأقّٓٛ ايعًِ با٫بٔ، ٚأقّٓٛ اؿٝا٠ بايلٚغ ايكـي

ِٳ لٳًځطڃ٭ٕ اٱلٌٝ أځ ِٳ ا٭بٹ اه ا٫بٔ ع٢ً إوٝض كهٛي٘،  ع٢ً اهلل، ٚأطًل اه

ٕٛ إوٝض ٗ بڀٔ َلِٜ، ع٢ً أِْٗ أكاؿٚا إٔ ٚأطًل ايلٚغ ايكـي ع٢ً َا ب٘ ن

ؾلاَٛا إٔ ٜـيٛا  ،ٜٓبٗٛا ع٢ً إٔ أقّٓٛ ايٛدٛؿ ٖٛ َؿٝض ا٭قٌَٓٛ اٯػلٜٔ

ا عدل ع٢ً عـّ تأػل بعض ايِؿات عٔ بعض ؾعدلٚا با٭ب ٚا٫بٔ، نُ

 .ايؿ٬هؿ١ ايْٝٛإ بايتٛيـ

١ُ ع٢ً ٚزلٛا أقّٓٛ ايعًِ بايه١ًُ ٭ٕ َٔ عباكات اٱلٌٝ إط٬م ايهً

اهلل ٜٚبًػ٘، إوٝض، ؾأكاؿٚا إٔ إوٝض َٛٗل عًِ اهلل، أٟ أْ٘ ٜعًِ َا عًُ٘ 

َٴ ;ايلهاي١ ٖٚٛ َع٢ٓ با٭يؿاٚ  ٬ڄًډهځإف نإ ايعًِ ّٜٛ تـٜٚٔ ا٭ْادٌٝ 

اٱشل١ٝ ايل١َٝٚ، ؾًُا اًتبٗت عًِٝٗ إعاْٞ أػقٚا  ا٫ُڀ٬س١ٝ يًشه١ُ

ايِٓلا١ْٝ، ٚقاكبٛا عكٝـ٠  قا أٌُؾاعتكـٚا إٔ ا٭كباب ث٬ث١ ٖٚ ;بايٛٛاٖل
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ؾتُٖٛٛا إٔ عًِ اهلل اؼـ بإوٝض،  ،ثِ دلِٖ ايػًٛ ٗ تكـٜى إوٝض ،ايٌلى

ؾإوٝض دٖٛلإ  ;، باؼاؿ أقّٓٛ ايعًِ ب٘إٕ إوٝض ُاك ْاهٛت٘ ٫ٖٛتاڄ: ؾكايٛا

ٚأقّٓٛ ٚاسـ، ثِ ٌْأت ؾِٝٗ عكٝـ٠ اؿًٍٛ، أٟ سًٍٛ اهلل ٗ إوٝض بعباكات 

ٖقا أٌُ  ،اهلل ٖٛ إوٝض: بإوٝض، ؾكايٛا١، ثِ اعتكـٚا اؼاؿ اهلل َتٓٛع

ايتجًٝح عٓـ ايِٓاك٣، ٚعٓ٘ تؿلعت َقاٖب ث٬ث١ أًاك إٍ ْٝعٗا قٛي٘ 

ُٳوٹٝضٴ ط :ٚقٛي٘ صٚٳ٫ تٳكڂٛيڂٛا ثٳ٬ثٳ١څط :_تعاٍ_ ٛٳ ايڃ ٖٴ ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٔٳ قځايڂٛا إڇ ـٵ نځؿځلٳ ايډقٹٜ يځكځ

ِٳ َٳلٵٜٳ ٔٴ  ٘ٹط :٘ٚقٛي صابٵ ٕڇ ايًډ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٔڇ  ٗٳٝٵ َٿٞ إڇيځ ٚٳأڂ ْٚٹٞ  ًڃتٳ يٹًٓٻايڇ اتٻؼٹقٴ  .صأځأځْتٳ قڂ

ْٚاهٛت١ٝ أٟ إْوا١ْٝ َٔ  ،ٗ عٝو٢ ٫ٖٛت١ٝ َٔ د١ٗ ا٭ب: ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ

 . ١ٗ ا٭ّد

ٚإٔ عٝو٢ عبـ اهلل  ،قاٍ بايتٛسٝـ آكٜٛي ٚٚٗل باٱههٓـك١ٜ كاٖب ازل٘

ٔ ؾًُا تـٜٻ، ًڀإ ايلّٚ باْٞ ايكوڀٓڀ١ٝٓٝي هقوڀٓڀٝٓٛ كًٛم، ٚنإ ٗ مَٔ

آكٜٛي، ثِ كأ٣ كايؿ١ تبع َكاي١  327ِلا١ْٝ ه١ٓ ٓقوڀٓڀٝٓٛي إقنٛك باي

َٔ عًُا٤ ايِٓاك٣ ٗ  ي٘ ؾأكاؿ إٔ ٜٛسـ نًُتِٗ، ؾذُع فُعاڄ ،َعِٛ ايلٖبإ

أٚاػل ايكلٕ ايلابع َٔ ايتاكٜؽ إوٝشٞ، ٚنإ ٗ ٖقا اجملُع مٛ أيؿٞ عامل َٔ 

ٚٚدـ أنجل طا٥ؿ١ َِٓٗ ع٢ً قٍٛ  ،نجرلاڄ يِٓاك٣ ؾٛدـِٖ كتًؿٌ اػت٬ؾاڄا

ٚدعً٘ أٌُ إوٝش١ٝ ِْٚلٙ،  ،ؾأػق قٛشلِ ،ٚاسـ ث٬مثا١٥ ٚبٔع١ عٌل عإاڄ

 . ٖٚقٙ ايڀا٥ؿ١ تًكب إًها١ْٝ ْوب١ يًًُو

ٚاتؿل قٛشلِ ع٢ً إٔ ن١ًُ اهلل اؼـت ظوـ عٝو٢، ٚتكُِت ٗ ْاهٛت٘، 

ٗ بڀٔ َلِٜ،  َٚامدت٘ اَتناز اـُل بإا٤، ؾِاكت ايه١ًُ فاتاڄأٟ إْواْٝت٘، 
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ا٭ٍٚ ا٭ب فٚ : ؾاٱي٘ فُٛع ث٬ث١ أًٝا٤ _تعاٍ_هلل  ُٚاكت تًو ايقات ابٓاڄ

 . ايٛدٛؿ، ٚايجاْٞ ا٫بٔ فٚ ايه١ًُ، أٟ ايعًِ، ٚايجايح كٚغ ايكـي

ل٣ اْعكـت فاَع أػ ٗ (1)ثِ سـثت ؾِٝٗ ؾلق١ ايٝعكٛب١ٝ ٚؾلق١ ايٓوڀٛك١ٜ

 .بٌ ايلٖبإ

ؾايٝعكٛب١ٝ، ٜٚوُٕٛ اٯٕ أكثٛؿنى، ٚٗلٚا ٗ أٚاه٘ ايكلٕ ايواؿي 

; ؾِاك ٚؿَاڄ اْكًبت اٱشل١ٝ ؿُاڄ: إوٝشٝٞ، ِٖٚ أهبل َٔ ايٓوڀٛك١ٜ; قايٛا

ؾٮدٌ فيو ُـكت عٔ إوٝض ػٛاكم ايعاؿات َٔ إسٝا٤  ،اٱي٘ ٖٛ إوٝض

ٖا ٜعذن عٓ٘ غرل  _تعاٍ_ب٘ ُٓع٘ ُٓع اهلل ؾأً ;ٚا٭بلْ ٘ٚإبلا٤ ا٭نُ ،إٛت٢

 ._تعاٍ_اهلل 

ـٵ ط :_تعاٍ_، ٚهٓتعلض يقنلٖا عٓـ قٛي٘ ١څبٳاقٹعٳٚنإ ِْاك٣ اؿب١ٌ ٜٳ يځكځ

َٳلٵٜٳِ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ٛٳ ايڃ ٖٴ ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٔٳ قځايڂٛا إڇ ٗ هٛك٠ إا٥ـ٠، ٚعٓـ قٛي٘  صنځؿځلٳ ايډقٹٜ

ـٳ ا٭ځسٵنٳاط :_تعاٍ_ ِٵؾځاػٵتٳًځ ٗڇ ٔٵ بٳٝٵٓٹ َٹ  . صبٴ 

اؼـت ايه١ًُ ظوـ إوٝض بڀلٜل اٱًلام نُا تٌلم : وڀٛك١ٜ قايتٚايٓٻ

ؾًقيو ٖٛ إْوإ إي٘،  ;ؾإوٝض إْوإ، ٖٚٛ ن١ًُ اهلل ;ٛكًچَٔ بٳ ٠ٺٛٻايٌُى َٔ نڂ

                                                 

نإ كاٖباڄ بايكوڀٓڀ١ٝٓٝ ٚايٓوڀٛك١ٜ ْوب١ ، ايٝعكٛب١ٝ َٓوٛب١ إٍ كاٖب ازل٘ ٜعكٛب ايدلفعاْٞ_ 1

نقا قاٍ ايٌٗلهتاْٞ ٗ نتاب ، كاٖب ٚٗل ٗ مَٔ اـًٝؿ١ إإَٔٛ ًٚلغ ا٭ْادٌٝ، إٍ ْوڀٛك اؿهِٝ

ٕٸ  ٚايٛاٖل أْٸ٘ َٔ، إًٌ ٚايٓشٌ اًتباٙ ا٭زلا٤ ٗ أػباك ٖقٙ ايٓش١ً، ٚايقٟ ٜكٛي٘ َ٪كػٛ ايهٓٝو١ أ

ٕٸ َ٪هوٗا ٖٛ ايبڀلٜل  م١ً ايٓوڀٛك١ٜ َٛدٛؿ٠ َٔ أٚا٥ٌ ايكلٕ اـاَى َٔ ايتاكٜؽ إوٝشٞ ٚأ

ٕتٛؾ٢ ٗ بلق١ ٗ ٚا ،َوٝش١ٝ 380إٛيٛؿ ٗ سـٚؿ ه١ٓ ، ايوٛكٟ بڀلٜل ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ، ْوڀٛكٜٛي

 .ٖاتإ ايٓشًتإ تعتدلإ عٓـ إًها١ْٝ َبتـعٌٚ، 440سـٚؿ ه١ٓ 
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ايـٜين شلقٙ  أٚ ٖٛ ي٘ فاتٝتإ فات إْوا١ْٝ ٚأػل٣ إشل١ٝ، ٚقـ أطًل ع٢ً ايل٥ٝى

 .ٝلداثً ايٓش١ً يكب

 .يٓوڀٛك١ٜ غايب١ ع٢ً ِْاك٣ ايعلبٚناْت ايٓش١ً ا

ٌٿ حٿبٳٚكٖبإ ايٓوڀٛكٌٜ ٜتوابكٕٛ يٹ ،ٚنإ كٖبإ ايٝعاقب١ ت٘ بٌ ًځشٵْٹ ؾلٜلڈ ن

 .قبا٥ٌ ايعلب

 .، ٚقٝاُل٠ ايلّٚ ٓا٠ يًٝعكٛب١ٝٚنإ ا٭ناهل٠ ٓا٠ يًٓوڀٛك١ٜ

ِ، ٚدقاّ، ٚقـ ًاعت ايِٓلا١ْٝ بٓشًتٝٗا ٗ بهل، ٚتػًب، ٚكبٝع١، ٚـ

 .ٚنًب، ٚللإ، ٚايُٝٔ، ٚايبشلٜٔٚتٓٛؾ، 

 صٚٳ٫ تٳكڂٛيڂٛا ثٳ٬ثٳ١څط :_تعاٍ_ٚقـ بوڀت ٖقا يٝعًِ سؤ اٱهام ٗ قٛي٘ 

  56_6/54  .ؾًً٘ ٖقا اٱعذام ايعًُٞ ;ٚإتٝاْ٘ ع٢ً ٖقٙ إقاٖب نًٗا
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ٕ ؾٝٗا ٭ ;ٚنتب ايو١ٓ، بوٛك٠ إا٥ـ٠ ٖقٙ ايوٛك٠ زلٝت ٗ نتب ايتؿورل، _1

 .ٚقـ اػتِت بقنلٖا _عًٝ٘ ايو٬ّ_اؿٛاكٜٕٛ َٔ عٝو٢  هأشلاق١ِ إا٥ـ٠ اييت 

ٚٗ َوٓـ أٓـ بٔ سٓبٌ ٚغرلٙ ٚقعت توُٝتٗا هٛك٠ إا٥ـ٠ ٗ ن٬ّ عبـاهلل 

 .٪ٌَٓ، ٚأزلا٤ بٓت ٜنٜـ، ٚغرلِٖبٔ عُل، ٚعا١ٌ٥ أّ إا

 . ؾٗقا أًٗل أزلا٥ٗا

 . قع ٖقا ايًؿٜ ٗ أٚشلاإف ٚ ;هٛك٠ ايعكٛؿ _أٜٔاڄ_ٚتو٢ُ 

 :قاٍ"كٟٚ عٔ ايٓيب: ٞ أسهاّ ابٔ ايؿليؾؿ ;إٓكق٠ _أٜٔاڄ_ٚتو٢ُ 

 . +هٛك٠ إا٥ـ٠ تـع٢ ٗ ًَهٛت ايوُاٚات إٓكق٠=

 .أٟ أْٗا تٓكق ُاسبٗا َٔ أٜـٟ ٥٬َه١ ايعقاب: قاٍ

ؾ٬ٕ ٫ ٜكلأ هٛك٠ : ٜكاٍ (1)نٓاٜات ا٭ؿبا٤ ٭ٓـ اؾلداْٞ ٚٗ نتاب

ناْٛا _ كٓٞ اهلل عِٓٗ _  ٫ ٜؿٞ بايعٗـ، ٚفيو إٔ ايِشاب١ أٟ ا٭ػٝاك،

 :قاٍ دلٜل ،ٜوُٕٛ هٛك٠ إا٥ـ٠ هٛك٠ ا٭ػٝاك

ُ ُُ لاعٗتتتتتذُٔعاتتتتت ُآهُوثتتتتتيفع 

ُ

ُُُب تتتتتتٕ ُٚ ألختتتتتتتٗيفُ آالُٖقتتتتتت ُ

ُ 6/69 

ٚاػتِاك  ٚقـ اَتامت ٖقٙ ايوٛك٠ باتواع ْڀام اجملاؿي١ َع ايِٓاك٣، _2

ٖا ٜـٍ ع٢ً إٔ أَل ايٝٗٛؿ أػق ٗ  ،ايٓوا٤ ١ َع ايٝٗٛؿ، عُا ٗ هٛك٠اجملاؿي

                                                 

 .1326تؼب َٔ نٓاٜات ا٭ؿبا٤ طبع ايوعاؿ٠ َِل ه١ٓ َٓٔ إ 121ُؿش١  _1

 صْرٗ املائدٗ
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 . تلادع ٖٚٚٔ، ٚإٔ ا٫ػت٬ٙ َع ايِٓاك٣ أُبض أًـ َٓ٘ َٔ فٟ قبٌ

ٚٗ هٛك٠ ايٓوا٤ ؼلِٜ ايوهل عٓـ ايًِٛات ػا١ُ، ٚٗ هٛك٠ إا٥ـ٠ ؼلّ٘ 

 .ؾٗقا َتأػل عٔ بعض هٛك٠ ايٓوا٤ ٫ قاي١ ;بتاتاڄ

بٌ هٛم إٔ تٓنٍ  ،ْنٍٚ أػل٣ ٚيٝى ًٜنّ إٔ ٫ تٓنٍ هٛك٠ ست٢ ٜٓتٗٞ

 . هٛكتإ ٗ َـ٠ ٚاسـ٠

٭ٕ بلا٠٤ تٌتٌُ ع٢ً نجرل َٔ أسٛاٍ  ;َتأػل٠ عٔ هٛك٠ بلا٠٤ _أٜٔاڄ_ٖٚٞ 

إٓاؾكٌ ٚهٛك٠ إا٥ـ٠ ٫ تقنل َٔ أسٛاشلِ إ٫ َل٠، ٚفيو ٜ٪فٕ بإٔ ايٓؿام سٌ 

 .ْنٚشلا قـ اْكڀع، أٚ ػٔـت ًٛن١ أُشاب٘

ْنيت ٗ عاّ سر أبٞ بهل بايٓاي، أعين ه١ٓ توع َٔ ٚإف قـ ناْت هٛك٠ بلا٠٤ 

 ؾ٬ دلّ إٔ بعض هٛك٠ إا٥ـ٠ ْنيت ٗ عاّ سذ١ ايٛؿاع، ٚسوبو ؿي٬ٝڄ_  اشلذل٠

ِٵط :اًتُاشلا ع٢ً آ١ٜ ِٵ ؿٹٜٓٳهڂ ًڃتٴ يځهڂ ُٳ ّٳ أځنڃ ٛٵ اييت اتؿل أٌٖ ا٭ثل ع٢ً أْٗا  صايڃٝٳ

 .بٔ اـڀابْنيت ّٜٛ علؾ١، عاّ سذ١ ايٛؿاع نُا ٗ ػدل عٔ عُل 

ِٵ ؾځ٬ ط :_تعاٍ_ٚٗ هٛك٠ إا٥ـ٠ قٛي٘  ٔٵ ؿٹٜٓٹهڂ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ّٳ ٜٳ٦ٹىٳ ايډقٹٜ ٛٵ ايڃٝٳ

ِٵ ٖٴ ٛٵ ٌٳ  .صتٳؼٵ

إٕ ايٌٝڀإ قـ ٦ٜى إٔ ٜعبـ ٗ = :"ػڀب١ سذ١ ايٛؿاع ٜكٍٛ كهٍٛ اهلل ٚٗ

 72_6/71  .+ٚيهٓ٘ قـ كٓٞ َا ؿٕٚ فيو ٖا ؼكلٕٚ َٔ أعُايهِ ،بًـنِ ٖقا

ْنيت ٫هتهُاٍ بأْٗا أڂ ٧ٴبٹٓٵتٴ نجرل٠ٺ ع٢ً تٌلٜعاتٺ ٴاستٛت ٖقٙ ايوٛك٠ ٚقـ _3

، أٟ َا عاقـٚا اهلل بايعكٛؿٹ بايٛؾا٤ٹ بايُٛا١ٜٹ تٵشٳتٹتٴًلا٥ع اٱه٬ّ، ٚيقيو اؾڃ

ّڇعًٝ٘ سٌ ؿػٛشلِ ٗ اٱه٬ّ َٔ ايت ٜأػق "ؾكـ نإ ايٓيب ;َا ٜ٪َلٕٚ ب٘ نا
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ٌٿ ضڇٚايِٓ ٚايننا٠ٹ ع٢ً اي٠٬ِٹ ايبٝع١ځ دابل بٔ عبـ اهلل َوًِ، نُا ٗ سـٜح  يه

بٔ اُتش١ٓ، نُا ك٣ٚ عباؿ٠ ع٢ً ايٓاي َا ٗ هٛك٠ إ ايبٝع١ځ ٚأػقٳ، ٗ ايِشٝض

ـٴط :_تعاٍ_٘ ٗ أٚشلا قٛيڂ عٳقځٚٳٚٳ ،ايِاَت َٳا ٜٴلڇٜ ِٴ  ٘ٳ ٜٳشٵهڂ ٕٻ ايًډ ؾهاْت  صإڇ

ٍڈ ٗا بلاع١ځطايعتٴ  73_6/72.اهت٬ٗ

ٍڇُ ع٢ً ٚقـ استٛتٵ _4 َٔ اؿلاّ ٗ إأن٫ٛت، ٚع٢ً سؿٜ  ٝٝن اؿ٬

ًعا٥ل اهلل ٗ اؿر ٚايٌٗل اؿلاّ، ٚايٓٗٞ عٔ بعض احمللَات َٔ عٛا٥ـ اؾا١ًٖٝ 

ٌڇاي٤ٛٓٛٹ َجٌ ا٭م٫ّ، ٚؾٝٗا ًلا٥عٴ ِڇ، ٚايػو بايعـٍ ٗ  ، ٚا٭َلڇ، ٚايتُٝ

ّٴ ٔا٤، ٚا٭ع كِاْ ٗ ا٭ْؿىڇاي اؿهِ، ٚا٭َل بايِـم ٗ ايٌٗاؿ٠، ٚأسها

ّٴ ِٴ " ايلهٍٛ ٚتو١ًٝڂ ،اؿلاب١ٹ ٚأسها  اـُلڇ عٔ ْؿام إٓاؾكٌ، ٚؼلٜ

ٕٴٚإٝولڇ ِٴٚنؿاكتٴ ، ٚا٭ّا ٍٴبٌ أٌٖ ايهتابٹ ٗا، ٚاؿه بٌ  إعا١ًَٹ ، ٚأُٛ

َٔ ٫ٜٚتِٗ إٔ  إوًٌُ، ٚبٌ أٌٖ ايهتاب، ٚبٌ إٌلنٌ ٚإٓاؾكٌ، ٚاـ١ٌٝڂ

ٍٴٞ إٍ اكتـاؿ إوًِ عٔ ٔٳؿڃتٴ  ايعكا٥ـ ائاي١ ٭ٌٖ ايهتابٌ، ٚفنلٴ ؿٜٓ٘، ٚإبڀا

ٚڈ ٚأِْٗ  ،ايِٓاك٣ ؾُٝا شلِ َٔ سؤ ا٭ؿب َٔ أعُاٍ ايٝٗٛؿ، ٚإِْافٴ َوا

٘ٹ ق١ٝٔٹ ٚفنلٴ ،أكد٢ يٲه٬ّ ٍٴايتٝ بتؼًل إوًٌُ َا  إٓاؾكٌ، ٚا٭َلٴ ، ٚأسٛا

٘ٴ ٌٻسٹٜٓاقض أػ٬م ائايٌ ٗ ؼلِٜ َا أڂ هعب١ ٚؾٔا٥ًٗا باي شلِ، ٚايتٜٓٛ

يًُوًٌُ  َ٘ َٔ ايعدل، ٚايتقنرلٴـٻكځفيو أٚ تٳ ٌٳٚبلناتٗا ع٢ً ايٓاي، َٚا ؽًډ

 ،ٚا ب٘لٴَٹَا ٚقع ؾٝ٘ أٌٖ ايهتاب َٔ ْبق َا أڂ ٚايتعلٜضٴ _تعاٍ_بٓعِ اهلل 

 . ٚايتٗإٚ ؾٝ٘، ٚاهتـعا٩ِٖ يٲّإ بايلهٍٛ إٛعٛؿ ب٘

عٝو٢  ايلهٌ ع٢ً أِٖٗ، ًٚٗاؿ٠ٹ اؿ٠ٹبايتقنرل بّٝٛ ايكٝا١َ، ًٚٗ تٵُٳتٹٚػٴ
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ـٹ  74_6/73._تعاٍ_اهلل  ع٢ً ايِٓاك٣، ُٚذٝ

أٜٗا : إٔ أُشاب ايهٓـٟ قايٛا ي٘: إٔ ايٓكاَ سه٢: ٚفنل ابٔ عڀ١ٝ_ 5

ؾاستذب  ;ْعِ أعٌُ يهِ َجٌ بعٔ٘: اؿهِٝ اعٌُ يٓا َجٌ ٖقا ايكلإٓ، قاٍ

٫ ٜڀٝل ٖقا أسـ، إْٞ ٚاهلل َا أقـك عًٝ٘، ٚ: ؾكاٍ ،ثِ ػلز ،عِٓٗ أٜاَاڄ

٢ْٗٚ  ،ؾٓٛلت ؾإفا ٖٛ قـ أَل بايٛؾا٤ ،ؾتشت إِشـ ؾؼلدت هٛك٠ إا٥ـ٠

َٸ عٔ ايٓهح ٚسًٌ ؼ٬ًٝڄ ثِ أػدل عٔ قـكت٘  ،بعـ اهتجٓا٤ٺ ثِ اهتج٢ٓ اهتجٓا٤ٶ اڄعا

ًـ أٟ ْع دٹ_٫ٚ ٜوتڀٝع أسـ إٔ ٜأتٞ بٗقا إ٫ ٗ أد٬ؿ  ،ٚسهُت٘ ٗ هڀلٜٔ

 6/81  ._أهؿاك

ٖٛ ايـّ إٗلام، أٟ إوؿٛغ، ٖٚٛ ايقٟ ّهٔ ه٬ْٝ٘ نُا  :ايـّ ٖٓاٚ _6

ٕڀًل ٖقٙ اٯ١ٜ ع٢ً َكٝـ آ١ٜ ا٭ْعاّ، ٖٚٛ ايقٟ  ٬ٓڄ ;ُلغ ب٘ ٗ آ١ٜ ا٭ْعاّ

ىلز َٔ علٚم دوـ اؿٝٛإ بوبب قڀع ايعلم َٚا عًٝ٘ َٔ اؾًـ، ٖٚٛ ها٥ٌ 

 .ف أُٓاف ايعلٚمينز أٓل ايًٕٛ َتؿاٚت اؿُل٠ باػت٬ف ايؤ ٚاػت٬

٭ْ٘ ٜهتوب كا٥ش١ نل١ٜٗ عٓـ يكا٥٘ اشلٛا٤،  ;ٚايٛاٖل إٔ ع١ً ؼلّ٘ ايكقاك٠

ٚيقيو قاٍ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ بٓذاه١ عٝٓ٘، ٫ٚ تعلض ٗ اٯ١ٜ يقيو، أٚ ٭ْ٘ 

وٌُ َا ٗ دوـ اؿٝٛإ َٔ ا٭دنا٤ إٔل٠ اييت ٫ واٙ َعلؾتٗا، أٚ ٕا وـث٘ 

 .َٔ ائلا٠ٚ اييت تعٛؿ ع٢ً اـًل اٱْواْٞ بايؿواؿايـّ  ًلبٹ ؿٴٛټعٳتٳ

ؾهاْٛا ٗ اجملاعات ٜؿِـٕٚ َٔ إبًِٗ ٚىًڀٕٛ  ;ٚقـ ناْت ايعلب تأنٌ ايـّ

ن بهول ايعٌ ٚاشلا٤ ٚناْٛا ّٮٕٚ إِرل ٗڇًڃايـّ بايٛبل ٜٚأنًْٛ٘، ٜوُْٛ٘ ايعٹ

ّٳ إڇْٻ:ط_تعاٍ_بايـّ ٌْٜٚٛٚٗا ٜٚأنًْٛٗا، ٚقـ تكـّ فيو عٓـ قٛي٘  ُٳا سٳلٻ
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ّٳ ـٻ ٚٳاي ُٳٝٵتٳ١ځ  ِٵ ايڃ  90_6/89  .ٗ هٛك٠ ايبكل٠ صعٳًځٝٵهڂ

ُٴٓٵؼٳٓٹكځ١ڂط _7 هـ فاكٟ : ٚاـٓل ،ٖٞ اييت علض شلا َا ىٓكٗا ص:ٚٳايڃ

 ،ايٓؿى بائػ٘ ع٢ً اؿًل، أٚ بوـٙ، ٚقـ ناْٛا ٜلبڀٕٛ ايـاب١ عٓـ ػٌب١

 .ىٓكْٛٗا عٓـ إكاؿ٠ قتًٗا ٚمل ٌٜعلٚا بٗا، ٚمل ٜهْٛٛا ،ؾانٓكت ،ؾلَا ؽبڀت

ٛٵقڂٛفٳ٠ڂط :إٓؼٓك١، ٚمل ٜكٌ إؼٓٛق١ غ٬ف قٛي٘: ٚيقيو قٌٝ ٖٓا ُٳ  صٚٳايڃ

ؾإفا َاتت  ،نإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ىٓكٕٛ ايٌا٠ ٚغرلٖا: ؾٗقا َلاؿ ابٔ عباي بكٛي٘

 . أنًٖٛا

إٔ إٛت بامباي ايٓؿى ٜؿوـ ايـّ باستباي  ٚسه١ُ ؼلِٜ إٓؼٓك١

ؾتِرل أدنا٤ ايًشِ إٌتٌُ ع٢ً ايـّ َٔل٠  ،ش١ُٝ ايها١ٓ٥ ؾٝ٘اؿٛاَض ايؿ

 6/91  .ٯنً٘

ٛٵقڂٛفٳ٠ڂط _8 ُٳ ُٛت ب٘ ؿٕٚ إٖلام ايـّ،  إٔلٚب١ عذل أٚ عِا ٓلباڄ :صٚٳايڃ

 .َجؼٓاڄ ٖٚٛ اهِ َؿعٍٛ َٔ ٚقق إفا ٓلب ٓلباڄ

ٚسه١ُ ؼلّٗا ُاثٌ سه١ُ ، ـ ب١ُٝٗٚتأْٝح ٖقا ايُٛـ يتأًٜٚ٘ بأْ٘ ُٚ

 . لِٜ إٓؼٓك١ؼ

ُٴتٳلٳؿٿٜٳ١ڂط ُٛت ب٘،  ٖٞ اييت هكڀت َٔ دبٌ أٚ هكڀت ٗ ب٦ل تلؿٜاڄ :صٚٳايڃ

 . ٚاؿه١ُ ٚاسـ٠

ٚايٓڀض ٓلب اؿٝٛإ فٟ ايكلٌْ  ،ؾع١ًٝ َع٢ٓ َؿعٛي١ ص:ٚٳايٓٻڀٹٝشٳ١ڂط

 6/91  .ؾُاتت ،ٚإلاؿ اييت ْڀشتٗا ب١ُٝٗ أػل٣ ،آػل بكلْٝ٘ سٝٛاْاڄ

َٳا فٴبٹضٳ عٳط _9 ِٴبٹٚٳ ٖٛ َا ناْٛا ٜقعْٛ٘ َٔ ايكلابٌ ٚايٌٓلات  ص:ًځ٢ ايٓټ
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ؾٗٛ َؿلؿ َلاؿ ب٘ اؾٓى،  ;اؿذل إِٓٛب :ب بُٔتٌِٴٚايٓټ ،ؾٛم ا٭ِْاب

ِٵ إڇيځ٢ طب بؿتض ؾوهٕٛ ِٵْٳ: ٖٛ ْع ٚٚاسـٙ ِْاب، ٜٚكاٍ: ٚقٌٝ ٗٴ نځأځْٻ

ٕٳ ٔٴٛ ِٴبٺ ٜٴٛؾٹ  .صْٴ

ِٓ َا ناْت ي٘ ُٛك٠، ٖٚٛ قـ ٜڀًل َا ٜلاؿف ايِِٓ، ٚقـ ىّ ايِ

 .ٚايِٓب َا نإ ُؼل٠ غرل َِٛك٠ َجٌ فٟ اـ١ًِ َٚجٌ هعـ

ٚا٭ُض إٔ ايِٓب ٖٛ سذاك٠ غرل َكِٛؿ َٓٗا أْٗا ُجاٍ يٰشل١، بٌ ٖٞ 

ؾإٕ  ;َٛٓٛع١ ٭ٕ تقبض عًٝٗا ايكلابٌ ٚايٓوا٥و اييت ٜتكلب بٗا يٰشل١ ٚيًذٔ

 .آع َع١ٓٝ تكِـ يًتكلبٚشلا أزلا٤ ٚناْت ٗ َٛ ،ا٭ُٓاّ ناْت َعـٚؿ٠

ٌټ_ٚإِا ناْٛا  ،٫ٚ ناْت شلا أزلا٤ ،ٚأَا ا٭ِْاب ؾًِ تهٔ َعـٚؿ٠  ٜتؼقٖا ن

إٔ ايعلب ناْٛا ٜعُٕٛٛ : ؾكـ ك٣ٚ أ١ُ٥ أػباك ايعلب ;ٖاـٜتكلبٕٛ عٓ _سٞ

عًِٝٗ  ِٳٛڂٚػلدٛا َٔ َه١ عٳ ،ايهعب١، ِٖٚ ٚيـ إزلاعٌٝ، ؾًُا تؿلم بعِٔٗ

ؾٓشٔ ِْٓب ٗ أسٝا٥ٓا سذاك٠ تهٕٛ يٓا َٓني١  ;يهعب١ سذلا: ؾكايٛا ايهعب١ٹ ؾلامٴ

ـټ ;ايهعب١ اك بِٔ ٚٻؾِٓبٛا ٖقٙ ا٭ِْاب، ٚكَا طاؾٛا سٛشلا، ٚيقيو ٜوُْٛٗا اي

 .ٜٚقعٕٛ عًٝٗا ايـَا٤ إتكلب بٗا ٗ ؿِٜٓٗ ،ايـاٍ إٌـؿ٠ ٚبتٌـٜـ ايٛاٚ

ٗ ُشٝض  ٚعٔ أبٞ كدا٤ ايعڀاكؿٟ ،يو أسؤ اؿذاك٠ٚناْٛا ٜڀًبٕٛ يق

ٚأػقْا اٯػل  ،َٓ٘ أيكٝٓا ا٭ٍٚ ػرلاڄ نٓا ْعبـ اؿذل ؾإفا ٚدـْا سذلاڄ: ايبؼاكٟ

 ،ثِ د٦ٓا بايٌا٠ ،ْعٓا دج٠ٛ َٔ تلاب_ أٟ ٗ ب٬ؿ ايلٌَ_ مل لـ سذلاڄ ؾإفا

 . يِٝرل ْٛرل اؿذل ثِ طؿٓا ب٘ ،ؾشًبٓاٖا عًٝ٘

ٌ َج ،يكبا٥ٌسذاك٠ أعـت يًقبض ٚيًڀٛاف ع٢ً اػت٬ف عكا٥ـ ا :ؾايِٓب

سٕٛ ٚناْٛا ٜقعٕٛ ع٢ً ا٭ِْاب ٌٜٚلٸ ،سذل ايػبػب ايقٟ نإ سٍٛ ايعن٣
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١ْ، قاٍ ا٭ع٢ٌ ٜقنل يًوـ ايًشِ ٌْٜٚٛٚ٘، ؾٝأنًٕٛ بعٔ٘ ٜٚذلنٕٛ بعٔاڄ

 :          ٗ قِٝـت٘ اييت ُٓعٗا ٗ َـس٘"ُٚاٜا ايٓيب

ٍد ٍُْ َك دٍ ٕةُالُت صدٍ  نَتُب صد ٔن ُ ل

قبٌ ايبعج١، ٚقـ علض عًٝ٘ ايلهٍٛ "ْؿٌٝ يًٓيب ٚقاٍ مٜـ بٔ عُلٚ بٔ

 .٫ آنٌ ٖا تقعٕٛ ع٢ً أِْابهِ  إْٞ :يٝأنٌ َع٘ ٗ عهاٚ ;هؿل٠

، ٚناْٛا نإ سٍٛ ايبٝت ث٬مثا١٥ ْٚٝـ ٚهتٕٛ ِْباڄ: ٚٗ سـٜح ؾتض َه١

 95_6/93.   ٚكًٛا ايهعب١ بـَا٥ٗا ،إفا فعٛا عًٝٗا كًٖٛا بايـّ

ناْٛا ٜؿعًْٛ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ٜتڀًبٕٛ  ّ ٓلب آػلَٚٔ ا٫هتكواّ با٭م٫ _10

 ؟ٞ ايٓذاغ ٚايٓؿع أٚ ٖٞ ػٝب١ ٚٓلٌٖ ٖ: ب٘ َعلؾ١ عاقب١ ؾعٌ ٜلٜـٕٚ ؾعً٘

 _أٜٔاڄ_َٔ ايٓٗٞ  ٚإف قـ نإ يؿٜ ا٫هتكواّ ًٌُٜ٘ ؾايٛد٘ إٔ ٜهٕٛ َلاؿاڄ

ٚتهٕٛ ايوٌ  ،ؾتهٕٛ إكاؿت٘ إؿَاداڄ ;ع٢ً قاعـ٠ اهتعُاٍ إٌذلى ٗ َعٓٝٝ٘

ٜ َٔ ػرل أٚ ِ بايهول أٟ اؿوٵايكٹ ٚطًبٴ، ِڇوٵيتا٤ يًڀًب، أٟ طًب ايكٹٚا

 .ٓـٙ، أٟ طًب َعلؾت٘

نػرلِٖ َٔ إعاُلٜٔ َٛيعٌ َعلؾ١ ا٫ط٬ع ع٢ً َا هٝكع َٔ  نإ ايعلب

أسٛاشلِ أٚ ع٢ً َا ػؿٞ َٔ ا٭َٛك إهت١َٛ، ٚناْٛا ٜتُٖٕٛٛ بإٔ ا٭ُٓاّ 

ٛٿ ا٭ُٓاّ شلِ طلٜك١ڄ هـ١ْڂ ؾوٛيت ;ٚاؾٔ ٜعًُٕٛ تًو إػٝبات ٖٕٛ عًِٝٗ ّ

 .٫َاڄؾذعًٛا أم ;بٗا

ـٵغ :ٜٚكاٍ ي٘ ،ِ بؿتشتٌيځْع مٳ :ٚا٭م٫ّ بهول ايكاف ٚههٕٛ ايـاٍ  قٹ

 . ٖٚٛ هِٗ ٫ سـٜـ٠ ؾٝ٘

ٜٚتكاَلٕٚ ع٢ً  ،إكاَل٠ ع٢ً أدنا٤ دنٚك ٜٓشلْٚ٘ :ٚنٝؿ١ٝ اهتكواّ إٝول
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ْٛٳوځ ط :_تعاٍ_ّ عًٝٗا عٓـ قٛي٘ أدنا٥٘، ٚتًو عٌل٠ هٗاّ تكـّ ايه٬ ٜٳوٵأځيڂ

ُٳٝٵوٹلڇ ٚٳايڃ ُٵلڇ  ٔٵ ايڃؼٳ  . اٯ١ٜ ٗ هٛك٠ ايبكل٠ صعٳ

َٚا اهتكوُتِ عًٝ٘ با٭م٫ّ، ؾػرل ا٭هًٛب : ٚنإ َكت٢ٔ ايٛاٖل إٔ ٜكاٍ

ّڇط :ٚعـٍ إٍ ُٴٛا بٹا٭ځمٵ٫ ٕٵ تٳوٵتٳكڃوٹ يٝهٕٛ أسلٌ يًٓٗٞ عٔ طلٜكيت  صٚٳأځ

 . فيو إؿَاز بـٜعا٫هتكواّ نًتُٝٗا، ٚ

 (أَلْٞ كبٞ)أسـُٖا َهتٛب عًٝ٘ : ٚأًٗل ُٛك ا٫هتكواّ ث٬ث١ قـاغ

 أٚ (ْٗاْٞ كبٞ) ٚاٯػل َهتٛب عًٝ٘ ،ٜٚوُْٛ٘ اٯَل (اؾعٌ)ٚكَا نتبٛا عًٝ٘ 

ٌ بِٔ ايػٌ إعذ١ُ ٚههٕٛ ايؿا٤ ؿڃٚايجايح غڂ ،ٜٚوُْٛ٘ ايٓاٖٞ( ٫ تؿعٌ)

 .َذلٚى بـٕٚ نتاب١أػت ايكاف أٟ 

فٖب إٍ  _ أّ ٓاكاڄ ٫ ٜـكٟ أٜهٕٛ ْاؾعاڄ أٚ ع٬ُڄ أكاؿ أسـِٖ هؿلاڄ ؾإفا

 ؾأداٍ ا٭م٫ّ، ؾإفا ػلز ايقٟ عًٝ٘ نتاب١ ؾعًٛا َا كهِ شلِ، ;هاؿٕ ُُِٓٗ

 .ٚإفا ػلز ايػؿٌ أعاؿٚا اٱداي١

اهتكوِ با٭م٫ّ عٓـ فٟ  ،لذٵايكٝى إٔ ٜكّٛ ٭ػق ثاك أبٝ٘ سٴٕٚا أكاؿ اَل٩ 

 :  ؾهول ايكـاغ ٚقاٍ ،ؾؼلز ي٘ ايٓاٖٞ _ُِِٓ ػجع_ اـ١ًِ

ُلُٕ ٍتجُٖتيفن ُ رتمت ُ نتٕتتٕ  ُُُُ

ُ

ُودمتتتُ٘ٔ تتتيفُُشتتتٗخ ُ نتقاتتتٕ  ُُُ

ُحُتٍُْعَُقثنُ لع  َُٚٔ  ُ

ٚدـ ُٛك٠ إبلاِٖٝ ٜوتكوِ "إٔ كهٍٛ اهلل: ٗ سـٜح ؾتض َه١ ٚقـ ٚكؿ

 +.نقبٛا ٚاهلل إٕ اهتكوِ بٗا ق٘= :با٭م٫ّ ؾكاٍ

بٌإٔ ا٫هتكواّ  تٜٓٛٗاڄ ;أٚ تُٖٖٛٛا يقيوِٖٚ قـ اػتًكٛا تًو ايِٛك٠، 

 . يًٓاي ايقٜٔ هًٕٗٛ با٭م٫ّ، ٚت٬ًٝٔڄ
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ِْٗ، َٚٔ سهاَِٗ، ٚنإ نٗا َٔٚناْت شلِ أم٫ّ أػل٣ عٓـ نٌ نأٖ 

َٔ أِٖ َا ٜعلض  ٗ ايهعب١ هبع١ قـ نتبٛا ع٢ً نٌ ٚاسـ ٦ًٝاڄ (ٖبٌ)َٓٗا عٓـ 

١ٜ، إفا اػتًؿٛا ٗ تعٌٝ َٔ شلِ ٗ ً٪ِْٚٗ، نتبٛا ع٢ً أسـٖا ايعكٌ ٗ ايـ

ٚع٢ً  (َٓهِ)ات ايٓوب، َهتٛب ع٢ً ٚاسـ وٌُ ايـ١ٜ َِٓٗ ٚأم٫ّ ٱثب

 .(ًَِل)ٚٗ آػل  (َٔ غرلنِ)ٚاسـ 

 .ؿل ٗ إٝاٙ إفا تٓامعٛا ؾٝٗاٚناْت شلِ أم٫ّ ٱعڀا٤ ا

إڀًب سٌ اهتٌاك اٯشل١ ٗ ؾـا٤ ابٓ٘ عبـاهلل َٔ ايٓقك ٚبٗقٙ اهتكوِ عبـ

مل ع٢ً عبـ اهلل ْقكٙ إٔ ٜقع٘ إٍ ايهعب١ بعٌل٠ َٔ اٱبٌ، ؾؼلز اينٻايقٟ 

ؾؼلز اينمل ع٢ً  ،ؾناؿ عٌل٠ ست٢ بًؼ َا١٥ َٔ اٱبٌ ،اٯشل١ځ ضڇكٵأځ: ؾكايٛا ي٘

 .اٱبٌ ؾٓشلٖا

إٔ هلاق١  :يٓؿو٘، نُا ٚكؿ ٗ سـٜح اشلذل٠ ٚنإ ايلدٌ قـ ٜتؼق أم٫َاڄ

ؾؼلز ي٘ َا  ;ٙ إٍ أٌٖ َه١ اهتكوِ ا٭م٫ّيٝأتٞ غدل "ابٔ َايو ٕا ؿل ايٓيب

  98_6/96 . ٜهلٙ

ـٸ _11 َٔ فُٛع ايعكا٥ـ، ٚا٭عُاٍ،  ب٘ ا٭١َڂ ـ اهللڂَا نًډ :ٜٔٚاي

 6/103  .ٚايٌلا٥ع، ٚايِٓٛ

ايقٟ اقتٔت اؿه١ُ  _تعاٍ_ٖٛ إنُاٍ ايبٝإ إلاؿ هلل  :ؾإنُاٍ ايـٜٔ _12

، اييت ٫ ٜوع إوًٌُ دًٗٗا، ٚبعـ تٓذُٝ٘، ؾهإ بعـ ْنٍٚ أسهاّ ا٫عتكاؿ

تؿاٌُٝ أسهاّ قٛاعـ اٱه٬ّ اييت آػلٖا اؿر بايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٚبعـ بٝإ ًلا٥ع 

 _تعاٍ_ نإ بعـ فيو نً٘ قـ مت ايبٝإ إلاؿ هلل _ إعا٬َت ٚأٍُٛ ايٓٛاّ اٱه٬َٞ
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ٞٵط :ٗ قٛي٘ ًٳ ٌٿ  ٍٳ ط :ٚقٛي٘ ص٤ٺٚٳْٳنٻيڃٓٳا عٳًځٝٵوځ ايڃهٹتٳابٳ تٹبٵٝٳاْاڄ يٹهڂ َٳا ْٴنٿ ٔٳ يٹًٓٻايڇ  يٹتٴبٳٝٿ

ِٵ ٗڇ ٗ ٖـٟ ا٭١َ ٗ  عٝح ُاك فُٛع ايتٌلٜع اؿاٌُ بايكلإٓ ٚايو١ٓ ناؾٝاڄ صإڇيځٝٵ

 ;عباؿتٗا، َٚعاًَتٗا، ٚهٝاهتٗا ٗ ها٥ل عِٛكٖا، عوب َا تـعٛ إيٝ٘ ساداتٗا

 6/103 .ٗ نٌ ٚقت َا وتاد٘ إوًُٕٛ ؾكـ نإ ايـٜٔ ٚاؾٝاڄ

ٚيهٔ ابتـأت أسٛاٍ ْاع١ إوًٌُ بوٝڀ١ ثِ اتوعت داَعتِٗ،  _13

إف نإ تعًِٝ  ;ؾهإ ايـٜٔ ٜهؿِٝٗ يبٝإ اؿادات ٗ أسٛاشلِ َكـاك اتواعٗا

ست٢ اهتهًُت داَع١ إوًٌُ نٌ  ;يٝتُهٔ كهٛػ٘ ;ايـٜٔ بڀلٜل ايتـكٜر

َٔ بٝإ ايـٜٔ ؾهٌُ  ;نأنٌُ َا تهٕٛ أ١َ ً٪ٕٚ اؾٛاَع ايهدل٣، ُٚاكٚا أ١َڄ

 .ؾقيو َع٢ٓ إنُاٍ ايـٜٔ شلِ ٦َٜٛقَا ب٘ ايٛؾا٤ عاداتِٗ نًٗا، 

، ٚيهٔ أسٛاٍ ا٭١َ ٗ ا٭١ٖٝ ٚيٝى ٗ فيو َا ٌٜعل بإٔ ايـٜٔ نإ ْاقِاڄ

 .ؾًُا تٛؾلت نٌُ ايـٜٔ شلِ ؾ٬ إًهاٍ ع٢ً اٯ١ٜ ;غرل َوتٛؾا٠

٤ٞ دـٜـ، ٚيهٓ٘ َٚا ْنٍ َٔ ايكلإٓ بعـ ٖقٙ اٯ١ٜ يعً٘ يٝى ؾٝ٘ تٌلٜع ً

 .تٌلٜع٘ َٔ قبٌ بايكلإٓ أٚ ايو١ٓتأنٝـ ٕا تكلك 

َجٌ دنا٤  ـٷْٴؾُا لـٙ ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ َٔ اٯٜات بعـ ٖقٙ اٯ١ٜ ٖا ؾٝ٘ تٌلٜع أڂ

ْنيت أَل بٛٓعٗا  لنّ بأْٗا ْنيت قبٌ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚإٔ ٖقٙ اٯ١ٜ ٕا _ ُٝـ احمللّ

 .ٗ ٖقا إٛٓع

٫ٚ  ،٫ٚ ؼلِٜ ،ايٓيب بعـ فيو ايّٝٛ ؼًٌٝ مل ٜٓنٍ ع٢ً: ٚعٔ ابٔ عباي

 .ؾلض

ٚمل ٜبل بِٝٓٗ إ٫  _ ٚايعٝاف باهلل_ ؾًٛ إٔ إوًٌُ أٓاعٛا نٌ أثاك٠ َٔ عًِ 

 .إٍ َا وتادْٛ٘ ٗ أَٛك ؿِٜٓٗ ٫هتڀاعٛا ايٍُٛٛ ب٘ ;ايكلإٓ
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إ٫ ٚاجملُٛع  ٫ٚ ٜهٕٛ داَعاڄ ،داَع _َع اػتِاكٙ_ايكلإٓ  :قاٍ ايٌاطيب

ِٵ ط :_تعاٍ_٭ٕ ايٌلٜع١ ُت بتُاّ ْنٚي٘ يكٛي٘  ،ٛك ن١ًٝؾٝ٘ أَ ًڃتٴ يځهڂ ُٳ ّٳ أځنڃ ٛٵ ايڃٝٳ

ِٵ إٔ اي٠٬ِ، ٚايننا٠، ٚاؾٗاؿ، ٚأًباٙ فيو، مل تبٌ : ٚأْت تعًِ صؿٹٜٓٳهڂ

ات َٔ ايعكٛؿ ٜٻْٝع أسهاَٗا ٗ ايكلإٓ، إِا بٝٓتٗا ايو١ٓ، ٚنقيو ايعاؿٹ

ٛع ايٌلٜع١ إٍ نًٝاتٗا إع١ٜٛٓ ٚدـْاٖا قـ ٚاؿـٚؿ ٚغرلٖا، ؾإفا ْٛلْا إٍ كد

 ،ائلٚكٜات، ٚاؿادٝات، ٚايتشوٝٓات: تُٔٓٗا ايكلإٓ ع٢ً ايهُاٍ، ٖٚٞ

ٖٚٛ ايو١ٓ، : ؾاـاكز عٔ ايهتاب َٔ ا٭ؿي١ ;َٚهٌُ نٌ ٚاسـ َٓٗا

 104_6/103  .إِا ٌْأ عٔ ايكلإٓ _ ٚاٱْاع، ٚايكٝاي

ْاع، ؾ٬ ت٪نٌ فبا٥شِٗ، ًٚق ؾًٝوٛا أٌٖ نتاب باٱ :ٚأَا اجملٛي_ 14

 .نتابَٔ دعًِٗ أٌٖ 

 .ٚأَا إٌلنٕٛ ٚعبـ٠ ا٭ٚثإ ؾًٝوٛا َٔ أٌٖ ايهتاب ؿٕٚ ػ٬ف

٭ِْٗ ع٢ً ؿٜٔ إشلٞ ولّ اـبا٥ح،  :ٚسه١ُ ايلػ١ِ ٗ أٌٖ ايهتاب

ٜٚتكٞ ايٓذاه١، ٚشلِ ٗ ً٪ِْٚٗ أسهاّ َٔبٛط١ َتبع١ ٫ تٛٔ بِٗ كايؿتٗا، 

 .، غ٬ف إٌلنٌ ٚعبـ٠ ا٭ٚثإشلٖٞٚٞ َوتٓـ٠ يًٛسٞ اٱ

شلِ  (مكاؿ ًت) يهٓ٘ يٝى باٱشلٞ، ؾُِٓٗ أتباع نتاب ٚأَا اجملٛي ؾًِٗ

 .ٖٚ٪٤٫ ِٖ قٌ اـ٬ف ينْـؾوتاا نتاب

 ٚعبـ٠ ٚأَا اجملٛي إا١ْٜٛ ؾِٗ إباس١ٝ ؾ٬ ىتًـ ساشلِ عٔ ساٍ إٌلنٌ

 .ا٭ٚثإ، أٚ ِٖ ًل َِٓٗ

ّ ٜعين إفا ناْٛا ٘ فنا٠ َٔ طعاّ اجملٛي ؾًٝى علاَا يٝى ؾٝ: ٚقـ قاٍ َايو
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 .ٜتكٕٛ ايٓذاه١

عٔ قـٚك "أبا ثعًب١ اـٌين هأٍ كهٍٛ اهلل إٔ: ٚٗ داَع ايذلَقٟ

 .+ٚاطبؼٛا ؾٝٗا أْكٖٛا غو٬ڄ= :ؾكاٍ ي٘، اجملٛي

 :ؾكاٍ ي٘ ،عٔ آ١ْٝ أٌٖ ايهتاب"إٔ أبا ثعًب١ هأٍ كهٍٛ اهلل: اكٟٚٗ ايبؼ

 .+ تأنًٛا ؾٝٗا، ٚإٕ مل ػـٚا ؾاغوًٖٛا ثِ نًٛا ؾٝٗاإٕ ٚدـمت غرلٖا ؾ٬=

 .+اجملٛي ؾلض، ٚغوٌ آ١ْٝ أٌٖ ايهتاب ْـب آ١ْٝٹ ٌٴوٵػٳؾځ=: قاٍ ابٔ ايعلبٞ

ؾكـ عًِ ساشلِ، ٚإِا ٜولٟ  ،ٜلٜـ ٭ٕ اهلل أباغ يٓا طعاّ أٌٖ ايهتاب

ايٌو إٍ آْٝتِٗ َٔ طعاَِٗ ٖٚٛ َأفٕٚ ؾٝ٘، ٚمل ٜبض يٓا طعاّ اجملٛي، ؾقيو 

 121_6/120  .َٓنع ايتؿلق١ بٌ آ١ْٝ ايؿلٜكٌ

ِٻ٠٬ٹطَٚع٢ٓ  _15 ِٵ إڇيځ٢ اي ُٵتٴ إفا عنَتِ ع٢ً اي٠٬ِ، ٭ٕ ايكٝاّ  :صإڇفٳا قڂ

 :عٌ، قاٍ ايٌاعلٜڀًل ٗ ن٬ّ ايعلب َع٢ٓ ايٌلٚع ٗ ايؿ

ُُُُْ ُفقتتتتيفًُٖتتتت ٔاُ لٍتتتتيف ُعٍّتتتتيفُب ٗحتتتتتت

ُ

ُالُالُوتتتتتَُستتتتتاٗنُ ؾتٍُِتتتتت ُُاُ:ٔقتتتتتيفهُ

ُ
 :          ٚع٢ً ايعنّ ع٢ً ايؿعٌ، قاٍ ايٓابػ١

ُقيفوٕ ُفقيفلٕ ُلتيفٌيفُ ريُوق ٔة                                       

 .أٟ عنَٛا كأِٜٗ ؾكايٛا

 . ٛاِ إٍ إٔ تًِچتٴـٵُٳٝٓ٘ َع٢ٓ عٳيتُٔ (إٍ)عٚايكٝاّ ٖٓا نقيو بكل١ٜٓ تعـٜت٘ ب

ٚك٣ٚ َايو ٗ إٛطأ عٔ مٜـ بٔ أهًِ أْ٘ ؾول ايكٝاّ َع٢ٓ اشلبٛب َٔ 

ؾٗقٙ ٚدٛٙ ا٭قٛاٍ ٗ تؿورل َع٢ٓ ايكٝاّ ٗ ٖقٙ  ;يّٓٛ، ٖٚٛ َلٟٚ عٔ ايوـٟا

 . ٭دٌ أؿا٤ اي٠٬ِ ;اٯ١ٜ، ٚنًٗا ت٪ٍٚ إٍ إٔ إهاب ايڀٗاك٠

ِٻ٠٬ٹ ط :ع٢ٓ ايٌلٙ ايقٟ ٗ قٛي٘ٚأَا َا ٜلدع إٍ تأٌٜٚ َ ِٵ إڇيځ٢ اي ُٵتٴ إڇفٳا قڂ



 

 

210 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ املائدٗ

 

 

 

 

 

ِٵ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٭ٕ  ;ؾٛاٖل اٯ١ٜ ا٭َل باي٤ٛٓٛ عٓـ نٌ ٠٬ُ _ اٯ١ٜ صؾځاغڃوٹًڂٛا 

ِٵطعا٭َل بػوٌ َا أَل بػوً٘ ًلٙ ب ُٵتٴ ؾاقت٢ٔ طًب غوٌ ٖقٙ  صإڇفٳا قڂ

 129_6/128  .ٚا٭َل ٚاٖل ٗ ايٛدٛب ،ا٭عٔا٤ عٓـ نٌ قٝاّ إٍ اي٠٬ِ

َٚٔ ايًڀا٥ـ َا فنلٙ ابٔ ٌٖاّ، ٗ ًلغ قِٝـ٠ نعب بٔ مٖرل عٓـ  _16

 : قٍٛ نعب

ُلكٍّتتتتيفُخمتتتتُٛقتتتت ُستتتتٗىتُوتتتتَُاوّتتتتيفُُُُ

ُ

ُفستتتتتتتتعُٔٔلتتتتتتتتعُٔ ختتتتتتتتال ُٔتاتتتتتتتت ٖنُُُ

ُ
ايعـا٠ٚ ٌَتك١ َٔ عـ٠ٚ : إْ٘ كأ٣ ْؿو٘ ٗ ايّٓٛ ٜكٍٛ=: إٔ اينكٌلٟ قاٍ

ؾهإٔ نٌ ٚاسـ  ;ػليٰ ٭ٕ إتعاؿٌٜ ٜهٕٛ أسـُٖا َؿاكقاڄ ;ايٛاؿٟ، أٟ داْب٘

 .عاٖ +٠َُٚٓٗا ع٢ً عـ

 6/149  .َٔ ا٫هِ اؾاَـ ٖٚٛ بعٝـ ٝهٕٛ ٌَتكاڄؾ

اػت٬ؾِٗ ٗ مٌ ؾتهٕٛ َٔ  ;ٚأهباب ايعـا٠ٚ ٚايبػٔا٤ ًـ٠ ا٫ػت٬ف _17

 ._بلٚتوتاْت_، ًَٚها١ْٝ، ْٚوڀٛك١ٜ، ٖٚلاتك١ ١ايـٜٔ بٌ ٜعاقب

ا نإ بٌ ًَٛى ٚتهٕٛ َٔ ايتشاهـ ع٢ً ايوًڀإ َٚتاع ايـْٝا، نُ

 6/149  .ايِٓلا١ْٝ، ٚبِٝٓٗ ٚبٌ ك٩ها٤ ؿٜاْتِٗ

؟ ع٢ً إوًٌُ نٝـ أغلٜت بِٝٓٗ ايعـا٠ٚ ِٖٚ مل ٜنايٛا إيباڄ: ؾإٕ قٌٝ _18

، نُا قـَٓاٙ ٗ هٛك٠ إٔ ايعـا٠ٚ ثابت١ بِٝٓٗ ٗ ايـٜٔ باْكواَِٗ ؾلقاڄ: ؾذٛاب٘

ٖٳاط :_تعاٍ_ايٓوا٤ عٓـ قٛي٘  ٘ٴ أځيڃكځا ُٳتٴ ٘ٴ ٚٳنځًٹ َٹٓٵ ٚٳكٴٚغٷ  ِٳ  َٳلٵٜٳ ٚفيو  صإڇيځ٢ 

 .إيِٝٗ ايعـا٠ٚ ٚػقٍ بعِٔٗ بعٔاڄ ا٫ْكواّ هل

ثِ إٕ ؿٚشلِ ناْت َٓكو١ُ َٚتشاكب١، ٚمل تنٍ نقيو، ٚإِا تأيبٛا ٗ 
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ٜناٍ ا٭َل اؿلٚب ايًِٝب١ٝ ع٢ً إوًٌُ ثِ مل ًٜبجٛا إٔ ؽافيٛا ٚؼاكبٛا، ٫ٚ 

 .بِٝٓٗ نقيو إٍ اٯٕ

ٚتأيٝـ اؼاؿ  ،اعٞ ايواعٌ ٗ ْعِٗ ع٢ً ن١ًُ ٚاسـ٠ٚنِ ٓاعت َو

بإوًٌُ ٗ كتًـ عِٛك ايتاكٜؽ اٱه٬َٞ،  ؿاڄڀڃبِٝٓٗ، ٚنإ اػت٬ؾِٗ يڂ

ع٢ً إٔ اتؿاقِٗ ع٢ً أ١َ أػل٣ ٫ ٜٓاٗ ُهٔ ايعـا٠ٚ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚنؿ٢ بقيو 

 6/149  .شلِ ع٢ً ْوٝاِْٗ َا فنلٚا ب٘ عكاباڄ

ُٹٝعاڄط :قٛي٘ َٚع٢ٓ ايتٌبٝ٘ ٗ _19 ٌٳ ايٓٻايٳ دٳ ُٳا قځتٳ ْٝع ا٭١َ  حټسٳ صؾځهځأځْٻ

ٚا٫َتٓاع َٔ إٜٛا٥٘ أٚ ايوذل  ،ٚأػقٙ أُٜٓا ثكـ ،ع٢ً تعكب قاتٌ ايٓؿى

َٔ ٠٫ٚ  ع٢ً سوب َكـكت٘ ٚبكـك بوڀ١ ٜـٙ ٗ ا٭كض، كاطبٷ ٌپعًٝ٘، نڂ

 .ا٭َٛك إٍ عا١َ ايٓاي

٘ٹ ٌٴ ؾإكِٛؿ َٔ فيو ايتٌبٝ ٌڇايك تٜٗٛ ٚيٝى إكِٛؿ أْ٘ قـ قتٌ ايٓاي  ،ت

 ؟!ِْٛ أٚيٝا٤ ايـّ ؿٕٚ بك١ٝ ايٓاي، أ٫ تل٣ أْ٘ قابٌ يًعؿٛ َٔ ػْٝعاڄ

، ٖٚٛ إٔ ايـاعٞ ايقٟ ٜكـّ بايكاتٌ ع٢ً د٬ًٝڄ ع٢ً إٔ ؾٝ٘ َع٢ٓ ْؿواْٝاڄ

ايكتٌ ٜلدع إٍ تلدٝض إكٓا٤ ايـاعٞ ايٓؿواْٞ ايٓا٧ً عٔ ايػٔب ٚسب 

ٚايٓٛل ٗ عٛاقب ايؿعٌ َٔ  ،ٚمدل ايٓؿى ،ذلاّ اؿلا٫ْتكاّ ع٢ً ؿٚاعٞ اس

يـاعٞ ايڀؿٝـ ع٢ً ١ًْ ٖقٙ ؾايقٟ نإ َٔ سًٝت٘ تلدٝض فيو ا ;ِْٛ ايعامل

إٍ ِٖٔ اؿكٛم، ؾهًُا  إعاْٞ ايٌلٜؿ١ ؾقيو فٚ ْؿى ًٜٛو إٔ تـعٛٙ ؿَٚاڄ

 .يؿعٌ هٓشت ي٘ ايؿل١ُ قتٌ، ٚيٛ ؿعت٘ إٔ ٜكتٌ ايٓاي ْٝعاڄ

ت٘، ٚأْ٘ َٓٛٛك ٝٳكِّكِـ َٔ ايتٌبٝ٘ تٛدٝ٘ سهِ ايكِاْ ٚسٳٚيو إٔ ػعٌ إ
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ؾٝ٘ ؿل إكتٍٛ عٝح يٛ ُهٔ ٕا كٓٞ إ٫ ظنا٤ قاتً٘ َجٌ دلَ٘; ؾ٬ ٜتعذب 

نٝـ ًِْض ايعامل َجٌ َا ؾوـ ب٘، ٚنٝـ : أسـ َٔ سهِ ايكِاْ قا٬٥ڄ

ِا قتٌ ايٓاي ْـاٟٚ ايـا٤ بـا٤ آػل، ؾبٌ شلِ إٔ قاتٌ ايٓؿى عٓـ ٚيٞ إكتٍٛ نأ

 . ْٝعاڄ

 6/178  .نلت ٚدٛٙ ٗ بٝإ َع٢ٓ ايتٌبٝ٘ ٫ ٜكبًٗا ايٓٛلٚقـ فٴ

عٓـ ايعلب ٖٝن٠ عٔ  َعلٚؾ١څ ٚايولق١ڂ ،إتِـ بايولق١ :ؾايواكم _20

ٚاـًو١، ٚإ٪اػق٠ بٗا تلدع إٍ اعتباك  ،ٚا٫غتِاب ،ٚايػِب ،ايػاك٠

 . اي٤ٌٞ إولٚم ٖا ٌٜض ب٘ َعِٛ ايٓاي

ـٺ قٴػٵأځ :لق١ؾايو إٜاٙ َٔ َٛٓع ٖٛ  عٔ َايه٘ كلداڄ ٫ ًّه٘ ػؿ١ٝڄ ٦ًٝاڄ أس

 . سلم َجً٘ مل ٜ٪فٕ آػقٙ بايـػٍٛ إيٝ٘

 6/191  .َا ي٘ َٓؿع١ ٫ ٜتواَض ايٓاي ٗ إٓاعت٘ :ٚإولٚم

 6/219  .ٜٚندل عٔ ؾعٌ إٓٗٝات ،ايه٬ّ ايقٟ ًٌٜ ايكًب :ٚإٛع١ٛ _21

 .ًلٜع١ ايؿلات: ٜكاٍ ،ا٤ ايهجرل َٔ ْٗل أٚ ٚاؿإ :ٚايٌلع١ ٚايٌلٜع١ _22

 .ٗاايٓؿٛي ٚطٗاكتٳ ٭ٕ ؾٝٗا ًؿا٤ٳ ;ًلٜع١ ع٢ً ايتٌبٝ٘ ٚزلٝت ايـٜا١ْ

 6/223 . ٚايعلب تٌب٘ بإا٤ ٚأسٛاي٘ نجرلاڄ

ايڀلٜل ايٛاهع، ٖٚٛ ٖٓا ؽٌٝٝ أكٜـ ب٘ طلٜل ايكّٛ إٍ إا٤،  :ٚإٓٗاز _23

 :          نكٍٛ قٝى بٔ اـڀِٝ

ُٔاتاعجُالُٕٙوتُ ل ىيفلُ شيفِٞيف

ِٜٚض إٔ هعٌ ي٘ كؿٜـ ٗ إٌب٘ بإٔ تٌب٘ ايعٛا٥ـ  ،ؾقنل ايلًا٤ فلؿ ؽٌٝٝ

ؾُٗٗا بإٓٗاز إٓتنع١ َٔ ايٌلٜع١، أٚ ؿ٥٫ٌ ايتؿلٜع عٔ ايٌلٜع١، أٚ طلم 
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ؾُٓٗاز إوًٌُ ٫ ىايـ ا٫تِاٍ باٱه٬ّ، ؾٗٛ نُٓٗاز  ;إٌُٛ إٍ إا٤

 6/223  . إا٤إٗتـٜٔ إٍ

ِٵط :ٚقٛي٘ _24 ٗڇ ٘ٴ عٳًځٝٵ ِٻ تٳابٳ ايًډ أٟ بعـ فيو اي٬ٍٔ ٚاٱعلاض عٔ  صثٴ

 . َٚا أعكب٘ َٔ ه٤ٛ ايعٌُ ٚايؿواؿ ٗ ا٭كض ،ايلًـ

ٕٳ ؾٹتٵٓٳ١څط :ٚقـ اهتؿٝـ َٔ قٛي٘ ِٵط :ٚقٛي٘ صأځ٫ډ تٳهڂٛ ٗڇ ٘ٴ عٳًځٝٵ ِٻ تٳابٳ ايًډ  صثٴ

َٚا ٌْأ عٓٗا عكٛب١ شلِ، ٚإٔ  ،ايع٢ُ ٚايُِِأِْٗ قـ أُابتِٗ ايؿت١ٓ بعـ فيو 

اهلل ٕا تاب عًِٝٗ كؾع عِٓٗ ايؿت١ٓ، ثِ عُٛا ُُٚٛا، أٟ عاؿٚا إٍ ٬ٓشلِ 

ؾأُابتِٗ  ،٭ِْٗ َِلٕٚ ع٢ً سوبإ إٔ ٫ تهٕٛ ؾت١ٓ ;ٚعًُِٗ ايقَِٝايكـِٜ 

 .١ٓ أػل٣ؾت

اب ٚمل ٜقنل إٔ اهلل ت ،ٚقـ ٚقـ ايه٬ّ عٓـ ٖقا ايع٢ُ ٚايُِِ ايجاْٞ

َل٠ ثا١ْٝ  ًـٜـاڄ عًِٝٗ بعـٙ، ؾـٍ ع٢ً أِْٗ أعلٓٛا عٔ اؿل إعلآاڄ

 . ؾأُابتِٗ ؾت١ٓ مل ٜتب اهلل عًِٝٗ بعـٖا

ٜٚتعٌ إٔ فيو إًاك٠ إٍ ساؿثٌ عٌُٛٝ َٔ سٛاؿخ عِٛك بين إهلا٥ٌٝ 

إف هً٘ اهلل  ;ٚا٭ٚٗل أُْٗا ساؿخ ا٭هل ايبابًٞ _عًٝ٘ ايو٬ّ_بعـ َٛه٢ 

ٚه١ٓ  598ٚه١ٓ  606ؾـػٌ بٝت إكـي َلات ه١ٓ  أًٛك وًَ غتِٓل عًِٝٗ

ٚأسلم  ،ؾأسلقٗا ;ٚأت٢ ٗ ثايجتٗا ع٢ً َـ١ٜٓ أٚكًًِٝ، قبٌ إوٝض 588

ٌٚٓ ْٝع بين إهلا٥ٌٝ إٍ بابٌ أهاك٣، ٚإٔ تٛب١ اهلل عًِٝٗ نإ  ،إوذـ

ٚاهتٍٛ ع٢ً بابٌ ه١ٓ  ،ع٢ً اٯًٛكٌٜ ؾاكي ًَو نٛكَ َٛٗلٖا سٌ غًب

ؾلدعٛا  ;ٜٚعُلٖٚا ،ؾأفٕ يًٝٗٛؿ إٔ ٜلدعٛا إٍ ب٬ؿِٖ ،بٌ إوٝضق 530
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 . ٚبٓٛا َوذـِٖ

ٖٚٛ ابٔ ا٫َدلاطٛك  ايكا٥ـ ايلَٚاْٞ تٝڀى ٚساؿخ اـلاب ايٛاقع ٗ مَٔ

 ،ؾإْ٘ ساُل أٚكًًِٝ ست٢ آڀل ايٝٗٛؿ إٍ أنٌ اؾًٛؿ ;ايلَٚاْٞ ٚهبوٝاْٛي

يـ أيـ كدٌ، ٚهب٢ هبع١ َٔ اؾٛع، ٚقتٌ َِٓٗ أ ٚإٔ ٜأنٌ بعِٔٗ بعٔاڄ

ثِ قؿاٙ  ،يًُوٝض 69و َٔ َبايػ١، ٚفيو ه١ٓ ع٢ً َا ٗ في ٚتوعٌ أيؿاڄ

 ،ؾٗـّ إـ١ٜٓ ،يًُوٝض 138إٍ ه١ٓ  117ا٫َدلاطٛك أؿكٜإ ايلَٚاْٞ َٔ ه١ٓ 

ؾهإ فيو اْكلاض ؿٚي١ ايٝٗٛؿ َٚـٜٓتِٗ ; ٚػً٘ تلابٗا بإًض ،ٚدعًٗا أكٓاڄ

 .ٚتؿلقِٗ ٗ ا٭كض

ٌٳ ؾٹٞ ط :ك ايكلإٓ إٍ ٖقٜٔ اؿـثٌ بكٛي٘ٚقـ أًا ٔٳٝٵٓٳا إڇيځ٢ بٳٓٹٞ إهٵلا٥ٹٝ ٚٳقځ

ٛٸاڄ نځبٹرلاڄ  ٔٻ عٴًڂ ٚٳيځتٳعٵًڂ ٔڇ  َٳلٻتٳٝٵ ٕٻ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ـٴ ُٳا ( 4)ايڃهٹتٳابٹ يځتٴؿڃوٹ ٖٴ ـٴ أڂ٫ٚ ٚٳعٵ ؾځإڇفٳا دٳا٤ٳ 

ـٺ ؾځذٳاهٴ ـٹٜ ًٳ ِٵ عٹبٳاؿاڄ يځٓٳا أڂٚيٹٞ بٳأڃيڈ  َٳؿڃعٴ٫ٛڄ بٳعٳجٵٓٳا عٳًځٝٵهڂ ٚٳعٵـاڄ  ٕٳ  ٚٳنځا ـٿٜٳاكڇ  ٍٳ اي ٛا ػٹ٬

ِٵ أځنڃجٳلٳ ْٳؿٹرلاڄ ( 5) ًڃٓٳانڂ ٚٳدٳعٳ ٌٳ  ٚٳبٳٓٹ ٍڈ  ٛٳا َٵ ِٵ بٹأځ ـٳؿٵْٳانڂ َٵ ٚٳأځ ِٵ  ٗڇ ِٵ ايڃهځلٻ٠ځ عٳًځٝٵ ِٻ كٳؿٳؿٵْٳا يځهڂ ثٴ

ٗٳا ؾځإڇفٳا دٳا٤ٳ( 6) ِٵ ؾځًځ ٕٵ أځهٳأڃتٴ ٚٳإڇ ِٵ  ِٵ ٭ځْؿڂوٹهڂ ِٵ أځسٵوٳٓتٴ ٕٵ أځسٵوٳٓتٴ ـٴ اٯػٹلٳ٠ٹ يٹٝٳوٴ٤ٛٴٚا  إڇ ٚٳعٵ

ٛٵا تٳتٵبٹرلاڄ  َٳا عٳًځ ٚٳيٹٝٴتٳبٿلٴٚا  َٳلٻ٠ٺ  ٍٳ  ٚٻ ُٳا ؿٳػٳًڂٛٙٴ أځ ـٳ نځ ُٳوٵذٹ ـٵػٴًڂٛا ايڃ ٚٳيٹٝٳ ِٵ  ٖٳهڂ ( 7)ٚٴدٴٛ

ِٵ ُٳهڂ ٕٵ ٜٳلٵسٳ ِٵ أځ  .صعٳوٳ٢ كٳبټهڂ

  .ٚٗ اٯ١ٜ أقٛاٍ أػل اهتكِاٖا ايؿؼل ،ٖٚقا ٖٛ ايقٟ اػتاكٙ ايكؿاٍ

6/277_278 

بؿتض  ىپقځ :ٜٚكاٍ ،ْع ه١َ٬ يكوٝى بٛمٕ هذٌ :ٚايكوٝوٕٛ _25

 ،ٖٞ بًػ١ ايلّٚ: ٚقاٍ قڀلب ،ٜـ ايوٌ ٖٚٛ عامل ؿٜٔ ايِٓلا١ْٝايكاف ٚتٌـ
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 . ٖٚقا ٖا ٚقع ؾٝ٘ ايٛؾام بٌ ايًػتٌ

، ْع كاٖب، َجٌ كنبإ ْع كانب، ٚؾلهإ ْع ؾاكي :ٚايلٖبإ ٖٓا

 .ٖٚٛ غرل َكٝى ٗ ُٚـ ع٢ً ؾاعٌ

 .ٕٓكڀع ٗ ؿٜل أٚ َُٛع١ يًعباؿ٠ٚايلاٖب َٔ ايِٓاك٣ ا

ْع٘ ع٢ً  ، ؾُٔ دعً٘ ٚاسـاڄْٚعاڄ ايلٖبإ ٜهٕٛ ٚاسـاڄ: ٚقاٍ ايلاغب

 .كٖابٌ ٚكٖاب١ٓ

ٚمل وو اينكٌلٟ ٗ ا٭هاي إٔ كٖبإ ٜهٕٛ  ،ٖٚقا َلٟٚ عٔ ايؿلا٤

 .َؿلؿاڄ

 :ط٬ق٘ ع٢ً ايٛاسـ ٗ بٝت أٌْـٙ ابٔ ا٭علابٞإٚ

ُصتتتتت حُ ِاتتتتتيفُُاٖتتتتت ُبيفدتاتتتتتنُُُلتتتتتُٕاب

ُ

ُهالضتتتتتتتت  ُ ل ِاتتتتتتتيفُُٖ تتتتتتتعُٜٖٔتتتتتتتامُُُ

ُ
 ;ٗ اقذلاب َٛؿتِٗ َٔ إ٪ٌَٓ ٚإِا نإ ٚدٛؿ ايكوٝوٌ ٚايلٖبإ بِٝٓٗ هبباڄ

وٌ ٚايلٖبإ ٚتٛآعِٗ ٕا ٖٛ َعلٚف بٌ ايعلب َٔ سؤ أػ٬م ايكوٝ

 .ٚتواقِٗ

ٚايِٛاَع  ٚناْٛا َٓتٌلٜٔ ٗ دٗات نجرل٠ َٔ ب٬ؿ ايعلب ٜعُلٕٚ ا٭ؿٜل٠

ايٌاّ ايقٜٔ بًػتِٗ ؿع٠ٛ ايِٓلا١ْٝ ع٢ً طلٜل  ٚايبٝع، ٚأنجلِٖ َٔ علب

 ،ٚنجل فيو ٗ ن٬ّ ًعلا٥ِٗ َٚوا١ٕ ايٓاي ،ايلّٚ، ؾكـ علؾِٗ ايعلب باينٖـ

 : قاٍ ايٓابػ١

ُلتتتتُٕاٌّتتتتيفُبتتتت َحُأل تتتتىتُ  ِتتتتبُُ

ُ

ُعاتتتتتتت ُ اللتتتتتتتُْ تتتتتتت ٔ ُٚوثعاتتتتتتتت ُبُ

ُ ُل ٌتتتيفُلغمعثّتتتيفُٔض تتتَُض ٖدّتتتتيف

ُ

ٖ ُ شتتتتتت  ُ ُْديفَلتتتتتُتخ َٔلُ ُ بشدتتتتتتت  ٔ ُُحُ

ُ
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ٗ ٬ُغ أػ٬م  ٚنِْٛٗ ك٩ها٤ ؿِٜٓٗ ٖا ٜهٕٛ هبباڄ ،ؾٛدٛؿ ٖ٪٤٫ ؾِٝٗ

َٹ  .ِٗتٹًډأٌٖ 

ٖٚٛ ٜڀًل ع٢ً ايتهدل ٚايتعاِٚ،  ،ٚا٫هتهباك ايوٌ ٚايتا٤ ؾٝ٘ يًُبايػ١

٫ ط :ؾإلاؿ َٔ قٛي٘ ;ٜٚڀًل ع٢ً إهابل٠ ٚنلا١ٖٝ اؿل، ُٖٚا َت٬مَإ

ٕٳ  .ِْٗ َتٛآعٕٛ َِٓؿٕٛأ صٜٳوٵتٳهڃبٹلٴٚ

ٕٳطُٚٓرل  ِٵ ٫ ٜٳوٵتٳهڃبٹلٴٚ ٗٴ ٕٻ طهٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ َا عاؿ إيٝ٘ ُٓرل  صٚٳأځْٻ بٹأځ

ِٵ ٗٴ إْا ِْاك٣ ٫ ٜوتهدلٕٚ، ؾٝهٕٛ قـ أثبت ايتٛآع  :أٟ ٚإٔ ايقٜٔ قايٛا صَٹٓٵ

 .ؾُٝع أٌٖ ١ًَ ايِٓلا١ْٝ ٗ فيو ايعِل

قاٍ ايٓابػ١ ّـغ آٍ  ،ػ٬مايعلب َتشًٌ َهاكّ َٔ ا٭ ٚقـ نإ ِْاك٣

 :  ايٓعُإ ايػواْٞ ٚناْٛا َتِٓلٜٔ

ُّتتتتتتتتتيُن حُ  لتتتتتتتتتُْٔاٍٖتّتتتتتتتتتيُُثدّمس و 

ُ

ُقتتتٕٖيُفىتتتيفُٖ زتتتُُٕ تتتريُ لعٕ قتتتُبُ

ُ ُٔالُعت تتتإُُ رتتتتريُالُشتتت ُبعتتتت ُُُٓ

ُ

َُٛٔالُعت تتتتتإُُ لشتتتتت  ُ ُالَةبُ تتتتت ب

ُ
ِٳاكٳ٣ط :قٛي٘ ٚٚاٖل ٔٳ قځايڂٛا إڇْٻا ْٳ ك٣ إٔ ٖقا اـًل ُٚـ يًِٓا صايډقٹٜ

ؾٝتعٌ إٔ وٌُ إٍُٛٛ ع٢ً ايعُّٛ ايعلٗ،  ;نًِٗ َٔ سٝح إِْٗ ِْاك٣

ؾإٕ اتباعِٗ ايِٓلا١ْٝ ع٢ً ٓعؿِٗ ؾٝٗا ِٓ إٍ َهاكّ  ;ِٖٚ ِْاك٣ ايعلب

بٔ اٚٚكق١  ،ٚيبٝـ ،أػ٬قِٗ ايعلب١ٝ َهاكّ أػ٬م ؿ١ٜٝٓ، نُا نإ عًٝ٘ مٖرلٴ

 8_7/7  .ِٗٚأٓلابٴ ،ْٛؾٌ

َؿعٛي١، أٟ  ٤ إٛسـ٠ ٚنول اؿا٤ ا١ًُٕٗ ؾع١ًٝ َع٢ٓبؿتض ايبا :شرل٠ٚايبٳ _26

ٚٗ سـٜح سؿل مَنّ إٔ عبـإڀًب  ،ًل :عل: ٜكاٍ ،َبشٛك٠، ٚايبشل ايٌل
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ٖٞ ايٓاق١، ناْٛا ٌٜكٕٛ أفْٗا بِٓؿٌ  :شرل٠ؾايبٳ ،عٗا، أٟ ًكٗا ٚٚهٻعلٖا علاڄ

ع عٔ َا٤ ٫ٚ ٫ٚ ُٓ ،٫ٚ تٓشل ،ع١َ٬ ع٢ً ؽًٝتٗا، أٟ أْٗا ٫ تلنب ط٫ٛڄ

 بٴلٳٌٵٜٚهٕٛ يبٓٗا يڀٛاغٝتِٗ، أٟ أُٓاَِٗ، ٫ٚ ٜٳ ،٫ٚ هنكْٚٗا ،عٔ َلع٢

ـٷٓٳبٳيځ أٚ إٓاؾ١  ،ينٜاك٠ ايِِٓ ، ٚايٛاٖل أْ٘ ٌٜلب٘ إفا ناْت ٓٝاؾ١ڄٗا إ٫ ٓٝ

 .سٝا٤ ايعلب تهٕٛ عا٥لِٖ يُِِٓٗؾهٌ سٞ َٔ أ ;هاؿْ٘

 . نجلٚقـ ناْت يًكبا٥ٌ أُٓاّ تـٜٔ نٌ قب١ًٝ يِِٓ أٚ أ

، ٌل٠ أبڀٔ ع٢ً قٍٛ أنجل أٌٖ ايًػ١ع (1)تذتٚإِا هعًْٛٗا عرل٠ إفا ْٴ

ٚإفا َاتت ستـ أْؿٗا سٌ  ،إفا ْتذت ٔو١ أبڀٔ ٚنإ اـاَى فنلاڄ: ٚقٌٝ

 7/72 .ٚسلّ ع٢ً ايٓوا٤ ،أنٌ ؿُٗا يًلداٍ

أٚ قـّٚ َٔ  ،عٔ ًؿا٤ َٔ َلض ٌ ْقكاڄعٳذٵايبعرل أٚ ايٓاق١ ٜٴ :ٚايوا٥ب١ _27

ؾايتا٤ ؾٝ٘ يًُبايػ١ ٗ ايُٛـ نتا٤ ْواب١،  ;أدعً٘ هلل ها٥ب١: ، ؾٝكٍٛهؿل

: عبـ ها٥ب١، ٖٚٛ اهِ ؾاعٌ َع٢ٓ ا٫ْڀ٬م ٚاٱُٖاٍ، ٚقٌٝ: ٚيقيو ٜكاٍ

 . ؾاعٌ َع٢ٓ َؿعٍٛ، أٟ َوٝب

ٚناْٛا  ،ٚسهِ ايوا٥ب١ نايبشرل٠ ٗ ؼلِٜ ا٫ْتؿاع، ؾٝهٕٛ فيو نايعتل

 .َٔ أيباْٗا أبٓا٤ ايوبٌٝ ٝڀعُٛاي ;ٜـؾعْٛٗا إٍ ايوـ١ْ

 ،ُلِٜ: ٚناْت ع٬َتٗا إٔ تكڀع قڀع١ َٔ دًـ٠ ؾكاك ايٛٗل، ؾٝكاٍ شلا

 _أٜٔاڄ_بٖٛا ْٚع٘ ُلّ، ٚإفا ٚيـت ايٓاق١ عٌل٠ أبڀٔ نًٗٔ إْاخ َتتابع١ هٝٻ

ٚايٛاٖل أْ٘ ٜهٕٛ  ،ؾٗٞ ها٥ب١، َٚا تًـٙ ايوا٥ب١ ٜهٕٛ عرل٠ ٗ قٍٛ بعِٔٗ

                                                 

 .ٚثاْٝٗا ٖٛ إِٓٛب ،ٚشلُا دعٌ ْا٥ب ؾاعٌأْتذت َبين يًُؿعٍٛ ٖٚٛ ٜتعـ٣ إٍ َؿعٛيٌ; ؾ_ 1
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 7/72  .َجًٗا ها٥ب١

 ;ٖٞ ايٌا٠ تًـ أْج٢ بعـ أْج٢، ؾتو٢ُ ا٭ّ ١ًُٝٚ :ٚاي١ًُٝٛ َٔ ايػِٓ _28

٭ْٗا ًُٚت أْج٢ بأْج٢، نقا ؾولٖا َايو ٗ كٚا١ٜ ابٔ ٖٚب عٓ٘، ؾع٢ً ٖقٙ 

 .بٗا، ٜٚهٕٛ توًٝ٘ ْؿٞ اؾعٌ عًٝٗا ٚاٖلاڄ بٳلٻكځتٳايلٚا١ٜ تهٕٛ اي١ًُٝٛ ٖٞ إڂ

ٔڈأ ٔو١ځ اي١ًُٝٛ إٔ تًـ ايٌا٠ڂ: ٚقاٍ اؾُٗٛك ع٢ً اػت٬ف  أٚ هبع١ بڀ

ٚإٕ ناْت أْج٢  ;فعٛٙ يبٝٛت ايڀٛاغٝت ؾا٭ػرل إفا نإ فنلاڄ ;َِڀًض ايكبا٥ٌ

ًُٚت : ٚقايٛا ،اهتشٖٝٛا، أٟ يًڀٛاغٝت، ٚإٕ أتأَت اهتشُٖٝٛا ْٝعاڄ

 .ؾُٓعت٘ َٔ ايقبض ;ا٭ْج٢ أػاٖا

ٗا ؾع٢ً ٖقا ايتأٌٜٚ ؾاي١ًُٝٛ ساي١ َٔ سا٫ت ْوٌ ايػِٓ، ٖٚٞ اييت أبڀً

 .ٚمل ٜتعلٓٛا يبك١ٝ أسٛاٍ ايٌا٠ _تعاٍ_اهلل 

بٌ  ْعاڄ ;ٚا٭ٚٗل إٔ اي١ًُٝٛ اهِ يًٌا٠ اييت ًُٚت هبع١ أبڀٔ إْاثاڄ

ؾايٌا٠ توٝب يًڀٛاغٝت، َٚا فنلٚٙ َٔ فبض ٚيـٖا  ;تؿورل َايو ٚتؿورل غرلٙ

 .تهٕٛ اٯ١ٜ ًا١ًَ ٭سٛاشلا نًٗاي ،أٚ ابٓتٗا ٖٛ َٔ ؾلٚع اهتشكام توٝٝبٗا

ِ ٗ ٔو١ أبڀٔ عٌل٠ إْاخ ؾُا ٚيـت ٦ٹتٵاي١ًُٝٛ ايٌا٠ تٴ: ٔ ابٔ إهشامٚع

ؾٌٝذلى ٗ أنً٘  ،بعـ فيو ؾٗٛ يًقنٛك َِٓٗ ؿٕٚ ايٓوا٤ إ٫ إٔ ّٛت ٤ًٞ َٓٗا

 . ايلداٍ ٚايٓوا٤

إٔ اي١ًُٝٛ َٔ اٱبٌ إفا بهلت : ٚٗ ُشٝض ايبؼاكٟ عٔ هعٝـ بٔ إوٝب

ؾهاْٛا هعًْٛٗا  ،يعاّتجين بعـ بأْج٢ ٗ آػل ا ثِ ،ايٓاق١ ٗ أٍٚ إْتاز اٱبٌ بأْج٢

 .يڀٛاغٝتِٗ
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 ".ٚمل ٜلٚٙ عٔ ايٓيب ،هعٝـ َٔ ْؿو٘ ٖٚقا قاي٘

ّٷ ْٚب٘ عًٝ٘ ٗ ؾتض  ،ايٌاكسٌ ب٘ بعضٴ لٻتٳاغڃ ٚٚقع ٗ هٝام ايبؼاكٟ إٜٗا

 .ايباكٟ

 7/73  .ٚع٢ً ايٛدٛٙ نًٗا ؾاي١ًُٝٛ ؾع١ًٝ َع٢ٓ ؾاع١ً

ع َٔ إٔ ٓٳُٵٝٴؾځ ،ٌ إفا ْتذت َٔ ًُب٘ عٌل٠ أبڀٖٔٛ ؾشٌ اٱب :ٚاؿاَٞ _29

 .٫ٚ ّٓع َٔ َلع٢ ٫ٚ َا٤ ،شٌُ عًٝ٘أٚ ٜٴ ،بنځلٵٜٴ

 .ؾٗٛ ساّ ;ٗ ٓاٜت٘ إْ٘ ٢ٓ ٚٗلٙ، أٟ نإ هبباڄ: ٜٚكٛيٕٛ

 ;ٜٚوٝبْٛ٘ ،قاٍ ابٔ ٖٚب عٔ َايو، ناْٛا هعًٕٛ عًٝ٘ كٍٜ ايڀٛاٜٚى

 .ٜٚٓتؿع بٛبلٙ يٮُٓاّ ،ت٢ ّٛتؾايٛاٖل أْ٘ ٜهٕٛ َٓني١ ايوا٥ب١ ٫ ٜ٪نٌ س

7/73_74 

ٚايتٓب٘ ٕا ٜػؿٌ عٓ٘  ،ٚايتجبت ؾٝٗا ،ٖٛ ُـقٗا :ٚه١ٓ ايٌٗاؿ٠ ٚنُاشلا _30

 ٚتهٕٛ يًػؿ١ً عٓٗا عٛاقبٴ ،َٔ كتًـ ا٭سٛاٍ اييت قـ ٜوتؼـ بٗا ٗ اؿاٍ

ٚتٛػٞ  ،ٝع اؿكٛم، أٟ فيو ٜعًُِٗ ٚد٘ ايتجبت ٗ ايتشٌُ ٚا٭ؿا٤ٔٹتٴ

 . ٜـػٌ ٗ قاعـ٠ ينّٚ ُؿ١ ايٝك١ٛ يًٌاٖـايِـم، ٖٚٛ 

 ;ٚٗ اٯ١ٜ إّا٤ إٍ سه١ُ ٌَلٚع١ٝ اٱعقاك ٗ ايٌٗاؿ٠ بايڀعٔ أٚ إعاك١ٓ

٭ٕ  ;يًٛاقع ِؾإٕ ٗ فيو َا وٌُ ًٗٛؿ ايٌٗاؿ٠ ع٢ً ايتجبت ٗ َڀابك١ ًٗاؿتٗ

 7/93  .إعاك١ٓ ٚاٱعقاك ٜهٌؿإ عٔ اؿل

فنل٣ يٓع١ُ أٚ ساؿث١ ٚقعت ؾٝ٘  ;اهِ يّٝٛ ٜعٛؿ نٌ ه١ٓ :ٚايعٝـ _31

 . ٚقـ ٚكؿ فنلٙ ٗ ن٬ّ ايعلب ،يًٌهل أٚ ي٬عتباك
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 :          ايعذازٚأًٗل َا ناْت ا٭عٝاؿ ٗ ايعلب عٓـ ايِٓاك٣ َِٓٗ قاٍ 

ُ ىيفُٖعٕاُ لعٗ ٌُص  ٌ٘

 :          َجٌ ّٜٛ ايوباهب ٗ قٍٛ ايٓابػ١

ُعتُُٕٗبيفل عتيفًُُُٖٕ ل ايفسب

 . عٓـ ايِٓاك٣ ٖٚٛ عٝـ ايٌعاٌْ

ٛاكٟ اي٤٬ نٔ ٗ قٛي٘ ٭بٞ بهل ٕا ٢ْٗ اؾ ّٜٛ ايؿڀل عٝـاڄ"ٚقـ زل٢ ايٓيب

 +.ٖٚقا عٝـْا إٕ يهٌ قّٛ عٝـاڄ= :ٜػٌٓ عٓـ عا١ٌ٥

 . +ٚفٚ اؿذ١ ،كَٔإ :ًٗلا عٝـ ٫ ٜٓكِإ= :ٗ قٛي٘ ٚزل٢ ّٜٛ ايٓشل عٝـاڄ

يٛقٛعٗا  ،ت ٚاٚٙ ٜا٤ٌ، ؾذعًعٵؾٹ َٔ ايعٛؿ، ٖٚٛ اهِ ع٢ً م١ْٹ ٚايعٝـ ٌَتل

٭ٕ قٝاي اؾُع  ;ْٚعٛٙ ع٢ً أعٝاؿ بايٝا٤ ع٢ً ػ٬ف ايكٝاي ،إثل نول٠ ٫م١َ

يهِٓٗ ْعٛٙ ع٢ً أعٝاؿ،  ،ؾكٝاي ْع٘ أعٛاؿ ;أْ٘ ٜلؿ ا٭ًٝا٤ إٍ أُٛشلا

 109_7/108. ٝٝـ، تؿلق١ بٝٓ٘ ٚبٌ ْع عٛؿ ٚتِػرلُٙٚػلٚٙ ع٢ً عٴ

 ;إٔ فيو ايّٝٛ ّٜٛ اؿل يَّٝٛٚع٢ٓ ْؿع ايِـم ُاسب٘ ٗ فيو ا _32

ؾ٬ ٜهٕٛ ي٘ ٗ اؿل إ٫ ا٭ثل  ;٭ٕ ايِـم سؤ ;ؾايِاؿم ٜٓتؿع ؾٝ٘ بِـق٘

ؾإٕ اؿل قـ  ;اؿؤ، غ٬ف اؿاٍ ٗ عامل ايـْٝا عامل سٍِٛ اؿل ٚايباطٌ

يِاسب٘ بتشلٜـ ايٓاي يًشكا٥ل، أٚ َ٪اػقت٘ ع٢ً َا أػدل ب٘ عٝح  هل ٓلاڄ

 .أطًع عًٝ٘ أسـٛ مل ىدل ب٘ ٕا ي

 .ٚأَا َا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ايجٛاب ٗ اٯػل٠ ؾقيو َٔ ايٓؿع اؿاٌُ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ

 .ٗ ايِـم ثِ كأ٣ سؤ َػبت٘ ٗ ايـْٝا÷ٚقـ ابتًٞ نعب بٔ َايو

7/118 
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 ."إ٫ ٖقا ا٫هِ َٔ عٗـ كهٍٛ اهلل يٝى شلقٙ ايوٛك٠ _1

ْنيت عًٞ =": هٍٛ اهللقاٍ ك: عبـاهلل بٔ عُل ك٣ٚ ايڀدلاْٞ بوٓـٙ إٍ

َٔ ا٥٬ٕه١ شلِ مدٌ بايتوبٝض  عٗا هبعٕٛ أيؿاڄًٚٝٸ ،هٛك٠ ا٭ْعاّ ١ًْ ٚاسـ٠

 +.ٚايتشُٝـ

بٔ َايو، ب، ٚابٔ عباي، ٚابٔ َوعٛؿ، ٚأْى ٚٚكؿ عٔ عُل بٔ اـڀا

توُٝتٗا ٗ ن٬َِٗ هٛك٠  _ ٚدابل بٔ عبـاهلل، ٚأزلا٤ بٓت ٜنٜـ بٔ ايوهٔ

 . ٚنتب ايتؿورل ٚايو١ٓ ،ُٝتٗا ٗ إِاسـٚنقيو ثبتت تو ،ا٭ْعاّ

 :ٚزلٝت هٛك٠ ا٭ْعاّ ٕا تهلك ؾٝٗا َٔ فنل يؿٜ ا٭ْعاّ هت َلات َٔ قٛي٘

ِٹٝباڄط ّڇ ْٳ ٚٳا٭ځْٵعٳا ٔٵ ايڃشٳلٵخٹ  َٹ ُٻا فٳكٳأځ  َٹ ٘ٹ  ٘ٴ ط :إٍ قٛي٘ص ٚٳدٳعٳًڂٛا يٹًډ ِٵ ايًډ ُٻانڂ ٚٳ إڇفٵ 

ٗٳقٳا  7/121  .صبٹ

ٚاسـ٠،  ١ًْڄ أْٗا ْنيت َه١ ي٬ٝڄ: ؾعٔ ابٔ عباي ،ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام _2

ٛاؾل ؿـٜح ابٔ عُل عٔ نُا كٚاٙ عٓ٘ عڀا٤، ٚعهل١َ، ٚايعٛٗ، ٖٚٛ إ

 .إتكـّ آْؿاڄ " كهٍٛ اهلل

ٞٿط :_تعاٍ_ٚكٟٚ إٔ قٛي٘  ٌٹ ٚٳايڃعٳ ـٳا٠ٹ  ِٵ بٹايڃػٳ ٗٴ ٕٳ كٳبٻ ـٵعٴٛ ٔٳ ٜٳ  ص...ٚٳ٫ تٳڀڃلٴؿٵ ايډقٹٜ

ؾإفا ُض نإ  ;طايب، أٟ قبٌ ه١ٓ عٌل َٔ ايبعج١ ٝا٠ أبْٞنٍ ٗ َـ٠ س ،اٯ١ٜ

 .ْنٍٚ ٖقٙ ايوٛك٠ ١ٹٓٳوٳيٹ ٓابڀاڄ

َٔ  إٔ هت آٜات َٓٗا ْنيت بإـ١ٜٓ، ث٬ثاڄ: عٔ ابٔ عباي ٚك٣ٚ ايهًيب
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ـٵكڇٙٹط :قٛي٘ ٘ٳ سٳلٻ قځ ـٳكٴٚا ايًډ َٳا قځ  :َٔ قٛي٘ إٍ َٓت٢ٗ ث٬خ آٜات، ٚث٬ثاڄ صٚٳ

ٛٵا أځتٵط ٌٵ تٳعٳايځ ِٵقڂ ِٵ عٳًځٝٵهڂ ّٳ كٳبټهڂ َٳا سٳلٻ ِٵ ط :إٍ قٛي٘ صٌٴ  ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ بٹ ُٻانڂ ٚٳ ِٵ  فٳيٹهڂ

ٕٳ  .صتٳعٵكٹًڂٛ

ُٳ٥٬ٹهځ١ځط :ٚعٔ أبٞ دشٝؿ١ إٔ آ١ٜ ِٵ ايڃ ٗڇ ٛٵ أځْٻٓٳا ْٳنٻيڃٓٳا إڇيځٝٵ  . َـ١ْٝ صٚٳيځ

٘ٹ نځقٹباڄ أځط :ْنيت آ١ٜ :ٚقٌٝ ٔٵ اؾڃتٳلٳ٣ عٳًځ٢ ايًډ ُٻ َٹ ِٴ  ًځ ٚڃ ٔٵ أځ َٳ ٞٳ ٚٳ ٍٳ أڂٚسٹ ٚٵ قځا

ٞٻ  .ع٢ً َا فنل َٔ هبب ْنٚشلا اٯتٞاٯ١ٜ بإـ١ٜٓ،بٓا٤  صإڇيځ

٘ٴط :ْنيت آ١ٜ: ٚقٌٝ ْٛٳ ِٵ ايڃهٹتٳابٳ ٜٳعٵلڇؾڂ ٖٴ ٔٳ آتٳٝٵٓٳا ٔٳ ط :ٚآ١ٜ ،اٯ١ٜ...صايډقٹٜ ؾځايډقٹٜ

٘ٹ ٕٳ بٹ َٹٓٴٛ ِٵ ايڃهٹتٳابٳ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ل َٔ أهباب ع٢ً َا فن بٓا٤ٶ ;اٯ١ٜ نًتاُٖا بإـ١ٜٓ...صآتٳٝٵٓٳا

 ._نُا هٝأتٞ_ْنٚشلُا 

َٳا ط :_تعاٍ_ٚقاٍ ابٔ ايعلبٞ ٗ أسهاّ ايكلإٓ عٓـ قٛي٘  ـٴ ؾٹٞ  ٌٵ ٫ أځدٹ قڂ

َٴشٳلٻَاڄ ٞٻ  ٞٳ إڇيځ  :_تعاٍ_أْٗا ٗ قٍٛ ا٭نجل ْنيت ّٜٛ ْنٍٚ قٛي٘  _اٯ١ٜځ  صأڂٚسٹ

ِٵط ِٵ ؿٹٜٓٳهڂ ًڃتٴ يځهڂ ُٳ ّٳ أځنڃ ٛٵ ٖقٙ اٯٜات َوتجٓا٠  ؾتهٕٛ ;أٟ ه١ٓ عٌل _اٯ١ٜځ  صايڃٝٳ

 .َٔ َه١ٝ ايوٛك٠ أؿكت بٗا

ـٵكڇٙٹط :_تعاٍ_ٚقاٍ ابٔ عڀ١ٝ ٗ تؿورل قٛي٘  ٘ٳ سٳلٻ قځ ـٳكٴٚا ايًډ َٳا قځ  اٯ١ٜص...ٚٳ

ٚيهٔ قاٍ ابٔ  ،سه٢ إٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ نًٗا َـ١ْٝ اَكډإٕ ايٓٻ: َٔ ٖقٙ ايوٛك٠

 .٫ ِٜض ْكٌ ٗ ٤ًٞ ْنٍ َٔ ا٭ْعاّ ٗ إـ١ٜٓ: اؿِاك

ايبٝٗكٞ، ٚابٔ َلؿٜٚ٘، ٖٚقا ٖٛ ا٭ٚٗل ٖٚٛ ايقٟ كٚاٙ أبٛ عبٝـ، ٚ

 . ٚأبٛ ايٌٝؽ عٔ أبٞ بٔ نعب ،عٔ ابٔ عباي ٚايڀدلاْٞ

 ;ابتٻايهڂ"ٚؿعا كهٍٛ اهلل ،ٚعٔ ابٔ عباي أْٗا ْنيت َه١ ١ًْ ٚاسـ٠
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 . ؾهتبٖٛا َٔ يًٝتِٗ

يت هٛك٠ ْن: ٚك٣ٚ هؿٝإ ايجٛكٟ، ًٚلٜو عٔ أزلا٤ بٓت ٜنٜـ ا٭ِْاك١ٜ

ٚأْا آػق٠ بنَاّ ْاقت٘ إٕ ناؿت  ،ٖٚٛ ٗ َورل ١ًْڄ " ا٭ْعاّ ع٢ً كهٍٛ اهلل

 .َٔ ثكًٗا يتهول عٛاّ ايٓاق١

٫ ٜعلف شلا ف٤ٞ إٍ كهٍٛ  ٚمل ٜعٝٓٛا ٖقا إورل ٫ٚ مَٓ٘ غرل إٔ أزلا٤ ٖقٙ

ا إْٗ: ٫ٚ ٖٞ َعـٚؿ٠ ؾُٝٔ تابع ٗ ايعكب١ ايجا١ْٝ ست٢ ٜكاٍ ،قبٌ ٖذلت٘ " اهلل

ٍٴ ;يكٝت٘ قبٌ اشلذل٠، ٚإِا إعـٚؿ٠ أزلا٤ بٓت عُلٚ بٔ عـٟ ٖقا اؿـٜح  ؾشا

 .ٚيعً٘ ايتبى ؾٝ٘ قلا٠٤ ايوٛك٠ ٗ فيو ايوؿل بأْٗا ْنيت س٦ٓٝق ،ٔٝٿغرل بٳ

 122_7/121  .ٚمل تٓنٍ َٔ ايوٛك ايڀٛاٍ هٛك٠ ١ًْ ٚاسـ٠ غرلٖا: قايٛا

ـٹ ٕ سلٻابتـأت بإًعاك ايٓاي بأ :أغلاض ٖقٙ ايوٛك٠ _3  ;يٝى إ٫ هلل اؿُ

 .باٱشل١ٝ ؾعًِ أْ٘ إتؿلؿٴ (2)لآاڄٚأع (1)٭ْ٘ َبـع ايعٛامل دٛاٖلٳ

                                                 

نإ قا٥ُاڄ بٓؿو٘ ناؾوِ َج٬ڄ، ْع دٖٛل، ٚاؾٖٛل ػ٬ف ايعٳلٳض; اؾٖٛل َا  :اؾٛاٖل_  1

 .ٚايعلض َا نإ قا٥ُاڄ بػرلٙ نايًٕٛ نبٝاض ايجًر، ٚهٛاؿ ايكاك; ؾٗٞ قا١ُ٥ بػرلٖا ٫ بٓؿوٗا

 . َا يٝى ب٬مّ ي٤ًٌٞ: ْع علض، ٚايعلض ٖٛ َا ٫ ثبات ي٘ أٚ ٖٛ :ا٭علاض_  2

 154_153اْٛل ايتعلٜؿات يًذلداْٞ ْ. َا ٫ ّتٓع اْؿهان٘ عٔ اي٤ٌٞ: أٚ ٖٛ

ايؿلغ بايٓوب١ يٲْوإ ؾٗٛ عٳلٳض; ٭ْ٘ ٫ ثبات، بٌ ٖٛ عاكض ٜعلض : َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً فيو

 . ٜٚنٍٚ

 . ٚنقيو ايػٔب، ٚايلٓا

َا ٫ ٜكّٛ بٓؿو٘، ٫ٚ ٜٛدـ إ٫ ٗ قٌ ٜكّٛ : =_قاٍ ايؿَٝٛٞنُا _ايعٳلٳض ٗ اُڀ٬غ إتهًٌُ ٚ

 .209إِباغ إٓرل يًؿَٝٛٞ ْ. +ب٘

ثبات ي٘  ٚايعلض َا ٫ ٜهٕٛ ي٘ ثبات، َٚٓ٘ اهتعاك إتهًُٕٛ ايعٳلٳض ٕا ٫: =غب ا٭ُؿٗاْٞٚقاٍ ايلا

 (ّ)    .342َعذِ َؿلؿات أيؿاٚ ايكلإٓ ْ+. ڀعِإ٫ باؾٖٛل نايًٕٛ ٚاي
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ٍٴ ٙ دٛاٖلڇ غًل ايعاملڇ ايٌلنا٤ َٔ ا٭ُٓاّ ٚاؾٔ بإثبات أْ٘ إتؿلؿٴ تأثرلڇ ٚإبڀا

ٓٹ ّڇ ،اٱْوإ ، ٚػًلڇ٘ٹٚأعلا ٚعًُ٘، ٫ٚ  _تعاٍ_سٝات٘ َٚٛت٘ عهُت٘  ْٚٛا

 . ٫ٚ عًُاڄ ِٗ تِلؾاڄًُو آشلت

٘ٴ  .اهلل عٔ ايٛيـ ٚايِاسب١ ٚتٓنٜ

 . +ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّ نٌ قٛاعـ ايتٛسٝـ= :قاٍ أبٛ إهشام اٱهؿلا٥ٝين

ـٴ َٚٛع١ٛڂ ِٖ بإٔ إعلٌٓ عٔ آٜات ايكلإٓ ٚإهقبٌ بايـٜٔ اؿل، ٚتٗـٜ

ٚأِْٗ َا  _تعاٍ_بِٗ َا سٌ بايكلٕٚ إهقبٌ َٔ قبًِٗ ٚايهاؾلٜٔ بٓعِ اهلل  ٌٻشٹٜٳ

 . ٜٔلٕٚ باٱْهاك إ٫ أْؿوِٗ

ـٴ  . ِٖ َا هًٝكٕٛ عٓـ ْنع أكٚاسِٗ، ثِ عٓـ ايبعحٚٚعٝ

٘ٴ  . تٗهُاڄ ;َٔ طًب إٚٗاك اـٛاكم " إٌلنٌ ؾُٝا اقذلسٛٙ ع٢ً ايٓيب ٚتوؿٝ

ٍٴ َِٓٗ ٱؾشاّ  قِـاڄ ;ِٓٗ ع٢ً عكٝـ٠ اٱًلاىكډاعتكاؿِٖ إٔ اهلل يځ ٚإبڀا

ٕٴ"ايلهٍٛ ُـم ايكلإٓ بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعلؾٕٛ  ٚإثباتٴ، ١٦ٌَٝ اهللسكٝك١  ٚبٝا

، ٚأِْٗ أْ٘ ٚاقعٷ ِٗ بايبعح، ٚؼكٝلٴٚاٱما٤ ع٢ً إٌلنٌ تهقٜبٳ، أْ٘ اؿل

ِٗ اييت عبـٖٚا، ٚهٝٓـَٕٛ ع٢ً فيو، ، ٚتتدلأ َِٓٗ آشلتٴٌٜٗـٕٚ بعـٙ ايعقابٳ

 . عٕٛ إ٫ اهلل عٓـ ايٓٛا٥بـٵؾإِْٗ ٫ ٜٳ ;ٗ اؿٝا٠ ايـْٝا نُا أْٗا ٫ تػين عِٓٗ ٦ًٝاڄ

 . ٙ باٱعلاض عِٓٗلٴَٵٚأْ٘ ٫ ٜ٪اػق بإعلاض قَٛ٘، ٚأځ " ايٓيبٿ ٚتجبٝتٴ

ٕٴ  ٚيٝوت ٚٚٝؿ١ڂ ،ٚايتبٌرلٴ إكهاٍ اهلل ايلهٌ، ٚأْٗا اٱْقاكٴ سه١ُٹ ٚبٝا

 . ٘ َٔ إػٝباتُٳًڃايٓاي َا ٜتڀًبٕٛ عٹ ايلهٌ إػباكٳ

 . ب إٍ ؿٜٔ اهللٚا٫ْتوا ،ايٓاي بايتك٣ٛٚإٔ تؿآٌ ٳ

ٍٴ ٌٴ ٚإبڀا  . اي٬ٍٔ ايٌلى َٔ ًلا٥عڇ َا ًلع٘ أٖ
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ٕٴ ٕڇ يٝوت فلؿٳ إٔ ايتك٣ٛ اؿلٻ ٚبٝا بٌ ٖٞ سلَإ  ،َٔ ايڀٝبات ايٓؿىڇ سلَا

ٍٴشٴايٓؿى َٔ ايٌٗٛات اييت تٳ  . بٌ ايٓؿى ٚبٌ ايهُاٍ ٚايتنن١ٝ ٛ

ٌڇ ٚٓلبٴ إ ا٭ْبٝا٤ ٚن ،يًٓيب َع قَٛ٘ َجٌ إبلاِٖٝ َع أبٝ٘ ٚقَٛ٘ إج

َٳ  . لػٻأځتٳ ٔٵَٚٳ ،َِٓٗ ّٳـٻكځتٳ ٔٵٚايلهٌ ع٢ً فيو إجٌ 

شلِ نُا أْنٍ ايهتاب ع٢ً  ٖـ٣ٶ ;ع٢ً ا٭١َ َا أْنٍ اهلل َٔ ايكلإٓ ٚا١ٕٓڂ

 . َٛه٢، ٚبإٔ دعًٗا اهلل ػا١ُ ا٭َِ ايِاؿ١

ٕٴ ٕڇ ؾ١ًٝٔٹ ٚبٝا ٔڇ ايكلآ ٭ًٖ٘ َٔ َٔاعؿ١  اهللڂ َٚا َٓضٳ ،اٱه٬ّ ٚؿٜ

 . ؿوٓاتا

ٕٷ يًٌُلنٌ، ٚتٜٓٛ٘ٷ ًت فيو قٛاكعٴٚؽًډ اًتًُت  ِڈعٳٓٳبٹ بإ٪ٌَٓ، ٚاَتٓا

 124_7/123  .َؿاتض ايػٝب ، ٚفنلٴاهللٹ عًٝٗا كًٛقاتٴ

ـټ ايكلإٓ ٭سٛاٍ ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ، هٛكڇ ٖٚٞ أْعٴ _4  ٖا َكاكع١ځٚأً

ٍڈ ٔٵ ٚٳدٳعٳًڂط :شلِ ٚاستذاز ع٢ً هؿا١ٖ أسٛاشلِ َٔ قٛي٘ دـا َٹ ُٻا فٳكٳأځ  َٹ ٘ٹ  ٛا يٹًډ

ِٹٝباڄ ّڇ ْٳ ٚٳا٭ځْٵعٳا  7/125  .ٚؾُٝا سلَٛٙ ع٢ً أْؿوِٗ ٖا كمقِٗ اهلل صايڃشٳلٵخٹ 

بٌ  ،عٌُ أٚ قٍٛ ٗ ػؿ١ ٚهلع١ ٚطٍٝ يٝوت ي٘ غا١ٜ َؿٝـ٠ :ٚايًعب _5

ٚاهتذ٬ب ايعكٍٛ ٗ ساي١ ٓعؿٗا نعكٌ  ،غاٜت٘ إكاس١ ايباٍ ٚتكِرل ايٛقت

 .تعب، ٚأنجلٙ أعُاٍ ايِبٝإايِػرل ٚعكٌ إ

ٚٓـ ايًعب  ،عاب، ٖٚٛ كٜل ايِيب ايوا٥ٌٚيقيو ؾٗٛ ٌَتل َٔ ايًډ :قايٛا

 . اؾـ

٫ٚ ٜتعب ٗ ا٫ًتػاٍ ب٘  ،َا ٌٜتػٌ ب٘ اٱْوإ ٖا تلتاغ إيٝ٘ ْؿو٘ :ٚايًٗٛ
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 . ي٠ًٌٛٗ ١ُ٥٬َٚڅ ٚيق٠څ إ٫ ع٢ً َا ؾٝ٘ اهتُتاعٷ لٴًځڀڃؾ٬ ٜٴ ;عكً٘

ؾُٗا هتُعإ ٗ ايعٌُ ; عب ايعُّٛ ٚاـِْٛ ايٛدٗٞٛ ٚايًٚبٌ ايًٗ

 .١ ٚايڀٍٝ نايڀلب ٚايًٗٛ بايٓوا٤ٜٚكاكْ٘ ٤ًٞ َٔ اـؿ ،ايقٟ ؾٝ٘ ١َ٤٬َ

 7/193  .ٜٚٓؿلؿ ايًٗٛ ٗ مٛ إٝول ٚايِٝـ ،ٜٚٓؿلؿ ايًعب ٗ يعب ايِبٝإ

َٵجٳايڂهڂِط :ٚإُاث١ً ٗ قٛي٘ _6 اييت  ايتٌاب٘ ٗ ؾٍِٛ اؿكا٥ل ٚاـاُات صأځ

 .ٛقاتِ ايؿڀل١ٜ اييت ؾڀل اهلل عًٝٗا أْٛاع إؼًٛڂُٝن نٌ ْٛع َٔ غرلٙ، ٖٚٞ ايٓټ

ؾايـٚاب ٚايڀرل ُاثٌ ا٭ْاهٞ ٗ أْٗا ػًكت ع٢ً طبٝع١ تٌذلى ؾٝٗا أؾلاؿ 

كامقٗا ٫ٚٚؿتٗا ًٚبابٗا أَع تكـٜل  َكـك٠ڄ سٝا٠ڄ َعڀا٠څ ،ٚأْٗا كًٛق١ هلل ،أْٛاعٗا

 .وتڀٝع تبـًٜٗاٗا، ٚشلا ِْٛ ٫ تٖٚلَ

ؾإْٗا ٫ ُاثٌ اٱْوإ ٗ ايتؿهرل  ;ٚيٝوت إُاث١ً بلادع١ إٍ ْٝع ايِؿات

 .َٔ ايؿهل ايقٟ اػتّ ب٘ اٱْوإ ٚاؿٔاك٠ إهتوب١

٫ٚ كهٌ  ،٫ٚ ًلا٥ع ،ٕ ٜهٕٛ يػرل اٱْوإ ْٛاّ ؿٚي١أٚيقيو ٫ ِٜض 

ُٛـ َعلؾ١ ٫ْعـاّ عكٌ ايتهًٝـ ؾٝٗٔ، ٚنقيو ٫ ِٜض إٔ ت ;تلهٌ إيٝٗٔ

 ._تعاٍ_اهلل 

ـٹٙٹط :_تعاٍ_ٚأَا قٛي٘  ُٵ ٞٵ٤ٺ إڇ٫ډ ٜٴوٳبٿضٴ بٹشٳ ًٳ ٔٵ  َٹ ٕٵ  ؾقيو بًوإ اؿاٍ ٗ  صٚٳإڇ

 .ٍٛ َا ٥٬ُٜٗا ؾٓلاٖا َلس١ ؾلس١ايعذُاٚات سٌ ْلاٖا بٗذ١ عٓـ سِ

ٚيهٓٗا ؼى  ،ٚإِا فيو َا هام اهلل إيٝٗا َٔ ايٓع١ُ ٖٚٞ ٫ تؿك٘ أًُٗا

ٗر، ٚ٭ٕ ٗ نٌ ْٛع َٓٗا ػِا٥ّ شلا ؿ٫ي١ ع٢ً عِٛٝ قـك٠ اهلل بأثلٖا ؾتبت

 .ٚعًُ٘ ؽتًـ عٔ بك١ٝ ا٭ْٛاع َٔ دٓو٘
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ٚإكِـ َٔ ٖقا ُلف ا٭ؾٗاّ إٍ ا٫عتباك بٓٛاّ اـًل ايقٟ أٚؿع٘ اهلل ٗ 

 .نٌ ْٛع

ِٵط :ٚاـڀاب ٗ قٛي٘ َٵجٳايڂهڂ  7/217  .َٛد٘ إٍ إٌلنٌ صأځ

 لٴنڃٚفٹ ،ٓاي ع٢ً اؾ١ًُ أق٣ٛ َٔ ٚٗٛك َا ٗ ايبشلٚٚٗٛك َا ٗ ايدل يً _7

٭ٕ ايدل ٖٛ هڀض  ;٠لٳيكِـ اٱساط١ ظُٝع َا سٛت٘ ٖقٙ ايهڂ ;ايدل ٚايبشل

ا٭كض ايقٟ ٌّٞ ؾٝ٘ اؿٝٛإ غرل هابض، ٚايبشل ٖٛ إا٤ ايهجرل ايقٟ ٜػُل 

 .أّ عقباڄ َٔ ا٭كض هٛا٤ نإ إا٤ ًَشاڄ دن٤اڄ

 7/272  .نايؿلات ٚؿد١ً اڄٚايعلب توُٞ ايٓٗل عل

ٚاعًِ أْٞ تڀًبت نٌـ ايكٓاع عٔ ٚد٘ ا٫قتِاك ع٢ً تو١ُٝ ٖ٪٤٫  _8

ع٢ً ايٛدٌٗ ٗ َعاؿ  بلاِٖٝ أٚ فك١ٜ ْٛغَٔ فك١ٜ إ ا٭ْبٝا٤ َٔ بٌ ها٥ل ا٭ْبٝا٤

٘ٹط ُٓرل ٚتڀًبت ٚد٘ تلتٝب أزلا٥ِٗ ٖقا ايذلتٝب،  ،ؾًِ ٜتٔض يٞ صفٴكٿٜٻتٹ

 .ؾًِ ٜبـ يٞ ،ا٤ يبعض ٗ ايعڀـَٚٛا٠٫ بعض ٖقٙ ا٭زل

٭ٌٖ ايهتاب  (1)ٚغايب ٚين إٔ َٔ ٖقٙ ايٛدٛٙ نٕٛ ٖ٪٤٫ َعلٚؾٕٛ

ٚيًٌُلنٌ ايقٜٔ ٜكتبوٕٛ َعلؾ١ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٌٖ ايهتاب، ٚإٔ إٓاهب١ ٗ 

تلتٝبِٗ ٫ ؽًٛ َٔ إٔ تهٕٛ ْا١٦ً عٔ ا٫بتـا٤ بقنل إٔ إهشام ٜٚعكٛب َٖٛب١ 

ؾٌٓأ ا٫ْتكاٍ َٔ ٚاسـ إٍ آػل َٓاهب١ ي٬ْتكاٍ،  ;ُٖٚا أب ٚابٓ٘ ،ٱبلاِٖٝ

ٚإٔ تٛمٜع أزلا٥ِٗ ع٢ً ؾٛاٌُ ث٬خ ٫ ىًٛ عٔ َٓاهب١ ػُع بٌ أُشاب 

 .١ً ايٌا١ًَ ٭زلا٥ِٗتًو ا٭زلا٤ ٗ ايؿاُ

                                                 

 (ّ.   )َعلٚؾٌ; ٭ْ٘ ػدل ايهٕٛ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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شلا أثل ٗ  ٚٚمْاڄ ايعلب١ٝ سلٚؾاڄ ػؿ١ أزلا٤ ٖ٪٤٫ ٗ تعلٜبٗا إٍ ٚهٛم إٔ

 (سلعٕٛ ٚسلٌٜٛ ٚسنقٝاٍ ٚمُٝا) ٛٔ ا٭زلا٤ مإٜجاكٖا بايقنل ؿٕٚ غرلٖا َ

إف َِٓٗ ايلهٌ ٚا٭ْبٝا٤  ;ٚإٔ إعـٚؿٜٔ ٗ ٖقٙ اٯٜات ايج٬خ تٛمعٛا ايؿٔا٥ٌ

ٚاؾٗاؿ ٗ  ،ٚأٌٖ ا٭ػ٬م اؾ١ًًٝ ايعنٜن٠ َٔ ايِدل ٚدٗاؿ ايٓؿى ،ٚإًٛى

أًاك إٍ َٚهاكّ ا٭ػ٬م، نُا  ،ٚإِابل٠ يتبًٝؼ ايتٛسٝـ ٚايٌلٜع١ ،هبٌٝ اهلل

ِٳ ط :ٗ آػل اٯٜات _تعاٍ_فيو قٛي٘  ٚٳايڃشٴهڃ ِٵ ايڃهٹتٳابٳ  ٖٴ ٔٳ آتٳٝٵٓٳا ٚٵيځ٦ٹوځ ايډقٹٜ أڂ

ٛٻ٠ځ  . ا٭َتٌ ايعلب١ٝ ٚاٱهلا١ًٝٝ٥ َٚٔ بِٝٓٗ أ٬ُڄ صٚٳايٓټبٴ

ُٖا بقنل ْبٌٝ َٔ فك١ٜ إهشام لٳنڃؾًُا فنل إهشام ٜٚعكٛب أكؿف فٹ

بُٗا ع٢ً بك١ٝ  ٤ ُٖا ؿاٚؿ ٚهًُٝإ َبتـ٤اڄٜٚعكٛب، ُٖٚا أب ٚابٓ٘ َٔ ا٭ْبٝا

ـٳ :٭ُْٗا ْا٫ فـٜٔ عٌُٛٝ ;فك١ٜ إهشام ٜٚعكٛب ـٳ ،ل٠ بايٓب٠ٛاٯػ ف  ٚف

 .ايـْٝا بإًو

ٚإٔ اْؿلاز ايهلب  ،ثِ أكؿف بقنل ْبٌٝ ُاث٬ ٗ إٔ ائل أُاب نًُٝٗا

 .عُٓٗا بِدلُٖا

ٖٚاكٕٚ، ٚقـ  ثِ بقنل كهٛيٌ أػٜٛٔ ُٖا َٛه٢ ،ُٖٚا أٜٛب ٜٚٛهـ

 ،َٚٔ لات٘ َٔ فيو ،أُاب َٛه٢ َجٌ َا أُاب ٜٛهـ َٔ ايهٝـ ي٘ يكتً٘

ؾٗ٪٤٫ ايوت١ سلًتِٗ ايؿا١ًُ ا٭ٍٚ إٓت١ٝٗ بكٛي٘  ;ٚنؿايت٘ ٗ بٝت إًو

ٌٳط :_تعاٍ_ ُٴشٵوٹٓٹ  .صٚٳنځقٳيٹوځ ْٳذٵنڇٟ ايڃ

كه٫ٕٛ  ؾٓاهب إٔ ٜقنل بعـُٖا; بٌٝ أب ٚابٓ٘ ُٖٚا منلٜا ٚو٢ٝثِ بقنل ْ

; اث٬ٕ ٗ أُْٗا كؾعا إٍ ايوُا٫٤ فك١ٜ شلُا، ُٖٚا عٝو٢ ٚإيٝاي، ُٖٚا َتُ
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ؾأَا عٝو٢ ؾلؾع٘ َقنٛك ٗ ايكلإٓ، ٚأَا إيٝاي ؾلؾع٘ َقنٛك ٗ نتب 

 .ٚمل ٜقنلٙ إؿولٕٚ َٔ ايوًـ ،اٱهلا٥ًٌٝٝ

ؾلؾع٘ َقنٛك ٗ قٛي٘  ;إٕ إيٝاي ٖٛ إؿكٜى ٚعًٝ٘: ٚقـ قٌٝ

ـٿٜكاڄ ْٳبٹٝٸاڄ ٚٳافٵنڂ:ط_تعاٍ_ ُٹ ٕٳ  ٘ٴ نځا َٳهځاْاڄ ( 56)لٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹ إڇؿٵكڇٜىٳ إڇْٻ ٚٳكٳؾځعٵٓٳاٙٴ 

 .ٗ هٛك٠ َلِٜ صعٳًٹٝٸاڄ

٭ُْٗا قلٜبإ ابٓا ػاي١، ٚ٭ٕ عٝو٢  ;ع٢ً و٢ٝ ٚابتـ٨ بعٝو٢ عڀؿاڄ

تُٔٓتِٗ ايؿا١ًُ ايجا١ْٝ  ٖٚ٪٤٫ ا٭كبع١ ،اي ْيب غرل كهٍٛٚإيٝ ،كهٍٛ

ٌٳط :_تعاٍ_٘ إٓت١ٝٗ بكٛي ِٻايٹشٹ ٔٵ اي َٹ ٌپ   .صنڂ

ٚتًُٝقٙ، ٚأؿَر بٝٓ٘ ٚبٌ إيٝاي  ،٭ْ٘ ػًٝؿ١ إيٝاي ;ٚعڀـ ايٝوع

 .ٓتٗٞ ْوب ايعلب َٔ فك١ٜ إبلاِٖٝبقنل ايٓيب ايقٟ إيٝ٘ ٜ ١ڄٝٳٗڇٓٵتٳ ;إزلاعٌٝ

 .ٕ ن٬ َُٓٗا أكهٌ إٍ أ١َ ُػرل٠٭ ;ُٛا بْٝٛى ٚيٛٙتٹٚػٴ

ًڃٓٳا عٳًځ٢ ط :١ًُ ايجايج١ إٓت١ٝٗ بكٛيٖ٘ٚ٪٤٫ ا٭كبع١ تُٔٓتِٗ ايؿا ٔٻ ٚٳنڂ٬ڋ ؾځ

ٌٳ ُٹ  348_7/347  .صايڃعٳايځ

َٳ ،ن٬ّ ٜـٍ ع٢ً ؼكرل أسـ :ٚايوب _9 باطٌ ٠ بايلٻعٳأٚ ْوبت٘ إٍ ْك١ِٝ أٚ 

 .أٚ باؿل، ٖٚٛ َلاؿف ايٌتِ

ٚيٝى َٔ ايوب ايٓوب١ إٍ ػڀإ ٗ ايلأٟ أٚ ايعٌُ، ٫ٚ ايٓوب١ إٍ ٬ٍٓ ٗ 

 7/427  .ٔ إٕ نإ ُـك َٔ كايـ ٗ ايـٜٔايـٜ

ٖٛ إٔ ايوب ٫ تذلتب عًٝ٘ ًَِش١  :ٚٚد٘ ايٓٗٞ عٔ هب أُٓاَِٗ _10

ٚإٚٗاك  ،٭ٕ إكِٛؿ َٔ ايـع٠ٛ ٖٛ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً إبڀاٍ ايٌلى ;ؿ١ٜٝٓ
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ؾقيو ٖٛ ايقٟ ٜتُٝن ب٘ اؿل عٔ  _تعاٍ_اهتشاي١ إٔ تهٕٛ ا٭ُٓاّ ًلنا٤ هلل 

 .٫ٚ ٜوتڀٝع٘ إبڀٌ ،حمللايباطٌ، ٜٚٓٗض ب٘ ا

 .ؾٝٛٗل َٛٗل ايتواٟٚ بُٝٓٗا ;بڀٌؾأَا ايوب ؾإْ٘ َكـٚك يًُشل ٚيًُ

يًٓاي أْ٘  ٛغٴًڂٝٳؾځ ;ٚكَا اهتڀاع إبڀٌ بٛقاست٘ ٚؾشٌ٘ َا ٫ ٜوتڀٝع٘ احملل

 .تػًب ع٢ً احملل

ٛځُٹشٵع٢ً إٔ هب آشلتِٗ ٕا نإ ٜٴ ٕلاؿ  ٜٚنٜـ تًِبِٗ قـ عاؿ َٓاؾٝاڄ ،ِٗٞ غٝ

ٞٳ ط :_عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_ؾكـ قاٍ يلهٛي٘  ;اهلل َٔ ايـع٠ٛ ٖٹ ِٵ بٹايډتٹٞ  ٗٴ ٚٳدٳاؿٹيڃ

ٔٴ  .صأځسٵوٳ

ٛٵ٫ڄ يځٝٿٓاڄط :_عًُٝٗا ايو٬ّ_ٚقاٍ ٕٛه٢ ٖٚاكٕٚ  ٘ٴ قځ  .صؾځكڂ٫ٛ يځ

 ،ب يًُؿوـ٠ؾتُشض ٖقا ايو ;عٔ إكِٛؿ َٔ ايبعج١ ؾِاك ايوب عا٥كاڄ

 .ًَِش١ ٚمل ٜهٔ ٌَٛباڄ

٭ٕ تػٝرل إٓهل  ،ٔا٩ٙ إٍ َؿوـ٠ؾا َجٌ تػٝرل إٓهل إفا ػٝـ إٚيٝى ٖق

 .ضلٳٔا٩ٙ إٍ إؿوـ٠ بايعٳٚإؾ ،ًَِش١ بايقات

اجملتٗـٜٔ عوب إٛام١ْ بٌ إِاحل  ايعًُا٤ٹ ٚفيو فاٍ تذلؿؿ ؾٝ٘ أْٛاكٴ

 .ٚاستُا٫ڄ ، ٚؼككاڄٚٓعؿاڄ اهـ ق٠ٛڄٚإؿ

 7/430 .نًٗا ٚنقيو ايكٍٛ ٗ تعاكض إِاحل ٚإؿاهـ

يعكٍٛ، ٖٚٞ قٌ ٭ٕ ا٭ؾ٦ـ٠ َع٢ٓ ا ٚتكـِٜ ا٭ؾ٦ـ٠ ع٢ً ا٭بِاك _11

إٍ  اؿٛايٻ ٘ٳؾإفا ٫غ يًكًب باكم ا٫هتـ٫ٍ ٚدٻ ;ايـٚاعٞ ٚايِٛاكف

َٻ ،ا٭ًٝا٤  .ٌ َٓٗاٚتأ
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ٚعـّ ا٫هتػٓا٤ با٭ؾ٦ـ٠ عٔ  ،ٚايٛاٖل إٔ ٚد٘ اؾُع بٌ ا٭ؾ٦ـٙ ٚا٭بِاك

ٚآ١ٜ  ،١، َجٌ آ١ٜ ا٭٦١َٝـ٠ ؽتّ بإؿكاى اٯٜات ايعك١ًٝ احملٔ٭ٕ ا٭ؾ ;ا٭بِاك

 .اٱعذام

َٴ ،ٕٚا مل تهؿِٗ اٯٜات ايعك١ًٝ  ،ب١ عٔ ايؿڀل٠ًډكځٚمل ٜٓتؿعٛا بأؾ٦ـتِٗ ٭ْٗا 

ٗ  تاباڄٍ عًِٝٗ ننٿٓٳٜٚٴ ،، نإٔ ٜلق٢ ٗ ايوُا٤َبِل٠ڄ َل١ٝ٥ڄ ٚهأيٛا آٜاتٺ

 ;بأِْٗ يٛ دا٤تِٗ آ١ٜ َبِل٠ ٕا آَٓٛا ٚإوًٌُ " قلطاي، ٚأػدل اهلل كهٛي٘

َٴ  7/443 .َجٌ تكًٝب عكٛشلِ _أٜٔاڄ_ب١ ًډكځ٭ٕ أبِاكِٖ 

ٗٳا ػٳٝٵلاڄط :ٚقٛي٘_ 12 ّٳاْٹ ٚٵ نځوٳبٳتٵ ؾٹٞ إڇ أٟ أٚ مل  صتٵٓٳآَٳط عڀـ ع٢ً صأځ

 . تهٔ نوبت ٗ إّاْٗا ػرلاڄ

أٟ أٚ نوبت  يًٛلؾ١ٝ، ٚإِا ًِٜض يًٛلؾ١ٝ َـ٠ اٱّإ، ٫ اٱّإ، (ٗ)ٚ

 . ٗ َـ٠ إّاْٗا ػرلاڄ

 . عُاٍ ايِاؿ١ ٚايڀاعاتٚاـرل ٖٛ ا٭

يًتكوِٝ ٗ ُؿات ايٓؿى ؾٝوتًنّ تكوِٝ ايٓؿٛي اييت ػِِتٗا  (أٚ)ٚ

ؾ٬ ٜٓؿعٗا إّاْٗا ّٜٛ  ;ْؿٛي ناؾل٠ مل تهٔ آَٓت َٔ قبٌ: ايِؿتإ إٍ قوٌُ

ؾٗٞ  ;ـ٠ إّاْٗاٗ َ َٓت ٚمل تهوب ػرلاڄآٜأتٞ بعض آٜات اهلل، ْٚؿٛي 

 .٘ َٔ ػرل ّٜٛ ٜأتٞ بعض آٜات كبوؾ٬ ٜٓؿعٗا َا تهوب ;ْؿٛي َ٪١َٓ

 ;٭ٕ ايتكِرل ٗ انتواب اـرل َتؿاٚت ;ٖٚقا ايكوِ ايجاْٞ فٚ َلاتب َتؿاٚت١

٘څ ٭عُاٍ اـرل نًٗا، َٚٓ٘ إٓاع١څ ؾُٓ٘ إٓاع١څ  .ٗ اٱنجاك َٓٗا يبعٔٗا، َٚٓ٘ تؿلٜ

َٔ اـرل أٟ  ٗ إّاْٗا ٦ًٝاڄ مل تهوبٵ ْؿٛيٷ ؿٳٚٚاٖل اٯ١ٜ ٜكتٔٞ إٔ إلا
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 . ٚؾلطت ٗ ْٝع أعُاٍ اـرل ،اقتِلت ع٢ً اٱّإ

َٔ ايتكوِٝ إٔ ٖقٙ ايٓؿٛي ٫ ٜٓؿعٗا انتواب اـرل َٔ بعـ ف٤ٞ  ِٳًٹٚقـ عٴ

َٳ ب٘ ع٢ً ٖقٙ ا٭١َ  ٔٻاٯٜات، ٫ٚ َا ٜكّٛ َكاّ انتواب اـرل عٓـ اهلل، ٖٚٛ َا 

ب١، أٟ ايعنّ ع٢ً ؾايعنّ ع٢ً اـرل ٖٛ ايتٛ ;يتٛب٦ٝ١ات عٓـ أَ غؿلإ ايو

 .ع٢ً ايكل١ٜٓ ايٛآش١ اعتُاؿاڄ ;سقفٺ ؾٛقع ٗ ايه٬ّ إهامٴ ;انتواب اـرل

ٗ  مل تهٔ نوبت ػرلاڄ أٚ ْؿواڄ ،غرل َ٪١َٓ إّاْٗا ٫ ٜٓؿع ْؿواڄ: ٚايتكـٜل

ْٗا إؾ ;َجٌ ايتٛب١ ٜعين أٚ َا ٜكّٛ َكاّ نوب اـرل،إّاْٗا َٔ قبٌ نوبٗا، 

إّاْٗا إفا مل تهٔ قـ  َ٪١َٓڄ ٚيٝى إلاؿ أْ٘ ٫ ٜٓؿع ْؿواڄ ;بعض انتواب اـرل

ع اٱّإ إفا مل ٜكع انتواب اـرل، ٭ْ٘ يٛ أكٜـ فيو ٕا ٝعٝح ٜٔ نوبت ػرلاڄ

٭ٕ  ;إّاْٗا مل تهوب ػرلاڄ ٫ ٜٓؿع ْؿواڄ :كاٍإٔ ٜٴ ٢ٚيهؿناْت ؾا٥ـ٠ يًتكوِٝ، 

ض إفا ؾلٙ سٳـٵّإ ايٛاقع قبٌ ف٤ٞ اٯٜات ٫ ٜٴع٢ً إٔ اٱ يكڀع١ٝ ْا١ٖٔڅا٭ؿي١ ا

ُٓاٙ ٕا اقت٢ٔ ُاسب٘ ٗ ٤ًٞ َٔ ا٭عُاٍ ايِاؿ١، ٚ٭ْ٘ يٛ نإ نقيو ٚهًډ

ا أْ٘ آَٔ ٫ ٜٓؿع٘ إّاْ٘، ٚفيو إهاؿ ـٳاـرل عٳ ٦ًٝاڄ َٔ أنجل َٔ إٔ ايقٟ مل ٜؿعٌ

 . ٬ِّ مل ٜكٌ ب٘ أسـ َٔ عًُا٤ اٱهوٵقٹ

ايقٜٔ أٚدبٛا  ٚبقيو تعًِ إٔ اٯ١ٜ ٫ تٓٗض سذ١ يًُعتني١ ٫ٚ اـٛاكز

ػًٛؿ َلتهب ايهبرل٠ غرل ايتا٥ب ٗ ايٓاك، ٚايتو١ٜٛ بٝٓ٘ ٚبٌ ايهاؾل، ٚإٕ نإ 

ٚاٖلٖا قبٌ ايتأٌَ ِٜٖٛ أْٗا سذ١ شلِ، ٚ٭ْ٘ يٛ نإ ا٭َل نُا قايٛا يِاك 

٭ْ٘  ;٫ ٜلٓاٙ عاقٌ يٓؿو٘ ٠ عبجاڄايـػٍٛ ٗ اٱّإ َع اكتهاب نبرل٠ ٚاسـ

ٜـػٌ ٗ نًؿ١ نجرل َٔ ا٭عُاٍ بـٕٚ دـ٣ٚ عًٝ٘ َٓٗا، ٚيهإ أٖٕٛ ا٭سٛاٍ 
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 .ٕ إٍ إٔ ٜتٛب َٔ ا٭َلٜٔ ْٝعاڄع٢ً َلتهب ايهبرل٠ إٔ ىًع كبك١ اٱّا

َٳ هؼاؾ١څٚهؼاؾ١ ٖقا اي٬مّ ٭ُشاب ٖقا إقٖب  ي٘ ْٛل  ٔٵ٫ ٜلٓاٖا 

 .ثاقب

بٌٝ َا ٜوتؿاؿ َٔ ِْٛ اٯ١ٜ َٔ ٓب٘ اؿـ ايقٟ ٜٓتٗٞ عٓـٙ ٚا٫ًتػاٍ بت

أدـ٣ َٔ اـٛض ٗ يٛامّ  _ ا٫ْتؿاع بتشٌِٝ اٱّإ ٚؼٌِٝ أعُاٍ اـرل

َٔ اٱّإ، ٫ هُٝا َع َا ٗ أٌُ إع٢ٓ َٔ  َعاْٝٗا َٔ اعتباك ا٭عُاٍ دن٤اڄ

 . ا٫ستُاٍ إوك٘ ي٬هتـ٫ٍ

َٳٓٳتٵط: ١ڂؿځِٹؾځ ٔٵ آ ِٵ تٳهڂ ٌٴ يځ ٔٵ قځبٵ  ;ؼقٜل يًٌُلنٌ َٔ ايذلٜح عٔ اٱّإ صَٹ

 .اٯٜات، ِٖٚ إكِٛؿ َٔ ايوٝام ػ١ٌٝ إٔ ٜبػتِٗ ّٜٛ ٚٗٛك

ٗٳا ػٳٝٵلاڄطُٚؿ١  ّٳاْٹ ٚٵ نځوٳبٳتٵ ؾٹٞ إڇ  يتشقٜل إ٪ٌَٓ ;إؿَاز ٗ أثٓا٤ إكِٛؿ صأځ

 189_1/187_8.َٔ اٱعلاض عٔ ا٭عُاٍ ايِاؿ١

ِٳ ١ًَځَٚع٢ٓ نٕٛ اٱه٬ّ _ 13 أْ٘ دا٤ با٭ٍُٛ اييت ٖٞ ًلٜع١  :إبلاٖٝ

ٚإع٬ٕ ، ٚايوُاس١، ٚايٌهل، َٚواٜل٠ ايؿڀل٠، ايتٛسٝـ: إبلاِٖٝ ٖٚٞ

 1/200_8.اؿل

ع٢ً َ٪نـ  صهٳلڇٜعٴ ايڃعٹكځابٹط َٚٔ يڀا٥ـ ايكلإٓ ا٫قتِاك ٗ ُٚـ_ 14

ِٴطٚاسـ، ٚتعنٜن ُٚـ  ٖٚٞ إٕ، ٫ّٚ  َ٪نـات ث٬ث١ صايڃػٳؿڂٛكٴ ايلٻسٹٝ

 ٔٳ٦ٹُٵڀځٝٴيٹ صايڃػٳؿڂٛكٴطٜ٪نـ َع٢ٓ  صايلٻسٹِٝطا٫بتـا٤، ٚايتٛنٝـ ايًؿٛٞ; ٭ٕ 

ٞٳتٳوٵٝٳأٌٖ ايعٌُ ايِاحل إٍ َػؿل٠ اهلل ٚكٓت٘، ٚيٹ أٌٖ اٱعلاض  ـع

 1/212_8 .ٚايِـٚف إٍ اٱق٬ع عُا ِٖ ؾٝ٘
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 ".َٔ عٗـ ايٓيب ٖقا ٖٛ ا٫هِ ايقٟ علؾت ب٘ ٖقٙ ايوٛك٠،_ 1

أْ٘ قاٍ : ثابتٞ، َٔ سـٜح أبٞ ًَٝه١، عٔ عل٠ٚ بٔ مٜـ بٔ أػلز ايٓوا٥

ٍ َا يٞ أكاى تكلأ ٗ إػلب بكِاك ايوٛك ٚقـ كأٜت كهٛ :اؿهِ ٕٔلٚإ ب

 .ٜكلأ ؾٝٗا بأطٍٛ ايڀٛيٌٝ"اهلل

 2/5_8. ا٭علاف: ٜا أبا عبـ اهلل َا أطٍٛ ايڀٛيٌٝ، قاٍ: قاٍ َلٚإ قًت

ُٳا سٹذٳابٷ : ط_تعاٍ_بكٛي٘  ا٭علاف يؿٜ ٗاٚٚد٘ توُٝتٗا أْٗا فنل ؾٝ_ 2 ٗٴ ٚٳبٳٝٵٓٳ

ٍٷ  .اٯ١ٜص ٚٳعٳًځ٢ ا٭ځعٵلٳافٹ كڇدٳا

ٚمل ٜقنل ٗ غرلٖا َٔ هٛك ايكلإٓ، ٚ٭ْٗا فنل ؾٝٗا ًإٔ أٌٖ ا٭علاف ٗ 

 صهٴٛكڈطاٯػل٠، ٚمل ٜقنل ٗ غرلٖا َٔ ايوٛك بٗقا ايًؿٜ، ٚيهٓ٘ فنل بًؿٜ 

ِٵ بٹوٴٛط: ٗ قٛي٘ ٗٴ ٔٴلڇبٳ بٳٝٵٓٳ ٘ٹ ؾځ ٔٵ قٹبٳًٹ َٹ ٖٹلٴٙٴ  ٚځا ٚٳ ُٳ١ڂ  ٘ٹ ايلٻسٵ ٘ٴ ؾٹٝ ٘ٴ بٳابٷ بٳاطٹٓٴ كڈ يځ

 2/5_8 .ٗ هٛك٠ اؿـٜـ صايڃعٳقٳابٴ

 _ ٫ّ _ أيـ=: ٚكَا تـع٢ بأزلا٤ اؿلٚف إكڀع١ اييت ٗ أٚشلا ٖٚٞ_ 3

 +.ُاؿ _ َِٝ

 أْ٘: أػلز ايٓوا٥ٞ َٔ سـٜح أبٞ ا٭هٛؿ، عٔ عل٠ٚ، عٔ مٜـ بٔ ثابت

أيـ، =: ٜكلأ ٗ إػلب بأطٍٛ ايڀٛيٌٝ"يكـ كأٜت كهٍٛ اهلل: قاٍ ٕلٚإ

 .+٫ّ، َِٝ، ُاؿ

ٖٚٛ ه٤ٞ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اؿلٚف إكڀع١ اييت ٗ أٚا٥ٌ بعض ايوٛك ٖٞ 

 صْرٗ األعزاف
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يًوٛك٠،  ازلاڄ صإّطأزلا٤ يًوٛك ايٛاقع١ ؾٝٗا، ٖٚٛ ٓعٝـ، ؾ٬ ٜهٕٛ 

   .ايوٛك٠ فات إّٔٚإط٬ق٘ عًٝٗا إِا ٖٛ ع٢ً تكـٜل ايتعلٜـ باٱٓاؾ١ إٍ 

8_2/5_6 

ٚفنل ايؿرلٚم باؿٟ ٗ نتاب بِا٥ل فٟٚ ايتُٝٝن إٔ ٖقٙ ايوٛك٠ تو٢ُ _ 4

َٴٛهٳ٢ ط :شلا ع٢ً فنل َٝكات َٛه٢ ٗ قٛي٫ً٘تُا ;هٛك٠ إٝكات ُٻا دٳا٤ٳ  ٚٳيځ

ُٹٝكځاتٹٓٳا : ٫ًتُاشلا ع٢ً سـٜح إٝجام ٗ قٛي٘ ;ٚأْٗا تو٢ُ هٛك٠ إٝجامص يٹ

ِٵ قځايڂٛا بٳًځ٢أځيځوٵتٴ بٹط  2/6_8ص.لٳبٿهڂ

 2/6_8. ْٝعٗا َهٞ :ثِ قٌٝ ،ٖٚٞ َه١ٝ ب٬ ػ٬ف_ 5

: كٴٛٳاييت دعًت ٗ أٍٚ ايكلإٓ يڀٛشلا ٖٚٞ هٴ ٖٚٞ َٔ ايوبع ايڀٛاٍ_ 6

 .ايبكل٠، ٚآٍ عُلإ، ٚايٓوا٤، ٚإا٥ـ٠، ٚا٭ْعاّ، ٚا٭علاف، ٚبلا٠٤

ٚايٓوا٤، ٚإا٥ـ٠; ثِ فنل ايبكل٠، ٚآٍ عُلإ، : إـْٞ َٓٗا ٖٚٞ هٛك ّٚقـ

بإٔ  اعتباكاڄ ;ا٭ْعاّ، ٚا٭علاف ع٢ً تلتٝب إِشـ ايعجُاْٞ: إهٞ ٖٚٛ

قلب إٍ إـْٞ َٔ ايوٛك أؾٗٞ  ;هٛك٠ ا٭ْعاّ أْنيت َه١ بعـ هٛك٠ ا٭علاف

 2/7_8 .ايڀٛاٍ

٘ٹ اؾتتشت ٖقٙ ايوٛك٠ڂ :أغلآٗا_ 7 ـٹ ،بايكلإٓ بايتٜٓٛ بتٝورلٙ ع٢ً  ٚايٛع

ٖٚٛ َٓاهب ٕا اًتًُت عًٝ٘ ايوٛك٠  داَعاڄ ٚنإ اؾتتاسٗا ن٬َاڄ ،٘ٴػٳِّبٳٝٴيٹ "ايٓيب

ٕٳ ،ؾٗٛ اؾتتاغ ٚاكؿ ع٢ً أسؤ ٚدٛٙ ايبٝإ ;َٔ إكاُـ  . ايكلإٓ هٛكڇ ٚأنًُٗا ًأ

ـٴ ٚتـٚكٴ ـٳ ع٢ً قٛكڇ ٖقٙ ايوٛك٠ٹ َكاُ ٞٴ: َٓٗا َكاُ عٔ اؽاف ايٌلنا٤  ايٓٗ

ـٴ، عٔ ه٤ٛ عاقب١ ايٌلى ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠ إٌلنٌ ٚإْقاكٴ، َٔ ؿٕٚ اهلل ُٚٚ 
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ٌٻ َٔ ه٤ٛ ايعقاب ٗ ايـْٝا، َٚا هٝشٌ : بإٌلنٌ ٚايقٜٔ نقبٛا ايلهٌ َا س

ٌڇ تقنرلٴ، ٚبِٗ ٗ اٯػل٠ ايٓٛع اٱْواْٞ َٔ  ايٓاي بٓع١ُ ػًل ا٭كض، ُٚه

 . اهلل ع٢ً ٖقا ايٓٛع غًل أًُ٘ ٚتؿًٔٝ٘ ػرلات ا٭كض، ٚبٓع١ُٹ

 . َٔ عـا٠ٚ دٓى ايٌٝڀإ يٓٛع اٱْوإ َٚا ٌْأ

ٕٳ ايٓايڇ ٚؼقٜلٴ  َٔ ايتًبى ببكاٜا َهل ايٌٝڀإ َٔ توًٜٛ٘ إٜاِٖ سلَا

 . بِٗ ٗ ايعقاب ٗ اٯػل٠ زټنٴ، َٚٔ ايٛقٛع ؾُٝا ٜٳِٗ ايڀٝباتٹأْؿوٹ

ـٴ ٍڇ ُٚٚ ّڇ أٖٛا  . ٘ يًُتكٌٚنلاَاتٹ ،يًُذلٌَ اؾنا٤ٹ ٜٛ

 . ًٝ٘ؿي ٚتكلٜبٴ ،بايبعح ٚايتقنرلٴ

ٞٴ  .اٱْوإ عٔ ايؿواؿ ٗ ا٭كض اييت أًُشٗا اهلل يؿا٥ـ٠ٹ ٚايٓٗ

 .٬ُسٗا ٚإسٝا٥ٗاٱببـٜع َا أٚدـٙ اهلل  ٚايتقنرلٴ

 اٱْوإ َٔ ٚقت تهٜٛٔ أًُ٘ إٔ ٜكبًٛا ؿع٠ٛځ ٗ ؾڀل٠ٹ َا أٚؿع اهللڂ ٚايتقنرلٴ

ٌڇ  . اهلل إٍ ايتك٣ٛ ٚاٱ٬ُغ كه

إٌلنٌ، َٚا ٫قٛٙ َٔ عٓاؿِٖ ٚأفاِٖ،  ٗ أسٛاٍ ايلهٌ َع أقٛاَِٗ ٚأؾاضٳ

ٍڇ  إٔشلِ  قبٌ إٔ ٜٓنٍ بِٗ ايعقاب، ٚإعقاكاڄ ايٓايٳ اهللٹ ٚأْقك بعـّ ا٫غذلاك بإَٗا

 . ؾإٕ ايعقاب ٜأتِٝٗ بػت١ بعـ فيو اٱَٗاٍ ;ًعٛا عٔ نؿلِٖ ٚعٓاؿِٖكڃٜٴ

ٍٳ ٚٗ تِلؾات بين  َع ؾلعٕٛ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٗ ق١ِ َٛه٢  ٚأطاٍ ايكٛ

 . _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٌٝ َع َٛه٢ إهلا٥

ٌٴ ،أَت٘ ُٚؿ١ڂ " ببعج١ قُـ اهللٹ ٘ بٌاك٠ڂِتٳقٹ ٌٳؽًډٚ  . ؿٜٓ٘ ٚؾٔ

ـٻ ّٳًډؼٳثِ تٳ ـٚا ايٌلى، ٚتكًډ ،يٛا اؿٓٝؿ١ٝإٍ َٛع١ٛ إٌلنٌ نٝـ ب
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 . ؾاْوًؽ عٔ اشلـ٣ ;ؾٛهٛي ي٘ ايٌٝڀإ ،َٔ آتاٙ اهلل اٯٜات شلِ َج٬ڄ ٚٓلبٳ

ـٴ ٍڇ ُٚٚ ـٴ ،٬ٔي١أٌٖ اي سا ـٴ ،تهقٜبِٗ َا دا٤ ب٘ ايلهٍٛ ُٚٚ ُٚٚ 

 . ايهُاٍ اؿو٢ٓ ُؿاتٹ ٚإٔ هلل ايِؿاتٹ ،آشلتِٗ َا ٜٓاٗ اٱشل١ٝ

ٚإـا١َٚ  ،ٚإوًٌُ بوع١ ايِـك _عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_ثِ أَل اهلل كهٛي٘ 

 ،ٚدٗلاڄ ٚسقكِٖ َٔ َـاػٌ ايٌٝڀإ َلاقب١ اهلل بقنلٙ هلاڄ ،ع٢ً ايـع٠ٛ

ٍڇٚاٱقب  9_2/7_8   .ع٢ً عباؿت٘ ا

َٳعٳط_ 8 ٗٳا  ِٵ ؾٹٝ ًڃٓٳا يځهڂ ٚٳدٳعٳ ِٵ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  َٳهډٓٻانڂ ـٵ  ٕٳٚٳيځكځ ٌٵهڂلٴٚ َٳا تٳ ٍٳ قځًٹ٬ٝڄ  ص اٜٹ

ٕٳط: عڀـ ع٢ً ١ًْ َٳا تٳقٳنډلٴٚ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ قځًٹ٬ٝڄ  ٘ٹ أځ ْٚٹ ٔٵ ؿٴ َٹ  ص.ٚٳ٫ تٳتٻبٹعٴٛا 

ػايكِٗ ع٢ً ٚد٘ ا٭كض، ٭ْ٘  ;ؾٗقا تقنرل شلِ بإٔ اهلل ٖٛ ٚيٞ اـًل

 ١ع٢ً قً ِٖ إٍ أدٌ َعًّٛ، ٚتٛبٝؽٷٚدٛؿٹ ِٗ ايقٟ ب٘ بكا٤ٴٌٴٝٵعٳ ٘ٹٚػايل َا بٹ

ٕٳط: ًهلٖا، نُا ؿٍ عًٝ٘ تقٌٜٝ اؾ١ًُ بكٛي٘ ٌٵهڂلٴٚ َٳا تٳ ؾإٕ ايٓؿٛي  صقځًٹ٬ٝڄ 

ٚقـ قاٍ أسـ اـٛاكز  اييت ٫ ٜندلٖا ايتٗـٜـ قـ تٓؿعٗا ايقنلٜات ايِاؿ١،

 . ٘ إٔ ىلز إٍ قتاٍ اؿذاز بٔ ٜٛهـ ٚنإ قـ أهـ٣ إيٝ٘ ْعُاڄَٓ بٳًٹٚطڂ

ُااقيفتتتتتتتتتنُ ذتستتتتتتتتيفصُعتتتتتتتتَُستتتتتتتتمغيفٌْ

ُ

ٗ تتتتتتتتتتتتتُ ُْبأٌّتتتتتتتتتتتتتتيفُوٕالتتتتتتتتتتتتتتُ ُّقبتتتتتتتتتتتتتتدُ  ب

ُ 8_2/33 

ٌٻذٳلٳ٠ځط: ٚقٛي٘_ 9 ٖٳقٹٙٹ اي أًـ ٗ ايتشقٜل َٔ إٔ ٢ٜٗٓ عٔ ا٭نٌ  صٚٳ٫ تٳكڃلٳبٳا 

ـپ ;َٓٗا قـ تكـّ ْٛرلٙ ٗ هٛك٠ ٚ ،يقكٜع١ ا٭نٌ َٓٗا ٭ٕ ايٓٗٞ عٔ قلباْٗا ه

 . ايبكل٠

ٌٴتٳشٵَٔ ًذل اؾ١ٓ ٜٴ ٚايٓٗٞ عٔ قلبإ ًذل٠ ػا١ُ إٔ ٜهٕٛ ْٗٞ ابت٤٬،  ُ
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ـ يًتهًٝ ت١٦ٝٗڄ ;دعٌ اهلل ًذل٠ َوتجٓا٠ َٔ ًذل اؾ١ٓ َٔ اٱفٕ با٭نٌ َٓٗا

 .٫َتجاٍ ايٓٗٞ ;َكا١َٚ اي٠ٌٛٗ

يًٝتؿت إيٝٗا  ;ٝٗابا٭ًذاك إأفٕٚ ؾ ؾًقيو دعٌ ايٓٗٞ عٔ تٓاٚشلا قؿٛؾ١ڄ

ـٴ ;ُٗا بذلنٗا، ٖٚقا ٖٛ ايٛاٖلٓٳٖٵفٹ ايك٣ٛ ايعك١ًٝ ٗ عكٌ ايٓٛع  يٝتهٕٛ كتً

 .ؾتٓتكٌ بعـٙ إٍ ْوً٘ ;ٌُ ايٓٛعبتأهٝوٗا ٗ أ

َٚٔ َٛاٖل سكٝك١ ايلبٛب١ٝ  ،ٚفيو َٔ ايًڀـ اٱشلٞ ٗ تهٜٛٔ ايٓٛع

ؿؾع١ ع٢ً قاب١ًٝ ٌل ٚٓعٗا ؾ٬ ٜ ;ست٢ ؼٌِ ْٝع ايك٣ٛ بايتـكٜر ;ٚإلبٛب١ٝ

 .ايعكٌ

ّٳ ٚقـ ؿيت اٯٜاتٴ َٔ ايٌذل٠  ٌٳنځأځ إؼايؿ١ٹ ٕا ٚٗل َٓ٘ ػاطلٴ ع٢ً إٔ آؿ

ٞٿ ّٳـعٓٗا، ؾأعكب٘ ا٭نٌ س إٓٗ أؿكنٗا  ٚخ ػاطل ايٌعٛك َا ؾٝ٘ َٔ ْكا٥

 .أْ٘ مايت َٓ٘ ايبواط١ ٚايوقاد١ بايؿڀل٠، ؾُعٓاٙ

٠ إٔ تجرل ٗ ايٓؿى عًِ ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ فيو ـ١ُِٝٛ ٗ طبع تًو ايٌذل

 .ٙ عٔ أنٌ ًذل٠ َعلؾ١ اـرل ٚايٌلاـرل ٚايٌل نُا دا٤ ٗ ايتٛكا٠ إٔ اهلل ْٗا

أٌُ  ١ٹكځًڃبعٝـ، ٚإِا سه٢ اهلل يٓا ١٦ٖٝ تڀٛك ايعكٌ ايبٌلٟ ٗ ػٹ _عٓـٟ_ٖٚقا 

ٗٳاط: ٗ قٛي٘ ٘ٹعٹٓٵُٴ ايٓٛع ايبٌلٟ ْٛرلٳ ُٳا٤ٳ نڂًډ ّٳ ا٭ځهٵ ِٳ آؿٳ  55_2/54_8   .صٚٳعٳًډ

ُٳاط: _تعاٍ_ؾكٛي٘ _ 10 ٗٴ ٛٵآتٴ ُٳا هٳ ٗٴ ـٳتٵ يځ ٌٻذٳلٳ٠ځ بٳ ُٻا فٳاقځا اي ٫ ٜـٍ ع٢ً  صؾځًځ

أنجل َٔ سٍِٛ ٚٗٛك ايوٛآت عٓـ فٚم ايٌذل٠، أٟ إٔ اهلل دعٌ ا٭َلٜٔ 

َٴ بٌ عٔ هبب بٻوٳَكذلٌْ ٗ ايٛقت، ٚيهٔ ٖقا ايتكاكٕ ٖٛ يهٕٛ ا٭َلٜٔ 

ّٳ بٳبٻوٳؾځ ;ج٘ ايٌٝڀإ ؾُٝٗاٚاسـ، ٖٚٛ ػاطل ايو٤ٛ ايقٟ ْؿ ع٢ً إؼايؿ١  اٱقـا
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ؾكـ نإ آؿّ ٚمٚد٘ ٗ طٛك هقاد١  ;يًتعايِٝ ايِاؿ١، ٚايٌعٛك بايٓك١ِٝ

ايعًِ، ٚه١َ٬ ايؿڀل٠ ًبٌٝٗ با٥٬ٕه١ ٫ ٜكـَإ ع٢ً َؿوـ٠ ٫ٚ َٔل٠، ٫ٚ 

ُٹ ، ٜٚتٛقعإ إ ٗ ُـق٘هډٌٴٜٳ لڈبٹؼٵَٴ ٘ إٍ ػدلڇقځـٵٜعلٓإ عٔ ِْض ْاُض عًُا 

٭ٕ اهلل  ;ٙ، ٫ٚ ٌٜعلإ بايو٤ٛ ٗ ا٭ؾعاٍ، ٫ٚ ٗ فكا٥عٗا َٚكاكْاتٗاغلٚكٳ

ػًكُٗا ٗ عامل ًَهٞ، ثِ تڀٛكت عكًٝتُٗا إٍ طٛك ايتِلف ٗ تػٝرل 

ٌٴٛٻهځتٳايٛدـإ، ؾځ  بايو٤ٛٹ ايٌعٛكٴ َا ْٗٝا عٓ٘، ٌْٚأ َٔ فيو ايتڀٛكڇ ٕ ؾُٝٗا ؾع

 ايو٤ٛٳ ٕٴاكڇكځ، ٚتٴ٤ٹٛٛك با٭ًٝا٤ اييت ت٪ؿٟ إٍ ايوٌعيًٓؿى، ٚاي يًػرل، ٚبايو٤ٛٹ

 63_2/62_8 .ٚت٬مَ٘

ؾ٬ ٜوتا٤ َٔ تًكا٤  ;َٔ ػٛاطل ايو٤ٛ ؾايڀؿٌ ٗ أٍٚ عُلٙ ٜهٕٛ بل٦ٜاڄ_ 11

ْؿو٘ إ٫ إفا ؿل ب٘ َ٪مل ػاكدٞ، ثِ إفا تلعلع أػقت ػٛاطل ايو٤ٛ تٓتاب٘ ٗ 

 .عًٝ٘ ٘ٹبٹ ٜؿعٌ َا تٌرلٴ أٚ ،ٜٚٓؿعٌ بٗا، ٖاـٜٚٛي ،ؾٝؿلٓٗا ،باطٔ ْؿو٘

8_2/63_64 

ٔ إٔ عكٌ ١ تعٝٻًډبٹٚإف قـ ناْت ْؿٛي ايٌٝاطٌ ؿاع١ٝ إٍ ايٌل باؾٹ_ 12

ؾٝكع ٗ  ;يٛهٛه١ ايٌٝاطٌ ٚيهٓ٘ َعلضٷ ت٘ إٍ اـرل،ًډبٹذٹبٹ اٱْوإ َِٓلفٷ

ٕع٢ٓ نٕٛ ايٓاي ٜٛيـٕٚ ع٢ً  ًقٚف عٔ أٌُ ؾڀلت٘، ٚٗ ٖقا َا ٜهٕٛ َؿتاساڄ

 .ڀل٠، ٚنٕٛ ا٭ٌُ ٗ ايٓاي اـرلڀل٠، ٚنٕٛ اٱه٬ّ ؿٜٔ ايؿايؿ

أَا نٕٛ ا٭ٌُ ٗ ايٓاي ايعـاي١ أٚ اؾلغ ؾقيو َٓٛٛك ؾٝ٘ إٍ ػ١ٌٝ ايٛقٛع 

٭ٕ أسٛاٍ ايٛقٛع ٗ فيو  ;ٗ ايٌقٚف َٔ سٝح ٫ ٜـكٟ اؿانِ ٫ٚ ايلاٟٚ

 2/68_8 .ؾٛدب ايتبِل ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ;ايٌقٚف َب١ُٗڅ
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ٌٳا٤ٹط: ؾكٛي٘_ 13 َٴلٴ بٹايڃؿځشٵ ٘ٳ ٫ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ ٌٵ إڇ ْكض يـعٛاِٖ إٔ اهلل أَلِٖ : صقڂ

ِٷ و ايؿٛاسٍ، ٖٚٛ كؿپًبٗا أٟ بت  ;شلِ َٔ غلٚكِٖ شلِ، ٚإؾاق١څ عًِٝٗ، ٚتعًٝ

ٕٴ ;ٚأْهلٚٙ ايعك٤٬ٴ ٘ٴٓٳلٵؾ٬ ٜأَل َا ٖٛ ْكّ مل ٜٳ ،٭ٕ اهلل َتِـ بايهُاٍ  ؾهٛ

ٌڇ ٭ٕ اهلل ي٘ ايهُاٍ ا٭ع٢ً،  ;ي١ ع٢ً إٔ اهلل ٫ ٜأَل ب٘ٗ ايـ٫ نافٺ ؾاس١ٌڄ ايؿع

ٚيقيو ٚغِٗ اهلل با٫هتؿٗاّ  ;َٚا نإ اعتقاكِٖ بإٔ اهلل أَل بقيو إ٫ عٔ دٌٗ

ٕٳط: ايتٛبٝؼٞ بكٛي٘ ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًځ ٘ٹ  ٕٳ عٳًځ٢ ايًډ  ص.أځتٳكڂٛيڂٛ

٭ِْٗ مل  ;ٝ٘ؾشقف إؿعٍٛ يـ٫ي١ َا تكـّ عً ;أٟ َا ٫ تعًُٕٛ إٔ اهلل أَل ب٘

إف ٫ َوتٓـ شلِ ؾٝ٘، ٚإِا قايٛٙ عٔ فلؿ ايتِٖٛ،  ;ٜعًُٛا إٔ اهلل أَلِٖ بقيو

 .ٚنُاي٘ إٔ ٜأَل َجٌ تًو ايلفا٥ٌ ٘ٚ٭ِْٗ مل ٜعًُٛا إٔ اهلل ٫ ًٜٝل ظ٬ي

8_2/84_85 

ٚاتباع ٚسٞ  ،ي٬ًٍٔ ٚايػلٚك ٳٚبٗقا ايلؿ ُشض عًُِٗ تًو ايؿٛاسٍ_ 14

اؿ٠ ايٌلى َجٌ عُلٚ بٔ ؿٞ ايقٟ ٚٓع ق٥ِٗ أ١ُ٥ ايهؿل، ٚايٌٝاطٌ إٍ أٚيٝا

ٌٿ َٔ ايهٛانب، َٚجٌ  ٣علعباؿ٠ ا٭ُٓاّ، َٚجٌ أبٞ نب١ٌ ايقٟ هٔ عباؿ٠ اي

إٍ َا ، ايقٟ هٔ ايٓو٤ٞ ىُٸًځ٣، َٚجٌ ايكځنٻٚامل بٔ أهعـ ايقٟ ٚٓع عباؿ٠ ايعٴ

 2/85_8   .ٚبٝٛت ايٌلى ،اتٌِ بقيو َٔ َٛٓٛعات هـ١ْ ا٭ُٓاّ

ٗ َٛآع  _تعاٍ_ٚإقا١َ ايٛدٛٙ ُجٌٝ يهُاٍ اٱقباٍ ع٢ً عباؿ٠ اهلل _ 15

إٍ ُٛب٘، ٫ ًٜتؿت  ٘ٴٗٳ٘ ٚدٵسٌ ٜٛدٿ ٍِّٗڇَٴ عاٍ إت٧ٝٗ ٌٕاٖـ٠ أَلڈ _ عباؿت٘

، ٭ْ٘ دعٌ ايٛد٘ قا٥ُاڄ ;ؾقيو ايتٛد٘ احملض ٜڀًل عًٝ٘ إقا١َ ;١ّٓ ٫ٚ ٜول٠

ٕڈ أٟ غرل َتػاضڈ ٘، ٖٚٛ ٗ إط٬م ايكٝاّ ع٢ً ايك٠ٛ ٗ ايؿعٌ ٗ ايتٛد ٫ٚ َتٛا

قاَت ايوٛم، ٚقاَت اي٠٬ِ، ٚقـ تكـّ ٗ أٍٚ هٛك٠ ايبكل٠ عٓـ : نُا ٜكاٍ
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ِٻ٠٬ط :قٛي٘ ٕٳ اي ُٴٛ ٔڇ سٳٓٹٝؿاڄط :_تعاٍ_َٚٓ٘ قٛي٘ ص ٚٳٜٴكٹٝ ـٿٜ ٗٳوځ يٹً ٚٳدٵ ِٵ   ص.ؾځأځقٹ

 ،تعِٛٝ إعبٛؿ ٭ٕ فيو ٖٛ ;ؾإع٢ٓ إٔ اهلل أَل بإقا١َ ايٛدٛٙ عٓـ إوادـ

 .َٚهإ ايعباؿ٠

 .٣ فيو َجٌ ايتعلٟٛٳٚمل ٜأَل بتعُٛٝ٘ ٫ٚ تعِٛٝ َوادـٙ َا هٹ

 :ٖٚقا نُا ٚكؿ ٗ اؿـٜح _أٜٔاڄ_ شلا اهلل بػرلٙ ٗ ايعباؿ٠ َٓافٺ ٚإًلاىڂ

 +.ؾ٬ ٜبِكٔ قبٌ ٚدٗ٘ ;إًِٞ ٜٓادٞ كب٘=

ايوٝام عًٝ٘  يٌٍُٛ ايًؿٜ إٜاٙ، ٚيـ٫ي١ ;ؾايٓٗٞ عٔ ايتعلٟ َكِٛؿ ٖٓا

ُٳا ط: َٔ قٛي٘ بتهلٜل ا٫َتٓإ ٚا٭َل بايًباي ابتـا٤ٶ ٗٴ ٟٳ عٳٓٵ ٚٴٚكڇ َٳا  ُٳا  ٗٴ ٟٳ يځ ـٹ يٹٝٴبٵ

ُٳا ٗڇ ٛٵآتٹ ٔٵ هٳ  88_2/87_8 .إٍ ٖٓاصَٹ

ِٵط: ؾإكِـ َٔ قٛي٘_ 16 إبڀاٍ َا معُ٘ إٌلنٕٛ َٔ  ص:ػٴقٴٚا مڇٜٓٳتٳهڂ

ؾكـ أػلز َوًِ  ;ع١ٓٝينّٚ ايتعلٟ ٗ اؿر ٗ أسٛاٍ ػا١ُ، ٚعٓـ َوادـ َ

ٚتكٍٛ َٔ ٜعرلْٞ  ٜا١ْڅلٵناْت إلأ٠ تڀٛف بايبٝت ٖٚٞ عٴ: عٔ ابٔ عباي قاٍ

 :ػعً٘ ع٢ً ؾلدٗا ٚتكٍٛ تڀٛاؾاڄ

ُْمُّتتتتتتتُْأُ   لٗتتتتتتتًُٕٖاتتتتتتت ُٔبعضدتتتتتتت

ُ

ُُُتْٔوتتتتتتيفُبتتتتتت  ُوٍتتتتتتُْفتتتتتتالُاضمُّتتتتتُتُ

ُ ناْت ايعلب تڀٛف بايبٝت علا٠ =: ٚأػلز َوًِ عٔ عل٠ٚ بٔ اينبرل، قاٍ

ؾهإ غرلِٖ ٜڀٛؾٕٛ علا٠ إ٫ إٔ  ،قلٍٜ َٚا ٚيـت ٚاؿُىٴ ،ىُٵإ٫ اؿڂ

ٍٴڀٹعٵؾٝٴ ،ٜعڀِٝٗ اؿُى ثٝاباڄ ٍٳ ٞ ايلدا  .+ايٓوا٤ٳ ٚايٓوا٤ٴ ،ايلدا

 .+ٚأتٛا إوذـ علا٠ ،أِْٗ ناْٛا إفا ًُٚٛا إٍ ٢َٓ طلسٛا ثٝابِٗ=: ٚعٓ٘

ؾ٬ ٜٓبػٞ ٭سـ َٔ ايعلب  ;مٔ أٌٖ اؿلّ :ٚكٟٚ إٔ اؿُى ناْٛا ٜكٛيٕٛ

 .٫ٚ ٜأنٌ إفا ؿػٌ أكٓٓا إ٫ َٔ طعآَا ،إٔ ٜڀٛف إ٫ ٗ ثٝابٓا
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 _ ٫ٚ هـ َا ٜوتأدل ب٘ ،ؾُٔ مل ٜهٔ ي٘ َٔ ايعلب ُـٜل َه١ ٜعرلٙ ثٛباڄ

ؾإفا  ،ٚإَا إٔ ٜڀٛف ٗ ثٝاب٘ ،نإ بٌ أسـ أَلٜٔ إَا إٔ ٜڀٛف بايبٝت علٜاْاڄ

 ايًك٢: جٛب ٜو٢ُؾًِ ّو٘ أسـ ٚنإ فيو اي ;ؾلؽ َٔ طٛاؾ٘ أيك٢ ثٛب٘ عٓ٘

 :   قاٍ ًاعلِٖ بؿتض اي٬ّ

ُْ تتتت ُِّ حتتتتُٜضاٌتتتتيف  ُُٙعمٗتتتتُْ أٌتتتتت

ُ

ًدُُُُٜاَقتتتتَلُ ُبتتتتؽتُاٖتتتت ُٙ لغتتتتيفٟحؽتُضتتتت  

ُ
ٜٚـع ثٝاب٘ ٚكا٤  ،ٜاْاڄلٵنإ أسـِٖ ٜڀٛف عٴ: ٚٗ ايهٌاف، عٔ طاٚٚي

ٓٴ ،إوذـ ٫ ْعبـ اهلل ٗ  :٭ِْٗ قايٛا ;َٓ٘ تٵعٳنڇتٴٚاْٵ ،بٳلڇٚإٕ طاف ٖٚٞ عًٝ٘ 

 .ؾٝٗابٓا ثٝاب أفْ

عاّ سذت٘ ه١ٓ توع إٔ ٜٓاؿٟ ٗ  ÷ إف أَل أبا بهل " ٚقـ أبڀً٘ ايٓيب

 93_2/92_8  .٫ٚ ٜڀٛف بايبٝت علٜإ ،إٔ ٫ ور بعـ ايعاّ ٌَلى :إٛهِ

ٖٳا إڇهٵلٳاؾاڄط: _تعاٍ_تكـّ عٓـ قٛي٘  :ٚاٱهلاف_ 17 ٗ هٛك٠  صٚٳ٫ تٳأڃنڂًڂٛ

٫ٚ تولؾٛا ٗ ا٭نٌ بهجل٠ أنٌ : ٤ٞ أٟايٓوا٤، ٖٚٛ ػاٚم اؿـ إتعاكف ٗ ايٌ

 . ٚتٌٓأ َٓ٘ أَلاض َع١ًٔ ،٭ٕ فيو ٜعٛؿ بأٓلاك ع٢ً ايبـٕ ;ايًشّٛ ٚايـهِ

ؾايٓٗٞ  ;إٕ ٖقٙ اٯ١ٜ ْعت أٍُٛ سؿٜ ايِش١ َٔ داْب ايػقا٤ :ٚقـ قٌٝ

ٔٵ ط :عٔ ايولف ْٗٞ إكًاؿ ٫ ْٗٞ ؼلِٜ بكل١ٜٓ اٱباس١ اي٬سك١ ٗ قٛي٘ َٳ ٌٵ  قڂ

ّٳ مڇ ٘ٹسٳلٻ ٔٵ ايلٿمٵمڇط :إٍ قٛي٘ صٜٓٳ١ځ ايًډ َٹ  ص.ٚٳايڀډٝٿبٳاتٹ 

إٍ  ٌٴنځٛٵؾ٬ ٜتعًل ب٘ ايتهًٝـ، ٚيهٔ ٜٴ ;ٚ٭ٕ َكـاك اٱهلاف ٫ ٜٓٔب٘

: ِ، ٖٚقا كادع إٍ َع٢ٓ ايكو٘ ايٛاقع ٗ قٛي٘ هابكاڄٗٴشٳتـبرل ايٓاي َِايٹ

٘ٹط َٳلٳ كٳبٿٞ بٹايڃكٹوٵ ٌٵ أځ  2/95_8 .ايعـٍؾإٕ تلى ايولف َٔ َع٢ٓ ص قڂ
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ْٚوب١ نُاٍ ق٣ٛ  ٚقـ اًتٗل عٓـ ايعلب ْوب١ ايعكٍٛ ايلادش١ إٍ عاؿ،_ 18

 : ا٭دواّ إيِٝٗ قاٍ ايٓابػ١

ًد ً أُعتتتتتتتتتيفا ُاضتتتتتتتتتال ُوغّتتتتتتتتت ٚشُز تتتتتتتتتيف

ُ

ُٔ كفتتتتتتتتتتيفحُٔ  ختتتتتتتتتتيُٛبقَّتتتتتتتتتتع وتتتتتتتتتتَُ نَتُ

ُ  : ٞ ٗ اؿُاه١ْاى بٔ مثٌٝ إامٚقاٍ ٚؿٸ

ًد ُالُغتتتتتتتيف ُزمٗ تتتتتتّيُعتتتتتتيفا ُٔاضتتتتتتال

ُ

ُمُةد  َ تتتتتتتُ   ٕ ٔلتتتتتتتٌُٕغتتتتتتت ُ لعدتتتتتتتُ ُل تتتتتتتيف

ُ
 : ٚقاٍ قٝى بٔ عباؿ٠

ُِٔتتتتتت ُٓٔاُُالُٖقٕلتتتتتتٕ ُ تتتتتتيفةُقتتتتتتٗ  

ُ

ْدستتتتتتتتتت  ٖٔنُعتتتتتتتتتتيفاُُُٙ ُمثتتتتتتتتتتٕاٌُ ى ثتتتتتتتتتت

ُ 8_2/206 

 ،ِٖ أٌٖ قل١ٜ هـّٚ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚايكّٛ ايقٜٔ أكهٌ إيِٝٗ يٛٙ_ 19

 .اُٚكَا أطًل اهِ هـّٚ ٚعُٛك٠ ع٢ً ههاْٗ َٔ أكض نٓعإ، ٚعُٛك٠

ع٢ً ًاط٧ ايوـِٜ، ٖٚٛ عل إًض، نُا دا٤  ِٖٚ أه٬ف ايؿٝٓٝكٌٝ ٚناْتا

 .عرل٠ يٛٙ بكلب أكًًِٝ ايبشل إٝت إـعٛ ٖٚٛ (1)ٗ ايتٛكا٠

ايلداٍ بايلداٍ، ٚناْت قلب هـّٚ َٚٔ َعِٗ أسـثٛا ؾاس١ٌ اهتُتاع 

 ٕا ْنٍ بكلٜتِٗ هـّٚ ٗ كسًت٘ َع عُ٘ إبلاِٖٝ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ؾأَل اهلل يٛطاڄ

 . ٜٚػًٜ عًِٝٗ ،ِٖإٔ ٜٓٗا عًٝ٘ ايو٬ّ

ٕٳطؾا٫هتؿٗاّ ٗ  إْهاكٟ تٛبٝؼٞ، ٚاٱتٝإ إوتؿِٗ عٓ٘ فام ٗ  صأځتٳأڃتٴٛ

ايتًبى ٚايعٌُ، أٟ أتعًُٕٛ ايؿاس١ٌ، ٚنين باٱتٝإ ع٢ً ايعٌُ إؼِْٛ 

 . ٖٚٞ نٓا١ٜ ٌَٗٛك٠
                                                 

 .َٔ هؿل ايتهٜٛٔ 14اٱُشاغ _ 1
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 كـّ ايه٬ّ عًٝٗا عٓـ تؿورل قٛي٘ايؿعٌ ايـ٤ْٞ ايقَِٝ، ٚقـ ت :ٚايؿاس١ٌ

ٌٳ١ڄٚٳط: _تعاٍ_  . ؾايتعلٜـ يًعٗـ ;ٚإلاؿ ٖٓا ؾاس١ٌ َعلٚؾ١: صإڇفٳا ؾځعٳًڂٛا ؾځاسٹ

ٗٳاط: ١ًْٚ ِٵ بٹ ٌٳ َٳا هٳبٳكځهڂ ُٹ ٔٵ ايڃعٳايځ َٹ ـٺ  ٔٵ أځسٳ  ;ابتـا٥ٝاڄ اهت٦ٓاؾاڄ َوتأْؿ١څ صَٹ

ؼِٗ بأِْٗ ؾإْ٘ بعـ إٔ أْهل عًِٝٗ إتٝإ ايؿاس١ٌ، ٚعدل عٓٗا بايؿاس١ٌ، ٚبٸ

 .ه١٦ٝ يًؿاسٌٌ ٗ فيو ؾكـ هٓٛا ه١ٓڄ ;ٗ ايبٌل أسـثٖٛا، ٚمل تهٔ َعلٚؾ١

8_2/230 

ٕڇ ايٓٿوٳا٤ٹط: ٚقٛي٘_ 20 ٔٵ ؿٴٚ ٚقڀع يًعقك ٗ ؾعٌ ٖقٙ  ،مٜاؿ٠ ٗ ايتؿٛٝع صَٹ

ؾًٝى إتٝإ ايلداٍ َع إتٝإ ايٓوا٤ بأقٌ َٔ  ;يٲْهاك ايؿاس١ٌ، ٚيٝى قٝـاڄ

ي١ َٔ سكٗا إتٝإ اٯػل ؾٛاع١، ٚيهٔ إلاؿ إٔ إتٝإ ايلداٍ نً٘ ٚاقع ٗ سا

َٳا ػٳًځلٳ يځهڂط: ايٓوا٤، نُا قاٍ ٗ اٯ١ٜ ا٭ػل٣ ٕٳ  ٔٵ ٚٳتٳقٳكٴٚ َٹ ِٵ  ِٵ كٳبټهڂ

ِٵ ٚٳادٹهڂ  2/231_8 .صأځمٵ

أٟ أْتِ  ُٚٚؿِٗ باٱهلاف بڀلٜل اؾ١ًُ ا٫زل١ٝ ايـاي١ ع٢ً ايجبات،_ 21

ه٦ُٛا ٕا  غلٜب١ڄ ؾًقيو اًتٗٛا ٠ًٛٗڄ ،ٔ َِٓٗ اٱهلاف ٗ ايٌٗٛاتهډُٳقّٛ تٳ

 .ايٌٗٛات إعتاؿ٠

ًٹ ٍڇ ١ٓڂٌٳٓٵٖٚقٙ  ًٳٌٵٗ ايٌٗٛات ست٢ ِٜبض إل٤ ٫ ٜٳ ا٫هذلها  .٤ًٞٷ ٘ٴتٳٛٳٗٵؿٞ 

ٛٴ ٕٳط: ٙ قٛي٘ عِٓٗ ٗ آ١ٜ أػل٣ٚم ّٷ عٳاؿٴٚ ٛٵ ِٵ قځ ٌٵ أځْٵتٴ  2/232_8. صبٳ

أْ٘ ٌٜتٌُ ع٢ً َؿاهـ  ٚإهلاؾاڄ ٚٚد٘ تو١ُٝ ٖقا ايؿعٌ ايٌٓٝع ؾاس١ٌڄ_ 22

٭ٕ اهلل ػًل  ;تعُاٍ اي٠ٌٛٗ اؿٝٛا١ْٝ إػلٚم٠ ٗ غرل َا غلمت عًَٝ٘ٓٗا اه: نجرل٠

ٱكاؿ٠ بكا٤ ايٓٛع بكإْٛ ايتٓاهٌ، ست٢ ٜهٕٛ ايـاعٞ  ،ٗ اٱْوإ اي٠ٌٛٗ اؿٝٛا١ْٝ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ األعزاف 245

 
ٕٴٜٳ ٟپلڇٗٵإيٝ٘ قځ تًو اي٠ٌٛٗ ٗ غرل ايػلض ايقٟ  ؾكٔا٤ٴ ;بڀبع٘ ٓوام إيٝ٘ اٱْوا

 ١ٹدًځڀل٠ ٚع٢ً ايٓٛع، ٚ٭ْ٘ ٜػرل ػ١ُِٝٛ ايلټع٢ً ايؿ ٚٓعٗا اهلل ٭دً٘ اعتـا٤ٷ

; إف ِٜرل ٗ غرل إٓني١ اييت ٚٓع٘ اهلل ؾٝٗا غًكت٘، ٚ٭ٕ ؾٝ٘ بايٓوب١ إٍ إؿعٍٛ ب٘

آي١ يكٔا٤ ٠ًٛٗ غرلٙ ع٢ً ػ٬ف َا ٚٓع اهلل  ٌٴعٳذٵإف ٜٴ اَتٗاْاڄ قٔاڄ يًُؿعٍٛ ب٘;

َٴ ،ٗ ْٛاّ ايقنٛك٠ ٚا٭ْٛث١ َٔ قٔا٤ ايٌٗٛتٌ َعاڄ إٍ قڀع ايٓوٌ أٚ  ضڈؿڃٚ٭ْ٘ 

يًؿاعٌ ٚإؿعٍٛ بوبب اهتعُاٍ قًٌ ٗ  تكًًٝ٘، ٚ٭ٕ فيو ايؿعٌ هًب أٓلاكاڄ

 2/232_8 .رل َا ػًكا ي٘غ

_ فاماڄ_ٚسكٝكتٗا ايٓٛاؾ١، ٚتڀًل ايڀٗاك٠ ، ٚايتڀٗل تهًـ ايڀٗاك٠_ 23

نُاٍ، يهٔ ٖٚٞ إلاؿ ٖٓا، ٚتًو ُؿ١  ،ع٢ً تنن١ٝ ايٓؿى ٚاؿقك َٔ ايلفا٥ٌ

ؾ٬ ٜڀٝكٕٛ  ;يڀباعِٗ ايكّٛ ٕا ُلؿٚا ع٢ً ايؿوٛم ناْٛا ٜعـٕٚ ايهُاٍ َٓاؾلاڄ

، ٚيقا ٬ڄكڃْٛٗا ثٹؾٝوُ ;َعاًل٠ أٌٖ ايهُاٍ، ٜٚقَٕٛ َا شلِ َٔ ايهُا٫ت

، بِٝػ١ ايتهًـ ٚايتِٓع، ٚهٛم ٚآي٘ تڀٗلاڄ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_  ُٚؿٛا تٓنٙ يٛٙ

ٚآي٘، ٖٚقا َٔ  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ايتٗهِ بًٛٙ  ١ ٕا ٗ ن٬َِٗ َٔإٔ ٜهٕٛ سهاٜ

 .قًب اؿكا٥ل ٭دٌ ٌَاٜع١ ايعٛا٥ـ ايق١َُٝ

٬ع، ٜوُٕٛ إتعؿـ عٔ هرلتِٗ بايتا٥ب أٚ مٛ فيو، نٚأٌٖ اجملٕٛ ٚا٫

ٕٳطؾكٛشلِ  ٗٻلٴٚ ِٵ أڂْٳايٷ ٜٳتٳڀځ ٗٴ  . قِـٚا ب٘ فَِٗ صإڇْٻ

ٚأًٖ٘ ٭ِْٗ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ قـ عًُٛا ٖقا ايتڀٗل َٔ ػًل يِٖٛٙٚ 

يـ٫يتٗا  ;٘عٝٻاكٳٔٳَٴ ١ٝعًډعاًلِٖٚ، ٚكأٚا هرلتِٗ، ٚيقيو د٤ٞ باـدل ١ًْ ؾٹ

 ،ِع٢ً إٔ ايتڀٗل َتهلك َِٓٗ، َٚتذـؿ، ٚفيو أؿع٢ ٕٓاؾلتِٗ طباعٗ

 236_2/235_8   .عًِٝٗ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚػِٗ إْهاك يٛٙ  ،ٚايػٔب عًِٝٗ
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ٚنإ ي٘ ابٓتإ  ابٓتإ ي٘ بهلإ،ِٖ مٚد٘ ٚ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚأٌٖ يٛٙ _ 24

عًٝ٘ _ اَتٓع مٚداُٖا َٔ اـلٚز َع يٛٙ _نُا ٚكؿ ٗ ايتٛكا٠_َتنٚدتإ 

 . ؾًٗهتا َع أٌٖ ايكل١ٜ _ايو٬ّ

ٗا، ذٹٓٵؾكـ أػدل اهلل عٓٗا ٖٓا إٔ اهلل مل ٜٴ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚأَا اَلأ٠ يٛٙ

 تجٌ َا أَل اهلل يٛطاڄؾًٗهت َع قّٛ يٛٙ، ٚفنل ٗ هٛك٠ ٖٛؿ َا ٚاٖلٙ أْٗا مل ُ

إٔ ٫ ًٜتؿت ٖٛ ٫ٚ أسـ َٔ أًٖ٘ اـاكدٌ َع٘ إٍ إـٕ سٌ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_

ؾايتؿتت اَلأت٘ ؾأُابٗا ايعقاب، ٚفنل ٗ هٛك٠ ايتشلِٜ إٔ  ;ِٜٝبٗا ايعقاب

 .ناْت ناؾل٠ _عًٝ٘ ايو٬ّ_٠ يٛٙ اَلأ

 ;فيو هبب ايتؿاتٗاٚتٛٗل اٱّإ، ٚيعٌ  ،ايهؿل لټوٹناْت تٴ: ٚقاٍ إؿولٕٚ

٭ْٗا ناْت غرل َٛق١ٓ بٓنٍٚ ايعقاب ع٢ً قّٛ يٛٙ، ٚوتٌُ أْٗا مل ؽلز َع 

َٵلٳأځتٳوځط :ٕ قٛي٘أٚ _عًٝ٘ ايو٬ّ_يٛٙ  ٗ هٛك٠ ٖٛؿ، اهتجٓا٤ َٔ  صإڇ٫ډ ا

 .صـٷسٳأځط٫ َٔ  صوځًٹٖٵأځط

عًٝ٘ _ ٙتنٚدٗا يٛ ناْت َٔ أٌٖ هـّٚ _عًٝ٘ ايو٬ّ_يعٌ اَلأ٠ يٛٙ 

ؾإْ٘ أقاّ ٗ هـّٚ هٌٓ ط١ًٜٛ بعـ إٔ ًٖهت أّ  ;ٖٓايو بعـ ٖذلت٘ _ايو٬ّ

عًٝ٘ _ؾإٕ ايتٛكا٠ مل تقنل اَلأ٠ يٛٙ  ;ٌ، ٚيٝوت ٖٞ أّ بٓتٝ٘هٳلٵبٓات٘ ٚقبٌ إٔ ٜٴ

 237_2/236_8 .إ٫ ٗ آػل ايك١ِ _ايو٬ّ

نُا ٗ _ َٔ أع٢ً ايكل٣ ٚندلٜتاڄ ٚنإ ايقٟ أُاب قّٛ يٛٙ سذلاڄ_ 25

 ._ايتٛكا٠

 .ٕ ايـػإ ٜٛٗل َٔ ا٭كض َجٌ ؿػإ ا٭تٕٛٚنا
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ٚقـ ٚٔ بعض ايباسجٌ إٔ آباك اؿُل اييت ٚكؿ ٗ ايتٛكا٠ أْٗا ناْت ٗ عُل 

 .بوبب م٫مٍ أٚ هكٛٙ ُٛاعل عًٝٗاايوـِٜ، ناْت قاب١ً ي٬يتٗاب 

، ٚفيو ٚقـ فنل ٗ آ١ٜ أػل٣ ٗ ايكلإٓ إٔ اهلل دعٌ عايٞ تًو ايكل٣ هاؾ٬ڄ

إٔ ٜهٕٛ ايبشل إٝت  (1)ٔ آثاك اين٫مٍ، َٚٔ إوتكلبٖٚٛ َ ،ٖٛ اـوـ

 238_2/237_8 .ٖٓايو قـ طػ٢ ع٢ً ٖقٙ اٯباك أٚ ايدلانٌ َٔ آثاك اينيناٍ

بعـ ا٭َل بايتٛسٝـ،  قَٛ٘، _عًٝ٘ ايو٬ّ  _ٚساٌُ َا أَل ب٘ ًعٝب _ 26

ٖٞ سؿٜ سكٛم إعا١ًَ إاي١ٝ، ٚسؿٜ ْٛاّ ا٭١َ : ٜٓشِل ٗ ث٬ث١ أٍُٛ

 2/243_8 .َِاؿٗا، ٚسؿٜ سكٛم سل١ٜ ا٫هتٗـا٤ٚ

أّ  ،قبٛبٺ بٳقڊلٳسبى ايٓؿى ٗ ساٍ ايذلقب، هٛا٤ نإ تٳ :ٚايِدل_ 27

تلقب َهلٚٙ، ٚأًٗل اهتعُاي٘ إٔ ٜڀًل ع٢ً سبى ايٓؿى ٗ ساٍ ؾكـإ ا٭َل 

 2/250_8. احملبٛب

يڀرل، نأِْٗ ٌ، ٌَتل َٔ اهِ اعټؿځٖٚٛ تٳ أًُ٘ ٜتڀرلٚا، صٜٳڀډٝٻلٴٚاطٚ_ 28

ـ َعلؾ١ سٜ إل٤ بـ٫ي١ سلنات ٕا ؾٝ٘ َٔ تهًڊ ;ُاغٛٙ ع٢ً ٚمٕ ايتؿعٌ

 .ل طرلإ ايڀرلثٵَٔ ا٫ْؿعاٍ َٔ إڇزلٞ بٗا َا وٌِ  (2)ايڀرل، أٚ ٖٛ َڀاٚع١

ٚنإ ايعلب إفا ػلدٛا ٗ هؿل ؿاد١، ْٛلٚا إٍ َا ٬ٜقِٝٗ أٍٚ هرلِٖ َٔ 

                                                 

 (ّ.   )ايكلٜب: ٓاٙيعٌ َع_  1

: إٔ ايتا٤ ٗ ايتڀرل ٖٞ تا٤ إڀاٚع١ إعلٚؾ١ عٓـ ايٓشا٠، َٚع٢ٓ إڀاٚع١: َڀاٚع١: ٜكِـ بكٛي٘ _2

عٳًډُت٘ ؾتٳعٳًډِ، : َٔ أسلف اينٜاؿ٠ اييت تعين عٓـ مٜاؿتٗا ٗ ايؿعٌ سـٚخ إٛاؾك١، َجٌ ، ٚايتا٤ٴإٛاؾك١ڂ

 (ّ)     .ٚنوٻلت٘ ؾتهځوٻل
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ّڈ ٚع٬َاتٹ ٔڈُٵٜٴ َاتٹطا٥ل، ؾهاْٛا ٜنعُٕٛ إٔ ٗ َلٚكٙ ع٬ ؾايقٟ ٗ  ;ً٪

ؾٝڀرل َٔ  ،ٗ اُڀ٬سِٗ ٜوُْٛ٘ ايواْض، ٖٚٛ ايقٟ ٜٓٗض ٔڈُٵٜٴ طرلاْ٘ ع١َ٬ڂ

 .ٚايقٟ ع٬َت٘ ايٌ٪ّ ٖٛ ايباكغ ٖٚٛ ايقٟ ّل ع٢ً ايٝواك ،د١ٗ ايٌُٝ يًوا٥ل

ٟٸ ;أثاكٙ دامثاڄ ٚإفا ٚدـ طرلاڄ  ;اڄلٳدٵد١ٗ ٜڀرل، ٚتو٢ُ تًو اٱثاك٠ مٳ يٝٓٛل أ

ع٢ً ايڀا٥ل  ٚايعلب ٜـعٕٛ يًُواؾل بكٛشلِ ،َّٚٚٓ٘ ٌَ٪ ،ؾُٔ ايڀرل َُٕٝٛ

ٜكاٍ ايڀرل٠ إُٕٝٛ، ثِ غًب اهتعُاٍ يؿٜ ايتڀرل ٗ َع٢ٓ ايتٌا٩ّ ػا١ُ، 

 +.٫ طرل٠ ٚإِا ايڀرل٠ ع٢ً َٔ تڀرل= نُا ٗ اؿـٜح _أٜٔاڄ_

يو٤ٛ  ;ٝأَ ٜتٌا٤ّ، دعٌ اهلل فيو عكٛب١ ي٘ ٗ ايـْ ايٌ٪ّ ٜكع ع٢ً: أٟ

٭ٕ يٮثل اؿاٌُ َٔ ؿ٫ي١  ;ٚٓ٘ باهلل، ٚإِا غًب يؿٜ ايڀرل٠ ع٢ً ايتٌا٩ّ

ل أؿػٌ ٗ ايٓؿٛي َٔ ٭ٕ تٛقع ائ ;أًـ ع٢ً ايٓؿى ايڀرلإ ع٢ً ايٌ٪ّ ؿ٫ي١ڄ

 .كدا٤ ايٓؿع

ؾاهتعٌُ ايتڀرل ٗ ايتٌا٩ّ  ;أِْٗ ٜتٌا٤َٕٛ َٛه٢ َٚٔ َع٘ٚإلاؿ ب٘ ٗ اٯ١ٜ 

٭ٕ قّٛ ؾلعٕٛ مل ٜهْٛٛا ٖٔ ٜندل ايڀرل ؾُٝا عًُٓا َٔ  ;رلبـٕٚ ؿ٫ي١ َٔ ايڀ

أسٛاٍ تاكىِٗ، ٚيهِٓٗ معُٛا إٔ ؿع٠ٛ َٛه٢ ؾِٝٗ ناْت هبب َِا٥ب 

 . ؾعدل عٔ فيو بايتڀرل ع٢ً طلٜك١ ايتعبرل ايعلبٞ ;سًت بِٗ

ٗ ٚدٛؿ َا  ٜهٕٛ ٚدٛؿٙ هبباڄ: ، أٟٖٛ عـ اي٤ٌٞ ٌَ٪َٚاڄ :ٚايتٌا٩ّ

 .ٜٚٔل ٕٴنڇشٵٜٴ

ُٴٛهٳ٢ط٢ ؾُعٓ َٴص ٜٳڀډٝٻلٴٚا بٹ عٔ ٚدٛؿ َٛه٢  باڄبٻوٳووبٕٛ سًٍٛ فيو بِٗ 

ٚفيو إٔ آٍ ؾلعٕٛ ناْٛا َتعًكٌ ب٬ٍٔ ؿِٜٓٗ، ٚناْٛا ووبٕٛ  ;َٚٔ آَٔ ب٘
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ؾشوبٛا ٚدٛؿ َٔ ىايـ  ;باع٘ ناْٛا ٗ هعاؿ٠ عٍٝأِْٗ إفا ساؾٛٛا ع٢ً اتٿ

٤َٛا بِٗ، ٚمل ٜعًُٛا إٔ ؾتٌا ;ٗ سًٍٛ إِا٥ب ٚاٱٓلاك بِٗ ؿِٜٓٗ هبباڄ

٭ٕ سًٍٛ إِا٥ب بِٗ ًٜنّ إٔ ٜهٕٛ  ;هبب إِا٥ب ٖٛ نؿلِٖ ٚإعلآِٗ

 .عٔ أهباب ؾِٝٗ ٫ ٗ غرلِٖ باڄبٻوٳَٴ

١، ٝؾٝبكٕٛ َِٓلؾٌ عٔ َعلؾ١ ا٭هباب اؿكٝك ;ٖٚقا َٔ ايعُا١ٜ ٗ اي٬ٔي١

ببات يػرل ٭ْ٘ َبين ع٢ً ْوب١ إو ;ٚيقيو نإ ايتڀرل َٔ ًعاك أٌٖ ايٌلى

 . أهبابٗا، ٚفيو َٔ كذلعات ايقٜٔ ٚٓعٛا شلِ ؿٜا١ْ ايٌلى ٚأٖٚاَٗا

 .(1)+ايڀرل٠ ًلى=ٗ اؿـٜح 

أْٗا َٔ بكاٜا ؿٜٔ ايٌلى، ٜٚكع بعـ ؾعٌ ايتڀرل با٤، ٖٚٞ با٤  :ٚتأًٜٚ٘

 66_9/65 .تڀرل َٔ نقا: _أٜٔاڄ_ايوبب١ٝ تـػٌ ع٢ً َٛدب ايتڀرل، ٚقـ ٜكاٍ 

رل٠ ٜٚڀػ٢ ع٢ً ايػايب َٔ إا٤ ايقٟ ٜػُل دٗات نج ايوٝض :ٚايڀٛؾإ_ 29

 .إٓامٍ ٚإناكع

تتهلك دلٜت٘ : ٓامٍ، أٟ٭ٕ إا٤ ٜڀٛف بإ ;ٖٛ ٌَتل َٔ ايڀٛاف :قٌٝ

 .سٛشلا

 . داهإ ٌ ٖٚٞ أكضٚمل ٜـػٌ ايڀٛؾإ ا٭كض اييت نإ بٗا بٓٛ إهلا٥ٝ

دٓش١ هت١ فات ي٘ أ ،اؿٌل٠ ايڀا٥ل٠ َٔ ؾ١ًِٝ ايِلُل ٚاـٓاؾى :ٚاؾلاؿ

 .٬ڄدٵنجرل٠ ٜو٢ُ اؾٓـ َٓٗا كڇ أيٛإ ُؿل ٚٓل تٓتٌل عٓـ طرلاْ٘، ٜهٕٛ دٓٛؿاڄ

ؾٗٛ  ;ٚٚكم ايٌذل ٚقٌلٙ ،ٖٚٛ ًَٗو يًنكع ٚايٌذل، ٜأنٌ ايٛكم ٚايوٓبٌ

                                                 

 .ُشاب ايوٓٔأكٚاٙ _ 1
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 . ٚمل ِٜب أكض بين إهلا٥ٌٝ ،َٔ أهباب ايكش٘ أُاب أكض قّٛ ؾلعٕٛ

اهِ ْٛع : _إٌٗٛك٠ ١ ٗ ايكلا٤اتبِٔ ايكاف ٚتٌـٜـ إِٝ إؿتٛس_ ٌُٻٚايكڂ

ٚاسـت٘ _ ؿا٤ ا١ًُٕٗ َِٚٝ هان١ٓ ٌْْٚٛبِٔ ا_إ ٓٳُٵعِٛٝ ٜو٢ُ اؿڂ َٔ ايكلاؿ

ٌ بؿتض ايكاف ٚههٕٛ إِٝ ايقٟ ُٵٖٚٛ غرل ايكځ_ ٓٓا١ْ ٖٚٛ ّتّ ؿّ اٱْوإ

ٖٛ َٔ اؿٌلات ايـقٝك١ اييت تهٕٛ ٗ ًعل ايلأي ٚٗ دًـ اؾوـ ٜتهٕٛ َٔ 

 .َٚٔ تعؿٔ دًـ ايلأي نجرلاڄ ،َٛت٘هٴٚؿٴ ،يٛهؼ٘ ;ًـتعؿٔ اؾ

ٚيعً٘ أُاب  ;ُٓإ عول ا٫سذلام عَٓ٘ٔ اؿڂ نجرلٷ ـٷٓٵدٴ ٘ځبٵأُاب ايكٹ

 . َٛاًِٝٗ

ٜٚوشب بڀٓ٘  ;ْع ٓؿـع ٖٚٛ سٝٛإ ٌّٞ ع٢ً أكدٌ أكبع :ٚائؿاؿع

ٙ، ُٛت٘ َجٌ ع٢ً ا٭كض ٜٚوبض ٗ إٝاٙ، ٜٚهٕٛ ٗ ايػـكإ َٚٓاقع إٝا

 .ايكلاقل ٜو٢ُ ْكٝكاڄ

ـٷ ٞٿ ٗ  طعاَِٗ ٜلُٞ إٍ ايكـٚك، ٜٚكعَٓ٘ ٜكع ٗ  نجرلٷ أُابِٗ دٓ ايعٕٝٛ ؾٹ

ك ب٘ ايبٝٛت، قٻكځتٳتٳؾځ ،ؾٝؿوـ َا ٜكع ؾٝ٘ ٚتڀ٪ٙ أكدٌ ايٓاي ;ٚا٭هك١ٝ ٚٗ ايبٝٛت

 . _َٓنٍ بين إهلا٥ٌٝ_ داهإ ٚقـ هًُت َٓ٘ ب٬ؿ

ٍَّت افٷعٳأُابِٗ كٴ: قٌٝ ،ٚايـّ َعلٚف ُاكت َٝاٙ ايكب٘ : ؾِٝٗ، ٚقٌٝ ؿ

 ._نُا ٗ ايتٛكا٠_نايـّ ٗ ايًٕٛ 

 ؾٌب٘ إا٤ بايـّ، ٚهًُت َٝاٙ ;ٗ إا٤ أٓلٳ ؿٚؿٺ ٚيعٌ فيو َٔ سـٚخٹ

 70_9/69 .قل١ٜ بين إهلا٥ٌٝ داهإ

يًهُا٫ت ايٓؿوا١ْٝ، ٚا٭سٛاٍ إًه١ٝ،  ٚايٓؿى ٗ ايًٌٝ أنجل ػلؿاڄ_ 30
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ـ اعتاؿت ايٓؿٛي عوب أٌُ ايتهٜٛٔ ا٫هت٦ٓاي بٓٛك إف ق ;َٓٗا ٗ ايٓٗاك

ٚيٛ بايتؿهل يًٌػٌ ؾ٬ ٜؿاكقٗا ٗ ايٓٗاك ا٫ًتػاٍ بايـْٝا  ;ايٌُى ٚايٌٓاٙ ب٘

 .ٌَٚاٖـ٠ إٛدٛؿات

لات ايٓؿى إٍ ؿاػًٗا، ٚيقيو ٚفيو ٜٓش٘ ٗ ايًٌٝ ٚاي١ًُٛ، ٚتٓعهى تؿهڊ

 :قاٍ _تعاٍ_٫بتٗاٍ ؾٝ٘ إٍ اهلل ض ع٢ً قٝاّ ايًٌٝ ٚع٢ً الٿشٳمل تنٍ ايٌلٜع١ تٴ

ُٳعاڄط ٚٳطځ ٛٵؾاڄ  ِٵ ػٳ ٗٴ ٕٳ كٳبٻ ـٵعٴٛ ٔٳادٹعڇ ٜٳ ُٳ ٔٵ ايڃ ِٵ عٳ ٗٴ  .اٯ١ٜ صتٳتٳذٳاؾځ٢ دٴٓٴٛبٴ

ٕٳط :ٚقاٍ ِٵ ٜٳوٵتٳػٵؿٹلٴٚ ٖٴ  ص.ٚٳبٹا٭ځهٵشٳاكڇ 

ٜٓنٍ كبٓا نٌ ي١ًٝ إٍ ايوُا٤ ايـْٝا ٗ ثًح ايًٌٝ ا٭ػرل =: ٚٗ اؿـٜح

 +.ٌٖ َٔ ؿاع ؾأهتذٝب ي٘ ،ؾأغؿل ي٘ ٌٖ َٔ َوتػؿل :ؾٝكٍٛ

ـ ڀًِّځ٭ٕ ايوٗل ٜٴ ;ٜنٍ ايٌػٌ ٗ ايوٗل َٔ ًعاك اؿهُا٤ ٚإلتآٌ ملٚ

 9/86. هًڀإ ايك٠ٛ اؿٝٛا١ْٝ نُا ًٜڀؿٗا ايِّٛ

ٗ ا٫هتـ٫ٍ بو٪اٍ َٛه٢ ك١ٜ٩ اهلل  ٚيقيو نإ أ١ُ٥ أٌٖ ايو١ٓ قكٌ_ 31

ب٬ = ٫ ْعًِ نٓٗٗا ٖٚٛ َع٢ٓ قٛشلِع٢ً إَهاْٗا بهٝؿ١ٝ تًٝل بِؿات اٱشل١ٝ 

 . +نٝـ

 . ٚنإ إعتني١ غرل قكٌ ٗ اهتـ٫شلِ بقيو ع٢ً اهتشايتٗا بهٌ ُؿ١

ٕ ايؿلٜكٌ َتؿكإ ع٢ً اهتشاي١ إـ٬ف بٌ ايؿلٜكٌ إٍ ايًؿٜ، ؾٚقـ ٜ٪ٍٚ ا

إساط١ اٱؿكاى بقات اهلل ٚاهتشاي١ ايتشٝن، ٚأٌٖ ايو١ٓ قاطعٕٛ بأْٗا ك١ٜ٩ ٫ 

 ._تعاٍ_ ُؿات اهلل تٓاٗ

 ؾقيو َٔ عـٚإ تعِب٘ ع٢ً كايؿٝ٘ٚأَا َا تبذض ب٘ اينكٌلٟ ٗ ايهٌاف 

ع٢ً عاؿت٘، َٚا نإ ٜٓبػٞ يعًُا٤ طلٜكتٓا ايتٓامٍ ٕٗادات٘ َجٌ َا ٖاداِٖ ب٘، 
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 . بدٳٚٵأځؾځ ;ٚيهٓ٘ قاٍ

طًب ع٢ً سكٝكت٘ نُا ٜ٪فٕ ب٘  _تعاٍ_ ٚاعًِ إٔ ه٪اٍ َٛه٢ ك١ٜ٩ اهلل

اٯ١ٜ ٚيٝى ٖٛ ايو٪اٍ ايقٟ هأي٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ احملهٞ ٗ هٛك٠ ايبكل٠ بكٛي٘ هٝام 

ٗٵلٳ٠ڄ ط ٘ٳ دٳ ٔٳ يځوځ سٳتٻ٢ ْٳلٳ٣ ايًډ َٹ ٔٵ ْٴ٪ٵ َٴٛهٳ٢ يځ ِٵ ٜٳا  ًڃتٴ  ص.ٚٳإڇفٵ قڂ

 .َٚا ُشٌ ب٘ ٗ ايهٌاف َٔ أْ٘ ٖٛ فيو ايو٪اٍ تهًـ ٫ ؿاعٞ ي٘

9/91_92 

ِٵ ْٳبٳأځ ايډقٹط_ 32 ٗڇ ٌٴ عٳًځٝٵ ٕٳ ٚٳاتٵ ٕٴ ؾځهځا ٌٻٝٵڀځا ٘ٴ اي ٗٳا ؾځأځتٵبٳعٳ َٹٓٵ ٟ آتٳٝٵٓٳاٙٴ آٜٳاتٹٓٳا ؾځاْوٳًځؽٳ 

ٔٳ  ٚڇٜ ٔٵ ايڃػٳا ٛٳاٙٴ ( 175)َٹ ٖٳ ٚٳاتٻبٳعٳ  ـٳ إڇيځ٢ ا٭ځكٵضڇ  ٘ٴ أځػٵًځ ٚٳيځهٹٓٻ ٗٳا  ًٹ٦ٵٓٳا يځلٳؾځعٵٓٳاٙٴ بٹ ٛٵ  ٚٳيځ

ٚٵ  ٗٳحٵ أځ ًڃ ٘ٹ ٜٳ ٌٵ عٳًځٝٵ ُٹ ٕٵ تٳشٵ ًڃبٹ إڇ ٌڇ ايڃهځ ُٳجٳ ٘ٴ نځ ُٳجٳًڂ ٗٳحٵؾځ ًڃ ٘ٴ ٜٳ  .صتٳتٵلٴنڃ

ب٘ أ١َٝ بٔ أبٞ ايًِت ايجكؿٞ، ٚكٟٚ ٖقا عٔ عبـ اهلل بٔ عُلٚ  ؾكٌٝ إعينټ

 .ٚعٔ مٜـ بٔ أهًِبٔ ايعاُٞ، بأهاْٝـ نجرل٠ عٓـ ايڀدلٟ، ا

فيو إٔ أ١َٝ بٔ أبٞ  ;ٖٛ ا٭ًٗل، ٖٚٛ قٍٛ ا٭نجل :ٚقاٍ ايكلطيب ٗ ايتؿورل

ؿٜٔ اؿل، ْٚٛل ٗ  غرل ايٌلى طايباڄايًِت ايجكؿٞ نإ ٖٔ أكاؿ اتباع ؿٜٔ 

ٖٻ ;ايتٛكا٠ ٚاٱلٌٝ ٢ ـ ٚتٛػٻؾًِ ٜل ايٓذا٠ ٗ ايٝٗٛؿ١ٜ ٫ٚ ايِٓلا١ْٝ، ٚتن

ؾڀُع إٔ ٜهْٛ٘،  ;ٗ ايعلب ٚأػدل إٔ اهلل ٜبعح ْبٝاڄ ،اؿٓٝؿ١ٝ ؿٜٔ إبلاِٖٝ

 .َٔ قِّ ايتٛكا٠ ٚفنل ٗ ًعلٙ أػباكاڄ ،ٚسلّ اـُل ،ٚكؾض عباؿ٠ ا٭ُٓاّ

 :ي٘ إشلاَات َٚهاًؿات ٚنإ ٜكٍٛ ٣ أْ٘ ناْتلٜٚٚٴ

ُ تتتنُاٖتتتَُٖتتتًُٕ لقٗيفوتتتُٛعٍتتت ُ هللُُُ

ُ

ُ

َُٔ  ُ(1) الُاٖتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَُ ذتٍٗحٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُٛ

ُ

ُ

                                                 

 (ّ)     .ست٢ ٜوتكِٝ ٚمٕ ايبٝت( اؿٓٝؿ١)ٚيعٌ ايِٛاب : ٖهقا ٗ ا٭ٌُ_  1
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أهـ إٔ مل ٜهٔ ٖٛ  "اڄ ؾًُا بعح قُـ ;ٗ أَٛك اٱشل١ٝ نجرلٷ ٚي٘ ًعلٷ

ايلهٍٛ إبعٛخ ٗ ايعلب، ٚقـ اتؿل إٔ ػلز إٍ ايبشلٜٔ قبٌ ايبعج١ ٚأقاّ 

ؿ ٗ اٱه٬ّ، ثِ ػلز ٚتلؿٻ ،ؾٛدـ ايبعج١ ;ِ كدع إٍ َه١ث ،ٖٓايو مثإ هٌٓ

، ٚكث٢ َٔ قتٌ َٔ سوـاڄ"دع بعـ ٚقع١ بـك ؾًِ ٜ٪َٔ بايٓيبٚك ،إٍ ايٌاّ

 .ٍ ايڀا٥ـ ب٬ؿ قَٛ٘ ؾُات ناؾلاڄٌٕلنٌ ّٜٛ بـك، ٚػلز إا

ا٤ ا٭ْبٝا٤، ٚقـ قاٍ ؾٝ٘ ٚنإ ٜقنل ٗ ًعلٙ ايجٛاب ٚايعكاب ٚاهِ اهلل ٚأزل

 +.ناؿ أ١َٝ بٔ أبٞ ايًِت إٔ ٜوًِ: ="ايٓيب

ٚيهٔ  ،أْا أعًِ إٔ اؿٓٝؿ١ٝ سل ٟٚ عٔ أ١َٝ أْ٘ قاٍ ٕا َلض َلض َٛت٘ٚكٴ

 .ايٌو ٜـاػًين ٗ قُـ

إٔ اهلل أشلِ أ١َٝ نلا١ٖٝ ايٌلى، ٚأيك٢ ٗ ْؿو٘ طًب  صآتٳٝٵٓٳاٙٴ آٜٳاتٹٓٳاطؾُع٢ٓ 

ؾًُا اْؿتض ي٘ باب  ;ٝؿ١ْٝبٝا٤، ٚسبب إيٝ٘ اؿٓل ي٘ قلا٠٤ نتب ا٭اؿل، ٜٚوٻ

ؾ٬  ;ٚأعلض عٔ اٱه٬ّ ،ٚسوـ ،اشلـ٣ ٚأًلم ْٛك ايـع٠ٛ احملُـ١ٜ نابل

إ ل ي٘، ٚمل ٜٓتؿع ب٘ عٓـ إبٻوٿدلّ إٔ ناْت ساي٘ أْ٘ اْوًؽ عٔ ْٝع َا ٜٴ

إف َات  ;ايػاٜٚٔا٫ْتؿاع، ؾهإ ايٌٝڀإ ٖٛ ايقٟ ُلؾ٘ عٔ اشلـ٣ ؾهإ َٔ 

 . "ع٢ً ايهؿل َشُـ

ٚازل٘ ايٓعُإ  ،هعٝـ بٔ إوٝب ْنيت ٗ أبٞ عاَل بٔ ُٝؿٞ ايلاٖبٚقاٍ 

ٚيبى  ،٭ْ٘ قـ تِٓل ٗ اؾا١ًٖٝ ;اـنكدٞ، ٚنإ ًٜكب بايلاٖب ٗ اؾا١ًٖٝ

إـ١ٜٓ ؿػٌ ع٢ً ايٓيب "ْ٘ ع٢ً اؿٓٝؿ١ٝ، ؾًُا قـّ ايٓيبٚمعِ أ (1)إُوٛغ

                                                 

 (ّ.     )إڂوٛغ، ٖٚٞ ثٝاب ايلٖبإ ٗ ا٭ؿٜل٠: ٚيعٌ ايِٛاب: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ_  1
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 +.إبلاِٖٝ د٦ت باؿٓٝؿ١ٝ ؿٜٔ= :ٜا قُـ َا ايقٟ د٦ت ب٘ قاٍ :ؾكاٍ

 ;٭ْو أؿػًت ؾٝٗا َا يٝى َٓٗا ;عًٝٗا يوتٳ :ؾإْٞ عًٝٗا ؾكاٍ ايٓيب :قاٍ

ٚىلز َعِٗ، إٍ إٔ "ٍ ايٓيبؾهؿل ٚػلز إٍ َه١ ولض إٌلنٌ ع٢ً قتا

ؾُات  ،ؾًُا اْٗنَت ٖٛامٕ ٦ٜى ٚػلز إٍ ايٌاّ ،قاتٌ ٗ سٌٓ بعـ ؾتض َه١

 . ٖٓايو

يت ٗ كدٌ َٔ ايهٓعاٌْٝ ٚنإ ٗ مَٔ ٚفٖب نجرل َٔ إؿولٜٔ إٍ أْٗا ْن

 ،ؾؼًڀٖٛا ،بًعاّ بٔ باعٛك، ٚفنلٚا قِت٘ :ٜكاٍ ي٘ _عًٝ٘ ايو٬ّ_َٛه٢ 

 .ٚاػتًؿٛا ؾٝٗا ،ٚغرلٖٚا

ِٗ ٗ مَٔ َلٚك اؾٝلٻٚايتشكٝل إٔ بًعاّ ٖقا نإ َٔ ُاؿٞ أٌٖ َـٜٔ ٚعٳ

ٚيهٓ٘ مل ٜتػرل عٔ ساٍ اي٬ِغ، ٚفيو  ،كض َ٪ابأبين إهلا٥ٌٝ ع٢ً 

ؾ٬ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات  24_23_22قنٛك ٗ هؿل ايعـؿ َٔ ايتٛكا٠ ٗ اٱُشاسات َ

 175_9/174 .٫ٓڀلاب٘ ٚاػت٬ط٘ ،إٍ ٖقا ايكٍٛ

نجرل ايٓبض ٗ  ،فٚ أْٝاب ٚأٚؿاك ،سٝٛإ َٔ فٚات ا٭كبع :ٚايهًب_ 33

ولي َهاْ٘ َٔ  ،نجرل ايّٓٛ ٗ ايٓٗاك، ٜأيـ َٔ ٜعاًلٙ ،قًٌٝ ايّٓٛ ؾٝ٘ ،ايًٌٝ

 ،ڀاكقٌ ايقٜٔ ٫ ٜأيؿِٗ، ٚولي ا٭ْعاّ اييت ٜعاًلٖا، ٜٚعـٚ ع٢ً ايق٥اباي

ًتـ عًٝ٘ اؿل، ًٜٚٗح بـٕٚ أٚ ا ،ًٜٚٗح إفا أتعب ،٭ْ٘ فنٞ ;ٜٚكبٌ ايتعًِٝ

 9/178 .ٗ فاكٟ ايٓؿى ٜلتاغ ي٘ بايًٗح ٕ ٗ ػًكت٘ ٓٝكاڄ٭ ;فيو

ٚٳأځعٵلڇضٵ عٳط_ 34 َٴلٵ بٹايڃعٴلٵفٹ  ٚٳأڃ ٛٳ  ٌٳػٴقٵ ايڃعٳؿڃ ٖٹًٹ  (ص.199) ٔٵ ايڃذٳا

٭ٕ ؾٔا٥ٌ ا٭ػ٬م ٫ تعـٚ إٔ  ;ٚقـ ْعت ٖقٙ اٯ١ٜ َهاكّ ا٭ػ٬م
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ٛٳطؾتـػٌ ٗ ،عٔ اعتـا٤ تهٕٛ عؿٛاڄ  ;عُا ٫ ٥٬ِٜ أٚ إغٔا٤ٶ صػٴقٵ ايڃعٳؿڃ

ٌٳطؾتـػٌ ٗ  ٖٹًٹ ٔٵ ايڃذٳا ٌٳ صٚٳأځعٵلڇضٵ عٳ ؾتـػٌ ٗ  ;بؿ١ًٝٔ ٚاتواَاڄ ػرلڈ أٚ ؾع

َٴلٵ بٹايڃعٴط ٤ٞ، ٖٚقا نُا تكـّ َٔ ا٭َل با٭َل باي٤ٌٞ أَل بقيو ايٌ صلٵفٹٚٳأڃ

 .ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ أَل اهلل ْبٝ٘ َهاكّ ا٭ػ٬م :َع٢ٓ قٍٛ دعؿل بٔ قُـ

ٖٚٞ ُاؿ١ ٭ٕ ٜبٌ  ،ٚيٝى ٗ ايكلإٓ آ١ٜ أْع ٕهاكّ ا٭ػ٬م َٓٗا

ٗ نٌ  أػق ايعؿٛ ٜتكٝـ بٛدٛب ا٭َل بايعلف، ٚفيوبا٭َل  ٕٻإؾ ;بعٔٗا بعٔاڄ

 ،َا ٫ ٜكبٌ ايعؿٛ ٚإواق١ َٔ اؿكٛم، ٚنقيو ا٭َل بايعلف ٜتكٝـ بأػق ايعؿٛ

 9/229 .ٚفيو بإٔ ٜـعٛ ايٓاي إٍ اـرل بًٌ ٚكؾل
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ك٣ٚ ايٛاسـٟ ٗ : "َٔ عٗـ أُشاب كهٍٛ اهلل علؾت بٗقا ا٫هِ_ 1

 ،رلٕا نإ ّٜٛ بـك قتٌ أػٞ عُ= :ب ايٓنٍٚ عٔ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ قاٍأهبا

 افٖب: ؾكاٍ"ؾأتٝت ب٘ ايٓيب ،ؾأػقت هٝؿ٘ ،يعاُٞهعٝـ بٔ ا ٚقتًتٴ

 ;ؾلدعت ٗ َا ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل _بؿتشتٌ إٛٓع ايقٟ ػُع ؾٝ٘ ايػٓا٥ِ_ ايكځبٳض

 . +ست٢ ْنيت هٛك٠ ا٭ْؿاٍ قلٜباڄ ؾُا داٚمتٴ ;ػق هًيبٚأڂ ،ٌ أػٞتٹقڂ

عباي هٛك٠ قًت ٫بٔ = :ٍٚأػلز ايبؼاكٟ، عٔ هعٝـ بٔ دبرل، قا

 +.ْنيت ٗ بـك :قاٍ؟ ا٭ْؿاٍ

ٚب٘ نتبت توُٝتٗا ٗ إِشـ سٌ  ،ؾباهِ ا٭ْؿاٍ علؾت بٌ إوًٌُ

نتبت أزلا٤ ايوٛك ٗ مَٔ اؿذاز، ٚمل ٜجبت ٗ توُٝتٗا سـٜح، ٚتوُٝتٗا 

هٛك٠ ا٭ْؿاٍ َٔ أْٗا اؾتتشت بآ١ٜ ؾٝٗا اهِ ا٭ْؿاٍ، َٚٔ أدٌ أْٗا فنل ؾٝٗا 

 . _ُا هٝأتٞن_سهِ ا٭ْؿاٍ 

ؾؿٞ اٱتكإ أػلز أبٛ ايٌٝؽ عٔ هعٝـ بٔ دبرل  ;هٛك٠ بـك _أٜٔاڄ_ٚتو٢ُ 

 . +تًو هٛك٠ بـك :قاٍ ؟هٛك٠ ا٭ْؿاٍ :قًت ٫بٔ عباي=: قاٍ

 :قاٍ ابٔ إهشام ،ٚقـ اتؿل كداٍ ا٭ثل نًِٗ ع٢ً أْٗا ْنيت ٗ غن٠ٚ بـك

 كَٔإ َٔ ايعاّ أْنيت ٗ أَل بـك هٛك٠ ا٭ْؿاٍ بأهلٖا، ٚناْت غن٠ٚ بـك ٗ

ايجاْٞ يًٗذل٠ بعـ عاّ ِْٚـ َٔ ّٜٛ اشلذل٠، ٚفيو بعـ ؼٌٜٛ ايكب١ً 

ؾإٕ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٓٗا ْنيت  ;بٌٗلٜٔ، ٚنإ ابتـا٤ ْنٚشلا قبٌ ا٫ِْلاف َٔ بـك

 صْرٗ األىفال
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ٚإوًُٕٛ ٗ بـك قبٌ قو١ُ َػاِٗا، نُا ؿٍ عًٝ٘ سـٜح هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ 

 . بعـ ا٫ِْلاف َٔ بـك ٚايٛاٖل أْٗا اهتُل ْنٚشلا إٍ َا

ِٳ طٚٗ ن٬ّ أٌٖ أهباب ايٓنٍٚ َا ٜكتٔٞ إٔ آ١ٜ  ٚٳعٳًٹ ِٵ  ٘ٴ عٳٓهڂ ـٳ ايًډ ٕٳ ػٳؿډ اٯ

ٓٳعٵؿاڄ ِٵ  ٕٻ ؾٹٝهڂ ٔٳط إٍ صأځ ِٻابٹلڇٜ ْنيت بعـ ْنٍٚ ايوٛك٠ َـ٠ ط١ًٜٛ،  صَٳعٳ اي

 . نُا كٟٚ عٔ ابٔ عباي، ٚهٝأتٞ ؼكٝك٘ ٖٓايو

٘ٴط آٜاتإٕ  :ْاع١ َٔ إؿولٜٔ ٚقاٍ ٞټ سٳوٵبٴوځ ايًډ ٗٳا ايٓٻبٹ ٫ طإٍ  صٜٳا أځٜټ

ٕٳ ٗٴٛ ؾتهٕٛ تًو اٯ١ٜ ْنيت  ;ْنيت بايبٝـا٤ ٗ غن٠ٚ بـك قبٌ ابتـا٤ ايكتاٍ صٜٳؿڃكځ

 . قبٌ ْنٍٚ أٍٚ ايوٛك٠

بإـ١ٜٓ،  ٖٞ ايجا١ْٝ ْن٫ٚڄ :ثِ قٌٝ ْنيت ٖقٙ ايوٛك٠ بعـ هٛك٠ ايبكل٠،

ايوٛك بإـ١ٜٓ  ْؿاٍ، ٚا٭ُض أْٗا ثا١ْٝڂثِ ا٭ْنيت ايبكل٠ ثِ آٍ عُلإ  :ٚقٌٝ

 246_9/245 .بعـ هٛك٠ ايبكل٠ ْن٫ٚڄ

بوبب  :ٌٚقٝ ْٚنٚشلا بوبب اػت٬ف أٌٖ بـك ٗ غٓا٥ِ ّٜٛ بـك ٚأْؿاي٘،_ 2

إٔ ٜعڀِٝٗ َٔ ا٭ْؿاٍ، نُا هٝأتٞ عٓـ تؿورل  " ايٓيبٻ ايػنا٠ٹ َا هأي٘ بعضٴ

 9/246 .أٍٚ آ١ٜ َٓٗا

ٕڇ :يوٛك٠ٖقٙ ا أغلاضٴ_ 3 ّڇ ابتـأت ببٝا ِٴ ،ا٭ْؿاٍ أسها  ٖٚٞ ايػٓا٥

بڀاع١ اهلل  ٚا٭َلڇ، بتك٣ٛ اهلل ٗ فيو ٚغرلٙ ٚا٭َلڇ، ٗاَِٚاكؾڂ ،ٗاٚقوُتٴ

 . ٚكهٛي٘، ٗ أَل ايػٓا٥ِ ٚغرلٖا

 . ٕ فيو َٔ َكَٛات َع٢ٓ اٱّإ ايهاٌَأإوًٌُ بإ٬ُغ فات بِٝٓٗ، ٚ ٚأَلڇ

َٚا يكٛا ؾٝٗا َٔ  ،غٛؾِٗ َٔ ق٠ٛ عـؿِٖٚ ،اـلٚز إٍ غن٠ٚ بـك ٚفنلڇ
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ـٺ ،ِْلڈ  . َٔ اهلل ٚيڀؿ٘ بِٗ ٚتأٜٝ

ٕڇ  . ٕ دعًِٗ أقٜٛا٤أاهلل عًِٝٗ ب ٚاَتٓا

 . ٕ اتكٛا بايجبات يًعـٚ، ٚايِدلإ (1)ا١ٜـِٖ بايِٓل ٚاشلـٳعٳٚٳٚٳ

دتُاع ايه١ًُ ٚايٓٗٞ عٔ ٚا٭َل با، با٫هتعـاؿ ؿلب ا٭عـا٤ ٚا٭َلٴ

ـٴأٚا٭َل ب، ايتٓامع  . أعِٝٓٗ بٳِٵيًـٜٔ ْٴ ايِٓل٠ٹ ٕ ٜهٕٛ قِ

ـٴ َٛاقع اؾٌٌٝ،  لٴنڃٚفٹ، ايقٟ أػلز إوًٌُ إٍ بـك ايوببٹ ُٚٚ

 . َا دل٣ َٔ ايكتاٍ ُٚؿاتٴ

٘ ِٴًډٚػٳ ،إف ألاٙ َٔ َهل إٌلنٌ ب٘ َه١ ;بٓع١ُ اهلل عًٝ٘"ايٓيب ٚتقنرلٴ

َٳأَٔ عٓاؿِٖ، ٚ عًِٝٗ  سلٻ ـٵكځُا ؾاكقِٗ ؾځؾً ،٭ًٖٗا ٘ َه١ نإ أَاْاڄٕ َكا

 . ايـْٝا َا اقذلؾٛا َٔ ايِـ عٔ إوذـ اؿلاّ عقابٴ

 . ِٗ بايكتاٍٚإٜقاْٴ ،إٌلنٌ ي٬ْتٗا٤ عٔ َٓاٚأ٠ اٱه٬ّ ٚؿع٠ٛڂ

 . َٔ إٓاؾكٌ ٚايتشقٜلٴ

ٌڇ ٚٓلبٴ  . ٚمل ٌٜهلٚا ْع١ُ اهلل ،با٭َِ إا١ٝٓ اييت عاْـت كهٌ اهلل إج

ّٴ ـٹ ٚأسها َٚا ٜذلتب ع٢ً ْكِٔٗ ايعٗـ، َٚت٢  ،بٌ إوًٌُ ٚايهؿاك ايعٗ

 . وؤ ايوًِ

ّٴ ّٴ، ا٭هل٣ ٚأسها ، ايقٜٔ ؽًؿٛا ٗ َه١ بعـ اشلذل٠إوًٌُ  ٚأسها

 9/247 .َٚا ٜذلتب ع٢ً تًو اي١ٜ٫ٛ ،٫ِٜٚٚٗتٴ

ٖٚٞ اينٜاؿ٠ ٗ  ،ٚايٓؿٌ ٌَتل َٔ ايٓاؾ١ً _بايتشلٜو_ ٌؿځٚا٭ْؿاٍ ْع ْٳ_ 4

                                                 

 (ّ)   .َا أڂثبت ، ٚيعٌ ايِٛاباشلٛا١ٜ: ٗ ا٭ٌُ_  1
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ٚقـ أطًل ايعلب ٗ ايكـِٜ ا٭ْؿاٍ ع٢ً ايػٓا٥ِ ٗ اؿلب نأِْٗ ايعڀا٤، 

ٕ إكِٛؿ ا٭ِٖ َٔ اؿلب ٖٛ إباؿ٠ ٭ ،ٖا مٜاؿ٠ ع٢ً إكِٛؿ َٔ اؿلباعتدلٚ

 :أبٕٛ أػق ايػٓا٥ِ نُا قاٍ عٓذل٠ا٭عـا٤، ٚيقيو كَا نإ ُٓاؿٜـِٖ ٜ

ُغتتتت كُوتتتَُشتتتّ ُ لٕقٗعتتتُٛاٌتتتعُُُ

ُ

ُيعٍتتت ُ نت تتتٍُ ُّع تُتا شتتُٜ لتتتٕ ُٜٔاَُُ

ُ
ؾإط٬م ا٭ْؿاٍ ٗ ن٬َِٗ ع٢ً ايػٓا٥ِ ٌَٗٛك قاٍ  ;ٚأقٛاشلِ ٗ ٖقا نجرل٠

 : عٓذل٠

ُ ٌتيفُ ن ُ لتتت ُ لتتٕ ٌُٜتت ُٔٙ لقٍتتيُف

ُ

ٌُٔعتتتتت ُعٍتتتتت ُوقيفستتتتتيُ ألٌتحتتتتتتيفهُُُ

ُ ؾعًُٓا أْ٘ ٜلٜـ َٔ ا٭ْؿاٍ  ;أعـ عٓـ إػِٓ ٚقـ قاٍ ٗ ايكِٝـ٠ ا٭ػل٣

 :إػامن ٚقاٍ أٚي بٔ سذل ا٭هـٟ ٖٚٛ داًٖٞ

ُُُٕايُعمٌُٜكصث ُ عقتيفبكيُختيُز٠ثىتت

ُ

ًُُُُٕاٌحتتتيفه زُّتتت  تدُ ُ رتىتتتٗ ُ لع وتتت 

ُ
ْؿًين نقا ٜلٜـٕٚ أغُٓين، ست٢ ُاك ايٓؿٌ ٜڀًل ع٢ً َا ٜعڀاٙ  :ٜٚكٛيٕٛ

أٚ ع٢ً  ،ٓا٤ٕن١ٜ ي٘ ٗ ايب٤٬ ٚايػٹ ;٘ َٔ إػِٓڀٹوٵإكاتٌ َٔ إػِٓ مٜاؿ٠ ع٢ً قٹ

 9/249 .ٖٚقا ُٓـ َٔ إػامن ،َا ٜعجل عًٝ٘ َٔ غرل قتًٝ٘

 ;ع٢ً إػِٓ إلاؿ بٗا َا نإ ما٥ـاڄ :ؾا٭ْؿاٍ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ قاٍ اؾُٗٛك_ 5

عض أٌٖ ؾٝهٕٛ ايٓٛل ؾٝ٘ ٭َرل اؾٍٝ ِٜلؾ٘ ًِٕش١ إوًٌُ، أٚ ٜعڀٝ٘ يب

أٚ ـ١ًِ ع١ُٝٛ ٜأتٞ بٗا، أٚ يًتشلٜض ع٢ً  ٱٚٗاك َن١ٜ ايبڀٌ، ;اؾٍٝ

 +.ؾً٘ هًب٘ َٔ قتٌ قت٬ٝڄ= :ّ سٌٜٓٛ"ؾكـ قاٍ كهٍٛ اهلل; ا١ٜ ٗ ايعـٚايٓه

٘ اهلل كهٛي٘ أٚ ٕا ٜلاٙ ٚقـ دعًٗا ايكلإٓ هلل ٚيًلهٍٛ، أٟ ٕا ٜأَل ب

 ."ايلهٍٛ
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ؾً٘ هًب٘ إ٫  ٚمل ٜبًػٓا إٔ كهٍٛ اهلل قاٍ َٔ قتٌ قت٬ٝڄ= :قاٍ َايو ٗ إٛطأ

 +.ّٜٛ سٌٓ، ٫ٚ بًػٓا عٔ اـًؿا٤ َٔ بعـٙ

 .  ؿ فيو إٔ تًو ق١ٝٔ ػا١ُ بّٝٛ سٌٓؾأكا ;ٜعين َع تهلك َا ٜكتٔٝ٘

٘ٹ طغرل َٓوٛػ١ بكٛي٘  ؾاٯ١ٜ قه١ُڅ ٕٻ يٹًډ ٞٵ٤ٺ ؾځأځ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ُٳا غځٓٹ ُٴٛا أځْٻ ٚٳاعٵًځ

ٍڇ ٚٳيٹًلٻهٴٛ ٘ٴ  ُٴوٳ  ص.ػٴ

 .إف ٫ تـاػٌ بُٝٓٗا ;ؾٝهٕٛ يهٌ آ١ٜ َُٓٗا سهُٗا

 9/250 .+ٖٚٛ َا سهاٙ إامكٟ عٔ نجرل َٔ أُشابٓا= :قاٍ ايكلطيب

إٔ : ٚعڀا٤ ،ٚعٔ ابٔ عباي، ٚعهل١َ، ٚفاٖـ، ٚائشاى، ٚقتاؿ٠_ 6

 .ِ َڀًكاڄ٥اٍ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ايػٓاإلاؿ با٭ْؿ

 "هلل ٚيًلهٍٛ أٟ إٔ ٜكوُٗا ايلهٍٛٚدعًٛا سهُٗا ٖٓا أْٗا دعًت 

ٕ فيو نإ ٗ أٍٚ قو١ُ ٚقعت ببـك نُا ألاؿ، ٚعوب َا ٜلاٙ ب٬ ؼـٜـ ٫ٚ اطِّ

٘ٹ طعباي، ثِ ْوؽ فيو بآ١ٜ ٗ سـٜح ابٔ  ٕٻ يٹًډ ٞٵ٤ٺ ؾځأځ ًٳ ٔٵ  َٹ ِٵ  ُٵتٴ ُٳا غځٓٹ ُٴٛا أځْٻ ٚٳاعٵًځ

ٍڇ ٚٳيٹًلٻهٴٛ ٘ٴ  ُٴوٳ ٔ أكبع١ ا٭ٔاي يًذٍٝ، ؾذعٌ هلل إف نإ قـ عٝٻ ;اٯ١ٜځ صػٴ

اـُى، ٚدعٌ أكبع١ ا٭ٔاي سكاڄ يًُذاٖـٜٔ، ٜعين ٚبكٞ سهِ  ٚيًلهٍٛ

ؾًقيو قاٍ َايو  ;َٓوٛؾ ٫ٚ ْاهؽ إقنٛك ٗ هٛك٠ اؿٌل غرل ايؿ٤ٞ

 +.٫ ْؿٌ إ٫ َٔ اـُى ع٢ً ا٫دتٗاؿ َٔ اٱَاّ=: ٚاؾُٗٛك

 +.إعڀا٤ ايوًب َٔ ايتٓؿٌٝ= :ٚقاٍ َايو

ٚيقٟ  ،ٚايلهٍٛ ،ا٭ْؿاٍ ٖٞ ٔى إػامن ٖٚٛ اجملعٍٛ هلل=: ٚقاٍ فاٖـ

 9/251 .+ايكلب٢
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َٴ أٟ غاَاڄ نٕٛ اي٤ٌٞ غاًٝاڄ :ٚايػٌٞ ٚايػٌٝإ_ 7 ؾايّٓٛ ٜػڀٞ  ;اڄٝٳڀِّػٳٚ

َٹ  9/278 .١ٓايوٿ ٌٳجٵايعكٌ، ٚايٓعاي ايّٓٛ غرل ايجكٌٝ، ٖٚٛ 

٭ِْٗ ٕا ْاَٛا ماٍ أثل اـٛف َٔ ْؿٛهِٗ ٗ  شلِ ٚإِا نإ ايٓعاي أَٓاڄ_ 8

، ٌْٚاٙ ا٭عِاب ٜهوب ؾتًو ْع١ُ، ٕٚا اهتٝكٛٛا ٚدـٚا ٌْاطاڄ ;َـ٠ ايّٓٛ

 9/278 .قٟ ٖٛ ؾتٛك ا٭عِابٜٚنٌٜ ًعٛك اـٛف اي ،ُاسب٘ ًذاع١

طلف اٱُبع، ٚإٓاؾ١  :ٚقٌٝ ،اهِ ْع بٓا١ْ ٖٚٞ اٱُبع :ٚايبٓإ_ 9

 . ٫هتػلام أُشابٗا ;نٌ إيٝ٘

 ،٭دواؿ إٌلنٌ ٭ٕ ٓلب ا٭عٓام إت٬فٷ ;ا٭عٓام ٚايبٓإ تٹِٻٚإِا ػٴ

ٜهٕٛ ٭ٕ تٓاٍٚ ايو٬غ إِا  ;إٔلٚب يًكتاٍ ٬ُس١ٝځ ٌٴڀٹبٵايبٓإ ٜٴ ٚٓلبٴ

أٚ َا تتٓاٚي٘  ،ل ٗ ن٬َِٗ ا٫هتػٓا٤ بقنل َا تتٓاٚي٘ ايٝـنجٴ ِٻبا٭ُابع، َٚٔ ثٳ

 : ا٭ُابع عٔ فنل ايوٝـ، قاٍ ايٓابػ١

ُت٘ثبتتتتتتتتتتكَّٔاُُتتتتتتتتتتتالاُٙاٌٌُُتتتتتتتتتتت حُٔشب

ُ

٘ ُج ى  ُٙٔوتتتتيفُ  تتتُتّ تتتتٔودُ ُ ألٌيفوتتتتندُ لتتتت

ُ
 . ٜعين هٝؿ٘

 : بٛ ايػٍٛ ايڀٟٗٛأٚقاٍ 

ٌُح تتتتتُ٘ٔوتتتتتيفُومكتتتتتجُقتتتتتتٗعُُُُح   َفتتتتت

ُ

ُ

ُ٘ ِّ دتتتتتتتُفتتتتتتتٕ   دُ ُقجُفتتتتتتتّٗيًُتٍتتتتتتتٌٕ

ُ

ُ
ؾٔلب ايبٓإ وٌِ ب٘ تعڀٌٝ  ;َٚجٌ فيو نجرل ٗ ن٬َِٗ ،ٜلٜـ ايوٝـ

 9/283. ؾإفا ٓلبت ايٝـ نًٗا ؾقيو أدـك ;عٌُ ايٝـ

هٛم إٔ ٜهٕٛ َباًل٠ بتهٜٛٔ قڀع ا٭عٓام ٚا٭ُابع  ٚٓلب ا٥٬ٕه١_ 10

ٗ بعض اٯثاك عٔ  ٚقـ ٚكؿ ،بٛاهڀ١ ؾعٌ ا٥٬ٕه١ ع٢ً نٝؿ١ٝ ػاكق١ يًعاؿ٠
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 .ؾإهٓاؿ ائلب سكٝك١ ;قا إع٢ٓبعض ايِشاب١ َا ٌٜٗـ شل

 ،ٚتٛدٝ٘ إٌلنٌ إٍ دٗاتٗا ،بتوـٜـ ٓلبات إوًٌُ ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ

 .ِٗ هبب٘٭ْ ;ؾإهٓاؿ ائلب إٍ ا٥٬ٕه١ فام عكًٞ

٭ٕ ايوٛك٠ ْنيت بعـ  ;ا٭َل بائلب يًُوًٌُ، ٖٚٛ بعٝـ :ٚقـ قٌٝ

 9/283 .ًش١ُاْهٌاف إ

إيكا٤ ٤ًٞ أَوهت٘ ايٝـ، ٜٚڀًل ايلَٞ ع٢ً اٱُاب١  :ٚايلَٞ سكٝكت٘_ 11

  :بو٤ٛ َٔ ؾعٌ أٚ قٍٛ نُا ٗ قٍٛ ايٓابػ١

ُ لكٕ ٌعُ وُٜ هللُوتُتم ُ أل ّ 

  :ٚقٍٛ ٌْٝ ،أٟ أُابٗا َا ًٌٜٗا

َُٛ وتتتتُٜ هللُوتُعتتتتٗعُ  ُُٝبدٍٗتتتت ُبيفلقتتتت 

ُ

ُوتتتتتتتَُاٌٗيفبّتتتتتتتيفُبتتتتتتتيفلقٕ َلُ ِّٔوتُ ل دتتتتتتتُ

ُ 9/294_295 

 .ص(24)ٕٳٚٵلٴٌٳشٵتٴ ٘ٹٝٵيځإڇ ٘ٴْٻأځٚٳ ٘ٹبٹًڃقځٚٳ ٤ٹلٵُٳايڃ ٔٳٝٵبٳ ٍٴٛٵشٴاهلل ٜٳ ٕٻا أځٛٵُٴًځاعٵٚٳط_ 12

َٔ ايذلاػٞ : ٚإكِٛؿ َٔ ٖقا ؼقٜل إ٪ٌَٓ َٔ نٌ ػاطل ىڀل ٗ ايٓؿٛي

ٚايتٌِٓ َٓٗا، أٚ ايتوذل ٗ كايؿت٘، ٖٚٛ  " لهٍٛٗ ا٫هتذاب١ إٍ ؿع٠ٛ اي

ِٵ ؾځاسٵقٳكٴٚٙٴط :يَ٘ع٢ٓ قٛ َٳا ؾٹٞ أځْؿڂوٹهڂ ِٴ  ٘ٳ ٜٳعٵًځ ٕٻ ايًډ ُٴٛا أځ  . صٚٳاعٵًځ

ٕٳط :ٚبٗقا ٜٛٗل ٚقع قٛي٘ ٌٳلٴٚ ٘ٹ تٴشٵ ٘ٴ إڇيځٝٵ  ،َا قبً٘ ؼقٜلاڄ ؾهإ ;٘بٳكٹعٳ صٚٳأځْٻ

 .ٚنإ ٖٛ تٗـٜـاڄ

ّٴ ،ع٢ً إباؿك٠ با٫َتجاٍ اؿحټ إٕ إلاؿٳ :ٚٗ ايهٌاف، ٚابٔ عڀ١ٝ قٌٝ  ٚعـ

َٔ تٓؿٝق عنَ٘ ع٢ً  َٛاْعٴ إٔ تعذلض إل٤ٳ ػ١ٌٝځ ;ا٤ فيو إٍ ٚقت آػلإكد

إٔ أدٌ اهلل وٍٛ بٌ إل٤ : ايڀاع١ أٟ ؾٝهٕٛ ايه٬ّ ع٢ً سقف َٔاف تكـٜلٙ
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ٕٵ ط :_تعاٍ_ٚقًب٘، أٟ بٌ عًُ٘ ٚعنَ٘ قاٍ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ِٵ  َٳا كٳمٳقڃٓٳانڂ ٔٵ  َٹ ٚٳأځْٵؿٹكڂٛا 

ٛٵ ُٳ ِٵ ايڃ ـٳنڂ ٞٳ أځسٳ  9/315 .اٯ١ٜ صتٴٜٳأڃتٹ

 ،ٚايبها٤ ،ٚايجػا٤ ،غا٤نايلټ، ها٤ ع٢ً ُٝػ١ َِاؿك ا٭ُٛاتٚإڂ_ 13

 .ٚايٓٛاغ

ا٤ بؿتض إِٝ هډع َٔ ايڀرل إځَٛٚٓ٘ زلٞ ْ ،٘ٹٝٵؿٹل بٹٜكاٍ َها ّهٛ إفا ُؿډ

٘ َهان٧ بُٗن٠ ٗ آػلٙ بعـ ايٝا٤ ٖٚٛ طا٥ل أبٝض ٜهٕٛ ْٚعٴ ،ٚتٌـٜـ ايهاف

 . باؿذام

ثِ  ،ؾٌبو بٌ أُابع٘ ؟َا ُهٛ= :ُُعٞ قًت ٕٓتذع بٔ ْبٗإٚعٔ ا٭

 . +ٚٓعٗا ع٢ً ؾُ٘ ْٚؿؽ

 ٖٚٛ ايِٛت ايقٟ ٜلؿٙ اشلٛا٤ قانٝاڄ ،َٔ ايِـ٣ ايتِؿٝل ٌَتكاڄ :ـ١ِٜٵٚايتٻ

 . يِٛت ُاحل ٗ ايدلاغ َٔ د١ٗ َكاب١ً

ؾتو١ُٝ َها٥ِٗ ٚتِـٜتِٗ ٠٬ُ ٌَان١ً  ;٫ٚ تعلف يًٌُلنٌ ٠٬ُڅ

٭ِْٗ ٕا ُـٚا إوًٌُ عٔ اي٠٬ِ ٚقلا٠٤ ايكلإٓ ٗ إوذـ اؿلاّ  ;تكـٜل١ٜ

ٚهؼلٜتِٗ  ،نإ َٔ ١ًْ طلا٥ل ُـِٖ إٜاِٖ تٌػٝبِٗ عًِٝٗ _ عٓـ ايبٝت

 339_9/338. ٬ُٚتِٗ بإها٤ ٚايتِـ١ٜ ،بِٗ وانٕٛ قلا٠٤ إوًٌُ

ٖقا ٚ ٚتعبرلات ايوًـ ٗ ايتؿلق١ بٌ ايػ١ُٝٓ ٚايٓؿٌ غرل َٔبٛط١،_ 14

ؾأَا ُٛك  ;٬َى ايؿٌِ ٗ ٖقا إكاّ يتُٝٝن أُٓاف ا٭َٛاٍ إأػٛف٠ ٗ ايكتاٍ

 . قوُتٗا ؾوٝأتٞ بعٔٗا ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ

نا٠ َٔ أَتع١ َا ٜأػقٙ ايػٴ :شلا إػِٓ ؾاُڀًشٛا ع٢ً إٔ ايػ١ُٝٓ، ٜٚكاٍ
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ا٤ ٜذلن٘ ا٭عـَا ، بكتٌ أٚ بأهل، أٚ ٜكتشُٕٛ ؿٜاكِٖ غامٜٔ، أٚ إكاتًٌ غِباڄ

 .اؾٍٝ عًِٝٗ بعـ ابتـا٤ ايكتاٍ ٗ ؿٜاكِٖ إفا ؾلٚا عٓـ ٖذّٛ

ؾأَا َا ٜٛؿل ب٘ اؾٍٝ ٗ غرل ساي١ ايػنٚ َٔ َاٍ ايعـٚ، َٚا ٜذلن٘ ايعـٚ َٔ 

ٚهٝذ٤ٞ ٗ  ،ؾقيو ايؿ٤ٞ_إتاع إفا أػًٛا ب٬ؿِٖ قبٌ ٖذّٛ دٍٝ إوًٌُ 

 . هٛك٠ اؿٌل

ٔٵ ط ١ٜ َع آ١َِٜاك ٗ َكت٢ٔ ٖقٙ اٯٚقـ اػتًـ ؾكٗا٤ ا٭ ْٛٳوځ عٳ ٜٳوٵأځيڂ

ٍڇ ٍٝ إوًٌُ ؾ (1)يٝى أَٛاٍ ايعـٚ إكاتٌ سل: ؾكاٍ َايو اٯ١ٜځ، صا٭ځْٵؿځا

 .إ٫ ايػ١ُٝٓ ٚايؿ٤ٞ

باؿهِ، ٚيهٓ٘ َا ٜعڀٝ٘ اٱَاّ َٔ اـُى  َوتك٬ڄ ٚأَا ايٓؿٌ ؾًٝى سكاڄ

ٗاؿ، ٫ٚ ع٢ً هُٗ٘ َٔ ايػ١ُٝٓ ع٢ً َا ٜل٣ َٔ ا٫دت يبعض إكاتًٌ ما٥ـاڄ

ـٻ ،تعٌٝ ٕكـاك ايٓؿٌ ٗ اـُى  .ي٘، ٫ٚ ٜهٕٛ ؾُٝا ماؿ ع٢ً اـُى ٫ٚ س

٘ اـًؿا٤ ٖٚٛ اؾاكٟ ع٢ً َا عٌُ ب ،ٚكٚا١ٜ عٔ ايٌاؾعٞ ،ٖقا قٍٛ َايو

 ". ايج٬ث١ بعـ كهٍٛ اهلل

ايٓؿٌ : ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١، ٚايٌاؾعٞ ٗ أًٗل ايلٚاٜتٌ عٓ٘، ٚهعٝـ بٔ إوٝب

 . ٔى اـُىٖٚٛ  ،َٔ اـُى

َٔ ايػ١ُٝٓ  ٢ايٓؿٌ َا ٜعڀ: ٍ، ْٚٗٛك ايؿكٗا٤ٚعٔ ا٭ٚماعٞ، َٚهشٛ

 7_10/6 .ىلز َٔ ثًح اـُى

                                                 

ايعـٚ إكاتٌ سل، أٚ يٝى أَٛاٍ ايعـٚ  يٝى ٗ أَٛاٍ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1

 (ّ.     )إكاتٌ سكاڄ
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بتجًٝح ايعٌ ٓؿ١ ايٛاؿٟ ًٚاط٦٘، ٚائِ ٚايهول ٗ ايعٌ  ـ٠ٚٚايعٴ_ 15

ٚعًُٝٗا ايكلا٤ات إٌٗٛك٠، ؾكلأٙ اؾُٗٛك بِٔ ايعٌ ٚقلأٙ ابٔ نجرل،  ،أؾِض

 . بهول ايعٌ ٛبٚأبٛ عُلٚ، ٜٚعك

ـټْٵٝٳاطٚ ،اهِ َا٤ ٚبـكٷ ،ٚإلاؿ بٗا ًاط٧ ٚاؿٟ بـكڈ ٖٞ ايكلٜب١ أٟ ايعـ٠ٚ  صاي

 .ؾٗٞ أقلب ؾٍٝ إوًٌُ َٔ ايعـ٠ٚ اييت َٔ د١ٗ َه١ ;اييت َٔ د١ٗ إـ١ٜٓ

ٖٚٞ ق٣ِٛ بايٓوب١  ،ٖٚٞ نجٝب ،ٚايعـ٠ٚ ايك٣ِٛ ٖٞ اييت ٖا ًٜٞ َه١

 . ٕٛقع بًـ إوًٌُ

ٖٚٞ إٔ إوًٌُ ناْٛا  ،ل إؼاطبٕٛ بؿا٥ـت٘عٴٌٵبايـْٝا ٚايك٣ِٛ ٜٳٚايُٛـ 

ؾًٝى  ًُب أكٓاڄأ٭ْٗا  ;سلٌِٜ إٔ ٜوبكٛا إٌلنٌ إٍ ايعـ٠ٚ ايك٣ِٛ

ٛٿ ٛٿ يًُٛـ بايـْ ٚيهٓ٘  ،ٗ تؿٌٔٝ إسـ٣ ايعـٚتٌ ع٢ً ا٭ػل٣ أثلٷ ٚايكِ

ـٳ ٌلنٌ إيٝٗا ؾًُا هبل دٍٝ إ ;بٓنٍٚ اؾٍٝ ُاؿف إٔ ناْت ايك٣ِٛ أهع

ٚنإ ايٛاؿٟ  ،ؾًُا ْنٍ إوًُٕٛ بايعـ٠ٚ ايـْٝا أكهٌ اهلل إڀل ،اغتِ إوًُٕٛ

 ،ٚأُاب ا٭كض اييت بٗا قلٍٜ ،ٚمل ٜعكِٗ عٔ إورل ،ا٭كض ـ إڀلٴبٻًځا ؾځوٳٖٵؿٳ

ٚؽرلٚا أسؤ  ،إ٫ بعـ إٔ ٌُٚ إوًُٕٛ ؾًِ ٜبًػٛا بـكاڄ ،ؾعڀًِٗ عٔ ايلسٌٝ

ؾًُا ٌُٚ  ،ٚغٛكٚا إا٤ ،ٜهؿِٝٗ ؾاؽقٚا سٛٓاڄ ،ٍ إا٤ٚهبكٛا إ ،َٛقع

٫ٚ هـ  ،ؾهإ إوًُٕٛ ٌٜلبٕٛ ،إٌلنٕٛ إٍ إا٤ ٚدـٚٙ قـ استامٙ إوًُٕٛ

 10/16 .إٌلنٕٛ َا٤ٶ

اـڀ١  :ٚإلاؿ با٭َل ،ا٫ػت٬ف :ٚايتٓامع ،اؾي ٚايٖٛٔ :ٚايؿٌٌ_ 16

 10/24 .ت أٚ ال٤٬ عٔ ايكتاٍاييت هب اتباعٗا ٗ قتاٍ ايعـٚ َٔ ثبا

 10/41 .َوتعٌُ ٗ َڀًل اٱسواي، بع٬ق١ اٱط٬م :ٚايقٚم_ 17



 

 

266 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ األىفال

 

 

 

 

 

ؾإٕ ٚدـتِٗ ٚٚؿلت بِٗ ٗ سلب، : ايٛؿل بإڀًٛب، أٟ :ٚايجكـ_ 18

 . أٟ اْتِلت عًِٝٗ

َٔ ػًؿِٗ، ٚقـ هعٌ ايتٌلٜـ  بِٗ ـؾبعٸ: ايتڀلٜـ ٚايتؿلٜل، أٟ :ٚايتٌلٜـ

 10/50 .ٓؿرلنٓا١ٜ عٔ ايتؼٜٛـ ٚايت
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 هٛك٠ بلا٠٤: ٗ أنجل إِاسـ، ٚٗ ن٬ّ ايوًـ زلٝت ٖقٙ ايوٛك٠،_ 1

: ٖلٜل٠ق١ِ سر أبٞ بهل بايٓاي، قاٍ أبٛ ؾؿٞ ايِشٝض عٔ أبٞ ٖلٜل٠، ٗ

 .+بٔ أبٞ طايب ٗ أٌٖ ٢َٓ بدلا٠٤ ٕ َعٓا عًٞؾأفٸ=

آػل هٛك٠ ْنيت هٛك٠ = :ٚٗ ُشٝض ايبؼاكٟ، عٔ مٜـ بٔ ثابت قاٍ

 +.بلا٠٤

ٖٚٞ تو١ُٝ شلا بأٍٚ ، بؼاكٟ ٗ نتاب ايتؿورل َٔ ُشٝش٘ٚبقيو تلْٗا اي

 . ن١ًُ َٓٗا

ـ ٗ َِاسـ نجرل٠، ؾعٔ ابٔ ٗ ن٬ّ بعض ايوً هٛك٠ ايتٛب١ٚتو٢ُ 

 +.هٛك٠ ايتٛب١ ٖٞ ايؿآش١=عباي 

أْٗا ٚكؿت ؾٝٗا : ٚٚد٘ ايتو١ُٝ ،ٚتلدِ شلا ايذلَقٟ ٗ داَع٘ باهِ ايتٛب١

 . ٖٚٛ سـخ عِٛٝ ،عٔ ايج٬ث١ ايقٜٔ ؽًؿٛا عٔ غن٠ٚ تبٛى _تعاٍ_تٛب١ اهلل 

ٗ سـٜح مٜـ بٔ ثابت، ٗ ُشٝض ايبؼاكٟ، ٗ  ٚٚقع ٖقإ ا٫زلإ َعاڄ

ؾتتبعت ايكلإٓ ست٢ ٚدـت آػل هٛك٠ ايتٛب١ َع = :باب ْع ايكلإٓ، قاٍ مٜـ

ِٵط: أبٞ ػن١ّ ا٭ِْاكٟ ٔٵ أځْؿڂوٹهڂ َٹ ٍٷ  ِٵ كٳهٴٛ ـٵ دٳا٤ٳنڂ ػا١ُ هٛك٠  ست٢ ،صيځكځ

 . +بلا٠٤

 . ٖٚقإ ا٫زلإ ُٖا إٛدٛؿإ ٗ إِاسـ اييت كأٜٓاٖا

ٚشلقٙ ايوٛك٠ أزلا٤ أػل ٚقعت ٗ ن٬ّ ايوًـ، َٔ ايِشاب١ ٚايتابعٌ، 

 صْرٗ التْب٘
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ٌٵإڂ (أٟ هٛك٠ بلا٠٤)نٓا ْـعٖٛا : ٔ عُل، عٔ ابٔ عبايؾلٟٚ عٔ اب  ١ٌٳكٹك

 نإ ٖقا يكباڄ _فا أبلاٙ َٔ إلضإ :ٌ٘ٳكځٌٵٝح َٔ قځبِٝػ١ اهِ ايؿاعٌ ٚتا٤ ايتأْ_

ٕا  ;شلا ٚيوٛك٠ ايهاؾلٕٚ ٭ُْٗا ؽًِإ َٔ آَٔ َا ؾُٝٗا َٔ ايٓؿام ٚايٌلى

 . ؾُٝٗا َٔ ايـعا٤ إٍ اٱػ٬ْ، ٕٚا ؾُٝٗا َٔ ُٚـ أسٛاٍ إٓاؾكٌ

 (َِٚٓٗ َِٚٓٗ)َا ماٍ ٜٓنٍ ؾٝٗا = :قاٍ ،ٚنإ ابٔ عباي ٜـعٖٛا ايؿآش١

 . +ك٢ أسـ إ٫ فنل ؾٝٗاست٢ ٚٓٓا أْ٘ ٫ ٜب

ٚأسوب إٔ َا ؼهٝ٘ َٔ أسٛاٍ إٓاؾكٌ ٜعلف ب٘ إتِؿٕٛ بٗا أِْٗ إلاؿ، 

ٕٵ يٹٞ : ط_تعاٍ_َٔ أٚي٦و َجٌ قٛي٘  ؾعلف إ٪َٕٓٛ نجرلاڄ ٍٴ ا٥ٵقٳ ٔٵ ٜٳكڂٛ َٳ ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ٚٳ

ِٵ ايډقٹٜط :َِٓٗ، ٚقٛي٘ تٵعٳُٹٚهٴ ،بعِٔٗ :ؾكـ قاشلا صٚٳ٫ تٳؿڃتٹٓٿٞ ٗٴ َٹٓٵ ٔٳ ٚٳ

ٕٷ ٛٳ أڂفٴ ٖٴ ٕٳ  ٚٳٜٳكڂٛيڂٛ ٞٻ  ٕٳ ايٓٻبٹ ٚقٛي٘  ،ؾٗ٪٤٫ ْكًت َكايتِٗ بٌ إوًٌُ صٜٴ٪ٵفٴٚ

ِٵط َٳعٳهڂ ٛٵ اهٵتٳڀځعٵٓٳا يځؼٳلٳدٵٓٳا  ٘ٹ يځ ٕٳ بٹايًډ   ص.ٚٳهٳٝٳشٵًٹؿڂٛ

٭ْٗا ْنيت بعقاب ايهؿاك، أٟ  ;هٛك٠ ايعقابأْ٘ زلاٖا : ٚعٔ سقٜؿ١

 . ٜجكؿٕٛ (1)عقاب ايكتٌ ٚا٭ػق سٌ

ُٻكډ٭ْٗا ْٳ _بهول ايكاف ٌَـؿ٠_ ل٠كِّٓٳعبٝـ بٔ عُرل أْ٘ زلاٖا إڂ عٔٚ ا لت ع

يعً٘ ٜعين َٔ ْٛاٜا ايػـك بإوًٌُ ٚايتُايٞ ع٢ً ْكض _ ٗ قًٛب إٌلنٌ

 ضٳٝٵبٹيٝٳ ;َٔ اؿ٢ِ ٚمٛٙ َٛٓعاڄإفا أْؿ٢ َٓكاكٙ  (ايڀا٥ل لٳكځْٳ)ٖٚٛ َٔ  ،ايعٗـ

 . _ؾٝ٘

ببا٤ _ ٛخشٴايبٳتوُٝتٗا : ٞ أٜٛب ا٭ِْاكٟٚأب ٚعٔ إكـاؿ بٔ ا٭هٛؿ،

                                                 

 (ّ.  )سٝح: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_  1
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َع٢ٓ ايباسج١ ٖٚٛ َجٌ _ أٚي٘ َٚجًج١ ٗ آػلٙ بٛمٕ ؾعٍٛ َٛسـ٠ َؿتٛس١ ٗ

 . إٓكل٠توُٝتٗا 

نأْٗا سؿلت عُا ٗ قًٛب إٓاؾكٌ ،;اؿاؾل٠ٚعٔ اؿؤ ايبِلٟ أْ٘ ؿعاٖا 

 . ؾأٚٗلت٘ يًُوًٌُ ;َٔ ايٓؿام

 .ٚأٚٗلتٗا ،أثاكت عٛكات إٓاؾكٌ٭ْٗا  ;رل٠إجأْٗا تو٢ُ : ٚعٔ قتاؿ٠

٭ْٗا بعجلت عٔ أهلاك إٓاؾكٌ، أٟ  ;ل٠جٹعٵبٳإڂعٔ ابٔ عباي أْ٘ زلاٖا ٚ

 . أػلدتٗا َٔ َهاْٗا

باـا٤ ٚايناٟ إعذ١ُ ٚؼت١ٝ بعـ ايناٟ  إؼن١ٜ أْٗا تو٢ُ: ٚٗ اٱتكإ

َٴؼٵنڇٟ: ط_تعاٍ_ٚأسوب إٔ فيو يكٛي٘  ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٔٳ أځ   ص.ايڃهځاؾٹلڇٜ

 . ، أٟ بتٌـٜـ ايهاف١ًٕٓهِّٚٗ اٱتكإ أْٗا تو٢ُ ا

 . إٌـؿ٠ٚؾٝ٘ أْٗا تو٢ُ 

بِٝػ١ اهِ ايؿاعٌ َٔ ؿَـّ إفا أًٖو ٭ْٗا  ١َـٹَٵـٳإڂٚعٔ هؿٝإ أْٗا تو٢ُ 

 97_10/95. ؾٗقٙ أكبع١ عٌل ازلاڄ. ناْت هبب ٬ٖى إٌلنٌ

ٕٳ ط :ٚاهتج٢ٓ بعِٔٗ قٛي٘: كإقاٍ ٗ اٱت ،ٖٚٞ َـ١ْٝ با٫تؿام _2 َٳا نځا

ٚٵيٹٞ قڂلٵبٳ٢ ٛٵ نځاْٴٛا أڂ ٚٳيځ ٌٳ  ٌٵلڇنٹ ُٴ ًڃ ٕٵ ٜٳوٵتٳػٵؿٹلٴٚا يٹ َٳٓٴٛا أځ ٔٳ آ ٚٳايډقٹٜ ٞٿ   .اٯ١ٜ صيٹًٓٻبٹ

 :ؾكاٍ"ؾؿٞ ُشٝض ايبؼاكٟ إٔ أبا طايب ٕا سٔلت٘ ايٛؾا٠ ؿػٌ عًٝ٘ ايٓيب

بٔ اؾكاٍ أبٛ دٌٗ ٚعبـاهلل  +اهلل ٜا عِ قٌ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ن١ًُ أساز يو بٗا عٓـ=

: ؾهإ آػل قٍٛ أبٞ طايب ;+ٜا أبا طايب أتلغب عٔ ١ًَ عبـإڀًب= :أبٞ أ١َٝ

 .+٭هتػؿلٕ يو َا مل أْ٘ عٓو=أْ٘ ع٢ً ١ًَ عبـإڀًب، ؾكاٍ ايٓيب 
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ُٴطٚتٛٗ أبٛ طايب ؾٓنيت  ًڃ ٕٵ ٜٳوٵتٳػٵؿٹلٴٚا يٹ َٳٓٴٛا أځ ٔٳ آ ٚٳايډقٹٜ ٞٿ  ٕٳ يٹًٓٻبٹ ٌٳَٳا نځا   .صٌٵلڇنٹ

10/97 

َٚا  ،ٚبٌ إٌلنٌ"ايٓيب اييت بٌ ايعٗٛؿٹ بتشـٜـ َـ٠ٹ ؾاؾتتشت ايوٛك٠ڂ_ 3

ٚٗ ػ٬ٍ َـ٠ اؿلب َـ٠ ُهِٝٓٗ َٔ تًكٞ  ،ٜتبع فيو َٔ ساي١ سلب ٚأَٔ

 . ؿع٠ٛ ايـٜٔ ٚزلاع ايكلإٓ

 . ٚأتبع بأسهاّ ايٛؾا٤ ٚايٓهح َٚٛا٫تِٗ

ّڇإٌلنٌ َٔ ؿػٍٛ إوذـ اؿ َٚٓعٴ  . َٓاهو اؿر ٚسٔٛكڇ لا

ٍٴ  . ٗااؾا١ًٖٝ اييت ناْٛا ٜعتنٕٚ بأِْٗ أًٖڂ َٓاُبٹ ٚإبڀا

ٕٴ  . اؿلب بٌ إوًٌُ ٚبِٝٓٗ ساي١ٹ ٚإع٬

ٕٴ ع٢ً أٌٖ ايهتاب َٔ ايعلب ست٢ ٜعڀٛا اؾن١ٜ، ٚأِْٗ يٝوٛا  اؿلبٹ ٚإع٬

 . ِِٗٗ ٫ٚ أَٛايڂتٴٛٻٚإٔ اؾُٝع ٫ تٓؿعِٗ قڂ ،َٔ أٌٖ ايٌلى بعٝـاڄ

ّڇ ا٭ًٗلڇ ٚسل١َڂ ٘ڂ، اؿلا ٍٴ ،ايٌلع١ٝځ ١ٹٓٳايوٻ ٚٓب ايٓو٤ٞ ايقٟ نإ  ٚإبڀا

 . عٓـ اؾا١ًٖٝ

ِْٚل  ،يًكتاٍ ٗ هبٌٝ اهلل إوًٌُ ع٢ً إباؿك٠ باٱداب١ إٍ ايٓؿرل ٚؼلٜضٴ

 .ايقٜٔ ِٜٓلْٚ٘ ْٚاُلٴ ،ْ٘بٝٿ ْاُلٴ ٚإٔ اهلل"ايٓيب

ّٳِٖ بِٓل اهلل كهٛيځٚتقنرلٴ ، ٚبِٓلٙ إف ألاٙ َٔ نٝـ إٌلنٌ َا سٌٓ ٘ ٜٛ

 . إٍ ايتذٗٝن بػن٠ٚ تبٛى ٚاٱًاك٠ڂ ،ي٘ َٔ اشلذل٠ إٍ إـ١ٜٓ أځٝٻٖٳ

ّټ  .ٚإوتأفٌْ ٗ ايتؼًـ ب٬ عقك إٓاؾكٌ إتجاقًٌ ٚإعتقكٜٔ ٚف
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ع٢ً أػق ايِـقات َع أِْٗ  ْڈلٵٚسٹ ،ٚغٌ ،أٌٖ ايٓؿام َٔ دي ُٚؿاتٴ

 . يٝوٛا َوتشكٝٗا

ِٗ ْٚٗٝٹ ،ِٖ بإٓهلڇٚأَلڇ ،ِٗ ايهافب١ٹٚأّاْٹ ،بايكٍٛ "ٍٳ أفاِٖ ايلهٛ ٚفنلٴ

 . ِٗ بٔعؿا٤ إ٪ٌَٓٚهؼلٜتٹ ،ِٗ ٗ عٗٛؿِٖٚنقبٹ ،عٔ إعلٚفٹ

ٕٴ َا أؿػً٘ ا٭سباكٴ َٚق١َڂ ،بٔلب اؾن١ٜ ع٢ً أٌٖ ايهتاب ٚا٭َلٴ ٗ  ٚايلٖبا

 . ٭َٛاٍؿِٜٓٗ َٔ ايعكا٥ـ ايباط١ً، َٚٔ ايتهايب ع٢ً ا

 . ظٗاؿ ايهؿاك ٚإٓاؾكٌ اهللٹ ٚأَلٴ

ٞٴ  . شلِ ٚا٫هتػؿاكڇ ،إ٪ٌَٓ عٔ ا٫هتعا١ْ بِٗ ٗ دٗاؿِٖ ْٚٗ

ٞٴ  . عٔ اي٠٬ِ ع٢ً َٛتاِٖ " ْبٝ٘ ْٚٗ

ٌڇ ٚٓلبٴ  . با٭َِ إا١ٝٓ إج

ـٹ ٌٴٔٵعٔ ه٤ٛ ١ْٝ، ٚؾځ ايقٜٔ اؽقٚا َوذـ ائلاكڇ ٚفنلٴ قبا٤ َٚوذـ  َوذ

 . ١ٓايلهٍٛ بإـٜ

َٚٗادلِٖ  ،وِٓٗ َٚو٦ِٝٗٚاْتكٌ إٍ ُٚـ ساي١ ا٭علاب َٔ ق

 .ؿَِٗٚتؼِّ

ٌڇ ٚقٛبًت ُؿاتٴ َا أعـ  نلٚف ،إوًٌُ ايهؿل ٚايٓؿام بأٓـاؿٖا ُؿاتٹ أٖ

 . شلِ َٔ اـرل

 . إٗادلٜٔ ٚا٭ِْاك ٌٴٔٵٚؾځ ،أبٞ بهل ٌٴٔٵٗ ػ٬ٍ فيو ؾځ لٳنٹٚفٴ

 . عٌُ ايِاحلٚاي ،ٚايتٛب١ ،ع٢ً ايِـق١ ٚايتشلٜضٴ

 .ع٢ً ايهؿا١ٜ ٚأْ٘ ؾلضٷ ،ٚاؾٗاؿ
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 . بِٓل اهلل إ٪ٌَٓ ّٜٛ سٌٓ بعـ ٜأهِٗ ٚايتقنرلٴ

٘ٴ  .ٚدٌٝٗا تبٛىځ بػن٠ٚٹ ٚايتٜٓٛ

 . عًِٝٗ َٔ إتؼًؿٌ عٓٗا ٚايقٜٔ تاب اهللڂ

ٕٴ ؾٝٗا  ٘ ع٢ً ُؿاتٺًځبٳَِٓٗ دٳ ع٢ً إوًٌُ بإٔ أكهٌ ؾِٝٗ كه٫ٛڄ ٚا٫َتٓا

ٌټ  . ػرل شلِ ن

ًٳ  .ايـٜٔ ؿع٠ٛٹ لٴٌٵْٚٳ ،بايؿك٘ ٗ ايـٜٔ ٚا٭َلٴ ،َِٚاكؾٗا ايننا٠ٹ عٴلٵٚ

10/99_101 

ٌٳط_ 4 ٌٵلڇنٹ ُٴ ٔٵ ايڃ َٹ ِٵ  ٖٳـتټ ٔٳ عٳا ٘ٹ إڇيځ٢ ايډقٹٜ ٚٳكٳهٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ َٹ اؾتتشت  صبٳلٳا٤ٳ٠څ 

ُٚهٛى ايعكٛؿ بأؿٍ ن١ًُ ع٢ً ايػلض ايقٟ ٜلاؿ  ،ايوٛك٠ نُا تؿتتض ايعٗٛؿ

 قٛشلِ ٖقا َا عٗـ ب٘ ؾ٬ٕ، ٖٚقا َا اُڀًض عًٝ٘ ؾ٬ٕ ٚؾ٬ٕ، َٓٗا نُا ٗ

باع أٚ ٚنٌ أٚ تنٚز، ٚفيو ٖٛ َكت٢ٔ اؿاٍ ٗ إٌْا٤ ايلها٥ٌ : ٚقٍٛ إٛثكٌ

 . ٚإٛاثٝل ٚمٖٛا

َبتـأ، ٚهٛؽ ا٫بتـا٤ ب٘ َا ٗ  (بلا٠٤)تٓهرل ايتٜٓٛع، َٚٛقع  (بلا٠٤) ٚتٓهرلٴ

. ٗ ؾِٗ إكِٛؿ إٍ إٔ ٖقا ايٓٛع نافٺ ايتٓهرل َٔ َع٢ٓ ايتٜٓٛع يٲًاك٠

10/102_103 

 .ايتبع١ عٴؾڃٚكٳ ،اـلٚز ٚايتؿِٞ ٖا ٜتعب :ٚايدلا٠٤_ 5

ٜٚعـ  ،ٕٚا نإ ايعٗـ ٜٛدب ع٢ً إتعاٖـٜٔ ايعٌُ َا تعاٖـٚا عًٝ٘

َٔ  نإ اٱع٬ٕ بؿوؽ ايعٗـ بلا٠٤ڄ _ ـًٹؼٵع٢ً إڂ اٱػ٬ف ب٤ٌٞ َٓ٘ غـكاڄ

ٖٓا  (بلا٠٤)ؾًقيو نإ يؿٜ  ;ت عٝح تٌٓأ عٔ إػ٬ف ايعٗـايتبعات اييت ناْ
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 .يٝأػق إعاٖـٕٚ سقكِٖ ;ْٚبقٙ ،ٗـَع٢ٓ ؾوؽ ايع َؿٝـاڄ

ت١ٝٗٓ ا٫يتناّ بُٗا،  ;ٜٚلؿٕٚ اؾٛاك إفا ًا٤ٚا ،ٚقـ نإ ايعلب ٜٓبقٕٚ ايعٗـ

ـٸ  ٘ ٗ كؿ دٛاك أبٞ بهل عٔ قلٍٜ، َٚا ؾعٌ عجُإ بٔ َٛعٕٛ ٗٓٸغڂنُا ؾعٌ ابٔ اي

٫ٚ أكٜـ إٔ أهتذرل  ،كٓٝت ظٛاك كبٞ= :ٜاٙ قا٬٥ڄإكؿ دٛاك ايٛيٝـ بٔ إػرل٠ 

 .+غرلٙ

٘ٳ ٫ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ٕٻ ايًډ ٛٳا٤ٺ إڇ ِٵ عٳًځ٢ هٳ ٗڇ ّڈ ػٹٝٳاْٳ١ڄ ؾځاْٵبٹقٵ إڇيځٝٵ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ ٔٻ  َٻا تٳؼٳاؾځ ٚٳإڇ

ٌٳ ٓٓت٘ ؾاؾوؽ عٗـى ِٗ يٛٓو أِْٗ ىْْٛٛو ؾإفا ٚٓٵؼٴ٫ٚ تٳ: أٟ صٜٴشٹبټ ايڃؼٳا٥ٹٓٹ

 10/103 .َعِٗ

ِڈط١ًْٚ _ 6 ٔٳ نځؿځلٴٚا بٹعٳقٳابٺ أځيٹٝ ٌٿلٵ ايډقٹٜ ٕٷ طَعڀٛؾ١ ع٢ً ١ًْ  صٚٳبٳ ٚٳأځفٳا

٘ٹ ٚٳكٳهٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ ؾآفْٛا : ٕا تتُٔٓ٘ تًو اؾ١ًُ َٔ َع٢ٓ ا٭َل، ؾهأْ٘ قٌٝ صَٹ

َٚٔ  ،اايٓاي بدلا٠٤ اهلل ٚكهٛي٘ َٔ إٌلنٌ، ٚبإٔ َٔ تاب َِٓٗ ؾكـ ل

 .ل إعلٌٓ إٌلنٌ بعقاب أيِٝٚبٌ: أعلض ؾكـ أًٚو ع٢ً ايعقاب، ثِ قاٍ

أًُٗا اٱػباك َا ؾٝ٘ َول٠، ٚقـ اهتعرلت ٖٓا يٲْقاك، ٖٚٛ : ٚايبٌاك٠

ِٵ ط :_تعاٍ_اٱػباك َا ٜو٤ٛ، ع٢ً طلٜك١ ايتٗهِ، نُا تكـّ ٗ قٛي٘  ٖٴ ٌٿلٵ ؾځبٳ

ِڈ   .ٗ هٛك٠ آٍ عُلإ صبٹعٳقٳابٺ أځيٹٝ

ٖٛ عقاب ايكتٌ، ٚا٭هل، ٚايويب، ٤ٗٚ ا٭َٛاٍ، نُا قاٍ  :ٚايعقاب ا٭يِٝ

ٔٳط :_تعاٍ_ ٚٳفٳيٹوځ دٳنٳا٤ٴ ايڃهځاؾٹلڇٜ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ٚٳعٳقٻبٳ ايډقٹٜ ٖٳا  ٚٵ ِٵ تٳلٳ ٍٳ دٴٓٴٛؿاڄ يځ  ص.ٚٳأځْنٳ

ِ ٓٵٚغځ ،ؾإٕ تعقٜبِٗ ّٜٛ سٌٓ بعٔ٘ بايكتٌ، ٚبعٔ٘ با٭هل ٚايويب

ا٭ًٗل اؿلّ، إٌلنٌ بأْو َكاتًِٗ ٚغايبِٗ بعـ اْكٔا٤  أْقك: ا٭َٛاٍ، أٟ

ٌٳ سٳٝٵحٴ : طنُا ٜـٍ عًٝ٘ قٛي٘ ٌٵلڇنٹ ُٴ ّٴ ؾځاقڃتٴًڂٛا ايڃ ٗٴلٴ ايڃشٴلٴ ًٵ ؾځإڇفٳا اْوٳًځؽٳ ا٭ځ
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ِٵ ٖٴ ُٴٛ ـٵتٴ  10/111. صٚٳدٳ

َٔ أػ٬م أٌٖ  ضپٚغځ ،ٚٗ ايه٬ّ تٜٓٛ٘ َعايٞ أػ٬م إوًٌُ_ 7

ًٛا عٹيػض اٱًلاى ايقٟ ٜؿوـ ا٭ػ٬م، ٚيقيو دٴٚإٔ هبب فيو ا ،ايٌلى

يٲًاك٠ إٍ إٔ ْؿٞ ايعًِ َڀلؿ  ;٫ ٜعًُٕٛ ؿٕٚ إٔ ٜكاٍ بأِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ قَٛاڄ

ؾِٝٗ، ؾٌٝرل إٍ إٔ هبب اطلاؿٙ ؾِٝٗ ٖٛ ٌْأت٘ عٔ ايؿهل٠ اؾاَع١ ٭ًتاتِٗ، 

 . ٖٚٞ عكٝـ٠ اٱًلاى

يلأٟ، ٚإٔ عكٝـ٠ ايٌلى ٚأُاي١ ا ،َع٢ٓ ايعكٌ :ٚايعًِ، ٗ ن٬ّ ايعلب

 .ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ ٫ ٜػين عٓ٘ ،ُٓع٘ َٔاؿ٠ يقيو، أٟ نٝـ ٜعبـ فٚ ايلأٟ سذلاڄ

10/120 

ُٝػ١ يًِٓاع١، أٟ ُٓاع١ ايوكٞ، ٖٚٞ ايوكٞ َٔ َا٤  :(ايوكا١ٜ)ٚ _8

 . مَنّ، ٚيقيو أٓٝؿت ايوكا١ٜ إٍ اؿاز

باٱ٬ُغ  ُٓاع١ ايتعُرل، أٟ ايكٝاّ ع٢ً تعُرل ٤ًٞ، :(ايعُاك٠)ٚنقيو 

ُٴلٴٚا ط :غرل َا ٗ قٛي٘:ٚاؿلاه١ ٚمٛ فيو، ٖٚٞ ٖٓا ٕٵ ٜٳعٵ ٌٳ أځ ٌٵلڇنٹ ُٴ ًڃ ٕٳ يٹ َٳا نځا

٘ٹ ـٳ ايًډ ٘ٹط :ٚقٛي٘ صَٳوٳادٹ ـٳ ايًډ َٳوٳادٹ ُٴلٴ  ُٳا ٜٳعٵ ٚأٓٝؿت إٍ إوذـ اؿلاّ  صإڇْٻ

 . ٭ْٗا عٌُ ٗ فات إوذـ

 . ٚتعلٜـ اؿاز تعلٜـ اؾٓى

از ٚعُاك٠ إوذـ اؿلاّ َٔ أعِٛ َٓاُب قلٍٜ ٗ ٚقـ ناْت هكا١ٜ اؿ

بٔ اؾهاْت ايوكا١ٜ يبين ٖاًِ  ;اؾا١ًٖٝ، ٚإٓاُب عٌل٠، ٚتو٢ُ إآثل

َٓاف بٔ قِٞ ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ يًعباي بٔ عبـإڀًب، ٚناْت عُاك٠ عبـ
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إوذـ، ٖٚٞ ايوـا١ْ، ٚتو٢ُ اؿذاب١، يبين عبـايـاك بٔ قِٞ ٚدا٤ 

 . إ بٔ طًش١اٱه٬ّ ٖٚٞ يعجُ

ٚناْت شلِ َٓاُب أػل٣ مثا١ْٝ أبڀًٗا اٱه٬ّ كأٜتٗا غ٘ دـٟ ايع١َ٬ 

٫ت، ايوؿاك٠، ايلا١ٜ، ايلؾاؿ٠، إٌٛك٠، اٚاؿُ ،ايـٜات: ٖٚٞ (1)ايٛمٜل

 . ا٭ع١ٓ ٚايكب١، اؿه١َٛ ٚأَٛاٍ اٯشل١، ا٭ٜواك

إفا  ـاڄأٚ عُ ؾذُع ؿ١ٜ ٖٚٞ عٛض ؿّ ايكتٌٝ ػڀأڄ :٫تاؾأَا ايـٜات ٚاؿُ

ُٛحل عًٝ٘; ْٚع ٓاي١ بؿتض اؿا٤ ا١ًُٕٗ ٖٚٞ ايػلا١َ اييت وًُٗا قّٛ عٔ 

َٚل٠ دـ قِٞ، ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ ، قّٛ، ٚناْت يبين تِٝ بٔ َل٠ بٔ نعب

 . بٝـ أبٞ بهل ايِـٜل

 .ؾٗٞ ايوعٞ بايًِض بٌ ايكبا٥ٌ :_بهول ايوٌ ٚؾتشٗا_ ؿاك٠ٚأَا ايوٻٹ

ٚدا٤  ،ٚناْت يبين عـٟ بٔ نعب أبٓا٤ عِ يكِٞ، و٢ُ هؿرلاڄٚايكا٥ِ بٗا ٜ

 . اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ عُل بٔ اـڀاب

٭ْٗا ؽؿل ؾٛم اؾٍٝ  _بِٔ ايعٌ_اب كځايعٴ: ٚأَا ايلا١ٜ، ٚتو٢ُ

نايعكاب، ؾٗٞ كا١ٜ دٍٝ قلٍٜ، ٚناْت يبين أ١َٝ، ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ 

 . أبٞ هؿٝإ بٔ سلب

ؾٝڀعُِْٛٗ ْٝع  ،يًشذٝر إنلاَاڄ ;ٍٜؾٗٞ أَٛاٍ ؽلدٗا قل :ٚأَا ايلؾاؿ٠

بٔ اٚناْت يبين ْٛؾٌ  _يًٓبٝق_ك ٚايڀعاّ ٚاينبٝب نٴأٜاّ إٛهِ ٌٜذلٕٚ اؾڂ

 . عبـَٓاف، ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ اؿاكخ بٔ عاَل بٔ ْٛؾٌ

                                                 

 (ّ.   )ٜعين دـٙ ٭َ٘ ايٛمٜل بٛعتٛك_  1
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بٔ اٚناْت يبين أهـ بٔ عبـايعن٣  ،ؾٗٞ ١ٜ٫ٚ ؿاك ايٓـ٠ٚ :ٚأَا إٌٛك٠

 . ٜـ بٔ مَع١ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ م ،قِٞ

ٚزلٝت  ،ؾكب١ ٜٔلبْٛٗا هتُعٕٛ إيٝٗا عٓـ ػٗٝن اؾٍٝ :١بٻٚأَا ا٭ع١ٓ ٚايكڂ

ِٖٚ أبٓا٤ عِ قِٞ، ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ ػايـ  ،ا٭ع١ٓ ٚناْت يبين كنّٚ

 . بٔ ايٛيٝـا

ؾأسوب إٔ توُٝتٗا  :ٚمل أقـ ع٢ً سكٝكتٗا ٚأَا اؿه١َٛ ٚأَٛاٍ اٯشل١

أٚ ٗ  ،ؿلّا ٗا ٖٛ َا وٌِ َٔ دنا٤ ايِٝـ ٗتذُع ب٭ٕ إاٍ إ ،اؿه١َٛ

 .اٱسلاّ

َٚا  ،ٚأَا توُٝتٗا أَٛاٍ اٯشل١ ٭ْٗا أَٛاٍ ؼٌِ َٔ مٛ ايوا٥ب١ ٚايبشرل٠

ٚدا٤ ، ِٖٚ أبٓا٤ عِ يكِٞ ،ؾهاْت يبين هِٗ ;ٜٖٛب يٰشل١ َٔ ه٬غ َٚتاع

 . اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ اؿاكخ بٔ قٝى بٔ هِٗ

ِٖٚ  ،ؾهاْت يبين ْض :م٫ّ اييت ٜوتكوُٕٛ بٗاٖٚٞ ا٭ ٚأَا ا٭ٜواك

 . أبٓا٤ عِ يكِٞ، ٚدا٤ اٱه٬ّ ٖٚٞ بٝـ ُؿٛإ بٔ أ١َٝ بٔ ػًـ

ـا ايوـا١ْ ٚايوكا١ٜ، يكٍٛ ٚقـ أبڀٌ اٱه٬ّ ْٝع ٖقٙ إٓاُب، ع

ل٠ َٔ َآثل اؾا١ًٖٝ ؼت قـَٞ أ٫ إٕ نٌ َأثٴ= :ٗ ػڀب١ سذ١ ايٛؿاع"ايٓيب

 145_10/143 .+ٚهـا١ْ ايبٝت ،زٖاتٌ إ٫ هكا١ٜ اؿا

ُؿ١ ٌَب١ٗ، اهِ ي٤ًٌٞ ايقٟ ايٓذاه١ ُؿ١ ٬َم١َ ي٘، ٚقـ  :(لى)ٚ _9

 ،ؾعًُٓا أْٗا لاه١ َع١ٜٛٓ ْؿوا١ْٝ ;أْٝ٘ ُٚـ ايٓذاه١ بِٗ بِؿ١ اٱًلاى

 . ٚيٝوت لاه١ فات١ٝ
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َٔ  َتذٓباڄ ٖٞ اعتباك ُاسب ُٚـ َٔ ا٭ُٚاف قكلاڄ :ٚايٓذاه١ إع١ٜٛٓ

ؾإٌلى  ;بايِؿ١ اييت دعًت٘ نقيو يؿٌٔ َا ؿاّ َتًبواڄ ؾ٬ ٜهٕٛ أ٬ٖڄ ;ايٓاي

٫ ٜوتكقك، ٚقـ  َڀٝباڄ لى ٭دٌ عكٝـ٠ إًلان٘، ٚقـ ٜهٕٛ دوـٙ ْٛٝؿاڄ

٭ٕ ؿٜٓ٘ ٫ ٜڀًب َٓ٘  ;بايٓذاهات ٜهٕٛ َع فيو َوتكقك اؾوـ ًَڀؼاڄ

 .ىتًـ باػت٬ف عٛا٥ـِٖ ٚب٦ٝتِٗ ايتڀٗل، ٚيهٔ تٓٛؿِٗ

ّ ؼكرلِٖ ٚتبعٝـِٖ عٔ فاَع َٔ ٖقا ايُٛـ شلِ ٗ اٱه٬ ٚإكِٛؿ

 .رلاـ

٫ٚ ًو إٔ ػباث١ ا٫عتكاؿ أؿ٢ْ بِاسبٗا إٍ ايتشكرل َٔ ققاك٠ ايقات، 

عٔ تًو ايكقاك٠ إع١ٜٛٓ  ان٬عاڄ ;ٚيقيو أٚدب ايػوٌ ع٢ً إٌلى إفا أهًِ

 .َٔ ٖقإ طٗاك٠ اؿـخ يكلٜب إٚ و١ٝ ٱماي١ ػباث١ ْؿو٘،بايڀٗاك٠ اؿ

10/159_160 

ٍٴ :ٚاؾن١ٜ_ 10 ّڈ اهِ ٕاٍ ٜعڀٝ٘ كدا أٚ ع٢ً  ،ع٢ً اٱبكا٤ باؿٝا٠ دنا٤ٶ قٛ

 ;اٱقلاك با٭كض، بٓٝت ع٢ً ٚمٕ اهِ اشل١٦ٝ، ٫ٚ َٓاهب١ ٗ اعتباك اشل١٦ٝ ٖٓا

َٴ بايؿاكه١ٝ َع٢ٓ  (تٵٜٳنٵنٹ) ب عٔ ن١ًُلٻعٳؾًقيو نإ ايٛاٖل ٖقا ا٫هِ أْ٘ 

ؿولٕٚ عٔ اـٛاكمَٞ، ٚمل أقـ ع٢ً ٖقٙ ايه١ًُ ٗ ن٬ّ اـلاز ْكً٘ إ

 .عًٝٗا ايلاغب ٗ َؿلؿات ايكلإٓ ٚمل ٜعلز ،ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ

َٴ يٛقٛع ايذلؿؿ ٗ فيو ٭ِْٗ ٚدـٚا َاؿ٠  ;ب ايكلإٓلٻعٳٚمل ٜقنلٖٚا ٗ 

 .تكام ايعلبٞ ُاؿ١ ؾٝٗاا٫ً

ٚيقيو علؾت ٗ  ;٫ِٚٗٓٝ ًو أْٗا ناْت َعلٚؾ١ إع٢ٓ يًقٜٔ ْنٍ ايكلإٓ ب
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 10/166 .ٖقٙ اٯ١ٜ

 . ٖٚٛ ايعامل َٔ عًُا٤ ايٝٗٛؿ _ بؿتض اؿا٤_ ل بٵْع سٳ :ٚا٭سباك_ 11

ٖٚٛ ايتكٞ إٓكڀع يعباؿ٠ اهلل َٔ أٌٖ ؿٜٔ  ،اهِ ْع يلاٖب :ايلٖبإ

٭ٕ عُٛا٤ ؿٜٔ ايٝٗٛؿ١ٜ ٌٜتػًٕٛ  ;ايِٓلا١ْٝ، ٚإِا ػّ اؿدل بعامل ايٝٗٛؿ

ؾِٗ عًُا٤ ٗ ايـٜٔ، ٚػّ ايلاٖب بعِٛٝ ؿٜٔ  ;ٜع١ ايتٛكا٠بتشلٜل عًّٛ ًل

 .٭ٕ ؿٜٔ ايِٓاك٣ قا٥ِ ع٢ً أٌُ اينٖـ ٗ ايـْٝا ٚا٫ْكڀاع يًعباؿ٠ ;ايِٓلا١ْٝ

10/170 

َٓٗا تػٝرل ا٭سهاّ ايـ١ٜٝٓ ٕٛاؾك١ أٖٛا٤  نجرل٠، ٚايباطٌ ٌٌُٜ ٚدٖٛاڄ_ 12

٘ إعٌ ي٘ ٗ سكډ لٿايٓاي، َٚٓٗا ايكٔا٤ بٌ ايٓاي بػرل إعڀا٤ ُاسب اؿ

ايٌلٜع١، َٚٓٗا دشـ ا٭َاْات عٔ أكبابٗا أٚ عٔ ٚكثتِٗ، َٚٓٗا أنٌ أَٛاٍ 

 10/175 .ايٝتا٢َ، ٚأَٛاٍ ا٭ٚقاف ٚايِـقات

ّٳ ػٳًځلٳ ط_ 13 ٛٵ ٘ٹ ٜٳ ٗٵلاڄ ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًډ ًٳ ٌٳلٳ  ٘ٹ اثٵٓٳا عٳ ـٳ ايًډ ٗٴٛكڇ عٹٓٵ ٌټ ـٻ٠ځ اي ٕٻ عٹ إڇ

ٚٳا٭ځكٵ ٛٳاتٹ  ُٳ ّٷايوٻ ٗٳا أځكٵبٳعٳ١څ سٴلٴ َٹٓٵ اهت٦ٓاف ابتـا٥ٞ ٱقا١َ ْٛاّ ايتٛقٝت ص ضٳ 

يٮ١َ ع٢ً ايٛد٘ اؿل ايِاحل ؾُٝع ايبٌل، ٚإٓاهب ٕا ٚٓع اهلل عًٝ٘ ْٛاّ 

ايعامل ا٭كٓٞ، َٚا ٜتٌِ ب٘ َٔ ْٛاّ ايعٛامل ايوُا١ٜٚ بٛد٘ قهِ ٫ َـػٌ 

ٓٸ ؾځإڇفٳا اْوٳًځؽٳ : طٔ قٛي٘ض تعٌٝ ا٭ًٗل اؿلّ َيتشهُات ايٓاي ؾٝ٘، ٚيٝٛ

ّٴ ٗٴلٴ ايڃشٴلٴ ًٵ بعـ َا عكب فيو َٔ ايتؿاٌُٝ ٗ أسهاّ ا٭َٔ ٚاؿلب َع  صا٭ځ

 . ؾلم ايهؿاك َٔ إٌلنٌ ٚغرلِٖ

ٚإبڀاٍ َا أؿػً٘ إٌلنٕٛ ؾٝٗا َٔ ايٓو٤ٞ  ،ٚإكِٛؿ ٓب٘ ا٭ًٗل اؿلّ
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َٓٗا،  ١څَٳلٵي٘ سٴَا  ١ځَٳلٵايقٟ أؾوـ أٚقاتٗا، ٚأؾ٢ٔ إٍ اػت٬طٗا، ٚأماٍ سٴ

 . ي٘ َٓٗا ٕا ٫ سل١َځ ٚأنوب سل١َڄ

 . َٔ أٍُٛ إقا١َ ْٛاّ ا٭١َ ٚؿؾع ايؿ٢ٓٛ عٔ أسٛاشلا ٚإٕ ٓب٘ ايتٛقٝت

يتتٛد٘ أزلاع ايٓاي  ;ايتٛنٝـ ي٬ٖتُاّ َُْٔٛ٘ ٚاؾتتاغ ايه٬ّ علف

 . ٚأيبابِٗ إٍ ٚعٝ٘

إعلٚؾ١ عٓـ ايعلب ٚعٓـ  ٭ْٗا ;ايٌٗٛك ايكُل١ٜ بكل١ٜٓ إكاّ :ٚإلاؿ بايٌٗٛك

ّٴ ٓٵ ،ايتٛقٝت ٗ ايبٌل لڇٗٴًٵأځ أغًب ا٭َِ، ٖٚٞ أقـ ٭ٕ اػت٬ف  ;ٗاڀڂبٳٚأ

أسٛاٍ ايكُل َواعـ ع٢ً اؽاف تًو ا٭سٛاٍ َٛاقٝت يًُٛاعٝـ ٚاٯداٍ، 

 .يٓٛاّ ا٭كض تابع١څ ٠څلٳؾإٕ ايكُل نڂ ;ٚتاكٜؽ اؿٛاؿخ إا١ٝٓ، َذلؿ إٌاٖـ٠

ٚٳايڃشٹوٳابٳيٹتٳط :_تعاٍ_قاٍ  ٌٳ  ـٳؿٳ ايوٿٓٹ ُٴٛا عٳ  ص.عٵًځ

٭ْٗا ٫ تتٓاٚشلا  ;ٚ٭ٕ ا٫هتٓاؿ إٍ ا٭سٛاٍ ايوُا١ٜٚ أٓب٘ ٚأبعـ عٔ اـڀأ

أٜـٟ ايٓاي بايتػٝرل ٚايتبـٌٜ، َٚا سـثت ا٭ًٗل ايٌُو١ٝ ٚهٓتٗا إ٫ بعـ 

ؾاْتؿع ايٓاي بٓٛاّ هرل ايٌُى ٗ ٓب٘ ايؿٍِٛ  ;ٚٗٛك عًِ ايؿًو ٚإٝكات

يتٛقٝت ا٭عُاٍ اييت ٫ ًِٜض شلا إ٫ بعض  كبع١، ٚدعًٖٛا سواباڄا٭

 .ٚأسٛاٍ إا١ًٝ ،ايؿٍِٛ، َجٌ اؿلخ ٚاؿِاؿ

عٓـ ايكب٘ ٚايهًـاٌْٝ، ٚدا٤ت ايتٛكا٠  ٚقـ نإ اؿواب ايٌُوٞ َعلٚؾاڄ

 .بتعٌٝ ا٭ٚقات ايكُل١ٜ يٮًٗل، ٚتعٌٝ ايٌُو١ٝ يٮعٝاؿ

٭ْٗا كادع١ إٍ  ;يجا١ْٝ َٔ أسٛاٍ ايبٌلَٚعًّٛ إٔ ا٭عٝاؿ ٗ ايـكد١ ا

ؾأشلِ اهلل ايبٌل ؾُٝا أشلُِٗ َٔ  ;ؾأَا ٓب٘ ا٭ًٗل ؾرلدع إٍ اؿادٞ ;ايتشوٌ
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يتٛقٝت أعُاشلِ احملتاد١ يًتٛقٝت،  اؽقٚا ْٛاَاڄ ٕڇتأهٝى أٍُٛ سٔاكتِٗ أځ

ٚآش١ يوا٥ل ايٓاي، ٫ تٓشذب عِٓٗ  إٍ ٌَاٖـات ب١ٓٝٺ دعًٛٙ َوتٓـاڄ ٕٵٚأځ

 .ٗ قًٌٝ، ثِ ٫ تًبح إٔ تًٛغ شلِ ٚآش١ باٖل٠ إ٫ ق٬ًٝڄ

ٚفيو نٛانب  ،اٖتـٚا إٍ ٚٛاٖل ٖا ػًل اهلل ي٘ ْٛاَا َڀلؿاڄ ٕڇٚأشلُِٗ أځ

ٓٹٝٳا٤ٶ ط :ايوُا٤ َٚٓامشلا، نُا قاٍ ٗ بٝإ سه١ُ فيو ُٵىٳ  ٌٻ ٌٳ اي ٛٳ ايډقٹٟ دٳعٳ ٖٴ

ٍٳ يٹتٳعٵ َٳٓٳامڇ ـٻكٳٙٴ  ٚٳقځ ُٳلٳ ْٴٛكاڄ  ٘ٴ فٳيٹوځ إڇ٫ډ ٚٳايڃكځ َٳا ػٳًځلٳ ايًډ ٚٳايڃشٹوٳابٳ  ٌٳ  ـٳؿٳ ايوٿٓٹ ُٴٛا عٳ ًځ

 ص.بٹايڃشٳلٿ

 ;إٍ ٚٗٛك ْٛك ايٌُى َٚػٝب٘ عِٓٗ دعًٛا تٛقٝتِٗ ايَٝٛٞ َوتٓـاڄ ٕٵٚأځ

٭ِْٗ ٚدـٚٙ ع٢ً ْٛاّ ٫ ٜتػرل، ٫ًٚذلاى ايٓاي ٗ ٌَاٖـ٠ فيو، ٚبقيو 

 .تِٓٛ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ

 ٗلٟ بابتـا٤ ٚٗٛك أٍٚ أدنا٤ ايكُل ٖٚٛ إو٢ُ ٫٬ٖڄٚدعًٛا تٛقٝتِٗ ايٌ

َٳ  .يٛٗٛك ا٭ٍٚ ؾقيو ابتـا٤ ًٗل آػلؾإفا عاؿ إٍ َجٌ ا ،٘اقٹشٳإٍ اْتٗا٤ 

بتناٜـ ٤ٛٓ ايِٓـ  إوُا٠ بايٌٗل َلتب١ڄ إـ٠ٹ أدنا٤ٹ أعـاؿٹ ٚدعًٛا َلاتبٳ

ٌڈ ٚٳقٵا٤ٕٞٔ َٔ ايكُل نٌ ي١ًٝ، ٚبإعا١ْ َٓامٍ ٚٗٛك ايكُل نٌ ي١ًٝ سٳ َٔ  ًه

 .ايٓذّٛ زلٛٙ بإٓامٍ

ٛا إـ٠ اييت عاؿ ؾٝٗا بٴقځلٳؾځ ،ٚقـ ٚدـٚا فيو ع٢ً ْٛاّ َڀلؿ، ثِ أشلُِٗ

ايجُل أٚ ايهٮ ايقٟ ابتـأٚا ٗ َجً٘ ايعـ ٖٚٞ أٚقات ايؿٍِٛ ا٭كبع١، ؾٛدـٖٚا 

، ؾهاْت ا٭ًٗل يقيو ؾوُٛا تًو إـ٠ عاَاڄ ;قـ استٛت ع٢ً اثين عٌل ًٗلاڄ

٭ٕ َا ماؿ ع٢ً فيو ٜعٛؿ إٍ َجٌ ايٛقت ايقٟ ابتـأٚا ؾٝ٘  ;عٌل ًٗلاڄ اثين
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 .يًػً٘ ؿؾعاڄ ;يتُٝٝن بعٔٗا عٔ بعض ;اؿواب أٍٚ َل٠، ٚؿعٖٛا بأزلا٤

ٚدعًٛا ٫بتـا٤ ايوٌٓ باؿٛاؿخ ع٢ً سوب اًتٗاكٖا عٓـِٖ إٕ أكاؿٚا 

ِٳٚ ًٓاي عباؿاتٺيؾًُا أكاؿ اهلل إٔ هعٌ  ;ٚفيو ٚاهع عًِٝٗ ،فيو  َٛاه

أَلِٖ إٔ هعًٛا ايعباؿ٠ ٗ ايٛقت إُاثٌ  _ تهٕٛ َل٠ ٗ نٌ ه١ٓ ؿٚك١ٜڄ ٚأعٝاؿاڄ

ِٳ ضٳلڇؿڂؾځ ;يٛقت أػتٗا ايبٝت نٌ ه١ٓ ٗ ايٌٗل ايجاْٞ  رټٚبٓٝ٘ سٳ ع٢ً إبلاٖٝ

بِٝٓٗ ٜإَٔٓٛ ؾٝ٘ ع٢ً ْؿٛهِٗ ٚأَٛاشلِ  قذلَاڄ عٌل، ٚدعٌ شلِ مَٓاڄ

ؾًُا سٌِ فيو نً٘ َذُٛع  ;ا٭ًٗل اؿلّٜٚوتڀٝعٕٛ ؾٝ٘ ايوؿل ايبعٝـ ٖٚٞ 

يًهٛانب، ٚإٜـاع٘ اٱشلاّ بايتؿڀٔ ؿهُتٗا، ٚايتُهٔ َٔ  _تعاٍ_تهٜٛٔ اهلل 

نإ فيو  _ لؿ أسٛاشلا، ٚتعٝٝٓ٘ َا عٌ َٔ ايعباؿات ٚا٭عُاٍ َٛاقٝتٗاڀډَٴ ٘ٹبٵٓٳ

ـٳ ايًډ: طؾًقيو قاٍ ;عٓـٙ نً٘ َلاؿاڄ ٗٴٛكڇ عٹٓٵ ٌټ ـٻ٠ځ اي ٕٻ عٹ ٗٵلاڄ ؾٹٞ نٹتٳابٹ إڇ ًٳ ٌٳلٳ  ٘ٹ اثٵٓٳا عٳ

ٚٳا٭ځكٵضٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ّٳ ػٳًځلٳ ايوٻ ٛٵ ٘ٹ ٜٳ   ص.ايًډ

ٗٵلاڄط :ؾُع٢ٓ قٛي٘ ًٳ ٌٳلٳ  ٘ٹ اثٵٓٳا عٳ ـٳ ايًډ ٗٴٛكڇ عٹٓٵ ٌټ ـٻ٠ځ اي ٕٻ عٹ أْٗا نقيو ٗ : صإڇ

َٳ ايبٌل باعتباك ُاٜن نٌ ٚاسـ  لٻكځايٓٛاّ ايقٟ ٚٓع عًٝ٘ ٖقٙ ا٭كض اييت دعًٗا 

 عٌل ُاك َا ماؿ ع٢ً ا٫ثين عٌل ٖاث٬ڄ ٗا عٔ اٯػل، ؾإفا ػاٚمت ا٫ثينؾٝ

 182_10/180 .َهلكاڄ يٓٛرل ي٘ ٗ ٚقت سًٛي٘ ؾاعتدل ٦ًٝاڄ

٘ٹطَٚع٢ٓ _ 14 ٗ تكـٜلٙ، ٖٚٛ ايتكـٜل ايقٟ ب٘ ٚدـت  ص:ؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًډ

أٟ  صَٴ٪ٳدٻ٬ڄ نٹتٳاباڄط :نكٛي٘ تٓذٝنٜاڄ إكـٚكات، أعين تعًل ايكـك٠ بٗا تعًكاڄ

 . ، ؾهتاب ٖٓا َِـكقـؿاڄ قـكاڄ

 بٝإ فيو أْ٘ ٕا ػًل ايكُل ع٢ً فيو ايٓٛاّ أكاؿ َٔ سهُت٘ إٔ ٜهٕٛ طلٜكاڄ
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ٚٳايڃشٹوٳابٳط :ؿواب اينَإ نُا قاٍ ٌٳ  ـٳؿٳ ايوٿٓٹ ُٴٛا عٳ ٍٳ يٹتٳعٵًځ َٳٓٳامڇ ـٻكٳٙٴ   صٚٳقځ

ٚٳا٭ځط :ٚيقيو قاٍ ٖٓا ٛٳاتٹ  ُٳ ّٳ ػٳًځلٳ ايوٻ ٛٵ ( اهلل نتاب)عٚلف ي (ّٜٛ)ع ؾ صكٵضٳٜٳ

ؾإْ٘ ٕا ػًل ايوُاٚات ٚا٭كض نإ ٖا ػًل ٖقا ايٓٛاّ  ;َع٢ٓ ايتكـٜل اـاْ

 . إٓتوب بٌ ايكُل ٚا٭كض

 ;ُاٚات ؿٕٚ ا٫قتِاك ع٢ً ايوُاٚاتٚشلقا ايٛد٘ فنلت ا٭كض َع ايو

إٍ  ق نْٛ٘ ٫٬ٖڄَٓ أدنا٤ٶ ٭ٕ تًو ايٛٛاٖل اييت يًكُل، ٚنإ بٗا ايكُل فن٤اڄ

إِا  _ كبع٘ ا٭ٍٚ، إٍ ايبـك، إٍ ايلبع ايجايح، إٍ احملام، ٖٚٞ َكاؿٜل ا٭هابٝع

ُى ع٢ً إكـاك ايباؿٟ ٖٞ َٛاٖل عوب زلت٘ َٔ ا٭كض ٚاْڀباع ٤ٛٓ ايٌ

١ ٝٻٓٹلٳٚ٭ٕ إٓامٍ اييت وٌ ؾٝٗا بعـؿ يٝايٞ ايٌٗل ٖٞ َٓامٍ ؾځ، َٓ٘ يٮكض

َٔ ْاس١ٝ إسـ٣ تًو ايهتٌ َٔ  ب َواَتت٘ ا٭كضٳَلأ٣ ايعٌ ع٢ً سو

ايهٛانب، اييت تبـٚ يًعٌ فتُع١، ٖٚٞ ٗ ْؿى ا٭َل شلا أبعاؿ َتؿاٚت١ ٫ 

تآيـ بٝٓٗا ٫ٚ ادتُاع، ٚ٭ٕ طًٛع اشل٬ٍ ٗ َجٌ ايٛقت ايقٟ طًع ؾٝ٘ قبٌ 

إِا ٖٛ  _ َٔ أٟ ٚقت ابتـ٨ َٓ٘ ايعـ َٔ أٚقات ايؿٍِٛ أسـ عٌل طًٛعاڄ

 . اك أسٛاٍ أك١ٝٓباعتب

َٔ فُٛع ْٛاّ ػًل  نإ ْٛاّ ا٭ًٗل ايكُل١ٜ ٚهٓتٗا سا٬ُڄ ّٳلٳؾ٬ دٳ

ا٭كض ٚػًل ايوُاٚات، أٟ ا٭دلاّ ايوُا١ٜٚ ٚأسٛاشلا ٗ أؾ٬نٗا، ٚيقيو 

 . فنلت ا٭كض ٚايوُاٚات َعاڄ

ٖٚقٙ ا٭ًٗل َع١ًَٛ بأزلا٥ٗا عٓـ ايعلب، ٚقـ اُڀًشٛا ع٢ً إٔ دعًٛا 

ا بعـ َٛهِ اؿر، ؾُبـأ ايو١ٓ عٓـِٖ ٖٛ ٚٗٛك اشل٬ٍ ايقٟ بعـ ابتـا٤ سوابٗ
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اْتٗا٤ اؿر ٚفيو ٬ٍٖ احمللّ، ؾًقيو نإ أٍٚ ايو١ٓ ايعلب١ٝ ًٗل احمللّ ب٬ 

 :ًو، أ٫ تل٣ قٍٛ يبٝـ

ُُ ٛ ُضثتتتُٜ ن ُستتتمخيفُكتتتتتيفاُٝستتتتث

ُ

ُّيفُُْٔ تٗيفوُدفغتيفهُ تٗيفودُُُزاٞ  ُ

 . اؿي َٔ ايو١ٓ ايعلب١ٝأكاؿ ْاؿ٣ ايجا١ْٝ ؾُٛؿ٘ بوت١ ٭ْ٘ ايٌٗل ايوُ

 صلٌٳا عٳٓٳاثٵطٚقلأٙ أبٛ دعؿل  (عٌل)بؿتض ًٌ  صلٌٳا عٳٓٳاثٵطٚقلأ اؾُٗٛك 

 . ٌَبعاڄ (اثٓا)َع َـ أيـ  (عٌل)بوهٕٛ عٌ 

ث٬ث١ َٓٗا َتٛاي١ٝ ٫ اػت٬ف ؾٝٗا بٌ : ٚا٭كبع١ اؿلّ ٖٞ إعلٚؾ١ عٓـِٖ

ؾلؿ ٖٚٛ كدب عٓـ ْٗٛك  ايعلب ٖٚٞ فٚ ايكعـ٠ ٚفٚ اؿذ١ ٚاحمللّ، ٚايلابع

 .ٜٚوُْٛ٘ كدباڄ ،ايعلب، إ٫ كبٝع١ ؾِٗ هعًٕٛ ايلابع كَٔإ

٭ِْٗ  ;ٚأسوب أِْٗ ِٜؿْٛ٘ بايجاْٞ َجٌ كبٝع ْٚاؿ٣، ٫ٚ اعتـاؿ بٗ٪٤٫

 .ًقٚا نُا مل ٜعتـ بايكب١ًٝ اييت ناْت ؼٌ أًٗل ايو١ٓ نًٗا، ٖٚٞ قٔاع١

َٓٗا أكبع١ = :١ ايٛؿاع بكٛي٘ٗ ػڀب١ سذ"ٚقـ بٌ إْاٍ ٖقٙ اٯ١ٜ ايٓيب

ٚكدب َٔل ايقٟ بٌ ْاؿ٣  ،ٚاحمللّ ،ٚفٚ اؿذ١ ،فٚ ايكعـ٠ :سلّ

 . +ًٚعبإ

ًِٕش١  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚؼلِٜ ٖقٙ ا٭ًٗل ا٭كبع١ ٖا ًلع٘ اهلل ٱبلاِٖٝ 

ّٳ قٹط :_تعاٍ_ايٓاي، ٚإقا١َ اؿر، نُا قاٍ  ٘ٴ ايڃهځعٵبٳ١ځ ايڃبٳٝٵتٳ ايڃشٳلٳا ٌٳ ايًډ ٝٳاَاڄ دٳعٳ

ّٳ ٗٵلٳ ايڃشٳلٳا ٌٻ ٚٳاي  184_10/182 .صيٹًٓٻايڇ 

ؾتؿٌٔٝ ايٓاي  ;ٌٜب٘ تؿٌٔٝ ايٓاي ٚاعًِ إٔ تؿٌٔٝ ا٭ٚقات ٚايبكاع_ 15 

َا ِٜـك عِٓٗ َٔ ا٭عُاٍ ايِاؿ١، ٚا٭ػ٬م ايهل١ّ، ٚتؿٌٔٝ غرلِٖ ٖا ٫ 

ٌٝ ا٭ٚقات ؾتؿٔ ;إكاؿ٠ ي٘ َا ٜكاكْ٘ َٔ ايؿٔا٥ٌ ايٛاقع١ ؾٝ٘، أٚ إكاك١ْ ي٘
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٭ٕ اهلل إفا  ;غدل َٓ٘، أٚ بإط٬ع ع٢ً َلاؿٙ _تعاٍ_ٚايبكاع إِا ٜهٕٛ ظعٌ اهلل 

ٔٻ ٕٻؾ ٕٻًڊڀځتٳيٹ ًٗا دعًٗا َٛا ايـعٛات، أٚ  إداب١ٹ ب كٓاٙ، َجٌ نْٛٗا َٛا

ٗٵلڈط :_تعاٍ_َٔاعؿ١ اؿوٓات، نُا قاٍ  ًٳ ـٹ  ٔٵ أځيڃ َٹ ـٵكڇ ػٳٝٵلٷ  أٟ َٔ  صيځٝٵًځ١ڂ ايڃكځ

 .ٕٔ قبًٓا َٔ ا٭َِ أيـ ًٗل عباؿ٠

٠٬ُ ٗ َوذـٟ ٖقا ػرل َٔ أيـ ٠٬ُ ؾُٝا هٛاٙ إ٫ : =" ٚقاٍ ايٓيب

 +.إوذـ اؿلاّ

ٚاهلل ايعًِٝ باؿه١ُ اييت ٭دًٗا ؾٌٔ مَٔ ع٢ً مَٔ، ٚؾٌٔ َهإ ع٢ً 

 ;كٖاـٻكځؾځ ;ٖٞ ً٪ٕٚ ٚأسٛاٍ أكاؿٖا اهلل _تعاٍ_ٚا٭َٛك اجملعٛي١ َٔ اهلل  ،َهإ

نُا أبڀٌ تكـٜى  _تعاٍ_ت ا٭َٛك ايه١ْٝٛ، ؾ٬ ٜبڀًٗا إ٫ إبڀاٍ َٔ اهلل ؾأًبٗ

 .ايوبت باؾُع١

٭ٕ ا٭َٛك اييت هعًٗا ايٓاي  ;ٗ أٚقات ؿ١ٜٝٓ ٚيٝى يًٓاي إٔ هعًٛا تؿ٬ٝٔڄ

 ;تٌب٘ إِٓٛعات ايٝـ١ٜٚ، ٫ٚ ٜهٕٛ شلا اعتباك إ٫ إفا أكٜـت بٗا َكاُـ ُاؿ١

 .َٔ ايؿٌٔ ٭م١َٓ أٚ أَه١ٓ أٚ ْاي _تعاٍ_ا دعً٘ اهلل ؾًٝى يًٓاي إٔ ٜػرلٚا َ

10/184 

ؾٹٞ ط :يكٛي٘ عكب٘ ;ؾهٕٛ عـ٠ ايٌٗٛك اثين عٌل ؼكل بأٌُ اـًك١_ 16

ٚٳا٭ځكٵضٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ّٳ ػٳًځلٳ ايوٻ ٛٵ ٘ٹ ٜٳ   ص.نٹتٳابٹ ايًډ

ؼكل باؾعٌ ايتٌلٜعٞ يٲًاك٠  سلَاڄ َٔ تًو ا٭ًٗل أًٗلاڄ ٚنٕٛ أكبع١ٺ

ِٴطٛي٘ عكب٘ بك ٔٴ ايڃكځٝٿ ـٿٜ  ص.فٳيٹوځ اي

اعتدل  ؾشٌِ َٔ فُٛع فيو إٔ نٕٛ ايٌٗٛك اثين عٌل ٚإٔ َٓٗا أكبع١ سلَاڄ
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َا نإ ٗ ًلٜع١ ايتٛكا٠ َٔ ٓب٘ َٛاقٝت  ؽٳوٹٚبقيو ْٴ ،َٔ ؿٜٔ اٱه٬ّ

 10/185 .ا٭عٝاؿ ايـ١ٜٝٓ بايتاكٜؽ ايٌُوٞ، ٚأبڀٌ َا نإ عًٝ٘ أٌٖ اؾا١ًٖٝ

ٚدعًت  ،٘تٴَٳلٵت سٴ٦ٳدٹكٵًل ع٢ً ايٌٗل اؿلاّ ايقٟ أڂٜڀ :ٚايٓو٤ٞ_ 17

 ؾايٓو٤ٞ ؾعٌٝ َع٢ٓ َؿعٍٛ َٔ ْوأ إُٗٛم اي٬ّ، ٜٚڀًل َِـكاڄ ;يٌٗل آػل

ٕٳنځ ـٳٝٵهځؾځطبٛمٕ ؾعٌٝ َجٌ ْقٜل َٔ قٛي٘   ص.لٜٵقٹْٳ ا

ؾايٓو٤ٞ بُٗن٠ بعـ ايٝا٤ ٗ  ;لػٻٚؾعً٘ ْوأ إُٗٛم، أٟ أځ (1)َٚجٌ ايٓهرل ٚايعقك

ٚقلأٙ ٚكَ عٔ ْاؾع بٝا٤ ٌَـؿ٠ ٗ آػلٙ  ،ٚبقيو قلأٙ ْٗٛك ايعٌل٠ ،ٌٗٛكإ

ػباك عٔ ايٓو٤ٞ بأْ٘ مٜاؿ٠ إػباك ع٢ً ؽؿٝـ اشلُن٠ ٜا٤ ٚإؿغاَٗا ٗ أػتٗا، ٚاٱ

ٔٴ ؾٹتٵٓٳ١څط :بإِـك نُا أػدل عٔ ٖاكٚت َٚاكٚت بايؿت١ٓ ٗ قٛي٘ ُٳا ْٳشٵ  . صإڇْٻ

ٚولَٕٛ  ،لْٚ٘ س٫٬ڄٝٿِٳٝٴؾځ ;٘ يٌٗل سلاّهعًْٛ تأػرلٷ :ٚايٓو٤ٞ عٓـ ايعلب

 . عٓ٘ ٗ عاَ٘ آػل َٔ ا٭ًٗل اؿ٬ٍ عٛٓاڄ ًٗلاڄ

 تبعاڄ ١څٜٻلڇُٳِ قځٗٴتٴٓٳٚايـاعٞ ايقٟ ؿعا ايعلب إٍ ٚٓع ايٓو٤ٞ إٔ ايعلب هٳ

 قُل١ٜ تا١َ، ٚؿاَٛا ع٢ً فيو قلْٚاڄ ِٗ اثين عٌل ًٗلاڄتٴٓٳيٮًٗل، ؾهاْت هٳ

 . ذعًٛا ايٓو٤ٞؾ ;ط١ًٜٛ ثِ بـا شلِ

إٔ ايعلب ناْٛا أُشاب (2)ٚأسؤ َا كٟٚ ٗ ُؿ١ فيو قٍٛ أبٞ ٚا٥ٌ

ؾهإ ٌٜل عًِٝٗ إٔ ّهجٛا ث٬ث١ أًٗل َتٛاي١ٝ ٫ ٜػرلٕٚ  ،سلٚب ٚغاكات

 .يًٓٗهٔ ي٦ٔ تٛايت عًٝٓا ث٬ث١ أًٗل ٫ ِْٝب ؾٝٗا ٦ًٝاڄ :ؾكايٛا ;ؾٝٗا

                                                 

 (ّ)    . ايعقٜل: يعً٘_  1

 .ٖهقا ٜ٪ػق َٔ فُٛع ن٬ّ ايڀدلٟ ٚابٔ عڀ١ٝ ٚايكلبٞ َع سقف إتـاػٌ _2
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ٗ بعض َا كٚاٙ ٚههت إؿولٕٚ عُا ٌْأ بعـ قٍٛ ايعلب ٖقا، ٚٚقع 

شلِ ايٓو٤ٞ ٖٛ دٓاؿ٠ بٔ عٛف ٚيٝى  ايڀدلٟ ٚايكلطيب َا ِٜٖٛ إٔ أٍٚ َٔ ْوأ

 .ٗ ايكـّ ٌٷغِّٛٳتٳَٴ ايٓو٤ٞٹ لٴَٵ٭ٕ دٓاؿ٠ بٔ عٛف أؿكى اٱه٬ّ ٚأځ ;ا٭َل فيو

ٖٛ سقٜؿ١ بٔ عبـْعِٝ أٚ ؾكِٝ  ٚايقٟ هب اعتُاؿٙ إٔ أٍٚ َٔ ْوأ ايٓو٤ٞ

ٖٚٛ  _ٍٛ ابٔ عڀ١ٝ اهِ ْعِٝ مل ٜعلف ٗ ٖقايك ;ٚيعٌ ْعِٝ ؼلٜـ ؾكِٝ_

ٚقـ فنلٙ  ،٫ٚ ٜٛدـ فنل بين ؾكِٝ ٗ ْٗل٠ ابٔ سنّ ;ىُٸًځإًكب بايكځ

 .ُاسب ايكاَٛي ٚابٔ عڀ١ٝ

بٔ ابٔ ثعًب١  _نقا ٚيعً٘ هلٟ_ بٔ سنّ أٍٚ َٔ ْوأ ايٌٗٛك هلٜلا قاٍ

 .ثِ ابٔ أػٝ٘ عـٟ بٔ عاَل بٔ ثعًب١ ،اؿاكخ بٔ َايو بٔ نٓا١ْ

 ،ٖٚٛ سقٜؿ١ بٔ عبـؾكِٝ ىٴُٻًځاْتـب ايكځ: ٚٗ ابٔ عڀ١ٝ ػ٬ف فيو قاٍ

ع، ثِ ابٓ٘ أ١َٝ، ثِ ابٓ٘ عٛف، ًځثِ ابٓ٘ قڂ ،ثِ ػًؿ٘ ابٓ٘ عباؿ ،ؾٓوأ شلِ ايٌٗٛك

نإ بٓٛ ؾكِٝ أٌٖ = :قاٍ ابٔ عڀ١ٝ ،ٚعًٝ٘ قاّ اٱه٬ّ ،ثِ ابٓ٘ أبٛ مثا١َ دٓاؿ٠

بٔ ا ؾاْتـب َِٓٗ ايكًُى ٖٚٛ سقٜؿ١ ;ِبٌلع إبلاٖٝ وٺُوټٚتٳ ،ؿٜٔ ٗ ايعلب

 .+ؾٓوأ ايٌٗٛك يًعلب ،عبـؾكِٝ

بٔ اٍ َٔ ْوأ عُلٚ أٚ= :ٚٗ تؿورل ايكلطيب عٔ ائشاى عٔ ابٔ عباي

 ._يعلب ٚعل ايبشرل٠ ٚهٝب ايوا٥ب١أٟ ايقٟ أؿػٌ عباؿ٠ ا٭ُٓاّ ٗ ا_+ ؿٞ

 .+عًب١أٍٚ َٔ ْوأ كدٌ َٔ بين نٓا١ْ ٜكاٍ ي٘ ْعِٝ بٔ ث= :ٚقاٍ ايهًيب

10/189_190 

 ٚتكلٜب مَٔ ابتـا٤ ايعٌُ بايٓو٤ٞ ٗ أٚاػل ايكلٕ ايجايح قبٌ اشلذل٠،_ 18
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 10/191 .أٟ ٗ سـٚؿ ه١ٓ عٌلٜٔ َٚا٥تٌ قبٌ اشلذل٠

٘ بٌٗل َٔ تٳقډٚٳٚٳ ،أِْٗ ٜعًُٕٛ إٔ اهلل ًلع شلِ اؿر ٶٚٚد٘ نْٛ٘ نؿلا_ 19

ٔ ا٫ػت٬ٙ، ؾًُا ٚٓعٛا ايٌٗٛك ايكُل١ٜ إعـٚؿ٠ إوُا٠ بأزلا٤ ُٝنٖا ع

ايٓو٤ٞ قـ عًُٛا أِْٗ هعًٕٛ بعض ايٌٗٛك ٗ غرل َٛقع٘، ٜٚوُْٛ٘ بػرل 

 ;ازل٘، ِٜٚاؿؾٕٛ إٜكاع اؿر ٗ غرل ايٌٗل إعٌ ي٘، أعين ًٗل فٟ اؿذ١

ا٤ ٖٚٛ ايتأػرل، ؾِٗ قـ اعذلؾٛا وٳَٔ َاؿ٠ ايٓٻ ٌَتكاڄ ٚيقيو زلٛٙ ايٓو٤ٞ ازلاڄ

ٚكايؿٕٛ ٕا  _تعاٍ_٘، ِٖٚ ٗ فيو َوتؼؿٕٛ بٌلع اهلل بأْ٘ تأػرل ٤ًٞ عٔ ٚقت

يٌٗل غرل سلاّ، ٚفيو  ٚاؿل١َځ ،يٌٗل سلاّ ٌٻَجبتٌ اؿٹ ـٺُټعٳٚقت شلِ عٔ تٳ

ؾهُا دعًٛا  ;ؾًقيو ٌٜب٘ دعًِٗ هلل ًلنا٤ ;دلأ٠ ع٢ً ؿٜٔ اهلل ٚاهتؼؿاف ب٘

 ;ىايؿْٛ٘ ؾُٝا ًلع٘ هلل ًلنا٤ ٗ اٱشل١ٝ دعًٛا َٔ أْؿوِٗ ًلنا٤ هلل ٗ ايتٌلٜع

ؾ٬ ؿ٫ي١ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ا٭عُاٍ ايو١٦ٝ تٛدب نؿل  ;ؾٗٛ بٗقا ا٫عتباك نايهؿل

 10/191 .ٚيهٔ نؿل ٖ٪٤٫ أٚدب عًُِٗ ايباطٌ ،ؾاعًٗا

ْع ػؿٝـ ٖٚٛ ُؿ١ ٌَب١ٗ َٔ اـؿ١، ٖٚٞ ساي١  صػٹؿځاؾاڄطٚ_ 20

ؾ١، ؾٝهٕٛ هٌٗ تعاكيًذوِ تكتٔٞ ق١ً ن١ُٝ أدنا٥٘ بايٓوب١ إٍ أدواّ أػل٣ َ

 .ايتٓكٌ هٌٗ اؿٌُ

ِٵ إڇيځ٢ ا٭ځكٵضڇط :عٓـ قٛي٘ ٓـ فيو، ٚتكـّ ايجكٌ آْؿاڄ :ٚايجكاٍ ًڃتٴ  . صاثٻاقځ

 ;ٖٓا َوتعاكإ ٕا ٌٜابُٗٗا َٔ أسٛاٍ اؾٍٝ ٚع٥٬كِٗ ٚاـؿاف ٚايجكاٍ

ؾاـؿ١ توتعاك يٲهلاع إٍ اؿلب، ٚناْٛا ٜتُاؿسٕٛ بقيو يـ٫يتٗا ع٢ً 

 :ٚايٓذـ٠، قاٍ قلٜ٘ بٔ أْٝـ ايعٓدلٟايٌذاع١ 

ُقتتتتًُٕ ن ُ لشتتتت ُابتتتت ٌُٝيفز ٖتتتتُْمتتتتيُُُ

ُ

ُٔٔضتتتتتتتتت  ٌيفُ تتتتتتتتتيف ٔ ُ لٗتتتتتتتتتَُْ  فتتتتتتتتتيفح ُ

ُ
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 :          ؾايجكٌ ايقٟ ٜٓاهب ٖقا ٖٛ ايجبات ٗ ايكتاٍ نُا ٗ قٍٛ أبٞ ايڀٝب

ُخقيفهُ ن ُالقٕ ُخحيف ُ ن ُاعٕ 

 :ٍ قلٜ٘ٚتوتعاك اـؿ١ يك١ً ايعـؿ، ٚايجكٌ يهجل٠ عـؿ اؾٍٝ نُا ٗ قٛ

 . +مكاؾات ٚٚسـاْا=

. ٚتوتعاك اـؿ١ يتهلٜل اشلذّٛ ع٢ً ا٭عـا٤، ٚايجكٌ يًتجبت ٗ اشلذّٛ

 .ٚتوتعاك اـؿ١ يك١ً ا٭مٚاؿ أٚ ق١ً ايو٬غ، ٚايجكٌ ئـ فيو

٭ٕ  ;ٚتوتعاك اـؿ١ يًلنٛب ،ٚتوتعاك اـؿ١ يك١ً ايعٝاٍ، ٚايجكٌ ئـ فيو

قاٍ  ،٭كدٌ ٚفيو ٗ ٚقت ايكتاٍ، ٚايجكٌ يًٌُٞ ع٢ً اايلانب أػـ هرلاڄ

 :ايٓابػ١

ُلمغعتتتتتتتيفُُعتٕ بتتتتتتت ُ ُعمتتتتتتُٜعيف فتتتتتتيفحُ 

ُ

ُ ً ً ُبّتتتتتتَُ تمتتتتتتتٕ ُ( )بٔزتيفلتتتتتتتُبتتتتتتتؽتُا 

ُ ُ قتمتتتتٕ الٕ ُعتتتٍَُّلمضتتت ةُُامٍ  نُ ستتتثد

ُ

ُ قتتتيفهُ دتىتتتيفهُ نتصتتتتيفعبُُ  ؾتُ نتتتتٕحُُُ

ُ
 .ٚنٌ ٖقٙ إعاْٞ ُاؿ١ يٲكاؿ٠ َٔ اٯ١ٜ

ٚٳثٹكځا٫ڄطٕٚا ٚقع  نإ قٌُ بعض  صاْؿٹلٴٚاطاعٌ َٔ ؾ سا٫ڄص ػٹؿځاؾاڄ 

ع٢ً  َعاُْٝٗا ع٢ً إٔ تهٕٛ اؿاٍ َكـك٠ ٚايٛاٚ ايعاطؿ١ ٱسـ٣ ايِؿتٌ

 . ٚإكِٛؿ ا٭َل بايٓؿرل ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ (أٚ) ا٭ػل٣ يًتكوِٝ، ؾٗٞ َع٢ٓ

ٗـ بِٔ اؾِٝ أٟ بقٍ إػايب١ يًعـٚ، ٖٚٞ ٌَتك١ َٔ اؾڂ :ٚاجملاٖـ٠

ؾإط٬ق٘ ع٢ً بقٍ إاٍ  ;سكٝك١ ٗ إـاؾع١ بايو٬غ ا٫هتڀاع١ ٗ إػايب١، ٖٚٛ

 . ٗ ايػنٚ َٔ إْؿام ع٢ً اؾٍٝ ٚاًذلا٤ ايهلاع ٚايو٬غ فام بع٬ق١ ايوبب١ٝ

                                                 

 .ت يًڀعإ أٟ َتعٛؿات ب٘أٟ ع٢ً ػٌٝ عاكؾا_  1
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ٚدبا عًٝ٘، َٚٔ مل ٜوتڀع  ؾُٔ اهتڀاعُٗا َعاڄ ،ٚقـ أَل اهلل به٬ ا٭َلٜٔ

 . َُٓٗا ٚدب عًٝ٘ ايقٟ اهتڀاع٘ َُٓٗا إ٫ ٚاسـاڄ

بايقٖٔ  ٭ٕ اؾٗاؿ با٭َٛاٍ أقٌ سٔٛكاڄ :٢ً ا٭ْؿى ٖٓاٚتكـِٜ ا٭َٛاٍ ع

 207_10/206 .ؾهإ فنلٙ أِٖ بعـ فنل اؾٗاؿ ف٬ُڄ ;عٓـ زلاع ا٭َل باؾٗاؿ

 :_تعاٍ_ٚتكـّ ٗ قٛي٘  ،َا ٜعلض يًٓاي َٔ َتاع ايـْٝا: ضلٳٚايعٳ_ 21

ٖٳقٳا ا٭ځؿٵْٳ٢ط ٕٳ عٳلٳضٳ  ٕٳ عٳلٳضٳ تٴط :ٚقٛي٘ ،ٗ هٛك٠ ا٭علاف صٜٳأڃػٴقٴٚ ـٴٚ لڇٜ

ـټْٵٝٳا  .ٗ هٛك٠ ا٭ْؿاٍ ٚإلاؿ ب٘ ايػ١ُٝٓ صاي

 .٘ايها٥ٔ ع٢ً َواؾ١ قِرل٠، ٖٚٛ ٖٓا فام ٗ ايوٌٗ سِٛيڂ :ٚايكلٜب

ُٹـاڄطٚ  .ٗ إواؾ١ غرل بعٝـ أٟ ٚهڀاڄ صقځا

، ٚايوؿل قلٜباڄ أٟ يٛ نإ ايعلض علٓاڄ ،ٚاهِ نإ ققٚف ؿٍ عًٝ٘ اـدل

 . ٚهؿلاڄ قلٜباڄ نإ َا تـعِٖٛ إيٝ٘ علٓاڄ ، أٚ يَٛتٛهڀاڄ هؿلاڄ

ٌټ  10/208 .إواؾ١ ايڀ١ًٜٛ _ بِٔ ايٌٌ_ ١ كډٚاي

٘ٴ ط_ 22 ٔٵ ٜٳػٵؿٹلٳ ايًډ َٳلٻ٠ڄ ؾځًځ ٌٳ  ِٵ هٳبٵعٹ ٗٴ ٕٵ تٳوٵتٳػٵؿٹلٵ يځ ِٵ إڇ ٗٴ ٚٵ ٫ تٳوٵتٳػٵؿٹلٵ يځ ِٵ أځ ٗٴ اهٵتٳػٵؿٹلٵ يځ

ٚٳ ٘ٹ  ِٵ نځؿځلٴٚا بٹايًډ ٗٴ ِٵ فٳيٹوځ بٹأځْٻ ٗٴ ٌٳيځ ّٳ ايڃؿځاهٹكٹ ٛٵ ـٹٟ ايڃكځ ٗٵ ٘ٴ ٫ ٜٳ ٚٳايًډ ٘ٹ   ص.كٳهٴٛيٹ

ٞ ابٔ بٳٚعٔ ايٌعيب، ٚعل٠ٚ، ٚفاٖـ، ٚابٔ دبرل، ٚقتاؿ٠ إٔ عبـ اهلل بٔ أڂ

 ;ؾٓنيت ;ؾؿعٌ ;تػؿل ي٘إٔ ٜو"ابٓ٘ عبـاهلل بٔ عبـاهلل ايٓيبهًٍٛ َلض ؾوأٍ 

ِٵ هٳطؾٓنيت  ;إٕ اهلل قـ كػّ يٞ ؾوأمٜـ ع٢ً ايوبعٌ"ؾكاٍ ايٓيب ٗڇ ٛٳا٤ٷ عٳًځٝٵ

ِٵ ٗٴ ٘ٴ يځ ٔٵ ٜٳػٵؿٹلٳ ايًډ ِٵ يځ ٗٴ ِٵ تٳوٵتٳػٵؿٹلٵ يځ ّٵ يځ ِٵ أځ ٗٴ  .صأځهٵتٳػٵؿځلٵتٳ يځ

ٕا أٚسٞ إيٝ٘ بآ١ٜ هٛك٠ إٓاؾكٌ، ٚؾٝ٘ إٔ "ٚايقٟ ٜٛٗل يٞ إٔ كهٍٛ اهلل



 

 

310 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ التْب٘

 

 

 

 

 

 ٘ٴتٵجٳعٳٚبٳ ،تأٍٚ فيو ع٢ً ا٫هتػؿاك غرل إ٪نـ _ اهتػؿاكٙ ٚعـَ٘ هٛا٤ ٗ سكِٗ

ٖٴُٴلٵٚسٹ ،بايٓاي ٘ٴتٴُٳسٵكٳ إٔ  _ ٙ َٔ اعذلآِٗ عٔ اٱّإكٴـټهځٚتٳ ،ـاِٖ٘ ع٢ً 

ٜٚنٍٚ عِٓٗ  ،عو٢ إٔ ٜػؿل اهلل شلِ َ٪نـاڄ َهلكاڄ ٜوتػؿل يًُٓاؾكٌ اهتػؿاكاڄ

ؾٝٗـِٜٗ إٍ اٱّإ اؿل َا إٔ كايڀتِٗ ٭سٛاٍ اٱّإ ٚيٛ ٗ  _تعاٍ_غٔب٘ 

ؾٝهٕٛ ْنٍٚ ٖقٙ اٯ١ٜ  ;ًٛبِٗ بأقٌ هببٚاٖل اؿاٍ قـ هل إٍ تعًل ٖـٜ٘ بك

ٕٚٔ نإ  ،شلِ َٔ ك٢ٓ اهلل عِٓٗ، أٟ عٔ ايبك١ٝ ايباق١ٝ َِٓٗ تأٜٝواڄ تأٜٝواڄ

ؾاغتب٘ عاشلِ بأِْٗ اْتؿعٛا بِشب١  ،ع٢ً ًانًتِٗ ٖٔ أطًع ع٢ً ؿػا٥ًِٗ

 10/277 .إوًٌُ ٚايهؿاك، ؾاٯ١ٜ تأٜٝى َٔ غرل تعٌٝ

َٳلٻ٠ڄطٚ _23 ٌٳ  غرل َلاؿ ب٘ إكـاك َٔ ايعـؿ بٌ ٖقا ا٫هِ َٔ أزلا٤  ص:هٳبٵعٹ

 .عٌُ ٗ َع٢ٓ ايهجل٠ايعـؿ اييت توت

 .+يًتهجل ;اك فل٣ إجٌ ٗ ن٬َِٗايوبعٕٛ د= :قاٍ ايهٌاف

 .+ينؿت _ ي٘ لٳؿٹيٛ أعًِ أْٞ يٛ مؿت ع٢ً ايوبعٌ غڂ: ="ٜٚـٍ ي٘ قٍٛ ايٓيب

 .اـڀاب ٖٚٛ َا كٚاٙ ايبؼاكٟ ٚايذلَقٟ َٔ سـٜح عُل بٔ

هلل عٔ اأْى بٔ عٝاض ٚأبٞ أها١َ عٔ عبٝـ ٚأَا َا كٚاٙ ايبؼاكٟ َٔ سـٜح

ؾٗٛ تِٖٛ َٔ  +ٚهأمٜـ ع٢ً ايوبعٌ= :قاٍ " ْاؾع عٔ ابٔ عُل إٔ ايٓيب

٭ْ٘ ُاسب  ;ٕٓاؾات٘ كٚا١ٜ عُل بٔ اـڀاب، ٚكٚا١ٜ عُل أكدض ;ايلاٟٚ

ٚٳ ٝـ عٔ عبٝـاهلل عٔ َٔ سـٜح و٢ٝ بٔ هع ايك١ِ، ٚ٭ٕ تًو اينٜاؿ٠ مل تل

 10/278 .ٚايٓوا٥ٞ ْ٘اؾع عٔ ابٔ عُل عٓـ ايذلَقٟ ٚابٔ َاد

ٕٳط_ 24 ُٳا نځاْٴٛا ٜٳهڃوٹبٴٛ ٚٳيڃٝٳبٵهڂٛا نځجٹرلاڄ دٳنٳا٤ٶ بٹ ٔٵشٳهڂٛا قځًٹ٬ٝڄ  ًڃٝٳ تؿلٜع  ص:ؾځ
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ـټ ط :ن٬ّ ع٢ً ايه٬ّ ايوابل َٔ فنل ؾلسِٗ، َٚٔ إؾاؿ٠ قٛي٘ ًٳ ِٳ أځ ٗٳٓٻ ٌٵ ْٳاكٴ دٳ قڂ

 . َٔ ايتعلٜض بأِْٗ أًٖٗا ُٚا٥لٕٚ إيٝٗا صسٳلٸاڄ

٫عتكاؿِٖ تلٜٚر  ;أٚ أكٜـ ٓشهِٗ ؾلساڄ ،نٓا١ٜ عٔ ايؿلغ :ٚائشو ٖٓا

 . إف أفٕ شلِ بايتؼًـ"سًٝتِٗ ع٢ً ايٓيب

نٓا١ٜ عٔ سنِْٗ ٗ اٯػل٠ ؾا٭َل بائشو ٚبايبها٤ َوتعٌُ ٗ  :ٚايبها٤

 :ٚ ٖٛ أَل تهٜٛٔ َجٌ قٛي٘أ ،إف دع٬ َٔ أَل اهلل ;اٱػباك عِٛشلُا قڀعاڄ

َٴٛتٴٛاط ٘ٴ  ِٵ ايًډ ٗٴ ٍٳ يځ  . ٚإٔ بها٤ِٖ ؿا٥ِ ،ٚإع٢ٓ إٔ ؾلسِٗ ما٥ٌ صؾځكځا

 ،ٚكَا أهؿلتا عٔ ا٭هٓإ ،نٝؿ١ٝ ٗ ايؿِ تتُـؿ َٓٗا ايٌؿتإ :ٚائشو

 . ٖٚٞ نٝؿ١ٝ تعلض عٓـ ايولٚك ٚايتعذب َٔ اؿؤ

 ،ٛدٓتإ ٚا٭هاكٜل ٚا٭ْـنٝؿ١ٝ ٗ ايٛد٘ ٚايعٌٝٓ تٓكبض بٗا اي :ٚايبها٤

 . ٜٚوٌٝ ايـَع َٔ ايعٌٝٓ، ٚفيو ٜعلض عٓـ اؿنٕ ٚايعذن عٔ َكا١َٚ ايػًب

ٕٳدٳط :ٚقٛي٘ ُٳا نځاْٴٛا ٜٳهڃوٹبٴٛ ساٍ َٔ ُٓرلِٖ، أٟ دنا٤ شلِ،  صنٳا٤ٶ بٹ

 . ٭ْ٘ هًب ْع١ُ بٓك١ُ ع١ُٝٛ ;ٚاجملعٍٛ دنا٤ ٖٛ ايبها٤ إعاقب ئًشو ايكًٌٝ

٭ْ٘  ;ٖٛ أعُاٍ ْؿاقِٗ، ٚاػترل إٍُٛٛ ٗ ايتعبرل عَٓ٘ٚا ناْٛا ٜهوبٕٛ 

 382_10/381 .أسلٌ َع اٱهام

٘ٴ عٳًځ٢ ط_ 25 ٍٳ ايًډ َٳا أځْنٳ ـٴٚؿٳ  ُٴٛا سٴ ـٳكٴ أځ٫ډ ٜٳعٵًځ ٚٳأځدٵ ٚٳْٹؿځاقاڄ  ـټ نڂؿڃلاڄ  ًٳ ا٭ځعٵلٳابٴ أځ

ِٷ ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ ٚٳايًډ ٘ٹ  كٜٔ ٍ أسٛاٍ إعقٿاهت٦ٓاف ابتـا٥ٞ كدع ب٘ ايه٬ّ إ صكٳهٴٛيٹ

َٔ ا٭علاب ٚايقٜٔ نقبٛا اهلل ٚكهٛي٘ َِٓٗ، َٚا بٌ فيو اهتڀلاؿ ؿعا إيٝ٘ 

ٔٻ ;قلٕ ايقٜٔ نقبٛا اهلل ٚكهٛي٘ ٗ ايقنل َع ا٭علاب ٢ ايه٬ّ ع٢ً ؾًُا تك
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 .٦و ؽًّ إٍ بك١ٝ أسٛاٍ ا٭علابأٚي

 ٚيًتٓبٝ٘ ع٢ً اتِاٍ ايػلٌٓ ٚقع تكـِٜ إوٓـ إيٝ٘، ٖٚٛ يؿٜ

ي٬ٖتُاّ ب٘ َٔ ٖقٙ اؾ١ٗ، َٚٔ ٚكا٤ فيو تٓبٝ٘ إوًٌُ ٭سٛاٍ  صا٭ځعٵلٳابٴط

ٚإؼايڀ١ َعِٗ قـ ؽؿ٢ عًِٝٗ  ،يبعـِٖ عٔ ا٫ستهاى بِٗ ;٭ِْٗ ;ا٭علاب

 . ٜٕٚٛٓٛ ظُٝعِٗ ػرلاڄ ،أسٛاشلِ

ٚمل ٜقنل َعُٗا َا ٜـٍ ع٢ً  ،ازلا تؿٌٔٝ :صكـٳدٵأځطٚ صـًٳأځطٚ

 ؾٝهٕٛ إؿٌٔ عًٝ٘ أٌٖ ،هْٛا ع٢ً ٚاٖلُٖاَؿٌٔ عًٝ٘، ؾٝذٛم إٔ ٜ

 . ٖٚقا ٖٛ ايقٟ تٛاطأ عًٝ٘ ْٝع إؿولٜٔ ،اؿٔل، أٟ نؿاك َٚٓاؾكٞ إـ١ٜٓ

 .بايٓوب١ يهؿاك َٚٓاؾكٞ إـ١ٜٓ ٚامؿٜاؿِٖ ٗ ايهؿل ٚايٓؿام ٖٛ

 . َٔ َٓاؾكٞ إـ١ٜٓ َٚٓاؾكِٖٛ أًـ ْؿاقاڄ

ْؿٛهِٗ، أٟ نؿلِٖ أَهٔ ٗ  ٔ ايُٛؿٌ َٔهڊُٳٖٚقا ا٫مؿٜاؿ كادع إٍ تٳ

ايٓؿٛي َٔ نؿل نؿاك إـ١ٜٓ، ْٚؿاقِٗ أَهٔ َٔ ْؿٛهِٗ نقيو، أٟ أَهٔ ٗ 

ٚفيو إٔ  ;ٚايبعـ عٔ اٱق٬ع عٓ٘ ٚٚٗٛك بٛاؿك ايٌل َِٓٗ ،داْب ايهؿل َٓ٘

 .ْٚؿٛكاڄ ٚد٬ؾ١ ايڀبع تنٜـ ايٓؿٛي ايو١٦ٝ ٚس١ٌڄ ،غًٜ ايكًٛب

ٕا كأ٣  عٞ اٱه٬ّـٻنإ ٜٳأ٫ تعًِ إٔ فا اـِٜٛل٠ ايتُُٝٞ، ٚ

َٳأعڀ٢ ا٭"ايٓيب  _ ُ٘ٴوٵب قځٖٳفٳ ٔٵقلع بٔ سابى َٚٔ َع٘ َٔ ُٓاؿٜـ ايعلب 

ٚوو َٚٔ : ="ؾكاٍ ي٘ ايٓيب +اعـٍ: ="ايٓيب قاٍ فٚ اـِٜٛل٠ َٛادٗاڄ

 . !+؟ٜعـٍ إٕ مل أعـٍ

١ُ ؾإٕ اٱعلاب يٌٓأتِٗ ٗ ايباؿ١ٜ ناْٛا بعـا٤ عٔ كايڀ١ أٌٖ ايعكٍٛ إوتكٝ
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ِٖ يبعـِٖ عٔ ٚأَٮ با٭ٖٚاّ، ٚ ،ٚناْت أفٖاِْٗ أبعـ عٔ َعلؾ١ اؿكا٥ل

أدٌٗ  _ ٚأػ٬ق٘ ٚآؿاب٘ ٚعٔ تًكٞ اشلـ٣ ُباغ َوا٤"ٌَاٖـ٠ أْٛاك ايٓيب

بأَٛك ايـٜا١ْ َٚا ب٘ تٗقٜب ايٓؿٛي، ِٖٚ يتٛاكثِٗ أػ٬م أه٬ؾِٗ ٚبعـِٖ 

ٗ ٚٓع  ٌل١ٜ، ٚإتكاْاڄٗ ايٓؿٛي ايب ل زلٛاڄعٔ ايتڀٛكات إـ١ْٝ اييت تٛثٿ

ٜهْٕٛٛ أقلب هرل٠  _ تتـكز با٭مَإ تكًٝـ١ٜڄ ا٭ًٝا٤ ٗ َٛآعٗا، ٚسه١ُڄ

ٚأٚٓع يًذلاخ ايعًُٞ ٚاـًكٞ; ٚيقيو  ،ٚأنجل غ١ًٛ ٗ إعا١ًَ ،بايتٛسٍ

ن٬ٝ تلتـ  ;تعٗـ إـ١ٜٓ=: قاٍ عجُإ ٭بٞ فك ٕا عنّ ع٢ً هه٢ٓ ايلبق٠

 . +أعلابٝاڄ

اييت ؼُـ ؾٝٗا اـ١ٌْٛ ٚايػ١ًٛ ٚا٫هتؼؿاف بايعٛا٥ِ َجٌ ؾأَا ٗ ا٭ػ٬م 

ؾإْٗا تهٕٛ أق٣ٛ ٗ ا٭علاب _  ٚايهلّ ،ٚإبا٤ ائِٝ ،ٚايِلاس١ ،ايٌذاع١

 . ٚآَٓٛا ب٘ ،باؾب١ً، ٚيقيو ٜهْٕٛٛ أقلب إٍ اـرل إفا اعتكـٚٙ

َوًٛبٞ إؿا١ًٓ َوتعًٌُ يك٠ٛ ايُٛؿٌ  (أدـك)ٚ (أًـ)ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ 

ُٻا ط :_تعاٍ_ُٛٛؾٌ بُٗا ع٢ً طلٜك١ قٛي٘ ٗ إ َٹ ٞٻ  ٔٴ أځسٳبټ إڇيځ ٍٳ كٳبٿ ايوٿذٵ قځا

٘ٹ ْٛٳٓٹٞ إڇيځٝٵ ـٵعٴ  .(1)صٜٳ

ؾإع٢ٓ إٔ نؿلِٖ ًـٜـ ايتُهٔ َٔ ْؿٛهِٗ ْٚؿاقِٗ نقيو، َٔ غرل إكاؿ٠ 

 12_11/10 .َٔ نؿاك أٌٖ إـ١ٜٓ َٚٓاؾكٝٗا ْٚؿاقاڄ أِْٗ أًـ نؿلاڄ

ٔڇهٳٓٴعٳط١ًْٚ _ 26 َٳلٻتٳٝٵ ِٵ  ٗٴ ٓاف بٝاْٞ يًذٛاب ع٢ً ه٪اٍ ٜجرلٙ ٦اهت صقٿبٴ

ِٵ طقٛي٘  ٗٴ ُٴ ٔٴ ْٳعٵًځ ِٗ، ُٴًځعٵٜٳ _تعاٍ_ٖٚٛ إٔ ٜوأٍ ها٥ٌ عٔ أثل نٕٛ اهلل  صْٳشٵ

                                                 

 (ّ)      ص. اڄلٻكځتٳوٵَٴ لٷٝٵػٳ قٺ٦ٹَٳٛٵٜٳ ١ٹٓٻاؾځ بٴاڃشٳُٵأځ: طٚقٛي٘_  1
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عًٝ٘ _٫ٚ ٜؿًتِٗ َٓ٘ عـّ عًِ ايلهٍٛ  ،ؾأعًِ أْ٘ هٝعقبِٗ ع٢ً ْؿاقِٗ

 . بِٗ _اي٠٬ِ ٚايو٬ّ

ٕٳ إڇيځ٢ طيكٛي٘ بعـٙ  ;ٗ ايـْٝاٚايعقاب إُٛٛف َلتٌ عقاب  ِٻ ٜٴلٳؿټٚ ثٴ

ِڈ ٛٹٝ   ص.عٳقٳابٺ عٳ

ِٗ ع٢ً سكٝك١ ًٚٓٛٙ نًڊ ،ٚقـ ؼرل إؿولٕٚ ٗ تعٌٝ إلاؿ َٔ إلتٌ

 .٫ ٌٜٓلغ شلا ايِـك ٚفنلٚا ٚدٖٛاڄ ،ايعـؿ

ٚايٛاٖل عٓـٟ إٔ ايعـؿ َوتعٌُ جمللؿ قِـ ايتهلٜل إؿٝـ يًتأنٝـ نكٛي٘ 

ٔڇثٴط :_تعاٍ_ ِٳلٳ نځلٻتٳٝٵ  .َتهلكاڄ أٟ تأٌَ تأ٬َڄ صِٻ اكٵدٹعٵ ايڃبٳ

 .ايتج١ٝٓ ْا٥ب َٓاب إعاؿ٠ ايًؿٜ يبٝو ٚهعـٜو، ؾأهِ: َٚٓ٘ قٍٛ ايعلب

ـٵ ط :_تعاٍ_، نكٛي٘ َٔاعؿاڄ َتهلكاڄ ًـٜـاڄ هٓعقبِٗ عقاباڄ: ٚإع٢ٓ ٔٳاعٳ ٜٴ

ٔڇ ٓٹعٵؿځٝٵ ٗٳا ايڃعٳقٳابٴ   ،٬ف أسٛاٍ إٓاؾكٌٖٚقا ايتهلك ؽتًـ أعـؿاٙ باػتص يځ

 . ٚاػت٬ف أمَإ عقابِٗ

 11/20 .ٖٛ عقاب دِٗٓ ٗ اٯػل٠ :ٚايعقاب ايعِٛٝ

ُٳ٬تٳوځ ط_ 27 ٕٻ  ِٵ إڇ ٗڇ ٌٿ عٳًځٝٵ ُٳ ٚٳ ٗٳا  ِٵ بٹ ٗڇ ٚٳتٴنٳنِّٝ ِٵ  ٖٴ ٗٿلٴ ـٳقځ١ڄ تٴڀځ ُٳ ِٵ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ أځ َٹ ػٴقٵ 

ِٷ ُٹٝعٷ عٳًٹٝ ٘ٴ هٳ ٚٳايًډ ِٵ  ٗٴ ٔٷ يځ  ص.هٳهځ

ٚنإ ايتؼًـ عٔ  ،٘ ٖا ؾاتَا ّهٔ تـاكنڂ تٛب١ تـاكىڂٕا نإ َٔ ًلٙ اي

ّٴ ايػنٚ ٌَت٬ُڄ ّٴ إٌاكن١ٹ ع٢ً أَلٜٔ ُٖا عـ إاٍ ٗ  إْؿامڇ ٗ اؾٗاؿ، ٚعـ

٘ ٖا ؾات ٖٚٛ ِٗ َا ّهٔ تـاكنڂتـاكنٹ يڀلٜلڇ دا٤ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ إكًاؿٷ _ اؾٗاؿ

ٍٳْؿام ايعِٛٝ ع٢ً غن٠ٚ تبٛى ؾاٱ ;ْؿع إوًٌُ بإاٍ ـٻ اهتٓؿـ إا يٓٛا٥ب  إع
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َٔ إاٍ الدل ب٘ بعض ايجًِ ايقٟ سٌ َاٍ  ؿٌ ٤ًٞٷًډؼٳق َٔ إڂػٹؾإفا أڂ ;إوًٌُ

 .ؾٗقا ٚد٘ َٓاهب١ فنل ٖقٙ اٯ١ٜ عكب اييت قبًٗا; إوًٌُ

ٖقٙ أَٛايٓا اييت بوببٗا ": ٚقـ كٟٚ إٔ ايقٜٔ اعذلؾٛا بقْٛبِٗ قايٛا يًٓيب

ٗٿ ،ؾتِـم بٗا ;ؽًؿٓا عٓو ػقٖا مل أ٩َل بإٔ =: ٚاهتػؿل يٓا، ؾكاٍ شلِ ،لْاٚط

ؾائُرل  ;ُـقاتِٗ"ست٢ ْنيت ٖقٙ اٯ١ٜ ؾأػق َِٓٗ ايٓيب+ آػق َٔ أَٛايهِ

 11/22 .عا٥ـ ع٢ً آػلٜٔ اعذلؾٛا بقْٛبِٗ

 .ٜٚلتاغ ب٘ ،إيٝ٘، أٟ ٜڀُإٔ إيٝ٘ وهٔبؿتشتٌ َا ٜٴ :ٔهځٚايوٻ_ 28

امٟ، ٖٚٛ ههٕٛ ايٓؿى، أٟ ه٬َتٗا َٔ ٖٚٛ ٌَتل َٔ ايوهٕٛ بإع٢ٓ اجمل

ؾتهٕٛ ايٓؿى  ;٭ٕ اـٛف ٜٛدب نجل٠ اؿقك ٚآڀلاب ايلأٟ ;اـٛف ٚمٛٙ

ٚقاٍ  ;٭ٕ ايكًل نجل٠ ايتشلى ;نأْٗا غرل َوتكل٠، ٚيقيو زلٞ فيو قًكاڄ

ٌٳ هٳهځٓاڄط :_تعاٍ_ ٌٳ ايًډٝٵ ِٵ ط :ٚقاٍ صٚٳدٳعٳ ٔٵ بٴٝٴٛتٹهڂ َٹ ِٵ  ٌٳ يځهڂ ٘ٴ دٳعٳ  صهٳهځٓاڄٚٳايًډ

 .َٚٔ أزلا٤ اينٚد١ ايوهٔ

٭ٕ إع١ِٝ  ;إٍ ايِاؿات ٚههْٛاڄ أٚ ٭ٕ ؿعا٤ٙ شلِ ٜنٜـ ْؿٛهِٗ ٬ُساڄ

ٕٳ: ط_تعاٍ_ٚآڀلاب، نُا قاٍ  ؿٷؿټلٳتٳ ِٵ ٜٳتٳلٳؿٻؿٴٚ ٗڇ ِٵ ؾٹٞ كٳٜٵبٹ ٗٴ  ص.ؾځ

ٔټ ايڃط :_تعاٍ_ٚايڀاع١ اط٦ُٓإ ٜٚكٌ، نُا قاٍ  ُٳ٦ٹ ٘ٹ تٳڀڃ  .صكڂًڂٛبٴأځ٫ بٹقٹنڃلڇ ايًډ

11/23 

ايقٟ ٜهجل قٍٛ أٚٙ بًػات٘ ايج٬خ عٌل٠ اييت  :َجاٍ َبايػ١ +أٚاٙ=ٚيؿٜ _ 29

 .٠ ٚٚاٚ َؿتٛس١ ٌَـؿ٠ ٖٚا٤ هان١ٓٙ بؿتض اشلُنٚٻعـٖا ٗ ايكاَٛي، ٚأًٗلٖا أځ

ٖٚٞ اهِ ؾعٌ َٔاكع ، ٖٚقٙ أًٗل يػاتٗا: ًلغ ايتوٌٗٝ قاٍ إلاؿٟ ٗ
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ٚكق١  ،نٓا١ٜ عٔ ايلأؾ١ +أٚاٙ=عايُٛـ ب َع٢ٓ أتٛدع ٱٌْا٤ ايتٛدع، يهٔ

 .ٚايتٔلع سٌ ُٜٛـ ب٘ َٔ يٝى ب٘ ٚدع ،ايكًب

أَج١ً إبايػ١ تِاؽ َٔ ٭ٕ  ;سك٘ إٔ ٜهٕٛ ث٬ثٝاڄ (أٚاٙ)ٚايؿعٌ إٌتل َٓ٘ 

 .ايج٬ثٞ

ٚأْهلٙ عًٝ٘ غرلٙ َٔ  ،ٚقـ اػتًـ ٗ اهتعُاٍ ؾعٌ ث٬ثٞ ي٘، ؾأثبت٘ قڀلب

 . ايٓشا٠

ٚٻاٙٷط ٚإتباعٴ ِٷطبُٛـ  ص٭ځ قل١ٜٓ ع٢ً  _ ٖٓا ٚٗ آٜات نجرل٠ صسٳًٹٝ

ٕٷ ،ايهٓا١ٜ  . َجاك ايتأٚٙ عٓـٙ ٚإٜقا

ٖٚٞ  ،ُؿ١ ٗ ايٓؿى: _بهول اؿا٤_ ِٴًڃٚاؿٹ ،ِڇًڃُاسب اؿٹ :ٚاؿًِٝ

ؾٗٛ ُؿ١ تكتٔٞ ٖقٙ  ;ٚتباعـ عٔ ايعـٚإ ،ٚكُا١ْ ،ٚثبات١ ،كداس١ ايعكٌ

 .َٛك، ٚهُعٗا عـّ ايكو٠ٛا٭

ع ٗ ايٌلا٥ع أٚ عٓـ ا٫ْتِاك يًشل يهٔ بـٕٚ ػاٚم يًكـك إٌل٫ٚٚ تٓاٗ 

 .فٟٚ ايعكٍٛ

 :  (1)قاٍ

ُُُُُْ ُضمتتتتتٗيُ ن ُوتتتتتيفُ ذتمتتتتتيَُٖتتتتتَُاِتمتتتتتت

ُ

ُوتتتتعُ ذتمتتتتيُوتُعتتتتؽتُ لعتتتت ُٔوّٗتتتتبُُُُُ

ُ 11/46 

                                                 

 :إػٛاك، َٚٓٗاهعـ بٔ نعب ايعٟٓٛ ٗ أػٝ٘ أبٞ ٖٛ _  1

ُضمتتتٗيُ ن ُوتتتيفُستتتٕ ُٚ دتّتتتنُا مقتتتجُُُُُ

ُ

ُاُٜ لشِّٗبُلمٍح ُ لمسٕصُ متُٕةضدُ

ُ

ُ

ٔ ل ُُ ْدُفىتتتتتتت  ُلقتتتتتتت ُ تتتتتتتيفُُاوتتتتتتتيفُضبَمىدتتتتتتت

ُ

ُٔاوتتتتتتتتتتيفُزّم تتتتتتتتتتُْفعاٖتتتتتتتتتتبدُعمٍٗتتتتتتتتتتيفُ

ُ

(ّ)ُ
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٭ْٗا اْؿلؿت  ;زلٝت ٗ إِاسـ ٚٗ نتب ايتؿورل ٚايو١ٓ هٛك٠ ْٜٛى_ 1

إٔ تٛعـِٖ كهٛشلِ بٓنٍٚ  بقنل ػ١ُِٝٛ يكّٛ ْٜٛى، أِْٗ آَٓٛا بعـ

ٛٵ٫ نځاْٳتٵ قځلٵٜٳ١څ ط :_تعاٍ_ٚفيو ٗ قٛي٘  ،ؾعؿا اهلل عِٓٗ ٕا آَٓٛا ;ايعقاب ؾځًځ

ٟڇ ؾٹٞ  ِٵ عٳقٳابٳ ايڃؼٹنٵ ٗٴ ٌٳؿڃٓٳا عٳٓٵ َٳٓٴٛا نځ ُٻا آ ْٛٴىٳ يځ ّٳ ٜٴ ٛٵ ٗٳا إڇ٫ډ قځ ّٳاْٴ ٗٳا إڇ َٳٓٳتٵ ؾځٓٳؿځعٳ آ

ِٵ  ٖٴ َٳتٻعٵٓٳا ٚٳ ـټْٵٝٳا  ٌڈايڃشٳٝٳا٠ٹ اي  ص.إڇيځ٢ سٹ

ٚيٝى ؾٝٗا فنل يْٝٛى غرل  _عًٝ٘ ايو٬ّ_يْٝٛى  ٚتًو اـ١ُِٝٛ نلا١َڅ

ٚيهٔ ٚد٘  ،ٚقـ فنل ْٜٛى ٗ هٛك٠ ايِاؾات بأٚهع ٖا ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ ،فيو

 . ايتو١ُٝ ٫ ٜٛدبٗا

شلا عٔ أػٛاتٗا ا٭كبع إؿتتش١  ٚا٭ٚٗل عٓـٟ أْٗا أٓٝؿت إٍ ْٜٛى ُٝٝناڄ

 .صايلطعب

 (يلا): عٔ إٔ ٜكاٍ ٝؿت نٌ ٚاسـ٠ َٓٗا إٍ ْيب أٚ قّٛ ْيب عٛٓاڄٚيقيو أٓ

ؾإٕ اًتٗاك ايوٛك بأزلا٥ٗا أٍٚ َا ٌٜٝع بٌ  ;ٖٚهقا ،ايجا١ْٝ (يلا)ا٭ٍٚ ٚ

 ;َكڀع١ إوًٌُ بأٍٚ ايهًُات اييت تكع ؾٝٗا ٚػا١ُ إفا ناْت ؾٛاؼٗا سلٚؾاڄ

 . ؾهاْٛا ٜـعٕٛ تًو ايوٛك بآٍ سِ ٚآٍ أيل ٚمٛ فيو

 .ٖٚٛ إلٟٚ عٔ ابٔ عباي ٗ ا٭ُض عٓ٘ ;ٖٚٞ َه١ٝ ٗ قٍٛ اؾُٗٛك

ٚٗ ايكلطيب عٔ ابٔ عباي إٔ ث٬خ  ،اٱتكإ عٔ عڀا٤ عٓ٘ أْٗا َـ١ْٝ ٚٗ

ُٻا أځْٵنٳيڃٓٳا إڇيځٝٵوځط :_تعاٍ_آٜات َٓٗا َـ١ْٝ ٖٚٞ قٛي٘  َٹ ًٳوٍّ  ٕٵ نڂٓٵتٳ ؾٹٞ  إٍ  صؾځإڇ

 صْرٗ ْٓىط
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ٚٵا ايڃعٳقٳابٳ اسٳتٻط :قٛي٘ ِٳ٢ ٜٳلٳ  ص.٭ځيٹٝ

 .ٚدنّ بقيو ايكُٞ ايٓٝوابٛكٟ

ًٳوٍّط :ٚٗ ابٔ عڀ١ٝ عٔ َكاتٌ إ٫ آٜتٌ َـْٝتٌ ُٖا ٕٵ نڂٓٵتٳ ؾٹٞ  إٍ  صؾځإڇ

ٔٳط :قٛي٘ ٔٵ ايڃؼٳاهٹلڇٜ  .صَٹ

ٔٵ : ط_تعاٍ_ٚؾٝ٘ عٔ ايهًيب إٔ آ١ٜ ٚاسـ٠ ْنيت بإـ١ٜٓ ٖٚٞ قٛي٘  َٳ ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ٚٳ

٘ٹ ٔٴ بٹ َٹ ُٴؿڃطإٍ صٜٴ٪ٵ ِٴ بٹايڃ ٔٳأځعٵًځ ـٹٜ  . ْنيت ٗ ًإٔ ايٝٗٛؿ صوٹ

أٚشلا َه١ ْٚنٍ ْنٍ مٛ َٔ أكبعٌ آ١ٜ َٔ : قايت ؾلق١=: ٚقاٍ ابٔ عڀ١ٝ

 .+ٚمل ٜٓوب٘ إٍ َعٌ ،باقٝٗا بإـ١ٜٓ

ٚأسوب إٔ ٖقٙ ا٭قٛاٍ ْا١٦ً عٔ ٚٔ إٔ َا ٗ ايكلإٓ َٔ فاؿي١ َع أٌٖ 

ٚهٝأتٞ ايتٓبٝ٘  ٧،ڀايهتاب مل ٜٓنٍ إ٫ بإـ١ٜٓ، ؾإٕ نإ نقيو ؾٛٔ ٖ٪٤٫ ك

 . عًٝ٘

ٚعـؿ آٜٗا َا١٥ ٚتوع آٜات ٗ عـ أنجل ا٭َِاك، َٚا١٥ ٚعٌل ٗ عـ أٌٖ 

 . ايٌاّ

 .١ ٚاـُوٕٛ ٗ تلتٝب ْنٍٚ ايوٛكٖٚٞ ايوٛك٠ اؿاؿٜ

ٚأسوب أْٗا ْنيت ه١ٓ  ،ْنيت بعـ هٛك٠ بين إهلا٥ٌٝ ٚقبٌ هٛك٠ ٖٛؿ

ُٳ١ڄ : ط_تعاٍ_ٕا هٝأتٞ عٓـ قٛي٘  ;إسـ٣ عٌل٠ بعـ ايبعج١ ٚٳإڇفٳا أځفٳقڃٓٳا ايٓٻايٳ كٳسٵ

َٳهڃلٷ ؾٹٞ آٜٳاتٹٓٳا ِٵ  ٗٴ ِٵ إڇفٳا يځ ٗٴ َٳوٻتٵ ٓٳلٻا٤ٳ  ـٹ  ٔٵ بٳعٵ  78_11/77 .صَٹ

بـ٫ي١ "كهاي١ قُـ ابتـ٥ت َكِـ إثباتٹ :َٔ أغلاض ٖقٙ ايوٛك٠ _2

ين ٘ عًٝٗا بأهًٛب تعلٜٔٞ ؿقٝل بٴبٿْٴ إٌلنٌ عٔ َعاك١ٓ ايكلإٓ ؿ٫ي١ڄ عذنڇ
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ع٢ً ايهٓا١ٜ بتٗذ١ٝ اؿلٚف إكڀع١ ٗ أٍٚ ايوٛك٠ نُا تكـّ ٗ َؿتتض هٛك٠ 

ًڃوځ آٜٳاتٴ ايڃهٹتٳابٹ ط _تعاٍ_ايبكل٠، ٚيقيو أتبعت تًو اؿلٚف بكٛي٘  تٹ

ِڇ ٚقـ دا٤  ،إًاك٠ إٍ إٔ إعذامٙ شلِ ٖٛ ايـيٌٝ ع٢ً أْ٘ َٔ عٓـ اهلل صايڃشٳهٹٝ

ٌٵ ؾځطايتِلٜض َا نين عٓ٘ ٖٓا ٗ قٛي٘  ٘ٹقڂ َٹجٵًٹ  . صأڃتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ 

ٍڇ " بإثبات كهاي١ قُـ عٳبٹتٵٚأڂ  . بٌلاڄ كه٫ٛڄ إٌلنٌ إٔ ٜلهٌ اهللڂ إساي١ٹ ٚإبڀا

 ايعاملڇ باٱشل١ٝ بـ٫ي١ أْ٘ ػايلٴ _تعاٍ_ ٚاْتكٌ َٔ فيو إٍ إثبات اْؿلاؿ اهللٹ

ٍڇأځؾځ ;َٚـبلٙ ٕٳ ؾ٢ٔ فيو إٍ إبڀا  ٍ إبڀاٍ َعافٜلڇٗ إشلٝت٘، ٚإ هلل ًلنا٤ٴ إٔ ٜهٛ

َٳ  . عٓـ اهلل ِٗ ًؿعا٤ٴإٌلنٌ بإٔ أُٓا

 . ؾقيو إبڀاٍ أٍُٛ ايٌلى ;فيو بإثبات اؿٌل ٚاؾنا٤ عٳبٹتٵٚأڂ

ٕڇ اؾنا٤،  سه١ُ اؾنا٤، ُٚؿ١ٹ ٚؽًٌ فيو بقنل ؿ٥٫ٌ َٔ إؼًٛقات، ٚبٝا

 . َٚا ٗ ؿ٥٫ٌ إؼًٛقات َٔ سهِ َٚٓاؾع يًٓاي

ٚٳٚٚعٝـ َٓهلٟ ايبعح إعلٌٓ ـ ايقٜٔ عٵ عٔ آٜات اهلل، ٚبٔـ أٚي٦و 

ِٴ ;آَٓٛا  . ٖقٙ ا٭ٍُٛ تكلٜلڇ ٜـٚك سٍٛ قٛكڇ ٖقٙ ايوٛك٠ٹ ؾهإ َعٛ

٘ٴ ٍٳ ؾُٔ فيو ايتٓبٝ ايهاؾلٜٔ ؿٕٚ تعذٌٝ ايعقاب ٖٛ  _تعاٍ_ اهللٹ ع٢ً إٔ إَٗا

 . َٓ٘ سه١ُڅ

 . لهٌبٛا ايَا سٌ بأٌٖ ايكلٕٚ إا١ٝٓ ٕا أًلنٛا ٚنقٻ َٚٔ فيو ايتقنرلٴ

ايكـك٠ ع٢ً ايورل ٗ ايدل ٚايبشل،  يًٓاي َٔ َٛاٖبٹ َا ػًل اهللڂ ٚا٫عتباكٴ

 .سٛاٍ ايورل ٗ ايبشل َٔ اٱيڀافَٚا ٗ أ

ٓٳ  . ايو٬ّ ٖٞ ؿاكٴ إجٌ يًـْٝا ٚبٗذتٗا ٚمٚاشلا، ٚإٔ اٯػل٠ځ بٴلٵٚ
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ٍڇ ٚاػت٬فٴ ٔ شل١ ايباط١ً َاٯ ػل٠، ٚتدل٩ٴإ٪ٌَٓ ٚايهاؾلٜٔ ٗ اٯ أسٛا

 . عبـتٗا

ٍٴ ٗ ايـْٝا ٫ٚ  بـيٌٝ أْٗا ٫ تػين عٔ ايٓاي ٦ًٝاڄ _تعاٍ_غرل اهلل  إشل١ٝٹ ٚإبڀا

 . ٗ اٯػل٠

ٌٳإٔ ايكلإٓ َٓنٻ ٚإثباتٴ  ع٢ً بڀ٬ٕ إٔ ٜهٕٛ َؿذل٣ٶ ٍ َٔ اهلل، ٚإٔ ايـ٥٫

 .ٚآش١څ

ٟٵ ٔٻ ٚؼـ أعُت أبِاك  اي٬ٔي١ځ إٌلنٌ بإٔ ٜأتٛا بوٛك٠ َجً٘، ٚيه

 . ٔإعاْـٜ

َا سٌ با٭َِ اييت نقبت بايلهٌ، ٚأِْٗ إٕ سٌ  إٌلنٌ بعٛاقبٹ ٚإْقاكٴ

ّٳ ِٕاؿؾ١  ;ْٜٛىٳ بِٗ ايعقاب ٫ ٜٓؿعِٗ إّاِْٗ، ٚإٔ فيو مل ًٜشل قٛ

 . َباؿكتِٗ باٱّإ قبٌ سًٍٛ ايعقاب

 . ٛٙ ٖا أسٌ اهلل َٔ ايلممَٴلٻإٌلنٌ ع٢ً َا سٳ ٚتٛبٝؽٴ

 . _تعاٍ_عُّٛ ايعًِ هلل  ٚإثباتٴ

 . ٗ اؿٝا٠ ايـْٝا ٚٗ اٯػل٠ اهللٹ أٚيٝا٤ٹ ٚتبٌرلٴ

ٍڇ ٚتو١ًٝڂ  . عُا ٜكٛي٘ ايهاؾلٕٚ ايلهٛ

َٳ  . ٗ ا٭كض نًِٗ ٔٵٚأْ٘ يٛ ًا٤ ٯَٔ 

ٌڈ ْٛغڈ :بايلهٌ ايوابكٌ ّ إٍ ا٫عتباكڇًډؼٳثِ تٳ ثِ َٛه٢  ،َٔ بعـٙ ٚكه

ٕٳ  . ٖٚاكٚ

 . ايهتاب بٌٗاؿ٠ أٌٖ"ثِ اهتٌٗـ ع٢ً ُـم كهاي١ قُـ
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ك ب٘ ٭ٌٖ قٳعٵٖا ٜٴ _عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_بتًكٌ ايلهٍٛ  ٚػتُت ايوٛك٠ڂ

ٍٳ ٔڇَٳ ايٌو ٗ ؿٜٔ اٱه٬ّ، ٚإٔ اٖتـا٤ٳ عًٝٗا،  ٌٻٓٳ ٔٵَٳ اٖتـ٣ يٓؿو٘ ٬ٓٚ

 80_11/78 .هٝشهِ بٝٓ٘ ٚبٌ َعاْـٜ٘ ٚإٔ اهللځ

ِٵ ; ٫ْتؿاع ايٓاي بٔٝا٥ٗا ٗ ٌَاٖـ٠ َا تٳؾذعٌ ايٌُى ٓٝا٤ٶ_ 3 ٗٴ ُټ ٗٴ

ٍڇ سٝاتِٗ ٗ أٚقات أًػاشلِ ّٴ أعُا  .ٌَاٖـتٴ٘ َا ب٘ قٛا

ٚدعٌ ايكُل ْٛكاڄ; ي٬ْتؿاع بٓٛكٙ اْتؿاعاڄ َٓاهباڄ يًشاد١ اييت قـ تعلض إٍ 

 .طًب ك١ٜ٩ ا٭ًٝا٤ ٗ ٚقت اي١ًُٛ ٖٚٛ ايًٌٝ

ٚيقيو دعٌ ْٛكٙ أٓعـ; يٝٓتؿع ب٘ بكـك ٓلٚك٠ إٓتؿع; ؾُٔ مل ٜٔڀلٻ إٍ 

اع ب٘ ٫ ٌٜعل بٓٛكٙ، ٫ٚ ِٜلؾ٘ فيو عٔ ههْٛ٘ ايقٟ دعٌ ٬ّٚ ايًٌٝ ا٫ْتؿ

 .ؿِٛي٘

ٚيٛ دعًت ايٌُى ؿا١ُ٥ ايٛٗٛك يًٓاي ٫هتٛٚا ٗ اهتـا١َ ا٫ْتؿاع 

بٔٝا٥ٗا; ؾٌٝػًِٗ فيو عٔ ايوهٕٛ ايقٟ ٜوتذـٕٚ ب٘ َا ؾځتٳل َٔ قٛاِٖ 

 11/94.  ايعِب١ٝ اييت بٗا ٌْاطِٗ ٚنُاٍ سٝاتِٗ

ٜتعٌ أْٗا مٜاؿ٠ شلِ يٝوت ؿاػ١ً ٗ ْٛع اؿو٢ٓ بإع٢ٓ ايقٟ ٚاينٜاؿ٠ _ 4

ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ تؿول بٓٛع ٖا ٗ اؾ١ٓ ٭ْٗا تهٕٛ س٦ٓٝق ٖا  بايػًب١، ُاك عًُاڄ

ٖٞ ك٢ٓ : ؾتعٌ أْٗا أَل ٜلدع إٍ كؾع١ ا٭قـاك، ؾكٌٝ ;ٜوتػلق٘ يؿٜ اؿو٢ٓ

ٔٳ طځٝٿبٳ١ڄ ؾٹٞ دٳط :نُا قاٍ _تعاٍ_اهلل  َٳوٳانٹ ٘ٹ أځنڃبٳلٴٚٳ ٔٵ ايًډ َٹ ٕٷ  ٛٳا ٓٵ ٚٳكڇ ٕڈ  ـٵ ص ٓٻاتٹ عٳ

 ٗ ُشٝض َوًِ"ٚقـ ٚكؿ فيو عٔ ايٓيب _تعاٍ_ ٖٞ ك٩ٜتِٗ اهللځ: ٚقٌٝ

ٔٳ أځسٵوٳٓٴٛا ط :_تعاٍ_ٗ قٛي٘ "ٚداَع ايذلَقٟ عٔ ُٗٝب عٔ ايٓيب يٹًډقٹٜ
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ٚٳمڇٜٳاؿٳ٠څ عٓـ اهلل  إٕ يهِ: إفا ؿػٌ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ ْاؿ٣ َٓاؿ=: قاٍ صايڃشٴوٵٓٳ٢ 

أمل تبٝض ٚدٖٛٓا ٚتٓذٓا َٔ ايٓاك ٚتـػًٓا : ٜلٜـ إٔ ٜٓذننُٛٙ، قايٛا َٛعـاڄ

أسب إيِٝٗ َٔ  ؾٛاهلل َا أعڀاِٖ اهلل ٦ًٝاڄ: ؾٝهٌـ اؿذاب، قاٍ: اؾ١ٓ، قاٍ

 .+ايٓٛل إيٝ٘

 11/146 .ٖٚٛ أُلغ َا ٚكؿ ٗ تؿورلٖا

ٔٵ ط :ٛي٘عٔ ٚد٘ ايتؿلق١ بٌ ق ٚقـ أٚكؿ ايٌٝؽ ابٔ علؾ١ ه٪ا٫ڄ_ 5 َٳ

ٕٳ ُٹعٴٛ ٛڂلٴط :ٚقٛي٘ صٜٳوٵتٳ ٔٵ ٜٳٓٵ إف د٤ٞ بُٔرل اؾُع ٗ ا٭ٍٚ ٚبُٔرل إؿلؿ  صَٳ

ٚأَا ايٓٛل ؾإِا  ،بإٔ اٱزلاع ٜهٕٛ َٔ اؾٗات نًٗا= :ٚأداب عٓ٘ ،ٗ ايجاْٞ

 .+ٜهٕٛ َٔ اؾ١ٗ إكاب١ً

 ٭ٕ تعـؿ اؾٗات ايِاؿ١ ٭سـ ايؿعًٌ ٫ ٜ٪ثل إفا ;ٖٚٛ دٛاب غرل ٚآض

ؾلاؿ ٖٓا هٛا٤ ٭ٕ َؿاؿ ٚ٭ٕ اؾُع ٚاٱ ،نإ إوتُعٕٛ ٚايٓاٚلٕٚ َتشـٜٔ

 إُٛٛي١ ؾُٝٗا ٖٛ َٔ ِٜـك َِٓٗ ايؿعٌ ِٖٚ عـؿ ٚيٝى ايٓاٚل ًؼِاڄ (ٔٵَٳ)

 . ٚاسـاڄ

َٚعٓاٖا، ؾًعٌ  (َٔ)ٚايٛد٘ إٔ ن٬ ا٫هتعُايٌ هٛا٤ ٗ َلاعا٠ يؿٜ 

غرل ٚاسـ  (َٔ)ع إٍ إٔ إلاؿ ب ا٭ٍٚ اٱًاك٠ (َٔ) ا٫بتـا٤ باؾُع ٗ ١ًُ

ٚنلا١ٖٝ إعاؿ٠  ،ايجا١ْٝ ٖٛ ايتؿٓٔ (َٔ) ٚإٔ ايعـٍٚ عٔ اؾُع ٗ ١ًُ ،َعٌ

يجكًٗا ٫ هُٝا بعـ إٔ سٌِ ؾِٗ إلاؿ، أٚ يعٌ اػت٬ف ايِٝػتٌ  ;ُٝػ١ اؾُع

 ;٫ ت٥٬ُ٘ ُٝػ١ اؾُع (ٜٓٛل)ؾؿعٌ  (ٜٓٛل)ٚ( ٜوتُع)يًُٓاهب١ َع َاؿ٠ ؾعًٞ 

ؾٝهٕٛ ايعـٍٚ اهتكِا٤ ٕكت٢ٔ ( ٜوتُع)٘ أثكٌ َٔ سلٚف ٕ سلٚؾ٭



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓىط 303

 
 180_11/179 .ايؿِاس١

ٛٻط_ 6 ٕٵ تٳبٳ ٘ٹ أځ ٚٳأځػٹٝ َٴٛهٳ٢  ٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځ٢  ٚٳادٵعٳًڂٛا ٤ٳٚٳأځ ِٵلٳ بٴٝٴٛتاڄ  ُٹ ُٳا بٹ َٹهڂ ٛٵ ا يٹكځ

ٌٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٌٿلٵ ايڃ ٚٳبٳ ِٻ٠٬ځ  ُٴٛا اي ٚٳأځقٹٝ ِٵ قٹبٵًځ١ڄ   ص.بٴٝٴٛتٳهڂ

إٔ ٜأَلا قَُٛٗا باؽاف ايبٝٛت ع٢ً ايُٛـ  ايبٝٛت يكَُٛٗا ٩ڇٛټبٳَٚع٢ٓ تٳ

 .ايقٟ ٜأَلاِْٗ ب٘

إف ٫ ٜهْٕٛٛ قاطٌٓ َِل  ;ٚإف قـ نإ يبين إهلا٥ٌٝ ؿٜاك ٗ َِل َٔ قبٌ

قاعـ٠  َٓؿٝى قلب َـ١ٜٓ (داهإ)ٕٚ َوانٔ، ٚقـ ناْٛا هانٌٓ أكض بـ

٫ دلّ إٔ  _هٛك٠ ايبكل٠ نُا بٝٓاٙ ٗ_إًُه١ ٦َٜٛق ٗ دٓٛب ايب٬ؿ إِل١ٜ 

 . تهٕٛ ايبٝٛت إأَٛك بتب٥ٛٗا غرل ايبٝٛت اييت ناْٛا هانٓٝٗا

ٚفنلٚا كٚاٜات غرل ١ُ٥٬َ  ،ٚآڀلب إؿولٕٚ ٗ إلاؿ َٔ ٖقٙ ايبٝٛت

أكٜـ بايبٝٛت بٝٛت ايعباؿ٠ أٟ َوادـ ًِٜٕٛ ؾٝٗا، : ؾكٌٝ ;ؿاي١ ايكّٛ ٦َٜٛق

ِٻٛٵُٴٝٵقٹأځٚٳط :ٚقٛع قٛي٘ ٚكَا ٌٓ ع٢ً ٖقا ايتؿورل َٔ تأٚي٘ عكب٘، ص ٠ځ٬ځا اي

 .بإفْ٘ ٭ٕ اهلل عًِ إٔ بين إهلا٥ٌٝ َؿاكقٕٛ َِل قلٜباڄ ;ٖٚقا بعٝـ

 .ٚأَوهٛا عٔ إكِٛؿ َٔ ٖقٙ ايبٝٛت ،ايبٝٛت بٝٛت ايوه٢ٓ: ٚقٌٝ

 _أٜٔاڄ_ايوه٢ٓ، ٚإٓاهب  :٭ٕ ايتب٩ٛ ;ٖٚقا ايكٍٛ ٖٛ إٓاهب يًتب٩ٛ

 . ٗا َِلٱط٬م ايبٝٛت، ٚنْٛ

 ;عًٝ٘ إٔ ٖقٙ ايبٝٛت ػٝاّ أٚ أػِاْ أَلِٖ اهلل باؽافٖا بٓا٤ٶ ;ؾايقٟ ٜٛٗل

قلب َـ١ٜٓ  (داهإ)ٖٚٞ غرل ؿٜاكِٖ اييت ناْٛا ٜوهْٓٛٗا ٗ  ،ت١٦ٝٗ ي٬كؼاٍ

ٚقـ دا٤ ٗ ايتٛكا٠ َا ٌٜٗـ بٗقا ايتأٌٜٚ ٗ ايؿٌِ ايلابع َٔ هؿل  ،ؾلعٕٛ
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يٝعًُٛا عٝـ ايؿِض  ;ببين إهلا٥ٌٝ إٍ ايباؿ١ٜ ٕ اهلل أَل َٛه٢ إٔ ىلزأ :اـلٚز

ٚإٔ فيو أٍٚ َا هأي٘ َٛه٢ َٔ ؾلعٕٛ، ٚإٔ ؾلعٕٛ َٓعِٗ َٔ  ،ث٬ث١ أٜاّ

فيو، ٚإٔ َٛه٢ نلك طًب فيو َٔ ؾلعٕٛ نٌ فيو ّٓع٘ نُا ٗ ايؿٌِ ايوابع 

 .بعـ ػلٚدِٗ ٚايؿٌِ ايجأَ َٔ هؿل اـلٚز، ٚقـ ُاك شلِ فيو عٝـاڄ

أٟ ٖقٙ اـٝاّ أٚ ا٭ػِاْ اييت تتؼقْٚٗا  ص١ڄًځبٵقٹ ِٵهڂتٳٛٵٝٴا بٴٛٵًڂعٳادٵٚٳط :ٚقٛي٘

 266_11/265 .قاي٘ ابٔ عڀ١ٝ عٔ ابٔ عباي ،ػعًْٛٗا َؿتٛس١ إٍ ايكب١ً

ٚتًو اؾ١ٗ ٖٞ َا بٌ إٌلم  ،اهِ ٗ ايعلب١ٝ ؾ١ٗ ايهعب١ :ٚايكب١ً _7 

لم ٚإػلب ٖٚٞ اؾٓٛب، ٭ٕ قب١ً ب٬ؿ َِل نكب١ً إـ١ٜٓ َا بٌ إٌ ;ٚإػلب

ؾٝذٛم إٔ ٜهٕٛ ايتعبرل عٔ تًو اؾ١ٗ بايكب١ً ٗ اٯ١ٜ سها١ٜ يتعبرل َٛه٢ عٓٗا 

 ;َا ٜـٍ ع٢ً َع٢ٓ ايتٛد٘ إٍ اؾ١ٗ اييت ًِٜٕٛ إيٝٗا، ٖٚٞ قب١ً إبلاِٖٝ

وؽ با٫هتكباٍ ٓٵع٢ً ا١ًٕ اؿٓٝؿ١ٝ قبٌ إٔ ٜٴ بين إهلا٥ٌٝ ٦َٜٛق داكٜاڄ لٴَٵؾٝهٕٛ أځ

 ،ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ َٛه٢ قـ عدل َا ٜؿٝـ َع٢ٓ اؾٓٛب ،ل٠ ايكـيإٍ ُؼ

ؾشهٝت عباكت٘ ٗ ايكلإٓ بايًؿٜ إلاؿف ي٘ ايٌا٥ع ٗ ايتعبرل عٔ اؾٓٛب عٓـ 

 . ايعلب ٖٚٛ ن١ًُ قب١ً

ٚاؿه١ُ ٗ دعٌ ايبٝٛت إٍ ايكب١ً إٔ ايٌُى تـػًٗا َٔ أبٛابٗا ٗ غايب 

 . َٓاؾع نجرل٠ أٚقات ايٓٗاك ٗ ْٝع ايؿٍِٛ ٚٗ فيو

إَا َع٢ٓ َتكاب١ً، : (قب١ً)ٚايقٜٔ ؾولٚا ايبٝٛت بأْٗا بٝٛت ايوه٢ٓ ؾولٚا 

 . ٚإَا َع٢ٓ ادعًٛا بٝٛتهِ قٌ ٬ُتهِ، ٚن٬ ايتؿورلٜٔ بعٝـ عٔ ا٫هتعُاٍ

ٚأَا ايقٜٔ تأٚيٛا ايبٝٛت بإوادـ ؾكـ ؾولٚا ايكب١ً بأْٗا قب١ً اي٠٬ِ، أٟ 

 . د١ٗ ايهعب١
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 .+ناْت ايهعب١ قب١ً َٛه٢=: ٚعٔ ابٔ عباي

 .+ناْت ايهعب١ قب١ً نٌ ا٭ْبٝا٤=: عٔ اؿؤٚ

٭ٕ ايذلنٝب اقت٢ٔ إٔ ص ١ڄًځبٵقٹ ِٵهڂتٳٛٵٝٴا بٴٛٵًڂعٳادٵطٖٚقا ايتؿورل ٥٬ِٜ تلنٝب 

ؾإفا  ،اجملعٍٛ قب١ً ٖٛ ايبٝٛت أْؿوٗا ٫ إٔ ػعٌ اي٠٬ِ ؾٝٗا إٍ د١ٗ ايكب١ً

يٓا ٛٻإ٫ َؿهه١ َتعوؿ١ ػ٬ ايتؿورل ايقٟ عٳ اؾتكـْا ايتأ٬ٜٚت نًٗا ٫ لـٖا

 11/266 .ؾٗـاْا اهلل إيٝ٘ ;عًٝ٘، ٚقـ اػتًؿٛا ؾٝ٘

ٔٳ ط_ 8 ـٹٜ ُٴؿڃوٹ ٔٵ ايڃ َٹ ٚٳنڂٓٵتٳ  ٌٴ  ِٳٝٵتٳ قځبٵ ـٵ عٳ ٚٳقځ ٕٳ  ـٳْٹوځ ( 91)أځٯ ّٳ ْٴٓٳذٿٝوځ بٹبٳ ٛٵ ؾځايڃٝٳ

ٔٵ ايٓٻايڇ َٹ ٕٻ نځجٹرلاڄ  ٚٳإڇ ًڃؿځوځ آٜٳ١ڄ  ٔٵ ػٳ ُٳ ٕٳ يٹ ٕٳ يٹتٳهڂٛ ٔٵ آٜٳاتٹٓٳا يځػٳاؾٹًڂٛ  11/277.صعٳ

إٔ ؾلعٕٛ ايقٟ أكهٌ إيٝ٘  ٢اعًِ إٔ ٖقٙ اٯ١ٜ أُلغ آ١ٜ ٗ ايكلإٓ ؿ٫ي١ عً

ٚقـ  ،عـ ػلٚدِٗ َٔ َِل قـ أُاب٘ ايػلمٚايقٟ أتبع بين إهلا٥ٌٝ ب ،َٛه٢

 . ٚآ١ٜ هٛك٠ ايبكل٠ ،أًاكت إيٝ٘ آ١ٜ هٛك٠ ا٭علاف

 (َٓؿتاغ) أٚ _ببا٤ ؾاكه١ٝ_ (َرلْبتا)ٍ ي٘ ٚؾلعٕٛ ٖقا ٖٛ َٓؿڀاغ ايجاْٞ، ٜٚكا

 (هٝنٚهذلٜى) ٖٚٛ ابٔ كعُوٝى ايجاْٞ إعلٚف عٓـ ايْٝٛإ باهِ (َٓٝؿتا)أٚ 

 1491َٔ ًَٛى ايعا١ً٥ ايتاهع١ عٌل٠ َٔ ا٭هل ايؿلع١ْٝٛ، ٚناْٛا ٗ سـٚؿ ه١ٓ 

 . قبٌ إوٝض

ڀاغ ايجاْٞ ؾ٬ ٌْو ٗ إٔ َٓؿ ،أٓل نإ ؾلعٕٛ ٖقا قِرلاڄ: قاٍ ابٔ دلٜر

َات غلٜكا ٗ ايبشل، ٚأْ٘ ػلدت دجت٘ بعـ ايػلم ؾـؾٔ ٗ ٚاؿٟ إًٛى ٗ 

ؾقنل إٓكبٕٛ عٔ اٯثاك أْ٘ ٚدـ قدلٙ ٖٓاى، ٚفيو ٧َٜٛ إٍ قٛي٘  ،ُعٝـ َِل

ًڃؿځوځ آٜٳ١ڄط :_تعاٍ_ ٔٵ ػٳ ُٳ ٕٳ يٹ ـٳْٹوځ يٹتٳهڂٛ ّٳ ْٴٓٳذٿٝوځ بٹبٳ ٛٵ  ص.ؾځايڃٝٳ
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، ٚإٕ نإ ٫ ٜٓاٗ إٔ ٜهٕٛ َات غلٜكاڄ _كلإٕ ُض بٛد٘ ق_ٚٚدٛؿ قدل ي٘ 

َ٪كػٛ ايكب٘ مل ٜتعلٓٛا يِؿ١ َٛت٘، َٚا فيو إ٫ ٭ٕ ايه١ٓٗ أْعٛا ع٢ً 

ن٬ٝ ٜتڀلم ايٌو إٍ ا٭١َ ؾُٝا ّذـ ب٘ ايه١ٓٗ نٌ ؾلعٕٛ َٔ ُؿات  ;إػؿا٥ٗا

 . ب٠ٛٓ اٯشل١

 . ُػرلاڄ ٭ْ٘ تلنٗا ٚابٓاڄ (طٛهرل)ٗ ًَو َِل ابٓت٘ إوُا٠  ٘ٴتٵؿځًځٚػٳ

ٚقـ دا٤ فنل غلم ؾلعٕٛ ٗ ايتٛكا٠ ٗ اٱُشاغ ايلابع عٌل َٔ هؿل 

 . اـلٚز بعباكات كتًؿ١ ايِلاس١ ٚاٱغ٬م

 وځؿځًڃػٳ ٔٵُٳيٹ ٕٳٛٵهڂتٳيٹ وځْٹـٳبٳبٹ وځٝٵذٿٓٳْٴ ّٳٛٵايٝٳؾځط :_تعاٍ_َٚٔ ؿقا٥ل ايكلإٓ قٛي٘ 

 ص.١ڄآٜٳ

ٚإْٗا ٕٔ اٱعذام ايعًُٞ  ٖٚٞ عباك٠ مل ٜأت ؾُٝا نتب َٔ أػباك ؾلعٕٛ،

 .١ٜ َٓڀبك١ ع٢ً ايٛاقع ايتاكىٞإف ناْت اٯ ;ٗ ايكلإٓ

ؾعجل  ،ٚايٛاٖل إٔ ا٭َٛاز أيكت دجت٘ ع٢ً ايواسٌ ايػلبٞ َٔ ايبشل ا٭ٓل

عًٝ٘ ايقٜٔ ػلدٛا ٜتكِٕٛ آثاكٙ ٖٔ بكٛا بعـٙ َـ١ٜٓ َِل ٕا اهتبڀأٚا كدٛع٘ 

 281_11/280 .ٕ عدل٠ شلِٚكدٛع دٌٝ٘، ؾلؾعٛٙ إٍ إـ١ٜٓ ٚنا

أِْٗ باؿكٚا إٍ اٱّإ بعـ  ٚإوتؼًّ َٔ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ قّٛ ْٜٛى_ 9

يٓنٍٚ ايعقاب، ٚقبٌ إٔ ٜٓنٍ بِٗ ايعقاب، ٚفيو ؿيٌٝ  تٛقعاڄ ;إٔ ؾاكقِٗ ْٜٛى

ع٢ً إٔ َعا١ًَ اهلل إٜاِٖ يٝوت كايؿ١ ٕا عاٌَ ب٘ غرلِٖ َٔ أٌٖ ايكل٣، ٚإٔ 

 .َٓكڀعاڄ ٚبقيو ٫ ٜهٕٛ اهتجٓا٥ِٗ اهتجٓا٤ٶػ١ُِٝٛ، يٝوت يكّٛ ْٜٛى 

11/289 
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ِٖٚ ػًٝ٘ َٔ  ،َٔ ب٬ؿ ايعلام(1)٣ٛٳٓٳٝٵٚقّٛ ْٜٛى ِٖ أٌٖ قل١ٜ ْٳ_ 10

 .اٯًٛكٌٜ ٚايٝٗٛؿ ايقٜٔ ناْٛا ٗ أهل ًَٛى بابٌ بعـ غتِٓل

ٚقـ تكـّ فنل  ،ٚناْت بعج١ ْٜٛى إيِٝٗ ٗ أٍٚ ايكلٕ ايجأَ قبٌ إوٝض

 . لْت٘ ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّْٜٛى ٚت

، ٚػلز َٔ ٕٚا نقب٘ أٌٖ ٣ْٛٓٝ تٛعـِٖ غوـ َـٜٓتِٗ بعـ أكبعٌ َٜٛاڄ

 ،ٚآَٓٛا باهلل ،ؾتابٛا ،عًِٝٗ، ؾًُا ػلز ػاؾٛا ْنٍٚ ايعقاب بِٗ إـ١ٜٓ غآباڄ

 .ؾكبٌ اهلل إّاِْٗ ٚمل ٜعقبِٗ

سٌ َٔ  أهٛؿ بعـ َٔٞ ٔو١ ٚث٬ثٌ َٜٛاڄ ٚإقنٛك أِْٗ كأٚا غُٝاڄ

 ،ؾعًُٛا أْ٘ َكـ١َ ايعقاب ،عًٍٛ ايعقاب _عًٝ٘ ايو٬ّ_تٛعـِٖ ْٜٛى 

 11/290 .ؾأَوو عِٓٗ ايعقاب _تعاٍ_ؾآَٓٛا ٚػٔعٛا هلل 

                                                 

ؼت١ٝ هان١ٓ، ٚبعـ ايٕٓٛ ايجا١ْٝ ٚاٚ َؿتٛس١ بعـٖا أيـ، ٖٞ إسـ٣ َـٕ  ٜا٤ بؿتض ايٌْٓٛ بُٝٓٗا_  1

قبٌ إع٬ٝؿ،   2229بٓاٖا إًو أًٛك ه١ٓ  ،ب٬ؿ أًٛك َٔ ايعلام، نا١ٓ٥ ع٢ً ائؿ١ ايٝول٣ َٔ ايـد١ً

 .ٍٚٚناْت َِڀاؾاڄ ًٕٛى أًٛك َٔ عٗـ ًًُٓاْ ا٭
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٫ٚ ٜعلف  زلٝت ٗ ْٝع إِاسـ ٚنتب ايتؿورل ٚايو١ٓ هٛك٠ ٖٛؿ،_ 1

ٗ سـٜح ابٔ "ٚنقيو ٚكؿت ٖقٙ ايتو١ُٝ عٔ ايٓيبشلا اهِ غرل فيو، 

ًٝبتين ٖٛؿ، ٚايٛاقع١، =: ، قاٍٜا كهٍٛ اهلل قـ ًبتٳ: أبا بهل قاٍ عباي إٔ

 .+ٚإله٬ت، ٚعِ ٜتوا٤يٕٛ، ٚإفا ايٌُى نٛكت

 .كٚاٙ ايذلَقٟ بوٓـ سؤ ٗ نتاب ايتؿورل َٔ هٛك٠ ايٛاقع١

 . ٚكٟٚ َٔ طلم أػل٣ بأيؿاٚ َتكاكب١ ٜنٜـ بعٔٗا ع٢ً بعض

ٚ٭ٕ َا سهٞ عٓ٘ ؾٝٗا  يتهلك ازل٘ ؾٝٗا ٔى َلات، ;ٚزلٝت باهِ ٖٛؿ

ؿٛا ؾٝٗا بأِْٗ قّٛ ٖٛؿ ٗ قٛي٘ ُٹٚٴ أطٍٛ ٖا سهٞ عٓ٘ ٗ غرلٖا، ٚ٭ٕ عاؿاڄ

ٖٴٛؿٺط ّڇ  ٛٵ  ص.أځ٫ بٴعٵـاڄ يٹعٳاؿٺ قځ

ٚقـ تكـّ ٗ تو١ُٝ هٛك٠ ْٜٛى ٚد٘ آػل يًتو١ُٝ ٜٓڀبل ع٢ً ٖقٙ ٖٚٛ 

 . صأيلطعُٝٝنٖا َٔ بٌ ايوٛك فٚات ا٫ؾتتاغ ب

ٚكٟٚ فيو عٔ ابٔ عباي ٚابٔ اينبرل، ٚقتاؿ٠  ،اؾُٗٛك ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا عٓـ

ٗٳاكڇط :إ٫ آ١ٜ ٚاسـ٠ ٖٚٞ ِٻ٠٬ځ طځلٳؾٹٞ ايٓٻ ِٵ اي ٔٳط :إٍ قٛي٘ صٚٳأځقٹ  .صيٹًقٻانٹلڇٜ

 .٬خ آٜات ْنيت بإـ١ٜٖٓٞ َه١ٝ إ٫ ث: ٚقاٍ ابٔ عڀ١ٝ

َٳا ٜٴٛسٳ٢ إڇيځٝٵوځط :_تعاٍ_ٖٚٞ قٛي٘  ٔٵ ط :، ٚقٛي٘صؾځًځعٳًډوځ تٳاكڇىڅ بٳعٵضٳ  ُٳ أځؾځ

٘ٹ ٔٵ كٳبٿ َٹ ٕٳ عٳًځ٢ بٳٝٿٓٳ١ٺ  ٘ٹط :إٍ قٛي٘ صنځا ٕٳ بٹ َٹٓٴٛ ٚٵيځ٦ٹوځ ٜٴ٪ٵ  ص.أڂ

ٗٳاكڇط :ْنيت ٗ عبـاهلل بٔ ه٬ّ، ٚقٛي٘ :قٌٝ ِٻ٠٬ځ طځلٳؾٹٞ ايٓٻ ِٵ اي  صٚٳأځقٹ

 صْرٗ ٍْد
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 ._نُا هٝأتٞ_ْنيت ٗ ق١ِ أبٞ ايٝول  :قٌٝ ،اٯ١ٜځ

ٖټ ٚا٭ُض أْٗا نًٗا َه١ٝ ٚإٔ َا كٟٚ َٔ  ِٷأهباب ايٓنٍٚ ٗ بعض آٜٗا تٛ

٫ًتباٙ ا٫هتـ٫ٍ بٗا ٗ ق١ِ بأْٗا ْنيت س٦ٓٝق نُا ٜأتٞ، ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ 

 . َٔ ٖقٙ ايج٬خ ٚآض أْٗا َه١ٝ

ت ايجا١ْٝ ـٻٚقـ عٴ ،ْنيت ٖقٙ ايوٛك٠ بعـ هٛك٠ ْٜٛى ٚقبٌ هٛك٠ ٜٛهـ

 .ٚاـُوٌ ٗ تلتٝب ْنٍٚ ايوٛك

٭ٕ  ;ا٤ تؿورل ٖقٙ ايوٛك٠ أْٗا ْنيت قبٌ هٛك٠ ْٜٛىْٚكٌ ابٔ عڀ١ٝ ٗ أثٓ

ٚٗ هٛك٠ ْٜٛى ٚقع ايتشـٟ بوٛك٠، ٚهٝأتٞ  ،ايتشـٟ ؾٝٗا ٚقع بعٌل هٛك

 . بٝإ ٖقا

ٚناْت آٜاتٗا ، ٣ ٚعٌلٜٔ ٗ ايعـؿ إـْٞ ا٭ػرلٚقـ عـت آٜاتٗا َا١٥ ٚإسـ

ٌٖ ايٌاّ َعـٚؿ٠ ٗ إـْٞ ا٭ٍٚ َا١٥ ٚاثٓتٌ ٚعٌلٜٔ، ٖٚٞ نقيو ٗ عـؿ أ

 312_11/311 .ٚٗ عـؿ أٌٖ ايبِل٠ ٚأٌٖ ايهٛؾ١ َا١٥ ٚث٬خ ٚعٌلٕٚ

ٕعاك١ٓ ايكلإٓ َا ت٧َٛ إيٝ٘  ;ابتـأت باٱّا٤ إٍ ايتشـٟ :ٚأغلآٗا _2

٘ٹ، اؿلٚف إكڀع١ ٗ أٍٚ ايوٛك٠ ٞڇ، بايكلإٓ ٚبات٥٬ٗا بايتٜٓٛ عٔ عباؿ٠  ٚبايٓٗ

 . _تعاٍ_غرل اهلل 

ٍٳ ّڈ ْقٜلٷ _ي٠٬ِ ٚايو٬ّعًٝ٘ ا_ ٚبإٔ ايلهٛ ِڈ يًٌُلنٌ بعقاب ٜٛ  ،عٛٝ

ٔڈ يًُ٪ٌَٓ َتاعڈ ٚبٌرلٷ ٌڈ سو  . َو٢ُٶ إٍ أد

ّٴ، اؿٌلڇ ٚإثباتٴ  أَٛكٳ َـبلٷ ٚإٔ اهللځ ،ع٢ً ػؿاٜا ايٓاي َڀًعٷ بإٔ اهللځ ٚاٱع٬

ٌٻ ٍّ ن  . ع٢ً ا٭كض س
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ػًكِٗ إ٫  إيٝ٘، ٚأْ٘ َا ايٓايڇ ٚإٔ َلدعٳ، بعـ إٔ مل تهٔ ايعٛاملڇ ٚػًلٴ

 .يًذنا٤

عُا ٜكٛي٘ إٌلنٕٛ َٚا ٜكذلسْٛ٘ َٔ آٜات ع٢ً  ٘ٴٚتوًٝتٴ"ايٓيبٿ ٚتجبٝتٴ

َٳًځوڅطٖٛاِٖ  لٳؾڃٚٳ ٘ٴ  َٳعٳ ٚٵ دٳا٤ٳ  ٘ٹ نځٓنٷ أځ ٍٳ عٳًځٝٵ ٛٵ٫ أڂْنڇ ٕٵ ٜٳكڂٛيڂٛا يځ  . صأځ

ٕڇ ِٗ آ١ٜڂبٳوٵٚإٔ سٳ ؾتبٌ  ;ؾعذنٚا عٔ َعاكٓت٘ ;ايقٟ ؼـاِٖ َعاكٓت٘ ايكلآ

 . باـواك٠ ٗ اٯػل٠ ؾِٗ أسكا٤ٴ ;ِٗػق٫ْٴ

ٓٳ ٌڈ بٴلٵٚ  . يؿلٜكٞ إ٪ٌَٓ ٚإٌلنٌ َج

ٌٴ ،ْٛلا٥ِٗ َٔ ا٭َِ ايبا٥ـ٠ َٔ قّٛ ْٛغ لٴنڃٚفٹ ٌٻ ٚتؿِٝ  بِٗ ٚعاؿٺ َا س

َا ٗ ْٝع  تعلٜٔاڄ ;ٚمثٛؿ، ٚإبلاِٖٝ، ٚقّٛ يٛٙ، َٚـٜٔ، ٚكهاي١ َٛه٢

 . اِٗ اييت ٜـعِْٛٗٗ آشلتٴعٵؿځٓٵو مل تٳؾإٕ أٚي٦ ;فيو َٔ ايعدل َٚا ٜٓبػٞ َٓ٘ اؿقك

 . يًُتبعٌ بورلِٖ ٚإٔ ٗ تًو ا٭ْبا٤ ع١ٛڄ

َٹ ٍڇ ٬ىځٚإٔ  ّٴ ٬ٓ ؾ٬ ًو ٗ إٔ  ;ٗ اٯػل٠ اهللٹ ِٗ عقابٳػٛؾٹ ائايٌ عـ

 . ٌَلنٞ ايعلب ُا٥لٕٚ إٍ َا ُاك إيٝ٘ أٚي٦و

ٌڇ ٚاْؿلؿت ٖقٙ ايوٛك٠ڂ ٕڇ ساؿخٹ بتؿِٝ  . ٘ٔٹٝٵٚغځ ايڀٛؾا

٘ باػت٬ف قّٛ َٛه٢ ٗ ايهتاب ايقٟ ٚتوًٝتٹ"باهت٦ٓاي ايٓيب ضٷلٵثِ عٳ

ٚإٔ ٫ ٜلنٓٛا إٍ  ،ؾُا ع٢ً ايلهٍٛ ٚأتباع٘ إ٫ إٔ ٜوتكِٝ ؾُٝا أَلٙ اهلل ;أٚتٝ٘

ؾإْ٘ ٫  ;إٌلنٌ، ٚإٔ عًِٝٗ باي٠٬ِ ٚايِدل ٚإٔٞ ٗ ايـع٠ٛ إٍ اي٬ِغ

 . ٬ٖى َع اي٬ِغ

 313_11/312  .بإقا١َ اي٠٬ِ ا٭َلٴٚ ، ٚعدلٷ ٚقـ ؽًٌ فيو عٛاتٷ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ٍْد 311

 
 12/14  .َٔ ا٭ًٝا٤ احملبٛب١ يًٓاي ٘ٴا يځُٳع٢ً غرلٙ بٹ تباٖٞ إل٤ٹ :ٚايؿؼل_ 3

َٳا ْٳلٳاىځ اتٻبٳعٳوځ ط_ 4 ٚٳ َٹجٵًځٓٳا  ٌٳلاڄ  َٳا ْٳلٳاىځ إڇ٫ډ بٳ ٘ٹ  َٹ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ُٳٮ ايډقٹٜ ٍٳ ايڃ ؾځكځا

ِٵ أځكٳافٹ ٖٴ ٔٳ  ٌٳإڇ٫ډ ايډقٹٜ ِٵ نځافٹبٹ ٛڂٓټهڂ ٌٵ ْٳ ٌڈ بٳ ٔٵ ٔٵ ؾځ َٹ ِٵ عٳًځٝٵٓٳا  َٳا ْٳلٳ٣ يځهڂ ٚٳ ٟڇ   يڂٓٳا بٳاؿٹٟ ايلٻأڃ

 .ص(27)

يٲًاك٠ إٍ أِْٗ باؿكٚٙ  صآٳًڃهٳكٵأځطعڀـ قٍٛ إٮ َٔ قَٛ٘ بايؿا٤ ع٢ً ؾعٌ 

ٌٷط :بايتهقٜب ٚاجملاؿي١ ايباط١ً ٕا قاٍ شلِ َٴبٹ ِٵ ْٳقٹٜلٷ  ٚمل  ،إٍ آػلٙ صإڇْٿٞ يځهڂ

 ;عٔ ايؿا٤ نُا ٚقع ٗ ا٭علاف فلؿاڄ صٍٳاڃقځطعتكع سها١ٜ ابتـا٤ قاٚكتِٗ إٜاٙ ب

٭ٕ ابتـا٤ قاٚكت٘ إٜاِٖ ٖٓا مل ٜكع بًؿٜ ايكٍٛ ؾًِ وو دٛابِٗ بڀلٜك١ 

 . احملاٚكات غ٬ف آ١ٜ ا٭علاف

٘ٹ إڇط :_تعاٍ_ٚتكـّ عٓـ قٛي٘  ،هاؿ٠ ايكّٛ :ٚإٮ َٹ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ ُٳٮ  ٍٳ ايڃ ْٻا يځٓٳلٳاىځ قځا

ٌڈ َٴبٹ ٍڈ  ٓٳ٬  . ٗ هٛك٠ ا٭علاف صؾٹٞ 

ؾكـَٛا يقيو َكـَات اهتؼًِٛا َٓٗا تهقٜب٘، ٚتًو  ;دنَٛا بتهقٜب٘

َكـَات باط١ً أقاَٖٛا ع٢ً َا ًاع بِٝٓٗ َٔ إػايڀات ايباط١ً اييت كٚدٗا 

َٴٛٳعًٝ٘ قٹ ًضٷڀځِٵَٴ ؾهاْٛا ٜعـٕٚ ايتؿآٌ بايو٪ؿؿ ٖٚٛ ًلفٷ ;اٱيـ ٚايعاؿ٠ ٘ ا

ّٴ ايٌذاع١ڂ ؿٕٚ ٛٿوٳٝٴؾځ ;دوـ١ٜ َاؿ١ٜڄ ، ٚناْٛا هعًٕٛ أهباب ايو٪ؿؿ أهباباڄٚايهل

٭ِْٗ ببواط١ َـاكنِٗ ايعك١ًٝ  ;ذ١ نأِْٗ ػٌب َوٓـ٠ٗڇأُشاب ا٭دواّ ايبٳ

ٛٿ ٔٳوٵٜعُٕٛٛ سٴ ٭ِْٗ ٜڀُعٕٛ ٗ ْٛاشلِ،  ;ؿٕٚ أٌٖ ايػ٢ٓايقٚات، ٜٚو

 .يـؾاع أعـا٥ِِْٗٚٗ ـټعٹ٭ِْٗ ٜٴ ;اٍٜٚوٛؿٕٚ ا٭بڀ

 ;ٚإَا َؼايڀ١ أتباعِٗ ،ثِ ِٖ ٜعلؾٕٛ أُشاب تًو اـ٬ٍ إَا َؼايڀتِٗ
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ـٹ ؾإٕ ناْٛا َٔ  ;ؾٛا أتباع٘ ٚأِْاكٙلٻعٳٛٙ تٳؾڂلڇعٵٚمل ٜٳ ّڈٛٵقځ ؾإفا تواَعٛا بوٝ

 .ا٭ًلاف ٚايواؿ٠ عًُٛا أِْٗ َا اتبعٛٙ إ٫ ٕا كأٚا ؾٝ٘ َٔ َٛدبات ايوٝاؿ٠

إف ٫ عٓا١ٜ شلِ باؾاْب ايٓؿواْٞ  ;سٛاٍ أٌٖ اي٬ٔي١ٖٚقٙ أهباب ١ُ٥٬َ ٭

 . َٔ اشلٝهٌ اٱْواْٞ

 ،ؿع٠ٛ عًُٛا َٓٗا أْ٘ ٜكٛؿِٖ إٍ طاعت٘ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ؾًُا ؿعاِٖ ْٛغ 

ـٻ ،ؾؿهلٚا عًٝ٘ _ؾلأٚا ا٭هباب إأيٛؾ١ بِٝٓٗ يًو٪ؿؿ َؿكٛؿ٠ َٔ ْٛغ  ،كٚاٚق

ؾذنَٛا  ;سكٝل بايوٝاؿ٠ عًِٝٗ ؾذنَٛا بأْ٘ غرل (1)َٚٔ ايقٜٔ اتعبٛٙ _ايو٬ّ

 . ٚقٝاؿ٠ شلا ،بتهقٜب٘ ؾُٝا اؿعاٙ َٔ ايلهاي١ بوٝاؿ٠ يٮ١َ

ٖٚ٪٤٫ يكِٛك عكٛشلِ ٚٓعـ َـاكنِٗ مل ٜبًػٛا إؿكاى أهباب ايهُاٍ 

يًٓاي بايِـؾ١ َٔ هع١  ضٴلڇعٵاؿل، ؾقٖبٛا ٜتڀًبٕٛ ايهُاٍ َٔ أعلاض تٳ

 .َاٍ، أٚ ق٠ٛ أتباع، أٚ عن٠ قب١ًٝ

٫ٚ إًعاك شلا بهُاٍ  ،ٖا ٗ دًب ايٓؿع ايعاّأثلٴ ؿٴلڇڀډا٤ ٫ ٜٳٚتًو أًٝ

ٕٴإف ٌٜاكن٘ ؾٝٗا أقٌ ايٓاي عك٫ٛڄ ;ُاسبٗا ِٴ ، ٚاؿٝٛا َجٌ ايبكل٠ َا ٗ  ا٭عذ

ف، بٌ غايب ساشلا أْٗا بٔـ ٛيي، ٚايٌا٠ َا ع٢ً ٚٗلٖا َٔ ُ ٓلعٗا َٔ

 .فيو

٫ أثل شلا ٗ  ١ٺكځًڃػٹ ، أٚ مٜاؿ٠ٹٚكَا تڀًبٛا ايهُاٍ ٗ أدٓاي غرل َأيٛؾ١ ناؾٔ

 .عٌُ إتِـ بٗا َجٌ ْاٍ ايِٛك٠ ٚنُاٍ ايكا١َ

ٚتًو ٚإٕ ناْت ٬َم١َ ُٕٛٛؾاتٗا يهٓٗا ٫ تؿٝـِٖ إٔ ٜهْٛٛا َِاؿك 

                                                 

 .اتبعٛٙ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚايِٛاب_  1
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 .ؾكـ ٌٜاكنِٗ ؾٝٗا نجرل َٔ ايعذُاٚات نايٛبا٤ ٚإٗا ٚايڀٛاٜٚى ;نُا٫ت

 ،يك٠ٛ ٚايعن٠ َٔ بوڀ١ اؾوِؾإٕ اكتكٛا ع٢ً فيو تڀًبٛا ايهُاٍ ٗ أهباب ا

 .ٚايٌذاع١ ع٢ً يكا٤ ايعـٚ ،ٚاجملايـ٠ ،ٚإداؿ٠ ايلَا١ٜ

 ;ٚيهٓٗا َه٬ُت يًهُاٍ اٱْواْٞ ،ٖٚقٙ أًب٘ بإٔ تعـ ٗ أهباب ايهُاٍ

٭ْٗا آ٫ت ٱْكاف إكاُـ ايوا١َٝ عٓـ أٌٖ ايعكٍٛ ايلادش١ ٚاؿه١ُ اٱشل١ٝ 

 .نا٭ْبٝا٤ ٚإًٛى ايِاؿٌ

ٱْؿاف إكاُـ ايو١٦ٝ َجٌ ًذاع١ أٌٖ اؿلاب١  تهٕٛ آ٫تٺٚبـٕٚ فيو 

ٌټ  . ٫قتشاّ َٓامٍ اٯٌَٓ ;اك، َٚجٌ ايك٠ٛ ع٢ً ػًع ا٭بٛابڀډٚقڀاع ايڀلٜل ٚاي

لؿ ڀډؾُٗا ايوبب إڂ ;ٚاهتكا١َ ايعكٌ ،ٚإِا ايهُاٍ اؿل ٖٛ منا٤ ايٓؿى

يك٣ٛ إٓؿق٠ ػاؿ١َ ٱِٜاٍ إٓاؾع ايعا١َ ٕا ٗ ٖقا ايعامل، ٚشلُا تهٕٛ ا

ٚإًذ٦ٌ يًڀػا٠ ع٢ً اـٓٛع إٍ ايـٜٔ، ع٢ً  ،نايٌذاع١ يًُـاؾعٌ عٔ اؿل

ؾ٬ ٜهٕٛ ي٘ ايع١ُِ َٔ فيو إ٫ إفا  ;ايِٛاب ١ٹبٳٝٵٚغځ ،إٔ فيو َعلض يًؼڀأ

 . باٱكًاؿ اٱشلٞ إعِّٛ، ٖٚٛ َكاّ ايٓب٠٤ٛ ٚايلهاي١ نإ قؿٛؾاڄ

ٚتڀًبٛا  ،ِلٚا عٔ إؿكاى أهباب ايهُاٍؾٗ٪٤٫ ايهؿل٠ َٔ قّٛ ْٛغ ٕا ق

ؾًِ ٜلٚٙ َٔ دٓى  ،ٚأتباع٘ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ا٭هباب َٔ غرل َهاْٗا ْٛلٚا ْٛساڄ

غرل ايبٌل، ٚتأًَٛٙ ٚأتباع٘ ؾًِ ٜلٚا ٗ أدواَِٗ َا ّٝنِٖ عٔ ايٓاي ٚكَا نإ 

ٌٴ  . أٚ أطٍٛ أدواَاڄ ،ٚدٖٛاڄ ٗ عُّٛ ا٭١َ َٔ ِٖ أْ

َٹجٵًځٓٳاط :٫هتـ٫ٍ ؾكايٛأَ أدٌ فيو أػڀأٚا ا ٌٳلاڄ   ص.َٳا ْٳلٳاىځ إڇ٫ډ بٳ

٭ِْٗ دعًٛا  ;ٖٓا ك١ٜ٩ ايعٌ ٚايل١ٜ٩ڂ ،ؾأهٓـٚا ا٫هتـ٫ٍ إٍ ايل١ٜ٩ٹ
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َٔ احملوٛي َٔ أسٛاٍ ا٭دواّ، أٟ َا ْلاى غرل إْوإ،  اهتـ٫شلِ ٓلٚكٜاڄ

 47_12/45 .ٖٚٛ ٖاثٌ يًٓاي ٫ ٜنٜـ عًِٝٗ دٛاكغ أٚ قٛا٥ِ ما٥ـ٠

 12/68 .ٖٚٛ تعذب باستكاك ٚاهتشُام ،ا٫هتٗنا٤ :ٚايوؼل١ٜ_ 5

 .سكٝكت٘ ادتٝام ايڀعاّ ٚايٌلاب إٍ اؿًل بـٕٚ اهتكلاك ٗ ايؿِ :عًڃٚايبٳ_ 6

 ا٭كضڇ عڇًڃٖٚٛ ٖٓا اهتعاك٠ ٱؿػاٍ اي٤ٌٞ ٗ باطٔ ٤ًٞ بولع١، َٚع٢ٓ بٳ

 ٜهٔ دؿاف عٝح مل كاؿ ايبايعڇؿٹؿػٛي٘ ٗ باطٓٗا بولع١ نولع١ امٵ :َا٤ٖا

ٌڈ ،ا٭كض علاك٠ سلى أٚ كٜاغ ٍّ بٌ نإ بعُ ٌڈ أكٓ ، ٚقـ ٜهٕٛ فيو عاد

ٍٳ اٌْكت ب٘ طبك١ ا٭كض ٗ َٛآع نجرل٠ ست٢ غاكت  ٚػوؿاڄ بإسـاخ اهلل م٫م

 12/78 .إٝاٙ اييت ناْت ع٢ً هڀض ا٭كض

 ٭ْ٘ إفا نـ ْنٍٚ إڀل مل ;َوتعاك يهـ ْنٍٚ إڀل َٓٗا :ٚإق٬ع ايوُا٤_ 7

٭ْ٘ ايوبب ا٭عِٛ  ;ؼًـ إا٤ ايقٟ غاك ٗ ا٭كض، ٚيقيو قـّ ا٭َل بايبًعٜٴ

 12/78 .يػٝض إا٤

 .(أكاكاٙ) :ايعلام ٚأكَٝٓا، ٜكاٍ ي٘ ايّٝٛ اهِ دبٌ بٌ :ٚاؾٛؿٟ_ 8

ٌڇ داْبٳ ٕٻإكها٥ٗا ع٢ً دبٌ أځ ٚسه١ُڂ ٫هتكلاك ايوؿ١ٓٝ عٓـ ْنٍٚ  ٔٴهځَٵأځ اؾب

 .ؾإفا َايت اهتٓـت إٍ داْب اؾبٌ ;ـ َا ٜٓنٍ َعُِٛٗ٭ْٗا ؽـ عٓ ;ايلانبٌ

12/79 

٭ٕ إع٢ٓ ٖقا إٌاك إيٝ٘  ،َلنب١ َٔ َبتـأ ٚػدل ص:ٖٳقٳا بٳعٵًٹٞط١ًْٚ_ 9

 ؟ٖٛ بعًٞ، أٟ نٝـ ٜهٕٛ ي٘ ٚيـ ٖٚٛ نُا تل٣

 . ع٢ً اؿاٍ َٔ اهِ اٱًاك٠ َب١ٓٝ يًُكِٛؿ َٔ اٱًاك٠ ًٝؼاڄ ٚاْتِب
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بٝإ َٔ  صٞٵًٹعٵبٳطبلؾع ًٝؽ ع٢ً إٔ  صؽٷٝٵًٳ ٞٵًٹعٵا بٳقٳٖٳٚٳطٚقلأ ابٔ َوعٛؿ 

 . َٚع٢ٓ ايكلا٤تٌ ٚاسـ ،ػدل إبتـأ صؽٷٝٵًٳطٚ صاقٳٖٳط

ٚقـ دلت ع٢ً ٖقٙ ايكلا٠٤ ْاؿك٠ يڀٝؿ١ ٖٚٞ َا أػدلْا ًٝؼٓا ا٭هتاف اؾًٌٝ 

هامل بٛ سادب إٔ أبا ايعباي إدلؿ ؿعٞ عٓـ بعض ا٭عٝإ ٗ بػـاؿ إٍ َأؿب١، 

 : ًُا ؾلغٛا َٔ ايڀعاّ غٓت َٔ ٚكا٤ ايوتاك داك١ٜ يلب إٓنٍ ببٝتٌؾ

ُل ت متع تتُتِتتت  ُضاٗاتتت ُودُُُ:ٔقتتتيفلٕ ُمتتتيُف

ُ

ُاِتتتُُٕ رتغتتتبُْاالُ ع   تتت:ُفقيفلتتتجُ

ُ ٛشُفىتتتتتتتيفُِتتتتتتتُ٘ الٌٌُتتتتتتتتت ٚشُُ ُٔ بتثت تتتتتتتتيفو

ُ

ُفثصتتتغ ُ زتتتالُٖٓٔ تتتقىتُلمسٍتتتتبُُُُ

: ٓنٍكب إؾڀلب نٌ َٔ باجملًى إ٫ أبا ايعباي إدلؿ ؾًِ ٜتشلى، ؾكاٍ ي٘ ُ

 ؟َا يو مل ٜڀلبو ٖقا

ٚمل ٜعًِ  ،َعلض بايلؾع: َعقٚك ووبين ؿٓت ٗ إٔ قًت: ؾكايت اؾاك١ٜ

 .(1)ؾڀلب إدلؿ شلقا اؾٛاب صؽٷٝٵًٳ ٞٵًٹعٵا بٳقٳٖٳٚٳطإٔ عبـاهلل بٔ َوعٛؿ قلأ 

12/121 

ـٷطٚا٫هتؿٗاّ ٗ _ 10 ًٹٝ ٌٷ كٳ ِٵ كٳدٴ َٹٓٵهڂ ٭ٕ إٖا١ْ  ;إْهاك ٚتٛبٝؽ صأځيځٝٵىٳ 

  .ٔٝـ َوب١ ٫ ٜؿعًٗا إ٫ أٌٖ ايوؿا١ٖاي

ٚاْعـاّ  ،َع٢ٓ بعٔهِ أْهل عًِٝٗ ُاي٪ِٖ ع٢ً ايباطٌ صِٵهڂٓٵَٹط :ٚقٛي٘

ٌڈ ـٺ كد  .َٔ بِٝٓٗ كًٝ

 ،يٝٛٗل ؾِٝٗ َٔ ٜتؿڀٔ إٍ ؾواؿ َا ِٖ ؾٝ٘ ;ٖٚقا إغلا٤ شلِ ع٢ً ايتعكٌ

                                                 

كأٜت ٖقٙ ايٓاؿك٠ ٗ ايباب ايجاْٞ َٔ نتاب ايهاْٝات ٭بٞ ايعباي اؾلداْٞ، طبع ايوعاؿ٠ _  1

 .ٚاسوبٗا ؿػ١ًٝ ؾٝ٘ 1326بايكاٖل٠ ه١ٓ 



 

 

316 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ٍْد

 

 

 

 

 

ٚبايعهى ، ؾإٕ ٚٗٛك ايلًٝـ ٗ ايؿ١٦ ائاي١ ٜؿتض باب ايلًاؿ شلِ ;ؾٝٓٗاِٖ

 12/129 .ُاي٪ِٖ ع٢ً ايباطٌ ٜنٜـِٖ ٓلا٠ٚ ب٘

ـٺط :١ًْٚ_ 11 ِٵ بٹبٳعٹٝ َٹٓٵهڂ ٙٺ  ّٴ يڂٛ ٛٵ َٳا قځ ٗ َٛٓع اؿاٍ َٔ ُٓرل  صٚٳ

ِٵط :ايِٓب ٗ قٛي٘ ِٹٝبٳهڂ ٕٵ ٜٴ  .ٚايٛاٚ كابڀ١ اؾ١ًُ صأځ

إف اعتدل قلب مَاِْٗ  ;ٕٚع٢ٓ اؿاٍ ٖٓا َنٜـ َٓاهب١ ُٕٕٔٛ ًْتٗا

 . ْ٘ ساي١ َٔ أسٛاٍ إؼاطبٌبإؼاطبٌ نأ

غرل بعٝـ  _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ؾنَٔ يٛٙ ;ٚإلاؿ بايبعـ بعـ اينَٔ ٚإهإ ٚايٓوب

إف َٓامٍ َـٜٔ عٓـ  ;ٚايـٜاك قلٜب١ َٔ ؿٜاكِٖ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٗ مَٔ ًعٝب

عكب١ أ١ًٜ فاٚك٠ َعإ ٖا ًٜٞ اؿذام، ٚؿٜاك قّٛ يٛٙ بٓاس١ٝ ا٭كؿٕ إٍ ايبشل 

 ٖٚٛ دـ ايكب١ًٝ إوُا٠ بازل٘_ عًُٝٗا ايو٬ّ _ ٚنإ َـٜٔ بٔ إبلاِٖٝ إٝت 

 12/147 .باب١ٓ يٛٙ َتنٚداڄ

َٳتٹط :َٚع٢ٓ_ 12 ٚٳا٭ځكٵضٴ َٳا ؿٳا ٛٳاتٴ  ُٳ ٭ْ٘ دل٣ فل٣  (1)ايتأٜٝـ صايوٻ

 :_تعاٍ_إجٌ، ٚإ٫ ؾإٕ ايوُاٚات ٚا٭كض إعلٚؾ١ تُٔشٌ ٦َٜٛق، قاٍ 

ٍٴ ا٭ځط ـٻ ّٳ تٴبٳ ٛٵ ٛٳاتٴٜٳ ُٳ ٚٳايوٻ  . أٚ ٜلاؿ زلاٚات اٯػل٠ ٚأكٓٗا صكٵضٴ غځٝٵلٳ ا٭ځكٵضڇ 

ًٳا٤ٳ كٳبټوځطٚ َٳا  ا َٳط :اهتجٓا٤ َٔ ا٭مَإ اييت عُٗا ايٛلف ٗ قٛي٘ صإڇ٫ډ 

َٳؿٳ أٟ إ٫ ا٭مَإ اييت ًا٤ اهلل ؾٝٗا عـّ ػًٛؿِٖ، ٜٚوتتبع فيو اهتجٓا٤  صتٹا

 .يٮمَإ بعض اـايـٜٔ تبعاڄ

 .إُٛٛي١ أْٗا يػرل ايعاقٌ صَاطا٤ ع٢ً غايب إط٬م ٖٚقا بٓ

                                                 

 (ّ. )ايتأبٝـ: يعً٘_  1
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ٔٳطٚهٛم إٔ ٜهٕٛ اهتجٓا٤ َٔ ُٓرل  ـٹٜ تڀًل ع٢ً  صَاط٭ٕ  صػٳايٹ

ٔٳ ايٓٿوٳا٤ٹط :نكٛي٘ ايعاقٌ نجرلاڄ َٹ ِٵ   ص.َٳا طځابٳ يځهڂ

 . ٚقـ تهلك ٖقا ا٫هتجٓا٤ ٗ اٯ١ٜ َلتٌ

َٳ ;طٍٛ إـ٠ؾإكِٛؿ إٔ أٌٖ ايٓاك َلاتب ٗ  ؾأَا ا٭ٍٚ َُٓٗا  ٔٵؾُِٓٗ 

: ٜعقب ثِ ٜعؿ٢ عٓ٘، َجٌ أٌٖ إعاُٞ َٔ إٛسـٜٔ، نُا دا٤ ٗ اؿـٜح

 . أِْٗ ٜكاٍ شلِ اؾُٕٗٓٝٛ ٗ اؾ١ٓ، َِٚٓٗ اـايـٕٚ ِٖٚ إٌلنٕٛ ٚايهؿاك

ـٴط١ًْٚ  ُٳا ٜٴلڇٜ ٍٷ يٹ ٕٻ كٳبٻوځ ؾځعٻا ٭ٕ  ;اهت٦ٓاف بٝاْٞ ْا٧ً عٔ ا٫هتجٓا٤ص إڇ

أٚ  ،َا ٖٛ تعٌٝ إوتج٢ٓ: ٗ ْؿى ايواَع إٔ ٜكٍٛ ه٪ا٫ڄ ٧ٴٌٹٓٵٜٴ إْاٍ إوتج٢ٓ

 . ٖٚقا َٛٗل َٔ َٛاٖل ايتؿٜٛض إٍ اهلل ،ٕافا مل ٜهٔ اـًٛؿ عاَاڄ

ـٴٚاط ٚأَا ا٫هتجٓا٤ ايجاْٞ ايٛاقع ٗ داْب ٔٳ هٴعٹ : ؾٝشتٌُ َعٌٓٝ صايډقٹٜ

ٖٚٞ إـ٠ اييت ٜـػٌ إ٫ َا ًا٤ كبو ٗ أٍٚ أم١َٓ ايكٝا١َ، : أسـُٖا إٔ ٜلاؿ

ؾٝٗا عِا٠ إ٪ٌَٓ غرل ايتا٥بٌ ٗ ايعقاب إٍ إٔ ٜعؿٛ اهلل عِٓٗ بؿًٔ٘ بـٕٚ 

ٜـػٌ ْاي دِٗٓ ست٢ =: اع١ نُا ٗ ايِشٝض َٔ سـٜح أْىًؿاع١، أٚ بٌؿ

 . +ٖ٪٤٫ اؾُٕٗٓٝٛ: ؾٝكاٍ ،ٚأؿػًٛا اؾ١ٓ ،ػلدٛاإفا ُاكٚا ناؿ١ُُ أڂ

ع٢ً  تِٖٛ اهتشكام أسـ فيو ايٓعِٝ سكاڄٚوتٌُ إٔ ٜكِـ َٓ٘ ايتشقٜل َٔ 

 . بٌ ٖٛ َٛٗل َٔ َٛاٖل ايؿٌٔ ٚايل١ٓ ،اهلل

ٚيٝى ًٜنّ َٔ ا٫هتجٓا٤ إعًل ع٢ً ا١٦ٌٕٝ ٚقٛع ا١٦ٌٕٝ بٌ إِا ٜكتٔٞ أْٗا 

 ٫ ٌٜا٤ يٛ تعًكت ا١٦ٌٕٝ يٛقع إوتج٢ٓ، ٚقـ ؿيت ايٛعٛؿ اٱشل١ٝ ع٢ً إٔ اهلل

 .إػلاز أٌٖ اؾ١ٓ َٓٗا
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، ؾ٬ ٜٓكڀع عِٓٗ ْعُٝٗا ;ا نإ ؾِٗ إفا أؿػًٛا اؾ١ٓ ناْٛا ػايـٜٔ ؾٝٗاٚأٜا َ

َٳذٵقٴٚفٺط :ٖٚٛ َع٢ٓ قٛي٘  . صعٳڀځا٤ٶ غځٝٵلٳ 

 166_12/165 .إكڀٛع :ٚاجملقٚف

 ;ف، ٖٚٞ ايواع١ ايكلٜب١ َٔ أػتٗالٳلؾ١ ٚغڂْع ميؿ١ َجٌ غڂ :ـيځٚاينټ_ 13

 .ٌٝؾعًِ إٔ إأَٛك إٜكاع اي٠٬ِ ٗ ميـ َٔ ايً

نإ فيو  _ ٔ ايًِٛات إأَٛك بإقاَتٗا ٗ ٖقٙ إـ٠ َٔ اينَإٝٻعٳتٴ ِٵٕٚا يځ

ايو١ٓ ٚايعٌُ إتٛاتل غُى ًُٛات ٖٞ ايِبض ٚايٛٗل ٚايعِل  ٘ٴتٵٓٳٝٻبٳؾځ ;ف٬ُڄ

ٯٜات نجرل٠ ٗ ايكلإٓ ناْت ف١ًُ ٗ تعٌٝ  ٚإػلب ٚايعٌا٤، ٚنإ فيو بٝاْاڄ

ُٵىڇ إڇيځ٢ غځوٳلڇ : ط_تعاٍ_ أٚقات ايًِٛات َجٌ قٛي٘ ٌٻ ـٴيڂٛىٹ اي ِٻ٠٬ځ يٹ ِٵ اي أځقٹ

ٗٴٛؿاڄ ٌٵ َٳ ٕٳ  ٕٳ ايڃؿځذٵلڇ نځا ٕٻ قڂلٵآ ٕٳ ايڃؿځذٵلڇ إڇ ٚٳقڂلٵآ ٌڇ   . صايًډٝٵ

ٚإكِٛؿ إٔ تهٕٛ اي٠٬ِ أٍٚ أعُاٍ إوًِ إفا أُبض ٖٚٞ ٠٬ُ ايِبض 

 ١ًُ ؾُٝا بٌيتهٕٛ ايو٦ٝات اؿا ;ٚآػل أعُاي٘ إفا أَو٢ ٖٚٞ ٠٬ُ ايعٌا٤

 .فيو ٖش٠ٛ باؿوٓات اؿاؾ١ بٗا

ٖٚقا ٌَرل إٍ سه١ُ نلا١ٖ اؿـٜح بعـ ٠٬ُ ايعٌا٤ يًشح ع٢ً اي٠٬ِ 

 .عٓٗا ١ڂًځؿڃايػٳ ضٴلڇعٵٚػا١ُ َا نإ َٓٗا ٗ أٚقات تٳ

ٚيٝى ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ َا ٜكتٔٞ سِل ايٛدٛب  ،ٚقـ ثبت ٚدٛبُٗا بأؿي١ أػل

 12/179 .ٗ إقنٛك ؾٝٗا

ٌٌُٜ إفٖاب ٚقٛعٗا بإٔ ِٜرل اْوٝام ايٓؿى إٍ تلى  فٖاب ايو٦ٝاتٚإ _14

ُٴٓٵهځلڇط :_تعاٍ_نكٛي٘  ٖٚٝٓاڄ ايو٦ٝات ه٬ٗڄ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔٵ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ِٻ٠٬ځ تٳٓٵ ٕٻ اي  صإڇ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ٍْد 321

 
 .ٜهٕٛ ٖقا َٔ ػِا٥ّ اؿوٓات نًٗاٚ

قٛ إمثٗا إفا ٚقعت، ٜٚهٕٛ ٖقا َٔ ػِا٥ّ اؿوٓات نًٗا  _أٜٔاڄ_ٌٌُٜٚ 

 . َٔ اهلل ع٢ً عباؿٙ ايِاؿٌ ٬ڄؾٔ

ٕڀًل ٖقٙ  ٚقٌُ ايو٦ٝات ٖٓا ع٢ً ايو٦ٝات ايِػا٥ل اييت ٖٞ َٔ ايًُِ ٬ٓڄ

ِٳطاٯ١ٜ ع٢ً َكٝـ آ١ٜ  ُٳ ٍٳ إڇ٫ډ ايًډ ٛٳاسٹ ٚٳايڃؿځ ِڇ  ٕٳ نځبٳا٥ٹلٳ اٱڇثٵ ٔٳ ٜٳذٵتٳٓٹبٴٛ ٚقٛي٘  صايډقٹٜ

ٛٵط :_تعاٍ_ ٗٳ َٳا تٴٓٵ ٕٵ تٳذٵتٳٓٹبٴٛا نځبٳا٥ٹلٳ  ِٵإڇ ِٵ هٳٝٿ٦ٳاتٹهڂ ٘ٴ ْٴهځؿِّلٵ عٳٓٵهڂ ؾٝشٌِ َٔ  صٕٳ عٳٓٵ

أٚ إٔ اٱتٝإ  ،يػؿلإ ايِػا٥ل فُٛع اٯٜات إٔ ادتٓاب ايؿٛاسٍ دعً٘ اهلل هبباڄ

ٕٵ ط :_تعاٍ_باؿوٓات ٜقٖب أثل ايو٦ٝات ايِػا٥ل، ٚقـ تكـّ فيو عٓـ قٛي٘  إڇ

٘ٴ ْٴهځؿِّلٵ ٕٳ عٳٓٵ ٛٵ ٗٳ َٳا تٴٓٵ ِٵ تٳذٵتٳٓٹبٴٛا نځبٳا٥ٹلٳ  ِٵ هٳٝٿ٦ٳاتٹهڂ  . ٗ هٛك٠ ايٓوا٤ صعٳٓٵهڂ

ب َٔ اَلأ٠ قب١ً إٔ كد٬ أُا: ÷عبـاهلل بٔ َوعٛؿك٣ٚ ايبؼاكٟ عٔ 

ٚٳمٴيځؿاڄ طؾقنل فيو ؾأْنيت عًٝ٘ "سلاّ ؾأت٢ ايٓيب ٗٳاكڇ  ِٻ٠٬ځ طځلٳؾٹٞ ايٓٻ ِٵ اي ٚٳأځقٹ

ٌڇ ٔٵ ايًډٝٵ  . ٕٔ عٌُ بٗا َٔ أَيت: قاٍ؟ أيٞ ٖقٙ: ؾكاٍ ايلدٌص َٹ

إْٞ : ؾكاٍ"دا٤ كدٌ إٍ ايٓيب: قاٍ÷عٔ ابٔ َوعٛؿ ك٣ٚ ايذلَقٟٚ

 ;ٖٚا أْا فا ،ٚإْٞ أُبت َٓٗا َا ؿٕٚ إٔ أَوٗا ،عاؾت اَلأ٠ ٗ أق٢ِ إـ١ٜٓ

ٗٻ ؾأتبع٘  ;ؾاْڀًل ايلدٌ ٦ًٝاڄ"َا ٦ًت، ؾًِ ٜلؿ عًٝ٘ كهٍٛ اهلل  ؾاقض 

ِٻ ِڇقٹأځٚٳطؾـعاٙ ؾت٬ عًٝ٘  كد٬ڄ إٍ آػل اٯ١ٜ، ؾكاٍ كدٌ  صاكڇٗٳايٓٻ ٞڇؾځلٳطځ ٠ځ٬ځاي

 .٫، بٌ يًٓاي ناؾ١: قاٍ؟ ٘ ػا١ُٖقا ي: َٔ ايكّٛ

 181_12/180 .ٖقا سـٜح سؤ ُشٝض: قاٍ ايذلَقٟ

٭ٕ نٌ َا  ;مٜاؿ٠ ٜكٝٓ٘ َٚعًَٛات٘ َا ٚعـٙ اهلل:"ٚتجبٝت ؾ٪اؿ ايلهٍٛ _15

بإٔ ساي٘  ٚعًُاڄ ٜعاؿ فنلٙ َٔ قِّ ا٭ْبٝا٤ ٚأسٛاٍ أِٖٗ َعِٗ ٜنٜـٙ تقنلاڄ
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بإٔ عاقبت٘ ايِٓل ع٢ً أعـا٥٘، ٚػـؿ  ٚامؿاؿ تقنلاڄ ،ع٢ً هٓٔ ا٭ْبٝا٤ داكڈ

تجبٝت  :ٚايِدل ،تو١ًٝ ع٢ً َا ًٜكاٙ َٔ قَٛ٘ َٔ ايتهقٜب ٚفيو ٜنٜـٙ ُدلاڄ

 . ايؿ٪اؿ

 ٚإٔ ُاثٌ أسٛاٍ ا٭َِ تًكا٤ ؿع٠ٛ أْبٝا٥ٗا َع اػت٬ف ايعِٛك ٜنٜـٙ عًُاڄ

 ;َتؿاٚت١، ٚإٔ قبٍٛ اشلـٟ ٖٛ َٓت٢ٗ اكتكا٤ ايعكٌ بإٔ َلاتب ايعكٍٛ ايبٌل١ٜ

ًٹ ٗ ايبٌل، ٚإٔ إِاكع١ بٌ اؿل ٚايباطٌ ًإٔ  قـ١ّڅ ١څٓٳٌٹٓٵؾٝعًِ إٔ ا٫ػت٬ف 

َٹ ؾ٬ ونْ٘ كايؿ١ڂ ;ٝى اييت دبٌ عًٝٗا ايٓٛاّ ايبٌلٟقـِٜ، ٖٚٞ َٔ ايٓٛاَ ٘ قٛ

تُِٛا َٔ ؿٜٓ٘ بعلاٙ، بوُٛ أتباع٘ ايقٜٔ قبًٛا ٖـاٙ، ٚاع عًٝ٘، ٜٚنٜـٙ عًُاڄ

ٚاػت٬ف أٌٖ ايهتاب ؾٝ٘ بٝإ اؿل  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ؾذا٤ٙ ٗ َجٌ ق١ِ َٛه٢ 

 12/192 .ؾ٬ ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ أٌٖ ايهتاب ;َٚٛع١ٛ ٚفنل٣ يًُ٪ٌَٓ
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، ؾكـ فنل ابٔ سذل ٗ ا٫هِ ايٛسٝـ شلقٙ ايوٛك٠ اهِ هٛك٠ ٜٛهـ_ 1

بٔ او اينكقٞ عٔ ابٔ إهشام إٔ أبا كاؾع نتاب اٱُاب١ ٗ تل١ْ كاؾع بٔ َاي

 . ّٜٛ ايعكب١"ك٠ ٜٛهـ، ٜعين بعـ إٔ باٜع ايٓيبَايو أٍٚ َٔ قـّ إـ١ٜٓ بوٛ

ِٸ ـٳ ١ځِٻت قٹٚٚد٘ توُٝتٗا ٚاٖل ٭ْٗا ق  لٵنځقٵ، ٚمل تٴنًٗا _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٜٛه

 . ٚمل ٜقنل ازل٘ ٗ غرلٖا إ٫ ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّ ٚغاؾل ،٘ ٗ غرلٖاتٴِٻقٹ

نُا فنلْاٙ ٗ هٛك٠ _ٚٗ ٖقا ا٫هِ ُٝن شلا َٔ بٌ ايوٛك إؿتتش١ علٚف أيل 

 . _ْٜٛى

إٕ اٯٜات : ٚقـ قٌٝ ،ع٢ً ايكٍٛ ايقٟ ٫ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ غرلٙ ٖٚٞ َه١ٝ

 . ٫ ًٜتؿت إيٝ٘ ٖٚٛ ٚاٙٺ: قاٍ ٗ اٱتكإ ،ايج٬خ َٔ أٚشلا َـ١ْٝ

 . ْنيت بعـ هٛك٠ ٖٛؿ، ٚقبٌ هٛك٠ اؿذل

 . ع٢ً قٍٛ اؾُٗٛك ٖٞ ايوٛك٠ ايجايج١ ٚاـُوٕٛ ٗ تلتٝب ْنٍٚ ايوٛكٚ

ٖقٙ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚمل تقنل ق١ِ ْيب ٗ ايكلإٓ َجٌ َا فنلت ق١ِ ٜٛهـ 

 . ايوٛك٠ َٔ اٱطٓاب

 .ا٭َِاك آ١ٜ باتؿام أُشاب ايعـؿ ٗ ٚإسـ٣ عٌل٠ َا١٥ ٚعـؿآٜٗا

12/197_198 

ـٟ ٚايڀدلٟ ٜنٜـ أسـُٖا ع٢ً ك٣ٚ ايٛاس :َٔ َكاُـ ٖقٙ ايوٛك٠ _2

ع٢ً "ٍ ايكلإٓ ؾت٬ٙ كهٍٛ اهللنڇْٵأڂ=: اٍاٯػل عٔ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ أْ٘ ق

ٜا كهٍٛ اهلل يٛ قِِت عًٝٓا، : _أٟ إوًُٕٛ َه١_ ، ؾكايٛاأُشاب٘ مَاْاڄ

ٌڇ طؾأْنٍ اهلل  ُٴبٹ ًڃوځ آٜٳاتٴ ايڃهٹتٳابٹ ايڃ ِٵ إڇْٻا أځْنٳيڃٓٳاٙٴ قڂلٵآْاڄ عٳلٳ( 1)ايل تٹ بٹٝٸاڄ يځعٳًډهڂ

 صْرٗ ْٓصف
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ٕٳ  . +اٯٜات ايج٬خ صتٳعٵكٹًڂٛ

ٕٴ: ؾأِٖ أغلآٗا ـٳ ق١ِٹ بٝا َع إػٛت٘، َٚا يكٝ٘ ٗ  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_  ٜٛه

 . كتًؿ١ سٝات٘، َٚا ٗ فيو َٔ ايعدل َٔ ْٛاغڈ

َٴ إلا٥ٞ قـ ٜهٕٛ إْبا٤ٶ إٔ بعضٳ ٚؾٝٗا إثباتٴ ب، ٚفيو َٔ أٍُٛ ٝٻػٳبأَل 

إڇفٵ ط :_تعاٍ_نُا هٝأتٞ عٓـ قٛي٘  (1)اؿه١ُ إٌلق١ٝايٓب٤ٛات ٖٚٛ َٔ أٍُٛ 

ٛٵنځباڄ ٌٳلٳ نځ ـٳ عٳ ٘ٹ ٜٳا أځبٳتٹ إڇْٿٞ كٳأځٜٵتٴ أځسٳ ـٴ ٭ځبٹٝ ٍٳ ٜٴٛهٴ  . ٯٜاتاص قځا

 . ٕٔ ٌٜا٤ َٔ ُاؿٞ عباؿٙ اهللڂ ٘ٴبٴٗٳٜٳ ِٷًڃٚإٔ تعبرل ايل٩ٜا عٹ

ـٴ  .بِٝٓٗ ايكلاب١ٹ ٚؼاه

ـٴ  .اهلل َٔ ِٜڀؿٝ٘ َٔ عباؿٙ ٚيڀ

 . ، ٚايتٛب١ڂ، ٚايِـمٴ، ٚا٭َا١ْڂعؤ ايعٛاقب، ٚايٛؾا٤ٴ ٚايعدل٠ڂ

ٌٳ  . لِٵَٹ ٚبٓٝ٘ بأكضڇ ٚهه٢ٓ إهلا٥ٝ

ـٴ َا يكٝ٘ ٜعكٛبٴ " ايٓيب ٚتو١ًٝڂ َٹ ٔٵَٹ_ عًُٝٗا ايو٬ّ_ ٜٚٛه  ٔٳآشلِ 

َٹَٔ آي٘ أًـ ٖ"ٚقـ يكٞ ايٓيب ،ا٭ف٣ ـا٤ نؿاك قَٛ٘، َجٌ عُ٘ أبٞ عٳبٴ ٔٵا يكٝ٘ 

ل بٔ اؿاكخ، ٚأبٞ هؿٝإ بٔ اؿاكخ بٔ عبـ إڀًب، ٚإٕ نإ ٖقا ٔٵٓٻشلب، ٚاي

َٴ ٔٳوٴٚسٳ ـٴعٵقـ أهًِ بٳ ـټ أف٣ ا٭قاكبٹ عٳؾإٕ ٚقڃ ;٘إه٬ َٔ ٚقع أف٣  ٗ ايٓؿٛي أً

 :عـا٤، نُا قاٍ طلؾ١ايبٴ

ُٛ ُنُٔٙ لق بتتتُٜاشتتت ًُُُّٔتمتتتيد ُوضتتتتيف 

ُ

ٞبُ ُ تتتيفًُ نتٍّتتت  ذت ُٔقتتتعمَُ وبتتتُعمتتتُٜ نتتتت 

ُ ٌٳط _تعاٍ_قاٍ  ٘ٹ آٜٳاتٷ يٹًوٻا٥ٹًٹ ٛٳتٹ ٚٳإڇػٵ ـٳ  ٕٳ ؾٹٞ ٜٴٛهٴ ـٵ نځا  . صيځكځ

                                                 

 (ّ)   .ٖٞ اييت تكّٛ ع٢ً اؿـي، ٚاٱشلاّ، ٚتو٢ُ ايؿًوؿ١ اٱًلاق١ٝ _1
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ٌڇ ٚؾٝٗا ايعدل٠ڂ  ،ع٢ً ايب٣ًٛ _عًِٝٗ ايو٬ّ_ ـٳٜٚٛه ٜعكٛبٳ بِدل ا٭ْبٝا٤ َج

 . ٚنٝـ تهٕٛ شلِ ايعاقب١

عًٝ٘ _ إٍ ايبًـ ايقٟ سٌ ب٘ نُا ؾعٌ ٜعكٛبٴ"بٗذل٠ قّٛ ايٓيب ٚؾٝٗا ايعدل٠ڂ

شلذل٠  تبعاڄ ;ٕـ١ٜٓ َٗادلٜٜٔٓتكًٕٛ إٍ ا ا٤ إٍ إٔ قلٌٜاڄ٘، ٚفيو إّٚآيڂ _ايو٬ّ

 . "ايٓيب

ِڇ تاكٜؽڇ لڇبٳٚؾٝٗا َٔ عٹ ّڇٚقٛاْٝٓٹ ايكـ١ّٹ ٚاؿٔاك٠ٹ ا٭َ ٗا سهَٛاتٹ ٗا ْٚٛا

٘ٹ ايِيبٿ ٚاهذلقامڇ ،ٗاٗا ٚػاكتٹٚعكٛباتٹ ٍڇايواكمڇ ٚاهذلقامڇ ،ايًكٝ  ، ٚأسٛا

ٌڇ  . إهاٌٜٝ َٚلاقب١ٹ ،إواد

ٗ  َٔ أهايٝب إعذام ايكلإٓ ٖٚٛ اٱعذامٴ ػاُاڄ  ٖقٙ ايوٛك٠ أهًٛباڄٚإٕ ٗ

أهًٛب ايكِّ ايقٟ نإ ػا١ُ أٌٖ َه١ ٜعذبٕٛ ٖا ٜتًكْٛ٘ َٓ٘ َٔ بٌ 

ٔٴ لٴٔٵأقاُّٝ ايعذِ ٚايلّٚ، ؾكـ نإ ايٓٻ بإٔ َا  ٕٛ قلٌٜاڄٓٴتٹؿڃٙ ٜٳٚغرلٴ اؿاكخٹ ب

 . " انتتبٗا قُـا٭ٚيٌ ٖٛ أهاطرلٴ ٜكٛي٘ ايكلإٓ ٗ ًإٔ ا٭َِ

َٔ  (اهؿٓـٜاك)ٚ (كهتِ)ِ أساؿٜح ًډعٳتٳؾځ ،رل٠ل ٜذلؿؿ ع٢ً اؿٔٵٚنإ ايٓٻ

َٔ  أْا ٚاهلل أسؤ سـٜجاڄ=: بقيو ٜٚكٍٛ شلِ ؾهإ وـخ قلٌٜاڄ ;أبڀاٍ ؾاكي

ٔٳ ِٻًڂٗٳؾځ ;قُـ  +.َٔ سـٜج٘ أسـثهِ أسو

عاؿ٠ أٌٖ  بعٔٗا َٔ ايتڀٌٜٛ ع٢ًٗ ؾهإ َا  ;ِ وـثِٗ بأػباك ايؿليث

يًواَع، ؾذا٤ت ٖقٙ ايوٛك٠ ع٢ً  عٴبٳًٵٙ ب٘ عًِٝٗ بأْ٘ أځٛٻُٳا٭ػباك َٔ ايؿلي ٜٴ

 . شلِ بإعاك١ٓ ؼـٜاڄ ;أهًٛب اهتٝعاب ايك١ِ

 .َٔ ايك١ِ َٔ نٌ َا يٝى ي٘ نبرل أثل ٗ ايعدل٠ ع٢ً أْٗا َع فيو قـ طٛت نجرلاڄ
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َٳطٚيقيو تل٣ ٗ ػ٬ٍ ايوٛك٠  ـٳ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇهډٓٻا يٹٚٳنځقٳيٹوځ  َلتٌ  صٝٴٛهٴ

ـٳط ـٵْٳا يٹٝٴٛهٴ  .ؾتًو عدل َٔ أدنا٤ ايك١ِ صنځقٳيٹوځ نٹ

٘ٹ طَٚا ؽًٌ فيو َٔ اؿه١ُ ٗ أقٛاٍ ايِاؿٌ نكٛي٘  ٚٳعٳًځٝٵ ًڃتٴ  ٛٳنډ ٘ٹ تٳ عٳًځٝٵ

ٕٳ ٛٳنًِّڂٛ ُٴتٳ ٌٵ ايڃ ٛٳنډ ًڃٝٳتٳ ٘ٳ ٫ ٜٴطٚقٛي٘  صؾځ ٕٻ ايًډ ِٵبٹلٵ ؾځإڇ ٚٳٜٳ ٔٵ ٜٳتٻلڇ  َٳ ٘ٴ  ٔٹٝعٴ أځدٵلٳ إڇْٻ

ٌٳ ُٴشٵوٹٓٹ  200_12/198 ص.ايڃ

ّٴ_ 3 ّڇ ٔٳوٳسٵأځ ٚدعٌ ٖقا ايكِ ٭ٕ بعض ايكِّ ٫ ىًٛ عٔ  :ايكِ

ٚقِّ ايكلإٓ أسؤ َٔ قِّ غرلٙ َٔ د١ٗ  ،سؤ تلتاغ ي٘ ايٓؿٛي

ؾهٌ قِّ ٗ  ;َٚا ٜتُٔٓ٘ َٔ ايعدل ٚاؿهِ ،ٚإعذام أهًٛب٘ ،سؤ ُْٛ٘

نٌ َا نٌ ق١ِ ٗ ايكلإٓ ٖٞ أسؤ َٔ ايكلإٓ ٖٛ أسؤ ايكِّ ٗ باب٘، ٚ

 .ٜكِ٘ ايكاْ ٗ غرل ايكلإٓ

ٔٳ ٚيٝى إلاؿٴ ّڇ أسو  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ايكلإٓ ست٢ تهٕٛ ق١ِ ٜٛهـ  قِ

ٖٳقٳا ط :أسؤ َٔ بك١ٝ قِّ ايكلإٓ نُا ؿٍ عًٝ٘ قٛي٘ ٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځٝٵوځ  ُٳا أځ بٹ

ٕٳ  204_12/203 .صايڃكڂلٵآ

ًڃوځ سٴذٻتٴٓٳا : ط_تعاٍ_٘ عٓـ قٛي٘ تكـّ فنل ازل ٜٚٛهـ اهِ عدلاْٞ_ 4 ٚٳتٹ

٘ٹ َٹ ٛٵ ِٳ عٳًځ٢ قځ ٖٹٝ ٖٳا إڇبٵلٳا  .اخل ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّ صآتٳٝٵٓٳا

ٖٚٛ أسـ ا٭هباٙ  (كاسٌٝ) ٜٛهـ بٔ ٜعكٛب بٔ إهشام َٔ مٚد٘ ٖٚٛ

 .بكل٠ايقٜٔ تكـّ فنلِٖ ٗ هٛك٠ اي

أبٝ٘ إٜاٙ  قب١ٹ ٙڂلٵٚنإ ؾځ ،إيٝ٘_ عًُٝٗا ايو٬ّ_ ٚنإ ٜٛهـ أسب أبٓا٤ ٜعكٛب

٘ٹ غرل٠ٹ هببٳ  ،ؾوأيٛا أباِٖ إٔ ٜذلن٘ ىلز َعِٗ ،ؾهاؿٚا ي٘ َهٝـ٠ ;َٓ٘ إػٛت
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، ٚأػدلٚا أباِٖ أِْٗ بٍّؾأػلدٛٙ َعِٗ بع١ً ايًعب ٚايتؿوض، ٚأيكٛٙ ٗ دٴ

 .بايـّ، ٚأكٚٙ قُِٝ٘ بعـ إٔ يڀؼٛٙ بـّ ؾكـٚٙ، ٚأِْٗ ٚدـٚا قُِٝ٘ ًَٛثاڄ

لب اٱزلاعًٌٝٝ ناْٛا ها٥لٜٔ ٗ طلٜكِٗ إٍ ٚايتكڀ٘ َٔ ايب٦ل هٝاك٠ َٔ ايع

َِل، ٚباعٛٙ نلقٝل ٗ هٛم عا١ُُ َِل ايوؿ٢ً اييت ناْت ٦َٜٛق ٗ سهِ أ١َ 

 (أبٛ ؾٝى) ٚفيو ٗ مَٔ إًو (اشلهِْٛ)َٔ ايهٓعاٌْٝ ٜعلؾٕٛ بايعُايك١ أٚ 

ٜٚكلب إٔ ٜهٕٛ فيو ٗ سـٚؿ ه١ٓ توع ٚعٌلٜٔ ٚهبعُا١٥ ٚأيـ قبٌ  (ابٝيب)أٚ 

ك٥ٝى ًلط١ ؾلعٕٛ إًكب ٗ ايكلإٓ  (ؾٛطٝؿاك)ؾاًذلاٙ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_وٝض إ

ٙ أيكٞ بوببٗا ٗ ـٹٝٿٚسـثت َهٝـ٠ ي٘ َٔ مٚز هٳ ،بايعنٜن، أٟ ك٥ٝى إـ١ٜٓ

 _ ٖٚٛ ٗ ايوذٔ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚبوبب ك٩ٜا كآٖا إًو ٚعدلٖا ٜٛهـ  ،ايوذٔ

َِل، ٖٚٛ يكب ايعنٜن ٚزلاٙ  ب٘ إًو إيٝ٘ ميؿ٢، ٚأ٫ٚٙ ع٢ً ْٝع أكضلٻقځ

 .بٓت أسـ ايه١ٓٗ ٚعُلٙ ٦َٜٛق ث٬ثٕٛ ه١ٓ (أهٓات)، ٚمٚد٘ (ُؿٓات ؾعٓٝر)

ٚٗ َـ٠ سهُ٘ دًب أباٙ ٚأقاكب٘ َٔ ايدل١ٜ إٍ أكض َِل، ؾقيو هبب 

ٚتٛٗ َِل ٗ سـٚؿ ه١ٓ ٔى ٚث٬ثٌ  ،اهتٝڀإ بين إهلا٥ٌٝ أكض َِل

، ٚسٓ٘ ع٢ً ايڀلٜك١ إِل١ٜ _يو٬ّعًٝ٘ ا_ٚهتُا١٥ ٚأيـ قبٌ ٬َٝؿ عٝو٢ 

ٚٚٓع ٗ تابٛت، ٚأ٢ُٚ قبٌ َٛت٘ بأِْٗ إفا ػلدٛا َٔ َِل ٜلؾعٕٛ دوـٙ 

 .َعِٗ

َعِٗ  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٕٚا ػلز بٓٛ إهلا٥ٌٝ َٔ َِل كؾعٛا تابٛت ٜٛهـ 

 .ٚاْتكًٛٙ َعِٗ ٗ كسًتِٗ إٍ إٔ ؿؾٓٛٙ ٗ ًهِٝ ٗ َـ٠ ًٜٛع بٔ ْٕٛ

12/205_206 

ٚقـ دا٤ ٗ ايتٛكا٠ إٔ اهلل ػاطب  ،اؿ بايل٩ٜا َٔ قـِٜ أَٛك ايٓب٠ٛٚا٫عتـ_ 5
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ٗ ك٩ٜا كآٖا ٖٚٛ ٗ طلٜك٘ بب٬ؿ ًايِٝ بًـ ًَهٞ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_إبلاِٖٝ 

ٗ ) ٜٚعڀٝ٘ ا٭كض اييت ٖٛ ها٥ل ؾٝٗا، نجرلاڄ ٚبٌلٙ بأْ٘ ٜٗب٘ ْو٬ڄ ،ُاؿم

 .  (َٔ هؿل ايتهٜٛٔ 15اٱُشاغ 

ٜلؿ ٗ ن٬َِٗ ٤ًٞ ٜؿٝـ اعتـاؿِٖ با٭س٬ّ، ٚيعٌ  أَا ايعلب ؾإِْٗ ٚإٕ مل

 :          قٍٛ نعب بٔ مٖرل

ُ ُُ ألويفٌُ٘ٔ ألضالًُتضمٗن

ُ. ؾإٕ ا٭س٬ّ ٗ ايبٝت ٖٞ َلا٥ٞ ايّٓٛ ;ٜؿٝـ عـّ اعتـاؿِٖ با٭س٬ّ

ٚيهٔ فنل ابٔ إهشام ك٩ٜا عبـإڀًب ٖٚٛ قا٥ِ ٗ اؿذل أْ٘ أتاٙ آت ؾأَلٙ 

ي٘ َهاْٗا، ٚناْت دلِٖ هـَٖٛا عٓـ ػلٚدِٗ َٔ  ؾُٛـ ،عؿل ب٦ل مَنّ

 .َه١

 ،أقبٌ ع٢ً بعرل ٚفنل ابٔ إهشام ك٩ٜا عاته١ بٓت عبـإڀًب إٔ كانباڄ

ؾهاْت  ٜا آٍ غـك اػلدٛا إٍ َِاكعهِ ٗ ث٬خ: ؾٛقـ با٭بڀض ثِ ُلؾ

 210_12/209 .ٚقع١ بـك عكبٗا بج٬خ يٝاٍ

ٖٚٞ َٔ تلاثٗا عٔ  ١ اٱًلاق١ٝٚقـ عـت إلا٥ٞ اي١َٝٛٓ ٗ أٍُٛ اؿهُ_ 6

ٚبايؼ ٗ تكلٜبٗا با٭ٍُٛ ايٓؿو١ٝ ًٗاب  ،سه١ُ ا٭ؿٜإ ايوايؿ١ َجٌ اؿٓٝؿ١ٝ

ايـٜٔ اؿهِٝ ايوٗلٚكؿٟ ٗ ٖٝانٌ ايٓٛك ٚسه١ُ اٱًلام، ٚأبٛ عًٞ ابٔ هٝٓا 

ٖٞ  ٖٚٞ إعدل عٓٗا بايلٚغ إٔ ايٓؿى ايٓاطك١: ٗ اٱًاكات َا ساًُ٘ ٚأًُ٘

اجمللؿ٠ اييت َكلٖا ايعامل ايعًٟٛ، ؾٗٞ قاب١ً ٫نتٌاف ايها٥ٓات ع٢ً َٔ اؾٛاٖل 

تؿاٚت ٗ ٖقا ايكبٍٛ، ٚأْٗا تٛؿع ٗ دوِ اؾٌٓ عٓـ انتُاٍ طٛك إٔػ١، ٚإٔ 

ؾكـ ٜٓتكٍ بعٔٗا َـاكى  ،َٔ ا٫ْهٌاؾات إفا ٚٗلت يًٓؿى ايٓاطك١ آثاكاڄ
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: اَ ًاغ٬ُٕاسب ايٓؿى ٗ يٛغ سو٘ إٌذلى، ٚقـ ِٜلؾ٘ عٔ ا٫ْتك

أسـُٖا سوٞ ػاكدٞ، ٚاٯػل باطين عكًٞ أٚ ُٖٚٞ، ٚق٣ٛ ايٓؿى َتذافب١ 

ؾإفا اًتـ بعٔٗا ٓعـ ايبعض اٯػل، نُا إفا ٖاز ايػٔب ٓعؿت  ;َتٓامع١

اي٠ٌٛٗ، ؾهقيو إٕ ػلؿ اؿى ايباطٔ يًعٌُ ًػٌ عٔ اؿى ايٛاٖل، ٚايّٓٛ 

ؼًّ ايٓؿى عٔ ًػٌ ت ًٛاغٌ اؿٛاي ايٛاٖل٠ ؾكـ تتًاغٌ يًشى، ؾإفا قًډ

 12/210 .ك٬ٝتٗا، ؾتڀًع ع٢ً أَٛك َػٝب١، ؾتهٕٛ إٓاَات ايِاؿق١

هِٗ ساي١ ٜهلّ اهلل بٗا بعض أُؿٝا٥٘ ايقٜٔ منت ْؿٛ :ٚايل٩ٜا ايِاؿق١_ 7

اهلل ٚتعًكات َٔ إكاؿت٘ ٚقـكت٘ ٚأَلٙ  كات َٔ عًٌِِ ْؿٛهِٗ بتعًچتتٻؾ

َإ قبٌ ٚقٛعٗا، أٚ إػٝب١ بإهإ ؾتٓهٌـ بٗا ا٭ًٝا٤ إػٝب١ باين ،ايتهٜٛين

 .عاؿٜاڄ ا اط٬عاڄقبٌ اط٬ع ايٓاي عًٝٗ

ايل٩ٜا ايِاؿ١ َٔ ايلدٌ ايِاحل دن٤ َٔ هت١ = :"ٚيقيو قاٍ ايٓيب

 +.٠٤ٚأكبعٌ دن٤ا َٔ ايٓبٛ

 .ٛاقع١ ٗ اؿـٜح ٗ ًلٚغ اؿـٜحٚقـ بٌ ؼـٜـ ٖقٙ ايٓوب١ اي

ٖٚٞ ايل٩ٜا ايِاؿ١ يًلدٌ ايِاحل  ٠ إ٫ إبٌلات٤مل ٜبل َٔ ايٓبٛ=: ٚقاٍ

 . +ٜلاٖا أٚ تل٣ ي٘

٭ٕ ا٫كتٝاض ع٢ً ا٭عُاٍ  ;ٚإِا ًلطت إلا٥ٞ ايِاؿق١ بايٓاي ايِاؿٌ

ايِاؿ١ ًاغٌ يًٓؿى عٔ ايو٦ٝات، ٚ٭ٕ ا٭عُاٍ ايِاؿات اكتكا٤ات 

 ،ؾٗٞ َع١ٓٝ ؾٖٛل ايٓؿى ع٢ً ا٫تِاٍ بعإٗا ايقٟ ػًكت ؾٝ٘ ;ٚنُا٫ت

ـٖا بًچٚبعهى فيو ا٭عُاٍ ايو١٦ٝ تبعـٖا عٔ َأيٛؾاتٗا ٚتٴ َٓ٘،يت ٚأْن
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 211_12/210 .ٚتقبقبٗا

ٍڈإٔ تٴ :َٓٗا :ٚايل٩ٜا َلاتب _8 َجاشلا ٗ ايٛدٛؿ َجٌ تتشكل أ ل٣ ُٛك أؾعا

أْ٘ ٜٗادل َٔ َه١ إٍ أكض فات نٌ، ٚٚٓ٘ إٔ تًو ا٭كض "ك٩ٜا ايٓيب

ا كأ٣ إـ١ٜٓ ٚدـٖا َڀابك١ يًِٛك٠ ؾٛٗل أْٗا إـ١ٜٓ، ٫ٚ ًو أْ٘ ٕ ;ايُٝا١َ

 ،ٌؿٗا ؾٗٞ مٚدوؾكٌٝ ي٘ ان ;اييت كآٖا، َٚجٌ ك٩ٜاٙ اَلأ٠ ٗ هلق١ َٔ سلٜل

 .إفا ٖٞ عا١ٌ٥، ؾعًِ إٔ هٝتنٚدٗاؾ ،ؾهٌـ

 . ٚساي١ ايهٌـ ؾٝ٘ ق١ٜٛ ،ٖٚقا ايٓٛع ْاؿك

يًشكا٥ل اييت هتشٌِ أٚ اييت سًِت ٗ  تهٕٛ كَٛماڄ ل٣ ُٛكٷإٔ تٴ :َٚٓٗا

١ً ٝٻؼٳٚتٌهٌٝ إڂ ،ٚإٛاٖٞ ،، ٚتًو َٔ قبٌٝ َهاًؿ١ ايٓؿى يًُعاْٞايٛاقع

تًو اؿكا٥ل ٗ أًهاٍ قوٛه١ ٖٞ َٔ َٛاٖل تًو إعاْٞ، ٖٚٛ ٓلب َٔ 

ٓلٚب ايتٌبٝ٘ ٚايتُجٌٝ ايقٟ ؽذلع٘ أيباب اـڀبا٤ ٚايٌعلا٤، إ٫ إٔ ٖقا 

ٕٛ أتكٔ ٛاغٌ ايٌاغ١ً، ؾٝهؽذلع٘ ا٭يباب ٗ ساي١ ٖـٚ ايـَاؽ َٔ ايٌ

 .ٚأُـم

أْ٘ ٌٜلب َٔ قـغ يي كأ٣ ايلٟ "َٚٓ٘ ك٩ٜا ايٓيب ،أْٛاع إلا٥ٞ ٖٚقا أنجل

 .÷ٚؿاكٙ ثِ أعڀ٢ ؾًٔ٘ عُلبٔ اـڀابٗ أ

 . ٚتعبرلٙ فيو بأْ٘ ايعًِ

ٚنقيو ك٩ٜا اَلأ٠ هٛؿا٤ ْاًل٠ ًعلٖا ػاكد١ َٔ إـ١ٜٓ إٍ اؾشؿ١، ؾعدلٖا 

ك٥ٞ عبـ اهلل بٔ ه٬ّ أْ٘ ٗ ك١ٓٚ، ٚإٔ باؿ٢ُ تٓتكٌ َٔ إـ١ٜٓ إٍ اؾشؿ١، ٚ

ك٢ إٍ أع٢ً ايعُٛؿ، ، ٚإٔ ؾٝ٘ عل٠ٚ، ٚأْ٘ أػق بتًو ايعل٠ٚ ؾاكتؾٝٗا عُٛؿاڄ
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باٱّإ ايقٟ ٖٛ ايعل٠ٚ ايٛثك٢، ٚإٔ ايل١ٓٚ  بأْ٘ ٫ ٜناٍ آػقاڄ"ؾعدلٙ ايٓيب

 :_تعاٍ_ٖٞ اؾ١ٓ، ؾكـ تڀابل ايتُجٌٝ ايَٓٛٞ َع ايتُجٌٝ إتعاكف ٗ قٛي٘ 

ٛٴثٵكځ٢ط ٚٳ٠ٹ ايڃ ُٵوٳوځ بٹايڃعٴلٵ ـٵ اهٵتٳ ٘ٹ ؾځكځ ٔٵ بٹايًډ َٹ ٚٳٜٴ٪ٵ ٔٵ ٜٳهڃؿڂلٵ بٹايڀډاغڂٛتٹ  ُٳ ٚٗ قٍٛ  صؾځ

 212_12/211. +َا بٌ بٝيت َٚٓدلٟ ك١ٓٚ َٔ كٜاض اؾ١ٓ= :"ايٓيب

ٖقا ٫بٓ٘ ؼقٜل ي٘ َع ثكت٘ بإٔ ايتشقٜل ٫  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_  ٚقٍٛ ٜعكٛب_ 9

٭ْ٘ ٚثل َٓ٘ بهُاٍ ايعكٌ، ُٚؿا٤ ايولٜل٠،  ;ٱػٛتٜ٘جرل ٗ ْؿو٘ نلا١ٖ 

 .َٚهاكّ اـًل

بأثل  عٔ اين٫ت، عإاڄ ، َعلٓاڄ، عافكاڄَٚٔ نإ ساي٘ ٖهقا نإ زلشاڄ

٘ٳ ٫ ط :ايِدل ٗ كؾع١ ايٌإٔ، ٚيقيو قاٍ ٱػٛت٘ ٕٻ ايًډ ِٵبٹلٵ ؾځإڇ ٚٳٜٳ ٔٵ ٜٳتٻلڇ  َٳ ٘ٴ  إڇْٻ

ٌٳ ُٴشٵوٹٓٹ ٔٹٝعٴ أځدٵلٳ ايڃ ٛٳ ط :ٚقاٍ صٜٴ ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٘ٴ يځهڂ ّٳ ٜٳػٵؿٹلٴ ايًډ ٛٵ ِٵ ايڃٝٳ ٫ تٳجٵلڇٜبٳ عٳًځٝٵهڂ

ٌٳ ُٹ ِٴ ايلٻاسٹ  .صأځكٵسٳ

+ ٭قتًٓو= :ايقٟ قاٍ ي٘_٭ػٝ٘  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚقـ قاٍ أسـ ابين آؿّ 

ـٹٟ إڇيځٝٵوځ ٭ځقڃتٴًځوځط :_اڄسوـ ٘ٺ ٜٳ َٳا أځْٳا بٹبٳاهٹ ـٳىځ يٹتٳكڃتٴًځٓٹٞ  ٞٻ ٜٳ ٔٵ بٳوٳڀتٳ إڇيځ إڇْٿٞ  يځ٦ٹ

ٌٳ ُٹ ٘ٳ كٳبٻ ايڃعٳايځ  ص.أځػٳافٴ ايًډ

َٔ نٝـ إػٛت٘،  _عًُٝٗا ايو٬ّ_ٜعكٛب ٜٛهـ  كٳقٻؾ٬ ٌٜهٌ نٝـ سٳ

ٌٷط :ٚيقيو عكب ن٬َ٘ بكٛي٘ َٴبٹ ٚپ  ـٴ ٕڇ عٳ ٕٳ يٹٲڇْوٳا ٌٻٝٵڀځا ٕٻ اي يٝعًِ أْ٘ َا  صإڇ

 .ْؿٛي إػٛت٘ سقكٙ إ٫ َٔ ْنؽ ايٌٝڀإ ٗ

ع ٝٿٌٳٖٚٛ ٜٴ لدًٌ َٔ ا٭ِْاك ايًقٜٔ يكٝاٙ ي٬ٝڄيً " ٖٚقا ناعتقاك ايٓيب

ّٻمٚدٳ  +.ع٢ً كهًهُا إْٗا ُؿ١ٝ= :ٝا، ؾكاٍؾًُا كأٜاٙ ٚيډ ، بٝتٗاإ٪ٌَٓ إٍ ٘ أ
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إٕ ايٌٝڀإ هلٟ =: ٚأندلا فيو، ؾكاٍ شلُا !هبشإ اهلل ٜا كهٍٛ اهلل: ؾكا٫

 .+ٚإْٞ ػٌٝت إٔ ٜكقف ٗ ْؿٛههُا ،َٔ ابٔ آؿّ فل٣ ايـّ

ٍٳ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ قٙ آ١ٜ عدل٠ بتٛهِ ٜعكٛب ؾٗ ٚاكتٝا٥٘ إٔ ٜهـ  ،أبٓا٥٘ أسٛا

 .نٝـ بعِٔٗ يبعض

ٕڇطؾذ١ًُ  ٕٳ يٹٲڇْوٳا ٌٻٝٵڀځا ٕٻ اي ايتعًٌٝ يًٓٗٞ عٔ قّ  َٛقعٳ اخل ٚاقع١څ صإڇ

ً٘ ع٢ً إٔ ٜـؾعِٗ إٍ ُٹشٵايٌٝڀإ ؾٓى اٱْوإ تٳ ٚعـا٠ٚڂ ،ايل٩ٜا ع٢ً إػٛت٘

 .إٓلاك بعِٔٗ ببعض

ك٩ٜاٙ ع٢ً إػٛت٘ ٖٚٛ  ّٻٸمل ٜك _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚاٖل اٯ١ٜ إٔ ٜٛهـ ٚ

 .٘ ايقٟ ٜبعج٘ ع٢ً طاع١ أَل أبٝ٘إٓاهب يهُاي

 215_12/214 .ؾشوـٚٙ ;ٚٚقع ٗ اٱهلا٥ًٝٝات أْ٘ قِٗا عًِٝٗ

 :_تعاٍ_ٚتكـّ عٓـ قٛي٘  ،إكداع اي٤ٌٞ إٍ سكٝكت٘ ٚؿيًٝ٘: ٚايتأٌٜٚ_ 10

ٚڇط ِٴ تٳأڃ َٳا ٜٳعٵًځ ٘ٴٚٳ ٘ٴ إڇ٫ډ ايًډ  . صًٜځ

ِٜض إٔ ٜهٕٛ ْع سـٜح َع٢ٓ اي٤ٌٞ اؿاؿخ، ؾتأٌٜٚ : ٚا٭ساؿٜح

إكداع اؿٛاؿخ إٍ عًًٗا ٚأهبابٗا بإؿكاى سكا٥كٗا ع٢ً ايتُاّ، ٖٚٛ : ا٭ساؿٜح

 .تُ٘باؿه١ُ، ٚفيو با٫هتـ٫ٍ بأُٓاف إٛدٛؿات ع٢ً قـك٠ اهلل ٚسه إعين

ؾايتأٌٜٚ  ;ـٜح َع٢ٓ اـدل إتشـخ بِٜ٘ٚض إٔ ٜهٕٛ ا٭ساؿٜح ْع س

 .ا٥ٞ ٜتشـخ بٗا ايلا٩ٕٚلٳزلٝت أساؿٜح ٭ٕ إځ ;تعبرل ايل٩ٜا

 :ٚاهتـيٛا بكٛي٘ ٗ آػل ايك١ِ ،٢ ٖقا إع٢ٓ ًٓٗا بعض إؿولٜٔٚعً

ٌٴط ٔٵ قځبٵ َٹ ٌٴ كٴ٩ٵٜٳاٟ  ٚڇٜ ٖٳقٳا تٳأڃ ٍٳ ٜٳا أځبٳتٹ   .صٚٳقځا



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓصف 331

 
ٌٵ بٓا٤ ع٢ً ُش١ ٚيعٌ ن٬ إعٌٓٝ َلاؿٷ ى ٗ َعٓٝٝ٘ ٖٚٛ ا٭ُض، لٳتٳاهتعُاٍ إ

ُٳ ;َعذناڄ أٚ ٜهٕٛ اػتٝاك ٖقا ايًؿٜ إهاماڄ  كٳـٳإف ٜهٕٛ قـ سهٞ ب٘ ن٬ّ طٌٜٛ 

 . بًػت٘ ٜعدل عٔ تأٌٜٚ ا٭ًٝا٤ ظُٝع تًو إعاْٞ _عًٝ٘ ايو٬ّ_َٔ ٜعكٛب 

٠، أٚ ٖٛ ٤ٖٛ إعڀا٩ٙ أؾٌٔ ايٓعِ ٖٚٞ ْع١ُ ايٓبٛ :ٚإُاّ ايٓع١ُ عًٝ٘

ّٳ ؾٝهٕٛ إلاؿٴ ;٠ ٚايلهاي٤١إًو إٍ ايٓبٛ ١ُُٓٝ ا٫دتبا٤ ا٭ػلٟٚ  ْع١ُٹ إُا

 12/216 .بٓع١ُ اجملـ ايـْٟٝٛ

َعِٗ إٍ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_أٚٗل شلِ هبب اَتٓاع٘ َٔ ػلٚز ٜٛهـ _ 11

، ٚبأْ٘ ى٢ٌ عًٝ٘ ايق٥اب، إف نإ ٜٛهـ ايلٜـ بأْ٘ ونْ٘ يبعـٙ عٓ٘ أٜاَاڄ

َٳ ;ٗ ؿع١ٺ ٞٳبٿ، ٚنإ قـ كٴ٬َاڄس٦ٓٝق غ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ َكا١َٚ  ْاڄلڇؾًِ ٜهٔ 

َڇ بٔ اقاٍ ايلبٝع ، ؿؾاعٗا ٗ ػذل٨ ع٢ً ايقٟ ؼى َٓ٘ ٓعؿاڄ ، ٚايق٥ابٴايٛسٛ

ـٳ  :ايٌٝؼٛػ١ٹ ٓبع ايؿناكٟ ٌٜهٛ ٓع

ُُُْ ُٔ لتتتتت ٟبُاخشتتتتتيفُٓ ُُوتتتتتت  حُبتتتتتت

ُ

ُٔضتتتتت ُٙٔاخشتتتتتُٜ ل ٖتتتتتيفلُٔ نتغتتتتت  ُ

ُ  :ٚقاٍ ايؿلمؿم ٜقنل ف٥باڄ

ُكشتتتتتت ُ تتتتتتتيفضكيفُ فقمتتتتتتجُلتتتتتتُْنتتتتتتتيفُتُُُ

ُ

ُُُُ ُٔقتتتتتيفٟيُستتتتتٗحُ٘وتتتتتَُٖتتتتت ُٙؿتتكتتتتتتيف

ُ ُفتتتتعُُعيفِتتتت تعُالُختٌٍٕتتتتتُ٘تعتتتتن 

ُ

َُُُُُ ودتتنُو تتَُُُ ك تُتٌ ُ ُٖتتيفُنٟتتبُٖصتتغطايف

ُ َٔ بك١ٝ ايق٥اب، ٚيعًٗا ناْت نق٥اب ب٬ؿ  ؾق٥اب باؿ١ٜ ايٌاّ ناْت أًـ ػبجاڄ

إٕ ايق٥ب إفا سٛكب ٚؿاؾع عٔ ْؿو٘ ست٢ عض : ٚايعلب ٜكٛيٕٛ ،ايلٚي

 :ؾٝوتأهـ ع٢ً اٱْوإ، قاٍ ;ل٣ سٌ ٜل٣ ايـّٔٵأْ٘ ٜٳ ٚأهاٍ ؿَ٘ ،اٱْوإ

ُفكٍجُ  ٟبُ ل ُٕٞضؽتُ اُٝاوتيفُ ُ

ُ

ًُُُُ ُبصتتتتتيفضاُْٖٕوتتتتتيفُاضتتتتتيفهُعمتتتتتُٜ لتتتتتت 

ُ ع٢ً ايٛاسـ َٔ ايٓاي  ؾتهٕٛ أًـ ػڀلاڄ ،ٚقـ ٜتذُع هلب َٔ ايق٥اب
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 12/230 .ٚايِػرل

 ؾإْهِ تبعـٕٚ ;أػاف إٔ ٜأنً٘ ايق٥ب، أٟ ٜكتً٘ ؾٝأنٌ َٓ٘: ؾإع٢ٓ_ 12

ٕا ٜعًِ َٔ إَعاِْٗ ٗ ايًعب ٚايٌػٌ بايًٗٛ ٚإوابك١، ؾتذذلٟ ايق٥اب  ;عٓ٘

 . _عًٝ٘ ايو٬ّ_ع٢ً ٜٛهـ 

٘ كٹًڂسٝٛإ َٔ ايؿ١ًِٝ ايهًب١ٝ، ٖٚٛ نًب بلٟ ٚسٌٞ َٔ ػٴ: ٚايق٥ب

ؾذلس٘ ٚكأ٣ عًٝ٘  ،ٚإفا قاتٌ اٱْوإ ،ٖٚٛ ٜؿذلي ايػِٓ ك،ا٫ستٝاٍ ٚايٓؿٛ

 12/231 .ؾلَا َنق٘ ،ايـّ ٓل٣ ب٘

 وـخ ب٘ سنْاڄ إٔ فٖابِٗ ب٘ غـاڄ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚإِا فنل ٜعكٛب _ 13

٭ٕ ًإٔ ا٫بٔ ايباك إٔ  ;يِٝلؾِٗ عٔ اٱؿاغ ٗ طًب اـلٚز ب٘ (1)َوتكب٬ڄ

 . ٜتكٞ َا ونٕ أباٙ

 ;اسِٗ بتشكٝل إٔ سنْ٘ يؿلاق٘ ثابتيكڀع إؿ ;ٚتأنٝـ اؾ١ًُ علف ايتأنٝـ

ٜٚولٟ ايتأنٝـ إٍ ١ًْ  ،إف كأ٣ إؿاسِٗ ;ٓهل فيوشلِ َٓني١ َٔ ٜ تٓن٬ٜڄ

٘ٴ ايقٿ٥ٵبٴط ٕٵ ٜٳأڃنڂًځ  . صٚٳأځػٳافٴ أځ

ٕٳط :ؾأبٛا إ٫ إلادع١ قايٛا ِٵبٳ١څ إڇْٻا إڇفاڄ يځؼٳاهٹلٴٚ ٔٴ عٴ ٚٳْٳشٵ ٘ٴ ايقٿ٥ٵبٴ  ٔٵ أځنځًځ  .صيځ٦ٹ

12/231_232 

                                                 

فٖب ْع نجرل َٔ ايٓشا٠ ؾِٝٗ اينكٌلٟ ٗ ايهٌاف ٚإؿِعٌ إٍ إٔ ٫ّ ا٫بتعـا٤ إفا ؿػًعت    _  1

 .ع٢ً إٔاكع ؽًِ٘ ينَٔ اؿاٍ، ٚػايؿِٗ نجرل َٔ ايبِلٌٜ

ٛٵفٳ أڂػٵعلٳزٴ سٳٝٸعاڄ     : ط_تعاٍ_ؾٗقٙ اٯ١ٜ ٚقٛي٘  ٚايتشكٝل إٔ فيو غايب ٫ َڀلؿ; َٹعتټ يځوٳع َٳعا  ص أځ٥ٹقٳا 

 .اطلاؿ ٖقا اؿهِ تٌٗـإ يعـّ
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كا٠ أْ٘ ٗ ٚقع ٗ ايتٛ_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٖٚقا اؾب ايقٟ أيكٞ ؾٝ٘ ٜٛهـ _ 14

 .ٚؿٚثإ ناْت َـ١ٜٓ س١ِٓٝ ُٚاكت ػلاباڄ (ؿٚثإ) أكض

ٜكتٔٞ أْ٘  اؾبٿ ـٴُٵٚٳٚٳ ،أْ٘ ناْت سٛي٘ ُشلا٤ ٖٞ َلع٢ َٚلبع: ٚإلاؿ

 .ٌع٢ً طلٜل ايكٛاؾ

ٚأْ٘ ع٢ً اثين عٌل  (طدل١ٜ)ٚ  (باْٝاي) ٚاتؿل ٚاُؿٛ اؾب ع٢ً أْ٘ بٌ

قاٍ  (هٓذٌ أٚ هٓذٌٝ) ١ ٜكاٍ شلاٞ ؿٌَل، ٚأْ٘ قلب قلَٜٔ طدل١ٜ ٖا ًٜ ٬َٝڄ

 . ٖٞ طلٜل ايدلٜـ بٌ بعًبو ٚطدل١ٜ: قـا١َ

ْ٘ ايڀلٜل ُٚٚؿٗا إتأػلٕٚ بائب٘ إأػٛف َٔ ا٭ُٚاف ايتاكى١ٝ ايكـ١ّ أ

 ُٚل ع٢ً ،ا٭كؿٕ ؼت عرل٠ طدل١ٜٚناْت ػتام  ،ايهدل٣ بٌ ايٌاّ َِٚل

 .٭طٝاب إٍ إٌلملب اييت ؼٌُ اٚناْت توًهٗا قٛاؾٌ ايع (ؿٚثإ)

ٚدب ٜٛهـ َعلٚف بٌ طدل١ٜ  (ؿٚثإ) ٚٗ ٖقٙ ايڀلٜل دباب نجرل٠ ٗ

ُٚؿـ، بٓٝت عًٝ٘ قب١ ٗ مَٔ ايـٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ عوب ايتٛهِ ٖٚٞ قا١ُ٥ إٍ 

 12/235 .اٯٕ

 .يعٌٝٓ عٓـ اؿنٕ ٚا٭هـ ٚايكٗلػلٚز ايـَٛع َٔ ا: ٚايبها٤_ 15

ٔٵط :_تعاٍ_ٚتكـّ ٗ قٛي٘  ًڃٝٳ ٚٳيڃٝٳبٵهڂٛا نځجٹرلاڄؾځ  ٚقـ أطًل ٖٓا ،صشٳهڂٛا قځًٹ٬ٝڄ 

ي٬٦  ;ع٢ً أبِٝٗ ٚإِا اُڀٓعٛا ايبها٤ ُٜٛٗاڄ ،ع٢ً ايبها٤ إِڀٓع ٖٚٛ ايتبانٞ

ٚيعًِٗ ناْت شلِ َكـك٠ ع٢ً  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٜٛٔ بِٗ أِْٗ اغتايٛا ٜٛهـ 

َٴ  .ٛدب٘ايبها٤ َع عـّ ٚدـإ 

َٚٔ ايٓاي َٔ تتأثل أعِابِٗ بتؼٌٝ  ،ـٚٗ ايٓاي عذا٥ب َٔ ايتُٜٛ٘ ٚايهٝ
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 . ؾٝعذلِٜٗ َا ٜعذلٟ ايٓاي باؿكٝك١ ،اي٤ٌٞ ٚقانات٘

ٚبعض إتًٌُٛ بايباطٌ ٜؿعًٕٛ فيو، ٚؾڀ١ٓ اؿانِ ٫ تٓؼـع ٕجٌ ٖقٙ 

 . ، ٚإِا ٜٓاٙ اؿهِ بايب٫ٚ١ٓٝ تٓٛٙ بٗا سهُاڄ ،اؿٌٝ

ؾذعًت تبهٞ،  _ ٚناْت َبڀ١ً_ دا٤ت اَلأ٠ إٍ ًلٜض ؽاُِ ٗ ٤ًٞ 

 ؟أَا تلاٖا تبهٞ: عٛاٖا، ؾكٌٝ ي٘ٚأٚٗل ًلٜض عـّ ا٫ط٦ُٓإ يـ

١ًُ أباِٖ عٌا٤ ٜبهٕٛ ِٖٚ ٚ _عًٝ٘ ايو٬ّ_قـ دا٤ إػ٠ٛ ٜٛهـ : ؾكاٍ

 . ٜٓبػٞ ٭سـ إٔ ٜكٔٞ إ٫ باؿل٫ ;نقب١

ـم ٖقا ٜـٍ ع٢ً إٔ بها٤ إل٤ ٫ ٜـٍ ع٢ً ُ: قاٍ عًُا٩ْا: قاٍ ابٔ ايعلبٞ

 .ٍ إٔ ٜهٕٛ تِٓعاڄ٫ستُا ;َكاي٘

 . َِٚٓٗ َٔ ٜكـك ،َٚٔ اـًل َٔ ٫ ٜكـك ع٢ً فيو

 12/236 .ل٠بٵٗ ٖقٙ ايعٹ ٠څلٳبٵٖٚقٙ عٹ +ؿَٛع ايؿادل بٝـٜ٘=َٚٔ ا٭َجاٍ : قًت

أٟ أبٓا٤ إزلاعٌٝ  _نُا ٗ ايتٛكا٠_ ٚنإ ٖ٪٤٫ ايوٝاك٠ َٔ اٱزلاعًٌٝ_ 16

 .ابٔ إبلاِٖٝ

٦ِٗ اؾب ي٬هتكا٤ َٓٗا، ٚمل ٌٜعل بِٗ ناْٛا َٔ أٌٖ َـٜٔ ٚنإ فٝ: ٚقٌٝ

 12/242 .إف ناْٛا قـ ابتعـٚا عٔ اؾب ;إػ٠ٛ ٜٛهـ

آ١ٜ َٔ  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚٗ عجٛك ايوٝاك٠ ع٢ً اؾب ايقٟ ؾٝ٘ ٜٛهـ _ 17

 12/243 .يڀـ اهلل ب٘

ٔٳط _18 ـٹٜ ٖٹ ٔٵ اينٻا َٹ ٘ٹ  ٚٳنځاْٴٛا ؾٹٝ ـٴٚؿٳ٠ٺ  َٳعٵ ِٳ  ٖٹ ٔڈ بٳؼٵىڈ ؿٳكٳا ُٳ ٙٴ بٹجٳ ٚٵ ًٳلٳ ص (20) ٚٳ

اًذل٣ نُا : ع، ٜٚكاٍبا: ًل٣ نُا ٜكاٍ: ٜكاٍ ،باعٛٙ ص:ٙٴٚٵلٳًٳطَع٢ٓ 
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 . َٚجًُٗا كٖٔ ٚاكتٗٔ، ٚعاٚض ٚاعتاض، ٚنل٣ ٚانذل٣ ،ابتاع: ٜكاٍ

ٍٳ ،ٚا٭ٌُ ٗ فيو ٚأَجاي٘ إٔ ايؿعٌ يًشـخ  . ٕڀاٚع١ اؿـخ ٚا٫ؾتعا

 :قٛي٘باًذلٚٙ أػڀأ ػڀأ أٚقع٘ ؾٝ٘ ه٤ٛ تأٌٜٚ  صٙٴٚٵلٳًٳطَٚٔ ؾول 

ٔٳط ـٹٜ ٖٹ ٔٵ اينٻا َٹ ٘ٹ   .صٚٳنځاْٴٛا ؾٹٝ

َٚا اؿعاٙ بعض أٌٖ ايًػ١ إٔ ًل٣ ٚاًذل٣ َذلاؿؾإ ٗ َعُٓٝٝٗا ٜػًب ع٢ً 

 12/243 .إف ٫ ؿيٌٝ ٜـٍ عًٝ٘ ;ٚين أْ٘ ِٖٚ

ك٥ٝى  (ؾٛطٝؿاك) كدٌ ازل٘ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚايقٟ اًذل٣ ٜٛهـ_ 19

ايوٛك٠ بايعنٜن،  ٖٚٛ ٚايٞ َـ١ٜٓ َِل، ٚيكب ٗ ٖقٙ ًلٙ ًَو َِل،

 . ٚهٝأتٞ

َٓـ ٖٚٞ قاعـ٠ َِل ايوؿ٢ً اييت  :ٜٚكاٍ ،َٓؿٝىَٚـ١ٜٓ َِل ٖٞ 

 .أٟ ايلعا٠ (ٛيواشلٝه)يهٓعاٌْٝ علؾٛا عٓـ ايكب٘ باهِ وهُٗا قبا٥ٌ َٔ ا

ٚناْت  ،هِ ؾلاع١ٓ ايكب٘ٚناْت َِل ايعًٝا إعلٚؾ١ ايّٝٛ بايِعٝـ ؼت س

 ;لاب َٚٛٓعٗا ٜو٢ُ ا٭قِل، ْع قِلٖٚٞ ايّٝٛ ػ (طٝب١ أٚ ثٝب١)َـٜٓتٗا 

ٍٳ ٚناْت سه١َٛ َِل ايعًٝا أٜا٦َق  ،ايكِٛك ايكـ١ّ، أٟ اشلٝانٌ ٭ٕ بٗا أط٬

 . يػًب١ ايهٓعاٌْٝ ع٢ً َعِٛ ايكڀل ٚأدٛؿٙ ;َوتٔعؿ١

 _بؿتض ايناٟ ٚنول اي٬ّ ٚقِل آػلٙ_ ٝؼايٹٚاَلأت٘ تو٢ُ ٗ نتب ايعلب مٳ

 12/245 .(ايقٟ اًذلاٙ: )عُؿ١ ي (َٔ َِل)ٚ ( كاعٌٝ)ٚزلاٖا ايٝٗٛؿ 

أكاؿ إٔ هعٌ  ،ادعًٞ إقاَت٘ عٓـى نل١ّ، أٟ نا١ًَ ٗ ْٛعٗا: ؾإع٢ٓ_ 20

ؾٝٓؿعُٗا، أٚ ٜتؼقاْ٘  ،ٗ ادت٬ب قبت٘ إٜاُٖا ِْٚش٘ شلُا اٱسوإ إيٝ٘ هبباڄ
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 .ٚفيو أًـ تكلٜباڄ ،ؾٝدل بُٗا ;ٚيـاڄ

و ؿؤ تؿله٘ ٗ ٬ََض ٚإِا قاٍ في ،َٔ ٫ٚؿ٠ مٚد٘ ٚيعً٘ نإ آٜواڄ

ٚقـ  فا ؾلاه١ٺ إ٪ف١ْ بايهُاٍ، ٚنٝـ ٫ ٜهٕٛ كد٬ڄ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٜٛهـ 

ؾ٬ ٜٛيٕٛ أَٛكِٖ غرل  ;ؾكـ نإ إًٛى أٌٖ سقك ؟ًلطت٘ك٥ٝى دعً٘ إًو 

 12/246 .ا٭نؿا٤

أًُٗا َٔ ايًػ١  :قٌٝ ،اهِ ؾعٌ أَل َع٢ٓ باؿك ص:ٖٳٝٵتٳطٚ_ 21

 12/251 .ٖٞ َٔ ايًػ١ ايعدلا١ْٝ: ٚقٌٝ ،اؿٛكا١ْٝ، ٖٚٞ ْبڀ١ٝ

دعؿل  ٛقلأ ْاؾع، ٚابٔ فنٛإ عٔ ابٔ عاَل، ٚأب ،يػات صٖٳٝٵتٳطٚٗ _ 22

 ،ٚههٕٛ ايتشت١ٝ ،بؿتض اشلا٤ _ ٚقلأٙ ابٔ نجرل ،بهول اشلا٤ ٚؾتض إجٓا٠ ايؿٛق١ٝ

ِٚٓ ايتا٤ ايؿٛق١ٝ،  ،٤ ٚههٕٛ ايتشت١ٝ،بؿتض اشلا ٚقلأٙ ايباقٕٛ ،ِٚٓ ايؿٛق١ٝ

 12/251 .ؿتش١ ٚاي١ُٔ سلنتا بٓا٤ٚاي

 ،َِـك أٓٝـ إٍ اهِ اؾ٬ي١ إٓاؾ١ إِـك إٍ َعُٛي٘ ص:َٳعٳافطٚ_ 23

 12/251 .باهلل، أٟ أعتِِ ب٘ ٖا ؼاٚيٌ أعٛف عٛفاڄ: ٚأًُ٘

٘ٴطُٚٓرل _ 24  صكٳبٿٞط هٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ اهِ اؾ٬ي١، ٜٚهٕٛ :صإڇْٻ

 .َع٢ٓ ػايكٞ

ٖٚٛ مٚدٗا ايقٟ ٫ ٜل٢ٓ بإٔ ٜوُٗا  ،َٔ إكاّ ٚهٛم إٔ ٜعٛؿ إٍ َعًّٛ

 .َع٢ٓ هٝـٟ َٚايهٞص ٞٵبٿكٳطغرلٙ، ؾٗٛ َعًّٛ بـ٫ي١ ايعلف، ٜٚهٕٛ 

12/251 

 .ـ٠ أبٛاب َػًك١إف ناْت ع ;تعلٜـ اؾٓى: صايڃبٳابٳطٚايتعلٜـ ٗ _ 25
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ؾل َٔ َلاٚؿتٗا إٍ ايباب ٜلٜـ ؾتش٘  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚفيو إٔ ٜٛهـ 

 . يتُٓع٘ َٔ ؾتش٘ ;تلٜـ إٔ توبك٘ إٍ ايباب ٚاـلٚز ٖٚٞ

٘ٴط١ًْٚ  ِٳ ُٹٝ ـٻتٵ قځ أٟ قڀعت، أٟ  صتٵـٻقځطٚ ،ٗ َٛٓع اؿاٍ صٚٳقځ

٭ْ٘ يٛ نإ ُنٜل ايكُّٝ ٗ ساٍ  ;، ٚفيو قبٌ ا٫هتبام ٫ قاي١قڀعت َٓ٘ قـاڄ

أْٗا كاٚؿت٘، إف ٫  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ا٫هتبام مل تهٔ ؾٝ٘ قل١ٜٓ ع٢ً ُـم ٜٛهـ 

هبكٗا  _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٜـٍ ايتُنٜل ٗ ساٍ ا٫هتبام ع٢ً أنجل َٔ إٔ ٜٛهـ 

إٍ ايباب، ؾـٍ ع٢ً أْٗا أَوهت٘ َٔ قُِٝ٘ سٌ أعلض عٓٗا تلٜـ  َولعاڄ

 .ؾتؼلم ايكُّٝ َٔ ًـ٠ اؾقب١ ;ؾذقب ْؿو٘ ;إنلاٖ٘ ع٢ً َا كاٚؿت٘

يلؿٙ  ;َٓ٘ؾأَوهت٘  ،عٓٗا َعلٓاڄ ٭ْ٘ نإ َٛيٝاڄ ;ٚنإ قڀع ايكُّٝ َٔ ؿبل

 . عٔ إعلآ٘

ـٻتٵ طٚقـ أبـع إهام اٯ١ٜ ٗ ْع ٖقٙ إعاْٞ ؼت ١ًْ  ٚٳقځ ٚٳاهٵتٳبٳكځا ايڃبٳابٳ 

٘ٴ ِٳ ُٹٝ  . صقځ

ٖٚٛ ايعنٜن، عٓـ ايباب اـاكدٞ ٜلٜـ  _ ٗاأٟ مٚد_  ُٚاؿف إٔ أيؿٝا هٝـٖا

 .ػٍٛ إٍ ايبٝت َٔ ايباب اـاكدٞايـ

إٓ سه٢ ب٘ عاؿ٠ ايكب٘ س٦ٓٝق ناْٛا إٕ ايكل: ٚإط٬م ايوٝـ ع٢ً اينٚز قٌٝ

 .ٜـعٕٛ اينٚز هٝـاڄ

، ؾايتعبرل ب٘ ٖٓا َٔ ؿقا٥ل ٗ عاؿ٠ ايعلب  ٜهٔ فيو َوتع٬ُڄٚايٛاٖل أْ٘ مل

ُٳًٹوٹط :ايتاكٜؽ َجٌ قٛي٘ اٯتٞ ٔڇ ايڃ ٕٳ يٹٝٳأڃػٴقٳ أځػٳاٙٴ ؾٹٞ ؿٹٜ  .صَٳا نځا

 .ٚيعٌ اينٚاز ٗ َِل ٗ فيو ايعٗـ نإ بڀلٜل إًو غايباڄ
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ٗا تٵكځًډؾتض ا٭بٛاب اييت غځ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ًِ َٔ ايه٬ّ إٔ ٜٛهـ ٚقـ عٴ

 .ست٢ بًؼ اـاكدٞ، نٌ فيو ٗ ساٍ اهتباقُٗا، ٖٚٛ إهام باباڄ باباڄ (1)ميٝؼا

12/255_256 

ٕٴـٳدٳٚٳ: ٚاٱيؿا٤_ 26 ع٢ً ساي١ ػا١ُ َٔ غرل هعٞ يٛدـاْ٘، ؾا٭نجل  ٤ًٞٺ ا

قځايڂٛا : ط_تعاٍ_دٌٗ بأٍٚ سٍِٛ، نكٛي٘ عٔ  ، أٚ سا٬ُڄإٔ ٜهٕٛ َؿاد٦اڄ

٘ٹ آبٳا٤ٳْٳا َٳا أځيڃؿځٝٵٓٳا عٳًځٝٵ ٌٵ ْٳتٻبٹعٴ   12/256 .صبٳ

َٳا دٳنٳا٤ٴط١ًْٚ _ 27 َافا : ٭ٕ ايواَع ٜوأٍ ;اخل َوتأْؿ١ بٝاْٝاڄصقځايځتٵ 

  ؟سـخ عٓـ َؿادأ٠ هٝـٖا ُٖٚا ٗ تًو اؿاي١

 .ٌ ي٘ أْٗا ع٢ً اؿلٝٿؼٳ تتًعجِ، تٴٗ ايبٗتإ عٝح مل ٚابتـكت٘ بايه٬ّ إَعاْاڄ

يٝأػق ُٝػ١ ايكإْٛ، ٚيٝهٕٛ قاعـ٠ ٫ ٜعلف  ;ٚأؾلغت ايه٬ّ ٗ قايب نًٞ

 .شلا إ٫ اٱقلاكٴ ؾ٬ ٜوع إؼاطبٳ ;إكِٛؿ َٓٗا

ي٘ َٔ  َاْع١ڄ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚيعًٗا ناْت ؽ٢ٌ إٔ تهٕٛ قب١ ايعنٜن يٝٛهـ 

 .نًٞ بٺايځاب٘، ؾأؾلغت ن٬َٗا ٗ قځعك

ٚناْت تلٜـ بقيو إٔ ٫ ٌٜعل مٚدٗا بأْٗا ت٣ٛٗ غرل هٝـٖا، ٚإٔ ؽٝـ 

 . ي٬٦ ّتٓع َٓٗا َل٠ أػل٣ ;َٔ نٝـٖا _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٜٛهـ 

ايوذٔ، أٟ : ُابٌ ُٓؿٌ َٔ ايعكاب، ٖٚ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٚكؿؿت ٜٛهـ 

                                                 

ـ  اَعلأ٠ ايعنٜعن قايعت   ٚكؿ ٗ بعض ايتٛاكٜؽ َعٔ إٔ  ٖٚقا َع٢ٓ َا _  1 اؿػعٌ ٗ ايكٝڀعٕٛ،   : يٝٛهع

 .ايكٝڀٕٛ ٫ ٜوذلْٞ َٔ كبٞ: قاٍ

 (ّ)        .ٖٛ بٝت ٗ بٝت: ٚايكٝڀٕٛ قٌٝ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓصف 341

 
عًٝ٘ _ ٗ فيو ايعِل، ٚاهتُل إٍ مَٔ َٛه٢ قـّاڄ ٚنإ اؿبى عكاباڄ ،اؿبى

ٗٳاڄ غځٝٵلڇٟ ط :_عًٝ٘ ايو٬ّ_ؾكـ قاٍ ؾلعٕٛ ٕٛه٢  _ايو٬ّ ٔٵ اتٻؼٳقٵتٳ إڇيځ يځ٦ٹ

ٌٳ ْٛٹ ُٳوٵذٴ ٔٵ ايڃ َٹ  . ص٭ځدٵعٳًځٓٻوځ 

 ،َٚٓ٘ ائلب ،، ٖٚٛ عكاب أقـّ ٗ اُڀ٬غ ايبٌلٚأَا ايعقاب ؾٗٛ أْٛاع

 257_12/256 .ٚبكڀع ا٭عٔا٤ ،ٚاٱ٬ّٜ بايٓاك

 ٚنإ ؾڀٓاڄ ،َٔ أٌٖ اَلأت٘، ٖٚٛ ايقٟ ًٗـ ٚنإ َع ايعنٜن كدٌ_ 28

 . بٛدٛٙ ايـ٫ي١ عاكؾاڄ

عًٝ٘ _ إٚٗاك اؿل ٗ إثبات اعتـا٤ ٜٛهـ٭ْ٘ ٜ٪ٍٚ إٍ  ;ٚزلٞ قٛي٘ ًٗاؿ٠

 .ع٢ً هٝـت٘ أٚ ؿسٔ٘ _ايو٬ّ

٭دٌ ايكبض  ;٭ْٗا يٛ ناْت أَوهت ثٛب٘ ;ٖٚقا َٔ ايكٔا٤ بايكل١ٜٓ ايب١ٓٝ

ساٍ اهتكباي٘ ي٘ إٜاٖا ؾإفا أكاؿ ا٫ْؿ٬ت َٓٗا ؽلم يهإ فيو ٗ _ يعكاب٘  ;عًٝ٘

 .نإ إَوان٘ ٗ ساٍ ؾلاك ٚإعلاض قُِٝ٘ َٔ قبٌ، ٚبايعهى إٕ

 ٫ٚ ًو إٔ ا٫هتـ٫ٍ بهٝؿ١ٝ ُنٜل ايكُّٝ ٌْأ عٔ فنل اَلأ٠ ايعنٜن ٚقٛعٳ

عاقب٘، ٚي٫ٛ فيو َا يت ;ُنٜل ايكُّٝ ؼاٍٚ إٔ ػعً٘ سذ١ ع٢ً أْٗا أَوهت٘

 ،ٚإ٫ ؾُٔ أٜٔ عًِ ايٌاٖـ ُنٜل ايكُّٝ ،ٚقع ٌاٖـ إٔ ُنٜكاڄاي ػڀل بباٍ

ؾٛقع  ;ع٢ً ُـقٗا ؾأكاؿ إٔ ٜكِٝ ؿي٬ٝڄ ;ٚايٛاٖل إٔ ايٌاٖـ نإ ٜٛٔ ُـقٗا

 12/257 ._ عًٝ٘ ايو٬ّ_ نلا١َ يٝٛهـ  ،عهى فيو

 .إْ٘ َٔ نٝـنٔ، ٖٛ ايعنٜن ٫ قاي١: ٚايقٟ كأ٣ قُِٝ٘ قـ َٔ ؿبل ٚقاٍ_ 29

ؾانتؿ٢  ;َٔ ا٫عتـا٤ ع٢ً إلأ٠_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٕ يـٜ٘ بلا٠٤ ٜٛهـ ٚقـ اهتبا
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 ;عا٤ٖا عًٝ٘ َٔ نٝـ ايٓوا٤; ؾُٔرل ْع اٱْاخ ػڀاب شلابًّٛ مٚد٘ بإٔ اؿٸ

َٳ  12/258 .ُٓؿٗا بتٓنًٜٗٔ َٓني١ اؿٛآل ٔٵَٹ ٔٻٖٴ ٔٵؾـػٌ ؾٝ٘ 

باٱعلاض عُا كَت٘ ب٘، أٟ عـّ  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ثِ أَل ٜٛهـ _ 30

٘ با٫هتػؿاك َٔ دٳٚٵٚأَل مٳ ،َ٪اػقتٗا بقيو، ٚبايهـ عٔ إعاؿ٠ اـٛض ؾٝ٘

 . باؾلأ٠ ٚا٫عتـا٤ عًٝٗا _عًٝ٘ ايو٬ّ_فْبٗا، أٟ ٗ اتٗاَٗا ٜٛهـ 

 .عاق٬ڄ نإ سًُٝاڄ: ٚقٌٝ ،ٚنإ ايعنٜن قًٌٝ ايػرل٠: قاٍ إؿولٕٚ

أ٠ َلاٚؿ٠ بٗا، أٚ ناْت ًب١ٗ إًو ؽؿـ َ٪اػق٠ إل ٚيعً٘ نإ َٛيعاڄ

سٌ باؿكت٘  _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٖٚٛ ايقٟ ٜ٪فٕ ب٘ ساٍ َلاٚؿتٗا ٜٛهـ  ،ًٖٛنٗا

 12/258 .نُا تكـّ آْؿاڄ صٖٳٝٵتٳ يځوځطبكٛشلا 

ـٹٜٓٳ١ٹطٚقٛي٘ _ 31 ُٳ ٚإكِٛؿ َٔ فنل ٖقٙ ايِؿ١  ،ُؿ١ يٓو٠ٛ ص:ؾٹٞ ايڃ

يوؿ٢ً ٖٚٞ ٖٞ قاعـ٠ َِل ا ٖٚقٙ إـ١ٜٓ ،أْٗٔ نٔ َتؿلقات ٗ ؿٜاك َٔ إـ١ٜٓ

 .ٗ بٝٛت إتًٌِ ببٝت ايعنٜن اـدلٴ ٌٳكٹٓٴؾځ ;سٝح نإ قِل ايعنٜن َٓؿٝى َـ١ٜٓ

ؾأؾٌٝٓ٘ نأْٗا أكاؿت  ،إٕ اَلأ٠ ايعنٜن باست بايول يبعض ػ٥٬ًٗا: ٚقٌٝ

سب ٦ًٝا أنجل َٔ َٚٔ أ) ٚ أكاؿت ا٫كتٝاغ باؿـٜح إيٝٗٔايتٌاٚك َعٗٔ، أ

 .(فنلٙ

َٴتٻهځأڄٚٳط :ٖٚقا ايقٟ ٜكتٔٝ٘ قٛي٘ ٔٻ  ٗٴ ـٳتٵ يځ ِٵ ط :ٚقٛي٘ص أځعٵتٳ ٔٵ يځ ٚٳيځ٦ٹ

ٌٵ  260_12/259 .صٜٳؿڃعٳ

ٗٔ أكؿٕ بقيو إٔ ٜبًؼ قٛشلٔ ٭ْ: ، قٌٝٚأطًل ع٢ً ن٬َٗٔ اهِ إهل_ 32

ـٳ ،اإيٝٗ ٔ ٭ْٗ ;٘ؾرلٜٔ ْايځ ;عًٝٗٔ_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ؾٝػلٜٗا بعلٓٗا ٜٛه
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 .أسبي إٔ ٜلٜٓ٘

ٕهل، ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ أطًل ع٢ً قٛشلٔ ؾأًب٘ ا ،٭ْٗٔ قًٓ٘ ػؿ١ٝ: ٚقٌٝ

ـٳ ،٭ْٗٔ قًٓ٘ ٗ ُٛك٠ اٱْهاك ;اهِ إهل  ;ٖا ع٢ً اقتٓا٤ َجًٖ٘ٚٔ ُٜٔلٕ سو

 12/262 .إف هٛم إٔ ٜهٕٛ ايٌػـ بايعبـ ٗ عاؿتِٗ غرل َٓهل

دًو١ قلٜب١ َٔ ا٫ٓڀذاع ع٢ً : ٚا٫تها٤ ،قٌ ا٫تها٤: ٚإتهأ_ 33

ٚإِا ٜهٕٛ ا٫تها٤ إفا أكٜـ إطاي١  ،ا٭ع٢ً اؾٓب َع اْتِاب قًٌٝ ٗ ايِٓـ

 .يتٓاٍٚ طعاّ ;إهح ٚا٫هذلاس١، أٟ أسٔلت شلٔ ِاكم ٜته٦ٔ عًٝٗا

 ٠ڂلٻهٹٚنإ أٌٖ ايذلف ٜأنًٕٛ َته٦ٌ نُا ناْت عاؿ٠ يًلَٚإ، ٚمل تنٍ أځ

 .+أَا أْا ؾ٬ آنٌ َته٦اڄ: ="ٚقاٍ ايٓيب ،دٛؿ٠ ٗ ؿٜاك اٯثاكاتها٥ِٗ َٛ

12/262 

ٔڇ يٹٞ ط :أَلت ػـَٗا باٱٜتا٤ نكٛي٘ صآتٳتٵطَٚع٢ٓ  _34 ٕٴ ابٵ َٳا ٖٳا ٜٳا 

 . صُٳلٵساڄ

 ،َٚٛماڄ أسٔلت شلٔ أتلداڄ: قٌٝ ،آي١ قڀع ايًشِ ٚغرلٙ: ٚايوهٌ

 ;ٚأعڀت نٌ ٚاسـ٠ ههٝٓاڄ ،ؾشٔلٕ ٚاتهإٔ، ٚقـ سقف ٖقإ ايؿع٬ٕ إهاماڄ

 . يكٌل ايجُاك

ٔٻط :ٚقٛشلا ٗڇ ٚنإ ٫ ٜـػٌ  ،٘ نإ ٗ بٝت آػلٜكتٔٞ أْ صاػٵلٴزٵ عٳًځٝٵ

 .عًٝٗا إ٫ بإفْٗا

٭ٕ إكِٛؿ  (اؿػٌ)٭ْ٘ ُٓٔ َع٢ٓ  (ع٢ً)ٟ ؾعٌ اـلٚز علف ـٸٚعٴ

 . ؿػٛي٘ عًٝٗٔ ٫ فلؿ ػلٚد٘ َٔ ايبٝت ايقٟ ٖٛ ؾٝ٘
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٘ٴطَٚع٢ٓ  يًعـ،  ؾاشلُن٠ ؾٝ٘ ;أعُٛٓ٘، أٟ أعُٛٔ ْاي٘ ٚسلا٥ً٘ صأځنڃبٳلٵْٳ

 .٘ نبرلاڄْأٟ أعـؿ

 . يٛؾل٠ ايِؿات بعِٛ ايقات تٌبٝٗاڄ ;ع٢ً عِٛٝ ايِؿات لٴبٳيهٹٚأطًل ا

أٜـٜٗٔ ووي أٟ أدلٜٔ ايوهانٌ ع٢ً  ،ٚتكڀٝع أٜـٜٗٔ نإ َٔ ايقٍٖٛ

 263_12/262. ٚأكٜـ بايكڀع اؾلغ ،أْٗٔ ٜكڀعٔ ايؿٛان٘

ٌٳلاڄطٚقٛشلٔ _ 35 ٖٳقٳا بٳ ٔٳتَبايػ١ ٗ ؾٛ صَٳا  ايبٌل، ؾُعٓاٙ ايتؿٌٔٝ  ٘ قاه

 . ٔ ايبٌل، ٖٚٛ ٓـ َع٢ٓ ايتٌاب٘ ٗ باب ايتٌبٝ٘ٗ قاه

 بًٝػاڄ تٌبٝٗاڄ ;ثِ ًبٗٓ٘ بٛاسـ َٔ ا٥٬ٕه١ بڀلٜك١ سِلٙ ٗ دٓى ا٥٬ٕه١

 .َ٪نـاڄ

ٚنإ ايكب٘ ٜعتكـٕٚ ٚدٛؿ َٛدٛؿات ع١ًٜٛ ٖٞ َٔ دٓى ا٭كٚاغ 

 .ايع١ًٜٛ، ٜٚعدلٕٚ عٓٗا باٯشل١ أٚ قٔا٠ ّٜٛ اؾنا٤، ٚهعًٕٛ شلا ُٛكاڄ

 .سو١ٓ ناْٛا ٜتٛػٕٛ إٔ تهٕٛ فٚاتاڄ ٚيعًِٗ

ؾأطًل ٗ اٯ١ٜ اهِ إًو ع٢ً َا  ;َٚٓٗا َا ٖٞ َـاؾع١ عٔ إٝت ّٜٛ اؾنا٤

 . ٭ؾٗاّ ايواَعٌ تكلٜباڄ ;ناْت سكٝكت٘ ٖاث١ً ؿكٝك١ َو٢ُ إًو ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ

 :وٛي بإتؼٌٝ، نكٍٛ اَل٨ ايكٝىؾٗقا ايتٌبٝ٘ َٔ تٌبٝ٘ احمل

 12/263  . أٌٗيفةُا ٕ هُٔو ٌٍَُٕٛ  

ٔٻ_ 36 ٌ ايوذٔ َع َا ؾٝ٘ َٔ ا٭مل ٚايٌـ٠ ٚٓٝل ايٓؿى ع٢ً َا ٜـعْٛ٘ ٚؾ

ٌ ٚيهٔ نلٖ٘ يؿع ،َٔ ا٫هتُتاع بإلأ٠ اؿو١ٓ ايٓؿٝو١ ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ ايًق٠ إيٝ٘

 .اؿلاّ ؾٌٔ عٓـٙ َكاها٠ ايوذٔ
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باعتباك أْ٘  إيٝ٘ ؾًُا عًِ أْ٘ ٫ قّٝ َٔ أسـ ا٭َلٜٔ ُاك ايوذٔ قبٛباڄ

ؾٗٞ قب١ ْا١٦ً عٔ ١َ٤٬َ ايؿهل، نُشب١ ايٌذاع  ;ىًِ٘ َٔ ايٛقٛع ٗ اؿلاّ

 . اؿلب

ؾاٱػباك بإٔ ايوذٔ أسب إيٝ٘ َٔ ا٫هتُتاع بإلأ٠ َوتعٌُ ٗ إٌْا٤ ايل٢ٓ 

إف ٫ ؾا٥ـ٠ ٗ إػباك َٔ ٜعًِ  ;ٚايتباعـ عٔ قاكَ٘ _تعاٍ_بايوذٔ ٗ َلٓا٠ اهلل 

 .هِ ايتؿٌٔٝ ع٢ً سكٝكت٘ ٫ٚ ؿاعٞ إٍ تأًٜٚ٘ َوًٛب إؿا١ًٓؾا ;َا ٗ ْؿو٘

12/265 

عًٝ٘ _ ؾًقيو أٜـ اهلل ب٘ ٜٛهـ  ;ٚنإ تعبرل ايل٩ٜا َٔ ؾٕٓٛ عًُا٥ِٗ_ 37

 . بِٝٓٗ_ ايو٬ّ 

ؾٛٓا  ;ٚايؿِٗ ،نُاٍ ايعكٌ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٖٚقإ ايؿتٝإ تٛزلا َٔ ٜٛهـ 

َٓ٘ فيو َٔ قبٌ، ٚقـ ُاؿؾا ايِٛاب،  ٚمل ٜهْٛا عًُا ،أْ٘ وؤ تعبرل ايل٩ٜا

ٌٳط :ٚيقيو قا٫ ُٴشٵوٹٓٹ ٔٵ ايڃ َٹ  . أٟ احملوٌٓ ايتعبرل، أٚ احملوٌٓ ايؿِٗ صإڇْٻا ْٳلٳاىځ 

 .٫ وؤ ايكلا٠٤، أٟ ٫ ٜتكٓٗا ٖٛ: اٱتكإ، ٜكاٍ: ٚاٱسوإ

يؿكـاِْٗ ا٭ػباك اييت ٖٞ  ;َٚٔ عاؿ٠ إوادٌ سها١ٜ إلا٥ٞ اييت ٜلْٚٗا

إٔ ٜبٌلِٖ باـ٬ْ ٗ  ا٥ٌ احملاؿث١ ٚاحملاٚك٠، ٚ٭ِْٗ ٜتؿا٤يٕٛ َا عو٢ٚه

 .إوتكبٌ

ٚنإ عًِ تعبرل ايل٩ٜا َٔ ايعًّٛ اييت ٌٜتػٌ بٗا ن١ٓٗ إِلٌٜ، نُا ؿٍ 

ِٵ يٹًلټ٩ٵٜٳا ط :سها١ٜ عٔ ًَو َِل _تعاٍ_عًٝ٘ قٛي٘  ٕٵ نڂٓتٴ ْٛٹٞ ؾٹٞ كٴ٩ٵٜٳاٟ إڇ أځؾڃتٴ

ٕٳ  12/269. صتٳعٵبٴلٴٚ
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اي٬ِغ ؾٝ٘، ٚأْ٘  ١ٹيوابكٝٻ ، ٚإٚٗاكاڄبؿًِٔٗ تعًُٝاڄ ;ٚفنل آبا٤ٙ_ 38

ؾشٌِ ي٘  ;ـ َا عًُ٘ كب٘ثِ تأٜٻ ،َتوًوٌ َٔ آبا٥٘، ٚقـ عكً٘ َٔ أٍٚ ٌْأت٘

 .ايعِاَٞ ٚايٌلفٴايعٛاَٞ  بقيو ايٌلفٴ

ٜٛهـ بٔ ٜعكٛب بٔ إهشام = :ٕا ه٦ٌ عٔ أنلّ ايٓاي"ٚيقيو قاٍ ايٓيب

 .+ابٔ ْيب ابٔ ْيب ابٔ ْيب ْيب ،بٔ إبلاِٖٝا

إفا  _عًٝ٘ ايو٬ّ_َٚجٌ ٖقٙ ايوًو١ً ٗ ايٓب٠ٛ مل هتُع ٭سـ غرل ٜٛهـ 

 _ًٝ٘ ايو٬ّع_نإ إلاؿ بايٓب٠ٛ أنًُٗا ٖٚٛ ايلهاي١، أٚ إفا نإ إػ٠ٛ ٜٛهـ 

 12/272 .غرل أْبٝا٤ ع٢ً كأٟ ؾلٜل َٔ ايعًُا٤

٤ت٘ ذٔ قبٌ إٔ تجبت بلااـلٚز َٔ ايو _عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚقـ أب٢ ٜٛهـ _ 39

ي٬٦ ٜهٕٛ تدلٜنٙ ٗ  ;٭ٕ فيو قـ بًؼ إًو ٫ قاي١ ;ٖا كَٞ ب٘ ٗ بٝت ايعنٜن

ب٘  فٳلڇ٘ َا قڂؾځلٳؾٝبك٢ سـٜح قځ ;ايتعبرل إٛدب ٱط٬ق٘ َٔ ايوذٔ نايٌؿٝع ؾٝ٘

ؾإٕ  ;َا ؾٝتوًل ب٘ اؿاهـٕٚ إٍ اْتكاْ ًأْ٘ عٓـ إًو َٜٛاڄ ;ٗ ايٓاي ؾاًٝاڄ

١٥ ايعلض َٔ ايتِٗ ايباط١ً َكِـ ًلعٞ، ٚيٝهٕٛ سٔٛكٙ يـ٣ إًو تدل

 . ل إيٝ٘ بٌا٥ب١ ْكّٛڂٓٵبعٌ ٫ تٳ َلَٛقاڄ

بايو٪اٍ عٔ اـدل ٱعاؿ٠ فنلٙ َٔ أٚي٘،  ٚدعٌ طلٜل تكلٜل بلا٤ت٘ َؿتتش١ڄ

٘ٴطؾُع٢ٓ   .ًٞبٳَٔ قٹ بًؼ إيٝ٘ ه٪ا٫ڄ صؾځاهٵأځيڃ

إٔ  ب إوذٕٛ باط٬ڄًڊڀځتٳ ٖٚٞ ،قٙ سه١ُ ع١ُٝٛ ؼل بإٔ ٜ٪تو٢ بٗاٖٚ

ٜبك٢ ٗ ايوذٔ ست٢ تتبٌ بلا٤ت٘ َٔ ايوبب ايقٟ هذٔ ٭دً٘، ٖٚٞ كادع١ 

 12/288 .إٍ ايتشًٞ بايِدل ست٢ ٜٛٗل ايِٓل
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ٌٳطَٚع٢ٓ _ 40 ـٳ ايڃؼٳا٥ٹٓٹ ـٹٟ نځٝٵ ٗٵ ؾأطًكت  ;٫ ٜٓؿقٙ ٫ٚ ٜوـؿٙ :ص٫ ٜٳ

ورل ايٍُٛٛ، ٚأطًل ْؿٝٗا اشلـا١ٜ اييت ٖٞ اٱكًاؿ إٍ ايڀلٜل ا١ًُٕٛ ع٢ً تٝ

ع٢ً ْؿٞ فيو ايتٝورل، أٟ إٔ ه١ٓ اهلل ٗ ايهٕٛ دلت ع٢ً إٔ ؾٕٓٛ ايباطٌ ٚإٕ 

ٛٳ طكادت أٚا٥ًٗا ٫ تًبح إٔ تٓكٌع  ٖٴ ٘ٴ ؾځإڇفٳا  َٳػٴ ـٵ ٌڇ ؾځٝٳ ٌٵ ْٳكڃقٹفٴ بٹايڃشٳلٿ عٳًځ٢ ايڃبٳاطٹ بٳ

ٖٹلٷ  12/293. صمٳا

بؿ١ًٝٔ ا٫عذلاف باؿل،  عٔل٠ إًو عدل٠ ٗ اعذلاف اَلأ٠ ايعنٜنٚ_ 41

 13/6  .ٖا أيِل ب٘، َٚٔ ػ١ٌٝ عكاب اهلل اـا٥ٌٓ ٤ٟٚتدل١٥ ايدل

فيو إعـاؿ يٓؿو٘ يًكٝاّ َِاحل ا٭١َ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚاقذلاغ ٜٛهـ _ 42

، ٚيقيو ع٢ً ه١ٓ أٌٖ ايؿٌٔ ٚايهُاٍ َٔ اكتٝاغ ْؿٛهِٗ يًعٌُ ٗ إِاحل

 .اع ايـْٝأَ َت ٫ٚ علٓاڄ ،يٓؿو٘ ٫ڄامل ٜوأٍ َ

 ،يٝشؿٜ ا٭َٛاٍ ٜٚعـٍ ٗ تٛمٜعٗا ;ٚيهٔ هأٍ إٔ ٜٛيٝ٘ ػنا٥ٔ إًُه١

 . ٗاٜٚلؾل با٭١َ ٗ ْعٗا ٚإب٬غٗا حملايِّ

ِٷط :ٚعًٌ طًب٘ فيو بكٛي٘ ٜڅ عٳًٹٝ ـٹص إڇْٿٞ سٳؿٹٝ ٌٳ إؿٝ ٕٻ يٛقٛع ;َا قبًٗا تعًٝ  إ

ُا ٗ ايٓاي ؾإْ٘ عًِ أْ٘ اتِـ بِؿتٌ ٜعول سٍِٛ إسـاٖ ;ٗ ُـك اؾ١ًُ

٘ٳ ًڃ ِٳ اؿؿٜ ٕا ًٜٝ٘، ٚايعًِ بتـبرل َا ٜت٫ٛٙ: نًتُٝٗا، ُٖٚا بٳ إًو إٔ ; يٹٝٴعٵًٹ

٭ْ٘  ;اؿؾا قًُٗا ٚأًُٖٗا، ٚأْ٘ سكٝل بُٗاَُهاْت٘ يـٜ٘ ٚا٥تُاْ٘ إٜاٙ قـ 

َتِـ َا ٜؿٞ بٛادبُٗا، ٚفيو ُؿ١ اؿؿٜ احملكل ي٥٬تُإ، ُٚؿ١ ايعًِ 

 .احملكل يًُها١ْ

 . ١بٳوٵٖٚقا َٔ قبٌٝ اؿٹ، يٝٗتـٟ ايٓاي إٍ اتباع٘ ;تعلٜـ بؿًٔ٘ ٚٗ ٖقا
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ًٳ ٔٴبٻٚ ٗ ؿػٛي٘ ÷ٖقا َكاّ أبٞ بهل_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ َكاّ ٜٛهـ  عڀ١ٝځ ٘ اب

 .ٗ اـ٬ؾ١ َع ْٗٝ٘ إوتٌرل ي٘ َٔ ا٭ِْاك َٔ إٔ ٜتأَل ع٢ً اثٌٓ

ـٿ ;ٖٚٛ تٌبٝ٘ كًٝل: قًت  9_13/8  .ٜلإف ن٬ُٖا ُ

٘ ي١ٜ٫ٛ عٌُ َٔ أَٛك ا٭١َ وٳؿڃْٳ إل٤ٹ اٯ١ٜ أٌُ يٛدٛب علضڇ ٖٚقٙ _43

٭ٕ فيو َٔ ايِٓض يٮ١َ، ٚػا١ُ إفا مل ٜهٔ  ;إفا عًِ أْ٘ ٫ ًِٜض ي٘ غرلٙ

 .ع٢ً ًَِش١ ا٭١َ ْؿو٘ ٖٔ ٜتِٗ ع٢ً إٜجاك َٓؿع١

٭ْ٘ نإ إ٪َٔ  ;أْ٘ أؾٌٔ ايٓاي ٖٓايو_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚقـ عًِ ٜٛهـ 

ؾٗٛ ٱّاْ٘ باهلل ٜبح أٍُٛ ايؿٔا٥ٌ اييت تكتٔٝٗا ًلٜع١  ;و ايكڀلايٛسٝـ ٗ في

ؾ٬ ٜعاكض ٖقا َا دا٤ ٗ  _عًِٝٗ ايو٬ّ_آبا٥٘ إبلاِٖٝ ٚإهشام ٜٚعكٛب 

ٜا = :"قاٍ يٞ كهٍٛ اهلل: ُشٝض َوًِ عٔ عبـايلٓٔ بٔ زلل٠ قاٍ

ًڃتٳ إيٝٗا،ؾإْو إٕ أعڀٝتٗا عٔ َوأي١  ;ٔ ٫ توأٍ اٱَاك٠عبـايلٓ ٚإٕ  ٚٴنٹ

 .+أعڀٝتٗا عٔ غرل َوأي١ أعٓت عًٝٗا

 ٫ٚ كادشاڄ ،بايؿٌٔ َٔ بٌ أَجاي٘ ٭ٕ عبـايلٓٔ بٔ زلل٠ مل ٜهٔ َٓؿلؿاڄ

 . ع٢ً ْٝعِٗ

ٚأْ٘  ،ايكٔا٤ ٕٔ ٜعًِ أْ٘ أٌٖ طًبٹ دٛامٳ إقٖبٹ َٚٔ ٖقٙ اٯ١ٜ أػق ؾكٗا٤ٴ

ٍٻإٕ مل  ٛٳ  .ٓاعت اؿكٛم ٜٴ

ٞٴهب ع٢ً َٔ ٖٛ أٌٖ ا=: قاٍ إامكٟ ٗ طًب  ٫دتٗاؿ ٚايعـاي١ ايوع

 ،أٚ ٚيٝ٘ َٔ ٫ وٌ إٔ ٍٜٛ ،ٓاعت اؿكٛم ٘ٹايكٔا٤ إٕ عًِ أْ٘ إٕ مل ًٜٹ

ٌټ تٳٛيٝتٴ٘،ٚنقيو إٕ نإ ٚيٝ٘ َٔ   . +٫ٚ هبٌٝ يعني٘ إ٫ بڀًب أًٖ٘ ٫ تٳشٹ
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مل أقـ ع٢ً ٖقا ٭سـ َٔ قـَا٤ أٌٖ إقٖب غرل =: ٚقاٍ ابٔ َلمٚم

 . +إامكٟ

َا ٚاٖلٙ  _ أٟ َٔ ًلغ ُشٝض َوًِ _ ٗ نتاب اٱَاك٠ ٚقاٍ عٝاض

 .ا٫تؿام ع٢ً دٛام ايڀًب ٗ ٖقٙ اؿاي١

 .ٚٚاٖل ن٬ّ ابٔ كًـ ٗ إكـَات سل١َ ايڀًب َڀًكاڄ

َٓ٘ يًػنايٞ ٗ  ٚإِا كأٜت َجٌ َا ْكٌ إامكٟ أٚ قلٜباڄ=: قاٍ ابٔ َلمٚم

 10_13/9  .+ايٛدٝن

ٜٚأفٕ  ،نإ ٜلاقب أَل بٝع ايڀعاّ عٔٛكٙٚؿػٛشلِ عًٝ٘ ٜـٍ ع٢ً أْ٘  _44

عًٝ٘ _ ٚعلف ٜٛهـ  ١،٭ٕ بٗا سٝا٠ ا٭َ ;ػ١ٌٝ إٓاع١ ا٭قٛات ;ب٘ ٗ فًو٘

 .عكً٘ ؿِْٚٗ ١يك٠ٛ ؾلاهت٘ ٚمناْ ;إػٛت٘ بعـ َٔٞ هٌٓ ع٢ً ؾلاقِٗ_ ايو٬ّ 

13/12 

َٹط _45 ٚٳاؿٵػٴًڂٛا  ـٺ  ٚٳاسٹ ٔٵ بٳابٺ  َٹ ـٵػٴًڂٛا  ٍٳ ٜٳا بٳٓٹٞ ٫ تٳ َٳا ٚٳقځا ٚٳ َٴتٳؿځلٿقځ١ٺ  ٛٳابٺ  ٔٵ أځبٵ

ٌٵ  ٛٳنډ ًڃٝٳتٳ ٘ٹ ؾځ ٚٳعٳًځٝٵ ًڃتٴ  ٛٳنډ ٘ٹ تٳ ٘ٹ عٳًځٝٵ ِٴ إڇ٫ډ يٹًډ ٕٵ ايڃشٴهڃ ٞٵ٤ٺ إڇ ًٳ ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ َٹ ِٵ  أڂغڃٓٹٞ عٳٓهڂ

ٕٳ  ٛٳنًِّڂٛ ُٴتٳ  .صايڃ

ٕٚا نإ ًإٔ إقا١َ اؿلاي ٚا٭كُاؿ إٔ تهٕٛ ع٢ً أبٛاب إـ١ٜٓ اقتِل ع٢ً 

يـػٍٛ َٔ باب ٚاسـ ؿٕٚ إٔ وقكِٖ َٔ إٌٞ ٗ هه١ ٚاسـ٠ ؼقٜلِٖ َٔ ا

ؾًِ ىٍ ٬ٓشلِ ؾٝٗا،  ;َٔ ههو إـ١ٜٓ، ٚٚثل بأِْٗ عاكؾٕٛ بوهو إـ١ٜٓ

  13/21  .ي٬٦ ٌٜٔ ٗ إـ١ٜٓ ;ػٛت٘إٜهٕٛ ٗ ُشب١ أسـ  بٓٝاٌَ ٚعًِ إٔ

٭هباب ٚأكاؿ بٗقا تعًُِٝٗ ا٫عتُاؿ ع٢ً تٛؾٝل اهلل ٚيڀؿ٘ َع ا٭ػق با _46



 

 

348 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ ْٓصف

 

 

 

 

 

٭ْا  ;َٚكـك ا٭يڀاف ٗ كعا١ٜ اؿايٌ ،َع ٚآع ا٭هباب تأؿباڄ ;إعتاؿ٠ ايٛاٖل٠

٫ٚ  ،ؾعًٝٓا إٔ ْتعلؾٗا بع٬َاتٗا ;٫ ْوتڀٝع إٔ ْڀًع ع٢ً َلاؿ اهلل ٗ ا٭عُاٍ

 . ٜهٕٛ فيو إ٫ بايوعٞ شلا

اعًُٛا ؾهٌ َٝول ٕا = :"ٖٚقا هل َوأي١ ايكـك نُا أًاك إيٝ٘ قٍٛ ايٓيب

  .+ػًل ي٘

 . +ٜول أهباب٘ إفا أكاؿ اهلل أَلاڄ= :ٚٗ ا٭ثل

ٚٵيځ٦ٹوځ ط :_تعاٍ_قاٍ اهلل  ٔٷ ؾځأڂ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٗٳا  ٗٳا هٳعٵٝٳ ٚٳهٳعٳ٢ يځ ٔٵ أځكٳاؿٳ اٯػٹلٳ٠ځ  َٳ ٚٳ

ٌٵهڂٛكاڄ َٳ ِٵ  ٗٴ ٕٳ هٳعٵٝٴ  .صنځا

ٚقـ ٜتؼًـ فيو َعاك١ٓ  ;فيو إٔ ًإٔ ا٭هباب إٔ ؼٌِ عٓـٖا َوبباتٗا

ل٣ َٔاؿ٠ يتًو ا٭هباب سا١ًُ ٗ ٚقت ٚاسـ، أٚ يهٕٛ ايوبب أهباب أػ

ؾٝؼڀ٧ تعاطٞ ايوبب ٗ  ;٭ًٝا٤ َتٔاؿ٠ باعتباكات ايٛاسـ قـ ٜهٕٛ هبباڄ

 .َِاؿؾ١ إوبب إكِٛؿ

 .ُٖٚذاڄ ٚي٫ٛ ْٛاّ ا٭هباب َٚلاعاتٗا يِاك اجملتُع ايبٌلٟ ٬ُٖڄ

13/21_22  

١ٜ٫ٚ ١َُٗ ٜـع٢ َا ٜلاؿف إَا ٭ٕ نٌ ك٥ٝى  ْاؿٚا بُٛـ ايعنٜن _47

، نُا إٔ ك٥ٝى ايٌلط١ ٜـع٢ عنٜناڄ _عًٝ٘ ايو٬ّ _  ؾٝهٕٛ ٜٛهـ ;ايعنٜن

َٵلٳأځ٠ڂ ايڃعٳنڇٜنڇط :_تعاٍ_ايعنٜن نُا تكـّ ٗ قٛي٘   .صا

 ،ؾذُع ايتِلؾات ;ٚإَا ٭ٕ ٜٛهـ ُٓت إيٝ٘ ١ٜ٫ٚ ايعنٜن ايقٟ اًذلاٙ

 . ٚكادعٛٙ ٗ أػق أػِٝٗ
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سٓإ ا٭ب٠ٛ، : ، ُٖٚٞؿات تكتٔٞ ايذلقٝل عًُٝ٘ٚٚؿٛا أباِٖ بج٬خ 

ٚ ٭ْ٘ اْت٢ٗ ٗ أ ،٭ْ٘ نبرل قَٛ٘ ٙ;ُٚؿ١ ايٌٝؼٛػ١، ٚاهتشكاق٘ ددل ػاطل

ٛٵقځ١څؾا٭ُٚاف  ;ايهدل إٍ أقِاٙ  ;يًشح ع٢ً هلاغ ا٫بٔ ٫ ٭ٌُ ايؿا٥ـ٠ َٳوٴ

 . غدل أبِٝٗ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ٭ِْٗ قـ ناْٛا أػدلٚا ٜٛهـ 

َٚٔ عاؿ٠ اي٠٫ٛ  ؾإها٤ت٘ تو٤ِٖٛ ْٝعاڄ ;إَا نبرل عٌرلت٘: ٚإلاؿ بايهبرل

 .اهتذ٬ب ايكبا٥ٌ

ايؤ،  َٔأٟ بًؼ ايػا١ٜ ٗ ايهدل ص ًٳٝٵؼاڄطعي تأنٝـاڄص نځبٹرلاڄطٚإَا إٔ ٜهٕٛ 

٘ٴطعٛا ع٢ً فيو ؾځلٻٚيقيو  َٳهځاْٳ ـٳْٳا  إف نإ ٖٛ أُػل اٱػ٠ٛ، ص ؾځؼٴقٵ أځسٳ

  37_13/36  .ٚا٭ُػل أقلب إٍ كق١ ا٭ب عًٝ٘

عاي٘ ٜٚأَلِٖ ظًب أبِٝٗ _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ٚإِا مل ٜهاًؿِٗ ٜٛهـ  _48

ٕٵ :٦َٜٛق ؾٝنعُٛا  ;ٖٛ تلنِٗ إٍ اػتٝاكِٖ إٔ ٜهٝـٚا يبٓٝاٌَ إَا ٭ْ٘ ػٌٞ إ

ؾإفا اْؿلؿٚا ببٓٝاٌَ أًٖهٛٙ ٗ ايڀلٜل، ٚإَا  ;إٍ أبِٝٗ أِْٗ ٜلدعٕٛ ْٝعاڄ

ؾؼاف إٕ ٖٛ دًب  ٠ٚ;ايهٓعاٌْٝ ٗ تًو إـ٠ عـا ٭ْ٘ قـ نإ بٌ ايكب٘ ٚبٌ

ح إٍ ؾذلٜٻ ;عٌرلت٘ إٍ َِل إٔ تتڀلم إيٝ٘ ٚإيِٝٗ ٕٚٓٛ ايو٤ٛ َٔ ًَو َِل

 .إٔ هـ ؾل١ُ يقيو

ؾًِ ٜهٔ َٔ ايٛؾا٤ ي٘ إٔ ٜؿعٌ َا ٜهلٖ٘ أٚ ٜو٤ٞ  ;ٚنإ إًو قـ أسؤ إيٝ٘

 .أٚ ايوعٞ ٗ إكٓا٥٘ بقيو ،ؾذلقب ٚؾا٠ إًو ;ٚٓ٘

يٝٓٛل نٝـ  ;أكاؿ إٔ ٜوتعًِ َٔ أػٝ٘ ٗ َـ٠ ا٫ْؿلاؿ ب٘ أسٛاٍ أبٝ٘ ٚأًِٖٗ أٚ

 13/38  .ٜأتٞ بِٗ أٚ ببعِٔٗ
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ٍٴأْ٘  ٙٚٚاٖل ،ٓعـ ايبِل: ٚابٝٔاض ايعٌٝٓ _49 ـټ ٕڇ تٳبٳ ُٖا َٔ هٛاؿٹ يٛ

ٔٻتٵ عٳٝٵٓٳاٙٴطبع ٚيقيو عدل ;اشلناٍ  . ؿٕٚ عُٝت عٝٓاٙص ابٵٝٳ

ٔٳطٚ ٔٳ ايڃشٴط :ٗ قٛي٘ص َٹ ٕڇَٹ ٚاؿنٕ هبب ايبها٤ ايهجرل ايقٟ  ،هبب١ٝص نٵ

 .ٖٛ هبب ابٝٔاض ايعٌٝٓ

ٚعٓـٟ إٔ ابٝٔاض ايعٌٝٓ نٓا١ٜ عٔ عـّ اٱبِاك نُا قاٍ اؿاكخ بٔ 

  :سًن٠

ٗ ض ج قانُويفُ لًُٕٗ ُتبعٗتُُٕ لٍتُُُب 

ُ

ُّٗ  يف ُفّٗتتتتتيفُتتتتتتُ ُبتتتتتيفٞٔ مُت   تتتتت

ٞ إسواي ؾإٕ تٛاي ;ٚإٔ اؿنٕ ٖٛ ايوبب يعـّ اٱبِاك نُا ٖٛ ايٛاٖلُ

ع٢ً إٔ ايبها٤  ،اؿنٕ ع٢ً ايـَاؽ قـ أؾ٢ٔ إٍ تعڀٌٝ عٌُ عِب اٱبِاك

ؾ٬ ٜوتػلب ُـٚكٙ َٔ ْيب، أٚ إٔ ايتِدل عٓـ إِا٥ب  ;َٔ اؿنٕ أَل دبًٞ

ٕڇ بٌ نإ َٔ هِٓٓٗ إٚٗاكٴ ،مل ٜهٔ َٔ ه١ٓ ايٌلٜع١ اٱهلا١ًٝٝ٥ ٚاؾنع  اؿن

 .عٓـ إِا٥ب

أكبعٌ _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ا٥ٌٝ ع٢ً َٛه٢ ٚقـ سهت ايتٛكا٠ بها٤ بين إهل

ٚإِا ايتِدل ٗ إِٝب١  ،ا٭ْبٝا٤ ثٝابِٗ َٔ اؾنع بعضڇ ، ٚسهت ُنٜلٳَٜٛاڄ

ٍٷ  . بًػت إيٝ٘ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ نُا

اٱَواى ايٓؿواْٞ، أٟ ناِٚ يًشنٕ ٫ : ٚايهِٛ ،َبايػ١ يًهاِٚ: ٚايهِٛٝ

ٌ َع٢ٓ َؿعٍٛ، أٟ قنٕٚ ٜٛٗلٙ بٌ ايٓاي، ٜٚبهٞ ٗ ػًٛت٘، أٚ ٖٛ ؾعٝ

ّٷط :نكٛي٘ ٛڂٛ َٳهڃ ٛٳ  ٖٴ  13/43  .صٚٳ

٘ٹط :ؾذ١ًُ _50 ٚٳسٴنٵْٹٞ إڇيځ٢ ايًډ ًٵهڂٛ بٳجٿٞ  ُٳا أځ َؿٝـ٠ قِل ًهٛاٙ ع٢ً  صإڇْٻ
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يٝذـؿ اؿنٕ، ؾِاكت  ;ايتعًل باهِ اهلل، أٟ ٌٜهٛ إٍ اهلل ٫ إٍ ْؿو٘

ٔٳ ،٠٭ٕ ايـعا٤ عباؿ ;ايٌه٣ٛ بٗقا ايكِـ ٓلاع١ ٖٚٞ عباؿ٠  اضٴُٚاك ابٝ

ٌڇ ،عٔ عباؿ٠ ْا٦ًاڄ دوـٜاڄ عٔ ايٌه٣ٛ أثلاڄ ايٓا٧ًڇ عٔ ايتقنلڇ عٝٓٝ٘ ايٓا٧ًٴ  َج

  45_13/44  .َٔ قٝاّ ايًٌٝ"أقـاّ ايٓيب تٳؿځڀڊلڇ

ٕٳط :ٚقـ أعكب ن٬َ٘ بكٛي٘ _51 ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًځ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ َٹ ِٴ  يٝٓبِٗٗ إٍ ص ٚٳأځعٵًځ

إٔ ٜعًُٛٙ أٚ  يٝعًُٛا أِْٗ ؿٕٚ َلتب١ٹ ;يعاي١ٝقِٛك عكٛشلِ عٔ إؿكاى إكاُـ ا

ُٳٓٹَٝ٘ٔ عٓـ اهلل عًُاڄ ًَٜٛٛٙ، أٟ أْا أعًِ   .٫ تعًُْٛ٘ ٖٚٛ عًِ ايٓب٠ٛ عٳًډ

ؾٗٞ  ;َٔ هٛك٠ ا٭علاف_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚقـ تكـّ ْٛرل ٖقٙ اؾ١ًُ ٗ ق١ِ ْٛغ 

 . ايٌعلا٤ ٗ هٛك٠_ عًٝ٘ ايو٬ّ_َجًٗا عٔ ًعٝب  ٞٚسه ،َٔ ن٬ّ ايٓب٠ٛ ا٭ٍٚ

 . هٝكع َا ووبْٛ٘ قا٫ڄ بإِٔٓٗ بأْ٘ ٜڀُع ٗ احملاٍ تعل بٹلٳؿٿٚٗ ٖقا تعلٜض 

ًٳ ،ثِ ُلغ شلِ ب٤ٌٞ ٖا ٜعًُ٘ ِٗ َا وكل نقبِٗ اؿعا٤ ا٥تهاٍ ؿځٚنا

 ،سٌ أفْ٘ اهلل بقيو عٓـ تكـٜل اْتٗا٤ ايب٣ًٛ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ٜٛهـ  ايق٥بٹ

ٖٳبٴٛا ؾځتٳط :ؾكاٍ ٘ٹٜٳا بٳٓٹٞ افٵ ٚٳأځػٹٝ ـٳ  ٔٵ ٜٴٛهٴ َٹ  13/45  ص.شٳوٻوٴٛا 

، ٚفيو إَا بٛسٞ َٔ اهلل إٕ ٚؾٝ٘ تعلٜض بأِْٗ قـ ًُض ساشلِ َٔ بعـ _52

٭ْ٘ ٕا كآِٖ سلٌِٜ ع٢ً كغبات أبِٝٗ ٗ طًب  ;أٚ بايؿلاه١ ،نإ ُاك ْبٝاڄ

ٚٗ طًب هلاس٘ ٗ ٖقا إٛقـ  ،سٌ أػق ٗ سهِ ت١ُٗ ايولق١ بٓٝاٌَ ؾـا٤

ٚنإ ٜعلف َِٓٗ َعانو١ أبِٝٗ ٗ ًإٔ بٓٝاٌَ عًِ أِْٗ  ،ؿاغ ٗ فيوَع اٱ

 . ثابٛا إٍ ٬ُغ

ساي٘ ٜكتٔٞ اهتذ٬ب أبٝ٘ ٚأًٖ٘  ع٢ً ٭ٕ ا٫ط٬ع ;ٚإِا ناًؿِٗ عاي٘ اٯٕ
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 .ع٢ً أًٝا٤ يعًٗا مل تتٗٝأ إ٫ س٦ٓٝق إٍ ايوه٢ٓ بأكض ٫ٜٚت٘، ٚفيو نإ َتٛقؿاڄ

ـٵْٳا ط :_تعاٍ_٘ ٚقـ أًلْا إٍ فيو عٓـ قٛي ٚٳدٳ ٔٵ  َٳ ٕٵ ْٳأڃػٴقٳ إڇ٫ډ  ٘ٹ أځ َٳعٳافٳ ايًډ ٍٳ  قځا

ٙٴ ـٳ ٌڈ ـټدٹ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ؾكـ ُاك ٜٛهـ ص َٳتٳاعٳٓٳا عٹٓٵ  . عٓـ ؾلعٕٛ َه

قاٍ ٱػٛت٘ _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ َٔ هؿل ايتهٜٛٔ إٔ ٜٛهـ  45ٚٗ اٱُشاغ 

ع٢ً  َٚتوًڀاڄ ،يهٌ بٝت٘ ـاڄٚهٝ ،يؿلعٕٛ قـ دعًين أباڄ _هللأٟ ا_ ٖٚٛ= :س٦ٓٝق

 .+نٌ أكض َِل

َٔ ايوذٔ ٚدعً٘ عنٜن _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ؾايٛاٖل إٔ إًو ايقٟ أطًل ٜٛهـ 

ُٚاك يًًُو _ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ؾشذب٘ ٜٛهـ  ;ٚػًؿ٘ ابٔ ي٘ ،َِل قـ تٛٗ

ؾًب عٌرلت٘  ؾلأ٣ اؿاٍ َواعـاڄ ;َا ٜلٜـ ايٌاب َٓني١ ا٭ب، ُٚاك َتِلؾاڄ

 48_13/47 .لإٍ أكض َِ

ِٵبٹلٵط :١ًْٚ _53 ٚٳٜٳ ٔٵ ٜٳتٻلڇ  َٳ ٘ٴ  ٘ٴ عٳًځٝٵٓٳاط :تعًٌٝ ؾ١ًُ صإڇْٻ ٔٻ ايًډ  ص.َٳ

 ;ٚمل ٜعّ اهلل ،ٚبٝٓٝاٌَ ُدل ،ُٚدل ،تك٢ اهللا_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ ؾٝٛهـ 

 .ؾهإ تكٝاڄ

ٌٳ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ أكاؿ ٜٛهـ  _ تعاٍ_ ايتعلض إٍ ْعِ اهلل تعًُِٝٗ ٚها٥

 ،بأِْٗ مل ٜتكٛا اهلل ؾٝ٘ ٚٗ أػٝ٘ تعلٜٔاڄ ;ٚايتؼًل بايِدل ،ايتك٣ٛٚسجِٗ ع٢ً 

 . ٚمل ِٜدلٚا ع٢ً إٜجاك أبِٝٗ إٜاُٖا عًِٝٗ

ٖٚقا َٔ أؾاٌْ اـڀاب١ إٔ ٜػتِٓ ايٛاعٜ ايؿل١ُ ٱيكا٤ إٛع١ٛ، ٖٚٞ ؾل١ُ 

ـٹ ٚٚٗٛكٴ ،٘ٚاْؿعايڂ ،ايواَع تأثلٴ  13/49 .ُـم ايٛاعٜ ٗ َٛعٛت٘ ًٛاٖ

ٔٳ بٹٞط :َٚع٢ٓ _54 أسؤ ب٘ ٚأسؤ إيٝ٘، َٔ : ٜكاٍ ;أسؤ إيٞص أځسٵوٳ
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 .غرل تٌُٔ َع٢ٓ ؾعٌ آػل

ي٬ًُبو١ أٟ دعٌ ص بٞطٚبا٤  ،ٖٛ بتٌُٔ أسؤ َع٢ٓ يڀـ: ٚقٌٝ

أٚ  ،يٞ، ٚػّ َٔ إسوإ اهلل إيٝ٘ ؿٕٚ َڀًل اؿٔٛك ي٬َتٝام إسواْ٘ ٬َبواڄ

 . ت٘ َٔ ايباؿ١ٜٚف٤ٞ عٌرل ،اينٜاؿ٠ إسواٌْ ُٖا ّٜٛ أػلد٘ َٔ ايوذٔ

ٔٳطٚلف مَإ يؿعٌ ص ُ  إڇفطؾإٕ  ؾٗٞ بإٓاؾتٗا إٍ فيو ايؿعٌ ص أځسٵوٳ

ٕڈ اقتٔت ٚقٛعٳ ؾإٕ فيو ايٛقت نإ مَٔ ثبٛت بلا٤ت٘ َٔ اٱثِ  ;غرل َعـٚؿ إسوا

ؾإٕ ايوذٔ  ;، ٚمَٔ ػ٬ُ٘ َٔ ايوذَٔٹٓٻ١څايقٟ كَت٘ ب٘ اَلأ٠ ايعنٜن ٚتًو 

، ٌٜانًْٛ٘ ٫ ٔٵَٳ ١ٚا٭سب١، ٚغًڀ عقاب ايٓؿى با٫ْؿِاٍ عٔ ا٭ُـقا٤

مَٔ إقباٍ إًو  _ أٜٔاڄ_ ٚبٌػً٘ عٔ ػ٠ًٛ ْؿو٘ بتًكٞ اٯؿاب اٱشل١ٝ، ٚنإ 

 .عًٝ٘

ٍٴ ًٚٛق٘ إٍ  ،ْؿواْٞ بٛسٌت٘ ٗ ا٫ْؿلاؿ عٔ قلابت٘ أملڈ ٚأَا ف٤ٞ أًٖ٘ ؾنٚا

ؾأؾِض بقنل ػلٚد٘ َٔ ايوذٔ، ٚف٤ٞ أًٖ٘ َٔ ايبـٚ إٍ سٝح ٖٛ  ;يكا٥ِٗ

ٔٷَٳ  . قٟٛ هٹٝٵ

ٚأًاك إٍ َِا٥ب٘ ايوابك١ َٔ اٱبكا٤ ٗ اؾب، ٌَٚاٖـ٠ َهل إػٛت٘ ب٘ 

ٛٳتٹٞط :بكٛي٘ ٔٳ إڇػٵ ٚٳبٳٝٵ ٕٴ بٳٝٵٓٹٞ  ٌٻٝٵڀځا ٕٵ ْٳنٳؽٳ اي ـٹ أځ ٔٵ بٳعٵ  .صَٹ

ـٹطؾه١ًُ   ;ب٘ إْا٫ڄ ِٻٚقـ أيځ ،اقتٔت إٔ فيو ٤ًٞ اْك٢ٔ أثلٙص بٳعٵ

ـٿك٠ايتقنرل بتًو اؿٛاؿخ  عٔ ٚإعلآاڄ ،ع٢ً ًهل ايٓع١ُ اقتِاكاڄ ي١ًًِ  إڂهځ

إف ْاطٗا بٓنؽ  ;ٚباعـٖا عِٓٗ بكـك اٱَهإ ،ؾُل بٗا َل ايهلاّ ;بٝٓ٘ ٚبٌ إػٛت٘

 13/57  .ايٌٝڀإ
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ٚفيو ٜـٍ ع٢ً أْٗا َوُا٠ بقيو َٔ  ،ٖهقا زلٝت َٔ عٗـ ايوًـ _1

 . إف مل ىتًؿٛا ٗ ازلٗا"عٗـ ايٓيب

 :_تعاٍ_ يٛكٚؿ فنل ايلعـ ؾٝٗا بكٛي٘ ;ايلعـٚإِا زلٝت بإٓاؾتٗا إٍ 

ٛٳاعٹلٳط ِٻ ٌٴ اي ٚٳٜٴلٵهٹ ٘ٹ  ٔٵ ػٹٝؿځتٹ َٹ ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ  ٚٳايڃ ٙٹ  ـٹ ُٵ ـٴ بٹشٳ  ص.ٚٳٜٴوٳبٿضٴ ايلٻعٵ

ؾإٕ ٖقٙ  ;ٗ هٛك٠ َجٌ ٖقٙ ايوٛك٠ نځلٵُ  ٜٴق٭ٕ ايلعـ مل  ;ؾوُٝت بايلعـ

 .أٚ َعُٛٗا نًڊٗاايوٛك٠ َه١ٝ 

 .ٖٚٞ ْنيت بإـ١ٜٓ ،ايبكل٠ٚإِا فنل ايلعـ ٗ هٛك٠ 

ُٳعاڄط :ٚإفا ناْت آٜات ٚٳطځ ٛٵؾاڄ  ِٵ ايڃبٳلٵمٳ ػٳ ٛٳ ايډقٹٟ ٜٴلڇٜهڂ ٛٳ ط :إٍ قٛي٘ص ٖٴ ٖٴ ٚٳ

ٍڇ ُٹشٳا ـٴ ايڃ ـٹٜ تعٌ إٔ فيو ْنٍ قبٌ ْنٍٚ هٛك٠  _نُا هٝأتٞ_ ٖا ْنٍ بإـ١ٜٓص ًٳ

 . ايبكل٠

ا١ٜ عًٞ بٔ أبٞ ٚكٚ ،ٗ قٍٛ فاٖـ ٚكٚاٜت٘ عٔ ابٔ عباي ٖٚقٙ ايوٛك٠ َه١ٝ

  13/75  .ٖٚٛ قٍٛ قتاؿ٠ ،ٚهعٝـ بٔ دبرل عٓ٘ ،طًش١

َٔ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً  َٚعاْٝٗا داك١ٜ ع٢ً أهًٛب َعاْٞ ايكلإٓ إهٞ _2

 .ٚتٗـٜـِٖ ،لٜع إٌلنٌكٚت ،ايٛسـا١ْٝ

ٚا٭هباب اييت أثاكت ايكٍٛ بأْٗا َـ١ْٝ أػباك ٚا١ٖٝ، ٚهٓقنلٖا ٗ َٛآعٗا 

ْنيت بإـ١ٜٓ آٜات َٚٔ آٜاتٗا  ،َاْع َٔ إٔ تهٕٛ َه٫ٚ١ٝ  ،َٔ ٖقا ايتؿورل

ٖٞ َه١ٝ مل : ؾايقٜٔ قايٛا ;ٗ بعض هٛك ايكلإٓٚقع ؾإٕ فيو  ;ٚأؿكت بٗا

 صْرٗ الزعد
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 ،ٜقنلٚا َٛقعٗا َٔ تلتٝب إهٝات ه٣ٛ أِْٗ فنلٖٚا بعـ هٛك٠ ٜٛهـ

 . ٚفنلٚا بعـٖا هٛك٠ إبلاِٖٝ

ٚقبٌ هٛك٠  ،ك٠ ايكتاٍٖٚا ٗ ايٓنٍٚ بعـ هٛـټعٳ ٚايقٜٔ دعًٖٛا َـ١ْٝڄ

 .ٚتوعٌ ٗ عـاؿ ايٓنٍٚ ٚعـٖٚا هابع١ڄ ،ايلٓٔ

أٚ عاّ ايؿتض تهٕٛ هٛك٠  ،ٚإف قـ ناْت هٛك٠ ايكتاٍ ْنيت عاّ اؿـٜب١ٝ

 . ايلعـ بعـٖا

 ،ٚأكبعٌ ٗ عـؿ إـٌْٝ ٚأكبعاڄ ،ٚأكبعٌ َٔ ايهٛؾٌٝ ٚعـت آٜاتٗا ث٬ثاڄ

 13/76  .ٚأكبعٌ عٓـ ايٌاّ ٚٔواڄ

ؾُٝا  " أقُٝت ٖقٙ ايوٛك٠ ع٢ً أهاي إثبات ُـم ايلهٍٛ :كاُـٖاَ _3

ٍڇ ،ٚايبعحٹ ،أٚسٞ إيٝ٘ َٔ إؾلاؿ اهلل باٱشل١ٝ ؾًقيو  ;أقٛاٍ إهقبٌ ٚإبڀا

 . ْٚٗا١ٜ ع٢ً ايوٛك٠ بـ٤اڄ َٛمع١ڄ َلاتٺ ِٗ ٔىٳأقٛايٹ تهلكت سها١ٜڂ

ٗٻ ٍٷ ،ـ يقيو بايتٜٓٛ٘ بايكلإَٓٚ  ع٢ً تؿلؿٙ ٍٴَٔ اهلل، ٚا٫هتـ٫ ٚأْ٘ َٓن

َٹ ،ٌُٳايځباٱشل١ٝ بـ٥٫ٌ ػًل ايعٳ_ تعاٍ_ ُٗا ايـاٍ ع٢ً اْؿلاؿٙ بتُاّ ايعًِ ْٚٛا

 . ٕا ٗ فيو َٔ ايٓعِ ع٢ً ايٓاي ;ا٫َتٓإ ٚإؿَازڇ ،ٚايكـك٠ٹ

 . َٚناعُِٗ ٗ إْهاك ايبعح ،أقٛاٍ أٌٖ ايٌلى تؿٓٝـ ثِ اْتكٌ إٍ

ـٹ  . ِٖ إٔ وٌ بِٗ َا سٌ بأَجاشلِٚتٗـٜ

 . بٓعِ اهلل ع٢ً ايٓاي يتقنرلڇٚا

 . يًعباؿ٠ ؿٕٚ آشلتِٗ إٔ اهلل ٖٛ إوتشلټ ٚإثباتٹ

ّٳ ،باـؿاٜا ايعاملٴ ٚإٔ اهللځ ِٴ٫ٚ  ،٫ تعًِ ٦ًٝاڄ ٚإٔ ا٭ُٓا   .بٓع١ُ تٴٓٵعٹ
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ـٴ يًُهقبٌ نُا سٌ با٭َِ  باؿٛاؿخ اؾ١ٜٛ إٔ ٜهٕٛ َٓٗا عقابٴ ٚايتٗـٜ

 . قبًِٗ

ـٴ  . قلاكڈ بإٔ ايـْٝا يٝوت ؿاكٳ ٚايتقنرلٴ، َٔ ّٜٛ اؾنا٤ ٚايتؼٜٛ

ٕٴ  . اٯٜات ع٢ً مٛ َكذلساتِٗ إٌلنٌ ٗ اقذلاسِٗ ف٤ٞٳ َهابل٠ٹ ٚبٝا

 . َٚا أعـ اهلل شلِ َٔ اـرل ،فيو بٝكٌ إ٪ٌَٓ َٚكاب١ًڂ

ٍٳ  . َٔ قبً٘ _عًِٝٗ ايو٬ّ _ َا يكٞ َٔ قَٛ٘ إ٫ نُا يكٞ ايلهٌ  " ٚإٔ ايلهٛ

ٕٳع٢ً ؾل ٚايجٓا٤ٴ ٍٷ ٜل َٔ أٌٖ ايهتب ٜ٪َٕٓٛ بإٔ ايكلآ  . َٔ عٓـ اهلل َٓن

 . َٚٛاٖل احملٛ ٚاٱثبات ،إٍ سكٝك١ ايكـك ٚاٱًاك٠ڂ

 77_13/76.َٚا ؽًٌ فيو َٔ إٛاعٜ ٚايعدل ٚا٭َجاٍ

ِٵط :ٚدا٤ت ١ًُ_ 4 ٗڇ ٘ٹ كٳبٿ ٚٳدٵ ُٳبٳلٴٚا ابٵتٹػٳا٤ٳ  ٔٳ  َٚا عڀـ عًٝٗا  صٚٳايډقٹٜ

ٛٳ ِٻ: طٖٚ َٴٛا اي ٚٳأځْؿځكڂٛاأځقځا بِٝػ١ إٔٞ ٱؾاؿ٠ ؼكل ٖقٙ ا٭ؾعاٍ ايج٬ث١ ص ٠٬ځ 

 . ٭ْٗا أٍُٛ يؿٔا٥ٌ ا٭عُاٍ ;بٗا تٜٓٛٗاڄ ;ُٚهٓٗا َٔ أْؿوِٗ ،شلِ

َٹ :ؾأَا ايِدل ؾإفا ؽًل ب٘ إ٪َٔ  ;٬ى اهتكا١َ ا٭عُاٍ َِٚـكٖاؾٮْ٘ 

ٕٻ ط :_تعاٍ_ قاٍُـكت عٓ٘ اؿوٓات ٚايؿٔا٥ٌ بوٗٛي١، ٚيقيو  ٕٳ إڇ اٱڇْوٳا

ٛٵا (2)يځؿٹٞ ػٴوٵلڈ ُٳ ٛٳا ٚٳتٳ ٛٵا بٹايڃشٳلٿ  ُٳ ٛٳا ٚٳتٳ ِٻايٹشٳاتٹ  ُٹًڂٛا اي ٚٳعٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ إڇ٫ډ ايډقٹٜ

ِٻبٵلڇ  ص. بٹاي

 :_تعاٍ_ٚؾٝٗا َا ٗ ايِدل َٔ اـا١ُٝ يكٛي٘  ،ؾٮْٗا عُاؿ ايـٜٔ :ٚأَا اي٠٬ِ

ُٴٓٵط ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔٵ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ِٻ٠٬ځ تٳٓٵ ٕٻ اي ِٻبٵلڇ ط :_تعاٍ_ٚقٛي٘ ص هځلڇإڇ ٚٳاهٵتٳعٹٝٓٴٛا بٹاي

ِٻ٠٬ٹ  ص. ٚٳاي
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ؾأًُ٘ ايننا٠، ٖٚٞ َكاك١ْ ي٠٬ًِ نًُا فنلت، ٚشلا اؿٜ  :ٚأَا اٱْؿام

 ;ا٭ٚؾ٢ َٔ اعتٓا٤ ايـٜٔ بٗا، َٚٓٗا ايٓؿكات ٚايعڀاٜا نًٗا، ٖٚٞ أِٖ ا٭عُاٍ

 .ي٠٬ًِ دعً٘ ثاْٝاڄ ؾهإ ي٘ َٔ ا٭١ُٖٝ َا ;٭ٕ بقٍ إاٍ ٌٜل ع٢ً ايٓؿٛي

13/128_129 

ٌٳا٤ٴط :١ًْٚ _5 َٳا ٜٳ ٘ٴ  ُٵشٴٛا ايًډ  :٭ٕ ١ًْ ;بٝاْٝاڄ َوتأْؿ١ اهت٦ٓاؾاڄ صٜٳ

ٌڈ نٹتٳابٷط ٌٿ أځدٳ  .ي٘ تكتٔٞ إٔ ايٛعٝـ نا٥ٔ ٚيٝى تأػرلٙ َن٬ٜڄص يٹهڂ

ٚبإس٬ٍ  ،باٱع٬ّ بإٔ ايتٛب١ َكبٛي١ عٳكډبيًٓاي  ٕٚا نإ ٗ فيو تأٜٝىٷ

ٚٳٜٴجٵبٹتٴط :٤ قٌ ايٝأي، ؾذا٤ت ١ًْايلدا ٌٳا٤ٴ  َٳا ٜٳ ٘ٴ  ُٵشٴٛا ايًډ  . اسذلاهاڄص ٜٳ

إماي١ ٤ًٞ، ٚنجل ٗ إماي١ اـ٘ أٚ ايِٛك٠، َٚلدع فيو إٍ  :ٚسكٝك١ احملٛ

ِٹلٳ٠ڄط :_تعاٍ_عـّ إٌاٖـ٠، قاٍ  َٴبٵ ٗٳاكڇ  ًڃٓٳا آٜٳ١ځ ايٓٻ ٚٳدٳعٳ ٌڇ  ٛٵْٳا آٜٳ١ځ ايًډٝٵ ُٳشٳ  ص.ؾځ

ٚتبـٌٜ إعاْٞ نا٭ػباك ٚايتهايٝـ ٚايٛعـ  ،ع٢ً تػٝرل ا٭سٛاٍ ٜٚڀًل فاماڄ

 إثباتاڄ ;َٚؿاِٖٝ إفا ُاؿؾت َا ٗ ايٛاقع ناْت َڀابكتٗا ؾإٕ شلا ْوباڄ ;ٚايٛعٝـ

 . ٭ْ٘ إماي١ ٕـي٫ٛتٗا ;ٚإفا مل تڀابك٘ نإ عـّ َڀابكتٗا قٛاڄ ،شلا

ِٵ ط :_تعاٍ_قاٍ  ٗ َهإ، اڄقاكٸ سكٝكت٘ دعٌ اي٤ٌٞ ثابتاڄ :ٚايتجبٝت إڇفٳا يځكٹٝتٴ

 ص.ؾٹ٦ٳ١ڄ ؾځاثٵبٴتٴٛا

ؾٝٓـكز ٗ َا ؼتًُ٘ اٯ١ٜ عـ٠  ;ع٢ً أٓـاؿ َعاْٞ احملٛ إقنٛك٠ ٜٚڀًل فاماڄ

ٜٚبكٞ َا ٌٜا٤ َٓٗا، ٜٚعؿٛ عُا  ،َٓٗا أْ٘ ٜعـّ َا ٌٜا٤ َٔ إٛدٛؿات: َعإ

 . ٌٜا٤ٌٜا٤ َٔ ايٛعٝـ ٜٚكلك، ٜٚٓوؽ َا ٌٜا٤ َٔ ايتهايٝـ ٜٚبكٞ َا 

 .ٚنٌ فيو َٛاٖل يتِلف سهُت٘ ٚعًُ٘ ٚقـكت٘
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نإ َا  _تعاٍ_ٚإف قـ ناْت تعًكات ايكـك٠ اٱشل١ٝ داك١ٜ ع٢ً ٚؾل عًِ اهلل 

أْ٘ هٝٛدـٙ، ٚإفا أماٍ ٦ًٝا نإ  نإ عإاڄ ؾإْ٘ إفا أٚدـ ٦ًٝاڄ ;ٗ عًُ٘ ٫ ٜتػرل

 . بٛقت فيو أْ٘ هٝنًٜ٘ ٚعإاڄ عإاڄ

ِٳ ٗٳ ٌٳا٤ٴط :جبت بكٛي٘إُشٛ ٚإ ٚأځبٵ يتتٛد٘ ا٭ؾٗاّ إٍ تعلف فيو  صَٳا ٜٳ

 . ٫ ؼ٢ِ، ٚأهباب ا١٦ٌٕٝ ٫ ؼ٢ِ ٭ٕ ؼت ٖقا إٍُٛٛ ُٛكاڄ ;ٚايتـبل ؾٝ٘

ٛٳ _تعاٍ_َٚٔ ١٦ٌَٝ اهلل  ٚىًل ٗ ايٛعٝـ إٔ ًِٜٗ إقْبٌ ايتٛب١ ٚاٱق٬ع  ق

 .قًٛبِٗ ؿاع١ٝ ا٫َتجاٍ

ب قّٛ عٔ ايٓٛل ٗ تـاكى أَٛكِٖ، َٚٔ ١٦ٌَٝ ايتجبٝت إٔ ِٜلف قًٛ

 . ٚنقيو ايكٍٛ ٗ ايعهى َٔ تجبٝت اـرل ٚقٛٙ

ا٭سهاّ ع٢ً ا٭ًؼاْ، ؾبُٝٓا تل٣ احملاكب  إدلا٤ٹ لٴٝټػٳتٳ َٚٔ آثاك احملٛ

ٌٳ _ قبٌ ايكـك٠ عًٝ٘ ؾإفا دا٤ تا٥باڄ ،يٮػق َڀًٛباڄ ،عٓ٘ َبشٛثاڄ  ،٘كدٛعٴ قڂبٹ

 .ٚكؾع عٓ٘ فيو ايڀًب

ا٭سهاّ ع٢ً أٌٖ اؿلب إفا آَٓٛا ٚؿػًٛا ؼت أسهاّ  ٚنقيو إدلا٤

 . اٱه٬ّ

ؾبُٝٓا تل٣  ;أٚ غٔب٘ ع٢ً ايعبـ ،ٚنقيو ايٌإٔ ٗ ٚٗٛك آثاك ك٢ٓ اهلل

إفا بو تلاٙ قـ  _ ٫ْػُاه٘ ٗ إعاُٞ ;عًٝ٘ إقي١ َٔلٚباڄ ،عًٝ٘ َػٔٛباڄ أسـاڄ

 . ِْٚلٙ ،ؾأعنٙ اهلل ;أقًع ٚتاب

ب١، نُا قايت هعٌ اهلل ايبػٔا٤ ق بإٔكًٝب ايكًٛب ت _أٜٔاڄ_َٚٔ آثاك فيو 

ٞٻ= :بعـ إٔ أهًُت " ٖٓـ بٓت عتب١ يًٓيب إٔ ٜقيٛا  َا نإ أٌٖ ػبا٤ أسب إي
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ٚايّٝٛ أُبشت َٚا أٌٖ ػبا٤ أسب إيٞ إٔ ٜعنٚا َٔ أٌٖ  ،َٔ أٌٖ ػبا٥و

 . +ػبا٥و

١ قبٌ ؾلؾع عِٓٗ ايوٝـ ّٜٛ ؾتض َه ;ٚقـ قا اهلل ٚعٝـ َٔ بكٞ َٔ أٌٖ َه١

 . باهت٦ِاشلِ سٌ ؿػٛي٘ َه١ ؾاؼاڄ " أتٛا َوًٌُ، ٚيٛ ًا٤ ٭َل ايٓيبإٔ ٜ

ٌٳا٤ٴطٚبٗقا ٜتشٌِ إٔ يؿٜ  ّپص َٳا ٜٳ  _تعاٍ_ٌٌُٜ نٌ َا ٌٜا٩ٙ اهلل  عا

ٚفيو ٫ تٌِ ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ إٍ بٝاْ٘،  ;ٚيهٓ٘ فٌُ ٗ ١٦ٌَٝ اهلل باحملٛ ٚاٱثبات

 .ا ٜبٝٓ٘ إ٫ ايكًٌٝ ع٢ً تؿاٚت ٗ ُش١ أهاْٝـٙٚمل ٜلؿ ٗ ا٭ػباك إأثٛك٠ َ

ٕ أسـنِ يٝعٌُ بعٌُ إ= :" يِشٝض ؾُٝا ٚكؿ َٔ فيو قٍٛ ايٓيبَٚٔ ا

ؾٝعٌُ بعٌُ  ;ؾٝوبل عًٝ٘ ايهتاب ،أٌٖ اؾ١ٓ ست٢ َا ٜهٕٛ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا إ٫ فكاع

ٜهٕٛ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا َا ٚإٕ أسـنِ يٝعٌُ بعٌُ أٌٖ ايٓاك ست٢  ،أٌٖ ايٓاك ؾٝـػًٗا

 . +ؾٝعٌُ بعٌُ أٌٖ اؾ١ٓ ؾٝـػًٗا ; فكاعإ٫

ٖٚٛ  ،ؾٗٛ ثابت ;ٚايقٟ ًٜٛغ ٗ َع٢ٓ اٯ١ٜ إٔ َا ٗ أّ ايهتاب ٫ ٜكبٌ قٛاڄ

 . قوِٝ ٕا ٌٜا٤ اهلل قٛٙ

ٛٳٙٚهٛم إٔ ٜهٕٛ َا ٗ أّ ايهتاب ٖٛ عٌ َا ٌٜا٤ اهلل  ٘ هٛا٤ نإ أٚ إثباتٳ َٳشٵ

 ،ٚهٛا٤ ناْت ا٭ْٛاع َٔ ايقٚات ،اعأٚ با٭ْٛ ،أٚ بايقٚات ،با٭ًؼاْ ٓاڄٝتعٝ

ّټ ايڃهٹتٳابٹط :أٚ َٔ ا٭ؾعاٍ، ٚإٔ ١ًْ ٙٴ أڂ ـٳ أؾاؿت إٔ فيو ٫ ٜڀًع عًٝ٘ ص ٚٳعٹٓٵ

 . أسـ

ّټ ايڃهٹتٳابٹط :ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ ٙٴ أڂ ـٳ ب٘ ايهتاب ايقٟ نتبت ب٘  َلاؿاڄص ٚٳعٹٓٵ

ٌڈ نٹتٳابٷط :ٖٚٛ قٛي٘ ،اٯداٍ ٌٿ أځدٳ  .  غرل اٯداٍٚإٔ احملٛ ٗ ،صيٹهڂ
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أٟ ّشٛ ٜٚجبت ٖٚٛ  _تعاٍ_ب٘ عًِ اهلل  ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ أّ ايهتاب َلاؿاڄ

 .عامل بإٔ اي٤ٌٞ هُٝش٢ أٚ ٜجبت

ّشٛ اهلل َا : =ٜكٍٛ " ٚٗ تؿورل ايكلطيب عٔ ابٔ عُل قاٍ زلعت ايٓيب

 .+٫ ايوعاؿ٠ ٚايٌكا٠ٚ ٚإٛتإٌٜا٤ ٜٚجبت 

 .ٚكٟٚ َجً٘ عٔ فاٖـ

ٚٳٜٴجٵبٹتٴط :يٚكٟٚ عٔ ابٔ عبا ٌٳا٤ٴ  َٳا ٜٳ ٘ٴ  ُٵشٴٛا ايًډ ـځ صٜٳ بؿتض _ لًڃإ٫ أًٝا٤ ا

ـڂ_ اـا٤ ٚههٕٛ اي٬ّ  ،ٚايوعاؿ٠ ،ٚايلمم ،ٚا٭دٌ _بِٔ اـا٤ ٚاي٬ّ_ل ًڂٚا

ّټ ايڃهٹتٳابٹطٚايٌكا٠ٚ،  ٙٴ أڂ ـٳ  .٤ًٞايقٟ ٫ ٜتػرل َٓ٘ ص ٚٳعٹٓٵ

 ٫ٕـا٠ٚ ٫ ٜتبإٕ ايوعاؿ٠ ٚايٌك: ٚقـ تؿلع ع٢ً ٖقا قٍٛ ا٭ًعلٟ: قًت

 . يًُاتلٜـٟ ػ٬ؾاڄ

 . ٚعٔ عُل ٚابٔ َوعٛؿ َا ٜكتٔٞ إٔ ايوعاؿ٠ ٚايٌكا٠ٚ ٜكب٬ٕ احملٛ ٚاٱثبات

ؾإفا ٌٓ احملٛ ع٢ً َا هُع َعاْٞ اٱماي١، ٌٚٓ اٱثبات ع٢ً َا هُع 

ّټ ايڃهٹتٳابٹطَعاْٞ اٱبكا٤، ٚإفا ٌٓ َع٢ٓ  ع٢ً َع٢ٓ َا ٫ ٜكبٌ إماي١ َا ص أڂ

٘ ساٌُ، أٚ أْ٘ َٛعٛؿ ب٘ ٫ٚ ٜكبٌ إثبات َا قلك اْتؿا٩ٙ، هٛا٤ ٗ فيو قلك أْ

 . ٕا ّش٢ ٜٚجبت نإ َا ٗ أّ ايهتاب قوُٝاڄ _ ا٭ػباك ٚا٭سهاّ

نإ َا  _ ٚإفا ٌٓ ع٢ً إٔ َا ٜكبٌ احملٛ ٚاٱثبات َعًّٛ ٫ ٜتػرل عًِ اهلل ب٘

ا٭سهاّ أٚ ع٢ً ا٭ػباك َا ع٢ً إٔ ايتػرلات اييت تڀلأ ع٢ً  ٗ أّ ايهتاب تٓبٝٗاڄ

ٚإِا نإ اٱػباك عٔ إهاؿٖا أٚ عٔ إعـاَٗا  ،ٖٞ إ٫ تػرلات َكلك٠ َٔ قبٌ

 167_13/164  .ٕا اقتٔت٘ اؿه١ُ اٱشل١ٝ ٗ ٚقت َا َٛٗلاڄ
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شلا  ؾهإ فيو ازلاڄ _عًٝ٘ ايو٬ّ_أٓٝؿت ٖقٙ ايوٛك٠ إٍ اهِ إبلاِٖٝ _ 1

 .٫ ٜعلف شلا غرلٙ

٫ٚ ٗ ن٬ّ أُشاب٘ "م ٖقا ا٫هِ عًٝٗا ٗ ن٬ّ ايٓيبإط٬ ٚمل أقـ ع٢ً

 . ٗ ػدل َكبٍٛ

دل٣ ٗ نجرل َٔ _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ٚإٕ نإ فنل إبلاِٖٝ _ٚٚد٘ توُٝتٗا بٗقا 

 .صيلاطأْٗا َٔ ايوٛك فٚات  _ايوٛك

اييت  _عًِٝٗ ايو٬ّ_ٚقـ َٝن بعٔٗا عٔ بعض باٱٓاؾ١ إٍ أزلا٤ ا٭ْبٝا٤ 

، أٚ إٍ َهإ بعج١ بعِٔٗ ٖٚٞ هٛك٠ اؿذل، ٚيقيو مل دا٤ت قِِِٗ ؾٝٗا

٭ْٗا َتُٝن٠ بؿاؼتٗا بنٜاؿ٠ سلف َِٝ ع٢ً  ;تٔـ هٛك٠ ايلعـ إٍ َجٌ فيو

 . أيـ ٫ّٚ ٚكا٤

ـٻيڂٛا ط :ٚعٔ قتاؿ٠ إ٫ آٜيت ،ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا عٓـ اؾُٗٛك ٔٳ بٳ ِٵ تٳلٳ٣ إڇيځ٢ ايډقٹٜ أځيځ

٘ٹ نڂؿڃلاڄ ُٳ١ځ ايًډ  .صٚٳبٹ٦ٵىٳ ايڃكځلٳاكٴط :إٍ قٛي٘ص ْٹعٵ

ِٵ إڇيځ٢ ايٓٻاكڇ: طإٍ قٛي٘: ٚقٌٝ ِٹرلٳنڂ َٳ ٕٻ  ْنٍ فيو ٗ إٌلنٌ ٗ ق١ٝٔ ص ؾځإڇ

 ._نُا هتعلؾ٘_ بـك، ٚيٝى فيو إ٫ تُٖٛاڄ

ـٻت ،ٚقبٌ هٛك٠ ا٭ْبٝا٤ ،بعـ هٛك٠ ايٌٛك٣ ْنيت ٖقٙ ايوٛك ـٵ عٴ ايوبعٌ  ٚقځ

 . ٗ تلتٝب ايوٛك ٗ ايٓنٍٚ

ٚٔوٌ عٓـ أٌٖ ايٌاّ،  ، ٚٔواڄٌٝٚٔوٌ عٓـ إـْ أكبعاڄ ٚعـت آٜاتٗا

 صْرٗ إبزأٍه
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 13/178 .ٚاثٓتٌ ٚٔوٌ عٓـ أٌٖ ايهٛؾ١ ،ٚإسـ٣ ٚٔوٌ عٓـ أٌٖ ايبِل٠

ع٢ً أْٗا ابتـأت بايتٓبٝ٘ إٍ إعذام ايكلإٓ،  ٚاًتًُت َٔ ا٭غلاض _2

ٕڇ ،ْنٍ ٱػلاز ايٓاي َٔ اي٬ٔي١ٚبايتٜٓٛ٘ بٌأْ٘، ٚأْ٘ أڂ ٕ دعً٘ بأ ٚا٫َتٓا

ـٹ ،بًوإ ايعلبٹ  . ايقٟ أْني٘ _تعاٍ_اهلل  ُٚذٝ

ٚڂ، ايقٜٔ نؿلٚا ب٘ َٔ أْنٍ عًٝ٘ ـٴٚٚعٝ َا نإ  "اڄ إعاْـٜٔ بإٔ قُـ ٚإٜكا

ْٛٳ ،َٔ ايلهٌ بـعاڄ  يلهايت٘ َٔ عٓـ اهلل نػرلٙ َٔ َٓافٺ غرلٴ أَلٷ ٘ بٌلاڄٚإٔ ن

ٓٳ، ايلهٌ ٱ٬ُغ ساٍ  ;إٍ ؾلعٕٛ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ بلهاي١ َٛه٢ ي٘ َج٬ڄ بٳلٳٚ

 . بين إهلا٥ٌٝ

 ٘ إٜاِٖ َا سٌ بكّٛ ْٛغڈَٚٛعٛتٴ، ًهلٖا ٚٚدٛبٹ ،بٓعِ اهلل ٘ٳٙ قَٛٳٚتقنرلٴ

 . إهقبٌ ٚنٝـ ناْت عاقب١ڂب، ايتهقٜ ِٗ َِٖٔ َٚا ٫قت٘ كهًڂـٳعٵبٳ ٔٵَٚٳ ٚعاؿٺ

 . باٱشل١ٝ بـ٥٫ٌ َِٓٛعات٘ _تعاٍ_اؿذ١ ع٢ً تؿلؿ اهلل  ٚإقا١َڂ

، َٔ تػلٜل قاؿتِٗ ٚندلا٥ِٗ بِٗ َٔ نٝـ ايٌٝڀإ ايهؿاكڇ ٚؼقٜلٴ، ايبعحٹ لٴنڃٚفٹ

ّٳ ٍڇ ـٴُٵٚٳٚٳ، اؿٌلڇ ٚنٝـ ٜتدلإٔٚ َِٓٗ ٜٛ  . إ٪ٌَٓ ٦َٜٛق ساشلِ ٚسا

ٌٴ  .ايهؿل ن١ًُٹ حٴبٵٚػٴ ،اٱه٬ّ ١ٹُٳًٹنځ ٚؾٔ

ّڈ ثِ ايتعذٝبٴ َٳ ،نؿلٚا ْع١ُ اهلل َٔ ساٍ قٛ ٛاك تبعِٗ ٗ ؿاك ايب ٔٵٚأٚقعٛا 

 . باٱًلاى

 . إٍ َكابًت٘ عاٍ إ٪ٌَٓ ٚاٱّا٤ٴ

 . ٗا إْا٫ڄعٳُٳثِ دٳ ٬ٝڄِع٢ً ايٓاي تؿ ٘بعض ْعُ ـٸٚعٳ

َٳيٝعًِ اي_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ل ايؿلٜكٌ عاٍ إبلاِٖٝثِ فنډ  ٖٛ هايوڂ ٔٵؿلٜكإ 
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ٌڇ ِٳ هبٝ  . عٓ٘ َٔ هانين ايبًـ اؿلاّ ٖٛ ْانبٷ ٔٵَٚٳ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ إبلاٖٝ

ٕڇقٜلٴٚؼ بايقٜٔ ًُٚٛا َٔ بِٗ َا سٌ  ٌٻشٹِٖ إٔ ٜٳٚإْقاكٴ، ايٓع١ُٹ ِٖ َٔ نؿلا

 . قبٌ

 . بٛعـ ايِٓل " ايٓيب ٚتجبٝتٴ

 . َٚا ؽًٌ فيو َٔ ا٭َجاٍ

 .إٍ آػلٖاص ٖٳقٳا بٳ٬ؽٷ يٹًٓٻايڇطبهًُات داَع١ َٔ قٛي٘  تٵُٳتٹٚػٴ

13/178_179 

ٍڈ إڇ٫ډ بٹط_3 ٔٵ كٳهٴٛ َٹ ًڃٓٳا  َٳا أځكٵهٳ ٌٳا٤ٴ ٚٳ ٔٵ ٜٳ َٳ ٘ٴ  ٌټ ايًډ ٔٹ ِٵ ؾځٝٴ ٗٴ ٔٳ يځ ٘ٹ يٹٝٴبٳٝٿ َٹ ٛٵ ٕڇ قځ ًٹوٳا

ِٴ  ٛٳ ايڃعٳنڇٜنٴ ايڃشٳهٹٝ ٖٴ ٚٳ ٌٳا٤ٴ  ٔٵ ٜٳ َٳ ـٹٟ  ٗٵ  ص.(4)ٚٳٜٳ

َٚوًڀ١ ع٢ً َتعًكٞ ايؿعٌ  ،إفا ناْت ُٝػ١ ايكِل َوتع١ًُ ٗ ٚاٖلٖا

ع٢ً  ؾٝتعٌ إٔ ٜهٕٛ كؿاڄ ;يكًب اعتكاؿ إؼاطبٌ ;إٓاؾٝاڄ إكِٛك نإ قِلاڄ

 .٬ٖ أْنٍ ايكلإٓ بًػ١ ايعذِ: ؾلٜل َٔ إٌلنٌ قايٛا

ًڃٓٳاٙٴ قڂلٵآْاڄ ط :_تعاٍ_ٚقـ فنل ٗ ايهٌاف ٗ هٛك٠ ؾًِت عٓـ قٛي٘  ٛٵ دٳعٳ ٚٳيځ

ٞپ ٚٳعٳلٳبٹ ٞپ  ُٹ ٘ٴ أځأځعٵذٳ ِٿًځتٵ آٜٳاتٴ ٛٵ٫ ؾڂ ُٹٝٸاڄ يځكځايڂٛا يځ يتعٓتِٗ  ;ناْٛا: ؾكاٍص أځعٵذٳ

بًػ١ ايعذِ، ٖٚٛ َلٟٚ ٗ تؿورل ايڀدلٟ ٖٓايو عٔ ٬ٖ ْنٍ ايكلإٓ : ٜكٛيٕٛ

 . هعٝـ بٔ دبرل إٔ ايعلب قايٛا فيو

ثِ هٛم إٔ ٜهٕٛ إلاؿ بًػ١ ايعذِ يػ١ غرل ايعلب َجٌ ايعدلا١ْٝ أٚ ايولٜا١ْٝ 

َٔ ايًػات اييت أْنيت بٗا ايتٛكا٠ ٚاٱلٌٝ، ؾهإ َٔ ١ًْ َا َٖٛت شلِ 

يًقٜٔ ٫  تٴؿځوٻلثِ  ،تٓنٍ بٗا ػا١ُڄ يػ١ڄ أٖٚاَِٗ إٔ سوبٛا إٔ يًهتب اٱشل١ٝ
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 .ٜعلؾٕٛ تًو ايًػ١

ؾٗ٪٤٫ ايقٜٔ ٜعاؾٕٛ هل اؿلف  ;ٖٚقا اعتكاؿ ؾاَ بٌ أٌٖ ايعكٍٛ ائعٝؿ١

ٜٚنعُٕٛ أْٗا يػ١ ا٥٬ٕه١  ،ات ّٖٕٛٛ بأْٗا ٫ تهتب إ٫ بايًػ١ ايولٜا١ُْٝٳوٵًډٚايڀِّ

 .ٚيػ١ ا٭كٚاغ

ٚتًكاٙ عٓ٘  ،ٕ ه٪اٍ ايكدل ٜهٕٛ بايًػ١ ايولٜا١ْٝأ: ٚقـ معِ ايولاز ايبًكٝين

 :ؾكاٍ ،ٚاهتػلب٘ ،د٬ٍ ايـٜٔ ايوٝٛطٞ

ُتتتت ُٝ لعٍٗتتتيفُُٔوتتتَُعسٗتتتبُوتتتيف

ُ

ُُُ٘ ُاُُستتتته هُ لقتتتت ُبيفل تتتت ٖيفٌ

ُ ُُ٘ ُافثتتتُٜبّتتت  ُشتتتٗخٍيفُ لامقتٍٗتتتت

ُ

ُٔحُا ُٓل تتتتتتتتتتتتتتتريُٓبتعتٍٗتتتتتتتتتتتتتتتتُ٘

ُ      13/185  

ِٻ٬ط_4 ُٴٛا اي َٳٓٴٛا ٜٴكٹٝ ٔٳ آ ٌٵ يٹعٹبٳاؿٹٟ ايډقٹٜ ٚٳعٳ٬ْٹٝٳ١ڄ قڂ ِٵ هٹلٸاڄ  ٖٴ ُٻا كٳمٳقڃٓٳا َٹ ٚٳٜٴٓؿٹكڂٛا  ٠ځ 

ٍٷ  ٚٳ٫ ػٹ٬ ٘ٹ  ّٷ ٫ بٳٝٵعٷ ؾٹٝ ٛٵ ٞٳ ٜٳ ٕٵ ٜٳأڃتٹ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ  .ص(31)َٹ

اهت٦ٓاف ٌْأ عٔ فنل ساٍ ايؿلٜل ايقٟ سكت عًٝ٘ ايه١ًُ اـبٝج١ بقنل ساٍ 

 ;ٜل ا٭ٍٚؾًُا ابتـ٨ بايؿل ;َكابً٘، ٖٚٛ ايؿلٜل ايقٟ سكت عًٝ٘ ايه١ًُ ايڀٝب١

بايؿلٜل ايجاْٞ ع٢ً طلٜك١ ا٫عذلاض بٌ أغلاض  ثٳٓٻ٢ٚايتؼًٞ  ،يكِـ إٛع١ٛ

 . _نُا هٝأتٞ ٗ اٯ١ٜ عكبٗا_ايه٬ّ 

ٚٳكٴؾځاتاڄ أځ٥ٹٓٻا ط :ٗ هٛك٠ اٱهلا٤_ تعاٍ_ْٚٛرلٙ قٛي٘  ٛځاَاڄ  ٚٳقځايڂٛا أځ٥ٹقٳا نڂٓٻا عٹ

ـٹٜـاڄ  ًڃكاڄ دٳ ٕٳ ػٳ ُٳبٵعٴٛثٴٛ ٌٵ نڂٛ( 49)يځ ٌٵ يٹعٹبٳاؿٹٟ ط :إٍ إٔ قاٍ صْٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄقڂ ٚٳقڂ

ٔٴ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ  ص. ٜٳكڂٛيڂٛا ايډتٹٞ 

ٕٚا ناْٛا َتشًٌ بايهُاٍ ُٝؼ اؿـٜح عِٓٗ بعٓٛإ ايُٛـ باٱّإ، 

ؾشًِت  ;يكِـ ايـٚاّ ع٢ً فيو ;ٚإْؿام ،ٚبِٝػ١ ا٭َل َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ٠٬ُ
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 .ٕٓاهب١ تٔاؿ اؿايٌ ;اٖقٙ اٯ١ٜ بعـ اييت قبًٗ ٚقعڇ بقيو َٓاهب١ڂ

ٌٴ،ٕٚا نإ إ٪َٕٓٛ ٜكُٕٝٛ اي٠٬ِ َٔ   إٔ إلاؿٳٔ ٝٻعٳتٳ _ ٜٚٓؿكٕٛ َٔ قبٌ قځبٵ

ٚيقيو اػترل إٔاكع َع تكـٜل ٫ّ ا٭َل ؿٕٚ ُٝػ١ ؾعٌ  ;َٔ فيو ا٫هتناؿ٠ڂ

ّ ا٭َل ٬ٜقٞ ساٍ إتًبى ٭ٕ إٔاكع ؿاٍ ع٢ً ايتذـؿ، ؾٗٛ َع ٫ ;ا٭َل

ؾإٕ أًُٗا طًب إهاؿ ايؿعٌ إأَٛك  ;اؾعٌ :غ٬ف ُٝػ١ ،ٟ ٜ٪َل ب٘بايؿعٌ ايق

َٳ ِٻ٠٬ځطؾأٌُ  ;ب٘ مل ٜهٔ ًَتبواڄ ٔٵب٘  ُٴٛا اي يٝكُٝٛا، ؾشقؾت ٫ّ ا٭َل ص ٜٴكٹٝ

 . ؽؿٝؿاڄ

ٖٚقٙ ٖٞ ْهت١ ٚكٚؿ َجٌ ٖقا ايذلنٝب ٗ َٛآع ٚكٚؿٙ، نُا ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ 

ٌٵ يٹعٹبٳاؿٹٟ ٜٳكڂٛيڂٛط :ٚٗ قٛي٘ ٔٴٚٳقڂ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ ٗ هٛك٠ اٱهلا٤، أٟ قٌ ص ا ايډتٹٞ 

 . هٞ بإع٢ٓشٴٚيٝكٛيٛا، ؾځ ،يٝكُٝٛا ;شلِ

ٛٵفٳ ط :_تعاٍ_إٔ َٓ٘ قٛي٘ : ٚعٓـٟ ٌٴ ؾځوٳ َٳ ِٵ ا٭ځ ٗڇ ٗڇ ًڃ ٚٳٜٴ ُٳتٻعٴٛا  ٚٳٜٳتٳ ِٵ ٜٳأڃنڂًڂٛا  ٖٴ فٳكٵ

ٕٳ ُٴٛ ٛ ؾٗ ;ًِٜٚٗٗ ا٭ٌَ ،ٜٚتُتعٛا ،ٗ هٛك٠ اؿذل، أٟ فكِٖ يٝأنًٛاص ٜٳعٵًځ

 .أَل َوتعٌُ ٗ اٱ٤٬َ ٚايتٗـٜـ

ٖٚقا قٍٛ ايهوا٥ٞ  ،ؾعاٍ ٖقٙ َعُٛي١ ي٬ّ أَل ققٚؾ١ٚيقيو ْٛقٔ بإٔ ا٭

ٌٵط ب٬ّ ا٭َل ققٚؾ١ بعـ تكـّ ؾعٌإفا ٚقع ايؿعٌ اجملنّٚ  نُا ٗ َػين  صقڂ

 .ٚٚاؾك٘ ابٔ َايو ٗ ًلغ ايهاؾ١ٝ ،ايًبٝب

ٌٵطعل بدنّ ايؿعٌ إٔاكع ٗ دٛاب ا٭َ: ٚقاٍ بعِٔٗ ع٢ً تكـٜل ؾعٌ ص قڂ

 .ا بعـٙققٚف ٖٛ إكٍٛ ؿٍ عًٝ٘ َ

 .+قٌ يعباؿٟ أقُٝٛا ٜكُٝٛا ٚأْؿكٛا ٜٓؿكٛا=: ٚايتكـٜل
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إٕ فيو ػاْ َا ٜكع بعـ ا٭َل بايكٍٛ نُا ٗ  :ٚقاٍ ايهوا٥ٞ ٚابٔ َايو

 232_13/231  ص.فكِٖ ٜأنًٛا ٜٚتُتعٛاط :ٖقٙ اٯ١ٜ، ٚؾاتِٗ مٛ آ١ٜ

ًڃط_5 ٔٵ فٴكٿٜٻتٹكٳبٿ ادٵعٳ َٹ ٚٳ ِٻ٠٬ٹ  ِٳ اي َٴكٹٝ ٌٵ ؿٴعٳا٤ٹٓٹٞ  ٚٳتٳكځبٻ كٳبٻٓٳا اغڃؿٹلٵ يٹٞ (40)ٞ كٳبٻٓٳا 

ّٴ ايڃشٹوٳابٴ ّٳ ٜٳكڂٛ ٛٵ ٌٳ ٜٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ٚٳيٹ ٟٻ  ـٳ ٛٳايٹ  .ص(41)ٚٳيٹ

ًڃٓٹٞطٚؾعٌ  ،١ًْ َوتأْؿ١ َٔ ُاّ ؿعا٥٘ نُا _  َوتعٌُ ٗ ايتهٜٛٔص ادٵعٳ

 . ٕوتكبٌ َكِٝ اي٠٬ِأٟ ادعًين ٗ ا _ تكـّ آْؿاڄ

 . اٱؿا١َ، ٚتكـّ ٗ ُـك هٛك٠ ايبكل٠: ٚاٱقا١َ

ٔٵ فٴكٿٜٻتٹٞط َٹ : ٚايتكـٜل ،ُؿ١ ُٕٛٛف ققٚف َعڀٛف ع٢ً ٜا٤ إتهًِ :صٚٳ

 .ٚادعٌ َكٌُٝ ي٠٬ًِ َٔ فكٜيت

ٔٵطٚ ٫ ٜوأٍ  _عًٝ٘ ايو٬ّ _ ٭ٕ إبلاِٖٝ  ;ٚيٝوت يًتبعٝض (1)١٥ابتـاص َٹ

 .وب٘ يٓؿو٘ ٚيقكٜت٘ اهلل إ٫ أنٌُ َا

ٔٵطٚهٛم إٔ تهٕٛ  ع٢ً إٔ اهلل أعًُ٘ بإٔ ٜهٕٛ َٔ  بٓا٤ٶ ;يًتبعٝضص َٹ

 .ٚؾلٜل ٫ ٜكُْٝٛٗا، أٟ ٫ ٜ٪َٕٓٛ ،فكٜت٘ ؾلٜل ٜكُٕٝٛ اي٠٬ِ

ؿاٌُ، ٖٚٛ  ٭ْ٘ ٜكتٔٞ إٔ ٜهٕٛ ايـعا٤ ؼ٬ِٝڄ ;ٖٚقا ٚد٘ ٓعٝـ

ٕٵ ْٳط :بعٝـ، ٚنٝـ ٚقـ قاٍ ٞٻ أځ ٚٳبٳٓٹ ّٳٚٳادٵٓٴبٵٓٹٞ  ُٵٓٳا ـٳ ا٭ځ  . َٚٔ بين: ٚمل ٜكٌص عٵبٴ

 . بعـ ٓلاع١ ؿعا٥٘ ٓلاع١څ بٹتٳكځبټٌٚؿعا٩ٙ 

نُا تكـّ ٗ قٛي٘  ؽؿٝؿاڄ ;ٗ قلا٠٤ اؾُٗٛكص ؿٴعٳا٤ٹطٚسقؾت ٜا٤ إتهًِ ٗ 

َٳتٳابٹط :_تعاٍ_ ٘ٹ   . ٗ هٛك٠ ايلعـص ٚٳإڇيځٝٵ

                                                 

 (ّ) .        ابتـا١ٝ٥: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ  ايِٛاب_ 1
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 . ٚقلأ ابٔ نجرل، ٚأبٛ عُلٚ، ٚٓن٠ بإثبات ايٝا٤ هان١ٓ

ٚيٛايـٜ٘ َا تكـّ َٓ٘ َٚٔ إ٪ٌَٓ قبٌ  ،ٚيًُ٪ٌَٓ ،ثِ ؿعا بإػؿل٠ يٓؿو٘

 .ل عًٝ٘ أبٛٙ بعـ ؿعٛت٘ َٔ ايٌلىَٚا اهتُ ،ْبٛت٘

 .َا أَ٘ ؾًعًٗا تٛؾٝت قبٌ ْبٛت٘أ

 . _ نُا ٗ آ١ٜ هٛك٠ بلا٠٤_ ٖٚقا ايـعا٤ ٭بٜٛ٘ قبٌ إٔ ٜتبٌ ي٘ إٔ أباٙ عـٚ هلل 

ّٴ ايڃشٹوٳابٴط :َٚع٢ٓ يتٌبٝ٘ اؿواب  تبعاڄ ;اهتعرل ايكٝاّ يًجبٛت ،ٜجبت ص:ٜٳكڂٛ

 .إف ٖٛ اْتِاب يًعٌُ ;٭ٕ ساي١ ايكٝاّ أق٣ٛ أسٛاٍ اٱْوإ ;بإْوإ قا٥ِ

: ٚقٛشلِ ،قٜٛت ٚاًتـت اقاَت اؿلب ع٢ً هام، إف: َٚٓ٘ قٛشلِ

 245_13/244  .تلدًت ايٌُى، إفا قٟٛ ٤ٖٛٓا
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ٚٚد٘  ،ٜعلف شلا اهِ غرلٙ ٫ٚ زلٝت ٖقٙ ايوٛك٠ هٛك٠ اؿذل، _1

 . ايتو١ُٝ إٔ اهِ اؿذل مل ٜقنل ٗ غرلٖا

 .ذلٚمثٛؿ ِٖ أُشاب اؿ ،ايب٬ؿ إعلٚؾ١ ب٘ ٖٚٛ سذل مثٛؿاهِ  :ٚاؿذل

ُٵشٳابٴ ايڃشٹذٵلڇط: _تعاٍ_ ٚهٝأتٞ ايه٬ّ عًٝ٘ عٓـ قٛي٘ ـٵ نځقٻبٳ أځ  .صٚٳيځكځ

ُٳاط :٭ٕ ن١ًُص ُٳاكٴبٳط :بٕٛ ٗ نتاتٝب تْٛى ٜـعْٛٗا هٛك٠تٿٚإهځ ص كٴبٳ

 . مل تكع ٗ ايكلإٓ نً٘ إ٫ ٗ أٍٚ ٖقٙ ايوٛك٠

 . ٚسهٞ ا٫تؿام عًٝ٘ ،ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا

ٕٳ ط :_تعاٍ_ٚعٔ اؿؤ اهتجٓا٤ قٛي٘  ٚٳايڃكڂلٵآ ُٳجٳاْٹٞ  ٔٵ ايڃ َٹ ـٵ آتٳٝٵٓٳاىځ هٳبٵعاڄ  ٚٳيځكځ

ِٳ ٛٹٝ  ،٢ً أْٗا َـ١ْٝٚع ،َٔ إجاْٞ ٖٞ هٛك٠ ايؿاؼ١ بٓا٤ ع٢ً إٔ هبعاڄص ايڃعٳ

 . ٭ٕ ا٭ُض إٔ ايؿاؼ١ َه١ٝ ;ٖٚقا ٫ ِٜض

ٌٳط: _تعاٍ_ٚاهتجٓا٤ قٛي٘  ُٹ ُٴكڃتٳوٹ ُٳا أځْٵنٳيڃٓٳا عٳًځ٢ ايڃ ٕٳ  (90) نځ ٔٳ دٳعٳًڂٛا ايڃكڂلٵآ ايډقٹٜ

ٌٳ ٔٹ ٌٳطع٢ً تؿورلِٖ  بٓا٤ٶص عٹ ُٹ ُٴكڃتٳوٹ بأٌٖ ايهتاب ٖٚٛ ُشٝض، ٚتؿورل ص ايڃ

ٔٹط ٕٳ عٹ َٚا ػايـ  ،َا ٚاؾل َٓ٘ نتابٓا ؾٗٛ ُـم: أِْٗ قايٛاص ٌٳدٳعٳًڂٛا ايڃكڂلٵآ

 .نتابٓا ؾٗٛ نقب

نُا ْبٝٓ٘ عٓـ ايه٬ّ ع٢ً _ ٚمل ٜكٌ فيو إ٫ ٜٗٛؿ إـ١ٜٓ، ٖٚقا ٫ ِْشش٘ 

 6_14/5  ._ تًو اٯ١ٜ

 صْرٗ احلجز
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 14/6.  توع ٚتوعٕٛ باتؿام ايعاؿٸٜٔ ٚعـؿ آٜٗا_ 2

 ييت ؾٝٗا تعلٜضٷع١ ااؾتتشت باؿلٚف إكڀډ :َكاُـ ٖقٙ ايوٛك٠ _3

 . عذام ايكلإٓإبايتشـٟ ب

٘ٹ  . بؿٌٔ ايكلإٓ ٖٚـٜ٘ ٚع٢ً ايتٜٓٛ

ّڈإٌلنٌ ٚإْقاكڇ ِٗ بأِْٗ ًػًِٗ ٚتٛبٝؼٹ، ٜٓـَْٛ٘ ع٢ً عـّ إه٬َِٗ  بٓـ

ـٹِٖ باشل٬ى عٓـ سًٍٛ إبٻٚإْقاكڇ، ِٗ ٗ ًٗٛاتِٗعٔ اشلـ٣ اْػُاهٴ  إ ايٛعٝ

 .ايقٟ عٝٓ٘ اهلل ٗ عًُ٘

َٚا  ،ع٢ً عـّ إّإ َٔ مل ٜ٪َٓٛا، َٚا ٜكٛيْٛ٘ ٗ ًأْ٘" ايلهٍٛ ١ٝٹٚتوً

 . إهقبٌ َع كهًِٗ نٕٛ بڀًب٘ َٓ٘، ٚإٔ تًو عاؿ٠ڂٜتٛكٻ

يٛ أهعؿٛا َذ٤ٞ آٜات سوب اقذلاسِٗ  ٚايٓقكٴ ٚأِْٗ ٫ ػـٟ ؾِٝٗ اٯٜاتٴ

ٜڂ ،ب٘  . ٘ َٔ نٝـِٖنتابٹ ٚإٔ اهلل ساؾ

 ايبعحٹ ٚفنلٴ، ؾٝ٘ َٔ ْعِ عًِٝٗ َٚا ،اؿذ١ عًِٝٗ بعِٛٝ ُٓع اهلل ثِ إقا١َڂ

ٌڇ  . إَهاْ٘ ٚؿ٥٫

 نؿلڇ ٚق١ِٹ، ْوإ َٚا ًلف اهلل ب٘ ٖقا ايٓٛعْٛع اٱ ٚاْتكٌ إٍ ػًلڇ

 . ايٌٝڀإ

ٚأُشاب ا٭ٜه١ ٚأُشاب  _عًُٝٗا ايو٬ّ_ثِ فنل ق١ِ إبلاِٖٝ ٚيٛٙ 

 .اؿذل

ايِٓل، ٚإٔ ِٜؿض عٔ ايقٜٔ  ٚاْتٛاك هاع١ٹ " ٚػتُت بتجبٝت ايلهٍٛ
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 . فْٚ٘، ٜٚهٌ أَلِٖ إٍ اهلل، ٌٜٚتػٌ بإ٪ٌَٓ، ٚإٔ اهلل ناؾٝ٘ أعـا٤ٜٙ٪

َٔ فنل ػًل اؾٔ،  (2)ٚاٱؿَاز (1)َع َا ؽًٌ فيو َٔ ا٫عذلاض

ـٹِٗ ايوُعٳٚاهذلاقٹ ٍڇ ، ُٚٚ َٔ  ٗ إػؿل٠، ٚايذلٖٝبٹ إتكٌ، ٚايذلغٝبٹ أسٛا

 14/7 .ايعقاب

اٍ ايڀا٥ل إفا أكاؿ إٔ ٜٓش٘ ُجٌٝ يًلؾل ٚايتٛآع ع: ٚػؿض اؾٓاغ _4

ؾٗٛ كانٔ إٍ  ،يًٛقٛع ػؿض دٓاس٘ ٜلٜـ ايـْٛ، ٚنقيو ِٜٓع إفا ٫عب أْجاٙ

ٚٗ ُٓٔ ٖقٙ ايتُج١ًٝٝ اهتعاك٠  ،إوا١ٕ ٚايلؾل، أٚ ايقٟ ٜتٗٝأ ؿٔٔ ؾلاػ٘

                                                 

 .طٓاب، ايقٟ ٖٛ أسـ أبٛاب عًِ إعاْٞ أسـ أقواّ عًِ ايب٬غ١ٖٛ َٔ ٓلٚب اٱ :ا٫عذلاض_  1

ظ١ًُ أٚ أنجل ٫ قٌ شلا َٔ _ ٖٛ إٔ ٜٴ٪ٵتٳ٢ ٗ أثٓا٤ ايه٬ّ أٚ بٌ ن٬ٌَ َتًٌِ َع٢ٓٶ  :ٚا٫عذلاض

 .اٱعلاب

 .ٖٚٛ َٔ ؿقا٥ل ايب٬غ١، ٚي٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ٠

ٕٳ هللٹ ايبٳٓٳ: ط_تعاٍ_َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘  ٛٵ ٕٳٚٳٜٳذٵعٳًڂ ٛٵ ٗٴ ٌٵتٳ َٳا ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٚٳيځ ٘ٴ   ص.اتٹ هٴبٵشٳاْٳ

٘ٴ: طؾكٛي٘ َٳا : ط١ًْ; ٭ْ٘ َِـك بتكـٜل ايؿعٌ، ٚقعت ٗ أثٓا٤ ايه٬ّ; ٭ٕ قٛي٘ص هٴبٵشٳاْٳ ِٵ  ٗٴ ٚٳيځ

ٕٳ ٛٵ ٗٴ ٌٵتٳ ـٷ ع٢ً قٛي٘ص ٜٳ ِٵطعڀـ ع٢ً َؿلؿات، ؾع ص هللٹ ايبٳٓٳاتٹ: طعڀ ٗٴ ص هللطعڀـ ع٢ً ص يځ

ٕٳطٚ ٛٵ ٗٴ ٌٵتٳ  .414بـٟٚ طبا١ْ ْ. اْٛل َعذِ ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ؿ. ٢ ايبٓاتعڀـ عًص َٳا ٜٳ

ـٴ :اٱؿَاز_  2 ـٵ ماٙ; ٓلٚب اٱطٓاب، ٖٚٛ إٔ ٜٴ أس ـَر إتهًِ غلٓاڄ ٗ ١ًْ َٔ إعاْٞ ق

 .يِٖٝٛ ايواَع أْ٘ مل ٜكِـٙ، ٚإِا علض ٗ ن٬َ٘ يتت١ُ َعٓاٙ ايقٟ قِـ

٘ٴ : ط_تعاٍ_َٚٔ أَج١ً فيو قٍٛ اهلل  ُٵًڂ ٗٵلاڄٚٳسٳ ًٳ ٕٳ  ٛٵ ٘ٴ ثٳ٬ثٴ ِٳايڂ  ص.ٚٳؾٹ

َٚعٓاٙ إٔ ايٛايـ٠ تهًؿت عٌُ َٛيٛؿٖا، ٚكٓاع٘ ث٬ثٌ ًٗلاڄ، ٚأؿَر ؾٝ٘ إٔ أقٌ اؿٌُ هت١ 

ٛٵ٫ٕ; يًلٓاع، بـيٌٝ قٛي٘ _ أًٗل; إف ٜوك٘ َٔ ايج٬ثٌ ًٗلاڄ  ٔٳ ٚ: ط_تعاٍ_سٳ ٓٹعٵ ـٳاتٴ ٜٴلٵ ٛٳايٹ اي

ٔڇ ًځٝٵ َٹ ٔڇ نځا ٛٵيځٝٵ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵ٫ؿٳ  ص.أځ

 .228_227اْٛل َعذِ ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ْ. ٝبك٢ يًشٌُ هت١ أًٗل، ٖٚٛ أقً٘ؾ
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ُٳا ط :ٚقـ بوڀٓاٙ ٗ هٛك٠ اٱهلا٤ ٗ قٛي٘ ،َه١ٝٓ، ٚاؾٓاغ ؽٌٝٝ ٗٴ ٚٳاػٵؿٹضٵ يځ

ُٳ١ٹدٳٓٳاغٳ اي ٔٵ ايلٻسٵ َٹ ٍٿ   .صقټ

 .ٚقـ ًاعت ٖقٙ ايتُج١ًٝٝ ست٢ ُاكت نإجٌ ٗ ايتٛآع ٚايًٌ ٗ إعا١ًَ

 14/83  .ٚٓـ فيو كؾع اؾٓاغ ُجٌٝ يًذؿا٤ ٚايٌـ٠
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ٖٚٛ ازلٗا إٌٗٛك ٗ  زلٝت ٖقٙ ايوٛك٠ عٓـ ايوًـ هٛك٠ ايٓشٌ، _1

 . ٚنتب ايو١ٓ ،ٚنتب ايتؿورل ،إِاسـ

 . بقيو إٔ يؿٜ ايٓشٌ مل ٜقنل ٗ هٛك٠ أػل٣ اٚٚد٘ توُٝتٗ

 ._أٟ بهول ايٕٓٛ ٚؾتض ايعٌ_ ايٓٿعٳِٚعٔ قتاؿ٠ أْٗا تو٢ُ هٛك٠ 

 . +ٕا عـؿ اهلل ؾٝٗا َٔ ايٓعِ ع٢ً عباؿٙ=: قاٍ ابٔ عڀ١ٝ

 .بٔ عباي ٚابٔ اينبرلاٗ قٍٛ اؾُٗٛك ٖٚٛ عٔ  ٖٚٞ َه١ٝ

ِٳلٳفٳآٜات ْنيت بإـ١ٜٓ  ٚقٌٝ; إ٫ ث٬خ َٔ غن٠ٚ أسـ، ٖٚٞ  " ايٓيب َٴٓٵ

٘ٹط :_تعاٍ_قٛي٘  ِٵ بٹ َٳا عٴٛقٹبٵتٴ ٌڇ  ُٹجٵ ِٵ ؾځعٳاقٹبٴٛا بٹ ٕٵ عٳاقځبٵتٴ  ،إٍ آػل ايوٛك٠ص ٚٳإڇ

ّڇْنيت ٗ ْوؽ : قٌٝ ع٢ً إٔ ّجٌ بوبعٌ َٔ إٌلنٌ إٔ أٚؿلٙ  " ايٓيب عٳنٵ

 . َهاؾأ٠ ع٢ً ُجًِٝٗ عُن٠ ;اهلل بِٗ

ٖٳادٳلٴٚا ط :_تعاٍ_ٚشلا َهٞ إٍ قٛي٘ ٚعٔ قتاؿ٠ ٚدابل بٔ مٜـ إٔ أ ٔٳ  ٚٳايډقٹٜ

ُٴٛا ًٹ ٚڂ َٳا  ـٹ  ٔٵ بٳعٵ َٹ ٘ٹ   14/93  .ؾٗٛ َـْٞ إٍ آػل ايوٛك٠ص ؾٹٞ ايًډ

ِٴ :أغلاض ٖقٙ ايوٛك _2 ا٭ؿيع١   َتٓعٛعٴ  َا اًتًُت عًٝع٘ ايوعٛك٠ إنجعاكٷ    َعٛ

 . ًٓاعت٘ ٚإٚٗاكٴ ،ع٢ً ؾواؿ ؿٜٔ ايٌلى باٱشل١ٝ، ٚا٭ؿي١ڂ_ تعاٍ_ع٢ً تؿلؿ اهلل 

 ".  ٚإْناٍ ايكلإٓ عًٝ٘ ،" ٚأؿي١ إثبات كهاي١ قُـ

ّڇ ٕ ًلٜع١ځأٚ  . _عًٝ٘ ايو٬ّ_ع٢ً أٍُٛ ١ًَ إبلاِٖٝ  ١ُڅقا٥ اٱه٬

ايبعح ٚاؾنا٤; ؾابتـ٥ت باٱْقاك بأْ٘ قـ اقذلب سًٍٛ َا أْقك ب٘  ٚإثباتٴ

 صْرٗ اليخل
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ِٖ ٚمدلٴ ،إٌلنٌ إٌلنٕٛ َٔ عقاب اهلل ايقٟ ٜوتٗن٥ٕٛ ب٘، ٚت٬ فيو قلعٴ

 . ع٢ً تًِبِٗ ٗ ًلنِٗ ٚتهقٜبِٗ

ٌ إٍ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً إبڀاٍ عكٝـ٠ ايٌلى; ؾابتـ٨ بايتقنرل غًل كٹتٴٚاْٵ

ايوُاٚات ٚا٭كض، َٚا ٗ ايوُا٤ َٔ سلى ٚقُل ٚلّٛ، َٚا ٗ ا٭كض َٔ 

 . ْاي ٚسٝٛإ ْٚبات ٚعاك ٚدباٍ، ٚأعلاض ايًٌٝ ٚايٓٗاك

 . َٔ ايعدل َٚا ٗ أطٛاك اٱْوإ ٚأسٛاي٘

ٌٴ تٹِٻٚػٴ بإشلاَٗا إٍ تـبرل  يٛؾل٠ َٓاؾعٗا ٚا٫عتباكڇ ;ٗا بايقنلٚمثلاتٴ ايٓش

 . ٖاـٹٗٵًٳ ٚإؾلامڇ ،بٝٛتٗا

٘ٴ ٗٴ ،بايكلإٓ ٚايتٜٓٛ ٍٴٚتٓنٜ  . اؾذلا٥ِٗ ع٢ً ايكلإٓ ٘ عٔ اقذلاب ايٌٝڀإ، ٚإبڀا

ٍٴ ٔٷ ،ع٢ً إَهإ ايبعح ٚا٫هتـ٫  . نتهٜٛٔ إٛدٛؿات ٚأْ٘ تهٜٛ

 _عًِٝٗ ايو٬ّ_ٖا سٌ با٭َِ اييت أًلنت باهلل ٚنقبت كهً٘  يتشقٜلٴٚا

ٚقابٌ فيو بٔـٙ َٔ ْعِٝ ، َٚا ٜٓتٛلِٖ َٔ عقاب اٯػل٠ ،ايـْٝا عقابٳ

 . إتكٌ إِـقٌ ٚايِابلٜٔ ع٢ً أف٣ إٌلنٌ ٚايقٜٔ ٖادلٚا ٗ اهلل ًُٚٚٛا

ّٴ ٚايتشقٜلٴ ١ٝ كٹٙ ع٢ً ايهؿل ٗ ايتٻٕٔ أنل َٔ ا٫كتـاؿ عٔ اٱه٬ّ، ٚايذلػٝ

 .َٔ إهلٌٖ

ٌڇ ٚا٭َلٴ ٕڇ بأٍُٛ َٔ ايٌلٜع١; َٔ تأُٝ ، ، ٚإٛاها٠ٹايعـٍ، ٚاٱسوا

ـٹ ٚايٛؾا٤ٹ ٍڇبايعٗ ٞڇ ٚإٓهلڇ ايؿشٌا٤ٹ ، ٚإبڀا ، َٚا ع٢ً ايعٗٛؿٹ ، ْٚكضڇٚايبػ

 . فيو َٔ دنا٤ باـرل ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠

ـ٥٫ٌ، ٚا٫َتٓإ ع٢ً ايٓاي َا ٗ فيو ٗ فيو َا ؾٝٗا َٔ ايعدل ٚاي رٳَٹؿٵٚأڂ
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١ُ، ٚاحملاهٔ، ٚسؤ إٓاٚل، َٚعلؾ١ ا٭ٚقات، ٛايڀٝبات إٓت َٔ إٓاؾعڇ

 . ايورل ٗ ايدل ٚايبشل، َٚٔ ٓلب ا٭َجاٍ ٚع٬َاتٹ

 . ا٭عُاٍ بأٓـاؿٖا َٚكاب١ًڂ

 . بعٛاقب نؿلإ ايٓع١ُ ٚاٱْقاكٴ، َٔ ايٛقٛع ٗ سبا٥ٌ ايٌٝڀإ قٜلٴٚايتش

ٗٳايځ١ٺطِ علض شلِ بايـع٠ٛ إٍ ايتٛب١ ث ُٹًڂٛا ايوټ٤ٛٳ بٹذٳ ٔٳ عٳ ٕٻ كٳبٻوځ يٹًډقٹٜ ِٻ إڇ ص ثٴ

 ...خلإ

ُٳ١ٹطاٱه٬ّ  ؿع٠ٛٹ طلا٥لڇ ٬َٚىڂ ٌڇ كٳبٿوځ بٹايڃشٹهڃ  ص. اؿٵعٴ إڇيځ٢ هٳبٹٝ

 96_14/94 .ٚٚعـٙ بتأٜٝـ اهلل إٜاٙ_ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_ ٚتجبٝت ايلهٍٛ

ٕٳ  ٚٳٜٳؼٵًڂلٴ ط_3 ُٴٛ اعذلاض ٗ آػل ايه٬ّ أٚ ٗ ٚهڀ٘ ع٢ً ص(8)َٳا ٫ تٳعٵًځ

 . َا هٝأتٞ

َٔاكع َلاؿ ب٘ مَٔ اؿاٍ ٫ ا٫هتكباٍ، أٟ ٖٛ اٯٕ ىًل َا ٫ ص ٜٳؼٵًڂلٴطٚ

تعًُٕٛ أٜٗا ايٓاي ٖا ٖٛ كًٛم يٓؿعِٗ ِٖٚ ٫ ٌٜعلٕٚ ب٘، ؾهُا ػًل شلِ 

ّٳ  ;أػل٣ ٫ ٜعًُْٛٗا اٯٕ شلِ ػ٥٬لٚىًل  ،ػًل شلِ لاعٳٚايهڂ ،ا٭ْعا

ٖٚٛ َعًّٛ عٓـ  ،أٚ غرل َعًّٛ يًُؼاطبٌ ،ؾٝـػٌ ٗ فيو َا ٖٛ غرل َعٗٛؿ

أَِ أػل٣ نايؿٌٝ عٓـ اؿب١ٌ ٚاشلٓٛؿ، َٚا ٖٛ غرل َعًّٛ ٭سـ ثِ ٜعًُ٘ ايٓاي 

ٚؿٚاب ايكاك٠  ،ٚايـب ا٭بٝض ،١ُكڃؿٚاب اؾٗات ايكڀب١ٝ نايؿځ :َجٌ ،َٔ بعـ

ؾٝهٕٛ إٔاكع  ;فٗٛي١ يًٓاي ٗ ٚقت ْنٍٚ ايكلإٓا٭َلٜه١ٝ اييت ناْت 

 . ٗ اؿاٍ يًتذـٜـ، أٟ ٖٛ ػايل ٚىًل َوتع٬ُڄ

ٌ َا ىًك٘ اهلل َٔ إؼًٛقات ٗ اؾ١ٓ، غرل إٔ فيو ػاْ ٜٝٚـػٌ ؾٝ٘ نُا ق
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يًٓاي إتٛهٌ ب٘ إٍ  ;ؾايٛاٖل أْ٘ غرل َكِٛؿ َٔ هٝام ا٫َتٓإ ايعاّ ;بإ٪ٌَٓ

 . ناؾلٟ ايٓع١ُ إقا١َ اؿذ١ ع٢ً

ؾايقٟ ٜٛٗل يٞ إٔ ٖقٙ اٯ١ٜ َٔ َعذنات ايكلإٓ ايػٝب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚأْٗا إّا٤ 

 ،ٚايبػاٍ ،إٍ إٔ اهلل هًِٝٗ ايبٌل اػذلاع َلانب ٖٞ أدـ٣ عًِٝٗ َٔ اـٌٝ

 ٚولنٗا بلدًٝ٘ ٚتو٢ُ ،سـٚاؿُرل، ٚتًو ايعذ٬ت اييت ٜلنبٗا ايٛا

ل٠ َِؿ٢ ايٓؿ٘ ٚتو٢ُ اكات إوٝٻيوٝايوهو اؿـٜـ١ٜ، ٚا ٚأكتاٍ (بوه٬ت)

ؾهٌ ٖقٙ كًٛقات  ;ثِ ايڀا٥لات اييت تورل بايٓؿ٘ إِؿ٢ ٗ اشلٛا٤ (أطَٛٛبٌٝ)

 .ٌْأت ٗ عِٛك َتتابع١ مل ٜهٔ ٜعًُٗا َٔ ناْٛا قبٌ عِل ٚدٛؿ نٌ َٓٗا

ؾاهلل ٖٛ ايقٟ أشلِ  ;ٚإشلاّ اهلل ايٓاي ٫ػذلاعٗا ٖٛ ًَشل غًل اهلل 

َٚا تـكدٛا ٗ هًِ  ،ايبٌل َا ؾڀلِٖ عًٝ٘ َٔ ايقنا٤ ٚايعًِإؼذلعٌ َٔ 

ؾٗٞ بقيو كًٛق١ هلل  ;قتباي بعِٔٗ َٔ بعض إٍ اػذلاعٗاٚا ،اؿٔاك٠

  111_14/110  .٭ٕ ايهٌ َٔ ْعُت٘_ تعاٍ_

ٌٳ  ط_4 ُٳعٹ ِٵ أځدٵ ـٳانڂ ٗٳ ًٳا٤ٳ يځ ٛٵ  ٚٳيځ ٗٳا دٳا٥ٹلٷ  َٹٓٵ ٚٳ ٌڇ  ـٴ ايوٻبٹٝ ِٵ ٘ٹ قځ  .ص(9)ٚٳعٳًځ٢ ايًډ

ٓٳ ،١ًْ َعذل١ٓ ٕڇ ٗا َٓاهب١ڂاقتٔت اعذلا بٓع١ُ تٝورل ا٭هؿاك  ا٫َتٓا

 . ٚاؿُرل ،ٚايبػاٍ ،ٚاـٌٝ ،بايلٚاسٌ

تٝورل ايوبٌٝ ا١ًُٕٛ إٍ إكاُـ اؾجُا١ْٝ اكتكٞ إٍ  نلت ْع١ُڂؾًُا فٴ 

ؾهإ تعٗـ اهلل  ;ٕكاُـ ايلٚسا١ْٝ ٖٚٛ هبٌٝ اشلـ٣ايتقنرل بوبٌٝ ايٍُٛٛ إٍ ا

٭ٕ هبٌٝ اشلـ٣ ؼٌِ ب٘  ;أعِٛ َٔ تٝورل إوايو اؾجُا١ْٝ قٙ ايوبٌٝ ْع١ُڅبٗ

 .ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ
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ايوبٌٝ ٖٞ َٖٛب١ ايعكٌ اٱْواْٞ ايؿاكم بٌ اؿل ٚايباطٌ، ٚإكهاٍ  ٖٙٚق

ايلهٌ يـع٠ٛ ايٓاي إٍ اؿل، ٚتقنرلِٖ َا ٜػؿًٕٛ عٓ٘، ٚإكًاؿِٖ إٍ َا ٫ 

 .ات ايڀلٜلٝٻٓٳٌَك١ ع٢ً ػڀل َٔ ايتٛكٙ ٗ بٴ تٌِ إيٝ٘ عكٛشلِ أٚ تٌِ إيٝ٘

14/111_112  

إٔ إلاؿ  ضإٔ َٔ تأ٬ٜٚت ايلٚاؾ :َٚٔ يڀٝـ ايٓٛاؿك َا ٗ ايهٌاف _5

 .بايٓشٌ ٗ اٯ١ٜ عًٞ ٚآي٘

إِا ايٓشٌ بٓٛ ٖاًِ ىلز َٔ بڀِْٛٗ : ٚعٔ بعِٔٗ أْ٘ قاٍ عٓـ إٗـٟ

ٖا ىلز َٔ بڀٕٛ بين ٖاًِ،  دعٌ اهلل طعاَو ًٚلابو: ايعًِ، ؾكاٍ ي٘ كدٌ

 . أٓشٛن١ َٔ أٓاسٝهِٗ ؾٔشو إٗـٟ، ٚسـخ ب٘ إِٓٛك; ؾاؽقٚٙ

ٖٚقٙ ايك١ِ َقنٛك٠ ٗ  ،ايلدٌ ايقٟ أداب ايلاؾٔٞ ٖٛ بٌاك بٔ بلؿ: قًت

 14/210 .أػباك بٌاك

ٚٳٜٳٓٵط_6 ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹٟ ايڃكڂلٵبٳ٢  ٕڇ  ٚٳاٱڇسٵوٳا ٍڇ  ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ٘ٳ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ ٌٳا٤ٹ إڇ ٔٵ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ

ٕٳ  ِٵ تٳقٳنډلٴٚ ِٵ يځعٳًډهڂ ٛڂهڂ ٞڇ ٜٳعٹ ٚٳايڃبٳػٵ ُٴٓهځلڇ   .ص(90)ٚٳايڃ

ٚبٌل٣ يًُوًٌُ  ،ٚك١ٓ ،ٖٚـ٣ ،ٕا دا٤ إٔ ٖقا ايكلإٓ تبٝإ يهٌ ٤ًٞ

سؤ ايتؼًّ إٍ تبٝإ أٍُٛ اشلـ٣ ٗ ايتٌلٜع يًـٜٔ اٱه٬َٞ ايعا٥ـ٠ إٍ 

ٚايتك٣ٛ َٓشِل٠ ٗ ا٫َتجاٍ  ،َل ْٚٗٞإف ايٌلٜع١ نًٗا أ ;ا٭َل ٚايٓٗٞ

ؾٗٞ داَع١  ;يهٌ ٤ًٞ ؾٗقٙ اٯ١ٜ اهت٦ٓاف يبٝإ نٕٛ ايهتاب تبٝاْاڄ ;ٚا٫دتٓاب

 14/254  .أٍُٛ ايتٌلٜع

ؾايعـٍ ٖٓا ن١ًُ ف١ًُ داَع١  ;َٚلدع تؿاٌُٝ ايعـٍ إٍ أؿي١ ايٌلٜع١ _7
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ؾِٝاك ؾٝٗا إٍ َا ٖٛ  ;١بإْاشلا َٓاهب١ إٍ أسٛاٍ إوًٌُ سٌ ناْٛا َه (1)ٚؾٗٞ

ٚإٍ َا كزلت٘ ايٌلٜع١ َٔ ايبٝإ ٗ َٛآع  ،َكلك بٌ ايٓاي ٗ أٍُٛ ايٌلا٥ع

ٛٻ ;اـؿا٤ ٠ ٚايتٓاُض قـ أُبشت َٔ ؾشكٛم إوًٌُ بعِٔٗ ع٢ً بعض َٔ ا٭ػ

 . ايعـٍ بٛٓع ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬

 .ٗاؾٗٛ َعا١ًَ باؿو٢ٓ ٖٔ ٫ ًٜنَ٘ إٍ َٔ ٖٛ أًٖ ٚأَا اٱسوإ

يؿاعً٘، ٚأع٬ٙ َا نإ  عٓـ إعاٌَ ب٘ ٚمل ٜهٔ ٫مَاڄ َا نإ قبٛباڄ :ٚاؿؤ

اٱسوإ إٔ تعبـ اهلل نأْو = :بكٛي٘"  ٖا ؾولٙ ايٓيب _تعاٍ_ٗ داْب اهلل 

 .+تلاٙ، ؾإٕ مل تهٔ تلاٙ ؾإْ٘ ٜلاى

ثِ اٱسوإ ٗ إعا١ًَ ؾُٝا ماؿ ع٢ً  ،ٚؿٕٚ فيو ايتكلب إٍ اهلل بايٓٛاؾٌ

ايعـٍ ايٛادب، ٖٚٛ ٜـػٌ ٗ ْٝع ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ َٚع ها٥ل ا٭ُٓاف إ٫ 

 14/255  .َا سلّ اٱسوإ عهِ ايٌلع

ؾٗقٙ اٯ١ٜ ْعت أٍُٛ ايٌلٜع١ ٗ ا٭َل بج٬ث١، ٚايٓٗٞ عٔ ث٬ث١، بٌ  _8

 14/258  .ٗ ا٭َل ب٦ٌٌٝ ٚته١ًُ، ٚايٓٗٞ عٔ ٦ًٌٝ ٚته١ًُ

  .١ٜ أْع آ١ٜ ٗ ايكلإٓإٔ ٖقٙ اٯ: ٚعٔ ابٔ َوعٛؿ _9

َٹ: ٚعٔ قتاؿ٠ نإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٜعًُٕٛ ب٘ ٜٚوتشوْٓٛ٘  ٔڈوٳسٳ لڈًڂػٴ ٔٵيٝى 

َٹ ناْٛا ٜتعاٜلْٚ٘ بِٝٓٗ إ٫ ٢ْٗ اهلل عٓ٘  لڈًڂػٴ ٔٵإ٫ أَل اهلل ب٘ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ، ٚيٝى 

َٿ ،ٚقـغ ؾٝ٘، ٚإِا ٢ْٗ عٔ هؿاهـ ا٭ػ٬م  14/259  .ٗاَٚقا

إٍ َا ْعت٘ ٖقٙ اٯ١ٜ َٔ  × ًٝؿ١ عُل بٔ عبـايعنٜنٖتـ٣ اـٚقـ ا _10

                                                 

 (ّ)  .ؾٗٞ: ٖٚٞ، أٚ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_ 1
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نتب ٜأَل اـڀبا٤ بت٠ٚ٬ ٖقٙ اٯ١ٜ ٗ اـڀب١  99ؾًُا اهتؼًـ ه١ٓ  ;َعاْٞ اـرل

ع١ َٔ نًُات عُا ناْٛا ٜأتْٛ٘ ٗ ػڀب١ اؾُ ٚػعٌ ت٬ٚتٗا عٛٓاڄ ،ّٜٛ اؾُع١

 .÷ هب عًٞ بٔ أبٞ طايب

يوب ؿقٝك١ أْٗا تكتٔٞ ايٓٗٞ عٔ فيو عٔ فيو ا ٚٗ ت٠ٚ٬ ٖقٙ اٯ١ٜ عٛٓاڄ

 . إف ٖٛ َٔ ايؿشٌا٤ ٚإٓهل ٚايبػٞ ;ايوب

ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ٗ  ،بٚمل أقـ ع٢ً تعٌٝ ايٛقت اييت ابتـع ؾٝ٘ ٖقا ايو

  14/259 . ÷ ػ٬ؾ١ َعا١ٜٚ

 زلاٙ ٔ بٔ عبـايو٬ّ أيـ نتاباڄٚٗ ايورل٠ اؿًب١ٝ إٔ ايٌٝؽ عن ايـٜ _11

ٖقٙ اٯ١ٜ اًتًُت ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ٗ ها٥ل  ؾٝ٘ إٔ بٳٝٻٔ (ايٌذل٠)

 14/260  .(ًذل٠ إعاكف)ٚزلاٙ ايوبهٞ ٗ ايڀبكات  ،يؿك١ٝٗا٭بٛاب ا

ـٳٚقـ  _12 ُٹ  .بأْ٘ نإ أ١َ _عًٝ٘ ايو٬ّ _ إبلاِٖٝ  ٚٴ

 .ايڀا٥ؿ١ ايع١ُٝٛ َٔ ايٓاي اييت ػُعٗا د١ٗ داَع١ :ٚا٭١َ

ٕٳ اط :_تعاٍ_ٚتكـّ ٗ قٛي٘  ـٳ٠ڄنځا ٚٳاسٹ َٻ١ڄ  ـٴ ،ٗ هٛك٠ ايبكل٠ص يٓٻايٴ أڂ ُٵ ٚٳ  ٚٳ

ِٳ ـٷ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _  إبلاٖٝ أْ٘ نإ ٗ ايؿٌٔ  :أسـُٖا: بـٜع ٕعٌٓٝ بقيو ُٚ

ايلدٌ، ٚقٍٛ  أْت ايلدٌ نٌ: ٖٚقا نكٛشلِ ،ٚايؿت٠ٛ ٚايهُاٍ َٓني١ أ١َ نا١ًَ

 : ايبشذلٟ

ُٔحُا ُاودتتتتتتتيفهُ ل زتتتتتتتيفهُتتحتيفٔتتتتتتتتتيف ُ

ُ

ُعتت ُالتت ُبٕ ضتتُ لتت ُٝ لحضتتنُضثتتُُُٜ

ُ
 . +َعاف أ١َ قاْت هلل=: قاٍ"  إٔ ايٓيب÷ ٚعٔ عُل بٔ اـڀاب

٭ْ٘ مل ٜهٔ ٗ ٚقت بعجت٘ َٛسـ هلل  ;أْ٘ نإ أ١َ ٚسـٙ ٗ ايـٜٔ :ٚايجاْٞ
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َٳ ;غرلٙ  ُاڄًځعٵؾٗٛ ايقٟ أسٝا اهلل ب٘ ايتٛسٝـ، ٚبج٘ ٗ ا٭َِ ٚا٭قڀاك، ٚب٢ٓ ي٘ 

ٱًاع١ فنلٙ بٌ ا٭َِ، ٚمل ٜنٍ  ;٘ذٿٖٚٛ ايهعب١، ٚؿعا ايٓاي إٍ سٳ عُٛٝاڄ

 .ع٢ً ايعِٛك ٝاڄباق

ٚأْ٘ ٜبعح ّٜٛ ايكٝا١َ أ١َ = :ٗ ػڀل بٔ َايو ايهأٖ " ٖٚقا نكٍٛ ايٓيب

 +.ٚسـٙ

 .لٚض ا٭ْـكٚاٙ ايوًٗٝٞ ٗ اي

 .قاٍ ٖقٙ إكاي١ ٗ مٜـ بٔ عُلٚ بٔ ْؿٌٝ " ٚكأٜت كٚا١ٜ إٔ ايٓيب

14/315_316 

 ;ؿٜٔ اٱه٬ّ َٓنٙ عٔ إٔ تتعًل ب٘ ًٛا٥ب اٱًلاى ٚقـ عًِ َٔ ٖقا إٔ _13

 .يًٛٝر ايٌلىٹ ٚفتجاڄ ،هلل باٱشل١ٝ تٛسٝـاڄ ٭ْ٘ دا٤ نُا دا٤ إبلاِٖٝ َعًٓاڄ

ؾكـ اَتام ايكلإٓ َٔ  _ ٚإٕ ناْت ؼقك َٔ اٱًلاى_ اٱشل١ٝ نًٗا  ٚايٌلا٥عٴ

اس١ بٝاْ٘، ٚأْ٘ ٚؾِ ،بٝٓٗا بوـ إٓاؾق اييت ٜتوًٌ َٓٗا اٱًلاى بِلاس١ أقٛاي٘

نُا قـ ٜٛدـ ٗ بعض ايهتب ا٭ػل٣، َجٌ َا  َتٌابٗاڄ مل ٜذلى ٗ فيو ن٬َاڄ

ٛٻ٠ا ٗ ا٭ْادٌٝ َٔ َِٖٛ دا٤ ٗ ايتٛكا٠ َٔ ُٚـ ايٝٗٛؿ بأبٓا٤ اهلل، َٚ   عٝو٢ بٴٓٴ

 14/319  .عُا ِٜؿٕٛ _هبشاْ٘_هلل  _عًٝ٘ ايو٬ّ _ 

ٌڇ كٳبٿوځ بٹايڃشٹط_ 14 ٞٳ اؿٵعٴ إڇيځ٢ هٳبٹٝ ٖٹ ِٵ بٹايډتٹٞ  ٗٴ ٚٳدٳاؿٹيڃ ٛځ١ٹ ايڃشٳوٳٓٳ١ٹ  ٛٵعٹ ُٳ ٚٳايڃ ُٳ١ٹ  هڃ

ٔٴ   .صأځسٵوٳ

ِٳ سٳٓٹٝؿاڄط :ٜتٓنٍ َع٢ٓ ٖقٙ اٯ١ٜ َٓني١ ايبٝإ يكٛي٘ ٖٹٝ َٹًډ١ځ إڇبٵلٳا ٕٵ اتٻبٹعٵ  ؾإٕ ص أځ

ٔٴ ٔٴ إلاؿ َا أٚسٞ إيٝ٘ َٔ اتباع ١ًَ إبلاِٖٝ ٖٛ ؿٜ ّڇ اٱه٬ّ، ٚؿٜ  َبينپ اٱه٬
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 بـعٛت٘ ايٓاي إٍ اٱه٬ّ ؿاعٝاڄ " ؾ٬ دلّ نإ ايلهٍٛ ;ـ اؿٓٝؿ١ٝعع٢ً قٛا

ِٳ  . إٍ اتباع ١ًَ إبلاٖٝ

 َٚٛاؾلٷ ،إٍ اٱه٬ّ بٗقا ا٭َل ٗ سٌ أْ٘ ؿاعڈ " ٘كهٛيځ اهللٹ ٚكاطب١ڂ

ؿيٌٝ ع٢ً إٔ ُٝػ١ ا٭َل َوتع١ًُ ٗ طًب ايـٚاّ ع٢ً  _ ٭ٍُٛ ١ًَ إبلاِٖٝ

 . ِٔ إٍ فيو َٔ اشلـا١ٜ إٍ طلا٥ل ايـع٠ٛ إٍ ايـٜٔايـع٠ٛ اٱه١َٝ٬ َع َا اْ

ٕٵ " ؾتُٔٓت ٖقٙ اٯ١ٜ تجبٝت ايلهٍٛ ٫ ٜ٪ٜو٘ قٍٛ إٌلنٌ  ع٢ً ايـع٠ٛ ٚأ

َٴؿڃتٳلڈط :ي٘ ُٳا أځْٵتٳ  ٌٳلٷط :ٚقٛشلِص إڇْٻ ٘ٴ بٳ ُٴ ُٳا ٜٴعٳًِّ ٚإٔ ٫ ِٜـٙ عٔ ايـع٠ٛ أْ٘ ص إڇْٻ

فيو إٔ إٌلنٌ مل ٜذلنٛا س١ًٝ  ;٫ ٜٗـٟ ايقٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بآٜات اهلل_ تعاٍ_

َٔ تِلٜض بايتهقٜب،  ;عٔ ؿعٛت٘ إ٫ أيكٛا بٗا إيٝ٘ " ووبْٛٗا تجب٘ ايٓيب

ٚاهتوؼاك، ٚتٗـٜـ، ٚبقا٠٤، ٚاػت٬م، ٚبٗتإ، نُا فيو قهٞ ٗ تٔاعٝـ 

ٜٚنِْْٛٗ َعٝاك  ،٭ِْٗ هًٕٗٛ َلاتب أٌٖ ا٫ُڀؿا٤ ;ايكلإٓ ٚٗ ٖقٙ ايوٛك٠

٭ٕ ِٜلؾ٘  ًَٚٛهاڄ ،ي٘ ؾشوبٛا َا ٜأتْٛ٘ َٔ اـنعب٬ت َجبڀاڄ ;َٛامٜٔ ْؿٛهِٗ

  326_14/325  .عٔ ؿعٛتِٗ

ُٳ١ڂ، ٖٞ إعلؾ :ؾاؿه١ُ _15 ؾ٬ تڀًل  ;أٟ ايِا٥ب١ اجمللؿ٠ عٔ اـڀأ١ڂ إڂشٵهځ

ٚبكاٜا اؾٌٗ ٗ تعًِٝ  ،اؿه١ُ إ٫ ع٢ً إعلؾ١ اـاي١ِ عٔ ًٛا٥ب ا٭ػڀا٤

َعلؾ١ سكا٥ل ا٭ًٝا٤ ع٢ً = :يو علؾٛا اؿه١ُ بأْٗاٚيق ;ٚٗ تٗقٜبِٗ ،ايٓاي

 +.َا ٖٞ عًٝ٘ عوب ايڀاق١ ايبٌل١ٜ

٫ٚ ؽڀ٧ ٗ  ،عٝح ٫ تًتبى ع٢ً ُاسبٗا اؿكا٥ل إتٌاب١ٗ بعٔٗا ببعض

 .ايعًٌ ٚا٭هباب

ٖٚٞ اهِ داَع يهٌ ن٬ّ أٚ عًِ ٜلاع٢ ؾٝ٘ إ٬ُغ ساٍ ايٓاي ٚاعتكاؿِٖ 
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 .٫ ٜتػرل َوتُلاڄ إ٬ُساڄ

ٌٳا٤ٴط: _تعاٍ_قـ تكـّ ايه٬ّ عًٝٗا عٓـ قٛي٘ ٚ ٔٵ ٜٳ َٳ ُٳ١ځ  ٗ هٛك٠ ص ٜٴ٪ٵتٹٞ ايڃشٹهڃ

 .ؾاْٛلٙ ايبكل٠ َؿ٬ِڄ

 . ٚتڀًل اؿه١ُ ع٢ً ايعًّٛ اؿا١ًُ يٮْبٝا٤، ٜٚلاؿؾٗا اؿهِ

 .ْؿى إكٍٛ ي٘ يعٌُ اـرل ٜٴًځٝٿٔايكٍٛ ايقٟ  :ٚإٛع١ٛ

 .ب ػاْ ٱيكا٥ٗا٭ْٗا سه١ُ ٗ أهًٛ ;ٖٚٞ أػّ َٔ اؿه١ُ

ِٵط :_تعاٍ_ٚتكـَت عٓـ قٛي٘  ٗٴ ٛڃ ٚٳعٹ ِٵ  ٗٴ  . ٗ هٛك٠ ايٓوا٤ص ؾځأځعٵلڇضٵ عٳٓٵ

ٞٵ٤ٺط :ٚعٓـ قٛي٘ ًٳ ٌٿ  ِٹ٬ٝڄ يٹهڂ ٚٳتٳؿڃ ٛځ١ڄ  ٛٵعٹ  . ٗ هٛك٠ ا٭علافص َٳ

ُٵؿڂٗا ٚٳ َكبٛي١ عٓـ ايٓاي، أٟ سو١ٓ ٗ  ٝٸ١ٓع٢ً إٔ تهٕٛ يځ باؿؤ ؼلٜضٷ ٚٳ

 . دٓاي بتؿآٌ ايِؿات إكِٛؿ٠ َٓٗادٓوٗا، ٚإِا تتؿآٌ ا٭

ٛځ١ٹ) ٚعڀـ ٛٵعٹ ُٳ ُٳ١ٹ) ع٢ً (ايڃ اٜل اؿه١ُ بايعُّٛ ٚاـِْٛ ػٳ٭ْٗا تٴ (ايڃشٹهڃ

ؾُٔ إٛع١ٛ سه١ُ، َٚٓٗا  ;ؾإْ٘ قـ ٜوًو بإٛع١ٛ َوًو اٱقٓاع ;ايٛدٗٞ

 . ػڀاب١، َٚٓٗا دـٍ

ّٴ ٚبٌ اؿه١ُٹ بٝٓٗا ٖٚٞ َٔ سٝح َاٖٝتٗا ْٴ ايعُٛ ٚد٘،  َٔ ٚاـِٛ

ٚيهٔ إكِٛؿ بٗا َا ٫ ىلز عٔ اؿه١ُ ٚإٛع١ٛ اؿو١ٓ بكل١ٜٓ تػٝرل 

ـٵإف مل  ;ا٭هًٛب ٚاجملاؿي١ : اجملاؿي١ ع٢ً اؿه١ُ ٚإٛع١ٛ بإٔ ٜكاٍ َِـكٴ ٜٴعٵڀځ

ع٢ً إٔ إكِٛؿ تكٝٝـ اٱفٕ ؾٝٗا بإٔ  ; تٓبٝٗاڄباييت ٖٞ أسؤ، بٌ د٤ٞ بؿعًٗا

ٞٳ ط :اييت ٖٞ أسؤ، نُا قاٍبتهٕٛ  ٖٹ ٌٳ ايڃهٹتٳابٹ إڇ٫ډ بٹايډتٹٞ  ٖٵ ٚٳ٫ تٴذٳاؿٹيڂٛا أځ

ٔٴ  . صأځسٵوٳ
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 .ٌُ نقيوٚإبڀاٍ َا ىايؿ٘ أٚ ع ،ا٫ستذاز يتِٜٛب كأٟ :ٚاجملاؿي١

ٗ  عًِٝٗ َٔ أف٣ إٌلنٌ قـ ٜبعج٘ ع٢ً ايػ١ًٛ"ٕٚا نإ َا يكٝ٘ ايٓيب

 .اجملاؿي١ أَلٙ اهلل بإٔ هاؿشلِ باييت ٖٞ أسؤ

ٗٳاط :عٓـ قٛي٘ اڄٚتكـَت قلٜب ٔٵ ْٳؿڃوٹ ٍٴ عٳ  ص.تٴذٳاؿٹ

ِٵط :ٚتكـَت َٔ قبٌ عٓـ قٛي٘ ٗٴ ٕٳ أځْؿڂوٳ ٔٳ ٜٳؼٵتٳاْٴٛ ٔٵ ايډقٹٜ ٍٵ عٳ ٗ ص ٚٳ٫ تٴذٳاؿٹ

 .هٛك٠ ايٓوا٤

 .ايـع٠ٛ إٍ قاد١ إٌلنٌ ؾشادذِٗ باييت ٖٞ أسؤ وإفا أؾأت: ٚإع٢ٓ

14/327_328 

٭ٕ إٛع١ٛ ٕا نإ  ;ه١ُ َجٌ فيوٚقٝـت إٛع١ٛ باؿو١ٓ ٚمل تكٝـ اؿ _16

 _ عُاي٘ ايو١٦ٝ أٚ عٔ تٛقع فيو َٓ٘إٛعٛٚ عٔ أ ْؿىڇ كٳؿٵعٳ إكِٛؿ َٓٗا غايباڄ

ٚؿٍِٛ اْهواك ٗ ْؿى إٛعٛٚ،  ،َٔ ايٛاعٜ يِـٚك غ١ًٛٺ ناْت ١َٓٛڄ

 ،أكًـ اهلل كهٛي٘ إٔ ٜتٛػ٢ ٗ إٛع١ٛ إٔ تهٕٛ سو١ٓ، أٟ بإ١ْ٫ ايكٍٛ

ٖٳبٳا إڇيځ٢ ط :ٕٛه٢ ٖٚاكٕٚ ػڀاباڄ _تعاٍ_ٚ ٗ اـرل، قاٍ ٚتلغٝب إٛعٛ افٵ

٘ٴ طځػٳ٢  ٕٳ إڇْٻ ٛٵ ٌٳ٢( 43)ؾٹلٵعٳ ٚٵ ٜٳؼٵ ٘ٴ ٜٳتٳقٳنډلٴ أځ ٛٵ٫ڄ يځٝٿٓاڄ يځعٳًډ ٘ٴ قځ  ص. ؾځكڂ٫ٛ يځ

" ٚعٛٓا كهٍٛ اهلل =: ٟ عٔ ايعلباض بٔ هاك١ٜ أْ٘ قاٍٚٗ سـٜح ايذلَق

 .اؿـٜح+  ا ايعَٕٝٛٛع١ٛ ٚدًت َٓٗا ايكًٛب ٚفكؾت َٓٗ

ؾ٬  ;ؾٗٞ تعًِٝ ٕتڀًيب ايهُاٍ َٔ َعًِ ٜٗتِ بتعًِٝ ط٬ب٘ :ٚأَا اؿه١ُ

 . ع٢ً إٔ تهٕٛ سو١ٓ ٘ؾ٬ ساد١ إٍ ايتٓبٝ ;تهٕٛ إ٫ ٗ ساي١ سو١ٓ

يكِـ اٱقٓاع بٛد٘ اؿل ؾٝ٘ ؾٗٞ ٫  ;ٕا ناْت قاد١ ٗ ؾعٌ أٚ كأٟ ٚاجملاؿي١
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شلُا ٖٓا  ٕٛع١ٛ، ٚيهٓٗا دعًت قوُٝاڄأٚ َٔ ا ،تعـٚ إٔ تهٕٛ َٔ اؿه١ُ

 . بايٓٛل إٍ ايػلض ايـاعٞ إيٝٗا

ُٹؿځتٵشلِ َٔ فٍٜٛ ايـع٠ٛ "فاؿي١ ايٓيبٚإف قـ ناْت  باييت ٖٞ أسؤ  ٚٴ

 14/329  .نُا ُٚؿت إٛع١ٛ باؿو١ٓ

ٚاٯ١ٜ تكتٔٞ إٔ ايكلإٓ ٌَتٌُ ع٢ً ٖقٙ ايڀلم ايج٬ث١ َٔ أهايٝب  _17

فا ؿعا ايٓاي بػرل ايكلإٓ َٔ ػڀب٘ َٚٛاعٛ٘ إ " ٚإٔ ايلهٍٛ ،ايـع٠ٛ

ٚفيو نً٘ عوب َا ٜكتٔٝ٘ إكاّ َٔ  ;ٚإكًاؿٙ ٜوًو َعِٗ ٖقٙ ايڀلم ايج٬ث١

 . َعاْٞ ايه٬ّ َٚٔ أسٛاٍ إؼاطبٌ َٔ ػا١ُ ٚعا١َ

ّٳ ٚيٝى إكِٛؿٴ ٕڇ ينٚ ّڇ نٛ ـٹ ايه٬  ،ع٢ً ٖقٙ ا٭سٛاٍ ايج٬ث١ ٌَت٬ُڄ ايٛاس

 .عٔ اجملاؿي١ ع٢ً غ١ًٛ ٚٚعٝـ ٚػايٝاڄ ٌَت٬ُڄ ١ڄبٌ قـ ٜهٕٛ ايه٬ّ سهُ

ٕٳ ط :_تعاٍ_ٚقـ ٜهٕٛ فاؿي١ غرل َٛع١ٛ، نكٛي٘  ٖٳ٪ٴ٤٫ تٳكڃتٴًڂٛ ِٵ  ِٻ أځْٵتٴ ثٴ

ٕڇ  ٚٳا ـٵ ٚٳايڃعٴ ِڇ  ِٵ بٹاٱڇثٵ ٗڇ ٕٳ عٳًځٝٵ ٖٳلٴٚ ٛځا ِٵ تٳتٳ ٖٹ ٔٵ ؿٹٜٳاكڇ َٹ ِٵ  َٹٓٵهڂ ٕٳ ؾځلڇٜكاڄ  ٚٳتٴؼٵلڇدٴٛ ِٵ  أځْؿڂوٳهڂ

ِٵ ٕٵ ٜٳأڃتٴٛنڂ ٕٳ بٹبٳعٵضڇ  ٚٳإڇ َٹٓٴٛ ِٵ أځؾځتٴ٪ٵ ٗٴ ِٵ إڇػٵلٳادٴ ّٷ عٳًځٝٵهڂ َٴشٳلٻ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٖٴ أڂهٳاكٳ٣ تٴؿځاؿٴٚ

ٕٳ بٹبٳعٵضڈ ٚٳتٳهڃؿڂلٴٚ  ص. ايڃهٹتٳابٹ 

 +.إْو يتأنٌ إلباع ٖٚٛ سلاّ ٗ ؿٜٓو= :"ٚنكٍٛ ايٓيب

 14/330  .بٔ سامت ٖٚٛ ِْلاْٞ قبٌ إه٬َ٘اقاي٘ يعـٟ 

إٔ ٖقٙ اٯ١ٜ ْعت أٍُٛ ا٫هتـ٫ٍ  يكلإَٓٚٔ اٱعذام ايعًُٞ ٗ ا _18

ٚاؾـٍ إعدل عٓٗا ٗ عًِ إٓڀل  ،ٚاـڀاب١ ،ايعكًٞ اؿل، ٖٚٞ ايدلٖإ

 .ٖٚٞ إكبٛي١ َٔ ايِٓاعات ،بايِٓاعات
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 .ا٭ْبٝا٤ ٚإلهًٌ ٘ٳًڃٚايٌعل ؾرلبأ عُٓٗا اؿهُا٤ ايِاؿقٕٛ بٳ (1)ٚأَا ايوؿوڀ١

14/331 

 ،ا٭ف٣، أٟ باٱعلاض عٔ أف٣ إٌلنٌ بِٗ ٗ ايِدل ع٢ًٚكغډ _19

ؾُٛـ بأْ٘ ػرل، أٟ ػرل َٔ ا٭ػق  ;٭ْ٘ أدًب يكًٛب ا٭عـا٤ ;ٚبايعؿٛ عٓ٘

ٚٳ٠څ ط :_تعاٍ_بايعكٛب١، نكٛي٘  ـٳا ٘ٴ عٳ ٚٳبٳٝٵٓٳ ٔٴ ؾځإڇفٳا ايډقٹٟ بٳٝٵٓٳوځ  ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ اؿٵؾځعٵ بٹايډتٹٞ 

ِٷ ُٹٝ ٞپ سٳ ٚٳيٹ ٘ٴ  ُٵًځضٳ ؾځأځدٵلٴٙٴ ٚٳدٳنٳا٤ٴ ط :، ٚقٛي٘صنځأځْٻ ٚٳأځ ٔٵ عٳؿځا  ُٳ ٗٳا ؾځ َٹجٵًڂ هٳٝٿ٦ٳ١ٺ هٳٝٿ٦ٳ١څ 

٘ٹ  14/336  ص.عٳًځ٢ ايًډ

ُٻا ط_20 َٹ ٓٳٝٵلڈ  ٚٳ٫ تٳوڂ ؾٹٞ  ِٵ  ٗڇ ٕٵ عٳًځٝٵ ٚٳ٫ تٳشٵنٳ ٘ٹ  ُٳبٵلٴىځ إڇ٫ډ بٹايًډ َٳا  ٚٳ ُٵبٹلٵ  ٚٳا

ٕٳ  ُٵهڂلٴٚ  .ص(127)ٜٳ

ّٻ ؾٗٛ بايتناّ ايِدل  ;أع٢ًبا٭َل بايِدل يٲًاك٠ إٍ إٔ َكاَ٘  " ايٓيب ػ

 . بايعن١ّ بعـ إٔ كػّ شلِ ٗ إعاقب١ أػقاڄ ،أٍٚ

٘ٹط :١ًْٚ ُٳبٵلٴىځ إڇ٫ډ بٹايًډ َٳا  َعذل١ٓ بٌ إتعاطؿات، أٟ َٚا وٌِ ص ٚٳ

 .ُدلى إ٫ بتٛؾٝل اهلل إٜاى

٭ْ٘ يكٞ َٔ أف٣ إٌلنٌ أًـ  ;عِٛٝ " ٚٗ ٖقا إًاك٠ إٍ إٔ ُدل ايٓيب

 . يقيو نإ سِٛي٘ بإعا١ْ َٔ اهلل ;ؾِدلٙ يٝى نإعتاؿ ;ّٛ إوًٌُٖا يكٝ٘ عُ

                                                 

ٖٚٛ ( اهڀى)ٖٚٞ اؿه١ُ، ٚ( هٛؾٝا: )يؿٜ َعلب َلنب ٗ ايْٝٛا١ْٝ َٔ نًُتٌ: ايوؿوڀ١_ 1

 .٘ ٚاــاع، ٚإػايڀ١ ٗ ايه٬ّايتُٜٛ: سه١ُ ١ٖٖٛ، ٜٚلاؿ بايوؿوڀ١: إُٛٙ; ؾُع٢ٓ ايوؿوڀ١

 .تػًٝ٘ اـِِ، ٚإههات٘: ٚايػلض َٔ فيو

 (ّ)   .ٚايوٛؾوڀا١ٝ٥ طا٥ؿ١ َٔ ايؿ٬هؿ١ تكّٛ ع٢ً إْهاك اؿكا٥ل، ٚايكٝاهات اي١ُٖٝٛ
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يځعٳًډوځ بٳاػٹعٷ ْٳؿڃوٳوځ أځ٫ډ ط :ٚسقكٙ َٔ اؿنٕ عًِٝٗ إٕ مل ٜ٪َٓٛا نكٛي٘

ٌٳ َٹٓٹ َٴ٪ٵ ْٛٴٛا   ص.ٜٳهڂ

 .ثِ أعكب٘ بإٔ ٫ ٜٔٝل ُـكٙ َٔ َهلِٖ

ؾإِْٗ  ;شلا ٖٚقٙ أسٛاٍ كتًؿ١ ؼٌِ ٗ ايٓؿى باػت٬ف اؿٛاؿخ إوبب١

 ،، َٚل٠ باٱعلاض عٔ ا٫هتُاع إيٝ٘ناْٛا ٜعإًَٛ ايٓيب َل٠ با٭ف٣ عًٓاڄ

ٖٚٛ تـبرل ا٭ف٣ ٗ  ،بايهٝـ ٚإهل ي٘ ٚإٚٗاك أِْٗ ٜػْٝٛٛ٘ بعـّ َتابعت٘، ٚآ١ْٚڄ

 337_14/336  .ػؿا٤
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ُٳ ،اٱهلا٤ٹ زلٝت ٗ نجرل َٔ إِاسـ هٛك٠ځ _1 يٛهٞ بأْٗا غ ا٭لٻٚ

 . ٚاػتِت بقنلٙ"  قـ فنل ٗ أٚشلا اٱهلا٤ بايٓيب إف ;زلٝت بقيو

أبٛاب  َقٟ ٗؾؿٞ داَع ايذل ،ٚتو٢ُ ٗ عٗـ ايِشاب١ هٛك٠ بين إهلا٥ٌٝ

٫ ٜٓاّ ست٢ ٜكلأ اينَل "نإ ايٓيب= :قايت _كٓٞ اهلل عٓٗا_ ايـعا٤ عٔ عا١ٌ٥

 . +ٚبين إهلا٥ٌٝ

 ، إهلا٥ٌٍٝ ٗ بينٚٗ ُشٝض ايبؼاكٟ عٔ عبـاهلل بٔ َوعٛؿ أْ٘ قا

 .+ٖٚٔ َٔ ت٬ؿٟ ،إْٗٔ َٔ ايعتام ا٭ٍٚ=: َٚلِٜ ،ٚايهٗـ

 .(أبٛاب ايتؿورل)ٚايذلَقٟ ٗ  (ايتؿورلنتاب ) ٚبقيو تلدِ شلا ايبؼاكٟ ٗ

ٖٚٛ  ،ل ٗ غرلٖاٚٚد٘ فيو أْٗا فنل ؾٝٗا َٔ أسٛاٍ بين إهلا٥ٌٝ َا مل ٜقن

آػلٜٔ ِٖٚ  عًِٝٗ ثِ اهت٤٬ٝ قّٛ (اٯًٛكٌٜ)بأي  ٞاهت٤٬ٝ قّٛ أٚي

 . عًِٝٗ (ايلّٚ)

ٕٳطهٛك٠  _أٜٔاڄ_ٚتو٢ُ  ٗ  ٘قاي ،ْٗا اؾتتشت بٗقٙ ايه١ًُ٭ص هٴبٵشٳا

 . +فٟٚ ايتُٝٝنبِا٥ل =

ٕٵ نځاؿٴٚا ط :تٌ َٓٗا، ُٖٚاٜإ٫ آ: قٌٝ ،ٖٚٞ َه١ٝ عٓـ اؾُٗٛك ٚٳإڇ

ْٛٳوځ  ص.قځًٹ٬ٝڄ: طإٍ قٛي٘ صيځٝٳؿڃتٹٓٴ

ٙځ ط :، ٖاتٌ اٯٜتٌ، ٚقٛي٘إ٫ أكبعاڄ: ٚقٌٝ ٕٻ كٳبٻوځ أځسٳا ًڃٓٳا يځوځ إڇ ٚٳإڇفٵ قڂ

ـٵمڈط :ٚقٛي٘ص بٹايٓٻايڇ ُٹ ٌٳ  ـٵػٳ َٴ ًڃٓٹٞ  ٌٵ كٳبٿ أځؿٵػٹ  .اٯ١ٜص ٚٳقڂ

 صْرٗ اإلصزاء
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٘ٹط :، ٖات٘ ا٭كبع، ٚقٛي٘إ٫ ٔواڄ: ٚقٌٝ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ِٳ  ًڃ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃعٹ ٕٻ ايډقٹٜ ص إڇ

 .إٍ آػل ايوٛك٠

ٚٳ٫ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ط :بتـأ٠ بكٛي٘إ٫ ٔى آٜات غرل َا تكـّ، ٖٚٞ إ: ٚقٌٝ

٘ٴ إڇ٫ډ بٹايڃشٳلٿ ّٳ ايًډ  :اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ص ٚٳ٫ تٳكڃلٳبٴٛا اينٿْٳ٢ط :اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ص ايډتٹٞ سٳلٻ

ٕٳط ـٵعٴٛ ٔٳ ٜٳ ٚٵيځ٦ٹوځ ايډقٹٜ ِٻ٠٬ځط :اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ص أڂ ِٵ اي  :اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ص أځقٹ

٘ٴط  .اٯ١ٜص ٚٳآتٹ فٳا ايڃكڂلٵبٳ٢ سٳكډ

ْٛٳوځط :َٔ قٛي٘ ٚقٌٝ إ٫ مثاْٝاڄ ٕٵ نځاؿٴٚا يځٝٳؿڃتٹٓٴ ِٹرلاڄط :إٍ قٛي٘ص ٚٳإڇ ًڃڀځاْاڄ ْٳ   ص.هٴ

15/5_6 

ٚا٭ُض أْ٘ نإ قبٌ اشلذل٠ بٓشٛ ه١ٓ  ،ٚقـ اػتًـ ٗ ٚقت اٱهلا٤ _2

تهٕٛ قـ "قـ ْنيت عكب ٚقٛع اٱهلا٤ بايٓيبؾإفا ناْت  ،ٚٔو١ أًٗل

ٓتٌ قبٌ اشلذل٠ ٗ ـ ايبعج١، ٖٚٞ ه١ٓ اثْنيت ٗ سـٚؿ ه١ٓ اثٓيت عٌل٠ بع

 .َٓتِـ ايو١ٓ

 .أْٗا ْنيت عكب ٚقٛع اٱهلا٤ ٚيٝى اؾتتاسٗا بقنل اٱهلا٤ َكتٔٝاڄ

 . بٌ هٛم أْٗا ْنيت بعـ اٱهلا٤ َـ٠

 .علَت٘ بإوذـ ا٭ق٢ِ ٚتقنرلاڄ تٜٓٛٗاڄ ;ٚفنل ؾٝٗا اٱهلا٤ إٍ إوذـ ا٭ق٢ِ

 .كِّ ٚقبٌ هٛك٠ ْٜٛىْنيت ٖقٙ ايوٛك٠ بعـ هٛك٠ اي

 .اـُوٌ ٗ تعـاؿ ْنٍٚ هٛك٠ ايكلإٓ ٚعـت ايوٛك٠

 ،إـ١ٜٓ، َٚه١، ٚايٌاّ، ٚايبِل٠ايعـؿ بٗ عـ أٌٖ  ٚعـؿ آٜٗا َا١٥ ٚعٌل

 7_15/6  .َٚا١٥ ٚإسـ٣ عٌل٠ ٗ عـ أٌٖ ايهٛؾ١

ْب٠ٛ  إثباتٴ ايعُاؿ ايقٟ أقُٝت عًٝ٘ أغلاض ٖقٙ ايوٛك٠ :أغلآٗا _3
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ٕٳ ٚإثباتٴ، "قُـ ٞٷ إٔ ايكلآ ٌڇؾًٔٹ ٚإثباتٴ، َٔ اهلل ٚس عًٝ٘،  أْنٍ ٔٵَٳ ٘ ٚؾٔ

َٴ لٴنڃٚفٹ  . نٷذٹعٵأْ٘ 

ؾًقيو أعلٓٛا  ;ٚؾُٝٔ دا٤ ب٘، ٚأِْٗ مل ٜؿكٗٛٙ ،َڀاعٔ إٌلنٌ ؾٝ٘ ٚكؿټ

 . عٓ٘ 

ٍٴ ؾاؾتتشت  ;هلٟ ب٘ إٍ إوذـ ا٭ق٢ِأڂ" يٓيبإسايتِٗ إٔ ٜهٕٛ ا ٚإبڀا

اي٠٬ِ  عًٝ٘_بٌ ًلٜع١ اٱه٬ّ ًٚلٜع١ َٛه٢  ٓٛرليًت تٛط١٦ڄ ;َعذن٠ اٱهلا٤

إٍ إٔ اهلل  إشلٝاڄ ناڄع٢ً عاؿ٠ ايكلإٓ ٗ فنل إجٌ ٚايٓٛا٥ل ايـ١ٜٝٓ، ٚكَ _ايو٬ّٚ

ٌٳ" أعڀ٢ قُـاڄ ٔٵٖا أعڀ٢  َٔ ايؿٔا٥ٌ أؾٔ  . ٘ٴًځبٵقځ َٳ

ٌٳ ٌٳُٳنڃٚأْ٘ أځ ٘ٴؾًِ  ;ي٘ ايؿٔا٥ ٕڇ ًډ٘أځسٳفيو  ٌڇدٵؾُٔ أځ ;َٓٗا ؾا٥تٷ ٜٳؿڂتٵ  بإها

َٹ ٘ٴتٵي ايقٟ تـاٚيځـٻكځإڂ  ايقٟ باؿًٍٛ بقيو إهإ ِٵٖٴلٵثٹأڃتٳوٵٜٳ ِٵًځؾځ ;ٌبٵقځ ٔٵايلهٌ 

٘ڂ ٛٵهٳٛ ايٌلٜع١ٹ ٖٛ َٗب ٌٳ كٜؽڇات أطٛاكڇ ١ٜ، ٚكَنٴإڂ ِٗ، ٚايقٟ ٚأه٬ؾٹ بين إهلا٥ٝ

ـٹ ٖٛ ْٛرلٴ ّڇ إوذ ٌٳ ٕٻٗ أځ اؿلا ِٳ أُ ٓٓب٘ عًٝ٘ عٓـ نُا ه تأهٝو٘ ٗ عٗـ إبلاٖٝ

ِٳ٢ط :_تعاٍ_تؿورل قٛي٘  ـٹ ا٭ځقڃ ُٳوٵذٹ عًٝ٘ اي٠٬ِ _ ؾأسٌ اهلل ب٘ قُـاڄص إڇيځ٢ ايڃ

 . ٙٴـٳذٵَٳ ؿٴـٿذٳتٴ ٘ٴتٳَٻإٍ إٔ أڂ إّا٤ٶ ٖٴذٹلٳ ٚػٴلٿب;بعـ إٔ  _ٚايو٬ّ

ٛٻهډَٳ ٚإٔ اهللځ ـٴ ;٠ ٚايٌلٜع١ٓ٘ َٔ سلَٞ ايٓب  ا٭ق٢ِ مل ٜهٔ َعُٛكاڄ ؾإوذ

٘، ٚإٔ بين إهلا٥ٌٝ مل وؿٛٛا سٛيځ ىٴا٥ٹٓٳنځ تٵلٳُٹٚإِا عٴ ،ٍٚ ٖقٙ ايوٛك٠سٌ ْن

ـٹ ١ځَٳلٵسٴ ٘ٹ ؾهإ إؾواؿِٖ هبباڄ ;ا٭ق٢ِ إوذ  ٚػلابٹ ،أعـا٥ِٗ عًِٝٗ ٗ توً

 .إوذـ ا٭ق٢ِ

ـٹ إٍ إٔ إعاؿ٠ځ ٚٗ فيو كَنٷ ـٹ إوذ ٍڇ ١ٹَٻأڂ ا٭ق٢ِ هتهٕٛ ع٢ً ٜ  ٖقا ايلهٛ
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 . ٘ٴتٳايقٟ أْهلٚا كهايځ

ٌڇ ثِ إثباتٴ ٍٴ اهللٹ ؿٹلټؿځتٳ ؿ٥٫ ٌڇ بآ١ٜٹ باٱشل١ٝ، ٚا٫هتـ٫ َٚا ؾُٝٗا  ،ٚايٓٗاك ايًٝ

 . َٔ إٓٔ ع٢ً إثبات ايٛسـا١ْٝ

يًٓاي، َٚا ؾٝٗا َٔ ايـ٥٫ٌ ع٢ً تؿلؿٙ بتـبرل  لٖا اهللڂبايٓعِ اييت هؼٻ ٚايتقنرلٴ

َٹ ٗڇغرلڇ لڇهڃًٴ ٚتلىٹ ،ِڇعٹٓٵإڂ لڇهڃًٴ ٔٵاـًل، َٚا تكتٔٝ٘   . ي٘ بٓاتٺ ٘ عٔ اؽافٹٙ، ٚتٓنٜ

ٌٳ ٚإٚٗاكٴ إوًٌُ َٔ  اٱه٬ّ ٚسهُت٘، َٚا عًُ٘ اهللڂ ًلٜع١ٹ ٔٵَٹ ؾٔا٥

ٛٳ إعا١ًَٹ آؿابٹ ٔٹ َٚعا١ًَٹ _هبشاْ٘_ِٗ كبٿ م ٗ  ِٗ َع بعض، ٚاؿه١ُٹبع

 . ِِٖٗ ٚباطٓٹاهلل ٗ ٚاٖلڇ هرلتِٗ ٚأقٛاشلِ، َٚلاقب١ٹ

َٔ هٛك٠ بين  آ١ٜڄ عٌل٠ځ ىٳُٵٗا ٗ ػٳنًڊ ايتٛكا٠ڂ=: ٍٚعٔ ابٔ عباي أْ٘ قا

 .+إهلا٥ٌٝ

ٕٳ=: ٚٗ كٚا١ٜ عٓ٘  +.َٓٗا ناْت ٗ أيٛاغ َٛه٢ آ١ٜڄ عٌل٠ځ مثا

َٳؼٵقٴ٫ٚڄط :_تعاٍ_أٟ َٔ قٛي٘  َٴَٛاڄ  َٳقٵ ـٳ  ٘ٹ إڇيځٗاڄ آػٳلٳ ؾځتٳكڃعٴ َٳعٳ ايًډ ٌٵ  ص ٫ تٳذٵعٳ

٘ٹ إڇط :إٍ قٛي٘ َٳعٳ ايًډ ٌٵ  ـٵسٴٛكاڄٚٳ٫ تٳذٵعٳ َٳ َٳًڂَٛاڄ  ِٳ  ٗٳٓٻ ًڃكځ٢ ؾٹٞ دٳ  ص. يځٗاڄ آػٳلٳ ؾځتٴ

ٕٻ، ٚيٝى َلاؿٴع٢ً ايُٛاٜا ايعٌلڇ إٌت١ًُځ ا٭يٛاغٳ ٜٚعين بايتٛكا٠ٹ ٕٳ ٙ أ  ايكلآ

ّٷ ،سه٢ َا ٗ ايتٛكا٠  . ٕا ٗ ايتٛكا٠ َٛاؾك١څ قلآ١ْٝڅ ٚيهٓٗا أسها

ّٳ ٔڇ ع٢ً إٔ ن٬ ٗ تًو اٯٟ، ٫ٚ  ٛكٷإٔ َا ٗ ا٭يٛاغ َقن: َعٓاٙ عبايڈ اب

ـٴ ٭ٕ تًو اٯٜاتٹ ;ٜلٜـ أُْٗا هٛا٤ ُٳا ط :بأسهاّ، َٓٗا قٛي٘ تنٜ ِٴ بٹ ِٵ أځعٵًځ كٳبټهڂ

ِٵ ٘ٹ نځؿڂٛكاڄط :إٍ قٛي٘ص ؾٹٞ ْٴؿڂٛهٹهڂ ٌٵٝٳ١ځ ط :ٚقٛي٘ص يٹلٳبٿ ِٵ ػٳ ٚٵ٫ؿٳنڂ ٚٳ٫ تٳكڃتٴًڂٛا أځ

َٵ٬مڈ ِڇط :ٚقٛي٘ص إڇ ٍٳ ايڃٝٳتٹٝ َٳا ٚٵسٳ٢ إڇيځٝٵوځ ط :ٛي٘إٍ قص ٚٳ٫ تٳكڃلٳبٴٛا  ُٻا أځ َٹ فٳيٹوځ 
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ُٳ١ٹ ٔٵ ايڃشٹهڃ َٹ ٌڈص كٳبټوځ  عٓ٘  عٳلڇٜٳتٵ ٔڈٝٵٝٹبٵٚتٳ ،َع َا ؽًٌ فيو نً٘ َٔ تؿِٝ

 . اييت نتبت ٗ ا٭يٛاغ ايُٛاٜا ايعٌلٴ

 . ٚاؾنا٤ٹ ايبعحٹ إثباتٴٚ

 . ع٢ً إقا١َ ايًِٛات ٗ أٚقاتٗا ٚاؿحټ

 . َٔ ايوذٛؿ ٘ٹتٹإباٜٳ ٘ ٯؿّ ٚفكٜت٘، ٚق١ِڂٚعـاٚتٹ ،ايٌٝڀإ ؽڇنٵَٔ ْٳ ٚايتشقٜلٴ

 . بعقاب اٯػل٠ ٚاٱْقاكٴ

َٹ َا علضٳ ٚٳفٹنڃلٴ  . ٔ أهباب ا٫هت٦ِاٍ ٚاشل٬ىيٮَِ 

ـٴ  .ًٜٛو إٔ ِٜٓل اٱه٬ّ ع٢ً باطًِٗ إٌلنٌ بإٔ اهللځ ٚتٗـٜ

 .ف٣ إٌلنٌ ٚاهتعاْتِٗ بايٝٗٛؿَٔ أ" َٚا يكٞ ايٓيب

 . ِٗ ٗ دًِٗٗ بآ١ٜ ايكلإٓ ٚأْ٘ اؿلكڂٝٵُٹشٵِٗ اٯٜات، ٚتٳٚاقذلاسٴ

، َٚٔ ٚك١ٓڅ ؿات ٚايٓقك ٚايعٛات َا ؾٝ٘ ًؿا٤ٷلٳڀڃتٳوٵٚؽًٌ فيو َٔ إڂ

ٍڇ ِٷ ا٭َجا  9_15/7 .ٚسه١ُ َا ٖٛ عً

ٕٚا ؾتض إوًُٕٛ بك١ٝ أكض ايٌاّ ٗ مَٔ عُل ٚدا٤ عُل بٔ اـڀاب  _4

ُٚاكت تو٢ُ إًٜٝا٤  (أٚكًًِٝ) ٖٚٞ إعلٚؾ١ َٔ قبٌ (1)يٌٝٗـ ؾتض َـ١ٜٓ إًٜٝا

ٚنقيو نإ ازلٗا إعلٚف عٓـ ايعلب عٓـَا ؾتض  _بهول اشلُن٠ ٚنول اي٬ّ_

 .إوًُٕٛ ؾًوڀٌ

قاٍ  ،ٚإًٜٝا٤ اهِ ْيب َٔ بين إهلا٥ٌٝ نإ ٗ أٚا٥ٌ ايكلٕ ايتاهع قبٌ إوٝض

                                                 

 .ٗ فنل ػلاب إوذـ ا٭ق٢ِ( ا٭ْى اؾًٌٝ ٗ تاكٜؽ ايكـي ٚاـًٌٝ)اْٛل _ 1

ٚيعً٘ ٖٛ زل٢ باهِ إـ١ٜٓ إكـه١ ، إًٜٝا٤ إقنٛك ٚمل أقـ ع٢ً ٚد٘ تو١ُٝ أٚكًًِٝ باهِ

 .عٓـِٖ
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 :ايؿلمؿم

ُُُْ ُٔبٗثتتتتيفُُبٗتتتتجُ هللُضتتتتتَُٔالتتتتت

ُ

ُٔبٗتتجُبتتأعمُٜ ٖمٗتتيفُٞوشتت  ُ

ُ ل قاٍ عُل يبڀلٜ ،ايًِض بٌ عُل ٚأٌٖ تًو إـ١ٜٓ ِٖٚ ِْاك٣ ٚاْعكـ

 +.ؿيين ع٢ً َوذـ ؿاٚؿ=: (ُؿلْٚٝٛي)شلِ ازل٘ 

 ،ٚقـ امـك اينبٌ ع٢ً ؿكز ايباب ،ؾاْڀًل ب٘ ست٢ اْت٢ٗ إٍ َهإ ايباب

اهلل أندل، ٖقا ٚايقٟ ْؿوٞ بٝـٙ َوذـ =: ؾتذٌِ عُل ست٢ ؿػٌ ْٚٛل ؾكاٍ

 .+أْ٘ أهلٟ ب٘ إيٝ٘" اهللؿاٚؿ ايقٟ أػدلْا كهٍٛ 

ثِ أػق عُل ٚإوًُٕٛ ٜهٓوٕٛ اينبٌ عٔ ايِؼل٠ ست٢ ٚٗلت نًٗا، ٢َٔٚ 

 . ؾ٢ًِ ؾٝ٘، ثِ اكؼٌ َٔ بًـ ايكـي إٍ ؾًوڀٌ ;عُل إٍ د١ٗ قلاب ؿاٚؿ

ٔڇٚمل  إٍ إٔ نإ ٗ مَٔ عبـإًو بٔ َلٚإ أَل بابتـا٤ بٓا٤  ٖٓايو َوذـاڄ ٜٳبٵ

ٚٚنٌ ع٢ً بٓا٥ٗا كدا٤ بٔ س٠ٛٝ  ،ك٠ إوذـ ا٭ق٢ِع٢ً ايِؼل٠ ٚعُاايكب١ 

ٚنإ ايؿلاؽ َٔ  ،ؾابتـأ فيو ه١ٓ هت ٚهتٌ ;ايهٓـٟ أسـ عًُا٤ اٱه٬ّ

 . فيو ٗ ه١ٓ ث٬خ ٚهبعٌ

ٍٳ نإ عُلٴ  . ٚدعٌ ي٘ سل١َ إوادـ ،َٔ ٢ًُ ؾٝ٘ َٔ إوًٌُ أٚ

لآ١ْٝ اعتدل ؾٝٗا ق ٚشلقا ؾتو١ُٝ فيو إهإ بإوذـ ا٭ق٢ِ ٗ ايكلإٓ تو١ُٝڄ

ؾايتو١ُٝ  ;٭ٕ سهِ إوذـ١ٜ ٫ ٜٓكڀع عٔ أكض إوذـ ;َا نإ عًٝ٘ َٔ قبٌ

 . بأنٌُ سكٝك١ إوادـ باعتباك َا نإ، ٖٚٞ إًاك٠ ػؿ١ٝ إٍ أْ٘ هٝهٕٛ َوذـاڄ

ٚاهتكبً٘ إوًُٕٛ ٗ اي٠٬ِ َٔ ٚقت ٚدٛبٗا إكاكٕ ي١ًٝ اٱهلا٤ إٍ َا بعـ 

 . اٱه١َٝ٬ ٖٞ ايكب١ًځ ثِ ْوؽ اهتكباي٘ ُٚاكت ايهعب١ڂ ،اشلذل٠ بوت١ عٌل ًٗلاڄ
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ّ، أٟ 670ماك ايكـي ه١ٓ  (اكنٛيـ)ازل٘  ِْلاْٝاڄ إٔ ها٥شاڄٚقـ كأٜت 

بٓاٙ عُل ع٢ً ًهٌ  بعـ ػ٬ؾ١ عُل بأكبع ٚث٬ثٌ ه١ٓ، ٚمعِ أْ٘ كأ٣ َوذـاڄ

 . (1)فٚأْ٘ ٜوع مٛ ث٬ث١ آ٫ ،َلبع َٔ أيٛاغ ٚدقٚع أًذاك ٓؼ١ُ

ٖل إٔ ْوب١ إوذـ ا٭ق٢ِ إٍ عُل بٔ اـڀاب ِٖٚ َٔ أٖٚاّ ٚايٛا

 .ؾٛٓٛٙ بٓا٤ٶ ;نٌـ عُل َٛٓع إوذـايِٓاك٣ اػتً٘ عًِٝٗ 

أًذاك  َٔ أيٛاغ ٚعُـ َلبعاڄ ٚإفا ُـم اكنٛيـ ؾُٝا فنل َٔ أْ٘ كأ٣ َهاْاڄ

 .يِٝا١ْ فيو إهإ عٔ ا٫َتٗإ ;ايب٬ؿ أسـث٘ َوًُٛ نإ فيو ٦ًٝاڄ

15/17_19 

٘ٴط :ٚقٛي٘ _5 ٛٵيځ ٗ  ٤ٞٚد ،ُؿ١ يًُوذـ ا٭ق٢ِ :صايډقٹٟ بٳاكٳنڃٓٳا سٳ

يكِـ تٌٗرل إُٛٛف َُٕٔٛ اي١ًِ ست٢ نإٔ إُٛٛف  ;ايِؿ١ بإُٛٛي١ٝ

 . سٛي٘ إؾاؿ٠ أْ٘ َباكىڅ: ٚإكِٛؿ ،ٌَتٗل باي١ًِ عٓـ ايواَعٌ

 .عاؾاى اهلل: ُٚٝػ١ إؿاع١ً ٖٓا يًُبايػ١ ٗ تهجرل ايؿعٌ، َجٌ

ِا٤ اـرل ٚايؿٌٔ ٗ ايـْٝا ٚاٯػل٠ بٛؾل٠ ايجٛاب يًًٌُِ ؾٝ٘  :يدلن١ٚا

 .بإداب١ ؿعا٤ ايـاعٌ ؾٝ٘ٚ

ٌٳط :_تعاٍ_عٓـ قٛي٘  ايدلن١ٹ لٴنڃٚقـ تكـّ فٹ ُٹ ًڃعٳايځ ـٶ٣ يٹ ٖٴ ٚٳ ٗ هٛك٠ ص َٴبٳاكٳناڄ 

 . آٍ عُلإ

ٍٳ بٳط :_تعاٍ_ٚقـ ُٚـ إوذـ اؿلاّ َجٌ ٖقا ٗ قٛي٘  ٚٻ ٕٻ أځ ٓٹعٳ إڇ ٚٴ ٝٵتٺ 

                                                 

 12َٔ ايو١ٓ  2َكاٍ سلكٙ عاكف عاكف ٗ اؾ١ًُ إوُا٠ كهاي١ ايعًِ بإًُه١ ا٭كؿ١ْٝ ٗ عـؿ _ 1

 .1968نإْٛ ا٭ٍٚ ه١ٓ 
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ٌٳ ُٹ ًڃعٳايځ ـٶ٣ يٹ ٖٴ ٚٳ َٴبٳاكٳناڄ   ص. يٹًٓٻايڇ يځًډقٹٟ بٹبٳهډ١ځ 

٘ٴ ع٢ً ُٚـ إوذـ ا٭ق٢ِ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ بقنل ٖقا ايتدلٜو  ا٫قتِاكڇ ٚٚد

ّٳ ،إٔ ًٗل٠ إوذـ اؿلاّ بايدلن١ ِٳ ٚبهْٛ٘ َكا  .َع١ًَٛ يًعلب إبلاٖٝ

 ،ؾايعلب ٫ عًِ شلِ ب٘ ;ٚأَا إوذـ ا٭ق٢ِ ؾكـ تٓاه٢ ايٓاي فيو نً٘

ٚأٜوٛا َٔ  ،ٛا أثلٙ َٔ نلاٖٝتِٗ يًٝٗٛؿ، ٚايٝٗٛؿ قـ ابتعـٚا عٓ٘ٚايِٓاك٣ عؿچ

 15/19  .ؾاستٝر إٍ اٱع٬ّ بدلنت٘ ;عٛؿٙ إيِٝٗ

هلل بايعبٛؿ١ٜ غرل َتهدل  َٴعٵتٳلڇفٷأْ٘  :صعٳبٵـاڄطَٚع٢ٓ نٕٛ ْٛغ  _6

ٚكٟٚ أْ٘  ، باَتجاٍ أٚاَلٙيٌهل اهلل أٟ ًـٜـاڄ :صًٳهڂٛكاڄطباٱًلاى، ٚنْٛ٘ 

 . نإ ٜهجل ٓـ اهلل

ٌټفبٛي١ عًٝ٘ ايٓؿٛي ٚا٫قتـا٤ بِاحل اٯبا٤ َٳشٳ عٓـ ا٭َِ عٝح  تٓاؾىڈ ، ٚ 

 . ٜعـ ػ٬ف فيو نُجرل يًٌو ٗ ُش١ ا٫ْتواب

 ،ٚناْت ايعلب تعلف فيو ،ٗ نُاٍ ايٓؿى َج٬ڄ_ عًٝ٘ ايو٬ّ_ ٛغٚنإ ْ

 .ٚتٓبعح ع٢ً ا٫قتـا٤ ب٘

 :ٍ ايٓابػ١قا

ٍُّتتتتتتتتتتتيففألحٗتتتتتتتتتتجُ ألويفٌتتتتتتتتتتُٛحُخُت

ُ

ُُُُُ ُ تتتتتتتت ل ُ تتتتتتتتيفٌُُتتتتتتتتٕلُالُغتتتتتتتتتٕ

ُ 15/27 

  .ٚنتاب أكَٝا٤ ،ٚاٱؾواؿ َلتٌ فنل ٗ نتاب أًعٝا٤ _7

 .ؾؿٞ نتاب أًعٝا٤ ْقاكات ٗ اٱُشاغ اـاَى ٚايعاًل

ٚاٱُشاغ  ،ٚأٍٚ إلتٌ َقنٛك٠ ٗ نتاب أكَٝا٤ ٗ اٱُشاغ ايجاْٞ
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 .ااؿاؿٟ ٚايعٌلٜٔ ٚغرلُٖ

ٜلاؿ ب٘  ؾإٕ إؿلؿ إعلف ب٬ّ اؾٓى ;ٚاسـاڄ ٚيٝى إلاؿ بًؿٜ ايهتاب نتاباڄ

 .إتعـؿ

 .+ايهتاب أنجل َٔ ايهتب=: ٚعٔ ابٔ عباي

ٚقع باٱٚٗاك  _أٜٔاڄ_ٚيقيو  ;ٚهٛم إٔ ٜلاؿ بايهتاب ايتٛكا٠ ٚنتب ا٭ْبٝا٤

 . ؿٕٚ اٱُٓاك

َٳلٻتٳٝٵط :١ًْٚ ٕٻ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ـٴ ِٹرلاڄط :إٍ قٛي٘ صٔڇيځتٴؿڃوٹ  َب١ٝٓ ؾ١ًُ صسٳ

ٌٳ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹط ٔٳٝٵٓٳا إڇيځ٢ بٳٓٹٞ إهٵلا٥ٹٝ  ص.قځ

َا نإ ؾُٔا٥ل اـڀاب ٗ ٖقٙ اؾ١ًُ َاْع١ َٔ إٔ ٜهٕٛ إلاؿ بايهتاب ٗ اڄٚأٜٸ

ٌٳ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹٚٳط :_تعاٍ_قٛي٘  ٔٳٝٵٓٳا إڇيځ٢ بٳٓٹٞ إهٵلا٥ٹٝ أٚ  ،ايًٛغ احملؿٛٚ :صقځ

 .، أٟ عًُ٘نتاب اهلل

ٖٚقٙ اٯ١ٜ تٌرل إٍ سٛاؿخ ع١ُٝٛ بٌ بين إهلا٥ٌٝ ٚأعـا٥ِٗ َٔ أَتٌ 

 ،ٚسٛاؿخ بِٝٓٗ ٚبٌ ايلَٚاٌْٝ سٛاؿخ بِٝٓٗ ٚبٌ ايبابًٌٝ، :عُٛٝتٌ

ْٛع َُٓٗا تٓـكز ؾٝ٘ سٛاؿثِٗ َع ايبابًٌٝ، : ؾاْكوُت بٗقا ا٫عتباك إٍ ْٛعٌ

٭ٕ نٌ َل٠ َُٓٗا  ;ؾعدل عٔ ايٓٛعٌ َلتٌ ;ٚايٓٛع اٯػل سٛاؿثِٗ َع ايلَٚاٌْٝ

 . ؼتٟٛ ع٢ً عـ٠ ٬َسِ

 (1)تاكٜؽ با٭هل ايبابًٖٞٞ فُٛع سٛاؿخ َتوًو١ً تو٢ُ ٗ اي :ؾإل٠ ا٭ٍٚ

                                                 

٠، ٖٚٞ إأها٠ اييت ٜتقنلٖا ايٝٗٛؿ عول٠ َٚلاك ٖٚٛ: ٖقا ٖٛ َا ٜعلف، ٜٚو٢ُ بايويب ايبابًٞ_ 1

 .ع٢ً ٜـ عـؿ َٔ إًٛى ايبابًٌٝ 605قبٌ ا٬ٕٝؿ، ٚقٌٝ  603َا سٌِ شلِ عاّ 

= 
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________________________ 

 

ْٚٴوذت ؾٝ٘ ػلاؾات ٚأهاطرل، ٫ٚ تناٍ ايـكاهات عٓٗا     = ٚقـ أڂثرل سٍٛ ٖقٙ إأها٠ دـٍ نبرل، 

 .إٍ َٜٛٓا ٖقا
ات اييت قٔت ع٢ً ٚشلقا ُاك ايعلام أسـ َٛاطٔ ايؿذٝع١ ٚاؿنٕ يـ٣ ايٝٗٛؿ; ؾُٓ٘ اْڀًكت ايكٛ

ؿٚي١ إهلا٥ٌٝ ٗ ايعٗـ ايكـِٜ عٗـ إًو ايهًـاْٞ ايبابًٞ ْبٛػق ِْل، ٚاْتٗت سلب٘ بٛاسـ٠ َٔ أندل 

 (.ايويب ايبابًٞ)ايؿٛادع ٗ ايتاكٜؽ ايٝٗٛؿٟ، ٖٚٞ َا أطًل عًٝ٘ َأها٠ 

، ٚٗ عٗـٙ قبٌ ا٬ٕٝؿ تٍٛ ْبٛػق ِْل ايعلَ ايهًـاْٞ ايبابًٞ ٗ ايعلام 605أٚ  603ؾؿٞ عاّ 

بًػت ايـٚي١ أٚدٗا، ٚسايـ إًو ايٝٗٛؿٟ ٜٛاقِٝ إ٫ إٔ ايع٬قات بُٝٓٗا تـٖٛكت عٓـَا ساٍٚ 

ٜٛاقِٝ ايتؼًّ َٔ اؿًـ َع داكٙ ايكٟٛ; ؾذلؿ ْبٛػق ِْل ١ًٓ عوهل١ٜ ساُل ؾٝٗا ايكـي، 

 586 بابٌ عاّ ٚؾتشٗا، ٚاقتاؿ إًو اؾـٜـ ٜٜٗٛا نٌ، ٚساًٝت٘، ٚأكنإ سهُ٘، ٚأًلاف ؿٚيت٘ إٍ

 .قبٌ ا٬ٕٝؿ

ٚتٌرل بعض ايلٚاٜات ايتاكى١ٝ إٍ هيب بابًٞ ٫سل بعـ قاٚي١ ُـقٝا ًَو ٜٗٛؿا ايتُلؿ ع٢ً 

قبٌ ا٬ٕٝؿ علم ٖٝهٌ هًُٝإ     586اؿهِ ايهًـاْٞ ٖا أؿ٣ إٍ ػلٜـ ١ًٓ باب١ًٝ أػل٣ اْتٗت عاّ 

أيـ ٜٗٛؿٟ إٍ ايعلام ِٖ  50عدل١ٜ، ٚهيب سٛايٞ ٚايكٔا٤ ع٢ً ايـٚي١ اي_ عًٝ٘ ايو٬ّ _ بٔ ؿاٚؿ ا

 . أغًب١ٝ َا تبك٢ ٗ ايكـي، ٚقـ هاقِٗ ايهًـإْٝٛ َهبًٌ باؿـٜـ ٚا٭ُؿاؿ إٍ أكآٞ ايعلام

 :ه١ٓ، ٚقٌٝ 70اهتُل  :ٚاػتٴًـ ٗ َـ٠ ٚقٛع٘; ؾكٌٝ_ نُا َل_ٚقـ اػتٴًـ نجرلاڄ ٗ ٖقا ايويب 

 .ه١ٓ 140

 .بايهجرل َٔ ايبها٥ٝات، ٚايقنلٜات إلٜل٠ عٔ ٖقٙ احمل١ٓٚؼتؿٌ ا٭ؿبٝات ايٝٗٛؿ١ٜ 

ٚشلقا ٌٜعل ايٝٗٛؿ إٔ اَت٬ى ايعلام ٭ٟ ق٠ٛ ؾا٥ك١ ّهٔ إٔ ٜٗـؿ أَٔ إهلا٥ٌٝ، ٚكَا ٜ٪ؿٟ إٍ 

 .َٔ دـٜـ( ايويب ايبابًٞ ) تهلاك ق١ٓ 

ـ ايػاك٠ ع٢ً ّ بع1981ٚيعٌ َا ٜ٪نـ فيو َا قاي٘ َٓاسِٝ بٝػٔ ك٥ٝى ايٛمكا٤ اٱهلا٥ًٝٞ عاّ 

إؿاعٌ ايٟٓٛٚ ايعلاقٞ; سٝح أعًٔ أْ٘ يٛ مل ٜـَل إؿاعٌ ايٟٓٛٚ ايعلاقٞ ؿـثت قلق١ دـٜـ٠ ٗ 

 .تاكٜؽ ايٌعب ايٝٗٛؿٟ

 (ّ) .ٚيعٌ ٖقا ٜؿول هل اشلذ١ُ ع٢ً ايعلام، ٚقاٚي١ تؿهٝه٘، ٚإٓعاؾ٘
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ٚايػنٚ ا٭ٍٚ نإ ه١ٓ  ،ًَو بابٌ ٚأًٛك ب٬ؿ أٚكًًِٝ (غتِٓل)ٖٚٞ غنٚات 

ثِ  ،هل ا٭ٍٚقبٌ إوٝض، أهل ْاعات نجرل٠ َٔ ايٝٗٛؿ ٜٚو٢ُ ا٭ 606

 598ٜو٢ُ ا٭هل ايجاْٞ، ٖٚٛ أعِٛ َٔ ا٭ٍٚ، نإ ه١ٓ  غنٚاڄ _أٜٔاڄ_غناِٖ 

َٔ اٱهلا٥ًٌٝ ٚأػق ايقٖب ايقٟ  غؿرلاڄ قبٌ إوٝض، ٚأهل ًَو ٜٗٛفا ْٚعاڄ

 . َٚا ؾٝ٘ َٔ اٯ١ْٝ ايٓؿٝو١ ،ٗ ٖٝهٌ هًُٝإ

ب٢ نٌ ًعب ٚه ،غتِٓل قبٌ إوٝض غناِٖ 588ٚا٭هل ايجايح إبرل ه١ٓ 

ثِ أعاؿٚا تعُرلٖا  ،ٜباباڄ ٜٗٛفا، ٚأسلم ٖٝهٌ هًُٝإ، ٚبكٝت أٚكًًِٝ ػلاباڄ

ِٵط :_تعاٍ_نُا هٝأتٞ عٓـ قٛي٘  ٗڇ ِٵ ايڃهځلٻ٠ځ عٳًځٝٵ ِٻ كٳؿٳؿٵْٳا يځهڂ  ص. ثٴ

ٚهٝأتٞ بٝاْٗا  ،ٚأَا إل٠ ايجا١ْٝ ؾٗٞ هًو١ً غنٚات ايلَٚاٌْٝ ب٬ؿ أٚكًًِٝ

ـٴ اٯػٹلٳ٠ٹؾځإڇط: _تعاٍ_عٓـ قٛي٘  ٚٳعٵ   30_15/28  .اٯ١ٜص فٳا دٳا٤ٳ 

ٌٵ ط_8 ُٳا ؾځ٬ تٳكڂ ٖٴ ٚٵ نٹ٬ ُٳا أځ ٖٴ ـٴ ـٳىځ ايڃهٹبٳلٳ أځسٳ ٔٻ عٹٓٵ َٻا ٜٳبٵًڂػٳ ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ إڇ ـٳٜٵ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ

ٛٵ٫ڄ نځلڇّاڄ  ُٳا قځ ٗٴ ٌٵ يځ ٚٳقڂ ُٳا  ٖٴ ٗٳلٵ ٚٳ٫ تٳٓٵ ُٳا أڂفٍّ  ٗٴ ُٳا دٳٓٳاغٳ ايقټ (23)يځ ٗٴ ٔٵ ٚٳاػٵؿٹضٵ يځ َٹ ٍٿ 

ُٳػٹرلاڄ  ُٳا كٳبٻٝٳاْٹٞ  ُٳا نځ ٗٴ ُٵ ٌٵ كٻبٿ اكٵسٳ ٚٳقڂ ُٳ١ٹ   .ص(24)ايلٻسٵ

٭ٕ  ;ٗ فيو َٚكت٢ٔ اٯ١ٜ ايتو١ٜٛ بٌ ايٛايـٜٔ ٗ ايدل ٚإكٓا٩ُٖا َعاڄ

 .ٚفيو قابٌ يًتو١ٜٛ ،َٛكؿٖا يؿعٌ ِٜـك َٔ ايٛيـ مٛ ٚايـٜ٘

ٜتٌاسإ ٗ طًب ؾعٌ ٚ ،ٚمل تتعلض ٕا عـا فيو ٖا ىتًـ ؾٝ٘ ا٭بٛإ

ايٛيـ إفا مل ّهٔ اؾُع بٌ كغبتُٝٗا بإٔ ٜأَلٙ أسـ ا٭بٜٛٔ بٔـ َا ٜأَلٙ ب٘ 

 .اٯػل

ٜٚٛٗل إٔ فيو هلٟ ع٢ً أسٛاٍ تعاكض ا٭ؿي١ بإٔ ٜوع٢ إٍ ايعٌُ 
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 . بڀًبُٝٗا إٕ اهتڀاع

َٔ أسل ايٓاي "إٔ كد٬ هأٍ ايٓيب: عٔ أبٞ ٖلٜل٠ٚٗ اؿـٜح ايِشٝض 

: قاٍ؟ ثِ َٔ: قاٍ ،ثِ أَو: قاٍ؟ ثِ َٔ: قاٍ ،أَو=: قاٍ؟ عؤ ُشابيت

 . +ثِ أبٛى:قاٍ؟ ثِ َٔ: قاٍ ،ثِ أَو

٭ٕ ه٪اٍ ايوا٥ٌ ؿٍ ع٢ً أْ٘ ٜوأٍ عٔ  ;ٖٚٛ ٚاٖل ٗ تلدٝض داْب ا٭ّ

 . سؤ َعاًَت٘ ٭بٜٛ٘

بٔ اٚإٍ ٖقا فٖب ايًٝح  :تلدٝض ا٭ّ ع٢ً ا٭ب: أسـٖا: ٚيًعًُا٤ أقٛاٍ

ؾكـ سه٢ ايكلاٗ ٗ  ;ٖٚٛ ٚاٖل قٍٛ َايو ،، ٚأبٛ سٓٝؿ١هعـ، ٚاحملاهيب

إٕ أبٞ ٗ بًـ ايوٛؿإ : ؾكاٍ عٔ كتِل اؾاَع إٔ كد٬ هأٍ َايهاڄ 23ايؿلم 

أطع أباى ٫ٚ : ؾكاٍ َايو؟ ٚقـ نتب إيٞ إٔ أقـّ عًٝ٘ ٚأَٞ ُٓعين َٔ فيو

 .تعّ أَو

أكاؿ َٓع ا٫بٔ َٔ  ٚفنل ايكلاٗ ٗ إوأي١ ايوابع١ َٔ فيو ايؿلم إٔ َايهاڄ

 . اـلٚز إٍ ايوٛؿإ بػرل إفٕ ا٭ّ

ٖٚقا ايكٍٛ ٜكتٔٞ ٚدٛب  ،إٔ ا٭بٜٛٔ هٛا٤ ٗ ايدل :قٍٛ ايٌاؾع١ٝ: ايجاْٞ

 . طًب ايذلدٝض إفا أَلا ابُٓٗا بأَلٜٔ َتٔاؿٜٔ

٫ ػ٬ف بٌ ايعًُا٤ : ٚسه٢ ايكلطيب عٔ احملاهيب ٗ نتاب ايلعا١ٜ أْ٘ قاٍ

 .أكباع ايدل ٚيٮب ايلبع ٗ إٔ يٮّ ث٬ث١ځ

ع٢ً اػت٬ف  بٓا٤ٶ ;ٚسه٢ ايكلطيب عٔ ايًٝح إٔ يٮّ ثًجٞ ايدل ٚيٮب ايجًح

 . أٚ بعـ إل٠ ايجايج١ ،ثِ أبٛى بعـ إل٠ ايجا١ْٝ: كٚا١ٜ اؿـٜح إقنٛك أْ٘ قاٍ
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ٚإٔ قٌُ اؿـٜح  ،ٚايٛد٘ إٔ ؼـٜـ فيو بإكـاك سٛاي١ ع٢ً َا ٫ ٜٓٔب٘

 72_15/71  .تٝ٘ ع٢ً إٔ ا٭ّ أكدض ع٢ً اٱْاٍَع اػت٬ف كٚاٜ

 :َٚكِـ اٱه٬ّ َٔ ا٭َل بدل ايٛايـٜٔ ٚب١ًِ ايلسِ ٜٓشٌ إٍ َكِـٜٔ _9

ٖٚٛ تلب١ٝ ْؿٛي ا٭١َ ع٢ً ا٫عذلاف باؾٌُٝ يِاْع٘، ٖٚٛ  :أسـُٖا ْؿواْٞ

ع٢ً  ازل٘ ايٌهٛك، ؾهُا أَل بٌهل اهللٗ  _تعاٍ_بأػ٬م ايباكٟ  ؽًكاڄ ;ايٌهل

ؿ ايِٛكٟ ْٚع١ُ ايذلب١ٝ ْع١ُ اـًل ٚايلمم أَل بٌهل ايٛايـٜٔ ع٢ً ْع١ُ اٱها

 .ٚايل١ٓ

 . ٚتٓبٝ٘ ع٢ً إٓاؾو١ ٗ إهـا٥ٗا ،ٚٗ ا٭َل بٌهل ايؿٔا٥ٌ تٜٓٛ٘ بٗا

ٖٚٛ إٔ تهٕٛ أٚاُل ايعا١ً٥ ق١ٜٛ ايعل٣ ٌَـٚؿ٠  :عُلاْٞ ،ٚإكِـ ايجاْٞ

يرلبٞ  ;ؾلاؿ ايعا١ً٥، ٖٚٛ سؤ إعاًل٠ؾأَل َا وكل فيو ايٛثٛم بٌ أ ;ايٛثٛم

ٗ ْؿٛهِٗ َٔ ايتشاب ٚايتٛاؿ َا ٜكّٛ َكاّ عاطؿ١ ا٭١ََٛ ايػلٜن١ٜ ٗ ا٭ّ، ثِ 

ٚبعٔ٘ عكًٞ قٟٛ  ،عاطؿ١ ا٭ب٠ٛ إٓبعج١ عٔ إسواي بعٔ٘ غلٜنٟ ٓعٝـ

أٚ  ،واٟٚ َذُٛع٘ أثل عاطؿ١ ا٭ّ ايػلٜن١ٜٝٴست٢ إٔ أثل فيو اٱسواي يځ

 .اي١ ندل ا٫بٜٔؿٛقٗا ٗ س

ثِ ٚمع اٱه٬ّ َا ؿعا إيٝ٘ َٔ فيو بٌ بك١ٝ َلاتب ايكلاب١ ع٢ً سوب ايـْٛ 

ٗ ايكلب ايٓويب َا ًلع٘ َٔ ١ًُ ايلسِ، ٚقـ عنم اهلل قاب١ًٝ ا٫ْوٝام إٍ 

 74_15/73  .تًو ايٌلع١ ٗ ايٓؿٛي

إيٝ٘  ٫قتٓا٤ َا وتاز عٌ عٛٓاڄإٔ إاٍ دٴ :ٚٚد٘ ايٓٗٞ عٔ ايتبقٜل ٖٛ _10

ٚنإ ْٛاّ ايكِـ ٗ إْؿاق٘  ،إل٤ ٗ سٝات٘ َٔ ٓلٚكٜات ٚسادٝات ٚؼوٝٓات
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ٓأَ نؿاٜت٘ ٗ غايب ا٭سٛاٍ عٝح إفا أْؿل ٗ ٚدٗ٘ ع٢ً فيو ايذلتٝب بٌ 

٘ َٔ اـِا١ُ ؾُٝا ٖٛ إيٝ٘ أًـ ُاسبٴ ٔٳَٹائلٚكٟ ٚاؿادٞ ٚايتشوٝين أځ

بايٓوب١ إٍ أُشاب ا٭َٛاٍ فات  تبقٜلاڄ :تذاٚم ٖقا اؿـ ؾٝ٘ ٜو٢ُؾ، استٝاداڄ

 .ايهؿاف

ٚأَا أٌٖ ايٛؾل ٚايجل٠ٚ ؾٮٕ فيو ايٛؾل آت َٔ أبٛاب اتوعت ٭سـ ؾٔاقت 

 ؾقيو ايٛؾل هب إٔ ٜهٕٛ قؿٛٚاڄ ;٭ٕ ا٭َٛاٍ قـٚؿ٠ ;ع٢ً آػل ٫ قاي١

ٚٳؿٹٱقا١َ  إعٛمٜٔ ٚأٌٖ اؿاد١ ايقٜٔ ٜنؿاؿ عـؿِٖ َكـاك ٚؾل٠ ا٭َٛاٍ اييت  أځ

ـٳ٠ٹ;ٜـٟ أٌٖ ايٛؾل بأ ؾٗٛ َلُٛؿ ٱقا١َ َِاحل ايعا١ً٥ ٚايكب١ًٝ ٚبايتايٞ  ٚاؾٹ

 . َِاحل ا٭١َ

 :_تعاٍ_تواب اينيؿ٢ عٓـ اهلل، قاٍ نؾأسؤ َا ٜبقٍ ؾٝ٘ ٚؾل إاٍ ٖٛ ا

٘ٹط ٌڇ ايًډ ِٵ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٚٳأځْؿڂوٹهڂ ِٵ  ٛٳايٹهڂ َٵ ـٴٚا بٹأځ ٖٹ  .ٚانتواب احملُـ٠ بٌ قَٛ٘ صٚٳدٳا

ـٳ٠ڂْعِ ايعٕٛ ع٢ً إل٠٤ٚ = :ٍ إجٌ ايعلبٞقا ٚقـّاڄ  .+اؾٹ

ؾإْ٘ ٫ ٓـ إ٫ بؿعاٍ، ٫ٚ  ;، ٖٚب يٞ فـاڄايًِٗ ٖب يٞ ٓـاڄ= :قاٍٚ

 . +ؾعاٍ إ٫ َاٍ

ـٻ٠ڄٚإكِـ ايٌلعٞ إٔ تهٕٛ أَٛاٍ ا٭١َ   ،ٚق٠ٛ ٫بتٓا٤ أهاي فـٖا ،شلا عٴ

١ بعٌ ا٫عتباك غرل َلَٛق ،اؾاْب ب١ٚاؿؿاٚ ع٢ً َهاْتٗا ست٢ تهٕٛ َلٖٛ

 .هًڀاْ٘ لڇٝٵٜٚـػًٗا ؼت ْٳ ،ؾٝبتن َٓاؾعٗا ;قتاد١ إٍ َٔ قـ ٜوتػٌ سادتٗا

15/79 

ٕٳ ط_11 ِٵ نځا ٗٴ ٕٻ قځتٵًځ ِٵ إڇ ٚٳإڇٜٻانڂ ِٵ  ٗٴ ٔٴ ْٳلٵمٴقڂ َٵ٬مڈ ْٳشٵ ٌٵٝٳ١ځ إڇ ِٵ ػٳ ٚٵ٫ؿٳنڂ ٚٳ٫ تٳكڃتٴًڂٛا أځ
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يًٓٗٞ عٔ ؾعٌ ٌٜٓأ عڀـ ١ًْ سهِ ع٢ً ١ًْ سهِ : ص(31)ػٹڀڃ٦اڄ نځبٹرلاڄ 

 .عٔ ايٝأي َٔ كمم اهلل

ٔٳ٢ كٳبټوځط :ٖٚقٙ اي١ُٝٛ ايوابع١ َٔ ا٭سهاّ إقنٛك٠ ٗ آ١ٜ  .اٯ١ٜ ..صٚٳقځ

٭ٕ إٓٗٞ عٓ٘ ٖٓا َٔ أسٛاٍ  ;ل أهًٛب اٱُٓاك َٔ اٱؾلاؿ إٍ اؾُعٝٿٚغڂ

 .شلِ عٔ ٖقٙ اـڀ١٦ٝ ايق١َُٝ مدلاڄ ;اؾا١ًٖٝ

ٗ  اٯ١ٜ ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّ، ٚيهٔ بٌ اٯٜتٌ ؾلقاڄ ٚتكـّ ايه٬ّ ع٢ً ْٛرل ٖقٙ

َٵ٬مڈط :أْ٘ قٌٝ ٖٓا: ا٭ٍٚ: ايِٓٛ َٔ ٚدٌٗ ٌٵٝٳ١ځ إڇ ٚقٌٝ ٗ آ١ٜ ا٭ْعاّ ص ػٳ

َٵ٬مڈط ٔٵ إڇ  ص.َٹ

إَا ٭ِْٗ ؾكلا٤ : ٜٚكتٔٞ فيو إٔ ايقٜٔ ناْٛا ٦ٜـٕٚ بٓاتِٗ ٦ٜـْٚٗٔ يػلٌٓ

ؾِٗ  ;ندلت إعا١ْ ع٢ً ايهوب ٫ٚ ٜلدٕٛ َٓٗا إٕ ،٫ ٜوتڀٝعٕٛ إْؿام ايبٓت

َٵ٬مڈط :٦ٜـْٚٗا يقيو، ؾقيو َٛكؿ قٛي٘ ٗ ا٭ْعاّ ٔٵ إڇ ٔٵطؾإٕ ص َٹ ايتع١ًًٝٝ ص َٹ

 . تكتٔٞ إٔ اٱ٬َم هبب قتًٗٔ ؾٝكتٔٞ إٔ اٱ٬َم َٛدٛؿ سٌ ايكتٌ

لٚض ايؿكل ٚيهٔ ػ١ٌٝ عٴ ،ٚإَا إٔ ٜهٕٛ اؿاٌَ ع٢ً فيو يٝى ؾكل ا٭ب

 ;ثٕٛ ايبٓاتإف ناْٛا ٗ داًٖٝتِٗ ٫ ٜٛكٿ ;َٛت أبٝٗاأٚ علٚض ايؿكل يًبٓت  ،ي٘

ًاعل  _ اٱ٬َم، نُا قاٍ إهشام بٔ ػًـ عٳؾٝهٕٛ ايـاؾع يًٛأؿ ٖٛ تٛقڊ

 :   _ إه٬َٞ قـِٜ

ٍ تتتتتت ببدع ن ُتتتتتتت   حُبتتتتتتٍأُضتتتتتتؽتُ ُت 

ُ

ًُُُُُ ُفيف تتتتجُلعتتتت ُٚبتتتتٍأُع تتتتتُ٘بتتتتت 

ُ ُبتّتتتتتتيفُٖدمبتتتتتي اُُُاضتتتتتيفن ُ لحقتتتتت ُٖٕوتتتتتيف ُُ

ُ

ُمتتُٜٔ تتُيفّٗثتت ُ ل تترتُعتتَُذتتتيُعُُُ

ُ ُتّتتتُٕٝضٗتتتيفتُ٘ٔاِتتتُٕٝوٕتّتتتيفُشحقتتتتيف 

ُ

ًُ  هُعمتتتتتُٜ ذت تتتتُتٔ نتتتتتتٕحُا تتتتت ًٌُتتتتتاُ ُ

ُ ُأُزحتتتتتتيفُٞا  ُُٛعتتتتتي اخشتتتتتُٜفٌتيفًَتتتتتُت

ُ

ُٔ ٍجُاخشُٜعمّٗتيفُوتَُانُٝ لكمتيُُُُ

ُ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ اإلصزاء 401

 
 .لٚا بتشلِٜ ايٛأؿ َٚا ٗ َعٓاٙنِّؾًتشقٜل إوًٌُ َٔ آثاك ٖقٙ اـٛاطل فٴ

٪َٓات نُا ٗ آ١ٜ هٛك٠ ٚقـ نإ فيو ٗ ١ًْ َا ت٪ػق عًٝ٘ بٝع١ ايٓوا٤ إ

 .إُتش١ٓ

 .+ؿؾٔ ايبٓات َٔ إهلَات=: َٚٔ ؾكلات أٌٖ اؾا١ًٖٝ

ٚإِا ايتٛدٝ٘ يًُٓٛٛك  ،نًتا اؿايتٌ َٔ أهباب قتٌ ا٭٫ٚؿ توتًنّ ا٭ػل٣ٚ

 . فٟ بـ٤ ٨إيٝ٘ باؿ

ؾُٔ أدٌ ٖقا ا٫عتباك ٗ ايؿلم يًٛد٘ ا٭ٍٚ قٌٝ ٖٓايو  :ايٛد٘ ايجاْٞ

ٔٴ ْٳلٵمٴقڂط ِٵْٳشٵ ٖٴ ٚٳإڇٜٻا ِٵ  ٭ٕ اٱ٬َم  ;بتكـِٜ ُٓرل اٯبا٤ ع٢ً ُٓرل ا٭٫ٚؿص هڂ

ٕ اهلل ٖٛ أؾكـّ اٱػباك ب ;ايـاؾع يًٛأؿ احملهٞ ب٘ ٗ آ١ٜ ا٭ْعاّ ٖٛ إ٬َم اٯبا٤

 . ٚنٌُ بأْ٘ كامم بٓاتِٗ ،كامقِٗ

 .ٚأَا اٱ٬َم احملهٞ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ؾٗٛ اٱ٬َم إؼٌٞ ٚقٛع٘

ؾًقيو قـّ اٱع٬ّ  _ نُا كأٜت ٗ ا٭بٝات_ إ٬َم ايبٓات  ٚا٭نجل أْ٘ تٛقع

 . ايكلإٓ ْٴهځتٹٖٚقا َٔ  ،ٚنٌُ بأْ٘ كامم آبا٥ِٗ ،ٕ اهلل كامم ا٭بٓا٤أب

ٚٳنځقٳيٹوځ ط :_تعاٍ_ٚتكـّ ايه٬ّ ع٢ً ايٛأؿ عٓـ قٛي٘  ،ا٫ؾتكاك :ٚاٱ٬َم

ِٵ ٖٹ ٚٵ٫ؿٹ ٌٳ أځ ٌٳ قځتٵ ٌٵلڇنٹ ُٴ ٔٵ ايڃ َٹ ٔٳ يٹهځجٹرلڈ  ِٵ مٳٜٻ ٖٴ  88_15/87  .ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّص ًٴلٳنځا٩ٴ

ٚٳهٳا٤ٳ هٳبٹ٬ٝڄ ط_12 ٌٳ١ڄ  ٕٳ ؾځاسٹ ٘ٴ نځا عڀـ ٖقا  :ص(32)ٚٳ٫ تٳكڃلٳبٴٛا اينٿْٳ٢ إڇْٻ

إٍ أِْٗ ناْٛا ٜعـٕٚ َٔ أعقاكِٖ ٗ ٚأؿ  إّا٤ٶ ;ايٓٗٞ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ ٚأؿ ايبٓات

يبٓات ايٓا٧ً عٔ ايؿكل ايبٓات اـ١ٌٝ َٔ ايعاك ايقٟ قـ ًٜشل َٔ دلا٤ إُٖاٍ ا

ايلاَٞ بٗٔ ٗ َٗاٟٚ ايعٗل، ٚ٭ٕ ٗ اين٢ْ إٓاع١ ْوب ايٓوٌ عٝح ٫ ٜعلف 
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 15/89  .ٖٚٛ ٌٜب٘ ايٛأؿ ٗ اٱٓاع١ إيٝ٘،يًٓوٌ َلدع ٜأٟٚ 

ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ًـ٠ ايٓٗٞ عٔ  ،ٖٛ أقٌ ا٬ٕبو١ :ٚايكلب إٓٗٞ عٓ٘ _13

 . ا ناؿ ٜؿعٌَ: ٬َبو١ اينْا، ٚقلٜب َٔ ٖقا إع٢ٓ قٛشلِ

فاَع١ ايلدٌ اَلأ٠ غرل مٚدت٘ ي٘ ٫ٚ ًٖٛن١  :ٚاين٢ْ ٗ اُڀ٬غ اٱه٬ّ

 .غرل فات اينٚز

ٚأَا فاَع١ ا٭١َ  ،فاَع١ ايلدٌ اَلأ٠ سل٠ غرل مٚز ي٘ : اؾا١ًٖٝ اين٢ْٗٚ

 15/90  .غرل إًُٛن١ يًلدٌ ؾٗٛ ايبػا٤

ٚتعلٜض ايٓوٌ  ،يٓوب٭ٕ ؾٝ٘ إٓاع١ ا ;ٚعٓا١ٜ اٱه٬ّ بتشلِٜ اين٢ْ _14

ٖٚٛ ػًٌ عِٛٝ ٗ اجملتُع، ٚ٭ٕ ؾٝ٘  ،يٲُٖاٍ إٕ نإ اين٢ْ بػرل َتنٚد١

إلأ٠ إٍ  ع٢ً أٚيٝا٥ٗٔ، ٚ٭ٕ ؾٝ٘ تعلٜضٳ ع٢ً أمٚادٗٔ ٚا٭بهاكڇ ايٓوا٤ٹ إؾواؿٳ

اٱُٖاٍ بإعلاض ايٓاي عٔ تنٚدٗا، ٚط٬م مٚدٗا إٜاٖا، ٕٚا ٌٜٓأ عٔ ايػرل٠ 

 15/90  .َٔ اشللز ٚايتكاتٌ

ٛٹٓٻ١څ ،ٱٓاع١ ا٭ْواب َٳ٦ٹٓٻ١څ ؾاين٢ْ _15 َٳ  ؾهإ دـٜلاڄ ;يًتكاتٌ ٚايتٗاكز ٚ

 .ٚتٛه٬ڄ بتػًٜٝ ايتشلِٜ قِـاڄ

َٚٔ تأٌَ ْٚٛل دنّ َا ٌٜتٌُ عًٝ٘ اين٢ْ َٔ إؿاهـ ٚيٛ نإ إتأٌَ ٖٔ 

ٚٗ ثابت يقات٘، ٚيهٔ ايعك٤٬ َتؿاٚتٕٛ ٗ إؿكان٘  ؾځكڂبٵشٴٜ٘ؿعً٘ ٗ اؾا١ًٖٝ 

 15/91  .ؾًُا أٜكِٛٗ ايتشلِٜ مل ٜبل يًٓاي عقك ;َكـاك إؿكان٘

ٚٵيځ٦ٹوځ ط _16 ٌټ أڂ ٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂ ِٳلٳ  ٚٳايڃبٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايوٻ ِٷ إڇ ًڃ ٘ٹ عٹ َٳا يځٝٵىٳ يځوځ بٹ ـٴ  ٚٳ٫ تٳكڃ

َٳوٵ٦ٴ٫ٛڄ  ٘ٴ  ٕٳ عٳٓٵ  .ص(36)نځا
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ايكؿا، ٖٚٛ  قؿاٙ ٜكؿٛٙ إفا اتبع٘، ٖٚٛ ٌَتل َٔ اهِ: ا٫تباع، ٜكاٍ: ايكؿٛ

 .ٚاهتعرل ٖقا ايؿعٌ ٖٓا يًعٌُ ;َا ٚكا٤ ايعٓل

ِٷطعٚإلاؿ ب ًڃ ٘ٹ عٹ ٫ٚ  ،اـاطل ايٓؿواْٞ ايقٟ ٫ ؿيٌٝ عًٝ٘ :صَٳا يځٝٵىٳ يځوځ بٹ

 . غًب١ ٚٔ ب٘

َٔ ػ٬ٍ اؾا١ًٖٝ، ٖٚٞ ايڀعٔ  ػٳًډ١څ :َٓٗا ،ٜٚٓـكز ؼت ٖقا أْٛاع نجرل٠

لداٍ يٝوٛا بأمٚادٗٔ، ًٜٚٝڀٕٛ ؾهاْٛا ٜلَٕٛ ايٓوا٤ ب ;ٗ أْواب ايٓاي

ٗ ايٌب٘ بٌ ا٫بٔ  ٚا بعـاڄأ، أٚ ه٤ٛ ٚٔ إفا كبعض ا٭٫ٚؿ بػرل آبا٥ِٗ بٗتاْاڄ

يًٕٛ ا٭ب أٚ  كايؿاڄ أٚ كأٚا يْٛاڄ ،أٚ كأٚا ًبٗ٘ بلدٌ آػل َٔ اؿٞ ،ٚأبٝ٘

ٌٳهڊٌ;بأهباب  ٚد٬ٗڄ ؽلُاڄ ;ا٭ّ  ٚٗ ايًٕٛ إٍ ،ٓنع ٗ ايٌبٜ٘ؾإٕ ايٓوٌ  ايتٻ

بايٌب٘  أٍُٛ َٔ هًو١ً اٯبا٤ أٚ ا٭َٗات ا٭ؿٌْ أٚ ا٭بعـٜٔ، ٚد٬ٗڄ

 .ايٓا٧ً عٔ ايلسِ

ٜلٜـ إٔ _ أهٛؿ  إٕ اَلأتٞ ٚيـت ٚيـاڄ: ؾكاٍ"دا٤ أعلابٞ إٍ ايٓيبٚقـ 

: قاٍ؟ َا أيٛاْٗٔ: قاٍ ،ْعِ :قاٍ؟ ٌٖ يو َٔ إبٌ= :ؾكاٍ ي٘ ايٓيب _ ٜٓتؿٞ َٓ٘

: قاٍ؟ ؾُٔ أٜٔ فيو: قاٍ ،ْعِ: قاٍ؟ ؿٌٖٚ ؾٝٗا َٔ ٌْ أهٛ :قاٍ، ٚكم

 +.ؾًعٌ ابٓو ْنع٘ علم: "ؾكاٍ ايٓيب ،يعً٘ علم ْنع٘

ؾ٢ٗٓ اهلل  ;ٗ فتُعات اؾا١ًٖٝ ؾٗقا نإ ًا٥عاڄ; ْٚٗاٙ عٔ ا٫ْتؿا٤ َٓ٘

 . إوًٌُ عٔ فيو

َٚٓٗا ايكقف باين٢ْ ٚغرلٙ َٔ إواٟٚ بـٕٚ ٌَاٖـ٠، ٚكَا كَٛا اؾرل٠ َٔ 

 .٤ بقيوايلداٍ ٚايٓوا
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ببعض  ٚنقيو نإ عًُِٗ إفا غاب مٚز إلأ٠ مل ًٜبجٛا إٔ ًِٜكٛا بٗا ت١ُٗڄ

 .درلتٗا

ِٳؿاڄ;ٚنقيو ِٜٓعٕٛ إفا تنٚز َِٓٗ ًٝؽ َؤ اَلأ٠ ًاب١ أٚ  ؾٛيـت ي٘  ْٳ

 .بعض اؾرل٠أيِكٛا ايٛيـ ب

أنجل اؿآلٕٚ إٔ ٜوأٍ ايلدٌ  +هًْٛٞ= :َٜٛاڄ"ٚيقيو ٕا قاٍ ايٓيب

 .أبٛى ؾ٬ٕ: ؾٝكٍٛ ؟َٔ أبٞ: ؾٝكٍٛ

ؾٝٓوب أها١َ بٔ مٜـ َٔ أبٝ٘ مٜـ بٔ  ;ٚنإ ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ ٜڀعٕٓٛ

أثبت ، ٚقـ أمٖلٳ ٚنإ مٜـ أبٛٙ أبٝضٳ ،٭ٕ أها١َ نإ أهٛؿ ايًٕٛ ;ساكث١

ٗ اؾا١ًٖٝ ٢ْٗ  ؾٗقا ػًل باطٌ نإ َتؿٌٝاڄ ;إٔ أها١َ بٔ مٜـ بٔ ساكث١"ايٓيب

 . اهلل إوًٌُ عٔ ه٤ٛ أثلٙ

كأٜت ٚأْت مل تل، ٫ٚ : ٫ تكٌ: ٫ تكـ=: قاٍ قتاؿ٠ ،َٓٗا ػٓب ايهقبٚ

 . +زلعت ٚأْت مل توُع، ٚعًُت ٚأْت مل تعًِ

َٚٓٗا ًٗاؿ٠ اينٚك ٚسلًٗا ٖقا ايٓٗٞ، ٚبقيو ؾول قُـ بٔ اؿٓؿ١ٝ 

 . ْٚاع١

ِٳط: َٚا ٌٜٗـ ٱكاؿ٠ ْٝع ٖقٙ إعاْٞ تعًٌٝ ايٓٗٞ ظ١ًُ ٚٳايڃبٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايوٻ لٳ إڇ

َٳوٵ٦ٴ٫ٛڄ ٘ٴ  ٕٳ عٳٓٵ ٚٵيځ٦ٹوځ نځا ٌټ أڂ  .صٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂ

ْو أٜٗا اٱْوإ توأٍ عُا توٓـٙ إٍ أؾُٛقع اؾ١ًُ َٛقع تعًٌٝ، أٟ 

أٚ  ،ٚعكًو بإٔ َلادع ايكؿٛ إٓٗٞ عٓ٘ إٍ ْوب١ يوُع ،ٚبِلى ،زلعو

 .ٚإعتكـات ،ٚإبِلات ،أٚ عكٌ ٗ إوُٛعات ،بِل
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 ا٭١َ ايتؿلق١ځ ٜٴعٳِِّإ٬ُغ عكًٞ دًٌٝ  _أٜٔاڄ_ٖٚٛ ٖٚقا أؿب ػًكٞ عِٛٝ، 

 .بٌ َلاتب اـٛاطل ايعك١ًٝ عٝح ٫ ىتً٘ عٓـٖا إعًّٛ ٚإٕٛٓٛ ٚإّٖٛٛ

إ٬ُغ ادتُاعٞ دًٌٝ هٓب ا٭١َ َٔ ايٛقٛع ٚاٱٜكاع ٗ  _أٜٔاڄ_ثِ ٖٛ 

 101_15/100  .ا٤ ا٫هتٓاؿ إٍ أؿي١ ١ََٖٛٛلٻا٭ٓلاك ٚإٗايو َٔ دٳ

ْٛٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄط :ٚاعًِ إٔ اكتباٙ كؿ َكايتِٗ بكٛي٘ _17  ;اخل غاَضص نڂ

ٚانلّ  ،٭ِْٗ إِا اهتعبـٚا أٚ أسايٛا إكداع اؿٝا٠ إٍ أدواّ تؿلقت أدنا٩ٖا

ؾرلؿ عًِٝٗ بأْٗا يٛ  ;ٓعٝؿ١ ٖٝهًٗا، ٚمل ٜعًًٛا اٱساي١ بأْٗا ُاكت أدواَاڄ

  .ناْت َٔ أق٣ٛ ا٭دواّ ٭عٝـت شلا اؿٝا٠

إٔ ْبٌ ٚد٘ ا٫كتباٙ بٌ ايلؿ ع٢ً َكايتِٗ ٚبٌ َكايتِٗ إلؿٚؿ٠، ٚٗ  (1)ؾبٓا

 :فيو ث٬ث١ ٚدٛٙ

ْٛٴٛاط :إٔ تهٕٛ ُٝػ١ ا٭َل ٗ قٛي٘ :أسـٖا َوتع١ًُ ٗ َع٢ٓ ص نڂ

إْهِ َبعٛثٕٛ هٛا٤ نٓتِ : ع٢ً دٛاب ققٚف تكـٜلٙ ايتو١ٜٛ، ٜٚهٕٛ ؿي٬ٝڄ

٫ _ تعاٍ_ع٢ً إٔ قـك٠ اهلل  تٓبٝٗاڄ ;سـٜـاڄ أٚ نٓتِ سذاك٠ أٚ ،ٚكؾاتاڄ عٛاَاڄ

 .از هعٌ اؾ١ًُ ٗ َع٢ٓ ايتقٌٜٝٚفيو إؿَ ،ٜتعا٢ُ عًٝٗا ٤ًٞ

ْٛٴٛاط :إٔ تهٕٛ ُٝػ١ ا٭َل ٗ قٛي٘ :ايٛد٘ ايجاْٞ َوتع١ًُ ٗ ايؿلض، ص نڂ

إْهِ َبعٛثٕٛ بعـ : أٟ يٛ ؾلض إٔ ٜهٕٛ ا٭دواؿ َٔ ا٭دواّ ايًِب١ ٚقٌٝ يهِ

 .ٚاهتبعـمت إعاؿ٠ اؿٝا٠ ؾٝٗا ،فيو إٛت ٭سًتِ

ِٵط :ٚع٢ً ن٬ ايٛدٌٗ ٜهٕٛ قٛي٘ ـٴٚكڇنڂ ُٴ ُٻا ٜٳهڃبٴلٴ ؾٹٞ  ْٗا١ٜ ايه٬ّ، ص َٹ

                                                 

 (ّ)    .ؾلغبٓا أٚ مٖٛا: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعٌ ايِٛاب_ 1
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ـٴْٳاط :ٜٚهٕٛ قٛي٘ ٔٵ ٜٴعٹٝ َٳ ٕٳ  ص ٚٳقځايڂٛا أځ٥ٹقٳا نڂٓٻاط :ع٢ً ١ًْ َٴؿځلٻعاڄص ؾځوٳٝٳكڂٛيڂٛ

ٞ َع٢ٓ ايٛاٚ ع٢ً ٖٚ ،ع٢ً ا٫هت٦ٓاف، ٚتهٕٛ ايؿا٤ ي٬هت٦ٓاف اخل تؿلٜعاڄ

ّٴٗ ف٦ٝٗا ي٬هت٦ٓافٹ ػ٬فٺ ٍٷ ، ٚايه٬  . ؿها١ٜ تهقٜب آػل َٔ تهقٜباتِٗ اْتكا

ـٹٜـاڄط :إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ :ايٛد٘ ايجايح ٚٵ سٳ ْٛٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄ أځ ٌٵ نڂ  َوتأْؿاڄ ن٬َاڄص قڂ

ٚٳكٴؾځاتاڄط :ع٢ً قٛشلِ يٝى دٛاباڄ ٛځاَاڄ  َل ٚتهٕٛ ُٝػ١ ا٭ ;اخلص أځ٥ٹقٳا نڂٓٻا عٹ

 .َوتع١ًُ ٗ ايتو١ٜٛ

ـٴْٳاط :ٚٗ ٖقا ايٛد٘ ٜهٕٛ قٛي٘ ٔٵ ٜٴعٹٝ َٳ ٕٳ  ْٛٴٛا ط :بكٛي٘ َت٬ِڄص ؾځوٳٝٳكڂٛيڂٛ نڂ

ـٹٜـاڄ ٚٵ سٳ ْٛٴٛا ط :ـٍ عًٝ٘ قٛيٜ٘ع٢ً ن٬ّ ققٚف  اخل، َٚؿلعاڄص سٹذٳاكٳ٠ڄ أځ نڂ

َٔ ٜعٝـْا، أٟ ٫ْتكًٛا ٗ َـاكز : أٟ ؾًٛ ناْٛا نقيو يكايٛاص سٹذٳاكٳ٠ڄ

 ;١ َٔ إساي١ اٱعاؿ٠ إٍ اؿعا٤ عـّ ٚدٛؿ قاؿك ع٢ً إعاؿ٠ اؿٝا٠ شلِايوؿوڀ

 . ي٬ِب١ أدواؿِٖ

 126_15/125  .ٜٚٓهٌـ َا ؾٝ٘ َٔ غُٛض ،ٚبٗقٙ ايٛدٛٙ ًٜت٦ِ ِْٛ اٯ١ٜ

تلاب َعـْٞ، أٟ ٫ ٜٛدـ إ٫ ٗ َػاٚك ا٭كض، ٖٚٛ تلاب : ٚاؿـٜـ _18

ٌٷٜٹًځغًٜٝ كتًـ ايػٹ َٴ ،ا٭دنا٤ٹ َٴشٳتٻتٴٛ إَا ايًٕٛ، ٖٚ ٔٳنځأؿٵ ، ثكٝ ٗا، قڂٛكڇٚإَا 

 . أٟ َجٌ ايٛكم

ٚأُٓاؾ٘ مثا١ْٝ عٌل باعتباك اػت٬ف تلنٝب أدنا٥٘، ٚتتؿاٚت أيٛإ ٖقٙ 

ا٭ُٓاف، ٚأًلف أُٓاؾ٘ اـايّ، ٖٚٛ ايوامل ٗ ْٝع أدنا٥٘ َٔ إٛاؿ 

 .ايػلٜب١

٘ إٍ ُٓؿٌ ٚأًٗل أيٛاْ٘ ا٭ٓل، ٜٚكوِ باعتباك ٬ُبت ،ٖٚقا ْاؿك ايٛدٛؿ
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ِټ ;أًٌُٝ ٜوُٝإ ايقنل ٚا٭ْج٢  .ٔ ا٭ْج٢ٚايًٝٿ ،ب ٖٛ ايقنلًځؾاي

 .ٚنإ ايعلب ِٜؿٕٛ ايوٝـ ايًِب ايكاطع بايقنل

ُٳٝٻعٚإفا ُٗل اؿـٜـ بايٓاك ُامدت أدنا٩ٙ ؾُٓ٘ َا  ;ُٚاك ناؿًٛا٤ ، ٚتٳ

ـٳ ـٳ ،ُبٍّ ٜهٕٛ سـٜ  .، َٚٓ٘ ؾ٫ٛفتڀلٜلڈ َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ سـٜ

ه٘ َٓ٘ ع٢ً اػت٬ف اؿاد١ ؾٝٗا بٵَٔ أُٓاؾ٘ ُاحل ٕا ٜٓاهب هٳ ٚنٌ ُٓـ

 .إٍ ًـ٠ اي٬ِب١ َجٌ ايوٝٛف ٚايـكٚع

َٚٔ ػِا٥ّ اؿـٜـ إٔ ٜعًٛٙ ايِـأ، ٖٚٛ نايٛهؽ أػٔل ثِ ٜوتشٌٝ 

 ._ن١ًُ نُٝٝا١ٜٚ تـٍ ع٢ً تعًل أدنا٤ ا٭نوذٌ ظوِ ؾتؿوـٙ_ـ ٝإٍ أنو تـكهاڄ

 .ٌ ٚاينٜت أػق ايِـأ ٗ نل هڀش٘ٚإفا مل ٜتعٗـ اؿـٜـ بايِك

ٚأنجل ٚدٛؿٙ ٗ ب٬ؿ اؿب١ٌ ٚٗ ُشلا٤  ،ٖٚقا إعـٕ ٜٛدـ ٗ غايب ايب٬ؿ

ٚٴدٹـت  ،َِل  .ٗ ايب٬ؿ ايتْٛو١ٝ َعاؿٕ َٔ اؿـٜـٚٳ

ك ايتاكٜؽ اؾإٕ ايڀٛك ايجاْٞ َٔ أطٛ ;ٚنإ اهتعُاٍ اؿـٜـ َٔ ايعِٛك ايكـ١ّ

َٔ  َٴتٻؼٳقٳ٠ڄ آ٫تٺٕ ايبٌل ٜوتعٌُ ؾٝ٘ ٜعلف بايعِل اؿـٜـٟ، أٟ ايقٟ نا

ٚايعِل  ،اؿـٜـ، ٚفيو َٔ أثل ُٓع١ اؿـٜـ، ٚفيو قبٌ عِل تـٜٚٔ ايتاكٜؽ

 . ايقٟ قبً٘ ٜعلف بايعِل اؿذلٟ

ٚقـ اتًِت بتعٌٝ اينَٔ ايقٟ ابتـ٨ ؾٝ٘ ُٓع اؿـٜـ أهاطرل ٚا١ٖٝ ٫ 

 .ٜٓٔب٘ بٗا تاكى٘

ٚيهْٛ٘  ،يبٌل قبٌ ابتـا٤ نتاب١ ايتاكٜؽٚإكڀٛع ب٘ إٔ اؿـٜـ َوتعٌُ عٓـ ا

 . أنً٘ ايِـأ عٓـ تعلٓ٘ يًٗٛا٤ ٚايلطٛب١ مل ٜبل َٔ آ٫ت٘ ايكـ١ّ إ٫ ٤ًٞ قًٌٜٝ
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ـٳت ٗ طځٝٵبٳ١،ٚقـ  ٛٳكٷَِل  َٓؿٝى َٚـاؾٔ ايؿلاع١ٓ ٗ ٚٴدٹ ع٢ً اٯثاك  ُٴ

ٚقـ ُبػٖٛا ٗ ايِٛك بايًٕٛ  ،ُٛك ػنا٥ٔ ًاسقٜٔ َـاِٖ: َلهّٛ عًٝٗا

 .ٟ ٚايعٌلٜٔ قبٌ ايتاكٜؽ إوٝشٞم يٕٛ ايؿ٫ٛف، ٚفيو ٗ ايكلٕ اؿاؿا٭مك

 ،ٚقـ فنل ٗ ايتٛكا٠ ٚٗ اؿـٜح ق١ِ ايقبٝض، ٚق١ِ اػتتإ إبلاِٖٝ بايكـّٚ

 .أْ٘ بآي١ اؿـٜـ ؾا٭ٚٗل ;إٔ ايوهٌ ٫ٚ ايكـّٚ ناْتا َٔ سذل ايِٛإ ٜٴقٵنځلٚمل 

 127_15/126  .َع ئًلبؼق ايو٬هٌ يًكٝـ، ٚإكاتٻَٚٔ اؿـٜـ تٴ

ٕٚا نإ َا هبل َٔ سها١ٜ أقٛاٍ إٌلنٌ تٓب٧ عٔ ٬ٍٓ اعتكاؿ ْكٌ  _19

ٚعٔ ْؿٛي  ،عٔ سؤ اي١ٝٓ تٴعٵلڇبٴ ايه٬ّ إٍ أَل إ٪ٌَٓ بإٔ ٜكٛيٛا أقٛا٫ڄ

 .من١ٝ

ٔٴط :ٚأٚتٛا ٗ فيو ن١ًُ داَع١ ٖٚٞ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ  ص. ٜٳكڂٛيڂٛا ايډتٹٞ 

ٞٳ أځسٵطٚ ٖٹ ٔٴايډتٹٞ  باييت : تكـٜلٙص ٜٳكڂٛيڂٛاطُؿ١ حملقٚف ٜـٍ عًٝ٘ ؾعٌ ص وٳ

 .ٚيٝى إلاؿ َكاي١ ٚاسـ٠ ،ٖٞ أسؤ

ٞٳ : طٚاهِ ايتؿٌٔٝ َوتعٌُ ٗ ق٠ٛ اؿؤ، ْٚٛرلٙ قٛي٘ ٖٹ ِٵ بٹايډتٹٞ  ٗٴ ٚٳدٳاؿٹيڃ

ٔٴ أٟ باجملاؿ٫ت اييت ٖٞ بايػ١ ايػا١ٜ ٗ اؿؤ; ؾإٕ اجملاؿي١ ٫ تهٕٛ ص أځسٵوٳ

 131_15 . به١ًُ ٚاسـ٠

 تأؿٜب ا٭١َ ٗ َعا١ًَ بعِٔٗ بعٔاڄ :ٚإكِـ ا٭ِٖ َٔ ٖقا ايتأؿٜب _20

ٕٻ ط: عٔ إكاُـ بكل١ٜٓ قٛي٘ ِټٓٹ٭ٕ ايكٍٛ ٜٳ ;ٚإ١ْ٫ ايكٍٛ ،عؤ إعا١ًَ إڇ

ِٵ ٗٴ ٕٳ ٜٳٓنٳؽٴ بٳٝٵٓٳ ٌٻٝٵڀځا  ص.اي

امؿٜاؿ  ٕا تجرلٙ إٌاؿ٠ ٚايػ١ًٛ َٔ ادتٓاباڄ ;ثِ تأؿٜبِٗ ٗ فاؿي١ إٌلنٌ

 .ؾقيو َٔ ْنؽ ايٌٝڀإ بِٝٓٗ ٚبٌ عـِٖٚ ،َهابل٠ إٌلنٌ ٚتًِبِٗ
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ٞپ ط :_تعاٍ_قاٍ  ٚٳيٹ ٘ٴ  ٚٳ٠څ نځأځْٻ ـٳا ٘ٴ عٳ ٚٳبٳٝٵٓٳ ٔٴ ؾځإڇفٳا ايډقٹٟ بٳٝٵٓٳوځ  ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ اؿٵؾځعٵ بٹايډتٹٞ 

ِٷ ُٹٝ  ص.سٳ

ٚقـ ُلف اهلل عِٓٗ ٓل أعـا٥ِٗ  ،ٚإوًُٕٛ ٗ َه١ ٦َٜٛق طا٥ؿ١ ق١ًًٝ

ٗ إؾواؿ تًو  ؾأَلِٖ إٔ ٫ ٜهْٛٛا هبباڄ ;يٝهْٛٛا آٌَٓ ;بتِاكٜـ َٔ يڀؿ٘

 15/132  .اؿاي١

ُٚٝػ١ ٜؿعٍٛ  ،اهِ يًعٌ ايهجرل٠ ايٓبع اييت ٫ ٜٓٔب َا٩ٖا :ٚايٝٓبٛع _21

ٚايٝٓبٛع ٌَتك١ َٔ َاؿ٠ ايٓبع; غرل إٔ ا٭زلا٤ ايٛاكؿ٠  ،ُٝػ١ َبايػ١ غرل قٝاه١ٝ

عٔٗا ٚاٖل اًتكاق٘ نايٝٓبٛع ٚايٝٓبٛت، ٚبعٔٗا بؾ ع٢ً ٖقٙ ايِٝػ١ كتًؿ١،

 .اًتل َٔ ايعب اجملامٟ: ٚقٌٝ ،ػؿٞ نايٝعبٛب يًؿلي ايهجرل اؾلٟ

َٴ  ٜهوّٛ اهِ قا٥ـ: دا٤ تعلٜبٗا ع٢ً ٚمٕ ٜؿعٍٛ َجٌ (1)ب١لٻعٳَٚٓ٘ أزلا٤ 

 .سبٌٞ، ٜٚلَٛى اهِ ْٗل

٢ً ٚمٕ ٚقـ اهتكل٣ اؿؤ ايِاغاْٞ َا دا٤ َٔ ايهًُات ٗ ايعلب١ٝ ع

 .ٜؿعٍٛ ٗ كتِل ي٘ َلتب ع٢ً سلٚف ايعذِ

 208_15  .+إٕ ابٔ ؿكٜـ عكـ ي٘ ٗ اؾُٗل٠ باباڄ=: ٚقاٍ ايوٝٛطٞ ٗ إنٖل

ايـ٫ي١ ع٢ً  بٝٓاتٹ توع آٜاتٺ _عًٝ٘ ايو٬ّ_ أْٓا آتٝٓا َٛه٢: ٚإكِٛؿ _21

                                                 

 . اهِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ عٳلٻب، ٜعلٿب، ٚإِـك تعلٜباڄ: بلٻعٳإڂ_ 1

 .ٖٛ ايقٟ دٴعٹٌ علبٝاڄ: ٚإڂعٳلٻب

ٕڈ ٗ ٖٛ : =بكٛي٘ 1/68ٚقـ علٻؾ٘ ايوٝٛطٞ ٗ إنٖل  َا اهتعًُت٘ ايعلب َٔ ا٭يؿاٚ إٛٓٛع١ ٕعا

 +.غرل يػتٗا

. +ٙ ب٘ ايعلب ع٢ً َٓٗادٗاتعلٜب ا٫هِ ا٭عذُٞ إٔ تتؿٛ=: 1/271ٚقاٍ اؾٖٛلٟ ٗ ايِشاغ 

(ّ) 
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ٔ ؾؿٞ فيو َجٌ يًُهابلٜ ;ٚمعُٛا فيو هشلاڄ ،ؾًِ ٜٗتـ ؾلعٕٛ ٚقَٛ٘ ،ُـق٘

 .ؾؿٞ ٖقا َجٌ يًُعاْـٜٔ ٚتو١ًٝ يًلهٍٛ ;َٚا قلٍٜ إ٫ َِٓٗ ،نًِٗ

ٜـٙ نًُا أؿػًٗا ٗ دٝب٘ ٚأػلدٗا، ٚاْك٬ب  بٝاضٴ :ٚاٯٜات ايتوع ٖٞ

ٖٚٛ  لٿدٵنٳ، ٚايڀٛؾإ، ٚاؾلاؿ، ٚايكٌُ، ٚائؿاؿع، ٚايـّ، ٚايايعِا س١ٝڄ

ـٸ ك٠ ات، ٖٚٞ َقنٛك٠ ٗ هٌَٛ، ٚايكش٘ ٖٚٛ ايوٕٓٛ ْٚكّ ايجُلاي

 :ْٚعٗا ايؿرلٚم آباؿٟ ٗ قٛي٘، ا٭علاف

ُ،ُحبتتتتت ،ُزتتتتت  ا،ُٔقىتتتتتنُُٛشٍ عصتتتتتيف،ُس تتتتُت

ُ

ُُُُ ُٖتتتتتت ،ُٔاً،ُبعتتتتتت ُ لضتتتتتتحيفا ُ ٕفتتتتتتيف

ُ َٴٛهٳ٢ تٹوٵعٳ آٜٳاتٺ بٳٝٿٓٳاتٺط :ؾكـ سًِت بكٛي٘ ـٵ آتٳٝٵٓٳا  ع٢ً  اؿذ١ڂص ٚٳيځكځ

 225_15/224  .إٌلنٌ ايقٜٔ ٜكذلسٕٛ اٯٜات



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ الكَف 411

 
 

 

 . هٗـهٛك٠ اي " زلاٖا كهٍٛ اهلل _1

َٔ سؿٜ عٌل =: قاٍ" ٛ ؿاٚؿ، عٔ أبٞ ايـكؿا٤ عٔ ايٓيبك٣ٚ َوًِ، ٚأب

 +.آٜات َٔ أٍٚ هٛك٠ ايهٗـ

ٚكٚاٙ ايذلَقٟ  ،+َٔ آػل ايهٗـ، عِِ َٔ ؾت١ٓ ايـداٍ=: ٚٗ كٚا١ٜ ٕوًِ

َٔ قلأ ث٬خ آٜات َٔ أٍٚ ايهٗـ عِِ َٔ ؾت١ٓ = :عٔ أبٞ ايـكؿا٤ بًؿٜ

 .+ايـداٍ

 15/241 .ُشٝضسـٜح سؤ : قاٍ ايذلَقٟ

أْ٘ زلاٖا هٛك٠ أُشاب "سـٜح أػلد٘ ابٔ َلؿٜٚ٘ عٔ ايٓيب ٚٗ _2

 15/241 .ايهٗـ

ٚكٟٚ عٔ ؾلقـ إٔ أٍٚ =: قاٍ ،با٫تؿام نُا سهاٙ ابٔ عڀ١ٝ ٖٚٞ َه١ٝ _3

 +.ْنٍ بإـ١ٜٓص دٴلٴماڄط :ايوٛك٠ إٍ قٛي٘

 . +ٚا٭ٍٚ أُض=: قاٍ

َٳعٳ ايډقٹط :قٛي٘ :ٚقٌٝ ُٵبٹلٵ ْٳؿڃوٳوځ  ِٵٚٳا ٗٴ ٕٳ كٳبٻ ـٵعٴٛ ٔٳ ٜٳ اٯٜتٌ ْنيتا بإـ١ٜٓ، ص ٜ

ٚٵيڇ ط :قٛي٘ :ٚقٌٝ ِٵ دٳٓٻاتٴ ايڃؿٹلٵؿٳ ٗٴ ِٻايٹشٳاتٹ نځاْٳتٵ يځ ُٹًڂٛا اي ٚٳعٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٕٻ ايډقٹٜ إڇ

نُا هٝأتٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘  _ ٚنٌ فيو ٓعٝـ ،إٍ آػل ايوٛك٠ ْنٍ بإـ١ٜٓص ْٴنٴ٫ڄ

 . _ ٗ َٛآع٘

 . ٚقبٌ هٛك٠ ايٌٛك٣ ،ػا١ًْٝنيت بعـ هٛك٠ اي

 صْرٗ الكَف
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 242_15/241  .ٖٚٞ ايجا١َٓ ٚايوتٕٛ ٗ تلتٝب ْنٍٚ ايوٛك عٓـ دابل بٔ مٜـ

، ٚٗ عـؿ قلا٤ ايٌاّ ٗ عـؿ قلا٤ إـ١ٜٓ َٚه١ َا١٥ ٚٔواڄ ٚعـت آٜٗا _4

، ٚٗ عـؿ قلا٤ ايبِل٠ َا١٥ ٚإسـ٣ عٌل٠، ٚٗ عـ قلا٤ ايهٛؾ١ َا١٥ َا١٥ ٚهتاڄ

 15/242 .اػت٬ؾِٗ ٗ تكوِٝ بعض اٯٜات إٍ آٜتٌع٢ً  بٓا٤ٶ ;ٚعٌلاڄ

 ;بايكلإٓ يتشُٝـ ع٢ً إْناٍ ايهتاب يًتٜٓٛ٘با تٵشٳتٹتٴاؾڃ :ايوٛك٠ٹ أغلاضٴ _5

 . ع٢ً إٌلنٌ ًَٚكِٓٝٗ َٔ أٌٖ ايهتاب_ تعاٍ_َٔ اهلل  تڀا٫ٚڄ

 تو١ًٝڂيًُ٪ٌَٓ، ٚ ٌاك٠څ، ٚبإعاْـٜٔ ايقٜٔ ْوبٛا هلل ٚيـاڄ ؾٝ٘ إْقاكٴ رٳَٹؿٵٚأڂ

ٞٴعٔ أقٛاشلِ سٌ تلٜٻ" كهٍٛ اهلل َع أٚيٝا٥٘ َٔ  اهللٹ ١ڂٓٻا اقتٔت٘ هٴُٳيٹ ح ايٛس

  .ع٢ً ايػؿ١ً عٔ َلاعا٠ اٯؿاب ايها١ًَ ٘ٹبٹتٳعٳ إٚٗاكڇ

ٕٳ لٳنځٚفٳ  . ١ٝڄنٹنٵتٳ ٚأْٗا ٫ تهوب ايٓؿٛيٳ ،إٌلنٌ باؿٝا٠ ايـْٝا ٚمٜٓتٗا اؾتتا

 . ٕو٪ٍٚ عٌٓ٘ إٍ ػدل أُشاب ايهٗـ اكځتٳٚاْٵ

 . نٝـٙ ٔٵَٹ يٝهْٛٛا ع٢ً سقكڈ ;كِٖ َٔ ايٌٝڀإ ٚعـاٚت٘ يبين آؿّٚسقٻ

ِٻ ١ڄّ يك١ِ فٟ ايكلٌْ قِـٻٚقځ عًُٝٗا _ َٛه٢ ٚاـٔلڇ ٖٚٞ ق١ِڂ ،َٓٗا أٖ

ـٺ ضڈلٳػٳيٹ لڇؿځ٭ٕ نًتا ايكِتٌ تٌابٗتا ٗ ايوٻ _ايو٬ّ ؾقٚ ايكلٌْ ػلز  ;ًلٜ

 . ػلز ٗ طًب ايعًِ _ّعًٝ٘ ايو٬_َٚٛه٢  ٢ ا٭كض،٘ عًهًڀاْٹ ٘ٹوٵبٳيٹ

َٳ ;بأسباك بين إهلا٥ٌٝ ٚٗ فنل ق١ِ َٛه٢ تعلٜضٷ َٔ  وٺًٹإف تُُٗٛا غدل 

 . َٔ هرل٠ ْبِٝٗ ْٚوٛا ػدلاڄ ،٫ٚ َٔ أٌٖ ؿِٜٓٗ ،غرل قَِٛٗ

ؾُٝا أػدل ب٘،  ٚإٔ اؿلٻ ،ٚتجبٝت٘ " َٔ إكًاؿ ايٓيب ٚؽًٌ فيو َوتڀلؿاتٷ

ـٹ ٌ ي٘ ػرلٷ٘ ا٬ٕمَٚإٔ أُشابٳ ـٹ َٔ ُٓاؿٜـ إٌلنٌ، َٚٔ ايٛع ٌڇٚايٛعٝ  ، ُٚجٝ
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ٌڇ ٗا َٔ ايبعح ٚاؿٌل، بٴكڂعٵايـْٝا ٚاْكٔا٥ٗا، َٚا ٜٳ اؿٝا٠ٹ إ٪َٔ ٚايهاؾل، ُٚجٝ

ٍڇ تٵُٳتٹا٭َِ إهقب١ يًلهٌ، َٚا ػٴ بعٛاقبٹ ٚايتقنرلڇ ـٹ ايٌلىٹ ب٘ َٔ إبڀا  ٚٚعٝ

ـٹأًٖٹ ـٿ ٘ ٚٚع  ._تعاٍ_جٌٝ يوع١ عًِ اهلل ِٖ، ٚايتُإ٪ٌَٓ بٔ

ٞٷ تٵُٳتٹٚػٴ ؾهإ ٗ ٖقا  " إٍ كهٛي٘ _تعاٍ_َٔ اهلل  بتكلٜل إٔ ايكلإٓ ٚس

َٴ  246_15/245 .ن ع٢ً ايِـكذٴايعٳ ؿٿٔ كٳوٿشٳاـتاّ 

ُٳ٬ڄ ط _6 ٔٴ عٳ ِٵ أځسٵوٳ ٗٴ ِٵ أځٜټ ٖٴ ٛٳ ٗٳا يٹٓٳبٵًڂ َٳا عٳًځ٢ ا٭ځكٵضڇ مڇٜٓٳ١ڄ يځ ًڃٓٳا  ا ٚٳإڇْٻ (7)إڇْٻا دٳعٳ

ُٳعٹٝـاڄ دٴلٴماڄ  ٗٳا  َٳا عٳًځٝٵ ٕٳ   .ص(8)يځذٳاعٹًڂٛ

 أعٛم إؿولٜٔ بٝاْٗا، َِٓٗ هانتٷ دـاڄ َٓاهب١ َٛقع ٖقٙ اٯ١ٜ ٖٓا ػؿ١ٝ

ٍٷ  . بٝاْٗا َا ٫ ٜنٜـ ع٢ً ايوهٛت عٓٗا، َِٚٓٗ قاٚ

ع٢ً إعلاض إٌلنٌ بإٔ اهلل أًَِٗٗ "يًٓيب أْٗا تو١ًٝڅ: ٚايقٟ ٜبـٚ

ٕ اهلل ٜوًب عٓ٘ إؾ ;لٚا ايٓع١ُڀٹٝا يعًِٗ ٌٜهلْٚ٘، ٚأِْٗ بٳايـْ م١ٜٓ ٚأعڀاِٖ

 .ؾتِرل ب٬ؿِٖ قاس١ً ;ايٓع١ُ

ايوٌٓ ايوبع اييت هأٍ كهٍٛ اهلل كب٘ إٔ  ٘ڂشٵهٝشٌ بِٗ قځ ٘بأْ ٖٚقا تعلٜضٷ

 . _عًٝ٘ ايو٬ّ _ هعًٗا ع٢ً إٌلنٌ نوٌٓ ٜٛهـ 

َٹط :ٚشلقا اتِاٍ بكٛي٘ ـٹٜـاڄ  ًٳ ٘ٴيٹٝٴٓقٹكٳ بٳأڃهاڄ  ـٴْٵ  ص. ٔٵ يځ

ٕٸطَٚٛقع  ُـك ٖقٙ اؾ١ًُ َٛقع ايتعًٌٝ يًتو١ًٝ اييت تُٔٓٗا قٛي٘ ص إ

ِٵط :_تعاٍ_ ٖٹ  ص. ؾځًځعٳًډوځ بٳاػٹعٷ ْٳؿڃوٳوځ عٳًځ٢ آثٳاكڇ

ٔٹ  ٚػا١ُ َا نإ َٓٗا إهاؿاڄ _تعاٍ_اهلل  ِٗ قـك٠ځٚوٌِ َٔ فيو تقنرل بع

ؿٝا٠ ايٓاي َٚٛتِٗ،  َٚٛتٗا إُاثٌ ،يٮًٝا٤ ٚأٓـاؿٖا َٔ سٝا٠ ا٭كض
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ٚإُاثٌ يًشٝا٠ إع١ٜٛٓ ٚإٛت إعٟٓٛ َٔ إّإ ٚنؿل، ْٚع١ُ ْٚك١ُ، نًٗا عدل 

ت٘ ٛٻكڂؾ٬ ٜجل بٹ ;إٍ ا٫ْتكاٍ َٔ ساٍ إٍ ساٍ ا٭ٖب١ ٜٚأػق ،لٕٔ ٜعتدل بايتػٝټ

ٚسو٢ٓ  ،ْؿو٘ ع٢ً َعٝاك ايؿٔا٥ٌ ، ٜٚعلضيٝكٝى ا٭ًٝا٤ بأًباٖٗا ;ٚبڀٌ٘

 15/256  .ايعٛاقب

 ،إ٫ ٖٚٞ َبجٛث١ ؾٝٗا اؿٝا٠ اييت بٗا ِا٩ٖا ٚامؿٖاكٖا ٫ٚ تهٕٛ ا٭ًٝا٤ م١ٜٓ _7

ٖا باهتُلاك ٖٚقٙ اين١ٜٓ َوتُل٠ ع٢ً ٚد٘ ا٭كض َٓق كآٖا اٱْوإ، ٚاهتُلاكٴ

 ;ؾتؼًؿٗا أًؼاْ أػل٣ َٔ ْٛعٗا ،أْٛاعٗا ٚإٕ نإ اينٚاٍ ٜعلض ٭ًؼاُٗا

 . ٗ إٛدٛؿات ا٭ك١ٝٓببح اؿٝا٠  ؾٝتُٔٔ ٖقا اَتٓاْاڄ

ٚتودل  ،َٚٔ يٛامّ ٖقٙ اين١ٜٓ أْٗا تٛقٜ ايعكٍٛ إٍ ايٓٛل ٗ ٚدٛؿ ٦ٌَٓٗا

عل ايٌهل،  ؾُٔ َٛفٺ ;غٛك ايٓؿٛي ٗ َكـاك ايٌهل ـايكٗا ٚداعًٗا شلِ

ـٺ ،ؾٝ٘ َٚكِلڈ َٴ بٺبٓع١ُ ٖقا إٓعِ ْاهٹ ناؾلڈ ٚداس  .ٖاـٹدٹٛٵإٜاٖا إٍ غرل 

ٚٴيٹٗا، ؾځتٴوٵتٳجاكأْٗا تجرل ايٌٗٛات ٫قتڀاؾٗا  _ أٜٔاڄ_ َٚٔ يٛامَٗا  َٔ فيو  ٚٳتٳٓٳا

ـٴ ايهٝؿٝات ٗ تٓاٚشلا ٚتعاكض ايٌٗٛات ٗ ا٫هتٝجاك بٗا ٖا ٜؿٔٞ إٍ  كتً

 .ٚاعتـا٤ بعِٔٗ ع٢ً بعض ،تػايب ايٓاي بعِٔٗ بعٔاڄ

 .يتٔب٘ شلِ أسٛاٍ َعا٬َتِٗ ;ٚفيو ايقٟ أٚدـ سادتِٗ إٍ ايٌلا٥ع

ٌٳعٳًډٚيقيو  ٔٴ ط :َا ع٢ً ا٭كض م١ٜٓ بكٛي٘ ٌٳ دٳعٵ ِٵ أځسٵوٳ ٗٴ ِٵ أځٜټ ٖٴ ٛٳ يٹٓٳبٵًڂ

ُٳ٬ڄ َٔ عٌُ ايكًب ايلادع إٍ اٱّإ ٚايهؿل، ايعٌُ أٟ أؾٛت ٗ سؤ  صعٳ

 15/257  .ٚعٌُ اؾوـ إتبـٟ ٗ ا٫َتجاٍ يًشل ٚاؿٝـ٠ عٓ٘

 . غاكؾٗٛ  ايٌل إتوع ايٛه٘ ٗ دبٌ، ؾإٕ مل ٜهٔ َتوعاڄ :ٚايهٗـ _8
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ؾايلقِٝ نتاب نإ َع  ;ؾعٌٝ َع٢ٓ َؿعٍٛ َٔ ايلقِ ٖٚٛ ايهتاب١ :ٚايلقِٝ

نتبٛا ؾٝ٘ َا ناْٛا ٜـٜٕٓٛ ب٘ َٔ ايتٛسٝـ، : قٌٝ ،أُشاب ايهٗـ ٗ نٗؿِٗ

ٔڈ :ٖٛ نتاب ؿِٜٓٗ: ٚقٌٝ ٖٛ ؿٜٔ : ٚقٌٝ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _  نإ قبٌ عٝو٢ ؿٜ

َٔ  ؾلاكاڄ ;يتذا٤ إٍ ايهٗـنتبٛا ؾٝ٘ ايباعح ايقٟ بعجِٗ ع٢ً ا٫: عٝو٢، ٚقٌٝ

 15/260  .نؿل قَِٛٗ

سقف تا٤ ا٫هتؿعاٍ  ،(اهتڀاع)َع٢ٓ  (اهڀاع)َٔاكع  :صتٳوٵڀٹعٵطٚ _9

ِٵ ط :ٚإؼايؿ١ بٝٓ٘ ٚبٌ قٛي٘ ،يكلبٗا َٔ كلز ايڀا٤ ؽؿٝؿاڄ َٳا يځ ٌڇ  ٚڇٜ هٳأڂْٳبٿ٦ٴوځ بٹتٳأڃ

ُٳبٵلاڄتٳتٳوٵ ٘ٹ   .ٜ بعٝٓ٘ َع ٚدٛؿ َلاؿؾ٘ٱعاؿ٠ يؿ ػٓباڄ ;يًتؿٓٔص ڀٹعٵ عٳًځٝٵ

٭ٕ ايتؼؿٝـ  ;ٚد٤ٞ بايجا١ْٝ بايؿعٌ إؼؿـ ،ٚابتـ٨ بأًٗلُٖا اهتعُا٫ڄ

 16/15  .وٌِ َٔ تهلٜلٙ ثكٌص ڀٹعٵتٳتٳوٵط٭ْ٘ إفا نلك  ;أٍٚ ب٘

ْ٘ اٱههٓـك أ :ؾأسـ ا٭قٛاٍ ;َٚٔ ٖٓا تأتٞ ا٭قٛاٍ ٗ تعٌٝ فٟ ايكلٌْ _10

 .ًٝٝبٛي إكـْٚٞؾبٔ ا

نإ ًٜبى : ٗ ٚد٘ تًكٝب٘ بقٟ ايكلٌْ أْ٘ ٓؿل ًعلٙ قلٌْ، ٚقٌٝٚفنلٚا 

 ;كهِ فات٘ ع٢ً بعض ْكٛؿٙ بكلٌْ ٗ كأه٘: ػٛف٠ ٗ اؿلب بٗا قلْإ، ٚقٌٝ

 . َعبٛؿ إِلٌٜ ٚفيو سٌ ًَو َِل (إَٓٛ)بإعبٛؿ  يٓؿو٘ ُج٬ٝڄ

 .ْ٘ ًَو َٔ ًَٛى ٓرل ٖٛ تبع أبٛ نلبأ :ٚايكٍٛ ايجاْٞ

بٔ اأؾلٜـٕٚ بٔ أْؿٝإ )أْ٘ ًَو َٔ ًَٛى ايؿلي ٚأْ٘  :جايحٚايكٍٛ اي

 .(ٌْٝـ

 . ٫ٚ تِشٝض كٚاٜت٘ ،ٖقٙ أٚٓض ا٭قٛاٍ، َٚا ؿْٚٗا ٫ ٜٓبػٞ ايتعٌٜٛ عًٝ٘
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ٚمٔ ػاٙ ٖقا ا٫ػت٬ف ول عًٝٓا إٔ ْوتؼًّ َٔ قِت٘ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ 

ـٳب تعٝٝٓٳلٿكځتٴ أسٛا٫ڄ  .َا عـاٙ َٔ ا٭قٛاٍ ٘ ٚتنٜٝ

بٌ ا٭َل ٗ  ،هب ا٫قتِاك ع٢ً تعٝٝٓ٘ َٔ بٌ أُشاب ٖقٙ ا٭قٛاٍٚيٝى 

أْ٘ نإ  :إسـاٖا: ُؿات ٫ قٝـ عٓٗا ٖٞٚقٙ ايك١ِ ايكلآ١ْٝ تعڀ ،يو أٚهعف

 . عاؿ٫ڄ ُاؿاڄ ًَهاڄ

 . َٔ اهلل أْ٘ نإ ًَُٗاڄ :ايجا١ْٝ

َٴ :ايجايج١  . ١ًاهع ٘ سلٌ أقڀاكاڄهځًڃإٔ 

 . ٖٚٛ عٌ ١٦ٓ نإ ف٫ٛٗڄ د١ٗ إػلب َهاْاڄ أْ٘ بًؼ ٗ ؾتٛس٘ َٔ :ايلابع١

َٚأدٛز، ٚأْٗا ناْت ٗ د١ٗ ٖا سلً٘ ًَه٘  ٜأدٛزٳ أْ٘ بًؼ ب٬ؿٳ :اـاَو١

نُا ٜكتٔٝ٘ اهتكلا٤ َبًؼ _بُٝٓٗا  ؾهاْت ٚهڀاڄ ;غرل اؾٗتٌ ايٌلق١ٝ ٚايػلب١ٝ

 . _أهباب٘

 . لٜٔدٛز ٚبٌ قّٛ آػأدٛز َٚأوٍٛ بٌ ٜ أْ٘ أقاّ هـاڄ :ايواؿه١

ٚأِْٗ  ،دٛز ٖ٪٤٫ ناْٛا عا٥جٌ ٗ ا٭كض ؾواؿاڄأدٛز َٚأإٔ ٜ :ايوابع١

 . ناْٛا ٜؿوـٕٚ ب٬ؿ قّٛ َٛايٌ شلقا إًو

ّٷ :ايجا١َٓ ٌٴ أْ٘ نإ َع٘ قٛ  . َتك١ٓ ٗ اؿـٜـ ٚايبٓا٤ ُٓاع١ٺ أٖ

ٞپإٔ  :ايتاهع١ عًٝ٘  نُا ؿٍ_ إْايٝاڄ ؿقٝل ٫ ٜعًُ٘ إ٫ ا٭سباك عًُاڄ ػٳبٳلٳٙٴ ػٳؿٹ

 . _هبب ايٓنٍٚ

ٚأْت إفا تـبلت ْٝع ٖقٙ ا٭سٛاٍ ْؿٝت إٔ ٜهٕٛ فٚ ايكلٌْ إههٓـك 

يتًكٞ ايٛسٞ  ؾًِ ٜهٔ أ٬ٖڄ ;بٌ نإ ٚثٓٝاڄ ،ُاؿاڄ ٭ْ٘ مل ٜهٔ ًَهاڄ ;إكـْٚٞ
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 .ٚإٕ ناْت ي٘ نُا٫ت ع٢ً اؾ١ًُ ،َٔ اهلل

 . بٌ بًـٜٔ ؾ٬ ٜعلف ٗ تاكى٘ أْ٘ أقاّ هـاڄ ٚأٜٔاڄ

دٛز إيٝ٘ ٗ ن٬ّ أدٛز َٚأْوب١ ايوـ ايؿاٌُ بٌ ايٌِ ٚبٌ ب٬ؿ ٜ ٚأَا

ؾتِٖٛ ايكِإُٛ إٔ فيو  ;ههٓـكؾٗٛ ْا٧ً عٔ ًٗل٠ اٱ _ بعض إ٪كػٌ

عًٝ٘ _  ٖا هًُٝإايوـ ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ بٓا٥٘، نُا تِٖٛ ايعلب إٔ َـ١ٜٓ تـَل بٓا

 ._ايو٬ّ 

 ١ههٓـك ساكب أَاٱ ؾإٕ ٖرلٚؿٚتى ايْٝٛاْٞ إ٪كؾ فنل إٔ ٚأٜٔاڄ

 .(ههٝجٛي)

 . (1)_ نُا هٝأتٞ قلٜباڄ_ دٛز أٖٚقا ا٫هِ ٖٛ اهِ َ

ٚأسوب إٔ يذلنٝب ايك١ِ إقنٛك٠ ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ ع٢ً اهِ إههٓـك 

 . ٚفيو َٔ أٖٚاّ إ٪كػٌ ٗ اٱه٬ّ، ٗ اًتٗاك ْوب١ ايوـ إيٝ٘ إكـْٚٞ أثلاڄ

ػلب إٍ عٌ ١٦ٓ، ٚٗ ايٌلم ٫ٚ ٜعلف إٔ ًٖه١ إههٓـك ناْت تبًؼ ٗ اي

 .إٔ أَت٘ ناْت تًكب٘ بقٟ ايكلٌْٔ، ٫ٚ ّٛ فٗٛيٌ علا٠ أٚ عـّٞ إوانإٍ ق

 ;ٖقا ايًكب ي٘ ٕا تُٖٛٛا أْ٘ إعين بقٟ ايكلٌْ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ اْٵتٴشٹٌٚإِا 

ُٳٓٵشٴ٘ ٖقا ايًكب َٔ كذلعات َ٪كػٞ إوًٌُ، ٚيٝى كهِ ٚدٗ٘ ع٢ً  ؾځ

 . ٖا ًأْ٘ إٔ ًٜكب ب٘ايٓكٛؿ بكلٌْ

٭ْ٘ ساكب ايؿلي ٚايكب٘ ُٖٚا  ;ؾاٱههٓـك ناْت أػباكٙ ٌَٗٛك٠ ٚأٜٔاڄ

 . أَتإ فاٚكتإ يٮ١َ ايعلب١ٝ

                                                 

 .اْٛل ايكاَٛي اؾـٜـ تأيٝـ ٫كٚي ٗ َاؿ٠ ههٝجى_ 1
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ـٻتٳَٚجٌ ٖقٙ إبڀ٬ت اييت فنلْاٖا تتأت٢ ٱبڀاٍ إٔ ٜهٕٛ إًو إڂ خ عٓ٘ ش

َتٛغٌ  ؾإَا إٔ ٜهٕٛ َٔ تبابع١ ٓرل ؾكـ هٛم إٔ ٜهٕٛ ٗ عِل ;ٖٛ أؾلٜـٕٚ

 .ٗ ايكـّ

ِٳ إؿولٜٔ أْ٘ نإ َعاُلاڄٚقـ تِٖٛ بعض  ٚناْت _ عًٝ٘ ايو٬ّ_ إبلاٖٝ

 .ب٬ؿٙ اييت ؾتشٗا فٗٛي١ إٛاقع

 .٭ٕ ايعلب ٫ ٜعلؾٕٛ َٔ ػدلٙ َجٌ ٖقا ;ٚيهٔ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ إلاؿ

اييت اًتٗل  (فٚ)ٚقـ ٚٗل َٔ أقٛاشلِ إٔ هبب ٖقا ايتِٖٛ ٖٛ ٚدٛؿ ن١ًُ 

 . ًٗا ٗ أيكاب ًَٛى ايُٝٔ ٚتبابعت٘ٚدٛؿ َج

  :َٙٔ ًَٛى ايٌِ يٛدٛ ؾايقٟ ٜٛٗل يٞ إٔ فا ايكلٌْ نإ ًَهاڄ

 . إٔ ب٬ؿ ايٌِ اًتٗل أًٖٗا َٓق ايكـّ بأِْٗ أٌٖ تـبرل ُٚٓا٥ع :أسـُٖا

 . إٔ َعِٛ ًَٛنِٗ ناْٛا أٌٖ عـٍ ٚتـبرل يًًُُه١ :ايجاْٞ

ؾٝٛٗل  ;ٚدعًٗا ٗ ٓؿرلتٌعل ك٩ٚهِٗ ًإٔ َٔ زلاتِٗ تڀٌٜٛ  :ايجايح

 . ٚد٘ تعلٜؿ٘ بقٟ ايكلٌْ

٫ ٜعلف ي٘ ْٛرل ٗ ايعامل ٖٛ َٛدٛؿ بٌ ب٬ؿ  عُٛٝاڄ ٚكؿَاڄ إٔ هـاڄ :ايلابع

ٖٚٛ إٌٗٛك ٗ نتب اؾػلاؾٝا ٚايتاكٜؽ بايوٛك ا٭عِٛ،  ،ايٌِ ٚب٬ؿ إػٍٛ

 . ٚهرلؿ ُٚؿ٘

إٔ  _هلل عُٓٗا كٓٞ ا_ سبٝب١ عٔ مٜٓب بٓت دشٍأّ َا كٚت  :اـاَى

ٌٜٚ يًعلب َٔ ًل قـ اقذلب ؾتض ايّٝٛ َٔ كؿّ =: ػلز ي١ًٝ ؾكاٍ"ايٓيب

ٛٓع طلف ايوباب١ ع٢ً أعين ب)ٚأًاك بعكـ توعٌ + دٛز ٖهقاأدٛز َٚأٜ
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 . (طلف اٱبٗاّ

دٛز أٚقـ نإ مٚاٍ ع١ُٛ هًڀإ ايعلب ع٢ً ٜـ إػٍٛ ٗ بػـاؿ ؾتعٌ إٔ ٜ

قنٛك ٗ ايكلإٓ ٖٛ ايلؿّ ايؿاٌُ بٌ ب٬ؿ ٚإٔ ايلؿّ إ ،دٛز ِٖ إػٍٛأَٚ

 .َٔ ًَٛنِٗ ٝ٘ ًَوڅاْٹٚبٳ ،إػٍٛ ٚب٬ؿ ايٌِ

ـٷ ؾٗٛ َجٌ ايتعبرل عٔ  ;٫ تًكٝب ٚإٔ ُٚؿ٘ ٗ ايكلإٓ بقٟ ايكلٌْ تُٛٝ

 .ًاٍٚ ًَو إهلا٥ٌٝ باهِ طايٛت

ٚاهِ ٖقا إًو  ،ايٌِ َٚٓػٛيٝاٖٚقا إًو ٖٛ ايقٟ ب٢ٓ ايوـ ايؿاٌُ بٌ 

 .(توٌ ٢ً ٖٛ اْل تٞ)أٚ  (ٌٞ ٖٛاْكيتتوٝٓ)

ؾٗٛ  ;ٗ سـٚؿ ه١ٓ هبع ٚأكبعٌ َٚا٥تٌ قبٌ ٬َٝؿ إوٝض ٚنإ َٛدٛؿاڄ

 .ػل عٔ إههٓـك إكـْٚٞ بٓشٛ قلَٕتأ

 ;إٌلع إًِض (نٓؿٌٝٝٛي) ٗ فيو ايعِل ناْت َتـ١ٜٓ بـٜٔ ٚب٬ؿ ايٌِ

 . ؾ٬ دلّ إٔ ٜهٕٛ أٌٖ ًلٜعت٘ ُاؿٌ

ٚأؾوـ  ،ق َٔ نتب ايتاكٜؽ أْ٘ ها٤ت سايت٘ ٗ آػل عُلٖٙٚقا إًو ٜ٪ػ

 . ، ٚاهلل أعًِ باؿكٝك١ ٚبأهبابٗاٚأسلم نتباڄ ،ٚقتٌ عًُا٤ ،نجرلاڄ

بٔ إٚا ٚٔ نجرل َٔ ايٓاي إٔ فا ايكلٌْ إقنٛك ٗ ايكلإٓ ٖٛ إههٓـك 

 .ٚمعُٛٙ َٔ ُٓع٘ نُا مًٛٙ يكب فٟ ايكلٌْ ،ٛٙ بٓا٤ ايوـًڂشٳًٝٝبٛي ْٳؾ

٫ٚ أهاي يٛاسـ َُٓٗا ٫ٚ ع٬ق١ ٱههٓـك  ،فيو بٓا٤ أٖٚاّ ع٢ً أٖٚاّ ٚنٌ

 23_16/19 .إكـْٚٞ بك١ِ فٟ ايكلٌْ إقنٛك٠ ٗ ٖقٙ ايوٛك٠

 . دٛز ِٖ إػٍٛ ٚايتذلأدٛز َٚأإٔ ٜ ٚايقٟ هب اعتُاؿٙ _11



 

 

420 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 الكَفلطائف مً تفضري صْرٗ 

 

 

 

 

 

 .دٛز ِٖ ايتذلأؾٝهٕٛ ٜ ;دٛز ِٖ إػٍٛأإٔ َ (1)ٚقـ فنل أبٛ ايؿـا٤

ٚغًب اهِ ايتذل ع٢ً  ،ؾاْـَر إػٍٛ ٗ ايتذل ;تذل ع٢ً إػٍٛٚقـ نجلت اي

 .ايكبًٝتٌ

ٝب١ عٔ مٜٓب بٓت دشٍ ٚأٚٓض ًاٖـ ع٢ً فيو َا ٚكؿ ٗ سـٜح أّ سب

 ي٘ إ٫ اهلل ٌٜٚ يًعلب َٔ ًل قـ اقذلبإ٫ =: ٜكٍٛ ؿػٌ عًٝٗا ؾنعاڄ"إٔ ايٓيب

بٗاّ ٚاييت ٚسًل بأُبعٝ٘ اٱ+ دٛز َجٌ ٖقٙأدٛز َٚأؾتض ايّٝٛ َٔ كؿّ ٜ

 . ٚقـ تكـّ آْؿاڄ ،تًٝٗا

 .٫ٚ هبب فيو ،ْڀ٬قِٗ َٔ ب٬ؿِٖا٫ٚ ٜعلف بائب٘ ٚقت 

ٚتٌتت ًَو ايعلب  ،ٜٚكـك إٔ اْڀ٬قِٗ نإ أٚاػل ايكلٕ ايواؿي اشلذلٟ

بأٜـٟ إػٍٛ ٚايتذل َٔ ػلٚز دٓهٝن ػإ إػٛيٞ ٚاهت٥٬ٝ٘ ع٢ً غاك٣ ه١ٓ 

نإ  ثِ َا ،ٖذل١ٜ 628ؿٜاك بهل ه١ٓ  هت عٌل٠ ٚهتُا١٥ َٔ اشلذل٠ ًُٚٚٛا

 .عٖ 660َٔ ؽلٜب ٫ٖٛنٛ بػـاؿ عا١ُُ ًَو ايعلب ه١ٓ 

ْٚٛرل إط٬م ازلٌ ع٢ً سٞ َ٪تًـ َٔ قبًٝتٌ إط٬م طوِ ٚدـٜى ع٢ً 

ٚإط٬م ايوهاهو ٚايوهلٕ ٗ ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ، ٚإط٬م  ،أ١َ َٔ ايعلب ايبا٥ـ٠

ٚمام  ٚإط٬م أ٫ٚؿ ،َٔ ُعٝـ َِل ٬ٍٖ ٚمغب١ ع٢ً أعلاب إؾلٜك١ٝ ايٛاكؿٜٔ

َٚلاؿ٠ ٚؾلدإ ع٢ً سٞ َٔ  ،و٢ٝ ع٢ً سٞ بتْٛى باؾٓٛب ايػلبٞ ٚأ٫ٚؿ

  34_16/33 .ٚطٔ ْابٌ بتْٛى

٘ٹ كٳبٿٞ ػٳٝٵلٷط :ٚقٛي٘ _12 َٳهډٓٳٓٹٞ ؾٹٝ أٟ َا آتاْٞ اهلل َٔ إاٍ ٚايك٠ٛ ػرل  :صَٳا 

                                                 

 (ّ)      . ابٔ نجرل_ 1
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 .تَُٛٙٔ ايوـ ايقٟ هأي ، أٚ ػرلَٔ اـلاز ايقٟ علٓتُٛٙ

ؾإْ٘ ٫غ ي٘ أْ٘ إٕ هـ عًِٝٗ إلٚك  ;أٟ َا َهٓين ؾٝ٘ كبٞ ٜأتٞ غرل ٖا هأيتِ

 ؾأكاؿ إٔ ٜبين هٛكاڄ ;ٚؿػًٛا ب٬ؿ ايٌِ ،ؾتوًكٛا اؾباٍ ;ًٛاٝٻشٳَٔ بٌ ايِـؾٌ تٳ

 . ع٢ً اؾباٍ ٗ طٍٛ سـٚؿ ايب٬ؿ ست٢ ٜتعقك عًِٝٗ توًل تًو اؾباٍ ٖتـاڄ

ب إلؿّ إ٪تًـ َٔ ٛ٘ بايجبٿًٴ ،ايبٓا٤ إلؿّ: لؿّٚاي ،ٚيقيو زلاٙ كؿَاڄ

 .َٔاعؿاڄ أٟ هـاڄ ،كقاع ؾٛم كقاع

 ;ٚكؿّ ايؿلاؽ ايقٟ بُٝٓٗا بايذلاب إؼًٛٙ ،دـاكٜٔ َتباعـٜٔ ٢ٚيعً٘ بٓ

 . ٘بٴكڃيٝتعقك ْٳ

ٛٻ٠ٺط :نجرلٜٔ قاٍ شلِ ١ٕٚا نإ فيو ٜوتـعٞ عًُ ْٛٹٞ بٹكڂ أٟ بك٠ٛ ص ؾځأځعٹٝٓٴ

 . ؿ توؼرلِٖ يًعٌُ يـؾع ائلك عِٓٗأكا ،ا٭بـإ

 هًڀإ ايٌِ ٖقا ايلؿّ بٓا٤ٶ (توٌ ٢ً ٖٛاْل تٞ) ٚقـ ب٢ٓ فٚ ايكلٌْ ٖٚٛ

ؾذعٌ  ;ٚنإ ٜعٌُ ؾٝ٘ ٬ٌَٜ َٔ اــ١َ ،ٗ ايكلٕ ايجايح قبٌ إوٝض عذٝباڄ

 .َٚا٥يت ٌَٝ أيؿاڄ :ٚبعِٔٗ ٜكٍٛ ،طٛي٘ ث٬ث١ اٯف ٚث٬مثا١٥ نًٝٛ َذل

أٟ  ، ٚدعٌ َبـأٙ عٓـ ايبشل٬ٌٝف ا٫ُڀ٬غ ٗ تكـٜل إعوب اػتٚفيو 

 (َهـٕ) عا١ُُ ايٌِ ٗ ػ٘ اػاٙ َـ١ٜٓ (بٝهٓؼ)ُؿل ًلقٞ َـ١ٜٓ ايبشل ا٭

 .سلا٫ڄ 4ظ40ٚفيو عٓـ علض  ،ايٌٗرل٠

 111،50ٖٚٛ ٬ٜقٞ ايٓٗل ا٭ُؿل سٝح ايڀٍٛ  ،ًلقاڄ 02ظ12ٚطٍٛ 

 .سلا٫ڄ 39،50ٚايعلض  ،ًلقاڄ

 ،عڀـ إٍ د١ٗ ايٌُاٍ ايػلبَٞٓٚٔ ٖٓايو ٜ ،علض سلايٞ 37ٗ  ٚأٜٔاڄ
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 . سلايٝاڄ علٓاڄ 40ٚ  ًلقٝاڄ ط٫ٛڄ 99ٜٚٓتٗٞ بكلب 

 . ٚبعٔ٘ َٔ ايڀٌ ؾك٘ ،لٿٯدٴاٖٚٛ َبين باؿذاك٠ ٚ

ٚاكتؿاع٘ ٜذلاٚغ  قـَاڄ 15ٚعٓـ أع٬ٙ مٛ  قـَاڄ 25٘ عٓـ أهؿً٘ مٛ هڂُٵٚهٴ

 . قـَاڄ ١ٝٓ40 َٔ ايكلاَٝـ اكتؿاع بعٔٗا مٛ ٚعًٝ٘ أبلاز َب ،قـَاڄ 20إٍ  15بٌ 

 . ٖٚٛ اٯٕ عاي١ ػلاب ؾًِ ٜبل ي٘ اعتباك َٔ د١ٗ ايـؾاع

ٌ ؾٗٛ ؾاٌُ ب ;ع٢ً اؿـ ايؿاٌُ بٌ إكاطعات ا٭ك١ٝٓ ٚيهٓ٘ بكٞ ع١َ٬ڄ

 .ايٌِ َٚٓػٛيٝا

 ;ٝع١ٝ بٌ ايٌِ ٚب٬ؿ َٓػٛيٝاٚؿ طباييت ٖٞ سـ (ابًْٜٛٞ)ٚىذلم دباٍ 

 . (قٛبٞ)طلؾ٘ إٍ ايٌُاٍ ايػلبٞ يِشلا٤  ؾُٓت٢ٗ

 . ٚقلأٙ ابٔ نجرل بايؿو ع٢ً ا٭ٌُ ،بٕٓٛ َـغ١ُ صٞٓٿهډَٳطٚقلأ اؾُٗٛك 

ـٹطٚقٛي٘  ـٹٜ ْٛٹٞ مٴبٳلٳ ايڃشٳ ؾاٱٜتا٤  ;ٖٛ أَل شلِ َٓاٚي١ مبل اؿـٜـ :صآتٴ

ؿـٜـ يًكّٛ بإٔ هًبٛا ي٘ ا ٚيٝى تهًٝؿاڄ ،ٖٚٛ إٓاٚي١ ،َوتعٌُ ٗ سكٝك١ َعٓاٙ

ٛٻ٠ٺط :٭ٕ فيو ٜٓاٗ قٛي٘ ;َٔ َعاؿْ٘ ْٛٹٞ بٹكڂ ٘ٹ كٳبٿٞ ػٳٝٵلٷ ؾځأځعٹٝٓٴ َٳهډٓٳٓٹٞ ؾٹٝ أٟ ص َٳا 

 .ع٢ً دعٌ ايوـ أْ٘ غين عٔ تهًٝؿِٗ إْؿاقاڄ

ٕلٚك هٍٝٛ إا٤ ٗ  ;ٚنإٔ ٖقا يكِـ إقا١َ أبٛاب َٔ سـٜـ ٗ َـاػٌ ايلؿّ

اب اؿـٜـ١ٜ نايٌبابٝو ُٓع ست٢ ٫ ٜٓٗـّ ايبٓا٤ بإٔ دعٌ ا٭بٛ ;ًعب اؾبٌ

٫ٚ ُٓع اْوٝاب إا٤ َٔ بٌ قٔبٗا، ٚدعٌ قٔبإ اؿـٜـ ، َلٚك ايٓاي

 36_16/34 .َعٔٛؿ٠ بايٓشاي إقاب إِبٛب ع٢ً اؿـٜـ
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اهِ ٖقٙ ايوٛك٠ ٗ إِاسـ ٚنتب ايتؿورل ٚأنجل نتب ايو١ٓ هٛك٠  _1

 .َلِٜ

ٚايـًُٜٞ، ٚابٔ  ،ٙ ايڀدلاْٞٗ سـٜح كٚا"ٚكٜٚت ٖقٙ ايتو١ُٝ عٔ ايٓيب

عٔ أبٞ بهل بٔ عبـاهلل بٔ أبٞ َلِٜ : َٓـٙ، ٚأبٛ ْعِٝ، ٚأبٛ أٓـ اؿانِ

ٜا كهٍٛ اهلل إْ٘ : ؾكًت"أتٝت ايٓيب :ٔ دـٙ أبٞ َلِٜ قاٍايػواْٞ عٔ أبٝ٘ ع

ُٿؾځ ;ٚاي١ًًٝ أْنيت عًٞ هٛك٠ َلِٜ= :ٚيـت يٞ اي١ًًٝ داك١ٜ، ؾكاٍ . +ٗا َلِٜو

 .ٚازل٘ ْقٜل، ٜٚٛٗل أْ٘ أِْاكٟ ،لِٜ، ٚاًتٗل بهٓٝت٘ؾهإ ٜه٢ٓ أبا َ

ٚابٔ عباي زلاٖا هٛك٠ نٗٝعّ، ٚنقيو ٚقعت توُٝتٗا ٗ ُشٝض 

ٚمل ٜعـٖا د٬ٍ ايـٜٔ ٗ  ،ايبؼاكٟ ٗ نتاب ايتؿورل ٗ أنجل ايٓوؽ ٚأُشٗا

 . ايجاْٞ ازلاڄ لٳٚيعً٘ مل ٜٳ ،اٱتكإ ٗ عـاؿ ايوٛك إوُا٠ بازلٌ

٫ٚ ٜوتكِٝ  ،إٔ آ١ٜ ايوذـ٠ َـ١ْٝ: ٚعٔ َكاتٌ ،ؾُٗٛكٖٚٞ َه١ٝ عٓـ ا

٫تِاٍ تًو اٯ١ٜ باٯٜات قبًٗا إ٫ إٔ تهٕٛ أؿكت بٗا ٗ ايٓنٍٚ  ;ٖقا ايكٍٛ

 . ٖٚٛ بعٝـ

ٖٳاط :_تعاٍ_بإٔ قٛي٘  ٚفنل ايوٝٛطٞ ٗ اٱتكإ ق٫ٛڄ ٚٳاكڇؿٴ ِٵ إڇ٫ډ  َٹٓٵهڂ ٕٵ  ص ٚٳإڇ

 . اٯ١ٜ َـْٞ، ٚمل ٜعنٙ يكا٥ٌ

ْنيت بعـ هٛك٠ ؾاطل ٚقبٌ  ٛك٠ ايلابع١ ٚا٭كبعٕٛ ٗ تلتٝب ايٓنٍٚ;ٖٚٞ ايو

ٚنإ ْنٍٚ هٛك٠ ط٘ قبٌ إه٬ّ عُل بٔ اـڀاب نُا ٜ٪ػق َٔ ق١ِ  ،هٛك٠ ط٘

 صْرٗ مزٓه



 

 

424 

مكاالت 

لكبار 

كتاب 

العزبٔ٘ 

يف 

العصز 

 احلدٓح

 

 

 

 لطائف مً تفضري صْرٗ مزٓه

 

 

 

 

 

ؾٝهٕٛ ْنٍٚ ٖقٙ ايوٛك٠ أثٓا٤ ه١ٓ أكبع َٔ ايبعج١ َع إٔ ايوٛك٠ َه١ٝ،  ;إه٬َ٘

سوب اؿـٜح إلٟٚ عٓ٘ ؾ٬ أ ;ٗ إوًٌُ ا٭ٚيٌ ٚيٝى أبٛ َلِٜ ٖقا َعـٚؿاڄ

 . َكب٫ٛڄ

ِٻ ٌ ٗ ٚٚد٘ ايتو١ُٝ أْٗا بوڀت ؾٝٗا ق١ِ َلِٜ ٚابٓٗا ٚأًٖٗا قبٌ إٔ تؿ

 . ٫ٚ ٌٜبٗٗا ٗ فيو إ٫ هٛك٠ آٍ عُلإ اييت ْنيت ٗ إـ١ٜٓ ،غرلٖا

ٚٗ عـؿ أٌٖ ايٌاّ  ،ٚتوعٌ ٗ عـؿ أٌٖ إـ١ٜٓ َٚه١ توعاڄ ٚعـت آٜاتٗا

 58_16/57 .ٚتوعٌ ٚايهٛؾ١ مثاْاڄ

ٜٚٛٗععل إٔ ٖععقٙ ايوععٛك٠ ْنيعت يًععلؿ عًعع٢ ايٝٗععٛؿ ؾُٝععا   :أغعلاض ايوععٛك٠  _2 

          ٕ  ،اقذلؾٛٙ َعٔ ايكعٍٛ ايٌعٓٝع ٗ َعلِٜ ٚابٓٗعا، ؾهعإ ؾٝٗعا بٝعإ ْناٖع١ آٍ عُعلا

 . ٚقـاهتِٗ ٗ اـرل

٘ ٍِٔنُٖ ُ( )ْ الُٔشٗسدُاجُ رتغ

٘ٴ  ٚاٱما٤ٴ ،لابتَِٗٔ ا٭ْبٝا٤ ٚإلهًٌ َٔ أه٬ف ٖ٪٤٫ ٚق عڈُٵذٳبٹ ثِ ايتٜٓٛ

ع٢ً بعض ػًؿِٗ َٔ فكٜاتِٗ ايقٜٔ مل ٜهْٛٛا ع٢ً هِٓٓٗ ٗ اـرل َٔ أٌٖ 

، ٚأْهل إٌلنٕٛ إف ْوبٛا هلل ٚيـاڄ ;ٚأتٛا بؿاسٍ َٔ ايكٍٛ ،ايهتاب ٚإٌلنٌ

 ._تعاٍ_هلل  ٚأثبت ايِٓاك٣ ٚيـاڄ َِٓٗ ايبعحٳ

٘ٴ ٕڇ ٚايتٜٓٛ  .ٗ تبٌرلٙ ْٚقاكت٘ايكلإٓ  بٌأ

 . تًو ايًػ١ لڇٝوٵيٹ ;لٙ بهْٛ٘ علبٝاڄٜوٻٚإٔ اهلل 

                                                 

 :نٖٙقا ُـك بٝت ًاٖـ مٟٛ، ٚعٳذٴ_  1

ٍ خ ند   (ّ)     ٔتٍاجُ الُوتُوٍيفبثّيفُ ل
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 . ٖا سٌ بإهقبٌ َٔ ا٭َِ َٔ ا٫هت٦ِاٍ ٚاٱْقاكٴ

ع٢ً ايهدل  ؾلمق٘ ٚيـاڄ ،إف أداب اهلل ؿعا٤ٙ ;منلٜا ٚاًتًُت ع٢ً نلا١َٹ

 . اَلأت٘ لڇكڃٚعٳ

ِٳ ٚنلا١َٹ ـٹ اه١ٹـٳٗا ٚقځًٹُٵايعاؿ٠ ٗ سٳ غاكمڇ َلٜ ْٷٚي ٠ يٓب٤ٛ ٖا، ٖٚٛ إكٖا

َٴ ٘ٴَٚجًڂ_ عًٝ٘ ايو٬ّ _  ٢عٝو  . ٘ ٗ إٗـن٬

٘ٴ ِٳ ٚايتٜٓٛ ٌٳعكٛبٳ، ٜٚ، ٚإهشامٳبإبلاٖٝ  ، ٚإؿكٜىٳ، َٚٛه٢، ٚإزلاعٝ

 . _ايو٬ّ ِعًٝٗ_

ـٴ  . ٗاٚأًٖٹ اؾ١ٓٹ ُٚٚ

ٔڇ ٞٿبٳَكاي١ أڂ إٌلنٌ ايبعحٳ إْهاكڇ ٚسها١ٜڂ ـٺ ب ٔڇٚايعاُٞ  ،ػً ٌڈ ب  ٚا٥

 . ٚفاَعِٗ ِٗ ع٢ً إوًٌُ َكاَِٗشٹذټبٳٚتٳ

َٳ ٚإْقاكٴ  . ِٗ اييت اعتنٚا بٗا هٝٓـَٕٛ ع٢ً اؽافٖاإٌلنٌ إٔ أُٓا

ـٴ ٍڇ ٚٚع  . ع٢ً أعـا٥٘ ايِٓلٳ ايلهٛ

 . _تعاٍ_ِٖ بٓوب١ ايٛيـ هلل لڇؿڃنڂ ٔٵَٹ بٺلٵٓٳ لٴنڃٚفٹ

٘ٴ ب٬ٗى َعاْـٜ٘  ْٚقٜلٷ ،٭ٚيٝا٥٘ ًٕٚت٘ ايعلب١ٝ، ٚأْ٘ بٌرلٷ ،بايكلإٓ ٚايتٜٓٛ

ٕٷنُا ًٖهت قل  . ِٗٳًځبٵقځ ٚ

ِڇ ، ٚفنلٴَل٠ڄ عٌل٠ځ ايلٓٔ هتٻ ١ڂٚقـ تهلك ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ ُؿځ  ايل١ٓځ اه

َٹ ;َلات أكبعٳ ـٹ ٔٵؾأْبأ بإٔ  ـٹ ٖا ؼكٝلٳَكاُ  ٚايلؿٻ، ايلٓٔ بِؿ١ٹ _تعاٍ_ اهلل ُٚ

عِٓٗ ٗ  _تعاٍ_ع٢ً إٌلنٌ ايقٜٔ تكعلٚا بإْهاك ٖقا ايُٛـ نُا سه٢ اهلل 

ٔٴط :ايؿلقإقٛي٘ ٗ هٛك٠  ُٳ َٳا ايلٻسٵ ٚٳ ٔڇ قځايڂٛا  ُٳ ـٴٚا يٹًلٻسٵ ِٵ اهٵذٴ ٗٴ ٌٳ يځ  ص. ٚٳإڇفٳا قٹٝ
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َٵلڇ كٳبٿوځطبآ١ٜ  ٚٚقع ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ اهتڀلاؿٷ ٍٴ إڇ٫ډ بٹأځ َٳا ْٳتٳٓٳنٻ  60_16/58 صٚٳ

ًٚب٘ عُّٛ ايٌٝب ًعل كأه٘ أٚ غًبت٘ عًٝ٘ باًتعاٍ ايٓاك ٗ ايؿشِ ظاَع  _3

ٗ ٫عتباك ايتؿلٜل  قاب٬ڄ ُجًٝٝاڄ َلنباڄ تٌبٝٗاڄ ،هٛؿأٗ دوِ اْتٌاك ٤ًٞ ٫َع 

ٚايٌعل ا٭بٝض  ،ؾٌب٘ ايٌعل ا٭هٛؿ بؿشِ ;ٖٚٛ أبـع أْٛاع إلنب، ايتٌبٝ٘

ٌٳطبٓاك ع٢ً طلٜل ايتُج١ًٝٝ إه١ٝٓ ٚكَن إٍ ا٭َلٜٔ بؿعٌ  ًٵتٳعٳ  ص. ا

٭ٕ ايلأي ; ٖٚٛ َهإ ايٌعل ايقٟ عُ٘ ايٌٝب ،ٚأهٓـ ا٫ًتعاٍ إٍ ايلأي

ؾعُّٛ ايٌٝب ٗ ايلأي أَاك٠  ;٫ ٜعُ٘ ايٌٝب إ٫ بعـ إٔ ٜعِ ايًش١ٝ غايباڄ

 . ايتٛغٌ ٗ ندل ايؤ

٘ٹ ;اؿ ا٫ًتعاٍ إٍ ايلأي فام عكًٞٚإهٓ  ٭ٕ ا٫ًتعاٍ َٔ ُؿات ايٓاك إٌب

 ٝناڄُٝ ;ؾًُا د٤ٞ باهِ ايٌٝب ;ؾهإ ايٛاٖل إهٓاؿٙ إٍ ايٌٝب ،بٗا ايٌٝب

ٌٝ ١ِٝ اجملام ٚغلابت٘، ٚػ١ُِٝٛ ايتؿتعاٍ سٌِ بقيو ػُِٛيٓوب١ ا٫ً

ٚأٌُ  ،ؾشٌِ إهام بـٜع ;َٔ ايتعِٛٝص ًٳٝٵباڄطَع إؾاؿ٠ تٓهرل  اٍْبعـ اٱ

 . ٚاًتعٌ ايٌٝب ٗ ًعل ايلأي: ايِٓٛ إعتاؿ

عِٛ أٔ َبين إعاْٞ ٚايبٝإ نإ شلا ٕٚا ٗ ٖقٙ اؾ١ًُ َٔ اـُِٛٝات َ

 ;ٚٚٓش٘ ُاسب إؿتاغ ،ْب٘ عًٝ٘ ُاسب ايهٌافٚقع عٓـ أٌٖ ايب٬غ١ 

 . ؾاْٛلُٖا

 :ٚقـ اقتبى َعٓاٖا أبٛ بهل بٔ ؿكٜـ ٗ قٛي٘

ُٓإِّ   تتتتتتتٔ شتتتتتتتثعنُ نتاتتتتتتتٗ ُفتتتتتتتتُ٘ود

ُ

ُُ ل ضتتيفُودتتنُ شتتثعيفهُ لٍتتيف ُوتُزتتاُهُ

ُ
 . +٣َا٤ ٫ٚ نِـ= :ل بإٔ ٜهٕٛ َٔلب قٛشلِ ٗ إجٌٚيهٓ٘ ػًٝ



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ مزٓه 427

 
بوبب ْكِإ إاؿ٠ اييت ٜٚعلض يًٌعل ايبٝاض  ،بٝاض ايٌعل: ٚايٌٝب

، ؾًقيو نإ تعڀٞ ايًٕٛ ا٭ًُٞ يًٌعل، ْٚكِاْٗا بوبب ندل ايؤ غايباڄ

 65_16/64 .ايٌٝب ع١َ٬ ع٢ً ايهدل، ٚقـ ٜبٝض ايٌعل َٔ َلض

 :ؾكاٍ ع1318ٖؾُٝا أ٬َٙ عًٞ فات ي١ًٝ َٔ عاّ ×(1)قاٍ اؾـ ايٛمٜل _4

 ،ػرل نٝؿُا بًؼ ساي٘ ٗ اؿقمعًِ إبلاِٖٝ إٔ ٗ طبع أٌٖ اؾٗاي١ ؼكرلِٖ يًِ=

إٍ أْ٘  إّا٤ٶ ;ؾتٛد٘ إٍ أبٝ٘ غڀاب٘ بُٛـ ا٭ب٠ٛ ;ٚغا١ُ اٯبا٤ َع أبٓا٥ِٗ

ا٫هتؿٗاّ عٔ هبب  ٠ُٛك كًّ ي٘ ايِٓٝش١، ٚأيك٢ إيٝ٘ سذ١ ؾواؿ عباؿت٘ ٗ

ؾإْ٘ إٕ زلع  ;تأٌَ ٗ عًُٜ٘ع٢ً ػڀ٦٘ عٓـَا  َٓبٗاڄ ;عباؿت٘ ٚعًُ٘ إؼڀ٤٢

ؾؿڀٔ غڀٌ كأٜ٘  ;بٝإ هبب عباؿ٠ أُٓاَ٘ مل هـ يٓؿو٘ َكا٫ڄٚساٍٚ  ،فيو

 .يهاْت ي٘ ًب١ٗ َا ٖٝناڄ ؾإْ٘ يٛ عبـ سٝاڄ ;ٚهؿا١ٖ سًُ٘

ٚٳ٫ ط :إف قاٍ ي٘ ;ٚابتـأ باؿذ١ ايلادع١ إٍ اؿى ُٳعٴ  َٳا ٫ ٜٳوٵ ـٴ  ِٳ تٳعٵبٴ يٹ

ِٹلٴ  .صًٳٝٵ٦اڄ ٚٳ٫ ٜٴػٵٓٹٞ عٳٓٵوځط :ؾقيو سذ١ قوٛه١، ثِ أتبعٗا بكٛي٘ص ٜٴبٵ

ثِ اْتكٌ إٍ ؿؾع َا ىاجل عكٌ أبٝ٘ َٔ ايٓؿٛك عٔ تًكٞ اٱكًاؿ َٔ ابٓ٘ 

ُٹلٳاطاڄ ط :بكٛي٘ ـٹىځ  ٖٵ ِٵ ٜٳأڃتٹوځ ؾځاتٻبٹعٵٓٹٞ أځ َٳا يځ ِڇ  ًڃ ٔٵ ايڃعٹ َٹ ـٵ دٳا٤ٳْٹٞ  ٜٳا أځبٳتٹ إڇْٿٞ قځ

ٛڇٜٸاڄ  .صهٳ

ٚي ٝ٘ أثل َٔ ٚهاؾًُا ق٢ٔ سل فيو اْتكٌ إٍ تٓبٝٗ٘ ع٢ً إٔ َا ٖٛ ؾ

ٜٳا أځبٳتٹ إڇْٿٞ ط :إيٝ٘ سذ١ ٥٫ك١ بإتًِبٌ ٗ اي٬ٍٔ بكٛي٘ ٢ايٌٝڀإ، ثِ أيك

ٚٳيٹٝٸاڄ ٕڇ  ٌٻٝٵڀځا ٕٳ يٹً ٔڇ ؾځتٳهڂٛ ُٳ ٔٵ ايلٻسٵ َٹ ُٳوٻوځ عٳقٳابٷ  ٕٵ ٜٳ  .صأځػٳافٴ أځ

                                                 

 (ّ. )ٖع1325ٖٛ ايِـك ا٭عِٛ ايعامل ايٛمٜل ايعنٜن بٛ عتٛك دـ إ٪يـ ٭َ٘ تٛٗ _ 1
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أٟ إٔ اهلل أبًؼ إيٝو ايٛعٝـ ع٢ً يواْٞ، ؾإٕ نٓت ٫ ػنّ بقيو ؾاؾلض 

قا نُا ٗ ايٌعل ٖٚ ،ـى ع٢ً إٔ تؿاكم عباؿتٗامل تتٛع ؾإٕ أُٓاَو ;ٚقٛع٘

 :÷ إٓوٛب إٍ عًٞ

َُعتتتتيُ نتتتتتٍسئُ لغاٗتتتتبُ الِىتتتتتيف

ُ

ُ لٗكىتتتتيف:ُالُحتشتتتت ُ ألز تتتتيفًُقمتتتتجُُُ

ُ ُ ُُ تتتتت ُقٕلكىتتتتتيفُفم تتتتتجُ يفستتتتت 

ُ

ُأُ تتتتت ُقتتتتتٕلُ٘فيفرت تتتتتيف ُعمٗكىتتتتتيُفُ

ُ
أكبع َلات تهلٜل اقتٔاٙ َكاّ اهتٓناي٘ إٍ ص ٜٳا أځبٳتٹطٚٗ ايٓـا٤ بكٛي٘ : قاٍ

ٞٻط :فيو بتهلٜل يكُإ قٛي٘ (1)ْٚٛل ،٭ْٗا َكاّ إطٓاب ;إٛع١ٛقبٍٛ  ص ٜٳا بٴٓٳ

َٳعٳٓٳاط :غ٬ف قٍٛ ْٛغ ٫بٓ٘: ث٬خ َلات، قاٍ ٞٻ اكٵنځبٵ  َل٠ ٚاسـ٠ ص ٜٳا بٴٓٳ

اْت٢ٗ  +.٭ٕ ٓٝل إكاّ ٜكتٔٞ اٱهام ٖٚقا َٔ طلم اٱعذام ;ؿٕٚ تهلٜل

 114_16/113 .ن٬َ٘ َا ٜكاكب يؿٛ٘

                                                 

  (ّ. )ْٚٛرل: ٖقا ٗ ا٭ٌُ ٚيعٌ ايِٛاب_ 1
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  .باهِ اؿلؾٌ إٓڀٛم بُٗا ٗ أٚشلاص طاٖاطزلٝت هٛك٠  _1

يلهِ  تبعاڄ ;ٚكهِ اؿلؾإ بِٛكتُٗا ٫ َا ٜٓڀل ب٘ ايٓاطل َٔ ازلُٝٗا

ٚنقيو ٚكؿت توُٝتٗا ٗ نتب ايو١ٓ ٗ  ،إِشـ نُا تكـّ ٗ هٛك٠ ا٭علاف

 . _نُا هٝأتٞ قلٜباڄ_سـٜح إه٬ّ عُل بٔ اـڀاب 

قاٍ كهٍٛ : ٖلٜل٠ قاٍأبٞ َٞ عٔ ٔ َوٓـ ايـكاٚٗ تؿورل ايكلطيب ع

بازلٌ قبٌ إٔ ىًل ايوُاٚات  (طاٖا)قلأ _ تباكى ٚتعاٍ_ٕ اهلل إ= :"اهلل

طٛب٢ ٭١َ ٜٓنٍ ٖقا : ؾًُا زلعت ا٥٬ٕه١ ايكلإٓ قايٛا ،ٚا٭كض بأيؿٞ عاّ

 .اؿـٜح +عًٝٗا

ٜوُع٘ َٔ ٚأزلع٘ َٔ أكاؿ إٔ  ،َعٓاٙ إٔ اهلل أٚٗل ن٬َ٘=: قاٍ ابٔ ؾٛكى

 . +"تهٕٛ ٖقٙ ايتو١ُٝ َل١ٜٚ عٔ ايٓيبؾ ;ا٥٬ٕه١

ٚؾٝ٘ عٔ  (هٛك٠ ايهًِٝ) _ أٜٔاڄ_ ٚفنل ٗ اٱتكإ عٔ ايوؼاٟٚ أْٗا تو٢ُ 

 16/179 .(هٛك٠ َٛه٢)اشلقيٞ ٗ ناًَ٘ أْٗا تو٢ُ 

ْنيت بعـ هٛك٠  ٖٚقٙ ايوٛك٠ ٖٞ اـاَو١ ٚا٭كبعٕٛ ٗ تلتٝب ايٓنٍٚ _2

ٕا ك٣ٚ  ;ْٚنيت قبٌ إه٬ّ عُل بٔ اـڀاب ،اقع١ٚقبٌ هٛك٠ ايٛ ،َلِٜ

ػلز عُل : ايـاكقڀين عٔ أْى بٔ َايو، ٚابٔ إهشام ٗ هرلت٘ عٓ٘ قاٍ

ُٳ: ؾكٌٝ ي٘ ،بوٝـ َتكًـاڄ ٚعٓـُٖا  ،ٛا، ؾأتاُٖا عُلبٳإٕ ػتٓو ٚأػتو قـ 

أعڀْٛٞ ايهتاب ايقٟ عٓـنِ : ، ؾكاٍصطاٖاطػباب بٔ ا٭كت ٜكل٥ُٗا هٛك٠ 

 صْرٗ طُ
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ؾاغتوٌ أٚ  ،ؾكِ ;إ٫ إڀٗلٕٚإْو كدى، ٫ٚ ّو٘ : ي٘ أػت٘ ؾكايت، ؾأقلأٙ

: َٓٗا قاٍ ؾًُا قلأ ُـكاڄ (ط٘)ؾكلأ  ،ٚأػق ايهتاب ،ٚتٛٓأ ،ّ عُلؾكا ،تٛٓأ

 .ٚأنلَ٘ إٍ آػل ايك١ِ ،أسؤ ٖقا ايه٬َّا 

 . ٚفنل ايؿؼل عٔ بعض إؿولٜٔ إٔ ٖقٙ ايوٛك٠ َٔ أٚا٥ٌ َا ْنٍ َه١

 ;ٔى َٔ ايبعج١ قبٌٝ اشلذل٠ ا٭ٍٚ إٍ اؿب١ٌٚنإ إه٬ّ عُل ٗ ه١ٓ 

 . ؾتهٕٛ ٖقٙ ايوٛك٠ قـ ْنيت ٗ ه١ٓ ٔى أٚ أٚاػل ه١ٓ أكبع َٔ ايبعج١

ـٸ ٚث٬ثٌ ٚٗ عـؿ أٌٖ ايٌاّ  ت آٜٗا ٗ عـؿ أٌٖ إـ١ٜٓ َٚه١ َا١٥ ٚأكبعاڄٚع

ؾ١ ٚٗ عـؿ أٌٖ ايهٛ ،َا١٥ ٚأكبعٌ، ٚٗ عـؿ أٌٖ ايبِل٠ َا١٥ ٚاثٓتٌ ٚث٬ثٌ

 181_16/180 .ٚث٬ثٌ َا١٥ ٚٔواڄ

ايتشـٟ بايكلإٓ بقنل اؿلٚف  :استٛت َٔ ا٭غلاض ع٢ً: أغلآٗا _3

َٴڀډكځإڂ  .ٗاشٹتٳتٳؿڃع١ ٗ 

٘ٹ ٌٷ ٚايتٜٓٛ  . َٔ اهلل شلـٟ ايكابًٌ يًٗـا١ٜ; ؾأنجلٖا ٗ ٖقا ايٌإٔ بأْ٘ تٓنٜ

٘ٹ ِڇ ٗا ُاثٌ كهاي١ځبأْ " قُـ كهاي١ٹ ٚإثباتٹ _تعاٍ_اهلل  بع١ُٛٹ ٚايتٜٓٛ  أعٛ

ٍڈ ٌٴلڇٔٴؾځ ;ٙ ٗ ايٓايقبً٘ ًاع فنلٴ كهٛ به٬ّ  " يٓنٍٚ ايكلإ ع٢ً قُـ ب إج

 ._عًٝ٘ ايو٬ّ_اهلل َٛه٢ 

٘ٹ ـٹ ،َٛه٢ ٌْأ٠ٹ ٚبو  ،ٙ ع٢ً ؾلعٕٛ باؿذ١ ٚإعذناتِْٚلڇ ،اهلل إٜاٙ ٚتأٜٝ

 . ٚبِلف نٝـ ؾلعٕٛ عٓ٘ ٚعٔ أتباع٘

ٌٳ ؾلعٕٛ، َٚا أنلّ اهللڂ ٚغلمڇ، ٘ٴَٛه٢ ٚقَٛٳ اهللٹ ٚإلا٤ٹ ٗ  ب٘ بين إهلا٥ٝ

 . ػلٚدِٗ َٔ بًـ ايكب٘
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ٟٿ ٚق١ِڂ ُٴ ،ايواَل ٌٳ ٘ٹعٹٓٵٚ  عبـٙ بٓٛ إهلا٥ٌٝ ٗ َػٝب َٛه٢ ايقٟ ايعذ

 ._عًٝ٘ ايو٬ّ_

ٌټ ٍٳ ٜضٷلفيو تع ٚن ـٺ بعج١ٹ بإٔ َآ  َٛه٢ ُاكت إيٝ٘ بعج١ڂإٍ َا  ُا٥لٷ" قُ

َٳ ;ْـَٜ٘ٔ ايِٓل ع٢ً َعا _عًٝ٘ ايو٬ّ_  ٔٵؾًقيو اْتكٌ َٔ فيو إٍ ٚعٝـ 

ٛڂٚمل تٓؿعِٗ أَجايڂ ،أعلٓٛا عٔ ايكلإٓ  .٘٘ َٚٛاع

ّٳ  . ٚتقنرلٴ ايٓاي بعـا٠ٚٹ ايٌٝڀإ يٲْوإ َا تُٔٓت٘ ق١ِڂ ػًلڇ آؿ

ِٗ بٝـ ايٌٝڀإ ٗ اٯػل٠ ٕٔ دعًٛا َكاؿتٳ اؾنا٤ٹ ب ع٢ً فيو ه٤ٛٴتٻٚكٳ

 . ِٖ بو٤ٛ ايعكاب ٗ ايـْٝاٚإْقاكٴ

 . ٘ ع٢ً ايـٜٔع٢ً َا ٜكٛيْٛ٘ ٚتجبٝتٴ"ايٓيب ٚتو١ًٝڂ

ٌٴ ،ايبعحٹ ٚؽًٌ فيو إثباتٴ ّڇ ٚتٜٗٛ ايكٝا١َ َٚا ٜتكـَ٘ َٔ اؿٛاؿخ  ٜٛ

 182_16/181 .ٚا٭ٖٛاٍ

ٕ ايقٟ هٝوُع ؾٝ٘ َٓ٘ يقيو إها تعُٛٝاڄ ;ٚإِا أَلٙ اهلل غًع ْعًٝ٘ _4

 .ايه٬ّ اٱشلٞ

ناْت ْع٬ٙ َٔ دًـ =: قاٍ"يٓيبعٔ ابٔ َوعٛؿ عٔ ا(1)٣ ايذلَقٟٚكٚ

 .+ٓاك َٝت

 .مٜاؿ٠ ػٌٛع _أٜٔاڄ_ٚؾٝ٘ : أقٍٛ

ـٻيڇط :_تعاٍ_ٚقـ اقت٢ٔ ن٬ إعٌٓٝ قٛي٘  ُٴكځ ٛٳاؿٹٟ ايڃ  .صإڇْٻوځ بٹايڃ

، ْ٘ ٗ نٌ َكاّ ٫ ٜكتٔٞ ايتأنٝـؾشلف ايتٛنٝـ َؿٝـ ٖٓا ايتعًٌٝ نُا ٖٛ ًأ

                                                 

 .ٗ  يبى ايِٛف َٔ نتاب ايًباي_ 1
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تٔٞ ْنع ايٓعٌ عٓـ ؾ٬ ٜ٪ػق َٓٗا سهِ ٜك ;ٖٚقٙ ػ١ُِٝٛ َٔ دٗات

 16/197 .اي٠٬ِ

ٚمل  _بِٔ ايڀا٤ ٚبهولٖا_ٖٚٛ  صطڂ٣ٛٶطٚاػتًـ إؿولٕٚ ٗ َع٢ٓ  _5

ٖٛ اهِ : اهِ يقيو إهإ، ٚقٌٝ: ؾكٌٝ _بِٔ ايڀا٤_ٜكلأ ٗ إٌٗٛك إ٫ 

، ُٚـ بإِـك َع٢ٓ اهِ إؿعٍٛ، أٟ طٛاٙ َٛه٢ بايورل َِـك َجٌ ٖـ٣ٶ

إع٢ٓ  ؾٝهٕٛ ;إْو بايٛاؿ إكـي ايقٟ طٜٛت٘ هرلاڄ: ٗ تًو اي١ًًٝ، نأْ٘ قٌٝ ي٘

 .تعٌٝ أْ٘ ٖٛ فيو ايٛاؿ

 ،ٕٛه٢ بإٔ ٜڀٟٛ ايٛاؿٟ ٚأسؤ َٓ٘ ع٢ً ٖقا ايٛد٘ إٔ ٜكاٍ ٖٛ أَلٷ

 .يتًكٞ ايٛسٞ ;ِٜٚعـ إٍ أع٬ٙ

 ;ٖٛ َع٢ٓ إكـي تكـٜوٌ: ٚقٌٝ ،إٕ َٛه٢ ُعـ أع٢ً ايٛاؿٟ: قـ قٌٝٚ

 .٢ً ًكٌ٭ٕ ايڀٞ ٖٛ دعٌ ايجٛب ع

ٚه٤ٞ ع٢ً ٖقا ايٛد٘ إٔ ػعٌ ايتج١ٝٓ نٓا١ٜ عٔ ايتهلٜل ٚايتٔعٝـ َجٌ 

ٔڇط ِٳلٳ نځلٻتٳٝٵ ِٻ اكٵدٹعٵ ايڃبٳ ؾاهِ إِـك  ،ًـٜـاڄ إكـي تكـٜواڄ: ؾإع٢ٓ صثٴ

 . َٔاعؿاڄ َؿعٍٛ َڀًل َبٌ يًعـؿ، أٟ إكـي تكـٜواڄ

َٓني١  ٓٝكاڄ ١ٜ ٜهٕٛٚؿاهِ يِٓـ َٔ ا٭ص ٣طڂٛطإٔ : ٚايٛاٖل عٓـٟ

بٛاٖل  ٚزلٞ ٚاؿٺ ،ٜٛاڄنايب٦ل إڀ١ٜٛ، ٚايب٦ل تو٢ُ ط ايجٛب إڀٟٛ أٚ غا٥لاڄ

بتجًٝح ايڀا٤، ٖٚٛ َهإ ٜؤ يًشاز أٚ إعتُل ايكاؿّ إٍ َه١  (فا ط٣ٛ) َه١

 . إٔ ٜػتوٌ عٓـٙ

ٌٖ ِٜٓلف أٚ ّٓع َٔ ايِلف بٓا٤ ع٢ً أْ٘ اهِ ص ٣طڂٛطٚقـ اػتًـ ٗ 
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ٚڈأٚ ٭ْ٘ َع ،أعذُٞ  . ، َجٌ عُل عٔ عاَلـٍٚ عٔ طا

 .ب٬ تٜٓٛٔ ع٢ً َٓع٘ َٔ ايِلف ص٣ٛطڂط ٚقلأ اؾُٗٛك  

٭ْ٘ اهِ  ;ٚقلأٙ ابٔ عاَل، ٚعاُِ، ٚٓن٠، ٚايهوا٥ٞ، ٚػًـ َْٓٛاڄ 

 198_16/197 .ٚاؿ َقنل

ِٻ٠٬ځ يٹقٹنڃلڇط _6 ِٵ اي ٚٳأځقٹ ـٵْٹٞ  ٘ٳ إڇ٫ډ أځْٳا ؾځاعٵبٴ ٘ٴ ٫ إڇيځ ٕٻ ايوٻاعٳ١ځ ( 14)ٟ إڇْٻٓٹٞ أځْٳا ايًډ إڇ

ُٳا تٳوٵعٳ٢  ٌټ ْٳؿڃىڈ بٹ ٗٳا يٹتٴذٵنٳ٣ نڂ ٔٴ ( 15)آتٹٝٳ١څ أځنځاؿٴ أڂػٵؿٹٝ َٹ ٔٵ ٫ ٜٴ٪ٵ َٳ ٗٳا  ـٻْٻوځ عٳٓٵ ِٴ ؾځ٬ ٜٳ

ٛٳاٙٴ ؾځتٳلٵؿٳ٣ ٖٳ ٚٳاتٻبٳعٳ  ٗٳا   .صبٹ

 . َڀابكاڄ بـ٫ڄص َٳا ٜٴٛسٳ٢طؾاؾ١ًُ بـٍ َٔ  ;إأَٛك باهتُاع٘ ٖٞقا َا ٜٛس

دب باك عٔ ُٓرل إتهًِ بازل٘ ايعًِ ايـاٍ ع٢ً ايقات ايٛاػٚٚقع اٱ

ٚفيو أٍٚ َا هب عًُ٘ َٔ ً٪ٕٚ اٱشل١ٝ،  ;ايٛدٛؿ إوتشل ؾُٝع احملاَـ

٭ٕ فيو ٖٛ ا٭ٌُ ؾُٝع َا  ;عًٝ٘ ا٫هِ ايقٟ دعً٘ اهلل عًُاڄ ِٳًځعٵٖٚٛ إٔ ٜٳ

 . هٝؼاطب ب٘ َٔ ا٭سهاّ إبًػ١ عٔ كبِٗ

ؾأًاك  ;ٕ أٍٚ َا ٜتعاكف ب٘ إت٬قٕٛ إٔ ٜعلؾٛا أزلا٤ِٖٚٗ ٖقا إًاك٠ إٍ أ

 . ٚعًِ نًُٝ٘ ازل٘، ٖٚٛ اهلل ،ًُٝ٘ٹاهلل إٍ أْ٘ عامل باهِ نځ

١ ٗ ايًػ١ ايعدلاْٝ _تعاٍ_ٚازل٘  ،هِ ٖٛ عًِ ايلب ٗ ايًػ١ ايعلب١ٖٝٚقا ا٫

ٖٵ) أٚ (ٙٵٛٳٗٵٜٳ) ٚٗ ، يتٛكا٠يجايح َٔ هؿل اـلٚز ٗ اإقنٛك ٗ اٱُشاغ ا (٘ٵٝٳأ

 .اٱُشاغ ايواؿي

ٗ َٛآع َٔ ايتٛكا٠ َجٌ اٱُشاغ اؿاؿٟ ٚايج٬ثٌ َٔ  (اهلل)ٚقـ فنل اهِ 

 ايجا١َٓ عٌل٠، ٚاٱُشاغ ايجاْٞ ٚايج٬ثٌ ٗ ايؿكل٠ هؿل اـلٚز ٗ ايؿكل٠
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 .ايواؿه١ عٌل٠

 . ٚأنجل تعبرل ايتٛكا٠ إِا ٖٛ ايلب أٚ اٱي٘ ،ٚيعً٘ َٔ تعبرل إذلٌْ

 . قلٜب اؿلٚف َٔ ن١ًُ إي٘ ٗ ايعلب١ٝ (ٜٗٛٙ) أٚ (٘أٖٝ) ؿٜٚي

ٖٴ)إٕ اهِ اؾ٬ي١ ٗ ايعدلا١ْٝ : ٍٜٚكا  .(ِٵ٫

 . ٚيعٌ إِٝ ٗ آػلٙ ٖٞ أٌُ ايتٜٓٛٔ ٗ إي٘

٭ٕ  ;ايٌاىِّ َٓني١ځ ٍٳنٿْٴ يـؾع ايٌو عٔ َٛه٢ ;ٚتأنٝـ اؾ١ًُ علف ايتأنٝـ

 . ايواَع يًٌو ؾٝ٘ ضٴلٿعٳغلاب١ اـدل تٴ

٘ٴط :ٚتٛهٝ٘ ُٓرل ايؿٌِ بكٛي٘ ينٜاؿ٠ تك١ٜٛ اـدل،ٚيٝى ص إڇْٻٓٹٞ أځْٳا ايًډ

٭ٕ إكِٛؿ اٱػباك بإٔ إتهًِ ٖٛ إو٢ُ  ;إف ٫ َكت٢ٔ ي٘ ٖٓا ;َؿٝـ يًكِل

ـٵ نځؿځلٳ ط :_تعاٍ_ٖٚٛ نكٛي٘  ،ؾاؿٌُ ٌٓ َٛاطا٠ ٫ ٌٓ اًتكام ;اهلل يځكځ

٘ٳ ٕٻ ايًډ ٔٳ قځايڂٛا إڇ ِٳ ايډقٹٜ َٳلٵٜٳ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ٛٳ ايڃ  . صٖٴ

٘ٳ إڇ٫ډ أځْٳاط١ًْٚ   .(إٕ)ػدل ثإ عٔ اهِ ص ٫ إڇيځ

 . _تعاٍ_ٚإكِٛؿ َٓ٘ سٍِٛ ايعًِ ٕٛه٢ بٛسـا١ْٝ اهلل 

 .ع ع٢ً فيو ا٭َل بعباؿت٘لٻثِ ؾځ

عِٛٝ َٔ قٍٛ ٚؾعٌ ٚإػ٬ْ ػُع َع٢ٓ ايعٌُ ايـاٍ ع٢ً ايت :ٚايعباؿ٠

 .بايكًب

 . باٱشل١ٝ ٜكتٔٞ اهتشكاق٘ إٔ ٜعبـ _تعاٍ_ع إٔ اْؿلاؿٙ ٚٚد٘ ايتؿلٜ

 . ٭ٕ اي٠٬ِ ػُع أسٛاٍ ايعباؿ٠ ;اي٠٬ِ ٚػّ َٔ ايعباؿات بايقنل إقا١َڂ

 . إؿاَتٗا، أٟ عـّ ايػؿ١ً عٓٗا :ٚإقا١َ اي٠٬ِ
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 . ل بايعكٌ، ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ ايقنل بايًوإايتقن َع٢ٓ ٚايقنل هٛم إٔ ٜهٕٛ

٭ٕ  ;٭دٌ إٔ تقنلْٞ ;يًتعًٌٝ، أٟ أقِ اي٠٬ِص نڃلڇٟيٹقٹطٚاي٬ّ ٗ 

ؾؿٞ ٖقا  ;إف ٜوتٌعل أْ٘ ٚاقـ بٌ ٜـٟ اهلل ٕٓادات٘ ;اي٠٬ِ تقنل ايعبـ غايك٘

ٕٻ ط :_تعاٍ_ٚبُُٔٝت٘ إٍ قٛي٘  ،إٍ سه١ُ ٌَلٚع١ٝ اي٠٬ِ ايه٬ّ إّا٤ٷ إڇ

ُٴٓٵهځلڇ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔٵ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ِٻ٠٬ځ تٳٓٵ إٔ ايتك٣ٛ َٔ سه١ُ ٌَلٚع١ٝ ٜٛٗل ص اي

 ،ٚادتٓب َا ْٗاٙ عٓ٘ ،٭ٕ إهًـ إفا فنل أَل اهلل ْٚٗٝ٘ ؾعٌ َا أَلٙ ;اي٠٬ِ

 .َؿ١ًِ" ؾٗا قُـاڄٚعلٻ ،ف١ًُڄ اي٠٬ِٹ سه١ُځف َٛه٢ لٻٚاهلل عٳ

٠٬ عٓـ ايٛقت ايقٟ ِ ايِيًتٛقٝت، أٟ أق _أٜٔاڄ_ٚهٛم إٔ ٜهٕٛ اي٬ّ 

 .دعًت٘ يقنلٟ

 ،٭ٕ فنل ايًوإ ولى فنل ايكًب ;ٕ ايقنل ايقنل ايًواْٞٚهٛم إٔ ٜهٛ

; ا ي٘ َٔ اؿل، أٟ ايقٟ عٝٓت٘ يوٌٜٚتٌُ ع٢ً ايجٓا٤ ع٢ً اهلل ٚا٫عذلاف َ

ِ ًځعٵٚٗ ايه٬ّ سقف ٜٴ ،ٍ َا ٗ أٚقات اي٠٬ِ َٔ اؿه١ُؾؿٞ ايه٬ّ إّا٤ إ

 201_16/199 .َٔ ايوٝام

ٕٻ ايوٻاعٳ١ځ آتٹٝٳ١څط :١ًْٚ _7 َوتأْؿ١ ٫بتـا٤ إع٬ّ بأٌُ ثإ َٔ أٍُٛ ص إڇ

 . ايـٜٔ بعـ أٌُ ايتٛسٝـ، ٖٚٛ إثبات اؾنا٤

 . أٚ هاع١ اؿواب ،بايػًب١ ع٢ً هاع١ ايكٝا١َ ِٷًځعٳ: ٚايواع١

ٗٳاط :١ًْٚ أٚ َعذل١ٓ بٌ ص ايوٻاعٳ١طٗ َٛٓع اؿاٍ َٔ ص أځنځاؿٴ أڂػٵؿٹٝ

 . ١ًْ ٚعًتٗا

 . ، ٚأكٜـ ب٘ ٖٓا اجملام عٔ عـّ اٱع٬ّٚعـّ اٱٚٗاك ،ايوذل: ٚاٱػؿا٤
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تـٍ ع٢ً َكاكب١ ٚقٛع ايؿعٌ إؼدل ب٘  (ناؿ)ٚإٌٗٛك ٗ ا٫هتعُاٍ إٔ 

٘ٹ ط :_تعاٍ_عٓٗا، ؾايؿعٌ بعـٖا ٗ سٝن ا٫ْتؿا٤، ؾكٛي٘  ٕٳ عٳًځٝٵ ْٛٴٛ نځاؿٴٚا ٜٳهڂ

 . ٚيهٓ٘ اقذلب َٔ ايٛقٛع ،غرل ٚاقع ٜـٍ ع٢ً إٔ نِْٛٗ يبـاڄص يٹبٳـاڄ

َٳ ٕٚا أځنځاؿٴ ط :١ٝ ايٛقٛع، أٟ كؿ١ٝ ايٛقت، نإ قٛي٘ؿٹؼٵناْت ايواع١ 

ٗٳا  . ٗا ث٬ث١ًڂجٳَٵؾاػتًؿٛا ٗ تؿورلٙ ع٢ً ٚدٛٙ نجرل٠ أځ ;غرل ٚآض إكِٛؿص أڂػٵؿٹٝ

إػؿا٤ ٚقتٗا، أٟ ٜلاؿ  ، أٟ َٔ ًـ٠ إكاؿ٠إلاؿ إػؿا٤ اؿـٜح عٓٗا: ؾكٌٝ

 .تلى فنلٖا

ايواع١ مل ٜنؿِٖ تهلك فنلٖا ٗ ايكلإٓ إ٫ ٚيعٌ تٛدٝ٘ فيو إٔ إهقبٌ ب

 . ع٢ً إْهاكٖا عٓاؿاڄ

 تأنٝـاڄ ;ٗ بعض إٛآع (1)(ٕنا)ما٥ـ٠ ٖٓا َٓني١ مٜاؿ٠  (أناؿ)ٚقعت : ٚقٌٝ

 . أْا أػؿٝٗا ؾ٬ تأتٞ إ٫ بػت١: ٚإكِٛؿ ،يٲػؿا٤

ٗٳاطٚتأٍٚ أبٛ عًٞ ايؿاكهٞ َع٢ٓ   . (أٚٗلٖا)َع٢ٓ ص أڂػٵؿٹٝ

ٗٳاأڂطُٖن٠ : ٚقاٍ ، يٲماي١ َجٌ ُٖن٠ أعذِ ايهتاب، ٚأًه٢ مٜـاڄ صػٵؿٹٝ

 .أٟ أمٌٜ ػؿا٤ٖا

 . ثٛب تًـ ؾٝ٘ ايكلب١ َوتعاك يًوذل: ٚاـؿا٤

 .أٟ أٚٗل ٚقٛعٗا، أٟ ٚقٛعٗا قلٜبأناؿ أٚٗلٖا، : ؾإع٢ٓ

                                                 

 :نُا ٗ ايٌاٖـ ايٓشٟٛ_  1

ُٜ ُستتتتتتت  ُٚبتتتتتتتعُابتتتتتتتُ٘بكتتتتتتت  ُت تتتتتتتيفو

ُ

ِّوُٛ لعتتتتتتت  ةُ ُعمتتتتتتتُٜ تتتتتتتيفُُ نت تتتتتتت

ُ

(ّ)ُ
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 :ؾِٝٔ إٍ اهتعُاٍ ْؿٝٗا ٗ قٛي٘ (ناؿ) ٖٚقٙ اٯ١ٜ َٔ غلا٥ب اهتعُاٍ

َٳا نځاؿٴٚا ٜٳؿڃعٳًڂط ٕٳٚٳ  202_16/201  .ٗ هٛك٠ ايبكل٠ص ٛ

 .ستاز إيٝٗاأاؿاد١، أٟ أَٛك : ْع َأكب١، َجًح ايلا٤: َٚآكب _8

ٚقـ أؾلؿ اؾاسٜ َٔ  ،ٚٗ ايعِا َٓاؾع نجرل٠ كٟٚ بعٔٗا عٔ ابٔ عباي

 .ٕٓاؾع ايعِا نتاب ايبٝإ ٚايتبٌٝ باباڄ

 .+ٖٛ ػرل َٔ تؿاكم ايعِا=: َٚٔ أَجاٍ ايعلب

اٯ١ٜ َا أًاك إيٝ٘ بعض ا٭ؿبا٤ َٔ إٔ َٛه٢ أطٓب ٗ  َٚٔ يڀا٥ـ َع٢ٓ

ٍٴ ;دٛاب٘ بنٜاؿ٠ ع٢ً َا ٗ ايو٪اٍ  .اؿـٜح ٭ٕ إكاّ َكاّ تٌلٜـ ٜٓبػٞ ؾٝ٘ طٛ

16/206 

 .ٔٝٿيځ تكڀٝع ٚاٖل ٤ًٞٺ: سكٝكت٘ :ؾايٌلغ _9

أٚ تٛدب تلؿؿٙ ٗ  ،ٚاهتعرل ٖٓا ٱماي١ َا ٗ ْؿى اٱْوإ َٔ ػٛاطل تهـكٙ

ٌڈاٱقـاّ ع  16/210 .بتٌلٜض ايًشِ ظاَع ايتٛهع١ تٌبٝٗاڄ ;َا ٢ً عُ

َٹ ،يؿلٙ ثكت٘ ب٘ ;ٚػّ ٖاكٕٚ _10 ، ؾهْٛ٘ ٛا٫ڄكڃٚ٭ْ٘ نإ ؾِٝض ايًوإ 

ْٻ ايِٓض ي٘، ٚنْٛ٘ أػاٙ أق٣ٛ ٗ إٓاُش١، ٚنْٛ٘ ا٭ؾٳ ١ٓڂَٛٔ أًٖ٘ َ  ;اـا

 16/212 .٭ْ٘ َعًّٛ عٓـٙ بأُاي١ ايلأٟ

، بإٔ ه٪اي٘ ؼٌِٝ َا هأي٘ يٓؿو٘ ٚ٭ػٝ٘_ يو٬ّ عًٝ٘ ا_ ٚعًٌ َٛه٢  _11

 .اهلل نجرلاڄ اٜٚقنل ٜوبشا اهلل نجرلاڄ

٭ؿا٤ ايـع٠ٛ بتٛؾل آ٫تٗا ٚٚدٛؿ  تو٬ٝٗڄ ;ٚٚد٘ فيو إٔ ؾُٝا هأي٘ يٓؿو٘

 . ايعٕٛ عًٝٗا،ٚفيو ١َٓٛ تهجرلٖا
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 .ٚمل ٜهٔ ٭ػٝ٘ َٔ قبٌ ،ٗ ايـع٠ٛؾُٝا هأي٘ ٭ػٝ٘ تٌلٜه٘  ٚأٜٔاڄ

 .ع٢ً ايـع٠ٛ _أٜٔاڄ_ٚفيو ٜبعح أػاٙ ، يـعٛت٘ ٌ َٔ أػٝ٘ َٔاعؿ١ڄٚفيو هع

ؾٗٞ ٌَت١ًُ  ;ٚتٓنٜٗ٘ ،ٚؿع٠ٛ نٌ َُٓٗا تٌتٌُ ع٢ً ايتعلٜـ بِؿات اهلل

ٍٴعباؿٳ _تعاٍ_٠ سح ع٢ً ايعٌُ بُٛاٜا اهلل ـعٛع٢ً ايتوبٝض، ٚٗ اي  ٙ، ٚإؿػا

 .ا٭١َ ٗ سٔل٠ اٱّإ ٚايتك٣ٛ

بعـ _ تعاٍ_أ٫ تل٣ إٍ قٛي٘  ;بإب٬ؽ أَلٙ ْٚٗٝ٘ٚٗ فيو إنجاك َٔ فنل اهلل 

ٚٳ٫ تٳٓٹٝٳا ؾٹٞ فٹنڃلڇٟط :ٖقٙ اٯٜات ٚٳأځػٴٛىځ بٹآٜٳاتٹٞ  ٖٳبٵ أځْٵتٳ   .صافٵ

ؾ٬ دلّ نإ ٗ ؼٌِٝ َا ؿعا ب٘ إنجاك َٔ  ;أٟ ٫ تٔعؿا ٗ تبًٝؼ ايلهاي١

 . ُٗا ٚفنلُٖا اهللشتوبٝ

إف  ;ٌ َٔ ا٫ًتػاٍ بٔلٚكات اؿٝا٠ٗ ايتعإٚ ع٢ً أؿا٤ ايلهاي١ تكًٝ ٚأٜٔاڄ

 ،ؾٝكٌ مَٔ اًتػاشلُا بائلٚكٜات ،ّهٔ إٔ ٜكتوُا ايعٌُ ائلٚكٟ ؿٝاتُٗا

 . ٚتًو ؾا٥ـ٠ ع١ُٝٛ يهًُٝٗا ٗ ايتبًٝؼ ،تتٛؾل ا٭ٚقات ٭ؿا٤ ايلهاي١ٚ

ُٴ  ا٭١َځ ٘ٹعٹٓٵَٚٳ ،٘ٚطػٝاْٹ ،٘ بٌـ٠ ؾلعٕٛٚايقٟ أؾأ َٛه٢ إٍ ه٪اٍ فيو عً

ؾوأٍ اٱعا١ْ ع٢ً اـ٬ْ  ;يًـاعٞ ١ڄإٔ ٗ ؿعٛت٘ ؾتٓ ِٳًٹعٳؾځ ;٬شلَِٔ َؿاكق١ ٓ

 214_16/213  .يًتوبٝض ٚايقنل نجرلاڄ ايٝتٛؾل ;َٔ تًو ايؿت١ٓ

ِٵٓٳعٳ عٳًځ٢ عٳٝٵٓٹٞ ط _12 ٔٵ ( 39)ٚٳيٹتٴ َٳ ِٵ عٳًځ٢  ٌٵ أځؿٴيڊهڂ ٖٳ ٍٴ  ٌٹٞ أڂػٵتٴوځ ؾځتٳكڂٛ ُٵ إڇفٵ تٳ

َٿ ٘ٴ ؾځلٳدٳعٵٓٳاىځ إڇيځ٢ أڂ ٕٳٜٳهڃؿڂًڂ ٚٳ٫ تٳشٵنٳ ٗٳا  ٞٵ تٳكځلٻ عٳٝٵٓٴ  .صوځ نځ

ِٵٓٳعٳ عٳًځ٢ عٳٝٵٓٹٞط :١ًْ َٿوځط :عڀـ ع٢ً ١ًْص ٚٳيٹتٴ ٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځ٢ أڂ  صإڇفٵ أځ

 .اخل



 

 لطائف مً تفضري صْرٗ طُ 441

 
٭ٕ إلا٤ٙ َٔ ايكتٌ ٫ ٜٛٗل أثلٙ إ٫ إفا ألاٙ  ;١ٕٓ ٚاسـ٠ دعٌ ا٭َلإ إُاَاڄ

ؿٔٞ إٍ اشل٬ى أٚ ايٖٛٔ يذلى ايلٓاع١، َٚٔ اٱُٖاٍ إ ;َٔ إٛت بايقبٍٛ

َٳإفا ٚيٞ تلبٝتٳ  .٫ ٌٜؿل عًٝ٘ ايٌؿك١ اؾب١ًٝ ٔٵ٘ 

٭دٌ إٔ تِٓع  ;ٚإف ٌُٞ أػتو ؾتكٍٛ ٌٖ أؿيهِ ع٢ً َٔ ٜهؿً٘: ٚايتكـٜل

 . ع٢ً عٝين

يقيو بِٓع ٤ًٞ َِٓٛع، َٚٓ٘  تٌبٝٗاڄ ;َوتعاك يًذلب١ٝ ٚايت١ُٝٓ: ٚايِٓع

 16/218 .ُٓٝع١ ؾ٬ٕٖٛ : ٜكاٍ ٕٔ أْعِ عًٝ٘ أسـ ْع١ُ ع١ُٝٛ

ؾًِ تؿاكم ابٓٗا إ٫  ،ٖٚقٙ ١َٓ عًٝ٘ ٱنُاٍ ِا٥٘، ٚع٢ً أَ٘ بٓذات٘ _13

 . هاعات ق٥٬ٌ، أنلَٗا اهلل بوبب ابٓٗا

٭ٕ قل٠ عٝٓٗا بلدٛع٘ إيٝٗا،  ;يتٛمٜع ا١ٕٓ ;ٚعڀـ ْؿٞ اؿنٕ ع٢ً قل٠ ايعٌ

ٍ أسؤ ٚبُٛٛي٘ إ ،ٚاْتؿا٤ سنْٗا بتشكٝل ه٬َت٘ َٔ اشل٬ى َٚٔ ايػلم

 .َأ٣ٚ

ٚتكـِٜ قل٠ ايعٌ ع٢ً اْتؿا٤ اؿنٕ َع أْٗا أػّ ؾٝػين فنلٖا عٔ فنل اْتؿا٤ 

َا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ، ثِ ص ؾځلٳدٳعٵٓٳاىځ إڇيځ٢ أڂَٿوځطاؿنٕ; كٚعٞ ؾٝ٘ َٓاهب١ تعكٝب 

٘ٴط :أنٌُ بقنل اؿه١ُ ٗ ٌَٞ أػت٘ ؾتكٍٛ ٔٵ ٜٳهڃؿڂًڂ َٳ ِٵ عٳًځ٢  ٌٵ أځؿٴيڊهڂ ٗ ص ٖٳ

قيو نإ ًإٔ إلآع فٚات ا٭مٚاز نُا دا٤ ٗ سـٜح س١ًُٝ، بٝتٗا، ٚن

 16/219 .ٚنقيو ثبت ٗ ايتٛكا٠ ٗ هؿل اـلٚز

ٌټهٛك، ناـلٚز، ٚايجبٛك، َِـك ؾتٳٔ: ٚايؿتٴٕٛ _14 ٖٚٛ َؿعٍٛ ، ٚاي

 .أٟ ؾتْٛاڄ قٜٛاڄ عُٛٝاڄ، ٚتٓهرلٙ يًتعِٛٝص ؾځتٳٓٻاىځ: طَڀًل يتأنٝـ عاًَ٘ ٖٚٛ
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 .ڀلاب ساٍ إل٤ ٗ َـ٠ َٔ سٝاتٖ٘ٛ آ :ٚايؿتٕٛ نايؿت١ٓ

ٌڇط:_تعاٍ_ٚتكـّ عٓـ قٛي٘  ٔٵ ايڃكځتٵ َٹ ـټ  ًٳ  .ٗ هٛك٠ ايبكل٠ صٚٳايڃؿٹتٵٓٳ١ڂ أځ

 . اـرلؾٝهٕٛ ٗ ايٌل ٚٗ ;ٜٚٛٗل إٔ ايؿتٕٛ أٌُ َِـك ؾً َع٢ٓ اػتدل

ص ؾڂتٴْٛاڄط :ٜٚٛٗل إٔ ايتٜٓٛٔ ٗ، ؿت١ٓ ؾًعًٗا ػا١ُ باػتباك إٔلٚأَا اي

ؾځٓٳذٻٝٵٓٳاىځ ط :نا٫هتـكاى ع٢ً قٛي٘ص ٚٳؾځتٳٓٻاىځ ؾڂتٴْٛاڄط :تكًٌٝ، ٚتهٕٛ ١ًْيً

ِٿ ٔٵ ايڃػٳ ـٹٜٓٳ١ٹ ػٳا٥ٹؿاڄ ط :أٟ لٝٓاى ٚسٌِ يو ػٛف، نكٛي٘ص َٹ ُٳ ُٵبٳضٳ ؾٹٞ ايڃ ؾځأځ

 .ؾقيو ايؿتٕٛ صٜٳتٳلٳقډبٴ

ٚإلاؿ بٗقا ايؿتٕٛ ػٛف َٛه٢ َٔ عكاب ؾلعٕٛ ٚػلٚد٘ َٔ ايبًـ إقنٛك 

ـٹٜٓٳ١ٹ ػٳا٥ٹؿاڄ ٜٳتٳلٳقډبٴط :_تعاٍ_ٗ قٛي٘  ُٳ ُٵبٳضٳ ؾٹٞ ايڃ ٌٷ ط :إٍ قٛي٘ص ؾځأځ ٚٳدٳا٤ٳ كٳدٴ

ٕٳ بٹوځ يٹٝٳكڃتٴًڂٛىځ ؾځاػٵلٴزٵ إڇْٿٞ  ُٹلٴٚ ُٳٮځ ٜٳأڃتٳ ٕٻ ايڃ َٴٛهٳ٢ إڇ ٍٳ ٜٳا  ـٹٜٓٳ١ٹ ٜٳوٵعٳ٢ قځا ُٳ ِٳ٢ ايڃ ٔٵ أځقڃ َٹ

ٌٳ  ُٹشٹ ٔٵ ايٓٻا َٹ ٗٳا ( 20)يځوځ  َٹٓٵ ّڇ ؾځؼٳلٳزٳ  ٛٵ ٔٵ ايڃكځ َٹ ٍٳ كٳبٿ ْٳذٿٓٹٞ  ػٳا٥ٹؿاڄ ٜٳتٳلٳقډبٴ قځا

ٌٳ ُٹ ٛډايٹ  ص. اي

ٕڇ لٴنڃٚفٹ ٌ ؿّ ايكبڀٞ ايقٟ ُٗيٲع٬ّ بإٔ اهلل مل ٜ ٓٔ إؿَازٷبٌ تعـاؿ إ ايؿتٛ

٭ِْٗ مل تلؿ  ;إف مل وٌِ َا ٜٛدب قتً٘ ;ؾإْ٘ ْؿى َع١َِٛ ايـّ ;قتً٘ َٛه٢

٢ اهلل َٛه٢ َٔ إ٪اػق٠ بـَ٘ ٗ ًلع ؾلعٕٛ ؾشٌ أل ;إيِٝٗ ؿع٠ٛ إشل١ٝ س٦ٓٝق

ي٘ ع٢ً إقـاَ٘ ع٢ً قتٌ ايٓؿى، نُا قاٍ ٗ  عتاباڄ ;ابت٢ً َٛه٢ باـٛف ٚايػلب١

ٌٷ ط :اٯ١ٜ ا٭ػل٣ َٴبٹ ٌپ  ٔٹ َٴ ٚپ  ـٴ ٘ٴ عٳ ٕڇ إڇْٻ ٌٻٝٵڀځا ٌڇ اي ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ٖٳقٳا  ٍٳ  ٍٳ كٳبٿ ( 15)قځا قځا

ُٵتٴ ْٳؿڃوٹٞ ؾځاغڃؿٹلٵ يٹٞ ؾځ ٚځًځ ٘ٴإڇْٿٞ   .صػٳؿځلٳ يځ

 ٚكعاِٖ بعٓاٜت٘ هعٌ شلِ َٔ نٌ ساي١ نُا٫ڄ ٚعباؿ اهلل ايقٜٔ أكاؿ بِٗ ػرلاڄ
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ٜهوبْٛ٘، ٜٚو٢ُ َجٌ فيو با٫بت٤٬، ؾهإ َٔ ؾتٕٛ َٛه٢ بك١ٝٔ ايكبڀٞ إٔ 

 ;ُٓرلڈ ٚت١٦ٝٗځ ،ْؿىڈ يٝهتوب كٜا١ٓځ ;قـك ي٘ اـلٚز إٍ أكض َـٜٔ

 ._عًٝ٘ ايو٬ّ_ُٗلٙ ايلهٍٛ ًعٝب ك٢ ايتٗقٜب َٔ إِاعب، ٜٚتً (1)يتشٌُ

ٔٳ ط :ٚشلقا إع٢ٓ عكب فنل ايؿتٕٛ بايتؿلٜع ٗ قٛي٘ ـٵٜٳ َٳ ٌڇ  ٖٵ ٌٳ ؾٹٞ أځ ؾځًځبٹجٵتٳ هٹٓٹ

َٴٛهٳ٢ ـٳكڈ ٜٳا  ِٻ دٹ٦ٵتٳ عٳًځ٢ قځ  . ؾبٌ ي٘ نٝـ ناْت عاقب١ ايؿتٕٛص ثٴ

 :بٌ قُٛؿ ايعاقب١ ٚٓـٙ َجٌ ا٫بت٤٬ ٗ قٛي٘ أٚ ٜهٕٛ ايؿتٕٛ ٌَذلناڄ

ٚٳايوٻٝٿ٦ٳاتٹط ِٵ بٹايڃشٳوٳٓٳاتٹ  ٖٴ ٛٵْٳا  .صٚٳبٳًځ

ُجٌٝ ؿاٍ تهًٝؿ٘ بأَل ايتبًٝؼ عاٍ َٔ : ٚا٫ػتباك ،أٟ ٚاػتدلْاى اػتباكاڄ

 221_16/220 .ىتدل، ٚشلقا اػترل ٖٓا ؿٕٚ ايؿت١ٓ

َٴٛهٳ٢ ط_15 ُٳا ٜٳا  ٔٵ كٳبټهڂ ُٳ ٍٳ ؾځ ٞٵ٤ٺ (49)قځا ًٳ ٌٻ  ٍٳ كٳبټٓٳا ايډقٹٟ أځعٵڀځ٢ نڂ ٘ٴ  قځا ًڃكځ ػٳ

ـٳ٣  ٖٳ ِٻ   .ص(50)ثٴ

ٕٳ دٛابٹ ٖقا سها١ٜڂ عٔ ايه٬ّ ايقٟ أَل اهلل َٛه٢ ٖٚاكٕٚ بإب٬غ٘  ؾلعٛ

: ٚايتكـٜل ،يٲهام قِـاڄ ;ؿٍ عًٝٗا ايوٝام ٌڈُٳدٴ ؾؿٞ اٯ١ٜ سقفٴ ;ؾلعٕٛ

َٹ ،اٙٝٳتٳأځؾځ  ؟ؾُٔ كبهُا :لا ب٘، ؾكاٍؾكا٫ ي٘ َا أ

ع٢ً طلٜك١ سها١ٜ  ١يٚيقيو دا٤ت سها١ٜ قٍٛ ؾلعٕٛ ظ١ًُ َؿِٛ

 . ٚغرلٖا٠ ٚبٝٓاٖا ٗ هٛك٠ ايبكل ،احملاٚكات اييت اهتكلٜٓاٖا َٔ أهًٛب ايكلإٓ

ٚٚد٘ ؾلعٕٛ اـڀاب إيُٝٗا بائُرل إٌذلى، ثِ ػّ َٛه٢ باٱقباٍ عًٝ٘ 

 .ٚإٔ ٖاكٕٚ تابع ي٘ ،يعًُ٘ بإٔ َٛه٢ ٖٛ ا٭ٌُ بايلهاي١ ;بايٓـا٤

                                                 

ُٻٌ: ٖهقا ٗ ا٭ٌُ، ٚيعًٗا_  1  (ّ. )يٝتش
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ٛڇ ٘ َٔ نٝؿ١ٝ ُٳًٹكـ تعٌ إٔ ٜهٕٛ ؾلعٕٛ عٳؾ ;عًٝ٘ ن٬َُٗا ٖٚقا ٚإٕ مل وت

٘ أٚ ٭ْ٘ كبٝټ ;ٗ ب٬ٙ ؾلعٕٛ ؿػٛشلُا عًٝ٘ ٚكاطبت٘، ٚ٭ٕ َٛه٢ نإ َعلٚؾاڄ

ٞٸكٳ ؾً٘ هابك١ اتِاٍ بـاك ؾلعٕٛ، نُا ؿٍ عًٝ٘ قٛي٘ ي٘ احملهٞ ٗ آ١ٜ  ;أبٝ٘ ب

ٚٳيځبٹجٵتٳ ؾٹٝط :هٛك٠ ايٌعلا٤ ٚٳيٹٝـاڄ  ِٵ ْٴلٳبٿوځ ؾٹٝٓٳا  ٍٳ أځيځ ٌٳقځا ُٴلڇىځ هٹٓٹ ٔٵ عٴ َٹ  .اٯ١ٜ صٓٳا 

، ِـق٘ بايكٍٛ أٚ باٱًاك٠ٜٚيعٌ َٛه٢ ٖٛ ايقٟ تٍٛ ايه٬ّ ٖٚاكٕٚ 

 ص. إڇْٻا كٳهٴ٫ٛ كٳبٿوځط :ٚإٓاؾت٘ ايلب إٍ ُٓرلُٖا ٭ُْٗا قا٫ ي٘

ُٳاط :إٍ قٛي٘؟ ؾُٔ كبٞ: ٚأعلض عٔ إٔ ٜكٍٛ ٔٵ كٳبټهڂ ُٳ عٔ  إعلآاڄص ؾځ

ي٬٦ ٜكع فيو ٗ زلع أتباع٘ ٚقَٛ٘  ;عها١ٜ قٛشلُا ا٫عذلاف بإلبٛب١ٝ ٚيٛ

ٚتٍٛ َٛه٢  ،ؾٝشوبٛا أْ٘ َذلؿؿ ٗ َعلؾ١ كب٘، أٚ أْ٘ اعذلف بإٔ ي٘ كباڄ

 232_16/231 .٭ْ٘ ػّ بايو٪اٍ بوبب ايٓـا٤ ي٘ ؿٕٚ غرلٙ ;اؾٛاب

َٚا  ،ٚهلل ؿك ٖقا اؾٛاب َا أػِلٙ= :قاٍ اينكٌلٟ ٗ ايهٌاف _16

. +يًشل ٚنإ طايباڄ ،ْٚٛل بعٌ اٱِْاف ،ايقٖٔ ٢ٕٔ أيك َ٘ٚا أبٝٓ ،أْع٘

16/233 

ٟټطٚ _17 َٹلڇ  .ْوب١، ٚإٔ تعلٜؿ٘ باي٬ّ يًعٗـ ٜٛٗل إٔ ٜا٤ٙ ٜا٤ :صايوٻا

ؾأَا ايٓوب١ ؾأًُٗا ٗ ايه٬ّ ايعلبٞ إٔ تهٕٛ إٍ ايكبا٥ٌ ٚايعٌا٥ل; ؾايواَلٟ 

َٹكب ازل٘ يؿٜ هٳْوب إٍ اهِ أبٞ قب١ًٝ َٔ بين إهلا٥ٌٝ أٚ غرلِٖ ٜكا ل، ٚقـ ا

إ اهِ هاَل ٫ هُٝا َع ُٖٚا ٜكاكب (ًاَل)ٚ (َٛلًٴ)نإ َٔ ا٭زلا٤ ايكـ١ّ 

 .ايتعلٜب

: ايواَلٟ ْوب١ إٍ قب١ًٝ َٔ بين إهلا٥ٌٝ ٜكاٍ شلا= :ٚٗ أْٛاك ايتٓنٌٜ
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 16/279.  عٖ_  ا +ايواَل٠

ٚٳ٫ أځ٫ډ تٳذٴط :لٕ بٌ اْتؿا٤ اؾٛع ٚايًباي ٗ قٛي٘ٚقـ قڂ _18 ٗٳا  ٛعٳ ؾٹٝ

ٚٳ٫ ط :ٚقلٕ بٌ اْتؿا٤ ايُٛأ ٚأمل اؾوِ ٗ قٛي٘ صتٳعٵلٳ٣ ٗٳا  ُٳأڂ ؾٹٝ ٛڃ ٫ تٳ

ٔٵشٳ٢ ، ٗ إٔ اؾٛع ػًٛ باطٔ اؾوِ عُا ٜكٝ٘ ٟٕٓاهب١ بٌ اؾٛع ٚايعلص تٳ

ٖٚٛ يؿض اؿل  ٚفيو ٖٛ ايڀعاّ، ٚإٔ ايعلٟ ػًٛ ٚاٖل اؾوِ عُا ٜكٝ٘ تإٔ٘ تإٔ٘

بٌ ايُٛأ ٚبٌ سلاك٠ ايٌُى ٗ إٔ ا٭ٍٚ أمل سلاك٠  هب١ٺٚقلْ ايدلؿ، ٕٚٓا

ّٳ ;ٚايجاْٞ أمل سلاك٠ ايٛاٖل ،ايباطٔ ٕڇ ؾٗقا اقت٢ٔ عـ ايُٛأ ٚاؾٛع،  فنلڇ اقذلا

ٚإٕ نإ َكت٢ٔ ايٛاٖل ْع ايٓٛرلٜٔ ٗ  ،ٚعـّ اقذلإ فنل ايعلٟ بأمل اؿل

وب ايٛاٖل ي٫ٛ إٔ إف ْع ايٓٛا٥ل َٔ أهايٝب ايبـٜع ٗ ِْٛ ايه٬ّ ع ;نًُٝٗا

 . علض ٖٓا َا أٚدب تؿلٜل ايٓٛا٥ل

َٚٔ ٖقا ايكبٌٝ ٗ تؿلٜل ايٓٛا٥ل ق١ِ أؿب١ٝ طلٜؿ١ دلت بٌ هٝـ ايـٚي١ 

ًلس٘ ع٢ً ؿٜٛإ أبٞ  (أٓـ َعذن)فنلٖا إعلٟ ٗ  ٚبٌ أبٞ ايڀٝب إتٓيب

ٕا إٔ أبا ايڀٝب : ، ٚبوڀٗا ايٛاسـٟ ٗ ًلس٘ ع٢ً ايـٜٛإ ٖٚٞايڀٝب إْا٫ڄ

 :أٌْـ هٝـ ايـٚي١ قِٝـت٘ اييت طايعٗا

ُعمُٜق  ُاِنُ لعاًُتأتُ٘ لعا ٟي

 : ـٚي١ ٚايلّٚ ٗ ثػل اؿـخياثٓا٥ٗا ِٜـ َٛقع١ بٌ هٝـ قاٍ ٗ أ

ُوتتتتيفُوتُ نتتتتتٕحُشتتتت ُلٕ قتتتت ُُُٔٔقحتتتتجُ

ُ

ُ أٌتت ُوتُزحتتَُ لتت اُِٝٔتتٌُٕتتيفٟيُُُُُ

ُ ُُُٛ ُـتتتت ُبتتت ُ ألبغتتتتيفهُ مىتتتُِٜتتتتتاقت

ُ

ُٔٔزّتتتتتت ُٔ تتتتتتيفلُٔخ تتتتتت كُبيفستتتتتتتُيُ

ُ قاٍ ي٘ هٝـ  ،ؾًُا أٌْـٙ ٖقٜٔ ايبٝتٌ ،ٝـ ايـٚي١ َٓ٘ بعـ فيوؾاهتعاؿٖا ه
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 : ٚنإ ٜٓبػٞ إٔ تكٍٛ ،ُٗاٜٵنٳإ عذٴُإٕ ُـكٟ ايبٝتٌ ٫ ٥٬ٜ: ايـٚي١

ُٔقحتتتتجُٔوتتتتيفُوتُ نتتتتتٕحُشتتتت ُلٕ قتتتت ُُُُ

ُ

ُٔٔزّتتتتت ُٔ تتتتتيفلُٔخ تتتتت كُبتيفستتتتتتتيُُُُ

ُ ُٛ ُـتتتتت ُبتتتت ُ ألبغتتتتيفهُ مىتتتتُِٜاقتتتتت

ُ

ُ أٌتت ُوتُزحتتَُ لتت اُِٝٔتتٌُٕتتيفٟيُُُُُ

ُ  :َل٨ ايكٝى ٗ قٛي٘ٚأْت ٗ ٖقا َجٌ ا

ُلتمتتتتت ُٚ تتتتأٌُ٘حُا  تتتتبُزتتتتٕ ا  

ُ

ُن حُخمختتتتيفهُٔحُاتتتتتاغَُ يفعاتتتتيفُ ُ

ُ ٙ ُٔحُاستتتاأُ لتتتا ُ  ُٔحُاقتتتنُ لتتت ٔ

ُ

ُبعتتت ُ زتحتتتيفُهُ تت ٚ ُ  تت ُِّٙرتٗمتتُ٘

ُ
 ،ٚٚد٘ ايه٬ّ ع٢ً َا قاٍ ايعًُا٤ بايٌعل إٔ ٜهٕٛ عذن ايبٝت ا٭ٍٚ يًجاْٞ

ٝهٕٛ كنٛب اـٌٝ َع ا٭َل ؾ ;يٝوتكِٝ ايه٬ّ ;ٚعذن ايبٝت ايجاْٞ يٮٍٚ

 .هبا٤ اـُل يًق٠ َع تبڀٔ ايهاعبيًؼٌٝ بايهل، ٜٚهٕٛ 

أؿاّ اهلل عن ا٭َرل، إٕ ُض إٔ ايقٟ اهتـكى ع٢ً اَل٨ : ؾكاٍ أبٛ ايڀٝب

ايكٝى ٚأػڀأت أْا، ٫َْٛٚا ٜعلف  ٩ٵايكٝى ٖقا أعًِ َٓ٘ بايٌعل ؾكـ أػڀأ اَل

ٚاؿا٥و  ،ٕ ايبنام ٫ ٜعلف إ٫ ًْت٘٭ ;إٔ ايجٛب ٫ ٜعلؾ٘ ايبنام َعلؾ١ اؿا٥و

 .ٛب١ٝي١ٝ إٍ ايجٻنٵ٭ْ٘ أػلد٘ َٔ ايػٳ ;ٜعلف ًْت٘ ٚتؿًِٝ٘

ايٓوا٤ بًق٠ ايلنٛب يًِٝـ، ٚقلٕ ايوُاس١ ٗ  ٚإِا قلٕ اَل٩ ايكٝى يق٠ځ

ًلا٤ اـُل يٮٓٝاف بايٌذاع١ ٗ َٓامي١ ا٭عـا٤، ٚأْا ٕا فنلت إٛت أتبعت٘ 

ٚعٝٓ٘ َٔ  ٕٚا نإ ٚد٘ إٗنّٚ ٫ ىًٛ إٔ ٜهٕٛ عبٛهاڄ ،يتذاْو٘ ;بقنل ايلؿ٣

 : إٔ تهٕٛ بان١ٝ قًت

ُٔٔزّتتتتتت ُٔ تتتتتتيفلُٔخ تتتتتت كُبيفستتتتتتُيُُ.....................................

ُ
 . ٭ْع بٌ ا٭ٓـاؿ ٗ إع٢ٓ
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َٚع٢ٓ ٖقا إٔ اَلأ ايكٝى ػايـ َكت٢ٔ ايٛاٖل ٗ ْع ٦ًٌٝ ٌَتٗلٟ 

بٌ َٓاهب١ ؿقٝك١، ٚإٔ أبا ايڀٝب ػايـ َكت٢ٔ ؾذُع ٦ًٌٝ َتٓاه ،إٓاهب١

ؾؿلقُٗا يوًٛى طلٜك١ أبـع، ٖٚٞ طلٜك١ ايڀبام  ;ايٛاٖل َٔ ْع ايٓٛرلٜٔ

 . بايتٔاؿ ٖٚٛ أعلم ٗ ُٓاع١ ايبـٜع

يٝڀلم  ;ت ا١ٕٓ ع٢ً آؿّ بٗقٙ ايٓعِ َوٛق١ ٗ هٝام اْتؿا٤ أٓـاؿٖاًځعٹٚدٴ

هٞ ٜتشا٢َ َٔ ٜوع٢ إٍ إكما٥٘ ي ;َٓٗا ؼقٜلاڄ ;زلع٘ بأهاَٞ أُٓاف ايٌك٠ٛ

 324_16/322 .َٓٗا

ٚقـ دا٤ت ػا١ُ ٖقٙ ايوٛك٠ نأبًؼ ػٛامت ايه٬ّ ٱٜقاْٗا باْتٗا٤  _19

 . ٚاْڀٛا٤ بواٙ إكاكع١ ،احملاد١

٭ْٗا تٓٛل إٍ ؾاؼ١  ;إٔ ؾٝٗا ًبٝ٘ كؿ ايعذن ع٢ً ايِـك: َٚٔ قاهٓٗا

ٌٵكځ٢ َٳا أځْٵنٳيڃٓٳا عٳًځٝٵوځ ط :ٖٚٞ قٛي٘ ،ايوٛك٠ ٕٳ يٹتٳ ٔٵ ( 2)ايڃكڂلٵآ ُٳ إڇ٫ډ تٳقٵنٹلٳ٠ڄ يٹ

ٌٳ٢ ٭ٕ اـا١ُ تـٍ ع٢ً أْ٘ قـ بًؼ نٌ َا بعح ب٘ َٔ اٱكًاؿ ص ٜٳؼٵ

 ،أْ٘ أؿ٣ ايلهاي١ ٚايتقنل٠ ٚا٫هتـ٫ٍ، ؾإفا مل ٜٗتـٚا ب٘ ؾهؿاٙ اْج٬ز ُـكڈ

 .ؾذلنِٗ ٬ٓٚشلِ ست٢ ٜتبٌ شلِ أْ٘ اؿل ،ؾًِ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ اـ١ٌٝ

16/349 
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بٔ اؼاكٟ عٔ عبـاهلل ؾؿٞ ُشٝض ايب (هٛك٠ ا٭ْبٝا٤)زلاٖا ايوًـ  _1

ٔ َٔ ايعتام ط٘، ٚا٭ْبٝا٤، ٖٚبٓٛ إهلا٥ٌٝ، ٚايهٗـ، َٚلِٜ، =: َوعٛؿ قاٍ

 .+ٍ ٖٚٔ َٔ ت٬ؿٟٚٳا٭ڂ

 . ٫ٚ ٜعلف شلا اهِ غرل ٖقا

لِٜ ٚمل َٚ ،ل ؾٝٗا أزلا٤ هت١ عٌل ْبٝاڄنٹأْٗا فٴ ٚٚد٘ توُٝتٗا هٛك٠ ا٭ْبٝا٤

ٜأت ٗ هٛك ايكلإٓ َجٌ ٖقا ايعـؿ َٔ أزلا٤ ا٭ْبٝا٤ ٗ هٛك٠ َٔ هٛك ايكلإٓ 

 17/5. اڄؾكـ فنل ؾٝٗا أزلا٤ مثا١ْٝ عٌل ْبٝ ;َا ٗ هٛك٠ ا٭ْعاّ عـا

 ،ابٔ عڀ١ٝ ٚايكلطيب اٱْاع ع٢ً فيو ٢ٚسه ،ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام _2

ٕٳ أځْٻا ْٳأڃتٹٞ ا٭ځكٵضٳ أځ: ط_تعاٍ_ْٚكٌ ايوٝٛطٞ ٗ اٱتكإ اهتجٓا٤ قٛي٘  ٚٵ ؾځ٬ ٜٳلٳ

ٕٳ ِٵ ايڃػٳايٹبٴٛ ٗٴ ٗٳا أځؾځ ٔٵ أځطڃلٳاؾٹ َٹ ٗٳا  ِٴ  6_17/5 .ٚمل ٜعنٙ إٍ قا٥ٌص ْٳٓكڂ

 ،ْنيت بعـ سِ ايوذـ٠ ٖٚٞ ايوٛك٠ اؿاؿ١ٜ ٚايوبعٕٛ ٗ تلتٝب ايٓنٍٚ _3

 17/6 .ؾتهٕٛ َٔ أٚاػل ايوٛك ايٓامي١ قبٌ اشلذل٠ ;ٚقبٌ هٛك٠ ايٓشٌ

 ٠،ٗ عـ أٌٖ إـ١ٜٓ َٚه١ ٚايٌاّ ٚايبِل٠ َا١٥ ٚإسـ٣ عٌل آٜٗاٚعـؿ  _4

 17/6 .ٚٗ عـ أٌٖ ايهٛؾ١ َا١٥ ٚاثٓتا عٌل٠

 اٱْقاكٴ :ٖٞ ٠ت ٗ ٖقٙ ايوٛكلٳنٹُ  ٚا٭غلاض اييت ف: أغلاض ايوٛك٠ _5

 . ٘ نإ قلٜباڄٚقٛعٹ لڇكڊشٳتٳيٹ ;ٚإْ٘ ،ٚقٛع٘ بايبعح، ٚؼكٝلٴ

ٚػًل إٛدٛؿات  ،ُاٚات ٚا٭كض عٔ عـّعًٝ٘ غًل ايو اؿذ١ٹ ٚإقا١َڂ

 صْرٗ األىبٔاء
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 . َٔ إا٤

 . ٚكهٛي٘_ تعاٍ_َٔ ايتهقٜب بهتاب اهلل  ايتشقٜلٴ

ٍٳ ٚايتقنرلٴ َا ٖٛ إ٫ نأَجاي٘ َٔ ايلهٌ َٚا دا٤ إ٫ َجٌ َا "بإٔ ٖقا ايلهٛ

 . دا٤ ب٘ ايلهٌ َٔ قبً٘

 .  _عًِٝٗ ايو٬ّ_ َٔ أػباك ايلهٌ نجرلڈ لٴٚفنڃ

٘ٴ ٕڇ ،ع٢ً إؼاطبٌ اهللٹ ٔٳَٹ إٓ ٚأْ٘ ْع١ُڅبٌإٔ ايكل ٚايتٜٓٛ كهٍٛ  ًٚأ

 . يًعإٌ ٚأْ٘ ك١ٓڅ" اٱه٬ّ

ِٳ ٚايتقنرلٴ ٚإٔ ٚعـ اهلل  ،ِٗا٤ تهقٜبِٗ كهًځلٻدٳ ٔٵَٹ ايوايؿ١ځ َا أُاب ا٭َ

 . ٫ قاي١ ؾٗٛ دا٤ٺ ;٫ٚٙ ٜػلِٖ تأػرلٴ ،يًقٜٔ نقبٛا ٚاقع

َٹكِٖ َٔ إٔ ٜػذلٚا بتأػرلٙ نُا اغذل اٚسقٻ ، ِٗ ست٢ أُابِٗ بػت١ڄًٹبٵقځ ٔٵيقٜٔ 

َٹنځُ  ٚف ٙٹ ٔٵل   . َٚأدٛزٳ ٜأدٛزٳ ؾتضٳ ايواع١ٹ أًلا

 . لِٖ َا ٗ ػًل ايوُاٚات ٚا٭كض َٔ ايـ٫ي١ ع٢ً اـايلٚفنډ

ِٳ ،ٔٳكځتٵأػل٣ أځ إٍ إٔ ٚكا٤ ٖقٙ اؿٝا٠ سٝا٠ڄ َٚٔ اٱّا٤ٹ ٌټ ٣ذنتٴيٹ ;ٚأسه  ن

 . ع٢ً ايباطٌ اؿلټ لٴِٹتٳٓٵٜٚٳ ،َا نوبت ْؿىڈ

٫ ٜوتكِٝ ٖقا  إف ;َٔ ايـ٥٫ٌ ع٢ً ٚسـا١ْٝ اـايل ثِ َا ٗ فيو اـًلڇ

 . ايٓٛاّ بتعـؿ اٯشل١

٘ٴ ٍٴ ،ٚعٔ ا٭٫ٚؿ ،عٔ ايٌلنا٤ _تعاٍ_اهلل  ٚتٓنٜ ع٢ً ٚسـا١ْٝ  ٚا٫هتـ٫

 . _تعاٍ_اهلل 

 . هلٖ٘ ع٢ً ؾعٌ َا ٫ ٜلٜـَٚا ٜٴ
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 . ؿٓا٤ُا٥لٕٚ إٍ اي إؼًٛقاتٹ ٚإٔ ْٝعٳ

 . اؿؿٜ ٖٚٞ ْع١ُڂ ،ايهدل٣ عًِٝٗ ِٖ بايٓع١ُٹٚأعكب فيو تقنرلٴ

ّٳ ـٳڀځثِ عٳ  . ايلهٌ ٚا٭ْبٝا٤ إٍ فنلڇ ايه٬

ٍڇ ٚتٓٛرلڇ ٍڇأِٖٗ ب أسٛاشلِ ٚأسٛا ـٺ أسٛا ٍڇ" قُ  . قَٛ٘ ٚأسٛا

ٌٳ اهللڂ لٳِٳٚنٝـ ْٳ  . ِٗٚاهتذاب ؿعٛاتٹ ،ع٢ً أقٛاَِٗ ايله

ٌٳ ع٘ ائايٕٛ ٔ اهلل ٖٚٛ ؿٜٔ ٚاسـ ٗ أُٛي٘ قڀچٚا بـ٩ِٜٗ دانًډ ٚإٔ ايله

 . قڀعاڄ

َٳ ،ٚأث٢ٓ ع٢ً ايلهٌ  . آَٓٛا بِٗ ٔٵٚع٢ً 

هٝشهِ بٌ  اٯػل٠، ٚإٔ اهللځ ايـْٝا ٚػرلڇ يًُ٪ٌَٓ ٗ ػرلڇ ٚإٔ ايعاقب١ځ

ٌٴ ،ايؿلٜكٌ باؿل  8_17/6 .٘ ع٢ً تبًٝؼ ًلعً٘ځهٳكٴ ٜٚع

ٌپ ؾٹٞ ؾځًځوٺط :_تعاٍ_ إٔ قٛي٘ َٚٔ بـا٥ع اٱعذام ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ _6 ؾٝ٘ ص نڂ

ؾإٕ سلٚؾ٘ تكلأ َٔ آػلٖا ع٢ً ايذلتٝب نُا تكلأ َٔ أٚشلا َع  ;قؤ بـٜعٞ

 .٣ إجٌ َٔ غرل تٓاؾل ٫ٚ غلاب١ٚدلٜاْ٘ فل ،ٚٚؾل٠ ايؿا٥ـ٠ ،ػؿ١ ايذلنٝب

بڀلغ ٚاٚ ايعڀـ، ٚنًتا اٯٜتٌ بين ص كٳبٻوځ ؾځهځبٿلٵط :_تعاٍ_َٚجً٘ قٛي٘ 

ٚدعً٘ َٔ  (إكًٛب إوتٟٛ)أسلف، ٖٚقا ايٓٛع زلاٙ ايوهانٞ  ع٢ً هبع١

 .أُٓاف ْٛع زلاٙ ايكًب

ٚزلاٖا اؿلٜلٟ ٗ  ،ت٘ٚػّ ٖقا ايِٓـ َا ٜتأت٢ ايكًب ٗ سلٚف نًُا

ٚٚٓض  ،عًٝ٘ إكا١َ ايواؿه١ عٌل٠ ٢ٓٳٚبٳ (َا ٫ ٜوتشٌٝ با٫ْعهاي)إكاَات 

ا٭َج١ً تهًـ ٚتٓاؾل ٚغلاب١، ٚنقيو ، ٚٗ َعِٛ َا ٚٓع٘ َٔ ُْٚٛاڄ ْجلاڄ ١أَجً
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ؾعًٝو  ;ٚايٌٛاٖـ َقنٛك٠ ٗ نتب ايبـٜع ،َا ٚٓع٘ غرلٙ ع٢ً تؿاٚتٗا ٗ فيو

 . ماؿت ثك٬ڄ بتتبعٗا، ٚنًُا ماؿت ط٫ٛڄ

ٖٚٛ ْٛع ُعب إوًو قًٌٝ =: قاٍ ايع١َ٬ ايٌرلامٟ ٗ ًلغ إؿتاغ

 .+ا٫هتعُاٍ

 . ؾٗٛ َٔ َبتهلات ايكلإٓ ;يعلبٚقع ٗ ن٬ّ ا ٚمل ٜقنلٚا َٓ٘ ٦ًٝاڄ: قًت

 فنل أٌٖ ا٭ؿب إٔ ايكآٞ ايؿآٌ ايبٝواْٞ ماك ايعُاؿ ايهاتب ؾًُا كنب

ڀٔ ايكآٞ إٔ ؾٝ٘ ؿؾ +هل ؾ٬ نبا بو ايؿلي=: يِٝٓلف َٔ عٓـٙ قاٍ ي٘ ايعُاؿ

 .ٚؾٝ٘ قؤ ايكًب +ؿاّ ع٬ ايعُاؿ=: ١ٜٗؾأداب٘ ع٢ً ايبـ ايكًبٹ ٔٳوٿشٳَٴ

17/61_62 

ٚٳنڂٓٻا ٚٳؿٳاط_7 ّڇ  ٛٵ ِٴ ايڃكځ ٘ٹ غځٓٳ ٌٳتٵ ؾٹٝ ٕڇ ؾٹٞ ايڃشٳلٵخٹ إڇفٵ ْٳؿځ ُٳا ٕٳ إڇفٵ ٜٳشٵهڂ ُٳا ٚٳهٴًځٝٵ ٚٴٚؿٳ 

ٔٳ  ـٹٜ ٖٹ ًٳا ِٵ  ٗڇ ُٹ ًڃُاڄ (78)يٹشٴهڃ ٚٳعٹ ٚٳنڂ٬ڋ آتٳٝٵٓٳا سٴهڃُاڄ  ٕٳ  ُٳا ٖٳا هٴًځٝٵ ُٵٓٳا ٗٻ  .صؾځؿځ

; ؾعاڄٚنإ ابٓ٘ هًُٝإ س٦ٓٝق ٜا ٚػ٬ُتٗا إٔ ؿاٚؿ دًى يًكٔا٤ بٌ ايٓاي،

ؾاػتِِ إٍ ؿاٚؿ كد٬ٕ أسـُٖا عاٌَ  ;ؾهإ هًى ػاكز باب بٝت ايكٔا٤

ٗ سلخ ؾُاع١ ٗ مكع أٚ نلّ، ٚاٯػل كاعٞ غِٓ ؾُاع١، ؾـػًت ايػِٓ 

إف  ;ؾك٢ٔ ؿاٚؿ إٔ تعڀ٢ ايػِٓ ٭ُشاب اؿلخ ;ؾأؾوـت َا ؾٝ٘ اؿلخ ي٬ٝڄ

ا سهِ بقيو نإ مثٔ تًو ايػِٓ ٜواٟٚ مثٔ َا تًـ َٔ فيو اؿلخ، ؾًُ

 يٛ نٓت أْا قآٝاڄ: ؾكّ أَلُٖا ع٢ً هًُٝإ، ؾكاٍ ،ٚػلز اـُِإ

 ؟َافا نٓت تكٔٞ: ؾأسٔلٙ ٚقاٍ ي٘ ;ؾبًؼ فيو ؿاٚؿ ;ؿهُت بػرل ٖقا

إٔ ٜأػق أُشاب : قاٍ؟ َٚا ٖٛ: قاٍ ،إْٞ كأٜت َا ٖٛ أكؾل باؾُٝع: اٍق
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 ،عٛؿ نُا نإست٢ ٜ نا٬َڄ ًِٜٚش٘ عاَاڄ ،ايػِٓ اؿلخ ٜكّٛ عًٝ٘ عاًَِٗ

ؾٝٓتؿعٛا  ;لاعِٝٗيِ ٜٚلؿٙ إٍ أُشاب٘، ٚإٔ ٜأػق أُشاب اؿلخ ايػِٓ توًچ

٭ٍٚ ؾإفا نٌُ اؿلخ ٚعاؿ إٍ ساي٘ ا ;َٔ أيباْٗا ٚأُٛاؾٗا ْٚوًٗا ٗ تًو إـ٠

 .ُلف إٍ نٌ ؾلٜل َا نإ ي٘

 17/116 .ٚق٢ٔ بُٝٓٗا بقيو ،ٚؾكت ٜا بين: ؾكاٍ ؿاٚؿ

ًڃٓٳاٚٳٳط _8 ٌٳ َٳا أځكٵهٳ ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ  .ص(107)ىځ إڇ٫ډ كٳسٵ

 ،ٚتِـٜل ؿعٛت٘"ك٠ ع٢ً عُاؿ إثبات ايلهاي١ حملُـأقُٝت ٖقٙ ايوٛ

ٚعـ اهلل ؾِٝٗ ٚإثبات ؾاؾتتشت بإْقاك إعاْـٜٔ باقذلاب سوابِٗ ًٚٚو سًٍٛ 

ثِ فنلت طا٥ؿ١  ،َٔ ايلهٌ، ٚفنلٚا إْا٫ڄ ٚأْ٘ مل ٜهٔ بـعاڄ"كهاي١ قُـ

 . ٚؽًٌ فيو َٛاعٜ ٚؿ٥٫ٌ ،ٌَِٝٓٗ ع٢ً ايتؿِ

 ؿت ٖقٙ اؾ١ًُ ع٢ً ْٝع َا تكـّ َٔ فنل ا٭ْبٝا٤ ايقٜٔ أٚتٛا سهُاڄڀٹٚعٴ

ٌَت١ًُ ع٢ً ُٚـ  ؾذا٤ت ٖقٙ اٯ١ٜ ;ٚفنل َا أٚتٛٙ َٔ ايهلاَات ،ٚعًُاڄ

 ." داَع يبعج١ قُـ

ٗا ٚؿٚاَٗا، ٚفيو نْٛٗا تٓاهب عَُٛٳ َٚنٜتٗا ع٢ً ها٥ل ايٌلا٥ع َن١ٜڅ

ٗٳا آٜٳ١ڄ طؾٗقٙ اؾ١ًُ عڀـ ع٢ً ١ًْ  ;ًعإٌيك١ٓ  ٚٳابٵٓٳ ٖٳا  ًڃٓٳا ٚٳدٳعٳ

ٌٳ ُٹ ًڃعٳايځ  165_7/164 .ٕٓاقب ا٭ْبٝا٤، َٚا بُٝٓٗا اعذلاض ٚاهتڀلاؿ ػتاَاڄص يٹ

ؽًل ْؿو٘ اينن١ٝ غًل ايل١ٓ،  :ا٭ٍٚ: ٚتؿٌِٝ فيو ٜٛٗل ٗ َٛٗلٜٔ _9

 . إساط١ ايل١ٓ بتِاكٜـ ًلٜعت٘ :ٚايجاْٞ

ؾكـ قاٍ ؾٝ٘ أبٛ بهل قُـ بٔ طاٖل ايكٝوٞ اٱًبًٝٞ أسـ  :إٛٗل ا٭ٍٚؾأَا 
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ٍ ايكلٕ ت٬َق٠ أبٞ عًٞ ايػواْٞ ٖٚٔ أدام شلِ أبٛ ايٛيٝـ ايبادٞ َٔ كدا

٥ً٘ ْٚٝع سلا ،ؾهإ نْٛ٘ ك١ٓ ;بن١ٜٓ ايل١ٓ " ٔ اهلل قُـاڄمٜٻ= :اـاَى

 .عٖ_ ا +ُٚؿات٘ ك١ٓ ع٢ً اـًل ،ك١ٓ

ل ايل١ٓ ؾڀل ع٢ً ػًڂ " ٜعين إٔ قُـاڄ: قًت ،ض ٗ ايٌؿا٤فنلٙ عٓ٘ عٝا

يتتهٕٛ َٓاهب١ بٌ كٚس٘ اينن١ٝ ٚبٌ َا ًٜك٢ إيٝ٘  ;ٗ ْٝع أسٛاٍ َعاًَت٘ ا٭١َ

َٔ ايٛسٞ بٌلٜعت٘ اييت ٖٞ ك١ٓ ست٢ ٜهٕٛ تًكٝ٘ ايٌلٜع١ عٔ اٌْلاغ ْؿى 

نإ ػًك٘ = :عا١ٌ٥قايت  ،كغبت٘ ٚػًك٘ إٔ هـ َا ٜٛس٢ ب٘ إيٝ٘ ٥٬َُاڄ

 +.ايكلإٓ

ٚمل ِٜـ ب٘  ،ٗ ٖقٙ ايوٛك٠ بُٛـ ايل١ٓ " قُـاڄ اهللڂ ّٻٚشلقا ػٳ

ٔٵ ط :_تعاٍ_غرلٙ َٔ ا٭ْبٝا٤، ٚنقيو ٗ ايكلإٓ نً٘، قاٍ  َٹ ٍٷ  ِٵ كٳهٴٛ ـٵ دٳا٤ٳنڂ يځكځ

ٌٳ كٳ٤ٴٚفٷ كٳسٹ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹايڃ ّٷ عٳًځٝٵهڂ ِٵ سٳلڇٜ َٳا عٳٓٹتټ ٘ٹ  ِٵ عٳنڇٜنٷ عٳًځٝٵ ِٷأځْؿڂوٹهڂ  .صٝ

ُٳا كٳسٵط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ِٵؾځبٹ ٗٴ ٘ٹ يٹٓٵتٳ يځ ٔٵ ايًډ َٹ  ،أٟ بل١ٓ دبًو عًٝٗاص ُٳ١ٺ 

إٔ كهٍٛ اهلل ٕا ًر ٚدٗ٘ ّٜٛ : ٚٗ سـٜح َوًِ ،ؾهٓت شلِ يٝٓاڄ ;ٚؾڀلى بٗا

 إْٞ مل أبعح يعاْاڄ: =يٛ ؿعٛت عًِٝٗ ؾكاٍ: اب٘ ؾكايٛاأسـ ًل فيو ع٢ً أُش

 . +ٚإِا بعجت ك١ٓ

ؾٗٛ َٛٗل تِاكٜـ  :ٛٗل ايجاْٞ َٔ َٛاٖل نْٛ٘ ك١ٓ يًعإٌٚأَا إ

 :_تعاٍ_٭ٕ قٛي٘  ;أٟ َا ؾٝٗا َٔ َكَٛات ايل١ٓ ايعا١َ يًؼًل نًِٗ، ًلٜعت٘

ٌٳط ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄط :َتعًل بكٛي٘ صيٹ  167_17/166 ص.كٳسٵ

ػّ ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ بُٛـ ايل١ٓ _ تعاٍ_٫ دلّ إٔ اهلل  _10
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عًٝ٘ _ؾُٝا سهاٙ ػڀابا َٓ٘ ٕٛه٢  _تعاٍ_ًاك إٍ فيو قٛي٘ ٚقـ أ ،ايها١ًَ

ٕٳ اينٻنځا٠ځ ط :_ايو٬ّ ٚٳٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ  ٔٳ ٜٳتٻكڂٛ ٗٳا يٹًډقٹٜ ٞٵ٤ٺ ؾځوٳأځنڃتٴبٴ ًٳ ٌٻ  ٚٳهٹعٳتٵ نڂ ُٳتٹٞ  ٚٳكٳسٵ

ٕٳ  َٹٓٴٛ ِٵ بٹآٜٳاتٹٓٳا ٜٴ٪ٵ ٖٴ ٔٳ  ٞٻ ا٭ڂ( 156)ٚٳايډقٹٜ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايلٻهٴٛ ٔٳ ٜٳتٻبٹعٴٛ ٞٻايډقٹٜ  .اٯ١ٜ صَٿ

ٞٵ٤ٺط :_تعاٍ_ؾؿٞ قٛي٘  ًٳ ٌٻ   ;إًاك٠ إٍ إٔ إلاؿ ك١ٓ ٖٞ عا١َص ٚٳهٹعٳتٵ نڂ

ٚأْٗا  ،ؾاَتامت ًلٜع١ اٱه٬ّ بإٔ ايل١ٓ ٬َم١َ يًٓاي بٗا ٗ ها٥ل أسٛاشلِ

 . سا١ًُ بٗا ؾُٝع ايٓاي ٫ ٭١َ ػا١ُ

ٛي ايبٌل١ٜ َٔت إٔ أسٛاٍ ايٓؿ ًلٜع١ اٱه٬ّ بٗقٙ إن١ٜ ُٝٝنڇ ٚسه١ُڂ

ٚإٔ تـؾع عٓٗا  ،عًٝٗا عِٛك ٚأطٛاك تٗٝأت بتڀٛكاتٗا ٭ٕ تواي بايل١ٓ

ؾُا ٗ ايٌلا٥ع ايوايؿ١ َٔ  ;إٌك١ إ٫ َكاؿٜل ٓلٚك١ٜ ٫ تكاّ إِاحل بـْٚٗا

مل هل ٗ  _ َٚا ٗ ًلٜع١ اٱه٬ّ َٔ ُشض ايل١ٓ ،اػت٬ٙ ايل١ٓ بايٌـ٠

 .اؿه٢١ُ مَٔ َٔ ا٭مَإ إ٫ ع٢ً َكتٔ

َِاؿؾتٗا  _ شلا إتبع١ځ ٚا٭١َځ ،ٚايقٟ دا٤ بٗا ،ٚيهٔ اهلل أهعـ ٖقٙ ايٌلٜع١ځ

يًنَٔ ٚايڀٛك ايقٟ اقتٔت سه١ُ اهلل ٗ هٝاه١ ايبٌل إٔ ٜهٕٛ ايتٌلٜع شلِ 

 . إٍ اْكٔا٤ ايعامل ك١ٓٺ تٌلٜعٳ

 :_تعاٍ_قاٍ  ،ع٢ً ؿعا٥ِ ايل١ٓ ٚايلؾل ٚايٝول ؾأقُٝت ًلٜع١ اٱه٬ّ

ٔٵ سٳلٳزڈٚٳط َٹ ٔڇ  ـٿٜ ِٵ ؾٹٞ اي ٌٳ عٳًځٝٵهڂ ِٵ ايڃٝٴوٵلٳ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ ص َٳا دٳعٳ ٘ٴ بٹهڂ ـٴ ايًډ ٜٴلڇٜ

ِٵ ايڃعٴوٵلٳ ـٴ بٹهڂ  .+بعجت باؿٓٝؿ١ٝ ايوُش١: ="ٚقاٍ ايٓيب صٚٳ٫ ٜٴلڇٜ

ٌ َٔ ًـ٠ ٗ مٛ ايكِاْ ٚاؿـٚؿ ؾإِا ٖٛ ٕلاعا٠ تعاكض ايل١ٓ ٝٻؼٳتٳَٚا ٜٴ

ْڇ سٳٝٳا٠څط :_تعاٍ_إيٝ٘ قٛي٘ ٚإٌك١ نُا أًاك  ِٳا ِٵ ؾٹٞ ايڃكٹ  ص.ٚٳيځهڂ
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 . ٚك١ٓ ببك١ٝ ايٓاي ،ؾايكِاْ ٚاؿـٚؿ ًـ٠ ع٢ً اؾٓا٠

ٚأَا ك١ٓ اٱه٬ّ با٭َِ غرل إوًٌُ ؾإِا ْعين ب٘ كٓت٘ با٭َِ ايـاػ١ً 

 .ِٖٚ أٌٖ ايق١َ ،ؼت هًڀاْ٘

ايعـٍ بِٝٓٗ ٗ ٚإدلا٤  ،ٚكٓت٘ بِٗ عـّ إنلاِٖٗ ع٢ً َؿاكق١ أؿٜاِْٗ

 . ٚعًِٝٗ َا عًِٝٗ ٗ اؿكٛم ايعا١َ ،ا٭سهاّ عٝح شلِ َا يًُوًٌُ

ٌٳط :_تعاٍ_ٗ قٛي٘  (ايعإٌ)عٖقا ٚإٕ أكٜـ ب ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ ايٓٛع َٔ ص إڇ٫ډ كٳسٵ

أْٛاع إؼًٛقات فات اؿٝا٠ ؾإٕ ايٌلٜع١ تتعًل بأسٛاٍ اؿٝٛإ ٗ َعا١ًَ اٱْوإ 

ِٵ ط :_تعاٍ_إف ٖٛ كًٛم ٭دٌ اٱْوإ قاٍ  ;٘ ب٘ٚاْتؿاع ،إٜاٙ ٛٳ ايډقٹٟ ػٳًځلٳ يځهڂ ٖٴ

ُٹٝعاڄ َٳٓٳاؾٹعٴ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ ص َٳا ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ دٳ ٚٳ ٗٳا ؿٹفٵ٤ٷ  ِٵ ؾٹٝ ٗٳا يځهڂ ّٳ ػٳًځكځ ٚٳا٭ځْٵعٳا

ٕٳ  ٗٳا تٳأڃنڂًڂٛ َٹٓٵ ٕٳ( 5)ٚٳ ٌٳ تٳوٵلٳسٴٛ ٚٳسٹ ٕٳ  ٌٳ تٴلڇوڂٛ ٍٷ سٹ ُٳا ٗٳا دٳ ِٵ ؾٹٝ ٌٴ ( 6) ٚٳيځهڂ ُٹ ٚٳتٳشٵ

ِٷ ِٵ يځلٳ٤ٴٚفٷ كٳسٹٝ ٕٻ كٳبٻهڂ ٌٹلٿ ا٭ځْؿڂىڇ إڇ ٘ٹ إڇ٫ډ بٹ ْٛٴٛا بٳايٹػٹٝ ِٵ تٳهڂ ـٺ يځ ِٵ إڇيځ٢ بٳًځ  ص. أځثٵكځايځهڂ

ٚقـ أفْت ايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬ يًٓاي ٗ ا٫ْتؿاع َا ٜٓتؿع ب٘ َٔ اؿٝٛإ ٚمل 

قٜب اؿٝٛإ يػرل أنً٘، ّ تعلٿٚسٴ ،ُٝـ ايًٗٛ ٙٳلڇٚيقيو نڂ ;تأفٕ ٗ غرل فيو

 . ٚعـ ؾكٗا٩ْا هبام اـٌٝ كػ١ِ يًشاد١ ٗ ايػنٚ ٚمٛٙ

ٜح إٛطأ عٔ أبٞ ٖلٜل٠ ؾؿٞ سـ ;ٚكغبت ايٌلٜع١ ٗ ك١ٓ اؿٝٛإ

ؾُٮ  ،ؾٓنٍ ٗ ب٦ل ،ًٜٗح َٔ ايعڀٍ إٔ اهلل غؿل يلدٌ ٚدـ نًباڄ= :َلؾٛعاڄ

 . + ي٘ؾػؿل اهلل ،ؾوك٢ ايهًب ،ٚأَوه٘ بؿُ٘ ست٢ كقٞ ،ػؿ٘ َا٤ٶ

دٝض ك١ٓ ايٓاي يذل ;أَا إ٪فٟ ٚإٔل َٔ اؿٝٛإ ؾكـ أفٕ ٗ قتً٘ ٚطلؿٙ

٘ٳ مٴٛڇعٵٚٗ تؿاٌُٝ ا٭سهاّ َٔ ٖقا ايكبٌٝ نجل٠ ٫ ٜٴ ،ع٢ً ك١ٓ ايبٗا٥ِ  ايؿكٝ

 170_17/168 .ٗاتتبعٴ
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 15 ازلٴ٘ ٫ٚٚؿت٘_ 

 15 تٳًځكِّٝ٘ ايعًِ_ 
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 178 ايتك٣ٛ ايٌلع١ٝ_ 9إتكٞ     _ 8اشلـ٣ ايٌلعٞ     _ 7

 179 اٱْؿام_ 11ايلمم ًلعاڄ عٓـ أٌٖ ايو١ٓ     _ 10

 179 ايعقاب_ 13إلاؿ َٔ ايكًٛب     _ 12

ٔٵ ايٓٻايڇ: ط_تعاٍ_قٛي٘ _ 14 َٹ  180 ػدل َكـّ، ٚايؿا٥ـ٠ َٔ فيوص: ٚٳ
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١َٝ٬ ع٢ً إوًِ ٗ ايـْٝا ٜكتٔٞ أْ٘ غرل ػايـ إٔ إدلا٤ ا٭سهاّ اٱه_ 15

 180 ٗ ايٓاك، ٚايلؿ ع٢ً اـٛاكز

 181 ا٭عُاٍ شلا إلتب١ ايجا١ْٝ بعـ اٱّإ ٚاٱه٬ّ_ 16

ع٢ً ايعامل إتٌبع باٱط٬ع ع٢ً َكاُـ ايٌلٜع١ ٚتِاكٜؿٗا إٔ ٜٴؿځلٿم _ 17

ٚإعتني١ ٗ اعتباك بٌ َكاَات ػڀاباتٗا، َٚٓاق١ٌ يًؼٛاكز ٚاٱبا١ٝٓ 

 182 ايٛعـ ٚايٛعٝـ

 183 ايٓؿى ٗ يوإ ايعلب_ 19اــاع ؾعٌ َقَّٛ إ٫ ٗ اؿلب     _ 18

 184 اٱؾواؿ ٗ ا٭كض_ 22َع٢ٓ إؾواؿ إٓاؾكٌ       _ 21إلض       _ 20

 185 ايٌٝاطٌ_ 23

ٕٳ: ط_تعاٍ_قٛي٘ _ 24 ـٴٚ ٗٳا ػٳايٹ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ  185 ِ ا٫ْكڀاعاسذلاي َٔ تٖٛص: ٚٳ

 186 ا٫هتشٝا٤ ٚاؿٝا٤_ 25

ٓٳ١ڄ: طَع٢ٓ_ 26 ـٳ: طَع٢ٓ_ 27ص     َٳا بٳعٴٛ  186 صنځٝٵ

 187 تعلٜؿ٘ ٗ ايًػ١ ٚا٫ُڀ٬غ: ايهؿل_ 28

 189 َع٢ٓ اؿٝا٠_ 29

 190 سـٜح سٍٛ اؿه١ُ ٚايتعًٌٝ_ 30

 191 أكدض ايكٛيٌ إٔ ايوُا٤ ػًكت قبٌ ا٭كض_ 31

ُٳٗا آؿّ_ 35_33ًِ اهلل        ؿيٌٝ عُّٛ ع_ 32  191 ٗ ا٭زلا٤ اييت عٴِّ

 193 تعلٜـ اؾ١ٓ_ 36

 193 ، ٚعح سٍٛ ا٭ػ٬مخٴكٳٛٵا٭ػ٬م تٴ_ 37

٘ٹ: طتؿورل_ 38 ٔٵ كٳبٿ َٹ ّٴ   195 صؾځتٳًځكډ٢ آؿٳ

 196 ايتٛب١ تذلنب َٔ عًِ ٚساٍ ٚعٌُ_ 39
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 196 .......ا٥ٌٝإهل بٓٛايعًُا٤ َٕٓٗٝٛ إٔ ٜأتٛا َا ْٗٞ عٓ٘ _ 40

ٗ َوأي١ أػق ا٭دل٠ٹ ع٢ً تعًِٝ ايكلإٓ ٚايـٜٔ، َع ق١ِ سـثت _ 42_41

ٍٳ أػقٹ أ١ُ٥ٹ تْٛىٳ ا٭دٛكٳ ع٢ً اٱَا١َ ـټنډايٞ سٛ  196 بٌ ابٔ علؾ١ ٚاي

 198 َع٢ٓ اي٠٬ِ ايٌلعٞ_ 44ايٓوٝإ ٚايوٗٛ        _ 43

ا٫هتعا١ْ  أٌُ ايتـٜٔ ٚاٱّإ َٔ ٓلٚب ايِدل، َٚع٢ٓ_ 47_45

ٗٳا يځهځبٹرلٳ٠څ: طباي٠٬ِ، ٚ َع٢ٓ  199 صٚٳإڇْٻ

ٌٳ: ط_تعاٍ_سٍٛ قٛي٘ _ 48 ، ٚق١ِ ايٛمٜل ا٭ْـيوٞ صٜٳا بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ

 201 ايوًُاْٞ َع ًَو إػلب ابٔ عٓإ

ٌٳ: طَع٢ٓ_ 49 ُٹ  202 صايڃعٳايځ

 204 َع٢ٓ ايٌؿاع١، ٚثبٛتٗا_ 51_50

 206 ٌ ٗ َِلإهلا٥ٝ َبـأ اهتكلاك بين_ 52

بايتؼؿٝـ، ص ؾځلٳقڃٓٳاطاتؿام ايكلا٤ات إتٛاتل٠ ايعٌل ع٢ً قلا٠٤ _ 53

 208 ٚاؿه١ُ َٔ فيو، ٚإكِٛؿ َٔ ايبشل

ٔٻ: طتعلٜـ_ 55  تعلٜـ ايِاعك١_ 54 ُٳ ٛٳ٣: طتعلٜـ_ 56ص ايڃ ًڃ  209 صايوٻ

ٌٳ: طتؿورل قٛي٘_ 57 ْٛٴٛا قٹلٳؿٳ٠ڄ ػٳاهٹ٦ٹ ِٵ نڂ ٗٴ ًڃٓٳا يځ  210 صؾځكڂ

 211 ٓـ ايعًِ، ٚٓـ اؿًِ: اؾٌٗ_ 58

 212 (ناؿ): عح سٍٛ ايؿعٌ_ 59

ٔٵ ٫ ٜعلف ايكلا٠٤ ٚايهتاب١_ 60 َٳ  213 ا٭َٞ 

 214 اٱسوإ يوا٥ل ايٓاي_ 61

 214 تعلٜـ ايلٚغ_ 64        عح سٍٛ عٝو٢ َٚلِٜ_ 63_62

ِٵ: طَع٢ٓ قٛي٘_ 66        صقځًٹ٬ٝڄ: طَع٢ٓ_ 65 ٗٴ ـٳْٻ  216 صٚٳيځتٳذٹ
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 217 ايٓؿى: ايكًب ٖٓا َع٢ٓ_ 67

 217 ايًػات ٗ َٝها٥ٌٝ_ 68

 218 _عًٝ٘ ايو٬ّ _ عح ٗ هًُٝإ _ 69

 218 عح ٗ ايوشل ٚنْٛ٘ َٔ إعاكف ايكـ١ّ_ 70

 218 : ايوشل_ 73        أٍُٛ ايوشل ث٬ث١_ 72_71

 221 :ٖاكٚت_ 75         عح سٍٛ بابٌ_ 74

 223 _عًٝ٘ ايو٬ّ_ِٝ ٚؾا٠ إبلاٖ_ 76

 224 :ايجُلات ْع مثل٠ ٖٚٞ_ 77

٘ٹ: ط_تعاٍ_ن٬ّ سٍٛ قٛي٘ _ 79_78 ِٴ بٳٓٹٝ ٖٹٝ ٗٳا إڇبٵلٳا ُٻ٢ بٹ ٚٳ  224 اٯ١ٜ...ص ٚٳ

 226 _عًٝ٘ ايو٬ّ_عح ٗ إهشام _ 81_80

 227 :اؿٓٝـ_ 82

ٗٳا٤ٴ: ط_تعاٍ_تؿورل قٛي٘ _ 88_83 ٍٴ ايوټؿځ ب١ً، ، ٚسـٜح عٔ ايكصهٳٝٳكڂٛ

 227 ٚاهتكباٍ ايٝٗٛؿ يبٝت إكـي، ٚؼٌٜٛ ايكب١ً

ـٳا٤ٳ: طقٛي٘_ 90        تعلٜـ ايٛه٘_ 89 ٗٳ ًٴ ْٛٴٛا   231 صيٹتٳهڂ

 233 ..................َٔ َه٬ُت َع٢ٓ ايٌٗاؿ٠_ 91

 233 :ا٭ٖٛا٤_ 92

ٞٵ٤ٺ: طٗ قٛي٘_ 94_93 ٌٳ ِٵ بٹ ٛٳْٻهڂ  233 اٯ١ٜ...ص ٚٳيځٓٳبٵًڂ

 234 ٠٬ِ ٗ ن٬ّ ايعلبسكٝك١ اي_ 95

 235 ايٌعا٥ل_ 97        ايِؿا ٚإل٠ٚ_ 96

ّٴ عًٝ٘ إٔ ٜهتِ َٔ عًُ٘ َا ؾٝ٘ ٖـ٣ٶ يًٓاي_ 98 ِٴ ٜٳشٵلٴ  236 ايعايٹ

 236، +٫ وٌ يًعامل إٔ ٜقنل يًٛامل تأ٬ٜٚڄ أٚ كػ١ِ: =قٍٛ ابٔ علؾ١_99
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 ٚفنلٴ ق١ِٹ هًڀإ قلطب١ عبـايلٓٔ ايـاػٌ َع و٢ٝ ايًٝجٞ

ٔٳ تٳابٴٛا: طقٛي٘_ 100  237 اهتجٓا٤ َٔ ايقٜٔ ٜهتُٕٛ، ًٚلٙ ايتٛب١ص إڇ٫ډ ايډقٹٜ

َا كٟٚ عٔ عُل أْ٘ نتب إٍ عُلٚ بٔ ايعاْ أ٫ وٌُ دٍٝ _ 101

إوًٌُ ٗ ايبشل، ٚاهت٦قإ َعا١ٜٚ عجُإ ٗ غنٚ قدلْ ٚقوڀٓڀ١ٝٓٝ، َع 

 237 سـٜح سٍٛ كنٛب ايبشل

 238 َٔ ؾٛا٥ـ ايلٜاغ_ 102

 238 ايتشكٝل إٔ اؿڂبٻ ٜتعًل بٹقٹنڃلڇ إل٤_ 103

ا٫قتـا٤ بايٌٝڀإ إكهاٍ ايٓؿى ع٢ً ايعٌُ َا ٜٛهٛه٘ شلا َٔ _ 104

 238 :اؿلاّ_ 106          :ايؿشٌا٤_ 105          اـٛاطل ايبٌل١ٜ

 239 ، َٚـيٍٛ ايـّؼلِٜ ايـّ، ٚاؿه١ُ َٔ فيو _108_107

 240 ـٓنٜلسه١ُ ؼلِٜ ؿِ ا_ 109

 240 اهتكلا٤ بـٜع_ 110

ٔٳطعح سٍٛ ِْب _ 111 ِٻابٹلڇٜ  241 صاي

ْٴ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 112 ِٳا ِٵ ايڃكٹ َٳٓٴٛا نڂتٹبٳ عٳًځٝٵهڂ ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ  242 صٜٳا أځٜټ

 244 اي١ُٝٛ_ 113

ِٴ ايِٝاّ_ 115_114  244 سٹهځ

َٹًځ١څ: طٗ قٛي٘_ 116 ٌٳلٳ٠څ نځا ًڃوځ عٳ  245 ايؿقيه١، ٚايٓشت، َٚع٢ٓ صتٹ

 246 سه١ُ نٕٛ ا٭ٜاّ عٌل٠_ 117

 246 :ا٭يباب_ 118

 246 ، ٚا٭ٜاّ إعـٚؿات ايج٬ث١طًب فنل اهلل ٗ أٜاّ اؾُاك_ 119

 247 اٱعذاب_ 120
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ِٷ ع٢ً ؿاك ايعكاب إٛقـ٠ ْاكاڄ، عح سٍٛ دِٗٓ_ 121  247 دِٗٓ عٳًځ

 248 ٤ع١َ٬ ايباطٔ تهٕٛ ٗ تِلؾات إل_ 122

 249 َع٢ٓ تنٌٜ اؿٝا٠ يًقٜٔ نؿلٚا_ 123

ِٵلٴٖا ٗ ث٬ث١ أْٛاع_ 124  249 اهتكلا٤ٴ ٕٛاقع ايتنٌٜ إقَّٛ، ٚسٳ

ّٴ ػٴًٹلٳ ٗ أسؤ تكِٜٛ ًٜٝل بايقنل دوُاڄ ٚعك٬ڄ، ٚسٛا٤ ػًكت _ 125 آؿ

 250 ٗ أسؤ تكِٜٛ ًٜٝل با٭ْج٢، ٚأكبع١ أهباب ي٬مڀاٙ عٔ ايؿڀل٠ ايڀٝب١

ٌٳاك٠ ٚايٓٿقٳاك٠_ 126  253 (ٕډا)عح سٍٛ _ 127          ايبٹ

اي٤ٌٞ قـ ٜهٕٛ يقٜقاڄ ٥٬َُاڄ، ٚيهٔ _ 129  ايكتاٍ نلٜ٘ يًٓؿٛي  _ 128

اكتهاب٘ ٜؿٔٞ ي٬ًٗى، ًٚإٔ ْٗٛك ايٓاي ايػؿ١ً عٔ ايعاقب١ ٚايػا١ٜ أٚ 

 253 دًٗٗا

 254 َٔ بٌ ٦ًٌْٝٛاّ ايٛدٛؿ ٗ ٖقا ايعامل بتٛيـ اي٤ٌٞ  ٌٳعٹدٴ_ 130

 255 قڂتٌ، ٫ٚ تكبٌ تٛبت٘"َٔ هبٻ ايٓيب_ 131

 255 سٍٛ ايلؿ٠، ٚسه١ُ تٌلٜع قتٌ إلتـ_ 134_132

 256 ٚايتڀٗرل دجُاْٞ ،ايتٛب١ تڀٗل كٚساْٞ_ 136          إٝول_ 135

ٛٳ٣: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 137 ٕٵ تٳعٵؿڂٛا أځقڃلٳبٴ يٹًتٻكڃ  256 صٚٳأځ

 257 ايّٓٛ_ 140          ؿاع١ايٌ_ 139_138

 258 ، ٚأقواَٗا، ٚأُٛشلا، ٚعًَٛٗااؿه١ُ عح ٗ_ 145_141

 263 َا ىڀل ٗ ايٓؿى_ 146

 264ُسٕ ُٚآهُعى  ُ

 264 ٚد٘ توُٝتٗا، ٚأزلا٩ٖا ا٭ػل٣، ْٚنٚشلا_ 1

 264 أغلآٗا_ 2
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 266 اٱلٌٝ_ 4          ايتٛكا٠_ 3

إكِٛؿ َٔ احملهُات ٚإتٌابٗات ع٢ً أقٛاٍ  ػ٬ف ايعًُا٤ ٗ تعٌٝ_ 7_5

 267 َلدعٗا إٍ تعٌٝ َكـاك ايٛٓٛغ ٚاـؿا٤، عح سٍٛ ٖقٙ إوأي١

 270 مٜؼ ايكًب ٜتوبب عٔ عٛاكض تعلض يًعكٌ_ 8

ُٳ١ڄ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 9 ـٴْٵوځ كٳسٵ ٔٵ يځ َٹ ٖٳبٵ يځٓٳا   270 صٚٳ

 271 ا٬ُغ ا٫عتكاؿ أِٖ َا ابتـ٨ ب٘ اٱه٬ّ_ 10

 271 سب٘ ا٭عُاٍ_ 11

 271 عح ٗ آؿّٚ ْٝع أٌٖ ا٭ؿٜإ، آؿّ اهِ أبٞ ايبٌل عٓـ_ 12

 272 ، ٚايٛدٝ٘ايوٝٿـ ٚايو٪ؿؿ _15_13

ِٳّ_ 17          ايهٌٗ_ 16  273 ايبٹلټ_ 18          ايكځ

 274 عح سٍٛ به١_ 19

ُٵأځ١ْ ٚايڀڊُأ١ْٓٝ_ 21          ايبٹڀا١ْ_ 20  275 ايڀډ

 275 ، ٚعح ٗ اهتػٓا٤ إوًٌُ عٓ٘سه١ُ ؼلِٜ ايلبا _23_22

 277 بِٗ ٚتٜٓٛ٘ ع٢ً إتكٌ، ُؿات ثٓا٤_ 24

ٌٳ١ڄ: طٗ قٛي٘_ 25 ٔٳ إڇفٳا ؾځعٳًڂٛا ؾځاسٹ  278 اٯ١ٜ...ص ٚٳايډقٹٜ

ٛٵتٳ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 26 ُٳ ٛٵٕ ايڃ ُٳٓٻ ِٵ تٳتٳ ـٵ نڂٓٵتٴ  279 اٯ١ٜ...ص ٚٳيځكځ

 279 َؿڀٛكاڄ ع٢ً ايل١ٓ"أڂكهٌ قُـ_ 28          ٌايِّ_ 27

 280 ايقٚم سكٝكت٘_ 29

 281ُسٕ ُٚ لٍ يفٞ

 281 أغلآٗا_ 2          توُٝتٗا_ 1

 282 عح ٗ تعـؿ اينٚدات ٚسهُ٘_ 5_3
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 284 قـ تهلٙ ايٓؿٛي َا ٗ عاقبت٘ ػرل_ 6

 284 عح سٍٛ ن١ًُ ا٭َٗات_ 7

 285 ، َٚوا٥ٌيهبا٥ل ٚايِػا٥ل َٔ أسها٢ًّ إثبات اٜذلتب عَا _ 8

 286 ايتُِٝ، عح سٛي٘، ٚسه١ُ تٌلٜع٘_ 9

 287 أع٢ً ايكٛاٌْ ٖٞ ايٌلا٥ع اٱشل١ٝ_ 10

َٔ أهلاك ايٌلٜع١ سلُٗا ع٢ً تعُِٝ اؿل١ٜ ٗ اٱه٬ّ بهٝؿ١ٝ _ 11

 288 َٓت١ُٛ

 289 عح سٍٛ ايـ١ٜ_ 12

ٗٳا: طٗ قٛي٘_ 14_13  292  قتٌ ايٓؿى عُـاڄ، عح ٗصػٳايٹـاڄ ؾٹٝ

ٌٴ: طٗ قٛي٘_ 15 ٔٵ قځبٵ َٹ ِٵ   294 ، يؿت١ تلب١ٜٛ ع١ُٝٛصنځقٳيٹوځ نڂٓتٴ

ِٵ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 17_16 ٗڇ ُٹٞ أځْؿڂوٹ ٚځايٹ ُٳ٥٬ٹهځ١ڂ  ِٵ ايڃ ٖٴ ٛٳؾډا ٔٳ تٳ ٕٻ ايډقٹٜ ، صإڇ

ّڇ  295 ٚدٛب اـلٚز َٔ ايبًـ ايقٟ ٜؿً ؾٝ٘ إ٪َٔ ٗ ؿٜٓ٘ ٚأسها

ِٵ : ط_تعاٍ_َا قٌٝ ٗ تؿورل قٛي٘  أسؤ_ 19_18 ًٹ ٛڃ ٚٵ ٜٳ ٌٵ هٴ٤ٛاڄ أځ ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚٳ

٘ٴ  300 اٯ١ٜ...ص ْٳؿڃوٳ

٘ٹ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 20 ًڃلٳ ايًډ ٕٻ ػٳ ِٵ ؾځًځٝٴػٳٝٿلٴ ٗٴ َٴلٳْٻ  300 صٚٳٯ

 301 ...........دٴعٌ ا٭َل بايتك٣ٛ ١ُٝٚ; ٭ٕ اي١ُٝٛ_ 21

ٍڇ ٫ ٜٴشٹبټ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 22 ٛٵ ٔٵ ايڃكځ َٹ ٗٵلٳ بٹايوټ٤ٛٹ  ٘ٴ ايڃذٳ  302 اٯ١ٜ...ص ايًډ

ِٵ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 23 ٗٴ ٘ٳ يځ  303 صًٴبٿ

ايتجًٝح أٌُ عكٝـ٠ ايِٓاك٣ نًِٗ، ٚيهِٓٗ كتًؿٕٛ ٗ نٝؿٝت٘، _ 24

 304 ٚعح ٗ بعض َِڀًشات عكٝـ٠ ايِٓاك٣، ٚؾلقِٗ

 309ُسٕ ُٚ نتيفٟ ٚ
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 309 أزلا٩ٖا_ 1

 309 ٖقٙ ايوٛك٠ باتواع ْڀام اجملاؿي١ َع ايِٓاك٣ اَتامت_ 2

 310 أغلاض ٖقٙ ايوٛك٠، َٚا استٛت عًٝ٘_ 4_3

 312 عٌُ َجٌ ايكلإٓإٔ ٜايهٓـٟ قاٚي١ ق١ِ فنلٖا ابٔ عڀ١ٝ عٔ _ 5

َا فبض ع٢ً ، ٚإذلؿ١ٜ، ٚايٓڀٝش١، ٚإٛقٛف٠، ٚإٓؼٓك١ٚايـّ،  _10_6

 312 ا٫هتكواّ با٭م٫ّ، ٚايِٓب

 317 ايـٜٔ ٚإنُاي٘_ 13_11

 319 اجملٛي ٚسل١َڂ أنٌ فبا٥شِٗ، ٚسه١ُڂ ايلػ١ِ ٗ أٌٖ ايهتاب_ 14

ِٻ٠٬ٹ: طَع٢ٓ_ 15 ِٵ إڇيځ٢ اي ُٵتٴ  320 صإڇفٳا قڂ

 321 يڀٝؿ١ فنلٖا ابٔ ٌٖاّ ٗ ًإٔ قِٝـ٠ نعب بٔ مٖرل_ 16

 321 ............أهباب ايعـا٠ٚ ٚايبػٔا٤ ًـ٠ ا٫ػت٬ف_ 17

 321 أغلٜت ايعـا٠ٚ بٌ ايِٓاك٣ ِٖٚ ٫ ٜنايٕٛ إيڃباڄ ع٢ً إوًٌُ؟نٝـ _ 18

ُٹٝعاڄ: طَع٢ٓ ايتٌبٝ٘ ٗ قٛي٘_ 19 ٌٳ ايٓٻايٳ دٳ ُٳا قځتٳ  322 صؾځهځأځْٻ

 323 ايواكم ٚايواكق١ ٚإولٚم_ 20

ٌٹلع١ ٚايٌلٜع١_ 22          إٛع١ٛ_ 21  323 إٓٗاز_ 23          اي

ِٻ : طقٛي٘_ 24 ِٵثٴ ٗڇ ٘ٴ عٳًځٝٵ  324 صتٳابٳ ايًډ

 325 ايكوٝوٕٛ، ٚايلٖبإ_ 25

 327 اؿاَٞ، ٚاي١ًُٝٛ، ٚايوا٥ب١، ٚايبٳشٹٝٵل٠ ٗ_ 29_26

 330 ايعٝـ_ 31          هٴٓٻ١ڂ ايٌٗاؿ٠ٹ ٚنُاشلا_ 30

٘ٴ ٗ فيو ايّٝٛ_ 32  331 َع٢ٓ ْؿعڇ ايِـمڇ ُاسٹبٳ

 332ُسٕ ُٚ ألٌعيفً
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 332 ، ٚنْٛٗا َه١ٝازلٗا _2_1

 334 أغلآٗا_ 3

 336 .............ٖٞ أْع هٛك ايكلإٓ ٭سٛاٍ ايعلب ٗ اؾا١ًٖٝ، ٚ_ 4

 336 ايًعب ٚايًٗٛ_ 5

ِٵ: طإُاث١ً ٗ قٛي٘_ 6 َٵجٳايڂهڂ  337 صأځ

 338 ٚٗٛك َا ٗ ايبٳلٿ يًٓاي ع٢ً اؾ١ًُ أق٣ٛ َٔ ٚٗٛك َا ٗ ايبشل_ 7

 338 هٛك٠ ا٭ْعاّ ؿٕٚ غرلِٖا٫قتِاك ع٢ً تو١ُٝ ا٭ْبٝا٤ ٗ _ 8

 340 ٚد٘ ايٓٗٞ عٔ هب ا٭ُٓاّ_ 10ايوٳبټ          _ 9

 341 تكـِٜ ا٭ؾ٦ـ٠ ع٢ً ا٭بِاك_ 11

ٗٳا ػٳٝٵلاڄ: طٗ قٛي٘_ 12 ّٳاْٹ ٚٵ نځوٳبٳتٵ ؾٹٞ إڇ ، َٚٓاق١ٌ إعتني١ ٚاـٛاكز ٗ صأځ

 342 إهابِٗ ػًٛؿ َلتهب ايهبرل٠ غرل ايتا٥ب ٗ ايٓاك

 344 ع٢ٓ نٕٛ اٱه٬ّ ١ًَ إبلاَِٖٝ_ 13

ع٢ً َ٪نـ ص هٳلڇٜعٴ ايڃعٹكځابٹطَٔ يڀا٥ـ ايكلإٓ ا٫قتِاك ٗ ُٚـ _ 14

ِٷطٚاسـ، ٚتعنٜن ُٚـ   344 صيځػٳؿڂٛكٷ كٳسٹٝ

 345ُسٕ ُٚ ألع   

 345 ، ْٚنٚشلا، ٚنْٛٗا َٔ ايوبع ايڀٛاٍٗ توُٝتٗا_ 6_1

 346 أغلآٗا_ 7

َٳهډ: طٗ قٛي٘_ 8 ـٵ  ِٵ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇٚٳيځكځ  348 اٯ١ٜص ٓٻانڂ

ٌٻذٳلٳ٠ځ: طٗ قٛي٘_ 10_9 ٖٳقٹٙٹ اي  348 صٚٳ٫ تٳكڃلٳبٳا 

 350 ايڀؿٌ ٗ أٍٚ عُلٙ ٜهٕٛ بل٦ٜاڄ َٔ ػٛاطل ايو٤ٛ_ 11

 350 عكٌ اٱْوإ َِٓلف ظبًډت٘ إٍ اـرل، َٚعلٻض يٛهٛه١ ايٌٝاطٌ_ 12

َٴلٴ: طٗ قٛي٘_ 14_13 ٘ٳ ٫ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ ٌٳا٤ٹ إڇ  350 صبٹايڃؿځشٵ
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 351 إقا١َ ايٛدٛٙ ُجٌٝ نُاٍ اٱقباٍ ع٢ً عباؿ٠ اهلل_ 15

ِٵ: طإكِـ َٔ قٛي٘_ 16  352 اٱهلاف_ 17          صػٴقٴٚا مڇٜٓٳتٳهڂ

 353 اًتٗل عٓـ ايعلب ْوب١ ايعكٍٛ ايلادش١ إٍ عاؿ_ 18

 354 عح ٗ قّٛ يٛٙ، ٚإهلاؾِٗ، ٚعكٛبتِٗ _25_19

ٌٴ _ 26 ٘ٴساُ َٳ ٛٵ َٳل ب٘ ًعٝبٷ قځ  358 َا أځ

 358 عح عٔ ايتڀرلص ٜٳڀډٝٻلٴٚا: طٗ قٛي٘_ 28          ايِدل_ 27

 360 ايڀٛؾإ، ٚاؾلاؿ، ٚائؿاؿع، ٚايـّ_ 29

 361 ايٓؿى ٗ ايًٌٝ أنجل ػلؿاڄ يًهُا٫ت َٓٗا ٗ ايٓٗاك_ 30

َٴشٹكٌِّ ٗ ا٫هتـ٫ٍ يو٪اٍ َٛه٢ ك٩ٜ_ 31  362 ١ اهلل ب٬ نٝـنإ أٌٖ ايو١ٓ 

ِٵ ْٳبٳأځ ايډقٹٟ آتٳٝٵٓٳاٙٴ آٜٳاتٹٓٳا: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 32 ٗڇ ٌٴ عٳًځٝٵ  363 ايهځًڃبٴ_ 33  ...صٚٳاتٵ

ٌٳ: طٗ قٛي٘_ 34 ٖٹًٹ ٔٵ ايڃذٳا ٚٳأځعٵلڇضٵ عٳ َٴلٵ بٹايڃعٴلٵفٹ  ٚٳأڃ ٛٳ   365 صػٴقٵ ايڃعٳؿڃ

 367ُسٕ ُٚ ألٌحيفه

 367 ْنٚشلا، ٚتوُٝتٗا _2_1

 368 لآٗاأغ_ 3

 369 ا٭ْؿاٍ عح ٗ َع٢ٓ_ 6_4

 372 نإ ايٓعاي أَٓاڄ شلِ_ 8          ايػٌٞ ٚايػٌٝإ_ 7

 372 ايلَٞ_ 11           ٓلب ا٥٬ٕه١_ 10            ايبٓإ_ 9

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 12 ًڃبٹ ٚٳقځ ُٳلٵ٤ٹ  ٔٳ ايڃ ٍٴ بٳٝٵ ٘ٳ ٜٳشٴٛ ٕٻ ايًډ ُٴٛا أځ  373 اٯ١ٜ...ص ٚٳاعٵًځ

 374 ٕها٤ا_ 13

 374 تعبرلات ايوًـ ٗ ايتؿلق١ بٌ ايػ١ُٝٓ ٚايٓؿٌ غرل َٔبٛط١_ 14

ـٴ، ٚايتٌلٜـ_ 18        ايقٚم_ 17        ايؿٌٌ_ 16        ايعٴـ٠ٚ_ 15  376 ايجٻكڃ
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 378ُسٕ ُٚ لثٕبٛ

 378 ، ٚنْٛٗا َـ١ْٝ با٫تؿامتوُٝتٗا _2_1

 381 ٚبٌ إٌلنٌ"ٓيباؾتتشت ايوٛك٠ بتشـٜـ َـ٠ ايعٗٛؿ بٌ اي_ 3

٘ٹ: طٗ قٛي٘ _5_4 ٚٳكٳهٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ َٹ  383 اٯ١ٜ...ص بٳلٳا٤ٳ٠څ 

ِڈط١ًْ _ 6 ٔٳ نځؿځلٴٚا بٹعٳقٳابٺ أځيٹٝ ٌٿلٵ ايډقٹٜ ٕٷ طَعڀٛؾ١ ع٢ً ١ًْ ص ٚٳبٳ ٚٳأځفٳا

٘ٹ ٚٳكٳهٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ  384 صَٹ

 385 تٜٓٛ٘ َعايٞ أػ٬م إوًٌُ_ 7

، ايعُاك٠، ايـٜات ٚاؿ٬ُت، ايوٹٻؿاك٠، ايلا١ٜ، ايوكا١ٜ: َعاْٞ_ 8

 385 إٌٛك٠، ا٭ع١ٓ ٚايكڂبٻ١، اؿه١َٛ، ا٭ٜواك

 387 اؾن١ٜ_ 10          صْٳذٳىٷ: طٗ قٛي٘_ 9

 389 ا٭سباك ٚايلٖبإ_ 11

 389 ايباطٌ ٌٌُٜ ٚدٖٛاڄ نجرل٠_ 12

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 13 ـٳ ايًډ ٗٴٛكڇ عٹٓٵ ٌټ ـٻ٠ځ اي ٕٻ عٹ ٗٵلاڄ إڇ ًٳ ٌٳلٳ   389 اٯ١ٜ...ص اثٵٓٳا عٳ

٘ٹ: طَع٢ٓ_ 14  392 تؿٌٔٝ ا٭ٚقات ٚايبكاع_ 15          صؾٹٞ نٹتٳابٹ ايًډ

ـٹًك١_ 16 ٕٴ عـ٠ٹ ايٌٗٛك اثين عٌل تٳشٳكډل بأٌُ ا  395 نٛ

 396 ٘، ٚٚد٘ نْٛ٘ نؿلاڄمَٔ ابتـا٤ ايعٌُ ب، ٚايٓو٤ٞ _19_17

 398 ايعٳلٳض_ 21          صػٹؿځاؾاڄ: طٗ قٛي٘_ 20

ِٵ: طٗ قٛي٘ _23_22 ٗٴ ٚٵ ٫ تٳوٵتٳػٵؿٹلٵ يځ ِٵ أځ ٗٴ ٌٳ ط، ٚ...صاهٵتٳػٵؿٹلٵ يځ هٳبٵعٹ

 400 ...صَٳلٻ٠ڄ

ٚٳيڃٝٳبٵهڂٛا نځجٹرلاڄ: طٗ قٛي٘_ 24 ٔٵشٳهڂٛا قځًٹ٬ٝڄ  ًڃٝٳ  401 اٯ١ٜ...ص ؾځ

ـټ نڂؿڃلاڄ: طٗ قٛي٘_ 25 ًٳ  402 اٯ١ٜ...ص ا٭ځعٵلٳابٴ أځ
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ٔڇط١ ًْ_ 26 َٳلٻتٳٝٵ ِٵ  ٗٴ اهت٦ٓاف بٝاْٞ يًذٛاب ع٢ً ه٪اٍ ٜجرلٙ ص هٳٓٴعٳقٿبٴ

ِٵ: طقٛي٘ ٗٴ ُٴ ٔٴ ْٳعٵًځ  404 صْٳشٵ

ـٳقځ١ڄ: طٗ قٛي٘_ 27 ُٳ ِٵ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ أځ َٹ  405 ٔايوٻهځ_ 28          ...صػٴقٵ 

ٚٻاٙٷ=يؿٜ _ 29  406 َجاٍ َبايػ١+ أځ

 408ُسٕ ٌُٖٕٚ 

 408 توُٝتٗا_ 1

ٓٴٗ_ 2  409 اأغلا

ٓٹٝٳا٤ٶ: طَع٢ٓ_ 3 ُٵىٳ  ٌٻ ٌٳ اي  412 صدٳعٳ

ٚٳمڇٜٳاؿٳ٠څ: ط_تعاٍ_َع٢ٓ اينٜاؿ٠ ٗ قٛي٘ _ 4 ٔٳ أځسٵوٳٓٴٛا ايڃشٴوٵٓٳ٢   412 صيٹًډقٹٜ

ٔڇ علؾ١ عٔ ٚد٘ ايتؿلق١ بٌ قٛي٘_ 5 ٍٴ اب ٕٳ: طه٪ا ُٹعٴٛ ٔٵ ٜٳوٵتٳ : ٚقٛي٘ص َٳ

ٛڂلٴط ٔٵ ٜٳٓٵ  413 صَٳ

ٚٵسٳٝٵٓٳا إڇيځ: طٗ قٛي٘_ 6 ٛٻأځاٚٳأځ ٕٵ تٳبٳ ٘ٹ أځ ٚٳأځػٹٝ َٴٛهٳ٢  اٯ١ٜ، َع٢ٓ تب٩ٛ ...ص ٢ 

 415 ايكٹبٵًځ١_ 7                 ايبٝٛت يكَُٛٗا

ِٳٝٵتٳ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 8 ـٵ عٳ ٚٳقځ ٕٳ   416 اٯ١ٜ...ص أځاٯ

 417 إوتؼًّ َٔ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ ٗ قّٛ ْٜٛى _10_9

 419ُسٕ ُِٕٚا

 419 تلتٝبٴٗا، ٚعـؿٴ آٜاتٗاتوُٝتٴٗا، ْٚنٚيڂٗا، ٚ_ 1

 420 أغلآٗا_ 2

 422 ايؿؼل_ 3

ٌٳلاڄ: طٗ قٛي٘_ 4 َٳا ْٳلٳاىځ إڇ٫ډ بٳ ٘ٹ  َٹ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ُٳٮ ايډقٹٜ ٍٳ ايڃ اٯ١ٜ، ...ص ؾځكځا

 422 َع٢ٓ إٮ، ٚايهُاٍ اؿل



 

 الفَزظ 471

 
 425 ٛٵؿٹٟاؾڂ_ 8إق٬ع ايوُا٤          _ 7ايبًع          _ 6          ايوؼل١ٜ_ 5

 425 ق١ِ يًُدلؿ َع داك١ٜص ٖٳقٳا بٳعٵًٹٞط١ًْ _ 9

ـٷط :قٛي٘ ا٫هتؿٗاّ ٗ_ 10 ًٹٝ ٌٷ كٳ ِٵ كٳدٴ َٹٓٵهڂ  426 صأځيځٝٵىٳ 

ـٺط١ًْ _ 11 ِٵ بٹبٳعٹٝ َٹٓٵهڂ ٙٺ  ّٴ يڂٛ ٛٵ َٳا قځ  427 صٚٳ

ٚٳا٭ځكٵضٴ: طَع٢ٓ_ 12 ٛٳاتٴ  ُٳ َٳتٵ ايوٻ  427 اٯ١ٜص َٳا ؿٳا

 429 إفٖاب ايو٦ٝات_ 14       اينټيځـ      _ 13

 430 "تجبٝت ؾ٪اؿ ايلهٍٛ_ 15

 432ُسٕ ُٖٕٚس 

 432 توُٝتٴٗا، ْٚنٚشلا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜٗا_ 1

 432 َٔ َكاُـ ٖقٙ ايوٛك٠، ٚأِٖ أغلآٗا_ 2

 435 دعٌ ٖقا ايكِّ أسؤ ايكِّ_ 3

 435 ٜٛهـ اهِ عدلاْٞ، عح ؾٝ٘، ٚٗ ػ١ُ٬ قِت٘_ 4

 436 ٜا، ٚأسهاَٗا، َٚلاتبٗاٗ ايل٩_ 9_5

 441 ايتأٌٜٚ، ٚا٭ساؿٜح_ 10

 442 هبب اَتٓاع ٜعكٛب َٔ ػلٚز ٜٛهـ_ 13_11

 444 اؾڊبټ ايقٟ أڂيكٞ ؾٝ٘ ٜٛهـ_ 14

 444 ايبها٤، ٚعذا٥ب ايٓاي ؾٝ٘_ 15

ايوٝاك٠ َٔ اٱزلاعًٌٝ، ٚٗ عجٛكِٖ ع٢ً اؾب ايقٟ ؾٝ٘ _ 17_16

 445 ٜٛهـ آ١ٜ َٔ يڀـ اهلل ب٘

ٔڈ بٳؼٵىڈ: طٗ قٛي٘_ 18 ُٳ ٙٴ بٹجٳ ٚٵ ًٳلٳ اهِ ايلدٌ ايقٟ اًذل٣ _ 19...ص ٚٳ

 445 ٜٛهـ ٚاهِ مٚدت٘ 
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ٌڇ مٚدتٳ٘ بٝٛهـ_ 20  446 ت١ُٝٛڂ ايلد

 447 صَٳعٳافٳ: طَع٢ٓ_ 23       ، ٚايًػات ؾٝٗاصٖٳٝٵتٳ: طَع٢ٓ_ 22_21

٘ٴ كٳبٿٞ: طعٛؿٴ ائُرل ٗ قٛي٘_ 24  447 صإڇْٻ

٘ٴط، ١ًْٚ ....تعلٜـ اؾٓىص: ايڃبٳابٹطٗ  ايتعلٜـ_ 25 ِٳ ُٹٝ ـٻتٵ قځ ص ٚٳقځ

 447 صٚٳاهٵتٳبٳكځا ايڃبٳابٳ: ط، ٚتؿورل......ٗ َٛٓع اؿاٍ

 449 (اٱيؿا٤): َع٢ٓ_ 26

َٳا دٳنٳا٤ٴط١ًْ _ 27 ، ٚبٝإ إٔ ايعقاب ....اٯ١ٜ، َوتأْؿ١ بٝاْٝاڄ...ص قځايځتٵ 

 449 أْٛاع

 450 يعنٜن َٔ أٌٖ اَلأت٘، ٚنإ ؾڀٓاڄ عاكؾاڄايلدٌ ايقٟ نإ َع ا_ 28

ٔٵ ؿٴبٴلڈطايقٟ كأ٣  _30_29 َٹ ـٻ  ٘ٴ قڂ ِٴ ُٹٝ ٔٻط، ٚقاٍ صقځ ـٹنڂ ٔٵ نځٝٵ َٹ ٘ٴ  ٖٛ ص إڇْٻ

أقٛاٍ إؿولٜٔ ٗ ايعنٜن، ٖٚٛ ايقٟ أَل ٜٛهـ باٱعلاض، ايعنٜن، ٚ

 450 ٚتِلؾ٘ َع مٚد٘

ـٹٜٓٳ١ٹ: طٗ قٛي٘_ 31 ُٳ  451 م اهِ إهل ع٢ً ن٬ّ ايٓو٠ٛاط٬_ 32         صؾٹٞ ايڃ

 452 إتٻهأ_ 33

ٔٻ: طٚايوهٌ، ٚقٛي٘ص آتٳتٵ: طَع٢ٓ_ 34 ٗڇ ٘ٴطٚص اػٵلٴزٵ عٳًځٝٵ  452 صأځنڃبٳلٵْٳ

ٌٳلاڄ: طَع٢ٓ قٛشلٔ_ 35 ٖٳقٳا بٳ  452 صَٳا 

ٔٻٌ ٜٛهـ ايوذٔ ع٢ً َا ٜـعْٛ٘ إيٝ٘_ 36  452 ، ٚهبب فيو......ؾځ

 454 عًُا٤ فيو ايعِل تعبرل ايل٩ٜا َٔ ؾٕٓٛ_ 37

 455 فنل ٜٛهـ آبا٥٘ تعًُٝاڄ بؿًِٔٗ_ 38

 455 هبب إبا٤ ٜٛهـ اـلٚز َٔ ايوذٔ قبٌ إٔ تجبت بلا٤ت٘_ 39

ٌٳ: طَع٢ٓ_ 40 ـٳ ايڃؼٳا٥ٹٓٹ ـٹٟ نځٝٵ ٗٵ  456 ص٫ ٜٳ
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 456 ؾ١ًٝٔ اعذلاف اَلأ٠ ايعنٜن_ 41

 456 ٥ٔ ا٭كضإٔ ٜٴذٵعٌ ع٢ً ػنا_ و٬ّعًٝ٘ اي_اقذلاغ ٜٛهـ ٗ _ 43_42

ٍٴ إڇػ٠ٛٹ ٜٛهـ عًٝ٘ ٜـٍ ع٢ً أْ٘ نإ ٜلاقب أَل بٝع ايڀعاّ_ 44  458 ؿػٛ

ـٺ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 46_45 ٚٳاسٹ ٔٵ بٳابٺ  َٹ ـٵػٴًڂٛا  ٍٳ ٜٳا بٳٓٹٞ ٫ تٳ  458 اٯ١ٜ...صٚٳقځا

ـٳ بُٛـ ايعنٜن، ٚهبب ُٚؿِٗ  هبب َٓاؿا٠ٹ_ 47 ـٳ يٝٛه أػ٠ٛٹ ٜٛه

 459 لاؿ بايهبرلأباِٖ بأْ٘ ًٝؽ نبرل، ٚإ

ـٳ ٱػٛاْ٘ عاي٘_ 48 ّڇ َهاًؿ١ٹ ٜٛه  460 .........هببٴ عـ

 461 َع٢ٓ ابٝٔاض ايعٌٝٓ، َٚع٢ٓ ايهِٛٝ_ 49

٘ٹ: طَا تؿٝـٙ ١ًْ_ 50 ٚٳسٴنٵْٹٞ إڇيځ٢ ايًډ ًٵهڂٛ بٳجٿٞ  ُٳا أځ  461 صإڇْٻ

ٕٳ: طَلاؿ ٜعكٛب بكٛي٘_ 51 ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًځ ٘ٹ  ٔٵ ايًډ َٹ ِٴ   462 صٚٳأځعٵًځ

 462 تعلٜضٷ بإٔ أػ٠ٛ ٜٛهـ قـ ًُض ساشلِ بعـ_ 52

ِٵبٹلٵ: طَع٢ٓ ١ًْ_ 53 ٚٳٜٳ ٔٵ ٜٳتٻلڇ  َٳ ٘ٴ  ٔٳ بٹٞ: طَع٢ٓ_ 54         صإڇْٻ  463 صأځسٵوٳ

 465ُسٕ ُٚ ل ع 

، ٚدلٜإ َعاْٝٗا ع٢ً ا٭هًٛب إهٞ، ٚعـؿ توُٝتٗا، ْٚنٚشلا _2_1

 465 آٜاتٗا

 466 َكاُـٖا_ 3

ِٵط: َع٢ٓ_ 4 ٗڇ ٘ٹ كٳبٿ ٚٳدٵ ُٳبٳلٴٚا ابٵتٹػٳا٤ٳ  ٔٳ   467 اٯ١ٜ...ص ٚٳايډقٹٜ

ٌٳا٤ٴ: ط١ًْ_5 َٳا ٜٳ ٘ٴ  ُٵشٴٛا ايًډ ، سكٝك١ڂ احملٛ، ٚايتجبٝت، ٚهبب إبٗاّ صٜٳ

ٛٿ ُٵشٴ  468 إُشٛ ٚإجبت، ٚفنل ٤ًٞ َٔ آثاك إځ

 472ُسٕ ُٚ ب  ِٗي

 472 توُٝتٗا، ْٚنٚشلا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜاتٗا_ 1
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 473 أغلآٗا_ 2

٘ٹ: طَع٢ٓ قٛي٘_ 3 َٹ ٛٵ ٕڇ قځ ٍڈ إڇ٫ډ بٹًٹوٳا ٔٵ كٳهٴٛ َٹ ًڃٓٳا  َٳا أځكٵهٳ  474 اٯ١ٜ...ص ٚٳ

َٳٓٴٛا: طتؿورل قٛي٘_ 4 ٔٳ آ ٌٵ يٹعٹبٳاؿٹٟ ايډقٹٜ  475 اٯ١ٜ...ص قڂ

ِٻ٠٬ٹ: طَع٢ٓ قٛي٘_ 5 ِٳ اي َٴكٹٝ ًڃٓٹٞ   477 صايڃشٹوٳابٴ: طإٍ قٛي٘ص كٳبٿ ادٵعٳ

 479ُ سٕ ُٚ ذتس

 479 توُٝتٗا، ْٚنٚشلا، ٚعـؿ آٜٗا_ 2_1

 480 َكاُـ ايوٛك٠_ 3

 480 َع٢ٓ ػؿض اؾٓاغ_ 4

 483ُسٕ ُٚ لٍطن

 483 توُٝتٗا، ْٚنٚشلا_ 1

 483 أغلآٗا_ 2

ٕٳ: طَع٢ٓ_ 3 ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًځ  485 صٚٳٜٳؼٵًڂلٴ 

ٌڇ: طَع٢ٓ_ 4 ـٴ ايوٻبٹٝ ِٵ ٘ٹ قځ  486 اٯ١ٜ...ص ٚٳعٳًځ٢ ايًډ

 487 ْاؿك٠ دلت عٓـ إٗـٟ: ٔ يڀٝـ ايٓٛاؿكَ_ 5

ٍڇ: طٗ قٛي٘_ 6 ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ٘ٳ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ  487 اٯ١ٜ...ص إڇ

 487 ، َٚع٢ٓ اٱسوإ ٚاؿؤ......َلدع تؿاٌُٝ ايعـٍ إٍ أؿي١ ايٌلٜع١_ 7

ٍڇ:طٖقٙ اٯ١ٜ_ 11_8 ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ٘ٳ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ  ،اٯ١ٜ ْعت أٍُٛ ايٌلٜع١...ص إڇ

ٚاٖتـا٤ اـًٝؿ١ عُل بٔ عبـايعنٜن إٍ َا ْعت٘ ٖقٙ اٯ١ٜ َٔ َعاْٞ اـرل، 

 488 (ايٌذل٠)ُٚٓٝع عن ايـٜٔ بٔ عبـايو٬ّ ٗ نتاب زلاٙ 

َٻ١، َٚع٢ٓ فيو_ 12 ـٳ إبلاِٖٝ بأْ٘ نإ أڂ ُٹ  489 ٚٴ

َٴٓٳنٻٙٷ عٔ إٔ تتعًل ب٘ ًٛا٥ب اٱًلاى_ 13  490 ؿٜٔ اٱه٬ّ 
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ٌڇ كٳبٿوځاؿٵ: طٗ قٛي٘_ 14  490 اٯ١ٜ...ص عٴ إڇيځ٢ هٳبٹٝ

، ٚنٕٛ ٖقٙ اٯ١ٜ ْعت أٍُٛ ، ٚاجملاؿي١ٹٗ اؿه١ُٹ، ٚإٛع١ٛٹ_ 18_15

 491 ا٫هتـ٫ٍ ايعكًٞ اؿل

 495 َع٢ٓ ايِدلڇ ع٢ً ا٭ف٣، ٚهببٴ ايذلغٝبٹ ؾٝ٘ _20_19

 497ُسٕ ُٚ  س  ٞ

 497 ، ٚعـؿ آٜٗا، ٚٚقت اٱهلا٤، ٚتلتٝب ايوٛك٠توُٝتٗا، ْٚنٚشلا _2_1

 498 أغلآٗا_ 3

 501 (أٚكًًِٝ)ًٗٛؿ عُل يؿتض إًٜٝا إعلٚؾ١ َٔ قبٌ _ 4

٘ٴ: طٗ قٛي٘_ 5 ٛٵيځ  503 صايډقٹٟ بٳاكٳنڃٓٳا سٳ

ٕڇ ْٛغڈ عبـاڄ ًهٛكاڄ_ 6  504 َع٢ٓ نٛ

 504 اٱؾواؿ َلتٌ: َع٢ٓ_ 7

ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ: طٗ قٛي٘_ 8 ـٳٜٵ ٛٳايٹ  507 صٚٳبٹايڃ

 509 ٱه٬ّ َٔ ا٭َل بدل ايٛايـٜٔ، ١ًُٚ ايلسَِكِـ ا_ 9

 509 ٚد٘ ايٓٗٞ عٔ ايتبقٜل_ 10

َٵ٬مڈ: طٗ قٛي٘_ 11 ٌٵٝٳ١ځ إڇ ِٵ ػٳ ٚٵ٫ؿٳنڂ  510 اٯ١ٜ...ص ٚٳ٫ تٳكڃتٴًڂٛا أځ

اٯ١ٜ، ايكلب إٓٗٞ عٓ٘، اينْا ٗ ...ص ٚٳ٫ تٳكڃلٳبٴٛا اينٿْٳ٢: طٗ قٛي٘_ 15_12

 512 ، ٚعٓا١ٜ اٱه٬ّ بتشلِٜ اينْا.....اؾا١ًٖٝ ، ٚٗ.....اُڀ٬غ اٱه٬ّ

ِٷ: طٗ قٛي٘_ 16 ًڃ ٘ٹ عٹ َٳا يځٝٵىٳ يځوځ بٹ ـٴ   513 اٯ١ٜ...ص ٚٳ٫ تٳكڃ

ٛځاَاڄطاكتباٙ _ 17 ْٛٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄ: طاٯ١ٜ، بكٛي٘...ص ٚٳقځايڂٛا أځ٥ٹقٳا نڂٓٻا عٹ ص نڂ

 516 غاَض، ٚبٝإ فيو َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ

 517 ك ٗ أُٓاؾ٘ ٚتؿاٚتٗا ٚأًلؾٗااؿـٜـ، عح ْاؿ_ 18
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َٵلٴ إ٪ٌَٓ بإٔ _ 20_19 ٔٴطأځ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ  519  فيو، ٚإكِـ َٔ صٜٳكڂٛيڂٛا ايډتٹٞ 

 520 _عًٝ٘ ايو٬ّ_اٯٜاتٴ ايتوعٴ اييت أٚتٝٗا َٛه٢ _ 22ايٝٓبٛع          _ 21

 522ُسٕ ُٚ لكّ 

 522 توُٝتٗا، ْٚنٚشلا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜٗا_ 4_1

ٓٴٗا_ 5  523 أغلا

ٗٳا: طٗ قٛي٘_ 7_6 َٳا عٳًځ٢ ا٭ځكٵضڇ مڇٜٓٳ١ڄ يځ ًڃٓٳا   524 صدٴلٴماڄ: طإٍ قٛي٘...ص إڇْٻا دٳعٳ

 525 صتٳوٵڀٹعٵ: طٗ قٛي٘_ 9          ايهٗـ ٚايلقِٝ_ 8

 526 سـٜح عٔ ٜأدٛز َٚأدٛز_ 11          ا٭قٛاٍ ٗ تعٌٝ فٟ ايكلٌْ_ 10

َٳ: طٗ قٛي٘_ 12 ٘ٹ كٳبٿٞ ػٳٝٵلٷَٳا   532 صهډٓٳٓٹٞ ؾٹٝ

 534ُسٕ ُٚو ٖي

 534 ازلٗا، ْٚنٚشلا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜٗا_ 1

 535 أغلآٗا_ 2

ًٳٝٵباڄ: طٗ قٛي٘_ 3 ٌٳ ايلٻأڃيٴ  ًٵتٳعٳ  537 صٚٳا

ٛٵعتٻٛك)ْكٌ يًُ٪يـ عٔ دـٙ ايعامل ايٛمٜل _ 4 ٗ ؼكرل قّٛ إبلاِٖٝ ( بٴ

 538 ٱبلاِٖٝ

 540ُسٕ ُٚ ْ

 540 توُٝتٗا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜٗا_ 2_1

 541 أغلآٗا_ 3

 542 (ط٣ٛ): اػت٬ف إؿولٜٔ ٗ َع٢ٓ_ 5  تعًٌٝ أَل اهلل َٛه٢ غًع ْعًٝ٘_ 4

٘ٳ إڇ٫ډ أځْٳا: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 6 ٘ٴ ٫ إڇيځ  544 صؾځتٳلٵؿٳ٣: طإٍ قٛي٘ص  إڇْٻٓٹٞ أځْٳا ايًډ

ٕٻ ايوٻاعٳ١ځ آتٹٝٳط١ًْ _ 7  546 .............ص١څإڇ
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 548 ايٌلغ ٚسكٝكت٘_ 9            صَٳآكڇبٴ: طَع٢ٓ_ 8

ٕٳ; يؿلٙ ثكت٘ ب٘_ 10 ّٻ َٛه٢ ٖاكٚ  548 ػٳ

 548 َا هأي٘ يٓؿو٘ ٚأػٝ٘ تعًٌٝ َٛه٢ ه٪ايځ٘ ؼٌِٝ_ 11

ِٵٓٳعٳ عٳًځ٢ عٳٝٵٓٹٞ: طٗ قٛي٘_ 13_12 ٕٳ: طإٍ قٛي٘ص ٚٳيٹتٴ  549 صٚٳ٫ تٳشٵنٳ

 550 ؿتٕٛاي: َع٢ٓ_ 14

ُٳا: طٗ قٛي٘_ 15 ٔٵ كٳبټهڂ ُٳ ٍٳ ؾځ  552 صقځا

 553 ٗ إعذاب اينكٌلٟ بلؿ َٛه٢ ع٢ً ؾلعٕٛ_ 16

 553 ايواَلٟ_ 17

ٕٴ بٌ اْتؿا٤ اؾٛع ٚايًباي ٗ قٛي٘_ 18 ٚٳ٫ : طايكځلٵ ٗٳا  ٕٻ يځوځ أځ٫ډ تٳذٴٛعٳ ؾٹٝ إڇ

 554 تٓيب، ٚإٜلاؿ ق١ِ طلٜؿ١ بٌ هٝـ ايـٚي١ ٚإ.......صتٳعٵلٳ٣

 556 دا٤ت ػا١ُ ايوٛك٠ نأبًؼ ػٛامت ايه٬ّ_ 19

 557ُسٕ ُٚ ألٌاٗيفٞ

 557 توُٝتٗا، ْٚنٚشلا، ٚتلتٝبٗا، ٚعـؿ آٜٗا_ 4_1

 557 أغلآٗا_ 5

ٌپ ؾٹٞ ؾځًځوٺ: طَٔ بـا٥ع اٱعذام ٗ قٛي٘_ 6  559 صنڂ

ٕٳ: طٗ قٛي٘_ 7 ُٳا ٚٳهٴًځٝٵ ٚٴٚؿٳ   560 اٯ١ٜ، ػ١ُ٬ ٖقٙ ايك١ِ...ص ٚٳؿٳا

ٌٳ: طٗ قٛي٘_ 10_8 ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ كٳسٵ َٳا أځكٵهٳ  561 صٚٳ

 565  لحّ  _ُ

 


