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 بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ

اؿُس هلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ، 

 :أَا بعس

١٦ًَٝ بايعدل، ساؾ١ً با٭غطاض، َك١َٛ يًػًٛى، َطب١ٝ  ؾإٕ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ

 .يًعٛاطـ، باعج١ ع٢ً ا٫قتسا٤

ل ا٭غاضٜط، تٓؿطح ي٘ ايكسٚض، ٚتٓڀً ٕٔ أعِٛ َا عٔ ايػرل٠ سٜحاؿإٕ ٚ

 .ٚؽؿل ا٭ؾ٦س٠

ِڈ يٛ طايعت  ّڇ ايبؿط١ٜ، ٚأظناٖا ٚأبطٖا، ٚعٛٝ نٝـ ٫ ٖٚٛ سسٜح عٔ أنط

نتب ايتاضٜذ ٚايػرل عطب١ٝ ٚغرل عطب١ٝ، ٚأَعٓت ايٓٛط ٗ أسٛاٍ عُٛا٤ ايطداٍ 

ؾإْو ٫ تػتڀٝع إٔ تهع ٜسى ع٢ً اغِ ضدٌ _ َٔ َبسأ اـًٝك١ إٍ ٖصا ايّٝٛ 

سسٜجاڄ ٜهاٖٞ  ل عًٝٓا غرلت٘ َٚعاٜاٙ ٚأعُاي٘ اؾ١ًًَٝٔ أٚي٦و ايعُٛا٤، ٚتك

 .خ ب٘ عٔ ٖصا ايطغٍٛ ايعِٛٝأٚ ٜساْٞ َا تٴشسٿ

ٔٵ ٜٳكڃسٴض ٖصا ايٓيب قسضٙ إٔ يٝؼ ٗ طٛم ناتب  َٳ ٚيٛ أيكت  _ٚغرل خؿٞ ع٢ً 

 .تككٞ إعاْٞ اييت اْڀٛت ٗ ٖصٙ ايػرل٠ ايع١ُٝٛ _إيٝٗا ايب٬غ١ أعٓتٗا 

ٜٚسعٛ إٍ ا٭غـ ٚاؿػط٠ َا تٓاقًت٘ ٚغا٥ٌ  ٢ ا٭غ٢،ٖصا ٚإٕ ٖا ٜبعح عً

 إان١ٝ، سٝح تٓاٚيت َا تبج٘ قشـ ايساِاضى ٚايٓطٜٚر ايؿذل٠اٱع٬ّ ٗ 

تًو ايكشـ اييت َا ؾت٦ت تٓاٍ َٔ َكاّ ايٓب٠ٛ بأغًٛب غاخط، ِٜٓ عٔ  ٚغرلٖا
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 ٚتتٝ٘ ٗ إ٫ تػاي٘ اؿكا٥ل، إٔ سكس زؾٌ، ٚسػس ٜأنٌ قًٛبِٗ، ٜٚأب٢ شلا

 .ٚاٌْ إٔ شيو ٜٓعٍ َٔ َكاّ ايٓب٠ٛ ا٭عِٛ ؾت٬ٝڄ أٚ قڀُرلاڄأٚز١ٜ ايعٚض ٚايبٗتإ; 

 ويف تعبببن حيبببا ششبببو هاظببب ص     ببب  

 

 (1)وجيهبببببببو  هل  ببببببب ت   ببببببب    ببببببب  ن    

ٛٵ نځطڇط  ٚٳيځ ِٻ ْٴٛضٳٙٴ  ٕٵ ٜٴتٹ ٘ٴ إڇ٫ډ أځ ٚٳٜٳأڃبٳ٢ ايًډ ِٵ  ٗڇ ٖٹ ٛٳا ٘ٹ بٹأځؾڃ ٕٵ ٜٴڀڃؿٹ٦ٴٛا ْٴٛضٳ ايًډ ٕٳ أځ ٙٳ ٜٴطڇٜسٴٚ

ٕٳ  .(32:ايتٛب١)ص ايڃهځاؾٹطٴٚ

ٚيكس غا٤ شيو ايؿعٌ ايؿا٥ٔ قًٛب إػًٌُ، ٚتتابعت أق٬ّ ايهتاب ٗ ضز 

شيو ايعٜـ، ٚإبڀاٍ شيو ايهٝس; ؾهإ َٔ شيو بعحٷ يؿها٥ٌ ٖصا ايٓيب ايهطِٜ 

 ._عًٝ٘ َٔ اهلل أؾهٌ ايك٠٬ ٚأمت ايتػًِٝ_

 وإذه   هد ههلل  ظببببببببببببببببب    ببببببببببببببببب   

 

 (2)سشببب د ط  بببت  تببب س  ببب  اشببب هل   

ٛٳ، ٚإِا تتذسز، ٚتتٮ٭ نايبسض ٗ زلا٤ قاس١ٝ، "ٚؾه١ًٝ ايٓيب  مل تڀ

 .ٚنايؿُؼ ٗ ضأڃز ايهش٢

ٚضغب١ ٗ اٱغٗاّ ٗ ٖصا ايٛادب ايعِٛٝ، ٚأزا٤اڄ ٭قٌ ايكًٌٝ ٗ سل ٖصا 

 .ضأٜت إٔ أقسّ دٗس إكٌ ٗ ٖصا ايؿإٔ _ايٓيب ايهطِٜ 

 :إػ٢ُ اٯتٞ وٌُْ٘ عٓٛادا٤ ايصٟ  ايبشحٚشيو َٔ خ٬ٍ ٖصا 

 (ها مح  وهاعظ   يف هاشرية هانب   )

ٚث٬ث١ ؾكٍٛ، ٚخا١ُ  ،ُٗٝسٚ َسخٌ، َؿت١ًُ ع٢ً ا٤تذؾ خڀت٘أَا 

 :ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

                                                 

 .1/56زٜٛإ إتٓيب بؿطح ايعهدلٟ _  1

 .1/213زٜٛإ أبٞ ُاّ _  2
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 .ٗ أغطاض ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ، َٚٓاٖر ايبشح ؾٝٗا: مدخل _

 .ٚخ٬ق١ غرلت٘"ٚقس دا٤ َؿت٬ُڄ ع٢ً بعج١ ايٓيب: متَيد _

 ."َٔ دٛاْب ايط١ٓ ٗ غرل٠ ايٓيب: ولالفصل األ_

 :َباسح ٔػ١ٚؼت٘ 

 َؿڀٛضاڄ ع٢ً ايط١ٓ، ٚنٕٛ"يبٗ نٕٛ ايٓ: هملبشح هألول

 .ؾطٜعت٘ َؿت١ًُ ع٢ً ايط١ٓ ايعا١َ ايها١ًَ

 .بايبؿط عَُٛاڄ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هاج   

 .بايهعؿ١ ٚإػانٌ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هاج اح

 .بايٓػا٤"يبض١ٓ ايٓ: هملبشح ها ه ع

 .باؿٝٛإ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هرت حيص

 ."ٗ غرل٠ ايٓيب َٔ دٛاْب ايع١ُٛ: الفصل الثاىي _

 :َباسح ٔػ١ٚ َسخٌٚؼت٘ 

 ٗ َؿّٗٛ ايع١ُٛ: حيوخل _

 .ٚغعاض٠ عًُ٘"ٗ ضداس١ عكٌ ايٓيب: هملبشح هألول _

 ".ٗ ع١ُٛ خًل ايٓيب: هملبشح هاج    _

 .ٚقسم ععّت٘" يٓيبٗ إخ٬م ا: هملبشح هاج اح _

 ".ٗ سػٔ بٝإ ايٓيب: هملبشح ها ه ع _

 "ايٓيب َٔ ؾٗازات إٓكؿٌ ع٢ً ع١ُٛ: هملبشح هرت حيص _

 .ٚقسم ضغايت٘
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 ."فًؼ ضغٍٛ اهلل: الفصل الثالث _

 :ٚٔػ١ َباسح َسخٌٚؼت٘ 

ٚؾٝ٘ بٝإ ٭غباب إٜطاز ٖصا ايؿكٌ، ٚأْ٘ عح ْازض : حيوخل _

٭ٚا٥ٌ، ٚأْ٘ هًٞ ض١ٓ يڀٝـ مل ٜؿطزٙ أسس َٔ ا

 .ٚتٛانع٘، َٚا إٍ شيو َٔ دٛاْب عُٛت٘"ايٓيب

 .َكس١َ ٗ فايؼ ايعُٛا٤: هملبشح هألول _

ٗ ٚضٚز فًؼ ضغٍٛ اهلل ٗ ايكطإٓ، ٚقؿ١ : هملبشح هاج    _

 .شيو اجملًؼ

ٚنٝؿ١ٝ ايت٦اَ٘ ٚخطٚد٘ "َهإ فًؼ ايطغٍٛ: هملبشح هاج اح _

 .إيٝ٘

 .١ اجملًؼ ايطغٛيٞ، َٚا نإ هطٟ ؾ٦ٖٝ٘ٝ: هملبشح ها ه ع _

 .ٚقت اجملًؼ ايطغٛيٞ، ٚآزاب٘: هملبشح هرت حيص _

 .ِٖ َا دا٤ ٗ ايبشح٭ٚؼتٟٛ ع٢ً ًَدل  :خامتة _

ٌٴايبشحؾٗصٙ خڀ١   .َا غٝتهُٓ٘ ، ٚفُ

غرل إػًٌُ، َٚا يسِٜٗ َٔ ؾبٗات سٍٛ  ضٚعٞ ؾٝ٘ كاطب١ڂ ؾكس أَا َٓٗذ٘

 .كٍٛ ٖصا ايبشحٖا ٖٛ زاخٌ نُٔ ؾ" ايطغٍٛ

ٜٚتػ٢ٓ شيو بايتأنس َٔ قش١ إع١ًَٛ، ٚاؿطم ع٢ً بٝإ اؿل بسيًٝ٘ بعٝساڄ 

ْٗعاّ; ؾا٭ٍٚ تكس عٔ قبٍٛ يٞ ٚا٫غتؿعاظ، ٚيػ١ ايتبع١ٝ ٚا٫عٔ يػ١ ايتعا

 .اؿل، ٚايجا١ْٝ ؽصي٘، أٚ تهعـ داْب٘
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٠ٛ، ٜٚتػ٢ٓ شيو باؾُع بٌ ا٭قاي١ ٚإعاقط٠; ؾا٭قاي١ تعڀٞ ايبشح ق

 .ٚإعاقط٠ تعٌ ع٢ً ؾِٗ أسٛاٍ إداطبٌ، ٚتٓعٌٜ ايه٬ّ ع٢ً تًو ا٭سٛاٍ

ع٢ً إٚٗاضٙ ٗ س١ً قؿٝب١، َٚعطض سػٔ،  اؿطمٴ نُا ضٚعٞ ٗ ايبشحٹ

 :ٚشيو َٔ خ٬ٍ أَٛض َٓٗا

 .َطاعا٠ قٛاعس ايبشح َٔ ععٚ، ٚؽطٜر _1

 .ايذلقِٝاؿطم ع٢ً غ١َ٬ ايًػ١، َٚطاعا٠ قٛاعس اٱ٤٬َ، ٚع٬َات _ 2

بٌ ايػٛقٞ  :َطاعا٠ يػ١ ايبشح، ٚاؿطم ع٢ً إٔ تهٕٛ سا٫ڄ بٌ سايٌ_ 3

 .ايكطٜب، ٚايٛسؿٞ ايػطٜب

ايطدٛع إٍ إكازض ا٭ق١ًٝ إٛثٛق١ َٔ نتب ايػ١ٓ ٚايػرل٠ غٛا٤ ناْت _ 4

 .قس١ّ أٚ سسٜج١

َطاعا٠ عٓكط ايتؿٜٛل، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٚنع ايعٓاقط، ٚايتٜٓٛع ٗ _ 5

 .از ٚايٓكٌا٫غتؿٗ

، ٚإَها١ْٝ ػع١٥ إٍ غرل شيو ٖا ٜعٌ ع٢ً ؾِٗ إككٛز، ٚططز إًٌ

ٚاهلل إػتعإ، ٚعًٝ٘ ايبشح، ؾإٍ تؿاقٌٝ ايبشح، أٚ اغت٬ٍ َكا٫ت َٓ٘; 

 .ايته٬ٕ، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ
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 .٠ ايٓب١ٜٛ ساؾ١ً با٭غطاض، ١٦ًَٝ بايعدلايػرل :يف  س ه  هاشرية هانب   :  واًل

أْٗا ُتاظ عٔ غرل غا٥ط ايعُٛا٤  " ٚيعٌ َٔ أعِٛ أغطاض غرل٠ ْبٝٓا قُس

ٜكّٛ _ ع٢ً اؾ١ًُ_ؾػرل ايعُٛا٤  بأْٗا ٫ تٴػٵتٳٓٵؿځس َُٗا نتب ؾٝٗا َٔ نتب;

بأَطٖا، ٜٚػين ٗ ؾأْٗا إٔ تهتب َط٠ أٚ َطات، ثِ تػتٓؿس َعاْٝٗا، ٜٚكرل 

 .ٜح ؾٝٗا َعازاڄ َهطٚضاڄ تػين ؾٝ٘ أعُاٍ ا٭غ٬ف عٔ قا٫ٚت ا٭خ٬فاؿس

ؾًكس عٴين إ٪ضخٕٛ ٚايطٚا٠ بٗا َٓص قسض اٱغ٬ّ ست٢ "أَا غرل٠ ْبٝٓا قُس

َٜٛٓا ٖصا، ٚقسض ؾٝٗا نجرل َٔ ايهتب ٗ عس٠ يػات، َٚع شيو مل ؽڃًځل 

ٚٳا٤ٳاڄدٹسٻ _ع٢ً نجط٠ َا ٜهتب ؾٝٗا_دٹسٻتٴٗا، بٌ إْٗا يتعزاز  ٚٳضٴ  ٠. 

بسعاڄ َٔ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤; ؾُشُس ٖٛ ضغٍٛ اهلل، _ ع٢ً خٳڀطٙ_ٚيٝؼ شيو 

 .ٚخامت ايٓبٌٝ، ٚقس أْعٍ اهلل إيٝ٘ ايهتاب; يٝدطز ايٓاؽ َٔ ايًُٛات إٍ ايٓٛض

ٌټ ايٓاؽ َٓص بٴعح ست٢ ٜطخ اهلل ا٭ضض َٚٔ  ٚايٓاؽ إعٓٝټٕٛ بٗصا ِٖ ن

 .عًٝٗا

ٗ ػسز زا٥ِ، ٚتڀٛض َتكٌ، تٳذٹسټ شلِ زا٥ُاڄ _ يهٕٛبػ١ٓ اهلل ٗ ا_ٖٚ٪٤٫ 

 .أسٛاٍ، ٚؼسخ شلِ أسساخ ٜهٕٛ شلا آثاضٖا ٗ َعاؾِٗ ٚعًَِٛٗ ٚتؿهرلِٖ

ٞٸ شلصا  ؾًٝؼ عذباڄ إٔ ًٜتُؼ إ٪َٕٓٛ ٗ ايهتاب إٓعٍ، ٚٗ ايتؿػرل اؿ

 .ّ َٔ ؾإٖٔسٜاڄ شلِ ؾُٝا ٜػتكبًٕٛ نٌ ٜٛ_ ايهتاب ايصٟ عاؾ٘ خامت ايٓبٌٝ بػرلت٘ 

ٚيٝؼ عذباڄ إٔ ًٜتُؼ غرلٴ إ٪ٌَٓ ٗ ٖصا ايهتاب إٓعٻٍ ٚٗ تؿػرلٙ اؿٞ َٔ 

ٛټض، أٚ بٌ  غرل٠ ايطغٍٛ َا عػ٢ إٔ ٜكعٛا ؾٝ٘ ع٢ً َػاؾ١ خٴًـ بٌ ايسٜٔ ٚايتڀ

 

 
 مياٍج البحث فيَايف أسساز الشرية اليبوية، و: مدخل
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 .ايهتاب ٚايػ١ٓ أٚ ايػرل٠

ٞٳ إ٪َٕٓٛ ٚغرل إ٪ٌَٓ بايػرل٠ عٓا١ٜ ؽتًـ َٔ سٝح اؿكٝك١  ٚنصيو عٴٓٹ

 .ٚاـطاؾ١، َٚٔ سٝح اٱْكاف ٚاؾٛض

دسٜس٠څ خكب١، ١ًَُٗ َٛس١ٝ; _ َع ٖصٙ ايعٓا١ٜ إتك١ً_ٚايػرل٠ ايؿطٜؿ١ 

، ؾٗٞ تذلا٣٤ يًعكٍٛ ٚايٓؿٛؽ ٭ْٗا ايذل١ْ اؿ١ٝ ايع١ًُٝ ٕباز٨ اٱغ٬ّ ايعًٝا

ّٴ ايعٗس، ٫ٚ تڀاٍٚ ايعَإ ٌڇ دٹسٻتٗا تكاز  .ق١ٜٛ َؿطق١ مل ٜٴب

٢ خكّٛ اٱغ٬ّ ع٢ً غرل٠ ْبٝ٘ د٬ٗڄ أٚ دشٛزاڄ باؿل، َٚا أنجط َا تٳذٓٻ

ُټػاڄ  ؾًِ ٜٓايٛا َٓٗا ٬ْٝڄ، بٌ ضَا زؾع ػٓٿِٝٗ بعضٳ ايباسجٌ إٍ ايعٓا١ٜ بٗا; تٳًځ

 .ٍ اـرل، أٚ ؾ٤ٞ َٓ٘إيٲْكاف، ٚطًباڄ يًُعطؾ١; ؾٗسٚا بصيو 

غٛا٤ َِٓٗ  ت٘يعٌ َٔ ق٠٬ اهلل ع٢ً ْبٝ٘ إٔ أٚظع ايٓاؽ ٖصٙ ايعٓا١ٜ بػرلٚ

ْٛض، َٚٔ عطف ايٓٛض ؾكس ؾٗس يٓؿػ٘ " َٔ أقطٻ ب٘، أٚ َٔ أْهط ْبٛت٘; ٭ْ٘ 

 .با٫غتبكاض، َٚٔ أْهطٙ ؾكس ؾٗس ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ُ، ٚايٓٛض ع٢ً اؿايٌ ْٛض

ٚقس ضؾع اهلل شنط قُس، ؾكطٕ ازل٘ بازل٘ ٗ ا٭شإ ٚايكًٛات، ٚٚقؿ٘ ٗ 

 .٘ ٗ إطتب١ اييت ٫ تٴٓاٍأنجط َٔ َٛنع َٔ ايكطإٓ بكؿات ػعً

ٛٵضٳا٠ٹ ط ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٖٴ َٳهڃتٴٛباڄ عٹٓٵسٳ ٘ٴ  ْٚٳ ٞٻ ايډصٹٟ ٜٳذٹسٴ َٿ ٞٻ ا٭ڂ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٔٳ ٜٳتٻبٹعٴٛ ايډصٹٜ

ِٵ  ٖٴ ٗٳا ٚٳٜٳٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ  ِٵ بٹايڃ ٖٴ َٴطٴ ٌڇ ٜٳأڃ ٗٴِٚٳاٱڇلٹٝ ٌټ يځ ٚٳٜٴشٹ ُٴٓهځطڇ  ٔٵ ايڃ ّٴ عٳ ٚٳٜٴشٳطٿ  ايڀډٝٿبٳاتٹ 

ٗڇِعٳًځ َٳٓٴٛا  ٝٵ ٔٳ آ ِٵ ؾځايډصٹٜ ٗڇ ٍٳ ايډتٹٞ نځاْٳتٵ عٳًځٝٵ ٚٳا٭ځغڃ٬ ِٵ  ٖٴ ِٵ إڇقٵطٳ ٗٴ ٚٳٜٳهٳعٴ عٳٓٵ ايڃدٳبٳا٥ٹحٳ 

ٕٳ ُٴؿڃًٹشٴٛ ِٵ ايڃ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ  ٘ٴ أڂ َٳعٳ ٍٳ  ٚٳاتٻبٳعٴٛا ايٓټٛضٳ ايډصٹٟ أڂْعڇ ٚٳْٳكٳطٴٚٙٴ  ٚٳعٳعٻضٴٚٙٴ  ٘ٹ  ص بٹ

 .(157:ا٭عطاف)
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ؾشادات  يػرل٠ إضنا٤ٳ ساد١ٹ ايعًِ ٚايسضؽ ؾشػب;ٚيٝؼ َكسضٴ ايعٓا١ٜ با

إ٪ٌَٓ إٍ ٖصا ايٝٓبٛع َٔ اؿب ٚاشلس٣ أؾس َٔ سادات ايعًُا٤ إٍ ايبشح 

ٌټ َٔ ٗ قًب٘ ْؿ ١ إّإ هس ْؿػ٘ َُٗا ؾطٸٙ ٗ ايسٿٜٔ َؿسٚزاڄ إٍ شٚايسضؽ، ٚن

 .قُس، ضاغباڄ ٗ إٔ تعزاز ٖصٙ ايع٬ق١ ٚثاق١

إ٫ بؿطاڄ _ ْ٘ ا٭دٌأع٢ً ؾ_ب اهلل، ؾًٝؼ قُس ٚسب ضغٍٛ اهلل َٔ س

 .(1)ضغ٫ٛڄ

َٚٔ أعِٛ أغطاض ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ إٔ شلا أبًؼ ا٭ثط ٗ تكِٜٛ ايػًٛى، ٚتطب١ٝ 

_ علٍّ_ؾإْٗا إطآ٠ اييت تٓعهؼ َٓٗا تًو ايكٛض٠ اييت تعس  ايعٛاطـ ايؿطٜؿ١;

ٜطغِ _ ٠٬ ٚايػ٬ّعًٝ٘ ايك_أضق٢ قٛض٠ يًشٝا٠ ايبؿط١ٜ; سٝح نإ ايٓيب قُس 

ايكس٠ٚ ايعًٝا اييت هب إٔ تٗسف إيٝٗا _ بأقٛاي٘، ٚأعُاي٘، ٚغا٥ط تكطؾات٘ 

 .دٗٛز ايبؿط ٗ غرلِٖ مٛ ايهُاٍ إٓؿٛز

ْبٝاڄ ضغ٫ٛڄ قس "ٖٞ ١ًْ ايػٌٓ اييت عاؾٗا قُس إٕ ث٬ث١ ٚعؿطٜٔ عاَاڄ

ايبؿط١ٜ َٔ سكب ٫ تهٕٛ ٗ َكٝاؽ ايعَٔ ؾ٦ٝاڄ َصنٛضاڄ إشا قٝػت إٍ َا قهت٘ 

 .َتڀاٚي١، ٚأدٝاٍ َتعاقب١

ٚيهٓٗا ٗ فاٍ ايذلب١ٝ، ٚاٱق٬ح، ٚضغِ قٛاعس ايػًٛى ايبؿطٟ ايؿانٌ، 

ٚٚنع إعامل، ٚاؿسٚز ؿٝا٠ اٱْػإ نُا وب ضب اٱْػإ، َٚا وكل ايػا١ٜ 

 غځبٳط انٌ َ ٭ضدض ٗ إٝعإ َٔ_ َٔ ٚدٛزٙ، ٜٚهؿٌ شلا اؿٝا٠ ايػعٝس٠ ايهط١ّ 

                                                 

ْٛط إٍ َكس١َ ا٭غتاش قُس ؾتشٞ عبسإٓعِ يهتاب قُس ضغٍٛ اهلل يًع١َ٬ أٓس تُٝٛض باؾا _ 1
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03 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 ز الشرية اليبوية، ومياٍج البحث فيَايف أسسا9 مدخل

 

 

 

 .(1)َٔ سكب ٚأدٝاٍ; شيو إٔ بطنات ٖصا ايٓيب ٫ تهاز ؼكط ٫ٚ ؼك٢

ٚإٕ َٓٗا يدلن١ ايٛقت اييت ْاٍ أَت٘ َٓٗا أٚؾط اؿٜ ٚايٓكٝب; ؾٓايت َٔ 

َا مل تًٓ٘ أ١َ َٔ _ ٗ ٚقت قكرل_ا٭عُاٍ، ٚايعًّٛ، ٚا٭خ٬م، ٚاؿه١ُ 

 .ا٭َِ

اٍ ايعامل ٚدس كطأ أسٛتؾهٌ َٔ اغ= :×ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

إػًٌُ أسسٻ ٚأغسٻ عك٬ڄ، ٚأِْٗ ٜٓايٕٛ َٔ سكا٥ل ايعًّٛ ٚا٭عُاٍ أنعاف َا 

 .(2)+ٜٓاي٘ غرلِٖ ٗ قطٕٚ ٚأدٝاٍ

َٚا دا٤ ب٘  "ؾٗس٣ اهلل ايٓاؽ بدلن١ ْب٠ٛ قُس =: ٗ َٛنع آخط× ٚقاٍ 

َٔ ايبٝٓات ٚاشلس٣، ٖسا١ٜ دًډت عٔ ٚقـ ايٛاقؿٌ، ٚؾاقت َعطؾ١ 

، ست٢ سكٌ ٭َت٘ إ٪ٌَٓ عَُٛاڄ، ٚ٭ٌٖ ايعًِ َِٓٗ خكٛقاڄ َٔ ايعاضؾٌ

ايعًِ ايٓاؾع، ٚايعٌُ ايكاحل، ٚا٭خ٬م ايع١ُٝٛ، ٚايػٓٔ إػتك١ُٝ َا يٛ 

ْعت سه١ُ غا٥ط ا٭َِ عًُاڄ ٚع٬ُڄ  اـايك١ َٔ نٌ ؾٛب إٍ اؿه١ُ اييت 

ً٘ اؿُس نُا وب ضبٓا بعح بٗا يتؿاٚتا تؿاٚتاڄ ّٓع َعطؾ١ قسض ايٓػب١ بُٝٓٗا، ؾً

 .(3)+ٜٚطن٢، ٚز٥٫ٌ ٖصا ٚؾٛاٖسٙ يٝؼ ٖصا  َٛنعٗا

أْٗا َع١ًَٛ يًٓاؽ ظُٝع أطٛاضٖا، " َٚٔ أعِٛ َا اَتاظت ب٘ غرل٠ ايٓيب 

 .زخا٥ًٗا َٔ نٌ َٓاسٝٗا َتذ١ًٝ شلِ

                                                 

 .4_1/3اْٛط َكس١َ ايسنتٛض قُس خًٌٝ ٖطاؽ ع٢ً اـكا٥ل ايهدل٣ يًػٝٛطٞ _ 1

 .8_7ْكض إٓڀل ٫بٔ ت١ُٝٝ م _2

 .1/64اقتها٤ ايكطاٙ إػتكِٝ ٫بٔ ت١ُٝٝ _ 3
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٫ٚ ضٜب إٔ شيو َٔ أعِٛ أغطاض عُٛتٗا ٚخًٛزٖا; إش ٫ ٜكض إٔ تهٕٛ 

يػرلٙ إ٫ إٔ تهٕٛ ٚانش١ َع١ًَٛ َٓع١ٖ عٔ ايعٝٛب  غرل٠ أسس َٔ ايٓاؽ قس٠ٚ

 .ٚإجايب

 ٫ٚأتٛا ع٢ً زقا٥ل قس _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚيكس نب٘ ايعًُا٤ غرلت٘ 

 .ؽڀط بايباٍ

ٚيٛ اغتعطض ايكاض٨ ؾٗطؽ أسس ايهتب اييت اعتٓت بػرلت٘ ٚسلا٥ً٘ يٛدس 

 .(1)شيو ٚانشاڄ دًٝاڄ

مل ٜهٔ يٝتشطز َٔ ْكٌ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚشلصا ؾإْ٘ 

نجط٠ ا٭سازٜح اييت تطٜٚٗا _ َٔ دطا٤ شيو_أعُاٍ ست٢ ٗ زاخٌ َٓعي٘; ؾذل٣ 

 ".أَٗات إ٪ٌَٓ عٔ ايٓيب 

٘ نه٤ٛ ْٗاضٙ; ؾػرلت٘ يًٝٹ ٙ نع٬ْٝت٘، ١ًُٚٚځطٻٚمل ٜهٔ شيو إ٫ ٭ٕ غٹ

 .َع١ًَٛ َٓص ٫ٚزت٘ إٍ غاع١ ٚؾات٘

يكس سٛٝت ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ َا  : هاشرية هانب   حين  ر هابشح يف: ث   ً 

 .سؿًت ب٘ َٔ أقٛاٍ، ٚأؾعاٍ، ٚتكطٜطات بعٓا١ٜ ايعًُا٤ قسّاڄ ٚسسٜجاڄ

اڄ ٜٓاغب عٚيكس نتب ايعًُا٤ قسّاڄ ٗ ايػرل٠ ٚناْت نتاباتِٗ ؼٌُ طاب

نجرلاڄ ٖٔ دا٤ بعسِٖ، ٚتكًض ٭ٕ تهٕٛ َاز٠ _ نصيو_عكٛضِٖ، ٜٚٓاغب 

 .يًػرل٠َٚطادع أق١ًٝ 

َٔ إػًٌُ ٗ ايعكط اؿسٜح ٜطغبٕٛ عٔ تًو ا٭غايٝب  اڄغرل إٔ ٖٓاى نجرل

                                                 

 .104_102اْٛط ايطغاي١ احملُس١ٜ يًػٝس غًُٝإ ايٓسٟٚ م_ 1 
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بأغًٛب ٥٬َِ، ٚتعاجل قهاٜا  بٴتٳهڃَعاقط٠ تٴ ايكس١ّ، ٜٚطغبٕٛ ٗ نتاباتٺ

 .اغتذست ٗ َٛنٛع ايػرل٠

َٚٔ ٖٓا قاّ نجرل َٔ ايهتاب بتكسِٜ زضاغات ٗ ايػرل٠، ؾأزٚا زٚضاڄ طٝباڄ 

 .ٗ ْؿٛؽ إػًٌُٚآثاضاڄ سػ١ٓ 

ٚيهٔ تًو ايهتابات مل تهٔ ع٢ً ٚترل٠ ٚاسس٠ َٔ د١ٗ تكسٜطٖا يًٛسٞ، 

 .ٚايػٝبٝات، ٚإعذعات، َٚكاّ ايٓب٠ٛ عَُٛاڄ

ٛڈنُا أْٗا مل تهٔ ع٢ً  شابٗا، ٚاسس َٔ د١ٗ اخت٬ف تٛدٗات أق م

 .ٚإكاّ ٫ ٜػُض َعٜس َٔ ايتؿكٌٝٚأٖساؾِٗ َٔ نتاب١ ايػرل٠، 

 :ؾإٕ َٓاٖر ايباسجٌ ٗ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ّهٔ سكطٖا ٗ ث٬ث١ٚع٢ً نٌ ساٍ 

قؿات ٫ "ايصٜٔ ٜهؿٕٛ ع٢ً ايٓيب :َٓٗر إبايػٌ ايػايٌ :إٓٗر ا٭ٍٚ

 ._عع ٚدٌ_تًٝل إ٫ باهلل 

ٕٚ أٚ ٜٓكًٕٛ، ٫ٚ ٚؾٗ٪٤٫ ٜبايػٕٛ ٗ إططا٥٘، ٫ٚ ٜبايٕٛ ٗ قش١ َا ٜط

 .٭ق١ًٝ َٔ نتب ايػ١ٓ ٚايػرل٠إكازض اايكطإٓ ايهطِٜ، ٜٚعتُسٕٚ ع٢ً 

أؾػس يًتاضٜذ ٚايػرل َٔ تًو ايطٚاٜات احملًك١ ٗ زلا٤  أْ٘ ٫ٚ٫ ّذلٟ عاقٌ 

 .اـٝاٍ، ٚاييت تٓكٌ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ َٔ عامل ايٛاقع إٍ دٛ ا٭غاطرل

ٚيٝػت ٖٓاى سٝا٠ ناْت ع٢ً ا٭ضض ٖٞ أغ٢ٓ بٛاقعٗا اجملطز َٔ سٝا٠ غٝس 

 ".اـًل قُس 

ٌټ َٛقـ َٔ َٛاقؿٗا بأْٗا سٝا٠ ؾٗٞ سٝا ٠ تٓڀل نٌ سطن١ َٓٗا، ٜٚؿٗس ن

 .بًػت ٗ ايػًٛى ايبؿطٟ سس اٱعذاظ
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ٚإٕ خكا٥ك٘ َٚعذعات٘ اييت ْڀكت بٗا آٜات ايهتاب اجملٝس، ٚايػٓٔ 

ايكشٝش١، ٚاٯثاض إعتدل٠ شلٞ َٔ ايهجط٠ ٚايٛؾط٠ عٝح ٫ ؼتاز إٍ تًو 

، ٚتعاؾٗا ايؿڀط٠ ايػ١ٜٛ، ٚاييت ٫ ٜؿٗس شلا ايعٜازات اييت ّذٗا ايصٚم ايػًِٝ

َٴٛثٻ ٌٷ   .(1)ل، بٌ عاَتٗا َٔ ٚنع ايعْازق١ ٚإٓشطؾٌغٓس قشٝض، ٫ٚ ْك

ؾٗصا إٓٗر  :َٓٗر ايباسجٌ ايػطبٌٝ َٚٔ غاض ع٢ً ططٜكتِٗ: إٓٗر ايجاْٞ

 .ٜػًه٘ أغًب إػتؿطقٌ َٚٔ ؾانًِٗ َٔ ايهتاب ٚإؿهطٜٔ إٓتػبٌ يٲغ٬ّ

يٛا ايػرل٠ بايبشح ٚايسضاغ١ تعاًَٛا َعٗا نُا ٜتعإًَٛ َع ٚٗ٪٤٫ إشا تٓاؾ

نُا ٜتشسثٕٛ "غرل٠ أٟ ظعِٝ أٚ بڀٌ، أٚ قا٥س، أٚ ؾاتض; ؾٝتشسثٕٛ عٔ ايٓيب

أٚ ايععِٝ أٚ مٛ شيو َٔ ا٭يكاب عٔ ٖ٪٤٫، ٜٚكؿْٛ٘ بايبڀٌ، أٚ ايعبكطٟ، 

 .اييت ٫ تػين عٔ َكاّ ايٓب٠ٛ

فطزاڄ َازٜاڄ عتاڄ سسٜجاڄ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_غرلت٘ ٚتطاِٖ ٜتشسثٕٛ عٔ 

زٕٚ ضب٘ شلا بايٛسٞ ٚايػٝب، ٚايتأٜٝس اٱشلٞ، ٚنأِْٗ ٜتشسثٕٛ عٔ غرل٠ 

 .ْابًٕٝٛ، أٚ ٖتًط، أٚ َٛغٛيٝين

ٜٚكؿْٛ٘ بأٚقاف نبرل٠، ٜٚؿهًْٛ٘ "٫ٚ ضٜب أِْٗ قس ٜجٕٓٛ ع٢ً ايٓيب

 .ع٢ً غرلٙ

، ٚعٔ اٱّإ َٔ د١ٗ قڀع٘ عٔ ايك١ً باهللٚيهٔ اـڀٛض٠ تهتٓـ ٖصا إٓٗر 

بايػٝب; ؾذلاِٖ ٜٓهطٕٚ عسزاڄ َٔ إعذعات ايجابت١ بكطٜض ايكطإٓ، َٚتٛاتط ايػ١ٓ، 

 .ٚاٱغطا٤" نٓعٍٚ ا٥٬ٕه١ ٗ بسض، ٚطرل ا٭بابٌٝ، ٚؾل قسض ايٓيب

                                                 

 .1/4اْٛط َكس١َ اـكا٥ل ايهدل٣ _ 1 
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ناْت َٓاَاڄ، ٚإٔ اٱغطا٤ غٝاس١ ايطٚح ٗ عامل ( اقطأ)ٚتط٣ بعهِٗ ٜط٣ إٔ 

ـٴٚ ايط٣٩، ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ أَس اهلل بِٗ إػًٌُ ٗ غع٠ٚ بسض بايسعِ  ٜٳكٹ

كـ ايڀرل ا٭بابٌٝ بسا٤ اؾسضٟ، ٚإٔ ؾل ايكسض نإ ؾ٦ٝاڄ َعٜٓٛاڄ، ٜإعٟٓٛ، ٚ

ٗ غاض سطا٤ نإ َٓاَاڄ، إٍ غرل شيو ٖا دا٤ ٗ شيو " ٚإٔ يكا٤ ددلٌٜ بايٓيب

 .ايػٝام

ايػٝب١ٝ، ٚإعذعات ٚاـٛاضم اييت ٫  َٔ اؿكا٥ل"طؽ غرل٠ ايٓيبؿډٖٚهصا تٴ

ّهٔ إٔ تتٓاؾ٢ ٗ دٖٛطٖا َع سكا٥ل ايعًِ َٚٛاظٜٓ٘ اييت ٜسٻعٕٛ أِْٗ ٜػرلٕٚ 

 .طقٗا َت٢ ؾا٤خايل ايٓٛاَٝؼ، ٖٚٛ ايكازض ع٢ً خ ع٢ً ٚؾڃكٗا; ٭ٕ اهلل ٖٛ

ٚضَا اغذلٚح بعض أقشاب ٖصا إٓٗر إٍ إسٝا٤ ا٭غاطرل ٗ غرل٠ 

 .(1)"ايٓيب

ٚإبايػ١ ٗ  ٖٚٛ ايصٟ أْهط َٓٗر ايػًٛ :ٖٚٛ إٓٗر ايكشٝض: ٗر ايجايحإٓ

 .نُا أْهط ا٭غًٛب إازٟ ايؿًػؿٞ ٗ زضاغ١ ايػرل٠" إططا٤ ايٓيب

ؾإٓٗر ايكشٝض ٖٛ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ا٭قاي١ ٚايػ١َ٬، ٖٚٛ ايصٟ ٜعتُس ٗ 

١ ازض ا٭قًٝايكطإٓ ايهطِٜ، ٚإكزضاغ١ ايػرل٠، ٚاغتًٗاّ ايعدل َٓٗا ع٢ً 

ٚإخطاد٘ عٔ  " ايكشٝش١ َٔ نتب ايػ١ٓ ٚايػرل٠ زٕٚ َبايػ١ ٗ إططا٤ ايٓيب

 .ٚقـ ايعبٛز١ٜ ٗ أع٢ً َكاَاتٗا

                                                 

 ٗ َكس١َ ؼكٝل نتاب _ اْٛط ايبشح ايكِٝ ايصٟ قسَ٘ ا٭غتاش أْٛض اؾٓسٟ ٕ٪ُط ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ_ 1

ؼكٝل ٚتعًٝل  ،يٲَاّ قُس بٔ ٜٛغـ ايكاؿٞ ايؿاَٞ (ٌ اشلس٣ ٚايطؾاز ٗ غرل٠ خرل ايعبازغب)

 .35_1/17ٚعًٞ قُس َعٛض  ،عازٍ عبسإٛدٛز :ايؿٝدٌ
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 .ٚزٕٚ غُ٘ ٕكاّ ايٓب٠ٛ ايصٟ ٜعًٛ ب٘ ع٢ً غا٥ط ايبؿط

ع٢ً اٱّإ بايػٝبٝات، ٚإعذعات، ٚا٭خباض _ أٜهاڄ_ٖٚٛ إٓٗر ايصٟ ٜكّٛ 

 .ايكڀعٝات

ٗر اؿل، ٚإٕ نإ أقشاب٘ ٜتؿاٚتٕٛ ٗ دٛز٠ ايڀطح، ٚقٛت٘، ؾٗصا ٖٛ إٓ

 .ٚعُك٘
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عًُا٤ ٗ ٖصا ٚغرلت٘ ٜڀٍٛ، ٚيكس أؾطز اي"اؿسٜح عٔ بعج١ ايٓيب قُس

 .ايؿإٔ نتباڄ نجرل٠

 ايكؿشات اٯت١ٝٚيعٌ اؿسٜح ٗ  ;ٗٓا ٫ ٜتػع يٲطاي١ ٚاٱغٗابٖاٍ ٚاجمل

  :إباضن١ ايٓب١ٜٛ رل٠ٜتٓاٍٚ إٛنٛعات ايتاي١ٝ َٔ ايػ

 :حيه ئ ت هانب ة:  واًل

٦َٝٗات نجرل٠ ناْت إضٖاقاڄ يبعجت٘ ْٚبٛت٘،  " يًٓيب _عع ٚدٌ_ يكس ٖٝأ اهلل

 : ؾُٔ شيو َا ًٜٞ

ٜكٍٛ  :ٚض٩ٜا أَ٘ آ١َٓ _عًُٝٗا ايػ٬ّ_ زع٠ٛ إبطاِٖٝ، ٚبؿط٣ عٝػ٢ _1

سٍ ذٳٓٵٕڂ_ ايػ٬ّ عًٝ٘_امت ايٓبٌٝ، ٚإٕ آزّ دٳإْٞ عبساهلل يځ= :عٔ ْؿػ٘"ايٓيب

 ٩ٜا، ٚضبٞ عٝػ٢ اض٠زع٠ٛ أبٞ إبطاِٖٝ، ٚبؿ :هِ بأٍٚ شيو٦ٝٓت٘، ٚغأْبطٗ 

 . (1)+اييت ضأتأَٞ 

عًٝ٘ _ أْا َكسام زع٠ٛ إبطاِٖٝ اـًٌٝ: ٜكٍٛ"إٔ ايٓيب: َٚع٢ٓ اؿسٜح

٭ٕ إبطاِٖٝ ٕډا نإ ٜطؾع ايكٛاعس َٔ ايهعب١ ٗ َه١، َٚع٘ ابٓ٘  _ايػ٬ّ

َٹٓٻا إڇْٻوځ أځْٵتٳ ط: _نُا أخدلْا اهلل عٓ٘ ٗ ايكطإٓ_ كٍٛإزلاعٌٝ نإ ٜ ٌٵ  ضٳبٻٓٳا تٳكځبٻ

ِٴ  ُٹٝعٴ ايڃعٳًٹٝ ٚٳأځضڇْٳا ( 127)ايػٻ ُٳ١ڄ يځوځ  َٴػٵًٹ َٻ١ڄ  ٔٵ شٴضٿٜٻتٹٓٳا أڂ َٹ ٚٳ ٔڇ يځوځ  ُٳٝٵ َٴػٵًٹ ًڃٓٳا  ٚٳادٵعٳ ضٳبٻٓٳا 

                                                 

، 1/290، ٚايطٚض ا٭ْـ يًػًٗٝٞ 82_1/80ٚز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ ( 17280)ْٛط إػٓس ا_ 1

 .14_١َٝ13 حملُس ضؾٝس ضنا مٚخ٬ق١ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٚايسع٠ٛ اٱغ٬
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ٛٻا ٚٳتٴبٵ عٳًځٝٵٓٳا إڇْٻوځ أځْٵتٳ ايتٻ ِٴ َٳٓٳاغٹهځٓٳا  ِٵ ضٳغٴ٫ٛڄ ( 128)بٴ ايطٻسٹٝ ٗڇ ٚٳابٵعٳحٵ ؾٹٝ ضٳبٻٓٳا 

ِٵ إڇْٻوځ أځْٵتٳ ايڃعٳعڇٜعٴ  ٗڇ ٚٳٜٴعٳنِّٝ ُٳ١ځ  ٚٳايڃشٹهڃ ِٵ ايڃهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ٚٳٜٴعٳِّ ِٵ آٜٳاتٹوځ  ٗڇ ِٵ ٜٳتٵًڂٛ عٳًځٝٵ ٗٴ َٹٓٵ

ِٴ  . (129_٠127 ايبكط) صايڃشٳهٹٝ

ؾهإ ايٓيب اـامت  _عًُٝٗا ايػ٬ّ_ ؾاغتذاب اهلل زع٠ٛ إبطاِٖٝ ٚإزلاعٌٝ

 . َٔ شضٜتُٗا _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قُس 

قس بٳؿٻط بايٓيب  _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ ؾإٕ ْيب اهلل عٝػ٢+ ٚبؿط٣ عٝػ٢: =أَا قٛي٘

ِٳ ٜٳا بٳٓٹٞ ط: نُا أخدل اهلل عٓ٘ ٗ ايكطإٓ، ؾكاٍ " قُس َٳطٵٜٳ ٔٴ  ٍٳ عٹٝػٳ٢ ابٵ ٚٳإڇشٵ قځا

٘ٹ إڇ ٍٴ ايًډ ٌٳ إڇْٿٞ ضٳغٴٛ ٍڈ إڇغٵطٳا٥ٹٝ َٴبٳؿٿطاڄ بٹطٳغٴٛ ٚٳ ٛٵضٳا٠ٹ  ٔٳ ايتٻ َٹ ٟٻ  ٔٳ ٜٳسٳ ُٳا بٳٝٵ َٴكٳسٿقاڄ يٹ ِٵ  يځٝٵهڂ

ُٳسٴ ٘ٴ أځسٵ ُٴ ٔٵ بٳعٵسٹٟ اغٵ َٹ  . (6: ايكـ)ص ٜٳأڃتٹٞ 

ٖٛ آخط ْيب َٔ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ، ٚيٝؼ بٝٓ٘ ٚبٌ  _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ ؾعٝػ٢

أٓس َٔ أزلا٤ بٳؿٻط بٓيب ٜأتٞ َٔ بعسٙ ازل٘ أٓس، ٚ ٚقسْيب;  " قُس

 ".  ايٓيب قُس

ؾكس ضأت ض٩ٜا قازق١; شيو إٔ أَ٘ ٕا أخصٖا إداض، + ض٩ٜا أَ٘= أَا

ُٳجٻٌ يعٝٓٝٗا شيو ايٓٛض ايصٟ أنا٤ت ي٘ بكط٣ ٗ أضض ايؿاّ  . (1)ؾٛنعت٘ تٳ

تًو ا٭١َ اييت ؾڂهٿًځت ع٢ً غرلٖا  :خطز ٗ أ١َ ايعطب " نٕٛ ايٓيب _2

ت شلصا اٱق٬ح ايطٚسٞ إسْٞ ايعاّ، ايصٟ َٔ ا٭َِ آْصاى، ست٢ اغتعس

اؾتٌُ عًٝ٘ زٜٔ اٱغ٬ّ، بايطغِ ٖا ططأ عًٝٗا َٔ ا٭١َٝ، ٚعباز٠ ا٭قٓاّ، 

                                                 

 .84_1/80اْٛط ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ _ 1
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 . َٚا أسسثت ؾٝٗا غًب١ ايبسا٠ٚ َٔ ايتؿطم ٚا٫ْكػاّ

باغتك٬ٍ ايؿهط، ٚغع١ اؿط١ٜ  َتُٝع٠ڄ ايعطبٹ َٚع شيو ؾكس ناْت أ١َڂ

ا٭َِ ا٭خط٣ تطغـ ٗ عبٛز١ٜ ايطٜاغتٌ ٗ ايٛقت ايصٟ ناْت  ايؿدك١ٝ،

ٓٗا ايه١ٓٗ، ٚضداٍ ايسٜٔ َٔ كًِّځايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، قٛٛضاڄ عًٝٗا إٔ تؿِٗ غرل َا ٜٴ

ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ، أٚ إٔ ؽايؿِٗ ٗ َػأي١ عك١ًٝ، أٚ ن١ْٝٛ، نُا سٛطت عًٝٗا 

 . ايتكطؾات إس١ْٝ ٚإاي١ٝ

ٗ ْٝع ا٭عُاٍ أٜاّ  ٬ٍ اٱضاز٠َتُٝع٠ باغتك _أٜهاڄ_ ٚناْت أ١َ ايعطب

َٴػٳدٻط٠ يًًُٛى ٚايٓب٤٬، إايهٌ يًطقاب ٚا٭َٛاٍ عٝح  َٴصٳيډًځ١ڄ  ناْت ا٭َِ 

ٜػتدسَِْٛٗ نُا ٜػتدسَٕٛ ايبٗا٥ِ; ؾ٬ ضأٟ شلِ ٗ غًِ، ٫ٚ سطب، ٫ٚ 

 . إضاز٠ شلا زِْٚٗ ٗ عٌُ ٫ٚ نػب

 ؽ، ٚق٠ٛ ا٭بسإ ٚايكًٛبٚناْت أ١َ ايعطب َتُٝع٠ بعع٠ ايٓؿؼ، ٚؾس٠ ايبأ

ّٳ ناْت ا٭َِ َ٪يؿ١ َٔ ض٩غا٤ أؾػسِٖ اٱغطاف ٚايذلف، َٚط٩ٚغٌ  أٜا

ٗٵطٴ  ٛٻزٜٔ أشيډِٗ قځ َٴػٳ أنعؿِٗ ايب٪ؽ ٚايؿٛـ، ٚغاز٠ أبڀطِٖ بػٞ ا٫غتبساز، ٚ

 . ا٫غتعباز

ٚنجرلڈ َٔ  ٚناْت أ١َ ايعطب أقطب إٍ ايعسٍ بٌ ا٭ؾطاز، ٚناْت ٖتاظ٠ بايصنا٤،

ا٥ٌ إٛضٚث١ ٚإهتػب١ نإنطاّ ايهٝـ، ٚإغاث١ إًٗٛف، ٚايٓذس٠، ٚاٱبا٤، ايؿه

ٚعًٛ اشل١ُ، ٚايػدا٤، ٚايط١ٓ، ٚٓا١ٜ اي٬د٤٢، ٚسط١َ اؾاض أٜاّ ناْت 

 . ا٭َِ َطٖك١ با٭ثط٠، ٚا٭ْا١ْٝ، ٚا٭ٌْ َٔ ثكٌ ايهطا٥ب ٚا٭تا٣ٚ ا٭َرل١ٜ

ٚب٬غ١ إكاٍ ٖا  ١ ايًػإ،ٚناْت أ١َ ايعطب قس بًػت أٚز ايهُاٍ ٗ ؾكاس
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دعًٗا َػتعس٠ يًتأثط ٚايتأثرل بايدلاٌٖ ايعك١ًٝ، ٚإعاْٞ اـڀاب١ٝ، ٚايؿعط١ٜ، 

أٜاّ  ٚيًتعبرل عٔ ْٝع ايعًّٛ اٱشل١ٝ ٚايؿطع١ٝ، ٚايؿٕٓٛ ايعك١ًٝ، ٚايه١ْٝٛ

ٚٳ ستٗا بايتعكبات ايس١ٜٝٓ ٚإصٖب١ٝ، سٵناْت ا٭َِ ا٭خط٣ تٓؿكِ عط٣ 

 . عطق١ٝٚايعساٚات اي

بايطغِ َـٔ إٔ   ٚأعِٛ َع١ٜ اَتاظ بٗا ايعطب، أِْٗ ناْٛا أغًِ ايٓاؽ ؾڀط٠ڄ،

 . أَِ اؿهاض٠ ناْت أضق٢ َِٓٗ ٗ نٌ ؾٔ ٚقٓاع١

ٚاٱق٬ح اٱغ٬َٞ َبين ع٢ً تكسِٜ إق٬ح ايٓؿؼ باغتك٬ٍ ايعكٌ، 

ٚاٱضاز٠، ٚتٗصٜب ا٭خ٬م ع٢ً إق٬ح َا ٗ ا٭ضض َٔ َعسٕ، ْٚبات، 

 . ٚسٝٛإ

ٜٴعٹسټ ٖصٙ ا٭١َ يٲق٬ح ايعِٛٝ ايصٟ دا٤ ب٘  _عع ٚدٌ_ ٚبٗصا نإ اهلل

 . (1)"قُس

 أؾطف ا٭ْػاب، ٚأقطسٗا، قاٍ " ؾكس نإ ْػب٘ :ؾطف ايٓػب _3

ٕٳ عٳًځ٢ ط: _تعاٍ_ ُٵطٳا ٍٳ عٹ ٚٳآ ِٳ  ٖٹٝ ٍٳ إڇبٵطٳا ٚٳآ ٚٳْٴٛساڄ  ّٳ  ٘ٳ اقٵڀځؿځ٢ آزٳ ٕٻ ايًډ إڇ

ٌٳ ُٹ  . (33:آٍ عُطإ) صايڃعٳايځ

اقڀؿ٢ ٖ٪٤٫; إش دعٌ ؾِٝٗ ايٓب٠ٛ ٚاشلسا١ٜ يًُتكسٌَ،  _عع ٚدٌ_ ؾاهلل

ٚاقڀؿ٢ قطٜؿاڄ َٔ نٹٓا١ْ، ٚاقڀؿ٢ َٔ قطٜـ بين ٖاؾِ، ٚاقڀؿ٢ َٔ بين 

ؾهإ آٍ إزلاعٌٝ أؾهٌ ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٜٔ،  " ٖاؾِ غٝس ٚيس آزّ قُساڄ

 . نُا نإ بٓٛ إغشام أؾهٌ إتٛغڀٌ

                                                 

 .7_3اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ م_ 1
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ٜـ ؾكس نإ َا آتاِٖ اهلل َٔ إٓاقب ايعٛاّ، أَا اقڀؿا٤ اهلل يكب١ًٝ قط

٫ٚغُٝا بعس غٴه٢ٓ َه١، ٚخس١َ إػذس اؿطاّ; إش ناْٛا أقطح ٚيس إزلاعٌٝ 

يػ١ٓ، ِٖٚ إُٗسٕٚ أْػاباڄ، ٚأؾطؾِٗ أسػاباڄ، ٚأع٬ِٖ آزاباڄ، ٚأؾكشِٗ أ

 .ؾُع ايه١ًُ

" زلعت ضغٍٛ اهلل: دا٤ ٗ قشٝض َػًِ عٔ ٚاث١ً بٔ ا٭غكع قاٍ

اڄ َٔ نٓا١ْ، ؿإٕ اهلل اقڀؿ٢ نٓا١ْ َٔ ٚيس إزلاعٌٝ، ٚاقڀؿ٢ قطٜ: =كٍٜٛ

 .(1)+ٚاقڀؿ٢ َٔ قطٜـ بين ٖاؾِ، ٚاقڀؿاْٞ َٔ بين ٖاؾِ

أَا اقڀؿا٤ اهلل يبين ٖاؾِ ؾكس نإ ٕا اَتاظٚا ب٘ َٔ ايؿها٥ٌ ٚإهاضّ; ؾهاْٛا 

 . أقًض ايٓاؽ عٓس ايؿً، ٚخرلِٖ ٕػهٌ ٜٚتِٝ

ُٵطٚ بٔ عبس َٓاف; ٭ْ٘ أٍٚ َٔ ٖؿِ ايجطٜسٚإِا أطًل يكب ٖاؾ  ِ ع٢ً ع

ٌٴ إٛغِ  _ٖٚٛ طعاّ يصٜص_ ّڈ أٖ ٌٻ عا يًصٜٔ أقابِٗ ايكش٘، ٚنإ ٜٳؿٵبٳعٴ َٓ٘ ن

 . ناؾ١، َٚا٥ستٴ٘ َٓكٛب١څ ٫ تطؾع ٗ ايػطا٤ ٫ٚ ٗ ايهطا٤

ؾهإ ٜڀعِ ايٛسـ،  " ٚظاز ع٢ً ٖاؾِ ٚيځسٴٙ عبسإڀًب دسټ ايطغٍٛ

 . ، ٚضٟٚ أْ٘ سطّ اـُط ع٢ً ْؿػ٤٘ٚنإ أٍٚ َٔ تعبس بػاض سطاٚطرل ايػُا٤، 

ع٢ً غا٥ط قَٛ٘ با٭خ٬م ايع١ًٝ، ٚايؿٛانٌ "ؾكس اَتاظ آٍ ايٓيب: ٚباؾ١ًُ

َٔ بين ٖاؾِ; ؾهإ خرل "ايع١ًُٝ، ٚايؿها٥ٌ ايٓؿػ١ٝ، ثِ اقڀؿ٢ اهلل قُساڄ

 . (2)ٚيس آزّ، ٚغٝسِٖ

                                                 

 (.2276)َػًِ _ 1

 11_10، ٚخ٬ق١ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ م7_5اْٛط ايؿكٍٛ ٗ غرل٠ ايطغٍٛ ٫بٔ نجرل م_ 2
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ع٢ً  _عع ٚدٌ_ س دبً٘ اهللؾك :ايصض٠ٚ ٗ َهاضّ ا٭خ٬م " بًٛغ٘ _4

نطِٜ اـ٬ٍ، ٚٓٝس اـكاٍ، ؾهإ قبٌ ايٓب٠ٛ أضق٢ قَٛ٘، بٌ أضق٢ ايبؿط١ٜ 

 . ٗ ظنا٤ ْؿػ٘، ٚغ١َ٬ ؾڀطت٘، ٚسػٔ خًك٘

 . ْؿأ ٜتُٝاڄ ؾطٜؿاڄ، ٚؾبٻ ؾكرلاڄ عؿٝؿاڄ، ثِ تعٚز قباڄ يعٚدت٘ كًكاڄ شلا

ٍٻ ٖٛ  ٜٓٗا ٫ٚ زْٝاٖا، ٫ٚ نإ ٜعبس ٫ ٚايسٙ ؾ٦ٝاڄ َٔ أعُاٍ قطٜـ ٗ زٚمل ٜتٛ

عبازتِٗ، ٫ٚ وهط غاَطِٖ، ٫ٚ ْسٚاتِٗ، ٚمل ٜٴ٪ٵثٳطٵ عٓ٘ قٍٛ ٫ٚ عٌُ ٜسٍ 

 . ع٢ً سبٿ ايطٜاغ١، أٚ ايتڀًع إيٝٗا

ٜٴعطف بايتعاّ ايكسم، ٚا٭َا١ْ، ٚعًٛ اٯزاب; ؾبصيو نإ ي٘ إكاّ  ٕٚنا

 . ا٭ضؾع قبٌ ايٓب٠ٛ; ست٢ يكبٛٙ با٭ٌَ

ست٢ بًؼ أؾسٙ، ٚاغت٣ٛ، ٚنًُت ٗ دػسٙ ايڀاٖط، "ؿاٍ نإٚع٢ً ٖصٙ ا

ْٚؿػ٘ ايعن١ٝ ْٝع ايك٣ٛ، ٫ٚ طُع ٗ َاٍ، ٫ٚ زلع١، ٫ٚ تڀًع إٍ داٙ ٫ٚ 

 . (1)_نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ بعس قًٌٝ_ؾٗط٠، ست٢ أتاٙ ايٛسٞ َٔ ضب ايعإٌ 

ع٢ً  ؾٗصا َٔ أعِٛ ا٦ٕٝٗات ٚايس٥٫ٌ :أَٝٸاڄ ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب"نْٛ٘ _5

قسم ْبٛت٘; ؾٗصا ايطدٌ ا٭َٞ ايصٟ مل ٜكطأ نتاباڄ، ٚمل ٜهتب غڀطاڄ، ٚمل ٜكٌ 

ٜأتٞ بسع٠ٛ ع١ُٝٛ،  _ ؾعطاڄ، ٚمل ٜطػٌ ْجطاڄ، ايٓاؾ٤٢ٴ ٗ تًو ا٭١َ ا٭١َٝ

، ٚتهؿٌ ٕعتٓكٝٗا ١ٚبؿطٜع١ زلا١ٜٚ عازي١، تػتأقٌ ايؿٛن٢ ا٫دتُاعٝ

 . _دٌ ٚع٬_ ايعبٛز١ٜ يػرل ضبٿِٗايػعاز٠ اٱْػا١ْٝ ا٭بس١ٜ، ٚتعتكِٗ َٔ ضم 

 .(2)نٌ شيو َٔ ٦َٝٗات ايٓب٠ٛ، َٚٔ ز٥٫ٌ قسقٗا

                                                 

 .19_17اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ م_ 1

 .25اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ م_ 2
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٭ٍٚ بٝت  اهلل تًو ايبًس٠ ايڀٝب١ اييت اختاضٖا :ٗ َه١ إهط١َ أنْٛ٘ ْؿ_ 6

 .قاّ ٗ ا٭ضض يتٛسٝس اهلل ٚايعباز٠ اـايك١، ٚايٓػو ايػًِٝ

ٚٴنٹعٳ: ط_عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  ٍٳ بٳٝٵتٺ  ٚٻ ٕٻ أځ ٖٴسٶ٣  إڇ ٚٳ َٴبٳاضٳناڄ  يٹًٓٻاؽڇ يځًډصٹٟ بٹبٳهډ١ځ 

ٌٳ ُٹ ًڃعٳايځ  .(96: آٍ عُطإ)ص يِّ

بٌ ظَٔ َٛيس ساٌَ أنٌُ َٚٔ أعذب َا اَتاظت ب٘ َه١ عٔ ب٬ز اهلل ْٝعاڄ 

أْٗا بًس٠ مل ٜؿعط أًٖٗا عادتِٗ إٍ سه١َٛ، ٚمل _ ضغا٫ت اهلل ٚظَٔ ٖذطت٘ 

أٌٖ ايعاؾ١ٝ ؾِٝٗ َٔ أٌٖ ايبػٞ ٚايؿط;  ِٗ إٍ إقا١َ ؾطط١ ؼُٞسادتٴ ُؼٻ

َٴٛاطٓاڄ َٔ أٌٖ َه١ تٓعع ْؿػ٘ إٍ ايبػٞ ٚايؿط  .٭ِْٗ قًُا عطؾٛا ؾِٝٗ 

ٚأنجط َا نإ ٜكع ؾِٝٗ ايباطٌ إٔ ّڀٌ إسٜٔ زا٥ٓ٘ ٗ ٚؾا٤ َا ٗ شَت٘ ي٘، ؾهإ 

 .ٜػتعٌ عًٝ٘ بأٌٖ ايعاؾ١ٝ; ؾٝشكٌ َٓ٘ ع٢ً سك٘ ب٬ ساد١ إٍ قه١ٝ أٚ قه١ُ

ٚ٭دٌ ٖصا اْعكس ٗ بٝت ٚدٝ٘ َٔ ٚدٗا٤ َه١ ٚؾطٜـ َٔ أؾطاؾٗا ٖٚٛ 

ـٷ اؾذلى ؾٝ٘ طا٥ؿ١ َٔ  _َٔ أغط٠ أبٞ بهط ايكسٜل_عبساهلل بٔ دسعإ ايتُٝٞ  ًڃ سٹ

ٛٻ٠ ٚإط٠٤ٚ ٗ قطٜـ، ٚتعاقسٚا ع٢ً   أٚ أ٫ هسٚا َه١ ًََٛٛاڄ َٔ أًٖٗاأٌٖ ايؿڂتٴ

ٔٵ ًُٚ٘ ست٢ َٔ غرلِٖ ٖٔ زخًٗا َٔ غا٥ط ايٓاؽ إ٫  َٳ قاَٛا َع٘، ٚناْٛا ع٢ً 

 .(1)تٴطٳزٻ عًٝ٘ ًَُٛت٘

ؾكس سٻح عجُإ بٔ عط٠ٚ عٔ أبٝ٘ عٔ  ٫ ٜعاٍ ٦َٜٛص ؾت٢،"ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

يكس ؾٗست : =ٜكٍٛ" أْٗا زلعت ضغٍٛ اهلل _ ضنٞ اهلل عٓٗا_عا٥ؿ١ أّ إ٪ٌَٓ 

٭دبت، َٚا أسب زٴعٝتٴ إيٝ٘ يٛ َٔ سًـ ايؿهٍٛ َاٗ زاض عبساهلل بٔ دسعإ 

ُٵطٳ ايٓعِ  .(2)+إٔ يٞ ب٘ سٴ

                                                 

 .20_19ع ايطعٌٝ ا٭ٍٚ يًؿٝذ قب ايسٜٔ اـڀٝب ماْٛط َ_ 1

 .5/190( 126) أخباض َه١ ٗ قسِٜ ايسٖط ٚسسٜج٘، يًؿانٗٞ_  2
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 :وس  ته "  بذة عا  شن هانيب: ث   ً 

ٔٴ ٖٛ قُسٴ: ْػب٘ ٔڇعبسٹ ب عبسإڀًب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف بٔ قكٞ  اهلل ب

بٔ َط٠ بٔ نعب بٔ ي٪ٟ بٔ غايب بٔ ؾٗط بٔ َايو بٔ ايٓهط بٔ نٓا١ْ  ن٬ببٔ ا

ْعاض بٔ َعس بٔ عسْإ، ٚعسْإ َٔ بٔ خع١ّ بٔ َسضن١ بٔ إيٝاؽ بٔ َهط بٔ ا

 . (1)_ايػ٬ّ ُاعًٝٗ_ ايعطب، ٚايعطب َٔ شض١ٜ إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ

ٖٞ آ١َٓ بٓت ٖٚب بٔ عبس َٓاف بٔ ظٖط٠، ٚظٖط٠ أخٛ دس "ٚأڂّ ايٓيب

 ". ايٓيب

ٚأقاّ َعٗا ٗ بٝت أًٖٗا ث٬ث١ أٜاّ، ؾًِ "ٚقس تعٚز بٗا عبساهلل ٚايس ايٓيب

ٚمل ػس ٗ ًٓ٘ ثك٬ڄ، ٫ٚ ٚٓاڄ نُا ٖٛ ؾإٔ "تًبح إٔ ًٓت بايٓيب

 . (2)احملكٓات ايكشٝشات ا٭دػاّ

َٳطٻ شٹنڃطٴ ايط٩ٜا ٗ ن٬ّ غابل  . ٚقس ضأت أَ٘ ض٩ٜا ٕا ًٓت ب٘، ٚقس 

ٟٸ اـًل، ٌْٝ ايكٛض٠، قشٝض اؾػِ، : ٫ٚزت٘ ٚقس ٚيست٘ أَ٘ غٳٛ

 . (3)ـُػُا١٥ ي٬ًُٝزٚناْت ٫ٚزت٘ عاّ ايؿٌٝ إٛاؾل يًشازٟ ٚايػبعٌ بعس ا

                                                 

ؾؿُٝٗا تؿكٌٝ ايٓػب،  38_1/23، ٚايطٚض ا٭ْـ 6_4اْٛط دٛاَع ايػرل٠ ٫بٔ سعّ م_ 1

ٚغبٌ ايطؾاز ٗ  ،1/94ٚؾطح ا٭زلا٤ ايٛاضز٠ ؾٝ٘، ٚسسا٥ل ا٭ْٛاض، َٚڀايع ا٭غطاض ٫بٔ ايسٻٜبع 

، ٚقُس ضغٍٛ اهلل ٭ٓس تُٝٛض باؾا 12_11، ٚخ٬ق١ ايػرل٠ م322_1/235ٖسٟ خرل ايعباز 

 .1/192، َٚٛغٛع١ ْهط٠ ايٓعِٝ ٗ َهاضّ أخ٬م ايطغٍٛ ايهطِٜ 28م

 .91_1/90أنطّ ايعُطٟ . ، ٚايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ ز14_13اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ م_ 2

، ٚؾك٘ ايػرل٠ يًؿٝذ 14، ٚخ٬ق١ ايػرل٠ م1/29 ٫بٔ ايسٻٜبع ايؿاؾعٞ ضاْٛط سسا٥ل ا٭ْٛا_  3

 .63_58ايؿٝذ ا٭يباْٞ م ٘ز أسازٜجقُس ايػعايٞ، خطٻ
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ٌٷ ٗ بڀٔ أَ٘، ؾهؿً٘ دسٙ عبسإڀًب، ٚأضنعت٘  ُٵ ٚقس تٴٛٗ ٚايسٙ ٖٚٛ سٳ

 . أَ٘ ث٬ث١ أٜاّ ثِ عٗس دسٙ بإضناع٘ إٍ اَطأ٠ ٜكاٍ شلا س١ًُٝ ايػعس١ٜ

ٚنإ َٔ عاز٠ ايعطب إٔ ٜػذلنعٛا ٭٫ٚزِٖ ٗ : ضناعت٘ ٗ بين غعس

 . (1)بس١ْٝ ايػ١ًُٝايبٛازٟ; سٝح تتٛاؾط أغباب ايٓؿأ٠ اي

أْٗا أتت : ٚيكس ضأت س١ًُٝ ايػعس١ٜ َٔ أَط ٖصا ايطنٝع عذباڄ، َٚٔ شيو

َع ظٚدٗا إٍ َه١ ع٢ً أتإ ٖع١ًٜ بڀ١٦ٝ ايػرل، ٚٗ ططٜل ايعٛز٠ َٔ َه١، 

ٖٚٞ تهع ايطنٝع ٗ سذطٖا ناْت ا٭تإ تعسٚ عٳسٵٚاڄ غطٜعاڄ، ٚتٴدٳًِّـ ٚضا٤ٖا 

 . ٜل نًِٗ ٜتعذبٕٛنٌ ايسٚاب، ٖا دعٌ ضؾام ايڀط

ٚتٴشسٿخ س١ًُٝ بإٔ ثسٜٗا مل ٜهٔ ٜٴسٹضټ ؾ٦ٝاڄ َٔ اؿًٝب، ٚإٔ طؿًٗا ايطنٝع 

زٳضٻ غعٜطاڄ، "نإ زا٥ِ ايبها٤ َٔ ؾس٠ اؾٛع، ؾًُا أيكُت ايجسٟ ضغٍٛ اهلل

 . ؾأقبشت تطنع٘ ٚتطنع طؿًٗا ست٢ ٜؿبعا

بؿطف ٚتٴشسٿخ س١ًُٝ عٔ دسب أضض قَٛٗا زٜاض بين غعس، ؾًُا سٛٝت 

ضناع١ ٖصا ايڀؿٌ أْتذت أضنٗا، َٚاؾٝتٗا، ٚتٳبٳسٻيت ساشلا َٔ ب٪ؽ ٚؾكط إٍ 

 . ٖٓا٤ ٜٚػط

ٚبعس غٓتٌ عازت ب٘ س١ًُٝ إٍ أَ٘ ٚدسٙ ٗ َه١، يهٔ س١ًُٝ أيځشٻتٵ ع٢ً 

َټ٘  ُٳا ضأت َٔ بطنت٘ عًٝٗا، ؾٛاؾكت أڂ أَ٘ إٔ تٛاؾل ع٢ً بكا٥٘ عٓسٖا َط٠ ثا١ْٝ; يٹ

 . بايڀؿٌ َط٠ أخط٣ إٍ زٜاضٖا ٚايؿطس١ ُٮ قًبٗاآ١َٓ، ؾعازت س١ًُٝ 

ٚبعس غٓتٌ عازت ب٘ س١ًُٝ إٍ أَ٘، ٚعُطٙ آْصاى أضبع غٓٛات، ؾشهٓت٘ 

                                                 

 .297ٚ 286_1/278، ٚايطٚض ا٭ْـ 7_6م ٫بٔ سعّ ا٭ْسيػٞاْٛط دٛاَع ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ _ 1
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أَ٘ إٍ إٔ تٛؾٝت، ٚنإ ي٘ َٔ ايعُط غت غٌٓ، ؾهؿً٘ دسٙ عبسإڀًب غٓتٌ 

ِٻ ايٓيب ؾشاط٘ بعٓاٜت٘ نُا  " ثِ تٛٗ، ٚقبٌ ٚؾات٘ أٚق٢ ب٘ ابٓ٘ أبا طايب ع

 . (1)وٛٙ أًٖ٘ ٚٚيسٙ

ٌٻ  " إ٫ أْ٘ نإ يؿكطٙ ٜعٝـ عٝـ ايؿٛـ; ؾًِ ٜتعٛز ْعِٝ ايذلف، ٚيع

 . شيو َٔ عٓا١ٜ اهلل بٗصا ايٓيب ايهطِٜ

ـٳ ضعٞ ايػِٓ َع إخٛاْ٘ َٔ ايطناع ٕا نإ ٗ باز١ٜ بين  " ٚنإ قس أيٹ

غعس، ؾكاض ٜطع٢ ايػِٓ ٭ٌٖ َه١; ؾٝهؿٞ ْؿػ٘ َا ٜأخصٙ ع٢ً شيو َٔ 

 . دط٠، ٫ٚ ٜطٖل عُ٘ بايٓؿك١ا٭

ثِ غاؾط َع عُ٘ أبٞ طايب : غؿطٙ َع عُ٘ إٍ ايؿاّ، ٚيكا٩ٙ عرلا ايطاٖب

ٗ ػاض٠ إٍ ايؿاّ، ٚي٘ َٔ ايعُط اثٓتا عؿط٠ غ١ٓ ٚؾٗطإ ٚعؿط٠ أٜاّ، ٖٚٓاى 

ُٻ٘ أبا طايب، ٚسصٻضٙ َٔ عسٚإ ايٝٗٛز عًٝ٘ ( عرلا)ضآٙ  ايطاٖب، ٚبؿٻط ب٘ ع

 . خامت ايٓب٠ٛ بٌ نتؿٝ٘بعس إٔ ضأ٣ 

َٴ ٍڈ ـسه١ بٓت : طاڄ َاٍ ـسه١ذٹتٻغؿطٙ  َٴتٻذطاڄ َا ثِ إْ٘ غاؾط َط٠ أخط٣ 

خًٜٛس، ؾأعڀت٘ أؾهٌ ٖا ناْت تعڀٞ غرلٙ; إش دا٤ت تًو ايتذاض٠ بأضباح 

 . َهاعؿ١، بٌ دا٤ت بػعاز٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠

ت تسع٢ ٗ ٚناْت خسه١ ٖصٙ أعكٌ ٚأنٌُ اَطأ٠ ٗ قطٜـ، ست٢ ناْ

 . شلا َٔ ايكٝا١ْ، ٚايعؿډ١، ٚايؿها٥ٌ ايٛاٖط٠ ايڀاٖط٠; يٹُا: اؾا١ًٖٝ

ٗ ضسًت٘ َع٘ "ٕٚا سسٻثٳٗا غڂ٬َٗا َٝػط٠ڂ َا ضأ٣ َٔ ايٓيب: ظٚاد٘ غسه١

                                                 

 .249_248، ٚأع٬ّ ايٓب٠ٛ يًُاٚضزٟ م301_1/300اْٛط ايطٚض ا٭ْـ _ 1



 

 

22 
 زز

 وأسساز

 

 

 وخالصة سريتُ "يف بعثة الييب 9 متَيد

 
ايطاٖب ( عرلا)إٍ ايؿاّ َٔ ا٭خ٬م ايعاي١ٝ، ٚايؿها٥ٌ ايػا١َٝ، َٚا قاي٘ 

تعًكت ضغبتٗا ب٘; ٚبإٔ تتدصٙ ظٚداڄ  _  ايؿاّيعُ٘ أبٞ طايب ٗ ضسًت٘ ا٭ٍٚ إٍ

ِٻ شيو ايعٚاز  شلا، ٚناْت قس تعٚدت َٔ قبٌ، ٚتٛٗ عٓٗا ظٚدٗا; ؾت

 . َٔ أضبعٌ غ١ٓ اڄإُٕٝٛ، ٚنإ عُطٙ آْصاى ٔػ١ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، ٚعُطٖا قطٜب

ٚمل ٜتعٚز عًٝٗا ط١ًٝ سٝاتٗا، ٫ٚ أسب َجًٗا، ٚتٛؾٝت بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ 

ٌ، ؾهإ نجرلاڄ َا ٜصنطٖا، ٜٚتكسم عٓٗا، ٜٚٗسٟ يكاسباتٗا، ٖٚٞ بعؿط غٓ

 . ايعٚد١ اييت ضٴظڇم َٓٗا ْٝع أ٫ٚزٙ عسا إبطاِٖٝ; ؾإْ٘ َٔ ظٚدت٘ َاضٜا ايكبڀ١ٝ

 .(1)ٖصٙ بعض أخباضٙ ٚغرلت٘ قبٌ ايٓب٠ٛ، ٚبس٤ ايٛسٞ ع٢ً غبٌٝ اٱْاٍ
 

 : وء ها س : ث اجً 

ا٭ضبعٌ، ٚانتًُت قٛاٙ ايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ،  ٚقځطٴب َٔ ،أؾٴسٻٙ"بٳًځؼٳ ايٓيب

ٌٳ  َٹجٵ ٚنإ أٍٚ َا بسأ ب٘ َٔ ايٛسٞ ايط٩ٜا ايكاؿ١، ؾهإ ٫ ٜط٣ ض٩ٜا إ٫ دا٤ت 

 . ؾځًځل ايكبض ٚانش١ نُا ضآٖا ٗ َٓاَ٘

ثِ بعس شيو سٴبٿبٳ إيٝ٘ اـ٤٬، : اخت٩٬ٙ بػاض سطا٤، ْٚعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘

َه١، ؾٝتعبس اهلل ايًٝايٞ شٚات ايعسز، ثِ ٜطدع  ؾهإ ىًٛ بٓؿػ٘ ٗ غاض سطا٤ ٗ

إٍ خسه١ ؾٝتعٚز بايڀعاّ ٚايؿطاب، ست٢ دا٤ٙ اؿل، ٖٚٛ ع٢ً ٖصا ايؿإٔ 

ُٳجٻٌ ي٘ إځًځوڂ ددلٌٜ، ٚيكډٓٳ٘ عٔ  بٓعٍٚ ايكطإٓ عًٝ٘ ٗ ؾٗط ضَهإ، ٚشيو بإٔ تٳ

                                                 

 318_1/313، ٚايطٚض ا٭ْـ 92_1/90ٚز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ ( 3620)اْٛط غٓٔ ايذلَصٟ _ 1

، ٚقُس ضغٍٛ اهلل 16_15، ٚخ٬ق١ ايػرل٠ م1/226، ٚاـكا٥ل ايهدل٣ يًػٝٛطٞ 335_322ٚ

 .69_68، ٚؾك٘ ايػرل٠ يًػعايٞ م36_35٭ٓس تُٝٛض باؾا م
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 :ؾكاٍ ي٘+ ٤٣َا أْا بكاض: =ؾكاٍ صأڃطٳاقڃط: ضبٿ٘ أٍٚ َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ، ؾكاٍ

ٚنإ + َا أْا بكاض٤٣: =ؾكاٍ صأڃطٳاقڃط: ؾكاٍ+ َا أْا بكاض٤٣: =ؾكاٍ صأڃطٳاقڃط

ددلٌٜ بعس نٌ دٛاب َٔ ا٭دٛب١ ايج٬ث١ ٜهُ٘ ع٢ً قسضٙ، ٜٚعكطٙ ست٢ 

 . ٜبًؼ َٓ٘ اؾٗس

 ٕٚا تطن٘ ددلٌٜ ٗ إط٠ ايجايج١ أيك٢ عًٝ٘ أٍٚ آٜات أڂْعيت َٔ ايكطإٓ، ٖٚٞ

ٔٵ عٳًځلڈ ( 1)ِ ضٳبٿوځ ايډصٹٟ خٳًځلٳ اقڃطٳأڃ بٹاغٵط َٹ ٕٳ  ّٴ ( 2)خٳًځلٳ اٱڇْػٳا ٚٳضٳبټو ا٭ځنڃطٳ اقڃطٳأڃ 

ِڇ ( 3) ِٳ بٹايڃكځًځ ِٵ( 4)ايډصٹٟ عٳًډ ِٵ ٜٳعٵًځ َٳا يځ ٕٳ  ِٳ اٱڇْػٳا  . (5_1 ايعًل)ص عٳًډ

بسأ ْعٍٚ  _ بٗصٙ اٯٜات ايع١ُٝٛ اييت تأَط بايعًِ، ٚتبٝٿٔ بسا١ٜ خًل اٱْػإ

ؾطدع ايٓيب إٍ ظٚدت٘ خسه١ ٜطدـ ؾ٪ازٙ، ٚيهٓ٘ سؿٜ  " ٛسٞ ع٢ً ايٓيباي

يؿؿْٛٞ بايجٝاب، ؾؿعًٛا، ست٢ إشا : ٜعين+ ظًَْٛٞ ظًَْٛٞ: =ضؾازٙ، ؾكاٍ

 +. يكس خؿٝت ع٢ً ْؿػٞ: =شٖب عٓ٘ ايطٚع، أخدل خسه١ اـدل، ٚقاٍ

و يتكٌ ن٬ ٚاهلل ٫ ىعٜو اهلل أبساڄ; إْ: =_ضنٞ اهلل عٓٗا_ ؾكايت خسه١

ٌٸ، ٚتٴ طٟ ايهٝـ، ٚتعٌ ع٢ً ْٛا٥ب كڃإعسّٚ، ٚتٴ بٴػٹهڃايطسِ، ٚؼٌُ ايه

 +. اؿل

ٖٚهصا اغتسيت ٖصٙ إطأ٠ ايعاق١ً ع٢ً إٔ َٔ نإ ٖصا ؾأْ٘ ٗ قب١ اـرل 

 . يًٓاؽ ؾًٔ ىصي٘ اهلل; ؾػٓٻ١ اهلل تكتهٞ بإٔ اؾعا٤ َٔ دٓؼ ايعٌُ

تت ابٔ عُٗا ٚضق١ بٔ ْٛؾٌ، ست٢ أ"ثِ اْڀًكت بعس شيو خسه١ بايٓيب

ٚنإ قس تٓكٻط ٗ اؾا١ًٖٝ، ٜٚهتب اٱلٌٝ بايعدلا١ْٝ، ٚنإ ؾٝداڄ نبرلاڄ قس 

ٜا ابٔ أخٞ، : زلع َٔ قُس َا ٜكٍٛ، ؾكاٍ ٚضق١ا: خسه١ ي٘ عُٞ، ؾكايت
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ايصٟ أڂْعٍ ع٢ً  (1)ٖصا ايٓاَٛؽ: خدل َا ضأ٣، ؾكاٍ ٚضق١ " َاشا تط٣؟ ؾأخدلٙ

 . يٝتين أنٕٛ سٝاڄ إش ىطدو قَٛو _أٟ ؾاباڄ_ ٗا دصعاڄَٛغ٢، ٜا يٝتين ؾٝ

ٚٳ": = ؾكاٍ ي٘ ايطغٍٛ ٞٻ ِٖ؟ أځ ْعِ; مل ٜأت ضدٌ ق٘ َجٌ : قاٍ +َٴدٵطڇد

َٴ ٟٳ، ٚإٕ ٜسضنين ٜٛ و أځْٵكٴطٵى ْكطاڄ َ٪ظضاڄ، ثِ تٛٗ ٚضق١، َا د٦ت ب٘ إ٫ عٴٛزٹ

 . (2)ٚؾذل ايٛسٞ

تعساز ايٓيب، ٚاؾتسٻ ؾٛق٘ ٚاغتُطت ؾذل٠ ايٛسٞ ث٬خ غٌٓ، قٟٛ ؾٝٗا اغ

 . ٚسٓٝٓ٘

ؾطؾعت بكطٟ قبٌ ايػُا٤  ،َٔ ايػُا٤ بٝٓا أْا أَؿٞ زلعت قٛتاڄ": = قاٍ

َٓ٘  (3)ؾذ٦جت ;ؾإشا إًو ايصٟ دا٤ْٞ عطا٤ قاعس ع٢ً نطغٞ بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض

 . (4)+ظًَْٛٞ ظًَْٛٞ :ؾذ٦ت أًٖٞ ؾكًت ،ست٢ ٖٜٛت إٍ ا٭ضض

ٌٳ، ٚشنط أْ٘ ضعب َٓ٘، ٚيهٔ شي َٻ و زٕٚ ايطٻعب١ ا٭ٍٚ، ؾطدع إٍ أًٖ٘ ؾتعٳ

 . _تػڀ٢ بايجٝاب: أٟ_ ٚتٳسٳثٻطٳ

ُٴسٻثٿطٴ ط: _تعاٍ_ ثِ أْعٍ اهلل عًٝ٘ قٛي٘ ٗٳا ايڃ ِٵ ؾځأځْصٹضٵ ( 1)ٜٳا أځٜټ ٚٳضٳبٻوځ ( 2)قڂ

ٗٿطٵ ( 3)ؾځهځبٿطٵ  ٖٵذٴطٵ( 4)ٚٳثٹٝٳابٳوځ ؾځڀځ  . (إسثط) صٚٳايطټدٵعٳ ؾځا

                                                 

قاسب غط : قاسب غط اـرل، ٚاؾاغٛؽٖٛ : قاسب غط إځًٹو، قاٍ بعهِٗ: ايٓاَٛؽ_ 1

 .1/408اْٛط ايطٚض ا٭ْـ . ايؿط

، ٚخ٬ق١ ايػرل٠ 1/396ٚايطٚض ا٭ْـ ( 161)َٚػًِ ( 4953)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _ 2

 .20_19م

 .1/228اْٛط ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح ٫بٔ ا٭ثرل . أٟ شٴعٹطٵت ٚخٹؿڃت: د٦جت َٓ٘_  3

 .422_1/420٭ْـ ايطٚض ااْٛط ٚ( 3238)ايبداضٟ _ 4
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ٗا ايصٟ تسثط بجٝاب٘ قِ ؾأْصض ايٓاؽ بايكطإٓ، ٚبًػِٗ زع٠ٛ اهلل، ٜا أٜ: أٟ

 . ٚطٗط ثٝابو ٚأعُايو َٔ أزضإ ايؿطى، ٚاٖذط ا٭قٓاّ، ٚتدلأ َٔ أًٖٗا

 " ثِ ٓٞ ايٛسٞ بعس شيو، ٚتتابع، ٚبًډؼ: تتابع ايٛسٞ، ٚقٝاَ٘ بايسع٠ٛ

ٚسسٙ، ٚإٍ  زع٠ٛ ضب٘، سٝح أَطٙ ٚأٚس٢ إيٝ٘ بإٔ ٜسعٛ ايٓاؽ إٍ عباز٠ اهلل

ٜسعٛ إٍ غبٌٝ  " زٜٔ اٱغ٬ّ ايصٟ اضتهاٙ اهلل، ٚختِ ب٘ ا٭زٜإ; ؾكاّ ايٓيب

 . (1)ضب٘ باؿه١ُ، ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ، ٚاجملازي١ باييت ٖٞ أسػٔ

خسه١ َٔ ايٓػا٤، ٚأبٛ بهط ايكسٜل َٔ : ؾاغتذاب ي٘ أٍٚ َٔ اغتذاب

ٍ ايٓاؽ ٗ زٜٔ اهلل، ايطداٍ، ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب َٔ ايكبٝإ، ثِ تٛاٍ زخٛ

ؾاؾتسٻ عًٝ٘ أش٣ إؿطنٌ، ٚأخطدٛٙ َٔ َه١، ٚآشٚا أقشاب٘ أؾسٻ ا٭ش٣، 

ؾٗادط إٍ إس١ٜٓ، ٚتتابع عًٝ٘ ْعٍٚ ايٛسٞ، ٚاغتُط ٗ زعٛت٘، ٚدٗازٙ، 

 . ٚؾتٛسات٘، ست٢ عاز إٍ َه١ ٚاؾطاڄ ؾاؼاڄ

ٛض إػًٌُ، ثِ ٚبعس شيو أنٌُ اهلل ي٘ ايسٜٔ، ٚأقطٻ عٝٓ٘ بعع اٱغ٬ّ ٚٚٗ

تٛؾاٙ اهلل ٚعُطٙ ث٬خ ٚغتٕٛ غ١ٓ، أضبعٕٛ َٓٗا قبٌ ايٓب٠ٛ ٚث٬خ ٚعؿطٕٚ ْبٝاڄ 

 . (2)ضغ٫ٛڄ

ٚب٘ ختِ اهلل ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ، ٚأٚدب طاعت٘ ع٢ً اؾٔ ٚاٱْؼ; ؾُٔ 

أطاع٘ غعس ٗ ايسْٝا، ٚزخٌ اؾ١ٓ ٗ اٯخط٠، َٚٔ عكاٙ ؾكٞ ٗ ايسْٝا، 

  .ٚزخٌ ايٓاض ٗ اٯخط٠

                                                 

 .21اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ م_ 1

 .7_6اْٛط دٛاَع ايػرل٠ م_ 2
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تابع أقشاب٘ َػرلت٘، ٚبًډػٛا زعٛت٘، ٚؾتشٛا  _عع ٚدٌ_ ٚبعسَا تٛؾاٙ اهلل

 . ايبًسإ باٱغ٬ّ، ْٚؿطٚا ايسٜٔ اؿل ست٢ بًؼ َا بًؼ ايًٌٝ ٚايٓٗاض

 . بامڈ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ " ٚزٜٓ٘

ٞٸ ْؿأ بٌ أٌَٝ، قاّ بصيو اٱق٬ح ايصٟ تػٝٻط ب٘ تاضٜذ  ؾُا ايكٍٛ ٗ أَ

 ايؿطا٥ع، ٚايػٝاغات، ٚغا٥ط أَٛض ايسْٝا ٚايسٜٔ؟ ٚاَتسٻ َع ٗ :ايبؿط أْعٌ

يػت٘ ٗ قطٕ ٚاسس َٔ اؿذاظ إٍ آخط سسٚز أٚضبا ٚأؾطٜكٝا َٔ ايػطب، ٚإٍ 

سسٚز ايكٌ َٔ د١ٗ ايؿطم ست٢ خهعت ي٘ ا٭َِ، ٚزاْت ي٘ ايسٍٚ، 

 ،ٚأقبًت إيٝ٘ ا٭ضٚاح قبٌ ا٭ؾباح، ٚناْت تتبع٘ ٗ نٌ ؾتٛس٘ اؿهاض٠ڂ

، ٚايعسٍ ٚايط١ٓ، ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚايه١ْٝٛ ع٢ً أٜسٟ تًو ا٭١َ إس١ْٝڂٚ

اؿسٜج١ ايعٗس با٭١َٝ، اييت ظنډاٖا ايكطإٓ، ٚعًډُٗا إٔ إق٬ح اٱْػإ ٜتبع٘ 

إق٬ح ا٭نٛإ; ؾٌٗ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا إ٫ بٛسٞ َٔ يسٕ سهِٝ عًِٝ، 

 (1)ٚتأٜٝس زلاٟٚ َٔ اٱي٘ ايععٜع ايكسٜط ايطسِٝ؟

 

                                                 

 .31_30اْٛط خ٬ق١ ايػرل٠ م_ 1
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 "مً جواىب السمحة يف سرية الييب 9 الفصل األول

 

  

 

  

 

 "السمحة يف سرية الييب جواىبمً : الفصل األول

 9مخشة مباحث  9وحتتُ

 ٚنٕٛ َؿڀٛضاڄ ع٢ً ايط١ٓ،"يبٗ نٕٛ ايٓ :هملبشح هألول

 .ؾطٜعت٘ َؿت١ًُ ع٢ً ايط١ٓ ايعا١َ ايها١ًَ

 .بايبؿط عَُٛاڄ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هاج   

 .بايهعؿ١ ٚإػانٌ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هاج اح

 .بايٓػا٤"ض١ٓ ايٓيب: شح ها ه عهملب

 .باؿٝٛإ"ض١ٓ ايٓيب: هملبشح هرت حيص
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 وزًا على السمحة، وطسيعتُ مظتنلة عليَامفط "كوٌ الييب 9 املبحث األول9 الفصل األول
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 مفطوزًا على السمحة، وطسيعتُ مظتنلة عليَا "كوٌ الييب 9 املبحث األول9 الفصل األول

 

 

 

 
  

 

ُٳا : طٚٗ َعطض ا٫َتٓإ ع٢ً ا٭١َ " ٗ ٚقـ ْبٝ٘_ عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  ؾځبٹ

ـٴ  ٛٵيٹوځ ؾځاعٵ ٔٵ سٳ َٹ ًڃبٹ ٫ْٵؿځهټٛا  ٜځ ايڃكځ ٛچاڄ غځًٹٝ ٛٵ نڂٓٵتٳ ؾځ ٚٳيځ ِٵ  ٗٴ ٘ٹ يٹٓٵتٳ يځ ٔٵ ايًډ َٹ ُٳ١ٺ  ضٳسٵ

٘ٳ ٜٴشٹبټ عٳ ٕٻ ايًډ ٘ٹ إڇ ٌٵ عٳًځ٢ ايًډ ٛٳنډ َٵتٳ ؾځتٳ َٵطڇ ؾځإڇشٳا عٳعٳ ِٵ ؾٹٞ ا٭ځ ٖٴ ٚڇضٵ ٚٳؾٳا ِٵ  ٗٴ ٚٳاغٵتٳػٵؿٹطٵ يځ ِٵ  ٗٴ ٓٵ

ٌٳ  ٛٳنًِّٹ ُٴتٳ  .(آٍ عُطإ) ص(159)ايڃ

ٚايًٌ ٖٓا فاظ = :ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ×قاٍ ايؿٝذ قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض

ػًٌُ، ٚٗ ايكؿض عٔ دؿا٤ إؿطنٌ، ٚإقاي١ ٗ غع١ اـًل َع أ١َ ايسع٠ٛ ٚإ

 .(1)+ايعجطات

َٔ اهلل  ض١ٓڄ ٘يٝٓٴ ؾهإ ;ع٢ً ايط١ٓ َؿڀٛضاڄ " أضغٌ قُس: =×ٚقاٍ

ؾًصيو دعٌ  ;با٭١َ ٗ تٓؿٝص ؾطٜعت٘ بسٕٚ تػاٌٖ ٚبطؾل ٚإعا١ْ ع٢ً ؼكًٝٗا

ؾ١، ٚيهٔ بعح يًٓاؽ ناقس إش ٖٛ  ; أٚزعٗا اهلل ؾَٝ٘ٔ اهلل يط١ٓٺ يٝٓ٘ َكاسباڄ

ٗ إٔ  _تعاٍ_اختاض اهلل إٔ تهٕٛ زعٛت٘ بٌ ايعطب أٍٚ ؾ٤ٞ ؿه١ُ أضازٖا اهلل 

ٖٴ  . ايؿطٜع١ يًعامل ؼٳًِّبٳَٴ ِٵٜهٕٛ ايعطب 

 .ٚغطع١ ايؿِٗ ،ٚإبا٤ ايهِٝ، ٚغ١َ٬ ايؿڀط٠ ٚايعطب أ١َ عطؾت با٭ْؿ١،

ِٓٗ ؾًِ تهٔ تًٝل بِٗ ايؿس٠ ٚايػ١ًٛ، ٚيه ;ِٖٚ إتًكٕٛ ا٭ٚيٕٛ يًسٜٔ

اييت  يٝتذٓبٛا بصيو إهابط٠ځ ;قتادٕٛ إٍ اغتٓعاٍ طا٥طِٖ ٗ تبًٝؼ ايؿطٜع١ شلِ
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 .ٝس بِٝٓٗ ٚبٌ اٱشعإ إٍ اؿلٖٞ اؿا٥ٌ ايٛس

ٗ زخٍٛ نجرل ٗ اٱغ٬ّ،  ٚعؿٛٙ ٚضٓت٘ نإ غبباڄ"ٚٚضز إٔ قؿض ايٓيب

 .(1)+انُا شنط بعض شيو عٝاض ٗ نتاب ايؿؿ

َٳا ": طٓاڄ سلٍٛ ايط١ٓ يًعإٌ بإضغاٍ ايطغٍَٛبٝ_ عع ٚدٌ_ٚقاٍ اهلل  ٚٳ

ٌٳ ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ ضٳسٵ  .(107:ا٭ْبٝا٤) صأځضٵغٳ

َٴ يًط١ٓ بأغًٛب َٔ أق٣ٛ أغايٝب ايتأنٝس، أ٫ ٖٚٛ  س٠ڄنِّ٪ٳؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 

 .ٚأزاتٴ٘ ٖٓا ايٓؿٞ ٚا٫غتجٓا٤; ؾسٍ شيو ع٢ً إٔ ايط١ٓ عا١َ ،أغًٛب اؿكط

ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ : ط_تعاٍ_ٚأقض ايكٛيٌ ٗ قٛي٘ = :×ٍ ابٔ ايكِٝقا َٳا أځضٵغٳ ٚٳ

ٌٳ ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ  :أْ٘ ع٢ً عَُٛ٘، ٚؾٝ٘ ع٢ً ٖصا ايتكسٜط ٚدٗإ (107:ا٭ْبٝا٤) صضٳسٵ

إٔ عُّٛ ايعإٌ سكٌ شلِ ايٓؿع بطغايت٘، أَا أتباع٘ ؾٓايٛا بٗا : أسسُٖا

 ِٗ خرلٷِٗ َٚٛتٴًڂتٵٌ قځذٿا٩ٙ احملاضبٕٛ ي٘ ؾايصٜٔ عٴنطا١َ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚأَا أعس

ٗ تػًٜٝ ايعصاب عًِٝٗ ٗ ايساض اٯخط٠،  سٝاتِٗ ظٜاز٠څ ٕشلِ َٔ سٝاتِٗ; ٭

ٌٴ شلِ َٔ طٍٛ أعُاضِٖ ٗ  ِٗ خرلٷَٛتٹ ِٖٚ قس نتب عًِٝٗ ايؿكا٤; ؾتعذٝ

 .ايهؿط

ِٖ أقٌ ؾطاڄ ، ٚٚأَا إعاٖسٕٚ ي٘ ؾعاؾٛا ٗ ايسْٝا ؼت ًٚ٘ ٚعٗسٙ ٚشَت٘

 .َٔ احملاضبٌ ي٘ بصيو ايعٗسٹ

ٔٴ زَا٥ِٗ ٚأَٛايٹ ِٗ ِٗ ٚأًٖٹٚأَا إٓاؾكٕٛ ؾشكٌ شلِ بإٚٗاض اٱّإ ب٘ سك

َٴ ٕٴٚاسذلا ّڇ ٗا، ٚدطٜا  .إػًٌُ عًِٝٗ َٔ ايتٛاضخ ٚغرلٖا أسها
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ضؾع بطغايت٘ ايعصاب ايعاّ عٔ أٌٖ _ غبشاْ٘_ٚأَا ا٭َِ ايٓا١ٝ٥ عٓ٘ ؾإٕ اهلل 

ٌٻ ايعإٌ ايٓؿعٴ بطغايت٘ا٭ضض; ؾأ  .قاب ن

ٌٿ :ايٛد٘ ايجاْٞ ٔٻأسسٺ أْ٘ ض١ٓ يه إ٪ٌَٓ قبًٛا ٖصٙ ايط١ٓ; ؾاْتؿعٛا  ، يه

بٗا زْٝا ٚأخط٣، ٚايهؿاض ضزٖٚا; ؾًِ ىطز بصيو عٔ إٔ ٜهٕٛ ض١ٓ، يهٔ مل 

ٖصا زٚا٤ شلصا إطض، ؾإٕ مل ٜػتعًُ٘ مل ىطز عٔ إٔ ٜهٕٛ : ٜكبًٖٛا نُا ٜكاٍ

 .(1)+٤اڄ شلصا إطضزٚا

َؿت١ًُ ع٢ً  ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ= :ٗ تؿػرل اٯ١ٜ×قاٍ ايؿٝذ ابٔ عاؾٛضٚ

 ." ٚقـ داَع يبعج١ قُس

ْٛٴعَُٛٳ تٓاغبٴ ٗا ع٢ً غا٥ط ايؿطا٥ع َع١ٜڅتٴَٚعٜٻ ٗا ٗا ٚزٚاَٗا، ٚشيو ن

 .(2)+يًعإٌ ض١ٓڄ

يعن١ٝ ا٭ٍٚ ؽًل ْؿػ٘ ا: ٚتؿكٌٝ شيو ٜٛٗط ٗ َٛٗطٜٔ: =×إٍ إٔ قاٍ

 . غًل ايط١ٓ، ٚايجاْٞ إساط١ ايط١ٓ بتكاضٜـ ؾطٜعت٘

ؾكس قاٍ ؾٝ٘ أبٛ بهط قُس بٔ طاٖط ايكٝػٞ اٱؾبًٝٞ أسس  :ؾأَا إٛٗط ا٭ٍٚ

ٍ ايكطٕ ت٬َص٠ أبٞ عًٞ ايػػاْٞ ٖٚٔ أداظ شلِ أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ َٔ ضدا

٥ً٘ ْٚٝع سلا ،ؾهإ نْٛ٘ ض١ٓڄ ;بع١ٜٓ ايط١ٓ" ٔ اهلل قُساڄظٜٻ= :اـاَؼ

 .ـٖ_ ا +ض١ٓ ٚقؿات٘ ض١ٓ ع٢ً اـًل

ط ع٢ً خًل ايط١ٓ ڀٹؾڂ " ٜعين إٔ قُساڄ: قًت ،ض ٗ ايؿؿا٤شنطٙ عٓ٘ عٝا
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ًك٢ إيٝ٘ ٚبٌ َا ٜٴ يتتهٕٛ َٓاغب١ بٌ ضٚس٘ ايعن١ٝٹ ;ٗ ْٝع أسٛاٍ َعاًَت٘ ا٭١َ

عٔ اْؿطاح ْؿؼ  ايؿطٜع١ځ ٘ٹٝٵكًِّځَٔ ايٛسٞ بؿطٜعت٘ اييت ٖٞ ض١ٓ ست٢ ٜهٕٛ تٳ

نإ خًك٘ = :عا٥ؿ١قايت  ،ضغبت٘ ٚخًك٘ إٔ هس َا ٜٛس٢ ب٘ إيٝ٘ ٥٬َُاڄ

 .(1)+ايكطإٓ

ٚمل ٜكـ ب٘ غرلٙ  ،ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ بٛقـ ايط١ٓ " ٚشلصا خل اهلل قُساڄ

ٔٵ ط :_تعاٍ_َٔ ا٭ْبٝا٤، ٚنصيو ٗ ايكطإٓ نً٘، قاٍ  َٹ ٍٷ  ِٵ ضٳغٴٛ يځكځسٵ دٳا٤ٳنڂ

ِٵ عٳعڇٜعٷ  ِٷأځْؿڂػٹهڂ ٌٳ ضٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹايڃ ِٵ سٳطڇٜلٷ عٳًځٝٵهڂ َٳا عٳٓٹتټ ٘ٹ   .(128:ايتٛب١) صعٳًځٝٵ

ُٳا ضٳسٵط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ِٵؾځبٹ ٗٴ ٘ٹ يٹٓٵتٳ يځ ٔٵ ايًډ َٹ أٟ بط١ٓ  (159:آٍ عُطإ) صُٳ١ٺ 

 .ؾهٓت شلِ يٝٓاڄ ،ٚؾڀطى بٗا ،دبًو عًٝٗا

ٗٴ رٻإٔ ضغٍٛ اهلل ٕا ؾٴ: ٚٗ سسٜح َػًِ ّٳ ٘ٚد ؾل شيو ع٢ً  أسسٺ ٜٛ

ٚإِا بعجت  ،إْٞ مل أبعح يعاْاڄ: =يٛ زعٛت عًِٝٗ ؾكاٍ: أقشاب٘ ؾكايٛا

  (2).+ض١ٓ

ؾٗٛ َٛٗط تكاضٜـ  :يًعإٌ ٚأَا إٛٗط ايجاْٞ َٔ َٛاٖط نْٛ٘ ض١ٓڄ

 :_تعاٍ_٭ٕ قٛي٘  ;أٟ َا ؾٝٗا َٔ َكَٛات ايط١ٓ ايعا١َ يًدًل نًِٗ، ؾطٜعت٘

ٌٳط ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄطتعًل بكٛي٘ َ صيٹ  .(3)+صضٳسٵ

٫ : =َبٝٓاڄ ؽكٝل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بٛقـ ايط١ٓ ايها١ًَ×ٚقاٍ

ٚقس أؾاض  ،ط١ٓ ايها١ًَخل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بٛقـ اي_ تعاٍ_دطّ إٔ اهلل 
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ُٳتٹٞ ط :_عًٝ٘ ايػ٬ّ_َٓ٘ ٕٛغ٢  ؾُٝا سهاٙ خڀاباڄ _تعاٍ_إٍ شيو قٛي٘  ٚٳضٳسٵ

ٞٵ٤ٺ ٌٻ ؾٳ ٕٳ  ٚٳغٹعٳتٵ نڂ َٹٓٴٛ ِٵ بٹآٜٳاتٹٓٳا ٜٴ٪ٵ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ ٕٳ ايعٻنځا٠ځ  ٚٳٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ  ٔٳ ٜٳتٻكڂٛ ٗٳا يٹًډصٹٜ ؾځػٳأځنڃتٴبٴ

ٞٻ( 156) َٿ ٞٻ ا٭ڂ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٔٳ ٜٳتٻبٹعٴٛ  .(ا٭عطاف) اٯ١ٜ صايډصٹٜ

ٞٵ٤ٺط :_تعاٍ_ؾؿٞ قٛي٘  ٌٻ ؾٳ  ;١إؾاض٠ إٍ إٔ إطاز ض١ٓ ٖٞ عاَص ٚٳغٹعٳتٵ نڂ

ٚأْٗا  ،ؾاَتاظت ؾطٜع١ اٱغ٬ّ بإٔ ايط١ٓ ٬َظ١َ يًٓاؽ بٗا ٗ غا٥ط أسٛاشلِ

 . ساق١ً بٗا ؾُٝع ايٓاؽ ٫ ٭١َ خاق١

ؾطٜع١ اٱغ٬ّ بٗصٙ إع١ٜ إٔ أسٛاٍ ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ َهت  ُٝٝعڇ ٚسه١ُڂ

ع عٓٗا ؾځسٵٚإٔ تٴ ،تٗٝأت بتڀٛضاتٗا ٭ٕ تػاؽ بايط١ٓ ٚأطٛاضٷ عًٝٗا عكٛضٷ

ؾُا ٗ ايؿطا٥ع ايػايؿ١ َٔ  ;٫ تكاّ إكاحل بسْٚٗا نطٚض١ٜٺ إ٫ َكازٜطٳ ك١ڂإؿ

ٗ  طڇذٵمل ٜٳ _ ايط١ٓ ضڇشټُٳَٚا ٗ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ َٔ تٳ ،اخت٬ٙ ايط١ٓ بايؿس٠

 .٢ اؿه١ُظَٔ َٔ ا٭ظَإ إ٫ ع٢ً َكته

كازؾتٗا َ _ ٚا٭١َ إتبع١ شلا ،ٚايصٟ دا٤ بٗا ،ٚيهٔ اهلل أغعس ٖصٙ ايؿطٜع١ځ

شلِ  ٗ غٝاغ١ ايبؿط إٔ ٜهٕٛ ايتؿطٜعٴ اهللٹ يًعَٔ ٚايڀٛض ايصٟ اقتهت سه١ُڂ

 . إٍ اْكها٤ ايعامل ض١ٓٺ تؿطٜعٳ

 :_تعاٍ_قاٍ  ،ع٢ً زعا٥ِ ايط١ٓ ٚايطؾل ٚايٝػط اٱغ٬ّ ؾأقُٝت ؾطٜع١ڂ

ٔٵ سٳطٳزڈط َٹ ٔڇ  ِٵ ؾٹٞ ايسٿٜ ٌٳ عٳًځٝٵهڂ َٳا دٳعٳ  .(78:اؿر) صٚٳ

ِٵ ايڃعٴػٵطٳط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ٚٳ٫ ٜٴطڇٜسٴ بٹهڂ ِٵ ايڃٝٴػٵطٳ  ٘ٴ بٹهڂ  .(185:ايبكط٠) صٜٴطڇٜسٴ ايًډ

 (1).+بعجت باؿٓٝؿ١ٝ ايػُش١: ="ٚقاٍ ايٓيب
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 ايط١ٓٹ تعاضضڇ ٌ َٔ ؾس٠ ٗ مٛ ايككام ٚاؿسٚز ؾإِا ٖٛ ٕطاعا٠ٹٝٻدٳتٳَٚا ٜٴ

ِٵ ؾٹٞ ايڃكٹكٳاط :_تعاٍ_ٚإؿك١ نُا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘   .(179:ايبكط٠) صمڇ سٳٝٳا٠څٚٳيځهڂ

 . ببك١ٝ ايٓاؽ ض١ٓٚ ،ؾايككام ٚاؿسٚز ؾس٠ ع٢ً اؾٓا٠

ٚأَا ض١ٓ اٱغ٬ّ با٭َِ غرل إػًٌُ ؾإِا ْعين ب٘ ضٓت٘ با٭َِ ايساخ١ً 

 .ِٖٚ أٌٖ ايص١َ ،ؼت غًڀاْ٘

ٚإدطا٤ ايعسٍ بِٝٓٗ ٗ  ،ٚضٓت٘ بِٗ عسّ إنطاِٖٗ ع٢ً َؿاضق١ أزٜاِْٗ

 . ٚعًِٝٗ َا عًِٝٗ ٗ اؿكٛم ايعا١َ ،شلِ َا يًُػًٌُا٭سهاّ عٝح 

ٌٳط :_تعاٍ_ٗ قٛي٘  +ايعإٌ= ـٖصا ٚإٕ أضٜس ب ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ ايٓٛع َٔ ص إڇ٫ډ ضٳسٵ

أْٛاع إدًٛقات شات اؿٝا٠ ؾإٕ ايؿطٜع١ تتعًل بأسٛاٍ اؿٝٛإ ٗ َعا١ًَ اٱْػإ 

ٛٳ ايډصٹٟ خٳًځلٳ ط :_تعاٍ_ػإ قاٍ إش ٖٛ كًٛم ٭دٌ اٱْ ;ٚاْتؿاع٘ ب٘ ،إٜاٙ ٖٴ

ُٹٝعاڄ َٳا ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ دٳ ِٵ   .(29:ايبكط٠) صيځهڂ

ٕٳ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ  ٗٳا تٳأڃنڂًڂٛ َٹٓٵ ٚٳ َٳٓٳاؾٹعٴ  ٚٳ ٗٳا زٹفٵ٤ٷ  ِٵ ؾٹٝ ٗٳا يځهڂ ّٳ خٳًځكځ ( 5)ٚٳا٭ځْٵعٳا

ٕٳ  ٌٳ تٳػٵطٳسٴٛ ٚٳسٹ ٕٳ  ٌٳ تٴطڇوڂٛ ٍٷ سٹ ُٳا ٗٳا دٳ ِٵ ؾٹٝ ُٹ( 6)ٚٳيځهڂ ِٵ ٚٳتٳشٵ ِٵ إڇيځ٢ بٳًځسٺ يځ ٌٴ أځثٵكځايځهڂ

ِٷ ِٵ يځطٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ ٕٻ ضٳبٻهڂ ٘ٹ إڇ٫ډ بٹؿٹلٿ ا٭ځْؿڂؼڇ إڇ ْٛٴٛا بٳايٹػٹٝ  . (ايٓشٌ) صتٳهڂ

ٚمل  ،ٚقس أشْت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يًٓاؽ ٗ ا٫ْتؿاع َا ٜٓتؿع ب٘ َٔ اؿٝٛإ

ؿٝٛإ يػرل أنً٘، ّ تعصٜب اطٿٚسٴ ،قٝس ايًٗٛ ٙٳطڇٚيصيو نڂ ;تأشٕ ٗ غرل شيو

 . ٚعس ؾكٗا٩ْا غبام اـٌٝ ضخك١ يًشاد١ ٗ ايػعٚ ٚمٛٙ

ٜح إٛطأ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ؾؿٞ سس ;ٚضغبت ايؿطٜع١ ٗ ض١ٓ اؿٝٛإ

ؾُٮ  ،ؾٓعٍ ٗ ب٦ط ،ًٜٗح َٔ ايعڀـ إٔ اهلل غؿط يطدٌ ٚدس نًباڄ= :َطؾٛعاڄ
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 مفطوزًا على السمحة، وطسيعتُ مظتنلة عليَا "كوٌ الييب 9 املبحث األول9 الفصل األول

 

 

 

 (1).+ؾػؿط اهلل ي٘ ،ؾػك٢ ايهًب ،ٚأَػه٘ بؿُ٘ ست٢ ضقٞ ،خؿ٘ َا٤ٶ

دٝض ض١ٓ ايٓاؽ أَا إ٪شٟ ٚإهط َٔ اؿٝٛإ ؾكس أشٕ ٗ قتً٘ ٚططزٙ يذل

ٚٗ تؿاقٌٝ ا٭سهاّ َٔ ٖصا ايكبٌٝ نجط٠ ٫ ٜعٛظ ايؿكٝ٘  ،ع٢ً ض١ٓ ايبٗا٥ِ

 .(2)+تتبعٗا

 .َٔ تؿاقٌٝ ايط١ٓ ٗ إباسح ايتاي١ٝ ٔ ؾ٤ٞٷبٝٻٝتٖصا ٚغ

                                                 

 (.1553)َٚػًِ ( 2320)ٚضٚاٙ ايبداضٟ ( 1455)إٛطأ _  1

، َٚٛغٛع١ 162_1/159انٞ عٝاض ، ٚاْٛط ايؿؿا، يًك170_7/168تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط _  2

 .2102_6/2061ْهط٠ ايٓعِٝ 
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َؿڀٛضاڄ ع٢ً ايط١ٓ، ٚإٔ اهلل "عٔ نٕٛ ايٓيب ٗ ايبشح إانٞ سسٜحٷ َطٻ

 .بعج٘ بسٜٔ ايط١ٓ_ عع ٚدٌ_

 .بايبؿط ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ"ٚاؿسٜح ٖٓا بٝإ يط١ٓ ايٓيب

ِٵ : ط_عع ٚدٌ_قاٍ اهلل  َٳا عٳٓٹتټ ٘ٹ  ِٵ عٳعڇٜعٷ عٳًځٝٵ ٔٵ أځْؿڂػٹهڂ َٹ ٍٷ  ِٵ ضٳغٴٛ يځكځسٵ دٳا٤ٳنڂ

ِٷ  ٌٳ ضٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹايڃ  .(ايتٛب١) ص(128)سٳطڇٜلٷ عٳًځٝٵهڂ

_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_َٔ ؾهً٘ : قاٍ بعهِٗ: =×قاٍ ايكانٞ عٝاض

 (1).+بإ٪ٌَٓ ض٩ٚف ضسِٝ :أعڀاٙ ازلٌ َٔ أزلا٥٘، ؾكاٍ_ تعاٍ_إٔ اهلل 

: _عع ٚدٌ_ض١ٓ يًعإٌ عَُٛاڄ، نُا قاٍ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٖٚٛ 

ًڃعٳايځط ُٳ١ڄ يٹ ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ ضٳسٵ َٳا أځضٵغٳ ٌٳ ٚٳ  .(ا٭ْبٝا٤) ص(107)ُٹ

قاض نٌ َعاْٞ ايط١ٓ; ؾكس ضؾع اهلل عٔ أَت٘ اٯ"ٚتتذ٢ً ٗ ضغاي١ ايٓيب

 .ٚا٭غ٬ٍ اييت ناْت ع٢ً ا٭َِ ايػابك١، ؾٝػط شلا ايسٜٔ، ٚضؾع عٓٗا اؿطز

ٜٛقٞ  ٚقس اَتٮت ْؿػ٘ بايط١ٓ; ؾهاْت تؿٝض بايؿؿك١، ٚايطأؾ١، ٚنإ

ؾهاْٛا أضسِ ايٓاؽ بايٓاؽ، ٚأسطم ايٓاؽ  ;عًٝٗا أَت٘ أقشاب٘، ٚوحبٗا 

 (2) .ع٢ً ٖسا١ٜ ايٓاؽ

ِٷ ؾايط١ٓ داْبٷ يٓؿػ٘ ايهط١ّ;  ٚقٛض٠څ" َٔ دٛاْب ؾدك١ٝ ايٓيب عٛٝ

                                                 

 .1/159ايؿؿا _  1

 .٠2/636 ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ رلاْٛط ايػ_  2

 

 
 بالبظس عنومًا"  زمحة الييب9 املبحث الثاىي

 



 

 

38 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 بالبظس عنومًا "زمحة الييب 9 املبحث الثاىي9 الفصل األول

 

 

 

 

ؾايدل إَاَ٘، ٚايط١ٓ قٝڀ١ ب٘ غٛا٤ نإ شيو ٗ ساٍ ٜػطٙ أٚ عػطٙ، أٚ نإ 

 .(1)+َٔ ٫ ٜطسِ ٫ ٜطسِ: =، ٖٚٛ ايصٟ ٜكٍٛ٘أٚ كايؿٝ َ٘ع َٛاؾكٝ

 .(2)+َٔ ٫ ٜطسِ ايٓاؽ ٫ ٜطٓ٘ اهلل: =ٜٚكٍٛ

ايطإٓٛ ٜطِٓٗ ايطٓٔ; اضٓٛا َٔ ٗ ا٭ضض ٜطٓهِ َٔ : =ٜٚكٍٛ

 .(3)+ٗ ايػُا٤

ٚدستٳ أْ٘ ٜعاٌَ ايٓاؽ َكته٢ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_غرلت٘  ٚإشا تتبعتٳ

عًٝ٘ _تًو ايط١ٓ، ٜٚتهض شيو َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ طٛا٥ـ ايٓاؽ أَاَ٘ 

 ._ك٠٬ ٚايػ٬ّاي

 :ٚشيو نُا ًٜٞ ،ؾڀٛا٥ؿِٗ ٫ ؽطز عٔ أضبع

َٴؾ :إ٪ٌَٓ طا٥ؿ١ إٗتسٜٔ_ 1 ، ٚىايڀِٗ اڄشٝٻٗ٪٤٫ ٬ٜقِٝٗ ٗ بؿط ٚط٬ق١ 

ٚأدٛز َٔ ايػٝح  ،ٚوٌُ شلِ َٔ ايط١ٓ َا ٖٛ أضم َٔ ايٓػِٝ ،ٗ تٛانع

 .ايعُِٝ

بٔ عبساهلل ايبذًٞ  ٗ ايكشٝض عٔ دطٜط س دا٤ؾك أَا ايبؿاؾ١ ٚط٬ق١ احملٝا

 (5)+.َٓص أغًُت ٫ٚ ضآْٞ إ٫ تبػِ"ضغٍٛ اهلل (4)َا سذبين: =أْ٘ قاٍ

                                                 

 (.2319)َٚػًِ ( 5997)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 (.2319)َٚػًِ ( 6013)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.1924)ٚايذلَصٟ ( 4941)، ٚأبٛ زاٚز 2/160أخطد٘ أٓس _  3

 . َٔ ايسخٍٛ إيٝ٘ إشا نإ ٗ بٝت٘ َا اغتأشْت عًَٝ٘ا َٓعينأٟ _ 4

 (.2475)َٚػًِ ( 5739ٚ  2871)أخطد٘ ايبداضٟ _  5
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ٚاْكباض بع١ً احملاؾ١ٛ ع٢ً  ٛحڈًڂؾايصٜٔ ًٜكٕٛ شٟٚ ايٓؿٛؽ ايڀاٖط٠ ٗ نڂ

 .مل ٜٗتسٚا إٍ ايػرل٠ اؿُٝس٠ غب٬ٝڄ_ ايٛقاض 

ٓاؽ أسػٔ اي"نإ ضغٍٛ اهلل: ÷ ؾكس قاٍ أْؼ بٔ َايو ٚأَا ايتٛانع

ٜا أبا عُرل : =أبٛ عُرل: ٜكاٍ ي٘ خٴًڂكاڄ ٚإٕ نإ يٝدايڀٓا ست٢ ٜكٍٛ ٭ر يٞ قػرل

 (2)+.(1)َا ؾعٌ ايٓػرل

 ،ؾايصٜٔ ىطدٕٛ يًٓاؽ ٗ ٚدٛٙ عًٝٗا غدل٠ ايهدلٜا٤ إِا ًٜكٕٛ قًٛباڄ ْاؾط٠ڄ

ٚا إٔ ٜهْٛٛا ٩يٛ ؾا ٚيكس نإ شلِ ٗ ضغٍٛ اهلل أغ٠ٛ سػ١ٓ ٚأيػ١ٓڄ غاخط٠ڄ،

 (3).ذلٌَأد٤٬ ق

ِٵ سٳطڇٜلٷ : طٗ نتاب٘ ايهطِٜ _تعاٍ_ؾكس قاٍ  ٚأَا ايط١ٓ َٳا عٳٓٹتټ ٘ٹ  عٳعڇٜعٷ عٳًځٝٵ

ِٷ ٌٳ ضٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹايڃ  .(128:ايتٛب١)ص عٳًځٝٵهڂ

ٚمٔ " أتٝٓا ضغٍٛ اهلل : ٚسسثٓا عٔ ٖصٙ ايط١ٓ َايو بٔ اؿٜٛطخ إش قاٍ

ٚغأيٓا عُٔ  ،ؾٛٔ أْٓا اؾتكٓا أًٖٓا ،ؿطٜٔ ي١ًَٝتكاضبٕٛ ؾأقُٓا عٓسٙ ع (4)ؾٳبٳبٳ١

اضدعٛا إٍ : =تطنٓا ٚضا٤ْا َٔ أًٖٓا ؾأخدلْاٙ، ٚنإ ضقٝكاڄ ضسُٝاڄ، ؾكاٍ

َٴطٴِٖٚ، ٚقًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ أقًٞ  (5)+.أًٖٝهِ، ؾعًُِٖٛ، ٚ

                                                 

 .طا٥ط نإ ًٜعب ب٘: ايٓػرل_  1

 (.2150)َٚػًِ ( 6203ٚ  6129)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 .102اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  3

 .ْع ؾاب_ 4

 (.674)َٚػًِ ( 6819ٚ  5662ٚ  605)أخطد٘ ايبداضٟ _  5
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ٜعاًَِٗ َا ٜؿب٘ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٖٚ٪٤٫ نإ  :طا٥ؿ١ إٓاؾكٌ_ 2

أٚ  بايعؿٛ ٠غا٤اٱَٚكاب١ً  ٚايطؾل، ٚاٱسػإ، ايط١ٓ، َٔ َعا١ًَ إٗتسٜٔ

ٜعاًَِٗ ع٢ً ٚٛاٖطِٖ زِٚا عح عُا تٴهٹٓټ٘ غطا٥طِٖ،  اٱسػإ; ؾهإ

 .ٚتٓڀٟٛ عًٝ٘ زخا٥ٌ ْؿٛغِٗ

٬ٖا َٛاقؿ٘ ايع١ُٝٛ َع ضأؽ إٓاؾكٌ دَٚٔ أ، نجرل٠څ ٜٚؿٗس يصيو سٛازخٴ

ٔڇ ٞٿبٳعبساهلل بٔ أڂ ح آشاٙ ٗ بٝت٘ نُا ٗ سٝ ;أّا أش١ٜ"ٓيبغًٍٛ ايصٟ آش٣ اي ب

ضنٞ اهلل _ؾٗٛ ايصٟ تٍٛ ندلٙ، ٚأؾاع قاي١ ايػ٤ٛ عٔ عا٥ؿ١  _قك١ اٱؾو 

 ._عٓٗا

ٗ أسطز "ٖٚٛ ايصٟ ضدع َٔ تبع٘ َٔ ايڀطٜل ّٜٛ أسس، ؾدصٍ ايٓيب

ُٳسٹٜٓٳط :_نُا أخدل اهلل عع ٚدٌ عٓ٘_أٚقات٘، ٖٚٛ ايصٟ قاٍ  ٔٵ ضٳدٳعٵٓٳا إڇيځ٢ ايڃ ١ٹ يځ٦ٹ

ٍٻ ٗٳا ا٭ځشٳ َٹٓٵ ٔٻ ا٭ځعٳعټ   .(8:ٕٛإٓاؾك) صيځٝٴدٵطڇدٳ

 .ٖٚٛ قاسب إٛاقـ إؿٗٛض٠ باـعٟ ٚايؿٓاض

ٖصا ايطدٌ ايصٟ نإ َٔ ؾأْ٘ َا نإ ٕا َات طًب ابٓٴ٘ َٔ ايٓيب قُٝك٘; 

 !يٝهؿٓ٘ ؾٝ٘; تڀٗرلاڄ ي٘; ؾأعڀاٙ قُٝك٘ نؿٓاڄ يععِٝ إٓاؾكٌ 

 ٌٖٚ ٚقـ ا٭َط عٓس ٖصا اؿس؟ ع؟أضأٜت أنطّ َٔ ٖصا ايكٓٝ

إٍ قدلٙ، ؾٛقـ ٜطٜس ايك٠٬ عًٝ٘، _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_٫، بٌ َؿ٢ 

ٔڇ: ٚقاٍ÷ ؾٛثب إيٝ٘ عُط بٔ اـڀاب  ٚقس قاٍ ّٜٛ نصا  ٍّٞبٳأڂ أتكًٞ ع٢ً اب

أخٿط عين ٜا : =ٚقاٍ" ؟ ٜعسز عًٝ٘ قٛي٘، ؾتبػِ ضغٍٛ اهللنصا ٚنصا: ٚنصا

 +.عُطٴ
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إْٞ خٝٿطت ؾاخذلت; يٛ أعًِ أْٞ إٕ ظزت ع٢ً ايػبعٌ : =ٝ٘ قاٍؾًُا أنجط عً

 +.ٜػؿط ي٘ يعزت عًٝٗا

ِٵط :ٗ إٓاؾكٌ_ تعاٍ_ٚشيو إؾاض٠ إٍ قٛي٘  ٗٴ ٚٵ ٫ تٳػٵتٳػٵؿٹطٵ يځ ِٵ أځ ٗٴ ص اغٵتٳػٵؿٹطٵ يځ

 .(١:80بايتٛ)

ؾؿٞ اـٝاض بٌ إٔ ٜػتػؿط أٚ ٫ ٜػتػؿط ْععت ب٘ طبٝعت٘ ايطس١ُٝ إٍ 

 .اض ٭عسا٥٘ا٫غتػؿ

ثِ "ؾك٢ً عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل=: ٗ ْٗا١ٜ اؿسٜح قاٍ عُط بٔ اـڀاب

ٌٿ عٳًځ٢ : طاْكطف; ؾًِ ّهح إ٫ ٜػرلاڄ ست٢ ْعيت اٯٜتإ َٔ بطا٠٤ ٚٳ٫ تٴكٳ

ٖٴ ٚٳ َٳاتٴٛا  ٚٳ ٘ٹ  ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  ِٵ نځؿځطٴٚا بٹايًډ ٗٴ ِٵ عٳًځ٢ قځبٵطڇٙٹ إڇْٻ ٚٳ٫ تٳكڂ َٳاتٳ أځبٳساڄ  ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ِٵ أځسٳسٺ 

ٕٳ   .(ايتٛب١) ص(84)ؾځاغٹكڂٛ

٦َٜٛصٺ، ٚاهلل ٚضغٛي٘ "ؾعذبت بٳعٵسٴ َٔ دطأتٞ ع٢ً ضغٍٛ اهلل: قاٍ

 (1).+أعًِ

 ؾٗصٙ َٛاقؿ٘ َع ظعِٝ إٓاؾكٌ; ؾُا ٚٓو َٔ زْٚ٘؟

ؾٗ٪٤٫ وطم ع٢ً ٖساٜتِٗ، ًٜٚكاِٖ با٭زب  :طا٥ؿ١ إدايؿٌ إػإٌ_ 3

َِٓٗ سكاڄ، ٜٚأخص ؾِٝٗ بأزب قٛي٘  اؾٌُٝ، ٜٚكػ٘ إيِٝٗ، ٫ٚ ٜٗهِ ٭سس

ٔٵ : ط_تعاٍ_ َٹ ِٵ  ِٵ ٜٴدٵطڇدٴٛنڂ ٚٳيځ ٔڇ  ِٵ ؾٹٞ ايسٿٜ ِٵ ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٔٳ يځ ٔٵ ايډصٹٜ ٘ٴ عٳ ِٵ ايًډ ٗٳانڂ ٫ ٜٳٓٵ

ٌٳ ُٴكڃػٹڀٹ ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايڃ ٕٻ ايًډ ِٵ إڇ ٗڇ ٚٳتٴكڃػٹڀڂٛا إڇيځٝٵ ِٵ  ٖٴ ٕٵ تٳبٳطټٚ ِٵ أځ  .(8:إُتش١ٓ)ص زٹٜٳاضڇنڂ

٢ً شيو نجرل٠ دساڄ، َٚٓٗا َا دا٤ ٗ قشٝض ايبداضٟ عٔ ٚا٭َج١ً ع

                                                 

 (.1366)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  1



 

 

42 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 بالبظس عنومًا "زمحة الييب 9 املبحث الثاىي9 الفصل األول

 

 

 

 

ٜعٛزٙ، "ؾُطض، ؾأتاٙ ايٓيب"نإ غ٬ّ ٜٗٛزٟ ىسّ ايٓيب=: قاٍ÷أْؼ

 +.أغًِ: =ؾكعس عٓس ضأغ٘، ؾكاٍ ي٘

ِٳ، ؾدطز ايٓيب ،أطع أبا ايكاغِ: ؾٓٛط إٍ أبٝ٘ ٖٚٛ عٓسٙ، ؾكاٍ ي٘  "ؾأځغٵًځ

 .(1)+اؿُس هلل ايصٟ أْكصٙ َٔ ايٓاض: =ٖٚٛ ٜكٍٛ

يًُدايؿٌ ايصٜٔ زخًٛا َع٘ ٗ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ثِ إٕ سػٔ َعاًَت٘ 

َٔ أٚنض ايؿٛاٖس ع٢ً زلاس١  _ عٗسٙ، أٚ ضنٛا بإٔ ٜعٝؿٛا ؼت ضا١ٜ اٱغ٬ّ

ايسٜٔ اؿٓٝـ ٚبٓا٥٘ ع٢ً ضعا١ٜ قاعستٞ اؿط١ٜ ٚتٛطٝس ايػ٬ّ; ؾطا١ٜ اٱغ٬ّ 

 .عكا٥سٖا، َتؿاٚت١ ع٢ً َطاؾل سٝاتٗاقاؿ١ ٭ٕ ؽؿل ع٢ً ض٩ٚؽ أَِ كتًؿ١ ٗ 

ٖصٙ ايػرل٠ ٗ َعا١ًَ أٌٖ ايص١َ;  ع٢ً ٚقس دط٣ أَطا٤ اٱغ٬ّ ايعازيٕٛ

 .ِٗ بايصنطبايعسٍ، ٚىكٕٛ أٌٖ ايص١َ ٗ ْكٝشتؾهاْٛا ٜٓكشٕٛ يٓٛابِٗ 

 ÷إٍ عُطٚ بٔ ايعام÷ٚأسػٔ َجٌ ع٢ً ٖصا نتاب عُط بٔ اـڀاب

 .ٖٚٛ ٦َٜٛص ايٛايٞ ع٢ً َكط

ٌٳ: =ا٤ ٗ ٖصا ايهتابٖٚا د ٚعٗس، ٚقس ٚق٢ ضغٍٛ  ش١َٺ ٚإٕ َعو أٖ

 (2).+بِٗ"اهلل

ٛم طاقت٘ ؾأْا خكُ٘ ّٜٛ َٔ ًِٚ َعاٖساڄ أٚ نًؿ٘ ؾ": = ٚقس قاٍ=َٚٓ٘ 

 .(3)+ايكٝا١َ

                                                 

 (.1356)ايبداضٟ _  1

 (.14304) ، يًٗٓسٟنٓع ايعُاٍ_  2

أ٫ َٔ ًِٚ َعاٖساڄ أٚ اْتكك٘ أٚ نًچؿ٘ ؾٛم طاقت٘ أٚ : =بًؿٜ( 3052)أخطد٘ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ _  3

 +.ؾأْا سذٝذ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ_ أخص َٓ٘ ؾ٦ٝاڄ بػرل طٝب ْؿؼڈ 
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 .(1)+يو خكُاڄ; ؾإْ٘ َٔ خاقُ٘ خكُ٘"اسصض ٜا عُطٚ إٔ ٜهٕٛ ضغٍٛ اهلل

قصف شَٝاڄ سس ي٘ ّٜٛ  َٔ": =َٔ ا٭سازٜح ايجابت١ ٗ ٖصا ايكسز قٛي٘

 (2)+.ايكٝا١َ بػٝاٙ َٔ ْاض

إٍ َها١ْ ايعٗس ٗ ْٛط اٱغ٬ّ، ٚظْٖٛا َعاٖسات ٜأخص ؾٝٗا بعض  ٚاؾاْٛط

٬َٞ ست٢ إشا أَػهٛا بٓاقٝت٘ مل ا٤ ع٢ً أْؿػِٗ اسذلاّ سكٛم ؾعب إغا٭قٜٛ

 ٜػتشٝٛا إٔ ٜعبجٛا با٭ضٚاح، ٚػٍٛ أٜسِٜٗ ٗ ا٭َٛاٍ، ٜٚعًُٛا دٗسِٖ ع٢ً

ٕٛ بعس ٖصا نً٘ ع٢ً َٔ ٜػُِٝٗ بِٖٛ إٍ دشٛز بعس إّإ، ٜٚػهبإٔ ٜكً

 .أعسا٤ اٱْػا١ْٝ، ٚقابهٞ ضٚح اؿط١ٜ

ّڇ ؾاضعڇ أزضى ايؿكٗا٤ ضعا١ٜځيكس  اسذلاّ  ٘ ع٢ً٭ٌٖ ايص١َ، ٚسطقٳ اٱغ٬

سكٛقِٗ; ؾاغتٓبڀٛا َٔ أقٛي٘ أسهاَاڄ دعًٛا إػًِ ٚغرل إػًِ ؾٝٗا ع٢ً 

 .غٛا٤

سهاّ أِْٗ أداظٚا يًُػًِ إٔ ٜٛقٞ أٚ ٜكـ ؾ٦ٝاڄ َٔ َاي٘ يػرل َٔ ٖصٙ ا٭ٚ

 .إػًٌُ َٔ أٌٖ ايص١َ، ٚتهٕٛ ٖصٙ ايٛق١ٝ أٚ ايٛقـ أَطاڄ ْاؾصاڄ

ع٢ً  بعههِ ٫ٚ ىڀب ،بعضع٢ً بٝع  بعهه٫ِ ٜبع ": =ٕٚا قاٍ

ايبٝع ع٢ً بٝع غرل إػًِ ايساخٌ ٗ ش١َ اٱغ٬ّ نايبٝع : قايٛا+ (3)بعضخڀب١ 

 .بٝع إػًِ ع٢ً

                                                 

 (.3052)ٚغٓٔ أبٞ زاٚز ( 14304)اْٛط نٓع ايعُاٍ _  1

 (.135)أخطد٘ ايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل _  2

 (.1412)أخطد٘ َػًِ _  3
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 .ن٬ُٖا سطاّ: ٚاـڀب١ ع٢ً خڀبت٘ ناـڀب١ ع٢ً خڀب١ إػًِ

ْبٗٛا ع٢ً سكٛم أٌٖ ايص١َ، ْٚسبٛا إٍ ايطؾل  ايؿكٗا٤ آزاب إعاؾط٠ٚإشا شنط 

 (1).بِٗ، ٚاستُاٍ ا٭ش٣ ٗ دٛاضِٖ، ٚسؿٜ غٝبتِٗ، ٚزؾع َٔ ٜتعطض ٭شٜتِٗ

كس ايص١َ ٜٛدب سكٛقاڄ إٕ ع: =ٗ نتاب ايؿطٚم×اٗطقاٍ ؾٗاب ايسٜٔ ايك

ٚزٜٔ "ٚش١َ ضغٛي٘ _تعاٍ_، ٚٗ خؿاضتٓا ٚش١َ اهلل عًٝٓا; ٭ِْٗ ٗ دٛاضْا

أٚ غٝب١ ٗ عطض أسسِٖ، أٚ  ،اٱغ٬ّ، ؾُٔ اعتس٣ عًِٝٗ ٚيٛ به١ًُ غ٤ٛ

ٚش١َ  _تعاٍ_ؾكس نٝع ش١َ اهلل _ ش١ٜ، أٚ أعإ ع٢ً شيو أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ا٭

 .ٚش١َ زٜٔ اٱغ٬ّ"ضغٛي٘

ٗ ايص١َ،  ٕ َٔ نإأ: ٗ َطاتب اٱْاع×  ابٔ سعّ و سه٢ٚنصي

ٚدب عًٝٓا إٔ نطز يكتاشلِ بايهطاع  _ا٤ أٌٖ اؿطب إٍ ب٬زْا ٜككسْٚ٘ ٚد

 "ٚش١َ ضغٛي٘ _تعاٍ_قْٛاڄ ٕٔ ٖٛ ٗ ش١َ اهلل  ;ٚايػ٬ح، ِٚٛت زٕٚ شيو

 (2).+ؾإٕ تػًُٝ٘ زٕٚ شيو إُٖاٍ يعكس ايص١َ

ٗ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ؾٗ٪٤٫ ىطز شلِ : اضبٌطا٥ؿ١ إدايؿٌ احمل_ 4

َٛٗط اؿعّ ٚا٫سذلاؽ، ٜٚسؾعِٗ باييت ٖٞ أسهِ ٚأعسٍ; ؾرلؾل بِٗ إٕ نإ 

 ٔ ايطؾلٖٓاى َٛنع يًطؾل، ٜٚأخص ؾِٝٗ بػ١ٓ اؿعّ إٕ طػ٢ بِٗ ايؿط; ؾًِ ٜه

 (3).يٝعٜسِٖ إ٫ ُطزاڄ

                                                 

، ٚقُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت 122_120اْٛط ضغا٥ٌ اٱق٬ح، يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ، م_  1

 .103ايٓبٌٝ م

ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، يُٓط قُس اـًٌٝ ِط ، ٚاْٛط أٌٖ ايص١َ ٚاي٫ٜٛات ايعا١َ 3/14ايؿطٚم يًكطاٗ _  2

ُٸٞ م161_127م ، ٚسكٛم غرل إػًٌُ ٗ 105_101، ٚأٌٖ ايص١َ ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬، ؿػٔ إٹ

 .عًٞ بٔ عبسايطٓٔ ايڀٝاض.ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ز

 .103اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  3
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ؾٮٕ نعباڄ ٖصا نإ ؾاعطاڄ، بكتٌ نعب بٔ ا٭ؾطف  _قًٛات اهلل عًٝ٘_ؾإشا أشٕ 

ٚنإ ٜٗذٛ ضغٍٛ اهلل، ٚوطض عًٝ٘ نؿاض قطٜـ، ٜٚؿعٌ بعس ٖصا ؾ٦ٝاڄ ٖٚٛ أؾس 

 .ع٢ً قًٛب ايعطب َٔ ٚقع ايػٗاّ ايٓاؾص٠، ٖٚٛ أْ٘ نإ ٜؿبب بٓػا٤ إػًٌُ

ٖصا ا٭ش٣ سٝٓاڄ، ٕٚا أب٢ نعب _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚقس استٌُ َٓ٘ ايٓيب 

٠ ٖصٙ ايؿً أشٕ ٭سس ا٭ْكاض ٗ قتً٘; يُٝٝ٘ عٔ غبٌٝ ايسع٠ٛ إٔ ٜٓعع عٔ إثاض

 .إٍ اهلل س١ٝ تػع٢، ٜٚسؾع عٔ أعطاض إػًٌُ ؾعطاڄ َكصعاڄ

قس أؾاض ع٢ً ايعامل سه١ُ ٖٚسا١ٜ ٚإق٬ساڄ، " َٚٔ شا هٌٗ إٔ قُساڄ 

َٚا اؿػاّ ايصٟ ٜأَط باْتها٥٘ إ٫ نُبهع طبٝب ْاقض ٜؿطٙ ب٘ دػِ ايعًٌٝ; 

 .زَ٘ ايؿاغس سطقاڄ ع٢ً قشت٘ ٚغ٬َت٘ يٝٓعف

: _ضنٞ اهلل عٓٗا_َٚٔ تكك٢ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٚدس ؾٝٗا َا ٜكسم قٍٛ عا٥ؿ١ 

 (1)+.ؾٝٓتكِ هلل ،يٓؿػ٘ إ٫ إٔ تٓتٗو سطَات اهلل" َا اْتكِ ضغٍٛ اهلل =

مل ٜكاتٌ ايصٜٔ ٜؿػسٕٚ ٗ ا٭ضض ٫ٚ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ؾُشُس 

ت٘، ٚإِا نإ ٜكاتًِٗ سطقاڄ ع٢ً سٝا٠ ايؿه١ًٝ، ٜكًشٕٛ سطقاڄ ع٢ً سٝا

ٚإقا١َ ِْٛ إس١ْٝ إٗصب١، ٚيهٔ ايٓاؾ٦ٌ  ٚبػ٘ أْٛاض ايتٛسٝس، ٚٚٗٛض اؿل،

 (2).ع٢ً ايًٗٛ ٚاتباع ايؿٗٛات ٫ ٜؿكٕٗٛ

بعس َا أحل عًٝ٘ ايعسٚإ  إٔ ٜؿعٌ"  ٕٚ ع٢ً قُسؾُا ايصٟ نإ ٜطٜسٙ إؿذل

                                                 

 (.25029)ٗ َػٓسٙ  ٚأٓس( 4223)أخطد٘ اؿانِ ٗ َػتسضن٘ _  1

، ٚقُس ضغٍٛ 104، ٚقُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م2/509ٚ  1/44اْٛط سسا٥ل ا٭ْٛاض _  2

 .230اهلل حملُس ضنا م
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 .ست٢ ناز ٜأتٞ عًٝ٘، ٖهصا

اؿكاض  ؾعب أبٞ طايب شيو ايهؿاض نسٙ ٗ ٌٳهتٻٕ ايسْٝا يځتٳعطف نٝـ تٳإ

ْعٍ َشُس ٚقشب٘ ٚبعض أا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ إؿٗٛض ايصٟ 

 .طقطابت٘ َٔ ايهټط َا آشاِٖ ست٢ أنٌ بعهِٗ َٜٛاڄ َٔ اؾٛع أٚضام ايؿذ

ٖا أنطٙ ، َطازِٖبعض ايهطاّ يبًؼ ايهؿاض  ـ عًٝ٘ قًٛبٳڀډعٳ اهلل إٔٚي٫ٛ 

 .ع٢ً اٱشٕ يكشب٘ باشلذط٠ ايهدل٣ إٍ إس١ٜٓ"ايطغٍٛ

 ،ثِ أزضنِٗ بعسٖا قبٝش١ اي١ًًٝ اييت ْع ايهؿاضٴ ؾٝٗا َٔ نٌ قب١ًٝ ؾت٢ٶ

ٗٵٛا سٝات٘ بايػٝـ َٚا تك٣ٛ ع٢ً  ،ست٢ ٜهٝع ٗ ايكبا٥ٌ زَ٘ ;ٚقطضٚا إٔ ٜٓٴ

 .سطبِٗ قطٜـ

ٖصا ايكدل؟ ٚنٝـ تهٕٛ  ؾٛم" ؾأٟ قدل ناْٛا ٜٓتٛطٕٚ َٔ ايطغٍٛ 

ٌٳ إٛازع١ڂ ِڇ بعس ٖصا غبٝ  َٓ٘ أسسٷ ٘ٹُٹشٵٚمل ٜٳ، َٔ أْاؽ ضؾعٛا عًٝ٘ ايػٝـ ايتؿاٖ

 !اهلل ي٘؟ ضعا١ٜٹ غرلٴ

ع٢ً قَٛ٘ ست٢ ٖصا إس٣ شلٛ آ١ٜ اٯٜات ع٢ً ع١ُٛ " إٕ قدل قُس 

 ٓإ يكّٛ مل ٜهْٛٛا ٜػتشكٕٛ غ٣ٛٚإضخا٥٘ ايعٹ ،١ عٓس قُسٕاايتػاَض ٚإػ

 .ايهدلٜت ٚاؿڀب

٫ٚ ، ١ٕاؾُا أدست إػ، ٚداٚظ سسٚز ايكدل، إؿطنٌ  قُسٷ ِٳايځيكس غٳ

ٖٚا ٫ ٜتؿل ، اؿٝا٠ ٚأقبض ا٫غتُطاض عًُٝٗا ٖا ٫ ٜتؿل َٚٓڀلٳ، أؾاز ايكٻدلٴ

ٗ سػب٘ ْٚػب٘  عُٛٝاڄ، ايٓيب ايصٟ دا٤ قٜٛاڄ نؿطغإ ايعطب َٚٓڀلٳ _نصيو_

ٍٳٚايصٟ دا٤ قب، ٚؾها٥ً٘  .ىاطب أًٖٗا َا ٜؿُٕٗٛ سٝا٠ٺ ٌ ٖصا يٝهٕٛ ضغٛ
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ٕٵ دعا٤ اٱسػإ إ٫ اٱسػإ؟ ٚإٕ ناْت  يكٝ٘ ايٓاؽ باٱسػإ ؾٌٗ إ

 .اؿسٜس بايؿ٫ٛش ٚقطعٴ ،ايػُّٛ ؾٝ٘ تطٜامٴ قُسٺ ٔٴٜٵسٹا٭خط٣ ؾځ

ٚططٜكاڄ  ،غًٛناڄ يٓؿػ٘ _قًٛات اهلل عًٝ٘_إٔ َا اؽصٙ قُس  بٺذٳَٚٔ عٳ

َٓص ايكطٕٚ ايڀٛاٍ ٖٛ ْؿػ٘ ايڀطٜل ايصٟ آثطت٘ ايبؿط١ٜ زٕٚ غرلٙ ؿُا١ٜ زعٛت٘ 

 .يهُإ ايبكا٤

 ٣ ٕٔ ٜكؿعِٗ ع٢ً اي٢ُٓٝ ٕا قاّٚأزاضٚا خسٚزِٖ ايٝػط ،ٚيٛ خهع ايٓاؽ

ٚيعاف ايڀػا٠ أعُاضِٖ قؿٛؾٌ باٱد٬ٍ ، ٗ ٚد٘ ٚاملأسسٷ ع٢ً ٚد٘ ايسْٝا 

 .ٚاٱعٛاّ

ٚٳضٳبټوځ ؾځكځاتٹ٬ ط :غ٢أقشاب َٛ َكاي١"ٚيٛ قاٍ أقشاب قُس ٖٳبٵ أځْٵتٳ  اشٵ

ٕٳ ٖٴٓٳا قځاعٹسٴٚ ٖٳا يًشٝا٠ إٔ تؿٝس َٔ أغطاض ٖصا ايسٜٔ  ضٳسٿٕا قڂ (24: إا٥س٠)ص إڇْٻا 

ايعِٛٝ ايصٟ ٫ ٜٛدس ٕؿه٬ت عامل ايّٝٛ َٔ سًٍٛ أؾهٌ ٖا ؾطنٗا شلا زٜٔ 

 (1)"!قُس 

ؾٌٗ ٜعين شيو إٔ ٜتذطز إٍ خٝاض اؿطب; _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚإشا دٓض 

ٍٴَٔ ايط١ٓ، ٜٚهٕٛ ٖسؾڂ  زٕٚ َطاعا٠ يعٗس أٚ سط١َ؟ ايسَا٤ٹ ٚا٭خرل غؿوځ ٘ ا٭ٚ

شلا آزاب، ٚأسهاّ قؿٛؾ١ بايطؾل، " إٕ اؿطب ٗ ؾطع١ ضغٍٛ اهلل ،٫

 .ٚايط١ٓ

َٔ ايتعطض  أْ٘ َٓع ؾُٔ ايطؾل ايصٟ أقاّ عًٝ٘ اٱغ٬ّ غٝاغت٘ اؿطب١ٝ

                                                 

اْٛط َكاٍ ْيب إًش١ُ يٮغتاش عبسايكبٛض َطظٚم ٗ نتاب قُس ضغٍٛ اهلل ٭ٓس تُٝٛض باؾا _ 1

 .185_181م



 

 

48 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 بالبظس عنومًا "زمحة الييب 9 املبحث الثاىي9 الفصل األول

 

 

 

 

ا أْؿػِٗ يًكتاٍ نايطٖبإ، ٚايؿ٬سٌ، ٚايٓػا٤، با٭ش٣ ٕٔ مل ٜٓكبٛ

 .َٔٹٚا٭طؿاٍ، ٚايؿٝذ اشلطّ، ٚا٭درل، ٚإعتٛٙ، ٚا٭ع٢ُ، ٚايعٻ

ٔ ٚيٛ ناْا شٟٚ ضأٟ ٗ اؿطب َٹَٚٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٫ هٝع قتٌ ا٭ع٢ُ، ٚايعٻ

 .ٚتسبرل

ٌٴ ، ٚإٕ اغتعًُٔ ؿطاغ١ اؿكٕٛ أٚ ضٌَ بٓشٛ اؿذاض٠ ايٓػا٤ٹ ٫ٚ هٛظ قت

ٚٳ٫ تٳعٵتٳسٴٚا: ط_تعاٍ_ٚزيٌٝ ٖصا قٛي٘  ِٵ  ْٛٳهڂ ٔٳ ٜٴكځاتٹًڂ ٘ٹ ايډصٹٜ ٌڇ ايًډ ص ٚٳقځاتٹًڂٛا ؾٹٞ غٳبٹٝ

 .ؾذعٌ ايكتاٍ ٗ َكاب١ً ايكتاٍ (190:ايبكط٠)

ع٢ً إٔ َٔ ٫ ٜكاتٌ ٫ ٜكتٌ، سٌ ٚدس اَطأ٠ ٗ بعض "ْٚب٘ ايٓيب

 (1) !+ٌَا ناْت ٖصٙ يتكات: =ايػعٚات قت١ًٝ; ؾأْهط شيو، ٚقاٍ

ٚإشا ٚنع احملاضبٕٛ ا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤ أَاَِٗ، ٚدب ايهـ عٔ قتاشلِ، إ٫ 

 .عًٝٓا، ٚنؿ٢ إٔ تهٕٛ زا٥ط٠ ايػ٤ٛ ع٢ً دٓسْا ٓكطصٚا شيو شضٜع١ يًدٹتٻإٔ ٜٳ

ّٴ ٌٳ ٫ٚ هٝع اٱغ٬ ٫ٚ ُجًٛا، ٫ٚ تكتًٛا ": =باحملاضب، قاٍ ايتُجٝ

 .(2)+ٚيٝساڄ

ـټ : =قاٍ"سٜح ابٔ َػعٛز عٔ ايٓيبٚخطز أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد٘ َٔ س أع

ٌٴ اٱّإ  .(3)+ايٓاؽ قٹت١ًڄ أٖ

٠، ٚقس أْهط َٔ بًس إٍ بًس، أٚ ًٓٗا إٍ اي٫ٛ ّٚٓع َٔ ٌٓ ايط٩ٚؽ

                                                 

 (.4791)ٚابٔ سبإ ٗ قشٝش٘  (2669)أخطد٘ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ _  1

 (.1731)ضٚاٙ َػًِ _  2

 (.2681)ٚابٔ َاد٘ ( 2666)أبٛ زاٚز _  3
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بٔ اٖصا; ؾكس ض٣ٚ ايبٝٗكٞ عٔ عكب١ بٔ عاَط اؾٗين إٔ عُطٚ ÷بهط ايكسٜلأبٛ

بطأؽ ٜٓام ÷كسٿٜلٔ سػ١ٓ بعجا عكب١ بطٜساڄ إٍ أبٞ بهط ايبايعام، ٚؾطسبٌٝ 

ٜا خًٝؿ١ ضغٍٛ : بڀطٜل ايؿاّ; ؾًُا قسّ ع٢ً أبٞ بهط أْهط شيو، ؾكاٍ ي٘ عكب١

 .بٓا اهلل ؾإِْٗ ٜكٓعٕٛ شيو

 بؿاضؽ ٚايطّٚ؟ تأغٿٝاڄ أٚ اغتٓاْاڄ: قاٍ أبٛ بهط

ٞٸٻ   (1).، ٚإِا ٜهؿٞ ايهتاب ٚاـدلبطأؽ٫ وٌُ إي

ٚزلط٠ بٔ دٓسب إٔ  ٚأخطز أٓس ٚأبٛ زاٚز َٔ سسٜح عُطإ بٔ سكٌ

 (2).١ًجٵنإ ٢ٜٗٓ عٔ إڂ"ايٓيب

تعصٜب إكتٍٛ بكڀع أعها٥٘، ٚتؿٜٛ٘ خًك٘ قبٌ إٔ ٜٴكتٌ أٚ بعسٙ،  :ٚإج١ً

 (3).أٚ تكًِ أشْٴ٘، أٚ تؿكأ عٝٓٴ٘، َٚا أؾب٘ شيو َٔ أعها٥٘ إٔ هسع أْؿڂ٘،نٚشيو 

ّٴ ٚمل ٜؿطعڇ إٍ ا٭َرل ايصٟ  يٮغرل سهُاڄ ٚاسساڄ، بٌ دعٌ أَطٙ َٛن٫ٛڄ اٱغ٬

 .أٚ بػرل ؾسا٤ ،ٜكسض َكًش١ اؿطب، ٚي٘ إٔ ىًٞ غبًٝ٘ بؿسا٤

ا٭َإ  اؾٓس بتأٌَ احملاضب; ؾإشا أعڀ٢ أسسٴ َٚٔ أزب اؿطب ٗ اٱغ٬ّ ايٛؾا٤ٴ

ٚدب اسذلاّ ٖصا ايتأٌَ، ٫ٚ هٛظ ٭سس إٔ ٜتعطض يصيو  _ ٭سس احملاضبٌ

 .احملاضب بأش٣

 (4)+.ٜٚػع٢ بصَتِٗ أزْاِٖ: =_ عًٝ٘ٛات اهللقً_ٚإٍ ٖصا ٜؿرل قٛي٘ 

تأٌَ أّ ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب يطدٌ َٔ إؿطنٌ، ٚقاٍ "ٚقس أَه٢ ايٓيب

                                                 

 +.إغٓازٙ قشٝض: =4/288، قاٍ ٗ تًدٝل اؿبرل 9/132غٓٔ ايبٝٗكٞ _  1

 (.2667)، ٚأبٛ زاٚز 460ٚ  440ٚ  4/439إػٓس _  2

 .392_1/390اْٛط داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ ٫بٔ ضدب _  3

 (.4530)ٚأخطد٘ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ ( 2623)د٘ اؿانِ ٗ َػتسضن٘ أخط_  4
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 (1)+.ٜا أّ ٖا٧ْ دطتقس أدطْا َٔ أ: =شلا

َٻٔ أٌٖ بًس بايعطام، ؾهتب قا٥س  ٚسسخ ٗ عٗس عُط بٔ اـڀاب إٔ عبساڄ أځ

إٕ = :ٖصا ايتأٌَ، ؾهتب إيٝ٘ عُطاؾٝـ ٖٚٛ أبٛ عبٝس٠ إٍ عُط ٜأخص ضأٜ٘ ٗ 

ٛچِ ايٛؾا٤، ؾ٬ تهْٕٛٛ أٚؾٝا٤ ست٢ تؿٛا; ؾٛؾٛا شلِ  (2).+ٚاْكطؾٛا عِٓٗ ،اهلل ع

ضغٌ  ٞ َع٢ٓ ايطؾل ٚايط١ٓ فا١ًَڂًِّذٳَٚٔ آزاب اؿطب ٗ اٱغ٬ّ، ٖٚا ٜٴ

أٚ غرلٙ  ؾكس ٜأتٞ ضغٍٛ ايعسٚ ٗ ؾإٔ ايكًض ايعسٚ، ٚتطى ايتعطض شلِ بأش٣;

ض يًطغٌ بأش٣، ٚإٔ طٻعٳتٳؾُٔ سػٔ ايطأٟ إٔ ٫ ٜٴ ;٘ ؽؿٝـ ؾط اؿطبٖا ؾٝ

ٜهْٛٛا ٗ أَٔ ست٢ ٜعٛزٚا إٍ قَِٛٗ; ؾإٕ ايتعطض شلِ بأش٣ ٜكڀع ق١ً 

ايطغاي١ بٌ ايؿطٜكٌ، ٜٚػس ططٜل إؿاٚنات اييت ٜٴتٳٛغٻٌ بٗا إٍ عسّ ايسخٍٛ 

 .ٗ اؿطب، أٚ إْٗا٥ٗا إشا ناْت ْاؾب١

ٚيٛ أضغً٘ قَٛ٘ ٱب٬ؽ َا  م تأب٢ إٔ ٜٴتٳعٳطٻض يطغٍٛ بأش٣ٶَٚهاضّ ا٭خ٬

ععَٛا عًٝ٘ َٔ قاضبتٓا، أٚ قسض َٓ٘ ن٬ّ ٗ تعِٛٝ أَط قَٛ٘ بككس ايؿدط أٚ 

 .اٱضٖاب

 (3).ٚقس دط٣ ْٛاّ اٱغ٬ّ ٗ اؿطب ع٢ً ٖصا ا٭زب إكبٍٛ

ٞٳ ٗؾًُا ضأ٣ ضغٍٛ اهلل " قسّ أبٛ ضاؾع بهتاب َٔ قطٜـ إٍ ضغٍٛ اهلل  أيكٹ

٫ أضدع إيِٝٗ أبساڄ، ؾكاٍ ضغٍٛ  _ٚاهلل_إْٞ : ٜا ضغٍٛ اهلل: قًب٘ اٱغ٬ّ، ؾكاٍ

                                                 

 (.336)َٚػًِ ( 5806ٚ  3000ٚ  350)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 .3/188تاضٜذ ايڀدلٟ _  2

، ٚآزاب اؿطب ٗ اٱغ٬ّ يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ 118_1/117اْٛط ضغا٥ٌ اٱق٬ح _  3

 .45م
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أَا أْٞ ٫ أخٝؼ  بايعٗس، ٫ٚ أسبؼٴ ايبٴطٴزٳ، ٚيهٔ اضدع ؾإٕ نإ ٗ ": =اهلل

 .+قًبو ايصٟ ٗ قًبو اٯٕ، ؾاضدع

 (1).، ٚأغًُت"ؾطدعت، ثِ أقبًت إٍ ضغٍٛ اهلل: قاٍ

ٗ سطٚب٘، تًو "ايط١ٓ اييت ناْت تكاسب ايٓيب ٖصٙ ْبص٠ َٔ خًل

ايٓاؽ َٔ بعسٙ يًشطب; إش ْٛطتِٗ تعين إٔ َبسأ ايؿؿك١  طت ْٛط٠ځٝٻايط١ٓ اييت غځ

 .َٓاقض يًشطب اييت تعين ايهڂًٛحٳ، ٚايعبٛؽ، ٚايكػ٠ٛ بهٌ ساٍ

ٚايٝابؼ، ٚغاق١ َا ْطاٙ ايّٝٛ َٔ سطٚب ٖصا ايعكط اييت تأنٌ ا٭خهط 

 .ف ايط١ٓ ٫ ٗ أثٓا٥ٗا ٫ٚ بعس ْٗاٜتٗا١ٝ، ٫ٚ تعطٚتتػِ بايٛسؿ

غرل إٔ ايٓاٚط ٗ تاضىٓا اجملٝس، ٚغرل٠ ْبٝٓا ا٭عِٛ هس ٖصا إع٢ٓ ٥٫شاڄ ٚانشاڄ 

َٔ ا٭عسا٤ ايصٜٔ ْاقبٛٙ ايعسا٠ٚ،  ٘، ُٚهٓ"ْكطٙبعس _ نصيو_ ٜٙٚطا_ نُا َط_

 .ٚمل ٜٳسٳعٛا ططٜكاڄ ٗ غبٌٝ إٜصا٥٘ إ٫ ٚغًهٛٙ

ّٜٛ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_نإ َٓ٘  َا إٍ أضزت َجا٫ڄ ٜجبت ؾ٪ازى ؾاْٛطٚإشا 

ـٷايصٟ سكٌ بعس قطاع َطٜط، ٚبعس إٔ  ؾتض َه١ ٚأقشاب٘ "بايٓيب ؾعًت قطٜ

 .َا ؾعًٛا

ؾعٓسَا اْتكط عًِٝٗ، ٚأساٙ بِٗ إساط١ ايػٿٛاض بإٹعٵكِ، ٚٚٓت قطٜـ 

٘ غٝسخٌ َه١ زخٍٛ اؾبابط٠ ِٗ ايػابل، ٚسػبٛا أْايٕٛٓٛ; يعًُِٗ بػ٤ٛ قٓٝع

ٍّ بٓكطٙ، _ ٚايڀػا٠ َعٖٛاڄ َٓتكُاڄ  َٳعٵٖ ؾادأِٖ بإٔ دا٤ َتٛانعاڄ َتدؿعاڄ يطب٘، غرل 

 .٫ٚ ؾاَت بأعسا٥٘

                                                 

 (.23908)ٚأٓس ٗ َػٓسٙ ( 2758)ٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ أب( 6538)أخطد٘ اؿانِ ٗ َػتسضن٘ _  1
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اٱدٗاظ عًِٝٗ، ٚضأ٣ ْٛع ايكشاب١  تٛقعٕٛٚعٓسَا ضأ٣ قطٜؿاڄ ِٖٚ ٜ

ست٢ "ايٓيب أؾاض٘ ِٖٚ ٜٓتٛطٕٚ أز٢ْ إؾاض٠ َٓ اتاؿٝٻ ٜځُټًځتٳ ٜڂُٻًځتٳٚعِْٝٛٗ تٳ

َا تٕٛٓٛ : =اڄكاطباڄ قطٜؿ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قاٍ ايٓيب _ ٜبٝسٚا خهطا٤ قطٜـ 

 ؟+أْٞ ؾاعٌ بهِ

 .نطِٜ أر نطِٜ ٚابٔ أرڈ: قايٛا

 (1)+.ؾاشٖبٛا ؾأْتِ ايڀًكا٤: =قاٍ

 ٞ إػًٌُ بأزب اؿطب َٔ ايط١ٓ ٚايػُاس١ أثط بايؼ ٗ ْؿٛؽتشِّيٚيكس نإ 

ٔڇ ٘، ٚض١ٓٹسٝح أعذبٛا بسٜٔ اٱغ٬ّ، ْٚبٝٿ ٥ِٗ;نجرل َٔ أعسا  أًٖ٘، ٚسػ

 .َعاًَتِٗ

 ًَتِٗ، ٖا سسا بهجرل َِٓٗ إٍ بينبٌ يكس ٚدسٚا عس٫ڄ ٚض١ٓ مل هسٖٚا عٓس 

ّڇ ٗ سخٍٛاي  (2).ٗ ٖصا ايػٝام ٫ تهاز ؼك٢ ، ٚاؿٛازخٴاٱغ٬

                                                 

 .8/18، ٚؾتض ايباضٟ ٫بٔ سذط 9/118اْٛط غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهدل٣ _  1

ِا ٖٛ ْعض ٜػرل فٌُ، أَا تؿاقٌٝ شيو، ٚاغتجٓا٤ات٘ إَٚا َه٢ َٔ أسهاّ اؿطب ٚآزابٗا 

ييت أؾطزت ٗ اؿطب، ٚأسهاَ٘ ؾٗٞ َبجٛث١ ٗ ايتؿاغرل، ٚنتب ايؿك٘، ٚؾطٚح اؿسٜح، ٚايهتب ا

 .ٚاؾٗاز َٚا إٍ شيو

، ٚإػين ٫بٔ قسا١َ 4/90ؾتض ايكسٜط ٫بٔ اشلُاّ ؾطح ، 10/5ٚاْٛط إبػٛٙ يًػطخػٞ 

، ٚآزاب اؿطب يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ، ٚقٛاعس 10/150، ٚضٚن١ ايڀايبٌ يًٟٓٛٚ 9/326

 .اؿطب ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يًؿٝذ عٛاض ايٛشٜٓاْٞ

ا٭َج١ً ع٢ً شيو إٔ نجرلاڄ َٔ ظعُا٤ ايكًٝبٌٝ، ٚنجرلاڄ َٔ عاَتِٗ ايصٜٔ قڀعٛا ا٭ضض  َٚٔ_  2

اضتٳُٛا ٗ أسهإ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ اييت غاَطٚا نٌ َػاَطاتِٗ يًكها٤ عًٝٗا _ يكڀع ضقاب إػًٌُ 

 !َٓص أٍٚ تعاضف; شيو ٖٛ أعذبٴ آثاضڇ ايتػاَض

= 
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أَرل طٛا٥ـ اؾطَإ ٚايًُباضزٌٜ، ٚأغًِ ( ضٜٓٛز)ٔ أغًِ ؾكس أغًِ ٗ اؿطب ايكًٝب١ٝ ا٭ٍٚ ٖ 

 .َع٘ خًل نجرل َِٓٗ

، نُا ٜطٟٚ ايػرل تَٛاؽ عٔ ضاٖب َٔ ضٖبإ غٓت خًلٷ نجرلٷ ٚأغًِ ٗ اؿطب ايكًٝب١ٝ ايجا١ْٝ

زْٝؼ نإ قػٝػاڄ ٗ إعبس اـكٛقٞ يًًُو يٜٛؼ ايػابع، ٚضاؾك٘ ٗ ٖصٙ ايػع٠ٚ طا٥ؿ١ نبرل٠، 

 :ٜكٛي٘ ايطاٖب ٗ عباض٠ ؾا٥ك١ ٚإيٝهِ َا

ٗٴعڇّ ايكًٝبٕٝٛ ؾطٻ = ٚٗ ططٜل ايكًٝبٌٝ إٍ إكسؽ، عدل دباٍ ا٭ْانٍٛ ايتكٛا ظٝـ إػًٌُ، ؾ

 .ٖع١ّ

إ٫ بؿلٿ ( أنايٝا)ّ، ٚمل ٜكًٛا إٍ َطغ٢ 1148ٚشيو غ١ٓ ( ؾطهٝا)ٚنإ ٗ إُطٿ اؾبًٞ 

طًبات ايتذاض ايْٝٛاٌْٝ ايبا١ٖٛ إٔ ٜطسًٛا إٍ أْڀان١ٝ عطاڄ،  ا٭ْؿؼ، َٚٓٗا اغتڀاع ايكازضٕٚ بعس تًب١ٝ

ٚقس زؾعٛا َبايؼ طا١ً٥، ٚتطنٛا خًؿِٗ اؾطس٢، ٚإطن٢، ٚاؿذاز، ؾسؾع نصيو يٜٛؼ ٔػُا١٥ 

ٛٵا بٗ٪٤٫ ايهعؿا٤ ست٢ ٜٴؿٵؿځٛا، ٚع٢ً إٔ ٜطاؾكِٗ سطؽٴ ايْٝٛإ ست٢  َاضى يًْٝٛاٌْٝ ع٢ً إٔ ٜٴعٵٓٳ

ِٗ، ؾُا نإ َٔ ايْٝٛإ ايػازضٜٔ إ٫ إٔ تطبكٛا ست٢ تباعس دٝـ ايكًٝبٌٝ، ٚاتكًٛا ًٜشكٛا َٔ غبك

بإػًٌُ ا٭تطاى، ٚأخدلِٖٚ َا عًٝ٘ اؿذاز ٚاؾطس٢، ٖٔ ؽًؿٛا َٔ ايٖٛٔ ٚايعذع، ثِ قعسٚا 

 .ٜٓٛطٕٚ إٍ إخٛاِْٗ ٗ ايسٜٔ ٜٓاٍ َِٓٗ ايب٪ؽ، ٚإطض، ٚغٗاّ إػًٌُ

إتدًؿٕٛ شٳضٵعاڄ َا أقابِٗ خطز ث٬ث١ڂ آ٫ف أٚ أضبع١ َٔ قًعتِٗ قاٚيٌ ايٓذا٠  ٕٚا نام ايكًٝبٕٝٛ

بأْؿػِٗ، ؾشكطِٖ إػًُٕٛ، ٚؾسټٚا عًِٝٗ، ثِ ًٓٛا ع٢ً إعػهطات ايكًٝب١ٝ، ٚنإ ساٍ َٔ 

ٌټ ضدا٤ٺ، ٚمل ٜٴٓٵكځصٴٚا إ٫ َا ْعٍ ٗ قًٛب إػًٌُ َٔ ايط١ٓ،  خطز َٚٔ بكٞ ٗ إعػهط يٝؼ ؾٝ٘ أق

سٌ اطډًعٛا ع٢ً َا ؾٝ٘ عسټِٖٚ َٔ بأغا٤، َٚا أقابِٗ َٔ نطا٤ ضقډت قًٛبِٗ، ٚشابت ْؿٛغِٗ; 

ٌٳ بػدا٤ٺ  ض١ٓ ٭عسا٥ِٗ ايكًٝبٌٝ إػانٌ، ؾٛاغٳٛا إطٜضٳ، ٚأسػٓٴٛا يًؿكرلڇ، ٚاطعُٛا إػه

ٗط ايٓكٛزٳ ايؿطْػا١ٜٚ اييت أخصٖا ٚنطّ، ٚبًؼ َٔ إسػاِْٗ إٔ بعهِٗ اغذلزٻ بايؿٿطا٤ أٚ اؿ١ًٝ أٚ ايك

 .ايْٝٛإ َٔ اؿذاز، ٚضزٻٖا عًِٝٗ، ٚٚظعٗا ع٢ً احملتادٌ َٔ ايكًٝبٌٝ

ٌٳ، َٚعا١ًَ _ ٜككس إػًٌُ_ٚقس نإ ايؿطم ٚانشاڄ بٌ َعا١ًَ ٖ٪٤٫ ايهؿاض  يًشذازڇ إػٝشٝ

 .ايْٝٛإ ايصٜٔ غدٻطٚا إخٛاِْٗ ٗ ايسٜٔ، ْٚٗبٴٛا أَٛايځِٗ ٚنطبِٖٛ

نإ ايؿطم عُٛٝاڄ يسضد١ٺ ًٓت ايكًٝبٌٝ ع٢ً اعتٓام زٜٔ ا٭عسا٤ إٓكصٜٔ، َٚٔ غرل إٔ ٜٴهطٳٖٛا 

 .أٚ ٜٴكڃٗطٴٚا

= 
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ٞٿ بعس إٔ ٩يكس ؾطټٚا َٔ إخٛاِْٗ ٗ ايسٜٔ ايصٜٔ أغا  ـڇ اٱغ٬َ ٚا إيِٝٗ، ؾًځشٹل ث٬ث١ڂ آ٫فٺ باؾٝ

 .ضدع عِٓٗ ٚزخًٛا ٗ زٜٓ٘

 !٠ٛڄ َٔ اـٝا١ْٹ يكس ناْت ايط١ٓڂ أؾسٻ قػ

ٕٳ، ٚاسػطتاٙٴ   !يكس أعڀاِٖ إػًُٕٛ اـبعٳ ٚغًبِٖٛ اٱّا

 +.يكس اضتسټٚا عٔ إػٝش١ٝ َٔ غرلڇ إٔ ٜٴذٵبٳطٳ ٚاسسٷ َِٓٗ ع٢ً تطى زٜٓ٘

 !شيو َا ٜكٛي٘ ايطاٖب

ٚيكس بًؼ تأثرل اٱعذاب بؿذاع١ ق٬ح ايسٜٔ ٚؾها٥ً٘ ٗ ايكًٝبٌٝ، إٔ نجرلاڄ َٔ أَطا٥ِٗ 

َٻ  .تِٗ إڂعذٳبٌ ب٘ شٖب بِٗ ٖصا اٱعذابٴ إٍ تطى زِٜٓٗ، ٚأًِٖٗ ٚايسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّٚعا

ٟټ  ٌٴ شيو َا ؾعٌ ايععِٝ اٱلًٝع ٚنإ شيو قبٌ اْتكاض ق٬ح ايسٜٔ ٗ ( ضٚبطت غٓت أيٝإ)َج

 .أغرلاڄ( داٟ)َعطن١ سٹڀچٌ ايؿاق١ً اييت ٚقع ؾٝٗا ًَوڂ ايكسؽڇ 

ٕٴ ي١ًٝځ إعطن١، : ٜٚكٍٛ بعضٴ َ٪ضخٞ ايٓكاض٣ إٕ غت١ڄ َٔ أَطا٤ ٖصا إًو اغتٍٛ عًِٝٗ ايؿٝڀا

 .ؾأغًُٛا، ٚاْهُٛا إٍ قؿٛف ا٭عسا٤ زٕٚ إٔ ٜٴكٗطٚا َٔ أسسٺ ع٢ً شيو

أَرل ططابًؼ ايؿاّ إٔ اتؿل َع ق٬ح ايسٜٔ ع٢ً إٔ ٜسعٛ قَٛ٘ ( بطّٕٛ ايجايح)ٚقس ٚقٌ ا٭َطٴ 

 .إٍ اٱغ٬ّ

قاّ ايكًٝبٕٝٛ عطبِٗ ايجايج١ اْتكاَاڄ يػكٛٙ بٝت إكسؽ، ٚساقطٚا ٚست٢ بعس ق٬ح ايسٜٔ، ٕا 

ؾطٸ نجرل إٍ قؿٛف إػًٌُ; ؾُِٓٗ َٔ آَٔ، َِٚٓٗ َٔ _ عها، ٚأقابتِٗ ايبأغا٤ٴ، ٚعهٻِٗ اؾٛع 

 .ضدع إٍ قَٛ٘، َِٚٓٗ َٔ اغتُط ع٢ً ْكطاْٝت٘، ٚاختاض ايبكا٤ٳ ٚإٔ ٜكاتٌ ٗ قؿٛف إػًٌُ

نإ بعضٴ إػٝشٌٝ : =أسسٴ إعاقطٜٔ يًكًٝبٌٝ( دٕٛ َا ْسؾٌٝ)ٜكٍٛ ايػرل ٚٗ ٖصا إع٢ٓ 

 +.ٜطتسټٕٚ عٔ زِٜٓٗ، ٜٚكرلٕٚ عطباڄ; يؿكطِٖ، أٚ غباٚتِٗ، أٚ ؾكاٚتِٗ

َٔ قًٝيبٍّ نايػرل دٕٛ إٔ ٜؿػٿطٳ َا ٜػُٝ٘ إػًُٕٛ باشلسا١ٜ إ٫ بايػبا٠ٚ _ بايڀبع_٫ٚ ٜٴٓتٛط 

 .ٚايؿكا٠ٚ

ٔ ا٭َط إٔ ايؿكطا٤ ٚا٭غبٝا٤ ٚايهايٌ ايصٜٔ شنطِٖ ايػرل َا ْسؾٌٝ زخًٛا ٗ اٱغ٬ّ ٚايصٟ ٜعٓٝٓا َ

ٕٻ بعض إ٪ضخٌ ٚايصٟ دا٩ ا حملٛٙ كتاضٜٔ، ٚادٵتٴصٹبٴٛا إيٝ٘ بايسع٠ٛ ٚاٱضؾاز ٫ ايكٗط ٚا٫نڀٗاز، بٌ إ

ٚٳٍ ايؿطل١ إػٝشٌٝ إعاقطٜٔ يًؿتض اٱغ٬َٞ ٚاغذلزاز بٝت إكسؽ، ٚبعس شيو بهجرل ب عس اْٗٝاض زٴ

 .ٗ ايؿاّ نِّٗا ٜٴؿرلٕٚ إٍ ؾطحڇ ايٓكاض٣ بايتشطٸض َٔ سهِ ايكًٝبٌٝ

= 
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بعٝسٜٔ نٌ ٚإٕ تعذب بعس ٖصا نً٘ ؾاعذب َٔ قٓٝع نجرل َٔ ايٛإٌ اي

ايبعس عٔ ايعسٍ، ٚسكا٥ل ايتاضٜذ، ٖٔ ٜكؿٕٛ زٜٔ اٱغ٬ّ ْٚبٝ٘ ٚأًٖ٘ 

________________________ 

 
=

يكس غهٓٛا إٍ اؿهِ اٱغ٬َٞ ٚازعٌ َػتبؿطٜٔ، نُا : =ٜٚكٍٛ ايػرل تَٛاؽ ٗ ٖصا إع٢ٓ 

ّٴ إػًُٕٛ ع٢ً عازتِٗ ايكس١ّ َٔ ايتػاَض، ٚغع١ ايكسض ٭ٌٖ إًٌ ا٭  +.خط٣اغتُط اؿها

ٚإشا نإ َا شنطْا ٖٛ بعض ايؿٛاٖس : =(بڀٌ ا٭بڀاٍ)ٗ نتاب٘  ×ٜكٍٛ ا٭غتاش عبسايطٓٔ ععاّ

 سًوٹ أٜاّ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ أٜاّع٢ً اْتؿاض ايسع٠ٛ احملُس١ٜ باؿذ١ بٌ أؾسٿ خكَٛٗا احملاضبٌ، ٚٗ أ

ٕٳ_ غاضاتٹ ايكًٝبٌٝ ٚايتذل  ٗ أععٿ أٜاّ ايسٚي١ ا٭١َٜٛ ايعطب١ٝ،  ؾإٕ يٓا ؾاٖساڄ آخطٳ َٔ بڀطٜلڇ خطاغا

ِٴ ب٘ ٖصا ايؿكٌ، ٜكٍٛ ايبڀطمٴ  ٌڈ( ٜٛغاب ايجايح)نتت ٞټ ٗ خڀاب طٌٜٛ بعح ب٘ ؿځبٵطڈ ظَٝ : ايٝعكٛب

َٳطٵٚ ! أٜٔ أبٓا٩ى أٜٗا ا٭ب = ِٴ ؾعبٴ  مل تكبِٗ دا٥ش١، ٫ٚ غكڀٛا يًػٝـ، ! أٜٔ ٖصا ايؿعب ايعٛٝ

ٌٴ ٗ ٫ٚ عٴصٿبٛا بٓاض، ٚإِا أقابٗ ِ َتاع ايسْٝا، ؾاضتسٸٚا عٔ زِٜٓٗ، ٚقصؾٛا بأْؿػِٗ نُا ٜٳكڃصٹفٴ اجملاْ

أٟ _َٗاٟٚ اشل٬ى ٚايهؿط، ؾًِ ٜٓرٴ َٔ ٖصا ايػعرل إ٫ قػٝٝإ اثٓإ ؾطٻا بٓؿػٝٵُٗا َٔ دشِٝ ايهؿط 

ِٳ إػٝش١ٝ ٚقؿتٳٗا، ٚمل ٜكعٵ َٓٗ_ اٱغ٬ّ ِ ؾٗٝسٷ ٚاسػطتاٙ ع٢ً اٯ٫ف إ٪يډؿ١ ايصٜٔ ًٓٛا اغ

 !!ٚاسس، ٫ٚ نش٢ ٚاسس َِٓٗ يسٜٓ٘ 

ٕٳ، ٚنٓا٥ؼٴ ؾاضؽ   !أٜٔ نصيو بٹٝٳعٴ نٹطٵَا

ٕڈ، ٫ٚ ًَځو، ٫ٚ أَرلڈ، ٫ٚ أَطٴ خًٝؿ١ أٚ غًڀإ ٖٛ ايصٟ قه٢ عًٝٗا ّٴ ؾٝڀا  .مل ٜهٔ قسٚ

ٞٳ إٓڀلٳ، ٚغًڀ١ځ ايؿٝڀإ ع٢ً ايٓؿٛؽ، ٚيهٓ٘ غاسطٷ ٖع ضأغٳ٘ ؾك ٘، مل ٜهٔ غاسطاڄ َٖٛٛباڄ أڂٚتٹ

 !ؾدطٸت نٓا٥ؼٴ ؾاضؽٳ نً٘ ع٢ً ا٭ضض 

ؾًِ ٜڀعٓٛا ٗ زٜٓٓا، ٫ٚ _ ؾإِْٗ عٓسى نصيو_ أَا ايعطب ايصٜٔ آتاِٖ اهلل ًَو ايسْٝا نُا تعًِ 

اعتسٚا ع٢ً بٹٝٳعٓا، بٌ بايعهؼ نايعٛا َع زٜٓٓا، ٚؾهٸًٛٙ ع٢ً غرلٙ، ٚأنطَٛا ضٖبآْا ٚقػاٚغتٓا، 

َٳطٵٚ ْكطاْٝتٳِٗ ظٴيڃؿځ٢ شل٪٤٫ _ إشاڄ_إٍ َعابسْا، ؾًُاشا ٚاسذلَٛا أٚيٝا٤ْا، ٚأسػٓٛا اشلباتٹ  ٌٴ  ٖذط أٖ

إٕ ايعطبٳ َا طًبٛا َِٓٗ تػٝرلٳ زِٜٓٗ، بٌ أقطټِٖٚ عًٝ٘ نا٬َڄ، ٚمل : ايعطب، ِٖٚ ٜعًُٕٛ ٜٚكٛيٕٛ

عڈ ٜػأيِٖٛ إ٫ نطٜب١ڄ بػٝڀ١ڄ ٜ٪زټْٚٗا عٔ أْؿػِٗ، ٚيهِٓٗ اؾذلٳٚا خًٛزٳ أضٚاسِٗ ٗ زٜٔ إػٝض َتا

ٌڈ ؟  !+.قًٝ

 .320_313اْٛط ايطغاي١ اـايس٠ يعبسايطٓٔ ععاّ م
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بايكػ٠ٛ ٚاشلُذ١ٝ، ٚايتڀطف ٚاٱضٖاب إٍ غرل شيو ٖا ٖٛ قض اؾذلا٤، 

 .ٚقاٚي١ يًكس عٔ زٜٔ اٱغ٬ّ

ٕ اٱغ٬ّ زٜٔ ايط١ٓ، ٚايطؾل، ٚايتػاَض; أٚاؿكٝك١ إاث١ً يًعٝإ تكٍٛ ب

ع٢ً خكَِٛٗ؟ ٌٖ تهبٻطٚا، ٚتػًڀٛا،  ًُٕٛ سٌ اْتكطٚاؾُاشا ؾعٌ إػ

 ًٛا ايؿٝٛر، ٚايٓػا٤، ٚا٭طؿاٍ؟ٚاغتبسٚا؟ ٌٖٚ اْتٗهٛا ا٭عطاض، ٚقت

عٓسَا اْتكط ع٢ً خكَٛ٘ ايصٜٔ ناْٛا ٜ٪شْٚ٘ أؾس  " َاشا ؾعٌ ايٓيب

ٔٻ عًِٝٗ بايػيب ٚا٭  َٛاٍ؟ا٭ش٣؟ أمل ٜهٔ ٜكؿض عِٓٗ؟ ّٚ

َا اْتكطٚا ع٢ً نػط٣ ٚقٝكط؟ ٌٖ خاْٛا ٚغسضٚا؟ َٚاشا ؾعٌ إػًُٕٛ عٓس

ٚا يًطٖبإ ٗ ا٭زٜط٠؟ ٌٖٚ عاثٛا ٗ ا٭ضض ٩ٌٖ تعطٻنٛا يًٓػا٤؟ ٌٖٚ أغا

 ٖسَٛا إٓاظٍ، ٚقڀعٛا ا٭ؾذاض؟ؾػازاڄ؟ ٌٖٚ 

َٚاشا ؾعٌ ق٬ح ايسٜٔ ٕا اْتكط ع٢ً ايكًٝبٌٝ ايصٜٔ ؾعًٛا بإػًٌُ 

هٌٝ؟ ؾُاشا ؾعٌ بِٗ ق٬ح ايسٜٔ ٕا اْتكط ا٭ؾاعٌٝ، ْٚهډًٛا بِٗ أٜٻُا تٓ

 قا٥سِٖ؟ ٜٚعاؾ٘؟ ٜٚڀًل غطاس٘؟ عًِٝٗ؟ أمل ٜكؿض عٔ

َٚاشا ناْت أسٛاٍ أٌٖ ايص١َ ٗ ب٬ز إػًٌُ عدل ايعكٛض إتڀاٚي١ إٍ َٜٛٓا 

 ، ٚايعسٍ، ٚاٱسػإ؟ٕأمل ٜهْٛٛا ٜٓعُٕٛ با٭َا ؟ٖصا

 سٚٙ َٔ بين دًستِٗ؟أمل هسٚا َٔ عسٍ إػًٌُ ٚإسػاِْٗ َا مل ه

ؾٗصٙ إٛاقـ ايٓب١ًٝ ٚأَجاشلا نجرل ٗ تاضٜذ إػًٌُ، ٖا نإ ي٘ أبًؼ ا٭ثط ٗ 

 . قب١ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚايسخٍٛ ؾٝ٘ عٔ قٓاع١ ٜٚكٌ

 ا؟ آيػطب ٜكسّ َجٌ ٖصٙ ايُٓاشز؟أؾػرل إػًٌُ ٜكّٛ بٗص
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يٌٝٓ، اؾٛاب َا تطاٙ، ٚتػُع٘; ؾُٔ أٜٔ خطز ٖتًط، َٚٛغٛيٝين، ٚ

ٚغتايٌ، ٚفطَٛ ايكطب؟ أيٝػت أٚضبا ٖٞ اييت أخطدت ٖ٪٤٫ ٚأَجاشلِ َٔ 

ِ ايبؿط١ٜ اي٬ٜٛت إثط ايؿٝاطٌ ايصٜٔ قتًٛا ا٬ٌٕٜ َٔ ايبؿط، ٫ٚقت َٓٗ

 اي٬ٜٛت؟

ٔڇ اشلُر ايكػا٠  ُٳ  ايعتا٠ إشاڄ؟أ٫ ٜعس أٚي٦و ِٖ ط٥٬ع سهاض٠ أٚضبا؟ ؾځ

َٳ  إتڀطؾٕٛ اٱضٖابٕٝٛ سكٝك١؟ ٔڇٚ

َٳ طث١َٝٛ، ايصٜٔ قٓعٛا ايكٓابٌ اي١ٜٚٛٓ، ٚايعٓكٛز١ٜ، ٚايصض١ٜ، ٚاؾ ٔڇثِ 

 ٚأغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ؟

ٛٻثٛا اشلٛا٤  بايعٛازّ، ٚا٭ْٗاض بإبٝسات؟ َٚٔ ايصٜٔ ي

َٚٔ ايصٜٔ ٜػًهٕٛ ايڀطم ايكصض٠ اييت ٫ ُت إٍ ايعسٍ، ٫ٚ إٍ ؾطف 

 اـك١َٛ بؿ٤ٞ؟

َٚٔ ايصٜٔ  ؟اتِٜٗػطقٕٛ أَٛاٍ ايؿعٛب ٚسطَٜٔ ايصٜٔ ٜٴعٳكُِّٕٛ ايٓػا٤؟ ٚ

 ٜٓؿطٕٚ اٱٜسظ؟

 يٝؼ ايػطب، َٚٔ ٜػرل ٗ ضنابِٗ؟أ

 ٛز ِٖٚ ٗ ق١ُ ايتػً٘ ٚاٱضٖاب؟َٚٔ ايصٟ ٜسعِ ايٝٗ

 َٚا أزضاى َا قانِ ايتؿتٝـ؟ ،َٚاشا سكٌ ٗ قانِ ايتؿتٝـ

 َٚاشا سكٌ ٗ بعض ايػذٕٛ نأبٞ غطٜب ٚغرلٙ ٖا ٜٓس٣ ي٘ اؾبٌ؟

 . ٖٞ اؿكٝك١ ايٛانش١، ٖٚصا ٖٛ اٱضٖاب ٚايتػًٖ٘صٙ 

١ ٚاسس٠ َٔ ٓٻ٫ٚ ٜعين شيو عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜهٕٛ غرل إػًٌُ ع٢ً غٴ
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 .ايًِٛ ٚايتػً٘ ٚاؾدلٚت، ٫ بٌ إٕ ؾِٝٗ َٔ ٖٛ قا٥ِ بايعسٍ، بعٝس عٔ ايًِٛ

أَا دٗاز إػًٌُ ٱسكام اؿل، ٚقُع ايباطٌ، ٚزؾاعِٗ عٔ زِٜٓٗ، 

 . ِ ٚب٬زِٖ ؾًٝؼ إضٖاباڄ، ٚإِا ٖٛ ايعسٍ بعٝٓ٘ٚأْؿػٗ

َٚا وكٌ َٔ بعض إػًٌُ َٔ اـڀأ ٗ غًٛى غبٌٝ اؿه١ُ ؾكًٌٝ ٫ ٜهاز 

٫ٚ تعٛز ع٢ً  ،ٜصنط ظاْب ٚسؿ١ٝ ايػطب، ٚتبعت٘ تعٛز ع٢ً َٔ أخڀأ ايػبٌٝ

 عًٝٗا َٔ قاّ بٗا، بٌ إٕ أٌٖ اٱغ٬ّ طټكځ، ٫ٚ ٜٴايسٜٔ، ٫ٚ ع٢ً إػًٌُ

  .ٜٓهطٕٚ َجٌ شيو أؾس اٱْهاض

ٖٚهصا ٜٓبػٞ يًعاقٌ إٓكـ; إٔ ٜٓٛط إٍ ا٭َٛض نُا ٖٞ بعٝساڄ عٔ ايًِٛ 

 . ٚايتعٜٚط ٚايٓٛط٠ ايكاقط٠

َٔ ا٭ٚضبٌٝ، ٚا٭َطٜهإ; سٝح  ٘ؾإْ َٔ عذبٺؾإٕ نإ يٲْػإ  ٚبعس ٖصا

ٌټ َٔ  ؾُٝا انتؿؿٛٙ، ٖٚٛ ٚع١ُٛ ْبٝٿ٘ مل ٜهتؿؿٛا سكٝك١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ أد

نٌ َا انتؿؿٛٙ، ٚأنُٔ يًػعاز٠ اؿكٝك١ٝ َٔ نٌ َا ٚقًٛا إيٝ٘; ؾٌٗ ِٖ 

 !؟ أٚ أِْٗ ٜتعإَٛ ٜٚكسٕٚ عٓ٘؟داًٖٕٛ عكٝك١ اٱغ٬ّ سكاڄ

 !إٕ ناْت ا٭ٍٚ، ؾٗٞ َكٝب١، ٚإٕ ناْت ايجا١ْٝ ؾُكٝبتإ
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إٍ ايهعؿا٤ ٚإػانٌ َٔ مٛ ايكبٝإ، ٚاـسّ، "يكس اَتست ضٓت٘ 

يٝتا٢َ، ٚايؿكطا٤; ؾهإ هايػِٗ، ٬ٜٚطؿِٗ، ٚوٓٛ عًِٝٗ، ٚوػٔ إيِٝٗ، ٚا

َٔ ًُِٚٗ; ؾهاْٛا ٜإٔٚٚ إٍ ًٚ٘ ايؿطٜـ،  ضٴشصٿٜٚطؾع َٔ ؾأِْٗ، ٜٚٴ

 .ٚوتُٕٛ بٹڀٹطاؾ٘ ايػاَٞ ايصټضا

ٗ ٖصا ايباب نجرل٠ َتٓٛع١، ٚإيٝو ططؾاڄ َٔ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚأخباضٙ 

 :ؾُٝا ًٜٞ شيو

بٔ ٖٚب ؾعٔ ساضث١ : ٚسجټ٘ ع٢ً ايتدؿٝـ عًِٝٗ ؾڃع٘ َٔ ؾإٔ ايهعؿا٤ضٳ_ 1

َٴ ؟أ٫ أخدلنِ بأٌٖ اؾ١ٓ= :ٜكٍٛ "زلعت ايٓيب :قاٍ ÷ ـ هعٿتٳنٌ نعٝـ 

 (1)+.تٌ دٛاٚ َػتهدلعٴ ٌټنڂ ؟أ٫ أخدلنِ بأٌٖ ايٓاض ،يٛ أقػِ ع٢ً اهلل ٭بطٙ

 "اهلل  َط ضدٌ ع٢ً ضغٍٛ= :أْ٘ قاٍ ÷ عٔ غٌٗ بٔ غعس ايػاعسٟٚ

 :ؾكاٍ ضدٌ َٔ أؾطاف ايٓاؽ +؟َا ضأٜو ٗ ٖصا= :ؾكاٍ يطدٌ عٓسٙ دايؼ

ٟپ _ٚاهلل_ٖصا  ؾػهت ضغٍٛ  :قاٍ ،عؿډؿٳٚإٕ ؾؿع إٔ ٜٴ ،ٓهضإٕ خڀب إٔ ٜٴ سط

 +.َا ضأٜو ٗ ٖصا= ":ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ،ثِ َط ضدٌ"اهلل

ٟپ ،ٜا ضغٍٛ اهلل ٖصا ضدٌ َٔ ؾكطا٤ إػًٌُ :ؾكاٍ خڀب إٔ ٫ إٕ  ٖصا سط

 ":ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ،ع يكٛيُ٘ٳػٵٚإٕ قاٍ إٔ ٫ ٜٴ ،عٚإٕ ؾؿع إٔ ٫ ٜؿؿډ ،ٜٓهض

                                                 

 (.2853)َٚػًِ ( 4918)أخطد٘ ايبداضٟ _ 1

 

 
 بالطعفة واملشاكني " زمحة الييب9 املبحث الثالث
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 (1)+.ٖصا خرل َٔ ٤ٌَ ا٭ضض َجٌ ٖصا=

ؾكايت  ،استذت اؾ١ٓ ٚايٓاض= :قاٍ"عٔ ايٓيب ÷ٚعٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ

 ;نعؿا٤ ايٓاؽ َٚػانِٝٓٗ ٗٻ :ٚقايت اؾ١ٓ ،اؾباضٕٚ ٚإتهدلٕٚ ٞٻؾٹ :ايٓاض

ٚإْو ايٓاض عصابٞ  ،إْو اؾ١ٓ ضٓيت أضسِ بو َٔ أؾا٤ ،ؾكه٢ اهلل بُٝٓٗا

 (2)+.ٚيهًٝهُا عًٞ ًَ٪ٖا ،أعصب بو َٔ أؾا٤

إشا ق٢ً أسسنِ يًٓاؽ : =قاٍ" إٔ ضغٍٛ اهلل ÷ ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

، ٚإشا ق٢ً أسسنِ يٓؿػ٘ إٕ ؾِٝٗ ايهعٝـ ٚايػكِٝ ٚايهبرلؾًٝدؿـ; ؾ

 (3)+.ؾًٝڀٍٛ َا ؾا٤

÷ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ؾ: ٭سٛاٍ ايهعؿا٤، ٚغ٪اي٘ عِٓٗ، ٚٚؾا٩ٙ شلِتؿكسٙ _ 2

ؾػأٍ عٓٗا  "ؾؿكسٖا ضغٍٛ اهلل  ،أٚ ؾاباڄ ،إػذس ِټكڂإٔ اَطأ٠ غٛزا٤ ناْت تٳ

 .+أؾ٬ نٓتِ آشْتُْٛٞ= :قاٍ ،َات :ؾكايٛا ،أٚ عٓ٘

ؾسيٛٙ ؾك٢ً  +زيْٛٞ ع٢ً قدلٙ= :ؾكاٍ ،طٚا أَطٖا أٚ أَطٙؾهأِْٗ قػٻ :قاٍ

 _عع ٚدٌ_ٚإٕ اهلل  ،إٕ ٖصٙ ايكبٛض ٠٤ًٖٛ ١ًُٚ ع٢ً أًٖٗا= :ِ قاٍث ،عًٝٗا

 (4)+.ٜٓٛضٖا شلِ بك٬تٞ عًِٝٗ

يؿاب ا، أٚ ٖصا ٘، ٚٚؾا٩ٙ شلصٙ اؾاض١ٜ احملتكط٠ؾاْٛط نٝـ بًػت ضٓت

 ؟احملتكط

قاٍ ضغٍٛ  :قاٍ÷ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ؾ: ٘ناؾًٹ دعا٤ٳ ٘٘ بايٝتِٝ، ٚبٝاْٴضأؾتٴ_ 3

                                                 

 (.5091)أخطد٘ ايبداضٟ _ 1

 (.2846)أخطد٘ َػًِ _  2

 (.467)َٚػًِ ( 703)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 (.956)َٚػًِ ( 1337)أخطد٘ ايبداضٟ _  4
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ٚأؾاض َايو بايػباب١  +ي٘ أٚ يػرلٙ أْا ٖٚٛ نٗاتٌ ٗ اؾ١ٓ ناؾٌ ايٝتِٝ= ":اهلل

 .(2)عٓس ايبداضٟ عٔ غٌٗٙ ٚمٛ (1)+ٚايٛغڀ٢

قاٍ  :قاٍ ÷عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ؾ: سج٘ ع٢ً ايكٝاّ بؿإٔ ا٭ض١ًَ ٚإػهٌ_ 4

 +.ٚإػهٌ ناجملاٖس ٗ غبٌٝ اهلل ،ايػاعٞ ع٢ً ا٭ض١ًَ= ":ضغٍٛ اهلل

 (3)+.ٚنايكا٥ِ ٫ ٜؿڀط ،ٜؿذلنايكا٥ِ ٫ =: ٚأسػب٘ قاٍ 

 :عٔ أبٞ ٖطٜط٠ أْ٘ نإ ٜكٍٛؾ: يًڀعاّ ايصٟ َٓع َٓ٘ ايؿكطا٤ ايسع٠ٛځ ٘ٴَټشٳ_ 5

 (4)+.ؿكطا٤ٜٚذلى اي ،إيٝ٘ ا٭غٓٝا٤ ٢سعٜٴ ;ب٦ؼ ايڀعاّ طعاّ ايٛي١ُٝ=

ٌٳ ٘ٴ٘ بايبٓات، ٚبٝاْٴضأؾتٴ_ 6 بٔ اعٔ أْؼ ؾ: إعايتٗٔ، ٚاٱسػإ إيٝٗٔ ؾه

عاٍ داضٜتٌ ست٢ تبًػا دا٤ ّٜٛ  ٔٵَٳ= ":غٍٛ اهللقاٍ ض :قاٍ ÷َايو

 (5)+.ٚنِ أقابع٘ نٗاتٌ،ايكٝا١َ أْا ٖٚٛ 

ؾًِ  ،دا٤تين اَطأ٠ َعٗا ابٓتإ تػأيين= :قايت _ضنٞ اهلل عٓٗا_عا٥ؿ١ ٚعٔ 

، ٚمل تأنٌ ٗا بٌ ابٓتٝٗاتٵُٳػٳكځؾځإٜاٖا، ؾأعڀٝتٗا  ،ػس عٓسٟ غرل ُط٠ ٚاسس٠

ٞٳَٔ = :ؾكاٍ ،ؾشسثت٘ "خٌ ايٓيب ؾس ،ثِ قاَت ؾدطدت َٓٗا، َٔ ٖصٙ  ابتٴً

 (6)+.َٔ ايٓاض ؾأسػٔ إيٝٗٔ نٔ ي٘ غذلاڄ ايبٓات ؾ٦ٝاڄ

 : قاٍ ÷عٔ أبٞ ؾطٜض اـعاعٞؾ :ؼصٜطٙ َٔ تهٝٝع سكٛم ايهعؿا٤_ 7

                                                 

 (.2983)أخطد٘ َػًِ _  1

 (.5304) ايبداضٟ_  2

 (.2982)َٚػًِ ( 5353)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 (.1432)َٚػًِ ( 5177)أخطد٘ ايبداضٟ _  4

 (.2631)أخطد٘ َػًِ _  5

 (.2630ٚ  2629)َٚػًِ  (1418)أخطد٘ ايبداضٟ _  6
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 (1).+إطأ٠ٚ، ايٝتِٝ :ايًِٗ إْٞ أسطز سل ايهعٝؿٌ= ":قاٍ ضغٍٛ اهلل

 :قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_س اهلل بٔ عُط عٔ عبؾ: ضٓت٘ بإطن٢ إشا ظاضِٖ_ 8

ايطٓٔ ٜعٛزٙ َع عبس " ؾأت٢ ضغٍٛ اهلل ،اؾته٢ غعس بٔ عباز٠ ؾه٣ٛ ي٘=

ؾبه٢  _ضنٞ اهلل عِٓٗ_ ٚعبساهلل بٔ َػعٛز ،ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام ،بٔ عٛفا

 ؟أ٫ تػُعٕٛ= :ؾكاٍ ،بهٛا " ؾًُا ضأ٣ ايكّٛ بها٤ ضغٍٛ اهلل " ضغٍٛ اهلل

ٚأؾاض إٍ _ٚيهٔ ٜعصب بٗصا  ،٫ٚ ععٕ ايكًب ،ايعٌ ٕ اهلل ٫ ٜعصب بسَعإ

 (2)+.أٚ ٜطسِ _يػاْ٘

÷ ؾعٔ أبٞ قتاز٠ اؿاضخ بٔ ضبعٞ  :ضٓت٘ بايكػاض، ٚبها٩ٙ عًِٝٗ_ 9

إْٞ ٭قّٛ إٍ ايك٠٬ ٚأضٜس إٔ أطٍٛ ؾٝٗا; ؾأزلع ": =قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ

ٛٻظ ٗ ق٬تٞ ;بها٤ ايكيب  (3).+نطا١ٖٝ إٔ أؾل ع٢ً أَ٘ ;ؾأػ

ٔٳ بٔ عًٞ " قبٻٌ ايٓيب : قاٍ÷ ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠  _ ضنٞ اهلل عُٓٗا_اؿػ

إٕ يٞ عؿط٠ َٔ ايٛيس َا قبٻًت َِٓٗ =: ٚعٓسٙ ا٭قطع بٔ سابؼ، ؾكاٍ ا٭قطع

 (4)+.َٔ ٫ ٜطسِ ٫ ٜٴطسِ: =ؾكاٍ" ؾٓٛط إيٝ٘ ضغٍٛ اهلل + أسساڄ

٢ ضغٍٛ قسّ ْاؽ َٔ ا٭عطاب عً: قايت_ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚعٔ عا٥ؿ١ 

                                                 

: ، ٚقا4/128ٍٚ 1/63ٚاؿانِ ( 3678)ٚابٔ َاد٘ ( 9149)، ٚايٓػا٥ٞ 2/439أخطد٘ أٓس _  1

 (.1015)ٚٚاؾك٘ ايصٖيب، ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ ٗ ايكشٝش١ + ؾطٙ َػًِ ٢ًقشٝض اٱغٓاز ع=

 (.924)َٚػًِ ( 1304)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.707)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 (.2319)َٚػًِ ( 5997)أخطد٘ ايبداضٟ _  4
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يهٓا ٚاهلل َا ْٴكبٿٌ، ؾكاٍ : قايٛا+ ْعِ: =أتٴكبٿًٕٛ قبٝاْهِ؟ ؾكاٍ: ؾكايٛا" اهلل

ٚٳ أًَو إٔ نإ اهلل ْعع َٔ قًٛبهِ ايط١ٓ": =ضغٍٛ اهلل   (1)+.أځ

ضؾع إيٝ٘ ابٔ ابٓت٘ "إٔ ضغٍٛ اهلل= :_ضنٞ اهلل عُٓٗا_عٔ أغا١َ بٔ ظٜس ٚ

 ،َا ٖصا ٜا ضغٍٛ اهلل :اٍ ي٘ غعسؾك "ؾؿانت عٝٓا ضغٍٛ اهلل ،ٖٚٛ ٗ إٛت

ٚإِا ٜطسِ اهلل َٔ عبازٙ  ،ٗ قًٛب عبازٙ _تعاٍ_ٖصٙ ض١ٓ دعًٗا اهلل = :قاٍ

 (2)+.ايطٓا٤

ٖٚٛ هٛز ÷زخٌ ع٢ً ابٓ٘ إبطاِٖٝ"إٔ ضغٍٛ اهلل= :÷أْؼٚعٔ 

 :ؾكاٍ ي٘ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف ،تصضؾإ"ؾذعًت عٝٓا ضغٍٛ اهلل ،بٓؿػ٘

 ،ثِ أتبعٗا بأخط٣ +إْٗا ض١ٓ ،ٜا ابٔ عٛف= :كاٍؾ ،ٚأْت ٜا ضغٍٛ اهلل

ٚإْا  ،٫ٚ ْكٍٛ إ٫ َا ٜطنٞ ضبٓا ،ٚايكًب وعٕ ،تسَع إٕ ايعٌ= :ؾكاٍ

 (3)+.يؿطاقو ٜا إبطاِٖٝ حملعْٕٚٛ

ضأٜت أبا شض : =إعطٚض بٔ غٜٛس قاٍ عٔؾ :٘ ع٢ً إنطاّ اـسّ، ٚاؿؿِسجټ_ 10

 ؾػأيت٘ عٔ شيو، ؾصنط أْ٘ غابٻ ٗا،، ٚع٢ً غ٬َ٘ َجًڂٚعًٝ٘ س١ًڅ÷ايػؿاضٟ

إْو اَط٩ ؾٝو ": =طٙ بأَ٘، ؾكاٍ ايٓيبؾعٝٻ" ضد٬ڄ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

دعًِٗ اهلل ؼت أٜسٜهِ; ؾُٔ نإ أخٛٙ  (4)دا١ًٖٝ، ِٖ إخٛاْهِ، ٚخٛيهِ

ؼت ٜسٙ ؾًٝڀعُ٘ ٖا ٜأنٌ، ٚيًٝبػ٘ ٖا ًٜبؼ، ٫ٚ تهًؿِٖٛ َا ٜػًبِٗ; ؾإٕ 

                                                 

 (.2317)َٚػًِ ( 5998)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 (.923)َٚػًِ ( 1282)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.1315)َٚػًِ ( 1303)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

ٛٳٍ_  4  .اـسّ، ٚاؿؿِ: اـ
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 (1)+.نًؿتُِٖٛ ؾأعِٖٝٓٛ

إشا أت٢ أسسنِ خازَ٘ بڀعاَ٘ ؾإٕ = :قاٍ "عٔ ايٓيب  ÷ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

 (2)+.ؾإْ٘ ٚيٞ ع٬د٘ ;أٚ أن١ً أٚ أنًتٌ ،مل هًػ٘ َع٘ ؾًٝٓاٚي٘ يك١ُ أٚ يكُتٌ

ضأٜتين غابع غبع١ : =قاٍ÷ عٔ غٜٛس بٔ َكطٕ ؾ :ْٗٝ٘ عٔ أش١ٜ اـسّ_ 11

إٔ " ؾأَطْا ضغٍٛ اهلل ،َٔ بين َكطٕ َايٓا خازّ إ٫ ٚاسس٠ يڀُٗا أقػطْا

 (3)+.ْعتكٗا

 (4)+.نؿاضت٘ إٔ ٜعتك٘= :_اهلل عُٓٗا ضنٞ_ٚٗ سسٜح ابٔ عُط 

 .نٌ شيو أثط َٔ آثاض ضٓت٘ اييت أٚزعٗا اهلل ٗ ْؿػ٘ ايؿطٜؿ١ إباضن١

                                                 

 (.1661)َٚػًِ ( 2545)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 (.1663)َٚػًِ ( 2557)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.1658)أخطد٘ َػًِ _  3

 (.1659)أخطد٘ َػًِ _  4
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ؾًكس أ٫ٖٚٔ داْباڄ عُٛٝاڄ َٔ بايٓػا٤ ؾشسخ ٫ٚ سطز،  " أَا ضٓت٘

عكٗٔ، ٚؼصٜطٙ َٔ ايتككرل ٗ ؾأْٗٔ;  بايكٝاّ ٙاٖتُاَ٘، ٚتٛدٝٗ٘، ٚأَط

ٗ أٟ ؾطٜع١ أٚ ْٛاّ،  ٘ٴًڃٓٳؾٓايت إطأ٠ ٗ ؾطٜعت٘ َٔ ايط١ٓ، ٚايطعا١ٜ َا مل تٳ

 .غٛا٤ ناْت أَاڄ، أٚ أختاڄ، أٚ بٓتاڄ، أٚ ظٚد١، أٚ غرل شيو

سٝح نطب أضٚع  ;ٔ ايتعاٌَ َع ْػا٥٘ػٵشٴإجاٍ اؿٞ يٹ" بٌ يكس نإ 

 .ا٭َج١ً ٗ شيو

ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚؾُٝا ًٜٞ شنط "ذ٢ً ٖصٙ ايط١ٓ ٗ أقٛاي٘، ٚأسٛاي٘ٚتت

 .يؿ٤ٞ َٔ شيو

 :حيا  ق هاه يف  مح  هانش ء، و ع    سق قها:  واًل

دا٤ ضدٌ إٍ ؾكس : سج٘ ع٢ً بط ا٭ّ، ٚتكسِٜ سكٗا ع٢ً سل ا٭ب_ 1

: قاٍ+ أَو= :قاٍٜا ضغٍٛ اهلل َٔ أٍٚ ايٓاؽ عػٔ قشابيت؟ : ؾكاٍ "ايٓيب

 ( 1)+.أبٛى=: قاٍ قاٍ ثِ َٔ؟+ أَو= :قاٍ ثِ َٔ؟: قاٍ +أَو=: قاٍ َٔ؟ثِ 

اتكٛا اهلل ٗ : ="ؾكس قاٍ ايٓيب: ٘ بايٓػا٤، ٚأَطٙ باٱسػإ إيٝٗٔٚقاٜتٴ_ 2

ٕڈ عٓسنِ، أخصُٖٛٔ بأَا١ْ اهلل، ٚاغتشًًتِ ؾطٚدٗٔ به١ًُ  ايٓػا٤، ؾإْٗٔ عٛا

 (2)+.بإعطٚف اهلل، ٚشلٔ عًٝهِ ضظقٗٔ ٚنػٛتٗٔ

                                                 

 (.2548)َٚػًِ ( 5626)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.3074)ٚابٔ َاد٘  (1905)ٚأبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ ( 1218)أخطد٘ َػًِ _  2

 

 
 باليشاء " زمحة الييب9  املبحث السابع
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زٜٓاض أْؿكت٘ ٗ غبٌٝ اهلل، : ="قاٍ: ؾهٌ ايكسق١ ع٢ً ا٭ٌٖ ٘بٝاْ_ 3

ٚزٜٓاض أْؿكت٘ ٗ ضقب١، ٚزٜٓاض تكسقت ب٘ ع٢ً َػهٌ، ٚزٜٓاض أْؿكت٘ ع٢ً 

 (1)+.كت٘ ع٢ً أًٖوؿأًٖو، أعُٛٗا ايصٟ أْ

ابسأ بٓؿػو، ؾتكسم عًٝٗا، ؾإٕ ؾځهٴٌ ؾ٤ٞ ؾٮًٖو، ؾإٕ =": ٚقاٍ

 (2)+.ؾٗهصا ٖٚهصا ؾهٌ عٔ شٟ قطابتو ؾ٤ٞطابتو، ؾإٕ ؾهٌ ؾ٤ٞ ؾًصٟ ق

: ٘ بايكدل ع٢ً ايٓػا٤، ٚؼصٜطٙ َٔ ا٫غتعذاٍ ٗ ؾإٔ ايڀ٬مٚقٝتٴ_ 4

اغتٛقٛا بايٓػا٤; ؾإٕ إطأ٠ خًكت َٔ نٹًځع أعٛز، ٚإٕ أعٛز ؾ٤ٞ : ="قاٍ

ٗ ايهٿًع أع٬ٙ، إٕ شٖبت تكُٝ٘ نػطت٘، ٚإٕ تطنت٘ مل ٜعٍ أعٛز، اغتٛقٛا 

  (3)+.بايٓػا٤ خرلاڄ

ٔٷ َ٪١َٓڄ; إٕ نطٙ َٓٗا خًكاڄ ضنٞ َٓٗا  _أٟ ٜبػض_ ٫ ٜٳؿڃطٳى: ="ٚقاٍ َ٪َ

 (4).+خًكاڄ آخط

ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜبػهٗا; ٭ْ٘ إٕ ٚدس : =ٗ ؾطح ٖصا اؿسٜح×قاٍ ايٟٓٛٚ

ؾٝٗا خًكاڄ ٜٴهڃطٙ، ٚدس ؾٝٗا خًكاڄ َطنٝاڄ، نإٔ تهٕٛ ؾطغ١ اـًل، يهٓٗا زٜٿ١ٓ، 

 .(5)+ك١، أٚ مٛ شيوأٚ ١ًْٝ، أٚ عؿٝؿ١، أٚ ضؾٝ

                                                 

 (.995)ضٚاٙ َػًِ _  1

 (.997)ضٚاٙ َػًِ _  2

 (.1468)َٚػًِ ( 3331)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 (.1469)ضٚاٙ َػًِ _  4

 .10/47قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ _  5
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أنٌُ إ٪ٌَٓ إّاْاڄ ": =قاٍ: ٘ إٔ خٝاض ايٓاؽ خٝاضِٖ يٓػا٥٘بٝاْٴ_ 5

  (1).+أسػِٓٗ أخ٬قاڄ، ٚخٝاضنِ خٝاضنِ يٓػا٥ِٗ

إٕ َٔ أؾط ايٓاؽ َٓعي١ڄ ّٜٛ ": =قاٍ: ؼصٜطٙ َٔ إؾؿا٤ غط ايؿطاف_ 6

ٌٳ ٜؿهٞ إٍ اَطأت٘، ٚتؿهٞ إيٝ٘، ثِ ٜٓؿط غطٖا  (2)+.ايكٝا١َ ايطد

 (3)+.ايٓػا٤ ؾكا٥ل ايطداٍ": =قاٍ: بٝاْ٘ إٔ ايٓػا٤ ؾكا٥ل ايطداٍ_ 7

٫ هًس أسسنِ اَطأت٘ دًس ": =قاٍ: ْٗٝ٘ عٔ نطب ايعٚد١ ب٬ َػٛؽ_ 8

 (4)+.ايعبس ثِ ٜهادعٗا

: إشا نإ عٓسٙ أنجط َٔ ظٚد١ َ٘ٔ إٌٝ ٱسس٣ ظٚدات ايطدٌ ؼصٜط_ 9

ساُٖا دا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾٹكڊ٘ َٔ ناْت ي٘ اَطأتإ، ؾُاٍ إٍ إس": =قاٍ

 (5)+.َا٥ٌ

ٚٻ_ 10 ٫ تٴٓهض ا٭ٜٿِ ست٢ : ="قاٍ: ز إ٫ بإشْٗابٝاْ٘ إٔ إطأ٠ ٫ تٴعٳ

 +.تػتأَط، ٫ٚ تٴٓهض ايبهط ست٢ تػتأشٕ

                                                 

( 4176)سػٔ قشٝض، ٚابٔ سبإ : ٚقاٍ( 1162)، ٚايذلَص472ٟٚ  2/250أخطد٘ أٓس _  1

 (.284)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ ٗ ايكشٝش١ 

 (.1437)ضٚاٙ َػًِ _  2

ٚقشش٘ أٓس ؾانط ٗ ؼكٝل ( 113)ٚايذلَصٟ ( 436)، ٚأبٛ زاٚز 6/256أخطد٘ أٓس _  3

 .192_1/190ايذلَصٟ 

 (.2855)َٚػًِ ( 5204)أخطد٘ ايبداضٟ _  4

( 2/203)ٚاؿانِ ( 2133)ٚأبٛ زاٚز ( 1141)ٚايذلَصٟ ( 471ٚ  347ٚ  2/295)ضٚاٙ أٓس _  5

 .ع٢ً ؾطٙ ايبداضٟ َٚػًِ: ٖيبٚقاٍ ايص
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 (1)+. إٔ تػهت: =ٚنٝـ إشْٗا؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قايٛا

َٔ ابتًٞ َٔ ": =قاٍ: يؿهٌ ايعٓا١ٜ بايبٓات، ٚإسػإ تطبٝتٗٔ ٙشنط_ 11

 (2)+.ٖصٙ ايبٓات بؿ٤ٞ ؾأسػٔ إيٝٗٔ نٔ غذلاڄ ي٘ َٔ ايٓاض

٫ ٜهٕٛ ٭سس ث٬خ بٓات، أٚ ث٬خ أخٛات، أٚ بٓتإ، أٚ ": =ٚقاٍ

 (3)+.أختإ، ؾٝتكٞ اهلل ؾٝٗٔ، ٚوػٔ إيٝٗٔ إ٫ زخٌ اؾ١ٓ

٘ٴ_ 12 ÷ ؾعٔ دابط: عٔ َؿادأ٠ ظٚدت٘ بعس طٍٛ ايػٝاب عٓٗا ايعٚزٳ ْٗٝ

ٗ غع٠ٚ، ؾًُا قسَٓا إس١ٜٓ شٖبٓا يٓسخًٗا، ؾكاٍ "ضغٍٛ اهلل نٓا َع: قاٍ

 (4)ست٢ ُتؿ٘ ايؿٻعٹج١ _ٜعين عؿا٤ٶ_أًَٗٛا، ٫ تسخًٛا ي٬ٝڄ =: "ضغٍٛ اهلل

 . (6)+(5)ٚتػتشس إػٝب١

ٚاشلسف َٔ ٖصا ايتؿطٜع إبكا٤ ايطغب١ ٗ ايعٚد١ ق١ٜٛ; عٝح ٫ وسخ َٓٗا َا 

ٛبٗا، أٚ َا ٜٓاٗ نُاٍ ظٜٓتٗا َٔ تؿعح ايؿعط، ٜٴڀڃًٹعٴ ايعٚز ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ عٝ

 . ٚإُٖاٍ ايع١ٜٓ، ٚمٛ شيو

بٌ هسٖا زا٥ُاڄ ٗ ساٍ َٔ اؾُاٍ ٚايع١ٜٓ، َٚا ؾأْ٘ إٔ ٜبكٞ ع٢ً غطٚض 

 .ايٓؿؼ، ٚؾس٠ ايطغب١

" ؾكس دا٤ ٗ قشٝض ايبداضٟ إٔ ايٓيب: ْٗٝ٘ عٔ ططٚم ا٭ٌٖ ي٬ٝڄ_ 13

                                                 

 (.5136)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.2629)َٚػًِ ( 1418)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 .3/43أخطد٘ أٓس _  3

 .ايبعٝس٠ ايعٗس بايػػٌ، ٚتػطٜض ايؿعط ٚايٓٛاؾ١: ايؿعج١_ 4

 .اييت غاب عٓٗا ظٚدٗا: إػٝب١_ 5

 (.1172)ٚايذلَصٟ ( 2776)ٚأبٛ زاٚز ( 715)ضٚاٙ َػًِ _ 6
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 . (1)+ڀطم أًٖ٘ ي٬ٝڄإشا أطاٍ أسسنِ ايػٝب١ ؾ٬ ٜ=: قاٍ

ايڀڊطٚم بايهِ اجمل٤ٞ ي٬ٝڄ َٔ غؿط أٚ َٔ غرلٙ ع٢ً : =×قاٍ ابٔ سذط

 . غؿ١ً

 . (2)+ٜكاٍ يهٌ آتٺ بايًٌٝ طاضم، ٫ٚ ٜكاٍ بايٓٗاض إ٫ فاظاڄ

ؾؿٞ ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً أْ٘ ٜػتشب ايتأْٞ يًكازّ ع٢ً أًٖ٘ ست٢ ٜؿعطٚا 

ذٌُ ٚا٫غتعساز; ؾًطَا ناْت ايعٚد١ ٗ بكسَٚ٘ قبٌ ٚقٛي٘ بعَإ ٜتػع ؾٝ٘ ايت

ساٍ اْؿطازٖا ع٢ً ٚنع ٫ ًٜٝل، ٚضَا ناْت َؿػٛي١ ببعض أعُاٍ إٓعٍ، 

 . ؾأًُٖت بعض ظٜٓتٗا ٚاغتعسازٖا يًكا٤ ايعٚز

ٚايعٚزٴ ضاغب ؾٝٗا، ؾإشا ٖذِ ع٢ً ظٚدت٘ ٖٚٞ ع٢ً ١٦ٖٝ تكصؾٗا ايعٌ،  

 . ايعٚد١، ٚق١ً ايطغب١ ؾٝٗا ٚتٓؿط َٓٗا ايٓؿؼ ـ نإ شيو َسعا٠ يًٓؿٛض َٔ

َٚٔ ٖٓا نإ تٓبٝ٘ ايعٚد١ ٚإع٬َٗا بكسّٚ ايعٚز أٍٚ ٚأزّٚ يتعًل ايكًب 

ٛٿ ايعٌ عٓٗا  . (3)بٗا، ٚأسؿٜ َٔ ايٓؿٛض ٚإًٌ ْٚب

ؾًُا نإ ايصٟ ىطز ؿادت٘ : =ٗ ؾطح اؿسٜح ايػابل×قاٍ  ابٔ سذط

َٔ ايصٟ ٜڀٌٝ ايػٝب١ ـ نإ طٍٛ ايػٝب١  َج٬ڄ ْٗاضاڄ ٜٚطدع ي٬ٝڄ ٫ ٜتأتٻ٢ ي٘ َا وصض

إَا  (4)١َٓٛ ا٭َٔ َٔ اشلذّٛ، ؾٝكع ايصٟ ٜٗذِ بعس طٍٛ ايػٝب١ غايباڄ َا ٜهطٙ

إٔ هس أًٖ٘ ع٢ً غرل أٖب١ َٔ ايتٓٛـ ٚايتعٜٔ إڀًٛب َٔ إطأ٠، ؾٝهٕٛ شيو 

                                                 

 (.5244)ايبداضٟ  _1

 .9/251ؾتض ايباضٟ _ 2

 .73اْٛط ايًكا٤ بٌ ايعٚدٌ يًؿٝذ عبسايكازض عڀا م_ 3

 .ع٢ً َا ٜهطٙ: يعًٗا_ 4
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 . (1)+غبباڄ يًٓؿط٠ بُٝٓٗا

ا قسّ َٔ غٝبت٘; اتباعاڄ ٚاؿاقٌ إٔ ايعٚز ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜؿادأ ظٚدت٘ إش

يًػ١ٓ، ٚت٬ؾٝاڄ ٕا شنط; ؾعًٝ٘ إٔ ٜطغٌ َٔ ىدلِٖ بكسَٚ٘، ٚإٔ ٜذلٜح بعس 

ٚقٍٛ اـدل ٭ًٖ٘، أٚ إٔ ٜطغٌ إيِٝٗ بأْ٘ غٝأتٞ ٗ ايّٝٛ ايؿ٬ْٞ إٕ ٜػط اهلل ي٘ 

 . ايكسّٚ

ٚٗ ٖصا ايٛقت تٝػطت ايػبٌ; ؾبإَهإ ايعٚز إٔ ٜتكٌ عدل اشلاتـ، ٚىدل 

 . ْ٘ قازّ ٗ ايّٝٛ ايؿ٬ْٞ أٚ ايػاع١ ايؿ١ْٝ٬أًٖ٘ بأ

ثِ إٕ ع٢ً ايعٚد١ إشا عًُت بكسّٚ ظٚدٗا إٔ تأخص ظٜٓتٗا، ٚإٔ تػتعس ي٘ 

 .أمت ا٫غتعساز

 .(2)"ٖٚهصا ٜتبٌ يٓا ؾ٤ٞ َٔ عِٛ ؾإٔ إطأ٠، َٚٓعيتٗا عٓس ضغٍٛ اهلل

                                                 

 .9/252ؾتض ايباضٟ _ 1

قاضٕ بٌ ٖصا ٚبٌ قٓٝع أٌٖ اؾا١ًٖٝ ايصٜٔ ٜعإًَٛ إطأ٠ بهٌ قػ٠ٛ، ٫ٚ ٜطْٚٗا إ٫ ٬ُٖڄ _  2

 .ػتباساڄَٴهاعاڄ، ٚيك٢ٶ َعزض٣ٶ، ٢ٓٚٶ َ

 .ٜٚهؿٞ ؾاٖساڄ ع٢ً شيو تػدڀِٗ با٭ْج٢، ٚٚأزِٖ يًبٓات

ٛٵ٤ٴٚزٳ٠ڂ غٴ٦ٹًځتٵ : طْاعٝاڄ عًِٝٗ ٖصا ايكٓٝع_ تعاٍ_قاٍ اهلل  ُٳ ٟٿ شٳْٵبٺ قڂتٹًځتٵ( 8)ٚٳإڇشٳا ايڃ  (.ايتهٜٛطص )بٹأځ

ٖٛ  :قٌٝ: زؾٔ ايڀؿ١ً ٖٚٞ س١ٝ: ٚايٛأز: =ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ× قاٍ ايؿٝذ قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض 

 .٭ْ٘ إثكاٍ ايسؾ١ٓٝ بايذلاب ;َكًٛب آزاٙ، إشا أثكً٘

ٚٴ= :قاٍ ٗ ايهؿاف يبػٗا دب١ َٔ قٛف أٚ ؾعط أؾأضاز إٔ ٜػتشٝٝٗا  ;ي٘ بٓتٷ ستٵيٹنإ ايطدٌ إشا 

 ;طٝبٝٗا ٚظٜٓٝٗا :تطع٢ ي٘ اٱبٌ ٚايػِٓ ٗ ايباز١ٜ، ٚإٕ أضاز قتًٗا تطنٗا ست٢ إشا ناْت غساغ١ٝ ٜكٍٛ ٭َٗا

ثِ  ،اْٛطٟ ؾٝٗا: ؾٝكٍٛ شلا ،ؾٝبًؼ بٗا ايب٦ط ;ٗ ايكشطا٤ ٚقس سؿط شلا ب٦طاڄ ،أشٖب بٗا إٍ أٓا٥ٗا ست٢

 . ست٢ تػتٟٛ ايب٦ط با٭ضض ،ٌٜٚٗٝ عًٝٗا ايذلاب ،ٜسؾعٗا َٔ خًؿٗا

ضَت بٗا  ؾإشا ٚيست بٓتاڄ ،ؾتُدهت ع٢ً ضأؽ اؿؿط٠ ،ناْت اؿاٌَ إشا أقطبت سؿطت سؿط٠: ٚقٌٝ

 .ـٖ ا+سبػت٘ ابٓاڄ تإٕ ٚيسٚ ،ٗ اؿؿط٠

= 
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________________________ 

 
=

ٚـؿ١ٝ اٱ٬َم ٗ غين  ،ؾٝػيب ْػا٤ِٖ ،خؿ١ٝ َٔ إغاض٠ ايعسٚ عًِٝٗ ;ٚناْٛا ٜؿعًٕٛ شيو

ٚٳ٫ تٳكڃتٴًڂٛا ط :_تعاٍ_ع٢ً أًٖٗا، قاٍ  ٚا٭ْج٢ عاي١څ ،ٖاٚغرلڇ ٭ٕ ايصنط وتاٍ يًهػب بايػاض٠ٹ ;اؾسب

َٵ٬مڈ ِٵ خٳؿٵٝٳ١ځ إڇ ٚٵ٫زٳنڂ ِٷ ٚٳإڇشٳط :ٚقاٍص أځ ٛٹٝ ٛٳ نځ ٖٴ ٚٳ ٛٳزٸاڄ  َٴػٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  ٚځ ِٵ بٹا٭ڂْجٳ٢  ٖٴ ٛٳاضٳ٣ ( 58)ا بٴؿٿطٳ أځسٳسٴ ٜٳتٳ

ٕٳ ُٴٛ َٳا ٜٳشٵهڂ ٘ٴ ؾٹٞ ايتټطٳابٹ أځ٫ غٳا٤ٳ  ّٵ ٜٳسٴغټ ٕڈ أځ ٖٴٛ ٘ٴ عٳًځ٢  ُٵػٹهڂ ٘ٹ أځٜٴ َٳا بٴؿٿطٳ بٹ ٔٵ غٴ٤ٛٹ  َٹ ّڇ  ٛٵ ٔٵ ايڃكځ  ص.َٹ

 ;ؾتشطنت ؾٝٗا اـٛاطط اٱدطا١َٝ ،ِا ٗ ْؿٛغِٗ بػهٗاٚإش قس ؾؿ٢ ؾِٝٗ نطا١ٖٝ ٫ٚز٠ ا٭ْج٢ ؾكس 

ٚقس  ،َٔ ؾطام ظٚدٗا إٜاٖا خؿ١ٝڄ ;ؾايطدٌ ٜهطٙ إٔ تٛيس ي٘ أْج٢ يصيو، ٚاَطأت٘ تهطٙ إٔ تٛيس شلا أْج٢

 . ٜٗذط ايطدٌ اَطأت٘ إشا ٚيست أْج٢

ْعِ = :اتت ابٓت٘ا٭َِ ع٢ً تؿاٚت بِٝٓٗ ؾٝ٘، َٚٔ ن٬ّ بعهِٗ ٚقس َ ٚقس تٛاضثت ٖصا اؾٌٗ أنجطٴ

 +.ايكٗط ايكدل

ٕٴ ايبٓات َٔ أَٛاٍ آبا٤ٖٔ بأْٛاع َٔ اؿٌٝ َجٌ ٚقـ أَٛاشلِ ع٢ً ايصنٛض  َٚٔ آثاض ٖصا ايؿعٛض سطَا

، ٚنإ نجرل َٔ أقطبا٤ بؼ باط٬ڄإٕ شيو َٔ غ١ٓ اؾا١ًٖٝ، ٚضأ٣ شيو اؿڂ: ٚقس قاٍ َايو ،زٕٚ اٱْاخ

ؾ٬ ّتٓعٔ  ;ٝٗٔ ٭خٛتٗٔ ٗ ؾٛض ا٭غـ ع٢ً َٛت أبٝٗٔباخ أإٝت ًٜذ٦ٕٛ بٓات٘ إٍ إغكاٙ سكٗٔ ٗ َرل

 . ؾإٕ مل ٜؿعًٔ قڀعٗٔ أقطبا٩ٖٔ ;عًٝٗٔ ٜٚطٜٔ ا٫َتٓاع َٔ شيو عاضاڄ ،َٔ شيو

تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  .+ٚبعهِٗ ٜعسٖا َٔ اٱنطاٙ ،ٚتعطف ٖصٙ إػأي١ ٗ ايؿك٘ بٗب١ بٓات ايكبا٥ٌ

30/145_146. 

ٛڂِ ا٭ضن١ٝ اييت ٫ تطع٢ يًُطأ٠ نطاَتٗا،  ٖصٙ َٓعي١ إطأ٠ ٗ اؾا١ًٖٝ ٫ٚ ٜبعس عٓٗا َا تعاْٝ٘ إطأ٠ ٗ ايٓٴ

سٝح ٜتدلأ ا٭ب َٔ ابٓت٘ سٌ تبًؼ غٔ ايجا١َٓ عؿط٠ أٚ أقٌ; يتدطز ٖا١ُ٥ ع٢ً ٚدٗٗا تبشح عـٔ َـأ٣ٚ   

 .ٜػذلٖا، ٚيك١ُ تػس دٛعتٗا، ٚضَا نإ شيو ع٢ً سػاب ايؿطف، ْٚبٌٝ ا٭خ٬م

ٕطأ٠، ٚدعًٗا إْػاْاڄ َهطَـاڄ َـٔ ا٭ُْٛـ١ ايـيت تعـسٖا َكـسض اـڀ٦ٝـ١، ٚتػـًبٗا         بااٱغ٬ّ  ض١ٓ أٜٔؾ

 . سكٗا ٗ إًه١ٝ ٚإػ٪ٚي١ٝ، ٚػعًٗا تعٝـ ٗ إش٫ٍ ٚاستكاض، ٚتعسٖا كًٛقاڄ لػاڄ؟

 . اتٕطأ٠ ٖٔ هعًٕٛ إطأ٠ غًع١ ٜتادطٕٚ ظػسٖا ٗ ايسعاٜات ٚاٱع٬ْبااٱغ٬ّ  ض١ٓٚأٜٔ 

ٗا َٔ ا٭١ُْٛ اييت تعس ايعٚاز قـؿك١ َباٜعـ١ تٓتكـٌ ؾٝـ٘ ايعٚدـ١; يتهـٕٛ إسـس٣        باٱغ٬ّ  ض١ٓٚأٜٔ 

 !ٖتًهات ايعٚز؟ ست٢ إٕ بعض فاَعِٗ اْعكست; يتٓٛط ٗ سكٝك١ إطأ٠ ٚضٚسٗا ٌٖ ٖٞ َٔ ايبؿط أٚ ٫؟

= 



 

 

72 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 باليشاء "زمحة الييب 9 السابعاملبحث 9 الفصل األول

 

 

 

 

 

 :حيع  ش ئه"حيا  س هل هانيب: ث   ً 

ايهطِٜ ٗ َعاًَت٘  ٘ٔ خًكَقٛضاڄ َؿطق١ ٜط٣ "ايٓاٚط ٗ غرل٠ إكڀؿ٢

 .ايٓاؽ ْٝعاڄ

عٔ غ١َ٬ شٚق٘،  ٘ اـاق١ إڂبٹٝٵٓٳ١ڂغًٛن٘ ٗ بٝت٘، َٚع أظٚاد٘ ي٘ ز٫يتٴ ٚيهٔ

ٚضق١ طباع٘، ٚعُل عاطؿت٘، ٚقسضت٘ ايؿص٠ ع٢ً َطاعا٠ َؿاعط أظٚاد٘، 

________________________ 

 
=

ِـا تٓٛـط يًُـطأ٠ ْٛـط٠ َازٜـ١      ٚإؾاؿهاض٠ إعاقط٠ ٫ تهاز تعطف ؾ٦ٝاڄ َٔ َعاْٞ ايتصَِ ٚايطٓـ١،    

عت١، ؾذل٣ إٔ سذابٗا ٚعؿتٗا ؽًـ ٚضدع١ٝ، ٚأْٗا ٫بس إٔ تهٕٛ ز١َٝ ٜعبـح بٗـا نـٌ غـاق٘; ؾـصيو      

 . غط ايػعاز٠ عٓسِٖ

 . َٚا عًُٛا إٔ تدلز إطأ٠ ٚتٗتهٗا ٖٛ غبب ؾكا٥ٗا ٚعصابٗا

يكسٚض، ٚا٭ؾداش، ١ٜٓ، ٚنؿـ اٚإ٫ ؾُا ع٬ق١ ايتڀٛض ٚايتعًِٝ بايتدلز ٚإٚٗاض إؿاتٔ، ٚإبسا٤ ايع

 !َٚا ٖٛ أؾس؟ 

 !ٌٖٚ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ اضتسا٤ ا٬ٕبؼ ايهٝك١ ٚايؿؿاؾ١ ٚايككرل٠؟

 ! ثِ أٟ نطا١َ سٌ تٛنع قٛض اؿػٓاٚات ٗ اٱع٬ْات ٚايسعاٜات؟ 

ًُـت ٚضَٝـت   ٕٚاشا ٫ تطٚز عٓسِٖ إ٫ اؿػٓا٤ اؾ١ًُٝ، ؾإشا اغتٓؿست ايػٓٛات ْاشلا ٚظٜٓتٗا أٖ

 !نأٟ آي١ اْتٗت َس٠ ق٬سٝتٗا؟ 

 َٚا ْكٝب ق١ًًٝ اؾُاٍ َٔ ٖصٙ اؿهاض٠؟ َٚا ْكٝب ا٭ّ إػ١ٓ، ٚاؾس٠، ٚايعذٛظ؟

إٕ ْكٝبٗا ٗ أسػٔ ا٭سـٛاٍ ٜهـٕٛ ٗ ا٬ٕدـ٧، ٚزٚض ايعذـع٠ ٚإػـٌٓ; سٝـح ٫ تٴـعاض ٫ٚ ٜٴػـأٍ         

 . عٓٗا

أنٌ َٓ٘ ست٢ ُٛت; ؾ٬ ضسِ ٖٓاى، ٫ٚ ق١ً، ٚقس ٜهٕٛ شلا ْكٝب َٔ ضاتب تكاعس، أٚ مٛٙ، ؾت

 . ٫ٚ ٚيٞ ِٓٝ

أَا إطأ٠ ٗ اٱغ٬ّ ؾهًُا تكسّ ايػٔ بٗـا ظاز اسذلاَٗـا، ٚعٛـِ سكٗـا، ٚتٓـاؾؼ أ٫ٚزٖـا ٚأقاضبٗـا        

 .٭ْٗا أزٻت َا عًٝٗا، ٚبكٞ ايصٟ شلا عٓس أبٓا٥ٗا، ٚأسؿازٖا، ٚأًٖٗا، ٚفتُعٗا_ نُا غبل _ ع٢ً بطٖا 
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 (1).ٚاسذلاّ ضغباتٗٔ َا زاَت ٗ سسٚز ايؿطع

ٛاقـ ايع١ُٝٛ اييت تسٍ ع٢ً ضٓت٘ بأظٚاد٘، ٚؾُٝا ًٜٞ شنط يبعض إ

 :ٚسػٔ تعاًَ٘ َعٗٔ

ؾتُٓعٗا سٝهتٗا َٔ أزا٤ ايعُط٠ "ؼر َع٘_ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٖصٙ عا٥ؿ١ _ 1

ٜا ضغٍٛ اهلل تعٛزٕٚ : ايعٛز٠ إٍ إس١ٜٓ قايت"، ؾًُا أضاز ايطغٍَٛع ايٓاؽ

 ؟عر ٚعُط٠، ٚأعٛز عذ١ ٚسسٖا

٘ ٖٚٞ تؿعط بؿٛات بعض ايؿهٌ ٚاـرل ؾإشا بايطغٍٛ ٜؿؿل إٔ تعٛز ظٚد

_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٜٚڀًب َٔ أخٝٗا عبسايطٓٔ بٔ أبٞ بهط  ،عًٝٗا، ؾٝتٛقـ

 (2).إٔ ٜكشبٗا إٍ ايتٓعِٝ سٝح ؼطّ بايعُط٠

٭ٕ عكساڄ يعا٥ؿ١  ;ٜٛقـ اؾٝـ نً٘_ بين إكڀًل_ٚٗ غع٠ٚ إطٜػٝع  _2

 (3).اْؿطٙ َٓٗا ؾٗٞ ػُع سبات٘ َٔ بٌ ايطَاٍ

 ٕا ضدع َٔ غع٠ٚ خٝدل، ٚتعٚز قؿ١ٝ بٓت سٝٞ " ٚض٣ٚ ايبداضٟ أْ٘_ 3

ؾٝهع  ،سٍٛ ايبعرل ايصٟ تطنب٘ ٜػذلٖا ب٘، ثِ هًؼ عٓس بعرلٙ نإ ٜسٜط نػا٤ٶ

 !!ضدًٗا ع٢ً ضنبت٘ ست٢ تطنب  ؾتهع قؿ١ٝڂ ،ضنبت٘

ٚمل ٜهٔ ٖصا إؿٗس بعٝساڄ عٔ أعٌ ايٓاؽ، بٌ نإ ع٢ً َؿٗس َٔ دٝؿ٘ 

 (4)...إٓتكط

                                                 

 .2/643ػرل٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ اْٛط اي_  1

 (.1211)َٚػًِ ( 1673)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  2

 (.367)َٚػًِ ( 4332ٚ  4331ٚ  3469ٚ  327)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  3

 (.3974ٚ  2736ٚ  2120)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  4
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ٍٳ إٛؿط ٫ ٜٓكل َٔ  ، ٚايكا٥سٳايط١ٓځ ، ٚايٓيبٻطٳؿٳايبٳ نإ ٜعًُِٗ إٔ ايطغٛ

 .٘ ٭ًٖ٘، ٚإٔ ٜتٛانع يعٚد٘، ٚإٔ ٜعٝٓٗا ٜٚػعسٖا٧ أنٓاؾځقسضٙ إٔ ٜٛطِّ

، ؾٗٛ ايطغٍٛ ايبؿط، بأظٚاد٘"ٜٚؿٗس اٱْػإ طابع ايكسم ٗ ع٬قات٘_ 4

بٌ ؾٝ٘ زلاس١ ا٭ْبٝا٤، ْٚس٣ يٝؼ ؾٝ٘ تعاِٚ ا٭قٜٛا٤ ظاِٖٗ أٚ غٓاِٖ، 

ِٸ بٝت٘ بٝسٙ،  ايعُٛا٤، ٚغرل٠ ا٭تكٝا٤، ػسٙ وٓٛ ع٢ً أظٚاد٘ ٜٚعٝٓٗٔ، ؾٝك

ٚوًب ايؿا٠، ٚىطظ ايٓعٌ، ٜٚتًڀـ إيٝٗٔ، ٜٚساضٟ غهبٗٔ، ٜٚعسٍ 

عًٝ٘ َٔ ايػٳرل٠، ٚوتٌُ ٖؿٛاتٗٔ، ٜٚطؾل بكػرلتٗٔ;  ٔٳًڃبٹبٝٓٗٔ، ٜٚطاعٞ َا دٴ

ٌ ٗ غطؾٗٔ ايكػرل٠ ظٛاض إػذس ايٓبٟٛ، ُتعز تعٝـ أَٗات إ٪َٓ سٝح

 ٜٚؿٗسٕ ْٛع ايٓاؽ َكبًٌ َسبطٜٔسٝاتٗٔ بأقٛات ا٭شإ يًكًٛات، 

، ٜٚؿذلنٔ ٗ بٝإ تعايِٝ اٱغ٬ّ، "ٜٚػتُعٕٛ ٭سازٜح ايطغٍٛ ،ٜكًٕٛ

 .ايبٝإ_ ؿٝا٥٘_" ٚخاق١ ٗ ؾ٪ٕٚ إطأ٠، سٌ ٜتعصض ع٢ً ايٓيب

ساؾ١ً بايعباز٠ ٚبايعًِ، ١٦ًَٝ بايعدل، زاؾك١ "طغٍٛثِ شلٔ سٝا٠ خاق١ َع اي

باـرل، ٫ٚ ؽًٛ َٔ اؾسٍ ٚاـك١َٛ سٝٓاڄ، ٚايػٳرل٠ سٝٓاڄ آخط، قايت عا٥ؿ١ 

ٞٻ ظٜٓبٴ بػرل إشٕ ٖٚٞ غځهب٢َا عًُتٴ ست٢ زخً: =_ضنٞ اهلل عٓٗا_ ، ثِ ت عً

 ؟_ٗاٜٵسٳأٟ غاعٹ_ٜعٳتٳٝٗا ١ڂ أبٞ بهط شٴضٳٜا ضغٍٛ اهلل أځسٳػٵبٴوځ إشا قًبت يو بٴٓٳٝٸ: قايت

ٞٻ، ؾأعطنتٴ عٓٗا، ست٢ قاٍ ايٓيب + زْٚو ؾاْتكطٟ": =ثِ أقبًت عً

ٞٻ ؾ٦ٝاڄ، ؾطأٜت  ،ؾأقبًتٴ عًٝٗا ست٢ ضأٜتٴٗا ٚقس ٜبؼ ضٜكٗا ٗ ؾٝٗا َا تطزټ عً

ٗٴ٘" ايٓيب ٌٴ ٚد  .(1)+ٜتًٗچ

                                                 

 (.1981)ٚابٔ َاد٘ ( 8915ٚ  8914)_ ايهدل٣_ٚايٓػا٥ٞ ( 558)ا٭زب إؿطز : اْٛط ايبداضٟ_  1



 

75 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 باليشاء "زمحة الييب 9 السابعاملبحث 9 الفصل األول

 

 

 

 

 

 يػرل٠ ايهطا٥ط َٔ بعهٗٔ، َٚطاعات٘ يًؿڀط٠، ؾكس"ٖٚٓا ًُْؼ تكسٜط ايٓيب

ٖٚٞ _تطى ظٜٓب تؿطؽ غهبٗا، ٚأشٕ يعا٥ؿ١ إٔ تطز عًٝٗا، ٚعسٍ بٌ ظٜٓب 

ٚمل ٜػهب َٔ ٖصٙ _ ٖٚٞ بٓت قاسب٘ ٚظٚد٘_ٚعا٥ؿ١ _ بٓت عُ٘ ٚظٚد٘

 .ا٬ٕسا٠، ؾٗٞ أَط طبٝعٞ ٗ سٝا٠ ايهطا٥ط

يتهسٜط قؿٛٙ، بٌ عٳًځتٵ٘ ابتػا١َ ضقٝك١  ؽبٌ مل تتػرل ٬ََض ٚدٗ٘ إٍ ايعبٛ

 .عا٥ؿ١ َٔ ظٜٓبٖٚٛ ٜؿٗس اْتكاف 

 ٢ٚسٝات٘ نتاب َؿتٛح، ٫ ىؿ"ز٫ي١ ع٢ً إٔ غرل٠ ايٓيب_ أٜهاڄ_ٚٗ ٖصا 

 .َٓ٘ ؾ٤ٞ

ٗ اؿ٠ٛٛ عٓس ضغٍٛ  ٚناْت ظٜٓب بٓت دشـ تڀاٍٚ عا٥ؿ١ ٚتؿاخطٖا_ 5

 .(1)، نُا شنطت عا٥ؿ١ ٗ سسٜح اٱؾو"اهلل

ٚٻدٗا َٔ ايطغٍٛ_ تعاٍ_ٚناْت تؿاخط بإٔ اهلل  طآْاڄ ، ؾأْعٍ ٗ شيو ق"ظ

ٌٳ سٳطٳزٷ ؾٹٞ ط َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ عٳًځ٢ ايڃ ٞٵ ٫ ٜٳهڂٛ ٗٳا يٹهځ ٚٻدٵٓٳانځ ٚٳطځطاڄ ظٳ ٗٳا  َٹٓٵ ُٻا قځهٳ٢ ظٳٜٵسٷ  ؾځًځ

ٚٳطځطاڄ ٔٻ  ٗٴ َٹٓٵ ٛٵا  ِٵ إڇشٳا قځهٳ ٗڇ ٚٳازڇ أځزٵعٹٝٳا٥ٹ  .(37:سعابا٭)ص أځظٵ

ٍټ "ؾهاْت ايبهط ايٛسٝس٠ َٔ أظٚاد٘_ ضنٞ اهلل عٓٗا_أَا عا٥ؿ١  ، ٚناْت تٴسٹ

ٜا ضغٍٛ اهلل أضأٜت يٛ ْعيت : =بصيو، ٚتؿرل إيٝ٘ بصنا٤ ٚؾڀ١ٓ اَتاظت بٗا، تكٍٛ

ٗا تٴطتٹع بعرلى؟ ٚٚدست ؾذطاڄ مل ٜ٪نٌ َٓٗا ٗ أٜٿٌ َٓٗا، نٹٚازٜاڄ ٚؾٝ٘ ؾذط٠ قس أڂ

 (2).عٚز بهطاڄ غرلٖاتمل ٜ"تعين إٔ ضغٍٛ اهلل +ٗ اييت مل ٜٴطتع َٓٗا= :قاٍ

                                                 

 (.2770)َٚػًِ ( 3910ٚ  2518)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  1

 (.4789)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  2
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ـ اؿكٝك١، ٫ٚ هاْب ايكسم، ؾًٝؼ َٔ نطض ٖٚصا اٱز٫ٍ إكبٍٛ ٫ ىاي

ز٫ٍ ٚا٫عتعاظ، ٚإزخاي٘ بصيو ايػطٚض ٚإضنا٥٘ شلصا اٱ "ٗ اغتذاب١ ايطغٍٛ

 .ع٢ً قًب ظٚد٘

، ٚاعتست ع٢ً ٜػهب إشا ػاٚظت ايػرل٠ سسٖا " ٚنإ ضغٍٛ اهلل _6

ٔ اـڀأ ٝٿَٔ ٜسٙ، بٌ نإ ٜب تٴًڂؿڃسكٛم اٯخطٜٔ، ؾًِ ٜهٔ ظَاّ إٛقـ ٜٳ

ٛٿَ٘  .ٜٚك

َا غٹطتٴ "َا غٹطتٴ ع٢ً أسس َٔ ْػا٤ ايٓيب=  :_ضنٞ اهلل عٓٗا_قايت عا٥ؿ١ 

ٜهجط شنطٖا، ٚضَا شبض ايؿا٠، ثِ "ٚيهٔ نإ ايٓيب َٚا ضأٜتٴٗا، ،ع٢ً خسه١

نإٔ مل ٜهٔ ٗ ايسْٝا : ، ثِ ٜبعجٗا ٗ قسا٥ل خسه١، ؾطَا قًتٴ يٜ٘كڀعٗا أعها٤ٶ

 (1)+.ٚنإ يٞ َٓٗا ٚيس ،ناْت ٚناْت إْٗا: اَطأ٠ إ٫ خسه١؟ ؾٝكٍٛ

ُٻٌ َع٘  ٖٚهصا نإ عِٛٝ ٚؾا٥٘ يعٚد٘ خسه١ أٍٚ َٔ آَٔ ب٘ ٚآظضٙ، ٚتٳشٳ

ٜٚجين عًٝٗا أبساڄ، ٜٚكٌ قسٜكاتٗا  ،أعبا٤ زعٛت٘; ؾهإ ٜصنطٖا زا٥ُاڄ

ٱنجاضٙ  ;ّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١أَٚعاضؾٗا، ٜٚؿطح يًكا٤ أقاضبٗا ٜٚهطَِٗ ست٢ غاضت 

 !ٌٗ ٜػاض اؿٞ َٔ إٝت ؟٫ ؾإَٔ شيو ٚ

اغتأشْت ٖاي١ بٓت : قايت_ ضنٞ اهلل عٓٗا_دا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ عا٥ؿ١ 

 +ٖاي١ايًِٗ : =ؾاضتاع يصيو، ؾكاٍ"ع٢ً ضغٍٛ اهلل_ أخت خسه١_خًٜٛس 

 (2).ؾػطت: قايت عا٥ؿ١

                                                 

 (.2435)َٚػًِ ( 3818)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  1

 (.2437)َٚػًِ ( 3821)ايبداضٟ _  2
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ٚمل ّٓع٘ سب٘ يعا٥ؿ١ إٔ ٜكطٿح بؿهٌ خسه١ َٚهاْٗا ٗ قًب٘، ٚيٛ ٗ شيو 

ع٢ً ٚؾاتٗا  ا، بٌ مل ٜهتِ سبٻ٘ شلا، ٚقس َه٢ٚٗطت ؾٝ٘ غرلتٗإٛقـ ايصٟ 

 .(1)+إْٞ قس ضٴظقت سبٻٗا: =أنجط َٔ ٔؼ غٌٓ؟ ؾكاٍ يعا٥ؿ١

يػاْ٘، َٚا أقطحٳ ٚأؾكضٳ  َٚا أقسمٳ ،َٚا أضسبٳ قًب٘ ،ؾُا أعِٛ ٚؾا٤ٙ

 !تعبرلٙ

ٍٳ ايبؿطٳ ٫ هس غهان١ ٗ إٔ وب اَطأ  ٘، ٚإٔ ٜكاضسٗاتإٕ قُساڄ ايطغٛ

ي٬٦  ;ط٠، ٜٚهتِ نجرلٕٚ غٛاٙ عٛاطؿِٗ ػاٙ أظٚادِٗٝٿخٳ بصيو َعدلاڄ عٔ عاطؿ١ٺ

 (2).دسف ندلٜا٩ِٖ، أٚ ٜكٌ اسذلاَِٗ ؾُٝا وػبٕٛ ِٖٚ كڀ٪ٕٚتٴ

أٟ ايٓاؽ ": ض٣ٚ ايبداضٟ عٔ عُطٚ بٔ ايعام أْ٘ قاٍ يطغٍٛ اهلل

 .(3)+عا٥ؿ١=: أسبټ إيٝو؟ قاٍ

_ ضنٞ اهلل عٓٗا_اعٞ قػط غٔ عا٥ؿ١ ٜط_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚنإ _ 7

_ أٟ ايًڊعب_نٓت أيعبٴ بايبٓات = :، قايت عا٥ؿ١ٚسبٗا يًعب َع قسٜكاتٗا

إشا زخٌ "ٚنإ يٞ قٛاسب ًٜعي َعٞ، ؾهإ ضغٍٛ اهلل" عٓس ايٓيب

ُٻعٔ َٓ٘  ٔٻبٴطٿػٳٝٴؾځ_ أٟ ىتؿٌ_ٜتك ٞٻ (4)ٗ  .(5)+ؾًٝعي َعٞ ،إي

                                                 

 (.2436)اْٛط قشٝض َػًِ _  1

 .2/647اْٛط ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ _  2

 (.2384)َٚػًِ ( 4100ٚ  3462)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 .أٟ ٜطغًٗٔ غطباڄ غطباڄ، ٜٚطزٖٔ إيٝٗا: ٜٴػٳطٿبٴٗٔ_  4

 (.2440)ضٚاٙ َػًِ _  5
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تٛقٞ إػًٌُ َطاعا٠ شيو َع أظٚادِٗ _ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚناْت عا٥ؿ١ _ 8

ٜػذلْٞ بطزا٥٘، ٚأْا أْٛط إٍ اؿبؿ١ ًٜعبٕٛ "ضأٜت ايٓيب: =تكٍٛ سسٜجاتٹ ايػٔ

قسضٚا قسض اؾاض١ٜ اؿسٜج١ ايػٔ اؿطٜك١ اؾ ;ٗ إػذس ست٢ أنٕٛ أْا ايصٟ أغأّ

 .(1)+ع٢ً ايًٗٛ

َطتٌ _ ٓٗاضنٞ اهلل ع_غهان١ ٗ إٔ ٜػابل عا٥ؿ١ "ٚمل هس ايطغٍٛ_ 9

 .ٗ َٓأ٣ عٔ ايٓاؽ; ٱزخاٍ ايػطٚض ع٢ً قًبٗا

ٗ بعض أغؿاضٙ، ٚأْا "خطدتٴ َع ايٓيب: =_ضنٞ اهلل عٓٗا_قايت عا٥ؿ١ 

ؾتكسٻَٛا، ثِ قاٍ  ،تكسٻَٛا: ٚمل أبسٕ، ؾكاٍ يًٓاؽ ،داض١ٜ مل أٌٓ ايًشِ

 +.تعايٞ أغابكو: =يٞ

٘ٴ، ؾػهتٳ ، ٚبسْت، ْٚػٝت عين ست٢ إشا ًٓت ايًشِ ؾػابكتٴ٘ ؾػبكتٴ

تعايٞ : =تكسَٛا ؾتكسَٛا، ثِ قاٍ: خطدت َع٘ ٗ بعض أغؿاضٙ، ؾكاٍ يًٓاؽ

 +.ست٢ أغابكو

 .(2)+ٖصٙ بتًو=: ؾػابكت٘ ؾػبكين، ؾذعٌ ٜهشو ٖٚٛ ٜكٍٛ

إْٞ ٭عًِ إشا : =، قاٍ شلا َط٠ٜٚساعبٗا ،ٚنإ ٜتًڀـ َعٗا بايه٬ّ _10

ٞٸ غځهب٢  +.نٓت عٓٸٞ ضان١ٝ، ٚإشا نٓت عً

 َٚٔ أٜٔ تعطف شيو؟ :قايت
                                                 

 (.892)َٚػًِ ( 4938ٚ  3337ٚ  944)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.2578)ٚأبٛ زاٚز  (26320)ضٚاٙ أٓس _  2
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٫ ٚضبٿ قُس، ٚإشا نٓت : أَا إشا نٓتٹ عين ضان١ٝ ؾإْو تكٛيٌ: =قاٍ

 +.٫ ٚضبٿ إبطاِٖٝ: غهب٢ قًت

 (1).أدٌ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل َا أٖذط إ٫ ازلو: قًت: قايت

، َٚا أسػٔ خًل عا٥ؿ١ "ؾُا أسػٔ ٖصٙ إعاؾط٠، َٚا أيڀـ ضغٍٛ اهلل

 (2).ايطغٍٛ ايهطِٜ َع ظٚدٗا _ضنٞ اهلل عٓٗا_

                                                 

 (.2439)َٚػًِ  (5728ٚ  4930)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

َكتبػ١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ حملُس عع٠ "، ٚغرل٠ ايطغ152ٍٛ_1/151يكِٝ اْٛط ظاز إعاز ٫بٔ ا_  2

 .676_643، ٚؾك٘ ايػرل٠ حملُس َٓرل غهبإ م259_251إجٌ ايهاٌَ م"، ٚقُس96_1/68زضٚظ٠ 
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عٓس سس ايط١ٓ باٱْػإ أٜاڄ نإ، بٌ تعست شيو إٍ "مل تكـ ضٓت٘

عًٝ٘ ايك٠٬ _ٚآ٫َ٘; ؾذا٤  إ ايبِٗٝ ايصٟ ٫ ٜبٌ عٔ ؾهٛاٙايط١ٓ باؿٝٛ

بأسهاّ ٚآزاب خاق١ باؿٝٛإ تت٤٬ّ َع ٖسا١ٜ اٱغ٬ّ إ٪غػ١ ع٢ً _ ٚايػ٬ّ

 .يط١ٓ تبعح ايٓؿٛؽ َبعح ايطؾل ٚاٱسػإاحملؿٛؾ١ باؿه١ُ; ؾا ،ايط١ٓ

 .يٛ ػاٚظتٗا اْكًبت إٍ نعـ ٚضع١ْٛ ٚاؿه١ُ تكـ بايط١ٓ عٓس سسٚزٺ

 .ٚع٢ً ٖصا ايڀطٜل دا٤ت ا٭سهاّ ٚاٯزاب اـاق١ بايتكطف ٗ اؿٝٛإ

َس٣ اؿه١ُ  أ َٔ خ٬شلٝٻبٳٜٴ ٚؾُٝا ًٜٞ ططف ٖا دا٤ ب٘ ٗ أسهاّ اؿٝٛإ

 (1)._عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_يصٟ دا٤ ب٘ غٝس ايبؿط ٚايط١ٓ ٚايطؾل ا

ْٚب٘ بٗصا اٱشٕ ع٢ً خڀأ  :إٔ اٱغ٬ّ أشٕ ٗ أنٌ ايڀٝب َٔ اؿٝٛإ_ 1

 .أٚي٦و ايصٜٔ ٜكبهٕٛ أٜسِٜٗ عٔ تصنٝت٘ أٚ أنً٘ بسع٣ٛ ايطأؾ١ أٚ ايعٖس

 .ٚأباح اغتعُاي٘ ٗ مٛ ايطنٛب، ٚاؿطاث١، ٌٚٓ ا٭ثكاٍ

ِ بٗصٙ ايهطٚب َٔ ا٫غتُتاع إأيٛف بٌ ايعك٤٬، ٚقس اًَ ايكطإٓ ايهطٜ

ٕٳ : ط_تعاٍ_ؾكاٍ  ٗٳا تٳأڃنڂًڂٛ َٹٓٵ ٚٳ َٳٓٳاؾٹعٴ  ٚٳ ٗٳا زٹفٵ٤ٷ  ِٵ ؾٹٝ ٗٳا يځهڂ ّٳ خٳًځكځ ِٵ ( 5)ٚٳا٭ځْٵعٳا ٚٳيځهڂ

ٕٳ  ٌٳ تٳػٵطٳسٴٛ ٚٳسٹ ٕٳ  ٌٳ تٴطڇوڂٛ ٍٷ سٹ ُٳا ٗٳا دٳ ِٵ تٳ( 6)ؾٹٝ ِٵ إڇيځ٢ بٳًځسٺ يځ ٌٴ أځثٵكځايځهڂ ُٹ ْٛٴٛا ٚٳتٳشٵ هڂ

ِٷ  ِٵ يځطٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ ٕٻ ضٳبٻهڂ ٘ٹ إڇ٫ډ بٹؿٹلٿ ا٭ځْؿڂؼڇ إڇ  .(ايٓشٌ) ص(7)بٳايٹػٹٝ

ِٵ : ط_تعاٍ_ٚقاٍ  ٚځعٵٓٹهڂ ّٳ  ٛٵ ٗٳا ٜٳ ْٛٳ ّڇ بٴٝٴٛتاڄ تٳػٵتٳدٹؿڊ ٔٵ دٴًڂٛزٹ ا٭ځْٵعٳا َٹ ِٵ  ٌٳ يځهڂ ٚٳدٳعٳ

                                                 

 .147_1/139اْٛط ضغا٥ٌ اٱق٬ح _  1
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ٚٳأځؾٵ ٖٳا  ٚٵبٳاضڇ ٚٳأځ ٗٳا  ٛٳاؾٹ ٔٵ أځقٵ َٹ ٚٳ ِٵ  َٳتٹهڂ ّٳ إڇقځا ٛٵ ٌڈ ٚٳٜٳ َٳتٳاعاڄ إڇيځ٢ سٹ ٚٳ ٖٳا أځثٳاثاڄ  ص (80)عٳاضڇ

 .(ايٓشٌ)

اًَ ٗ نتاب٘ ايععٜع َا ٜتدص َٔ أقٛاف ا٭ْعاّ ٚأٚباضٖا _ تعاٍ_إٔ اهلل _ 2

َٔ ا٬ٕبؼ ٚايؿطف ٚايبٝٛت، َٚا ٜتػص٣ ب٘ َٔ أيباْٗا  ٚأؾعاضٖا ٚدًٛزٖا

ٖٴ  .٦ت ي٘ َٔ ٌٓ ا٭ثكاٍٝٻٚؿَٛٗا، َٚا 

ٔ أِٖ َا تٓتِٛ ب٘ سٝا٠ اٱْػإ، َٚٔ أعِٛ َا ٜهٕٛ ب٘ إنطاّ ٖٚصٙ إٓاؾع َ

 .اؿٝٛإ َا زاّ ع٢ً قٝس اؿٝا٠

َٳا ٫ : ط_تعاٍ_قاٍ  ٚٳٜٳدٵًڂلٴ  ٚٳظڇٜٓٳ١ڄ  ٖٳا  ُٹرلٳ يٹتٳطٵنځبٴٛ ٚٳايڃشٳ ٍٳ  ٚٳايڃبٹػٳا ٌٳ  ٚٳايڃدٳٝٵ

ٕٳ  ُٴٛ  .(ايٓشٌ)ص (8)تٳعٵًځ

ِٻ ؾصنط اٍ ٚاؿُرل َٔ إٓاؾع ٖٚٛ َا خًكت ي٘ اـٌٝ ٚايبػ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أٖ

 ٚٗ ايطنٛب ضاس١ ايبسٕ، ٚغطع١ ا٫ْتكاٍ َٔ َهإ إٍ َهإ، ٚايطاس١ڂايطنٛب، 

ٜڅ ، ٚغطع١ڂَٔ َتُات ايكش١ٹ  .يًٛقت َٔ إٔ ٜصٖب ٗ غرل دس٣ٚ ا٫ْتكاٍ سؿ

با٭ْعاّ ٚاـٌٝ َٚا عڀـ عًٝٗا، ْٚب٘ ع٢ً َا ؾٝٗا َٔ _ تعاٍ_اًَ اهلل 

 .ْاٍ ٚظ١ٜٓ

أٚ  ،ؾإٕ إضٖاقٗا هٕٛ ا٫غتُتاع بٗا ٗ ضؾل ٚضعا١ٜ;َا ٜطؾس إٍ إٔ ٜٚٗ ٖصا 

هعٌ ْؿعٗا ن٬ٝ٦ڄ، ٜٚصٖب َا ؾٝٗا َٔ  _ ق١ً ايكٝاّ ع٢ً َا تػتُس َٓ٘ سٝاتٗا

 .ْاٍ ٚظ١ٜٓ

أْ٘ نإ يًعطب قبٌ اٱغ٬ّ عازات ؼطَِٗ َٔ ا٫ْتؿاع ببعض أؾطاز _ 3

، ايٓاق١ إػُا٠ بايػا٥ب١َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٚ: ٕ، ٚؾٝٗا ق٠ٛ ع٢ً إٔ ٜٓتؿعٛا بٗااؿٝٛا
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إشا قسَت َٔ غؿطٟ، أٚ بط٥ت َٔ َطنٞ : ٖٚٞ ايٓاق١ اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا ايطدٌ

 .ٖاضٻٗا ٚزٳؾٗٞ غا٥ب١، ٚوطّ ضنٛبٳ

ٚقًت أخاٖا، ؾ٬ : ٖٚٞ إٔ تًس ايؿا٠ شنطاڄ ٚأْج٢، ؾٝكٛيٕٛ: ق١ًٝٚايٛ

 .ٜٴصبض َٔ أدًٗا ايصنط

َٹٖٚٛ ا: ٞٚاؾٌُ إػ٢ُ باؿاَ ًب٘ عؿط٠ أبڀٔ، قٴ ٔٵيؿشٌ ايصٟ ٜٓتر 

 .قس ٢ٓ ٚٗطٙ، ّٚتٓعٕٛ َٔ ضنٛب٘ ٚاؿٌُ عًٝ٘: ؾهاْٛا ٜكٛيٕٛ

ٔڈ ٖٚٞ ايٓاق١ اييت تٓتر ٔػ١ :ٚايبشرل٠ ؾإِْٗ ناْٛا ٜبشطٕٚ  ;ٖا شنطآخطٴ أبڀ

 (1).ثِ وطَٕٛ ضنٛبٗا ٚزضٖا _أٟ ٜؿكْٛٗا_أشْٗا 

٭ٕ ٜٓتؿع َٓ٘،  ٝٛإ ٖٚٛ قاحلٔ اؿه١ُ تعڀٌٝ اؿثِ دا٤ اٱغ٬ّ ؾًِ ٜط َ

٘ٴ : ط_تعاٍ_ؾ٢ٗٓ عٔ ٖصا ايتعڀٌٝ ايٓاؾ٧ عٔ غؿا١ٖ ايطأٟ، ؾكاٍ  ٌٳ ايًډ َٳا دٳعٳ

٘ٹ  ٕٳ عٳًځ٢ ايًډ ٔٳ نځؿځطٴٚا ٜٳؿڃتٳطٴٚ ٔٻ ايډصٹٜ ٚٳيځهٹ ّڈ  ٚٳ٫ سٳا ٚٳقٹًٝځ١ٺ  ٚٳ٫  ٚٳ٫ غٳا٥ٹبٳ١ٺ  ٔٵ بٳشٹرلٳ٠ٺ  َٹ

ٕٳ ِٵ ٫ ٜٳعٵكٹًڂٛ ٖٴ ٚٳأځنڃجٳطٴ  .(إا٥س٠)ص (103) ايڃهځصٹبٳ 

َٚٔ ٖصٙ : أْ٘ نإ يًعطب عازات ٜػَٕٛٛ ؾٝٗا اؿٝٛإ غ٤ٛ ايعصاب_ 4

 ،ايعازات َا ٜؿعًْٛ٘ ٕٛت نطِٜ ايكّٛ; إش ٜعكًٕٛ ْاقت٘ أٚ بعرلٙ عٓس ايكدل

 .٫ٚ تػك٢ ست٢ ُٛت ،ٜٚذلنْٛٗا ٗ سؿط٠ ٫ تڀعِ

شرل٠، ٖٚٛ َا َٚٔ ٖصا ايباب ؾكِٗ ٯشإ ا٭ْعاّ نُا َط ٗ عازتِٗ ٗ ايب

ٍٳ : ط_تعاٍ_أؾاض ايكطإٓ إٍ قبش٘، إش دعً٘ ٖا ٜأَط ب٘ ايؿٝڀإ، ؾكاٍ  ٚٳقځا

َٳؿڃطٴٚناڄ  ٔٵ عٹبٳازٹىځ ْٳكٹٝباڄ  َٹ ٕٻ  ِٵ ( 118)٭ځتٻدٹصٳ ٗٴ َٴطٳْٻ ٚٳٯ ِٵ  ٗٴ ٚٳ٭َٳٓٿٝٳٓٻ ِٵ  ٗٴ ٚٳ٭نٹًډٓٻ

                                                 

 .7/72اْٛط ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط _  1
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ِٵ ؾځًځٝٴػٳٝٿ ٗٴ َٴطٳْٻ ٚٳٯ ّڇ  ٕٳ ا٭ځْٵعٳا ٔٻ آشٳا ٘ٹؾځًځٝٴبٳتٿهڂ ًڃلٳ ايًډ ٕٻ خٳ  .(ايٓػا٤)ص طٴ

، ٚإشا إٔ اؿٝٛإ نإ نػا٥ط ا٭َتع١ ؼت ٜس َايه٘ ٜؿعٌ ؾٝ٘ نٝـ ٜؿا٤_ 5

 .يتڀٍٛ َس٠ اْتؿاع٘ ب٘ ;ْاي٘ ضؾل ؾُٔ ْاس١ٝ عاطؿ١ اٱْػإ ع٢ً َا ًّو

بايعڀـ، ؾػطؽ ي٘ ٗ  أضؾس إٍ إٔ اؿٝٛإ ٗ ْؿػ٘ سكٝلٷ"ٚيهٔ ايٓيب

َٹايكًٛب عڀؿاڄ عاَاڄ، ٚا قّٛ ٫ ٜٓتؿعٕٛ أٚ ٫ ٜطدٕٛ  ٔٵغتسع٢ ي٘ ايط١ٓ ست٢ 

إٔ ٜٓتؿعٛا ب٘ ٗ ساٍ، ٚدعٌ ايطؾل ب٘ َٔ قبٌٝ اؿػٓات اييت تصٖب ايػ٦ٝات، 

 ._ٝأتٞ بٝاْ٘ بعس قًٌٝغنُا _ ٚتٓاٍ بٗا إجٛب١ عٓس اهلل

ٗ قتٌ اؿٝٛإ إ٪شٟ نايهًب ايعكٛض، ٚايؿأض٠، ٚأَط "أشٕ ايٓيب ؾكس

إٕ اهلل نتب اٱسػإ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ، ؾإشا قتًتِ ": =يكتٌ، ؾكاٍباٱسػإ ٗ ا

 .(1)+ؾأسػٓٛا ايكت١ً

ٚإشا شعتِ ": =ٚأشٕ ٗ شبض اؿٝٛإ ي٬غتُتاع بايڀٝب َٔ ؿَٛ٘، ؾكاٍ

 .(2)+ؾأسػٓٛا ايصع١، ٚيٝشس أسسنِ ؾؿطت٘، ٚيرلح شبٝشت٘

ػإ إٔ ٜتدص شٕ ٗ قتٌ اؿٝٛإ، أٚ شع٘ ؾًٲْايباٍ أْ٘ َت٢ أڂ ٗٚقس ىڀط 

كس ايؿاضع اؿهِٝ إٍ زؾع ٖصا كځؾځ ضٚس٘ َا ؾا٤ َٔ ايڀطم أٚ ايٛغا٥ٌ;ٱظٖام 

اـاطط، ٚإضؾاز ايٓاؽ إٍ اؽاش أسػٔ ايڀطم ٗ ايكتٌ أٚ ايصبض; ؾ٬ هٛظ 

ست٢ ٫ ٬ٜقٞ  ;ٕ ٗ قتً٘ أٚ ايتُجٌٝ ب٘، ٚهب إضٖاف آي١ ايصبضشٹإسطام َا أڂ

 .اؿٝٛإ قبٌ إظٖام ضٚس٘ آ٫َاڄ

                                                 

 (.1955)أخطد٘ َػًِ _  1

 (.1955)َػًِ _  2
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ٚاٱسػإ ٗ قتٌ َا هٛظ قتً٘ : =ٗ ؾطح اؿسٜح إانٞ×قاٍ ابٔ ضدب

إظٖامٴ ْؿػٹ٘ ٗ أغطع ايٛدٛٙ ٚأغًٗٗا َٔ غرل ظٜاز٠ ٗ  _َٔ ايٓاؽ ٚايسٚاب 

 .ايتعصٜب; ؾإْ٘ إ٬ّٜ ٫ ساد١ إيٝ٘

ٗ ٖصا اؿسٜح، ٚيعً٘ شنطٙ ع٢ً غبٌٝ " ٖٚصا ايٓٛع ٖٛ ايصٟ شنطٙ ايٓيب

 +.إٍ بٝإ تًو اؿاٍإجاٍ، أٚ ؿادت٘ 

 .أٟ اشل١٦ٝ: ٚايكٹت١ً ٚايصٿع١ بايهػط: =إٍ إٔ قاٍ

 .أسػٓٛا ١٦ٖٝ ايصبض، ١٦ٖٝٚ ايكتٌ: ٚإع٢ٓ

ع ٗ إظٖام ا٭ضٚاح اييت ٜباح إظٖاقٗا ع٢ً اٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب اٱغط

 .أغٌٗ ايٛدٛٙ

 (1)+.ٚقس سه٢ ابٔ سعّ اٱْاع ع٢ً ٚدٛب اٱسػإ ٗ ايصبٝش١

بإسػإ ايكتٌ، ٚأَط بإٔ ؼسٻ ايؿؿط٠، "ؾًٗصا أَط ايٓيب: =ضدب ابٔ ٚقاٍ

ٚإٔ تطاح ايصبٝش١، ٜؿرل إٍ إٔ ايصبض باٯي١ اؿاز٠ ٜطٜض ايصبٝش١ بتعذٌٝ ظٖٛم 

 (2)+.ْؿػٗا

ٚدا٤ ٗ َػٓس اٱَاّ أٓس عٔ َعا١ٜٚ بٔ قط٠ عٔ أبٝ٘ إٔ ضد٬ڄ قاٍ 

 .اٜا ضغٍٛ اهلل إْٞ ٭شبض ايؿا٠ ٚأْا أضٓٗ": يًٓيب

 (3)+.ٚايؿا٠ إٕ ضٓتٗا ضٓو اهلل": =ؾكاٍ ايٓيب

                                                 

 .1/382داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  1

 .1/391داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  2

 .5/34إػٓس _  3
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َٔ أقٍٛ ايط١ٓ "ِ آزاباڄ اقتبػٖٛا ٖا دا٤ ب٘ إكڀؿ٢ًٚقس شنط أٌٖ ايع

بٔ اٚايطؾل باؿٝٛإ، ؾكس ض٣ٚ عبسايطظام ٗ إكٓـ عٔ ابٔ غرلٜٔ إٔ عُط 

ًٜٚو، قڂسٵٖا =: ضأ٣ ضد٬ڄ ٜػشب ؾا٠ڄ بطدًٗا; يٝصعٗا، ؾكاٍ ي٘÷اـڀاب

 .(1)+إٛت قٛزاڄ ٬ْٝڄ إٍ

تكاز إٍ ايصبض قٛزاڄ ضؾٝكاڄ، ٚتٛاض٣ ايػهٌ عٓٗا، ٫ٚ : =ٚقاٍ اٱَاّ أٓس

 (2)+.تٛٗط ايػهٌ إ٫ عٓس ايصبض

; يٝٓتؿع إٔ ايؿطٜع١ أباست قٝس اؿٝٛإ بٓشٛ اؾٛاضح ٚايٓباٍ ٚايؿباى_ 6

طناڄ; يرل٢َ َٓ٘ اٱْػإ َا وٌ ا٫ْتؿاع ب٘، َٚٓعت َٔ إٔ ٜٓكب اؿٝٛإ غ

 .بٓشٛ ايٓباٍ

٫ تتدصٚا ؾ٦ٝاڄ ؾٝ٘ : =قٛي٘"ٖٚا دا٤ ٗ شيو َٔ أسازٜح عٔ ضغٍٛ اهلل

 (3)+.ايطٚح غطناڄ

أْ٘ َطٻ بؿتٝإ َٔ قطٜـ قس ْكبٛا طرلاڄ ِٖٚ : =ٚٗ ايكشٝشٌ عٔ ابٔ عُط

ٜطَْٛ٘، ٚقس دعًٛا يكاسب ايڀرل نٌ خاط١٦ َٔ ْبًِٗ، ؾًُا ضأٚا ابٔ عُط 

َٔ ؾعٌ ٖصا؟ يعٔ اهلل َٔ ؾعٌ ٖصا، إٕ ضغٍٛ : ابٔ عُط تؿطقٛا، ؾكاٍ

 .(4)+يعٔ َٔ اؽص ؾ٦ٝاڄ ؾٝ٘ ايطٚح غطناڄ"اهلل

                                                 

 (.8605)إكٓـ _  1

 .1/392داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ _  2

 (.1957)أخطد٘ َػًِ _  3

 (.1958)َٚػًِ  (5515)ايبداضٟ _  4
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ٗ ؾهٌ غكٞ اؿٝٛإ ٚإطعاَ٘، "أْ٘ قس ٚضزت أسازٜح عٔ ايٓيب_ 7

َا َٔ َػًِ ": =ٚعسٿُٖا َٔ عٌُ اـرل ايصٟ تٓاٍ ب٘ ايعيؿ٢ عٓس اهلل، قاٍ

َٓ٘ طرل أٚ إْػإ أٚ ب١ُٝٗ إ٫ نإ ي٘ ب٘ ٜػطؽ غطغاڄ، أٚ ٜعضع ظضعاڄ ؾٝأنٌ 

 .(1)+قسق١

بُٝٓا ضدٌ ّؿٞ بڀطٜل اؾتس عًٝ٘ : =قاٍ"ٚٗ ايكشٝشٌ إٔ ضغٍٛ اهلل

ايعڀـ، ؾٛدس ب٦طاڄ، ؾٓعٍ ؾٝٗا، ؾؿطب، ثِ خطز، ؾإشا نًب ًٜٗح ٜأنٌ ايجط٣ 

يكس بًؼ ٖصا ايهًب َٔ ايعڀـ َجٌ ايصٟ نإ بًؼ بٞ،  :َٔ ايعڀـ، ؾكاٍ ايطدٌ

 +.ؾػؿط ي٘ ;ايب٦ط، ؾُٮ خؿ٘، ثِ أَػه٘ بؿٝ٘، ؾػك٢ ايهًب، ؾؿهطٙ اهلل ؾٓعٍ

ٗ نٌ شات نبس ضطب١ : =ؾكاٍ! ٚإٕ يٓا ٗ ايبٗا٥ِ أدطاڄ : ٜا ضغٍٛ اهلل: قايٛا

 .(2)+أدط

تطاِٖ نٝـ ناْٛا ٜػتٕٗٝٓٛ بأَط + ٚإٕ يٓا ٗ ايبٗا٥ِ أدطاڄ: =ٚاْٛط إٍ قٛشلِ

إيٝ٘ ٜبًؼ َبًؼ اٱسػإ إٍ اٱْػإ; اؿٝٛإ، ٫ٚ ٜعتكسٕٚ إٔ اٱسػإ 

٫ ٜعتكس أْ٘  ٔٵَٳ شكٕٛ عًٝ٘ أدطاڄ، ٚنٝـ ٜهٕٛ ساٍ سٝٛإ ٚقع ؼت ٜسٹتؾٝػ

 !؟غٝٓاٍ باٱسػإ إيٝ٘ ثٛاباڄ، ًٜٚك٢ َٔ أدٌ ايكػ٠ٛ عًٝ٘ عصاباڄ

عصبت اَطأ٠ ٗ : =قاٍ"ٚٗ ايكشٝشٌ عٔ عبساهلل بٔ عُط إٔ ضغٍٛ اهلل

 .(3)+ا، ٚمل تذلنٗا تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ضضٖط٠ مل تڀعُٗا، ٚمل تػكٗ

                                                 

 (.1553)َٚػًِ  (2320)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 (.2244)َٚػًِ  (2466)ايبداضٟ _  2

 (.2242)َٚػًِ  (3483ٚ  3318ٚ  2365)بداضٟ اي_  3



 

87 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 باحليواٌ "زمحة الييب 9 اخلامصاملبحث 9 الفصل األول

 

 

 

 

 

ٚايٛعٝس بعكٛب١ ايٓاض ع٢ً ا٭َط ٜسٍ ع٢ً أْ٘ َٔ احملٛٛض سٛطاڄ ٫ ٖٛاز٠ ؾٝ٘، 

ٕڈ تبًؼ ٗ اـڀط إٔ  ناشلط٠ سط١َڅ َٚٔ شا ىڀط ع٢ً باي٘ قبٌ ٖصا إٔ ٜهٕٛ ؿٝٛا

 ٜٓتٗهٗا بعصاب ايٓاض؟ ٔٵَٳ ٜعاقبٳ

بإٔ ٜعًؿٗا أٚ ٜطعاٖا  اب١ ٚإطعاَٗاايكٝاّ ع٢ً غكٞ ايس ٚقطض ايؿكٗا٤ ٚدٛب

بٓؿػ٘، أٚ ٜهٌ يػرلٙ ضعٝٗا ٚيٛ بأدط، ٚمل ىتًؿٛا ٗ ٚدٛب شيو عًٝ٘، 

، ؾإٕ مل ٜؿعٌ بٝعت ايساب١، ٫ٚ تذلى طا٥ؿ١ َِٓٗ بأْ٘ هدل عًٝ٘ قها٤ٶٚقطح 

 .ؼت ٜسٙ تكاغٞ عصاب اؾٛع

أْ٘ َط "ٍ اهللٗ سسٜح ضغٛ دا٤ َا دا٤ ٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٖاٚ

اتكٛا اهلل ٗ ٖصٙ ايبٗا٥ِ إعذ١ُ، ؾاضنبٖٛا : =ببعرل قس ؿل ٚٗطٙ ببڀٓ٘ ؾكاٍ

 .(1)+قاؿ١ ٚنًٖٛا قاؿ١

ِڇ، ٚاٱؾعاضٴ  :َٚٔ ايطؾل باؿٝٛإ ػٓب أشٜت٘ ٗ بسْ٘_ 8 بٓشٛ ايهطبٹ ا٭يٝ

١َ ايٛاضز ٗ بسٕ اشلسٟ يٝؼ إ٫ دطساڄ ٗ غٓاّ ايبعرل بٓشٛ إبهع; يٝهٕٛ ع٬

ٖٳ ، ٚأَا طعٔ ايبس١ْ بٓشٛ ايػٓإ ست٢ ٜتذاٚظ اؾًس إٍ ايًشِ ؾإِا ٟٷسٵأْٗا 

 .ٜطتهب٘ اؾٗاٍ، ٫ٚ ىتًـ ايعًُا٤ ٗ ؼطّ٘

": قاٍ: َٚٔ ايطؾل بايساب١ إٔ ٫ ٜتابع ايػرل عًٝٗا َتابع١ تطٖكٗا تعباڄ_ 9

 .(2)+َٔ ا٭ضض ٗاإشا غاؾطمت ٗ اـكب ؾأعڀٛا اٱبٌ سٛ=

                                                 

 (.2545)ٚابٔ خع١ّ ٗ قشٝش٘  (2548)أخطد٘ أبٛ زاٚز _  1

 (.1926)أخطد٘ َػًِ _  2
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 (1)+.٫ٚ تعسٚا إٓاظٍ: =ٚٗ ضٚا١ٜ

٫ ٜبكٌ ٗ ضقب١ بعرل ق٬ز٠ َٔ : =قاٍ"ٚٚضز ٗ ايكشٝض إٔ ضغٍٛ اهلل_ 10

 .(2)+ٚتط أٚ ق٬ز٠ إ٫ قڀعت

إِا : ٚقاٍ ،ؾصٖب بعض أٌٖ ايعًِ ٗ ؾِٗ اؿسٜح َصٖب ايط١ٓ باؿٝٛإ

نض، كاؾ١ اختٓام ايساب١ بٗا عٓس ؾس٠ ايط ;أَط بكڀع ايك٥٬س َٔ أعٓام اٱبٌ

ؾتدٓكٗا أٚ تعٛقٗا  ;إٔ تتعًل بؿذط٠ ٗا، ٚنطا١ٖٗا ٚضعٝٳل عًٝٗا ْؿػٳٝٿهٳٚ٭ْٗا تٴ

 .عٔ إهٞ ٗ غرلٖا

ٚقس ٚضز ٗ ايٓٗٞ : ٜ٪ٕٗا َٚٔ احملٛٛض ٚقٛف ايطانب ع٢ً ايساب١ ٚقٛؾاڄ_ 11

ؾإٕ اهلل إِا  انِ إٔ تتدصٚا ٚٗٛض زٚابهِ َٓابط;إٜ: =عٔ ٖصا ايكٓٝع سسٜح

 .(3)+ًػهِ إٍ بًس مل تهْٛٛا بايػٝ٘ إ٫ بؿل ا٭ْؿؼغدطٖا يهِ يتب

َٚٔ ايؿٕٓٛ اييت ٜػًهٗا قػا٠ ايكًٛب ٗ تعصٜب اؿٝٛإ تٗٝٝر بعض اؿٝٛإ 

ٌ بٌ ايهباف ٚايسٜٛى ٚغرلٖا، ٖٚٛ ايًٗٛ ايصٟ سطَت٘ عٳؿڃع٢ً بعض، نُا ٜٴ

زاٚز عٔ  ٕا ؾٝ٘ َٔ إ٬ّٜ اؿٝٛإ ٚإتعاب٘ ٗ غرل ؾا٥س٠، ٚٗ غٓٔ أبٞ ;ايؿطٜع١

عٔ ايتشطٜـ بٌ  " ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل: =قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ابٔ عباؽ 

 .ٚايتشطٜـ بٝٓٗا إغطا٤ بعهٗا ع٢ً بعض (4)+ايبٗا٥ِ

                                                 

 (.15132)ٚأٓس ٗ َػٓسٙ  (2570)أخطد٘ أبٛ زاٚز _  1

 (.2115)َٚػًِ  (2843)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.2567)أخطد٘ أبٛ زاٚز _  3

 (.2562)أبٛ زاٚز _  4
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ٚإٕ ؾ٦ت إٔ تعٜس ٜكٝٓاڄ َا دا٤ ب٘ اٱغ٬ّ َٔ ايطأؾ١ باؿٝٛإ ؾاْٛط إٍ َا 

ادت٘، ٗ غؿط، ؾاْڀًل ؿ"َع ايٓيب نٓا: =ضٚاٙ أبٛ زاٚز عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ

ُٻطٳ٠ڄ ُٻط٠ڂ ؾذعًت تٳعٵطڇفٴصَعٗا ؾطخإ، ؾأخ (1)ؾطأٜٓا سٴ  (2)ْا ؾطخٝٗا، ؾذا٤ت اؿڂ

 +.َٔ ؾذع ٖصٙ بٛيسٖا؟ ضزٚا ٚيسٖا إيٝٗا: =قاٍ" ؾًُا دا٤ ضغٍٛ اهلل

إْ٘ ٫ : =مٔ، قاٍ: َٔ أسطم ٖصٙ؟ قًٓا: ٚضأ٣ قط١ٜ ٌِ قس أسطقٓاٖا، ؾكاٍ

 .(3)+ٜٓبػٞ إٔ ٜعصب بايٓاض إ٫ ضب ايٓاض

ٖصٙ ؾصضات ٖا أٚق٢ ب٘ اٱغ٬ّ َٔ ايطؾل باؿٝٛإ، ٚإٕ ؾ٦ت إٔ تعًِ 

ؾإيٝو َج٬ڄ َٔ آزاب  _ نٝـ نإ أثطٖا ٗ ْؿٛؽ َٔ ٜكتسٕٚ بآزاب٘ ٗ نٌ ساٍ

ٖٛ أْ٘ نإ ٜؿت اـبع  _ضنٞ اهلل عِٓٗ_ عسٟ بٔ سامت أسس أؾانٌ ايكشاب١

 .ٚشلٔ سل ،إْٗٔ داضات: يًٌُٓ، ٜٚكٍٛ

أْ٘ نإ ّؿٞ ٗ ططٜل ٜطاؾك٘ : ×ايؿرلاظٟ ذ أبٞ إغشامٳَٚٔ أزب ايؿٝ

، ايؿٝذ، ؾٓٗاٙ ايؿٝذؾعدطٙ ضؾٝل  ،ؾٝ٘ بعض أقشاب٘، ؾعطض شلُا نًب

 !؟أَا عًُت إٔ ايڀطٜل بٝين ٚبٝٓ٘ َؿذلى: ٚقاٍ ي٘

ؾكس ضأٜت نٝـ ساضبت ايؿطٜع١ ايػُش١ طبٝع١ ايكػ٠ٛ ع٢ً اؿٝٛإ، 

 .قاعس٠ ايطؾل بهٌ شٟ نبس ضطب١ٚقطضت يًتكطف ؾٝ٘ أسهاَاڄ َب١ٓٝ ع٢ً 

َٚٔ خ٬ٍ شيو ٜتبٌ إٔ اٱغ٬ّ قس ٚنع ؾُعٝات ايطؾل باؿٝٛإ أغاغاڄ 

                                                 

 .ايكڂبټط٠: نطب َٔ ايڀرل، ٚقٌٝ: اؿُط٠_  1

 .أٟ تطتؿع، ٚتًٌٛ ظٓاسٝٗا ع٢ً َٔ ؼتٗا: تعطف_  2

 (.2675)أبٛ زاٚز _  3
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ٜكُٕٝٛ عًٝ٘ زعٛتِٗ، َٚا َٔ ْؿؼ أٚ ْع١ٝ تسعٛ إٍ ْاس١ٝ َٔ اـرل إ٫ 

ٜ٪ٜس زعٛتٗا، ٜٚٗسٜٗا غبٌٝ ايطؾس إشا تؿابٗت ٚدست ٗ ٖصٙ ايؿطٜع١ َا 

 .ايػبٌ عًٝٗا

ايكًٛب أغؿاڄ إٔ ت٪غؼ ْعٝات ايطؾل باؿٝٛإ ٗ ب٬ز أٚضبا  ٖٚا تهڀطّ ي٘

غ١ٓ، ٜٚطتؿع قٛت ايسع٠ٛ إٍ ايط١ٓ باؿٝٛإ  ٚمثاٌْ َا١٥ ع٢ً َا ٜعٜسَٓص 

 .أنجط ٖا ٜطتؿع ٗ ب٬ز اٱغ٬ّ

إٓتٌُ إيٝٗا  طڇٝٳسساخ ٚايعا١َ ايصٜٔ ٜكٝػٕٛ ا٭زٜإ بػٹٚقس ٚٔ نجرل َٔ ا٭

عٓاٜت٘ إٍ ٚادب ايؿؿك١ ع٢ً اؿٝٛإ، ٚإٔ أٚضبا ٖٞ إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٛد٘ 

قاسب١ ايؿهٌ ٗ ايسع٠ٛ إٍ ٖصٙ ايؿؿك١; سٝح أْؿ٦ت ٗ إلًذلا ْع١ٝ ايطؾل 

قس قطض تًو اؿكٛم ع٢ً "ّ، َٚا عًُٛا إٔ ايٓيب1824باؿٝٛإ إًه١ٝ غ١ٓ 

 (1).غ1400١ٓأسػٔ َا ّهٔ قبٌ 

                                                 

 .1/147اْٛط ضغا٥ٌ اٱق٬ح _  1
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 " مً جواىب العظنة يف سرية الييب: الفصل الثاىي

 :مدخل، ومخشة مباحث9 وحتتُ

 ٗ َؿّٗٛ ايع١ُٛ: حيوخل _

 .ٚغعاض٠ عًُ٘"ٗ ضداس١ عكٌ ايٓيب: ولهملبشح هأل_ 

 ".ٗ ع١ُٛ خًل ايٓيب: هملبشح هاج   _ 

 .ٚقسم ععّت٘" ٗ إخ٬م ايٓيب: هملبشح هاج اح_ 

 ".ٗ سػٔ بٝإ ايٓيب: هملبشح ها ه ع_ 

َٔ ؾٗازات إٓكؿٌ ع٢ً ع١ُٛ  : هملبشح هرت حيص_ 

 .ٚقسم ضغايت٘" ايٓيب
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زؾٗا ايتذدل ٚاـ٤٬ٝ، ٖٚصا إع٢ٓ ٫ وّٛ ع٢ً تهاف ايع١ُٛ إٍ اٱْػإ، ؾرلا

 .ٜكٝٓاڄ، ٫ٚ ٜٓعٍ بػاست٘ ٗ ساٍ"طغٍٛايْؿؼ 

ٍٴ ٚقس ٜطاز َٔ ايع١ُٛٹ إٓعي١ ايهدل٣ ٗ  ٚبًٛؽ، ط زلٛ ايكسضڇايصٟ ٖٛ أثٴ اؾ٬

 .خكاٍ ايؿطف

ٖٚصا إع٢ٓ ٜتشكل ٗ أنٌُ اـًٝك١; ؾكس نإ د٬ي٘ ٜبٗط ايعٕٝٛ، ٜٚصٜب 

 .ايكًٛب

ِٴ سٴكٳكڃس ٜٴٚق ٛځ  .ايكسض، ٚايتٓاٖٞ ٗ خكاٍ ايػ٪زز ٚايهُاٍ َٔ ايع١ُٛ عٹ

ايٓاؽ ٗ ٖصٙ ايع١ُٛ فا٫ڄ، ٚأبعسِٖ ؾٝٗا أَساڄ،  أٚغعٴ"ٚضغٍٛ اهلل

 .ٚأضغدِٗ ؾٝٗا قسَاڄ

١ٗ، بٻايع١ُٛ قاقساڄ َع٢ٓ ايتذدل ٚا٭ڂ"ؾ٬ دٓاح ع٢ً َٔ ٜٓؿٞ عٔ ضغٍٛ اهلل

_ ٘ ٗ ايهُاٍ ا٭َس ا٭قك٢ غ٬ٍ، ٜٚككس بًٛأَا َٔ ٜٓؿٞ عٓ٘ ايع١ُٛ ٜككس اؾ

 .(1)ب عٔ اؿكٝك١ داْباڄؾكس تٓهډ

إٕ َٔ ٜبتػٞ ع١ُٛ ضدٌ عل ؾًٝبشح عٓٗا ٗ ْاس١ٝ عكً٘، ٚعًُ٘، ٚخًك٘، ٚ

 .ٚإخ٬ق٘، ٚععَ٘، ٚعًُ٘، ٚسػٔ بٝاْ٘

عصاؾرلٖا، ؾكس نإ ضادض ايعكٌ، غعٜط "ٚيكس ْعت ٖصٙ اـكاٍ يًٓيب

ـڂ  دضقازم ايععّ، ضادًٌٝ ايعٌُ، ل، ؾسٜس اٱخ٬م، ًڂايعًِ، عِٛٝ ا

 .ايبٝإ

 .ا َا غٝتبٌ ٗ إباسح ايتاي١ٖٝٚص

                                                 

 .191اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_ 1
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 ":يف  د س  عقل هانيب:  واًل

أضدض ايبؿط١ٜ عك٬ڄ، ٚأشناِٖ دٓاْاڄ،  " ٫ ّذلٟ عاقٌ َٓكـ إٔ ايٓيب

 .ٚأْؿصِٖ بكرل٠، ٚأٚغعِٗ سًُاڄ

ٕٴ ْؿأ بٌ قّٛ ٜعبسٕٚ ٓٗا أْ٘ َ ٘ ٗ َٛاٖط نجرل٠،عكًٹ ٜٚتذ٢ً ضدشا

ا٭قٓاّ، ٜٚتٓاؾػٕٛ ٗ َٛاٖط ا٭ب١ٗ ٚاـ٤٬ٝ، ٜٚٓشڀٕٛ ٗ ؾٗٛاتِٗ إٍ 

قًٌٝ أٚ " إٓعي١ ايػؿ٢ً، ؾًِ ٜهٔ شلصٙ ايب١٦ٝ ا١ًُٕٛ َٔ أثط ٗ ْؿؼ قُس 

بٌ ٖصٙ ايًُٛات إذلان١ُ َهاْاڄ ىًٛ ؾٝ٘ بٓؿػ٘، ٜٚكسح ؾٝ٘ َٔ  ؾكس اْتبصنجرل; 

ٜٚٓادٞ ؾٝ٘ ضب٘; ؾإشا ْٛضٴ ايٓب٠ٛ ٜتٮ٭ بٌ دٓبٝ٘، ٚسه١ُ اهلل تتسؾل  ظْاز ؾهطٙ،

 (1).بٌ ؾؿتٝ٘

 ،ٚنإ َع ٖصٙ ا٭١َٜٝٚتذ٢ً ضدشإ عكً٘ ٗ نْٛ٘ أَٝاڄ ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب، 

 ;ٚفايؼ ايعًُا٤ ٜٓٛط إٍ اؿكا٥ل ايػاَه١ ،ٚايٓؿأ٠ ايبعٝس٠ َٔ َٛاطٔ ايعًّٛ

 .ٚايب٬غ١ آخص٠ با٭يباب ،١ ناؾؿ١ ايٓكابٜٚٓڀل ؾإشا اؿهُ، ؾٝكٝب نبسٖا

ب٘ بعض _ تعاٍ_َٔ ايٓٛع ايصٟ ىل اهلل " ؾهُاٍ عكٌ إكڀؿ٢ 

 .ٖٛ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١، ِٖ بصيو إٍ أؾطف َكاّسٻعٹيٝٴ إكڀؿٌ َٔ عبازٙ;

 _ ٚإشا نإ َا أيكٞ ع٢ً عاتل ٖصا ايطغٍٛ ايعِٛٝ ٖٞ ايطغاي١ ايعا١َ اـايس٠

ٚزلٛ اؿه١ُ َا ٜٓاغب  ،ي٘ َٔ ؾهٌ ايعكٌ _تعاٍ_إٔ ٜٗب اهلل  ؾُٔ إعكٍٛ
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ّٳ  .ٖا إٍ قٝاّ ايػاع١ٚبكا٤ٳ ،ضغايت٘ عُٛ

ٜطدع ؾ٬ ٜتشسخ عٔ عكٌ "ٚإشا ؼسخ َتشسخ عٔ نُاٍ عكٌ قُس

ٗ أنٌُ  _تعاٍ_عٔ عكٌ أٚزع٘  ٜتشسخإِا ، غبب عُٛت٘ إٍ ب١٦ٝ أٚ زضاغ١

ؾٝكـ  ;ٜٚسضى أَطاض ايٓؿٛؽ، ببٝاْٗا ؾٝكّٛ ;يٝؿِٗ ب٘ َكاقس ايٛسٞ ;خًك٘

 .ؾٝشػٔ غٝاغتٗا ;ٜٚتسبط أَٛض اؾُاعات، أزٚا٤ٖا

ٗ  _عًٝ٘ ايػ٬ّ_غرلت٘ ٗ تًو ايػٌٓ إعسٚز٠ اييت قهاٖا  ٚإشا قطأتٳ

َٔ ٚدٛٙ  ٜٚسعٛ إيٝ٘، َٔ د٥٬ٌ ا٭عُاٍ بَ٘اشا نإ ٜكّٛ  ْٛطت _إس١ٜٓ

ٜٚكٛز اؾٝٛف ، ايٓاؽ ٗ ايكًٛات ّ٪ٜٚ، ٓ٘ َٔ س٬ٍ ٚسطاّٝٿبٳٜٚٴ، اٱق٬ح

ٚهًؼ إٍ ، ٜٚؿيت ايػا٥ًٌ ٗ ايعبازات ٚإعا٬َت ٚاؾٓاٜات، ٗ ايػعٚات

ٜٚبؿط ، ٚهازٍ إعاْسٜٔ، ٜٚطؾس ايهايٌ، ٜصنط ايػاؾًٌ: ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات

ٜٚػٛؽ آٍ بٝت٘ ، ٜ٘ٚٓٛط ٗ ؾ٪ٕٚ َٓعي، ٜٚؿكٌ بٌ إتداقٌُ، إتكٌ

 .ل ٚعسٍ٘ ٗ ضؾَٳسٳٚخٳ

٫ ٜهؿٞ ٗ تسبرلٖا  _تط٣نُا _٫ٚ ؾو إٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ إدتًؿ١ ايٓٛاسٞ 

ٚيٛ قسقت َبايػات٘ ٗ ، ٚإقاَتٗا عكٌ َٔ ٖصٙ ايعكٍٛ اييت وسثٓا عٓٗا ايتاضٜذ

 .ٚإع٤٬ ؾأْٗا ،إططا٥ٗا

ٚأَا ٚؾٛض عكً٘، ٚشنا٤ يڂبٿ٘، ٚق٠ٛ = (:ايؿؿا)قاٍ ايكانٞ عٝاض ٗ نتاب 

 .ٚأشناِٖ ،نإ أعكٌ ايٓاؽ" أْ٘  يػاْ٘، ؾ٬ َط١ٜسٛاغ٘، ٚؾكاس١ 

ٔڇ َٚٔ تأٌَ تسبرلٙ أَطٳ ٚغٝاغ١ ايعا١َ ٚاـاق١ َع  ،اـًل ٚٚٛاٖطِٖ بٛاط

، ٚقطضٙ َٔ ايؿطع، ؾه٬ڄ عُا أؾان٘ َٔ ايعًِ، ٚبسٜع غرلٙ ،عذٝب سلا٥ً٘
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 ٗ ضدشإ طڇتٳُٵمل ٜٳ _ ٫ٚ َڀايع١ يهتب َٓ٘ ٫ٚ ٖاضغ١ تكسَت، زٕٚ تعًِ غبل

 .ٚثكٛب ؾُٗ٘ ٭ٍٚ بسٜٗت٘ ،عكً٘

 .ٖٚصا َا ٫ وتاز إٍ تكطٜطٙ يتشكٝك٘

قطأت ٗ أسس ٚغبعٌ نتاباڄ ؾٛدست ٗ ْٝعٗا إٔ : ٚقس قاٍ ٖٚب بٔ َٓب٘

 (1)+.أضدض ايٓاؽ عك٬ڄ، ٚأؾهًِٗ ضأٜاڄ"ايٓيب

 ":َتشسثاڄ َعسزاڄ بعض قؿات ايٓيب×ٚقاٍ إاٚضزٟ

 .قسم ؾطاغت٘ضداس١ عكً٘، ٚقش١ ُٖٚ٘، ٚ: إسسأٖ=

ٚٴؾٛض شيو ؾٝ٘ قش١ ضأٜ٘، ٚقٛاب تسبرلٙ، ٚسػٔ تأيڊؿٹ٘، ٚأْ٘  ٚقس زٍ ع٢ً 

ٟٳ ؾٝهؿـ  (2)َا اغتؿعٌ ٗ َهٝس٠، ٫ٚ اغتعذع ٗ ؾسٜس٠، بٌ نإ ًٜشٜ إباز

 .عٝٛبٳٗا، ٚوٌ خڀٛبٗا

 (3)+.ٖٚصا ٫ ٜٓتِٛ إ٫ بأقسم ِٖٚ، ٚأٚنض دعّ

٫ٚ ٜهتب َٔ أٚٗط ايس٥٫ٌ ع٢ً إٔ ؾٛٗٛض ٖصا ايعكٌ ايهبرل ٗ أَٞ ٫ ٜكطأ 

ٗ نُاٍ عكٌ  ؾإشا تهًِ أسس ;ٖصا ا٭َٞ قازم ٗ زع٣ٛ أْ٘ ضغٍٛ ضب ايعإٌ

ٚتعٜس قًب إ٪َٔ ، تبعح ٗ قًب اؾاسس إّاْاڄ كـ آ١ٜڄٜإِا ؾ " إكڀؿ٢

 .اط٦ُٓاْاڄ

َٵطڇط:_تعاٍ_ٚيعًو تصنط قٛي٘  ِٵ ؾٹٞ ا٭ځ ٖٴ ٚڇضٵ  رًؾٝدت (159:آٍ عُطإ) صٚٳؾٳا
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 .ٗ قسضى إٔ أَطٙ باغتؿاض٠ أقشاب٘ ٜكتهٞ إٔ آضا٤ِٖ قس تهٕٛ أقٛب َٔ ضأٜ٘

يٝكِٝ قاعس٠  ;ٜػتؿرل أقشاب٘ ٗ أَط اؿطٚب ٚمٖٛا " ٚاؾٛاب أْ٘ نإ

 .ٜٚطتؿع ؾإٔ ايسٚي١ ،ٚبايؿٛض٣ تػعس ا٭١َ، ايؿٛض٣ بٌ ايٓاؽ

ًٻ  ٚيهٔ أضاز ،قس عًِ اهلل أْ٘ َا ب٘ إيِٝٗ َٔ ساد١= :×قاٍ اؿػٔ إٔ ٜػ

 +.ب٘ َٔ بعسٙ

ـٺ ٚظٜاز٠ڂ ،يٓؿٛغِٗ بٷٝٝٹڀڃ٭قشاب٘ تٳ" ٚٗ اغتؿاضت٘  إش نإ  ;يكًٛبِٗ تأيٝ

ْٚؿٛضاڄ َٔ ايط٥ٝؼ ايصٟ ٫ هعٌ شلِ ، ايعطب َٔ أؾس ايٓاؽ نطا١ٖ ي٬غتبساز

 .ٗ تكطٜـ ا٭َٛض ايعا١َ ْكٝباڄ َٔ ايطأٟ

إش ٜسيچِٗ ع٢ً أْ٘  ;ٓسٙشلِ بعًٛ َهاْتِٗ ع ٘ إؾعاضٷأقشابٳ" ٚٗ اغتؿاضت٘ 

َٳ ضأؽ نٌ  ٚاٱخ٬مٴ، َٚٛاطٔ اٱخ٬مڇ ،ًع اٯضا٤ ايػسٜس٠ڀڃٜطاِٖ 

ا٭َط ٜػتڀًع آضا٤ِٖ " ٚأٟ َٓعي١ أضؾع َٔ َٓعي١ قّٛ ٜعطض عًِٝٗ ، ؾه١ًٝ

َٔ زلٛ  _تعاٍ_َٚا ضظق٘ اهلل ، ٖٚٛ ايػين عِٓٗ َا ٜأتٝ٘ َٔ ٚسٞ ايػُا٤، ؾٝ٘

 .ٚقؿا٤ ايبكرل٠ ،ايؿهط

ٕٵ ٚقؿٛا قاسب ٖصا  ٚيعًو تصنط إٔ طا٥ؿ١ َٔ إؿطنٌ بًػت بِٗ ايطٻقاع١ أ

ٗٳا : ط_تعاٍ_نُا سه٢ اهلل عِٓٗ شيو ٗ قٛي٘ ، ايعكٌ ايعِٛٝ باؾٕٓٛ ٜٳا أځٜټ

ٕٷ ُٳذٵٓٴٛ ٘ٹ ايصٿنڃطٴ إڇْٻوځ يځ ٍٳ عٳًځٝٵ  .(6:اؿذط)ص ايډصٹٟ ْٴعٿ

تػڀع َٓ٘ اؿذر ايساَػ١ ٚ، ٜٚكسح ٗ خاططى إٔ عك٬ڄ تٗب٘ َٓ٘ اؿهِ ايبايػ١

ٔٵ ؾكس عكً٘ َٳ ـٴ قاسبٳ٘ باجملٕٓٛ إ٫  ، ٚقاض ٜطَٞ با٭يؿاٚ ٗ غرل َع٢ٓ، ٫ ٜٳكٹ

 ٚأطًكٛا ٗ اشلصٜإ أيػٓتِٗ؟، ِنٝـ وهٞ ايكطإٓ ن٬ّ َٔ ؾكسٚا عكٛشل: ؾتكٍٛ
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ٚإِا ضَٛٙ ، ٚهازٍ باؿذ١، إٔ ايكّٛ ٜعًُٕٛ أْ٘ ٜٓڀل باؿه١ُ: ٚاؾٛاب

ِٳ، ٚقكساڄ يٲغا٠٤ بايكٍٛ، اڄ ٗ ايعٓازباؾٕٓٛ; تٓاٖٝ  ٚسه٢ اهلل عِٓٗ شيو ايعع

ٌٳ ِٗ َٔ ايعٓاز، ٚغكٛطِٗ أَاّ اؿذ١، ٚؽبڀِٗ ٗ ايبڀ٬ٕ; يرلٜٓا َبًػٳ ايب

 .ٜكطؾٕٛ ب٘ ايٓاؽ عٔ إداب١ زعٛت٘ ٘ٺدٵٚٳ بٹًڊڀځتٳ

ٟټ ٘ٺ ٚأ ٘ٹ سٳعٵبٳ ؽب ، ٚأغٓاِٖ خًكاڄ، َٔ ٜأتٞ إٍ أضدض ايبؿط عك٬ڄ ؽب

 !إْ٘ فٕٓٛ؟: ؾٝكٍٛ عٓ٘_ ٚأدًچِٗ ٚقاضاڄ ، أسػِٓٗ زلتاڄٚ

ِٷ ٚأْؿع َٔ ، أْؿؼٴ َٔ ايسضض ٚقس امسضت َٔ زلا٤ شيو ايعكٌ ايعِٛٝ سٹهځ

 (1).ايػٝح

 :"غزه ة ع م هانيب: ث   ً 

َٳا : طأغعض ايٓاؽ عًُاڄ ٚقس خاطب٘ ضب٘ بكٛي٘"نٝـ ٫ ٜهٕٛ ايٓيب ُٳوځ  ٚٳعٳًډ

ٚٳنځ ِٴ  ٔٵ تٳعٵًځ ِٵ تٳهڂ ٛٹُٝاڄ يځ ٘ٹ عٳًځٝٵوځ عٳ ٌٴ ايًډ ٕٳ ؾځهٵ  .(ايٓػا٤) ص(113)ا

ٍٻ تعًُٝ٘ َعًِ أٚ َطبٍّ، ٚإِا عًُ٘ ٚضباٙ ٚظناٙ ضب٘   ._عع ٚدٌ_ؾًِ ٜتٛ

ٞ ا٭بكاض، ٜٚطؾع ا٭َِ إٍ شض٠ٚ ايعع ايصٟ ٜعنٞ ايٓؿٛؽ، ٜٚٓكِّ ِٴًڃشيو ايعٹ

 .ٗ ا٭خط٣ ٚايػعاز٠ ايباق١ٝ ،ٚايؿطف، ست٢ ؼطظ اؿٝا٠ ايڀٝب١ ٗ ا٭ٍٚ

ٕٳ ٚا٭سازٜح ايجابت١ ست٢ ٜتؿك٘ ؾُٝا اْڀٜٛا عًٝ٘ َٔ سكا٥ل  ٔٵ ٜتسبط ايكطآ َٳ ٚ

ع١ُٛ ايعًِ " ًٜـ ضأغ٘ سٝا٤اڄ َٔ إٔ ٜٓؿٞ عٔ إكڀؿ٢ _ ٚسهِ ٚآزاب 

 .ؼت اغِ ايؿًػؿ١ َته٦اڄ ع٢ً أْ٘ نإ أَٝاڄ ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب

ا َٔ ايعًِ غرل َا ضداٍ عُٛا٤، ٚمل ٜتًكٛ" ٚقس خطز َٔ بٌ ٜسٟ قُس 
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ِڈ ناْٛا ٜتًكْٛ٘ ٗ فًػ٘ َٔ سهُت٘، ؾهاْٛا َٓبعٳ ٚأزب، ٚأزضنٛا ٗ سكاؾ١  عً

 (1).ا٭قك٢ ا٭َسٳ اؿذ١ٹ ايطأٟ ٚق٠ٛٹ

َا أٚتٞ َٔ اؿه١ُ ايبايػ١، = ": َتشسثاڄ عٔ عًُ٘ × قاٍ إاٚضزٟ

ٞپ َٔ أ١َ أ١َٝ مل ٜكطأ نتاب اڄ، ٫ٚ زضؽ ٚأعڀٞ َٔ ايعًّٛ اؾ١ُ ايباٖط٠، ٖٚٛ أَ

عًُاڄ، ٫ٚ قشب عإاڄ ٫ٚ َعًُاڄ; ؾأت٢ َا بٗط ايعكٍٛ، ٚأشٌٖ ايؿٹڀځٔ، َع 

 (2)+.إتكإ َا أبإ، ٚإسهاّ َا أٚٗط; ؾًِ ٜٴعٵجٳط ؾٝ٘ بعيٌ ٗ قٍٛ أٚ عٌُ

١ًُٚ َٔ : ايبعج١ ٜتدب٘ ٗ ًُٚات بعهٗا ؾٛم بعضٚقس نإ ايعامل قبٌ 

َٔ َٓهط ا٭عُاٍ، ؾبعح اهلل  ١ًُٚٚ١ًُٚ َٔ زْاغ١ ا٭خ٬م، ٚاؾٌٗ، 

اؿٝا٠  يٝدطز ايٓاؽ َٔ ٖصٙ ايًُٛات إٍ ْٛض ٜػع٢ بٌ أٜسِٜٗ ٗ" إكڀؿ٢ 

 .ٍ ايػعاز٠ ٗ اؿٝا٠ ا٭خط٣ا٭ٍٚ، ٜٚٗسِٜٗ ايػبٌٝ إ

ٛٿّ يٮخ٬م، _ قًٛات اهلل عًٝ٘_طًع قُس  َٴكځ ُٳتٻع باؿه١ُ،  َٴ بهتاب 

بطت٘ ؾ١٦ ق١ًًٝ، ٚاؽصت٘ قا٥سٖا إڀاع; َكًض يٮعُاٍ، َِٓٛ يؿ٪ٕٚ اؿٝا٠، تس

 ؾهاْت خرل أ١َ داٖست ٗ اهلل ؾاْتكطت، ٚغځًبت ؾطٓت، ٚسهُت ؾعسيت،

ؾأطًكت اؿط١ٜ َٔ عكاشلا، ٚؾذطت إعاضف ٜٓابٝع بعس ْهٛبٗا،  ،ٚغاغت

ٚاغأيٛا ايتاضٜذ; ؾإْٗا قس اغتٛزعت٘ َٔ َآثطٖا ايػطٸ َا بكط به٥ٛ٘ ا٭ع٢ُ، 

 .اظزٖاض ايهٛانب ٗ نبس ايػُا٤ٚاظزٖط ٗ ا٭ضض 

قس _ قًٛات اهلل عًٝ٘_ؾٝٗا مٛ إبايػ١; ؾإٕ إكڀؿ٢  ٖصٙ سكا٥ل مل ٜٴٓضٳ
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ٚثإ، ٚايػًٛ ٗ اـهٛع يػرل ايٛاسس ايكٗاض، ٚقه٢ ع٢ً قه٢ ع٢ً عباز٠ ا٭

 .اٱؿاز ٚإْهاض اٱي٘، ؾأقبض إ٪َٕٓٛ أٖاڄ بعس إٔ ناْٛا أؾطازاڄ

ٛٻ ٫ٚ ىؿ٢  تعِٛٝ غرل اهلل ضدؼ َٔ عٌُ ايؿٝڀإ، ٚإٔ اٱؿاز ٗ إٔ ايػً

ندل ٗ ضؾع ايٓؿٛؽ َٔ ايؿهٌ ا٭" زاع١ٝ ايؿػٛم ٚايڀػٝإ; ؾًسع٠ٛ قُس

سهٝض ايؿطى إٍ زلا٤ ايتٛسٝس اـايل، ٚشلا ايؿهٌ ٗ تڀٗرل ايٓؿٛؽ َٔ 

 .خبح اٱؿاز ايصٟ ٜؿٛٙ ؾڀطتٗا، ٜٚٛؾط أغباب ؾكٛتٗا

ٌٳ"داٖس إكڀؿ٢ ٌڇ ، ٚؾطټاؾٗ  عسّ َعطؾ١ َبسع ايها٥ٓات عل، اؾٗ

٘ٴ إٍ غرلٙ ٗ غا٥ط ايكطبات  .ٚايتٛد

ٌٳ، ٚايكػاضٳ،  ٚداٖس ا٭خ٬م ايطش١ًٜ، ؾهطٻٙ يًٓؿٛؽ اؾععٳ، ٚاؾيٳ، ٚايبد

 .ٚايهباضٳ، ٚايكػ٠ٛځ، ٚا٭ثط٠ځ

ّٳ، ٚايععٸ٠ځ، ٚايتٛانعٳ، ٚايط١ٓځ، ٚاٱٜجاضٳ  .ٚعًُٗا ايكدلٳ، ٚايؿذاع١ځ، ٚايهط

ؾشكط أَاَٗا نٌ  ;ؾٗإ عًٝٗا نٌ عػرل، ٚعًُٗا ايؿذاع١ ;ُٗا ايكدلعًچ

 ;ؾذازت ٗ غبٌٝ اـرل بهٌ ْؿٝؼ، ٚعًُٗا ايعع٠ ;خڀرل، ٚعًُٗا ايهطّ

ؾتأيؿت نٌ قًب غًِٝ، ٚعًُٗا  ;ؾػُت إٍ نٌ َكاّ فٝس، ٚعًُٗا ايتٛانع

ٕڇ ع٢ً تهايٝـ اؿٝا٠، ٚعً ،ايط١ٓځ ٙڂ ايتآظضڇ ٚايتعاٚ  ،ُٗا اٱٜجاضٳٚايط١ٓڂ ضبا

 .ٚاٱٜجاضٴ أقك٢ َا ٜبًػ٘ اٱْػإ َٔ َطاتب ايهُاٍ

أع٬ّ ايعًِ، ٖٚس٣ إٍ َهاضّ ا٭خ٬م، ثِ عًچِ اٱْػإ "ضؾع إكڀؿ٢

ٍڈ ػعٌ إس١ْٝ  نٝـ ٜعٌُ قاؿاڄ، ٜٚعٝـ آَٓاڄ، ٖٚٛ ايصٟ أٚس٢ إيٝ٘ بأقٛ



 

 

002 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 وغزازة علنُ "يف زجاحة عقل الييب 9 املبحث األول9 الفصل الثاىي

 

 

 

 

 (1).قه١ُ ايبٓا٤، ٚآزابٺ تهػٖٛا ضْٚكاڄ ٚبٗا٤اڄ

ت ايدلاٌٖ اؿػ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايتذطٜب١ٝ ع٢ً قسم َا دا٤ ب٘ تٛاؾط بٌ يكس

عٔ احملػٛؽ، ٚأعُٛٗا إْهاضاڄ ٗ ايعكٛض ست٢ ٗ أؾس إػا٥ٌ بٴعساڄ "ايطغٍٛ

 . ايػابك١

 ايهًب ؾٝ٘ (2)طٗٛض إْا٤ٹ أسسنِ إشا ٚيؼ": =قٍٛ ايٓيب إجاٍ خص ع٢ً غبٌٝ

ٚٵ٫ٖٔ بايذلاب  (3)+.إٔ ٜػػً٘ غبع َطات أ

ؾأثبت إٔ ٗ يعاب ايهًب َٝهطٚباتٺ  ;يڀب بانتؿاؾات٘ َٚهدلات٘ٚيكس دا٤ ا

ٚأَطاناڄ ؾتٻان١ ٫ ٜعًٜٗا إا٤ ٚسسٙ، ٚأٚٗطت ايبشٛخ ايع١ًُٝ اؿسٜج١ أْ٘ وكٌ 

 . َٔ إْكا٤ ايذلاب شلصٙ ايٓذاغ١ َا ٫ وكٌ بػرلٙ

 إٔ ؾطب ايهًب ٗ اٱْا٤ ٜػبب أَطاناڄ خڀرل٠، ؾايهًب نجرلاڄ َا _أٜهاڄ_ ٚدا٤

زٚز٠ ؾطٜڀ١ٝ قػرل٠ دساڄ، ؾإشا ؾطب ٗ  ؾٝ٘ زٜسإ كتًؿ١ ا٭ْٛاع، َٚٓٗاتهٕٛ 

ٕٷ ايهًب بٝسٙ أٚ بًباغ٘ اْتكًت بٜٛهات ٖصٙ ايسٜسإ  دػسٳ إْا٤، أٚ ٕؼ إْػا

إيٝ٘، ٚٚقًت إٍ َعست٘ ٗ أنً٘، أٚ ؾطب٘، ؾتجكب دسضاْٗا، ٚتكٌ إٍ أٚع١ٝ 

هبس، ٚتكٝب إذ، ؾٝٓؿأ عٓ٘ ايسّ، ٚتكٌ إٍ ا٭عها٤ ايط٥ٝػ١، ؾتكٝب اي

ٍڈ، ٚؾكسٷ قساعٷ  ، ٚؾًٌ ٗ بعضيًؿعٛض، ٚتؿٓذاتٷ ؾسٜس، ٚق٤ٞٷ َتٛا

 (4).َعٻقت٘، ؾُٝٛت ايؿدل ٗ اؿاٍ ا٭عها٤، ٚتكٝب ايكًب، ؾطَا
                                                 

 .109_108قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م اْٛط_  1

 .ايؿطب بأططاف ايًػإ: ايٛيٛؽ_  2

 (.279)أخطد٘ َػًِ _  3

 .137_1/134اْٛط تٛنٝض ا٭سهاّ َٔ بًٛؽ إطاّ يًؿٝذ عبساهلل ايبػاّ _  4
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 . ثِ إٕ ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝ ت٪ٜس اٱغ٬ّ، ٚت٪نس قشت٘ ع٢ً غرل عًِ َٔ شٜٚٗا

تٳؿـ إ٫ َٓص عٗس قطٜب، ٚقس ْلٻ تًكٝض ا٭ؾذاض ايصٟ مل ٜٴه :َجاٍ شيو

: _تعاٍ_ عًٝ٘ ايكطإٓ ايصٟ أڂْعٍ ع٢ً ايٓيب ا٭َٞ َٓص أضبع١ عؿط قطْاڄ ٗ قٛي٘

ٛٳاقٹضٳط ًڃٓٳا ايطٿٜٳاحٳ يځ ٔٵ ط: _تعاٍ_ ٚنصيو قٛي٘ (22: اؿذط) صٚٳأځضٵغٳ َٹ ٗٳا  ٚٳأځْٵبٳتٵٓٳا ؾٹٝ

ٗڇٝرڈ ٚٵزڈ بٳ ٌٿ ظٳ ٌٿ ؾٳط: ٚقٛي٘ (7: م) صنڂ ٔٵ نڂ َٹ ٔڇٚٳ ٚٵدٳٝٵ  (49: ايصاضٜات) صٞٵ٤ٺ خٳًځكڃٓٳا ظٳ

ٗٳاط: ٚقٛي٘ ٚٳازٳ نڂًډ ٕٳ ايډصٹٟ خٳًځلٳ ا٭ځظٵ  . (36: ٜؼ)ص غٴبٵشٳا

ٔ يٓا ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝ إٔ ٗ نٌ ؾٗصا ن٬ّ ضب ايعإٌ ٗ ايكطإٓ قبٌ إٔ تبٝٿ

 . ْبات شنطاڄ ٚأْج٢

بشط ٚقؿاڄ ٚيكس اعتٓل بعض ا٭ٚضبٌٝ اٱغ٬ّ ٕا ٚدس ٚقـ ايكطإٓ يً

: _تعاٍ_ قٛي٘ مل ٜطنب ايبشط طٍٛ عُطٙ، ٚشيو َجٌ " ؾاؾٝاڄ َع نٕٛ ايٓيب

ُٳاتٷ ط ٚڂًڂ ٘ٹ غٳشٳابٷ  ٛٵقٹ ٔٵ ؾځ َٹ ٛٵزٷ  َٳ ٘ٹ  ٛٵقٹ ٔٵ ؾځ َٹ ٛٵزٷ  َٳ ٍّ ٜٳػٵؿٳاٙٴ  ُٳاتٺ ؾٹٞ بٳشٵطڈ يڂذٿ ٛڂًڂ ٚٵ نځ أځ

ٖٳا ِٵ ٜٳهځسٵ ٜٳطٳا ٛٵمٳ بٳعٵضڈ إڇشٳا أځخٵطٳزٳ ٜٳسٳٙٴ يځ ٗٳا ؾځ  (1).(40: ايٓٛض)ص بٳعٵهٴ

: _تعاٍ_ٖٚٓاى إؾاضات نجرل٠ ٗ عًِ ايڀب غٛا٤ ٗ ايكطإٓ أٚ ايػ١ٓ، قاٍ 

ٌٳط ُٴػٵطڇؾٹ ٘ٴ ٫ ٜٴشٹبټ ايڃ ٚٳ٫ تٴػٵطڇؾڂٛا إڇْٻ ٚٳاؾٵطٳبٴٛا   . (31: ا٭عطاف)ص ٚٳنڂًڂٛا 

إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعت ايڀبٻ نًډ٘; شيو إٔ ا٫عتساٍ ٗ ا٭نٌ : قاٍ ايعًُا٤

 . ِ أغباب سؿٜ ايكش١ٚايؿطب َٔ أعٛ

إٔ اٱغ٬ّ سطٻّ اـُط، ٫ٚ ىؿ٢ َا ٗ اـُط  َٚٔ اٱؾاضات ؿؿٜ ايكش١

َٔ أنطاض قش١ٝ نجرل٠، ؾٗٞ تهعـ ايكًب، ٚتؿطٟ ايه٢ً، ُٚعم ايهبس إٍ 

                                                 

 .38_36م ، يًهاتباْٛط ايڀطٜل إٍ اٱغ٬ّ_  1
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 . غرل شيو َٔ أنطاضٖا إتٓٛع١

إٔ اٱغ٬ّ سطٻّ ايؿٛاسـ َٔ ظْاڄ ٚيٛاٙ، ٫ٚ ىؿ٢ َا ؾُٝٗا َٔ  :َٚٔ شيو

٭نطاض ايهجرل٠، َٚٓٗا ا٭نطاض ايكش١ٝ اييت عٴطڇؾځتٵ أنجط َا عٴطڇؾځتٵ ٗ ٖصا ا

 . ظٖطٟ، ٚغ٬ٕٝ، ٖٚطبؼ، ٚإٜسظ ٚمٖٛا: ايعكط َٔ

ؿٜ اٱغ٬ّ يًكش١ أْ٘ سطٻّ ؿِ اـٓعٜط، ايصٟ عٴطڇفٳ اٯٕ أْ٘ ٜٛيِّس َٚٔ سٹ

ًع١ْٝٚ، ٗ اؾػِ أزٚا٤ٶ نجرل٠، َٚٔ أخكٿٗا ايسٚز٠ ايٛسٝس٠، ٚايؿعط٠ اؿ

 . ُٗا ٗ اٱْػإ ؾسٜس، ٚنجرلاڄ َا ٜهْٛإ ايػبب ٗ َٛتً٘ڂُٳٚعٳ

َٚٔ اٱؾاضات ٗ ٖصا ايكسز َا عٴطف َٔ أغطاض ايٛن٤ٛ، ٚأْ٘ ّٓع َٔ 

ٕڇ ـٹ أَطاض ا٭غٓا ، بٌ ٖٛ َٔ أِٖ إٛاْع يًػٌ ايط٥ٟٛ; إش قاٍ بعض ٚا٭ْ

ٌٴ ٗ ايّٝٛ  إٕ أِٖ ططٜل شلصا إطض ايؿتاى ٖٛ ا٭ْـ، ٚإٕ: ا٭طبا٤ أْٛؾاڄ تٴػػٳ

ِٴ ايٛبٌٝ، ٚيصا نإ ٖصا  ٖصا ايسا٤ٹ ٔؼ عؿط٠ َط٠ ؾسٜط٠ بأ٫ تبك٢ ؾٝٗا دطاثٝ

 . ٚٗ اٱؾطْر نجرلاڄ ;إطض ٗ إػًٌُ ق٬ًٝڄ

ٚايػبب إٔ إػًٌُ ٜتٛن٪ٕٚ يًك٠٬ ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ، ٚٗ نٌ 

 (1).ٚن٤ٛ ٜػػٌ إػًِ أْؿ٘ َط٠ أٚ َطتٌ أٚ ث٬ثاڄ

إٔ ايٝٗٛز ناْٛا ÷ َا ضٚاٙ َػًِ ٗ قشٝش٘ عٔ أْؼ _ أٜهاڄ_َٚٔ ا٭َج١ً 

 . ٗ ايبٝٛت اإشا سانت إطأ٠ ؾِٝٗ مل ٜ٪انًٖٛا، ٚمل هاَعٖٛ

ُٳشٹٝضڇ ط :_تعاٍ_ؾأْعٍ اهلل "ايٓيبٻ"ؾػأٍ أقشابٴ ايٓيبٿ ٔٵ ايڃ ْٛٳوځ عٳ ٚٳٜٳػٵأځيڂ

ُٳ ٛٳ أځشٶ٣ ؾځاعٵتٳعڇيڂٛا ايٓٿػٳا٤ٳ ؾٹٞ ايڃ ٖٴ ٌٵ   . إٍ آخط اٯ١ٜ صشٹٝضڇقڂ

                                                 

 .36_35اْٛط ايڀطٜل إٍ اٱغ٬ّ م_  1
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 .(1)+اقٓعٛا نٌ ؾ٤ٞ إ٫ ايٓهاح: ="ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل

ْٚاع اؿا٥ض سطاّ طبعاڄ ٚؾطعاڄ; ؾإْ٘ َهط دساڄ، : =×قاٍ ابٔ ايكِٝ

 . (2)+ٚا٭طبا٤ قاطب١ ؼصض َٓ٘

إٕ : ٚقس أثبت شيو ايڀب اؿسٜح; ؾكايٛا: =×ٚدا٤ ٗ تؿػرل إطاغٞ

 : نطاض اٯت١ٝايٛقاع ٗ ظَٔ اؿٝض وسخ ا٭

آ٫ّ أعها٤ ايتٓاغٌ ٗ ا٭ْج٢، ٚضَا أسسخ ايتٗابات ٗ ايطسِ، ٚٗ _1

إبٝهٌ، أٚ ٗ اؿٛض تهط قشتٗا نطضاڄ بًٝػاڄ، ٚضَا أز٣ شيو إٍ تًـ 

 . إبٝهٌ، ٚأسسخ ايعكِ

إٔ زخٍٛ َٛاز اؿٝض ٗ عهٛ ايتٓاغٌ عٓس ايطدٌ قس ؼسخ ايتٗاباڄ _ 2

، ٚضَا اَتس شيو إٍ اـكٝتٌ ؾآشاُٖا، ْٚؿأ عٔ شيو قسٜسٜاڄ ٜؿب٘ ايػ٬ٕٝ

 . عكِ ايطدٌ، ٚقس ٜكاب ايطدٌ بايعٖطٟ إشا ناْت دطاثُٝ٘ ٗ زّ إطأ٠

ٚع٢ً اؾ١ًُ ؾكطباْٗا ٗ ٖصٙ إس٠ قس وسخ ايعكِ ٗ ايصنط أٚ ٗ ا٭ْج٢، 

 . ٜٚ٪زٟ إٍ ايتٗاب أعها٤ ايتٓاغٌ، ؾتهعـ قشتٗا، ٚنؿ٢ بٗصا نطضاڄ

ِ أْع ا٭طبا٤ احملسثٕٛ ٗ بكاع إعُٛض٠ ع٢ً ٚدٛب ا٫بتعاز عٔ َٚٔ ث

 .(3)+إطأ٠ ٗ ٖصٙ إس٠ نُا ْڀل بصيو ايكطإٓ ايهطِٜ إٓعٍ َٔ يسٕ سهِٝ خبرل

                                                 

 (.302)ِ ضٚاٙ َػً_ 1

 .٫4/234بٔ ايكِٝ  ٗ ٖسٟ خرل ايعباز، ظاز إعاز_ 2

 .318_1/317تؿػرل إطاغٞ _ 3
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ٚشلصا ٫  ٜتؿل َع اؿكا٥ل ايع١ًُٝ،_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ثِ إٕ َا دا٤ ب٘ 

 . ٛم ايؿطع١ٝ ايكطو١تتعاضض اؿكا٥ل ايع١ًُٝ ايكشٝش١ َع ايٓك ّهٔ إٔ

ٚإشا ٚٗط ٗ ايٛاقع َا ٚاٖطٙ إعاضن١ ؾإَا إٔ ٜهٕٛ ايٛاقع فطز زع٣ٛ ٫ 

سكٝك١ شلا، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايٓل غرل قطٜض ٗ َعاضنت٘; ٭ٕ ايٓل ٚسكا٥ل 

 . ٌٝٻعٹڀڃايعًِ ن٬ُٖا قڀعٞ، ٫ٚ ّهٔ تعاضض ايكځ

كس قطضٖا نجرل َٔ ٚيكس قطض ٖصٙ ايكاعس٠ نجرل َٔ عًُا٤ إػًٌُ، بٌ ي

( َٛضٜؼ بٛناٟ)ايهاتب ايؿطْػٞ إؿٗٛض : َِٚٓٗايهڂتٻاب ايػطبٌٝ إٓكؿٌ، 

سٝح بٝٻٔ ٗ ٖصا ايهتاب إٔ ايتٛضا٠ ( ٚايعًِ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ)ٗ نتاب٘ 

احملطٻؾ١، ٚاٱلٌٝ احملطٻف إٛدٛزٜٔ ايّٝٛ ٜتعاضنإ َع اؿكا٥ل ايع١ًُٝ، ٗ 

ب ؾٗازات تؿٛم يًكطإٓ ايهطِٜ غبل بٗا تغذٌ ؾٝ٘ ٖصا ايهاايٛقت ايصٟ 

ِٳ اؿسٜحٳ ٕٴ ايعً  . ايكطآ

ٚأثبت ايهاتب َٔ خ٬ٍ شيو إٔ ايكطإٓ ٫ ٜتعاضض أبساڄ َع اؿكا٥ل 

 (1).ايع١ًُٝ، بٌ إْ٘ ٜتؿل َعٗا ُاّ ا٫تؿام

 ".ؾٗصٙ ْبص٠ ٜػرل٠ دساڄ تؿٗس بػعاض٠ عًِ ايٓيب

                                                 

 .ٕٛضٜؼ بٛناٟ تط١ْ ايؿٝذ سػٔ خايس ٚايعًِ اْٛط ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ_  1
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 ،ٚأدًٗا قسضاڄ ،ٚأع٬ٖا ضتب١ ،ٚأظن٢ ايبؿط١ٜ ،ٖٛ خرل ايدل١ٜ"ْبٝٓا قُس

 . _تباضى ٚتعاٍ_ٚأنطَٗا ع٢ً اهلل  ،ٚأسػٓٗا خًكاڄ

 .ٚأٜسٙ بايٛسٞ ،ٚأنطَ٘ بايطغاي١ ،اختاضٙ اهلل ع٢ً عًِ

ثِ أزب٘ ؾأسػٔ  ،ٚؾڀطٙ ع٢ً نطِٜ اـكاٍ ،دبً٘ ع٢ً ٓٝس اـ٬ٍ

ايت أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ نُا ق ،ؾهإ خًك٘ ايكطإٓ ،ؾطباٙ ؾأسػٔ تطبٝت٘ ،تأزٜب٘

 .ٕا غ٦ًت عٓ٘" عٔ خًك٘  _ضنٞ هلل عٓٗا_

ٔٵ ط :_تعاٍ_ ٚإِا أزب٘ ايكطإٓ َجٌ قٛي٘ ٚٳأځعٵطڇضٵ عٳ َٴطٵ بٹايڃعٴطٵفٹ  ٚٳأڃ ٛٳ  خٴصٵ ايڃعٳؿڃ

ٌٳ ٖٹًٹ ٕڇ ط :_تعاٍ_ٚقٛي٘  (199،ا٭عطاف) صايڃذٳا ٚٳاٱڇسٵػٳا ٍڇ  َٴطٴ بٹايڃعٳسٵ ٘ٳ ٜٳأڃ ٕٻ ايًډ إڇ

ٞڇٚٳإڇٜتٳا٤ٹ  ٚٳايڃبٳػٵ ُٴٓهځطڇ  ٚٳايڃ ٔٵ ايڃؿځشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٚٳٜٳٓٵ  :ٚقٛي٘ (90 ،ايٓشٌ) صشٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢ 

َٴٛضڇط ّڇ ا٭ڂ ٔٵ عٳعٵ َٹ ٕٻ شٳيٹوځ  َٳا أځقٳابٳوځ إڇ  :ٚقٛي٘ (17 ،يكُإ) صٚٳاقٵبٹطٵ عٳًځ٢ 

ٌٳط ُٴشٵػٹٓٹ ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايڃ ٕٻ ايًډ ٚٳاقٵؿځضٵ إڇ ِٵ  ٗٴ ـٴ عٳٓٵ ؾځاقٵؿځضٵ ط :ي٘ٚقٛ (13إا٥س٠،) صؾځاعٵ

ٌٳ ُٹٝ ّڇ ط:ٚقٛي٘ (85اؿذط،) صايكٻؿڃضٳ ايڃذٳ ٔٵ عٳعٵ ُٹ ٕٻ شٳيٹوځ يځ ٚٳغځؿځطٳ إڇ ٔٵ قٳبٳطٳ  ُٳ ٚٳيځ

َٴٛضڇ ٘ٴ ط :ٚقٛي٘ (43ايؿٛض٣،) صا٭ڂ ٚٳبٳٝٵٓٳ ٔٴ ؾځإڇشٳا ايډصٹٟ بٳٝٵٓٳوځ  ٞٳ أځسٵػٳ ٖٹ ازٵؾځعٵ بٹايډتٹٞ 

ِٷ ُٹٝ ٞپ سٳ ٚٳيٹ ٘ٴ  ٚٳ٠څ نځأځْٻ ٔٵ طي٘ ٚقٛ (34ؾكًت،) صعٳسٳا ٌٳ عٳ ٚٳايڃعٳاؾٹ ٜځ  ٌٳ ايڃػٳٝٵ ُٹ ٚٹ ٚٳايڃهځا

ٌٳ ُٴشٵػٹٓٹ ٘ٴ ٜٴشٹبټ ايڃ ٚٳايًډ ٔٿ : طٚقٛي٘ (134آٍ عُطإ،) صايٓٻاؽڇ  ٛډ ٔٵ اي َٹ ادٵتٳٓٹبٴٛا نځجٹرلاڄ 

ِٵ بٳعٵهاڄ ٚٳ٫ ٜٳػٵتٳبٵ بٳعٵهٴهڂ ٚٳ٫ تٳذٳػٻػٴٛا  ِٷ  ٔٿ إڇثٵ ٛډ ٕٻ بٳعٵضٳ اي  .(12اؿذطات،) صإڇ

 . از وكطايتأزٜبات  ٗ ايكطإٓ نجرل ٫ ٜهٚأَجاٍ ٖصٙ  

ثِ َٓ٘  ،ٖٛ إككٛز ا٭ٍٚ بايتأزٜب ٚايتٗصٜب _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٖٚٛ 
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ثِ ٕا أنٌُ  ،ب اـًل ب٘ٚأزٻ ،ايكطإٓبب زٿٜؿطم ايٓٛض ع٢ً ناؾ١ اـًل; ؾإْ٘ أڂ

 .(4:ايكًِ) صِڈٝٵٛٹعٳ لڈًڂ٢ خٴًځعٳيځ وځْٻإڇٚٳط :_تعاٍ_اهلل ي٘ خًك٘ أث٢ٓ عًٝ٘ ؾكاٍ 

ٚعُِٝ يڀؿ٘;  ،اْٛط إٍ عِٛٝ ؾهً٘ ،ٚأمت اَتٓاْ٘ ،ؾػبشاْ٘ َا أعِٛ ؾأْ٘

 (1)!نٝـ أعڀ٢ ثِ أث٢ٓ؟ 

ًل ايعِٛٝ ايصٟ ٚقـ اهلل ب٘ ؾأَا اـ: =×قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

 .َڀًكاڄ، ٖهصا قاٍ فاٖس، ٚغرلٙ ٘ؾٗٛ ايسٜٔ اؾاَع ؾُٝع َا أَط اهلل ب"قُساڄ 

نإ خًك٘ : =_ضنٞ اهلل عٓٗا_ٌ ايكطإٓ، نُا قايت عا٥ؿ١ ٖٚٛ تأٜٚ

 .(2)+ايكطإٓ

 .(3)+بڀٝب ْؿؼ، ٚاْؿطاح قسض_ تعاٍ_ٚسكٝكت٘ إبازض٠ إٍ اَتجاٍ َا وب٘ اهلل 

يع٢ً : قاٍ ابٔ عباؽ ٚفاٖس: =ٗ تؿػرل اٯ١ٜ ايػابك١×ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

ٞٻ، ٫ٚ أضن٢ عٓسٟ َٓ٘، ٚ  .ٖٛ زٜٔ اٱغ٬ّزٜٔ عِٛٝ، ٫ زٜٔ أسبٻ إي

 .ٖٛ آزاب ايكطإٓ: ٚقاٍ اؿػٔ

 .ٖٛ َا نإ ٜأَط ب٘ َٔ أَط اهلل، ٢ٜٗٓٚ عٓ٘ َٔ ْٗٞ اهلل: ٚقاٍ قتاز٠

 .(4)+ٚإع٢ٓ أْو ع٢ً اـًل ايصٟ آثطى اهلل ب٘ ٗ ايكطإٓ

ٖٛ اـًل ا٭نطّ : ٚاـًل ايعِٛٝ: =×ٚقاٍ ايؿٝذ قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض

                                                 

 .358ـ 2/357 ،٭بٞ ساَس ايػعايٞ، اْٛط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ_  1

عٔ خًل ضغٍٛ _ ضنٞ اهلل عٓٗا_سهِٝ أْ٘ غأٍ عا٥ؿ١  َٔ سسٜح ٖؿاّ بٔ( 746)ضٚاٙ َػًِ _ 2

 ".اهلل

 .10/658فُٛع ايؿتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ _ 3

 .2/289 ٗ َٓاظٍ إٜاى ْعبس ٚإٜاى ْػتعٌ، ٫بٔ ايكِٝ َساضز ايػايهٌ_ 4
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٫دتُاع َهاضّ  ;ؼ أؾس ايهُاٍ احملُٛز ٗ طبع اٱْػإٖٚٛ ايباي ،ٗ ْٛع ا٭خ٬م

َٳ ٔٴػٵؾٗٛ سٴ"ا٭خ٬م ٗ ايٓيب اخت٬ف ا٭سٛاٍ إكته١ٝ  ع٢ً ايٓاؽٳ ٘ٹتٹًځَعا

 .(1)+ؾاـًل ايعِٛٝ أضؾع َٔ َڀًل اـًل اؿػٔ ;ؿػٔ إعا١ًَ

ايتسٜٔ،  اعًِ إٔ ْاع اـًل ايعِٛٝ ايصٟ ٖٛ أع٢ً اـًل اؿػٔ ٖٛ: =قاٍٚ

عطؾ١ اؿكا٥ل، ٚسًِ ايٓؿؼ، ٚايعسٍ، ٚايكدل ع٢ً إتاعب، ٚا٫عذلاف َٚ

يًُشػٔ، ٚايتٛانع، ٚايعٖس، ٚايعؿ١، ٚايعؿٛ، ٚاؾٛز، ٚاؿٝا٤، ٚايؿذاع١، 

 . ٚسػٔ ايكُت، ٚايت٪ز٠، ٚايٛقاض، ٚايط١ٓ، ٚسػٔ إعا١ًَ ٚإعاؾط٠

ٚط٬ق١ َٚٛاٖطٖا تكطؾات قاسبٗا ٗ ن٬َ٘،  ،ٚا٭خ٬م نا١َٓ ٗ ايٓؿؼ

 ٔٵٚدٗ٘، ٚثبات٘، ٚسهُ٘، ٚسطنت٘ ٚغهْٛ٘، ٚطعاَ٘ ٚؾطاب٘، ٚتأزٜب أًٖ٘ َٚٳ

 .ٚسػٔ ايجٓا٤ عًٝ٘ ٚايػُع١ ،ٛطٙ، َٚا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ سطَت٘ عٓس ايٓاؽٓٳيٹ

 لٻ، ٚؾُٝا خٴ٘ٴتٳَٻت٘ أڂٚٗ غٝاغ ،ؾؿٞ شيو نً٘"ٚأَا َٛاٖطٖا ٗ ضغٍٛ اهلل

 .(2)+ٚدٛاَع نًُ٘ ،ب٘ َٔ ؾكاس١ ن٬َ٘

 :(3)٘ ايٓب١ٜٛتقاٍ أٓس ؾٛقٞ ٗ ُٖعٜٻ

  ببب  حيبببا ابببه هألخبببلع حيببب  تهببب   هاعبببل   

 

 هاكببببببببببب هء ُقحينهببببببببببب  وحيببببببببببب    عظ ببببببببببب   

 قببببببًم د نببببببً  اق حيببببببت وسببببببو  ابببببب    ُت 

 

 د نبببببببببببببً  ت ببببببببببببب ء  نببببببببببببب    ه  ببببببببببببب ء 

 زه  بببببخل يف هرت بببببق هاعظببببب م   ئبببببل     

 

  ابببببببببببع هاك حيببببببببببب ُءُ ػببببببببببب    هبببببببببببا وُ  

 قبببببببببببببب د ًه وحيقبببببببببببببببو هً  وإذه عفبببببببببببببب ت   

 

  عفبببببببببببب   هدتهببببببببببببلءُ ال  شبببببببببببب ه   

                                                  

 .29/64تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط _ 1

 .29/65تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط _ 2

 .36_1/35ايؿٛقٝات _ 3



 

 

010 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 "يف عظنة خلق الييب 9 املبحث الثاىي9 الفصل الثاىي

 

 

 

 

 وإذه  محببببببببببببببببببت    ببببببببببببببببببت     و    

 

  ببببببذههل يف هاببببببو      بببببب  ها محبببببب ء  

 وإذه غ بببببببت   غبببببب   بببببب  غ ببببببب    

 

 يف هذتببببببببق ال غببببببببػا وال  ػ بببببببب ء    

 وإذه  غبببببببب ت  ببببببببذه  يف حي غبببببببب ته 

 

 حت ُّبببببببببم  و  ببببببببب ء و غببببببببب  هاكبببببببببجرِي 

 وإذه خطببببببببببببت     نببببببببببب      بببببببببببزة    

 

 وا ق بببببببب    كبببببببب ء  ي تعبببببببب و هانببببببببو  

 ك غببببب  وإذه ق ببببب ت  بببببل ه ت ببببب    

 

 حيبببا هاشببب  ء ق ببب ءُ  دببب ء هرت ببب     

 وإذه مح بببببببت  هملببببببب ء   ُ ببببببب  د واببببببب   

 

 وهمل ببببببببببب      ببببببببببب ُء  هل هاق  صببببببببببب   

 ههلل   وإذه  دببببببببب ت    بببببببببت   بببببببببتُ  

 

 عبببببببوهُء ع  بببببببه هملشببببببب ذريِ  ُلُخًو  ببببببب 

 وإذه حي كبببببت هابببببنفص ق بببببت    ببببب    

 

 هل حيببببب  حي كبببببت  بببببوه  هاظببببب ء  واببببب    

  ًةًظبببببببببببع  زوٍز  خبببببببببببرُي وإذه  ن بببببببببببت  

 

   ن ببببببببببببت  ببببببببببببوو خل ه  بببببببببببب ءوإذه ه 

 زتشبببب  ً  وإذه صببببشبت     ها  بببب ء   

 

 وهرت طببببببب ُء يف  ببببببب د  هألصبببببببش  ُ  

 وإذه  خبببببببببذت هاعهبببببببببو  و  عط  بببببببببه 

 

  ذ  بببببببببُع عهبببببببببو  ذحيببببببببب   وو ببببببببب ء 

   ف ًن  ببببببػ وإذه حيظبببببب ت إا هاعببببببوه     

 

 (1)وإذه د  ببببببببببت    ببببببببببخل هانكببببببببببب ء   

 

 

 خل ا شبببببببف ه حيبببببببوه  ً   بببببببْ س  ومتبببببببوُّ

 

 س ببببب    ببببب ق  ع غبببببخل  هاشبببببفه ء  

 يف كبببل  فبببص حيبببا ُسبببط   حيه  ببب      

 

 واكبببببببببل  فبببببببببٍص يف  بببببببببوه    دببببببببب ء 

 وهاببببببب  ي   ُ بببببببنه  همل هنبببببببُو دو بببببببه   

 

 ك اشببببببب ب   ت ببببببب    بببببببه ه  هء  

ٚأخ٬ق٘، ؾتشسثٛا عٔ  "ٗ سلا٥ٌ ايٓيب _ ضِٓٗ اهلل_ٚيكس نتب ايعًُا٤  

سًُ٘، ٚعؿٛٙ، ٚضٓت٘، ٚؾؿكت٘، ٚسٝا٥٘، ٚؾذاعت٘، ٚدٛزٙ، ٚنطَ٘، 

ا٥٘، ٚأَاْت٘، ٚإٜجاضٙ، ٚتٛانع٘، ٚيٌ داْب٘، ٚنطّ ٚقسق٘، ٚبطٙ، ٚٚؾ

 .َعؿطٙ، ٚمٛ شيو ٖا بًؼ ب٘ ايصض٠ٚ ٗ نٌ خًل نطِٜ

                                                 

 .ضٜض بٌ ضوٌ: ٤ايٓهبا_ 1
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 .ٚأَٓع شَاض ٚؽًل غًك٘ نإ ٗ أعع دٛاض، ؾُٔ تأغ٢ ب٘،

ٚايٓكط٠ نُا إٔ عػب َتابعت٘ تهٕٛ  ٚايهؿا١ٜ، ؾبشػب َتابعت٘ تهٕٛ ايعع٠،

ٚدعٌ  عًل غعاز٠ ايساضٜٔ َتابعت٘،_ شاْ٘غب_ؾاهلل  ;اشلسا١ٜ ٚايؿ٬ح ٚايٓذا٠

 .ؾكا٠ٚ ايساضٜٔ ٗ كايؿت٘

ٚاي١ٜ٫ٛ  ٚايٓكط٠، ٚايهؿا١ٜ، ٚايعع٠، ٚايؿ٬ح، ؾٮتباع٘ اشلس٣ ٚا٭َٔ،

 .خط٠ٗ ايسْٝا ٚاٯٚطٝب ايعٝـ  ٚايتأٜٝس،

ٚايؿكا٤ ٗ  ٚاـص٫ٕ، ٚايه٬ٍ، ٚاـٛف، ٚايكػاض، ٕٚدايؿٝ٘ ايصي١،

 . (1)ايسْٝا ٚاٯخط٠

ٚأقّٛ  ،َٔ أَجٌ ايڀطم _ْٚؿط أخ٬ق٘ ايهط١ّ  ،ؾبػ٘ سلا٥ً٘ اؿُٝس٠

ٚغًِ  ،بٌ إٕ شيو َطق٢ ايعع ،ٚنػط ؾٛن١ ايباطٌ ،ايػبٌ ؿػِ ايؿػاز

 . ٚغبٌٝ ايتأغٞ ،ايػعاز٠

 "ٚؾُٝا ًٜٞ َٔ أغڀط شنط يبعض َا ضقُت٘ أق٬ّ ايعًُا٤ ٗ أخ٬م ايٓيب 

أٚ إنجاض َٔ  ،شنط يٮغاْٝس زٕٚ ٚشيو ع٢ً غبٌٝ ا٫ختكاض ٚا٫ختعاٍ،

 .اٱسا٫ت; إش إكاّ يٝؼ َكاّ إطاي١ ٚإغٗاب

  :َا ًٜٞ_ ّعًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬_ؾُُا قٌٝ ٗ أخ٬ق٘ 

 . ٚأعـ ايٓاؽ ،ٚأعسٍ ايٓاؽ ،ٚأؾذع  ايٓاؽ ،أسًِ ايٓاؽ"نإ 

ٚإٕ ؾهٌ ؾ٤ٞ ٚمل هس  ،٫ ٜبٝت عٓسٙ زٜٓاض ٫ٚ زضِٖ ،ٚنإ أغد٢ ايٓاؽ

 .إٍ َٓعي٘ ست٢ ٜتدلأ َٓ٘ إٍ َٔ وتاز إيٝ٘ أٙ ايًٌٝ مل ٜأٚٚؾادَٔ ٜعڀٝ٘ 

                                                 

 .1/37اْٛط ظاز إعاز ٫بٔ ايكِٝ _  1
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ٚنإ شيو أٜػط َا هس َٔ  ،عاَ٘ ؾك٘ تٳٛٵتاٙ اهلل إ٫ قڂآٚنإ ٫ ٜأخص ٖا 

ثِ ٜعٛز  ،٫ٚ ٜػأٍ ؾ٦ٝاڄ إ٫ أعڀاٙ ،شيو ٗ غبٌٝ اهلل ٢ٜٚطن ،ايتُط ٚايؿعرل

 . ٤ ايعاّ إٕ مل ٜأت٘ ؾ٤ٞؾٝ٪ثط َٓ٘ ست٢ إْ٘ ضَا استاز قبٌ اْكها ،عاَ٘ تإٍ قٛ

َٳ ،ٜٚطقع ايجٛب ،ٚنإ ىكـ ايٓعٌ ٜٚكڀع ايًشِ  ،١ٓ أًٖ٘ٗٵٚىسّ ٗ 

 . ٫ ٜجبت بكطٙ ٗ ٚد٘ أسس ،ٚنإ أؾس ايٓاؽ سٝا٤ٶ ،َعٗٔ

أٚ ؾدص  ،ٜٚكبٌ اشلس١ٜ ٚيٛ أْٗا دطع١ يي ،ٚنإ هٝب زع٠ٛ ايعبس ٚاؿط

٫ٚ ٜػتهدل عٔ إداب١  ،٫ٚ ٜأنٌ ايكسق١ ،ٜٚأنًٗا ،ٜٚهاؾ٧ عًٝٗا ،أضْب

 . ٚإػهٌ ١ٹَٳزع٠ٛ ا٭ځ

 ،ٚنإ ٜعكب اؿذط ع٢ً بڀٓ٘ َٔ اؾٛع ،٫ٚ ٜػهب يٓؿػ٘ ،ٜػهب يطب٘

ٚإٕ ٚدس  ،ع عٔ َڀعِ س٬ٍض٫ٚ ٜتٛ ،٫ٚ ٜطز َا ٚدس ،ٜأنٌ َا سهط ٠َٚط

ٚإٕ  ،٘أنً أٚ ؾعرلڈ طٍّبٴ عٳبٵٚإٕ ٚدس خٴ ،ٚإٕ ٚدس ؾٛا٤ٶ أنً٘ ،ُطاڄ زٕٚ خبع أنً٘

ٚإٕ ٚدس بڀٝداڄ أٚ  ،ٚإٕ ٚدس يبٓاڄ زٕٚ خبع انتؿ٢ ب٘ ،سًٛاڄ أٚ عػ٬ڄ أنً٘ ٚدس

 . ضطباڄ أنً٘

 . ّٚؿٞ ٚسسٙ بٌ أعسا٥٘ ب٬ ساضؽ ،ٜٚؿٗس اؾٓا٥ع ،ٚنإ ٜعٛز إطن٢

 ،ٚأبًػِٗ َٔ غرل تڀٌٜٛ ،ٚأغهِٓٗ َٔ غرل ندل ،ٚنإ أؾس ايٓاؽ تٛانعاڄ

 . ْٝا٫ ٜٗٛي٘ ؾ٤ٞ َٔ أَٛض ايس ،ٚأسػِٓٗ بؿطاڄ

ؾُا  ،قٛفٺ َٚط٠ دب١ځ ،ّاْٝاڄ ط٠ٺبٳسٹ زٳطٵَٚط٠ بٴ ،ؾُط٠ سل١ً ،ًٜبؼ َا ٚدس

 .ٚدس َٔ إباح يبؼ

 ،اڄَٚط٠ ٓاض ،َٚط٠ بػ١ً ؾٗبا٤ ،َٚط٠ بعرلاڄ ،َط٠ ؾطغاڄ ،ٜطنب َا أَهٓ٘
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 . ساؾٝاڄ َٚط٠ ّؿٞ ضاد٬ڄ

أيـ ٜٚت ،ٜٚهطّ أٌٖ ايؿهٌ ٗ أخ٬قِٗ ،ٜٚ٪انٌ إػانٌ ،هايؼ ايؿكطا٤

ثطِٖ ع٢ً َٔ ٖٛ أؾهٌ ٪ٜكٌ شٟٚ ضٓ٘ َٔ غرل إٔ ٜ ،أٌٖ ايؿطف بايدل شلِ

َِٗٓ. 

 ،ّعح ٫ٚ ٜكٍٛ إ٫ سكاڄ ،ٜكبٌ َعصض٠ إعتصض إيٝ٘ ،٫ هؿٛ ع٢ً أسس

 . تطؾع ا٭قٛات عًٝ٘ ؾٝكدل ،ٜػابل أًٖ٘ ،ٜهشو َٔ غرل قٗك١ٗ

ي٘ َٓ٘ ٗ ق٬ح أٚ ؾُٝا ٫ بس  _تعاٍ_ٚنإ ٫ ّهٞ ي٘ ٚقت ٗ غرل عٌُ هلل 

 .ْؿػ٘

ٖصا ٖٚصا إٍ اهلل  ٜسعٛ ،ب ًَهاڄ ًٕه٘ا٫ٚ ٜٗ ،٫ وتكط َػهٝٓاڄ يؿكطٙ ٚظَاْت٘

ٖٚٛ أَٞ  ٚايػٝاغ١ ايتا١َ ،ي٘ ايػرل٠ ايؿان١ً _تعاٍ_قس ْع اهلل  ،َػتٜٛاڄ زعا٤ٶ

 . ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب

 ،أب ي٘ ٚٗ ضعا١ٜ ايػِٓ ٜتُٝاڄ ٫ ،ٗ ؾكطٙ ْٟؿأ ٗ ب٬ز اؾٌٗ ٚايكشاض

ٚأخباض ا٭ٚيٌ  ،ٚايڀطم اؿُٝس٠ ،ْٝع قاغٔ ا٭خ٬م _تعاٍ_ؾعًُ٘ اهلل 

 ،ٚايػبڀ١ ٚاـ٬م ٗ ايسْٝا ،َٚا ؾٝ٘ ايٓذا٠ ٚايؿٛظ ٗ اٯخط٠ ،ٚاٯخطٜٔ

 . ايؿهٍٛ ٚتطىځ ،ٚيعّٚ ايؿهٌ

، ٫ٚ َٚا يعٔ اَطأ٠ ق٘ ،َا ؾتِ أسساڄ َٔ إ٪ٌَٓ إ٫ دعٌ شلا نؿاض٠ ٚض١ٓ

 . ًع١ٓب خازَاڄ

َٚا اْتكِ  _تعاٍ  _إ٫ إٔ ٜهطب بٗا ٗ غبٌٝ اهلل  ،بٝسٙ ق٘ اڄَٚا نطب أسس

ط بٌ أَطٜٔ إ٫ اختاض ٝٿَٚا خٴ ،َٔ ؾ٤ٞ قٓع إيٝ٘ ق٘ إ٫ إٔ تٓتٗو سط١َ اهلل
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 . ؾٝهٕٛ أبعس ايٓاؽ َٔ شيو ،ع١ ضسِٝأٜػطُٖا إ٫ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إثِ أٚ قڀ

 .إ٫ قاّ َع٘ ٗ سادتَ٘ٚا نإ ٜأتٝ٘ أسس سط أٚ عبس أٚ أ١َ 

َٚا نإ هعٟ بايػ١٦ٝ  ،٫ٚ قداباڄ ٗ ا٭غٛام ،٫ٚ غًٝٛاڄ ٚمل ٜهٔ ؾٛاڄ

 . ايػ١٦ٝ ٚيهٔ ٜعؿٛ ٜٚكؿض

َٚٔ قازَ٘ ؿاد١ قابطٙ ست٢ ٜهٕٛ  ،ٚنإ َٔ خًك٘ إٔ ٜبسأ َٔ يكٝ٘ بايػ٬ّ

 .ٖٛ إٓكطف

َٔ  اڄأسس ٚنإ إشا يكٞ ،ؾرلغٌ ٜسٙ ست٢ ٜطغًٗا اٯخط ،بٝسٙ َٚا أخص أسسٷ

 . ثِ ؾس قبهت٘ عًٝٗا ،ؾؿابه٘ ،ثِ أخص بٝسٙ ،أقشاب٘ بسأٙ بإكاؾش١

 ،٠ّٛٚػو بٝسٙ عًُٝٗا ؾب٘ اؿبٵ ،ٚنإ أنجط دًٛغ٘ ٜٓكب غاقٝ٘ ْٝعاڄ

ٚمل ٜهٔ ٜعطف فًػ٘ َٔ فًؼ أقشاب٘; ٭ْ٘ نإ هًؼ سٝح اْت٢ٗ ب٘ 

بٗا ع٢ً أسس إ٫  َٚا ض٩ٟ ق٘ َازاڄ ضدًٝ٘ بٌ أقشاب٘; ست٢ ٫ ٜهٝل ،اجملًؼ

 . إٔ ٜهٕٛ إهإ ٚاغعاڄ ٫ نٝل ؾٝ٘

ٓ٘ ٚبٝٓ٘ قطاب١ ٫ٚ ٝبعًٝ٘ ست٢ ضَا بػ٘ ثٛب٘ ٕٔ يٝؼ ٚنإ ٜهطّ َٔ ٜسخٌ  

 .ضناع هًػ٘ عًٝ٘

ؾإٕ أب٢ إٔ ٜكبًٗا ععّ عًٝ٘  ٚنإ ٜ٪ثط ايساخٌ عًٝ٘ بايٛغاز٠ اييت ؼت٘، 

 . ست٢ ٜؿعٌ

ٌٻ ،ٓاؽ عًَٝ٘ٚا اغتكؿاٙ أسس إ٫ ٚٔ أْ٘ أنطّ اي  دًؼ  ٔٵَٳ ٚنإ ٜعڀٞ ن

 . ٚيڀٝـ قاغٓ٘ ٚتٛدٗ٘ ٚسسٜج٘، ٚزلع٘، ْكٝب٘ َٔ ٚدٗ٘،إيٝ٘ 

 . ٚفًػ٘ َع شيو فًؼ سٝا٤ ٚتٛانع ٚأَا١ْ

ٞ ٓٿهځٚنإ ٜٴ ٚاغتُاي١ يكًٛبِٗ، ٚيكس نإ ٜسعٛ أقشاب٘ بهٓاِٖ; إنطاَاڄ شلِ،
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شلٔ  ٬تٞايٓػا٤ اي_ أٜهاڄ_ٜٚهين  اٙ ب٘،ٓٻؾهإ ٜسع٢ َا نځ َٔ مل تهٔ ي٘ ن١ٝٓ،

ب٘  ؾٝػتًٌ ٜٚهين ايكبٝإ، مل ًٜسٕ ٜبتس٨ شلٔ ايه٢ٓ، اي٬تٞٚ أ٫ٚز،

 . قًٛبِٗ

ٚخرل  ،ف ايٓاؽ بايٓاؽأٚنإ أض ،ٚأغطعِٗ ضناڄ ،ٚنإ أبعس ايٓاؽ غهباڄ

 . ٚنإ ٫ ٜؿاؾ٘ أسساڄ َا ٜهطٖ٘ ،ايٓاؽ يًٓاؽ

ٚا٫ٖتسا٤  ٚا٫تػا٤ ب٘، ع٘،تبااضظقٓا اهلل سػٔ  ٖصٙ بعض أخ٬ق٘ ٚسلا٥ً٘، 

 (1).بٗسٜ٘

                                                 

ٚاْٛط  ،ؼكٝل قُس عؿٝـ ايععيب 283_ 262، 280_ 186اْٛط ايؿُا٥ٌ احملُس١ٜ يًذلَصٟ م _  1

" ٚأخ٬م ايٓيب  ،358_ 1/161ا٭ْٛاض ٗ سلا٥ٌ ايٓيب إدتاض يًبػٟٛ ؼكٝل ايؿٝذ إبطاِٖٝ ايٝعكٛبٞ 

_ 551ٚز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ ٭بٞ ْعِٝ م  ،98_ 13كٝل عكاّ ايسٜٔ ايكبابڀٞ مقبٗاْٞ ؼ٭بٞ ايؿٝذ ا٭

، ٚسلا٥ٌ ايطغٍٛ ٚز٥٫ٌ ْبٛت٘ ٚؾها٥ً٘ ٚخكا٥ك٘ ٫بٔ نجرل 387_ 2/357ٚإسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  ،656

1/73 _152. 
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 :ا  ه"إخلص هانيب : واًل

ٚنٝـ ٫ _ دٌ ٚع٬_أؾس ايٓاؽ إخ٬قاڄ يطب٘ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_نإ 

ٔٻ طٜهٕٛ نصيو، ٖٚٛ ايصٟ أٚس٢ إيٝ٘ ضب٘  ْٛٳ ٚٳيځتٳهڂ ُٳًڂوځ  ٔٻ عٳ ٔٵ أځؾٵطٳنڃتٳ يځٝٳشٵبٳڀځ يځ٦ٹ

ٔٳ  ٔٵ ايڃدٳاغٹطڇٜ  .(ايعَط) ص(65)َٹ

ٔٳ طٚأٚس٢ إيٝ٘  ٔٵ ايؿٻانٹطڇٜ َٹ ٔٵ  ٚٳنڂ ٘ٳ ؾځاعٵبٴسٵ  ٌٵ ايًډ  .(ايعَط) ص(66)بٳ

ٔٳطٚأٚس٢ إيٝ٘  ٘ٴ ايسٿٜ ٌٳ يځ َٴدٵًٹكٹ ٘ٳ  َٹطٴٚا إڇ٫ډ يٹٝٳعٵبٴسٴٚا ايًډ َٳا أڂ  .(5:ايب١ٓٝ)ص ٚٳ

إِا ا٭عُاٍ بايٓٝات، ٚإِا يهٌ اَط٨ َا : =نٝـ ٫ ٜهٕٛ نصيو ٖٚٛ ايكا٥ٌ

٣ْٛ+(1). 

أْا أغ٢ٓ : =_عع ٚدٌ_عٔ ضب٘ قٛي٘   ٜهٕٛ نصيو ٖٚٛ ايصٟ ٜطٟٚنٝـ ٫

َٓ٘ بط٤ٟ، ٖٚٛ  اؾأْ ؾُٔ عٌُ ع٬ُڄ ؾأؾطى ؾٝ٘ غرلٟ ;ايؿطنا٤ عٔ ايؿطى

 .(2)+يًصٟ أؾطى

تككٞ َٛاٖط إخ٬ق٘ يڀاٍ ب٘ إكاّ، ٚاجملاٍ ٫ ٜتػع يصيو،  ٚيٛ أضاز أسسٷ

ايصٟ ٖٛ ضٚح  ا إخ٬ق٘شنط يؿ٤ٞ َٔ تًو إٛاٖط اييت ٜتذ٢ً بٗ ًٜٞ ٚؾُٝا

 :ايع١ُٛ، ؾُٔ شيو َا ًٜٞ

ٟ إ٫ ؾكس نإ قاٗ ايػطٜط٠ ٫ ٜبػٞ إ٫ ٖسٜاڄ، ٫ٚ ٜٓٛ: قؿا٤ غطٜطت٘_ 1

                                                 

 (.1)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 (.2985)أخطد٘ َػًِ _  2
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ٛٻ ٗ ا٭ضض، ٫ٚ قطف ٚدٛٙ ايٓاؽ إيٝ٘  .إق٬ساڄ; ؾًِ ٜهٔ ٜطٜس ايعً

ؾُا نإ : غ٬َت٘ َٔ ا٭غطاض ايؿدك١ٝ، ٚتطؾع٘ عٔ إڀاَع ايس١ْٜٛٝ_ 2

خا٬َڄ; ؾٝڀًب بٗصٙ ايسع٠ٛ ْبا١ٖ ؾإٔ ٚٚدا١ٖ; _ ٚغ٬َ٘ عًٝ٘ قًٛات اهلل_

ؾإٕ ٗ ؾطف أغطت٘، ٚب٬غ١ َٓڀك٘، ٚنطّ خًك٘ َا ٜهؿٝ٘ ٭ٕ وطظ ٗ قَٛ٘ 

 .ايععا١َ يٛ ؾا٤

َٚا نإ َك٬ڄ سطٜكاڄ ع٢ً بػڀ١ ايعٝـ; ؾٝبػٞ بٗصٙ ايسع٠ٛ ثطا٤اڄ; ؾإٕ عٝؿ٘ 

عٔ عٝؿ٘ ّٜٛ نإ ٬ٜقٞ ٗ  ّٜٛ نإ ايصٖب ٜكب ٗ َػذسٙ ضناَاڄ ٫ ىتًـ

ّٳ نإ ٜتعبس ٗ غاض سطا٤ نعٝؿ٘ ّٜٛ أًٚت ، غبٌٝ ايسع٠ٛ أش٣ نجرلاڄ ٚعٝؿٳ٘ ٜٛ

 (1).ضاٜتٴ٘ ايب٬زٳ ايعطب١ٝ، ٚأطًت ع٢ً ٖايو قٝكط َٔ ْاس١ٝ تبٛى

دٌ _ؾكس نإ ٤ًٖٛ ايكًب غؿ١ٝ اهلل  :_عع ٚدٌ_ق٠ٛ إقباي٘ ع٢ً اهلل _ 3

ٜكّٛ بايسع٠ٛ، _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ؾهإ  َٛقٍٛ اشل١ُ بعبازت٘;_ ٚع٬

بايصنط، ٚايك٠٬، _ تعاٍ_ٜٚهٝـ إٍ ٖصا ايعٌُ ايعِٛٝ ايتكطب إٍ اهلل 

 .ٚايكٝاّ، ٚت٠ٚ٬ ايكطإٓ

٘ٹ ْٳاؾٹًځ١ڄ يځوځ : ط_تعاٍ_ٚنإ ٜتٗذس بايًٌٝ ع٢ً ٚؾل قٛي٘  ٗٳذٻسٵ بٹ ٌڇ ؾځتٳ ٔٵ ايًډٝٵ َٹ ٚٳ

َٳ ٕٵ ٜٳبٵعٳجٳوځ ضٳبټوځ  ُٴٛزاڄ عٳػٳ٢ أځ َٳشٵ  .(اٱغطا٤) ص(79)كځاَاڄ 

يٝكّٛ "ٕ نإ ايٓيبإ: =أْ٘ قاٍ ÷ عٔ إػرل٠ بٔ ؾعب١ دا٤ ٗ ايكشٝشٌ

 (1)+.أؾ٬ أنٕٛ عبساڄ ؾهٛضاڄ= :قسَاٙ ؾٝكاٍ ي٘، ؾٝكٍٛ (2)يٝكًٞ ست٢ تطّ

                                                 

 .205اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  1

 .تٓتؿذ_  2
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ؾٝهجط ؾٝ٘ َٔ  ;ٚنإ ىل ضَهإ َٔ ايعباز٠ َا ٫ ىل غرلٙ َٔ ايؿٗٛض

 .٠ ٚايصنط، ٚا٫عتهاف٠ ايكطإٓ، ٚايك٬ٚت٬

: َٚا نإ ىطز عٓ٘ ؾٗط ست٢ ٜكّٛ َٓ٘، ٚضَا قاّ أٜاَاڄ َتتابع١; ست٢ ٜكاٍ

 .٫ٜؿڀط

 .يٝٛؾط غاعات يًٝ٘ ْٚٗاضٙ ع٢ً ايعباز٠ ;ايكّٛ ٗ ضَهإ (2)ٚنإ ٜٛاقٌ

يػت : =إْو تٛاقٌ، ؾٝكٍٛ: ٚنإ ٢ٜٗٓ أقشاب٘ عٔ ايٛقاٍ ؾٝكٛيٕٛ ي٘

 (3).+ٝڀعُين ٜٚػكٝينإْٞ أبٝت عٓس ضبٞ ؾ: ن٦ٝٗتهِ

ٜؿٝه٘ ع٢ً قًب٘ َٔ  إعاضف، َٚأَ ٚإطاز َٔ إطعاّ اهلل ٚغكٝ٘ َا ٜػصٜ٘ ب٘ 

 .يص٠ إٓادا٠، َٚا ّسٙ ب٘ َٔ ايك٠ٛ ٚا٭يڀاف

ٜكًٞ ٗ سذطت٘ ْاؾ١ً نُا ٜكًٞ ٗ ؾٗٛ  ;ٚنإ ضٚح عبازت٘ اٱخ٬م

 ايػط نُا ٜعٌُ ي٘ إػذس، ٜٚصنط اهلل خايٝاڄ نُا ٜصنطٙ ٗ ْاع١، ٜٚعٌُ ي٘ ٗ

 (4).ٗ ايع١ْٝ٬

" عٔ عٌُ ضغٍٛ اهلل_ ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚقس غ٦ًت أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ 

 (5)+ٜڀٝل؟"، ٚأٜهِ ٜڀٝل َا نإ ضغٍٛ اهلل١نإ عًُ٘ زّ=: ؾكايت

________________________ 

 

 (.2820)َٚػًِ ( 6106ٚ  4556ٚ  1078)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

 .ٜٳكٹٌ ايًٌٝ بايٓٗاض ٗ ايكّٛ ٌَٜٛ أٚ أٜاَاڄ_  2

 (.1105ٚ  1102)َٚػًِ ( 1866ٚ  1862ٚ  1822)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 .65_64اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  4

 (.1886)أخطد٘ ايبداضٟ _  5



 

021 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 وصدق عزميتُ "يف إخالص الييب 9 املبحث الثالث9 الفصل الثاىي

 

 

 

 

 

ٕا  كاڄ ٗ َا ٜؿعٌ قازقاڄ ؾُٝا ٜبًؼكً_ قًٛات اهلل عًٝ٘_ٚيٛ مل ٜهٔ قُس 

اض بعبازات ٜأخص بٗا ْؿػ٘ ٗ اؿهط ٚايػؿط، ٜٚكّٛ اغتڀاع إٔ ّٮ ايًٌٝ ٚايٓٗ

 (1).ٗ سذطت٘ ٚأٌٖ اؿذط٠ ْا٥ُٕٛ ٜكّٛ بٗا بٗا ٗ ايع١ْٝ٬ نُا

إش يٛ نإ يًؿٗٛات عًٝ٘ َٔ غبٌٝ يصٖبت ب٘ ٗ ابتػا٤ : ظٖسٙ ٗ ايسْٝا_ 4

ايعٝـ ايٓاعِ َصٖب أٚي٦و ايصٜٔ ٜتٛاٖطٕٚ بايعٖس إشا مل هسٚا; ست٢ إشا َا 

ٚضأٚا ظٖط٠ اؿٝا٠ ايسْٝا طٛع أّاِْٗ خًعٛا ثٛب ايعٖس، ٚؼٛيٛا إٍ  ،أٜػطٚا

 .نجرلاڄ أٚ ق٬ًٝڄ ٙٹطٳطبٝع١ ايؿٻ

ٚأَا ظٖسٙ ٗ ايسْٝا ؾكس تكسّ َٔ ا٭خباض ٗ ٖصٙ = :×قاٍ ايكانٞ عٝاض

 .ايػرل٠ َا ٜهؿٞ

ٚسػبو َٓ٘ تكًً٘ َٓٗا، ٚإعطان٘ عٔ ظٖطتٗا، ٚقس غٝكت إيٝ٘ عصاؾرلٖا، 

 (2)+.عًٝ٘ ؾتٛسٗا إٍ إٔ تٛٗ ٚزضع٘ َط١ْٖٛ عٓس ٜٗٛزٟ ٗ ْؿك١ عٝاي٘ ٚتطازؾت

ؾكس نإ ٕكاحل  ؾ٬ ٜٓاٗ ظٖسٙ; _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_أَا تعسز ظٚدات٘ 

 (4)(3).د١ًًٝ، َٚكاقس ْب١ًٝ

                                                 

 .70، ٚقُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م138_٥1/135ٌ ايطغٍٛ اْٛط سلا_  1

 .180_1/179ايؿؿا _  2

، ٚقُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ 134_1/109، ٚسلا٥ٌ ايطغٍٛ 188_1/184اْٛط ايؿؿا _  3

 .96ٚ  65_64م

شٝض يٛ ضدعٓا إٍ ايتاضٜذ ايك= :َبٝٓاڄ ؾ٦ٝاڄ َٔ تًو اؿهِ×ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس بٗذ١ ايبٝڀاض_  4

ٕٻ ايتعسزٳ، أٚ اؾُع بٌ ايتػع مل ٜهٔ إ٫ بعس ٖذطت٘ " ٗ أظٚاز ايٓيب  " أَٗات إ٪ٌَٓ، يعًُٓا أ

 ".إٍ إس١ٜٓ ٗ ايػٓٛات ايعؿط ا٭خرل٠ َٔ عُطٙ 

= 
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________________________ 

 

أَا ٗ َه١ ؾكس عاف ؾٝٗا قبٌ اشلذط٠ ث٬ث١ ٚٔػٌ عاَاڄ، مل هُع ٗ أثٓا٥ٗا بٌ ظٚدتٌ ق٘،   =

قس تعٚز بٗا _ عسا إبطاِٖٝ; ؾإْ٘ َٔ َاض١ٜ ايكبڀ١ٝ_يت ناْت أٍٚ أظٚاد٘ ٚأّ أ٫ٚزٙ ٚايػٝس٠ خسه١ اي

ٖٚٞ اَطأ٠ ٗ ا٭ضبعٌ َٔ عُطٖا، ٖٚٛ ٗ اـاَػ١ ٚايعؿطٜٔ َٔ سٝات٘ ايؿطٜؿ١، ٗ ْهاض٠ ايكبا، 

عاَاڄ، ثِ تٛؾٝت ٖٚٞ عذٛظ ٗ  25ٚضٜعإ ايؿت٠ٛ، ْٚاٍ ايڀًع١، ٚنُاٍ ايطدٛي١، ٚعاؾت َع٘ 

 .ـاَػ١ ٚايػتٌ َٔ عُطٖاا

ٔٻ اؿاد١ إٍ ايٓػا٤ َع خسه١، إطأ٠ ايجٝٿب اييت تعٜس عٓ٘ ٗ ايػٔ ٔػ١  قه٢ سٝا٠ ايؿباب، ٚغ

عؿط عاَاڄ، ٚمل ٜتعٚز عًٝٗا، ٫ٚ أسب بعسٖا أسساڄ أنجط َٔ سب٘ شلا، ٚنإ طٍٛ سٝات٘ ٜصنطٖا، 

تعين _اْت إ٫ عذٛظاڄ أبسيو اهلل خرلاڄ َٓٗا ٌٖ ن: =ٜٚهطّ قسٜكاتٗا َٚعاضؾٗا، ٕٚا قايت ي٘ عا٥ؿ١

ٍٸ عساث١ غٓٗا ْٚاشلا، ٚنْٛٗا بٓت قسٜك٘ ا٭ٍٚ، ٚقسٜك٘ ا٭ندل أبٞ بهط _ ْؿػٗا _ ÷ ٚناْت تٴسٹ

َٳٓٳتٵ بٞ إش نؿط ايٓاؽ، ٚقسقتين إش نصبين : =ؾػهب، ٚقاٍ: قايت ٚاهلل َا أبسيين خرلاڄ َٓٗا، آ

 +.ٓاؽ، ٚضظقين اهلل َٓٗا ايٛيس زٕٚ غرلٖا َٔ ايٓػا٤ايٓاؽ، ٚٚاغتين َاشلا إش سطَين اي

٫ ْٛرل شلا، ٚيٛ ؾا٤ يتعٚز عػإ ا٭بهاض، أٚ يٛ ؾا٤ يتعٚز " َٔ ٖصا ايؿاٖس تعًِ إٔ عؿډتٳ٘ 

ع٢ً خسه١ نُا نإ ٜؿعٌ غرلٙ، ٫غُٝا إٔ تعسز ايٓػا٤ نإ ٗ اؾا١ًٖٝ ؾا٥عاڄ دساڄ، ٚيٝؼ ي٘ سسٷ 

ـٻ نُرلٴٙ،  .ٚمل ّسٻ عٝٓ٘ إٍ ظٖط٠ اؿٝا٠، ٚظٜٓتٗا َعٌ، ٚيهٓ٘ ع

ٔٻ عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط، ٚسؿك١ بٓت عُط، ٚأّ سبٝب١ " أَا باقٞ أظٚاد٘  ؾدُؼ َٔ قطٜـ، ٖٚ

بٓت أبٞ غؿٝإ، ٚغٛز٠ بٓت ظَع١، ٚأّ غ١ًُ بٓت أ١َٝ، ٚأَا ا٭ضبع ايباقٝات ؾٗٔ قؿ١ٝ بٓت سٝٞ 

بٓت دشـ ا٭غس١ٜ، ٚدٜٛط١ٜ بٓت اؿاضخ  اـٝدل١ٜ، ١َُْٛٝٚ بٓت اؿاضخ اشل٬ي١ٝ، ٚظٜٓب

 .إكڀًك١ٝ، ٚيٝؼ ؾٝٗٔ نِّٗٔ بٹهڃطٷ إ٫ عا٥ؿ١

بعس ٖذطت٘ إٍ إس١ٜٓ ببهع ْػ٠ٛ ٗ بهع غٌٓ ٖٛ ايعٓا١ٜ بإق٬ح ايبٝٛت،  "ٚاؿه١ُ ٗ تعٚد٘ 

 ،ٚتٗصٜب ايٓؿٛؽ، ْٚؿط ايؿه١ًٝ، ٚإٔ تهٕٛ أظٚاد٘ قس٠ٚ سػ١ٓ ؾُٝع ايٓػا٤ ٗ تًكٞ ايعًِ

 +.اؿه١ُ، ٚايط١ٓ، ٚايتك٣ٛ ٚايعباز٠، ٚايذلب١ٝ ٚايتعًِٝٚ

قس قڂكٹط ع٢ً " ؾأْت تط٣ إٔ ايٓيب: =ٗ بٝإ عسز َٔ اؿهِ، ٚختِ ن٬َ٘ بكٛي٘×ثِ ؾطع

أظٚاد٘ ايڀاٖطات، ٚسٴطٿّ عًٝ٘ إٔ ّس عٝٓٝ٘ إٍ غرلٖٔ بايعٜاز٠ أٚ ايتبسٍ، غ٬ف ضداٍ أَت٘ ايصٜٔ 

= 



 

021 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 وصدق عزميتُ "يف إخالص الييب 9 املبحث الثالث9 الفصل الثاىي

 

 

 

 

 

 ":قسم عع١ّ ايٓيب :ث   ً 

عًٝ٘ _ؾٝتذ٢ً َٔ خ٬ٍ نجرل َٔ إٛاقـ اييت َط بٗا "أَا قسم ععّت٘

 :َا ًٜٞ_ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٫ اؿكط_َٚٔ شيو _ ٠٬ ٚايػ٬ّايك

٫ ؾإْ٘ نإ ٜتًكاٖا بكًب : قسم ععّت٘ ٗ استُاي٘ يًؿسا٥س ٚاـڀٛب_ 1

 .٥ب، ٚععّ تعٍٚ ايطاغٝات ٫ٚ ٜعٍٚىهع يًٓٛا

ٌڈَٳ ٚأقطبٴ ع٢ً ٖصا اـًل اؾًٌٝ ٚاقع١ أسس اييت قه٢ اهلل بإٔ ٜبًٛ  ٜٴػام ج

ٝع بٗا إٓاؾكٌ َٔ إ٪ٌَٓ، ؾكس يكٞ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل بأغاڄ ؾٝٗا إػًٌُ، ّٚ

َٴٚدٓتٴ تٵسٳطڇٚدٴ ،٘تٴٝٳباعٹؾٝٗا ضٳ تٵطٳػٹؾسٜساڄ ٚنڂ ٌ ؾٝ٘ أؾٛع ُجٌٝ، جٿ٘ ٚؾؿت٘، ٚ

 ،إٔ ٜٛٔ إؿطنٕٛ ب٘ ٚبأقشاب٘ ٖٚٓاڄ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚيهٓ٘ سصض 
________________________ 

 

" نصا ايتڀًٝل، ٚإٔ ٜػتبسيٛا بأظٚادِٗ غرلٖٔ، إشاڄ ؾكس قڂكٹط ايٓيب أبٝض شلِ ايتعسز بؿطٚط٘، ٚ=

َٻ١ ٗ زا٥ط٠ أٚغع َٓٗا  .ع٢ً زا٥ط٠ نٝك١ َٔ ا٭ظٚاز، ٚناْت ا٭

 أٖصا ايصٟ ٜػُْٛ٘ ُتعاڄ بايٓػا٤ أٚ ا٭ظٚاز؟

ٔٻ  َٚٓٗٔ َٔ شلا أ٫ٚز،_ عسا ايػٝس٠ عا٥ؿ١_ْػا٤ نًٗٔ ثٝبات  ٔ ٗ غ_ قًٛات اهلل عًٝ٘_تعٚدٗ

ايهٗٛي١ أٚ ايؿٝدٛخ١، ٚسٌ اؿاد١ إٍ ايتبًٝؼ ٚايتعًِٝ، ٚضَا نإ ايتعٚز بٗٔ نًٗٔ قبٌ ْعٍٚ آ١ٜ 

ايتشسٜس بأضبع ْػ٠ٛ، ؾٗٞ قس ْعيت ٗ ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠، ٚنإ تعٚد٘ بآخطٖٔ ١َُْٛٝ بٓت اؿاضخ 

ا عٓس اهلل ع٢ً ظٖط٠ اؿٝا٠ اشل٬ي١ٝ ٗ أٚاخط غ١ٓ غبع َٓٗا، ٚسطّ عًٝ٘ تڀًٝكٗٔ; ٭ْٗٔ قس اخذلٕ َ

ايسْٝا ٚظٜٓتٗا، ع٢ً أْٗٔ قس قطٕ أَٗات إ٪ٌَٓ، ؾُا ايؿا٥س٠ َٔ ط٬قٗٔ ٖٚٔ سطاّ ع٢ً ايطداٍ؟ 

َٴج٬ڄ  أٚيٝػت اؿه١ُ ٗ بكا٥ٗٔ عٓس ٖصا ايعٚز ايهطِٜ، ٚايطغٍٛ ايعِٛٝ َتعًُاتٺ، َٚعًُاتٺ، ٚ

 .عًٝا ٗ ايدل ٚايتك٣ٛ ٚغا٥ط ايكاؿات؟ ب٢ً ثِ ب٢ً

إجٌ "، ٚقُس36_28قُس بٗذ١ ايبٝڀاض، إعساز ا٭غتاش عًٞ ايطنا اؿػٝين م: اْٛط نتاب

 .259_251ايهاٌَ م
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ٜٚڀُعٛا ٗ  ،إٍ إس١ٜٓٚتسٚض ْؿ٠ٛ ا٫ْتكاض ٗ ض٩ٚغِٗ، ؾُٝٗٛا بايعٛز٠ 

اغت٦كاٍ َٔ ؾٝٗا َٔ إػًٌُ، ؾككس إٍ إٔ ٜطِٜٗ ق٠ٛ ٚععَاڄ، ؾبعح ٗ ايػس 

َٔ ٜٓازٟ ٗ ايٓاؽ بڀًب ايعسٚ، ٜٚ٪شِْٗ إٔ ٫ ىطز َع٘ إ٫ َٔ ؾٗس ايٛقع١ 

يكّٛ ؾدطز بِٗ ٜكؿٛ أثط ايكّٛ ست٢ بًؼ ا ،با٭َؼ، ؾاْتسب َِٓٗ غبعٌ ضد٬ڄ

ؾأيك٢ اهلل ايطعب ٗ قًٛب إؿطنٌ، ؾاْكطؾٛا ( سطا٤ ا٭غٓ)َهاْاڄ ٜكاٍ ي٘ 

ٓٛا َا ناْٛا َٹٚقس أځ ،إٍ زٜاضِٖ، ٚاْكًب ضغٍٛ اهلل ٚايصٜٔ َع٘ إٍ إس١ٜٓ

 (1).وصضٕٚ

عًٝ٘ ايك٠٬ _ٜتذ٢ً قدلٙ سٝح : قسم ععّت٘ ٗ استُاٍ ا٭ش٣_ 2

; ؾإْ٘ غاع١ ٜعتسٟ عًٝ٘ ايػؿٗا٤ َٔ خكّٛ ٖساٜت٘ ٚق٠ٛ ععَ٘_ ٚايػ٬ّ

َا يكٞ َٔ  سٻؿٳٜكابٌ أشاِٖ بايتذًس ٚإهٞ ٗ ايسع٠ٛ نٝـ ٜؿا٤، ٚيځ"نإ

ؾًِ وذِ ب٘ َٜٛاڄ عٔ إٔ ٜكسع َا أَط اهلل، ٚمل وذِ ب٘ َٜٛاڄ عٔ إٔ  ،ا٭ش٣

 (2).ٜهطب بايسع٠ٛ ٗ ٚدٛٙ أٚي٦و اؾبابط٠

 قًٛات اهلل ٚغ٬َ٘_ؾهإ : قسم ععّت٘ ٗ َكاب١ً اٱغا٠٤ باٱسػإ_ 3

إٔ ضد٬ڄ أت٢  ايكشٝشٌٗ قشٝض  دا٤بايطؾل ٚا٭ْا٠، ٜكابٌ اٱغا٠٤ _ عًٝ٘

ٗٻِ ب٘ أقشاب٘، ؾكاٍ ،ٜتكاناٙ"ايٓيب زعٛٙ، ؾإٕ : =ؾأغًٜ ي٘ ٗ ايكٍٛ، ؾ

 (3)+.يكاسب اؿل َكا٫ڄ

+ ايػاّ عًٝهِ: =إٔ ضٖڀاڄ َٔ ايٝٗٛز زخًٛا عًٝ٘ ٚقايٛا ايكشٝشٌٗ  دا٤ٚ

                                                 

 .71اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  1

 .72_71اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  2

 (.1601)َٚػًِ  (2467ٚ  2465ٚ  2271ٚ  2260ٚ  2183)ايبداضٟ _  3
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ٚايػاّ إٛت، ؾًِ ٜعز ضغٍٛ اهلل ع٢ً إٔ  (ايػاّ)إٍ  (ايػ٬ّ)قطؾٌ ن١ًُ 

 .+ٚعًٝهِ: =قاٍ

: قاٍ شلا+ ٚعًٝهِ ايػاّ ٚايًع١ٓ: =أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ بكٛشلا ت عًِٕٝٗٚا ضزٻ

 (1)+.٬َٗڄ ٜا عا٥ؿ١ إٕ اهلل وب ايطؾل با٭َط نً٘=

ـٴ _ضنٞ اهلل عٓٗا_ٗ قشٝض ايبداضٟ إٔ عا٥ؿ١  دا٤ٚ ضغٍٛ اهلل  تك

 ،يٓؿػ٘ ٗ ؾ٤ٞ ٜ٪ت٢ إيٝ٘ ق٘; ست٢ تٓتٗو سطَات اهللٚاهلل َا اْتكِ : =ؾتكٍٛ

 (2)+.ؾٝٓتكِ ي٘

ق٘ ٕا ٚقؿت٘ ب٘ أّ إ٪ٌَٓ َٔ سٻكٳَٴ تغرلت٘ عجاڄ ٚتٓكٝباڄ، ٚدس تٳٝٚإشا تككٻ

٫ٚ انڀػٔ  ،أسساڄ َػ٘ بأش٣_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ايطؾل ٚاؿًِ، ؾُا عاقب 

ٚايػ١ًٛ بايطؾل  ،اٱغا٠٤ باؿػ٢ٓ ٌٞ نإ ٬ٜقع٢ً أسس أغًٜ ي٘ ٗ ايكٍٛ، ب

ؾًٝكٞ ٗ غبٌٝ ايسع٠ٛ سذطاڄ أٚ وسخ ٗ ْٛاّ ا٭١َ خ٬ًڄ،  ،إ٫ إٔ ٜتعس٣ ايؿط

يٛ إٔ ؾاط١ُ بٓت قُس غطقت يكڀع = :٦َٜٛص ؾأْ٘ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘"ؾًُشُس

 (4).(3)+قُس ٜسٖا

يعًِ ايؿاَذ سٌ ؾذلاٙ نا: قسم ععّت٘ ٗ ا٫عتساٍ ساٍ ايػطا٤ ٚايهطا٤_ 4

ٚقسَاڄ  ،ؾ٬ تًك٢ إ٫ قًباڄ قابطاڄ ،تٗب عًٝ٘ عٛاقـ ايب٤٬ ; سٝحُػ٘ ايهطا٤

غعٚات٘ َٔ ؾسا٥س، ؾ٬  ؾاٖساڄ ع٢ً ٖصا َا نإ ٬ٜقٝ٘ ٗ بعض ٜٚهؿٞثابتاڄ، 

                                                 

 (.2165)َٚػًِ  (6038ٚ  5901ٚ  5683ٚ  5678)داضٟ ايب_  1

 (.6404)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.1688)َٚػًِ  (6406ٚ  4053ٚ  3288)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 .2299_6/2287، َٚٛغٛع١ ْهط٠ ايٓعِٝ 72اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  4
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ٚتعٜس زاع١ٝ تٛنً٘ ع٢ً  ٜهٕٛ َٔ ٖصٙ ايؿسا٥س إ٫ إٔ ت٪نس ععَ٘، ٚتؿس أظضٙ،

 .اهلل ق٠ٛ

ُػًِ إٔ ٜٛاد٘ ايبأغا٤ ٗ قدل ٚٚقاض، ٜٚعٌُ ع٢ً نؿؿٗا ٚنصيو ٜٓبػٞ يً

َا اغتڀاع، ٜٚهٝـ إٍ ٖصا ايسٚا٤ ايٓادع ا٫عتُاز ع٢ً َٔ بٝسٙ ًَهٛت نٌ 

ٛٳ٠څ سٳػٳٓٳ١څط :_تعاٍ_ؾكس قاٍ  ;ؾ٤ٞ ٘ٹ أڂغٵ ٍڇ ايًډ ِٵ ؾٹٞ ضٳغٴٛ ٕٳ يځهڂ  صيځكځسٵ نځا

 .(21:ا٭سعاب)

ًٝ٘ ْع١ُ ؾإْٗا تٓعٍ بأضض طٝب١ ٗ اـڀٛب، أَا إشا أؾاض اهلل ع"ٖصا ؾأْ٘

َٹ ;إٓبت أٚ ًٜبؼ ٗ  ،ٙ يًٓع١ُ إٔ ٫ ٜتعاِٚ بٗاطڇهڃؾٴ ٔٵؾ٬ تجُط إ٫ ؾهطاڄ، ٚ

 .َعا١ًَ ايٓاؽ سا٫ڄ غرل َا نإ ًٜبػ٘ قبًٗا

ٗ ايعٖس ٚايتٛانع بعس ؾتض َه١ ٚغرلٖا َٔ ايب٬ز نشاي٘ "ٚقس نإ ساي٘

س٬ّ ٗ َه١ ٜػدطٕٚ َٓ٘ ّٜٛ نإ ٜسعٛ إٍ اهلل ٚسٝساڄ ٚغؿٗا٤ ا٭

 (1).ٜٚهشهٕٛ

: ٚاـك١ً ايجا١ْٝ": =َتشسثاڄ عٔ ٖصا إع٢ٓ ٗ غرل٠ ايٓيب×قاٍ إاٚضزٟ

ثبات٘ ٗ ايؿسا٥س ٖٚٛ َڀًٛب، ٚقدلٙ ٗ ايبأغا٤ ٖٚٛ َهطٚب ٚقطٚب، ْٚؿػ٘ 

ٗ اخت٬ف ا٭سٛاٍ غان١ٓ، ٫ هٛظ ٗ ؾسٜس٠، ٫ٚ ٜػتهٌ يع١ُٝٛ أٚ نبرل٠، 

٬م، ٖٚٛ بايؿط ٫ ٜعزاز إ٫ اؾتسازاڄ ٚقدلاڄ، ٚقس يكٞ َه١ َا ٜٚكسض ع٢ً اـ

                                                 

 .102_101اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  1
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ٜكابط قدل إػتعًٞ،  _ع٢ً ايهعـ_ٖٚٛ  (2)ٞقٜٚٗس ايكٝا (1)ٜؿٝب ايٓٛاقٞ

 ( 3)+.ٜٚجبت ثبات إػتٛيٞ

، َٚٔ َٛاقؿ٘ تٓتٗٞ إيٝ٘ ايؿذاع١ بأغطٖا"ؾايٓيب: ؾذاعت٘ إتٓا١ٖٝ_ 5

ٕا ادتُعت عًٝ٘ قطٜـ ٚضَت٘ عٔ قٛؽ  ايبڀٛي١ٝ َا نإ َٔ أَط اشلذط٠ ٚشيو

ٚاسس٠، ٚأْعت ع٢ً قتً٘، ٚايكها٤ ع٢ً زعٛت٘، ؾُا نإ َٓ٘ إ٫ إٔ قابٌ 

ًڃلڈ، ٚععّ ٫ ًٜتٟٛتًو اـڀٛب ظأفڈ ضاب  .٘، ٚدبٌ طځ

 والسبببببببت ثببببببب    ا ج  ببببببب  ك  هببببببب    

 

 هازسفببب  دبببب   سببب ل ههلل إذ طببب  و 

٘ٴ  ؾًِ تهٔ تأخصٙ ضٖب١ َٔ أؾٝاع  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ٚيكس نإ شيو زٳأڃبٳ

ٜٚؿٛظ عًِٝٗ ؾٛظاڄ  ،ايباطٌ ٚإٕ نجط عسزِٖ، بٌ نإ ٬ٜقِٝٗ بايؿ٦ات ايك١ًًٝ

ٚإٕ تعيعٍ دٓسٙ،  ،عُٛٝاڄ، ٚنإ ٜكابٌ ا٭عسا٤ بٛدٗ٘، ٫ٚ ٜٛيِٝٗ ٚٗطٙ

 . ٚاْكطؾٛا ْٝعاڄ َٔ سٛي٘

كست ٚنإ ٜتكسّ ٗ اؿطب ست٢ ٜهٕٛ َٛقؿ٘ أقطب َٛقـ َٔ ايعسٚ، ٚإشا ات

ٗا أ٣ٚ إيٝ٘ ايٓاؽ، ٚاستُٛا بًٛ٘ ايؿطٜـ; ؾًِ ٜهٔ اؿطب، ٚاؾتسٸ شلبٴ ْط٠ڂ

ٜتٛاض٣ َٔ إٛت، أٚ ٜٴكځڀِّب عٓس يكا٥٘; نٝـ ٖٚٛ ٜتٝكٔ إٔ َٛتٳ٘ ٖٛ اْتكاٍ َٔ 

 (4)؟سٝا٠ كًٛط١ بإتاعب ٚإهاضٙ إٍ سٝا٠ أقؿ٢ يص٠، ٚأٖٓأ ضاس١ڄ، ٚأبك٢ ْعُٝاڄ

 تطنٞؾذلاٙ ٫ وكط ؾ٦ٝاڄ َٔ ا٭عُاٍ اييت : اضٖاقٝاَ٘ بكػاض ا٭َٛض ٚنب_ 6

ٜكّٛ ؾٝ٘ ظ٥٬ٌ ا٭عُاٍ َٔ تعن١ٝ ا٭١َ،  ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ;ٚتٓؿع ايٓاؽاهلل، 

                                                 

ّڇ ايطأؽ: ٓٛاقٞاي_  1 َٴكځسٻ  .ؾٳعٵطٴ 

 .اؿكٕٛ: ايكٝاقٞ_  2

 .256أع٬ّ ايٓب٠ٛ م_  3

 .106اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  4
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ٚتسبرل ؾ٪ْٚٗا، َٚٔ قٝاَ٘ بعباز٠ ضب٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚأططاف ايٓٗاض، َٚٔ تبٝٝٓ٘ 

يػاؾًٌ، اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚإَا١َ ايٓاؽ ٗ ايكًٛات إٍ غرل شيو َٔ تصنرل ا

_ بٌ إتداقٌُٚإضؾاز ايهايٌ، ٚفازي١ إعاْسٜٔ، ٚتبؿرل إتكٌ، ٚايؿكٌ 

ٜٓٛط ٗ ؾ٪ٕٚ َٓعي٘، ٜٚػٛؽ آٍ بٝت٘ ٗ ضؾل ٚعسٍ، بٌ تطاٙ  تطاٙ َع شيو نً٘

 .(1)٫ ٜػؿٌ ٬َطؿ١ ايكػاض، ٚإيكا٤ ايػ٬ّ ع٢ً ايكبٝإ

 و   كببببا  سببببو   ه ببببه عببببا  سببببٍو

 

 لك  ببببببه وهاببببببو وهانبببببب ض  طفبببببب     
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ٚب٬غت٘ َٔ نطٚب ايع١ُٛ  ،٫ ضٜب إٔ سػٔ ايبٝإ، ٚؾكاس١ إٓڀل

 .اؿا١ًَ ع٢ً إد٬ٍ قاسبٗا

قس بًؼ ايصض٠ٚ ٗ شيو ايؿإٔ; ؾكس أسطظ َٔ خكًيت " ٚغرل خاف إٔ ايٓيب

اييت يٝؼ ٚضا٤ٖا ٕدًٛم غا١ٜ، ؾاْٛطٚا إٕ ؾ٦تِ إٍ  ايػا١ٜځ ٚايب٬غ١ٹ ايؿكاس١ٹ

هطب٘ َٔ ا٭َجاٍ، ٜٚٓڀل ب٘ َٔ دٛاَع ايهًِ ػسٚا كاطبات٘ ٚخڀب٘، َٚا ٜ

دعاي١ ايًؿٜ، َٚتا١ْ ايذلنٝب، ٚغٗٛي١ إأخص، إٍ ضؾع١ ا٭غًٛب، إٍ سه١ُ 

 (1).إع٢ٓ

   ع ًظببب    سبببو جخل يف هاعقببب ل    حيببب 

 

 وهاع بببببم وهذت ك بببببُم هاػببببب ها  هملببببب ءُ   

  بب  صبببػ  هاف قبب هل  فشبب   قوسببه  

 

 هته وهاببببببب هء وهاشببببببب  حيبببببببا سببببببب   

 حيا  ن   ع هانه  هاف  س    ت د  

 

 حيبببببببا د ًوس بببببببه  وتفذ ببببببب  ه  ظببببببب ء   

 يف حببببببب   ا شبببببب حب   ببببببه ع بببببب   

 

 (2) د  هذت ببببببب ة وع  هببببببب  إ سببببببب ءُ  

َٔ " ٚأَا ؾكاس١ ايًػإ، ٚب٬غ١ ايكٍٛ ؾكس نإ: =×قاٍ ايكانٞ عٝاض 

ٚإهاظ  شيو باحملٌ ا٭ؾهٌ، ٚإٛنع ايصٟ ٫ هٌٗ، غ٬غ١ طبع، ٚبطاع١ َٓعع،

ٕڈ، ٚق١ً تهًـ، أٚتٞ دٛاَع ؾكاس١ يؿٜ، ٚدعاي١ قٍٛ، ٚقش١ َعٚ َكڀع، ا

 (3)+.ايهًِ، ٚخلٻ ببسا٥ع اؿهِ

                                                 

 .206اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  1

 .1/37ايؿٛقٝات _  2
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ٛٿ"ٚيكس نإ ع ٗ ا٭غايٝب، ٜٚطاعٞ َكتهٝات ا٭سٛاٍ، ٜٚػتدسّ ٜٓ

أْٛاع ايتأثرل اييت غبكت نجرلاڄ َٔ ايٓٛطٜات ٚايسضاغات اؿسٜج١ ٗ ؾٔ اـڀاب١، 

 .ٚاٱيكا٤، ٚايتأثرل ٗ ايٓاؽ

 .ُع ؾ٤ٞ َٔ شيو يٛؿط َا ٫ ىڀط بايباٍ َٔ تًو إاز٠ؾٛ اْدل٣ زاضؽ ٚي

 .ٚإيٝو ؾُٝا ًٜٞ ؾ٦ٝاڄ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٖا ٜ٪نس َطتبت٘ ايعاي١ٝ ٗ ايبٝإ ٚايتأثرل

 داطځبٳإٔ ٜٴإش َٔ ايػٝاغ١ ٚاؿه١ُ ٗ ايسع٠ٛ : أْ٘ وسخ ايٓاؽ َا ٜعطؾٕٛ_ 1

ٌټ اطب١ڂ أسسٺ َا ٫ وتًُ٘ عكً٘; ؾصيو أزع٢ قّٛ َا ٜؿُٕٗٛ، ٚإٔ ٜٴتٳشا٢َ ك ن

 .يكبٍٛ إٛع١ٛ، ٚايبعس عٔ َٛاطٔ ايٓؿط٠ ٚايتهصٜب

ٖٚا ٜعٌ ع٢ً ؾِٗ ايػاَعٌ، ٚعٳكڃًِٗ ٕا ًٜك٢ إيِٝٗ، ٚٚقٛع٘ ٗ قطاضات 

ٕڈ باضظ٠ _ْؿٛغِٗ   .إٔ تهٕٛ إٛع١ٛ بأيؿاٚ َأْٛغ١، ٚتأيٝـ قهِ، َٚعا

ٕڈ ٚخڀب" ٖٚهصا ناْت َٛاعٜ ايٓيب  ٘; ؾٗٞ َكٛغ١ بأيؿاٚ َأيٛؾ١، َٚعا

 .قطٜب١ إأخص

ٖٚٞ َع قطب َعاْٝٗا َٔ أشٖإ اؾُٗٛض قس ساظت ٗ َطاقٞ ايب٬غ١ ا٭َس 

 (1). ا٭زل٢

َٚٔ ؼسٜح ايٓاؽ َا ٜعكًٕٛ إٔ ٜهٕٛ ايه٬ّ ٥٬َُاڄ يهاؾ١ ايڀبكات، ؾ٬ 

ُٗا ع٢ً نجرل قس ٜتعجط ؾٗوػٔ باـڀٝب إٔ ٜتعطض ٗ خڀبت٘ إٍ إػا٥ٌ اييت 

 .َِٓٗ، أٚ إٔ ٜتٓاٚيٖٛا ع٢ً غرل ٚدٗٗا

داض١ٜ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ; عٝح ٜػتٟٛ ٗ ؾُٗٗا "ٚناْت خڀب ايطغٍٛ
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 (1). ايڀبكاتٴ إدتًؿ١ڂ زٕٚ إٔ هسٚا ؾٝٗا َا ٜٓبٛ عٓ٘ ايؿهط، أٚ واض ؾٝ٘ ايعكٌ

" ؾُا نإ: َطاعا٠ إس٠ ايع١َٝٓ يًدڀب١، ٚإٌٝ إٍ اٱهاظ ٚا٫قتكاز_ 2

 .ع٢ً ايٓاؽ إًٌٜڀٌٝ ٗ أغًب خڀب٘; ٭ْ٘ ىؿ٢ 

١٦ًَٝ باؿه١ُ، ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ; إش ػ٤ٞ ساؾ١ً  _َع قكطٖا_ٚناْت خڀب٘ 

ٌڇ اييت ػطٟ ع٢ً ا٭يػ١ٓ فط٣ ا٭َجاٍ  (2). ظٛاَع ايهًِ، ٚاؾُ

َع ضغٍٛ  نٓت أقًٞ: =قاٍ÷ عٔ دابط بٔ زلط٠ دا٤ ٗ قشٝض َػًِ 

 (3)+. ساڄ، ٚخڀبت٘ قكساڄؾهاْت ق٬ت٘ قك" اهلل

 (4).ٚبٌ ايتككرل ٚايتڀٌٜٛ ،أٟ َتٛغ٘ بٌ اٱؾطاٙ ٚايتؿطٜ٘+: قكساڄ=َٚع٢ٓ 

خڀبٓا عُاضٷ ؾأٚدع، ٚأبًؼ، ؾًُا ْعٍ : =ٚٗ قشٝض َػًِ عٔ أبٞ ٚا٥ٌ قاٍ

 !ٚأٚدعتٳ، ؾًٛ نٓتٳ تٳٓٳؿډػٵتٳ يكس أبًػتٳ،! ٜا أبا ايٝكٛإ: قًٓا

إٕ طٍٛ ق٠٬ ايطدٌ، ٚقكط : =ٜكٍٛ" إْٞ زلعت ضغٍٛ اهلل : =ؾكاٍ

 (5)+.خڀبت٘ ١ٓ٦َڅ َٔ ؾكٗ٘; ؾأطًٝٛا ايك٠٬، ٚأقكطٚا اـڀب١، ٚإٕ َٔ ايبٝإ غشطاڄ

 .أٟ أطًت ق٬ًٝڄ+: يٛ نٓت تٓؿػت: =َِٚع٢ٓ قٛشل

 (6). أٟ ع١َ٬+: ١ٓ٦َ َٔ ؾك٘: =َٚع٢ٓ

ؾٗٛ ٜڀٌٝ ٗ بعض  _ٗ خڀب٘ َٚٛاعٛ٘ " َٚع إٔ ٖصا ٖٛ زأب ضغٍٛ اهلل 

                                                 

 .187م ٚخامت ايٓبٌٝ اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل_  1

 .185اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م_  2

 (.866)َػًِ _  3

 .498/  3اْٛط َطقا٠ إؿاتٝض ٬ٕ عًٞ قاضٟ _  4

 (.869)َػًِ _  5

 .568ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ م _  6
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 .سٝإ َت٢ اقته٢ اؿاٍ اٱطاي١ا٭

" اهلل ق٢ً بٓا ضغٍٛ : =قاٍ÷ دا٤ ٗ قشٝض َػًِ عٔ عُطٚ بٔ أخڀب 

إٓدل،  ايؿذط، ٚقعس إٓدل، ؾدڀبٓا ست٢ سهطت ايٛٗط، ؾٓعٍ ؾك٢ً، ثِ قعس

ؾدڀبٓا ست٢ سهطت ايعكط، ثِ ْعٍ ؾك٢ً، ثِ قعس إٓدل، ؾدڀبٓا ست٢ غطبت 

ٛڂٓاايؿُؼ، ؾأخدلْا َا نإ َٚا  ُٴٓا أځسٵؿځ  (1)+.ٖٛ نا٥ٔ، ؾځأځعٵًځ

ؾهإ ًٜكٞ : ٚإيكا٩ٙ َؿك٬ڄ زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝايذلغٌ ٗ ايه٬ّ، _ 3

َٴ ٘; تٓػٝكڂ ِٳهٹسٵأڂ سٺٝٵ١ً، ؾتكع ٗ ايصٖٔ ٚنأْٗا عٹكڃسٴ دٹكٻؿځعطٚف َتُاٜع٠، ٚنًُات 

 .٘ٗ ن٬َ٘، َٚٛاعٛ" زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝ ٖٛ ٖسٟ ايٓيب  ؾايذلغٌ ٚايتٌُٗ

وسٿخ سسٜجاڄ يٛ " نإ ايٓيب : =_ضنٞ اهلل عٓٗا_قايت أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؿ١ 

 (2)+.عسٻٙ ايعازټ ٭سكاٙ

 (3)+.مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح نػطزنِ" إٕ ضغٍٛ اهلل : =ٚقايت

يٛ عسٙ ايعاز : =قٛشلا: =ٗ ؾطح اؿسٜح ا٭ٍٚ× قاٍ ابٔ سذط 

 .ٚبًؼ آخطٖا ؾ٘ ٭طام شيو،أٟ يٛ عسٻ نًُات٘، أٚ َؿطزات٘، أٚ سطٚ +:٭سكاٙ

(4)+.ٚإطاز بصيو إبايػ١ ٗ ايذلتٌٝ، ٚايتؿِٗٝ
 

مل ٜهٔ ٜػطز اؿسٜح : =قٛشلا: =ٗ ؾطح اؿسٜح ايجاْٞ ×ٚقاٍ 

أٟ ٜتابع اؿسٜح اغتعذا٫ڄ بعه٘ إثط بعض; ي٬٦ ًٜتبؼ ع٢ً +: نػطزنِ

                                                 

 (.2892)َػًِ _  1

 (.2493)َٚػًِ ( 3567)أخطد٘ ايبداضٟ _  2

 (.2493)َٚػًِ ( 3568)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 .669/  6ؾتض ايباضٟ _ 5_  4
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 (1)+.إػتُع

" ضغٍٛ اهلل  نإ ٗ ن٬ّ: =قاٍ÷ ٚدا٤ ٗ غٓٔ أبٞ زاٚز عٔ دابط 

(2)+.تطتٌٝ، أٚ تطغٌٝ
 

" نإ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل : =قايت _ضنٞ اهلل عٓٗا_عٔ عا٥ؿ١  _أٜهاڄ_ٚؾٝ٘ 

ٌټن  (3)+.زلع٘ ٔٵَٳ ٬َاڄ ؾكٵ٬ڄ ٜؿُٗ٘ ن

أْ٘ إشا خڀب " عٔ ايٓيب دا٤ ٗ قشٝض َػًِ : ٬َس١ٛ ْدل٠ ايكٛت _4

: ـ ٜكٍٛآطٻت عٝٓاٙ، ٚع٬ قٛت٘، ٚاؾتس غهب٘، ست٢ نأْ٘ َٓصض دٝ

 (4).انِشهِ َٚػٻقبٻ

ؾإٕ يًتهطاض أثطاڄ نبرلاڄ ٗ دصب ا٫ْتباٙ، : سػٔ ا٫غتدساّ يًتهطاض_ 5

 .ٚتأنٝس إعاْٞ، ٚتكطٜطٖا ٗ ا٭شٖإ

 .ٚاـڀٝب ايباضع وػٔ اغتدساّ ايتهطاض، ٜٚٛقع٘ َٛاقع٘ اي٥٬ك١ ب٘

ات إشا بٗصا ا٭غًٛب، ٚضَا أعاز اؾ١ًُ ث٬خ َطٜأخص "ٚيكس نإ ايٓيب

 (5). نإ إكاّ ٜكتهٞ شيو

باب َٔ أعاز = :ٗ قشٝش٘ باباڄ بعٓٛإ× ٚشلصا عكس اٱَاّ ايبداضٟ 

 +.يٝؿِٗ عٓ٘ ;اؿسٜح ث٬ثاڄ

                                                 

 
 

 +.سػٔ(: =4823)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض اؾاَع  (4838)أبٛ زاٚز _  2

 +.سػٔ(: =4826)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض اؾاَع  (4839)أبٛ زاٚز _  3

 (.867)َػًِ _  4

 .66، ٚاـڀاب١ يًؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ م185اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل م _  5
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أْ٘ نإ ": =عٔ ايٓيب÷ ٚغام ؾٝ٘ عس٠ أسازٜح، َٓٗا َا ضٚاٙ عٔ أْؼ 

 (1)+. إشا غًډِ غًډِ ث٬ثاڄ، ٚإشا تهًِ به١ًُ أعازٖا ث٬ثاڄ

أْ٘ نإ إشا تهًِ به١ًُ أعازٖا ث٬ثاڄ; ": =عٔ ايٓيب _ ٜهاڄأ_ٚعٔ أْؼ 

 (2). اؿسٜح+ ست٢ تٴؿڃِٗ عٓ٘

ٗ غؿط " ؽًـ ضغٍٛ اهلل  :قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚعٔ عبساهلل بٔ عُطٚ 

ٚمٔ ْتٛنأ، ؾذعًٓا ِػض _ ق٠٬ ايعكط_غاؾطْاٙ، ؾأزٵضٳنځٓا ٚقس أضٖكڃٓا ايك٠٬ 

ٌٷ يٮعكاب َٔ ايٓاض= :ع٢ً أضدًٓا، ؾٓاز٣ بأع٢ً قٛت٘  (3).َطتٌ أٚ ث٬ثاڄ+ ٜٚ

 (4)+.أ٫ ٚقٍٛ ايعٚض، ؾُا ظاٍ ٜهطضٖا: =ٗ شيو نجرل٠ َٓٗا قٛي٘ ٚا٭سازٜح

 (5).ث٬ثاڄ+ ٌٖ بًډػت": =قاٍ ايٓيب _ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚقاٍ ابٔ عُط 

٫ قاّ َٔ قاّ : =قاٍ" عٔ ايٓيب _ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚعٔ عبساهلل بٔ عُط 

 (6)+.٫ قاّ َٔ قاّ ا٭بس، ٫ قاّ َٔ قاّ ا٭بسا٭بس، 

ؾًصيو أثط نبرل ٗ دعٌ اؿكا٥ل اـؿ١ٝ : قٛؽ ايتؿابٝ٘، ٚنطب ا٭َج١ً_ 6

 .قطٜب١ َأيٛؾ١ ٚانش١، ٚإعاْٞ ايػطٜب١ٹ

 .ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ ناْت ػطٟ نجرل َٔ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ

                                                 

 (.94)ايبداضٟ _  1

 (.95)ايبداضٟ _  2

 (.241)َٚػًِ  (96)ايبداضٟ _  3

 (.2586)ايبداضٟ _  4

 (.1742)ضٚاٙ ايبداضٟ _  5

 (.1159)ضٚاٙ َػًِ _  6
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َجٌ إ٪ٌَٓ : =ِٗ ؾإٔ إ٪ٌَٓ ٚتآيؿٗ"َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو قٍٛ ايٓيب

ٗ تٛازِٖ، ٚتطآِٗ، ٚتعاطؿِٗ َجٌ اؾػس ايٛاسس، إشا اؾته٢ َٓ٘ عهٛ 

 (1)+.تساع٢ ي٘ غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ

ٌڇ إعڀا٤ٴ_ 7 ؾٗصا ا٭غًٛب َٔ : َا تٴؿهٞ إيٝ٘ َٔ اـرل ٚايؿط قٛض٠ځ ايٛغا٥

 .ايڀطم اؿه١ُٝ ٗ اؿح ع٢ً ؾعٌ ايؿ٤ٞ، أٚ ايعدط عٓ٘

ايساٍ ع٢ً اـرل ": =جرل َٔ ايٓكٛم، َٓٗا قٛيٜ٘ٚؿٗس يصيو ن

 (2)+.نؿاعً٘

ؾكس أضاى ايس٫ي١ ع٢ً ؾعٌ اـرل ٗ قٛض٠ ؾعٌ اـرل ْؿػ٘; إش دعًٗا بٛغ١ًٝ 

 . ايتؿبٝ٘ َٓعي١ ٚاسس٠، ٚشيو ٖا ٜكٟٛ زاع١ٝ ايس٫ي١ ع٢ً اـرل ٗ ْؿػو

 +.إٕ َٔ أندل ايهبا٥ط إٔ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايسٜ٘": =ٚنُا قاٍ 

 ٚنٝـ ًٜعٔ ايطدٌ ٚايسٜ٘؟! ٜا ضغٍٛ اهلل :قٌٝ

َٻ٘ ،ٜػب ايطدٌ أبا ايطدٌ: =قاٍ َٻ٘، ؾٝػب أ  (3)+.ؾٝػبټ أباٙ، ٜٚػب أ

ٌڇ ٭بٞ ايطدٌ أٚ أَ٘ ٗ قٛض٠ غب ايطدٌ  ؾاْٛط نٝـ عسٻ غبٻ ايطد

يٛايسٜ٘، ٚٗ شيو َٔ تأنٝس ايعدط عٔ إط٬م ايًػإ بايػب َا ٫ ػسٙ ٗ ايٓٗٞ 

 (4). ڀطٜل غرل ٖصا ايڀطٜلعٔ غب ايٓاؽ ب

                                                 

 (.258)َٚػًِ  (6011)أخطد٘ ايبداضٟ _  1

ٚضٚاٙ َػًِ + قشٝض(: =33)، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض اؾاَع 5/274خطد٘ أٓس أ_  2

 +.َٔ زٍ ع٢ً خرل ؾً٘ َجٌ أدط ؾاعً٘= :بًؿٜ( 1893)

 (.90)َٚػًِ  (5973)أخطد٘ ايبداضٟ _  3

 .115اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م _  4
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ؾٗصا ٖا ٜعٜس ب٘ : قطٕ ايكٍٛ ببعض اٱؾاضات اؿػ١ٝ اييت تٓاغب إع٢ٓ_ 8

 .، ٜٚأخص ٗ ايٓؿؼ قٛض٠ڄ غرل قٛضت٘ اجملطز٠ عٔ اٱؾاض٠إع٢ٓ د٤٬ٶ

ٜػتعٌ ٗ تجبٝت إع٢ٓ باٱؾاض٠ بٝسٙ إؾاض٠ َٓاغب١ " ٚيكس نإ ايٓيب 

 .بًٝػاڄ ٗ ايٓؿٛؽ أثطاڄ يًه٬ّيًُع٢ٓ، ٖا هعٌ 

ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجرل٠، َٓٗا َا دا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ أبٞ َٛغ٢ عٔ 

ٚؾبو بٌ + إٕ إ٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعهاڄ: =قاٍ" ايٓيب 

(1).أقابع٘
 

أْا ٚناؾٌ ايٝتِٝ ٗ = :"قاٍ ضغٍٛ اهلل ÷ ٚٗ قشٝض ايبداضٟ عٔ غٌٗ 

(2)+.ٚأؾاض بايػباب١ ٚايٛغڀ٢، ٚؾطٻز بُٝٓٗا ؾ٦ٝاڄ ،اؾ١ٓ ٖهصا
 

قاّ عٓس باب سؿك١ ؾكاٍ " إٔ ضغٍٛ اهلل  _ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚعٔ ابٔ عُط 

قاشلا َطتٌ + ايؿت١ٓ َٔ ٖٗٓا َٔ سٝح ٜڀًع قطٕ ايؿٝڀإ: =بٝسٙ مٛ إؿطم

 (3).أٚث٬ثاڄ

ٕ ٜأتٞ ٖٚصا ا٭غًٛب قطٜب ٖا قبً٘، ٚشيو أ: اغتسعا٤ طًب ايبٝإ_ 9

ع٢ً ٚد٘ ايػُٛض ٜػتسعٞ ب٘ طًب ايبٝإ، ست٢ إشا غ٦ٌ عٔ إتهًِ بايه٬ّ 

أداب عٔ شيو، ٚنؿـ  _شيو، أٚ ؾعط عاد١ إداطبٌ إٍ اؾٛاب 

(4).ايػُٛض، ؾٝتكطض إع٢ٓ ٗ ْؿٛغِٗ بأؾس ٖا يٛ أت٢ َٔ أٍٚ ا٭َط ٚانشاڄ بٝٓاڄ
 

 +.ًَٛٛاڄاْكط أخاى ٚإاڄ أٚ َ": =َٚٔ ٖصا ايباب قٛي٘ 

                                                 

 (.2585)َٚػًِ  (6026ٚ  2446ٚ  481)ايبداضٟ _  1

 (.6005ٚ  5304)ٟ ايبداض_  2

 (.2905)َٚػًِ  (7093ٚ  3104)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 .116اْٛط قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ م _  4
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ْكطٙ إشا نإ ًََٛٛاڄ، أؾطأٜت إٕ نإ ٚإاڄ نٝـ أ! ٜا ضغٍٛ اهلل: ؾكاٍ ضدٌ

 أْكطٙ؟

(1)+.ؼذعٙ، أٚ ُٓع٘ َٔ ايًِٛ; ؾإٕ شيو ْكطٙ: =قاٍ
 

 (2)+.تأخص ؾٛم ٜسٜ٘=ٚٗ ضٚا١ٜ 

ٚشيو بؿس اْتباٙ : اغتعُاٍ أغًٛب ايٓسا٤، َٚٓازا٠ إداطبٌ َا وبٕٛ_ 10

ٗ ثٓاٜا سسٜج٘ بٌ  اـڀٝبا٤ اغتذابتِٗ بٓسا٤ات ٜڀًكٗا إداطبٌ، ٚاغتسع

 .ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣

 .أٜٗا اٱخ٠ٛ َعاؾط إػًٌُ، أٜٗا ايٓاؽ، أٜٗا إ٪َٕٓٛ، :َٚٔ شيو إٔ ٜكٍٛ

ٚإٕ نإ ٖٓاى ْػ٠ٛ ٚد٘ ايٓسا٤ إيٝٗٔ; ؾؿٞ شيو تٓبٝ٘، ٚتؿٜٛل، ٚتػٝرل 

 .يُٓ٘ اؿسٜح

 .طإٓ ٚايػ١ٓٚيكس تهطض ٖصا إع٢ٓ نجرلاڄ ٗ ايك

ٔٻ ط :_تعاٍ_َٚٔ شيو قٛي٘  ُٴٛتٴ ٚٳ٫ تٳ ٘ٹ  ٘ٳ سٳلٻ تٴكځاتٹ َٳٓٴٛا اتٻكڂٛا ايًډ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٕٳ ُٴٛ َٴػٵًٹ ِٵ  ٚٳأځْٵتٴ  .(102:آٍ عُطإ) صإڇ٫ډ 

ٔٵ ْٳؿڃؼڈ ط: _عع ٚدٌ_ٚقٛي٘  َٹ ِٵ  ِٵ ايډصٹٟ خٳًځكځهڂ ٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكڂٛا ضٳبٻهڂ ٜٳا أځٜټ

 .(1:ايٓػا٤) صسٳ٠ٺٚٳاسٹ

 :ٚا٭َج١ً َٔ ايػ١ٓ ع٢ً شيو نجرل٠، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ اٱهاظ َا ًٜٞ

 (3)+. أٜٗا ايٓاؽ اضبعٛا ع٢ً أْؿػهِ: =_عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_قاٍ 

ٞٻ: =ٚقاٍ  (1)+. أٜٗا ايٓاؽ إي

                                                 

 (.6952)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.2444)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 (.6384)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3
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 (2)+. أٜٗا ايٓاؽ إِا قٓعت ٖصا يتأُٛا بٞ، ٚيتعًُٛا ق٬تٞ: =ٚقاٍ

 (3)+. ؽ تكسقٛاأٜٗا ايٓا: =ٚقاٍ

 (4)+. أٜٗا ايٓاؽ عًٝهِ بايػه١ٓٝ: =ٚقاٍ

 (5)+. أٜٗا ايٓاؽ ٫ تتُٓٛا يكا٤ ايعسٚ: =ٚقاٍ

 (6)+. ٜا َعؿط ايؿباب َٔ اغتڀاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز: =ٚقاٍ

 (7)+. ؟ٜا َعؿط إػًٌُ نٝـ تػأيٕٛ أٌٖ ايهتاب: =ٚقاٍ

 (8)+. ٜا َعؿط ايٓػا٤ تكسقٔ: =ٚقاٍ

 (9)+. ؿط ٜٗٛز أغًُٛا تػًُٛاٜا َع: =ٚقاٍ

________________________ 

 

 (.927)ضٚاٙ ايبداضٟ _  1

 (.917)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2

 (.1462)ضٚاٙ ايبداضٟ _  3

 (.1671)ضٚاٙ ايبداضٟ _  4

 (.2966)ضٚاٙ ايبداضٟ _  5

 (.5065)ضٚاٙ ايبداضٟ _  6

 (.7523)ضٚاٙ ايبداضٟ _  7

 (.1462ٚ  304)ضٚاٙ ايبداضٟ _  8

 (.6944)ضٚاٙ ايبداضٟ _  9
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ٚايتكسٜل َا دا٤ ب٘; "بع١ُٛ ايٓيب إ٫ اٱعذابنٌ عاقٌ َٓكـ ٫ ٜػع٘ 

 .بكسق٘ ْاطك١څ بعُٛت٘، شيو إٔ ا٭َاضات ايهجرل٠ ؾاٖس٠څ

ب٘  تَا ؾٗس_ نُا قٌٝ_إدايـ شلا َهاْتٗا; ؾايؿهٌ  ٫ٚ ضٜب إٔ ؾٗاز٠ځ

 .ا٭عسا٤

َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚإؿهطٜٔ َٔ  بٗا ْعيت أزٍ ٚؾُٝا ًٜٞ عسز َٔ ايؿٗازات اي

 .غرل إػًٌُ َٔ ايٓكاض٣ ٚغرلِٖ

ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ  اؿا٥ع ؾٗاز٠ ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ ايؿٗرل تَٛاؽ ناضيٌٝ_ 1

غطبٞ،  ناتبايؿٗاز٠ تهاز تهٕٛ أؾٗط ٚأعِٛ ؾٗاز٠ ْڀل بٗا  يًػ٬ّ، ٖٚصٙ

 ".ٚتهاز تٛٔ إٔ ايصٟ نتبٗا َػًِ خبرل بأسٛاٍ ايٓيب

: ٚؾُٝا ًٜٞ َكتڀؿات ٖا قاٍ ناضيٌٝ ٗ نتاب٘ ا٭بڀاٍ كاطباڄ قَٛ٘ ايٓكاض٣

ٖصا ايعكط إٔ ٜكػٞ إٍ َا  ٗ َٔ أندل ايعاض ع٢ً أٟ ؾطز َتشسخ يكس أقبض=

ٚٿض  . ٜكاٍ َٔ إٔ زٜٔ اٱغ٬ّ نصب، ٚإٔ قُساڄ خسٸاع َع

١; ؾإٕ ايطغاي١ ٚإٕ يٓا إٔ ماضب َا ٜؿاع َٔ َجٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ ايػدٝؿ١ إدذً

اييت أزٻاٖا شيو ايطغٍٛ َا ظايت ايػطاز إٓرل َس٠ اثين عؿط قطْاڄ يٓشٛ َا٥يت 

ًَٕٝٛ َٔ ايٓاؽ، أؾهإ أسسنِ ٜٛٔ إٔ ٖصٙ ايطغاي١ اييت عاف بٗا َٚات عًٝٗا 

 ! ٖصٙ ا٬ٌٕٜ ايؿا٥ك١ اؿكط ٚاٱسكا٤ أنصٚب١ ٚخسع١؟

ٚيٛ إٔ ايهصب ٚايػـ ٜطٚدإ  أَا أْا ؾ٬ أغتڀٝع إٔ أض٣ ٖصا ايطأٟ أبساڄ،
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٘ٷ  ًڃ عٓس خًل اهلل ٖصا ايطٚاز، ٜٚكازؾإ َِٓٗ َجٌ ٖصا ايكبٍٛ، ؾُا ايٓاؽ إ٫ بٴ

َا أغٛأ ٖصا ايععِ، َٚا أنعـ أًٖ٘، ٚأسكِٗ بايطثا٤ ! فاٌْ، ؾٛا أغؿا

 . ٚايط١ٓ

يبت١ أٚبعس، ؾع٢ً َٔ أضاز إٔ ٜبًؼ َٓعي١ َا ٗ عًّٛ ايها٥ٓات أ٫ ٜكسم ؾ٦ٝاڄ 

أقٛاٍ أٚي٦و ايػؿٗا٤; ؾإْٗا ْتا٥ر دٌٝ نؿط، ٚعكط دشٛز ٚإؿاز، ٖٚٞ  َٔ

 . زيٌٝ ع٢ً خبح ايكًٛب، ٚؾػاز ايهُا٥ط، َٚٛت ا٭ضٚاح ٗ سٝا٠ ا٭بسإ

َعؿط _ق٘ ضأٜاڄ أنؿط َٔ ٖصا ٚأځ٭ځّ، ٌٖٚ ضأٜتِ ق٘  ٚيعٌ ايعايځِ مل ٜطٳ

 ًٓاڄ؟ ٜٚٓؿطٙ ع ،زٜٓاڄ ٜػتڀٝع إٔ ٜٛدس إٔ ضد٬ڄ ناشباڄ _اٱخٛإ

ٚاهلل إٕ ايطدٌ ايهاشب ٫ ٜكسض إٔ ٜبين بٝتاڄ َٔ ايڀٛب; ؾٗٛ إشا مل ٜهٔ 

ؾُا شيو ايصٟ  _ عًُٝاڄ غكا٥ل اؾرل، ٚاؾل، ٚايذلاب، َٚا ؾانٌ شيو

 . ٜبٓٝ٘ ببٝت، ٚإِا ٖٛ تٌ َٔ ا٭ْؿام، ٚنجٝب َٔ أخ٬ٙ إٛاز

٘ َا٥تا ًَٕٝٛ ْعِ، ٚيٝؼ دسٜطاڄ إٔ ٜبك٢ ع٢ً زعا٥ُ٘ اثين عؿط قطْاڄ ٜػهٓ

 +. َٔ ا٭ْؿؼ، ٚيهٓ٘ دسٜط إٔ تٓٗاض أضناْ٘، ؾٝٓٗسّ; ؾهأْ٘ مل ٜهٔ

ٚع٢ً شيو، ؾًػٓا ْٳعٴسټ قُساڄ ٖصا ق٘ ضد٬ڄ ناشباڄ َتكٓعاڄ، : =إٍ إٔ قاٍ

ٜتصضع باؿٌٝ ٚايٛغا٥ٌ إٍ بػٝت٘، ٜٚڀُض إٍ زضد١ ًَو أٚ غًڀإ، أٚ إٍ 

 . غرل شيو َٔ اؿكا٥ط

 . ، َٚا نًُت٘ إ٫ قٍٛ قازمقطاحٷ أزٻاٖا إ٫ سلٷ َٚا ايطغاي١ اييت

٫ٚ إڂًؿِّل، ٖٚصٙ سكٝك١ تسؾع نٌ باطٌ، ٚتسسض  +َا قُس بايهاشب= ن٬

 . سٴذ١ ايكّٛ ايهاؾطٜٔ
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ثِ ٫ ْٓػ٢ ؾ٦ٝاڄ آخط، ٖٚٛ أْ٘ مل ٜتًل زضٚغاڄ ع٢ً أغتاش أبساڄ، ٚناْت 

َٿٝٳ١ ايعطبأب ٚٚعذٝ_ ايعٗس إش شاى ٗ ب٬ز ايعطب ١قٓاع١ اـ٘ سسٜج  _ِٜ اهلل أڂ

ٚمل ٜكتبؼ قُس َٔ ْٛض أٟ إْػإ آخط، ٚمل ٜػذلف َٔ َٓاٌٖ غرلٙ، ٚمل ٜهٔ 

إ٫ نذُٝع أؾباٖ٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايعُٛا٤، أٚي٦و ايصٜٔ أؾبٿِٗٗ بإكابٝض اشلاز١ٜ 

 . ٗ ًُٚات ايسٖٛض

ا، ض٩ٚؾاڄ، ٚقس ضأٜٓاٙ طٍٛ سٝات٘ ضاغذ إبسأ، قازم ايععّ بعٝساڄ، نطّاڄ بٳطٽ

غٌٗ اؾاْب،  _َع شيو_تكٝاڄ، ؾان٬ڄ، سطاڄ، ضد٬ڄ، ؾسٜس اؾس، كًكاڄ، ٖٚٛ 

يٝٿٔ ايعطٜه١، دِ ايبؿط ٚايڀ٬ق١، ٓٝس ايعؿط٠، سًٛ اٱٜٓاؽ، بٌ ضَا َاظح 

ته٤ٞ ٚدٗ٘ ابتػا١َڅ َؿطق١ َٔ ؾ٪از قازم; ٭ٕ  _ع٢ً ايعُّٛ_ ٚزاعب، ٚنإ

 +. ١ نهصب أعُاي٘ ٚأقٛايَ٘ٔ ايٓاؽ َٔ تهٕٛ ابتػاَت٘ ناشب

نإ عاز٫ڄ، قازم اي١ٝٓ، نإ شنٞ ايًب، ؾِٗ ايؿ٪از، : =إٍ إٔ قاٍ

ٌٿ يٌٝ بِٗٝ، ٖت٦ًاڄ ْٛضاڄ، ضد٬ڄ عُٛٝاڄ  يٛشعٝاڄ، نأِا بٌ دٓبٝ٘ َكابٝض ن

 . بؿڀطت٘، مل تجكؿ٘ َسضغ١، ٫ٚ ٖصب٘ َعًِ، ٖٚٛ غين عٔ شيو

إٔ قُساڄ مل ٜهٔ ٜطٜس بكٝاَ٘ إ٫ ٜٚععِ إتعكبٕٛ َٔ ايٓكاض٣ ٚإًشسٜٔ 

 . ايؿٗط٠ ايؿدك١ٝ، َٚؿاخط اؾاٙ ٚايػًڀإ

يكس نإ ٗ ؾ٪از شيو ايطدٌ ابٔ ايكؿاض ٚايؿًٛات، إتٛقس  _ِٜ اهللأٚ_ ن٬

أؾهاض غرل  _ إكًتٌ، ايعِٛٝ ايٓؿؼ، ا٤ًُٕٛ ض١ٓ ٚخرلاڄ ٚسه١ُ، ٚسٹذٳ٢ٶ

اٙ، ٚنٝـ ٫، ٚتًو ْؿؼ ايڀُع ايسْٟٝٛ، ْٚٛاٜا خ٬ف طًب ايػًڀ١ ٚاؾ

قاَت١ نبرل٠، ٚضدٌ َٔ ايصٜٔ ٫ ّهِٓٗ إ٫ إٔ ٜهْٛٛا كًكٌ دازٜٔ; ؾبُٝٓا 
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تط٣ آخطٜٔ ٜطنٕٛ ا٫قڀ٬سات ايهاشب١، ٜٚػرلٕٚ طبل ا٫عتباضات ايباط١ً 

 . إش تط٣ قُساڄ مل ٜطض إٔ ٜٳتٳًځؿډع َأيٛف ا٭ناشٜب، ٜٚتٛؾض َبتسع ا٭باطٌٝ

ٓؿػ٘ ايع١ُٝٛ، ٚعكا٥ل ا٭َٛض ٚايها٥ٓات، يكس نإ غطټ يكس نإ َٓؿطزاڄ ب

بأٖٛاي٘، ٚكاٚؾ٘، ٚضٚاْك٘، َٚباٖطٙ، ٚمل  _نُا قًت_ ايٛدٛز ٜػڀع يعٝٓٝ٘

ٜهٔ ٖٓاى َٔ ا٭باطٌٝ َا وذب شيو عٓ٘، ؾهإ يػإ ساٍ شيو ايػط اشلا٥ٌ 

ا ٖا أْا شا، ؾُجٌ ٖصا اٱخ٬م ٫ ىًٛ َٔ َع٢ٓ إشلٞ َكسؽ، ؾإش: ٜٓادٝ٘

تهًِ ٖصا ايطدٌ ؾهٌ اٯشإ بطغُٗا قاغ١ٝ، ٚنٌ ايكًٛب ٚاع١ٝ، ٚنٌ ن٬ّ 

 +. َا عسا شيو ٖبا٤، ٚنٌ قٍٛ دؿا٤

إشاڄ ؾًٓهطب قؿشاڄ عٔ َصٖب اؾا٥طٜٔ إٔ قُساڄ ناشب، ْٚعس : =إٍ إٔ قاٍ

 +. َٛاؾكتِٗ عاضاڄ، ٚغب١، ٚغداؾ١، ٚٓكاڄ; ؾًٓطبأ بأْؿػٓا عٓ٘

ٔ ب٘ أٚي٦و ايعطب ايٛثٕٓٝٛ، ٚأَػهٛٙ بكًٛبِٗ ٚإٕ زٜٓاڄ آَ: =إٍ إٔ قاٍ

 . م ب٘سٻكٳايٓاض١ٜ ؾسٜط إٔ ٜهٕٛ سكاڄ، ٚدسٜط إٔ ٜٴ

 . ٚإِا أٚزع ٖصا ايسٜٔ َٔ ايكٛاعس ٖٛ ايؿ٤ٞ ايٛسٝس ايصٟ يٲْػإ إٔ ٜ٪َٔ ب٘

ٖٚصا ايؿ٤ٞ ٖٛ ضٚح ْٝع ا٭زٜإ، ٚضٚح تًبؼ أثٛاباڄ كتًؿ١، ٚأثٛاباڄ 

 . ؾ٤ٞ ٚاسس _ك١ٗ اؿكٝ_َتعسز٠، ٖٚٞ 

ٚباتباع ٖصٙ ايطٚح ٜكبض اٱْػإ إَاَاڄ نبرلاڄ داضٜاڄ ع٢ً قٛاعس اـايل، تابعاڄ 

 . يكٛاْٝٓ٘، ٫ فاز٫ڄ عبجاڄ إٔ ٜكاَٚٗا ٜٚساؾعٗا

يكس دا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً تًو إًٌ ايهاشب١، ٚايٓشٌ ايباط١ً، ؾابتًعٗا، ٚسل 
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ّ ست٢ اسذلقت ؾٝ٘ ٚثٓٝات ي٘ إٔ ٜبتًعٗا; ٭ْ٘ سكٝك١، َٚا نإ ٜٛٗط اٱغ٬

 +. ايعطب، ٚدسيٝات ايٓكطا١ْٝ، ٚنٌ َا مل ٜهٔ عل; ؾإْٗا سڀب َٝت

 أٜععِ ا٭ؾډانٕٛ اؾ١ًٗ أْ٘ َؿعٛش ٚقتاٍ؟ : =إٍ إٔ قاٍ

ٛض ؾٹهڃط ٜهٛض ن٬، ثِ ن٬، َا نإ ق٘ شيو ايكًب احملتسّ اؾا٥ـ نأْ٘ تٳٓټ

سٝات٘ ٗ ْٛطٙ سكاڄ، ٖٚصا يٝهٕٛ قًب قتاٍ َٚؿعٛش، يكس ناْت  _ ٜٚتأدر

 +. ايهٕٛ سكٝك١ ضا٥ع١ نبرل٠

َجٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ، ٖٚصٙ ا٭ؾعاٍ تطٜٓا ٗ قُس أر اٱْػا١ْٝ : =إٍ إٔ قاٍ

 . ايطسِٝ، أخاْا ْٝعاڄ ايط٩ٚف ايؿؿٝل، ٚابٔ أَٓا ا٭ٍٚ، ٚأبٝٓا ا٭ٍٚ

ؿاض ٚإْين ٭سب قُساڄ يدلا٠٤ طبع٘ َٔ ايطٜا٤ ٚايتكٓع، ٚيكس نإ ابٔ ايك

ضد٬ڄ َػتكٌ ايطأٟ، ٫ ٜكٍٛ إ٫ عٔ ْؿػ٘، ٫ٚ ٜسٸعٞ َا يٝؼ ؾٝ٘، ٚمل ٜهٔ 

إبٌ قٝاقط٠ ايطّٚ  َتهدلاڄ، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ شي٬ٝڄ نٳطڇعاڄ، ىاطب بكٛي٘ اؿطٿ

ٚأناغط٠ ايعذِ، ٜطؾسِٖ إٍ َا هب عًِٝٗ شلصٙ اؿٝا٠، ٚيًشٝا٠ اٯخط٠، 

 .ٚنإ ٜعطف يٓؿػ٘ قسضٖا

ايؿسٜس٠ اييت ٚقعت ي٘ َع ا٭عطاب َٔ َؿاٖس ق٠ٛ،  ٚمل ؽٌ اؿطٚب

ٚيهٓٗا نصيو مل ؽٌ َٔ ز٥٫ٌ ض١ٓ ٚنطّ ٚغؿطإ، ٚنإ قُس ٫ ٜعتصض َٔ 

 +. ا٭ٍٚ، ٫ٚ ٜؿتدط بايجا١ْٝ

َٚا نإ قُس بعابح ق٘، ٫ٚ ؾابٳ ؾ٦ٝاڄ َٔ قٛي٘ ؾا٥ب١ڂ يعبٺ : =إٍ إٔ قاٍ

ٛڈ، بٌ نإ ا٭َط عٓسٙ أَط خػطإ ٚؾ٬ح ، َٚػأي١ ؾٓا٤ ٚبكا٤، ٚمل ٜهٔ َٓ٘ ٚشل

 . بإظا٥ٗا إ٫ اٱخ٬م ايؿسٜس، ٚاؾس إطٜط
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ؾُا نإ َٔ  _ ؾأَا ايت٬عب با٭قٛاٍ، ٚايكهاٜا إٓڀك١ٝ، ٚايعبح باؿكا٥ل

ؾأْ٘ ق٘، ٚشيو عٓسٟ أؾٛع اؾطا٥ِ; إش يٝؼ ٖٛ إ٫ ضقس٠ ايكًب، ٚٚغٔ ايعٌ 

 . عٔ اؿل، ٚعٝؿ١ إط٤ ٗ َٛاٖط ناشب١

ٗ اٱغ٬ّ خٳًډ١ أضاٖا َٔ أؾطف اـ٬ٍ ٚأدًٗا، ٖٚٞ ايتػ١ٜٛ بٌ ايٓاؽ، ٚ

ٚأقٛب ايطأٟ; ؾٓؿؼ إ٪َٔ ضابڀ١ ظُٝع زٍٚ  ،ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً أقسم ايٓٛط

 +. ا٭ضض، ٚايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ غٛا٤

ِٻ ن٩ٛٙ ا٭ضدا٤، ٚعكس ؾعاع٘ ايؿُاٍ : =إٍ إٔ قاٍ ٚغع ْٛضٙ ا٭ما٤، ٚع

إػطب، َٚا ٖٛ إ٫ قطٕ بعس ٖصا اؿازخ ست٢ أقبض يسٚي١ باؾٓٛب، ٚإؿطم ب

ايعطب ضدٌ ٗ اشلٓس، ٚضدٌ ٗ ا٭ْسيؼ، ٚأؾطقت زٚي١ اٱغ٬ّ سكباڄ عسٜس٠، 

ٚزٖٛضاڄ َسٜس٠ بٓٛض ايؿهٌ ٚايٓبٌ، ٚإط٠٤ٚ، ٚايبأؽ، ٚايٓذس٠، ٚضْٚل اؿل 

 (1).ٖـ_ا+ٚاشلس٣ ع٢ً ْكـ إعُٛض٠

 ٖٚٛ أسس ٚظضا٤ ؾطْػا، (ٓطٟ زٟ ناغذلٟايهْٛت ٖ)ٖٚصٙ ؾٗاز٠ قاشلا _ 2

ؾتشٞ ظغًٍٛ  ا٭غتاشايصٟ عطٻب٘ ( اٱغ٬ّ)ٚأسس سهاّ اؾعا٥ط ايػابكٌ ٗ نتاب٘ 

ٚث١ٝٓ  إٕ أ١َ ايعطب قبٌ ايٓيب ناْت= :ٜكٍٛ ايٛظٜط ايؿطْػٞ ايهْٛت × باؾا

 ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ، ٚنإ َصٖب تٛسٝس اٱي٘ ىڀط ٗ ا٭شٖإ ضٜٚساڄ ضٜٚساڄ، ٚنإ

بكٛا ع٢ً َصٖب إبطاِٖٝ،  (2)إؿدكٕٛ شلصا ا٫عتكاز ؾطٜكاڄ ٜكاٍ شلِ ا٭سٓاف

 ._تعسز اٯشل١_ٚأَا إػٝشٕٝٛ ؾهاْٛا ؾطقاڄ نجرل٠ نًٗا تعتكس َصٖب ايتهجرل 

                                                 

، ٚقُس ضغٍٛ اهلل 95_89اْٛط اٱغ٬ّ ٗ ْٛط أع٬ّ ايػطب يٮغتاش سػٌ عبساهلل باغ١َ٬ م_  1

 .35_30يًهاتب م_ َٚكا٫ت ْازض٠ ؾٝٗا خ٬ق١ غرلت٘_

 .اؿٓؿا٤ ايصٜٔ بكٛا ع٢ً ايؿڀط٠ ٚايتٛسٝس: ٜككس بِٗ_  2
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ٕا ناْت ْؿؼ شيو  ٚتًك٢ قُس َصٖب أٚي٦و ا٭سٓاف عاي١ غڀش١ٝ، يهٔ 

صٖب ٗ ٚدساْ٘ ست٢ قاض اعتكازاڄ ايٓيب َؿڀٛض٠ ع٢ً ايتؿبع بايسٜٔ تهٝـ ٖصا إ

اْك٬باڄ نًٝاڄ  قبً٘ إ٫ ق٬ًٝڄ، ٖٚٛ شيو ا٫عتكاز إتٌ ايصٟ أسسخ مل تكٌ إيٝ٘ ْؿؼٷ

 .ٗ ايٓٛع ايبؿطٟ

َٚٔ اـڀأ إٔ ْبشح عٔ ٖصا إبسأ ايعُِٝ ؾٝه٘ ٗ غرل ططٜك١ ا٭سٓاف; ٭ٕ 

 .ْبٝاڄ أَٝاڄ _نُا ٚقـ ْؿػ٘ َطاضاڄ_قُساڄ َا نإ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب، بٌ نإ 

٫ٚ ؾو أْ٘ ٜػتشٌٝ ع٢ً ، ٖٚٛ ٚقـ مل ٜعاضن٘ ؾٝ٘ أسس َٔ َعاقطٜ٘

ٗا ٭ٕ سٝا٠ ايؿطقٌٝ نًډ ٜتًك٢ ايعًِ عٝح ٫ ٜعًُ٘ ايٓاؽ;ضدٌ ٗ ايؿطم إٔ 

١َٚ ٗ شيو اؿٌ َٔ تًو ٚاٖط٠ يًعٝإ، ع٢ً إٔ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ناْت َعس

اڄ مل ٜكطأ نتاباڄ َكسغاڄ، ٚمل ٜػذلؾس ٗ ٖا تكسّ إٔ قُس _إشٕ_ؾجبت  ا٭قڀاض;

إش يٛ ؾطض ٚنإ ايكطإٓ قس ْكٌ بعهاڄ َٔ ايهتب  ;زٜٓ٘ َصٖب َتكسّ عًٝ٘

ا٭َط َؿه٬ڄ نُا نإ عًٝ٘ ٗ َعطؾ١ سكٝك١ َا اختًر  ا٭خط٣ يبكٞإكسغ١ 

بطٚس٘ ايسٜين، ٚنٝـ ٚدس ؾٝٗا شيو ا٫عتكاز ايجابت بٛسسا١ْٝ اهلل ست٢ اغتٍٛ 

 ٚساڄ ٚدػُاڄ؟عًٝ٘ ض

ط بٳدٵَتاعب نجرل٠، ٚقاغ٢ آ٫َاڄ ْؿػ١ٝ ندل٣ قبٌ إٔ ٜٴ ٚيكس ْعًِ أْ٘ َطٻ

خًك٘ شا ْؿؼ ُشهت يًسٜٔ، َٚٔ أدٌ شيو استاز إٍ ايععي١  ؾكس بطغايت٘;

ٚيهٞ ٜٓؿطز َا ْعٍ ؾٝ٘ َٔ ايؿهط  ،يهٞ ٜٗطب َٔ عباز٠ ا٭ٚثإ ;عٔ ايٓاؽ

ٚأضخ٢ عٓإ ايتؿهرل  ،هـ ٗ دبٌ سطا٤اعت_ تعاٍ_ايعِٛٝ ٖٚٛ ٚسسا١ْٝ اهلل 

 .اڄ فتٗساڄهٍٛ ٗ عاض ايتأ٬َت عابس
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ٚيعُطٟ ؾِٝ نإ ٜؿهط شيو ايطدٌ ايصٟ بًؼ ا٭ضبعٌ ٖٚٛ ٗ ضٜعإ ايصنا٤، 

ٚق٠ٛ اٱزضاى، ٫  ،َٚٔ أٚي٦و ايؿطقٌٝ ايصٜٔ اَتاظٚا ٗ ايعكٌ عس٠ ايتدٌٝ

ٜٚعٝس تهطاضاڄ  ،إ٫ إٔ ٜكٍٛ َطاضاڄ ٚتعًٝل ايٓتا٥ر عًٝٗا َا نإ ،بٛنع إكسَات

نًُات ضززٖا إػًُٕٛ أْعٕٛ َٔ بعسٙ، + اهلل أسس ،اهلل أسس=ٖصٙ ايهًُات 

 .يبعسْا عٔ ؾهط٠ ايتٛسٝس ;َػعاٖا _َعؿط إػٝشٌٝ_ٚغاب عٓا 

ٚمل ٜعٍ عكً٘ َؿتػ٬ڄ ست٢ ٚٗط ٖصا ايؿهط ٗ ن٬َ٘ ع٢ً قٛض كتًؿ١ دا٤ت 

ٚٳطٗ ايكطإٓ  ِٵ ٜٳًٹسٵ  ِٵ ٜٴٛيځسٵ يځ ٘ٴ نڂؿڂٛاڄ أځسٳسٷ ( 3)يځ ٔٵ يځ ِٵ ٜٳهڂ  .(اٱخ٬م)ص (4)ٚٳيځ

ٚناْت َذلازؾات ايًػ١ ايعطب١ٝ تػاعسٙ َعاْٝٗا ايطقٝك١ ع٢ً تطزاز شيو ايؿهط 

ايػاَٞ ايصٟ زٍ عًٝ٘، َٚٔ تًو ا٭ؾهاض ٚتًو ايعباز٠ تٛيست ن١ًُ اٱغ٬ّ 

ٚضب قُس، َٓعٙ عٔ  ي٘ ؾطز،إشيو ٖٛ أقٌ ا٫عتكاز ب+ ٫ إي٘ إ٫ اهلل=

ّٚتاظٕٚ ب٘ ع٢ً  ،ايٓكا٥ل، ٖٚٛ اعتكاز قٟٛ ٜ٪َٔ ب٘ إػًُٕٛ ع٢ً ايسٚاّ

غرلِٖ َٔ ايكبا٥ٌ ٚايؿعٛب، أٚي٦و سكاڄ ِٖ إ٪َٕٓٛ نُا ٜػُٕٛ أْؿػِٗ، 

ؾٛٗٛض ٖصا ا٫عتكاز بٛاغڀت٘ زؾع١ ٚاسس٠ ٖٛ أعِٛ َٛٗط ٗ سٝات٘، ٖٚٛ شات٘ 

 .+َاْت٘ ٗ ْبٛت٘ٚأ ،أندل زيٌٝ ع٢ً قسق٘ ٗ ضغايت٘

َٚعذعات ايكطإٓ ٗ ب٬غت٘ َٚعاْٝ٘ ٚاعذلاف ؾكشا٤  ،ثِ تهًِ عٔ ايٛسٞ

١ًُ ايهصاب، ٚأثبت ايعطب بإعذاظٙ، ٚشنط َِٓٗ عتب١ بٔ ضبٝع١، ٚشنط َػٝ

 .بڀ٬ٕ ازعا٥٘

ؾ٬ بس يٓا  _ ٕ ايكطإٓ يٝؼ ن٬ّ اهلل، بٌ ن٬ّ قُسإ :ٚيٛ قاٍ قا٥ٌ=: ثِ قاٍ

اف بإٔ تًو اٯٜات ايبٝٓات ٫ تكسض عٔ َبتسع أبساڄ، ع٢ً اؿايٌ َٔ ا٫عذل
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خ٬ؾاڄ يطأٟ َٔ شٖب إٍ تهصٜب ْبٛت٘، ٚيعٌ ضأِٜٗ دا٤ َٔ نٝل ايًػ١ اييت 

 +.تًذ٦ٓا إٍ إٔ ْطَٞ بايهصب ْبٝاڄ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ ؾدل ٤ًَٞ أَا١ْ ٚقسقاڄ

ٚيٝؼ إشاڄ يٝؼ قُس َٔ إبتسعٌ، ٫ٚ َٔ إٓتشًٌ نتابِٗ، =: إٍ إٔ قاٍ

٫ٚ ْػًِ بإْهاض ٖصٙ اؿكٝك١، ( غاٜٛؽ)ٖٛ ْيب غ٬ب نُا ٜكٍٛ َٛغٝٛ 

شا ٚس٦ٓٝص ٫ عذب إشا تؿابٗت تًو ايهتب ٗ بعض إٛانٝع خكٛقاڄ إ

 .+خامت ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ"سٛٓا إٔ ايكطإٓ دا٤ يٝتُُٗا، نُا إٔ ايٓيب٫

ب زلاٟٚ ٚيهٔ ا٭َط ايصٟ تِٗ َعطؾت٘ ٖٛ إٔ ايكطإٓ آخط نتا=: ثِ قاٍ

ؾ٬ نتاب بعس ايكطإٓ، ٫ٚ ْيب بعس  ;ٚقاسب٘ خامت ايطغٌ ،ٜٓعٍ يًٓاؽ

 .+ٚئ ػس بعسٙ يهًُات اهلل تبس٬ٜڄ "قُس

تؿطقٌ ٚضز ع٢ً إتڀطؾٌ َٔ إػ ،بعس إٔ أطاٍ ايبشح ٗ ؼًٌٝ َا تكسّٚقاٍ 

شا ٚباؾ١ًُ ؾإٕ اٱغ٬ّ َا زخٌ بًساڄ إ٫ ٚقاض ": =ؾطٜاتِٗ ع٢ً ْيب اٱغ٬ّ

إكاّ ا٭ٍٚ بٌ ايسٜاْات إػٝش١ٝ َٔ غرل إٔ ٜتعطض حملٖٛا، ٚع٢ً ٖصا ٜتشكل إٔ 

ٕ نجط٠ إ :ٚايك٠ٛ، بٌ ا٭قطب يًكٛاب إٔ ٜكاٍ ـايسٜٔ اٱغ٬َٞ مل ٜٓتؿط بايعٓ

 +.طب١ٝػيو اياٚيٌ داْبِٗ نإ غبباڄ ٗ غكٛٙ إُ ،َػا١ٕ إػًٌُ

قًٛب ْٝع ا٭َِ ايٝٗٛز١ٜ، إٕ زٜا١ْ ايكطإٓ ُهٓت َٔ =: إٍ إٔ قاٍ

ٚإػٝش١ٝ، ٚايٛث١ٝٓ ٗ أؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ، ٚٗ قػِ عِٛٝ َٔ آغٝا; ست٢ إْ٘ 

إػٝشٌٝ إتٓٛضٜٔ َٔ تطنٛا زِٜٓٗ سباڄ ٗ اٱغ٬ّ  َٔ ٚدس ٗ ب٬ز ا٭ْسيؼ

 .+نٌ ٖصا بػرل إنطاٙ

 ٖصٙ ْبص٠ ٚدٝع٠ َٔ ْٛط١ٜ ايهْٛت ٖٓطٟ زٟ ناغذلٟ ايٛظٜط ايؿطْػاٟٚ َٔ
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ٖٚصا ايهتاب وتٟٛ ع٢ً َٛانع ؾت٢ زسض بٗا َؿذلٜات ( اٱغ٬ّ)نتاب٘ 

ٚبعض إػتؿطقٌ إتڀطؾٌ ايصٜٔ ٫ ٜكُٕٝٛ يٲْكاف  ،ايكػؼ، ٚإبؿطٜٔ

ٚنٌ َا أشاعٛٙ َٔ ايتؿٓٝع ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚنتاب٘ ْٚبٝ٘ َع أْ٘ قس قطح أْ٘  ،ٚظْاڄ

 :ٚيهٔ ايصٟ زؾع٘ إٍ شيو ٖٛ ،َػٝشٞ إصٖب

 .ٚاٱْكاف ٗ ايكٍٛ اؿل، ٚإٕ نإ شيو نس َصٖب٘ ،سط١ٜ ايطأٟ :أ٫ٚڄ

أضاز إٔ ٜڀًع ا٭١َ ايؿطْػا١ٜٚ ع٢ً سكٝك١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ; يتهٕٛ : ثاْٝاڄ

َٔ أَطٖا، ٫ٚ تػذل بؿطٜات إبؿطٜٔ ايصٜٔ ٜػتٓعؾٕٛ أَٛاٍ أَتِٗ  ب١ٓٝع٢ً 

َٛاٍ ايهد١ُ ٗ باغِ ايتبؿرل يسِٜٓٗ زٕٚ دس٣ٚ ٫ٚ طا٥ٌ ؼت٘ غرل تهش١ٝ ا٭

 (1).ٚغڀطغتِٗ اييت ٫ سس شلا ،غبٌٝ ؾٗٛات ايكػؼ

 ،ايؿطْػاٟٚ أسس أع٬ّ اٱؾطْر( غٝسٜٛ)ٖٚصٙ ؾٗاز٠ يٮغتاش إٛغٝٛ _ 3

تعطٜب عًٞ باؾا ( خ٬ق١ تاضٜذ ايعطب) ٚأسس ٚظضا٤ ؾطْػا ايػابكٌ ٗ نتاب٘

 "ت٢ ايٓيبثِ أ= :ؾكاٍٗ إكس١َ بعس شنطٙ يؿهٌ ا٭١َ ايعطب١ٝ  × َباضى

ؾع٬  ;إٍ َككس ٚاسس ٘ أؾهاضٖاٚٚدٻ ،ؾطب٘ ع٥٬ل إٛز٠ بٌ قبا٥ٌ دعٜط٠ ايعطب

إٍ ْٗط ايهٓر _ إاض بأغباْٝا، ٚبطتػاٍ_ؾأْٗا ست٢ اَتست غًڀتٗا َٔ ْٗط ايتاز 

ٚاْتؿط ْٛض ايعًّٛ ٚايتُسٕ بايؿطم ٚايػطب، ٚأٌٖ أٚضبا _ ٖٚٛ أعِٛ أْٗاض اشلٓس_

ايكطٕٚ إتٛغڀ١، ٚنأِْٗ ْػٛا ْػٝاْاڄ نًٝاڄ َا ٚقٌ إيِٝٗ َٔ إش شاى ٗ ١ًُٚ دٌٗ 

 .أسازٜح ايْٝٛإ ٚايطَٚإ

ٜٕٛ بكططب١، ٚايؿاطُٕٝٛ بايكاٖط٠ ٗ تكسّ ٛٚادتٗس ايعباغٕٝٛ ببػساز، ٚا٭َ
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ؾاقتكطٚا ع٢ً ايػًڀ١  ;ٚؾكسٚا ؾٛنتِٗ ايػٝاغ١ٝ ،ثِ ُعقت ٖايهِٗ ،ايؿٕٓٛ

أضدا٤ ٖايهِٗ، ٚنإ يسِٜٗ َٔ إعًَٛات،  ايس١ٜٝٓ اييت اغتُطت شلِ ٗ غا٥ط

نُا  ،ٚايكٓا٥ع، ٚا٫غتهؿاؾات َا اغتؿازٙ َِٓٗ ْكاض٣ أغباْٝا سٌ ططزِٖ َٓٗا

إٔ ا٭تطاى ٚإػٍٛ بعس تػًبِٗ ع٢ً ٖايو آغٝا اغتؿازٚا َعاضف َٔ تػًبٛا 

 (1).+عًِٝٗ

ٕ قُساڄ َا قاي٘ ايكػاٚغ١ َٔ أ يٛ قض= (:زٚظٟ)تؿطم ػٚقاٍ ا٭غتاش إ_ 4

ٜٚتًٛ  ،تباع٘ تذل٣أَٚا باٍ ؾتٛسات  ؟ؾهٝـ ْعًٌ اْتكاضٙ ;ْيب َٓاؾل نصاب

َٚا باٍ اْتكاضاتِٗ ع٢ً ايؿعٛب ٫ تكـ عٓس سس؟ ٚنٝـ ٫  ؟أسسٖا اٯخط

 ٜسٍ شيو ع٢ً َعذع٠ ٖصا ايطغٍٛ؟

ؾكس  ;ٚيكس ناْٛا ٜعتكسٕٚ أٍٚ أَطِٖ إٔ خص٫ٕ إػًٌُ غٝتِ َعذع٠ قطٜب١

عٔ َعذعات ايهٓٝػ١ اييت ناْت ؼسخ ٭قٌ َٓاغب١، ٚاْتٛطٚا ٖصٙ طإا زلعٛا 

إعذع٠ اييت ؽًل ايب٬ز إػٝش١ٝ َٔ غعٚات إػًٌُ، ٚيهٔ اْتٛاضِٖ تًو 

إعذعات قس طاٍ، ٚشٖب قدلِٖ أزضاز ايطٜاح، ٚعبجاڄ ساٚيٛا ٚقٛع ٖصٙ 

 .إعذع٠

كاڄ ٗ شيو قس سسثت س _إٕ مل ْكٌ َعذعات_ٚأعذب َٔ شيو إٔ إعذع٠ 

ايعكط، ٚناْت َعذعات أعِٛ ٖا نإ ٜتُٖٛ٘ ايكسٜػٕٛ أْؿػِٗ، ٚأٟ َعذع٠ 

ثِ ٚٗط  ،أضٚع ٚأعذب َٔ إٔ ْط٣ ؾعباڄ نإ إٍ ظَٔ قًٌٝ ٗ غٝاب١ َٔ اـٍُٛ

إٍ ايسْٝا ؾذأ٠، ٌٚٚ ٜتكسّ بػطع١ ٫ َجٌ شلا، ٖٚٛ ٜػعٚ ا٭ضدا٤ ايؿػٝش١، 
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، ٚتكبٌ ع٢ً زٜٓ٘ ٘ ايب٬ز بايڀاع١ ٚاي٤٫ٛي ٔٴٜٵسٹتٳٜٚٓتكط ع٢ً قڀط بعس قڀط; ؾځ

 ٌ سسب ٚقٛب ضان١ٝ غرل َهط١ٖ؟َٔ ن

ٚيٛ أْٓا ععْٚا إقباٍ إػٝشٌٝ ع٢ً اٱغ٬ّ إٍ ايؿا٥س٠ ايؿدك١ٝ، أٚ ايطغب١ 

ؾٓشٔ دسٜطٕٚ إٔ ْكطض إٔ َٔ ايجابت احملكل إٔ _ ٗ ايتدًل َٔ ايصٍ ٚايهع١ 

 (1).اٖـ+كٝس٠ ٚإّإنجرلاڄ َٔ إػٝشٌٝ زاْٛا باٱغ٬ّ عٔ ع

 :(٫َاضتٌ)ٖٚصٙ َكٛي١ يؿاعط ؾطْػا _ 5

ٚآخط َا قطأْاٙ ٗ غرل٠ : =ٗ نتاب٘ إصنطات×ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس نطز عًٞ

( ٫َاضتٌ)ايٓيب ايعطبٞ، ٚؼًٌٝ عًُ٘ ايعِٛٝ، َا قاي٘ ؾاعط ؾطْػا ايعِٛٝ 

ٕ تًو ايػا١ٜ ٚ غرل كتاض إٍ غا١ٜ أزل٢; ٭أمل ٜككس ضدٌ ق٘ كتاضاڄ : قاٍ

ناْت ؾٛم طاق١ ايبؿط، ٖٚٞ ايكها٤ ع٢ً َا زخٌ َٔ اـطاؾات بٌ اـايل 

اهلل يًعبس ٚايعبس هلل، ٚإٔ ٜعسٸٍ ؾهط٠ ا٭ي١ٖٝٛ إعكٛي١ ٗ  ٚإدًٛم; يٝذعٌ

 .ايٛث١ٝٓ إاز١ٜ إؿ١ٖٛ

َٚا عٗس ق٘ ضدٌ َجً٘ قاّ ٗ ٚقت قكرل بجٛض٠ ع١ُٝٛ َػتس١ّ ٗ ايعامل; 

ّ بعس أقٌ َٔ قطٌْ َٔ اْتؿاضٙ بايسعا٠ ٚايك٠ٛ عِ ا٭قڀاض ايعطب١ٝ ٭ٕ اٱغ٬

إٍ اهلل ايٛاسس ا٭سس ٗ ؾاضؽ، ٚخطاغإ، َٚا ٚضا٤ ايٓٗط،  ايج٬ث١، ٚزعا

ٚاشلٓس ايػطب١ٝ، ٚايؿاّ، َٚكط، ٚاؿبؿ١، ْٚٝع ا٭قڀاض إعطٚؾ١ َٔ سلايٞ 

 (.ؾطْػا)ط َٔ غايٝا طٜك١ٝ، ٚعس٠ أدعا٤ َٔ ايبشط إتٛغ٘، ٚأغباْٝا، ٚؾڀؾإ

ايج٬ث١ ؾإشا ناْت ع١ُٛ ايػا١ٜ، ٚق١ً ايٛغا٥٘، ٚٚؾط٠ ايٓتٝذ١ ٖٞ ا٭غباب 
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َشُس ضد٬ڄ عُٛٝاڄ َٔ ضداٍ  ٘ٳبٿؿٳؾُٔ هط٩ إٔ ٜٴ _اييت تبٌ عٔ ْبٛؽ إط٤ 

ـ إ٫ دٝٛؾاڄ، ٚمل ٜػٔ إ٫ ٝٿذٳَٔ اؾتٗط َِٓٗ مل ٜٴ ايتاضٜذ اؿسٜح; ؾإٕ

٪ا ؾُٝا أْؿأٚا إ٫ ز٫ٚڄ عاز١ٜ نإ سٛٗا ؿٹٓٵٖايو، ؾًِ ٜٴقٛاٌْ، ٚمل ٜ٪غؼ إ٫ 

 .إٔ تساعت أضناْٗا بعسِٖ

ـ بٌ يډأَا شاى ايطدٌ ؾأباز دٝٛؾاڄ، ٚٚنع ؾطا٥ع، ٚأغؼ ٖايو، ٚأځ

ؾعٛب، ٚأقاّ ز٫ٚڄ، ٚنِ سلٌ ٬ٌَٜ َٔ ايبؿط ٗ ثًح ايعامل إعُٛض، ٚظاز 

ساڄ، ٚأت٢ بهتاب أقبض نٌ سطف ، ٚأضٚاع٢ً شيو إٔ بسٍ أؾهاضاڄ، َٚعتكساتٺ

َٔ سطٚؾ٘ ؾطٜع١ ق١َٝٛ ضٚس١ٝ غطت إٍ ؾعٛب َٔ ْٝع ايًػات ٚايعٓاقط، 

ٚطبع ٖصٙ اؾٓػ١ٝ اٱغ١َٝ٬ بڀابع ثابت، ٚقه٢ ع٢ً ا٭ضباب إكٓٛع١، 

 .ٚزعا إٍ ا٫عتكاز باهلل ايٛاسس ا٭سس

١ قُس َٚٔ ٜهٕٛ أنجط ع١ُٛ إشا قٝػت ايع١ُٛ ايبؿط١ٜ بهٌ َٛاٖطٖا بعُٛ

اؿهِٝ اـڀٝب ايساع١ٝ إؿطع احملاضب إبسع ٗ أؾهاضٙ، َٚ٪غؼ ايتعايِٝ 

ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعكٌ، ٚع٢ً عباز٠ ٫ قٛض ؾٝٗا، َٚٓؿ٧ عؿطٜٔ ًٖه١ أضن١ٝ، 

 (1)+.ًٖٚه١ ضٚس١ٝ ٚاسس٠

 (2).ٚايؿٗازات ؾٝ٘ ٫ تهاز ؼك٢ نجط٠ڄٖصا ْعض ٜػرل ٖا ٚضز ٗ ٖصا ايػٝام، 
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 " دللص زسول اهلل9 الفصل الثالث_ 

 :حيوخل ومخش  حيب سح وحت ه

ٚؾٝ٘ بٝإ ٭غباب إٜطاز ٖصا ايؿكٌ، ٚأْ٘ عح : حيوخل_ 

ْازض يڀٝـ مل ٜؿطزٙ أسس َٔ ا٭ٚا٥ٌ، ٚأْ٘ هًٞ ض١ٓ 

 .ٚتٛانع٘، َٚا إٍ شيو َٔ دٛاْب عُٛت٘"ايٓيب

 .َكس١َ ٗ فايؼ ايعُٛا٤: هملبشح هألول_ 

ٗ ٚضٚز فًؼ ضغٍٛ اهلل ٗ ايكطإٓ، : هملبشح هاج   _ 

 .ؿ١ شيو اجملًؼٚق

ٚنٝؿ١ٝ "َهإ فًؼ ايطغٍٛ: هملبشح هاج اح_ 

 .ايت٦اَ٘ ٚخطٚد٘ إيٝ٘

 .١٦ٖٝ اجملًؼ ايطغٛيٞ، َٚا نإ هطٟ ؾٝ٘: هملبشح ها ه ع_ 

 .ٚقت اجملًؼ ايطغٛيٞ، ٚآزاب٘: هملبشح هرت حيص_ 
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 ً ٍرا اللتابيف أسباب إيساد ٍرا الفصل ضن9 مدخل9 الفصل الثلث

 

 

 

 

 
 

 :أغباب عسٜس٠ َٓٗا َا ًٜٞ ايبشحٖصا ايؿكٌ نُٔ ٖصا ٱٜطاز 

أْ٘ َٛنٛع ْازض ٫ ػس َٔ أؾطزٙ بايبشح ٚايتككٞ ٫ َٔ إتكسٌَ ٫ٚ َٔ  _1

 _1296× إتأخطٜٔ إ٫ ايع١َ٬ ايتْٛػٞ ايؿٝذ قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض

 .(1)"ٖـ سٝح نتب عجاڄ عٓٛاْ٘ فًؼ ضغٍٛ اهلل1394

َا مٔ بكسزٙ َٔ ايبشح ٗ دٛاْب ض١ٓ أْ٘ َٛنٛع يڀٝـ ىسّ _ 2

 .ً٘ أسػٔ ُجٌٝشيو غا١ٜ ايتذًٞ، ّٚجٿ  ٞذِّسٝح ٜٴ ٚعُٛت٘;"ايطغٍٛ

ٕٷ"إٔ فًؼ ضغٍٛ اهلل_ 3 ٛپ يٹ لڇابٴػٳتٳيٹ َٝسا  .ايهُا٫ت فٹطٴؾڃطٳتٳاٯزاب، ٚد

ٜتذاشبٕٛ أططاؾٗا، ٚيهٌ َٔ  إٔ يًٓاؽ فايؼ ٜطتازْٚٗا، ٚأسازٜحٳ_ 4

 .ازث١ آزاب وػٔ َطاعاتٗا، ٚهٌُ ا٭خص بٗااجملايػ١ ٚاحمل

عِٛ َا ٜطتكٞ ٚأسازٜج٘ َٔ أ"٫ٚ ضٜب إٔ ايٛقٛف ع٢ً فًؼ ضغٍٛ اهلل

 .با٭سازٜح ٚاجملايؼ; ؾإٍ َباسح ٖصا ايؿكٌ

                                                 

ٗ ضبٝع ايجاْٞ  597_578ٚشيو ٗ ف١ً اشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬، اؾع٤ ايعاؾط، اجملًس ايعاؾط، م_  1

 .رلاڄ ٗ ٖصا ايؿكٌّ، ٚقس أؾست َٓ٘ نج1938_ ٖـ 1357
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ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ْؿٛش  استؿاف ايعِٛٝ َٛاٖط ايع١ُٛ ٗ أعٌ ْاٚطٜ٘ ٚتٴبٻاع٘

زٳٙ بايكبٍٛ ٚايتػًِٝ، ٚاْسؾاعٹِٗ بايعٌُ َا تعايُٝ٘ ٗ ْؿٛغِٗ، ٚتًكِٝٗ إضؾا

 .ًّٝ٘ عًِٝٗ

ٞٳ ١ْڄ،  ؾُٓٗا ايع١ُٛ : َٚٛاٖطٳ َتؿاٚت١ځ ا٫تكاٍ باؿل ٚإٕ يًع١ُٛ ْٛاس

ٕٵ ْؿعت سٝٓاڄ أنطت  اؿك١ ايجابت١، َٚٓٗا إكبٛي١ ايٓاؾع١، َٚٓٗا ايعا٥ؿ١ اييت إ

٬ْاڄ، ٚٗ ٖات٘ ا٭قٓاف أظَاْاڄ، ٚإٕ ضادت عٓس طٛا٥ـ عٴسٻتٵ عٓس ا٭نجطٜٔ بڀ

َعتاز ٚغرل َعتاز، ٚبٝٓٗا َطاتب نجرل٠ ا٭عساز، ٫ ٜععب عٔ ايؿڀٔ اغتدطادٴٗا 

ٌٴ ٗ آزابٗا ٚأڂ٫ډؾٗا ِٴ ايؿك  .َٔ خ٬ٍ أقٓاؾٗا، ٚاؿه

ٝت٘ عٔ كاٌٜ ٓٵٜهٕٛ َكٝاؽ غڂ َٚكٝاؽ اتػاّ ايعِٛٝ بػُات ايع١ُٛ اؿك١،

ٙ َٔ تًو ايػُات اؿك١ ٜكذلب َٔ ايتعاِٚ ايعا٥ؿ١، نُا أْ٘ َكساض خًٛ

ا٫ستٝاز إٍ ؾ٤ٞ َٔ تًو إداٌٜ، نإكاب بؿكط ايسّ ٫ ٜػتػين عٔ ظٜاز٠ 

 .ايتسثط بسثط ايسؾا٤

ُٻ ٚنجرلاڄ  فاضا٠ڄ; ٕا ٜجكٌ عًِٝٗ ايتٛاٖط ب٘ ،ايتهًـ َؿامٻ ٌ ايعُٛا٤ٴَا ؼ

إيِٝٗ بعٌ ايػهان١،  إساضى ايبػٝڀ١; سصضاڄ َٔ إٔ ٜٓٛطٚا ٞاع أٚيبٻ٭ٖٚاّ ايتټ

 .أٚ ٬ٜقِٖٛ َعا١ًَ ايؿهان١

 .+َهطٙ أخٛى ٫ بڀٌ=: ؾِٗ ٜكتشُٕٛ شيو ايجكٌ، ٚيػإ ساشلِ ٜكٍٛ

طا٠ ايػٻ ؾ٬ غطٚ إٔ نإ إتٛزلٕٛ َٓص ايكسّ تكّٛ شلِ َٔ قؿات فايؼڇ

ٌٴ  : ايؿاعط أقشاب تًو اجملايؼ نُا قاٍأسٛاٍ ب َٓب١٦څ ٚاؾُاعات ز٥٫
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  بببببببْ ُدببببببب  ً ا وملببببببب   هل    بببببببت

 

 د  سً  ا ص   نهم د ب ص  

  ئشت حيا هايت قو دئت   ػب   

 

  بببب وض إابببب هم إ ببببْ  دببببل   

ٍڈٚإْٓا إشا تتبعٓا َا ٜعس َٔ ٦ٖٝات اجملايؼ    أٚ ُٖٚاڄ لس َٓٗا  اڄسكډ أسٛاٍ نُا

إتهاز ايصٟ إٕ اؾتٌُ اجملًؼ ع٢ً ؾ٤ٞ َٓ٘ مل ٜؿتٌُ ع٢ً نسٙ، َجٌ 

 .عٍٕ، ٚايٛقاض ٚاشلاؿذاب ٚاٱش

ٚلس بعهٗا غرل َتهاز عٝح ّهٔ ادتُاع٘ نٛنع ا٭ضا٥و ٚايڀٓاؾؼ 

ؾكس ; اٱْكافإقا١َ ايٓؿٝػ١ َع ايتعاّ ايٛقاض ٚاؿه١ُ، ٚنايؿدا١َ ٚايعضنؿ١ َع 

ٛٻ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_نإ فًؼ غًُٝإ  َٓبع  _َع شيو_ٖٚٛ  ،بؿدا١َ إًو اڄَهػ

 .ايٓب٠ٛ ٚاؿه١ُٯثاض 

ٙ عُا ٜهاز عٻٓٳايعُٛا٤ سكڋا تٴ ٗ نٕٛ فايؼڇ ؾ٬ ؾب١ٗځ ٠ڂإتهاز ؾأَا ا٭ٚقافٴ 

ِڇ فًؼڇ عس ػطزٴاؿل َٓٗا، ٚأَا غرل إتهاز٠ ؾ٬ ٜٴ عُا ٖٛ َٔ ٖصا ايكٓـ  ايعٛٝ

ُٻ  .ٗ عُٛت٘، ٚيٝؼ شيو ب٬ظّ ٗ ؼكل أقٌ عُٛت٘ اؿك١ إ٫ ظٜاز٠ڄ اڄَٗ

َطاز اهلل  ٞيتًك ;ػط٣ أؾهاٍ ايسع٠ٛ اٱشل١ٝ ع٢ً سػب اغتعساز ا٭قٛاّ 

; يٓؿٛش َطاز اهلل ؾِٝٗ (1)ٜا٤طڇسٵَِٓٗ، ؾٝػٔ شلِ َٔ ا٭سٛاٍ ٚاشل٦ٝات َا ِٖ ب٘ أځ

أٚ  ،تػاَض يسعاتِٗ ببعض إٛاٖط اييت ٫ سٜ شلا ٗ ايتأثرل اـًكٞؾكس ٜٴ

ايتؿطٜعٞ، ٫ٚ ؼ٘ َٔ اعتباض قاسب ايسع٠ٛ ٗ أْٛاض أٌٖ ايهُاٍ، ٚتعٌ ع٢ً 

; ٗا اؿلٻٚعسّ َٓاؾاتٹ ،ُّٛ ايبػڀا٤; ٕٛاؾكتٗا بػاط١ إزضانِٗقبٍٛ زعٛت٘ بٌ ايع

ُٳا : طا٭قٓاّ ٚقايٛا ٕٛغ٢ عبس٠ٹ ِٗ َٛاٖطٴتٵٓٳتٳؾځ ؾإٕ بين إغطا٥ٌٝ ٕا ادٵعٳٌ يځٓٳا إڇيځٗاڄ نځ
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ٗٳ١څ ِٵ آيٹ ٗٴ  .ٚٚغِٗ ع٢ً شيو، غهب عًِٝٗ ضغٛشلِ (138:ا٭عطاف) صيځ

عٓس ا٭قٛاّ ايصٜٔ َطٚا بِٗ ٗ ٕٚا بٗطتِٗ َٛاٖط إًو اييت ؾاٖسٖٚا 

ٌٵ : طٚقايٛا يٓبِٝٗ سلٌٜٛ ،تِٝٗٗ، ٚايصٜٔ داٚضٚا ب٬زِٖ َٳًٹهاڄ ْٴكځاتٹ ابٵعٳحٵ يځٓٳا 

٘ٹ ٌڇ ايًډ ٕٳ; ْبِٝٗ ٗ شيو بأغاڄ طٳمل ٜٳ (246:ايبكط٠) صؾٹٞ غٳبٹٝ شلِ ع٢ً  إش ضآٙ أعٛ

ٔ نإ ي٘ ؾأقاّ شلِ ؾاٍٚ ًَهاڄ، ثِ خًؿ٘ َٔ إًٛى َ; ايسؾاع عٔ داَعتِٗ

َٳ، ٚقـ ايٓب٠ٛ َجٌ زاٚز ٚابٓ٘ غًُٝإ ايصٟ عِٛ غًڀاْ٘ ًَه٘  ٛاٖطٴٚؾدُت 

 .اييت َا ناْت تٴٓٵكٹلٴ نُاي٘ ايٓبٟٛ

ٚأٚٗط سذ١ ع٢ً شيو إٔ ًَه١ غبأ َا زاْت ي٘ سٌ ف٤ٞ نتاب٘ إيٝٗا بايسع٠ٛ 

ُٴًڂٛىځط: ٚايسخٍٛ ٗ طاع١ ًَه٘ ايعازٍ، ؾكايت، إٍ اٱّإ باهلل ٕٻ ايڃ إڇشٳا  إڇ

ٕٳ ٚٳنځصٳيٹوځ ٜٳؿڃعٳًڂٛ ٗٳا أځشٹيډ١ڄ  ًٹ ٖٵ ٚٳدٳعٳًڂٛا أځعٹعٻ٠ځ أځ ٖٳا   .(34:ايٌُٓ) صزٳخٳًڂٛا قځطٵٜٳ١ڄ أځؾڃػٳسٴٚ

ٚزخًت  ،ٗاتٳٗٳٚضأت َٔ ع١ُٛ غًڀاْ٘ َا أبٵ، ثِ ٖٞ ٕا ٚؾست عًٝ٘ َسٜٓت٘

ٚٳأځط: ٖٓايو قايت _ ايكطح إُطز ؾشػبت٘ ؾ١ ُٵتٴ ْٳؿڃػٹٞ  ٚځًځ ُٵتٴ ضٳبٿ إڇْٿٞ  غٵًځ

ٌٳ ُٹ ٘ٹ ضٳبٿ ايڃعٳايځ ٕٳ يٹًډ ُٳا  .(44:ايٌُٓ) صَٳعٳ غٴًځٝٵ

 أْ٘ مل ٜطٳ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ ٚنصيو ؾطعٕٛ َٛغ٢ نإ ٖا َٓع٘ إٔ ٜ٪َٔ َٛغ٢

ٔٵ ط: إش قاٍ ٗ تعًٌٝ نؿطٙ ب٘ ;ايعا٥ؿ١ ايع١ُٛٹ عًٝ٘ آثاضٳ َٹ ٛڇضٳ٠څ  ٘ٹ أځغٵ ٞٳ عٳًځٝٵ ٛٵ٫ أڂيڃكٹ ؾځًځ

ٖٳبٺ  (1).ٞ ؾعاض إًٛى ٗ عطؾِٖٗٚ (53:ايعخطف) صشٳ

اؾاض١ٜ بٌ عٌُٛٝ َٔ  ٚٗ ٖصا َا ٜؿطح يٓا تًو اجملازي١ ايتاضى١ٝ ايع١ُٝٛ 

ؾكس دا٤ ٗ نتب ايػرل إٔ  ;عُط بٔ اـڀاب َٚعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ :عُٛا٤ أَتٓا
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ٗ َٛنب عِٛٝ ١٦ٖٝٚ; ؾًُا ÷ ٕا قسّ ايؿاّ تًكاٙ َعا١ٜٚ ÷عُط بٔ اـڀاب 

َع َا بًػين َٔ طٍٛ : ْعِ، قاٍ: أْت قاسب إٛنب ايعِٛٝ؟ قاٍ: زْا َٓ٘ قاٍ

 ٚقٛف شٟٚ اؿادات ببابو؟

ٌٴ شيو؟: ْعِ، قاٍ: قاٍ ِٳ تؿع  ٚيٹ

ٚٿ بٗا نجرل، ؾٝٳ: قاٍ إٔ ْٛٗط َٔ ععٿ ايػًڀإ َا  بٴذٹمٔ بأضضڈ دٛاغٝؼٴ ايعس

 .ٜطٖبِٗ; ؾإٕ ْٗٝتين اْتٗٝت

َٔ  ين َٓ٘ ٗ أنٝلٳتٳنڃطٳعٓو إ٫ تٳ َا عاتبتو عٔ ؾ٤ٞ ٜبًػين: ٜا َعا١ٜٚ: قاٍ

ٜب، ٚإٕ نإ باط٬ڄ ؾدسع١ ضؾإٕ نإ َا قًتٳ سكاڄ ؾطأٟ أ (1)ب ايهٿطٵؽسضٚا

 .أزٜب

ُٴطٵْٞ، قاٍ عُط: ١ٜقاٍ َعاٚ  .٫ آَطى ٫ٚ أْٗاى: ؾځ

ٜا أَرل إ٪ٌَٓ َا أسػٔ : ٚنإ ٗ َع١ٝ عُط÷ ؾكاٍ عبسايطٓٔ بٔ عٛف

ٚٵضٳزٵتٳ٘  .َا قسض عُا أ

 (2).يٹشٴػٵٔ َكازضٙ َٚٛاضزٙ دؿُٓاٙ َا دؿُٓاٙ: عُطقاٍ 

َٚتعًكات٘، ٖٚٛ َبشح  " ايكٍٛ ٗ قؿ١ فًؼ ضغٍٛ اهلل ت إؾان١اٯٕ تٗٝأٚ 

٘ ٘، ٚؽكٝكٴدًٌٝ مل ٜػبل يًعًُا٤ ايباسجٌ عٔ ايػرل٠ ٚايؿُا٥ٌ ايٓب١ٜٛ تسٜٚٓٴ

 (3)._×نُا ٜكٍٛ ابٔ عاؾٛض_ َا ٜتعًل ب٘ ٚاغتٝعابٴ ،بايبشح ٚايتبٜٛب

                                                 

، ٚٗ غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يًصٖيب 183صا ٗ نتاب عٌ ا٭زب ٚايػٝاغ١ يعًٞ بٔ ٖصٌٜ مهٖ_  1

 +.إ٫ تطنتين ٗ َجٌ ضٚادب ايهٻطڇؽ: =3/133

 .183، ٚعٌ ا٭زب ٚايػٝاغ١ م3/133أع٬ّ ايٓب٤٬ اْٛط غرل _  2

 .10/581اْٛط اشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ _  3
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 :هجمل ص ها س ا  يف هاق  هلو ود :  واًل

ٚشيو ٗ قٛي٘ " يكس ٚضزت اٱؾاض٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ فًؼ ضغٍٛ اهلل

ُٳذٳايٹؼڇ ؾځاؾڃػٳشٴٛا : ط_تعاٍ_ ِٵ تٳؿځػٻشٴٛا ؾٹٞ ايڃ ٌٳ يځهڂ َٳٓٴٛا إڇشٳا قٹٝ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٌٳ اْؿٴعٴ ٚٳإڇشٳا قٹٝ ِٵ  ٘ٴ يځهڂ  .(11:اجملازي١) ...صٚا ؾځاْؿٴعٴٚاٜٳؿڃػٳضٵ ايًډ

قاٍ ْٗٛض ايعًُا٤ َٔ ايػًـ : =×بٔ عاؾٛض ايڀاٖط قاٍ ايؿٝذ قُس

إطاز باجملًؼ ٗ اٯ١ٜ ٖٛ فًؼ ضغٍٛ اهلل، ٚغأشنط شيو ٗ : َٚٔ بعسِٖ

 .إبشح إٓاغب ي٘

ثِ إْٞ مل أض ٭سس َٔ ايباسجٌ ٗ ايػرل٠ َٔ شنط ٖصا اجملًؼ غ٣ٛ عٝاض 

ض٠ اإش قاٍ ٗ ؾكٌ ظٜ; ؾإْ٘ شنطٙ به١ًُ ٚاسس٠ ٗ غطض آخط; ايؿؿا٤ ٗ نتاب

َٹملٖٚا : ايؿكٝ٘ (1)قاٍ إغشام بٔ إبطاِٖٝ): ايكدل ايؿطٜـ ٖصٙ ايعباض٠  ٔٵ ٜعٍ 

َٳ " َػذس ضغٍٛ اهلل ايك٠٬ ٗٚايككس إٍ ، بإس١ٜٓ إطٚضٴ سرٻ ٔٵؾإٔ 

 (2).ٖـ_ ا(ٚفًػ٘، ٚقدلٙ، َٚٓدلٙ، ٚضٚنت٘ ٚايتدلى بط٩ٜت٘،

٢ ؾٝ٘ َا تٓاثط ٗ خ٬ٍ نتب اؿسٜح عًٝٓا إٔ نك٘ َكاٍ أتككٻ اڄؾهإ سكډ

                                                 

 . ٖٛ إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘_ 1

، ٚاْٛط ؾطح ايؿؿا يًكانٞ عٝاض ي٬ًُ عًٞ قاضٟ 670_2/669ايؿؿا يًكانٞ عٝاض _  2
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 (2).+اهلل نًؿاڄ ضغٍٛ ٜبٗر َٔ نإ بػرل٠ (1)ؿاڄْٴؾٝذ٤ٞ عجاڄ أڂ; ٚايػرل٠

 :"ص  س ل ههللصف  زت : ث   ً 

ٚايتٛانع،  ع٢ً غا١ٜ َا ٜهٕٛ َٔ ايبػاط١،" يكس دا٤ فًؼ ضغٍٛ اهلل

عع _; ٭ْ٘ أعِٛ إكًشٌ ٚأؾهٌ إطغًٌ، ؾأضاز اهلل ا٭ب١ٖٗط ٚاـًٛ َٔ َٛا

إٔ ٜهٕٛ شيو ايٓيب َككٛضاڄ ع٢ً ايتأٜٝس بايس٥٫ٌ اؿك١ ايباق١ٝ ع٢ً _ ٚدٌ

ـٹ ٕٳ ;ب١ ٚا٫غذلٖاب٬ځايعَإ، ٚإٔ هطزٙ عٔ ٚغا٥ٌ ا زعٛت٘ أنٌُ  ؾتهٛ

 .ايسعٛات، ٚعٛت٘ أبًؼ ايعٛات نُا ٖٛ أنٌُ ايسعا٠ ٚايٛاعٌٛ

 :هِ ١ْ، َٓٗا َا ًٜٞؿ _(3)نُا ٜكٍٛ ابٔ عاؾٛض_يو شٚ

ٍٴٕ أ: اؿه١ُ ا٭ٍٚ أَطٙ ٗ إٮ  ْٚؿٛشٴ ،ٙ ٗ ايٓؿٛؽضڇسٵقځ ٫ ٜهٕٛ د٬

قتاداڄ إٍ َع١ْٛ بٛغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ إه١ًُ يًتأثرل ايصاتٞ ايٓؿػاْٞ، بٌ ٜهٕٛ 

ٌٳ ٘ ايؿطٜؿ١ڂْت ْؿػٴإش نا; تأثرلٙ ايصاتٞ ناؾٝاڄ ٗ ْؿٛش آثاضٙ ٗ قًٛب أتباع٘  أنُ

بطظت ٗ عامل ايٛدٛز اؿازخ، ؾتهٕٛ أغ٢ٓ ايٓؿٛؽ عٔ ايتٛغٌ بػرل  ْؿؼڈ

 .إش ٫ ْكل ٗ تأثرل ْؿػ٘; قؿاتٗا ايصات١ٝ

ٚأغٓاٖا عٔ  ،َٔ أدٌ شيو ازخط اهلل يطغٛي٘ ايتأٜٝس بأٚنض ايس٥٫ٌ

ٕٳ; ٚتػذلٖب ايعٕٝٛ، ايعٛاضض اييت تكڀاز ايٓؿٛؽ ضٜاڄ ؾأْ٘ دا ست٢ ٫ ٜهٛ

 .ٕٚ إأيٛؾ١٪ع٢ً ايؿ

                                                 

 . أٟ دسٜساڄ: أڂْٴؿاڄ_ 1

 .10/581اشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ _  2

 .2/151، ٚاْٛط ؾطح ايؿؿا يًكانٞ عٝاض ي٬ًُ عًٞ قاضٟ 582_10/581ٱغ١َٝ٬ اشلسا١ٜ ا_  3
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ٛٿٚيعٌ ٖصا ٖا ٜٴ ٔٵ ؾٳا٤ٳ ط: _تعاٍ_ح إيٝ٘ قٛي٘ ً ُٳ ِٵ ؾځ ٔٵ ضٳبٿهڂ َٹ ٌٵ ايڃشٳلټ  ٚٳقڂ

ًڃٝٳهڃؿڂطٵ ٔٵ ؾٳا٤ٳ ؾځ َٳ ٚٳ ٔٵ  َٹ ًڃٝٴ٪ٵ  .(29:ايهٗـ) صؾځ

ؾٝهٕٛ ٖصا ; ايعا١ً٥ ٚاهلل أعًِ عٔ ايبٗطد١ٹ ١ڂٝٻٓٹأٟ ٖصٙ زع٠ٛ اؿل احملض ايػٳ

 .طٚض ا٭ٜاّ ٚايػ١ٌٝٓ اييت ٖٞ آٜات يًُتٛزلٌ ع٢ً نڂَٔ إعذعات اـؿ

َؿاضى ٭سٛاٍ أقشاب ايػٝاز٠  إٔ ٜهٕٛ ايطغٍٛ غرلٳ: اؿه١ُ ايجا١ْٝ 

ست٢ ٫ ٜهٕٛ َٔ زٚاعٞ إّإ بعض ايؿطم ب٘ ; ايباط١ً َٔ اؾبابط٠ ٚايڀػا٠

 ;َا بٗطِٖ َٔ تًو ايعخاضف، نشاٍ ايصٜٔ اغتهدلٚا َٔ قّٛ ْٛح_ٚطاعتِٗ ي٘

ٟڇط: قايٛاإش  ِٵ أځضٳاشٹيڂٓٳا بٳازٹٟ ايطٻأڃ ٖٴ ٔٳ  َٳا ْٳطٳاىځ اتٻبٳعٳوځ إڇ٫ډ ايډصٹٜ  .(27:ٖٛز) صٚٳ

 اڄأٚ ْبٝٻ ،عبساڄ اڄخرلت بٌ إٔ أنٕٛ ْبٝٻ= ":ٖٚصا َع٢ٓ قٍٛ ضغٍٛ اهلل 

 (1).+عبساڄ اڄؾاخذلت إٔ أنٕٛ ْبٝٻ ،ًَهاڄ

ٌٳ: اؿه١ُ ايجايج١  ِٴ _َع شيو_ي٘  إٔ وك ٗ ْؿٛؽ أعسا٥٘ بً٘  د٬ٍ أعٛ

 .ٚتأٜٝسٙ _تعاٍ_ؾٝهٕٛ ؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إٔ د٬ي٘ َػتُس َٔ عٓا١ٜ اهلل ; أٚيٝا٥٘

ط١َ دا٤ت ضغٍٛ اهلل ٗ إػذس دٵَٳايذلَصٟ إٔ ق١ًٝ بٓت ٚ أبٛ زاٚز، ض٣ٚ

ؾًُا ضأٜت ضغٍٛ اهلل إتدؿع ٗ اؾًػ١ أضعست =: قايت ايكطؾكا٤ٳ قاعسٷٖٚٛ 

 (2).+َٔ ايؿطم

، إٍ إٔ ؾإٔ إتدؿع ٗ إعتاز أ٫ ٜطٖب أځَٳٚٵٕتدؿع ٗ اؾًػ١ أځا: ؾكٛشلا

 .ضٖب١; َٓ٘ تٵسٳعٳضٵٖٚٞ قس أځ
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 لص السسولي يف القسآٌ، وصفة ذلم اجمللص يف وزود اجمل9 املبحث الثاىي9 الفصل الثالث

 

 

 

 

سُٝٓا زخٌ عًٝ٘ إػذس ٗ أقشاب٘ َ٪َٓاڄ  ٚٚقـ نعب بٔ ظٖرل ضغٍٛ اهلل

ٚأٚغٌ ٗ َعطؾ١ َٛاٖط ًَٛى  ،ٚنإ نعب ٦َٜٛص أقطب عٗساڄ بايؿطى ،تا٥باڄ

ؾإشا ٖٛ ٜكٍٛ بٌ ٜسٟ ضغٍٛ اهلل ; بٔ ايؿاعطا إش ٖٛ ايؿاعط ;ايعطب ٚغازتِٗ

 : ٜكـ فًػ٘

 اقببببو  قبببب   حيق حيببببً  ابببب   قبببب    ببببه 

 

     و مسبببع حيببب  اببب   شببب ع هاف بببل  

 اظببببببل   عببببببو إال  هل  كبببببب هل اببببببه   

 

 حيببببببا ها سبببببب ل  بببببب ذهل ههلل تن  ببببببل  

 : ثِ ٜكٍٛ ٗ قؿ١ ايطغٍٛ 

 هُ ببببببب ِّك عنبببببببوي إذ    ابببببببذه     بببببببُن

 

 ول إ بببببببخل حينشببببببب   وحيشببببببب  : وق بببببببل 

 حيشببكنه حيببا ا بب خ هألسببو   حيببا خبب د   

 

 (1)دو ببببه غ ببببُل  ببببل غ    ج ببببحيببببا  طببببا ع  

ٖٚٛ ٗ غٝام _÷ ٚدا٤ ٗ قشٝض َػًِ َٔ سسٜح عُطٚ بٔ ايعام  

ٞٻ َٔ ضغٍٛ اهلل : =أْ٘ قاٍ_ إٛت ٌٻ ٗ عٝٓٹٞ " َٚا نإ أسسٷ أسبٻ إي ٫ٚ أد

ٞٻ َٓ٘; إد٫٬ڄ ي٘، ٚيٛ غٴ٦ًتٴ إٔ أ قؿ٘ َا َٓ٘، َٚا نٓت أطٝل إٔ أَٮ عٝٓٳ

ٞٻ َٓ٘  (2)+.أطكتٴ; ٭ْٞ مل أنٔ أَٮڂ عٝٓٳ

 

                                                 

ٖؿاّ اْٛط ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ . ايؿذط ايهجرل إًتـ: ع، ٚايػٌَٝهإ َؿٗٛض بهجط٠ ايػبا: عجٻط_  1
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 وكيفية التئامُ وخسوجُ إليُ  "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 
 

 :حيك هل زت ص ها س ل:  واًل

ايصٟ ًٜتـ ٗ إٔ فًؼ ضغٍٛ اهلل  وڊؿٴإٕ َٔ َاضؽ اؿسٜح ٚايػرل٠ ٫ ٜٳ

إِا نإ  _ ٕٚ إػًٌُ٪ؾٝ٘ َعِٛ أعُاي٘ ٗ ؾ ٟسٛي٘ ؾٝ٘ أقشاب٘، ٚػط

اٯثاض سًٛي٘ ؾٝٗا إِا ٖٞ َكاعس نإ  َػذسٙ، ٚإٔ َا عساٙ َٔ ا٭َه١ٓ اييت ٚضز ٗ

وٌ ؾٝٗا قبٌ ايبعج١، ٚبعسٖا قبٌ اشلذط٠، ٚبعسٖا قبٌ إٔ ٜٓتِٛ أَط إػًٌُ، أٚ 

عٛاضض تعطض َٔ ظٜاض٠، أٚ نٝاؾ١، أٚ عٝاز٠، أٚ ي ;بعس شيو ؾُٝا بعس اشلذط٠

 ،ؾكس دًؼ قبٌ ايبعج١ ٖٚٛ َه١ ٗ زاض ابٔ دٴسعإ ;قها٤ َكاحل، أٚ مٛ شيو

اغت٦ٓاغاڄ  _تعاٍ_ح بإشلاّ َٔ اهلل ٓٻشٳتٳ٣ٚ إٍ غاض سطا٤ ٜٳأٚ، ٗ إػذس اؿطاّٚ

ٚٗ ؾعب أبٞ طايب ، ٚدًؼ بعس ايبعج١ ٗ زاض ا٭ضقِ بٔ أبٞ ا٭ضقِ، بايٛسٞ

َٳ، َس٠ ايكڀٝع١ ، ٚدًؼ َػذس إس١ٜٓځ ٘ٹَٹسٳكڃٚغهٔ زاض أبٞ أٜٛب ا٭ْكاضٟ عٓس 

سٴ ٗ شيو عٵؾهإ فًػ٘ بٳ; مل ًٜبح إٔ ب٢ٓ َػذسٙقبا٤ قبٌ بٓا٤ إػذس ايٓبٟٛ، ٚ

يٲق٬ح ; إػذس ؾُٝا عسا أسٛا٫ڄ تعطض َجٌ خطٚد٘ إٍ بين عُطٚ بٔ عٛف

 (1).بِٝٓٗ

: ٚقس أضؾسْا إٍ شيو َا ٗ ايكشٝض عٔ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ أْ٘ قاٍ

، ٭يعَٔ ضغٍٛ اهلل َٜٛٞ ٖصا: تٛنأت َٜٛاڄ ٚخطدت َٔ بٝيت ؾكًت=

 (2).+إخل  ...خطز: ٘، ؾذ٦ت إػذس ؾػأيت عٓ٘، ؾكايٛاٚ٭نْٛٔ َع
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 لتئامُ وخسوجُ إليُ وكيفية ا "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

َٳ +ؾػأيت عٓ٘، ؾذ٦ت إػذس= :ؾكٛي٘  .ايطغٍٛ ٖٞ إػذس يكا٤ٹ ١ځٓٻٛٹٜٓب٧ بإٔ 

 .ي٘ شنط ٗ ن٬َِٗ طڇذٵثِ إٕ تعٌٝ َهإ دًٛغ٘ َٔ إػذس مل ٜٳ

ٚايصٟ ٜٛٗط أْ٘ نإ ًٜعّ َهاْاڄ َعٝٓاڄ يًذًٛؽ; يٝٓتٛطٙ عٓسٙ أقشاب٘ 

 (1).كازَٕٛ إيٝ٘ٚاي

 _ضنٞ اهلل عٓٗا_ٚايٛاٖط إٔ ٖصا إهإ إعٌ ٖٛ َا بٌ إٓدل ٚسذط٠ عا٥ؿ١ 

 : أزي١ ث٬ث١ٖٚٛ إًكب بايطٚن١، ٜٚسٍ يصيو 

: قاٍ "عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ضغٍٛ اهلل ٌَا ٚضز ٗ ايكشٝش: ايسيٌٝ ا٭ٍٚ 

 (2).+َا بٌ بٝيت َٚٓدلٟ ضٚن١ َٔ ضٜاض اؾ١ٓ=

ع٢ٓ شيو تأ٬ٜٚت أٚٗطٖا ٚايصٟ َاٍ إيٝ٘ ْٗٛضِٖ أْ٘ ن٬ّ ٚيًعًُا٤ ٗ َ

ٕٳ ;دط٣ ع٢ً ططٜك١ اجملاظ إطغٌ ٕا نإ َٛنع اٱضؾاز ٚايعًِ  ؾإٕ شيو إها

ؾأطًل ع٢ً شيو إهإ أْ٘ ضٚن١ َٔ ; نإ اؾًٛؽ ؾٝ٘ غبباڄ يًتٓعِ بطٜاض اؾ١ٓ

 .ضٜاض اؾ١ٓ بإط٬م اغِ إػبب ع٢ً ايػبب

٘ َا ٜكسض ٗ شيو إهإ َٔ اٱضؾاز بٻل ا٫غتعاض٠ بإٔ ؾٳأٚ دط٣ ع٢ً ططٜ

ٚايتؿطٜع ٚايعًِ ٚإٛع١ٛ ٚاؿه١ُ إٓعؿ١ يٮضٚاح َا ٗ ضٜاض اؾ١ٓ َٔ ايجُاض 

 .ٚا٭ظٖاض ٚا٭ْٗاض شات اٱْعاف اـايس، ؾأطًل اغِ إؿب٘ ب٘ ع٢ً إؿب٘

ؾٝ٘ َعِٛ  ٚٗ ٖصا إْبا٤ بإٔ َٛنع ايطٚن١ فًؼ ضغٍٛ اهلل ايصٟ نإ

 .إضؾازٙ ٚتعًُٝ٘ ايٓاؽ
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 وكيفية التئامُ وخسوجُ إليُ  "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

تتهُٔ  _ضنٞ اهلل عٓٗا_أْا لس أسازٜح نجرل٠ ضٚتٗا عا٥ؿ١ : ايسيٌٝ ايجاْٞ 

; َا زاض بٌ ضغٍٛ اهلل ٚبٌ غا٥ًٝ٘، ٚمل لس َجٌ شيو يبك١ٝ أَٗات إ٪ٌَٓ

َٔ أدٌ قطب بٝتٗا َٔ فًؼ ايطغٍٛ، ٚقس ; ؾعًُٓا إٔ شيو اْؿطزت ب٘ عا٥ؿ١

 .ب ايطٚن١نإ بٝتٗا بكط

يكس ضأٜتين ٚإْٞ =: َا ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ أْ٘ قاٍ: ايجايحايسيٌٝ  

ؾٝهع ضدً٘ ع٢ً ، ؾٝذ٤ٞ اؾا٥ٞ; ؾُٝا بٌ َٓدل ضغٍٛ اهلل ٚسذط٠ عا٥ؿ١ طټخٹ٭ځ

 (1)+.َٚا ٖٛ إ٫ اؾٛع، َٚا بٞ دٕٓٛ اڄإٔ بٞ دْٓٛ عٓكٞ ٜط٣

 ٖطٜط٠ اأب إٕ: ٕٜٛكٛي=: إٔ أبا ٖطٜط٠ قاٍ َٔ َٚػًَِع َا ضٚاٙ ايبداضٟ 

َا يًُٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ٫ وسثٕٛ َجٌ : ٜٚكٛيٕٛ ،ٜهجط اؿسٜح ٚاهلل إٛعس

 تٞخٛإإٗادطٜٔ نإ ٜؿػًِٗ ايكؿل با٭غٛام، ٚ تٞ َٔٚإٕ إخٛ أسازٜج٘،

ٌٷ أيعّ ضغٍٛ اهلل ع٢ً  َػهٝٓاڄ اَط٤ٶ ٗ أَٛاشلِ، ٚنٓت َٔ ا٭ْكاض ٜؿػًِٗ عُ

 (2)+.ٜػٝبٕٛ، ٚأعٞ سٌ ٜٓػٕٛؾأسهط سٌ ; بڀين ٤ٌٵَٹ

ؾٝٓتر َٔ شيو إٔ َكاّ أبٞ ٖطٜط٠ نإ ٗ ايطٚن١، ٚإٔ ٬َظَت٘ ضغٍٛ اهلل 

 (3)." ٖٞ فًؼ ضغٍٛ اهلل ١ناْت ٗ شيو إكاّ، ٚإٔ ايطٚن

ٞ ٗ دٖصا ٚقس ضأٜت ٗ ن٬ّ ؾٗاب ايسٜٔ اـؿا: =×قاٍ ابٔ عاؾٛض

 ;ضغٍٛ اهلل ٖٛ ايطٚن١ؾطس٘ ع٢ً ؾؿا٤ عٝاض ن١ًُ تكتهٞ اؾعّ بإٔ فًؼ 
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 لتئامُ وخسوجُ إليُ وكيفية ا "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

َٳ=: ؾإْ٘ ٕا بًؼ إٍ قٍٛ عٝاض بإس١ٜٓ ٚايككس إٍ  سر إطٚضٴ ٔٵمل ٜعٍ َٔ ؾإٔ 

 ...خلإ +ايتدلى بط١ٜ٩ َػذس ضغٍٛ اهلل ٚضٚنت٘ َٚٓدلٙ ٚقدلٙ ٚفًػ٘

 .+.ٖـ_  ٚفًػ٘ أٟ َٛنع دًٛغ٘ ٗ ايطٚن١ إأثٛض ا=: قاٍ

 (1).+ٚمل أقـ ع٢ً َػتٓسٙ ايكطٜض ؾُٝا دعّ ب٘

: قاٍ+ ٚفًػ٘: =قاٍ ايؿٝذ ٬َ عًٞ قاضٟ ٗ ؾطح ايؿؿا عٓس قٍٛ عٝاض

 (2)+.أٟ قٌ دًٛغ٘ ٗ إػذس، َٚهإ ق٬ت٘ عٓس ا٫غڀٛاْات ٚغرلٖا=

 : ايطغٍٛ ٚخطٚد٘ إيٝ٘ فًؼنٝؿ١ٝ ايت٦اّ : ث   ً 

إشا قكسٚا َػذسٙ وهطٕٚ إهإ ايصٟ اعتاز  نإ أقشاب ضغٍٛ اهلل

 ٜٓتٛطْٚ٘ ست٢ إشا خطزهًػٕٛ "قسَٛا قبٌ خطٚز ايطغٍٛ اؾًٛؽ ؾٝ٘، ؾإشا

خطز : =قاٍ ،ضغٍٛ اهلل ناْٛا ٜكَٕٛٛ ي٘، ؾٓٗاِٖ عٔ شيو، ض٣ٚ أبٛ أَا١َ

٫ تكَٛٛا نُا ٜكّٛ ا٭عادِ ٜعِٛ بعهِٗ =: ؾكاٍ ،عًٝٓا ضغٍٛ اهلل ؾكُٓا ي٘

 .ؾكاض ايكٝاّ َٓػٛخاڄ ع٢ً ا٭قض (3)+بعهاڄ

ِٗ َٓ ؾ٬ ٜطؾع أسس; أقشاب٘ ٜبكٕٛ دًٛغاڄ ٚعٓسَا ىطز ضغٍٛ اهلل ع٢ً 

، ٜٚٓٛط إيُٝٗا، ؾإُْٗا ناْا ٜٓٛطإ إيٝ٘; بكطٙ إٍ ضغٍٛ اهلل إ٫ أبٛ بهط ٚعُط

 .نصا ٗ ايؿؿا٤ ،ٜٚبتػِ إيُٝٗا، ٜٚبتػُإ إيٝ٘

ٚهًؼ بٌ أقشاب٘  ٚٗ ايؿؿا٤ أْ٘ نإ هًؼ سٝح اْت٢ٗ ب٘ اجملًؼ، 
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 وكيفية التئامُ وخسوجُ إليُ  "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 (1).كتًڀاڄ بِٗ

ٚيهٔ هًؼ  ،شيو أْ٘ سٌ ىطز إيِٝٗ ٫ ٜتدڀ٢ ضقابِٗٚايٛاٖط إٔ َع٢ٓ 

عٔ أبٞ ٚاقس ايًٝجٞ إٔ ضغٍٛ اهلل بُٝٓا  ٌكشٝشايؾؿٞ ; سٝح اْت٢ٗ ب٘ اجملًؼ

ؾأقبٌ اثٓإ َِٓٗ إٍ ضغٍٛ  ،ٖٛ دايؼ ٗ إػذس ٚايٓاؽ َع٘ إش أقبٌ ث٬ث١ ْؿط

ٗ اؿًك١ ٚشٖب ٚاسس، ؾٛقؿا ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ؾأَا أسسُٖا ؾطأ٣ ؾطد١  ،اهلل

ؾذًؼ ؾٝٗا، ٚأَا اٯخط ؾذًؼ خًؿِٗ، ٚأَا ايجايح ؾأزبط شاٖباڄ، ؾًُا ؾطؽ 

أ٫ أخدلنِ عٔ ايٓؿط ايج٬ث١؟ أَا أسسُٖا : =قاٍ_ أٟ َٔ ن٬َ٘_ ضغٍٛ اهلل

ؾأ٣ٚ إٍ اهلل ؾآٚاٙ اهلل، ٚأَا اٯخط ؾاغتش٢ٝ ؾاغتش٢ٝ اهلل َٓ٘، ٚأَا اٯخط 

 (2).+ؾأعطض ؾأعطض اهلل عٓ٘

باب ايٓعٍٚ ٚايتؿػرل إٔ ضغٍٛ اهلل نإ ٜهطّ أٌٖ بسض َٔ إٗادطٜٔ ٚٗ أغ 

ؾكاَٛا َٛادٌٗ  ،ٚا إٍ فًػ٘ ؾًِ هسٚا َٛنعاڄ٩ٚا٭ْكاض، ٚإٔ ْاغاڄ َِٓٗ دا

قِ : ٚمل ٜٛغع شلِ أسس، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل يبعض َٔ سٛي٘ َٔ غرل أٌٖ بسض ،ي٘

ِٵ ٜٳا أځط: _تعاٍ_ٜا ؾ٬ٕ ٜٚا ؾ٬ٕ، ٚٗ شيو ْعٍ قٛي٘  ٌٳ يځهڂ َٳٓٴٛا إڇشٳا قٹٝ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ

ُٳذٳ  (3).(11:اجملازي١)، اٯ١ٜ صيٹؼڇاتٳؿځػٻشٴٛا ؾٹٞ ايڃ

 ". ٚغٝأتٞ تؿكًٝ٘ ٗ شنط آزاب فًػ٘

باب َٔ غأٍ ٖٚٛ : ٚٗ ايبداضٟ ،ٚضَا ٚقـ ايػاَع إٍ سسٜح ضغٍٛ اهلل

                                                 

 .10/588، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 1/289اْٛط ؾطح ايؿؿا _  1

 (. 2176)َٚػًِ  (474ٚ  66)ايبداضٟ _  2

 .589_10/588، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 42_27/36ايتٜٓٛط اْٛط تؿػرل ايتشطٜط ٚ_  3
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 لتئامُ وخسوجُ إليُ وكيفية ا "ملاٌ دللص السسول 9 املبحث الثالث9 الفصل الثالث

 

 

 

 

إٍ ايٓيب  دا٤ ضدٌ: ٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟبقا٥ِ عإاڄ دايػاڄ، ٚأخطز سسٜح أ

َٔ =: ٜا ضغٍٛ اهلل َا ايكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل؟ ؾطؾع ضغٍٛ اهلل ضأغ٘ إيٝ٘ ٚقاٍ: ؾكاٍ

 .+قاتٌ يتهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا

 (1).+َٚا ضؾع ضأغ٘ إيٝ٘ إ٫ إٔ ايػا٥ٌ نإ قا٥ُاڄ: قاٍ ايطاٟٚ

 .٘ َٔ ايطداٍأقشابٳ "ضغٍٛ اهلل  ٚنإ ا٬ٕظَٕٛ فًؼٳ

غًبٓا  :قاٍ ايٓػا٤ يًٓيب=: ٝس اـسضٟ أْ٘ قاٍعٔ أبٞ غع ايكشٝشٌٚٗ 

ؾٛعٛٗٔ  ،ؾٛعسٖٔ َٜٛاڄ يكٝٗٔ ؾٝ٘، ؾادعٌ يٓا َٜٛاڄ يٓؿػو; عًٝو ايطداٍ

 (2).+ خلإ...ٚأَطٖٔ

ّٳ ٍٳ ٚٚاٖط تط١ْ ايبداضٟ شلصا اؿسٜح إٔ ايٝٛ يًٓػا٤ مل ٜهٔ َٜٛاڄ  اجملعٛ

ٌ شلٔ َٜٛاڄ ٗ ؾٝشتٌُ أْ٘ دع; بٌ دعٌ شلٔ ْٛب١ َٔ ا٭ٜاّ، َؿطزاڄ ٚسٝساڄ

ٚاهلل  ،أٚ بعس َس٠ غرل َع١ٓٝ ٜعٌ شلٔ َٛعسٙ َٔ قبٌ، أٚ ٗ ايؿٗط، ا٭غبٛع

 .أعًِ

                                                 

 (.1904)ٚضٚاٙ َػًِ  (123)ايبداضٟ _  1

 (.2633)َٚػًِ  (1249ٚ  101)ايبداضٟ _  2
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 :  ئ  هجمل ص ها س ا :  واًل

أٚ  ،نإ ع٢ً قٛض٠ اؿًك١ ايٛاسس٠" تسٍ اٯثاض ع٢ً إٔ فًؼ ضغٍٛ اهلل 

إش قاٍ ; ٟل إتساخ١ً نُا ٚضز ٗ سسٜح أبٞ ٚاقس ايًٝجٞ ٗ قشٝض ايبداضًځاؿٹ

ؾذًؼ ؾأَا أسسُٖا ؾطأ٣ ؾطد١ ٗ اؿًك١ ؾذًؼ ؾٝٗا، ٚأَا اٯخط =: ؾٝ٘

 (1)+.خًؿِٗ

ناْٛا "ٚقس تكسّ آْؿاڄ، بٌ قطح بعض ايطٚا٠ بإٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل 

 .كاڄًځهًػٕٛ سٛي٘ سٹ

بٔ اعٔ أْؼ  ٌؾؿٞ ايكشٝش; ؾهإ فًػ٘ ٗ ٚغڀِٗ"أَا ضغٍٛ اهلل 

أٜهِ قُس؟ : ٕا زخٌ إػذس قاٍ÷سٟ إٔ نُاَاڄ بٔ ثعًب١ ايػع÷َايو

 .(2)ٚايٓيب َته٧ بٌ ٚٗطاِْٝٗ :قاٍ أْؼ

 .ٚغٝأتٞ اؿسٜح، َٚع٢ٓ بٌ ٚٗطاِْٝٗ أْ٘ ٗ ٚغڀِٗ

" نإ ايٓيب=: ٚدا٤ ٗ غٓٔ أبٞ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ عٔ أبٞ شض ٚأبٞ ٖطٜط٠ 

ؾٝذ٤ٞ ايػطٜب ؾ٬ ٜسضٟ أٖٛ ٖٛ ست٢ ٜػأٍ، ، هًؼ بٌ ٚٗطٟ أقشاب٘

ڀٌ ايإٔ لعٌ ي٘ فًػاڄ نٞ ٜعطؾ٘ ايػطٜب، ؾبٓٝٓا زناْاڄ َٔ "غٍٛ اهلل ؾڀًبٓا يط

                                                 

 .َه٢ ؽطه٘_  1

 (.12)َٚػًِ  (63)ايبداضٟ _  2

 

 
 وما كاٌ جيسي فيُ ٍيئة اجمللص السسولي،9 املبحث السابع
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 (1).+ؾذًؼ عًٝ٘، ٚنٓا لًؼ ظٓبتٝ٘ هًؼ عًٝ٘

ٗ فًػ٘ غايباڄ ا٫ستبا٤، ؾكس شنط ايذلَصٟ " ٚناْت ١٦ٖٝ دًٛؽ ضغٍٛ اهلل

إشا دًؼ ٗ "نإ ضغٍٛ اهلل =: ÷ٗ نتاب ايؿُا٥ٌ عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ 

 .+ب٢ بٝسٜ٘اجملًؼ است

 .إتهطض٠ ١ٓڂنإ ٜؿعٌ، ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ايػټ: ٚقٍٛ ايطاٟٚ

، ؾتذعٌ ايؿدصإ ػاٙ ايبڀٔ بإيكام ،ٖٛ اؾًٛؽ ٚإٜكاف ايػاقٌ :ٚا٫ستبا٤

 .ًٜٚـ ايجٛب ع٢ً ايػاقٌ ٚايٛٗط، ؾإشا أضاز احملتيب إٔ ٜكّٛ أظاٍ ايجٛب

ُا ضدًٝ٘ عٛناڄ عٔ ٚأَا ا٫ستبا٤ بايٝسٜٔ ٖٛ إٔ هعٌ احملتيب ٜسٜ٘ ٜؿس بٗ

ٌٻ سٹٴ  ._بهػط اؿا٤ ٚنُٗا_بٛت٘ ايجٛب، ؾإشا قاّ قايٛا س

ا٤ كٳؾڂطٵايكڂ"ٚضَا دًؼ ضغٍٛ اهلل ، ٚنإ ا٫ستبا٤ أنجط دًٛؽ ايعطب

ٖٚٞ ا٫ستبا٤ بايٝسٜٔ، ٚضَا دعًت  _بهِ ايكاف ٚغهٕٛ ايطا٤ بإس ٚايككط_

 .ٖٚٞ دًػ١ ا٭عطاب ٚإتٛانعٌ ،ايٝسإ ؼت اٱبڀٌ

ٚٴ ط١َ ك١ً بٓت ٝايكطؾكا٤ ٗ سسٜح ق" ـ دًٛؽ ضغٍٛ اهلل قٹٚقس 

 . ٗ فًػ٘ ٗ إػذس"ٚضَا اتهأ ضغٍٛ اهلل ،ٚقس تكسّ آْؿاڄ_ ضنٞ اهلل عٓٗا_

                                                 

ٚايٓػا٥ٞ + قشٝض(: =3931)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز  (4698)أبٛ زاٚز _  1

 +.قشٝض(: =4618)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض غٓٔ ايٓػا٥ٞ  (4991)

إؿِٗ ع٢ً )َٚٔ ايػطٜب َا شنطٙ ايكططيب ٗ نتاب : =قاٍ× ٚايػطٜب إٔ ايؿٝذ ابٔ عاؾٛض

 .عٔ ايبعاض عٔ عُط بٔ اـڀاب ثِ شنط اؿسٜح ايػابل (قشٝض َػًِ

إػذس ايٓبٟٛ ٗ ايهتب ٖٚصا غطٜب; إش مل ٜٴصنط ٖصا ايسنإ ؾُٝا شنطٚٙ ٗ تؿكٌٝ قؿ١ : =ٚقاٍ

 +.إ٪يؿ١ ٗ شيو
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

أ٫ أسسثهِ بأندل =: قاٍ"إٔ ضغٍٛ اهلل÷عٔ أبٞ بهط٠ ٌٚٗ ايكشٝش

أ٫ ٚقٍٛ : اٍٚق ،ٚنإ َته٦اڄ ؾذًؼ ،ٚعكٛم ايٛايسٜٔ ،ايهبا٥ط؟ اٱؾطاى باهلل

 (1).+خلإ...ايعٚض

َته٦اڄ ع٢ً ٜػاضٙ ٚضَا "ضأٜت ضغٍٛ اهلل÷ٚٗ سسٜح دابط بٔ زلط٠

 (2).اتهأ ع٢ً ّٝٓ٘

 (3)+.ؾطأٜت٘ دايػاڄ َذلبعاڄ"أتٝت ايٓيب: =ٚٗ سسٜح س١ًٛٓ بٔ سٹصٵٜٳِ قاٍ

أْ٘ ضأ٣ ضغٍٛ ÷ٚقس ػعٌ ي٘ ٚغاز٠، ض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ دابط بٔ زلط٠

 .(4)ع٢ً ٜػاضٙغاز٠ َته٦اڄ ع٢ً ٚ"اهلل

٫ ٜٓهب٘، بٌ نإ ىتًـ باخت٬ف ا٭ٜاّ "ًػا٤ ضغٍٛ اهللدٴ ٚعسزٴ 

 ٌٗ ايكشٝش نُا ٚضز ٚأٚقات ايٓٗاض، ؾطَا اؾتٌُ اجملًؼ ع٢ً أضبعٌ ضد٬ڄ

أزعٛ ي٘ ÷أضغًين أبٛ طًش١ ا٭ْكاضٟ: =قاٍ÷َٔ سسٜح أْؼ بٔ َايو

ٗ "ست ايٓيبؾٛد"خاَؼ ٔػ١ يڀعاّ قٓع٘ يطغٍٛ اهلل"ضغٍٛ اهلل

: ْعِ، قاٍ: قًت +؟أأضغًو أبٛ طًش١=: إػذس َع٘ ْاؽ ؾكُت، ؾكاٍ

 .(5) +ٚناْٛا مٛ ا٭ضبعٌ +قَٛٛا=: ْعِ، ؾكاٍ ٕٔ َع٘: قًت +؟يڀعاّ=

                                                 

 (.87)َٚػًِ  (2654)ايبداضٟ _  1

 .1/425أخطد٘ ابٔ عسٟ ٗ ايهاٌَ _  2

(: 899)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض ا٭زب إؿطز  (1179)أخطد٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب إؿطز _  3

 +.قشٝض يػرلٙ=

 (.123)ُا٥ٌ يًذلَصٟ ٚايؿ+ ٖصا سسٜح سػٔ غطٜب: =ٚقاٍ( 2770)غٓٔ ايذلَصٟ _  4

 (.2040)َٚػًِ  (3578ٚ  422)ايبداضٟ _  5
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

عٔ عبس اهلل بٔ عُط  ٌٚضَا نإ فًػ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً عؿط٠، ؾؿٞ ايكشٝش

ٞٳ "بُٝٓا مٔ دًٛؽ عٓس ضغٍٛ اهلل : قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ ظُاض ن١ً  ؾأڂتٹ

+ ؾذط٠ڄ ٫ ٜػك٘ ٚضقٗا، ٚإْٗا َجٌ إػًِإٕ َٔ ايؿذط٠ = :"ؾكاٍ ايٓيب 

أسسثِٗ  اؾأضزت إٔ أقٍٛ ٖٞ ايٓد١ً ثِ ايتؿت، ؾإشا أْا عاؾط عؿط٠ أْ

 (1)+.إخل...ؾػهتټ

  :" حي  ك هل جي ي يف زت ص  س ل: ث   ً 

َٚٔ " اهلل ٚايتؿطٜع َٔ فًؼ ضغٍٛ  ،ٚاؿه١ُ ،ْبعت ٜٓابٝع اشلس٣

َٓدلٙ، ٚيكس نإ أنجط َا ضٚاٙ أقشاب٘ عٓ٘ ٖا زلعٛٙ َٓ٘ ٗ فًػ٘; يصيو ٜهجط 

بُٝٓا مٔ دًٛؽ : =إٔ ػس ٗ ا٭سازٜح إط١ٜٚ عٔ ايكشاب١ إٔ ٜكٍٛ ايكشابٞ

 "+.عٓس ضغٍٛ اهلل 

نُا غٝأتٞ ٗ سسٜح أبٞ غعٝس _ ٚٗ شيو اجملًؼ تت٢ً آٜات ايهتاب اؿهِٝ

 ._÷اـسضٟ

ٚقس سهِ ؾٝ٘ بٌ إػًٌُ  ٗ فًػ٘،" ٜكع ايتشانِ عٓس ضغٍٛ اهلل ٚنإ 

نجرلاڄ، ٚبٌ ايٝٗٛز ٗ قك١ ايطدِ; إش دا٤ٙ ايٝٗٛز بطدٌ ٚاَطأ٠ ظْٝا ؾأَط بُٗا، 

 (2).ؾطْا ٗ َٛنع اؾٓا٥ع َٔ إػذس

ٜٚأتٝ٘ غؿطا٤ إؿطنٌ َٔ أٌٖ  ٚناْت تؿس عًٝ٘ ايٛؾٛز ٖٚٛ ٗ فًػ٘،

ٛڇضٴ  .ايعٴؿا٠، ٚأقشاب اؿادات َٙه١، ٜٚٳعٵتٳ

                                                 

 (.2811)َٚػًِ  (4698)ايبداضٟ _  1

 (.1699)َٚػًِ  (7543)اْٛط ايبداضٟ _  2
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 

ؾكس أخطز "أٚ زعاِٖ إيٝ٘ ضغٍٛ ٚضَا اختًـ ايكبٝإ إٍ شيو اجملًؼ،

٘چ (1)َا ضأٜت سٳػٳٓاڄ: =قاٍ÷  ايبداضٟ ٗ ا٭زب إؿطز عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إ٫  ق

خطز َٜٛاڄ، ؾٛدسْٞ ٗ إػذس، "ؾانت عٝٓاٟ زَٛعاڄ، ٚشيو إٔ ايٓيب

ُين ست٢ د٦ٓا غٛم بين قٝٓكاع، ؾڀاف ؾأخص بٝسٟ، ؾاْڀًكت َع٘، ؾُا نً

ؾٝ٘، ْٚٛط، ثِ اْكطف ٚأْا َع٘، ست٢ د٦ٓا إػذس، ؾذًؼ، ؾاستب٢، ثِ 

 +.(2)أٜٔ يځهاع؟ ازعٴ يٞ يځهاع: =قاٍ

ؾذا٤ سػٔ ٜؿتس، ؾٛقع ٗ سذطٙ، ثِ أزخٌ ٜسٙ ٗ ؿٝت٘، ثِ دعٌ 

٘، ٚأسبٻ ايًِٗ إْٞ أسبټ٘ ؾأسبٻ: =ٜؿتض ؾاٙ، ؾٝسخٌ ؾاٙ ٗ ؾٝ٘، ثِ قاٍ"ايٓيب

 (3)+.َٔ وب٘

ٜسِْٝٗ، _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ؾهإ  ٚإٍ شيو اجملًؼ ٜأٟٚ ايؿكطا٤،

نٓت ٗ عكاب١ َٔ إٗادطٜٔ : =قاٍ÷ٜٚتأيؿِٗ، ؾعٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ

دايػاڄ َعِٗ، ٚإٕ بعهِٗ ٜػتذل َٔ ايعطٟ، ٚقاض٨ ٜكطأ عًٝٓا، ؾهٓا ْػتُع إٍ 

اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ٗ أَيت َٔ أَطت إٔ ": =ؾكاٍ ايٓيب_ تعاٍ_نتاب اهلل 

 +.أقدل َعِٗ ْؿػٞ

ٚغٳڀځٓا; يٝعسٍ بٝٓٓا ْؿػ٘ ؾٝٓا، ثِ قاٍ بٝسٙ "ثِ دًؼ ضغٍٛ اهلل: قاٍ

                                                 

 ._ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٜعين اؿػٔ بٔ عًٞ _  1

ٍ ايًڊهع عٓس ايعطب ٜڀًل ع٢ً عس٠ َعإ، ٜڀًل ع٢ً ايعبس، ثِ اغتعٌُ ٗ اؿُل ٚايصّ، ٜكا_  2

 .يًطدٌ يڂهع، ٜٚكاٍ يًُطأ٠ يهاع، ٚأنجط َا ٜكع ٗ ايٓسا٤، ٚقس ٜڀًل ع٢ً ايكػرل، ٖٚٛ إطاز ٖٓا

 (.سػٔ(: )902)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض ا٭زب إؿطز  (1183)ا٭زب إؿطز _  3
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 ٍيئة اجمللص السسولي، وما كاٌ جيسي فيُ 9 املبحث السابع9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 .ٖهصا; ؾاغتساضت اؿًك١، ٚبطظت ٚدِٖٛٗ

 ":َِٓٗ غرلٟ، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل"ؾُا عطف ضغٍٛ اهلل: قاٍ

ايكٝا١َ، تسخًٕٛ اؾ١ٓ  أبؿطٚا َعاؾط قعايٝو إٗادطٜٔ بايٓٛض ايتاّ ّٜٛ=

 (1)+.ّٜٛ ايكٝا١َ بٓكـ ّٜٛ، ٚشيو ٔػُا١٥ عاّ قبٌ ا٭غٓٝا٤

 .ٚتهطب ؾٝ٘ ا٭َجاٍ ،فًؼ أزب ٜٓؿس ؾٝ٘ ايؿعط_ أٜهاڄ_ثِ ٖٛ 

 : ؾًُا بًؼ إٍ ٚقـ ضاسًت٘ ؾكاٍ ;ٚيكس أْؿس نعب بٔ ظٖرل قكٝست٘ إؿٗٛض٠

 قنبببب هء يف س ت هبببب  ا ب ببببري  هبببب   

 

 

 رتببببو ا تشببببه ل ع ً ببببق  حيببببب   ويف ه  

عٝٓاٖا، ٚغهت : َا سطتاٖا؟ ؾكاٍ بعهِٗ: ٭قشاب٘" قاٍ ضغٍٛ اهلل  

 .ُٖا أشْاٖا": بعهِٗ، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

 : ٕٚا بًؼ نعب قٛي٘ ٗ َسح إٗادطٜٔ

 ال  قببببببببع هاطعببببببببا إال يف  بببببببب   م 

 

 وحيبب   ببم عببا س بب ه هملبب ت ته  ببل   

يِٝٗ إٔ ازلعٛا إٍ َٔ سٛي٘ َٔ قطٜـ ْٛط َٔ ٧َٜٛ إ"ْٛط ضغٍٛ اهلل  

 (2).ٖصا إسح

أنجط َٔ "دايػت ضغٍٛ اهلل : قاٍ÷ ٚض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ دابط بٔ زلط٠ 

َٔ أَط اؾا١ًٖٝ  أؾٝا٤ ٚنإ أقشاب٘ ٜتٓاؾسٕٚ ايؿعط، ٜٚتصانطٕٚ ،َط٠َا١٥ 

 (3).َعِٗ ؾطَا ٜبتػِ ٖٚٛ غانت،

                                                 

: عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚقاٍ( 2353)، ٚايذلَصٟ 352_1/351أخطد٘ ايبٝٗكٞ ٗ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ _  1

 +.ضسػٔ قشٝ=

 .593_10/592، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 116ٚ  4/113اْٛط ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ _  2

 +.ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض: =ٚقاٍ (2850)ايذلَصٟ _  3
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 :٢ إاظْٞ قاٍأَاَ٘، ؾعٔ ا٭عؿ سٳؿٹْٵ، ؾتُجٌ ٗ بعض َا أڂطٴعس ايؿٿؿٹْٵٚضَا أڂ

 :ؾأْؿست٘"أتٝت ايٓيب=

  بببببب  حي اببببببخل هانبببببب ض ود بببببب هل  هاعبببببب   

 

 إ بببببب  اق بببببببت ذ ً  بببببببً  حيبببببببا هابببببببذ     

  خ فببببببت  ها عببببببو  وا ط ببببببت   اببببببذ ن    

 

 و ببببببببا طبببببببب ُّ غ اببببببببٍن ملببببببببا غ ببببببببن   

 (1).+ٖٚٔ ؾطټ غايبٺ ٕٔ غًب: ٜتُجًٗا، ٜٚكٍٛ"ؾذعٌ 

س ا٭بٝات، ٚغأي٘ عٔ َككٛزٙ ٗ أس ؾاغتٛقؿ٘، ،ٚضَا أْؿسٙ أسس ايؿعطا٤

أْؿست : زلعت ايٓابػ١ اؾعسٟ ٜكٍٛ: قاٍ مٚضَا زعا ي٘، ؾعٔ ٜع٢ً بٔ ا٭ؾس

 ":ايٓيب

   ػنببببب  هاشببببب  ء  زتبببببو   ودبببببوود     

 

 وإ ببببب  ان دببببب   ببببب ع ذابببببخل حيظهببببب ه 

 +.أٜٔ إٛٗط ٜا أبا ي٢ًٝ؟: =ؾكاٍ 

 +.أدٌ إٕ ؾا٤ اهلل: =اؾ١ٓ، قاٍ: قًت

 :ثِ قاٍ

 وال خبببببري يف س بببببم إذه    كبببببا ابببببه    

 

 هدُ  حت بببببب  صببببببف    هل  كببببببو ه  بببببب  

 وال خبببببري يف دهبببببل إذه    كبببببا ابببببه   

 

 س ببببب م  إذه حيببببب   و د هألحيببببب    صبببببو ه 

 +.اهلل ؾاى َطتٌ ٫ ٜؿهضڇ": =ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

ٚث٬ثٌ غ١ٓ،  ٜٚط٣ٚ إٔ ايٓابػ١ نإ أسػٔ ايٓاؽ ثػطاڄ، ٚأْ٘ عاف َا١٥

 (2).ؾهإ إشا غكڀت ي٘ ث١ٝٓ ْبتت َهاْٗا أخط٣

                                                 

 (.20904)ٚايبٝٗكٞ ٗ ايػٓٔ ايهدل٣ (6884)أخطد٘ أٓس _  1

 .9/349ٚغبٌ ايطؾاز يًكاؿٞ  (894)ٝجُٞ ظٚا٥س اشل)اْٛط َػٓس اؿاضخ _  2
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ؾعٔ عُطٚ بٔ ايؿطٜس  أسس د٬غ٘; _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ٚضَا اغتٓؿس

َٔ ؾعط أ١َٝ بٔ أبٞ ايكًت; ؾأْؿست٘ َا١٥ "اغتٓؿسْٞ ايٓيب: =عٔ أبٝ٘ قاٍ

 (1)+.قاؾ١ٝ ٚبٝت

: قاٍ÷ؾؿٞ ايكشٝشٌ عٔ دٓسب بٔ عبساهلل ٚضَا ُجٌ بايؿعط ٗ فًػ٘;

َٹٝت"أقابت أقبعٴ ايٓيب  .ؾ٦ٝاڄ، ؾسٳ

ٗ بعض إؿاٖس إش أقاب٘ "ٛؽ َع ضغٍٛ اهللبُٝٓا مٔ دً: ٚٗ يؿٜ

 :سذط، ؾعجط، ؾسَٝت أقبع٘ ؾكاٍ

  بببببببببببل   بببببببببببت إال   ًصبببببببببببُبع  د حي  بببببببببببت

 

 (2)ويف سبببببببببببب ل ههلل حيببببببببببب  اق بببببببببببت  

ٌٖ زلعت ضغٍٛ : _ضنٞ اهلل عٓٗا_غأيت عا٥ؿ١ : ٚعٔ عهط١َ قاٍ 

 ٜتُجٌ ؾعطاڄ ق٘؟"اهلل

 (3)+.مل تعٚزٹٜٚأتٝو با٭خباض َٔ : =أسٝاْاڄ إشا زخٌ بٝت٘ ٜكٍٛ: ؾكايت

ٖصا عذع بٝت يڀطؾ١ بٔ ايعبس ٗ + ٜٚأتٝو با٭خباض َٔ مل تعٚز: =ٚقٛي٘

 :َعًكت٘ إؿٗٛض٠، ٚقسضٙ

 سبب بوي اببخل هأل بب   حيبب  كنببت دبب  لً  

 

 ................................................ 

 

 
ٕ إشا زخًٛا عًٝ٘ ناْٛا ٫ ٜؿذلقٛ" ٚقس ٚضز ٗ ا٭ثط إٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل 

 (4)._أٟ ؾكٗا٤_ إ٫ عٔ شٳٚام، ٚىطدٕٛ أزي١

                                                 

 (.2429)ٚايڀدلاْٞ ٗ ا٭ٚغ٘  (3758) ٚابٔ َاد٘( 19474)أخطد٘ أٓس _  1

 (.1796)َٚػًِ  (5794)ايبداضٟ _  2

(: 608)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض ا٭زب إؿطز  (792)أخطد٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب إؿطز _  3

 +.قشٝض=

 .1/204، ٚاْٛط ايؿؿا 22/157أخطد٘ ايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل _  4
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يًعًُا٤ اخت٬ف ٗ تأًٜٚ٘، ؾشًُ٘ بعهِٗ ع٢ً ٚاٖطٙ، أٟ ٫ ٜؿذلقٕٛ إ٫ ٚ

بعس إٔ ٜڀعُٛا طعاَاڄ ق٬ًٝڄ; ٚيصيو عدل عٓ٘ بصٳٚام، ٖٚٛ بؿتض ايصاٍ ايؿ٤ٞ 

 (1).إځصٴٚم َٔ ُط أٚ مٛٙ أٚ َا٤

ا مٔ بُٝٓ: أْ٘ قاٍ_ اهلل عُٓٗاضنٞ _ٚقس ٚضز ٗ سسٜح عبس اهلل بٔ عُط 

ٞٳ" دًٛؽ عٓس ضغٍٛ اهلل  ُٻاض  ؾأڂتٹ أٟ أت٢ ب٘ يٝ٪نٌ ٗ فًػ٘،  (2)إخل...ن١ًبٹذٴ

 .باب أنٌ اؾُاض: داضٟ ٖصا اؿسٜحٚيصيو تطدِ ايب

ٜصنط أْ٘ "دا٤ ضدٌ إٍ ضغٍٛ اهلل : ÷عٔ أبٞ ٖطٜط٠  ٚٗ ايكشٝشٌ

 "بُٝٓا مٔ ع٢ً شيو إش أڂتٞ ايٓيبؾ :ٚقع ع٢ً أًٖ٘ ٗ ْٗاض ضَهإ إٍ إٔ قاٍ

 .إخل... (3)بعطم ؾٝ٘ ُط

 .م بؿتض ايعٌ ٚؾتض ايطا٤ ٚهٛظ نػطٖا ٖٛ إهتٌ أٟ ايعْبٌٝٚايعٳطٳٹ

ٔٴ ٚتأٚي٘ ٔٴ اب أْ٘ أضاز أِْٗ ٫ ٜتؿطقٕٛ إ٫  ٚاسسٺ ، ٚغرلٴا٭ثرلڇ ا٭ْباضٟ، ٚاب

ّڇ ٚايؿطاب ي ّٳ ايڀعا ٛٵّ ٭ْؿػِٗ َكا ٮدػاّ ٗ ا٫ْتعاف عٔ عًِ تعًُٛٙ ٜٳكڂ

 (4).ٚا٫يتصاش; ؾذط٣ ايه٬ّ ع٢ً ططٜك١ ا٫غتعاض٠

َع  َا ٜطاٙ فاْباڄ يًكٛاب_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٜٓهط  ٚٗ شيو اجملًؼ

استؿاٚ٘ بعازت٘ اؾ١ًُٝ ٗ ايتعطٜض ٚايتعُِٝ، سٝح ٜأخص ٗ ايتأزٜب ٚايعدط 

                                                 

 .10/593، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 24يٮقبٗاْٞ م"م ايٓيباْٛط أخ٬_  1

 (.5129)ايبداضٟ _  2

 (.1111)َٚػًِ  (6333ٚ  6331ٚ  5737ٚ  5053ٚ 1834)ايبداضٟ _  3

 .10/593اْٛط اشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ _  4
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اـڀأ بعٝٓ٘ َا  ٘ٔ قسض َٓاٱْهاض إٍ َ ٘عُا ٫ ٜٓبػٞ َأخصاڄ يڀٝؿاڄ، ؾ٬ ٜٛدٸ

 +.َا باٍ أقٛاّ: =ٚدس ٗ إٛع١ٛ ايعا١َ نؿا١ٜ َٔ باب قٛي٘

ؾ٦ٝاڄ "قٓع ايٓيب: قايت _ضنٞ اهلل عٓٗا_دا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ عا٥ؿ١ 

ّٷ، ؾبًؼ شيو ايٓيب  :ؾدڀب، ؾشُس اهلل ثِ قاٍ"ؾطخٻل ؾٝ٘، ؾتٓعٙ عٓ٘ قٛ

إْٞ ٭عًُِٗ باهلل ٚأؾسِٖ ي٘  َا باٍ أقٛاّ ٜتٓعٖٕٛ عٔ ايؿ٤ٞ أقٓع٘؟ ؾٛاهلل=

 (1) +.خؿ١ٝ

باب َٔ مل ٜٛاد٘ ايٓاؽ ٗ =شلصا اؿسٜح ٗ ×ٚقس بٛب ايبداضٟ

 +.ايعتاب

ٌٷ ضد٬ڄ سٌ نإ ٜڀٌٝ بِٗ ق٠٬ ايػسا٠، ؾاؾتس غهب٘  " ٚؾه٢ إيٝ٘ ضد

ٚيهٓ٘ استؿٜ بعازت٘ اؾ١ًُٝ; ؾًِ ىاطب ايصٟ نإ ٜڀٌٝ ع٢ً ايتعٌٝ، بٌ عُِ 

أٜٗا ايٓاؽ إٕ َٓهِ َٓؿِّطٜٔ; ؾُٔ ق٢ً بايٓاؽ ؾًٝدؿـ; ؾإٕ =: إٛع١ٛ ٚقاٍ

 (2) +.ؾِٝٗ إطٜض، ٚشا اؿاد١

 .إٍ ايتعٌٝ، إشا اغتسعاٙ إكاّ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚضَا استاز 

نإ َعاش بٔ دبٌ ٜكًٞ : =قاٍ÷ دا٤ ٗ ايكشٝشٌ عٔ دابط بٔ عبساهلل ؾكس 

ايعؿا٤، ثِ أت٢ قَٛ٘ " ي١ًٝ َع ايٓيب  ثِ ٜطدع ؾٝ٪ّ قَٛ٘، ؾك٢ً" َع ايٓيب 

َٻِٗ، ؾاؾتتض بػٛض٠ ايبكط٠، ؾامطف ضدٌ، ؾػًډِ، ثِ ق٢ً ٚسسٙ، ٚاْكطف،  ؾأ

ؾٮخدلْ٘، ؾأت٢ ضغٍٛ " ٫، ٚاهلل ٯتٌ ضغٍٛ اهلل : أْاؾكت ٜا ؾ٬ٕ؟ قاٍ: ؾكايٛا ي٘

ق٢ً َعو ٜاضغٍٛ اهلل إْٻا أقشاب ْٛانض ْعٌُ بايٓٗاض، ٚإٕ َعاشاڄ : ؾكاٍ" اهلل 

                                                 

 (.2356)َٚػًِ  (6101)ايبداضٟ _  1

 (.466)َٚػًِ  (6110)ٚ( 704)ٚ( 702)ضٚاٙ ايبداضٟ _  2
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! ٜاَعاش: =ع٢ً َعاش ؾكاٍ" ايعؿا٤، ثِ أت٢ ؾاؾتتض بػٛض٠ ايبكط٠، ؾأقبٌ ضغٍٛ اهلل 

 +.اقطأ بهصا، ٚاقطأ بهصا ؟أؾتإ أْت

غبض اغِ )ٚ (ٚايؿُؼ ٚنشاٖا): اقطأ_ ث٬ثاڄ_أؾتإ أْت ! ٜاَعاش: =ٚٗ ضٚا١ٜ

 +.ٚمُٖٛا (ضبو ا٭ع٢ً

 (1)+.ؾاتٓاڄ، ؾاتٓاڄ، ؾاتٓاڄ: =ٚ قاٍث٬خ َطاض أ+ ؾتإ، ؾتإ ؾتإ،: =ٚٗ  ضٚا١ٜ

نُا ٗ سسٜح ددلٌٜ عًٝ٘ _ ٚٗ شيو اجملًؼ هٝب عٔ ا٭غ١ً٦ اييت تطز عًٝ٘

 (2).عٔ اٱغ٬ّ، ٚاٱّإ، ٚاٱسػإ"سٝح غأٍ ايٓيب _ايػ٬ّ إؿٗٛض

ٓاؽ ؾأتاٙ ضدٌ َٜٛاڄ باضظاڄ يً"نإ ضغٍٛ اهلل: قاٍ÷ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠

إٔ ت٪َٔ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚضغً٘ : =ٱّإ؟ قاٍَا ا ٜا ضغٍٛ اهلل،: ؾكاٍ

 .(3)اؿسٜح+ ٚيكا٥٘ ٚت٪َٔ بايبعح

 .ا٭سازٜح ٗ ٖصا ايػٝام نجرل٠ دساڄٚ

َٔ سٛي٘، ٖٚصا نجرل  إٍايػ٪اٍ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚضَا ٚدٻ٘ ايٓيب 

قڂبٻ١ مٛاڄ َٔ نٓا ٗ : =قاٍ÷دساڄ نُا ٗ ايكشٝشٌ َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠

+ أتطنٕٛ إٔ تهْٛٛا ضبع أٌٖ اؾ١ٓ: =ؾكاٍ"ضغٍٛ اهللَع  ضبعٌ ضد٬ڄأ

 .(4)اؿسٜح

نجرلٷ دساڄ نُا دا٤ ٗ _ أٜهاڄ_ٖٚصا  بتسض اؿسٜح َٔ تًكا٤ ْؿػ٘،ٜ قسٚ

                                                 

 (.465)َٚػًِ  (6106ٚ 710ٚ 507ٚ  701)داضٟ ايب_  1

 (.8)ضٚاٙ َػًِ _  2

 (.64)ضٚاٙ ابٔ َاد٘ _  3

 (.221)َٚػًِ  (2528)ايبداضٟ _  4
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يكابٴ قٛؽڈ ٗ اؾ١ٓ خرل ٖا : =قاٍ"عٔ ايٓيب÷ايكشٝشٌ عٔ أبٞ ٖطٜط٠

 .(1)+تڀًع عًٝ٘ ايؿُؼ ٚتػطب

ٚزعا٥٘، ٚاغتػؿاضٙ  ؼ ايعِٛٝ إباضى نجط٠ شنط اهلل،ٖٚا هطٟ ٗ شيو اجملً

 ._عٓ٘ اؿسٜح ٗ آزاب اجملًؼ ايطغٛيٞ نُا غٝأتٞ_

                                                 

 (.1882)َٚػًِ  (2793)ايبداضٟ _  1
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  :وقت هجمل ص ها س ا  : واًل

يًٓاؽ نإ ٗ أٚقات تؿطؽ َعِٛ ايكشاب١ " َعِٛ دًٛؽ ضغٍٛ اهلل  يعٌ

نُا ٜؿٗس يصيو سسٜح نعب  ؾهإ هًؼ شلِ بعس ق٠٬ ايكبضَٔ ايعٌُ، 

ثِ قًٝت ق٠٬ ايؿذط قباح ٔػٌ ي١ًٝ : =ٚتٛبت٘، قاٍ نعب÷ٔ َايوبا

َٓا _ عع ٚدٌ_ع٢ً ٚٗط بٝت َٔ بٝٛتٓا; ؾبٝٓا أْا دايؼ ع٢ً اؿاٍ اييت شنط اهلل 

ٚٵؾځ٢ ع٢ً غًع، ٜكٍٛ بأع٢ً قٛت٘ ٜا نعب بٔ َايو : زلعت قٛت قاضر أځ

 .أبؿط، قاٍ ؾدطضت غادساڄ ٚعطؾت إٔ قس دا٤ ايؿطز

دايؼ ٗ إػذس " ست٢ زخًت إػذس; ؾإشا ضغٍٛ اهلل : عبإٍ إٔ قاٍ ن

 (1).اؿسٜح +ٚسٛي٘ ايٓاؽ

تٛنأت َٜٛاڄ : إتكسّ إش ٜكٍٛ÷ٚنصيو سسٜح أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ

ؾذ٦ت  ،ٚأنٕٛ َع٘ ،َٜٛٞ ٖصا"٭يعَٔ ضغٍٛ اهلل: ٚخطدت َٔ بٝيت ؾكًت

 .إش ٫ ؾو إٔ شيو ٚقت ق٠٬ ايكبض... إػذس

ؾإٕ أقشاب٘ ناْٛا  ;ٜػتػطم ايكباح نً٘ ٗ اجملًؼ"َٚا نإ ضغٍٛ اهلل

نإ ٜسخٌ بٝٛت أظٚاد٘، "ٜصٖبٕٛ إٍ أعُاشلِ ٚساداتِٗ، ٚ٭ٕ ضغٍٛ اهلل

ٗٵ_  عٓٗاضنٞ اهلل_ؾكس قايت عا٥ؿ١  َٳ  (2).ٓٳ١ٹ أًٖ٘نإ ٜهٕٛ ٗ بٝت٘ ٗ 
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 وقت اجمللص السسولي، وآدابُ 9 املبحث اخلامص9 الفصل الثالث

 

 

 

 

 ;نإ زخٛي٘ يٓؿػ٘: َٔ ضٚا١ٜ ايذلَصٟ ٚضٚا١ٜ عٝاض÷ٚٗ سسٜح عًٞ

دع٤اڄ هلل، ٚدع٤اڄ ٭ًٖ٘، : ٍ َٓعي٘ دعٻأ زخٛي٘ ث٬ث١ أدعا٤ؾهإ إشا أ٣ٚ إ

شيو ع٢ً ايعا١َ باـاق١،  زٴطڇٝٳٚدع٤اڄ يٓؿػ٘، ثِ دعأ دع٤ٙ بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓاؽ، ؾځ

 (1).٫ٚ ٜسخط عِٓٗ ؾ٦ٝاڄ

 .أٟ نإ ي٘ ٗ بٝت٘ ٚقت هًؼ إيٝ٘ ؾٝ٘ خاق١ أقشاب٘ َٚٔ ي٘ ساد١ خاق١

كٌ َٓ٘ َٓؿع١ يًعا١َ َا ٜطٜٚ٘ اـاق١ َٔ َٚع٢ٓ ٜطز شيو ع٢ً ايعا١َ أْ٘ ؼ

عًُ٘ يًٓاؽ، ٚٗ ٖصا زيٌٝ ع٢ً إٔ َعِٛ َا عسا ٚقت زخٛي٘ إٍ َٓعي٘ نإ 

 (2).ٚقت فًػ٘ إ٫ إشا عطنت ساد١ ٜصٖب إيٝٗا

 :  ده  زت ص  س ل ههلل: ث   ً 

إٍ  ؾٝ٘ تػابل اٯزاب اڄَٝساْ" نٝـ ٫ ٜهٕٛ فًؼ وتً٘ ضغٍٛ اهلل 

 .١ڄ إٍ زلاٚاتٗاٝٛٻاڄ تطؾطف ؾٝ٘ ايهُا٫ت ضاقغاٜاتٗا، ٚد

ؾإٕ قاسب٘ ٖٛ ايصٟ أزب٘ ضب٘ بأسػٔ تأزٜب، ٚدًػا٤ٙ ِٖ أٚي٦و ايػٴطټ 

ٜٳا : ط_تعاٍ_إٓادٝب، ْٚاٖٝو بإٔ ٚضز بعض آزاب٘ ٗ ايهتاب اجملٝس، قاٍ اهلل 

ُٳذٳ ِٵ تٳؿځػٻشٴٛا ؾٹٞ ايڃ ٌٳ يځهڂ َٳٓٴٛا إڇشٳا قٹٝ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ِٵ  يٹؼڇ ؾځاؾڃػٳشٴٛا ٜٳؿڃػٳضڇاأځٜټ ٘ٴ يځهڂ ايًډ

ٌٳ اْؿٴعٴٚا ؾځاْؿٴعٴٚا  .(11:اجملازي١) صٚٳإڇشٳا قٹٝ

ٌڈ ٔڇ ٚظٜسٹ ٚقتاز٠ځ قاٍ ايٛاسسٟ، ٚابٔ عڀ١ٝ عٔ َكات " نإ ايٓيب: أغًِ ب

هًؼ ٗ إػذس ؾذًؼ َٜٛاڄ ٚنإ ٗ اجملًؼ نٝل; إش نإ ايٓاؽ ٜتٓاؾػٕٛ ٗ 

                                                 

 .22/157أخطد٘ ايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل _  1
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" زلاع ن٬َ٘، ٚايٓٛط إيٝ٘، ٚنإ ضغٍٛ اهللٚٗ " ايكطب َٔ ضغٍٛ اهلل 

ؾكاَٛا  ،ؾًِ هسٚا َهاْاڄ ٗ اجملًؼ ،ٜهطّ أٌٖ بسض، ؾذا٤ أْاؽ َٔ أٌٖ بسض

ع٢ً أضدًِٗ ٜطدٕٛ إٔ ٜٛغع ايٓاؽ شلِ، ؾًِ ٜٛغع شلِ أسس، "ٚڇدٳاٙٳ ايٓيب

" أْاغاڄ بكسض َٔ دا٤ َٔ ايٓؿط ايبسضٌٜ، ؾعطف ضغٍٛ اهلل"ؾأقاّ ضغٍٛ اهلل

 .ؾٓعيت اٯ١ٜ ،١ٝ ٗ ٚدٛٙ ايصٜٔ أقاَِٗايهطاٖ

ُٳذٳ: طؾكٛي٘ ِٵ تٳؿځػٻشٴٛا ؾٹٞ ايڃ ٌٳ يځهڂ ؾُٝا إشا نإ ٗ اجملًؼ ص يٹؼڇاإڇشٳا قٹٝ

 .نٝل، ؾٝتؿػض ايٓاؽ بسٕٚ إٔ ٜكّٛ أسس

ٌٳ اْؿٴعٴٚا ؾځاْؿٴعٴٚا: طٚقٛي٘ أٟ إشا قٌٝ يهِ اضتؿعٛا ٚقَٛٛا عٔ ص ٚٳإڇشٳا قٹٝ

ٗ فًػ٘ بايكٝاّ ؾ٬ تتشطدٛا، ٖٚٛ "نِ ايطغٍٛاجملًؼ ؾاؾعًٛا، أٟ إشا أَط

 .نطب َٔ ايتؿػض

: ايتؿػض ٜهٕٛ بايتٛغع١ َٔ قعٛز أٚ َٔ قٝاّ، ؾُٗا زاخ٬ٕ ٗ قٛي٘ :ٚقٌٝ

تؿػشٛا، ٚايٓؿٛظ ٖٛ إٔ ٜ٪َطٚا با٫ْؿهاض عٔ اجملًؼ، ؾإشا أَطٚا بصيو ؾ٬ 

ؾطَا دًؼ إيٝ٘  وب أسٝاْاڄ ا٫ْؿطاز بأَٛض إػًٌُ;"ٜتشطدٛا; ٭ٕ ضغٍٛ اهلل

ٚنٌ " ؾأطايٛا; ٭ٕ نٌ أسس وب إٔ ٜهٕٛ آخط ايٓاؽ عٗساڄ بايٓيب ،ايكّٛ

 (1).شيو َٔ ؾطٙ قبتِٗ إٜاٙ، ٚسطقِٗ ع٢ً تًكٞ ٖساٙ

َٳٓٴٛا : ط_تعاٍ_َٚٔ آزاب٘ إصنٛض٠ ٗ ايهتاب اجملٝس َا ٗ قٛي٘  ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜٳا أځٜټ

ٛٵمٳ قٳ ِٵ ؾځ ٛٳاتٳهڂ ِٵ ٫ تٳطٵؾځعٴٛا أځقٵ ٗٵطڇ بٳعٵهٹهڂ ٍڇ نځذٳ ٛٵ ٘ٴ بٹايڃكځ ٗٳطٴٚا يځ ٚٳ٫ تٳذٵ ٞٿ  ٛٵتٹ ايٓٻبٹ

 .(2:اؿذطات) صيٹبٳعٵضڈ

                                                 

 .595_10/594، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 42_27/36اْٛط تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط _  1



 

 

082 
 زز

 وأسساز

 

 

 

 

 

 وقت اجمللص السسولي، وآدابُ 9 املبحث اخلامص9 الفصل الثالث

 

 

 

 

ِٵ بٳعٵهاڄ: طٚقٛي٘ ِٵ نځسٴعٳا٤ٹ بٳعٵهٹهڂ ٍڇ بٳٝٵٓٳهڂ  .(63:ايٓٛض) ص٫ تٳذٵعٳًڂٛا زٴعٳا٤ٳ ايطٻغٴٛ

ْعيت ٖاتإ اٯٜتإ بػبب قاٚض٠ دطت بٌ أبٞ بهط : قاٍ عًُا٤ ايتؿػرل

ٗ فًػ٘، ٚشيو سٌ قسّ ٚؾس "بٌ ٜسٟ ضغٍٛ اهلل_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ط ٚعُ

ّٻ ع٢ً بين ُِٝ ايكعكاع بٔ َعبس، "ع٢ً ايٓيب÷بين ُِٝ أؾاض أبٛ بهط إٔ ٜ٪

َٿط عًِٝٗ ا٭قطع بٔ سابؼ، ؾكاٍ أبٛ بهط يعُط: ÷ؾكاٍ عُط َا أضزت : بٌ أ

أقٛاتُٗا، ؾٓعٍ  َا أضزت خ٬ؾو، ؾتُازٜا، ٚاضتؿعت: ؾكاٍ عُط! إ٫ خ٬ٗ

إ٫ "بعس شيو ٫ ٜهًِ ضغٍٛ اهلل ÷ ؾهإ أبٛ بهط: ايكطإٓ بٗصٙ اٯ١ٜ، قايٛا

بعس شيو إشا نًِ ÷ٚنإ عُط_ ٚإػاض٠ طأٟ نكاسب ايػ_نأخٞ ايػطاض 

ٗڇُ٘"٫ ٜهاز ٜػُع٘ ست٢ إٕ ضغٍٛ اهلل"ضغٍٛ اهلل  (1).يځٝٳػٵتٳؿڃ

إ٫ إشا "ٓيبآزاب شيو اجملًؼ إٔ خاق١ أقشاب٘ ٫ ٜػأيٕٛ ايَٚٔ 

ٜػأٍ _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ؾإٕ ددلٌٜ  ;نُا ٗ سسٜح ددلٌٜ إؿٗٛض"ابتسضِٖ ايٓيب

هٝب٘، ٚددلٌٜ ع٢ً ١٦ٖٝ ضدٌ ؾسٜس بٝاض ايجٝاب، ؾسٜس غٛاز "ٚايٓيب

نُا شنط شيو عُط _سس َٔ ايكشاب١ أ٫ ٜط٣ عًٝ٘ أثط ايػؿط، ٫ٚ ٜعطؾ٘  ،ايؿعط

 ._بٔ اـڀاب

مل ٜػأٍ عٓ٘ أسسٷ َٔ  ٕعطؾ١ ٖصا ايػا٥ٌ فؿَٛٚع ٖصٙ اؿاي١ ايػطٜب١، ٚايت

 .ٚأعًُِٗ ب٘"ست٢ ابتسضِٖ ايٓيب"إد٫٬ڄ يطغٍٛ اهلل ايكشاب١;

: ؾًبح ًَٝاڄ، ثِ قاٍ يٞ_ ٜعين ددلٌٜ_ثِ اْڀًل : قاٍ عُط ٗ آخط اؿسٜح

 +.؟ٜا عُط أتسضٟ َٔ ايػا٥ٌ=

                                                 

 (.4845)اْٛط قشٝض ايبداضٟ _  1



 

083 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية
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 .قًت اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ

 .(1)+ؾإْ٘ ددلٌٜ أتانِ ٜعًُهِ زٜٓهِ: =قاٍ

إٔ أقشاب٘ ٜهْٕٛٛ ؾٝ٘ ع٢ً غا١ٜ ايت٪ز٠ ٚايػه١ٓٝ; ؾكس  َٚٔ آزاب فًػ٘

ٚأقشابٴ٘ نأِا "أتٝت ايٓيب=: ض٣ٚ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ عٔ أغا١َ بٔ ؾطٜو قاٍ

 .(2)+غِٗ ايڀرلٚع٢ً ض٩

أٟ ٗ ساي١ ايػهٕٛ; ٭ٕ ايڀا٥ط ٜٓؿط َٔ : َٚع٢ٓ نأِا ع٢ً ض٩ٚغِٗ ايڀرل

 .أز٢ْ ؼطى

دًػا٥٘ ْكٝب٘ ٫ وػب أسس إٔ أسساڄ  أسس َٔ ڀٞ نٌٜع"ٚنإ ضغٍٛ اهلل

 .أنطّ عًٝ٘ َٓ٘

فًػ٘ فًؼ ٚقاض، ٚسًِ، ٚسٝا٤، ٚخرل، ٚأَا١ْ، ٫ تطؾع ؾٝ٘  ٚنإ

 .، ٫ٚ تج٢ٓ ؾًتاتّ٘ٴطٳا٭قٛات، ٫ٚ ت٪بٔ ؾٝ٘ اؿڂ

أٟ ٫ تصنط ؾٝ٘ سطَات ايٓاؽ بػ٤ٛ، ٜكاٍ أبٳٓ٘ إشا : َٚع٢ٓ ٫ ت٪بٔ ؾٝ٘ اؿطّ

 .َٚا وطٿَٕٛ تٓاٚي٘ َِٓٗ ،ٚإطاز باؿطّ ٖٓا أعطاض ايٓاؽشنطٙ بػ٤ٛ، 

٫ تعاز، َأخٛشٷ َٔ ايتج١ٝٓ ٖٚٞ اٱعاز٠، ٚايؿًتات : َٚع٢ٓ ٫ تج٢ٓ ؾًتات٘

ٖٚٞ ايعي١ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ إشا دطت ع٢ً غرل قكس بػت١; ٜعين إٔ  ،ْع ؾًت١

أسس  أٌٖ شيو اجملًؼ أٌٖ سؿٜ يًػط، ٚإعطاض عٔ ايًػٛ، ؾًٛ قسضت َٔ

 .ؾًت١ مل ٜتٓاقًٗا دًػا٩ٙ بايتػُٝع ٚايتؿٓٝع

اى بٔ مثٌٝ َٔ ؾعطا٤ ٖٚصا أزب عطبٞ ضؾٝع، ٚٗ ٖصا إع٢ٓ قاٍ ٚزٻ

 : اؿُاغ١
                                                 

 (.8)ضٚاٙ َػًِ _  1
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 و سبببببل  عببببب د ال  ببببب   د  شبببببهم  

 

 إذه  طبببببببببق هاعببببببببب  ه   غببببببببب ُ  اشببببببببب هل    

 
إشا تهًِ، ٚإشا "إٔ أقشاب٘ ٫ ٜكاطعٕٛ ايطغٍٛ َٚٔ آزاب شيو اجملًؼ

 .ا ؼسثٛا عٓسٙ مل ىتًؿٛا، ٚمل ٜتداقُٛاغهت تهًُٛا، ٚإش

 .َٚٔ أضاز ايه٬ّ أْكتٛا، ٚاغتُعٛا ي٘ ست٢ ٜؿطؽ َٔ ن٬َ٘

ي٘ ْؿؼ سٜ أٍٚ إتهًٌُ َٔ ا٫ْكات "ٚنإ آخط َٔ ٜتهًِ عٓس ايٓيب

 .ٚا٫ٖتُاّ

ا ٜعذبٕٛ إشا ٜهشو ٖا ٜهشهٕٛ، ٜٚعذب ٖ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚنإ 

 .نإ ٗ سسٚز ا٭زب

ست٢ إٕ أقشاب٘ قس ٫  كدل ع٢ً ايػطٜب إشا دؿاٙ ٗ َكاي٘ ٚغ٪اي٘،ٕ ٜٚنا

٫ٚ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٜطنٕٛ شيو، ٚيهِٓٗ ٫ ٜتكسَٕٛ بٌ ٜسٜ٘ 

 .ٜتذاٚظٕٚ َا عًُِٗ َٔ ايكدل، ٚايط١ٓ، ٚإعا١ْ طايب اؿاد١ ع٢ً طًب٘

ط٤ٚات ٗ فًػ٘، ٚوؿٕٛٛ إ ايتك٣ٛ،ب ٜتٛاقٕٛػا٩ٙ ٚشلصا نإ دً

ؿٕٛ ع٢ً ڀډطٕٚ ايهبرل، ٜٚطٕٓٛ ايكػرل، ٜٚطؾسٕٚ شا اؿاد١، ٜٚتعٳٝٛقِّؾ

ايػطٜب، ٚوتًُٕٛ دؿٛت٘، بٌ ضَا عًُٛٙ بعض آزاب شيو اجملًؼ قبٌ 

 ( ).زخٛشلِ ؾٝ٘

ٚٗ تؿػرل : =ٗ نتاب٘ ايذلاتٝب اٱزاض١ٜ×ٜكٍٛ ايؿٝذ عبساؿٞ ايهتاْٞ

ايٛؾٛز "ع٢ً ضغٍٛ اهلل إشا قسّ÷نإ أبٛ بهط: إٍٛ أبٞ ايػعٛز اؿٓؿٞ

                                                 

، 1/272، ٚؾطح ايؿؿا 1/206، ٚايؿؿا 282_280يًذلَصٟ م" ٓيب اْٛط أٚقاف اي_  1

 .597_10/596، ٚاشلسا١ٜ اٱغ١َٝ٬ 27_23يٮقبٗاْٞ م"ٚأخ٬م ايٓيب
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أضغٌ َٔ ٜعًُِٗ نٝـ ٜػًُٕٛ، ٜٚأَطِٖ بايػه١ٓٝ ٚايٛقاض عٓس ضغٍٛ 

 .اٖـ"+اهلل

ٚٚٝؿ١  _أٜهاڄ_إٔ أبا بهط ٜؿػٌ _ أٜهاڄ_ٖٚصا ٜؿُٗٓا : _أٟ ايهتاْٞ_قًت 

 (1)+.َسٜط ايتؿطٜؿات

عًٝ٘ ايك٠٬ _قاٍ  َٚٔ آزاب شيو اجملًؼ إيكا٤ ايػ٬ّ ٗ أٚي٘ ٚآخطٙ;

إشا اْت٢ٗ أسسنِ إٍ فًؼ ؾًٝػًِ، ؾإٕ بسا ي٘ إٔ هًؼ = :_ٚايػ٬ّ

 (2)+.ؾًٝذًؼ، ثِ إشا قاّ ؾًٝػًِ; ؾًٝػت ا٭ٍٚ بأسل َٔ اٯخط٠

ٍڈ ٚأعِٛ َا هطٟ ٗ شيو اجملًؼ َٔ آزابٺ ٍڈ ٚأعُا عع _اهلل  شنطڇ نجط٠ڂ ٚأقٛا

 ٫ هًؼ ٫ٚ ٜكّٛ إ٫_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚزعا٥٘ ٚاغتػؿاضٙ; ؾهإ  _ٚدٌ

 (3).ع٢ً شنط اهلل

ٚإٕ نٓا : =قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚدا٤ ٗ ا٭زب إؿطز يًبداضٟ عٔ ابٔ عُط 

َا١٥ + ضب اغؿط يٞ ٚتب عًٞ إْو أْت ايتٛاب ايطسِٝ": =يځٓٳعٴسټ ٗ اجملًؼ يًٓيب

 (4)+.َط٠

                                                 

 .1/39ايذلاتٝب اٱزاض١ٜ يًهتاْٞ : ْٛاّ اؿه١َٛ ايٓب١ٜٛ إػ٢ُ_  1

ٔ سبإ ٚاب (1007)ٚايبداضٟ ٗ ا٭زب إؿطز  (2706)، ٚايذلَصٟ 2/287أخطد٘ أٓس _  2

: نًِٗ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚقاٍ ايذلَصٟ( 3328)ٚايبػٟٛ ٗ ؾطح ايػ١ٓ  (496_  495_  494)

ٚقشش٘ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض ا٭زب  (7839)ٚقشش٘ أٓس ؾانط ٗ ؾطس٘ يًُػٓس + سسٜح سػٔ=

 (.757)إؿطز 

 .1/39اْٛط ايؿؿا _  3

 +.قشٝض(: =481) ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض ا٭زب إؿطز (618)ا٭زب إؿطز _  4
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َا نإ ضغٍٛ : قاٍ_ ضنٞ اهلل عُٓٗا_ٚض٣ٚ ايذلَصٟ ٚسػٸٓ٘ عٔ ابٔ عُط 

ايًِٗ اقػِ يٓا َٔ : =ػ٘ ست٢ ٜسعٛ بٗ٪٤٫ ايسعٛات ٭قشابٜ٘كّٛ َٔ فً"اهلل

خؿٝتو َا وٍٛ ب٘ بٝٓٓا ٚبٌ َعاقٝو، َٚٔ طاعتو َا تبًػٓا ب٘ دٓتو، َٚٔ 

ايٝكٌ َا ٜٕٗٛ عًٝٓا َكٝبات ايسْٝا، َٚتٸعٓا بأزلاعٓا ٚأبكاضْا ٚقٛاتٓا َا أسٝٝتٓا، 

ْا، ٫ٚ اْا ع٢ً َٔ عازٚادعً٘ ايٛاضخ َٓا، ٚادعٌ ثأضْا ع٢ً َٔ ًُٚٓا، ٚاْكط

َٳبٵًځؼ عًُٓا، ٫ٚ تػً٘ ٓػعٌ َكٝبتٓا ٗ زٜ ٓا، ٫ٚ ػعٌ ايسْٝا أندل ُٖٓا، ٫ٚ 

 (1)+.عًٝٓا َٔ ٫ ٜطٓٓا

قاٍ : قاٍ÷، ؾعٔ أبٞ ٖطٜط٠بهؿاض٠ اجملًؼ ِٳتٹشا اْت٢ٗ شيو اجملًؼ خٴإٚ

ّ َٔ ٘، ؾكاٍ قبٌ إٔ ٜكٛڀڂػٳط ؾٝ٘ يځجٴهځَٔ دًؼ ٗ فًؼ، ؾځ: ="ضغٍٛ اهلل

غبشاْو ايًِٗ ٚعُسى، أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ أْت، أغتػؿطى : فًػ٘ شيو

 (2).+نإ ٗ فًػ٘ شيو إ٫ غؿط ي٘ َا _ ٚأتٛب إيٝو

إشا أضاز إٔ ٜكّٛ َٔ  (3)ط٠ٺخٳٜكٍٛ بأځ "نإ ضغٍٛ اهلل: قاٍ÷ ٚعٔ أبٞ بطظ٠

 غبشاْو ايًِٗ ٚعُسى، أؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ أْت، أغتػؿطى ٚأتٛب: =اجملًؼ

 .+إيٝو

 .ٜاضغٍٛ اهلل، إْو يتكٍٛ ق٫ٛڄ َانٓت تكٛي٘ ؾُٝا َه٢: ؾكاٍ ضدٌ

                                                 

 (.3502)ايذلَصٟ _  1

( 594)، ٚابٔ سبإ 1/536ٚاؿانِ( 1340)ٚايبػٟٛ( 3433)، ٚايذلَص2/494ٟأخطد٘ أٓس_ 2

ٚقشش٘ اؿانِ ٚٚاؾك٘ ايصٖيب، ٚقشش٘ + سسٜح سػٔ غطٜب قشٝض: =عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ٚقاٍ ايذلَصٟ

 (.6068)ا٭يباْٞ ٗ قشٝض اؾاَع

 .آٟ ٗ آخط عُطٙ: بؿتض اشلُع٠ ٚاـا٤: بأخط٠_ 3
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 (1).+شيو نؿاض٠ ٕا ٜهٕٛ ٗ اجملًؼ: =قاٍ

ٚضٟٚ عٔ ْاع١ َٔ أٌٖ ايعًِ بتأٌٜٚ ايكطإٓ ٗ قٍٛ : =×قاٍ ابٔ عبس ايدل

ّٴط :_عع ٚدٌ_ اهلل ٌٳ تٳكڂٛ ُٵسٹ ضٳبٿوځ سٹ س، ٚأبٛ َِٓٗ فاٖ (48: ايڀٛض)ص ٚٳغٳبٿضٵ بٹشٳ

: سٌ تكّٛ َٔ نٌ فًؼ تكٍٛ ؾٝ٘: بٔ دعس٠، قايٛا ٢ا٭سٛم، ٚعڀا٤، ٚوٝ

 .غبشاْو ايًِٗ ٚعُسى، أغتػؿطى ٚأتٛب إيٝو

 .نإ ٗ اجملًؼ َٚٔ قاشلا غؿط ي٘ َا: قايٛا

 .إٕ نٓت أسػٓت اظززت إسػاْاڄ، ٚإٕ نإ غرل شيو نإ نؿچاض٠: ٚقاٍ عڀا٤

شإ اهلل ٚعُسٙ َٔ نٌ َهإ، َٚٔ نٌ غب: تكٍٛ سٌ تكّٛ: َِٚٓٗ َٔ قاٍ

 (2).+فًؼ

                                                 

عٔ أبٞ بطظ٠ ا٭غًُٞ، ( 2559) 2/736، ٚايساض1/537َٞٚاؿانِ( 4859)أخطد٘ أبٛ زاٚز_ 1

 +.سػٔ قشٝض(: = 4068)ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض غٓٔ أبٞ زاٚز

 .1/53، ٫بٔ عبسايدل بٗذ١ اجملايؼ_ 2
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ٖصٙ خ٬ق١  ،ؾؿٞ خا١ُ ايبشح :اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات، ٚبعس

 .، ٖٚٞ أؾب٘ بإعامل ايعا١َ عٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ٭ِٖ َا تهُٓ٘

ٚتٓڀًل ا٭غاضٜط،  إٔ اؿسٜح عٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٖا تٓؿطح ي٘ ايكسٚض،_ 1

 .ٔ ٭سس َُٗا أٚتٞ َٔ ايبٝإ ٚايعًِ إٔ ٜعڀٞ ايػرل٠ سكٗا٫ٚ ّه

اؿ٬ُت اييت تٓاٍ َٔ َكاّ ايٓب٠ٛ إِا قاَت ع٢ً اؿكس، َٚػايڀ١ _ 2

 .اؿكا٥ل

ٚكاطب١ غرل إػًٌُ َٔ قش١ إعًَٛات،  ٫ بس عٓس ايهتاب١ ٗ ايػرل٠،_ 3

تؿعاظ، ٚيػ١ ٚاؿطم ع٢ً بٝإ اؿل بسيًٝ٘، ٚايبعس عٔ يػ١ ايتعايٞ ٚا٫غ

 .ايتبع١ٝ ٚا٫ْٗعاّ; ؾا٭ٍٚ تكسټ عٔ قبٍٛ اؿل، ٚايجا١ْٝ ؽصي٘، ٚتهعـ داْب٘

 :َٚٔ أغطاضٖا ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ساؾ١ً با٭غطاض ١٦ًَٝ بايعدل،_ 4

ٛٵسٹٝٳ١ڄ ٫ تٳدٵًځلٴ، بٌ _ أ َٴ أْٗا ٫ تٴػتٳٓٵؿځس َُٗا نڂتب ؾٝٗا; ؾ٬ تعاٍ ١ًَُٗڄ 

ٚٳا٤اڄ  .إْٗا تعزاز دٹسٻ٠ ٚضٴ

إٔ ايتذين ع٢ً َكاّ ايٓب٠ٛ ٜسؾع إٍ ايعٓا١ٜ بايػرل٠; طًباڄ يًُعطؾ١، _ ب

 .ٚتًُػاڄ يٲْكاف

 .أٚظع ايٓاؽ ايعٓا١ٜ بايػرل٠ ايٓب١ٜٛ_ عع ٚدٌ_إٔ اهلل _ ز

 .إٔ يًػرل٠ أبًؼ ا٭ثط ٗ تكِٜٛ ايػًٛى، ٚتطب١ٝ ايعٛاطـ ايؿطٜؿ١_ ز

ٚيهٓٗا ع١ُٝٛ ٗ  قكرل٠ ٗ َكٝاؽ ايعَٔ،" إٔ َس٠ ضغاي١ ايٓيب _ ٖـ

 .َعٓاٖا ٚأثطٖا
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 .يًٓاؽ ظُٝع أطٛاضٖا َع١ًَٛڄ اَتاظت بهْٛٗاايػرل٠  إٔ_ ٚ

ٚنتاباتِٗ قسّاڄ ٚسسٜجاڄ، ٚتهاز َٓاٖر  سٛٝت ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ بعٓا١ٜ ايعًُا٤_ 5

 :ايبشح ؾٝٗا تٓشكط ٗ ث٬ث١

٫  قؿاتٺ"ٕٛ ع٢ً ايٓيبؿڂهٵايصٟ ٜٴ :َٓٗر إبايػٌ ايػ٠٬: إٓٗر ا٭ٍٚ

ؾٗ٪٤٫ ٜبايػٕٛ ٗ إططا٥٘، ٫ٚ ٜبايٕٛ ٗ قش١ َا _ دٌ ٚع٬_تًٝل إ٫ باهلل 

 .ٜطٕٚٚ ٜٚٓكًٕٛ، ٫ٚ ٜعتُسٕٚ ع٢ً إكازض ا٭ق١ًٝ ايكشٝش١

ؾٗ٪٤٫  :َٓٗر ايباسجٌ ايػطبٌٝ َٚٔ غاض ع٢ً ططٜكتِٗ: إٓٗر ايجاْٞ

ڀٌ، أٚ قا٥س، نُا ٜتعإًَٛ َع غرل٠ أٟ ظعِٝ أٚ ب" ٜتعإًَٛ َع غرل٠ ايٓيب

أٚ ؾاتض، ٜٚكؿْٛ٘ بايععِٝ، ٚايبڀٌ، ٚايعبكطٟ، أٚ مٛ شيو َٔ ا٭يكاب اييت 

 .٫ تػين عٔ َكاّ ايٓب٠ٛ ؾ٦ٝاڄ

ٚتطاِٖ ٜتشسثٕٛ عٔ ايػرل٠ سسٜجاڄ َازٜاڄ فطزاڄ زٕٚ ضب٘ شلا بايٛسٞ، 

ٕڇ بإعذعات ايجابت١; عذ١ أْٗا ٫ تت٤٬ّ  َع ٚايػٝبٹ، ٚايتأٜٝسٹ اٱشلٞ، ٚاٱّا

 .إٓٗر ايعًُٞ ايعكًٞ

ايصٟ أْهط َٓٗر ايػًٛ  نُا أْهط ٖٚٛ إٓٗر ايكشٝض : إٓٗر ايجايح

 .ا٭غًٛب إازٟ ايؿًػؿٞ ٗ زضاغ١ ايػرل٠

ٖٚصا إٓٗر ٜكّٛ ع٢ً ا٭قاي١، ٚايػ١َ٬، ٖٚٛ ايصٟ ٜعتُس ٗ زضاغ١ ايػرل٠ 

 .ايكشٝش١ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚايػ١ٓ ايكشٝش١، ٚنتب ايػرل٠ إعتُس٠ 

ٜكّٛ ع٢ً اٱّإ بايػٝبٝات ٚإعذعات، ٚا٭خباض _ أٜهاڄ_ٖٚصا إٓٗر 

 .ايكڀعٝات
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زع٠ٛ : ناْت َكس١َ يبعجت٘، َٓٗا إضٖاقات " يكس ٖٝأ اهلل يٓب٠ٛ قُس_ 6

 .ٚض٩ٜا أَ٘ آ١َٓ_ عًُٝٗا ايػ٬ّ_إبطاِٖٝ، ٚبؿط٣ عٝػ٢ 

ْٛٴ٘ خطز ٗ أ١َ ايعطب، ٚبًٛغڂ٘ ا يصض٠ٚځ ٗ َهاضّ َٚٓٗا ؾطفٴ ْػب٘، ٚن

ْٛٴ٘ ْؿأ ٗ َه١ إهط١َ َٿٝاڄ ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب، ٚن ْٛٴ٘ أڂ  .ا٭خ٬م، ٚن

 .ٚسٝات٘ َٓص ٫ٚزت٘ إٍ سٌ ٚؾات٘"ٚضز ٗ ايبشح ْبص٠څ عٔ ْػب ايٓيب_ 7

 .ْبص٠ عٔ بس٤ ايٛسٞ، ٚتتابع٘ ٚضز ٗ ايبشح_ 8

ط١ٓ ٚدا٤ت ؾطٜعت٘ َؿت١ًُ ع٢ً اي ع٢ً ايط١ٓ،"يكس ؾڂڀٹطٳ ايٓيب_ 9

 .ايعا١َ ايها١ًَ ايؿا١ًَ

ٖٚٞ قٛض٠ يٓؿػ٘  ،"ايط١ٓ َٔ أعِٛ دٛاْب ؾدك١ٝ ايٓيب_ 10

ايهط١ّ; ؾايط١ٓ قٝڀ١ ب٘ غٛا٤ ٗ ساٍ ٜػطٙ أٚ عػطٙ، أٚ نإ َع َٛاؾكٝ٘ أٚ 

 .كايؿٝ٘

ٚط٬ق١  ٜعاٌَ إٗتسٜٔ إ٪ٌَٓ بايبؿط، _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ نإ_ 11

انع، ٚوٌُ شلِ َٔ ايط١ٓ َا ٖٛ أضم َٔ ايٓػِٝ، احملٝا، ٚىايڀِٗ ٗ تٛ

 .ٚأدٛز َٔ ايػٝح ايعُِٝ، ٚقس ٚضز ٗ ايبشح ث٬ث١ أَج١ً ع٢ً شيو

َا ٜؿب٘ َعا١ًَ إٗتسٜٔ إ٪ٌَٓ َٔ د١ٗ ضٓتِٗ،  نإ ٜعاٌَ إٓاؾكٌ_ 12

ٚايطؾل بِٗ، ٚاٱسػإ إيِٝٗ، َٚكاب١ً اٱغا٠٤ بايعؿٛ، أٚ اٱسػإ، َٚٔ 

 .ًتِٗ ع٢ً ٚٛاٖطِٖ زٕٚ عح عُا تهٓ٘ غطا٥طِٖد١ٗ َعاَ

بٔ اٚأعِٛ َجاٍ هًٞ شيو إع٢ٓ َا نإ َٔ أَطٙ َع ظعِٝ إٓاؾكٌ عبساهلل 

ٞٿ بٔ غًٍٛ  .أڂبٳ
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باؿطم ع٢ً ٖساٜتِٗ، ٚيكٝاِٖ با٭زب  نإ ٜعاٌَ إدايؿٌ إػإٌ_ 13

 .ِاؾٌُٝ، ٚاٱقػاٙ إيِٝٗ، ٚإٜكاٍ ايدل شلِ، ٚايبعس عٔ ًُٚٗ

باؿعّ، ٚا٫سذلاؽ، ٜٚسؾعِٗ باييت ٖٞ  نإ ٜعاٌَ إدايؿٌ احملاضبٌ_ 14

أسهِ ٚأعسٍ; ؾرلؾل بِٗ إٕ نإ ٖٓاى َٛنع يًطؾل، ٜٚأخص ؾِٝٗ بػ١ٓ اؿعّ 

 .إٕ طػ٢ بِٗ ايؿط

 .ٚنإ ي٘ َٛاقـ نجرل٠ ٗ ايكدل عًِٝٗ، ٚايتأْٞ ٗ ؾأِْٗ

١، ٚآزاب غا١َٝ، ٚأسٛاٍ عُٛٝ نإ ي٘ ٗ اؿطب أخباض نجرل٠،_ 15

 .ٚأسهاّ قؿٛؾ١ بايط١ٓ ٚايطؾل، ٚقس ٚضز ٗ ايبشح ِاشز َٔ شيو

ٗ أځتٵباع٘ ٚكايؿٝ٘; ؾأتباع٘ اقتسٚا ب٘،  نإ ؿػٔ َعاًَت٘ ا٭ثطٴ ا٭ندل_ 16

 .ٚكايؿٛٙ زخٌ ايهجرل َِٓٗ ٗ اٱغ٬ّ

ٔ َ إٍ ايهعؿا٤، ٚإػانٌ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_يكس اَتست ضٓت٘ _ 17

مٛ ايكبٝإ، ٚاـسّ، ٚايؿكطا٤; ؾهإ هايػِٗ، ٬ٜٚطؿِٗ، ٜٚبؿطِٖ، 

ٚوٓٛ عًِٝٗ، ٚوػٔ إيِٝٗ، ٜٚطؾع َٔ ؾأِْٗ، ٜٚٴشصٿضٴ َٔ ًُِٚٗ; ؾهاْٛا 

 .ٜإٔٚٚ إٍ ًٚ٘ ايؿطٜـ، ٚوتُٕٛ بٹڀٹطاؾ٘ ايػاَٞ ايصټضا

 .ٚقس ٚضز ٗ ايبشح شنط ٭سسٳ عؿط َٛٗطاڄ يتًو ايط١ٓ

ؾهإ ٜٛيٝٗٔ _ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ٚافٺ َٔ ضٓت٘ يًٓػا٤ ْكٝبٷ_ 18

َٳ٘، ٚتٛدٝٗ٘  .اٖتُا

ٚنإ ٜأَط بايكٝاّ عكٗٔ، ٜٚٴشٳصٿض َٔ ًُٚٗٔ، أٚ ايتككرل ٗ ؾأْٗٔ; ؾٓايت 

إطأ٠ ٗ ؾطٜعت٘ َٔ ايط١ٓ ٚايطعا١ٜ َا مل تًٓ٘ ٗ أٟ ؾطٜع١ أٚ ْٛاّ غٛا٤ ناْت 
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 .أَاڄ أٚ أختاڄ أٚ ظٚد١ أٚ غرل شيو

 .ٗ ٖصا ايؿإٔ ْب١ٜٛ ٚضز ٗ ايبشح شنط يج٬خ عؿط٠ ٚق١ٝٚقس 

إڂبٹٝٵٓٳ١ڂ عٔ غ١َ٬ شٚق٘،  نإ يػًٛن٘ ٗ بٝت٘، َٚع أظٚاد٘ ز٫يت٘ اـاق١_ 19

ٚضق١ طباع٘، ٚعُل عاطؿت٘، ٚقسضت٘ ايؿص٠ ع٢ً َطاعا٠ َؿاعط ظٚدات٘، 

ٗٔ، ٚاسذلاّ ضغباتٗٔ َا زاَت ٗ سسٚز ايؿطع، ؾهإ ٜطٓٗٔ، ٜٚأْؼ عسٜج

 .ٜٚعٝٓٗٔ ع٢ً أعبا٤ إٓعٍ

ٚنإ ٜٴكٳطٿح شلٔ باؿب، ٚإٛز٠، ٚنإ ٚؾٝاڄ يعٚدت٘ ا٭ٍٚ خسه١ أؾس 

 .ايٛؾا٤ ست٢ بعس َٛتٗا; ؾهإ ٜهجط َٔ شنطٖا، ٜٚهطّ قسٜكاتٗا

 .ٚقس ٚضز ٗ ايبشح شنط يعؿط٠ َٛاٖط تبٌ أسٛاي٘ َع ْػا٥٘

ٕ، بٌ تعست شيو إٍ عٓس ايط١ٓ باٱْػإ أٜاڄ نا"مل تكـ ضٓت٘_ 20

ٔٴ عٔ ؾهٛاٙ ٚآ٫َ٘; ؾذا٤ ايط١ٓ باؿٝٛإ ايبِٗٝ بأسهاّ ٚآزاب "ايصٟ ٫ ٜٴبٹٝٵ

 .خاق١ باؿٝٛإ تت٤٬ّ َع ٖسا١ٜ اٱغ٬ّ إ٪غػ١ ع٢ً ايط١ٓ، احملؿٛؾ١ باؿه١ُ

ٜٚتبٌ َٔ خ٬ٍ شيو إٔ اٱغ٬ّ قس ٚنع ؾُعٝات ايطؾل باؿٝٛإ أغاغاڄ 

 .1824ّقبٌ إٔ ت٪غؼ ْع١ٝ ايطؾل باؿٝٛإ غ١ٜٓكُٕٝٛ عًٝ٘ زعٛتِٗ 

ٖٚصا إع٢ٓ ٫ وّٛ  تهاف ايع١ُٛ إٍ إْػإ، ؾرلازؾٗا ايتذدل ٚاـ٤٬ٝ،_ 21

 .ٜكٝٓاڄ"ع٢ً ْؿؼ ضغٍٛ اهلل

ٛٿ ايكځسٵضڇ، ٍٴ ايصٟ ٖٛ أثطٴ زل ٚبًٛؽ إٓعي١ ايهدل٣ ٗ  ٚقس ٜطاز َٔ ايع١ُٛٹ اؾ٬

 .زز ٚايهُاٍخكاٍ ايؿطف، ٚايتٓاٖٞ ٗ خكاٍ ايػ٪

أٚغع ايٓاؽ ٗ ٖصٙ ايع١ُٛ فا٫ڄ، ٚأبعسِٖ ؾٝ٘ أَساڄ، "ٚضغٍٛ اهلل
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 .ٚأضغدِٗ قسَاڄ

تهُٔ ٗ ْاس١ٝ ايعكٌ، ٚايعًِ، ٚاـًل، ٚاٱخ٬م،  ايع١ُٛ اؿك١_ 22

 .ٚايععّ، ٚسػٔ ايبٝإ

ٍٴ يًٓيب ُٹعٳتٵ ٖصٙ اـكا عصاؾرلٖا، ؾكس نإ ضادضٳ ايعكٌ، غعٜطٳ  "ٚيكس دٴ

ِڇ، عٛ ٕڇايعً ّڇ، ضا٥ع ايبٝا ٌڇ، قازمٳ ايعع ٌٳ ايعُ ـڂًڂلڇ، ؾسٜسٳ اٱخ٬مڇ، دًٝ ِٳ ا ٝ. 

 .ٚقس ٚضز ٗ ايبشح تؿكٌٝ يهٌ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ اـكاٍ

ٚقس ٚضز تؿكٌٝ  أسػٔ ايٓاؽ أخ٬قاڄ،_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_نإ _ 23

 .يصيو

ٗ قؿا٤ غطٜطت٘، ٚغ٬َت٘ َٔ ا٭غطاض "ٜتذ٢ً إخ٬مٴ ايٓيب_ 24

ٚتطؾع٘ عٔ إڀاَع ايس١ْٜٛٝ، ٚق٠ٛ إقباي٘ ع٢ً اهلل، ٚظٖسٙ ٗ  ايؿدك١ٝ،

ايسْٝا، ٚقس ؽًٌ شيو بٝإ يبعض اؿهِ َٔ تعسز ظٚدات٘، ٚضز بعض ايؿبٗات 

 .سٍٛ تًو إػأي١

ٗ استُاٍ ايؿسا٥س ٚا٭ش٣، َٚكابًت٘ اٱغا٠٤  ٜٚتذ٢ً قسمٴ ععّت٘_ 25

ت٘ إتٓا١ٖٝ، ٚقٝاَ٘ بكػاض باٱسػإ، ٚاعتسايٹ٘ ٗ ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚؾذاع

 .ا٭َٛض ٚنباضٖا

ٚب٬غت٘، ٚإقاب١ إع٢ٓ إٍ  ايصض٠ٚځ ٗ ؾكاس١ٹ إٓڀل، " بًؼ ايٓيب_ 26

 .غا١ٜ يٝؼ ٚضا٤ٖا ٕدًٛم غا١ٜ

ٛٿع ٗ ا٭غايٝب، " نإ_ 27 ٜٚطاعٞ َكتهٝات ا٭سٛاٍ، ٜٚػتدسّ  ٜٓ

ؾٔ اـڀاب١، ٚاٱيكا٤،  أْٛاع ايتأثرل اييت غبكت نجرلاڄ َٔ ايٓٛطٜات اؿسٜج١ ٗ
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ٚايتأثرل ٗ ايٓاؽ، َٚٔ شيو أْ٘ نإ وسخ ايٓاؽ َا ٜعطؾٕٛ، ٌّٚٝ إٍ اٱهاظ 

َٴؿځكٻ٬ڄ زٕٚ إبڀا٤ أٚ تعذٌٝ  .ٚايككس، ٜٚذلغٌ ٗ ن٬َ٘، ًٜٚكٝ٘ 

ٚنإ ٬ٜسٜ ْدل٠ ايكٛت، ٚوػٔ اغتدساّ ايتهطاض، ٜٚكٛؽ ايتؿابٝ٘، 

ٌٳ قٛ ض٠ځ َا تؿهٞ إيٝ٘ َٔ اـرل ٚايؿط، ٜٚكطٕ ٜٚهطب ا٭َج١ً، ٜٚعڀٞ ايٛغا٥

 .ايكٍٛ ببعض اٱؾاضات اؿػ١ٝ اييت تٓاغب إع٢ٓ

ٚنإ ٜػتسعٞ طًب ايبٝإ، ٜٚػتعٌُ أغًٛب ايٓسا٤، ٜٚٓازٟ إداطبٌ َا 

 .وبٕٛ

 .ٚقس ٚضز ٗ ايبشح تؿكٌٝ، ٚأزي١ ع٢ً ْٝع َا شنط

ػًٌُ ع٢ً ع١ُٛ َٔ غرل إ ٚضز ٗ ايبشح عسز َٔ ؾٗازات إٓكؿٌ_ 28

 .ٚقسم ضغايت٘"ايٓيب

ٌٷ عٔ فًؼ ضغٍٛ اهلل_ 29 ٚٵضز ٗ ٖصا ايبشح ؾځكٵ ٭غباب َٓٗا أْ٘ عح "أڂ

يڀٝـ ْازض قًٌٝ َٔ ٜڀطق٘، بٌ مل ٜٴؿڃطڇزٵٙ أسسٷ َٔ ا٭ٚا٥ٌ، ٚأْ٘ َٝسإ 

ٍّ ٜٴذٳًِّٞ ض١ٓځ ايٓيب ُٳًٹ ٍڈ عٳ  .ٚعُٛت٘"يًهُا٫ت، ٚأْ٘ خرل َجا

ْٚٛاسٞ ايع١ُٛ، ٚؼٌُ  جملايؼ ايعُٛا٤، ٚضز ٗ ايبشح ٚقـ_ 30

ايعُٛا٤ َؿام ايتهًـ، ٦ٖٝٚات اجملايؼ، ٚإٔ أؾهاٍ ايسع٠ٛ اٱشل١ٝ ع٢ً 

 .سػب اغتعساز ا٭قٛاّ

 .ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ"ايطغٍٛ ٚضز شنط فًؼ_ 31

ؿهِ ع١ُٝٛ َٓٗا إٔ ٫ ٜهٕٛ  ٗ غا١ٜ ايبػاط١;"نإ فًؼ ايطغٍٛ_ 32

ٍٴ قسضٙ قتاداڄ إٍ َع ١ْٛ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ َؿاضناڄ ٭قشاب ايػٝاز٠، ٚإٔ د٬
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ِٴ ٍڈ ٗ ْؿٛؽ أعسا٥٘، َع نطب أَج١ً ع٢ً شيو وكٌ ي٘ أعٛ  .د٬

ٖٚٓاى أَانٔ أخط٣ هًؼ ؾٝٗا;  َػذسٙ، " َهإ فًؼ ضغٍٛ اهلل_ 33

 .يعٛاضضٳ تٳعٵطڇضٴ ي٘

ضنٞ _ايٛاٖط إٔ َهإ فًػ٘ ٗ إػذس ٖٛ َا بٌ إٓدل ٚسذط٠ عا٥ؿ١ _ 34

 .٭زي١ شنطت ٗ ايبشح _ عٓٗااهلل

إشا قكسٚا َػذسٙ وهطٕٚ شيو إهإ ايصٟ اعتاز  نإ أقشاب٘_ 35

 .اؾًٛؽ ؾٝ٘

ٚنإ هًؼ سٝح اْت٢ٗ ب٘ اجملًؼ، ٚنإ ٫  ناْٛا ٜكَٕٛٛ ي٘ ؾٓٗاِٖ،_ 36

 ".ٜتدڀ٢ ضقابِٗ، ٚنإ ٜهطّ أٌٖ بسض، ٚضَا ٚقـ ايػاَع إٍ  سسٜج٘ 

ٚناْت ١٦ٖٝڂ دًٛؽ  ع٢ً ١٦ٖٝ اؿًك١ ايٛاسس٠،نإ اجملًؼ ايطغٛيٞ _ 37

ا٫ستبا٤ٳ غايباڄ، ٚقس هًؼ ايكطؾكا٤، أٚ َته٦اڄ، أٚ َذلبعاڄ، ٚعسز " ايٓيب

 .دًػا٥٘ ٫ ٜٓهب٘

٘ٴ تٓبع ٜٓابٝعٴ اؿه١ُ  ػطٟ أَٛض ع١ُٝٛ َتٓٛع١;"ٗ فًؼ ايٓيب_ 38 ُٹٓٵ ؾځ

 ِ، ٚتٳؿٹسٴ إيٝ٘ ايٛؾٛزٴ،ٚايتؿطٜع، ٚؾٝ٘ تٴت٢ً آٜاتٴ ايهتابٹ اؿهِٝ، ٜٚكع ايتشان

ٛڇضٴ  .، ٜٚأتٝ٘ طايبٛ اؿاداتايعٴؿا٠ ٜٙٚٳعٵتٳ

 .ٖٚٛ فًؼ أزب، ٜٴٓؿس ؾٝ٘ ايؿعط، ٚتٴهطب ا٭َجاٍ

ٚٳام، ٚىطدٕٛ أزي١ _ 39  ._ؾكٗا٤_نإ أقشاب٘ ٫ ٜؿذلقٕٛ إ٫ عٔ شٳ

َا ٜطاٙ فاْباڄ يًكٛاب َع استؿاٚ٘ بعازت٘ "ٗ شيو اجملًؼ ٜٴٓٵهٹطٴ ايٓيب_ 40

 .١ًُٝ ٗ اٱْهاضاؾ
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 .ٚؾٝ٘ هٝب عٔ ا٭غ١ً٦ اييت تٳطڇزٴ عًٝ٘، ٚضَا ابتسض اؿسٜح َٔ تًكا٤ ْؿػ٘_ 41

 .ٚؾٝ٘ ٜٳهڃجطٴ شنطٴ اهلل، ٚزعا٩ٙ، ٚاغتػؿاضٙ_ 42

 .بعس ق٠٬ ايكبض، َٚا نإ ٜػتػطم ايكبض نً٘ ٚقت اجملًؼ ايطغٛيٞ_ 43

قٛاتٳ ٫ تٴطٵؾځعٴ ؾٝ٘، َٓٗا ايتؿػضٴ، ٚإٔ ا٭ يصيو اجملًؼڇ آزابٷ ع١ُٝٛڅ_ 44

 .إ٫ إشا ابتسضِٖ"ٚإٔ خاق١ځ أقشاب٘ ٫ ٜػأيٕٛ ايٓيب

 .نإ ٜكدل ع٢ً ايػطٜب إشا دؿاٙ ٗ َكاي٘ ٚغ٪اي٘"إٔ ايٓيب_ 45

 .أقشاب شيو اجملًؼ ٜتعاطٕٛ ايتك٣ٛ، ٚوؿٕٛٛ إط٤ٚاتإٔ _ 46

 .َٔ أزب شيو اجملًؼڇ إيكا٤ٴ ايػ٬ّ ٗ أٚي٘ ٚآخطٙ_ 47

 .و اجملًؼ أْ٘ ىتِ بهؿاض٠ اجملًؼَٔ أزب شي_ 48

اؾتًُت ؾكٍٛ ايبشح ع٢ً زسض نجرل َٔ إعاعِ ٚايؿبٗات اييت تٴجاض _ 49

 ".سٍٛ ْيب اٱغ٬ّ

ؾٗصٙ خ٬ق١ َا ٚضز ٗ ٖصا ايبشح، ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعإٌ، 

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚآي٘ ٚقشب٘ أْعٌ
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  ه ض همل  د  وهمل هدع_  

  ه ض هحمل    ت_  
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ايعًُا٤ إػًٌُ ٗ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، أٓس عًٞ ا٬ٕ، زاض ايؿهط،  أثط_ 

 .1981ّ_ ٖـ 1401، 2زَؿل، ٙ

 .إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ، ٭بٞ ساَس ايػعايٞ، زاض ايطٜإ يًذلاخ_ 

أخباض َه١ ٗ قسِٜ ايسٖط ٚسسٜج٘، تكٓٝـ اٱَاّ قُس بٔ إغشام _ 

ٝـ، َهتب١ َٚڀبع١ ايٓٗه١ ايؿانٗٞ، زضاغ١ ٚؼكٝل عبساهلل بٔ عبساهلل بٔ زٖ

 .ٖـ1407، 1اؿسٜج١، َه١ إهط١َ، ٙ

 .، ٭بٞ ايؿٝذ ا٭قبٗاْٞ، ؼكٝل عكاّ ايسٜٔ ايكبابڀٞ"أخ٬م ايٓيب _ 

، يًشاؾٜ أبٞ قُس دعؿط بٔ سٝإ ا٭قبٗاْٞ، زضاغ١ "أخ٬م ايٓيب_ 

 .1985ّ_ ٖـ 1405، 1ايػٝس اؾًُٝٞ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ببرلٚت، ٙ. ٚؼكٝل ز

تٗا١َ، دس٠،  عبساهلل باغ١َ٬، اٱغ٬ّ ٗ ْٛط أع٬ّ ايػطب، سػٌ_ 

 .ّ،1983_ٖـ1403، 2ٙ ،إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

أع٬ّ ايٓب٠ٛ، ٭بٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس إاٚضزٟ، قسٻّ ي٘ ٚؾطس٘ ٚعًډل _ 

 .1988ّ_ ٖـ 1408، 1عًٝ٘ قُس ؾطٜـ غٴهډط، زاض إسٝا٤ ايعًّٛ، برلٚت، ٙ

٤ ايكطاٙ إػتكِٝ ٕدايؿ١ أقشاب اؾشِٝ، ٫بٔ ت١ُٝٝ، ؼكٝل اقتها_ 

 .1991ّ_ ٖـ 1411، 2ْاقط ايعكٌ، َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض، ٙ.ز

 .ا٭ْٛاض ٗ سلا٥ٌ ايٓيب إدتاض، يًبػٟٛ، ؼكٝل ايؿٝذ إبطاِٖٝ ايٝعكٛبٞ_ 

أٌٖ ايص١َ ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬، سػٔ إُٞ، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ، _ 

ٙ1 ،1998ّ. 
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أٌٖ ايص١َ ٚاي٫ٜٛات ايعا١َ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، إعساز ِط قُس خًٌٝ _ 

ُٻإ، ا٭ضزٕ، ٙ  .ٖـ1409، 1ايُٓط، إهتب١ اٱغ١َٝ٬، ع

بڀٌ ا٭بڀاٍ، يٮغتاش عبسايطٓٔ ععاّ، ضابڀ١ ايعامل اٱغ٬َٞ َه١ _ 

 .إهط١َ، َڀابع زاض ا٭قؿٗاْٞ ٚؾطناٙ ظس٠

جملايؼ، ٚؾشص ايصأٖ ٚاشلادؼ يٲَاّ ابٔ عبسايدل، بٗذ١ اجملايؼ ٚأْؼ ا_ 

 .1981ّ، 2قُس َطغٞ اـٛيٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، ٙ. ؼكٝل ز

تاضٜذ ايڀدلٟ، ٭بٞ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايڀدلٟ، برلٚت، زاض ايهتب _ 

 .ايع١ًُٝ

زاض ، تأيٝـ ايع١َ٬ قُس ايڀاٖط بٔ عاؾٛض، تؿػرل ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط_ 

 .تْٛؼ، يًٓؿط ٚايتٛظٜع غشٕٓٛ

تؿػرل إطاغٞ، يًؿٝذ أٓس َكڀؿ٢ إطاغٞ، خطٻز أسازٜج٘ باغٌ عٕٝٛ _ 

، 1ايػٛز، َٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت يبٓإ، ٙ

 .1998ّ_ ٖـ 1418

تًدٝل اؿبرل ٗ ؽطٜر أسازٜح ايطاؾعٞ ايهبرل، ٫بٔ سذط ايعػك٬ْٞ، _ 

ٍ أٓس عبسإٛدٛز، ٚعًٞ قُس َعٛض، َٓؿٛضات قُس ؼكٝل ٚتعًٝل عاز

 .1998ّٖـ، 1419، 1عًٞ بٝهٕٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ، ٙ

 .ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ، ٕٛضٜؼ بٛناٟ، تط١ْ ايؿٝذ سػٔ خايس_ 

تٛنٝض ا٭سهاّ َٔ بًٛؽ إطاّ، يًؿٝذ عبساهلل ايبػاّ، َهتب١ ا٭غسٟ، _ 

 .2003ّ_ ٖـ 1423، 5َٙه١ إهط١َ، 
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اؾاَع ايكشٝض غٓٔ ايذلَصٟ يٲَاّ ايذلَصٟ، ؼكٝل ايؿٝذ أٓس ؾانط _ 

 .ٚآخطٕٚ، برلٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ

داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ، ٫بٔ ضدب اؿٓبًٞ، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚٙ _ 

 . 1991ّ_ ٖـ 1412، 2ٚإبطاِٖٝ بادؼ، َ٪غػ١ ايطغاي١، ٙ

ٚايػ٬ّ ع٢ً خرل ا٭ْاّ، ٫بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، زاض  د٤٬ ا٭ؾٗاّ ٗ ايك٠٬_ 

 .ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ

دٛاَع ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ، ٫بٔ سعّ ا٭ْسيػٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، _ 

 .1983ّ_ ٖـ 1403، 1ٙ

سسا٥ل ا٭ْٛاض َٚڀايع ا٭غطاض ٗ غرل٠ ايٓيب إدتاض، ٫بٔ ايسٿٜبع ايؿٝباْٞ _ 

٘ عبساهلل بٔ إبطاِٖٝ ا٭ْكاضٟ، طڂبع ع٢ً ْؿك١ قاسب ايػُٛ ايؿاؾعٞ، سكډك

 .ايؿٝذ خًٝؿ١ بٔ ٓس آٍ ثاْٞ أَرل زٚي١ قڀط

عًٞ بٔ عبسايطٓٔ ايڀٝاض، . سكٛم غرل إػًٌُ ٗ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬، ز_ 

 .2004ّ_ ٖـ 1425، 1ٙ

اـكا٥ل ايهدل٣، أٚ نؿا١ٜ ايڀايب ايًبٝب ٗ خكا٥ل اؿبٝب، يًشاؾٜ _ 

قُس خًٌٝ ٖطاؽ، زاض ايهتب اؿسٜج١، ؾاضع . ايسٜٔ ايػٝٛطٞ، ؼكٝل ز د٬ٍ

 .اؾُٗٛض١ٜ بعابسٜٔ

يًؿٝذ قُس _ أقٛشلا تاضىٗا ٗ أظٖط عكٛضٖا عٓس ايعطب_اـڀاب١ _ 

 .أبٛظٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ

خ٬ق١ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ، ٚسكٝك١ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬، يًؿٝذ قُس ضؾٝس _ 



 

105 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 فَسض املصادز واملساجع

 

 

 

 

 

 .1980ّ_ ٖـ 1400عًٝٗا عبساهلل ايػٝس أٓس سذاز،  ضنا، قششٗا ٚعًډل

ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ َٚعطؾ١ أسٛاٍ قاسب ايؿطٜع١، ٭بٞ بهط أٓس بٔ اؿػٌ _ 

عبسإعڀٞ قًعذٞ، زاض . ايبٝٗكٞ، ٚثٻل أقٛي٘ ٚخطٻز أسازٜج٘ ٚعًډل عًٝ٘ ز

 .1985ّ_ ٖـ 1405، 1ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ، ٙ

ايعهدلٟ، نبڀ٘ ٚقشش٘ عبساؿؿٜٝ ؾًيب، زٜٛإ إتٓيب بؿطح _ 

 (. ت.ب)َٚكڀؿ٢ ايػكا، ٚإبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ، زاض إعطؾ١، برلٚت، يبٓإ 

ضغا٥ٌ اٱق٬ح، يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ، زاض اٱق٬ح، ايػعٛز١ٜ، _ 

 .ايسَاّ

 .ايطغاي١ اـايس٠، يٮغتاش عبسايطٓٔ ععاّ، زاض ايؿطٚم، زاض ايؿهط_ 

، ١ٜ2، يًػٝس غًُٝإ ايٓسٟٚ، َهتب١ زاض ايؿتض، زَؿل، ٙايطغاي١ احملُس_ 

 .1963ّ_ ٖـ 1383

ايطٚض ا٭ْـ ٗ تؿػرل ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ، ٭بٞ ايكاغِ _ 

عبسايطٓٔ بٔ عبساهلل بٔ أبٞ اؿػٔ اـجعُٞ ايػًٗٝٞ، َٚع٘ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ 

ؿٛض٣، يًُعاؾطٟ، عًډل عًٝ٘ ٚٚنع سٛاؾٝ٘ فسٟ بٔ َٓكٛض بٔ غٝس اي

، 1َٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ، ٙ

 .1997ّ_ ٖـ 1418

 .ضٚن١ ايڀايبٌ، يًٟٓٛٚ، إهتب اٱغ٬َٞ، بسَؿل ٚبرلٚت_ 

ظاز إعاز ٗ ٖسٟ خرل ايعباز، ٫بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، ؼكٝل ٚتعًٝل ايؿٝذ _ 

، 15ايطغاي١، ٙ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚٙ ٚايؿٝذ عبسايكازض ا٭ضْا٩ٚٙ، َ٪غػ١
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 .1987ّ_ ٖـ 1407

غبٌ اشلس٣ ٚايطؾاز ٗ غرل٠ خرل ايعباز، يٲَاّ قُس بٔ ٜٛغـ ايكاؿٞ _ 

ايؿاَٞ، ؼكٝل ٚتعًٝل ايؿٝذ عازٍ أٓس عبسإٛدٛز، ٚايؿٝذ عًٞ قُس 

َعٛض، تٛظٜع َهتب١ عباؽ أٓس ايباظ، َه١ إهط١َ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 

 .1993ّ_ ٖـ 1414، 1برلٚت، يبٓإ، ٙ

، 4قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ٙ: غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١ يًؿٝذ_ 

 .ٖـ، إهتب اٱغ1405َٞ٬

 .2غٓٔ ابٔ َاد١، زاض ايسع٠ٛ، زاض غشٕٓٛ، تطقِٝ قُس عبسايباقٞ، ٙ_ 

 .غٓٔ ابٔ َاد١، قُس ؾ٪از عبسايباقٞ، زاض ايؿهط_ 

 . 2غٓٔ أبٞ زاٚز، زاض ايسع٠ٛ، زاض غشٕٓٛ، ٙ_ 

 .ٓٔ أبٞ زاٚز، قُس قٞ ايسٜٔ عبساؿُٝس، زاض ايؿهطغ_ 

 .غٓٔ ايذلَصٟ، أٓس ؾانط ٚآخطٕٚ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت_ 

 . 2غٓٔ ايذلَصٟ، زاض ايسع٠ٛ، زاض غشٕٓٛ، ٙ_ 

_ ٖـ 1421، 1ٙ، ايطٜاض، زاض إػين، يٲَاّ ايساضَٞ، غٓٔ ايساضَٞ_ 

2000ّ. 

تاح أبٛ غس٠، َهتب إڀبٛعات اٱغ١َٝ٬، غٓٔ ايٓػا٥ٞ، ؼكٝل عبسايؿ_ 

 .2ٖـ، 1406ٙسًب، 

عبسايػؿاض ايبٓساضٟ غٝس نطزٟ، زاض . ايػٓٔ ايهدل٣، يًبٝٗكٞ، ؼكٝل ز_ 

 .1ّ، 1991ٙ_ ٖـ 1411ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 



 

107 
مقاالت 

للباز 

كتاب 

 العسبية

 

 

 

 

 فَسض املصادز واملساجع

 

 

 

 

 

ٖـ 1406، 4غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، يٲَاّ ايصٖيب، َ٪غػ١ ايطغاي١، ٙ_ 

 .ّ، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْا1986ٙٚ٩_

َكتبػ١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، تأيٝـ ا٭غتاش قُس عع٠ " غرل٠ ايطغٍٛ _ 

زضٚظ٠، عٴين بٗا عبساهلل بٔ إبطاِٖٝ ا٭ْكاضٟ، طڂبع ع٢ً ْؿك١ إزاض٠ إسٝا٤ 

 .ايذلاخ اٱغ٬َٞ بسٚي١ قڀط

ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ قاٚي١ يتڀبٝل قٛاعس احملسثٌ ٗ ْكس ضٚاٜات ايػرل٠ _ 

 .يعُطٟ، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، إس١ٜٓ إٓٛض٠أنطّ ا. ايٓب١ٜٛ، ز

 .ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ، ايٓاؾط َهتب١ ايهًٝات ا٭ظٖط١ٜ_ 

ؾطح زٜٛإ أبٞ ُاّ، يًدڀٝب ايتدلٜعٟ، قسٻّ ي٘ ٚٚنع ٖٛاَؿ٘ ٚؾٗاضغ٘ _ 

 .ٖـ1414، 2ضادٞ ا٭ٓط، ْؿط زاض ايهتاب ايعطبٞ، ٙ

ا٩ٚٙ ٚظٖرل ايؿاٜٚـ، إهتب ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْ_ 

 (.ت.ب)اٱغ٬َٞ 

ؾطح ايؿؿا يًكانٞ عٝاض، ؾطح ا٬ٕ عًٞ ايكاضٟ، تٛظٜع زاض ايباظ _ 

 .يًٓؿط ٚايتٛظٜع، َه١ إهط١َ

ُاّ َع ته١ًُ ْتا٥ر ا٭ؾهاض ٗ نؿـ ضَٛظ اشلؾطح ؾتض ايكسٜط ٫بٔ _ 

 .بب٫ٛم ٖـ، إڀبع١ ايهدل٣ ا٭َرل1315١ٜ، 1ا٭غطاض، يًكانٞ ظازٙ، ٙ

ايؿؿا بتعطٜـ سكٛم إكڀؿ٢ يًكانٞ عٝاض، ؼكٝل عًٞ قُس _ 

 .ايبذازٟ، طڂبٹعٳ َڀبع١ عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚؾطناٙ، ايكاٖط٠

سلا٥ٌ ايطغٍٛ ٚز٥٫ٌ ْبٛت٘ ٚؾها٥ً٘ ٚخكا٥ك٘، ٫بٔ نجرل، ؼكٝل ط٘ _ 
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 .1982ّ_ ٖـ 1402، 1عبسايط٩ٚف غعس، إهتب١ ا٭زب١ٝ ايعطب١ٝ، ٙ

٥ٌ احملُس١ٜ يٲَاّ ايذلَصٟ، إخطاز ٚتعًٝل قُس عؿٝـ ايععيب، ايؿُا_ 

 .1986ّ_ ٖـ 1406، 2زاض إڀبٛعات اؿسٜج١، دس٠، ٙ

 .إهتب١ ايتذاض١ٜ َكط_ زٜٛإ أٓس ؾٛقٞ_ايؿٛقٝات _ 

قشٝض ابٔ سبإ بذلتٝب ابٔ بًبإ، ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚٙ، َ٪غػ١ ايطغاي١، _ 

 .2ّ، 1993ٙ_ ٖـ 1414برلٚت، 

ض ابٔ خع١ّ، ؼكٝل قُس َكڀؿ٢ ا٭عُٛٞ، إهتب اٱغ٬َٞ، قشٝ_ 

 .1970ّ_ ٖـ 1390برلٚت، 

قشٝض ا٭زب إؿطز يٲَاّ ايبداضٟ، تعًٝل ٚؼكٝل ايؿٝذ قُس ْاقط _ 

ايسٜٔ ا٭يباْٞ، زاض ايكسٿٜل يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾبٌٝ، إًُه١ ايعطب١ٝ 

 .1994ّ_ ٖـ 1414، 1ايػعٛز١ٜ، ٙ

َكڀؿ٢ أزٜب ايبٴػا، زاض ابٔ نجرل، ايُٝا١َ، برلٚت، . ٟ، زقشٝض ايبداض_ 

 .3ّ، 1987ٙ_ ٖـ 1407

قشٝض ايبداضٟ، يٲَاّ ايبداضٟ، بٝت ا٭ؾهاض ايسٚي١ٝ، عٓا١ٜ أبٞ قٗٝب _ 

 .1998ّ_ ٖـ 1419ايهطَٞ، 

قشٝض اؾاَع ايكػرل ٚظٜازت٘ يًؿٝذ قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، أؾطف _ 

 .ٖـ1406، 2تب اٱغ٬َٞ، ٙعًٝ٘ ظٖرل ايؿاٜٚـ، إه

قشٝض غٓٔ ايٓػا٥ٞ، يًؿٝذ قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، أؾطف ع٢ً _ 

طباعت٘ ٚايتعًٝل عًٝ٘ ايؿٝذ ظٖرل ايؿاٜٚـ، إهتب اٱغ٬َٞ، برلٚت، 
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 .1988ّ_ ٖـ 1408، 1ايٓاؾط َهتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر، ٙ

 . قشٝض َػًِ بؿطح اٱَاّ ايٟٓٛٚ، زاض ايؿهط_ 

 .قشٝض َػًِ، قُس ؾ٪از عبسايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت _

ايڀطٜل إٍ اٱغ٬ّ، قُس بٔ إبطاِٖٝ اؿُس، زاض ابٔ خع١ّ، ايطٜاض، _ 

 .2006ّ_ ٖـ 1427، 2إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٙ

بٔ اعٌ ا٭زب ٚايػٝاغ١ ٚظٜٔ اؿػب ٚايطٜاغ١، ٭بٞ اؿػٌ عًٞ _ 

 .ٌٜ، َهتب١ ايباظ، َه١ إهط١َعبسايطٓٔ بٔ ٖص

ؾتض ايباضٟ بؿطح قشٝض ايبداضٟ، يًشاؾٜ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ، َهتب١ _ 

 .ٖـ1407، 1ابٔ ت١ُٝٝ، ٙ

 .، عامل ايهتب، برلٚتٗايؿطٚم، يؿٗاب ايسٜٔ ايكطا_ 

، يًشاؾٜ ابٔ نجرل، تٛظٜع زاض ايباظ يًٓؿط "ايؿكٍٛ ٗ غرل٠ ايطغٍٛ _ 

 .١ًُٝ، برلٚتٚايتٛظٜع، زاض ايهتب ايع

ؾك٘ ايػرل٠، يًؿٝذ قُس ايػعايٞ، خطٻز أسازٜجٗا ايؿٝذ قُس ْاقط ايسٜٔ _ 

 .ّ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطب1976ٞ، 7ا٭يباْٞ، ٙ

ؾك٘ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ، حملُس َٓرل غهبإ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ إهط١َ، _ 

 .1989ّ_ ٖـ 1410، 1ٙ

اغ١ َكاض١ْ يًؿٝذ عٛاض ايٛشٜٓاْٞ، قٛاعس اؿطب ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ زض_ 

 ،ٖـ1426، 1َهتب١ ايطؾس ْاؾطٕٚ، إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايطٜاض، ٙ

2005ّ. 
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نٓع ايعُاٍ ٗ غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، يع٤٬ ايسٜٔ عًٞ إتكٞ بٔ سػاّ ايسٜٔ _ 

_ ٖـ1419اشلٓسٟ، ؼكٝل قُٛز ايسَٝاطٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

1999ّ. 

 .، زاض إعطؾ١، برلٚت2بػٛٙ، يًػطخٞ، ٙإ_ 

فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ، ْع ٚتطتٝب عبسايطٓٔ ابٔ _ 

 . قاغِ ٚابٓ٘ قُس

إعساز ا٭غتاش عًٞ ايطنا اؿػٝين، _ بٗذ١ اٱغ٬ّ_قُس بٗذ١ ايبٝڀاض _ 

 .1997ّ_ ٖـ 1417ايساض اؿػ١ٝٓٝ، 

حملُس بٔ إبطاِٖٝ اؿُس، _ ْازض٠ ؾٝٗا خ٬ق١ غرلت٘ َٚكا٫ت_قُس ضغٍٛ اهلل _ 

 .2006ّ_ ٖـ 1427، 1زاض ابٔ خع١ّ، ايطٜاض، إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٙ

، تأيٝـ قُس ضنا، زاض ايؿهط يًڀباع١ ٚايٓؿط "قُس ضغٍٛ اهلل _ 

 .ٚايتٛظٜع

، يًع١َ٬ أٓس تُٝٛض باؾا، زاض اٯؾام ايعطب١ٝ، "قُس ضغٍٛ اهلل _ 

 .2003ّ_ ٖـ 1424، 1ٙ

قُس ضغٍٛ اهلل ٚخامت ايٓبٌٝ، يًؿٝذ قُس اـهط سػٌ، إعساز ٚنب٘ _ 

 .1997ّ_ ٖـ 1417ا٭غتاش عًٞ ايطنا اؿػٝين، ايساض اؿػ١ٝٓٝ، 

_ ٖـ 1388، 6قُس إجٌ ايهاٌَ، تأيٝـ قُس أٓس داز إٍٛ بو، ٙ_ 

 .ّ، َهتب١ َٚڀبع١ قُس عًٞ قبٝض ٚأ٫ٚز1968ٙ

بٌ َٓاظٍ إٜاى ْعبس ٚإٜاى ْػتعٌ، ٫بٔ ايكِٝ، ؼكٝل َساضز ايػايهٌ _ 
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 .ٖـ1410، 1ٚتعًٝل إعتكِ باهلل ايبػسازٟ، تٛظٜع زاض ايٓؿا٥ؼ، ايطٜاض، ٙ

 .إصنطات حملُس نطز عًٞ، زاض أنٛا٤ ايػًـ، ايطٜاض_ 

إػتسضى يًشانِ، َكڀؿ٢ عبسايكازض عڀا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، _ 

 .1ّ، 1990ٙ_ ٖـ 1411

 . 2َػٓس اٱَاّ أٓس بٔ سٓبٌ، زاض ايسع٠ٛ، زاض غشٕٓٛ، ٙ_ 

إػٓس يٲَاّ أٓس بٔ سٓبٌ، ؾطس٘ ٚقٓع ؾٗاضغ٘ ايؿٝذ أٓس قُس _ 

 . 2ؾانط، َهتب١ زاض ايهتاب اٱغ٬َٞ بايكاٖط٠، ٙ

إكٓـ يعبسايطظام ايكٓعاْٞ، ؼكٝل سبٝب ايطٓٔ ا٭عُٛٞ، إهتب _ 

 .ٖـ1403، 2اٱغ٬َٞ، برلٚت، ٙ

 .ٖـ1404، 2َعذِ ايڀدلاْٞ ايهبرل، ٙ_ 

، إعساز فُٛع١ "َٛغٛع١ ْهط٠ ايٓعِٝ ٗ َهاضّ أخ٬م ايطغٍٛ ايهطِٜ _ 

قاحل بٔ ٓٝس، ٚعبسايطٓٔ بٔ قُس . َٔ إدتكٌ بإؾطاف َعايٞ ايؿٝذ ز

، 1َٳًڊٛح، زاض ايٛغ١ًٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، دس٠، إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٙ

 .1998ّ_ ٖـ 1418

 .َٛطأ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت_ 

ْٛاّ اؿه١َٛ ايٓب١ٜٛ إػ٢ُ ايذلاتٝب اٱزاض١ٜ، يًؿٝذ عبساؿٞ ايهتاْٞ، زاض _ 

 .ايهتاب ايعطبٞ، برلٚت، يبٓإ

ْكض إٓڀل، يؿٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ، سكك٘ ايؿٝذ قُس بٔ عبسايطظام _ 

ايكٓٝع، ٚقشش٘ ايؿٝذ قُس ساَس ايؿكٞ، َهتب١ ايػ١ٓ  ٓع٠ ٚايؿٝذ غًُٝإ

 .احملُس١ٜ

ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط، ٫بٔ ا٭ثرل، ؼكٝل خًٌٝ َإَٔٛ ؾٝشا، زاض _ 
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 ٖـ1422، 1إعطؾ١، برلٚت، يبٓإ، ٙ

ْٛض ايٝكٌ ٗ غرل٠ غٝس إطغًٌ، يًؿٝذ قُس اـهطٟ، سكډك٘ ٚعًډل عًٝ٘ _ 

، 2برلٚت، ٙ_ ايسٜٔ َػتٛ، َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإٓ، زَؿل  ْاٜـ ايعباؽ، قٞ

 .1980ّ_ ٖـ 1400
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 3 :املقدمة _

 3 ؾهٌ اؿسٜح عٔ ايػرل٠_ 

 3 "إٍ ايٓيب أضازت اٱغا٠٤ٚقؿ١ عٓس اؿ٬ُت اييت _ 

 4 خڀ١ ايبشح_ 

 6 َٓٗر ايبشح_ 

 9 يف أسساز الشرية اليبوية، ومياٍج البحث فيَا: مدخل

 11 :س ه  هاشرية هانب   يف  :  واًل

 11 َُٗا نتب ؾٝٗا ايػرل٠ ٫ تٴػتٓؿس_ 

 12 ٔ ق٠٬ اهلل ع٢ً ْبٝ٘ إٔ أٚظع ايٓاؽٳ ايعٓا١ٜځ بػرلتَ٘_ 

ِڇ ٚايسضؽ ؾشػب_   13 يٝؼ َكسضٴ ايػرل٠ إضنا٤ٳ ساد١ٹ ايعً

 13 يًػرل٠ أبًؼٴ ا٭ثطڇ ٗ تكِٜٛ ايػًٛى، ٚتطب١ٝ ايعٛاطـ ايؿطٜؿ١_ 

ٚايطغاي١ قكرل٠ ٗ َكٝاؽ ايعَٔ، ٚيهٓٗا ع١ُٝٛ ٗ َعٓاٖا َس٠ ايٓب٠ٛ _ 

 ٚأثطٖا

13 

 14 نًُتإ ٫بٔ ت١ُٝٝ ٗ بطنات ٖصٙ ا٭١َ_ 

 14 ايػرل٠ َع١ًَٛڅ يًٓاؽ ظُٝع أطٛاضٖا_ 

 15 :حين  ر هابشح يف هاشرية هانب   : ث   ً 

 16 َٓٗر إبايػٌ ايػايٌ :إٓٗر ا٭ٍٚ

 

 
 فهرس الموضوعات
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 17 اسجٌ ايػطبٌٝ َٚٔ غاض ع٢ً ططٜكتَِٗٓٗر ايب: إٓٗر ايجاْٞ

ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايكطإٓ ٚايػ١ٓ  ٖٚٛ إٓٗر ايكشٝض: إٓٗر ايجايح

 ايكشٝش١ ٚايػرل٠ إعتُس٠

18 

 21 وخالصة سريتُ"  يف بعثة الييب 9 متَيد

 23 :حيه ئ ت هانب ة:  واًل_ 

 23 ١ٚض٩ٜا أَ٘ آَٓ _عًُٝٗا ايػ٬ّ_ زع٠ٛ إبطاِٖٝ، ٚبؿط٣ عٝػ٢ _1

 24 خطز ٗ أ١َ ايعطب " نٕٛ ايٓيب _2

 26 ؾطف ايٓػب _3

 28 ايصض٠ٚ ٗ َهاضّ ا٭خ٬م " بًٛغ٘ _4

 28 أَٝٸاڄ ٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب"نْٛ٘ _5

 29 ٗ َه١ إهط١َ أنْٛ٘ ْؿ_ 6

 30 :وس  ته "  بذة عا  شن هانيب: ث   ً _ 

 30 ْػب٘_ 

 30 ٫ٚزت٘_ 

 31 ضناعت٘ ٗ بين غعس_ 

 32 غؿطٙ إٍ ايؿاّ َع عُ٘، ٚيكا٩ٙ عرلا ايطاٖب _

َٴ_  ٍڈ ـسه١ذٹتٻغؿطٙ   32 طاڄ َا

 32 ظٚاد٘ غسه١_ 

 33 : وء ها س : ث اجً _ 
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 33 اخت٩٬ٙ بػاض سطا٤، ْٚعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘_ 

 36 تتابع ايٛسٞ _

 39 مً جواىب السمحة يف الشرية اليبوية: الفصل األول

ها مح ، وك هل  حيفط  ًه ع  "ك هل هانيب يف :هملبشح هألول_ 

 :ط  ع ه حيظ     ع   ها مح  هاع حي  هاك حي  

41 

ِٵ: ط_تعاٍ_قٛي٘ _  ٗٴ ٘ٹ يٹٓٵتٳ يځ ٔٵ ايًډ َٹ ُٳ١ٺ  ُٳا ضٳسٵ ٚتؿػرل ابٔ عاؾٛض  صؾځبٹ

 ي١ٰٜ

41 

ٌٳ: ط_تعاٍ_قٛي٘ _  ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ ضٳسٵ َٳا أځضٵغٳ  42 :صٚٳ

 42 كِٝ ٗ اٯ١ٜقٍٛ ابٔ اي_ 

 43 قٍٛ ابٔ عاؾٛض ٗ اٯ١ٜ_ 

 48 :  ابظ  ع  حيً " مح  هانيب: هملبشح هاج   _ 

 48 آٜات ٚأسازٜح ٗ ايط١ٓ_ 

 49 :ال خت ز عا    ع_ ع  ه ها لة وهاشل _ط هئب هان ض  حي    مح ه _ 

 49 :طا٥ؿ١ إٗتسٜٔ إ٪ٌَٓ_ 1

 49 ث٬ث١ أَج١ً َٔ َعاًَت٘ شل٪٤٫_ 

 51 :طا٥ؿ١ إٓاؾكٌ_ 2

 َع عبساهلل  تَ٘جاٍ يتعاًَ٘ َعِٗ، ٚإسػاْ٘ إيِٝٗ، ٖٚٛ قك_ 

 بٔ أبٞ بٔ غًٍٛا

51 

 52 :طا٥ؿ١ إدايؿٌ إػإٌ_ 3
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 52 آٜات، ٚأسازٜح، ٚأَج١ً، ٚآثاض ٗ شيو_ 

 55 :طا٥ؿ١ إدايؿٌ احملاضبٌ_ 4

 55 أَج١ً ع٢ً شيو_ 

اؿطب ٗ اٱغ٬ّ، ٚأْٗا قؿٛؾ١ بايط١ٓ  بٝإ يبعض آزاب ٚأسهاّ_ 

 ٚايطؾل

58 

ٚبٝإ ٭ثط َعا١ًَ إػًٌُ اؿػ١ٓ ع٢ً  ،أَج١ً، ٚآثاض ٗ شيو_ 

 أعسا٥ِٗ

59 

 70   ا عف  وهملش ك "  مح  هانيب :هملبشح هاج اح_ 

 70 :إتٓٛع١ ٗ ٖصا ايبابأخباضٙ َٔ _ 

 70 ضٳؾڃع٘ َٔ ؾإٔ ايهعؿا٤_ 1

 71 اٍ ايهعؿا٤، ٚغ٪اي٘ عِٓٗ، ٚٚؾا٩ٙ شلِتؿكسٙ ٭سٛ_ 2

 71 ضأؾتٴ٘ بايٝتِٝ، ٚبٝاْٴ٘ دعا٤ٳ ناؾًٹ٘_ 3

 72 سج٘ ع٢ً ايكٝاّ بؿإٔ ا٭ض١ًَ ٚإػهٌ_ 4

٘ٴ ايسع٠ٛځ يًڀعاّ ايصٟ َٓع َٓ٘ ايؿكطا٤_ 5 َټ  72 شٳ

ٌٳ إعايتٗٔ، ٚاٱسػإ إيٝٗٔ_ 6 ٘ٴ ؾه  72 ضأؾتٴ٘ بايبٓات، ٚبٝاْٴ

 72 ٝع سكٛم ايهعؿا٤ؼصٜطٙ َٔ تهٝ_ 7

 73 ضٓت٘ بإطن٢ إشا ظاضِٖ_ 8

 73 ضٓت٘ بايكػاض، ٚبها٩ٙ عًِٝٗ_ 9

 74 سجټ٘ ع٢ً إنطاّ اـسّ، ٚاؿؿِ_ 10
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 75 ْٗٝ٘ عٔ أش١ٜ اـسّ_ 11

 76   انش ء "  مح  هانيب:  هملبشح ها ه ع_ 

 76 :َٔ أقٛاي٘ ٗ ض١ٓ ايٓػا٤، ٚضعا١ٜ سكٛقٗٔ :أ٫ٚڄ_

 76 ٢ بط ا٭ّ، ٚتكسِٜ سكٗا ع٢ً سل ا٭بسج٘ عً_ 1

 76 ٚقاٜتٴ٘ بايٓػا٤، ٚأَطٙ باٱسػإ إيٝٗٔ_ 2

 77 بٝاْ٘ ؾهٌ ايكسق١ ع٢ً ا٭ٌٖ_ 3

ٚقٝتٴ٘ بايكدل ع٢ً ايٓػا٤، ٚؼصٜطٙ َٔ ا٫غتعذاٍ ٗ ؾإٔ _ 4

 ايڀ٬م

77 

 78 بٝاْٴ٘ إٔ خٝاض ايٓاؽ خٝاضِٖ يٓػا٥٘_ 5

 78 ؼصٜطٙ َٔ إؾؿا٤ غط ايؿطاف_ 6

 78 بٝاْ٘ إٔ ايٓػا٤ ؾكا٥ل ايطداٍ_ 7

 78 ْٗٝ٘ عٔ نطب ايعٚد١ ب٬ َػٛؽ_ 8

َٔ  ايعٚز أنجط ؼصٜطٙ َٔ إٌٝ ٱسس٣ ايعٚدات إشا نإ عٓس_ 9

 ظٚد١

78 

ٚٻز إ٫ بإشْٗا_ 10  78 بٝاْ٘ إٔ إطأ٠ ٫ تٴعٳ

 79 شنطٙ يؿهٌ ايعٓا١ٜ بايبٓات، ٚإسػإ تطبٝتٗٔ_ 11

٘ٴ ايعٚزٳ_ 12  79 عٔ َؿادأ٠ ظٚدت٘ بعس طٍٛ ايػٝاب عٓٗا ْٗٝ

 79 ْٗٝ٘ عٔ ططٚم ا٭ٌٖ ي٬ٝڄ_ 13

 83 حيع  ش ئه"حيا  س هل هانيب: ث   ً _ 
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 "َع٘ عٓسَا سذت_ ضنٞ اهلل عٓٗا_عا٥ؿ١  َٔ"َٛقؿ٘_ 1

 سٝهتٗا َٔ أزا٤ ايعُط٠ َع ايٓاؽ ؾُٓعتٗا

84 

 84 س عا٥ؿ١َٔ أدٌ اْؿطاٙ عك ٗ غع٠ٚ إطٜػٝع ٜٛقـ اؾٝـ نً٘_ 2

 84 ٕا ضدع َٔ غع٠ٚ خٝدل، ٚتعٚز قؿ١ٝ بٓت سٝٞ َٛقؿ٘_ 3

 85 بأظٚاد٘"ع٬قات٘ َٔ َٛاٖط ايكسم ٚايط١ٓ ٗ_ 4

 86 عا٥ؿ١  ٚظٜٓب بٓت دشـ  بٌ_ 5

 87 إشا ػاٚظت ايػرل٠ سسٖا"  غهب٘_ 6

 88 َطاعات٘ يكػط غٔ عا٥ؿ١_ 7

 89 جات ايػٔعا٥ؿ١ تٛقٞ إػًٌُ َطاعا٠ ايعٚدات سسٜ_ 8

 89 َطتٌ ٜػابل عا٥ؿ١"ايطغٍٛ_ 9

 89 ٜتًڀـ َع عا٥ؿ١"ايٓيب_ 10

 91 :  ذت  ههل"   مح  هانيب: هملبشح هرت حيص_ 

 91 :ايطؾلٗ أسهاّ اؿٝٛإ َٔ اؿه١ُ ٚايط١ٓ ٚ"ططف ٖا دا٤ ب٘ ايٓيب_ 

 91 إٔ اٱغ٬ّ أشٕ ٗ أنٌ ايڀٝب َٔ اؿٝٛإ_ 1
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 ٚأٚباضٖا ٚأؾعاضٖا ٚدًٛزٖا

92 

 92 عازات غ١٦ٝ يًعطب قبٌ اٱغ٬ّ َع اؿٝٛإ_ 3
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 ٜؿا٤
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، ايؿطٜع١ أباست قٝس اؿٝٛإ بٓشٛ اؾٛاضح ٚايٓباٍ ٚايؿباى_ 6
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أَج١ً ع٢ً أثط آزاب اٱغ٬ّ ع٢ً ْؿٛؽ أًٖ٘ َٔ ايطؾل _ 

 ٝٛإباؿ
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 110 بٝإ يػعاض٠ عًُ٘_ 

 111 ن١ًُ يًُاٚضزٟ ٗ شيو_ 
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 114 تًكٝض ا٭ؾذاض: إجاٍ ايجاْٞ_ 
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ِڈ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _  ٛٹٝ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ٗ ص ٚٳإڇْٻوځ يځعٳ٢ً خٴًڂلڈ عٳ

 تؿػرلٖا، ٚبٝإ ْاع اـًل ايعِٛٝ

119 

 120 "أبٝات ٭ٓس ؾٛقٞ ٗ ٚقـ أخ٬م ايٓيب_ 

 122 ٚأخ٬ق٘"خ٬ق١ ٕا نتب٘ ايعًُا٤ ٗ سلا٥ٌ ايٓيب_

 127 :وصوع عزمي ه "يف إخلص هانيب: هملبشح هاج اح_ 
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 127 :يطب٘"إخ٬م ايٓيب : واًل_ 

 127 :يطب٘" َٛاٖط ٜتذ٢ً بٗا إخ٬ق٘ _ 

 127 قؿا٤ غطٜطت٘_ 1
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 134 قسم ععّت٘ ٗ ا٫عتساٍ ساٍ ايػطا٤ ٚايهطا٤_ 4

 136 ؾذاعت٘ إتٓا١ٖٝ_ 5

 136 قٝاَ٘ بكػاض ا٭َٛض ٚنباضٖا_ 6

 138 "يف سشا    هل هانيب: هملبشح ها ه ع_ 

 138 بٝإ يصيو، ٚن١ًُ يًكانٞ عٝاض، ٚأبٝات يؿٛقٞ_ 

 139 :َطتبت٘ ايعاي١ٝ ٗ ايبٝإ ٚايتأثرلٖا ٜ٪نس  ؾ٤ٞٷ_ 
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 139 أْ٘ وسخ ايٓاؽ َا ٜعطؾٕٛ_ 1

 140 :َطاعا٠ إس٠ ايع١َٝٓ يًدڀب١، ٚإٌٝ إٍ اٱهاظ ٚا٫قتكاز_ 2

 140 ث٬ث١ أَج١ً ع٢ً شيو_ 
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 141 ح ابٔ سذط شلُانًُتإ يعا٥ؿ١ ٗ شيو، ٚؾط_ 

 142 نًُتإ ؾابط ٚعا٥ؿ١ ٗ شيو_ 

 142 :٬َس١ٛ ْدل٠ ايكٛت_ 4

 142 َجاٍ يصيو_ 

 142 :سػٔ ا٫غتدساّ يًتهطاض_ 5

ٟٿ باباڄ بعٓٛإ_  باب َٔ أعاز اؿسٜح ث٬ثاڄ : =عٳكڃسٴ ايبداض

 ٚغٛقڂ٘ عس٠ځ أسازٜح ٗ شيو+ يٝؿِٗ

142 

 143 :قٛؽ ايتؿابٝ٘، ٚنطب ا٭َج١ً_ 6

 143 َجاٍ ع٢ً شيو_ 

ٌڇ إعڀا٤ٴ_ 7  144 :َا تٴؿهٞ إيٝ٘ َٔ اـرل ٚايؿط قٛض٠ځ ايٛغا٥

 144 ث٬ث١ أَج١ً ع٢ً شيو_ 

ٕٴ_ 8 ٍڇ قط  144 :اييت تٓاغب إع٢ٓ ببعض اٱؾاضات اؿػ١ٝٹ ايكٛ

 144 ث٬ث١ أَج١ً ع٢ً شيو_ 

 145 :اغتسعا٤ طًب ايبٝإ_ 9

 145 َجاٍ ع٢ً شيو_ 
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 146 :تعُاٍ أغًٛب ايٓسا٤، َٚٓازا٠ إداطبٌ َا وبٕٛاغ_ 10

 146 عؿط٠ أَج١ً ع٢ً شيو_ 

 "هانيب حيا طه دهت هملن ف  ع   عظ  : هملبشح هرت حيص_ 

 :وصوع  س ا ه
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 148 ؾٗاز٠ ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ ايؿٗرل تَٛاؽ ناضيٌٝ_ 1

 153 (ايهْٛت ٖٓطٟ زٟ ناغذلٟ)ؾٗاز٠ _ 2

ايؿطْػاٟٚ أسس أع٬ّ اٱؾطْر ( غٝسٜٛ)ش إٛغٝٛ ؾٗاز٠ ا٭غتا_ 3

 ٚأسس ٚظضا٤ ؾطْػا ايػابكٌ

157 

 158 (زٚظٟ)ٮغتاش إػتؿطم َكٛي١ ي_ 4

 159 (٫ َاضتٌ)َكٛي١ يؿاعط ؾطْػا _ 5

 161 "دللص زسول اهلل: الفصل الثالث

 163 يف  سب   إ  هد  ذه هاف ل غ ا  ذه هاك   :  حيوخل_ 

 164 :حيقوحي  يف زت اص هاعظ  ء: هملبشح هألول_ 

 164 ْٛاسٞ ايع١ُٛ_ 

 164 ايعِٛٝ بػُات ايع١ُٛ اؿك١ اتٿػٳاّ_ 

 164 ؼٌُ ايعُٛا٤ َؿام ايتهًـ_ 

 165 ٦ٖٝات اجملايؼ_ 

 165 أؾهاٍ ايسع٠ٛ اٱشل١ٝ ع٢ً سػب اغتعساز ا٭قٛاّ_ 

 166 َٚعا١ٜٚ بٔ اـڀاب اجملازي١ ايتاضى١ٝ بٌ عُط_ 
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يف و ود هجمل ص ها س ا  يف هاق  هل، وصف  ذاخل : شح هاج   هملب_ 

 :هجمل ص

168 

 168 ٚضٚز اجملًؼ ايطغٛيٞ ٗ ايكطإٓ: أ٫ٚڄ_ 

 169 ":قؿ١ فًؼ ضغٍٛ اهلل: ثاْٝا_ 

 169 :أْ٘ ٗ غا١ٜ ايبػاط١ ٚايتٛانع ؿهِ ١ْ َٓٗا_ 

 169 إٔ ٫ ٜهٕٛ د٬ٍ قسضٙ قتاداڄ إٍ َعْٛ٘: اؿه١ُ ا٭ٍٚ_ 

 170 إٔ ٜهٕٛ غرل َؿاضى ٭قشاب ايػٝاز٠: اؿه١ُ ايجا١ْٝ_ 

ٍڈ ٗ ْؿٛؽ أعسا٥٘: اؿه١ُ ايجايج١_  ِٴ د٬  170 :إٔ وكٌ ي٘ أعٛ

 170 َجاٍ ع٢ً شيو_ 

 171 سُٝٓا زخٌ عًٝ٘ إػذس"ٚقـ نعب بٔ ظٖرل ضغٍٛ اهلل_ 

 حيه ئوك ف   ها "حيك هل زت ص ها س ل :هملبشح هاج اح_ 

 وخ وده إا ه

172 

 172 :َهإ فًؼ ايطغٍٛ: أ٫ٚڄ_ 

 172 َهإ اجملًؼ َػذسٙ، ٖٚٓاى أَانٔ أخط٣_ 

ايٛاٖط إٔ ٖصا إهإ إعٌ ٖٛ َا بٌ إٓدل ٚسذط٠ عا٥ؿ١ _ 

 :أزي١ ث٬ث١ٖٚٛ إًكب بايطٚن١، ٜٚسٍ يصيو  _ضنٞ اهلل عٓٗا_

173 

 173 :ايسيٌٝ ا٭ٍٚ_ 

 174 :ايسيٌٝ ايجاْٞ_ 

 174 :جايحايايسيٌٝ _ 
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 175 ايطغٍٛ ٚخطٚد٘ إيٝ٘ ًؼنٝؿ١ٝ ايت٦اّ ف: ثاْٝاڄ_ 

نإ أقشاب٘ إشا قكسٚا َػذسٙ وهطٕٚ شيو إهإ _ 

 ايصٟ اعتاز اؾًٛؽ ؾٝ٘

175 

 175 ٚناْٛا ٜكَٕٛٛ ي٘ ؾٓٗاِٖ_ 

 175 ٚنإ هًؼ سٝح اْت٢ٗ اجملًؼ_ 

 176 نإ ٫ ٜتدڀ٢ ضقابِٗ_ 

 176 نإ ٜهطّ أٌٖ بسض_ 

 176 َا ٚقـ ايػاَع إٍ سسٜح ضغٍٛ اهللض_ 

 178 :  ئ  هجمل ص ها س ا ، وحي  ك هل جي ي   ه :هملبشح ها ه ع_ 

 178 :١٦ٖٝ اجملًؼ ايطغٛيٞ: أ٫ٚڄ_ 

 178 نإ ع٢ً ١٦ٖٝ اؿًك١ ايٛاسس٠_ 

 179 ناْت ١٦ٖٝ دًٛغ٘ ا٫ستبا٤ غايباڄ_ 

 179 ٚقس هًؼ ايكطؾكا٤ أٚ َته٦اڄ أٚ َذلبعاڄ_ 

 180 عسز دًػا٥٘ ٫ ٜٓهب٘ _

 181 :" َا نإ هطٟ ٗ فًؼ ضغٍٛ: ثاْٝاڄ_ 

 181 تٓبع َٓ٘ ٜٓابٝع اؿه١ُ ٚايتؿطٜع_ 
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 181 ٜكع ؾٝ٘ ايتشانِ_ 
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 182 زٴعٛا ي٘ ضَا اختًـ إيٝ٘ ايكبٝإ، أٚ_ 

 182 ٜأٟٚ إيٝ٘ ايؿكطا٤_ 

 :ايؿعط، ٚتهطب ا٭َجاٍ ٖ٘ٛ فًؼ أزب ٜٓؿس ؾٝ_ 

 عٓس بعض أبٝاتٗا" قسّٚ نعب، ٚإْؿازٙ قكٝست٘، ٚٚقٛف ايٓيب

183 

ــس ٗ_  ــؼ ٜٚٓؿ ــٓيب   اجملً ــٌ اي ــعط، ؾٝتُج ــ"ايؿ ــات ا٭بعض ب بٝ

 إٓؿس٠ نُا ٗ قك١ أبٝات ا٭عؿ٢ إاظْٞ

184 

سس ايؿعطا٤، ؾاغتٛقؿ٘، ٚغأي٘ عٔ َككـٛزٙ نُـا   ٚضَا أْؿسٙ أ_ 

 ٗ قك١ ايٓابػ١ اؾعسٟ

184 

ٚضَا اغتٓؿس أسس د٬غـ٘ نُـا ٗ سـسٜح عُـطٚ بـٔ ايؿـطٜس،       _ 

 ٭َٝ٘ بٔ أبٞ ايكًت اڄٚاغتٓؿازٙ أبٝات
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 بٝت ططؾ١"ٓيب، ٚسسٜح عهط١َ، ُٚجٌ اي"أقبع ايٓيب

185 

ٚٴام، ٚىطدـٕٛ  _  نإ أقشاب٘ إشا زخًٛا عًٝ٘ ٫ ٜؿذلقٕٛ إ٫ عٔ شٳ

 أزٹيډ١

185 

َع استؿاٚ٘  ٜٓهط َا ٜطاٙ فاْباڄ يًكٛاب"ٚٗ شيو اجملًؼ نإ_ 

 :بعازت٘ اؾ١ًُٝ ٗ اٱْهاض

186 
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 188 :اؿسٜح َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ قس ٜبتسض_ 
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 196 َٔ آزاب شيو اجملًؼ إيكا٤ ايػ٬ّ ٗ أٚي٘ ٚآخطٙ_ 
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