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 جعس عإل عجنيعحس عجنيعجفمث

 .بخل عجنجيلكَّـيعُّـي نظجن عجنجيمثي جضهبيطيطهثلكينعجنمهالغ نعجنسالن جلمف حكمث
عهث نهنمتلكَّـج نعخض عخمخيمثمللكَّـلكمع ل جل يلكلكخفلك جعحهن عآلهثسلكن ل جعهبختمب ظجن  يعجن

 ظجعحهن جل يعذ: ت آلمغلكغي جل ضلكجنيمبونجفمئلكأل عآلخكمثلكظش حممب حكمسجنمن عخفتهئ
عغ. عحلمئمثمئمل . وممىعجن جن حكمسجنمن عحلهئمث عجنسهسعم هثهيس آلمغلكغ هثهييغ عجل

عغ جلمتهتخصش جملكُّـمل عآلهنيع  يمتهتمي عخفتب مض يظن عخفهنعجنخيلكقم ظُّـٰهلك ي شتمب مض عجل
ي نمعخيمئمك معمب عجنٰهلكجنحتمئمث َّـىعن عجنميلكُّـمل  حملكخفتهئمب .مل شتمب هن ظجفيطَّـ يحفيعي

غ هجضلكني يمتيس ُّـمتجيمب هن عجن عجنتيطجنمث جلمبمث جعلكجنمقَّـلكنش نعحلهئمث ُّـهبتجي ظهت
عخمخيمثلكغش ن عخم نعجن  ه خميطقغوعجنخيلكقم حمهت ي ُّـيعه جنحنظيظهنلك عجنخيمئ جنمببحهن جل عجن

ف ي عي يجلمف حتهب هنمهلكجلمك قجفمبمل عجنبحهن معمب  وجلمف معهيمهمث[جنمبهئجه نعجنجههت
م نعجنيعُّـلكضمل ]يُّـمسجخ مض جضمب يش حمهت ُّـجههبيع جل حكلكجليط عجليط مض عجنسمب  يعجنيعنجفمثملي

عق عجنخيي جفت عجنمئمبمك ننمعىغمممثمل عجنمتهييغ يعحملكن حمتخيعم عحلجمك ىمعهلم جلمبمث ظهث
ه يعجنحيمبخصهثمثمل نمعجيمب قعهثمثملش نهن معجههبمب عجنخيمتلكُّـمل عجنيعجعلكهثمثمل ُّـجي ي جلمف عحلجمك عجنمت ي

قعخفيعنق جعظحكهيلكقن مض   .َّـلكظ نسحي جعهبجهلكَّـيطغ مجلكم هنلك عجفتجمك نقعشحجمك عجنمت
عخمخيمثمليظن حميعك عينجنتمئيعُّـمك عجنهيهئيعغ عخفتمئيطهنمل   هن ونعجفيطي مم  ظقعفه هنمتحييعيعجن

ش حممئيطنعخف م نعجنخيلكقم قحكهب يتهئمب نعجنهيمثمبس جفملونعجفيطي مم ي  حممثهتلك ه هنمتهت جن
ُّـيعن جنتمب  عخمخيمثملمعمه يظفخمهتلك مض هثمئ لك عجنمتلكمكيع عحفتمثلكق ظمجمبهتلك نيش نجن ظهثمن ظجسيعجن

ش نعجنخيمئ نعجنمتمئ َّـ عخفمثىغعنهظممثيعَّـلك هنجيلكجعمئملمعهيلكظمث عخفالهنِّـ ن عخم نهنلك .  جنمب
هنمل عجلهت نحكمثي عي عيحفتالم نعجنتهئهيحق ي عجنتخيمهمكش جييعغهن ضمث عآلحم نجفهئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ......................................................ط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
م نعيينجلمف عجنخيلكخم ظن سهئ جلمئمب  يمعبلكل جعخييط ظن ُّـجيمب جلمف هثحييعُّـمض عجنمئب ي لكغ ي

حك لكبخيلك ل نظفجنتهت مض قجن يعجلهبمث ل جعمئيطق عجن  .ه
 ؘؙ ؘ ؘؙ   ؘؘؘّ  

عخمخيمث ه َّـ معخيبحقوعقن حملكجنخييعحملكن عجنمتحييعه ممخيمب لكغش يجل معمب عحلمئلكأل نعجن
 عخلمبيش جعخل مئلكأل هثهيسهتلكط نجنىعع ُّـمتبمي عجنتمتبمث مم ي ُّـمئحلنجنمثيغ َّـ معمب ع

فُّـمل نيعخفخييعحممثملعحلمئمثمئمل عجنت ُّـمه عجنمثهتلك عجنخيلكقم جل لكيعُّـ عجنتجيعجعمل   يعجنجههت
ىمل هنجهلكَّـيطغ هن خميممحمئلكأل جلمثمتمث و ش نجعخل عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ممخيمبى  ُّـمتمئ معمب وبمب

 نش حمخيمب عجنخييعحملك جعلكيحكتخيلكهثمل جعلكجنمبسلكن عجنهيمبسهي نجنميمل عجنخيمئيعحلمئلكأل نُّـخيمق جلمتهتلك
 : جنمبخيلكقم جنتمئيعُّـيع ظهنيعُّـهَّـ نحكمثمبملي عهثخص عجنمتحييعه
ظمث هنلك خكلكَّـيط :ّولاأل خك جعمع حفيعُّـن نمم  .  جن

مل ي جعخص ُّـهبهئمت هن عآلفجنعيحكتيطيم جلمف هنجهلكَّـيطعمع نهنهئلكخكهيلكمع :واذثطين
 . نعجنمتمئمبمثمليعجنخيمئمبمثمل

 ؘؙ ؙ  ؘ دؘّ  
متيطهنلك ُّـمه  مض هنيعجفمبمل عجنتخيبحق نعحلهئلكُّـملش حمخيه ظحكلكقهميمل فنقيَّـىعع نجنمب

فشوعجنخيلكقم عمل جفمئمثمئمل  وجن هن ظن ُّـخيتهبيط جلمف هنهييعفعغي يجعيط  هنلك هن حفالم عجنجههت
مثمل جنبمثلكن معمب عحلمئمثمئمل عجنت  نعجنهيمتييعجنخيمبهبمثمل مض جنميمل عجنخييعم ظن عجنمبميلكغ وهنتيطعنجنمل

ُّـمل جعحلكمغمليعن عينظ عجنمثهتلكش ن  رمك و مملكحممثملو عمل خميطقغوحفتمثلكق حصىعن عخفهييعفعغ عجنمبمي
ن عجنخيلكقم هنتهبت ش نمممبهخيلك هبلك هنيظن ُّـهئ خص مملكهثمن خميطقمع مض َّـىعع عخفجلكم ي خمب

ه فن جعمتحشظخم و مخهئ هن معمئيعُّـيع خكهت ط نخفلك مملكن جلمب عجنهيمبسهيمل ي ي ظحمٰه نظهثمه
ن نعجنمبميلكغ جلمف عآللكالم  نمس ُّـهئ َّـمتلكم هنلك ُّـٰهلكَّـمث ينجنميت هن ظفم عجنخيمب

خم مض قجن حك جع عجنخيلكقم آلفعظ معمب عخفهتهبملشنُّـهي ي مع ظمث شي  ظه مع



ط...........................................................................................................يهنمئيطهنمل
 .م عجنخيمئحل جلمبمثهتلك نعيحكتيطييعجنىعنخممثملعخفجهلكَّـيطعغ 

 جعيعل مض ظمثلكجممل و َّـمتلكم هنيسهيملش جع عنمبهنجنمثيغ عآلهنيع جفهئيعع جلمف جنميمل عجنهي
هنلكغ ش جعمبسلكن عجنجهخييع نجنميتيعجنهئجههيمثملعحلمئلكأل   حمهئتمك مض قجن عجنخيهلعغ هن عخفمتحي
خممليعجنجهخييعُّـمل هش لك ممش عخفيعهن ش نمغالم عجنيطُّـ عجنيعنهن مض عخفثمت عهث جع عجنهيلكقك مض فُّـ

ش ممخص  عهث ه مض قجن ظُّـٰهلكش هع جنمبميمل عجنيعهنىغ نعآلهنثلكم فنقينظنجفلكحمىح عجنجهحقعقه مض فُّـ
هنَّـىعع هنلك هثيععن نعضحلك نمغمبمثلك مض  قهي جنمبخيجي)هنمتجي عجنجيحق(يه  . نجمحقنشلكق عجنمتمثجهلكجع

 : مض عجنخييعحملكنمثيطعهثخل جنمبخييعحملكظ هني ظن:نهبىعع ُّـحيهتيع
عحكجيمل عجنهئجهجهلكَّـيطيُّـتهبث جعهب: ّولاأل  .غ عحلمئلكأل جع

عحكجيمل عجنمبميمل عخفمتلكحكبمل جنىعجن: واذثطين  .جعمثلكن معمب عحلمئلكأل جع
ؙ ؘ ُء ؘ ؘ   

يي سمه عي جل لكيعُّـ  ش مض جعخييطن عجنخيهبحلخييعحملكن عحلمئمثمئين عجنظظحمثِّـ 
عَّـمثجلبلكفغ عإل نلكلكجلمل ظنعهنيعن يش ني ُّـهبهئ ظن معت جلبلكفغ عإل  نعيجعتخيلكف جل هث

ش نهنخييعحمت حتتلكف م   هن فنن هنخييعحمت  عجنت حكخيمن عجنهيمبسهيمل يعجنخيمئمبمثملعمل عآلظ
 .مغهتلك نعجنمقَّـمتمل جلمبمثهتلكهفنهنلك عمل عحكتخيعع

يمشن معجهخمثيس ظحمل عخفهئلكخكهيلكغ عجنخييعحملكهثمثمل نهن مغهتمل ظحفيعه حم ي يُّـت ي عهثخص مليعجنىعنخممثي
عقُّـ عجنخيمئ عحكجيمل عجنمهحمثِّـ نعجنهلل عجنخنُّـِّـجعخييعضهتلك جلمف هن  وش نُّـمتتهت قجن جع

مونعجفيطغ  هن عجنخييعحملكظ هعط نجنىعع هثح هثجيط ممثحقي عجنهيمبسهيمثململي عجنخيمئمبمث ظن ظممثيع عمل عآلظ

يَّـمتلك ُّـهبهئ جن ظن معخيمب ظهث قجعخص مملكن َّـمتلكم هن جعيعل مض مممثهيمثمل ظمثلكجممل عخفجيلكجنمك عجنخييعحملكهثمثمل  نهن )ص( ي وي ي
يعجنىعنخممثمل نعيحكتيطيم جلمبمثهتلك جعمسمع عجنمقعَّـخل نظحكيطَّـلكش عي ظهث جنمثيغ هن عجنخييعحملكظ عخفهئلكخكهيخلط  يي ي ي
ونهنلك قجن عي جنمبهييعم عجنىعه ُّـهبهئ جن ظن معتمتب جلمبمث جعخل عجنخييعحملكن ممحلكجنمل نخضيعجعمل قعمعمثمل  و يو ي ي

ن عجنمتحييعُّـمليخكخمهمث  .يملش نجعخل عجنخييعحملكن ممخيمب هن عجنخيمب



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ن ييجعيط جنمبسلكجنهئخل هن ظظحلكغ عخفجلكَّـيطعغ  يمسهث جعيظن جلمبخصظ عجنخييعحملكن ُّـخنجف

ن عجنهيهئيعُّـمل  ع عجنخيمب يعجنسلكأليعُّـ مض لكيعُّـ عحلمئمثمئمل جعهبسلكجل عجليط نعيمغتهتلكفش ظن سمهمب ي ي
عألمك عجنمتسمك عخللكقمغمثملش  ينعخفخيلكقم عجنمثمئمثمتمثمل عجنمتحييعُّـملش جعخييط معمههيمثمل عجنمئمبمك جل خك ي ي

يجعمئجي عجنخيالأل عخفهئيطقغش نحتمبمثت جعهبهئلكقن عآلحفالم نجضلكهنيطَّـلكش جفت معمهحق َّـ ىعن ي
ن عجن جعلكجنمتسبمل عمل عخفخيلكقم  يمل عخفهبمثىغغي عجنت هن مجمبتهتلك عجنمهمتلكجلمل عيجنمثيمتحييعُّـملعجنخيمب

ن عجني عخفمتجيمئيملش مملكجنخيمب عيمظيعجنىعنخممث وط نقجن آلن عخفمبهئمل يمتحييعُّـمل جعلكجنمتسبمل عمل عجنخيمب ي
ن جحمثىغغيعجنمتحييعُّـلكغىعحللكظمبمل جلمئمثمك َّـىعن  ه عجنمثمئمثمتمثملش يجعيط نظن معهئ يي ي جنمبمثمئمثمتمثلكغ جل ي

حكمثمئمثملش يمبمل جلمئمثمك عحكتحٰهلكق عآلجعحيع عجنجهخييعُّـجمحقَّـلكش مملكخفمبهئلكغ عحللكظ يمل نعجنمتمي عخف
قنن جحلك ُّـتححق حممث  قنن نجمحق عخف يحممشن هبلك ُّـتهبهئ ظلكجفبهتلك هن عجنتهبمثمثىغ جعخل عخف ي ي ي
يظظحلكغ عجنمتحييعش حممشقع عحكتحمه عجنسلكجن عخفجتهتيط معمب عخفمبهئملش حممب حتحق مض ظجغمتلكظ  و و

خم مض جعخيىش عخفجيلكجنمك عجنت ي حتمه جن جعلكجنهيهئ م نمع ييعش ُّـتهبهئ يعجنجيمبمك نعجنسمب
مغمث جفمئمثمئت جنمبهبسجكخكيط عجنمتلكخميطش ني  وهن عحكتخيععمغ جعتمب عخفمبهئمل عجنهيلكضمبمل هن مع و

ش نظممهب جحلك مس ُّـهئ جن قجن يشهي ظن َّـىعع ظمع مض عجنهئخصم نعجنتهئهبمث ي  ....ي
يظن حتمهمث عخفسلكأل عحصلكهنمل مض : ينخميط ظحملكف ظيطق عخفتمسحصخل مض ظحكهيلكقن لكغ يعآلحصمثي

م عمل جل ظ هجعلكجنمقَّـلكن هنمئيطهنمل جنمب ف عجنخيمئحلي  .لكمس عجنهئجه نعجنجههت
ف عجنخييعحملكذ عفقعمملك جعلكلكمتمثلك نخكخمهمثلك جضٰهلك هخفلك مملكن عجنجههت ه ه ه يي معهيسحقن يحممشن  شي

عحكجيمل عآلجنهيلكل نعخفمهجيمبحلكغش نعيجنتهيلكغ  يعجنىعَّـمت نهثمئمب عمل عيحفيعُّـ ُّـت جع
ه عجنهيهت عجنخيلكفه يعمل ظن ممثحقع هن عحلمئلكأل عجنخييعحملكهثمثمل ظقحم هن هنست ي ه ي حمالجعيط هن شي

عجليط )ص( خف : ط نعهثحييعضصضلضصض ك:يش جعتخيمبمثمئمل عجنسمثيط مغالم عجنيطُّـ عآلخكتمثلكذمخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه  .ضطض كصف: يمخهتمثيط عجنمئ

ط نممىعجن هنهيلكمعمثِّـ صضص كصف: مل عآلقجعخيمليعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث: عهثحييع )ص(
 .عجنسلكفق هن عخفهيتلكف عجنيععجعش عخفجههتيط صطضك: عجنميمثمك



صص.........................................................................................................يهنمئيطهنمل
ظ حمهتو هنمتلكحكبملو نعظجيالجفلكغو فخممثمئملعحكتخيطعن هنهيلكَّـمث و جفت ي معهسفه عمل حك ي  ي

عضِّـ ظن معخيمثخل عخفهيلكَّـمث عجنيطخممثمئمل ستلكف عمل قَّـ قش نهن عجن وهنخيهئ و هنتهبيعقي  ز
ف جلمف هنخيلكجلمل عخفسلكأل  فُّـيخميط معخي مغ  .يعجنهيمبسهيمثململ نيعجن

  ؘ آؙؠؘ  
مغىغهَّـ جليعكي عهثخص  عجنىعه جعخل ُّـيطُّـَّـىعع عجنهئتلكغ يعن أل جلمب  هنسلكي آلَّـه هن

م جلمف شي نظهنهتلكهتلكيعجنخييعحملكن عجنمتحييعه خم ي نعجنت ُّـهبهئ هن حفالم عجنتخييعم جلمبمثهتلك عجن
قغ عجنت ُّـيعحكهبهتلك عجنخيلكقم  فجنعجنمه مغ هثمثمل  نَّـمتيطحكمتحيلكن عجن  ىجعىعقمعش نمليعجنيععُّـمل عجنهئ

خميط ) جفهيحي عإل معخيلكمل( ممخصم عحلمثيطقه يسمثيطمملكن حكخصجفمل عجن هنجيلكجنمك ي جل جليطغهجلبلكقغ
هل عمجلكي ظن معهيمهمثال ل يمعخييعك حصلك  قعغ عجنخيالخمملش نخمهبمتلك ممتب نظجعحلكجغ جعخيىش  مضه

ُّـبهتلك  معيعمعمثبهتلك نمعمتحيمثهبهتلكي جغ نعحكتخيععمغهتلكيمئمهمثهتلك معني جعتتبخيهتلك هثح نعضلكحممل هنلك نمعب
و هن هنجيلكجنمك نهنمئيطهنلكغرمك عضلكحمت حصلك ه عُّـمتلكحكلك جنمبىعَّـ  ل ونهنمهلكفق نعخمتبلكحكلكغ ي

جلمل  لجعمبميمل عجنخييعحملكن وجعخييط ظن معهيٰه حكخصجفت جلمبمثمتلك جعهبجهب  هن عآلقخكلكفعغ ي
 هن عآللكمتلكغ ه عجنهئتلكغ هبىعع عجنجههئ عجنىعه معيعه حفلكجنمثلكيمثهبملش حمحيهتيعنعخفالجفحيلكغ عجنمئ

ن فنقغهلكش جفمئمثمئي نعآلرلكق عخفخيعخفهب حكجيملهملي فقعحكمثه جع ظن ُّـهئ ه هنت ي مض هنلكفغ ي
ن هنسلكأل َّـىعع عجنخيمب نظهنهتلكهتلكشيعجنخييعحملكن عجنمتحييعه  .ي خف قعن ظن ُّـمئ جلمف جلمث

هنعحلهبيط إل قغ عجنخيلكخفخل ظني نظحفيعع ه ي  ي
 يظ اذعبصسي اذبسظادّحمص                                                  

 ظـ١٤٣٥ّدم اثشظحط                                                   

 .ضط ك:يش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقهعجنخييعحملكن عجنجهمثخي: عهثحييع )ص(
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طء  

ف ل جعخييط عآلُّـخصن يعجنخييعحملكهثمثملمعيعمعهئىغ عجنيععُّـمل  مغ لك نعيجلتمئلكف جعمسظ هب جنمتحيلكن عجن
عخمخيمثمل عخمخيمثمل حمط جلمف ظحكلكق عجنحيلكَّـيع نعخفحيهتيعهَّـىعع عجنمتحيلكن خملكأليظن  ل جلمف يعجن  يلكجن
يي عهثخص يعحلمئمثمئمثمل ف عحل مغ قغشَّـ جنمب  هنلك ُّـهبهئ ظن يهئش حمي حممث جنمثيغ عيه جضمه

ىهثجيمب ف ل نمض ظهيظهث جلمبمث ى مغ ف عخللكقمغ ظن  هن هنيععمعمك و هنيعمعبملي هن مغ عجن
عخمخيمثملُّـيعمغ جنتمب عحلمئمثمئمل ي عهثخص عجنىعَّـمت ل يظهنلك مم ش نيعجن هنلك جليطع َّـىعن عحلمئمثمئمل حمهت ي

حمتمب ينعي ط ي هن خضمبمثلكهتلكال نخض هن هثسبهتلكه هن هنحيلكَّـيعَّـلك نهثسبملههنحيهتيع
و هنمتىغَّـملشو جمحق هنتمتلكَّـمثملو خكلكهنمبملو نعحكخيملو هنجيمبمئملو حكمتىط جفمئمثمئمليعحلمئمثمئمثمل  جل ظن معمتىغم ي

هبلك يعجنخييطنط نخفلك مملكهثمن ممىعجن ي عي  خكلكألبمل عجنميحقط عق جنمثيغ جمحقَّـلكهن جلمبمثلكألهتلك حمتجه
عخم نظجفلكلكمن جعحمهت هنس ي مم ش جع عنه جنميحقَّـلك خكمثأللكىبى حممب معشغ هنت عجن
عخمخيمثمل حلمئمثمئمل هش نجنمثيغ َّـمتلكم جمحقهَّـ جمحقي عهثخص هنلكجليطعَّـلك فيعجن مغ  شعجنخييطني عي  نعجن

 .هممخص جليعحممن ظهثهيلك
و هنتهبثمبملونجلمبمث حمخص هثيععن هن ممثيعغ قك نعآلهثسلكن نعحلجيع نعخفلكظ  جعلكجنسخصظ نعآلي

قعغي عهثخص نعجنجهجيع نجمحقَّـلكش  معمب عحلمئمثمئمل نعهثخيهئلكحكلكهتلك عجنت معيعمغ حصلك ىَّـ مكهت
ل خفلك جعمئ جنتمب عجنتخيمثمتلكغ هعهثح ي َّـىعع عجنيعمغ ل عجنهيمئيعهش نجن ي هن عجنيعمغ

 . ني ظجغيع هيعخفتهئثيعغ جلخلنعخفحيلكَّـيع 
عخم جلبلكقغ:واذسضال األحطس ظصط ف نهنت عجن مغ ه خفلك مملكن عجن  و جل جفمئمثمئملي

مش نجنهئ يجعخالم عجنهيالحكهيمل  عجنىعُّـ ُّـخيتمئيطنن ظن) ص(  عجنخيلكقم ي  يي عجنخيالخممل َّـ جلالخممل عجنخيمبمل نعخفخيمب
ش جع ُّـخيتمئيط جعمسن ف جمحق خملكجعمبمليُّـيعمعيض قجن مغ جنمثو هنحيلكَّـيع عجن ي جنمبخيمبمثمل نعخفخيمب  . لكمعيلك هنحيلكَّـيعن نخضمبمثيشملط آلي

ف مض عخفبلكجفهن عجنتلكجنمثمل)ص( مغ ن عجن  .ي نحكمتتخييعم ظممثيع جلمف هنهيهت
َّـلك جلمف قجنهملينجنمبخييعحملكظ ظفجن )ص(  .ي حكمتتخييعم جلمبمثهتلك مض عآلجعحلكغ عجنمئلكفهنملش ظخملكهن



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه جعلكآللكالم عحلمئمثمئ عجنىعه ي ُّـبمئ جنمبميحق مصلكيو هنجيمبمئملونعجفيطغ فش عقن ى مغ  هن عجن

يمممث مكهتيعغ معمب عجنتخيمثمتلكغ عخفتهئثيعغ هن عجنسخصظ نعآل قك نعآلهثسلكن نعحلجيع ي
 نجمحقَّـلكط 

ق معمب عحلمئمثمئمل حمحيهتيعغط  جع مممث حكجي جلمبمثهتلك هث
 طنمكهتيعغ هبىعن عخفحيلكَّـيعينمممث معمتىغجنمن معمب عحلمئمثمئمل 
 يتمتىغمش نهنلك َّـ معمب عخفيععمعمكطنَّـ َّـمتلكم هنيععمعمك جنىعجن عجن

  جعخل معمب عخفيععمعمكش نهنلك َّـ معمب عجنخيالخمملطهنَّـ َّـمتلكم جلالخممل
ش هملي عهثخيىغعجنمثهجع هنلك َّـ عجنخيالخممل جعخل معمب عحلمئمثمئمل نهنحيلكَّـيعَّـلكش َّـ َّـ جلالخممل

 ملطيمهلكجنمثيظن عمع
  جعخل معمب عخفحيلكَّـيعطه نمعهيلكضهنَّـ َّـمتلكم معهيلكنغ

 .حكلكقيمل عجنت معجكمعمك جلمف قجن عجنسهسعم عآلينجلهلعغ عآلحكألمبمل عجنهييعجلمث
ف يمل عخفتخيمبينجنسمغلكجعمل جل َّـىعن عآلحكألمبمل عخفخييعحممث مغ مئمل هبمثهئمبمل هثحيلكن عجن

 ُّـهبهئ جنمبيطعقق ظن و جعجههئيعجنخييعحملكهثمثمل خمهبمتلك جعجكمعمثمك عآلجعحلكغ شنَّـمتيطحكت
جلمك قجن عجنمتحيلكن جعمث جنملوُّـست  . نحكهت

قنف عمل ظظ عجنبحهن جلملشنجنهئ خمب عجن ه جلمبمثمتلك ظن هثمئيطن مصهب  هن ي
يعخفمئيطهنلكغ عخفيطقحكمث  عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش هن خمبمث معخييعُّـ جلمب يمل عخفتخيمبمئمل جعخيمبي

ش نحملكأليطمع نجملكُّـت جل نهنسلكألمب ض  .عجنخييعحملكنش نهن

َّـلك جلمف ظحكلكق هنلك َّـ  )ص( ع ممتبهت عجنخييعحملكهثمثمل نهثحيهب ينرمك عجنتمتبمث َّـمتلك جلمف ظن عجنخييعحملكظ عهثخص قمعب يي ي
ن عآلحفيعه ممخيمب  عجنهيمبسهيمل نجمحقَّـلكط نقجن مم سمه عآلهثيغ هن هنتخيلكقمه مض ممتمك عجنخيمب

ل َّـىعع عجنخيمب  ض خمب عخفخلكلكمك هبىعن عخفجيلكجنمكط نجنىعجن معيعه عجنخييعحملكظ رتهتيطنن مض جعمثلكن هن
ن عجنيعحكهبمثملش ممخص حكمثتٰهِّـ جن حممثخص جعخييط ينهنسلكألمب نجمحقَّـلك هن قعنق عجنخيمب   .ي



 
ؘّ ؘ   

ؘ ؘؙ  ء  
جم عجنخيلكمس َّـىعع عمل مصمثأل نجعخييط هثسلكنيعن عآل  هنلك يحممسنمش عجنتهيهئحق يجفيط عمل نجعمب

جن عجنخيلكمس يجغ هثهيس ُّـيعه هنلك عخفجهلكَّـيط َّـىعن هن ينسمهش جف هجللكهنلك ههنهيهت  جلمت زخيمقُّـ ي
ف مغ ف جل عجنسهسعم عآلحكألمبمل هن جن ُّـخييعك هنلك يحممسنمط جعلكجن مغ .طَّـ هنلك: عجن
 مض ينمعمسهن ظهنخي يمممبخص نجنهئش هحكلكقف هحكهت هحكهسعم يظهث عآلهنيع جعيطظ مض ينُّـحي
عغ جعمل جن مكهتيع شعجل  عآلمغلكجعمل مض نجعلكجنسخي! حممسممثيعش ظممثيع جلمت عآلمغلكجعمل ظخي

هنلكغ جلمف جفمه م وهنخيمب وهنخيمثمتمل وظمغىغعظ جف فعخف عجنخيلكمس هن ي  نعآلخكمثلكظ مغ
فغ مغ ن هبلك مكهتيعغش عخف عغ هنمتهتلك سمم ُّـستهتيطم هحضتمبهيمل هجلمب  هن خمس جل عجل

ع عجنىعُّـش يعخفحمئمئخل هن همج هبلك عخكتمي عجنت عخفجييعنجفمل عخفسلكأل  يمخهئمت
عهنىش عممتجهلكم هن ينمعهيحمهلكهت جعهبجلكَّـيطعهت عق هن وممثحقغ جم .عجنخيلكمس َّـىعع ظ

 مس جفلكجن جلمف وجعلكم هسعمحملكجنس يعخفهئث نعجنخيهب عجنهئبحق عجلهتيط َّـىعع قجم نجنهئ
ف َّـ هنلك: يُّـتبخل نمسش جعخييط يُّـتٰهِّـ مغ طعجن

ف جل نظحفمقنع شنعجنيعحك عآلهثبمثلكظ نمغلكظ عمس نمغ حكمل جمحق ظحفيعه جل  شجضس
فعغ مغ حكش جلمبمث ونجفلكممهبمل يعخفيعأل عجنخيلكمس جلمف عجنسمثجييعغ حصلك هنثمبهتلك ونهن  يحمت

ضلك ظممثيع نظلكق يعآلنم عجنسهسعم .هنعخكهئلكي هجمهب
منعجن عحلمئمثمئمل جل عجنهيحيس نآلمغ عغ عمل ظ هظهثلكق عخكتمي شعجل  ى

هنلكغ نحتمبمث يجعلكجنتهيهئيع م عخفخيمب ظ يغ عمل هبلك نعجن ع شعخفجهت  جعلكحك يمعسهب
.عجنمتحييع نظَّـ عجنهيالحكهيمل

م يظن عجلتمئيطنع نظحفيعنن ظ ي عمل عجن  جعش عجنخنم جعلكجنمتحييع ُّـهبهئ ي عحل



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه يجفت نعجنيعُّـلكضلكغ جعلكخفجلكَّـيطعغ عيخكتميلكم َّـ قجن عمل عجنجييعُّـ  يُّـتمئ

هظني هثهيس خييعحمملهن هن ينُّـتهبهئ عآلهثسلكن  يمك مض نعجفلكلكتهتلك هثهيس يجعلكمعسلكل يجغش ي
حك َّـىعع جن عجنخيلكمس جلمف يعجنت  جع سمثيش هنلك جعمئيطق عجنخيلكمس هنخييعحممل هن يُّـتهبهئ جف

ع عجنجييعُّـمئمل َّـىعن نظَّـ. هثهيس جلخل نُّـجهلكَّـيطن  نلكيعُّـمئتهتش عجنخييعحملكظ جعلكحك يمعسهب
.عجنخيهبحل عجنخييعحملكن

هجليطغ جليعك قجن نجعخييط  هتهنيععخمبلك يلك مض نمغيطنع نهنلك هنهئلكخكهيلكهت هنمتهت ي
ههنتهييعخممل هنجيلكجنمك مملكهثمن جنهئمتيهتلكش جمحقَّـ جلمف ش هنجكعجعجيمل ني وهنمتسجهبمل جمحق ي

 ممتلكغ ظلكجفمك جليعمح عجع لكمبمثخيتهت عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ نمض همج يحمتمهيطه
ك  عخفجيلكجنمك معمب نجليعك شعقمعبلكلكلكهتلك نجعمثلكن نمعمتسمثمئهتلك جلهبخيهتلك عحلهئ حممه

.عجنمتحييعه عجنخييعحملكن جعلكحك يحكهب ظحفيع هجلمب هثجهمس قجن نجلمتيطش حكمثلكخمهتلك جلمف نعخفحن
قغ عجنخيمبهب عخفجتهب مض جنمبخييعك هخملكجعمبمل عخفجيلكجنمك َّـىعن معهئ نمس جنمل وجعمه ش هنمئب

وعفجللكظعغ يَّـ مصيعف ينعهثخص وخمب هن ي  يحمتمهيطهش نعآلجغبلكغ يجنمبيعف وخملكجعمبمل جمحق هتلكمثخملكألمب ى
ه جلمف جنمبخييعك عجنمئلكجع عجنمقَّـلكذ جنتبمثمثمتهتلك ظحفيع همج ش  عجنخيمبهب عجنبحهن هنست

 ممتلكجع مض عجنجكمممل يجضهبيط جع جلحل زعجنيطُّـ ظلكأل عخفجتهتيطُّـ ظنجنأل ظنعأل هن نمملكن
عجليط مخهتمثيط ش عجنجهحقعقه يعخفتمسحصخل ظيطق مغلكظ يجفت عخفجلكَّـيطغ فعنن يجغش عجنمئ

ض ينمعمهيطه م جع وظظ وجعمتلكألمثمل ى  وجعمبسلكن يعجنخييعحملكهثمثمل يعجنمتحييعُّـمل عخفخيلكقم هبلك يجعخل ي
هحفجيلك ظنمغيط نجعىعجن شجن ييطقىخم هنلك جفسمك يحممبسهي  شنعجنهيمبسهيمل عجنخييعحملكن جعخل هنحكجيلك ي
.مثملعخفتخيلكجن عحلهئهبمل يحكخصن

 عمل ُّـسخي حمهتش نعجنخيهبمثمئمل عخفتخيلكجنمثمل يعجنهيهئيعُّـمل عخفىععَّـمك هن عجنخييعحملكن ييطنُّـخي
ي هنخييعحممل ق جفمئلكأل نهنخييعحممل نمعخيلكمل معبلكقم عحل عقش عآلهن ن نظ  نلكيعُّـمئتش عجنخيمب

ك عحلهئ: عهثحييع )ص(  ).يعخفمئيطهنمل( ضص ك:جضس جعمثيطعقحميع: ش معخيمبمثش يجع معيعممملخف حممه



طص............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
 هنمتهتمي ظمعبلكل لكيعُّـمئمل َّـ جعط نعحلهئخصظ عجنهيالحكهيمل هنمتهتمي نحم جلمف جنمثسمن

ف نعجنهئجه عآلخعم .نعجنجههت
نعجن مض هقعُّـملل عجنخييعحملكن ل  حمهت ف هئ مغ  عخفخييعحممل عمل يعخفخييعحممثمل جعمتمثتهتلك مض معستمتيط نعجن

مغيطعهثمثمل :مغهتتخل هن عجنخييعحملكن هنالجفحيمل نُّـهبهئش يعجنمئمببمثمل يعجن
هث مغهتمل هن :األوخ .يهنخييعحممثمل هقعُّـمل مم
هث مغهتمل هن :اذثطضصط م خضيعجعمل مم .نجلهب وحكمب

م عجلتمق ونهن  عمل عآلخكلكقغ ُّـيعُّـيط جلمتيطهنلك يحممشهث عجنخييعحملكن هنيععجف هن ههنيعجفمبمل يعجنتمه
ش عجنخييعحملكظ َّـ نظظحلكجع عجنخييعحملكن عحك  جلمبمث ُّـجيمب يحممشهث هقعُّـمل جعلكجلتبلكقن عجنخييعحملكن
م عحك جلمبمث ُّـجيمب يحممشهث وجلهب خضيعجعمل جعلكجلتبلكقن عجنمث عآلخكلكقغ ُّـيعُّـيط نجلمتيطهنلك  يعجنتمه

حممل َّـ نظظحلكجع  .يعخفتمه
 خمسهبمث جعهئال عجنخييعحملكن هنمتجهمس هثستهئجه ظن جنمتلك ُّـهبهئ يعخفتمئيطن عجنخييعك َّـىعع مض

فن نظظ غ وجفمثلكغ نهنمتهتمي ومعهيهئحق ممجييعُّـمئمل هعجنبهل عجنىعَّـ مض نمغ  نظحكمب
م ف عمل عجنيطعجلمثمل نعآلحكبلكغش حكمب .عآلهثسلكن جلمتيط يعخفخييعحممثمل يعخفمتهتجمثمل َّـىعن هنث نمغ

هنخكلكقع هجميعُّـبلك ههنمتهتجلك عجنخييعحملكن حممبمثيغ  هن ممميحقن ونفنعل  هظحكبلكغ جن جعش ي
ن مض  نعجنيطعأل عحلثمثهن عآلهثسلكن حكخي عمل هعحكتمتلكفع شيعجنبهلُّـمل عخفخييعحممل نلكيعم عجنخيمب

ف جفمئمثمئمل جلعجنبحهن  مغ م يمممثهيمثمل جل نممىعجنش عجن ظ ي عمل عجن  جلمق عحل
حكلكأل .نعخفهبهئمتمل عخفختمبهيمل عجن

عق وجعجههئ معسحق عجنخييعحملكظ لكيعُّـمئمل حمهئلكهثمن  جل عجنبلكجفثمل عجنجييعم حكلكأليع هن وهنت
ي  هن جنميحقَّـلك قجن جليعك ممخص عآلخكهئلكيغ جعخيىش لكيعُّـمئهتلك مض نعجلجكضهتلك شعحل

 .عخفخييعحممل لكيعم

ش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: عهثحييع )ص(  .صصلصصك: يعجنخييعحملكن عجنجهمثخي



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 هنهييعفغ يلكن هن حفالم معتبيعجنتخييعم جلمف معخييعُّـ جلمب عجنخييعحمَّـىعع نُّـهبهئ 

ن قجن هن حفالم ّاألول عجنخييعحملكن مض مصلكجنخلش  هش نُّـهئ َّـ عخفجلكم عجنمبمي
عهنمثيغ عجنمبميملش   خفالجفحيمل ي هن حفالم هنيععمغخيمل مممبخصغ ظَّـ عجنهيواذثطينهنيععمغخيمل خم

 .هنلك ظقعفنع هن َّـىعع عجنخيمب
ي عجنخييعحملكن يظن عمل عجنمبميمل حممئيط ظخكلكق ظقجعلكغيعآلنم عخفجلكم  يظهنلك  يهنلكفغ هن هنجهت
وجليعم ق عجع خملكم نعجفيطش هجعهبخيمت نعخفخييعحممل حمهتش و  :جليعم  :يهنمبخمه هنلك هنمتحي

وجليعحم.. .عجنخيمب: عجنخييعحملكن و ىُّـخييعحم.. .و ي وجليعحم.. .ىو و هجليعحممل.. .و و ي هنجليعحملكهثلك ى ينجليعحم ى هنهنخييعحممل هلكهثلكى و ى ي . و
ق ُّـخييعمىش جللكقمه: جليعنمه ىنقمغ ى ...وعآلهن  جلمبمث هنث هجعهبخيمت نعجنخيلكقمى نعجنخييعُّـ
وجليعحملكظ نعجلهب.. .نجللكمس و  ....ى

وحممثخص شيس عخفجلكم عجنثلكذ حممئيط جليعم جلمب عجنخييعحملكن جعتخييعُّـهيلكغيظهنلك ن ي ى  ممثحقغش ي
حصينهن ظر ي عجنخيمب جل هجلبلكقغ َّـ عجنخييعحملكن: هتلك خم  جفمثهن هن حكبحلكهث جعلكحل

عم نعجنخيمبش نهنحيلكَّـيعن نظهيلكمع ظحكخصأل  عجنخيلكمس نجفمئلكأل نعخفخيلكف عخفبيطظ جعمسجف
جلهتلك ينمممثهيمثمل عجفيطغ عحلمئمثمئمل عمل قمغ ي يعآلجفيطُّـمل عجنىععغ َّـ عجنت عجن ش معخيلكمل جنمبح

م لكيعُّـ نهنخييعحممل ف جلالألمئهتلك هن عجنمتهييغ جنتحيعُّـيع نعخفجلكَّـيطغ عجنسمب  نخممث
 .ينعجنهئمبمثمل عآللكالم جعمتخيمن ينعمعمهلكحمهتلك شجعهببيطألهتلك ينيمعمهلكحصلك شيمغىغألمثتهتلك

م عجنمئمثخنه  ُّـخيمت ليحمحيطن ...: يمض جعمثلكن جفيط جلمب عجنخييعحملكن نمعخييعُّـهي نُّـمئ
عم نهنحيلكَّـيعن نظهيلكمع ظحكخصأل جفمثهن هن حكبحلكهث جعلكإل عجنخيمب  َّـل عجنخييعحملكن  نظجف

جلهتلك ينجعهئمثهيمثمل شعجنخيلكمس نجعحمئلكأل نعخفخيلكفش عخفبيطظ  عجنىععغ َّـ ونعجفيطغ وجفمئمثمئمل عمل قمغ

قعجنخييعغ جنسلكن) (  .جعخييطَّـلك نهنلك ضصص كط  ف:جليعم :يهنلكفغش ش يجع هنمتحي
  .طصلضص ك:)يجعلكجنهيلكقحكمثمل(جنمثحمث ُّـثيعمح  شعجنمتحييعه عجنخييعحملكن) (
هثمثمل ظن ) ( يحكتجيمب هن حفالم عآلجعحلكغ عجنمئلكفهنمل جلمف ظن عجنخييعحملكظ ُّـخيتمئيطنن مض قعُّـتهت عجنهئ ي يي



صص............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
م لكيعُّـ نهنخييعحممل يعآلحصمثملش ف هنٰهلكأل هن عجنمتهييغ جنتخمبمثيس نعخفجلكَّـيطغ عجنسمب  عجنمئمث
.ينعجنهئمبمثمل عآللكالم جعمتخيمن ينعمعمهلكحمهتلك شهنبيطألهتلك عمل ينعمعمهلكحصلك شيعجلىغألمثمل

حممثمل عظجيالجفلكغ مض جنمئلكحكلكذع نخملكم جلبيط عجنيعقعم  ظخكهتيطن هن: عجنخيلكقم :يعجنمه
فن هن حتيطغ هجفلكم حملكخفخييعحمملش نظحمخيلكجن نظحكخصظن نظهيلكمع قعمع عإل .خكهت

 عجنخييعحملكن :عجنخييعحملكن حلمئمثمئمل جعمثلكهث هنخييعك مض عخفخيلكدُّـ عآلجلالن جعخيىش نخملكم
 لكيعُّـ جل عحللكظمبمل عخفخييعحممل جلمف هعظجيالجفلك نُّـجيمبش عخفخييعحممل جعهبخيمت َّـ عجنمبميمل مض

حكلكلكمل ي يعجنمئمببمثمل َّـيطغعخفجهلك  .يعحلسمثمل عجنتجيعجعمل ني جعهيٰه عجنخيمئ جع
همعمئيطهنلك يجفمئ خميط عجنىعه حملكجنخيلكقم ف جللكمس عمل ُّـمتحييع شعجنخييعحملكذ حكحقن مض ي مغ  عجن

ق هنحيلكَّـيع يظهث جلمف عَّـيع هن ومكلكَّـيعغ يمم ينمممسنش نجلال يمغ عجنبلكقه جنمت  عجنخيلكمس مك
فع ُّـيعه ي نَّـش يعآلجفيطه عجلخصم معخيهئيغ ههنيعظغ هعحكتمئالجنمثلك هنمغ فهن يآله ي  شمغ

 .يعخفمئيطحكمل يعآلحصمثمل عجنىععغ جليطع هنلك
ن نَّـىعع  جعمسجفهئلكن عخفخمبيس عجنخيهب يمك مض يعي سمه ي عخفخييعحممل هن عجنمب

عخم نمضش زعجنيطُّـ  َّـ نَّـىعع. عحلمئمثمئ زجنمبيطُّـ ينعجنمتهتلكألمثمل عجنيعحممثخيمل عجنثهبيعغ يحممشهث عجن
ق ه عجنمت غ جلمف حكبحلكهث عإل ُّـهيمثٰه عجنىعه يعخفخيمت  .يظجفبلكأل خممب

ف ع مغ هحلمئمثمئ هنمتحخن جعلكجنىععغ عآلحصمثمل عخفجيمبمئملش نهنلك جليطعَّـلك عهثخص َّـ هنحيلكَّـيع حصلك نخضمبمثلكغ عجن ي ي ي ه
ف  ي معخيلكملش نهنلك جليطعن حمهت نمغ ف عحل ف عحلمئمثمئ عهثخص َّـ نمغ مغ هنظُّـلكغ جنمثيغ ظممثيعش حملكجن ي ه

 .يعجلتبلكقه جعلكخفخيمت عجنخييعحملكذ
 . ض ك:قحكلكأل عجنمئمثخنه) (
حممثمل عظجيالجفلكغ ) ( حم: مبمثمعخيش ش جنخيبيط عجنيعقعم عجنهئلكخكلكذيعجنمه قه يهن  .صض ك:عجلمق حم
مغمثمل مض جضلكذعغ) ( جن  جلبيط ي جضهبيط:معيعمجملش يش جنمبجهمثىط جضهبيط معمئ هنمهبلكف عجنمثىغفهعخفمئلكقهثمل يعآلُّـيطُّـ

 .صصلصص ك:عخللكخملكذ عخفمتخي



 
ؘؙّؤؘ   

ؘ ؘؙ    
مغ هنخييعحممل جفلكيغ ينن آلىف نَّـ عجنخيمب عجنىعه ل ي جفمئمثمئوجلمبي جنهئ ط دطنّث

 هجعخالم عجنمتح نعجنخنم هنثال ل ش نريعه حممث عجنمقَّـلكنش هن عحلمئلكألوجفمئمثمئمل
ل ض ن عآلحفيعهش ههن جن هنسلكأل قجن عجنخيمب نُّـتخصُّـىغ جع جل عجنخيمب  خضتهب جف

ن عي جلهغجلبلكقعجنت َّـ  يجلتبلكقُّـملجعخالم عجنخيمب  خمٰهلكُّـلك حضتمبهيمل مل جل مصهب
يغ جللكغ نعخفحهب ض لك ي يمشش حمشيمغ جميعك حفلككيخيمن نفنهثمن آلى مجشعخف

ل حصلكش نمخلكُّـىغَّـلك ض  .ىَّـ جعلكجنميلكُّـمل عجنت مجخيمن هن ظمغمبهتلكي عهثخص هن

ن عحلمئمثمئمثحم )ص( يهتلك قعجعجيمل مليلكجنخيمب جللكهتلك نجضهب ض ن عجنخيالخممل نعجنيععجعجيمل جعخل هن  هَّـ عجنت معهئ
ُّـمتمث خمهملي حفلكقمغمثهمليمعهئ عض ممخص جلمف ي ي معت  مض هنسلكأل  َّـ عحللكمعجلتبلكق عخفخيتمق ظن نض عجن

جنمتلكيلكغش حممشنيلكضمثعجنهيمبسهيمل نعجنيعُّـ خمعجنخييطف عجنمهحمثِّـ ُّـمئب عجنمئسهبمل : خم  جلمف عجلتبلكق ي ي ُّـت
عظش هنخيتمق مغيطهمغيط هنخيتمقى نهحمهت ممىعجن حك ن عيجلتبلكقُّـلك يش نظهن ظن مس ُّـ هت عجنت ي  حممليعجنخيمب

يهتلك جلالخممل جللكهتلك نجضهب ض مغيط جعخل هن ُّـهمع عض هَّـ معلكجعخيملي نعهثخص شهملي حفلكقمغمثهمليمتمث معهئ ض عجن  جن
ض ظِّـي حممشقع حتمئشنعجلتبلكق عخفخيتمق ممخص مض جلمب عجنمتح نعجنبالجممل نهنلك ش  حمالي عحلهب نعيي عجن

ف حصلكيحممشنش خكلكمم يهتلك ي نمغ مغيط ظهش مض مكيعم عجلخي نعيجلتبلكقي عي  جضهب  وقعجعجيمل يني مع
قفه مض هنمتتهتي عجنسمثيط  خملكمط جعمثمتهتلكومليقعمعمث معجنبجمت ن ينعجنتحمئمث ظن:  عآلظ :  جلمف خمسهبخلعجنخيمب
و فنن آلمغ هنخييعحممل جفلكيغ جفمئمثمئملهخمس نجنمثيغ ش يتهتلك عخفيعممبملي هنهيلكف َّـمبمث هن عحلمئلكأل نهنلك َّـي

يهتلكي عي عجنمييعك هن عجنتيطنُّـ ههب جلمبمثهتلك جعلكحلهب عجنجهلكأل حسال ىعجنت حت مليعجنخييعضمث هنخييعحممل جضهب
م جل معمب عحلمئمثمئيُّـمهِّـ  يهلكيجفمئمثمئمث ن ي... مل حكمبمك قجن عخفحهب  حمهي َّـىعع عجنمئس هن عجنخيمب

لظن ي ُّـهبهئ  ض ن حصلك هن ل خمٰهلكُّـلك حضتمبهيمل ه ظحفيع جلبلكقغه نخمسش...ُّـهئ  جل مصهب
يغ جللكغ نعخفحهب ض و مجخيمن نفنهثمن آلمغ جميعكشعخف ي ظمل ال حفلككى وش نمعيعمعمك جملكُّـمل حضمه و ش



صص............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ش نخميط جعخل عجنخييعحملكظ جعمسنعجنمتحييعه  جنخيمب عجنخييعحملكن دطن جل عخلمهمثيس جع ض يهن  ي

جفمثيطش حممسحكلكق عآلجعحلكغ َّـمتلك ل َّـىعع عجنخيمب َّـ عجنت ض م َّـىعع هن ق جف  معتهبح
ط جنىعجن حمهب عخفهبهئ ظن هثبيطم  يعخفبيطظ نجعمثلكن جفمئمثمئت نظجعخيلكفن نمعهيمهمث هنسلكألمب

جفمثيطط آل عن عجنخييعحملكن عجنمتحييعه عمل جلمب عجنت جفمثيط نهنلك يهثجلمت ه حمخيال ُّـبحهن جل عجنت
جن  .ُّـيطنق جف

ل ض نظهيلكهتلكش  َّـلكعنظحكخص مليعآلجفيطُّـ مليعآلحصمث جنىععغع َّـ: عجنخيمب َّـىعع حمهب
هخملكم عجن .ينخضمبمثلكهتلك مض عجنخيلكمس هث جل عخلمهمثيس ...:  مض هنهيتلكف عجنميمثمكمئ ض حمهب

ي حكبحلكهث ف عحل  ....جع نمغ
ن :  عجنمئمثمهحقهخملكمن ي نظهيلكمعيعآلحصمثملنعجنخيمب جل عحل ض ن هن  . هنلك ُّـهئ

ي حمهي َّـىعع عجنمئس جنمثيغ عجللكهن حصىعن عخفسلكأل عخفختمبهيمل عي معمب عجنميلكُّـمل نمعيعمعمك قجن ...جلمبمثهتلك ي
لش ...يعك جلمبمثهتلكعجنمي ض ف هن مغ م جع وني ظفقه ظه هنمبىغن ظجنىغهنهت جعلكجنمئ  جلهبمث و مغلكهنو نعجفيطي

جللكغ عخفسلكأل مض َّـىعع عجنمئس ض م .هن  .ض كصف: هنمتتهت عآلظ
جللكهتلكش ني شعقن ض جللك ل مخلكُّـىغَّـلك جعهب ض ن عحلمئمثمئمثمل ل جعخييط ظن جغبمن ظن جنهئ هنمتهتلك هن ه عجنخيمب ي ي

هعجنميلكُّـمل هنجكمعبمل آلن يمعتخصُّـىغ جعلكجنميلكُّـلكغ عخفجكمعبمل جلمبمثهتلكطهنخيمت آلن  ه نهنتهييعجلملي لش ي ض ف عخف  جلمف نمغ
ونهن حتمئ عجنتخصُّـىغ مض عجنيعمعبمل عجنسلكجعمئمل حمال هنخيمت آلن ُّـمتسمك عجنتخصُّـىغ عمل ظهنيع ى ن ي ي هنتمسحفيعش نظهنلك عجنخيمب ي

ل حصلك ض يعيجلتبلكقُّـمل حمتخصُّـىغَّـلك جعلكآلجميععك عخفجكمعبمل جلمبمثهتلكط آلشلك ي هن ي نعهثخص َّـ شمعتخصُّـىغ جعي جفت ي
جلمل  . ي هنخيخلوخيمن آلمغ جميعكى هن عخفسلكأل عجنت مجهمصهب

حصلك جعخل عآلجلالنش عضمث عخلالحممثمل عجنت نخم عجنهئالن جف  نجنمبتهيمهمث ظممثيع ينَّـىعن عخفسمسجنمل هن عخف
ل جنهئ ض ل عمل خف جع جلمبمث ش جلمبيمض جنىغنن عخف ش  شعحلمبمئمل عجنثلكجنثمللكجنيعمغ عجنيطجنمث عجنهلجل

 . حمخص جعخييطضضص كص ف:يط عحلمثيطقهيمعمئيعُّـيع فقنق عجنسمث
 .ضك: هنهيتلكف عجنميمثمك )ص(
ش جنيطعنف عجنمئمثخنهش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف ) ص( ك عحلهئ  .ضصضك: حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ل َّـىعع عجنخيمب َّـ عجنىععغ ...: هنخملكم ظُّـٰهلك ض هتلك شيعآلجفيطُّـملحمهب  نهثخي

هنيطُّـشمليعآلقجنمث  ....ملي نظهيلكهتلك عجن
 مل ي ُّـهبهئ عفقعممهتلك جعلكجنهئمت نعحلمئمثمئشَّـ َّـينخفلك مملكهثمن عجنىععغ هن جفمثهن 

هممخص حكتجيمب جلمف قجن هنهيمهال حممثخص حكمثمسجخ هن ظجعحلكغل  ي ف هن هنخييعحممل  لي  حملكخفمئمه
نظن معيعهنلك عجنىععغ َّـمتلك   هن حفالم  عخفخييعحمملش ظني عخفخييعحممل عآلمجلكجنمثمل عجنهئمبمثملهئ

هتلك عآلقجنمث: ظن خمش يظهيلكهتلك نظحكخصألهتلك نخضمبمثلكهتلك ملش نظهيلكهتلك يهن حفالم هثخي
هنيطُّـ  ....مليحكخصظ نعجنمههيلكغ عآلحصمثظه عآل مليعجن

م ه عجنمئمثخنهنجنىعع هثيع  ل عجنخييعحملكن  جلمبُّـخيمت ليحمحيطن ...: جعخييط قجن ُّـمئ
عم نهنحيلكَّـيعن نظهيلكمع ظحكخصأل جفمثهن هن حكبحلكهث جعلكإل عجنخيمب َّـ  عخفبيطظ نظجف

جلهتلك ينجعهئمثهيمثمل عجنخيلكمسش نجعحمئلكأل نعخفخيلكفش  عجنىععغ َّـ ونعجفيطغ وجفمئمثمئمل عمل قمغ
م لكيعُّـ نهنخييعحممل شيعآلحصمثمل  هنٰهلكأل هن عجنمتهييغ جنتخمبمثيس نعخفجلكَّـيطغ عجنسمب
ف  .ينعجنهئمبمثمل عآللكالم جعمتخيمن ينعمعمهلكحمهتلك شهنبيطألهتلك عمل ينعمعمهلكحصلك شيعجلىغألمثمل عجنمئمث
؞ ؙ   ؘؙ    
زهنلك ُّـخيمقيظهنلك ن ل حممئيط جلمق جلمت عجنخييعحملكظ جعخييطغ عظجيالجفلكغط ى ض ي جع جل َّـىعع عخف ي

ل جليهثقجن آل ض  طمب عجنخييعحملكن جعخص سهئ جفمئمثمئتي ي ُّـهبهئ جنمتلك ظن هثخيمق جل هن

ك عحلهئ هن فنن عآلخكلكقغ عمل عجلىغظ حمهبيععفهثلك َّـ عجنمتسخمل عجنت جعتخيمبمثمئمل    يمممبخص قمميعهثلك حممه
ىعجنسمثيط مغالم عجنيطُّـ عآلخكتمثلكذ نعجنت لكبخيمن مض خمممن عهثتجهلكقعغ جلمبهب نحميعَّـمتگ مض  ي

هبيععفهثلك َّـ عجنمتسخمل عجنت جعتخيمبمثمئمل ينمممبخص قمميعهثلكن هن عآلخكلكقغ عمل عجلىغظ حم. لكهتيععن ل عُّـيععن
حكتلكن ممتلكغ مض خم عخفمئيطحكمل يعآلحكتلكق جفس قعفن ظهنحل نعجنت لكبخيمن مض جع  .ى

 .ض ك:قحكلكأل عجنمئمثخنه) ص(
 .ض ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



ضص............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ف جنهيىح  مل عخفجيمبمئمليىععغ عآلحصمثيعن عجنلكجنمئيطقغ جلمف معمب عحلهئلكُّـملط عق جع يُّـتهبت وجنخييطن نمغ

ف عجنبحمن نعخفحىش مغ  ظن ُّـيطقممهتلكش ممخص ي ُّـهبهئ و ي ُّـهبهئ جنخيمئنجفمئمثمئمل عجن
ي ظن ُّـخيمق جلمتهتلكط نهن َّـمتلك عضجييعوخفمتجي ع هنلك سهئ ظحفيسي  ي عجنخييعحملكظ عمل ظن ُّـستخيطهن

ف عخفجيمبغ نَّـ جنهيىح ظنظلكم معمب عجنىعع مغ يش نعجن هثلك عحل ش نرلك نعن مس ُّـهئ
لمخلكنسهئمثلكن  ض مغيط مض يظشي عي  جفمئمثمئمل عخف يخص ظمع نظحمٰه هن جمحقرلكط عق ي ُّـ

ىعجنخيبلكقعغ هنلك َّـ ظجل هنمتهتخصش نجن ن نن قهمغيط جنهيىحي جنيطه عجنىعَّـ  ي جضمهو هنهيهت
ل جلمب عجنخييعحملكن ض  .جنهئلكن قعم َّـ عآلنمل مض عجنتخيبحق جع جل هن

جفمثيطخملك عجليط عجنت  ُّـمهمبِّـ يتخيبحق جلخصيعن عجن... :م عجع معيعمممل مض خجف جلمف خم
جللك حصىعع عجنخيمب ض ن هن ف (زجلمق جلمت جعمبهيىح  هعش حممبي مغيطهحقجلس... هآلن ُّـهئ مغ عجن

ي(  ظنش)عخفجيمب ههثخص قجن معخيبحقع ش)عحل   ظنظلكحم عجنىعه َّـيظ جعمسحفيس  جل عجنحني
هنلكغ َّـلكَّـمتلك نهمغيط جنهيىحىن  عق جنطشظجل عخفهيهت ن قع هنهيهت و جضمهو ُّـهئ هن  خكهبظ ز

ش نمملكن قجن َّـظقجن نظجعخلش جنهئلكن ظخميعغ عجنمث ن  زعجنمهلكجنِّـ آلن ُّـخيمق يحفيس جع
ل عجنخيمب عآلحص ض  . عخفجيمب ي جمحقيجع جل هن

زظ هظ  خيهث جنمثيغ جعخل عآلجنهيلكل عخفتيطعنجنمل َّـلكَّـمتلكعيجغ  ف(  هن جنهيىحجف مغ  )عجن

ن جضمه قن ز عجنمبهيىح عجنىعه َّـ)ص( ن جن هنلك جعحىععظو جل جنهيىحه جلبلكقغ جلمتيط عجنىعَّـزهنهيهت ش ي  مض عخللكقفو ُّـهئ
ن هنبهتخص نهنتمتلك هظهث ُّـهئ ش مممبهيىح ي يحكبلك نهنمتمهبميلك جعمهبميمل  مم هنلك سهئ جلمت ه يحممشهث عقع ظضمث ه هنثالش عجنحنظه

ن جهجيععمل عجن ن عهثسلكهثلكش نعقع ظضمث عمل هخكجيعع ُّـهئ ن عحلهش نعقع ظضمث عمل عآلهثسلكن ُّـهئ جيع ُّـهئ
ن جفلكمممثلك جل ظجعخل يعقنش ي معجهخ. هجفجيعع ش حمال ُّـهبهئمت ظن ُّـهئ ف حممث جعخص َّـ َّـ هيس جن ني نض

جللكغ عجنىعه َّـ هن ض ل عجنخييعحملكنعخف ي قجم ظشخص جللكهنلكنعآلهنيعنش ظ عجنحنحممبهيىح  .ض يظشخص جنمثسلك ي عي ي
هنهتخص جعسبمك عهبلكهنهتخص نجليطن  ش جع رلك هنبهتخصنط عق عن جلهب يجضمهمبخل نهنتجهخمهخل جنيطه عجنىعَّـ ي ي

ل عجنخييعحملكن نعجنتخيبحق جلمت ض يمعجهخمههتخصش حممبمثيغ حصخص ظجعمثمتمثملط حممبمثيغ حصخص جنمثلكخممل جفهئلكُّـمل هن .ي
ن ن شعآلهنيع ن شعجنحنظ مممبهيىح )( .غعجنثبن ش عجنهئ
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 .جعىعجن

هن هث جنمتلك :  مض جعمثلكن قجنخملكم عجنمئ ف(نخم ش ي ظن جنمبتهي)هَّـ نمغ  قجن يهتمث
 .... جنس جفمئمثمئهحكع

ل َّـىعع عجنخيمب جع :رالثسط ض عجنىععغ (ليجنمئيط جلمق جعخيىش عجنخييعحملكظ جل هن
ف عخفجيمب(ل جعيش نجعخيٰههت جلمق)مليعآلجفيطُّـ مغ ي(ش ظن )عجن يظن ط نَّـىعع ُّـخيمت )عحل

فيمسن عجنخييعحملكظ ُّـخيتمئيطنن جععجن ف جعخص َّـ نمغ ف عجنخنم نعخفجيمب ل همغ مغ  ل ظه عجن
ي مععجنَّـ هثهيس  ف عحل عن يط نحصىعع خملكم عخفحمئخيلكملمغ  عجنمئمثخنه مض جلمت

كيعآلنم عجنهيمه  ف يعآلنم عجنهيمه  :يهن هنمئيطهنلكمع جلمف خف عجنهيمه مغ مض عجن
ي معخيلكمليظهثن حكهييش نخملكم مض خجف جلمف ظحفيع عجنهييس عحل  جفخل خملكم عجع ي عجنمث

ي: جليعمح ف عحل مغ يعن : يَّـ عإل حفلكظمل هن جفمثهن قعمع نجلمثمتي عهثخص نعجن
ف ل هن جفعجن ي عجنخييعحملكظ ُّـخيمقنن جل جن معيعهط جنىع...مثهن َّـ َّـ ل َّـ عإلمغ

ل جلمب عجنخييعحملكن  ض ي معخيلكملل هن يجعخص معمئيطن هن   ل هن جفمثهن قعمع نجلمثمتشنَّـ عحل
 . نحكمثمسجخ حصىعع عجنبحهن قُّـلكفغ معهيمهمث.ظجنهيلكل

ؘ ؘؙ ؘ  ؘ  
لشجلمف َّـىعع عقن: َّـن ظحفيع همعسلكظمَّـمتلك ُّـبمئ  ض   هنلك َّـ عجنهييعم جعخل هن

ل ض  ط  عجنمتحييعه عجنخييعحملكن جلمبعجنهيمبسهيمل نهن

عجليطش جعتخيمبمثمئمل  )( خف مخهتمثيط : ط نعهثحييعطصلضصك:  جفس قعفغ ظهنحليعجنخيالهنملمخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه .ضط كصف: يعجنمئ

 . صص ك:هنهيتلكف عجنميمثمك: عهثحييع) ص(
 . ضصص كص ف: يعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل: عهثحييع) ص(
ش جعتخيمبمث) ض( ك عحلهئ   .ضطض كصف: يمئمل عجنخيالهنمل جفس قعفن ظهنحلخف حممه
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م مم عجنتهيمهمث عمل عخفيععجف عخفتمئيطهنمل ل َّـمتلك جلمف هثح عيحفتمهلكق نهثمئ  :لي نهث

ف يعن عجن ل عجنخييعحملكن َّـ عجنىعه َّـ مغ ض ف هن مغ  ش)عجنالجعهلك عخفمئسهب(عجن
ف  مغ ف  عجنىعه َّـنعجن مغ ل عجنهيمبسهيمل َّـ عجن ض ش )عجنالجعهلك عجنمئسهب(هن

ف  مغ ن عجن ل عجن عجنىعه َّـحممثهئ ض ف هن مغ  عجنىعه َّـههيمبسهيمل خمسخص هن ظخمسلكن عجن
ل عجنخييعحملكن ظجل ض ف هن مغ ط عق عجن ل عجنخييعحملكن نخضمبمثلك هن خضمبمثلكمع ض يهن ي ه  هن ي

جنمث ل عجنهيمبسهيمل نظممثيع خكهب ض ف هن مغ  .  نعجفلكلكملهمليعجن
ن هيمبسهيمل عآليظن عجنييطجل ىلك مملكن ُّـهن جعخييطيظهث :نهبىعع ُّـحيهتيع ينمل ظجل عجنخيمب

ينظخكهبمبهتلكش جعخل ظظحلكغ َّـىعع عجنخيمب ظن جلي ض ظخكهب هن عجنهيمبسهيمل  ني ظجل هن
 .نملعآل

ه مض هنمئيط هث  جن يعآلحصعجنخيمب  :هنمل هنهيتلكف عجنميمثمكيخملكم ظيطق عجنيطُّـ عجنمئ
ل ...  لمئي عجفلكلكمل هنتخيمبل  جلمبيعآلجفلكلكمل جنهئ ض جلمب نهنبلكفأل نهنسلكألمب ي مم نهن

ل عجنخيمب  ض  . ... نحميعنل هنبلكفأل نحميعنل هنسلكألمبيعآلحصحميعنل هن
غ جلمت َّـلكَّـمتلك خف عجنيظنحملكجلمب : مل معيعممنخملكم ظلكأل عجنيطُّـ لك مملكن يخيمب عخفبح

ن هنجيمبمئلكيعآلحصَّـ عجنخيمب  ن ه عخفجيمب عجنىعه َّـ ظجلمف عجنخيمب ش رمك ظن ُّـهئ
جل ظجل ض هنلكيهن جللكغ هنهيهت ض هنلكغ جفمثجيمليش جع ظمعه عخف يه عخفهيهت ش ه نخكهب

 .هالي نمعخيمئهقعي نظخميطهنهتلك معمههنظجعمثمتهتلك هنخيمت
 جعخص ي عخفسهبيعآلحصخيمب  نعجنيعآلحصيعن عجنهييعم جعخل َّـىعع عجنخيمب  : ه ظُّـٰهلكنخملكم

عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: عهثحييع) ص(   .صطلضض كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ
  .ضك: هنهيتلكف عجنميمثمك) ص(
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ) ص( عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: ط عهثحييعضضصك: مخهتمثيط عجنمئ : يخف مخهتمثيط عجنمئ

 .ضض كصف



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .ي مملكجنهييعم جعخل عخفجيمب نعخفمئمثيط هن جمحق حميعمشجعخييط عجنجيبمثخيمل

يعن عجنتخيبحق جلخص: ممىعجن خملكم جللكي ض ن هن  حصىعع عجنخيمب هن ه ُّـمهمبِّـ آلن ُّـهئ
ن عجنجهلكهن  ل ظ مب خظ ني ُّـمئلكجع ي عجنىعه ي ُّـجهىع هنمت خ لعخفخيمت عخفحمثيش نعخفهيهت

ه مغيطعهحقجلس ف ع(يش حممب جلمق جلمت جعمبهيىح ي مغ ي( ظن )خفجيمبعجن  هقجن معخيبحقي عهثخص ش)عحل
هنلكغ َّـلكَّـمتلك  جل عجنحن يظ جعمسحفيس ظنظلكحم عجنىعه َّـ ظجل عخفهيهت  ....ي

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: يعط عهثحيصضصك:  مخهتمثيط عجنمئ : يخف مخهتمثيط عجنمئ
 .صط كصف

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( عجليطش جنمبسمثيط : ط عهثحييعصضصلصضصك:  مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
 .ضط كصف: عحلمثيطقه



 
ؘّ ؤؙؤؘ  

ؘؙ  ؞ؙدئؘ   
ي عآلجعحلكغ مض هنمئيطهنلكغ ي ظجفيط ظَّـشوجلمبي مم ين عجنبحهن جل هنبلكفعظعجلمب 

ن جلملطعجنخيمب  ل هثهييغ قجن عجنخيمببحهن حممثهتلك ى ُّـل  هن عخفسلكألو نقجن يقمعهئلكق مصهب
 ُّـيعمعهئىغ جلمبمثهتلكش و هنمتجيمبمئلكغو جلمبي جنهئي حممشنط نعجلتخصفَّـلك جلمبمثهتلكشجلمف معمب عخفبلكفع

ن نعضحملظن يعهنلك حمهت  ه نجعمثمتملهمعهئ ن ظن ي ههثحييعُّـمل معهئ ه هنبمثمتملي ي ظحفيعش نمعتمسمميط و مض هنهئلكني
نيظر خفلك  طمثمل عجنبحهن جل عخفبلكفع مض جلمب عجنخييعحملكن ظممثيع هن جمحقن هن عجنخيمب

خميهن ظن جلمب عجنخييعحملكن جليعحممن  ن نظخحمهتلكش حمال جلمب حم  .ظجلمف عجنخيمب
قُّـملجنخييعحملكن هنبلكفع خيمب ع جنيعنيجغ  همعمه ي  :هملي نمعمهيطُّـمئمثي
نعآلجنهيلكل ي عخفبلكفع عجنت معبخل نمعهلف هنخيلكذ عخفهيلكَّـمث :حمهتهنمتهتلك ط ّاذتزورظّأرط 

عظنعيظجيالجفلكغ  ش حك معمب عخفهيلكَّـمث  مملكهثمن هعخفستخيهبمبمل مض قجن عجنخيمب
يهتنعيظجيالجفلكغ  جللكغ عخفسلكأل ظن جضهب ض قُّـمل معيعمعبيش ي حملكخفهيلكَّـمث عجنتمهطلكهن

هنلك جعبلكغ هنخييعحممل عخفهيلكَّـمث  .هجلهب
يغ :  هنمتهتلك حمهتاذتزظظشصطّأرط و معمب عخفبلكفع عجنت ُّـستخيلكن هبلك آلجغبلكغ جضهب

عقهن نحضتمهخفعخفسلكأل  ل ظن جعخيىش جن ض جللكهتلكش ظن عجغبلكغ عخف ش حممشنيض ي مم يلكمع
لوجلمب ض و ُّـتجههئ هن هن ش نعخفسلكأل جلبلكقغي يغ  جل عجغبلكغ عخفه نهنسلكأل حهب

جللكغ ض  .جنمبهب
قُّـمل َّـمتلك شعقن ق ه َّـ جلبلكقغل مض جلمب عجنخييعحملكن لي حملكخفبلكفع عجنتمه ي جل معمه
 .مليمل نعآلضلكحممثيمل نعجنهيخيمبمثيمل نظخمسلكهنهتلك هن عجنىععمعمثيعآلحصمثعآلحكخصظ 

ق عجنىععغ ظن عجنمههيلكغ ظن عآلحمخيلكم حممثهتلك( عآلحكخصظ يقجم ظن )ص(  معمتمئس عمل ظحكخصظ )جعلكجلتبلكق مكهت
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غ عآلحكخصظ مض ظهثهيسهتلكش همل حمهت جلبلكقغيهنبلكفأل عجنتمهيطُّـمئمثيظهنلك ن  جل عحلهئ جعثب

عقن َّـىعن عآلحكخصظ حصلكط  غ جعخيىش جن  ش يحفيعهحمخيمتيطهنلك ُّـٰهلكم عحكنعحلهئ جعثب
جنيط هن معمب عجنمتسبمل نعآلضلكحممل عحك هُّـت جنيطغ َّـ هنلك ي ي ظحفيعش نَّـىعن عآلحكخصظ عخفت

زُّـخيمق  . جلمتهتلك جعمسحكخصظ عجنمتسمك نعآلضلكحملكغى
 ع قهعحكهبخل هنتمئلكجعمبخل عحكخصي مم  جعخلينظنعجلمب  :خملكم عجنمئمثخنه مض جعمثلكن قجن

جن  ه هنتمئلكجعمبتخل ظهيملظهيتخلي مم  جعخلينظ جعمثمتهتخصش ممخص ه هنمتهتخص َّـ جعيعقفهعيطينمغهتخل هنت
جن جنش هنمتهتخص َّـ جعيعقفهيطغيقعغ نمغهتخل هنت هُّـٰهلك هن عمغتخصل عآلحكخصظ ظيط ي نُّـت

عظ مملكهثمن هنتمئلكجعمبملل جعخيٰههتلك هن جعخيىش  ش جمحق هنتمتلكَّـمثمله ظحكخصظل و ظن جمحق هنتمئلكجعمبمله حك
فه هنمتهتلك هنحيهتيعالهئنجن مغ  . مض عجن

جلهتلك مجمثخيلك عمل عجنىععغ(هتلك حمخيلكمش جنهئمتيعجنىععغ نظحكخصظ عجنمههيلكغ نظحكخصظ عآل ن )هجعلكجلتبلكق قمغ  معهئ
ك: عهثحييع. هتلك ظحكخصظ عجنىععغيمممب  .طض كص ف: جنمبمئمثخنهخف عجنهيمه

ينحكهبمثمن جعلكجنىععمعمث... َّـ هنهيلكمعِّـ عجنميمثمك :ملينخملكم عجنهئلكخكلكذ مض جعمثلكهث جنسحكخصظ عجنىععمعمث مل جعلكجلتبلكق ي
هثتهتلك مض نجفيطعهثمث ق عجنمتهيسلكذ خمبيمممثمت ش نهثحيحق قجن عجنتمه ي جلىغ خكمسهث يمل عحل ق هنلك ي ي معخيمثمتلكغ ظ

ش نهبىعع عيجلتبلكق معسهب جعلكحليعنم عآلظمبمث يُّـخيمب عآلهثسلكن مض قَّـمت مش ونىملش نجعلكخفهيلكمعِّـ عآلي
م حممثهتلك مض جعلكغ عحليعنم عآلظمبمثنحكمثمسجخ جنجيلكأل عآلجلالن مض عخكلكقعغ ظَّـ . ملي عخكبلكل عجنمئ
.صط ك:عآلحصلكن

كش عجنهيمه عجنثلكذ) ( مبمئمثخنه مض  جنهلك َّـمتلكم ممالهني جغ عن.هنمئيطهنمل عجنمئمثخنه جلمف خف عجنهيمه
ل جفمثهن خملكم ض ل]عيحك [نُّـمتمئس: جعمثلكن َّـىعع عخف هُّـٰهلكش عمل ظحكخصظ ظ هن عجنمئسهبمل و جعمت

ل  [هتلك ظحكخصظ عجنىععغين مملكن مممبع نش  نظحكخصظ عآلحمخيلكمش نظحكخصظ عجنمههيلكغش عجنىععغ جعلكجلتبلكق قمغ
ق عجنىععغ حممثهتلكش]عجلهبمث عمل عجنىععغ  ظحكخصظ عجنىععغش ي ُّـسهب]حكخصظعآل [ جنهئ جعلكجلتبلكق مكهت

ق عجنمههيلكغ حم ق عآلحمخيلكم حممثهتلك معسهبيمثهتلك معسهبنجعحيهت  ظحكخصظ ي ظحكخصظ عجنمههيلكغش نجعحيهت
ينحكمثمسجخ معهيمهمث عجنهئالن جل عآلحكخصظ عآلحصمثمل مض جعحهن عجنيعمم .  عجنسلكجعش عخفمهيطق...عآلحمخيلكم

 .يعجنثلكذ هن عجنتخيخل عجنثلكذ
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 َّـ هنخييعحممل ظحكخصظ عجنىععغ نعجنمههيلكغ بلكفعين عخفظ :ّوثطصل رط تشظم

 يظنن ُّـخييعم ظ :هش هنثالعيحفيعهنمتهتلك نهثسبتهتلك عمل  ال مميعحممل عقمعبلككنعآلحمخيلكم نهنخي
 ينظ نش ظحكخصظ عجنىععغظجفهئلكن هن عمغتخصل يجفهئ ظحكخصظ عجنمههيلكغ نعآلحمخيلكم ُّـتخيخل

ق جفهئ ظحكخصظ عآلحمخيلكم ُّـتخيخل هئىعع َّـ نش ظحكخصظ عجنمههيلكغظجفهئلكن هن عمغتخصل يمكهت
خميظن عخل :ه هنثالشهنخييعحممل هثسمك هنلك جعخل عآلحكخصظ َّـ  نش جلمف عجنمئيطقغهيمب هنت

خم  . جلمف عآلقعفغ عخفجيلكجعمئمل جنمبخيمب عخفهلنك جعلكحلمثلكغههيمليهنت
ش ي عخفختمهألهنبلكفيظهنلك ن: خملكم عجع معيعمممل مض جعمثلكهث خفبلكفهظ جلمب عجنخييعحملكنن مل جع

قُّـمل هنمتهتلكش َّـ معمه يحملكجنتمه يظق ز ف عحل مغ     حكبحلكهثيهنهتلكغ عحلمئلكأل عجنالقهنمل جنمب
ن جعلكآلحكخصظ عجنىععمعمثملل ز عخفسخصغ جلمتيط عجنمئ  ظحكخصظ يظ عجنمههيلكغش جغ نهنلك ُّـمبمثهتلك هن ظحكخصل ي

عخمخيمل جعخل  .هنمتهتلك ال ممعآلحمخيلكم نظحكخصظ عجنمتسمك نعآلضلكحملكغ عجن
هتلك مض هثهيسهتلكش ظن غ جعخيىش  زنعجنتمهيطُّـمئمثمل هنمتهتلكش َّـ عحلهئ جلمبمثهتلك جعثب جعثب

عقهنهتلك حصلك  .جن
ؙ ؗ ؙ ؞ؙدئ دا دا آ ؚ   

هثمن َّـمتلكم هنبلكفع  مملكعقع يعهث: ىُّـهبهئ ظن ُّـجههئ َّـمتلك هبىعع عآلخكهئلكم نَّـ
ل عجنخيمب حممششلك يجعيط ظن معه هنيعمعبجيملهملي هثحييعُّـهمليمعمهيطُّـمئمث ض ى جعهب ي  ظجلمفط وبحهن مض جلمبي

ومعيطقي عهثخص وجلمبي مم  هنبلكفعيقجن آلن ق قجن مض جلمب ي ممخص معمئيعش ظجلمف هنمتوق مض جلمبى
 هنبلكفعط نجلمبمث حممثجمك ي جنخيمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعهيحممث ظنيخك يش نجحلك ي عخفمتجي

وظن معيطقق مض جلمب ش هن َّـمتلك ُّـمسجخ ظجلمفى ي خميط معمئيعق جلمتيط ي عآلخكهئلكم نَّـ ظهث َّـىعع هنمت

عجليط )ص( عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: عهثحييعط ممىعجن ضصك: مخهتمثيط عجنمئ ط ضصص كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ
.صصص ك: هنخن. جنمبجهمثىط عجنيعألمثيغش كجعيعَّـلكن عجنجههيلكظشن

.صصص ك: جنمبجهمثىط عجنيعألمثيغشجعيعَّـلكن عجنجههيلكظ: عهثحييع )ص(
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بحهن ىحممسُّـ معنجلمبمث  ظجلمف هن عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش ه جلمبعجنخييعحملكظ ظن جنمثيغ َّـمتلكم

 َّـىعن عخفبلكفعط
يشلك مس معبحهن نمس معمتمئعيعهنلك  مي وِّـ ظظالش نَّـىعع هنخيمتلكن عجلتخصف عجنخييعحملكن جلمف ظظ  ه

ىشلك جععينهنبلكفع جمحق جغلكجعتملش نعهنلك  ف هنلك َّـ  ظجلمفش نَّـوحثمن مض جلمبي ىعع هنخيمتلكن نمغ
 .ش حملكآلهنيع جعخل جضىعنقُّـعجنخييعحملكظ ي ُّـخيتمئيطنن جعىعجنظجلمف هن عجنخييعحملكنش ن

ل   جواب اإلش
عجعخل  :ُّـهبهئ عآلمغلكجعمل جل َّـىعع عآلخكهئلكم جعمسجفيط مغ

ن عجنبحهن جل عخفبلكفع عجنتمهيطُّـمئمث:لّاجلواب األو ي عن عخكجكعك ظن ُّـهئ مل ي
 مس ُّـهئ َّـمتلكم عقعيي  ظجلمفش نعه مملكن َّـمتلكم جلمبعقع َّـ حممثخص ش ظجلمفو مض جلمبيمتحييعُّـملعجن

مغيط فجنمثش ظجلمف ممخص مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعههجلمب ه حممشهث ي ُّـ ي ُّـثبمن يجعيطُّـمل ي
ش جع هن عخفهبهئ ظن مع بحهن هنث َّـىعن عخفبلكفع مض هثهييغ عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش ىقجن

ن عجنبحهن جلمتهتلك ممهببيطظ ش حممثبحهن َّـمتلكمونُّـهئ  .ى ُّـستهيلكف هنمت حممث
مل مض جلمب عجنخييعحملكن يتخيلكهن هن عخفبلكفع عجنتمهيطُّـمئمثيمشن عجنهنجعمتلكظ جلمف َّـىعع حم
ن مملكيجخ  :عجنمتحييعه ُّـهئ

ًأوال ه مملكهثمن عخفبلكفع جعمثمتملعقع :ّ ه ظظالش ي و جعحهنعمل حمهت ي حتتلكف شهملي نجعيطجسمثي
 . ظحفيعومض َّـىعع عجنخيمب ني مض جلمب

ههثحييعُّـملنعقع مملكهثمن  :ًتطضصط  ي جعهبسلكأل عجنخيمب حمهت عهنلك ظنه حممشن مملكهثمن هنيعمعبجيملشي
 هفنن هنمت نعن مملكهثمن هنيعمعبجيمل ظوبحهن مض جلمبىبحهن مض هثهييغ جلمب عجنخييعحملكنش ظن معىمع

ل عجنخيمب ض ى حممشن هن جفمئهتلك ظن معطجعهب ي جلمب يبحهن مض جلمب ظجلمفش نجنهئ جعخص ظهث ي ي
ل عمل حمخيمتيطهنلك هثمسجخ .بحهن مض هثهييغ َّـىعع عجنخيمبى جنىعجن معشظجلمف هن عجنخييعحملكن ض  هن

ش حممشن مملكن جعمثمتلك حمهت ي ستلكف  هَّـىعع عجنخيمب ي جعحهنش نعن مس ُّـهئ ممىعجن حممشهث عملي
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م مض هنسلكألمب مض هثهييغ عجنخيمب جلمتبحهنىُّـ ِّـ نُّـثبمن ز حمبخييط ظن ُّـمتمئ.ش نخمب عجنيطحف

 .يجعمتح مملكن عجنتلكهنملش جلمتيطَّـلك ُّـهبهئ عجنبحهن جلمت جعمتح مملكن عجنمتلكخممهمل
عجليطش مل هنلك ظخكلكق جن عجع معيعمم:اجلواب اذثطين  مض خجف جلمف مخهتمثيط عجنمئ

 :ينجضمهمب
ُّـ  :يعن عخفبلكفع عجنت ُّـخيتهبيط جلمبمثهتلك عجنخيلكقم مض حتمئمث هنسلكألمب نهنجيلكجنب جلمف هثح

ي عخفبلكفع عجنت َّـ جعهبمتىغجنمل عخفبلكفع عجنبمثمتملش نَّـ معمب عخفبلكفع :لّواذصحو األ
عحكجيمل جفس ظن جلمئمب ظعجنت سمه جلمبمثهتلك عجنخيلكقم هن حفالم هنجهلكَّـيطعمع   نيحصلك جع

ش حمهتىعن عخفبلكفع نعن مس و حممثخيلكُّـ جفمئلكأل عآلخكمثلكظ جعال نعحكجيملشهنهئلكخكهيلكمع  ظن فجنمث
همعهئ جعمثمتمل  ظن جعهبمتىغجنتهتلكش ممجههيهتلك معمهبِّـ ممىعجن نظيظهث جعخييط هنجهلكَّـيطهتلك ي عي  جعىععهتلكي

نجلمبمث حممثهبهئ جنمبخيلكقم عيحكتهيلكفغ هن َّـىعن عجنمتتلكألمي عخفخيلكُّـمتمل مض عجغبلكغ هنسلكألمب 
ه ننهنجيلكجنب مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش حمهتىعع لكيعُّـ ل مض عخلجيمسه هنمسهن خم  ط هن عجن

هآلهث هثلكمعمي  . حلمئلكأل عآلخكمثلكظو هنبلكخغو جل هنجهلكَّـيطغي
ش نَّـ معمب يمتحييعُّـملي عخفبلكفع عجنت َّـ جعهبمتىغجنمل عخفبلكفع عخفبمثمتمل نعجن:اذصحو اذثطين

 ه ظحفيع ظجلمف هنمت هنيعمعبملوعخفبلكفع عجنت ُّـمسحفىعَّـلك عجنخيلكقم هن هنهئلكخكهيلكغ جللكقم
فعش  مال معلكنو ُّـمسحفىعَّـلك هن ظلكجفمك ممجهظههنخكهت جغ  ي جعحمثهن ُّـجيهبألش جعو هن

ش نَّـىعن عخفبلكفع جنمثسمن هنبلكفع هنبمثمتمل ُّـلكن عخلجيمس نعيخكتبلكن عجنمث هجعخييطن  لك مس يش آلطي
ومعبخل مض جلمب ي ُّـثبتهتلك نُّـبمثمتهتلكش ولك عجفتلكمغمن عمل خظيشخص َّـ جعهبمتىغجنتهتلك آلي ظحفيعش نعهثي

ف نهنهئلكخكهيمل عجنميحقش حمهت ظحفىعَّـلك هن هنهئلكن ش ونقجن عجنحنظ َّـ خكهت  ظجلمف هنمت
يمقغ َّـىعن عخفبلكفع جعهبمتىغجنمل عخفبمثمتمل ي ى ظجلمفش جنىعجن عجلتونَّـىعع هثحيحق عآلحفىع هن جلمب

 .يلك هنبمثمتمليظش
جن عغ جعمئ ن شئخ: نخميط ظخكلكق ظلكأل عجنيطُّـ جع معيعمممل حصىعع عآلخكهئلكم نعجل

ن عخفبلكفه معن ظ رمك :دصل هجعمثمتمليعهنلك هئ ههنبمثمتمل  جعمتهيسهتلكش ظنز  ش مض عجنخيمب عآلجلمفز
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ههنسمبهبمل هلك مس معهئ جعمثمتملي مض جلمبهبهتلكش نَّـىعن عحلمئلكأل خفي ن هنبمثمتملظ جعمتهيسهتلكش رمك ز هن معهئ  ز

ش جلمف هنلك معمئيعشمض عجنخيمب عآلجلمف  .قي ني ظجلمف هن َّـىعع عجنخيمب
قغ نَّـ عحلمئلك لي جلمف هنلك معمئيعقع لكيعُّـ عحكتخيالن عخفبلكف:دشصط  مض  لأل عخفىعمم

مغهتخلَّـ يهثخص  عهَّـىعع عجنخيمب ظُّـٰهلك  :جعمسجفيط عجن
ق ظجغلكقَّـلك مض عجنخيلكمسيعهنلك  نهنجهلكَّـيطغ عجنخيلكقم جنتمب عيجغلكق نعآلجفهئلكن ش جعحيهت

هلك نجلمئاليجفس يجفيطحكلك نممجههيلكش نمعخيمب ظنش ه ه ن  هبه زهنمتهتلكش نَّـ جعهبمتىغجنمل عجنبمثمتمل مض عجنخيمب
 .زعجنيعحكهبمثمل

وهنلك جعمسحفىعَّـلك جل ظلكجفمك ممجهعن ش مملكجنهئهبي ظجلمف نظمعي  هن عآلهثبمثلكظ ي هنمت
 .ي جعهبمتىغجنمل عخفبخل مض عجنخيمب عآلجلمفنعآلنجنمثلكظش نقجن

 جفمثهن شي عمجلكمظونخميط ظخكلكق عجنمئمثخنه مض جعمثلكهث خفبلكفع جلمب عجنخييعحملكن جعجههئ
ن حممث نهنلك ُّـخيمب : نهنبلكفأل: خملكم يهنخييعحممل جفيطن نحملكأليطمع نعظجيالجفلكغ عجنمئ

 .جفمئمثمئت جعلكجنبيطجسمل جنمثبتمت جلمبمث عخفسلكأل

عجليط )ص( عجليطش جنمبسمثيط : ط نعهثحييعطضصلضضصك: خكتمثلكذ جعتخيمبمثمئمل عآلشمخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ضصص كصف: عحلمثيطقه

.ضك:  قحكلكأل عجنمئمثخنهش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص(



 
ؘؘؘّ   

ؘؙؙ  ؘ   
 هن و جلمبيمض ظه جنمببحهن ي ي معمئ جضالشحكمل جعخص َّـ َّـي عجنىععغ عخفمئيطيخفلك مملكهثمن

ن م ش خكمسشلكي جنخيمبطعجنخيمب حكتخييعم ممخص ل ي نمعمئيطحكهتلك جل ظن معمتلكحصلك عآلحمهتلكن ظن عجنخيمئ
فغ لجل خميعُّـمك جنملش جنمبخيلكقمو حمهت جمحق هنجههت شو ني هنخيمئ ن  جنمبحهئمث  حممثهئ

مل يعآلحصمثهتلكغ عآلحكخصظ ي جل ظهنهلكحثعجنبحهن جل هنسلكأل عجنخييعحملكن عجنمتحييعه جع
 .يمض عجنخيلكمس نخضمبمثهتلك مض عخللكقفنعجنمههيلكغش نهنحيلكَّـيع َّـىعن عآلحكخصظ 

 ي عخفسهبي عجنهلجليعآلحصعجنخيمب ...: عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغعجع خملكم 
ي ش َّـ عجنخيمب جعلكإل عحل  هن جفمثهن عقمعبلكلك جعلكخلمب نعهثتجهلكظ ش معخيلكملجلمب عحلمئلكأل

ق هنخييعحمت ممخص حممثخص حممث جفحقغ ي عق هنمت هنلك ُّـتخيىعطُّـمل جعحسمك عجنجيلكخممل عجنبهلشعجنخيلكمس هنمت
يشيعجنهئهب ف عحل جل عخلمهمثيس جع نمغ ض  حكبحلكهث هن جفمثهن عيقمعبلكلكخلش  حمهب

 ه جل عجنخيلكخفخلش ي معمتلكجن عخكلكقغس جممتيمثثمثمل هن معمب عحليهث آلطي هن جفمثهن َّـ
ش نممىعع ى حمهئمث ُّـشملش حمال جلبلكقغ جلمتي ظن نرمثهمليجلمئمبمث عجن ش ظن جل ظجف بحهن جلمت

 .!ملط هن جفمئلكألمئ مض عحلمئمثمئوجفمئمثمئملي مم جل
 جل ظيطق ي جلخصه مض هنسلكأل َّـىعع عجنخيمب َّـ جعحهننجلمبمث حملكجنبحهن عآلحكلكق

جفيطغش نممىعجن عجنبحهن ظه ش مليعآلحصمث عجنىععغ عجنبحهن جل ظيطنق عجنهئثيعغ هن عجن
ل َّـىعن عجنهئثيعغ عمل ن جل  معمبجل قمغ جفيطغش حملكجنبحهن مض عخفسلكأل ُّـهئ  عجن

ل عجنهئثيعغ يجفمثثمثملجنهئثيعغ هنمتهتلكش ن ظيطنق عيجفمثثمثملحكملش يتخل جنمبىععغ عخفمئيطيجفمثثمث  قمغ

.ضضك:  هنمهبلكف عآلهثيغ)(
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ي فعغ جل عحل مغ ش نمممبعجنمثهتلكش ظه ظيطنق عخف جلهتلك عجنمث تخل يلك عحلمثثمثت معخيلكمل نقمغ

جفيطغ فعن عمل هنسمسجنمل عجن جفيطغ ين عجن آلطمعخي بحهن َّـ جل ظيطنق عجنهئثيعغ هن عجن
جفيطغش عقن حملكخفسمسجنمل عآلحكلكحكمث ل عجنهئثيعغ عمل عجن مل مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ينقمغ

جفمثيط نجع ش هن َّـ هنسمسجنمل عجنت جفمثيط نهنيععمعب نهنلك ُّـيعمعبيش جعىعجن مثلكن جفمئمثمئمل عجنت
عجفيطُّـيخمبمث عجنبحهن جل هنمئلكن عآلجفيطُّـ ملش نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغش يملش نهنمئلكن عجن

 .ينمصهب عجنتخيمثمتلكغ
ه هث هتلكغ عآلحكخصظ عجنت َّـ يٰهِّـ جعمسهني ُّـتي جلخصهنعخفسلكأل َّـ جلبلكقغ: خملكم عجنمئ

علكشمئلكهتلكيعخفبلكفعش هن جفمئلكأل هنتخيمب  ظجفهئلكن نهثسبمل معهيلكظمث ش نعخفيععمعمك نعخف
غ نعآلنظلكم شي هنمتهتلك نجضمبوخمسيمم  ي نهنلك ُّـتخيخل هبلك نجعهيجغلكقَّـلك هن عجنمتخي

هنخييعحممل : قجن عمل ظهنيعُّـ نرلكي مم  نهنيعمغطمل نجمحق قجنينعآلحكخصظ عجنهييعجلمث
ي جعلكجنخيلكمس ش نعحل ي  ....عقمعبلكك عجنخيلكمس جعلكحل

جلهتلك عجنمثهتلكش ينهنسلكألمب مممثهيمث :نخملكم عجنمئمثخنه مل ظيطنق عجنهئثيعغ جلمتهتلك نقمغ
غ عجنيعجعلكهثمثيعآلحصمثحكخصظ نجعمثلكن هنحيلكَّـيع عآل يمل نعجنمتخي ل ظَّـ عإل يملش نجعمثلكن مممثهيمثي مل قمغ

ش نجعمثلكن هثتمثجمليمعخيلكمل نمممثهيمث ممهت نمصلكَّـيطعهت نقُّـلكضلكهت هن عآلجلخصم ي مم مل حكمب
 . مض هثهييغ عآلهنيعو جغلكجعمنو جلمف نمغشنعآلحمخيلكم نعآلقمملكق مض فعق عجنيطهثمثلك نعيحفيعغ

 ز ُّـتبخل جعي جلخصهلكقغعخفسلكأل َّـلكَّـمتلكش حمهت جلبيظهنلك ن: ملنخملكم ظلكأل عجنيطُّـ معيعمم
ش نختمهمثيس علك هنمتهتلك  ال مميهنتخيمبمئلكغ َّـىعن عحلمئلكأل نعآلحكخصظ هن عخفيععمعمك نعخف

لكمت نجض ش نَّـىعع َّـو عحكيجنهئيحممشن ش يطنىتوجعهب لكمتلك شتيس جع ش هن خممثهيمثمل  ه زعخفيععف جعت

.ض ك:هنهيتلكف عجنميمثمك )(
.ضك: قحكلكأل عجنمئمثخنه )(
.جفتيط مض عخفهئلكن ستيطش ظخملكن حممث: مض عجنمهحلكف )(



ضص............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
عجليطَّـ ي نهثسبهتلك عخفختمهمل ش نجعمثلكن معهيمهمث ظجفهئلكهنهتلكظحكخصظ عإل معخيلكمل جلمف خم

 . هنمتهتلكالهئجع
ؙّءءؘ   

وي شهي هنلك حصىعع عجنبحهن هن ظرمثمل مل ي مض جعلكغ عخفسلكأل عجنخييعحملكهثمثو نجغهبيععغي
وخييعحملكظ ُّـخيتمئيطنن ل نعحكتمتلكفع هنمتهت جنهئثحقيمشن عجنملط حميعحلمئمثمئمث  يعجنمئيعظهثمثمل هن عيُّـلكغ ه

سحك جعلكظجيالف عجنخييعحملكظ هنخيمت حفلككجنال) ص( ه ُّـمئمهيط جع عجنىععغ هنتخيمثمتمله ي و جعتخيخلى  خملكم جلبيط عجنيعقعم ط هنلكي
وعيحك جعلكظجيالجفهت جنمثيغ َّـ عجنمبهيىحش جع َّـ عجنىععغ عخفسهب جعلكجلتبلكق ظهيمل :عجنهئلكخكلكذ  ي

فُّـ ش ظن جليطهنمثملش مملكجنخيمبمث نعجنمئيطُّـيعينمغ عظجيالجفلكغ . يملش مملكجنمئيطنق نعجنسالني نعجنمئيطُّـ
حممث  .طص ك:مليعجنمه

 ينمش حمط جعلكيحكيمثلكهتلك معسهبي هن خضمبال نعجلتبلكق خضومتملي هنخيمثونعجنىععغ هن ظهيمل :نخملكم عجنمئمثخنه
ه حصلك عجنيعحسملش نعجنمئهتلكق قعغهعجنيعحس قعغ مكمل َّـ ظحكخصظ عآلحكخصظ.  حصلك عجنمئهتيعي . نَّـىعن عآلحكخصظ عخفمبهي

كش  . عجنهيمه عجنثلكذيهنمئيطهنمل خف عجنهيمه
هلك مض جعمثلكن هنخيمت عخفيعمعبمل جلمتيط عجنخييعحملكظ حمهت هنلك جعمثمت عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغ هثمئال جل ينظهن ي

جن ه جعمئ هث في مميعن :عجنمئ مغ ش حمىععمع جفمئمثمئت جعلكجلتبلكق ه نهنيعمعبمله ل مملكن هنلك مملكن ل حممب قعغو هن
شلك جض جع هن ش يخضيعفَّـلكي هن جفمثهن ش ه جل جفمئمثمئت ظُّـٰهلكه عحلمئلكأل عجنتلكجعخيملش نعخفيعمعبمل جلبلكقغزمم

جنمث فيجفمثهن هنخيمئ مغ ف عخفحيهتيعش مكهتيعغ جع مغ ي معخيخل و نعجفيطومل هثسبهتلك عجللكهنخيمل جعمثمتهتلك نجعخل عجن
عيي جنهئيجغ عن. ينمعخييطف مض هنيععمعبهتلك نجعحسبهتلك ه قعغ ظجف ه هنيعمعبمل ظجفهئلكهنلكش حملكآلجفهئلكن يش نجنهئو

عم  .ضطصك: هنمهبلكف عآلهثيغ. ...ظجغلكق عخفيعمعبملش نظجغلكق معمب عآلجفهئلكن مض قعغ ظلكجفبهتلك ظجف
 حمهت شمئلكهتلك نمعهيمهمث ظجفهئلكهنهتلكي جل عآلحكخصظ نهنتخيمبه عجنبحهن مض عخفسلكأل ممخص َّـ جعحهنينع :ظه )ص(

و مم عحك جل هثسبملهممىعجن جعحهن ي ممىعجن حممشن ش جعي شتيسهع ظجغيعوعحكي جنهئ ي حمهئخص ظنش ظحفيعو يحكي
ش نَّـ هنلك ُّـخيمقهع يحفيع ظجغيعوعحكي مم جنمتسبمل ز شتيس جع . جلمت جعتىغعنف ظن معمتلكممِّـ عآلحكخصظي

عجليطش جنمبسمثيط : ط نعهثحييعطضصلطضص ك:خكتمثلكذ جعتخيمبمثمئمل عآلشعجليطمخهتمثيط عجنمئ )( يخف مخهتمثيط عجنمئ
.صصص كصف: عحلمثيطقه
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نيظن عجنهنعجنيعنعُّـلكغ هنٰهلكحملك عمل عجنهئجه ل  ه نعجنخيلكمس مممب هنيعمعبيشهئ  جعلكجنىععغ ي

ن ل جعمبحلكلين عجنظنش آلحكخصظ عجنهيخيمبمثململ هن حفالم عيعآلحصمثمل يعآلجفيطُّـ  هن وخيلكمس جعمس
ق معمب عجنىععغ نخضمبمثهتلك جعمسحكخصي عهثخص عجنمبحلكمكلكغ ل ش نهن َّـمتلك هتلك عخفختمبهيملأليَّـ مكهت

جفمثيطمعحيهتيع   نقجعيش عآلهثسلكن ننظمب جعلكخفيععخمبملشي ظرمثمل جعحهن عآلحكخصظ نجلالخمت جعلكجنت
مغهتلك حلرضغ وظني مم عجنيطعألهبمل إل معخيلكملش نمغخيمب ُّـخيمثىس مض ه هن ظهثلكمع هنت جعمثي مل يعجنيعجع

 .حصلكهنهنيععخمبلك هنهنمبتهيتلك 
خممثهيعيجغ  ه حممئهتمثملهمل عآلحكخصظ مغمتبمليمثين جنمببحهن مض مع ي:ى ُّـمئمهيط هبلكي  ي ظهث ي س

ي ظن ُّـسهب عإل معخيلكمل جعلكحكوآلجفيط ف هن َّـز مس ُّـسوى ش نعخفمئمه عيحك َّـ   جع هثهيس
ش  ش نيعيحك عجنمبهيحي مملكجنسهبمث ش نعجنبحهن مض َّـىعن عخفسمسجنمل جعحهننعجنخيمبمث هعحل  ي

ن مض عيظجيالف عجنخييعحملكذ َّـ ) ( فه(عجنهئ يمم ظهنيع نمغ و ف:ش ظه)ي مغ ى مم هنلك هثسمك جنمب ى نهثسمك شي
ف مغ عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآل: عهثحييع. (جن عجن عجليطش نط ططصك: خكتمثلكذمخهتمثيط عجنمئ خف مخهتمثيط عجنمئ

).ضضص كصف: مثيطقه عحليسمثيطجنمب
.صضص كطف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن:  عهثحييع)(
مغيطهثلك ظن )( ي هن عيُّـلكغ عجنهئيعُّـهبملش جع قجعخص مملكن ه ممبحقغه َّـمتلكم مجمبملينجن قمغخيمتلك عمل عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ جن

جفمثيطُّـ ش نَّـ جليعك عجنهيهئيعغ عجنت جفمثيط عآلحص يَّـىعع هنمتهتجلك هنجييعفع جنمبمئيعظن مض جعمثلكن عجنت ي ه ي يمل نعجنمتحييعُّـمل ه
محش حممتجيط ظن شمل جنىعجنيعجنمئيعظهثمث جفمثيط عآلحمخيلكمظ نعجنيعجع  ُّـىعمميع ي عجنمئيعظن يهن حفالم عجنجكمممثىغ جلمف عجنت

هظهنيعع ظن جفلكفجغمل ن ننخملكألخي عي نُّـيعفحم جعىعمميع عيحك ظن عآلحكخصظ عآلحصمثمل ه ي ظن خكمثأللك هن ظخكمثلكظ عجنهئ ي ه
عجفيط عآلجفيطش نمممسنيقعغ عجنخيالخممل جعىعجن عجنحنظش نهن جغ  عيُّـلكغ ي ُّـيطجل عجنمتلكق جنخيبلكفغ عإل عجن

ق عجنىععغ جعمسحكخصألهتلك عحلسمت نخضمبمثهتلك هبلك عهثخص  يعجنت معتهئمب جفمثيط عآلحمخيلكمظ هن حفالم مكهت يجل عجنت ي
ه نهنمئيطهنملهَّـ جلالهنمل ه نفجل جفمثيط مض عجنخيبلكفغش ظنحكيشس نجفيطي ل .  جنالهثتمئلكم عمل عجنت ض نحصىعع عخف

عهثمك ممثحقغ م جلمتيطَّـلك هنمبمثهمعهيلكظمث نمغ خم ي عجن  جل هثجيلكم َّـىعع عجنهئتلكغش ه نَّـ حفلكقفشهلكي معستح
جف ن قحكلكجنملممخص ُّـهبهئ جنبحهن عجنت جفمثيط ظن ُّـهئ غ عجنمئيعظن مض جعمثلكن عجنت  هلك ظن جعحثهمثيط عجنمئيعظذ نظحكمب

جفمثيط: عهثحييع(. يهنستمئال .)صصص لضصص كصف:  ممخصم عحلمثيطقهيسمثيط جنمبشعجنت



صش............................................................................................متننتتب ّقلتقات
 . خلمح اقللخخ يف حقزرّس وحمحّنخ تذزة خلخ اجلخاز وخلتم اجلخاز ألّفلندص

ّوأقا احكلكخد قخ مقخفنلن ٍ أن قح اىكح:ب األىكجمء خلمت اقلثفاء فنخّ ّ  قخ سّ
سقلمخ اكلنلد وافلد مقمختمد س س ّ ال ترللك خلخ قلماه وال مقرذتل وحلنلرخس وإنجم سً ّ ّ

ّ ال ترللكس ال تملج وال تثتتس فنخ قرخفٌجٌتخ ىقاحقب  خلخك اكتوده ووحلنلرخ ّ
 .ّوال ترلتاتا

ّواقرخفنلنب هبثا احكلمخ ترذمل قمنا ّأن اقذزة قنث خلخ األقلاظس وإنجم تخ : ّ ّ
ّ خلخ وافج األىكجمء اإلهلنب واكلنلرنا ووحلنلرنا اقرمختمنب وفح اقمكام ٌحقزة ّ

ّاىكح اخلاقح وحلنلرخ اخلمح وال تؤدي وحلنلب غلك : ً فمرالصاألاكذخ قمخيقخد
ٍاىكح اقللار أىقثه احكللثةس وتمثا حقلنب األىكجمءس قح اىكحاخلمحس وقثا  ّ  ّ قرخفٌجّّ

ّخلخك قلماه وأىقثه واكتودهس فال مقكتر اقثمحب قخ اىكح اقثزاقس وال تكتر 
ِاقثزق قخ اىكح اقثاكنحس وال تممخ أن مقكتر احكللثة قخ اىكح احكمرلحس حقح 

ّقح تكتر قمخ قا تماىكذخ وقا تلركنخس وال ترلتاه إىل غلكهس حقح   ّتخ قرخفٌجس

َ وفت مقمذنب فذح فمنح إىل قلمخ االىكح يف اقلثفانص )(  دفاالىكح تخ اقثات وقمخ ال حقجم تّ
ٍ حقح اقثات قمكخرا إقننا قخ جكالل وصجسذات ٍتد حمً ّ قلنمبس أقا اقكلب فنٍبّ واكنرنّ  اقمكث دّ
ّهلثا تخدت صتر اقتتخ . كاف اقثات هباّ حقلكج اقمكث خلخ امقدس قخ اكنة تاقكلبإىل 

 س خلثف اقلثفاءاقلثق حقمل أىكجمء اال وصلامقخ يف: ىقممل حقلخقخاققلكازى اقلارق حقمل اال
ّقاقلثق حقمل احكثقب واقذذنجس فإس ّح زاكخا حقأن اقثات قج اخلرّ  قخ اقكلات تخ ٍذار صلبّ

ّ اقذنت رلمنححقس يكتر اقتتخ اققلكازقبس ّاحكماتة اقذمخقن يف بّاققخاتت اقثحقخحقن .االىكح
 .شش ص:يقالل اقتتخ األيكرناس

ٍ قلنمبٍبّب قخ جكالل اكنرنّىل اقثات اإلهلنفاقمكث إ  تخ سب اقلمح أو اقلترة أو احلناةّ قزنرنّ
ّ تذمخ اىكجمس قجم تلمك خلخ ذقح اياقث حقملمخ ) فنخ(ّوأقا االىكح :  حقلخقخدّقذنت اقكذاجلذاإلًّ

ٍاقثات قأجكخذا حقخصج .شش صش ج: مقلذلك اقلثآناحكنثان يف . قخ أوصافخً



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
وحممشن جنهئ عحك. جلمف ظفعظ نمكمثهيت ي ش ي ُّـتخييطعن ني ي ي هنحيهتيعع نظجغيعع شتيس جع ي ه ه

ش نعخفحيهتيع جمحق عآلجغيعش ممخص جليعم مض جنسلكن ظَّـ عجنخييعحملكن ىُّـتخمب جلمت يظن : ي
عحممث ش نظجغيعن عآلجفمثلكظش نظن جلىغقعألمث  جلمبمث عجنسالن ع  جلمبمث يهنحيهتيع عحك عخفحمث
 . هنحيهتيع عحك عخفهبمثمن نظجغيعن عآلهنلكمعملعجنسالن

جفمثيطمل عجع معيعممخملكم عجليط عجنت وحممشن جنهئ عحك : مض خف خم ي  ي ]هنظهيمل [ه هنبيطظي
لكيعيقجن  ىُّـحيهتيع علكو مض هن ى حفلكك هن هن  ه نهنيعمعبملش عجنىععغىجللكغي معمتي

ظمل  ]جلمف عجنىععغ: ظه [ جلمبمثهتلكى قجن عيحكىو ي ُّـجيمبشلكىيهتي هن هنيععمعمك معمتىغهحضمه
ىهبملألظ هنلك جلمبمث  هن هنخيلكذه نَّـىعع هنخيمتش جعىعجن عيجلتبلكقيعي  عإل قيض( عجنهلُّـخيمل ي

ون ظحكخصظظ )جلمتهت يي خممثهيمثمل عحل ه مع عغيهنظ نقجن هن شي  َّـىعع ى هنسلكألىهتلكغ ظجع
...يعجنهي

هنمل جعل )( حك ل هن ض هنجنمبخيالهنمل جفس قعفن ظهنحل قحكلكجنمل خممثهبمل مض َّـىعع عخف ه ه عجنهئمبهبمل عجنخيمبمثلك مض (يي
خممثهيمثمل عآلحكخصظ عحلسمت ظلك عجنبلكغ عجنسلكفق هنمتهتلك ) يمع يخممثهيمثمل عآلحكخصظ جلمتيط مض هنخيمت مع(هنحفمه

جفلكغ عخفهئمثمل جنمبجهمثىط ) طضض(ط ممىعجن ُّـهبهئ هنيععمغخيمل عجنبلكغ )عحلهئخصظ نعجنخييعحملكظ يهن عجنهيت ي
عن  ق (جضمث عجنيطُّـ جع جليعمحش حتمن جلمت يمض هنخييعحممل عآلحكخصظ عحلسمت عجنت جنيعغ عجنخيىغغش نهنلك ر ي

ق هظن ُّـجيمب هنمتهتلك جنهيحيلك نهنلك ي ر ل مض عخفبحهن عجنيع). ى ض عجع هن هنحكمثمسجخ معهيمهمث ظممثيع حصىعع عخف
 .َّـىعع عجنهئتلكغ

عجليط )( خف مخهتمثيط : ط ممىعجن عهثحييعطضصك) طص(عخفجيمبمك : خكتمثلكذ جعتخيمبمثمئمل عآلشمخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه خممثهيمثن طصضض كصف: يعجنمئ  خف ممتلكغ طعجنهيمبسهيمل: مل عآلحكخصظيمض مع

.صضضلصضض كصف: يجليحكهيلكق عآلقجعخيملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلعآل



 
ؘّ ؘؙ  

 ؘ ؘؙ  ؙؚّآ  
جن   لجللكفغل  وجلمبي مم يمعهئهب ظرمثمل ل عجنىعه معيطنق جف ض يمض ظرمثمل عخف

ش حممسرمثمل يمعتجمف نمعمتب هن ظرمثمل ي عهثخص وجلمبي مم يهنسلكأل قجن عجنخيمب نظجعحلكجغ ي
م جلمف ظرمثمل جلمب هنلك خم ط نجنىعع حممبمب جل ض وهن م ظني يجعيطشي خم هي جلمف ي هن عجن

ل قجن عجنخيمب نمعمتمئمثح نمعجهخمثمه جعلكجنمتسبمل جنمبمتلكمكيع مض قجن عجنخيمب ض حممشقع ش هن
ش  جلمبيهثخييعم ظرمثملظقفهثلك ظن  ي عجنخييعحملكن عجنمتحييعه نعجنسبمك عجنىعه ست فقعحكت
جلهثخييعمييجعيط ظن  ض هني ظ هن يش نخميط هنيع هنخيمتلك ظني ل َّـىعع عجنخيمب َّـي ض   هن

ف عخفحىش  مغ جفمثيطَّـلكينعجنىععغ عخفمئيطحكملعجن مض جلمب حممسحكلكق عآلجعحلكغ عقن ش  نمع
م َّـىعع عخفبيطظ عجنخييعحملكن عجنمتحييعه  ق جف ل معتهبح ض نجعمثلكن جفمئمثمئت نظجعخيلكفن نعخف

ط جنىعجن عن  يظهث خممبمتلك حممثخص حكب نمعهيمهمث هنسلكألمب يهن عخفهبهئ ظن هثبيطم جلمت
جفمثيطط آلعملعجنخييعحملكن عجنمتحييعه  جنيهث جلمب عجنت جفمثيط نهنلك ُّـيطنق جف   ُّـبحهن جل عجنت

ل نهنتهييعجلملههن هنسلكأل حصلك جلالخممل ض ه جعىعجن عخف  . جلمبمثي
ي معتجمف ظرنهن َّـمتلك ط آلهث ي ق مض هنسلكألمب يمثمل َّـىعع عجنخيمب نذنقغ جعحث نعجنمي

فيُّـبحهن جل ظَّـ مغ يش حمالجعيط ي عحصوجعحهني مم  نعجنت َّـ ظحكلكقش هنسمسجنمل مض عجن
 نَّـىعع عخفمتب عجنهييعُّـيط عجنىعه َّـ عجنبيطعُّـمل شظ عآلظمثعقن هن هنخييعحممل َّـىعع عخفبيط

ش حمهلميعآلنم  نشنعجنمتهتلكُّـمل  جعهلم وجلمبي مم نعيحفيعش نعجنحيلكَّـيع نعجنبلكلك
ش حمخص هن ي َّـ ظخمهنخيمب عجفيط عحل  خظش حملكجنخيمب عجنبلكجفهن جلمت  نظجلحيفعن عجن

ن  .ممىعجن ظخم نظجلحي عجنخيمب
هخملكم  هث  مل َّـىعع عجنخيمب جلمف جمحقن هني مض جعمثلكهث آلخحممثظيطق عجنيطُّـ عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ن هن نهنتخيمبي عهثخص جلمبي مم لك مملكن خمينخف: عجنخيمب ش مملكن يَّـ جعحسمك هنخيمب مئ
يي جنهلم هنتخيمبط ظخحمهتلك]نَّـ جلمب عجنخييعحملكن [يعآلحصعجنخيمب   مئ نَّـ عحل

 . ]...معخيلكمل[
ن : نخملكم عجنمئمثخنه مض جعمثلكن قجن حمهتىعع عجنخيمب ظخم هن مجمث عجنخيمب

جل نجلىغغ هنسلكألمبطينظجلىغَّـلك ض هئالن نعن مملكن  نجلمب عحلهئهبمل نعجن.ي جنهلم هن
ل َّـىعع عجنخيمب ض جلهتخص هن ض م يبحهن حممثهتخص جل مممثهيمثى جنهئ ي ُّـشهظُّـٰهلك هن مل نظ

ش نعجنمئيعغ هنمت عجنىعه َّـ عخفمئمهيط  عآلحكمت نعخفجيمبمك عآلجلمف هن يعجنخيبيط عمل قجع
ن نعآل  .معمثلكن جعلكجنجيلكجللكغحتمهمث عجنخيمب

نهنعقع ظقفهثلك ظن هثجيعه هنمئلكقهثمل خييعحملكن عجنمتحييعه َّـ جلمب يمشن عجن حمش جعخل عجنخيمب
جلمب عجنهيمئ يظهنلك  ُّـبحهن عخفسلكأل عيجلتمئلكفُّـمل عجنهئمقهش نيهثمممقط آلعجنهيمئ عآل

م عجنهيمئيظهنلك عآلظمييع حمهت ُّـبحهن مض عجنهييعنل عجنيطُّـمتمثملش ن  شعجنهيمبسهيمل حمهت مممسظ
جلمل عجليط عجنت معسلكجليط جلمف عيحكتمتبلككوظه جلبلكقغ جل مصهب ط نجنىعع حممثهبهئ  هن عجنمئ

م م عجنهيمئ َّـ جلمب هيمبسهيمل ين عجنع :عجنمئ م عجنهيمئ عآلمممقش نظظ م ظظَّـ ظظ
 .عجنهيمئ عآلظمييع

 عجنىعه فجللك عجنمث حكلكأليع عآلهثبمثلكظش نعجنثهبيعغ عجنت يعن عحصيطم عآلحكلكقيجغ 
عغ  جفمثيطش قجن مل َّـيعآلحصمثعخكجكمممن حممثهتلك حكلكأليع عجنيطجل  جعمثلكن نعجغبلكغ جفمئمثمئمل عجنت

فه مغ ملش يعآلحصمث عجنت معبتمت جلمبمثهتلك مجمث عآلجعحلكغ مليظمبمث نعجنيعمممثىغغ عآليعخفبيطظ عجن
ل جع) (  جلمف شينحكتتخييعم مض هنيععجف جللكجنمثمل. ضك: يهبمئيطهنمل هنمهبلكف عآلهثيغهنهيتلكف عجنميمثمك عخفجيب

جل جلمب عجنهيمبسهيمل نعجنهئالنش نمممث  ض ل جلمب عجنخييعحملكن نهن ض ُّـخيتمق يظهث مجمبمل عجنهييعم جعخل هن
ل عمل هنمئيطهنمل ممتلكغ  عجليط(يظجلمف نظخكهب نظممثيع عجفلكلكملش نُّـهبهئ عجنيعمغ  جنمهلكأل )مخهتمثيط عجنمئ

 .نخجفمتلك جلمبمث ملعجنيطُّـ عجع معيعمم
  .ض ك:قحكلكأل عجنمئمثخنه) (



صض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
جنمثعحل ش نحصىعن عحلمئمثمئمل هنيععمعمك نممخصيغش يهئجههيمثملعجن نعجنمئمببمثملش عيحكتيطيجنمثمل نملمه

جفمثيط  جفمثيط جلمتيط عآلهثسلكن عجنخيلكفه شتمب جلمت جلمتيط عآلهثسلكن عجنخيلكمسش حمت يحممشن عجنت
جفمثيط جلمتيط عآلنجنمثلكظ جلمت جلمتيط عجنخيمبخصظش نجلمتيط  ش نممىعجن عجنت عجنخيلكمس ظجلهب نظنحك

 .عآلهثبمثلكظ جلمت جلمتيط عآلنجنمثلكظ
يهث عجع  ل جفلكخكلكنل هلك ه حفمب عآلهثسلكن ي جضتلكمغلك ني جللكجعث خميط عإل معخيلكملينخفلك مملكن

ش ومبومعخيلكمل حف غ جفسمك هنلك معمئتٰهمث حكخيت نمكيعحممثت يمئ آلُّـمهلكجن عمل ممخصجن عخفجيمب
م عمل عجنهئخصم نظنجن هنخييعحمت حكبحلكهث ظ يط نجنىعجن نقف عحلهن ينخك عجن

يش نظن هنمتلكقم عجنمئيعغ هن عجنىععغ عخفمئيطحكمل َّـ جعحسمك  جلمف عخفخييعحمملنعجنجكجممثمك ي
غ مجمث عآل  .جلمبمثهت عجنسالنهثبمثلكظ نعآلنجنمثلكظ فقمغلكغ عخفخييعحممل عجنت َّـ هنجيمب

هثبمثلكظ يظن عآل : نَّـشيعجنمئيعظهثمثملي ظحفيعه جعمثمتتهتلك عيُّـلكغ هَّـمتلكم جفمئمثمئمل يعنيجغ 
ط خملكم معخيلكمل ن حممثخص جعمثمتهت عضهم : جلمبمثهت عجنسالن ُّـتهيلكضمب رسل فضلنا  ْتلك ا ُ َ َْ َ َْ َْ ُ ُ ِ

عضهم درجات ع  م ا ور عض منهم من   ٍ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُْ َ ُْ ْ َْ َ ُ ْ ََ ِ ٍ يمعمك  نُّـجك)صضص: عجنبمئيعغ (...َ
جفمثيط ختتمب جفسمك هنيععمعمك عآلهثبمثلكظش حمبمئيطقي ظنجلمف قجن يهثب ي مم  هنيععمعمك عجنت

جفمثيط عجللكأل جع ن هنيعمعبمل عجنت  .معهئ
ي َّـ ظممهب عآلهثبمثلكظط آلهث عجنمهلكفق يظمف عإل جلمبمث نظجنهع ي جضهبيطيمتبيظن عجننجعخص 

فيعآلنم  ق عجنمهخي فش نَّـ عخللكمع نشلكُّـمل خم مغ َم دنا  نجعيطعُّـمل حكمبسمبمل عجن َ ُ

ته: حممئيط خملكم ظهنحق عخفهسهنمتخل جلمبمث عجنسالن) ص( ين معر ُأول ا ُ َ َ
ِ ِ

ْ َ ُ َ
مال معرفته ، ِ و ِ َ ِ

ْ َ ُ َ َ ِصديق بهاَ ِ ُ ِ مال ،ْ ُ و َ َ َ

صديق به توحيده ُا ُ ِ ِْ َ ِ ِ ِ
مال توحيده اإلخالص ،ْ ُ و ََ ُ ْ

ِ
ْ

ِ ِ ِ ْ َ ُ َ نه،َ صفات  مال اإلخالِص   ا ُ و ْ َ ِ َ َ ُْ ْ ُ ََ
ِ
ْ ُ َ ِشه؛َ  َ ُادةِ َ َ 

موصوف ها  ا ِصفة  ُ َْ ْ ُ ْ َ َ َ
ٍ َ ُ وشهادةِ ،ِ َ َ َ صفةَ نه  ا وصوف   ِ َ ُُ ْ َ َ

ٍ ُ من وصف اَهللا،َْ  َ َ ََ ْ قد قرنهَ ُ سبحانه  ُ َُ ََ َ ْ َ َ َ ْ، 
ناه قد  ُومن قرنه  َ َْ َ ُ َ َ ََ ْ قد جزأه،َ ناه  ُ ومن  َُ َ ْ َ َ َ ْ َ قد جهله،َ ُ ومن جزأه  َ ِ َ َْ َ َ ُ َ ْ َ . شمي عجنبالجمملش عخلجيبمل عآلنمل....َ

جفمثيط عجنمهيطنمش عجنبلكغ عآلنم مض: عهثحييع) ص( جفيمع عغ عخف .يطُّـ نعجنخيلكقحمخلي جغ
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َتد َ ن قاب قوس أو أد * َ َف َ َ َْ َ َْ ِ ْ َ َْ َ جفمثيط عجنىعه مغلكظ يمشن عجنحم) طلط: عجنمتج( َ ت

جفمثيط عآلممهب نعخفيعمعبمل عآلجلمف نعخفبيطظ عآلمع  .يجع َّـ عجنت
جفمثيطُّـمل جفمثيط : خملكم عجنجيبلكلكبلكأل مض قحكلكألمب عجنت ظجلمت ل نَّـىعع عخفخيمت هن عجنت

يخفمبمل عخفمئيطحكمل عآلحكالهنمثمليجحلك عهثهييعف جعمشجغبلكمع عل  هنمت عآللكالخم ي  نخملكهنمن جع عخفمب شي
عجفيطُّـمل نظهث  جفمثيط َّـ هنمئلكن عجن ينعجنهلعأل عجنسلكجنهيملش حمحيلكَّـيع هنلك جعمبميمتلك هنمتهت مض عجنت ي

عمغبمل عخفستجهبخيمل جنمههيلكغ عجنهئخصم  .معخيلكمل عجنىععغ عجن
ي جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ل عجنىعه َّـ ظخم :َّـىعع عجنخيمب ل ظه ينجنىعع حممشن

نط جل نَّـ عجنىععغ عخف جنهلمعجنخيمب ض يمئيطحكملش حمٰهال جل ظهث هنيطعق عجنمئيعغ  هن هي
ش ونهنالم عخلمب هنمثملش عجنت ى م عمل حمهت عخلجيلكجعلكغ عخفخيمه ظ ي َّـ ظُّـٰهلك حكمب عجن ى يى ه

يش عجنىعه َّـ هنيعخملكغ عجنخييعنف عمل هنخييعحممل قغ عآلقجعلكغش عجنت يَّـ مك عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ
ه  . نعهثىغعم عجنهئتمكظ هن عرلكف عخلمب نعخلمبمثمئملش نجعخيهن عآلهثبمثلكَّـ عجنميلكُّـمل عجنمئمه

ونهثخي هنلك  ونجنخيهبيعه ): جفهيحي عإل معخيلكمل(ي عجنخيالهنمل جفس قعفغ ظهنحل هثلكخملكم ظحكتلكقى
قُّـمل  يهن عجلتىغم جل عجنهئتمك عجنخيمئمبمثمل نعجنمهح عجنخييعحملكهثمثمل جحلك ظَّـيطهتلك عآلُّـلكفه عجنمت ي يي و

ك عحلهئ عجليط نخف عجنمئمثخنه جلمف حممه حممئيط جلىغم هثهيس جل  ...ممتهبهتمثيط عجنمئ
  جعسخيلكفهتلك نجفيعهنهتلك هن عجنمتمثشيظمف عإل جلمبمث نظجنيحمهت عخلجيلكغ عخفحهبيطه 

ه  .عجنمئمه
المض ظه قهل ينيجعيط جنبلكجفثمثمتلك : ه ظُّـٰهلكنخملكم ع و نهنهئلكني ع ظن ل  مملكهث يظن ُّـخيمبهب

ى عخفمتجيمئمثمل نعجنخييعحملكهثمثمل نعحلعجنمهح ي يهئهبمثمل عآلحكالهنمثمل عآلظمثمبمل حكالمس جنمبخييعنف ي ي
عهن عجنيعنعألمثملش نظن  ف عمل هنخيلكقم عجل ش نعجنمهخي عق عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ يعمل حمهت ظ ي

جفمثيط) ص( ش قحكلكجنمل عجنت جفمثيطُّـملش عجنخيالهنمل عجنسمثيط جضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأل يعجنيعحكلكأل عجنت ي .ضص كضحممه: ي
عق ) ص( .ض كصف): مليعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمعخيمبمثمئمل جلمف (هنهيلكمعمثِّـ عآل
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ي جنمبهئجه عآلمع عخفحهبيطهس ظهثهيدهعحلهئهبمل نعجنخييعحملكن معهيسحق حكخيلكفغ  نظحكلكق شي

 .عجنيطهثمثلك نعيحفيعغ
ينخملكم ظُّـٰهلك مض جعمثلكهث آلر يخفلك مملكن عجنخييعحملكن :  هنلك َّـىعن معيعمجتمثمل جلمب عجنخييعحملكنه

 جنىعع حمهيلكأليطمع َّـ عيجلتالظ جنهيهت عخلجيلكغ طعجنتهيسحق عآلهثهيد جنمبمئيعظن عجنهئيعُّـَّـ 
 ....يظمف عإل جلمبمث نظجنيطه يعخفحهب

جفمثيط  شهثحع عجنخيمب معيعمغ عجنمثمتلك هيلكأليطغ َّـىعحم شعقن يجفمثهن هثتمببيغ هبىعع عجنت
ه حصىعع عجنخيمب َّـ ظن هثٰهحي عجنمئيعظذيعجنمههبيطه  شخلي خميعظهثمثهلك ظهثلكحكوش حملكجنميلكُّـمل عجنمئمه

حميع جلمف هنملينهثت و هثهييغ هنتمئ ي جفمثيط عجنمههبيطهو  ....ي جعلكجنت

.س ي ُّـهيجكم عجنمئيعظن نعجنخييعحملكن نعجنمقَّـلكن مم هنمتهتلك جل عيحفيعش شلكُّـمل عجنهيمه عجنثلكهن)ص(
ك عحلهئ )ص( .ضصلضص كصف: فقنق خف حممه



 
ؘؙّدؘ   

 د تؘ ؘ
 و جعجههئيعجنخييعحملكهثمثمل عخفخييعحممل يُّـملمتحييعنعجنت معيعمعبيش جعيعجنبلكجنميمل عآلرمثمل هن عخفبلكجفهن 

ف ش هنبلكخ  . نجفمئمثمئتينهنلكَّـمثتجعحهن عجنهئجه نعجنجههت
ينُّـخييط  ل عخف عَّـىعى يمعمثِّـ هثحييعُّـمل عخفخييعحممل جلمتيط ي هن ظَّـ هنهيلك جعشههنهيتلكجفلكض

 هنمهلكفق عخفخييعحممل نظفنعهتلك جلمتيط عجنخييعحملكظ نحتمبمث قجن بحهن مضيعن عجنعجنخييعحملكظط عق 
لكمثيطغ جعهبخييعحممل شيلكالل جلمف جفمئمثمئتنعي هنمل عجنهيهئيعُّـ جن عجنخيالخممل عجن عجنت مل يعخفمتحي

 .يُّـيطجلمثهتلك عجنخييعحملكن
يمبخييعحملكظ هنمتجيمئهت عخللكك هبىعع عجنهي جنينممخص ظن عجليطَّـ مض ممىعجن  شي حص خم

م جلمبمثهتلك فعجنهئجه هن حفالم عممتسلكغ عخفخييعحممل نعحلمه  . نعجنجههت
شخفخيلكقم َّـممتسلكغ عيحمجييعُّـ عجنخيلكقم   حصىعع مل نعيجن عجنجييعُّـ عجنهئجههي

غ عجنمئيطحكمثملعجنهئجه َّـ عجنمئمبمك ي نعجنمئ  .لكجمحقر ني
هبخل خكمثأللك هن َّـىعن عخفبلكذ عجنت ُّـيعمعهئىغ جلمبمثهتلكهثيعُّـيط ظن هثنَّـمتلك   عجنخييعحملكن  جلمبي

 .عجنمتحييعه

.)فعن مكمب(ش هنمت ي جل هنمتجي جلمب عجنخييعحملكن نهنمثىغعهث مض عخفمئيطهنمل عجنتلكجنمثملي حكمتتهئمب)(
.ي حكمثمسجخ جعمثلكن عخفيععف هن عجنمئمبمك جلخص خميعُّـمك)(
ن  هن ممتلكغعجنخيخل عجنس )( ن لكفحكمل نعآلقجعخي ن مض خف عجنخيمث  جنسحكتلكق جفس قعفن ف عجنخيمث

غ عجنمئيطحكمث يظهنحلش مض عجغبلكغ عجنمئ .مل حميععمغي
ي هن َّـىعن عخفبلكذ نجعمثمتلكَّـلك جعجههئ نعم مض لكمثلكغ خجفمتلك جلمف مخهتمثيط و نخميط نخمهيمتلك جلمف ممثحق)( وي

عجليط .)فعن مكمب (ملش هنمت يجع معيعممشعجنمئ
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  ة ؘؙء ؘ ؘؘؙ  ؘ د 

ن هنمتهتجو جلمبي جنهئيحممث ظنيخك ي يجحلك   جع جنمتمث عخفخيلكقم ي شتيسهلك هن عجنخيمب
ط جفمثهن  ف هن قجن عجنخيمب م عمل عحصيطم عخفمتجه ظ  َّـ عجنجييعُّـ متهتمييعن عخفنعجن

ظ عمل عحصيطمنعخفسحق ومملكن جنهئ جلمبط جنىعع  نعخفمئمهيط عجنىعه ُّـ  ُّـهبهئ ه هنمتهتميي
هجلمب عجنخييعحملكن ظُّـٰهلك نعجفيطنش هتلك ظن هثهيمثيهن حفالجن عجغبلكغ عخفيطجلمثلكغ نعجنهييعضمثلكغ  ه

ن عجنت مختمب هنمتهتجلك حفلكظ معمبهن ي عجنخيمب  . هبلكهلكه
 نجنهئ هنلك َّـ عخفمتهتمي مض جلمب عجنخييعحملكنط

عضِّـ هن مممبخصغ عجنخييعحملكظ ظن ظو نلكيعُّـوهنمتهتميظحمٰه  يعجن  عمل عحلمئلكأل و هن
ف(َّـ   .)عجنهئجه نعجنجههت

ش جنهئمتي خيمئ عجنهيهئيعه يظن عجنهت ُّـخيتمئيطنن ىحممسممثيع عجنخييعحملكظ ي ُّـمتهئيعنن عجنخيمئ نخممثهبت
م عمل مممتهتهتلكش جعخالم عجنهئجه جل عفقعم جفمئلكأل عآلهخملكد ظ  ل عجنىعه خكمثلكظ نعجن

 معمب عحلمئلكأل عممتمتلكنُّـهبهئمت  يهن هنيعمعبمل عجنخيمئ عجنهيهئيعه ل  حممشهثنظجلمف  ظقخم هَّـ هنيعمعبمل
ق يهنت هنلك مملكن ظلكحممثلك حفلكجنمهلك هنمت ه غ عجنمئيطحكمثهعه ق عجنمئ ي جعمت ن ملي يش نجعلكجنتلكمظ حمهت ُّـهيٰهمب

ه حكتتخييعم جلمبمثهتلك يجفمئلكوش آلحكبلكغيعجنخيمئمبمثملجلمف نلكيعُّـمئهتلك مل يعخفخييعحممل عجنهئجههيمث  .ي

ف ي قجعخص مملكن َّـمتلكم هن ُّـخيتمئيط جعلكجنت)( : عجنيعحكلكجنمل عجنمئجهحقُّـمل: عهثحييع(هييعُّـ جعخل عجنهئجه نعجنجههت
ش جنسهثمهلكقهصصصك: ط هنمهبلكف عحصيطعُّـملش جنمبهئلكخكلكذصضصك ط ضصصك: ط هنمتلكقم عجنسلكأليعُّـ

جفلكغ  يعخفهئمثملعجنهيت م)طضض كصف: ي يعن قجن قعمغ جنمبتهييعُّـ جعخل هنيععمعمك هثهييغ : يش عي ظهثلك هثمئ
ن ش حمبخيىش معمب عخفيععمعمك ختتمب جل عجنبخيىش عيحفيعطعجنهئجه عخفيعمعبمل عآلجلمف  نجعلكجنتلكمظ معهئ

فشظحمٰه هن عجنت فنشلك  نجلمف عآلفقعم مض عجنثلكهثمثمل ش حممثجيمب جلمف عآلفقعم مض عآلنمل عجنجههت
 .عجنهئجه

عجليط) ضضلطض(عخفجيلكجنمك : عهثحييع )ص( ك جلمتيط عجنط ممىعجن خف  نخجفمتلك جلمبمثهن مخهتمثيط عجنمئ هيمه
م عجع جليعمح   هن عآلفقعم ييش جع َّـىعع عجنهيي حمهئيعهو جعجييعُّـ هثحييعهنَّـىعع ي ُّـخييعحم جلمئ: خم
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ؙ ؘ ّت  

ض عجنخيمئ نهنخيمتلكنش يجفيط مل جلمتيط  عخفخييعحميهثحييعُّـملي عخفهتهبمل مض يعخفخييعحممثملجللكغ هن عخف
هن شجنخييعحملكظع ش نخميط  مض جليعم ظَّـ عجنخييعحملكننَّـ حممثخص ُّـيعمعبيش جعهبخيمت عجنخيمئ نهنهيهت

ضيظخكلكق جمحق نعجفيط هن ظَّـ عجنهي جغ عمل َّـىعع عخف  .يعجنخييعحملكهثمثمل يل مض لكمثلكغ جعح
همثلك ظن جفمئمثمئملي مممبهم هنخيمتىيطقى هنلك ُّـيمميجفيط عجنخيمئ جلمتيطَّـ َّـ  ي عنيجغ  .ي مممبمثمله

ن ش عحصوجل ممجهي عي ُّـهئ ق عجنخيلكمس عجنمئلكجعمبمل آلقنعجفي م ى هنمت ُّـخييعم هنلك ظظ ظ  نخم
ق: عجنمئمثخنه مض خجف ش لك ش جلمف هنلك َّـ جلمبمث ق نحتمئمثمئ عق هظهش َّـىعع عآلهنيع عخفىعمم  نقعظ ظلك

ش ظه عجنمتحييعهش حممشن قيعجنخيمئ ش ُّـيعحم عحلجمك جل جلخل عجنمئمبمك نسيط يلكذي قجعو عفقعمم ستلكف عمل هث
قش جع ُّـهئجه مج عحلمئلكأل  حمحقعن عجنمئشجعخنن هثمثملمبمك جعىعجن عجنمت لك عجنخيمئ ينظهن. ملي نعآلحصمثيعجنهئ

ي نمعيعمعمثمك عخفمئيطهنلكغ نعآلخكهئلكم عجنمئمثلكحكمثهجعجييعُّـ عجنمتحييع عجنهيهئيع  ُّـخييعم هن  ملش حمال ُّـهبهئ ظني
ق ي عي لك ي معهيمثيطي آلشطهَّـىعن عحلمئلكأل خكمثأللك هلكَّـلك جنىغنهنلك جمحق ي جلمتهتلك عجنالقهنمل عُّـيعخللكقمغمثملعجغبلكغ عآلهن

عم عجنجه. زجعخل هنمليلكقجفمل يجعيطنعآلخم ن ظمغىغععَّـلك هنخيمب هبلكش ي خمبمبهتلك عن مملكن عخفحيطنف هنيعممه نظن ُّـهئ
هنعن مملكن جعسمثجيلك ي مغىغظ جن مض عجنخيمئ ني مض عخللكقفش حمال . مينعجنهئالن حممثهتلك مملكجنهئالن مض عآلن

عقن عجنبمثي عي ُّـهبهئ معخييعُّـهي جنمليجعلكجنمب مغ. متملش حملكحلمئلكأل جلمف جفلكحصلك مصهت  عجنخيمئ عجنمتحييعه يحمهبت مع
نعمل هنخييعحمتهتلك هن جمحق  ش ُّـمئ مض معمث ي عحللكمغبمل عُّـلكن جل عفقعممهتلكش ممخص َّـمعجيهتحق عخفح هن عجنيعُّـ

عظ نعحلحقغ ك عحلهئ جنمبمئمثخنه ....وجعمثيطعظ عجنحيمبهبمل نشبيش حفبجيمل جلجه  جعتخيمبمثمئمل شخف حممه
.ضصص كصف:  جفس قعفن ظهنحليعجنخيالهنمل

عن  حتمن ي هنستمئو نهثح عين مض ظيطف عحفيععمغهتلك ممهئتلكغشيلك خميط مجخيمتلكَّـلك نهثحيهبمتلكَّـلك نعجنت مممتي)ص( جلمت
م عجنخييعحملكن عجنمتحييعه( عآلحكتلكق عحلمثيطقه خميط ظلكمبمئ ي عجنسمثيط  مملكنو هنتهئلكهنومض هنهلنل) جلمب ظظ

ونظخكلكق جن نجفهن عجنجيمببمل نعخفحمئمئخل جلمف هنتلكجعخيت نعجنهئتلكجعمل حممث مض هنمتلكحكبلكغ ي  ممثحقغش نَّـ هنلك ي
ميشيس ن عجنبحثمثو معمسحكمثيغ ظظ ي جنهئ جلمب هن عجنخيمب م عجنهيمئ عآلظمييعي .مل جلمف جميععق جلمب ظظ

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ) طض(عخفجيمبمك :  عهثحييع)ص( ط نممىعجن خجفمتلك صطصك: هن مخهتمثيط عجنمئ
ض هن عجنتهبهتمثيط .جلمف هثهييغ عخف



طض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
غ عجنت :ش نهن علكالخملكمعي جليطغوخيمئ علكالخملكغ جنمبي عن:ظه ي هنلك ُّـجيمب جلمف عجنمئ ى

هنمثمل جعلكجنمتحييع نعجنمقَّـلكن يمعيطقم عخفخيلكذ عجنهئمبمثمل عخفهيهت ي ى  .ى
غ عجنت معيطقم عحلمئلكأل :يممخص ظن هن علكالخملكمع ى هنلك ُّـجيمب جلمف عجنمئ ى ي فُّـى مغ مل يعجن

مغيطعنش حملكجنخيمئ  يعجنهئمبمثمل عجنسخيمثمل جعلكجنهئجه نعجن فحكمتىط ي مغ  جن هنيععمعمكش وي هنجههئوهن
غ ع عجنمئمبمك نعخفيعمعبمل عجنخيلكجنمثمل هنمت َّـ حكجيمل يعجنمئ يجنمئيطحكمثملش نعخفيعمعبمل عخفت َّـ هنلك هنمت ي

غ عخفهيهئيعغش ن عجنيعحكهبمثمل نَّـ عجنمئ يُّـيطقم عجنخيمب ي ي َّـىى  . نعخفيعمعبمل عجنيطعهثمثمل هنمت َّـ عجن
فُّـمل حكخي هنمثلك ظن جفمئمثمئمل مممبمثمل نمغ هحمهئ هنلك ُّـيطقم هنخيمت مممبمثلك هنهيهت ه ي ه ه ه ي يي ي همثملش ُّـمهيطم ه ي

عظشيجلمبمث جفيط عجنخيمئ نقحكهب ممخص مض ( مملكن قجن عآلفقم جعلكجنمتحييع نعجنمقَّـلكن ه حك
ن عجنهئحلجع مغيطعن ) يخيىش هنيععمعمك عجنخيمئ هن عخفهيهت عحكجيمل عجنهئجه نعجن ممخص (ظن جع

يمض عحلمئمثمئمل عجنهئمبمثمل عجنسخيمثمل فُّـملي مغ  .) عجن
ش قهثخي م عجنخيمئ هن لك يظن عجنخيمئ : ي عهثخص مملكن هنمتجهمس عجنتهييعخممل جعخل عجنخيمئ نهنلك حم

جعمل عجنمث  ن عخفمتس ن جع نُّـخيمقنن جل عجنخيمب جن يجعلكخفخيمت عجنىعه ُّـتيطعنم جعخل عجنمتلكق نُّـمئ ى
غ جعلكجنخيمب ين عجنيعحكهبمثمل ل حكمثخص لكلكألهيمل عحلهئخصظ نعخفجهلكألخل هنمتهت ل عهثخص ُّـيعُّـيطنن جعلكجنخيمئ عجنمئ ي يي ي

حكيش  رمثمل نعخلمثلكجنمثمل جعت ن هن هنبلكفألهتلك عحلسمثمل نعجن يعجنهيهئيعُّـمل عجنت معمسحفىع عجنخيمب يي ي ي
عحكتخيععف عآلنحكلكك ل عجنت معمئ جعخل عجنمهمييعه نعجنهئمقه ل نمعمسجنمثهيهتلك هن عآلظمييع 

ينعآلمممقش ني خك ظن َّـىعن عخفيعمعبمل عجنهيهئيع ه هنجيمب عجنخيمئ َّـ ي عهثخص يُّـملي هن جعخيىش خم
عحك جنمبخيمئ يلك عجنخيمئ مممبيظش ي نهنيععمعب ع عآللكالم عجن يش جمحق ظن َّـهسيظ عحلهئخصظ ضمثمئ ي

 .الفجيظيهبىعن عخفيعمعبملش جعمثيط ظن جفمئمثمئمل عجنخيمئ ظنحك هن َّـىعع عي

ينعجلمب ظن خفيععمعمك عجنخيمئ َّـىعن فقمغلكغ نهنيععمعمك مغىغألمثملش نجنهئ عهثسلكن هنيعمعبمل هنمتهتلك جفت )ص( ي ه  وي
يقجعخص جعمبميمن معبيطظ هن عآلجلمف نمعمتتهت جعلكآلفهث ل   لمعمه عمل لكيعحمخل جفلكدُّـ خفيععمعمك ممثحقغ

.ف ظهثهيلكق عخلالألجليط



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
مغ م عجنخييعحملكظشنعقع مملكن عآلهنيع جلمف َّـىعع عجن ق :  حمال ُّـمبىغن هن خم يعن لك

م عجنخيمئعخفهئلكخكهيلكغ نعجنهئخصيغ عحل ق جحلك : يمئمثمئمثمل حم ن قجن عجنجي يظن ُّـهئ
ن هن عخفخييطنهنلكغ  يُّـهبتمت عفقعمم جنمبخيمئ هنجيمبمئلك جفت ُّـهبتمت عجنتخيبحق جلمتهتلكش حمتهئ ه

ىعجنخنحمملش جع عن معمب عخفيعمعبمل هن عجنخيمئ ل نَّـ عجنهيهئيعُّـمل ل ي معستجيمث ظن معيطق ى ي م ي
ىمعمب عخفهئلكخكهيلكغ نعجنهئخصيغش جنهئ َّـمتلكم هنيعمعبمل ظجلمف ُّـهبهئ حصلك ظن معيطقممهتلك  شه

 .نجعلكجنتلكمظ ُّـهبهئ عجنتخيبحق جلمتهتلك جعلكآلجنهيلكل
ش جنمثيغ هثهيمثلك آلفقعم مم عخفيععمعمكش حمهئخص ظن هنلك ُّـيطقم  وحممتهي عفقعم هنيعمعبمل هنمت ى ي ي ه و

وجعلكجنخيمئ عخفتخيلكقم ي ُّـيطق ش نَّـهئىعع هنلك ُّـيطقى وم جعلكخفتخمثمبمل عي جعخييط معمتىغجن ى يي يم جعلكخفتخمثمبمل ي
وي ُّـهبهئ ظن ُّـيطق رملش حمهتهئىعع هنلك ُّـيطقى وم جعلكخفت ى عجنخيمئ ي م جعلكخفيعمعبمل عجنخيلكجنمثمل هن ي

وُّـهبهئ ظن ُّـيطق حكيش معمب ى ن عفقعمملك جعت ش حممثهئ يم جعلكخفيعمعبمل عجنمتلكقجنمل هنمت عي جعخييط معمتىغجن ه ي ي
غ عحلسمثمل ظن معيطق. عخفيعمعبمل عجنخيلكجنمثمل خم هن عجنمئ ىحمهئخص ظهث ي ُّـمتبمي ظن ُّـت ى يي ي م يى

هنمثمليعجنهئمبمثلكغ خم هن عجنخيمئ  عخفهيهت يش ممىعجن ي ُّـمتبمي ظن ُّـت عخفتخيلكقم عجنهيهئيعه ى
ىظن ُّـيطق يمبمثلكغ عجنسخيمث نعجنهئم عخفهئلكخكهيلكغى هش نجنهئ َّـمتلكم هنيعمعبمل ظجلمف حصىعع عجنخيمئ ملي

ش نمم َّـىعن عخفيععمعمك ُّـجيمب جلمبمثهتلك عحك عجنخيمئ ىُّـهبهئمتهتلك قجن  .ي
م عجنميىغعمظ  جعلكآلجفلكلكمل جعجهبمث عخفجيلكجنمك يخيمئ جنمثيغ هنستمئاليعن عجن: نجنىعع ُّـمئ

ق... هني مملكخكهيلك جنمبميجيلكظ جل مجمث عخفخيٰهالغ  ظحفيع معمتهيتِّـ حممث هننقعظ عجنخيمئ لك
قع ظحفيعه عجنخيمئ  ظحفيعه ُّـبخن هبلكهجلخل ن مض عخفستمئب نظهن ه عجنميمثمك نهنلك حكمثهئ

ش جنمبمئمثخنه:  عهثحييع)ص( ك عحلهئ  صطصنك) يهن عجنهييس عيفهن (ضطص كصف: خف حممه
ك عحلهئ)يهن عجنهييس عجنجهمثث( جفلكغ عخفهئمثمل صضصك: وط نخف عجلمتيطه جلمف حممه يط نعجنهيت ي
.ططص كصف): ي مصمبيطعغض(

عجليط مض عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش جنمب:  عهثحييع)ص( .)طض(مك ش عخفجيمبصف:  ممخصم عحلمثيطقهيسمثيطخف مخهتمثيط عجنمئ



صض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
غ عحليغ ههنخيىغنم يغش نممخيىغم خم غ عجنتهبمثمثىغ جل عفقعم عخفخيمئ ي جلمتهتلك ممخيىغم خم ي ي

 .جل هنيطقمملكغ عجنتهبمثمثىغ
 ُّـخيجيمث  نجنهئمتيهنمض جعمثلكهث جنخييطن عهثهئلكق عجنخيلكقم هنيعمعبمل عجنخيمئ عجنهيهئيعه عجنمتحييع

يجفمئ ني ُّـخييطُّـ عمل جمحقن حممثتيطعحف هن عجنخيمب عجنىعنخم ع ى : جنهئجههي خملكم عجنمئمثخنهي
ش ي عجنمقَّـلكن ) عجنىعنم(نعخفيععف جعل مغيطعن نعجنهئجه هنلك ريطن عجنخيلكمس جلمف حكبمث عجن

 هنمتهتلكش نعن مملكن ي ممالينعجنهئسمكش ني جلمف لكيعُّـ عآلحفىع جعلكآلُّـخصن نعجنتمئمبمثيطش حممشن
ن عجنهئجههيمث ش جنهئمت ي ُّـمبح جعهبيعمعبمل عجنخيمب يهنخيتمقع جعحسمك هنيعمعبت ملط عق جنمثيغ عخلمق ه

 .مملكجنخيمثلكن
غ هجلمتيط عجنخييعحملكظ َّـ جفمئمثمئمثمل حملكجنخيمئ شعقن ي قعغ هنيععمعمكش نهن هنيععمعبهتلك عجنمئ

هنمثيهئمبى عجنت معيطقم عجنمليعجنهيهئيعُّـ ىعجنمئمبمك عجنىعه ُّـيطقمملش ممىعجن هن هنيععمعبهتلك يمثلكغ عخفهيهت  ى
يعحلمئلكأل نعخفخيلكذ عجنهئمبمثمل نعجلىغألمث فُّـي مغ هنمثيمل عجنسخيمثيمل عجن  .مليمل ي عخفهيهت

  هن هنيععمعمك عجنمتهييغش نَّـههنيعمعبمل) عجنمئمبمك( هن  ُّـمئمهيطننخييعحملكظيعن عجنيجغ 
يعجنمتهييغ عجنمتلكلكمئملش ممخص َّـ عجنمبجيمثهيمل عجنيعجعلكهثمث يمل عجنت مخث هنمهيطق عجنخيمب نهنمتب ي

يعخفهئلكخكهيلكغش نَّـ عجنت معيطقم عخفخيلكذ عجنهئمبمثمل نعجلىغألمث ي ى  خملكم طمل هن عآلهثسلكنى
ُّـجيمب جلمف عجنمتهييغ عجنمتلكلكمئمل ) عجنمئمبمك (ينع...:  عجنجهخيمثبيم عجنهييسيعجنمئمثخنه مض ظن

غ ينَّـىعن عخفيعمعبمل هنسخص. خكلكظغمل هنت يمثمل نعجلىغألمثي جنمبهبخيلكذ عجنهئمبهعقع مملكهثمن هنجهلكَّـيطغ
غ :  نخملكم عجع جليعمح....)عجنخيمئ عخفستهيلكف(لجلمتيط عحلهئخصظ جع يحملكجنمئمبمك َّـ عجنمئ

ق عجنخيمئ  .عجنت نقعظ لك
.ضضلصضك:  عخفمتمئىع هن عجنٰهالم)ص(
ك عحلهئ)ص( .ضصض كصف:  خف حممه
ك عحلهئ: عهثحييع )ص( .صصص كصف: ط ممىعجنصطض كصف: خف حممه
جفلكغ عخفهئ )ض( عق ظَّـ عآلحصلكن ) مصمبيطعغض(يمثمل يعجنهيت نش مض هنخييعحممل ظ ش عجنبلكغ عجنثلكهن نعخلهبس



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يحملكجنمئمبمك ُّـيطقم عخفخيلكذ عخفجيعفغ جنهئمت شتمب مض عفقعمم حصىعن عخفخيلكذ جل  ى

 :عجنخيمئ جعمسهنيعُّـ
و هنلك ُّـيطقمم عجنخيمئ هن جعخييطينظ :لّاألو نى قغ هنهيهت يممحلش ُّـجهلكَّـيطن  و جلمف ظ

وعجنمئمبمك جل خميعغ فى مغ فُّـمله جن حكخيملي حفلكقمغي خكخيصو جلمف خكهئ هن  . نمغ

يعخفستيطجنخل نهنخييعحممل جلمب عحص حملكك جلمف عجنمئمبمك : يع هثيس هنلك ظحملكفن َّـمتلكمش نَّـىعططص كصف: ي
م ظَّـ عآلُّـخصن جعلكإل معخيلكمل ظن عإل خميط لكمبمك هنمتهتلك ظن معخييعحم جعخييط ظن جليعحمت جعمسفجن ينخفلك قظغ جلمئ تهتلك ي

يعجنمتحييعُّـملش جلمبهبمن ظن جغ ي ه جلمبخص ظحفيع جعلكإل ي معمه عجنمث هن لكيعُّـ عجنهيهئيعش حملكحكتخيهبمبمن عجنيعُّـلكضلكغ ي
ق هن عإل  ش نعيهثهييععف نعجلمب عغ نعخفجلكَّـيطعغ نخمجي عجنخيالأل ش نعخلمب يجعتهييعُّـ عخفح

عنش نعختىعغ َّـىعن  عألمك عآلحمهئلكقط عق مملكن هنتخيمب عآلحمهئلكق عآلمم ينمعمئيطُّـيغ عجنمئمبمك جل خك ي
ش  ي مغ مغالجن ُّـمتىغم عمل جلبلكفن نُّـستخيجيهيهت يعجنجييعُّـمئمل هن عآلهثبمثلكظ نعجنيعحك نحكهبخيمن ظن عحل ي
يحمخيمبهبمن ظن عجنجييعُّـ عجنمث هن مغهتت ظخميعغ عجنمث هن عجنجييعُّـ هن حمهئيعَّـلك نيحكمثخص ظَّـ عآلُّـخصنش  ي

جن معخيلكمل مننخميط حكهبخي ته هرولة:  خم س أت ش من أتا  ي نعن خممبب نحك مغالم عإل نجلحيهبت
مغ ظحملكك عإل  هش حمخيمتيط َّـىعع عجنت ش نعهثمئجي هن مم هنلك ُّـمسحفىع جلمت هن َّـىعن عجنمئ مغ عجنمث جعهئمب يحمت يي ي
ن ني  قن جلمبخص عحصمثلك جليعحم جعمسن عإل معخيلكمل هن لكيعُّـ عخفجهلكَّـيطغ نعجنتجحل ي ُّـمئبمب مم هجلمبمث هن هث ي يه ي ي ه

ِك:  يفنط نجنىعجن خملكمُّـيع َإن  ذ ِ ِْكرى ُّـجهحق عمل عجنخيمب جعلكإل هن جفمثهن عخفجهلكَّـيطغ  ِ ن   َ ِمن   ُ َ َ ْ َ

ٌقلب ْ عم فعألخصش حمهت ي ُّـبمئ جلمف   نمس ُّـمئ جمحق قجن َ ن جعلكجنتمئمبمثمك مض عآلجف هش حممشن عجنمئمبمك هنخيمب ه ي
يجفلكجنمل نعجفيطغ حمهئىعجن عجنتجمبمثلكغ عآلحصمثمل ي و يش ُّـمتهئيعَّـلكط حممشن عجنخيمئ مثلكغ جعمئمببي مس ُّـجههتيط عجنتجمبوحمهب. و

ُّـ عجنتمئمبمك مض مم جفلكمط نجنىعع خملكم شيطزُّـمئمث ه عي عجنمئمبمك حممشهث ي ُّـتمئمثيط نَّـ  ي نجمحقن هن عجنمئ ي ي ي ي
يعن عجنمئمبمك جعخل ظظبخيخل هن ظظلكجع عجنيعحس ُّـمئمبب مممث ُّـجهلكظ: عجنجهلكقل يش حمهت ُّـتمئمبمك جعتمئمبمك ي ي

ق عجنخيمئ غ عجنت نقعظ لك ش حملكجنمئمبمك َّـ عجنمئ يعجنتجمبمثلكغش نعجنخيمئ جنمثيغ ممىعجن ي مض ي ش حممب ظقعف عحل
ش هنلك خملكم ن  قلب:  يَّـىعن عيُّـمل جعلكجنمئمبمك ظهث عجنخيمئ ٌِمن  ْ َ ُ َ َ ْ ش نهنلك مم  َ ي حممشن مم عهثسلكن جن جلمئ ه ي وي

ق عجنخيمئ عخفسخصغ خممببلك مض َّـىعن عيُّـملش حممبىعجن خملكم غ عجنت نقعظ لك هعهثسلكن ُّـخيجي َّـىعن عجنمئ ي ِْمن : ي َ

ٌن  قلب ْ َ ُ َ ي هن ي حملكجنتمئمبمثمك مض عجنمئمبمك هثحيحق عجنتح َ ن هنخييعحممل عحل قش حمال معهئ يم عآلحص مض عجنمه
ش جغ ُّـمئبمبهتلك عجنخيمئ هن عجنمئمبمك ممخص ُّـمئب هن عجنهيهئيع ي عي جعلكجنمئمبمك ي جعلكجنخيمئ يعحل ....ي



٥٣............................................................................................متنندية ّقلدقات
 ٍللش يلجز عص إدراك قثريّأن اق : ـّاألول نتنجة قالىنتالف  وهصـ الثاين

اقلمب فإلدراقص ّأقا  النحكاره مم إطار اإلدراك اينلنصقض، ؛قص احللاإلش
 .ة قملاملّواجلزإلننة رنش ّممًاقكنصدي حينس عمام رناقمثري قص األضار اق

 رنش هص ،ًلمب قنز قكدرا قص قكادر اينلرفةّأن اق :وقص ذقش زنلرف
 . قص أدواهتاٌ وأداةٌوسنمة

 اقللش ّ عص نندٍ عٰى ومنصد ننلاإلش ىنارمنةّوقص اقمكصص اقتض زندل
قة اقكباطباإلض رضصان اال زنلاىل عمنص مم ذيش اخلرب ّاينتلارف رننان اقلال

اس (  اال عمنص وآقصّصٰىاينملصل عص رسصل اال  لم ا ياء ن ّإنا معا األن ّ ّ

م ّوهذا اقتلبري إنام حيسص إذا قان هماك قص : نننث فال، ) قدر عقو
 . وهص ظاهر.األقصر قا ال يبملص فنص اقساقلني قص اقمّاس

لم(: قصآ عمنص واالّوفصقص صٰى  ّنلصل، أو نبني، أو :  ومل يلش ـ)الخ... ّن
ّ يدل عٰى أن اينلارف اقتض رننمنا األنبناء عمننص ـ ذقشنذقر، ونحص  ّ ّ إنام اقسالمّ

ّ قص اقكلب إىل اقسنش، ال أنص افتق هبذا ًوفس رنناهنا عٰى فدر علصل أممنص، قنال
 . قص اينجمصع رناقبلسً رناقللصل، افتكاراًاينلدار قص اينلارف اقمثرية إرفافا

ّ اقمص، فندل عٰى أن هذه  إىل اقمنش دونٌاقتلبري ناظر: ورنلبارة أىنرى ّ ّ
اينلارف ننلنلتنا اقتض هض عمننا، وراء هذه اقللصل اقتض زنسري مم اينلارف 

 رنجمنس طرق اقسالمّاجلدل واخلكارنة، وفد رننمنا األنبناء عمننص ورناقربهان 
ّاقللصل قص اقربهان واجلدل واقصعس قش اقبنان، وفكلصا مم رشنننا قش  ّ

.٢٤٥ص: ّنكرية اينلرفة مم اقلرآن، قمكنخ منصادي آقيل:  انكر)١(
 ،٣١٠ ص١ج: ؛ اينحاسص، قمربفض)١٥(، احلديث رفص ٢٣ ص١ج:  األصصل قص اقمامم)٢(

 .)٦١٥(احلديث رفص 



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 . جحهئولكيعُّـ

ط جن هثىغجنمن عمل هنيعمعبمل ه حصلك هنيعمعبمليخيمب ظنىنهن َّـمتلك ُّـ م هنيعمعبمل عجنبمثلكن عجنمبهيحي  حم
م عجنخيلكفُّـ ش ظن يعجنبمثلكن فحمخيتهتلك عجنخيمئ شلك حفالم عجنرضنقغ جلمتيطَّـ يملش عهنلك جنهئ

شلك هنمتلكحممثمل حصهجنهئ ش نخمبمبت جلمئ  .ي جنمببمثلكن عجنىعه جعمثمتمن حص جع
 جمحق هثح عفقعم شي ظن هثح عفقعم َّـىعن عخفخيلكقم جعحمئلكألمئهتلك:نهن َّـمتلك ُّـحيهتيع

مش  . !فقعم عجنهيهئيعهش حملكحمهت قجن نَّـ عآلعجنخيمئ
جن نَّـىعن لكيعُّـمئمل عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ مض : هنَّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث مض معهيسحقن ظُّـٰهلك جعمئ

ر لكيهنيع ظجلحي جح عآليف ظنيمعهئمبمثهب جنمبمتلكقش حمهت ُّـخن ش جمحق يمثى عجنمتلكق ظن شيُّـت  عجنمثهت
عظمبهتهظ خيظهث  هم هنمتىغجنمليىغى نجنىعجن هثشظحمهتلكهنهت  نجفمئلكأل ي حتمثيش هبلكش ي معسخي جف

ن هنش هن ظحم عفقعممهتهبملخميعُّـ ع هنلك خكلكظ عإل ظن ُّـمتلكجن معمسنُّـ َّـىعع عجنهئتلكغ   جنمثمتلكجن
مب:  ممخص خملكم معخيلكملشعجنخيىغُّـىغ ِوالكتاب ا ِِ ُ ْ َْ ِ عقلون * َ م  يا لعل َإنا جعلناه قرآنا عر ُُ َ ُِ ْ َ ْ ً ًَ َ َ َّ

ِ َ ْ ُ ْ َ ِ 
نا لع حكيم * نه  أم الكتاب  ٌو ِ َِ

ِ
َ َ ََ ْ َ َ ِ

ْ ُ
ِ ُ

ِ  .)صلص: عجنىغحفيعم (َ
  ؘ ؘ د

م نُّـمسحفىع مض عجليط نعيمغتهتلكف ُّـسحق عجنسلكجن مض هنيطعقف عجنسحق نجلمتيطهنلك  شيعجنسمب
ن عمل عإل معخيلكملشنُّـمتخنم جل عجنيط مغ جع يهثمثلك نقُّـمتتهتلك عخليطعجلملش نُّـت ي معمتب هن  ي

عق  خممبب عخفجهلكَّـيطعغ  هنميلكجنمث عحلمئلكأل حمتمتهئجه جن هيتِّـ جنىش نمعمليعآلحصمثعآلهث
حملكغش حمحق ق عجنخيمئ عجنهيهئيعه معمئ نعجنهئجه  ظجلمف هن وهنيعمعبملمه عمل نُّـجل لك

عن)ص( جلمل قحكلكأل عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل حتمن جلمت جلمل هن مصهب يُّـمل عخفجيب عآلهثسلكن : (ي قحكلكجنمل عجن
 .طصص ك):نعجنخيمئمثيطغ

قغ عجنبمئيعغ (ضضص كصف: ي عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظنش عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل)ص( ).طصصلضصص: حك
ك عحلهئخف :  عهثحييع)ص( .صصص كصف: حممه



ضض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل لكغيهنمئيطهن
هنعآلفقعم ق ُّـيعه جفمئلكأل مس معهئ جلمتيطَّـلك ش ن عخفهيهت ي َّـىعع عجنجي جنتمتهئجه جن جن

 .ي عجنهئجههييهن عآلفقعم عجنىعنخم
 جلمبمث عجنسالن جع ظمح لكلكجنمك يظهنحق عخفهسهنمتخل جلحلَّـىعع هنلك ظخكلكق جن مملكن خص ينقجع

جنجع هة بعد  تّوما برح هللا عز...: مئ اتآالؤه  ال هة و أزمان الف  ،ال
م، فّ فكرهم، و جاهمان ٌعباد   ٍستصبحوا بنور يقظةامهم  ذات عقو

وّرون بأيّ يذك،فئدةبصار واألسماع واألاأل لة األ ،فون مقامهّام اهللا، و ة ّدلبم
نيا إ اآلخرة وهم فيهاّ فكأن... الفلوات ك،   فشاهدوا،ما قطعوا ا ما وراء ذ

زخ  طول اإلّما اطّفكأن قت القيامة عليهم ّفيه، وحق قامةلعوا غيوب أهل ال
ك أل،عداتها نيا هل فكشفوا غطاء ذ اس، ّأنهكّ ح ا م يرون ما ال يرى ا

سمعون سمعون ما ال   . ...و
ل عفقعميحمهئمسن ش و هنجهلكَّـيطعهت معمب هث هن  ظجلمف هن عآلفقعم عجنخيمئحل عخفهيهت

ف غجنمبحمئلك يقنخم هجع َّـ خكهت وأل جعمئ غ عخفهيهئيعغي ي ظجلمف هن عجنمئ  .ي
عجنسلكجن   معيععحمشيعجنخييعحملكهثمثملنعخفهئلكخكهيلكغ  ملي َّـىعن عآلفقعمملكغ عجنىعنخممثي عنيجغ

مم ن معتهيلكنغ جعلكحفتالم خميعجع جنهئمتهتلك ش نملي عآلهثهيسمثجفيعممتجليعنمغ نهنيطه حكمب
 .لكحفتالم عحكتخييطعفن عجنيعنجف جع معتهيلكنغممىعجننجعخييطن هن عخفمئمهيطش ن

م ف هن يعن عخف :نجنىعع حممثهبهئ جنمتلك عجنمئ فمئمه عجنخيمب َّـ  شعجنهئجه نعجنجههت
عخمخيمل ش ممخص َّـ جعحمئلكأل عآلخكمثلكظ جلمف هنلك َّـ جلمبمث يهنجهلكَّـيطغ عحلمئلكأل عجنميمثبمثمل عجن

).صصص(قخم مل  عخلجيبش شمي عجنبالجممل)ص(
ف حممثهتلك معمتلكحكبلك هن خميعهبلك يمممثهيمثمل خملكم عجنمئمثخنه  جعخييط جعمثلكهث حلمئمثمئمل عخفلكَّـمثلكغ ن)ص( مغ ق عجن ق هث ه مكهت

ش نظهيلكظ عحكتخييطعفَّـلك نمميطنقمع حكلكأليش نممثيعهتلك جعمثمتهتلك نجعمثمت ش ظن خممبمل عجن نجنىعجن : ينجعخييطَّـلك جلمت
ي ق عحل ق خممبب جعمت يظخيمك عجنخيمب جعحمئلكأل عآلخكمثلكظ جلمف هنلك َّـ جلمبمث عي هن معمت قمعهي  نعشي



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .نقعظ جللكمس عجنجههتلكفغ

م ك عحلهئ( عجنمئمثخنه مض خجف جلمف ُّـمئ م هنخيمت عجنهئجه)حممه :  جف
هعجلمب ظن عجنهئجه جنميمل ظه ش من عخفيعظغ نمغهتهتلكوهيوجهومم: مئلكمى ُّـش قحم عحلجلكغ:ي

 .قحمخيمن هثمئلكهبلك
ظه  [يعجنميمثبمثملي َّـ عيلكالل جلمف هنلك نقعظ عحلجلكغ هن عخفخيلكذ :هلكنعظجيالجف

ق عحلمئمثمئمث]هن عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ فغ حفلكقمغلك [ملي نعآلهن مغ  ....]هظه عخف
م عجلمتيطه هن عجنهئجه جلبلكقغع...: ونُّـمئ  جل قحم عحلجمك عجنحيمبخصهثمثمل ي

قُّـمل عجنت جعخل عحلمئمثمئمل نجعخل عخف  .م هنمتيلكىيطقىنعجنمت
عرلك عجنمتهيسلكهثمثمل عن مملكن ع...: خملكميجغ  ش نعخفيطعقم خم ىخفيطقم عجنمتهييغ ظن عجنخيمئ ى

 نعخفهييعفعغ جلمف عي جعجييعُّـ معيعمعمثمك عخفمئيطهنلكغ نمعيعمعمثمك عخفبلكفيعجنهيهئيعُّـمل نيمتحييعُّـملعجن
عقن عجنمئيعُّـبمل  مغ عخفهسفه عمل عجنميلكُّـلكغش حمهت لكيعُّـ عجنمقَّـلكن نعيحكتيطيم جعلكجنمب يعجن

ظمبمل عم  عمل عفقهنعجنبخيمثيطغ جلمف عخفمبىغنهنلكغش حمهت نعن مملكهثمن مض قجل ظَّـمبهتلك هن
ظمبمل ش حممبمثسمن هن هن جفمثهن َّـ َّـ مض عجنخيمب عآلقمظ   عمل عحلمئلكألهعحلمئلكأل

همصيعفغ فعغي مغ شلك هن  و نهنمبىغنهنلكغو جل عجنمتسمك نعآلضلكحملكغش جع هن مم
عقنش ي هن جفمثهن َّـونهنخييعنضلكغ عقك نجن ي جفمئلكأل هنجيمبمئملط حممشن قجن  جنمبخي

عقك هن جفمثهن َّـ جفجمك عقن نعجنخي ن عي جعهئجه جفجمك َّـىعن عجنمب هي ُّـهئ  ي
ط حممشن ع  جلمف عحلمئلكأل ه جللكقضملهمل هثسمكيمل نعخفخييعنضمثيخفمبىغنهنمثمل نعجنخيلكقضمثيممىعجن

ق  ي معمب عجنمه ف عخفحىشش حممشهث ُّـيطقم جعلكحل مغ   جلمف هنلك َّـيعجنخيمبهبمثمليعحلجلكغ جعمثمت نجعخل عجن
ك عحلهئخف : عهثحييع. ...جلمبمث مض ظهثهيسهتلك .صط كصف: حممه

ك عحلهئخف  )ص( يش نخميط حفمهيس عجنمئمثخنه عجنهيمه عجنسلكجع هن هنمئيطهنت ضصص كصف: حممه ي
عجلهتلك ك جنبمثلكن هنيععمعمك عجنهئجه نظهث .جلمف خف عجنهيمه

ش خفهسُّـيط عجنيطُّـ عجلمتيطهش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذحممهخف  )ص( .طضصك: يك عحلهئ



ضض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ف عجنخيمثمت مغ ....]عجنخيمثمت [ يجلمتيط معمببسهتلك جعلكجن

قيمعمئيطنيجحلك نُّـهبهئ ظن هثستمتتمي   : هنمتهتلكشهع ظهن
 عجنىعه سجمك عجنسلكجن جعخييط قحم عحلجلكغي عي هئجه ي سمهيعن عجن .ص

فُّـمل مغ  .جل هنخيلكُّـمتمل عحلمئلكأل عجن
هين ع .ص عمس  جعمتهييغ عيعحلجلكغ هنتخيمب ينعي  يعجنميمثبمثملشجنسلكجن نجممثلكجع جل عجنخي

عمس ي س جلمبمث يهنلكن عجنسجلكف ش ممخص نقف جل عآلهجبهتلك جل عجنسلكجن خظحمتمب عجنخي
جن عجنسالن ن: مض فجللكظ ظمح حسىغغ عجنثخصمظ هن خم تجب عن خلقكّو أن ّ إال ك ال 

 . دونكُ األعمالُهمَبُجَ
جنمل  نهنلك ُّـجهلكَّـيطن عجنسلكجنهئجهيعن عجن .ص نش جع َّـ هن جنمثيغ هن هنمئ  عخفهيهت

فُّـمل مغ ُّـمل خمبمث عحلمئلكأل عجن  .يعخفخيمت
غ عجنسلكجن نخميعجع هن عحلمئمثمئمليعن عجن. ض  شيهئجه جلمف هنيععمعمك معتمتلكحكمك هن خم

عهن مم نجمحقَّـلك هن عجنخي غ حكحقن نحكمب  .ينخم
قهه جللكجنمثملهجه فقمغملهئيعن عجن. ض  . هن عجنخيمب عحلٰه

ه هنهيمهه جفمثيطق عيهنحل جعمثلكنيسمثيطنجنمب فش ني  يهيمثملمممث مض جفمئمثمئمل عجنهئجه نعجنجههت
م  جل عجنسمب ش حممئيط خملكم جعخييط جعمثلكهث جنمت جن م عخف(جفمه جعمثحكمب م يحب ملش نحكمب

 جنمبخيلكخفخلش جللكمس عجنميمثمك نجللكمس ه معخيلكمل حفمب عآلهثسلكن مغلكهنخيلكعإل ينع...: )يعخفحبمثمل

ك عحلهئخف  )ص( .طضصك: عجلمتيطه جلمف حممه
هنخميط ظخكلكقغ حصىعن عحلمئمثمئمل ممثحق . ش ظفجلمثمل عجنسحيع مض خكهتيع قهنٰهلكنصضصك: ي هنمهبلكف عخفتهتجيط)ص(

جن معخيلكمل  فلة من هذا فكش :هن عيُّـلكغ عجنمئيعظهثمثمل نهنمتهتلك خم َلقد كنت   َ َ َ ُ ََ َ ْْ ٍَ ِْ َ َفنا عنك غطاءك َ ََ ِ َ َ ْ

وم حديد ك ا ٌب َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ .صضص كطصف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن: ط ممىعجن عهثحييع)صص: م (َ
جعمثمل حمهت : نخميط خملكم مض جعمثلكشخص) ص( م عخفحب يظهنلك حكمب م عجنجهي ن نظ  جلمف هخيس حكلكجعمئلكظن ُّـهئ

مم وُّـمه عمل ممخصجن عخفخيخل جن هن عإل معخيلكمل جعميحق نعحكجيمل جلهب : ظجلمت.حكمب ُّـلكضمل  عجنيع هني



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
غش ظن عآلهنيع نعخلمب  عآلجنهيلكلش ي عق ي هنجهلكجفمل مضطعجنجههتلكفغش ظن عخفمب نعخفمبهئ

ت َّـ خفجهلكَّـيطغ جن عجنخيلكمسش حملكجنخيخل عجن جنىعه هنمتلكحكبملهلكيظجلجيلكن خفجهلكَّـيطغ مم جللكمس جلمثمتن
...  جلمتهتلكهنعجنمئمبمك نعجنهيهسعف نعجنمهيطق جلبلكقغ... يجللكمس عجنميمثمك حكخصَّـلك جعلكجنبمهحقغ

يحمهئخص ظن عجنخيخل ... يت َّـ خفجهلكَّـيطغ جللكمس عجنجههتلكفغ حكخصَّـلك جعلكجنبخننعجنخيخل عجن
 هن قعُّـتهتلك يعجنت َّـ خفجهلكَّـيطغ عجنجههتلكفغ نخكمسشلك عجنيععُّـمل نعخفجهلكَّـيطغ مس ُّـتهبهئ

م ه نعخفجلكَّـيطغ نعجنسمب ن جعهبحىش عجنخيمتلكُّـمل هن عإلنعجنتمئ  نجلخل عحصيطعُّـمل هنمت ممخص ش نقجن ُّـهئ
جنشحكب قمميعن يناهم وهديناهم إ : نعجنمثهت ظخكلكق مض خم خوانِهم واجت اتِهم و ِومن آبائهم وذر ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ْْ َْ ََ َ َ َ َْ

ِ
ُ ِ ِْ  

ستقيم ٍاط  ِ َ ْ ُ ٍ  .)ضط: عآلهثخيلكن( ِ
م  م حكلكجعمئلكينظهنلك حكمب ن عجنسمب هعخفحبمثمل حمهت ظن ُّـهئ مي ظ م ممخصجن: ظجلمت. جلمف عجن ن جفمه   ُّـهئ

عحكجيمل عجنيعُّـلكضمل نعجنت ميعخفخيخل جن جع ه نعخفجلكَّـيطغ نعجنسمب  طي هن خمجي عخفمتلكقم نلك عخفيععجفشمئ
جن معخيلكمل محس :جنمئ مع ا ن ا  نهم سبلنا و هد ينا  ين جاهدوا  َوا َِ ِ ْ ُ ُ َ َُ َ َ ُْ َ ََ ُ

ِ َ َ َْ ِ ِْ َ غ (ِ  .)طض: عجنخيمتهئب
جن مؤمن أعزة   :نعمل عجنجيلكألهيتخل ظخكلكق جعمئ بونه أذلة  ا بهم و َفسوف يأ ا بقوم  ََ ُ ٍَ َِ ِ ِ ٍ

َ َ
ِ ِ ِْ ُ ُْ

ٍ ِ
َُ ََ َ ْ ْ ُْ ََ

ِ ُ ْ َ

ِ ِك فضل ا يؤ ومة الئم ذ افون  يل ا وال  اهدون  س ن  فِر ْال ْ َ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َُ ٍُ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ
شاء وا ْ ُيه من  ْ ََ ُ َ ِ

ٌواسع عليم ِ َ ٌ  ).ضض: عخفلكأليطغ (ِ
ن َّـ عجنحملكجنجيلكألهيمل  جع جلمبمثهت هت عين هن عآلهثبمثلكظ نعآلنجنمثلكظ وىعُّـ جليعحمتعآلنمل عجنىعُّـ َّـ عخفحب
ع عمل عإلعجنسالنش ي نمعمئيعق ظش نظمب  جع جعهبحىش عجنخيمتلكُّـمل شو يجفو نجلهبو حكلكجعو هن جمحق حكبمكي

خم  ش نحتمتيمت جنيطجسينممخصم عخفحبمل حص نجنهئخصم خك  ....عجنمثهت
ن حممئيط جليعحمتهت ظُّـٰهلكينظهنلك عجنجيلكألهيمل عجنثلكهثمثمل عجن هىعُّـ َّـ عخفحب ي  نَّـ عجنشي ن حكبمث عحل ىعُّـ ُّـسمبهئ

مجلمف خميطن  ه نعجنسمب ممهت حكلكجعمئلكعجنيعُّـلكضمل نعجنتمئ ن حكمب حصهش نُّـهئ معهيسحق . .... جلمف نظ
 .ضضص كصف: ينعجنبحيع عخلٰهعخفحمثيش عآلجلحي 

جن معخيلكمل)ص( َقل هذه س:  خم ِ ِ َ ْ بعُ ة أنا ومن ا ِي أدعو إ ا  بص ِ
َ َ َ َُ َ ْ َ َ َ

ٍ َ ِ َ َ َ
ِ ْ

ِ حك (...ِ  ).طصص: ُّـ
جن معخيلكمل)ص( صدور... :  خم ع القلوب ال  ا ن  ع األبصار ول ها ال  ِفإ ُِ ُ َِ

ُ َ َُ ْ ََ َ َْ َ ْ ْ َِ ُ َ ْ َ  ).ضض: عحلمي (ِ
جن معخيلكمل)ص( طونَو:  خم م من  ِا أخرج ُ ُ َُ َ ْ َ

سمع  م ا ئا وجعل ل علمون ش م ال  هاتِ َ أ َ ُْ َ ْ َْ ُ ُ َ َُ ََ َ ً َ ْ َ َ ْ ُ

شكرون م  َواألبصار واألفئدة لعل ُُ َ َُ َْ َ ْ َ َ َ َِ
ْ َ ََ  ).طض: عجنمتح (ْ



طض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
م نهنجهلكَّـيطهتلك  عهث نقحم عحلجلكغ جعمثمتهتلك نجعخل هنيعألمثلكهتلك نجفمه يعي جعخييط عقعجنمل عخف

ق ق عجنجهه ظحفيع هنٰهلكحملكوهث عمممك ظن عجنمتهبيغ عجنمثهتلك مممت ق عجنمئهبيع ظن عجنهئ لكق  ظن هث
ي حممششلك نعن مملكهثمن شحمهئىعجن عجنخيخل عجنت َّـ خفجهلكَّـيطغ جللكمس عجنميمثمكط نظهنثلكم قجن

عهث يهن خكمسشلك قعُّـمل قجن عجنخيلكمس نهنجهلكَّـيطمع جنهئ مس ُّـهبهئ هنمتهتلك عي جعخييط ع قعجنمل عخف
قشنقحم عحلجلكغ جعمثمتهتلك نجعخل قجن عجنخيلكمس م هث ق ش عجنمثهتلكه ظحفيع هنٰهلكحملكو نجفمه  مممت

ق عجنمئيطق ظن عجنيع ي معخيلكمل ظن هث ... ينف عآلجلحي ظن عجنخيمئ عجنهئحل نظهنثلكم قجنعحل
ه ن عهث نعحلجمكش نحتمهمث عجنيعُّـلكضملحملكجنتمئ غ نعجنخيىغجنمل آلقعجنمل معمب عخف  نعخلمب

عق نعجنجههتمك جنمثجهلكَّـيط هبلك عجنخيلكمس  عجنيعنجفلكذ نهنلك حممث هن عجنمييععألمك معمب عآلهث
 .نعجنخيجلكألمك

عق حص ظقي م َّـىعن عآلهث ن جعحمه جع ن جل هحملكخفحب ي ممخص هنيع قمميعنش هنستميمت
عهث نقحم عحلجمك ي آلش مض هنجهلكَّـيطهت عآلقجنمثطعقعجنمل عخف مل نهنهئلكخكهيلكهت ي

شف ُو ك :جلمبمث عجنسالنممخص خملكم عآلهنلكن ... عيحكتهبيععقنعن نيعحلمئمثمئمثمل جلمف عجنيط
 . ...ًقيناالغطاء ما ازددت ي

عهث نقحم معمب :  عمل ظن خملكم ن حممثجمك جلمبمثهت عقعجنمل معمب عخف ينظهنلك عخفحب ي
عمس نهنلك حممثهتلك هن  عق نُّـجهلكَّـيطنن هبلك معمب عجنخي عحلجمك جنمثحمه حص معمب عآلهث

عق نعجنخيجلكألمك نعيجغلكق عق نعآلهث  .عآل
 :مل جلمف قجن ظممثيع هن ظن حتمنيعجنيمئمبمثلكغ عجنيطنعجنمت

م عجنمتب   فإذا ،ّ إال و عينان وأذنانٍما من قلب: مبمث نظجنيظمف عإل جليهنمتهتلك خم

هنيطهشققخف عجنمييعق نعجنيط )ص(  ش مض خف عخفلكألمل مممبهبمله نظُّـٰهلكططضضض فطصص ك ض ف: جن
 . عجنهئمبهبمل عآلنملشصض ك:جنمببحيععذ

 .صضص كصف: آلجلحي نعجنبحيع عخلٰه معهيسحق عخفحمثيش ع)ص(
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اٍ بعبدأراد ا لكوتً خ شاهد بهما ا لقلب ل لت هما  يه ا  . فتح عي

جن ظُّـٰهلك ظروا إ ّوال أن :هنخم ون  قلوب ب آدم  و شياط   ا
لكوت  .ا

م ظهنحق عخفهسهنمتخل جلحل  ّإن ا: جيب هن حفو مض حفجيبملجلمبمث عجنسالن ينهنمتهتلك خم
كر جالء وقرةًسبحانه جعل ا سمع به بعد ا لقلوب  ب به بعد العشوة، ُ وت، 

عاندة، وما برح  هة، و ـ ّعزت آالؤه ـ  ّوتنقاد به بعد ا هة بعد ال  ال

ك خف )ص( عققهنحممه ش جنمبخ  . ُّـسحقو هن عحفتالمشصصص كص ف: عحلهئ
ن عجنيطُّـ )ص( ن(ممتلكغ ش صصص كصف: ش جنمبميىغعمظعجفمثلكظ جلمب عق عجنمه جعحلكق : ط ممىعجن)ظ

عق  صف: يعخفحجمل عجنبمثٰهلكظط  جعلكغ عجنمئمبمك نظالجف نحمسلكفنشطص فطض كصض ف:عآلهث
ن(ش ممتلكغ ضصصك عق عجنمه  ).ظ

م عإل:  جل ظمح َّـيعُّـيعغ خملكم جعمشحكمتلكفنشظحسيط جع جفمتب مض هنسمتيطننظحفيعف  يمف عإل ظ خملكم قحك
ي : جلمبمث نظجن نيا نظرت أسفل م فإذا أنا برهج... لة أ سماء ا ٍفلما نزلت إ ا  ٍ ودخانّ
ائيل، قالٍوأصوات ون  أع ب آدم أن ال يتفكروا : ، فقلت ما هذا يا ج و شياط  ّهذه ا

رأوا العجائب ك  وال ذ سموات واألرض، و لكوت ا  ضف: ش هنسمتيط عآلهنلكن ظحسيط جع جفمتب 
 .)ضضص(ش عحليطُّـهن قخم صصصك
م عجنهئلكمض جنمبهئمبمثمتنمض عم عجنمئمبمكي جعلكغ مض معمتمئشصصض كص ف: ظظ  ش)ص(يطُّـهن قخم ش عحل ظجف

مد أصحابّإن: جلمبمث عجنسالنخملكم ظجع مغخيهييع : جعمشحكمتلكفن جل حكالن جع عخفستمتحق خملكم ّ اهللا ص ّ 

واعليه وآ فاق، قالرسول اهللا يا:  قا اف علينا ا وا: فقال:   ك؟ قا افون ذ م  ا ّإذا كن: و
ن نيا وزهدنا ح كأنا نعاين اآلخرة وا نا ا س نا، وجلنا و ّعندك فذكرتنا ورغب ّ ّ ّ ن ّ ار و ة وا

يوت وشممنا األوالد و اد عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه ا رأينا العيال واألهل ي
ال ال كن ول عن ا ّأن  ن  ّا عليها عندك وحّ م ن  أفتخاف علينا أن ،ء ّ كأنا 

ك نفاقا ون ذ م رسول اهللاًي ّ  إن:ّ اهللا عليه وآ ص؟ فقال  شيطان  هذه خطوات اّ
نيا، واهللا م  ا غب الة ال وصفتم أنفسّف ون  ا و تدو م   صافحت م بها 
اء تم  ا ش ة و الئ  .ا
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ات، عباد م، فاستصبحوا ٌأزمان الف مهم  ذات عقو ّ ناجاهم  فكرهم، و

وفون مقامه، ّار واألسماع واألفئدة، يذك  األبصٍبنور يقظة ، و ّرون بأيام ا ّ ّ

لة األدلة  الفلوات، م َبم جاة، ّ وه با قه و ه طر دوا إ ّن أخذ القصد 

لكةً وشماالًن أخذ يميناَوم ق، وحذروه من ا ه الطر وا إ ّ ذ ّ. 
جن ظُّـٰهلك م بتقوى ا،ّأما بعد :هنهنمتهتلك خم  منه ابتداء يا ّ فإ أوصي

م ون معاد ه ي م، و م، ،خلق ه منت رغبت م، و اح طلبت ه   و
م را مفزع ه  م، و يل وه قصد س مّ فإن تقوى ا،و  ، دواء قلو

م م، ،و ع أفئدت م، وصالح فساد صدور رض أجساد  وشفاء 
م م، وجالء ع أبصار س أنفس م، وض،وطهور د ياء  وأمن فزع جأش

م  ....سواد ظلمت
ؘ ؘؘؚء؞   

جلخلجلمفعجنهئجه يخمس عجنمئمثخنه جنمئيط   : هث
كشف .١ صوري ا    ّا

ل عق :نخملكم مض جعمثلكهث حصىعع عجنمت  ينَّـ هنلك سمه مض جللكمس عخفثلكم جل لكيعُّـ عحل
 ....عخلهبيغ

عمس  ن عجنخي فش يجعيط هن عآلخكلكقغ عمل ظن عجنخييعحملكظ ُّـمئسهب ضمثِّـ عخفمئمه ينجنت ي ي
عمسعمل جغالجغمليحل  مموجعجههئ  جللكمس عخفثلكمش نجللكمسنش عآلقنعف ظن عجنخيمئجللكمس :  َّـ جل

 ).صصص(قخم  عخلجيبمل شظبح عجنمهلكجنِّـ: حتمئمث ششمي عجنبالجممل )ص(
 ).ططص(قخم  عخلجيبمل ششمي عجنبالجممل )ص(
 .ضضص كصف: ي معهيسحق عخفحمثيش عآلجلحي نعجنبحيع عخلٰه)ص(
ك عحلهئ )ض( .ضصص كصف :خف حممه
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فعغ عجنتيعن عخف... : مض جعمثلكن قجنمل خملكم عجع معيعممطيعخفلكفغ عمس ظخميعهبلك  مضمغ  عجنخي
مح[ ههثسبمل  ه عق جن ذغطميَّـ عجنخيمئ عآلني عهثخص هجعسجيهتلك قعمعلكظن] عمل عجنخيلكمس عجنيعجع

هَّـمثملجن هنلكيظن  هن عجنجكمممثمك ي جمحقش نَّـ هنعجفيط ه هنتمههيملز فش نَّـ ي مغ  يظنم جعلكجن
عمس هثسبملمسهنيععمعمك عآلهنهئلكنش نَّـ هن جللكمس عآلقنعفش حم  عمل عخفيعمعبمل هخميعغ عجنخي

فعغ عخفبيطجلمل َّـ جللكمس عآلقنعف فنن يَّـ جللكمس عآلقنعفش حممسني عهثخص زعآلحصمثمل مغ م عخف
ف طجللكمس عخفخيلكذ مغ ش نهنلك ُّـمبىغهن هن ن يحكتمئالجن مض عجن قن جعحسمك معخيمثمت شمكهت

 ....هئلكن نظيطنق عيجغلكق فنن جللكمس عخفخيلكذحملكضمل عآلجفع
ق عآلخكهئلكمش نقجن هنخيمتط جللكمس عخفثلكميجغ ق عخفخيلكذ حممث جعمه  ه قعأليطه جنحيهت

ي جنخييعنك َّـىعع مممب هن طز ظحفيع هن عجنجكمممثمكش جغ جللكمس عآلمغسلكنهجفمه جع ذغ
خم عجنتهبهئ نخكميمب جنمبحمثىغش نَّـىعع  زحل   ....ش عجنميلكُّـمل مض عجنجكمممثمكظش

نجنسهثسلكن ش يعحليغ نعخفثلكمش نشعجنخيمئ:  َّـهلك هنيععمعمك جغالجغهجنسهثسلكن ظُّـٰهلك يممخص ظن
حكجيهتلك جعمثمت عيحكتخيلكهثملجعخييط  فعغني جعتمب عخفيععمعمك نمع مغ  هنلك مكجعحس س مم لجعخل عخف

فعغ عجنخيلكمس نعجنتخيلكلك هنخيهتلك خملكجعمب هن عخفيععمعمك ل مغ  .عفقعم هن
حكيش جللكمس عخفلكفغ هجللكمسجللكمس عخفثلكم َّـ  ي ظن:هثخييعمهن َّـىعع  يُّـت عجنىعه َّـ جللكمس ( ي

ي عجنتجيعف عجنتلكنعجنىعه َّـ جللكمس( عجنخيمئ  نجللكمس)مل عجنبحتمليعجلسهبمث ى نعآلهثسلكن ُّـيطقم )ي ى
عق هثمل عحل عَّـيع  عخلهبيغ يجعهبخي فعغشي نعخفلكفيهنلك نخم مض جللكمس عحليغمك مغ  غ هن هن

ىنجعهبثلكجن ُّـيطقم هنلك نخم مض جللكمس عخفثلكمش نجعخيمئمب هنلك نخم مض جللكمس عجنخيمئ هن معمب  ى
فعغ مغ  .عخف

هنعآلجفالن ننهن حفالم  هثسلكنين عآلظممخص   شعخفمتلكهنلكغ عجنت ُّـيععَّـلك ظجغمتلكظ هث
و هنتيطهثمثملوُّـيعمعبيش جعيطقمغمل  . هن فقمغلكغ جللكمس عخفثلكمي

عجليط)ص( عجليطش جنمبخف مخهتنط )صص(ش عخفجيمبمك صطصك:  مخهتمثيط عجنمئ .ضضص كصف:  عحلمثيطقهيسمثيطمثيط عجنمئ
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عحك ليعجنخييعحملكظ ُّـخيتمئيطنن ظن جنسهثسلكنن  يعجنحيلكَّـيعُّـمل عخلهبيغ ي نجعلكآلضلكحممل عمل جف

عق)مل عجنسهبيعجنالهنسمل نجفلكحكنمل يعجنجهلكهننعجنىععألمئمل نعجنبلكدغ ( ي خسسلك جعلكلكمتمثي جف همل ه
عق عقعهتلكش َّـ جعلكلك َّـىعن عحل ن ييعُّـملعجنحيلكَّـ يظحفيعه جعهب  ظحكلكق يعجنبلكلكمتمثملش جع نمعهئ

عق.  نهنمتجهمسَّـلكيعجنحيلكَّـيعُّـمل ش مملكهثمن هنخييعحمت يعجنحيلكَّـيعُّـمل يحممشقع ظفقم عآلهثسلكن جعلكحل
قغ عقظي جعخيلكمس عخفلكفغش نعقع هجضمه يش ظهنهئمت عيلكالل جلمف هنلك َّـ يعجنبلكلكمتمثمل يفقم جعلكحل

م جللكمس عخفلكفغ م عمل  لنعآلهثسلكن عجنسلكجن. يحم ظ فن مض لكيعُّـ عجن  نهثتمثجمل مغهت
عحك ليعآلحصعجنمئيعغ  فغ مض جللكمس عخفثلكمي عجنبلكلكمتمثي ُّـيطقم جعح مغ  .ملش عحلمئلكأل عخف

قه ني ظن عخفثلكمظينَّـىعع عجنهئجه عجنمه ش  خميط سمه مض عجنمثمئحيملش نخميط سمه مض عجنمت
 .يخص مملكن جل لكيعُّـ عجنيععُّـمل ظن عجنسخصل ظن عيحكتمتجهلكم ظن عخفالهنسمل ظن عجنتىعنمينقجع

عل عجنهئجه نجنىعع خملكم عجنمئمثخنه مض جعمثلكهث قه آلهث ن ظيعهنلك  نقجن: يعجنمه
عق  ق عآلقنعف عخفتجسيطغ نعآلهث ن جلمف لكيعُّـ عخفجهلكَّـيطغ مميععُّـمل عخفهئلكخك ظ زُّـهئ و

ن جلمف لكيعُّـ عجنسخصل ممسخصل عجنمتبظيعهنلك  ن.مليعجنيعنجفلكهثمث ] نظجن[ جلمبمث عإل يظمفي ن ُّـهئ
جفينحكمب هنلكش عجن ه عجنمتلكقم جلمبمث ممالهنلك هنمتحي  زه نفنش ظن هنث ظمبمهمبمل عجليعقشه
 مملكن ُّـسهب قجن جلمبمث عجنسالن ي حممشهثش ممخص مغلكظ مض عحليطُّـهن عجنمهحمثِّـشعجنمتح

مل يعآلحصمثي ظن جلمف حكبمث عيحكتمتجهلكم نَّـ عجنتمتس جعلكجنمتهيحلكغ شنُّـهيهت عخفيععف هنمت
جعمثجفلكغتمبهيجن ينعجنتمتجه م نفحاتّيأ   ّنإ: خملكم جلمبمث عجنسالن. ملي عجنيعجع  ٍام دهر

اال فتعرأ ن مَفَ ألجد ّإ: نخملكم. ضوا  ر منِن قِس ا ش ظن جلمف بل ا
قُّـ ظن جعخل عجلسيطُّـيمعحكبمث عخفالهنسمل نَّـ جعلكي ظن جلمف لكيعُّـ ... مهلكم جعخل عجنمت

عق:  عهثحييع)ص( .طضص كضف: ط هنسمتيط عآلهنلكن ظحسيط جع جفمتبصضصلصضص كطصف: جعحلكق عآلهث
.)صططص(ش عحليطُّـهن قخم ططص كضف: حكمبسمبمل عآلجفلكفُّـهن عجنمهحمثحمل )ص(
.)طضطصص(ش عحليطُّـهن قخم ضضض كضصف: هنسمتيط عآلهنلكن ظحسيط جع جفمتب )ص(
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عجللك هن عآلظعجنىعنم ممهب ُّـجهلكَّـيط   و هنخيلكنمب جلمفيلكع شممظلكخيهبمل حممشقع قعم هنمتهتلك نههث

لأ ّأرأيت (: يحكمبن ظجن جلمبمث ن عإليخملكم عجنمتب ظمف. مليجممثبمث خرج ّ ح ب ا
ري يّا ُ فأولت... من أظاف  . ...)ك بالعلم ذّ

هعآلي مم نجلمف عمش حمهت هنتخيمب عقيجف عجنىععألمئمل ن عجنبلكدغ : ظه عخلهبيغي جعلكحل
ه عجنبلكلكمت ي يعجنالهنسمل نجفلكحكنعجنجهلكهنمل ن ط عجنحيلكَّـيعهمل عجنسخصلش نجنهئ جلمف عخفست

ل هن عجنهئجه جمحق مصيعف ونجنىعع حمهتىعع عجنمت ه خضيعفعي ق معمب عحلمئلكأل  هلكي معلكهني جل ظ
ل عجنتلكمظ  مض جل عآلهنلكن عجنمهلكفم جلمبمث عجنسالنن هنلك نقف خص مملكينقجعش جعخالم عجنمت

جن ر... :خم شافهةُ سمعتّ كأنٍبلغت إ حالّ ح ر آيات القرآنّمازلت أ  ً 
شفة والعيان ا  ا  . جنىعجنهش عخكلكقغ...ّمن أنز

عنوي.٢ كشف ا    ا
ه جلبلكقغ جل ق عخفخيلكذ : عجنهئجه عخفخيمت ش ملي نعحلمئلكأل عجنخيمثمتمثيعجنميمثبمثملمكهت

ه عقظقخم نظقحم هن نَّـ ممجه ي جللكمس عخفلكفغ نعحل ي عق معهئجه عحلجمك طي ى
ه مصيعفغيعجنميمثبمثمل نهنخيلكهثمث يجعمسممهبمبهتلكش حمحقه عجنسلكجن جفمئلكأل قعم عجنخيلكمس عخفجيعف  جل ي

قغ عجنت قعحممئمن عجنهئجه  قهعجنمه  .يعجنمه
ق عخفخيلكذ مضشهنحصىعع عجنهئجه هنيععمعمك ممثحقغ غ عخفهيهئيعغ هن  معبيطظ هن مكهت ي عجنمئ ي

 عجنىعَّـ هن عخفجيلكجنمك  هنلكغ نمعيعمممثمك عجنمئمثلكحكلكغش جع ُّـمتتمئيفنن عحكتخيخصم عخفمئيط
غ عجنخيلكخممبمل عخفستخيهبمبمل جنمبهبهيهئي جعلكحليطقش جغيعمل هنبلكفجسلك نُّـسهب ي جفت شيعغي مض عجنمئ

).صط( ظحمثِّـ عجنبخلكقهش عحليطُّـهن قخم )ص(
ش عجنمئمثخنه)ص( ك عحلهئ .طصصلضصص كصف:  خف حممه
ش عجع)ص( .طصصلضصصك:  لكلكننق حمالف عجنسلكأل
ش عجنمئمثخنه)ض( ك عحلهئ .صصص كصف:  خف حممه
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ق عخفخيلكذ مض هنيعمعبمل عجن  نَّـ ي عآلمعيش نُّـمتتهت جعلكجنهئجه عجنتلكنيُّـمه عمل مكهت

جف   .يعآلحصعجن
ؘّ ؘ ء؞    

ظينظهنلك ع لكغ يفقمغت حمهت هن حضتمههنيعمعبمل عجنهئجه نعمل م جنجييعُّـ جنمب
م ظن عجنخييعحملكن عجنخيهبحلش نخميط جعحهن عجنخييعحملكظ قجن مض مصلكيغ  وجلمب عجنسحق نعجنسمب

عمغمل جلبيط عإل عآلهثمهلكقه) هنمتلكقم عجنسلكأليعُّـ(هتلك ي هن ظرو ممثحقغو نممتمكوجليطُّـيطغ ش جنمبخ
غ(ن غ عجنمئمب ش نآل) خم م(يمح لكلكجنمك عخفهئ جعمل ) قحكلكجنمل عجنسحق نعجنسمب عخفمتس
نش ن جعحيعيسمثيطجنمب  . عجنجيبلكلكبلكأليمبخيالهنملجن)  عجنمببلكغيقحكلكجنمل جنمك( عجنخيمب

م  م عمل هنمئلكن يجنهئمثهيمثمل جعمثلكش مضخميط ظخكلكق عجنخييعحملكظ : هعمجلكينَّـمتلك هثمئ ظ  عجن
ف  قعجنهئجه نعجنجههت   :ش هن ظجعيعقَّـلكوعمل ظهن

 . جعهبحلكحكمتهتلكنحتمبمثتهتلكهن ققعأل عآلحفالم هتىعُّـمك عجنمتهييغ نختمبمثتهتلك . ص
جعمئلكغعي. ص غ نعخفخيلكيص عخف  .ي عخفحيعهنلكغينمم جعتخيلكف جل عجنىعهث
عمكبمل جلمف عجنخيبلكفعغ.ص ي نمم هنلك ُّـهسفه عمل عجنمئيعغ هن عإل نعجنجيلكجللكغ عخف  .ي
 . فنعن عخفيععخمبمل مض مجمث عحللكيغ. ض
ك عجنمتهييغ. ض ي جلىغ نمغإلش نمعهييعُّـ عجنبلكلك حفمب  .ي
مغ نعي. ض  .جنتهيلكغ خكجييع عجنمئيطقيعهثمئجيلكل عجنسلكجن مض عجنت

ك )ص( ل عمل ممتلكغ خف حممه  نجنمبتهيمهمث مض جعمثلكن َّـىعن عخفيععمعمك نعجنيطقمغلكغش جلمبمث جعلكجنيعمغ
ش عجنمئمثخنه .طصصلصصص كصف: عحلهئ

ه جعلكجنمتسبمل جنمبسلكجني نمض جعمثلكن هنخيمت عخفيععخمبمل نظر)ص( ل عمل عخفجيمبمك شمثتهتلك عجنمئمه ) طض( جلمبمث عجنيعمغ
عجليط ل عمل عخفجيمبمك  نخجفمتلك جلمبمثهن هنجيلكجنمك مخهتمثيط عجنمئ  مض جعمثلكن هنلك ههثلكحميحممشهث ) صض(ش ممىعجن عجنيعمغ

.هثح حممث
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 .عجنهيهئيع نعجنىعمميع عجنيطعأل. ض

فظلكمب عجنخييعحملكظ جلمفنخميط  عجنخيمب  ( عجنخيمب عحللكظ هن عجنهئجه نعجنجههت
ع ظن عجنجييعُّـ جنىعجن رمك ظن سمه مض علكلكق عجنتهييعل جنمبخيبلكفغ)يعآلحص يش نجعمثمت ي  .ي

م عجنخيلكقم عجنسمثيط جفمثيطق عيهنحل ينظهنلك مممثهيمثمل حتمهمث عجنخي: يُّـمئ ن ي  يعحلمئمثمئمثملمب
جن حمململطحمهت مض جملكُّـمل عجنسهت خم ه آلشلك هن ش نَّـىعع ي  جلمف حميععل عجنمئمبمك نظهيلكظ عجنبلكلك

نو نعجفيطغولكجلملُّـهبهئ جعس  .... نعجفيطغو نجعمبمثمبملو نعجفيطو نجعمث
   ءؘ ؙء ة ؘد  ة ؘ؞؟

عضحمل ي هثجيط ظنشجلمتيط هنيععمغخيمل ممتمك عجنخييعحملكظ نظجعحلكجغهت ق عجن  هن عآلهن
 معهيٰهمثمبهت جنجييعُّـ عجنهئجه مض عممتسلكغ :هي جلمبمثهتلك جعخل عجلهبمثيجلمتيطَّـ نعخفت

 ملحفالظ هن حفالم شقجنحكبلكغ ظ جعمثلكن نُّـهبهئ . جلمف لكيعُّـ عجنخيمئشعخفخيلكقم
 :يعجنخييعحملكهثمثمل عآلجعحلكغ نعآلخكلكقعغ قمميعنن مض مصهب لكهن
وقي. ١ عارف ا ّعلو ا   ة ورفعتهاّ

ظظخيلكقم عجنت ُّـسخي نقعيعن عخف ي عهثخص م عجنمثهتلكَّـلك عجنخييعحملكظ نرتهتيطنن جنمب
قيشَّـ حكمتىط هنخيلكقم ي ُّـهبهئ جنمبخيمئ عجنهيهئيعه عآلجفلكلكمل هبلكط آل  ظجلمف هنمت هلك لك

ظوحصىعع حمهب ل نلكهثمثجعيل ممخص معمئيطن  م جلمبمثهتلك قعن عجن  جلمبمث ظن شم عجنمثهتلك نعحلمه
حكمثمبمل حك جع وُّـت ش نجنمثيغ َّـمتلكم هنمتهتميي ُّـهبهئو نهنمتهتميي ق نعجنحيهييع جع  همت هثمث قجن عجنجي

ظ  .م عمل معمب عحلمئلكأل جمحق عخفمتهتمي عجنهئجههييُّـهبهئ عجنسلكجن هن عجن
ش ُّـهبهئ جنمبخيمئ جعخييط ظن  غ عجنمئيطحكمثهثخي يُّـستخيخل جعتمب عجنمئ م ي مل عجنت َّـ حم

عق )ص( عق نهنمتب عآلهث يهثحييعُّـمل عخفخييعحممل : ط ممىعجن عهثحييعصضضك: يش عجنسمثيط جفمثيطق عيهنحلمغلكهن عآل
عفه .ضصك: جنمبجهمثىط مغ

عق:  عهثحييع)ص( .صطضك: مغلكهن عآل
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ق عجنخيمئ عجنهيهئيع ي ظن ُّـتخيمئ معمب عحلمئلكأل نعخفخيلكقمش نجنهئ جنمثيغ جعىععمع شهلك

فش ممخص يعهثخص ن خيمئ ل نجعلكجنمئمثلكق جعلكخفيعمعبمل يظن عجنجعخييط عيحكتخيلكهثمل جعلكجنهئجه نعجنجههت
حكلكغ جعخييط ظن ُّـمسحفىعَّـلك ي عي ىعجنت َّـ ظفهث هنمت ل ي ُّـهبهئ جن ظن ُّـيطقم عخفحس

حصلك جنمبخيمئ حممثيطقممهتلك جعمشفقعم وعحليغ هن عخفلكفغ نس ي ي ش ممىعجني  َّـ ى ُّـمتلكحكمك هنيعمعبت
خم هن عخفيطقمملكغش  ي عي حممبمثيغ جن عجنمئيطقغ جلمف عفقعممهتلكىعحللكم جعلكجنمتسبمل خفلك َّـ حم

غ هجعخييط ظن معمسحفىعَّـلك خم حصلك جن مم سمبمبهتلك  )نَّـ عجنمئمبمك ( َّـ ظجلمف هنمتي يحمتح ي
ظهيهتلك ى مض هنخييعك قفن جلمف هن ُّـمتهئيع ملمعيعممنحصىعع ظخكلكق ظلكأل عجنيطُّـ  .ينُّـ خميطقغ ي

جن يعجنهئجههيمثملعجنخيمئ جلمف عفقعم عخفخيلكقم  م ىيطقىخيمئ ي ُّـيظن عجن ي ي هثسمبيهثلكع: جعمئ
م عجنخيمئ شق عآلجلمفيمملكغ عجنت مض عجنجيومعمب عخفهئلكخكهيلكغ نعخفيطق  عجنىعه َّـ حم

ش جع ينع ش هثخي.هظظال زهثخص ُّـمه عز هن عآلخكمثلكظ عخلهيمثمل هنلك ي ُّـمه عجنمث عجنخيمئ جعىععمع
غ وعجنمث نُّـيطقمم جعلكحكتخيلكهثمل خم قظ  َّـ حفيعهظ ز ش نعحكتبلكهثمل هث  يظمعظ نضظ وخم هنمت

م جنهئ...هنمت ظ ش ممخص مض عخفيطقمملكغ ىُّـيطق   جعخييط عجن مم عجنخيمئ هنث حكلكأليع هنيطقمملكمع
يهث مض عحكتحمهلكحصلك ستلكف عمل خممش حمطزعجلىغألمثمل ش يحفيغظهثىغم نظحفيعهش جنهئمتزهتلك ظ وغز  هنمت

عظ م ُّـيطقممهتلك هنث حكلكأليع هنيطقمملكمع جلمف عجنس ظ  . ...نجعخييط عجن
ق :  مض قجنمئمثخنهممىعجن خملكم عجن ق جعلكجنمت ق ي ُّـتمتشيعآلحصيعجنمئمبمك عقع معمت

قنط آل قنش نُّـتب عجنخيمئ ظُّـٰهلك جعمت هعجنخيمئ ظُّـٰهلك جعمت غيهثه ه خم عني  حممثيطقم ش هن خم
يمل عفقعمملك مصيعفع جل عجنتخنم حممثهتلكيعحلمئلكأل جعلكجنتبخيمث ه  . يه

صحيح. ٢ كشف ا ق ا طأ لطر   ّعدم تطرق ا
ن َّـ هثتمثجمل  عحكجيمل عجنخيمب يعن عخفخيلكقم عجنت سمه جلمبمثهتلك عآلهثسلكن جع

عجليط)ص( عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: عهثحييعنط صضصك:  مخهتمثيط عجنمئ .طصض كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ
ش عجنمئمثخنه)ص( ك عحلهئ .ضصص كصف:  خف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
عم عجنتلكقُّـىطشعيحكتيطييغ نعجنتجلكقغ عجنت جللكخكهت  نجنجيلكخفلك عممتجه لك عجنبهل لك

ع جعمشظالجفهتلك ظن معخييطُّـمبهتلك ظن عجنميلكألهتلكعجنبهل حفجيمس هنخيلكقحمهت جنىعجن ُّـخيتمق ط  حممئلكهن
ق فغش َّـ ظهن مغ عحكجيمل عخفمتلكَّـمي عخف هعجنخييعحملكظ ظن هنلك سمه هن هنخيلكقم جع  ي ي

هآلن عجفتخصم عخلجيمس حممثهتلك ُّـبمئ نعقفعش نَّـىعع ط معسهئ عجنمتهييغ عجنمثهتلك ني معسجكُّـِّـ ي
ف جن مض فهنلك ي نمغ يمشن ط حم عخفخيلكقم عحللكظمبمل جل لكيعُّـ عجنهئجه نعجنجههت

لهئجه عجن قهعحلخيمب  هن عجنههث ن جنيطه عجنخيلكمسش  عجنىعهٰه  سرض حممث هثهييغ عخفخيمب
ن وظهنيعي مم  جعمثمتهتخصش نُّـىغنمنجعلكجنتلكمظ حمسجكمعهي عحلجمك نعخفيععُّـلك  سهئ قجن عخفخيمب

وش حمحقه عجنخيلكقمى عخفخيلكقموجنمبخيلكمس  ش نجلمتيطَّـلك ي جعىععمعو ممخص ُّـيعه قعمع نعحلمئلكأل
ط قجن آلهُّـبمئ مصلكم مغيط خكمثأللكن ي خظيجه ين عجن جنمبتجههئمث مغيط جفمثهن ُّـ  هُّـ

قغ عحللكظمبمل شىنعجفيطش جعحمثهن جن هثحييع عمل ظجفيطرلك هن جعخيمثيط ى عجفتهب عهثجيبلكم عجنمه
 نمس ُّـهئ ه جن مملكهثمن َّـمتلكم هنهئتبمل: حمخيمف حكبمث عخفثلكم. هنمتهتخصالمض عجنىعَّـ جلمف ظه

ش  ه عخفمهلكجف و ُّـمتحييع عجنمثهتلك هن جعخيمثيطومل هثسخمليظُّـيحممشن حممثهتلك حك يجه ى ي ُّـشو ظن خميعُّـمكى
شلك هنمهحهيلكش جع سهئ جلمبمثهتلك جعىعجن فنن ظه يمض مم ى جن يظهنلك  جنمبخجيمسش و عجفتخصمه

ى حمهتمتلك ُّـيعف شه ممتبلك ظحفيعه ننخم عجنمتحييع جلمف ظجفيطَّـلك هن جعخيمثيطيمملكهثمن عخفهئتبمل معٰه
ن عجنيجه عجن هث هنمهحهيلك ظن يش نَّـهئىعع ُّـهئ ف هعهنمتحخنيجه همض مم  مض جفلكجنمل نمغ

ش ني ُّـيعف عجن  .هنيع مض نعجفيطحمهلكق عآلمض جفلكجنمل عهثيجه ىظهنيعُّـ
ن ل عقع ظقعف عجنخيلكقمشهثخي هن عحللكظمب  ل جمحق عخفخيمه  ظن ُّـمتمئ هنهئلكخكهيلكمع نجلمب

ش نهن َّـمتلك معمقق وجل لكيعُّـ عجنهئجه عمل عيحفيعُّـ حمهت جعحلكمغمل عمل نحكمثمبمل  مض قجن
ف  نقغذ قن جع  و نهنمثىغعنوهنخيمثلكقنمغ فُّـ  . ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهثيظحمل عجنهئجه نعجنجههت

ش ممخص حكتخييعم جل خميعُّـمك)ص( ل عجنهئجه نهنيعمعبت ه لكبخيلك َّـىعع هنيعمعبيش جعمت .ه
عفه ظهنحل:  عهثحييع)ص( .ضضصك: يهثحييعُّـمل عخفخييعحممل مض عجنمئيعظنش جنمبجهمثىط مغ



طض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ه ظيطق عجنيطُّـنخميط ظخكلكق هث جنمث  عجنمئ جفمثمل لكيعُّـ عجنهيهئيع عجنخيمئحليخفهيٰه  تي نهنيعمغ

جن ين عخملكهنمل عآلفجنمل عجنمتحييعُّـمل جلمف عخفجيلكجنمكش نعجغبلكهتلك جعلكحلجمي عجنخيمئمبمثمل جلمف ع...: جعمئ ي ي ي
م عجنهيهئيعُّـمل نعيجلجكعضلكغ عجليطجنمثمل هنتخيىعقو حكلكمسونمغ ه هن عجنجههئ ي ي يط حممشن عآلجفهئلكن ي

مغبلكغ ل حملكحفتمب ... يعجنمتحييعُّـمل ختتمب جعحسمك معهيلكنغ هنيطعقم ظقجعلكهبلك جنمبهب
قغعخف ش نهنمئتٰهمثلكغ ظحمهئلكقَّـ نمض  لىعمم حص مغبلكغ جلمئ  ظَّـ عجنخيمئ عجنمتحييعه مض هن

عغعهثتلكألجهتلكش ن ش حمخص َّـ ظ  َّـ جلمتيط جمحقن حفجيمسش و جلمتيط خكخيسهضجييعجعمن ظقععَّـ
ع مض عحلهئ جلمف خه جلمتيط عجنبخيىش َّـ جلمتيط ظحفيعُّـ خكبهتملهنهنلك َّـ فجنمث  وظ يش حممب ُّـتهيمئ

ي جعلكجنمتسبمل عمل مم هثلكمكيعو نعجفيطوجعمسهنيع وش حملكحل ش  َّـ هنلك عحكتمهي يجع نقمغح نعلكهبمسن جع ي
هنجنمثيغ معجييعم عآلخكهئلكم مكلكَّـيعع مغمك عجلىغن جعهيسلكفن نجليطن ظحمل هنلك شو مض فجنمثي  ُّـ

قع هخممهيط عجغبلكمع جعىعجن عجنيطجنمث مض هثهييغ عآلهنيعط آلهثلك هثجيط ظهن ي ي ُّـتمسمع جنمتلك عخملكهنمل ه ممثحقغي
و جلمف ظحتهتلكش هن ظهث ي خك مض جفمئمثتهتلك جلمتيطهثلكش نجلمتيط ممثحقوجعيعَّـلكن ي يي ي ي هن عخفتهبسهئخل ي

قعهنقظُّـمتلك ظُّـٰهلك. يعجنمتحييعُّـملش نجمحقَّـيجعلكآلفجنمل  ي خميعقغ جعلكجنمقعَّـخل خميط مغىغن ه ممثحقغه ظهن
ن هجعمهحتهتلك خم ش نجلجىغ هني ق و جعخييط جلجىغَّـ  جفرضَّـ هن ظَّـ قهنلكش جل عجنخيث

هجلمف هنلك مض هنمئيطهنلكغ معمب عجنمقعَّـخل هن عخلمب نعجنهيسلكفش نمس ريطنع خكهئلك ي  ُّـمئيطف ي
َّـلك جعيععَّـخل مغمبمثمل هحممثهتلكش حمحيمتي هنلكي ه ُّـمئمثمتمثمله نجلمب ويطغجعخييط هني جغ شي عع  هني  َّـ  ليجنىغهنلكن معهيجيمت

ي مض جعخيىش معمب عخفمئيطهنلكغ ظن مممبهتلكش نظمكهتيعنع و آلفقعم حفمب لظن هن ظمع جعخييطَّـ ي
َّـ معمب عجنمقعَّـخل  نمغ عجنميمبيش حممثهتلك نعجنهيسلكفش نعهثمئيطف حص هن عآلخكهئلكيغ هنلك ُّـ

 ....ينُّـىغُّـهيهتلك
جنمث م مض جعمثلكن هنهيٰه ينجعخييط ظن حممه عجنمئ  مض عممتسلكغ  نهنمتهتجيعجنخيمئحل مل عجنجييعُّـي

َّـبيهئجههيمل عجنجييعُّـ عجني ظخكلكق عمل ظحمٰهمبمثشقملكعخفخي لكيعُّـ عجنتحمهمث مض   نهنمتهتجي عجن

ي عجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظنش جعتخيمبمثمئمل عجنسمثيط مغالم عجنيطُّـ عآلخكتمثلكذ)ص( .صصك: ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
جنعجنهئسب ي نعن مس ُّـمئ ...:  جعمئ ينظهنلك عخفتحمه جنمتلك جعجييعُّـ عجنتمبمئ هن مغلكهثمك عحل ي ي

ش ني قُّـمك جلمتيطهثلك حممث ني شجلمبمث عجنمقَّـلكن عجنمتحييعه ي حممشهث ي ُّـجههئهئمتلك حممث هنجههئ ي ي
ن هن ظَّـ عآلقنع عحممئمتلك جلمبمث هنجهلكقمم عحم جعخيٰههئ ] يظهنلك[مش نيمعيعففش نُّـ ظهثت حمال ُّـ

ق جعخيٰههئ جل عفقعم عخلمب عحللكظ مضهجعخيٰهلك ي هنمئيطهنلكغ عجنمقعَّـخل عجنت  ي عي جنمئمه
عحممئمل ي حممئيط جعلكن ظن عجنخيمب عجنمثمئمثمت عجنىعه ...يظخممثهبمن آلجغبلكغ عخفجيلكجنمك عجنت َّـ جض عخف

ن عجنهيهئيعه نعجنمقَّـلكن عجنمتحييعهشي قُّـمك حممث  . ُّـخي عخمتمتلكظ جعلكجنمئلكهث
عخم يهيمثملجنهئمثنمض عخكلكقمع  م جعلكجنخيمب عجنهئجههي نعيجلتمئلكف جعهبجيلكجعمئت جنمب جغ  عجن

ن : نجعمئ...:  خملكمش عآلهنيعنهثهييغ ش نعخفحهئ ن عجنمث َّـ قجن عآلهنيع عخفسهئ
 ظن   جفلكجن هنلك قمميعهثلكنوش جلمف هثح هنلك عجلتمئيط حممث هنه َّـ مض هثهيس ظحمثِّـشيجعمهحت

وخيمب عي جعهئجهىيط قجن ي ُّـ ش نعحفبلكقي و جضمئ  ....ي عحصي
هنخملكم هنمبخمهلك هن م عجنسمبمثهبمل: يلك معمئيطني ينخفلك عمعٰهِّـ آلَّـ عجنبمهلكأليع نعجنخيمئ ي ظن :ي

 عجنمقَّـلكن جعلكجنمتحييع نعيحكتيطيمش لكيعُّـ :جنتحمهمث عخفخييعحممل عجنمهحمثحمل لكيعُّـمئخل
ينلكيعُّـ عجنخيمثلكن عحللكظ جنىعه عجنهئجه .  جعتمههيمثمل عجنبلكلك نعيجنتجلكظ عمل عحل

ينعحللكم مض عخفيعمعبمل عجنمتحييعُّـمل حممئيط عحكتبلكن جحلك ظحكمبهيمتلكش حمتخيخل عجنجييعُّـ عيحفيعش  ي نَّـ ي
ي جعلكجنتخييعُّـمل نعيحمتمئلكق عجنتلكنش نمعهييعُّـ عجنمئمبمك جعلكجن مغ عمل عحل يعجنت يمثمل هن حكلكأليع يهئمبي

ن ش نعجنخيمب هثمث يعجنتخيمبمئلكغ عجنهئ عهثخل ني  .عجنمئ
ينخفلك معخيىعق عحكتمئالم عآلهثسلكن جعىعجن مض ظنم عآلهنيعش نمغمك جلمبمث عمعبلكل هن حكبمئ  ي ي ي

مش ن ظ ش جح حفلكك جلمل عجن يجعلكيلكاللش نعجنهئهب هن حكلكجنهئ لكيعُّـمئ حكبحلكهث يي حملكق ي
مش مملكجنيعحك عغ  جعمتمث عجنبميمثمل نعخفمسهن ي معخيلكمل ش جلمبمثهتعإلظمب  عجنىعُّـ مغخيمبهت عحل

.ضصلضصك:  عجلجلكق عجنبمثلكن)ص(
. عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(



صض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ش نهن ممهبمبمن نقعجغت هنمتهت جلمبخص ش نهنحيلكَّـيع جلمبهب نجلمتلكُّـت  همعيععمجمل ظهنيعن نعقعفمع

قشه نهنمئلكهنلكهنجفلكي ف جعمت ش ممخص حمخي و مملكخكو جلسلكن حكبحلكهث ر  ُّـحيهتيع عآلخكمثلكظ ممخص َّـ
ش نعحصلك  . يفُّـ عخفهتتيطُّـ هن جعيعُّـتقجن هب نجعمسمعبلكجلهت هن ظَّـ جلمتلكُّـت

كش ينال حقائق األشياء. ٣   العلم ا
ق عجنت فجلمن عجنخييعحملكظ حفيععآلهنيع عي فهجنت هن عآلهن  هيٰهمث عخفمتهتمي عجنجههت

ن جلمف عحفتالحمهتلك:َّـجلمف عخفمتهتمي عجنخيمئحل  ي معهسفه عمل عفقعم شي ظن هنمتلكَّـمي عجنخيمب
مظ غ عحلمه ش عجنخيلكمس نحفلكجنمئ جل لكيعُّـ عخفهيلكَّـمث عجنت حتمه جلمبمثهتلك جعلكآلحكمب

ن جلمتيط عجنخيلكمسش نظهنلك قغ عخفخيمب م ظ فه  مضيعجنىعه ُّـخيمت جفمه يمشن حم عخفمتهتمي عجنجههت
قيط َّـ وجهلكَّـعخف حكيش ظ ق نعحلمئلكأل جلمثلكهثلك فنن مع يعآلهن نوغه  . ظن هنهيهت

فُّـمل نعخفخييعحممل يعجنخيمئمبمثمل عجنهييعم جعخل عخفخييعحممل نمض م عجنمئمثخنهيعجنجههت  عجنخيمئ:  ُّـمئ
ش جعحسمك لكغشي جعمشفقعم مجمث عحلمئلكأل نعخفلكَّـمثه جضمثيشيظهث زُّـيطجل  جلمف هنلك َّـ جلمبمث

ييمتحييعُّـملمع عجنيخم م جل عفقعم عحل ش نحصىعع عهثحجمك ظقجعلكغ عجنخيمئ  ش نجنمثيغ ممىعجن
حص مغيطع يمسن  جعنجملكُّـمل جليعحملكش عجنخيمب عآلمجلكمظ. نعحلمئلكأل جنتمئمبمثيطَّـ جلمئ هحص هن

يلك هنمتىغيقجع هثمثملهَّـلك جل عجنمههيلكغ ه ن هن عحلمئلكأليعجنهئ عقهنهتلك ي عي ش ني ُّـخيمبهب جن
عظ ع قجن مصهبالهتلكش نظقجعلكغ عجنتحمئمث نظينحف  نخكلكَّـيطنع شهَّـ عجنجييعُّـ جلمبهب

قعمع هنهيمهيخضمب قنهاليمثلكمع نمكهت ُّـلكن خضمبشش حملكَّـتيطنع جعمت نع مض عحلمئلكأل  ي ن مث و
عقهنهتلكش ممجههيلك ي مخلكقمغ خكبهتملشحممثهتلك عظهتلك نجن ع جلمتهتلك حف ه نممجههي ه ع ز ش نجلمبهب

....هعحلمئلكأل جلمبخص ي ُّـجييعظ جلمبمث قُّـبمل

.صضلضصك: ي عجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظن)ص(
عجليط)ص( ).طض(ش عخفجيمبمك ضطصك:  مخهتمثيط عجنمئ
ك عحلهئ)ص( .طصص كصف:  خف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
  ؘؙ ؙأؘآ؞ؙ طؘ  ؛ 

فُّـمل نحفمهلكألهتلك عجنتهيٰهمثمبمثمليعجنهئجههيمثمل هنيعمعبمل عخفخييعحممل يجم جلمبق مغ ي عي شي نهنمثىغعهتلك عجن
 شهجفمثلكهثلك ظعيخكتبلكَّـلكغعآلحفجيلكظ ني ختمب هن  ل عخفخيلكقم عآلحفيعهَّـ ممخص ن للك يظش

م عمل عخفخييعحممل  ظ فُّـملحملكجن قي عجنمهحمثحمل ُّـتجيمبمك يعجنجههت جلمل ظهن يش ُّـهسفه حممئيطعشلك مصهب
ل عخلمب نعيخكتبلكن مض عخفهئلكخكهيلكغ ق هت نشعمل نخم ش هن معمب عآلهن ىعُّـمك عجنبلكلك

ظ عمل عخفخييعحممل عجنمهحمثحملش نعجعتخيلكفَّـلك  ق عجنت مع مغ عجنمتهييغش نعخكتميلكحصلك جعلكآلهن ينمع
يجل عجنيطهثمثلك نمعخيمبمئلكهتلكش نعيجنتىغعن عجنيطخممث جعمسجفهئلكن عجنهلُّـخيملش ممىعجن ظحمل عجنسحق  ي

م ش نجليطن معخنم نعجنسمب عظ ظن عآلهثسلكن عجنهئلكهن ش نهنتلكجعخيمل عآلحكتلكق عجن مع ي نخم ي
ه عجنت هن غش نجمحقَّـلكعجنمئ غ عجنمئيطحكمثمل جعهبيطقمملكغ معمب عجنمئ يلكفنن عجنمئ  .ي

جلمل عهن عجنت معهسفه عمل عهثحيععم عخفهئلكخكهيلكغهنخميط قمميع عجنخييعحملكظ مصهب  ي هن عجنخي
 :ي جلمف هنلك معمئيطنه نجلالنغش هن ظجعيعقَّـلكنلكيعنظ عخلمبيش نعيخكتبلكن جلمبمثهتلك

ق .ص  . نجمحقنش مملكخفيعكيعجنجيبمثخيمثمل ضخي عجلس جعسبمك عآلهن
غ . ص  .يعجنخيمئمبمثمليضخي عجنمئ
م جعمتلكظ جلمف عجلتمئلكفعغ عجنس.ص وحق نعجنسمب  . نجمحق ظحمثحملو جعلكلكمبمله
 .ي عحلمئمل نجليطن عيجنتىغعن هبلك عيجعتخيلكف جل عجنهلُّـخيمل.ض
 . هن عجنيعقعأل نعجنمههيلكغ عجنبلكلكمبملو مملكهنو جليطن معجيهتحق عجنبلكلك جعجههئ.ض
م ع. ض  .ي نمعيعحكبلكهتلكهثمثمل هن عآلهثلكو نجعمئلكظ خظشجنهيمتلكظ عجنهئلكهنجليطن جفمه
 .) عقع مملكن عجنسلكجن مض ظنعأل عجنجييعُّـَّـىعع(هنيطعحفمبمل عجنجهمثجيلكن مض عخفهئلكخكهيلكغ . ض
غ . ط ه عجنت َّـ فنن خم رمل(عجنخيمئ يهنمتلكقجلمل عجنمئ يمملكخفتخمثمبمل نعخفت جنمبمئمبمك ) ي

 .نحفمبيش هنلك ُّـخيلكُّـمت جعلكآلنَّـلكن نعخلمثلكيغ

ط : هثحييععغ  جنمبىغُّـلكف)ص( نعخفمهيطق عجنسلكجع عجليط صضك: هنبلكفع عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش هنيعممىغ هث ط مخهتمثيط عجنمئ
ط عجنجكجعمثمل عجنيعنجفمثملش جنمب)صضلضض(عخفجيمبمك  ن جفيطُّـثلكش جنسهنلكن عخلهبمثمت . ممخصم عحلمثيطقهيسمثيطهط عآلقجعخي



 
ؘؙ ؘّ  

ؘؙ  ؘ   
 يمتحييعُّـملمض عجنخييعحملكن نعجنت معيعمعبيش ممىعجن جعل ه ظُّـٰهلك  لهن عخفبلكجفهن عآلحكلكحكمثمل

ط عق عن:يعجنخييعحملكهثمثملحممل عخفخييع  وجلمبي مم  هنمتجيي جعحهن هنمثىغعن جلمب عجنخييعحملكن نهنمتجيمئ
يُّـهبهتيط عجنجييعُّـ جنجيلكجنمك قجن عجنخيمب نجسمث  يعجنهيهئيعُّـمل نيعخفخييعحممثمل جن عآلقضمثمل إلىي

ه ش نجن مس ُّـهئ َّـمتلكم هنمتجي ن نعجنيطقعحكت ن جنٰهلكجلمن عجنخيمب  عحللكجع حفتمبيش جنمبخيمب
م عمل عحلشجعلكجنمتلكجع ظ مئمثمئمل  نعجنمهحمثِّـ جعلكجنسمئمث هن هنجيلكجنبهتلكش نآلضح عجن

 . ظن مملكخفستحمثه هنستحمثالهعظهنيع
ش وجلمبي جنهئ نجنىعع هثيعه عجنخيمبخصظ خميط عمغتهتيطنع مض جعمثلكن هنمتجيمئهت ن حممث  ُّـبحث

هحمهئخص ظن جنمبهيمئ هنبلكذ هنخييعحممثمل هثمئ جلمبمثهتلك مض جلمب يي مش نجنمبهيمبسهيمل نعجنهئالن و  عآلظ
ش نجنخيمب عحليطُّـهن هنبلكذ هنخييعحممثمل هثمئ هنبلكذ ي هنخييعحممثمل هثمئ جلمبمثهتلك مض جلمب عخفمتجي

جنيطقعُّـملش حمهئىعجن جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل عجنخييعحملكن عجنمتحييعه هثحتلكف عمل جلمبمثهتلك مض جلمب ع
يهنمتجي حفلكك جع  .و

ن جنمبحمئلكأل نعيي عهثخص خييعحملكظيظن عجنينجفمثهن خميط معمئيطهنمن عآلخكلكقغ عمل  يلكالل ُّـمهمب
فش هنستخيمثمتلك  غ عجنمئيطحكمثملش جعلكجنمئمبمكهجلمف عخفخيلكقم هن حفالم عجنهئجه نعجنجههت ي نعجنمئ ي

م عمل عحل ظ م جنمب مئلكأل نهثمث عخفخيلكقم نَّـىعع جمحق عجنجييعُّـ عجنىعه ُّـسمبهئ عجنهيمثمبس
غ  هل نممخص جليعحممن حكلكجعمئلك ل يلكآلنم ط حميمتحييعُّـمل عجنيعجنهيهئيعُّـمل يعجنخيمئمبمثمليجعخييط عيحكتخيلكهثمل جعلكجنمئ

ه قهي جلمثمتلكيعُّـ هي جفٰه ن شي ممسبي جلمبهبش نعجنثلكذ لكيعُّـ  عحكتيطجل قجن ظن ُّـهئ
ن هن حكمتىط هنخيلكقحم هجنجييعُّـ عجنخيلكقم هنمتجيمئلك حفلكظلك جع ُّـتمتلكحكمك هنخي نُّـهئ  .يه

ظ نهنمثىغعش مض هنخييعحممل جفمئلكأل عخفخيلكقم نحكمتمئ َّـمتلك جلمف جعمثلكن هنمتجي عجنخييعحملك



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش  مىنهنلك ُّـهبهئ ظن ُّـخيخل عجنخييعحملكظ نعجنسلكجنهئخل جلمف قجن  :حممتمئ

نيهن عخفت يعن قن جع مع هلك جلمب هنمثىغعهثي جنهئي ظن نعخفخيلكقمهي جلمبمث مض مجمث عجنخيمب
هنسلكأل قجن عجنخيمب نهنخيلكقحم جنتهبمثمثىغ عجنمهحمثِّـ هن عجنهيلكحكيطش حمهبمثىغعن جلمب 

ش نهنمثىغعن جلمب عجنهيمئ  م عجنهيمئ نَّـهئىعع جمحقرلكشعجنهيمبسهيمل جلمب عخفمتجي  جلمب ظظ
ف هن عخفمثىغعن ن  َّـمتلك عقن َّـ عيجنمل حملكخفمئمه ه ُّـهبهئ هن حفالجن ىععجننعجنمئلكهث

عخم نهثهييغ عآلهنيعش نجلمبمثوهنخييعحممل هنجيلكجعمئمل هثتلكألمي جلمب هنمثىغعن جلمب َّـ  حمخص  هنلك جنمب
ن نهنلك َّـعجنخييعحملكن هىع عجن عجنمئلكهث عخم  ه ُّـهبهئ هن حفالجن هنخييعحممل هنلك َّـ هنجيلكجع جنمب

 طقجن َّـ جمحق هنلكن يعجنخييعحملكهثمثملهن عخفخيلكقم 
ٰهِّـ هن ي ُّـتهلكمتلك جلمتيط هنيععمغخيمل جلمب عجنخييعحملكن ي هثجيط َّـمتلكم هنمثىغعهثي عهث:ُ ظشطلدظ

مل ي نعجنثلكجعمن هن جمحقنش نعخفهئلكخكهيمل عحلمئشحفالجن عجنمتحييع عجنمهحمثِّـ هن عجنسمئمث
ش نَّـىعع جعخالم هنلك هثجيطن مض جعلكخم يعجنجهمثجيلكهثمثمل هن عخفهئلكخكهيمل عجنبلكلكمبمل يعجنيعحسلكهثمثمل

ن ه جفمثهن هثجيط ظن حصلك هنمثىغعهثلك معخيتهبيط جلمبمثشعجنخيمب  حممثهتلك ي ممخص مض جلمب عجنهيمبسهيملش حممشني
عهثخل هنلك ُّـهبهئ معجيبمثمئ جلمف هثحييعُّـ  نُّـهبهئ هن حفالم شلكهتلك نهنسلكألمبهتلكيهن عجنمئ

ي  . نهنخييعحممل عجنبلكلكقجن عجغبلكغ عحل
عمغ عجنخييعحملكظ مض عجغبلكغي عآلخكهئلكجنمثينَّـىعن معخيتمق هن ظَّـ ي جفمئلكهثمثمل لكغ عجنت مع

حفيعُّـ جغبلكغ  َّـيطم عجنخيلكقم مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه َّـ عي حممشنشهنجهلكَّـيطعهت جن
حفيعُّـ  .هنلك خكلكَّـيطن جعلكجنخيمثلكن جن

عمغ َّـىعع عجنسهسعم عآلحكلكقهن  هنلك َّـ عخفمثىغعن عجنىعه ُّـثبمن : َّـمتلك حمهت ُّـ
طيظح حفيعُّـ جل معمب عجنت جنمثسمن ممىعجن  مل َّـىعن عخفهئلكخكهيمل عجنت ُّـيععف عجغبلكهتلك جن

 :نمعتمسمميط َّـىعن عآلخكهئلكجنمثمل ظممثيع عقع يجفحيمتلك ظهنيعُّـ
 جفمثهن شهت عيحفتالحملكغ عجنهئثحقغ جعخل عجنخييعحملكظ مض هنجهلكَّـيطع:لّاألرع األو

جنمثهحفتالم جعمثمتهت معلكقغيظن عيهثجيط  ن لك  مملكيحفتالم عجنمتلكخكإل جعسبمك شهلكي ُّـهئ



ضض............................................................................................يطُّـملمخهتمث يهنمئيطهنلكغ
ش حممشن  ظلكجفمك عخفمئلكهنلكغ عجنخيلكجنمثمل ُّـمتهئجه يعحفتالم هنيععمعمك عجنخييعحملكظ نهنمئلكهنلكهت

عظ ه هجن هن عحلمئلكأل هنلك ي ُّـمتهئجه جنمهلكجفمك عخفمئلكهنلكغ عجنيطعهثمثمل حك  جلمف هنست
ش حمهييعجنهئ ه عجنهئمث ق معمتهئجهو نهنمئلكنوهنيعمعبملي مم  ظن جلمف هنست  ه جفمئلكأل نظهن

 .ُّـو ظحفيعو نهنمئلكنو مض هنيعمعبمل معمتهئجهجمحق عجنت
ن عيحفتالم جليعضمثهنمعلكقغ  شه خظو جعحمثهن ُّـمتهئجه جنخيلكقمهلكي ظحفيعه ُّـهئ

عهثهئجهلكم  هن وم نَّـمبمليخص ُّـجكعظه آلن ظحفيعش ممهحفيع مض هنيعمعبت خظنُّـمتهئجه ي
ف جنخيلكقم مغ  . يحفيعيعخفلكَّـمثمل نعهثهئجهلكم ظظلكجنمل شظظلكجنمل عجن

جلخل هن عخفهئلكخكهيلكغ عقع يجفحيمتلك ن:األرع اذثطين ف هث  هنمتهتلك هنلك َّـ ي حممشنشمغ
سسقحسلكذ  هي نهنىغُّـس هن عإل معخيلكملش نهنمتهتلك هنلك َّـ خكمثجيلكذه هنهيلككه نجغلكجعمن نجف

حكملي هثتمي مغيعهنجعلكلك تهب حممثهتلك ظجفيط ى سوهنهئلكخكهيملي مم يط عق عنيخكمثجيلكهثمثمل وعظ نحك
سيعهنلك ش يعجنيعحسلكهثمثمل ظن يعجنجهمثجيلكهثمثمليعهنلك  :عآلهنيعُّـ  .ه ظن جعلكلكجف

م عخفحمئ ه  عجنخيلكقم ظيطقيُّـمئ هث يعجلمب ظن آلَّـ عجنهئجه : عجنيطُّـ عجنمئ
لكلكغ خكت ي ُّـخييعم مممتهتهتلك ني  يمض هنهئلكخكهيلكهت نهنجهلكَّـيطعهت ننعقفعهت ظجممب ه ى

عألمبهتلك عي عجنهئهب نعآلحميععف هن ظَّـ عجنخيمتلكُّـمل يُّـسمب هن جم  ....ي

ك عحلهئ:  عهثحييع)ص( .ضصصك صف: ش جنمبمئمثخنهش جعتخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفن ظهنحلخف حممه
معمثمل مض ضصصك: لكجععخفمهيطق عجنس:  عهثحييع)ص( يط نمعهيمهمث عجنبحهن َّـمتلك ُّـجيمبمك مض عجنيطقنق عجنمه

ش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه ك عحلهئ .صصص عمل عجنيطقق طصصهن عجنيطقق  : يخف حممه
يصصصك: يعجنمتهيحلكغ عآلحصمثمل  )ص( هش نجنهئ جلمبمث ظن معخيمب َّـمتلك ظن َّـمتلكم ظظ  جلمتيط عجنخييعحملكظ ههبملي هنسمبي

ه هنجهحقع هث ن هي شتمب جلمبمثهتلك جعمثمتهت ظجفيطش حممئيط خملكم عجنمئ م عجنت ُّـهبهئ ظن معهئ  حصىعن عآلظ
هفجنمثال جلمف جمحقَّـلك هن عخفسلكأل ظن ُّـستبيش هنمتهتلك خظ  هن َّـىعن ونهنلك هن خملكجليطغ:  هن معمب عخفسلكأله

عجليط عي نمعجهتهب جلمف مجمبمل وعجنمئ ن عآلحصمثملش ُّـهبهئ ي ي هن عخفسلكأل عخفتخيمبمئمل جعمسهنهتلكغ عحلمئلكأل نعجنخيمب ي ي
يمعمئيعُّـيع جعخيٰههتلك جعلكحلجمي عجنهلجلمثملش نجعخيٰههتلك جعلكآلفجنمل عجنمتحييع يُّـملش نحكلكأليعَّـلك جعلكجنمقعَّـخل عجنىعنخممثمل ي ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يعهنلك نعآلجنمئلكظ : )هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك(نخملكم عجنهيمتلكقه مض 

ش نعجنمهحمثِّـ  يه ظن حملكحكيطهظحمثِّـ م جع جغ نَّـ هنلك ( يلكذي قجعيعحصيعهنلك  ُّـمتبمي عجن
ن نعخفخيلكقميُّـتخيمب نَّـ عجنبلكجلهن جلمف عجنجيلكجلمل هن ( ي قنجفلكذي ظن هنمبهئ) جعلكجنخيمب

 عجنمتهييغ يىحنَّـ هنلك حممث جف( يهثهيسلكذيعهنلك  نعجنهيلكحكيط )هنهييعنك ظن هنمتيطنغ
ي( ي ظن خكمثجيلكذ)ه َّـلكمغسلكينعحكتمبىععقَّـلك نُّـسهب  ممخص نَّـ هنلك ُّـيطجل عمل هنخيمهمثمل عحل

م بالفحشاءِ: إل معخيلكملخملكم ع ر أ م الفقر و شيطان يعد َا ْْ ُ ُ َُ َْ ْ
ِ ْ ُْ َ َُ ُْ َ َْ ِ : عجنبمئيعغ[ َ

عحكلكي نُّـسهبش]طضص  .)ه نحك
م عجنمئمثخنه ق نهنجهلكَّـيطغ...: نُّـمئ نمع همعلكقغ عجنمه  مض هنمعلكقغ عجنمثمئحيمل مض هئ

ن ن يظن نممخصش عجنمت  مض ُّـيعه هنلك ممىعجنش نجمحقَّـلك وظجفالن جعمسضميلكغ ُّـمتمئس عجنمت
ق ملع ُّـمتمئس عجنمثمئحيمل وجفمئمثمئمثمل وظهن ق نعمل عآلهنيعش هثهييغ مض ونعخمخيمل وجضٰهمل ي وحفمثلكجنمثمل وظهن  ي
ق هن وجعمثسحق عجنجهمثجيلكن شلكجنجيهتلك نخميط يخكمثجيلكهثمثملش حصلك جفمئمثمئمل ي ودحممل  يعحلمئمثمئمثمل عآلهن

 ....وعجنيعظه يجنمثٰه
هن ي يجعيط خصغ جلمتيط عجنخييعحملكظي جلمف َّـىعُّـ عآلهنيعُّـ عجنمبىعُّـ رلك هن عخفسمبهنجعمتلكظ

ف هنمثىغعن نونمغ تمبهيملش  عخفخيعجنخييعحملكهثمثمل عجنمهحمثِّـ هن عخفهئلكخكهيلكغ في سيطو نخملكهث
 هن هنمثىغعنزيطنى عجنبلكلكمبملش نعن مس ُّـيعجنجهمثجيلكهثمثملي عحلمئمل هن يعجنيعحسلكهثمثملىغ عخفهئلكخكهيلكغ ينُّـهبمث

هعجنهئجههيمثملش عجنت ي ُّـمتلكقل حممثهتلك ظجفيط قُّـملش نعآلقنعم عجنتلكهنمل عجلمبمثملط عق ي ي جح حتمئ جعلكخفهئلكخكهيلكغ عجنمت يي ي ي
ومملكهثمن جنهئ لكلكألهيمل مي ه نهنمئيطهنلكغه ظظ ن حصلكش َّـ هن مجمبمل ي ن جلمف ظحتهتلكش هنسمبهب ي َّـ مصهبخي ي

ن عجنمثهتلكش حمهبت حكمب ن جلمبمثهتلكش نُّـيعمغخي عقُّـمتهت عجنت ُّـبمت يهبمن خف حكمبهبمن جن هن جضمئمئ ظَّـ يهن ي
هقجن عجنجهمسنش معمسمع جن ظن ُّـيعمممك هنمتهتلك ظخممثسمل ي هش نظفجنمله ظحمثحملي ه معلكهنملي  ي ُّـمتلكقجل حممثهتلك ظقجعلكغ معمب ي

عقُّـمتهت م عجنت َّـ هن هن .طصلضصك:   عجلجلكق عجنبمثلكن.... عآلظ
.صضك: هنمهبلكف عآلهثيغ) ص(
ك عحلهئخف   )ص(   .صصص كص ف:جنمئمثخنهش عحممه



ضض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
م نعيجلتخصف جلمف هنهئلكخكهيملممهتىععش جغ  هنلكش نمممث ُّـهبهئ مغخيمبهتلك و مممث ُّـهبهئ عجن

جلمث ض يظظال هن هلك نهنبيطظه ن هنمت عيهثجيالخممل جنبمئمثي معمهيطُّـمئمثه يلك معهئ طه  !مل عخفسلكأل
ؘؘّاّ؞إ آؙأؘؙ   

ن هنهئلكخكهييخص ُّـتجهبيقجع عغ جل عآلخكهئلكم عخفتمئيطن جعهئ  عجنخيلكقم لكغيهن جنمبج
ن  مغيطعهثمثملنهنجهلكَّـيطعمع هن حكمتىط عجنخيمب قُّـيعجن ق هثهييغ عجنحنظ ي عحلٰه ملش ظه جفٰه

حكمثيش عخفهيلكَّـمث نعيحكتيطييغ  ش نهن عجنثلكجعمن يعجنخيمئمبمثملجنيطه عجنخيلكمس هن فنن مع
مغيطعذ ي ستلكف عيظن عجن قه نعجن ط نقجن آلومل هنمثىغعنخيمب عحلٰه  يهث ُّـثبت

ي ش ي ط جلمف هنلك َّـ جلمبمثهنجهلكَّـيطغ عحل  وتلكف عمل جعيعَّـلكنحت نهنجهلكَّـيطغ عجنحنظ ممىعجن
قغ عجنحنظو نهنمثىغعنونعحكتيطيم  ولك حتتلكف عمل هنمثىغعنيُّـمئلكم عشي جفت ش حمهت ي ُّـيعه ظ

ن قغ عجنىعَّـمتمث هنجيلكجعمئمل ُّـثبمنونخملكهث عخم عخللكقمغي َّـىعن عجنمه  .مل جنمب
عضِّـ  عغ مض عخفمئلكن ي ُّـيطعنه فعظهن هبىعع عيتجهبيظن عجننهن عجن  يش ني سهجل

يعهثخص ُّـمهِّـ  عجنهئالن َّـىعع يملط نقجن آلنيعآلخكهئلكجنمث غ َّـىعن عخفهئلكخكهيلكغ ي مض هنمئلكن جغب
مغيطعنجنمتهييغ عجنخيلكقم  خيمب عجنن عخفهئلكخك عحللكظمبمل جن معمب عخفهئلكخكهيلكغ جعمتح عجن

قهش  حفيعُّـنجنهئ عحلٰه ي ُّـهبمثىغ وجن هن هنمثىغعني يجعيط هنمئلكن عجغبلكغ َّـىعن عخفجهلكَّـيطعغ جن
ي هن  جلمف عجنخيلكقم هملي جفجيهبمتلك ظن َّـىعن عخفجهلكَّـيطعغ مملكهثمنيحكمبش حممب  عجنبلكلكعحل

يعخفهئلكخك هبلكش عي ظشلك ي ُّـهبهئ ظن ن جفجي يمشن ط حم عخفهئلكخك هبلك جلمف جمحقهملي معهئ

يه جعخييطن جفجمثمل عجنهئجه جلمف جمحق عخفهئلكخك مض خجف جلمف عجنهييس ي نخميط دف عجنمئمثخن)ص( وي
ك عحلهئ ش جعتخيمبمثمئمل عجنخيالهنمل جفس قعفن : عهثحييع. عآلحكحلكخم هن حممه ك عحلهئ يخف حممه

 .ضك: ط ممىعجن مض قحكلكألمب صضض كصف: ظهنحل
شلك جفلكذغ جن  هنظهنلك نمغ جفجمثمل عخفهئلكخكهيلكغ جعلكجنمتسبمل جنمبهبهئلكخك هثهيس حمهت هن جعلكغ مم ي ي

قه عجنىعه مغمك خف جلمب جع جعمتح عجنمئجي نعجنمثمئخل عجنخيهب جعهبمئتهش قجن جعلكجنخيمب عحلٰه  ُّـ



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طض  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
قهميحق جنمثيغ جلمتيطن نمغيطعنعجن ه مغيطع ظن يهب عخفمتجيمئحم جنىعجن ط حصىعن عخفهئلكخكهيمله ظن جفٰه

 .جللكغيُّـسمسم جل عخفمثىغعن عجنىعه ُّـثبمن َّـىعن عحلمئلكأل عخفيط
فه نَّـ هنيعجفمبمل :سبطرة أثعىب ي عن عجنخيلكقم عقع مملكن مض هنمئلكن عخفح عجنجههت

ف  ي ُّـجيمبمك هنمت عجنمقَّـلكن نعيحكتيطيم جلمف هنلك خكلكَّـيطش ي حممشهثشعجنهئجه نعجنجههت
ن هنهئلكخكهيلكمع جفج ش نهملينمعهئ عقع مملكن عجنخيلكقم مض هنمئلكن عجنمهح يظهنلك  جلمبمث

حفيعُّـ حممشهث مظ نَّـ هنمئلكن عجغبلكغ هنجهلكَّـيطعمع جن  حممث  ُّـىغنو ستلكف عمل هنمثىغعنيعحلمه
ييُّـتهبمثي جفت معمب عخفجهلكَّـيطعغ ن َّـىعع عخفمثىغعن ىغ هن حفالجن عحل ش نُّـهئ  هن عجنبلكلك

م معمب عجنمتتلكألمي عخفخيلكُّـهمليجفج  .متمل جنمبخيلكقمو جلمف عيحفيعُّـ جنمئب
 و نجعمثلكهثلكغو ظقعف ظن ُّـجكمغ هنلك خكلكَّـيطن عمل ظجنهيلكلعقعخيلكقم يعن عجن :وبطثتزطر

نو ستلكف عمل هنمثىغعنيمشهثحم ق نُّـخيجيمثهتلك عحلو نخملكهث جنمثيج ُّـىغن جع َّـىعن عآلهن  .مليمل نعخفمئب
ل   جواب اإلش

م جعينع مشخييعحملكن ي هنمثىغعن جنيمسن عجن عجنمئ  ي يظهث ممخص ش هن عجنمهحمل ي ظحكلكق جنه خم
هيَّـ مصيعيعهثخص جعيعَّـلكن جلمبمث ن ف جل عآلجغبلكغو حفلكجنمثملهف فجل مغ  ط نقجن جنمبتخنُّـِّـ جع

ظمثوخص ُّـمتلكخمي قجعش هثخي.عخفمثىغعن مض مممبخصغ عجنخييعحملكظ نممتبهت لكغ يىس مض جعخيىش حفمه
ف ظظ شعجنخييعحملكن جلمب هنمثىغعن  .عخفمثىغعنقجن  نجنهئ ي هثمئلكك مض نمغ

ش نَّـىعع ي ممالن حممث هن َّـىعن عجنمتلكجفمثمل .عجنخيمب
م )ص( غ نجفمه ي ني شهي جلمبمث ل عق خميط معمتبهتمن جحلك حكب ل ظن عجنخيلكقم نعجنسلكجن مض هنمئلكن عجنثب ي و ي

يعخفهئلكخكهيمل جعحلكمغمل عمل هنمثىغعن ظُّـٰهلك مم ُّـخييعم هن حفالجن جفمئمثمل هنهئلكخكهيت هن جليطهنهتلك ه و ش. و ي عن هثخي
ن هنمثىغعن  عظ ي ستلكف خفث َّـىعع عخفمثىغعنط آلهث جفمثمتألىع حكمثهئ وعجنخيلكقم عجنهئلكهن نعجنسلكجن عجن ي
ش ممخص ظنهنمس عمل قجن عخفحمئ عجنمئمثخنه مض عجنهيمه عجنسلكجع هن هنمئيطهنت جلمف خف  يهثهيس ي

ك كش معخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفن ظهنحل: عهثحييع. (عجنهيمه ط ضصص كصف: خف عجنهيمه
عفهيهثحييعُّـمل عخفخييعحممل جنمبجهمث: ممىعجن عهثحييع ).طضصك: ىط مغ



طض............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
ؘؙ  ؘؘ  

يجلمتيط هنجيلكجنخيمل ممتمك عجنخييعحملكن نهنلك ممتب ممبلكق عجنخييعحملكظ نخعف هنيطقحكتهت 
ف هنمثىغعنشوحكمتجيط عجنتخنُّـِّـ هنمتهت نمض ظممثيع هن هنهئلكن مغ  ط جنخيمب عجنخييعحملكنو جع

معخف  َّـحمهتىعع ه ُّـمئ هث  هٰهلكظُّـ وجلمبينجنهئ : ميمثمكعجني مض هنمئيطهنمل هنهيتلكف يحمئ عجنمئ
عجع هن نهسنحفجي شحكمئمثهب هن جع يشتيس هنلك ىظحمثِّـ جع خييعمىُّـ ههنخيمثلكق ش ظ
قن عجنجهخييع ظنقعن خفخييعحممل ونعجنخييعنك شعجنخيبلكقغ جلمب مض مملكجنمتح  نعخفمتجي شنجعح

ن مض حكمثمئ شيعجنمتحييعُّـمل عجنخيمب  جفلكمغمل ي يجحلك قجن جمحق عمل َّـىععش عجنمتمي خفخييعحممل نعخف
هن جعحسمك َّـ ي عهثخصوجلمب يمم خم مملكن لكي نخف.جع عجنتهبثمث عمل ش يهنتخيمبمئن هنخيمب

ي ل نَّـ يهنتخيمبمئ جنهلم طظخحمهتلك يعآلحص عجنخيمب مملكن  عمل عحللكمغمل حمهئلكهثمن ل عحل
عقُّـمت هنخييعحممل عجعيش نحتمهمث هن جن ض عهثمثمت ظظ  .يظهنيغ نخم
هث حمىعجنش هنمثىغعن جفهئ حتمن ُّـيطحف ي يعهث :حممث خممث نعن يهثعن  ظنحك جنهئ
ن ُّـمتٰهبيش ظن هن نظجلحي  ي يآلهث يش يهنخيخل وهنمثىغعن مض ُّـمتحخن ظن شهنمئمتي وجعمئلكهث
 جن يظن عإل ظَّـ هن عجنتحمئمث قنه هن يعجنهئهب جلمتيط يظِّـ خميط جعش جن هنمثىغعن

لك ونهنمئلكن يعآلحصمثمل عآلحكخصظ هن ونعحك وهنيعمعبمل يمم جعحسمك  وننخممن ونجفلكم ونهن
 جعخل يعجنتهبمثىغ  جفمه نجع جليطفهثلكنش نهنلك نعيحك عخفيعمعبمل ُّـمتلكحكمك ههنمثىغعهثلك ونخكخيس

عل ن عجنهيتِّـ ظهث فُّـمل نعجنخيمب عقفعغ عآلجنمئلكظعغن ينعجنمبيطهثمثمل يعجنجههت  ينعجنتجمبمثلكغ نعجن
عم يمتمثملزعجنس عخفيععمعمك آلَّـ عحللكظمبمل  عآلهثسلكن يُّـتهبهئ نجعش نعخفمئلكهنلكغ نعآلجف

 عجنجهمثجيلكذ عآلجنمئلكظ نجعخل عخفمبهئ ظن يعآلحص عجنمهحمثِّـ عآلجنمئلكظ جعخل عجنتهييعخممل هن
ن م ُّـمتبمي ي يجحلك نهثح جغ  ....جع عجن
ي جعخل عخفهئلكخكهيلكغ عحلمئمث عجنتهبمثمثىغيجنهئمثهيمثملمض عخكلكقمع  عجنمئمثخنه ممىعجن هنلك خملكجنن مل ي

ل مض هنمئيطهنمل هنمهبلكف عآلهثيغ) ص( .طضك: خجف مض هنمهبلكف عآلهثيغ: ط نعهثحييعضك: يهنهيتلكف عجنميمثمك عخفجيب



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يظه عخفهئلكخكهيلكغ عحلمئمثمل  [جعمثمتهتلك حممبمبهييعم...: مل عجنخنحمملينعخفهئلكخكهيلكغ عخلمثلكجنمث

عقُّـ عجنخنحممل يعخلمثلكجنمثمل نجعخل ]مليعجنمتهييغ ظهنيعُّـ ف عجنىعنم ظقجعلكغ ُّـخييعحمهتلك هن  نعجنجههت
ش جعحسمك عغ جعخل زُّـهييعم ههنمثىغعهثلك يظن جنمبحهئخصظ ممخص هنهئلكخكهيلكهت  ...نعخلجيمس عجنمه

جفمثيط( ممتلكغ ي هنهسجنملجكممعجنجفلكهنيط   ظجع هنلك ظخكلكق عجنمثنَّـىعع عجليط عجنت عق  )خم
م  ي يجعيط نظن ه هنهيمثيطهش خميط جعمئ َّـمتلك جعحهنفخممثمئمل:  هن عجنهئتلكغومض ظحفيع جعحهنُّـمئ

 ُّـهبهئ ه ظظحلكغ عجنمتحييع نعجنتخيمبمث جلمتيطَّـ جلمبيعجلمب ظن: هملي حفهيمثههثجهحق عجنمث عخكلكقغ
ىظن ُّـتهبمثىغ جع عجنمتحييع عجنمهحمثِّـ جل عجنهيلكحكيطش نُّـهبهئ ظُّـٰهلك ظن ُّـ خييعم جع نمغ هي

ي جل  ش نجنمثيغ جلمتيط عجنسلكجنهئخل هن ظظحلكغ عخفجلكَّـيطغ ظجنملعحل  خكمسشلك هنلك هعجنبلكلك
 .قمميعهثلكن

مغيطعهثمثمل ع :خشئن دصل ن عجن م عجنخيمب هنمتلك نمغيطعهثمثملش نممخص ي ُّـهيتمئيع مض جفمه زن جلمب ز ي
وعجنرضنقُّـمل عمل ظمتلكجلمل و ظجنمثملز مغيطعنز ن عحللكظمبمل جنمتلك جعلكجنىعنم نعجن .ز جحمثىغغش حمهئىعجن عجنخيمب

هن هنمتلكخمٰهلك خفلك ريطن عجنبخيىش عيحفيع ين هنلك ريطن جعخيىش عجنسلكجنهئخل خميط ُّـهئع :دشصط
ش نحصىعع خميط ُّـمتهئيع عجنبخيىش هنمتهت عجنبخيىش عيحفيع مض   .هنخيلكقحمهتفقعمملكهت نعهنمتهت

منهنت جليعحممن َّـىع ن ظظحلكغ عخفجلكَّـيطغ ييجعيط جنمبسلكجنهئخل هن ظ: عش حممتمئ
ن عحلمئمثمئمثمل  ع عجنخيمب زسمهمب  جعخييط معمههيمثمل عجنمئمبمك جعمئجي شهيينظز عجنمتحييعُّـمل يعجنهيهئيعُّـملز

ن معي جفت  نهتىعُّـمك عآلحفالم نمعىغُّـمثمتهتلكز عخفهئيطقغ عخفحيمبهبملألعجنخيال مهحق َّـىعن عجنخيمب
ن هن مجمبتهتلك عجنمهمتلكجلمل عيجنمثمل عخفهبمثىغغ ل زعجنمتحييعُّـمل  زعجنت معهئ جعلكجنمتسبمل عمل عخفخيلكقم ل ز

زعجنىعنخممثمل مملكجنخيمب عيمظ ن عجنمتحييعُّـمل عجنميحق عخفتي عخفمتجيمئز ي جعلكجنمتسبمل عمل عجنخيمب  سمئملز
خم مض جعخيىش ع زعخفمتتحيهبملش حممب حتحق عجنجيلكجنمك عجنسلكجن نمع خفجيلكجنمك عجنت ي حتمه ز

ي  حممث جعلكخفمبهئلكغ زجن جعلكجنهيهئيع نعجنمتحييعش جفمهمب جعلكجنجييعُّـ عيحفيعش نُّـيطقم نمغ عحل

ك عحلهئ) ص(  .صصص كصف: يجنمئمثخنهش جعتخيمبمثمئمل عجنخيالهنمل جفس قعفغ ظهنحلش عخف حممه



٨١............................................................................................متععققف ّضظقضغت
 ٌفكا إذا مل قظن صه سعق. اينستظغدة ضن فكه اصطظوم احلغصظف صه زنغصظظك واصعطك

ٌعمـضظ  .... وضعكلٍغمـضظّ صم قه ممـ قكسّ
ّصظق وضق فكا اينحظل  ق صظجواب ّمنطك ّ ننمف،ّهبكا اصبعغن أصم اإلسظغصعّ

شععغ زنكصك اينوازقن اصتي قطتعق شظععغ اصطكصغء إلننبغت ضضغفقاهتم وضظغسظغهتم 
 . واصبغشم واصطغرن واصقاينصآلىنكقن، وهبكه اينوازقن قعظععم اصتعععك زنش احلّل

ف ّفقات اصطعغغعغحلظعظف اينظغسظغت واينض زنطق زنعغغه وصق صغل اصظعضي
 حيتغج صكصل...: ّاصضعطغغعفف ّف واخلعغصعّضكق اصعظك أّاصواصطعفواغظسغضعغ إش 

 ّاألضور احلظعظعف: أي[ّواألول . اينعغصل ضن وقعجعه قكسقه ٍضكسق إش اصسغصل
 هبغ ًظغّضتطظ صغن صغن. أو ال زنغحلوادث ّقتطظل أن ّإضغ ]:اصواصطف مم غظك األضك

 حيضم ،وصوشعغ وشقم اصتطبري سبعم شٰى أو ،سغفقفغ صام وصوشعغ صطعق
مل قظن : أي[ صكصل قظن مل إذا ّوأضغ ...اصضصف ّاخلعغصعف وزنش زنعععغ كّععاصت

ًضتطظظغ زنغحلوادث  أرزنغب قطكصعغ ضوازقن اصضصف ّاخلعغصعف وزنش زنعععغ صظظظكق] ّ
 زنش قِّقظك ًضعكاغغ ّأن صظحظامء صام ضظغسظغهتم، زنحسف واصضعود اصكوق

 واحلققف اصظكآن وفو ّغم،ش ٌضعكان فو ضغ :ضععغ. اينعطل وفو واخلطغ، اصضواب
 ضغ :وضععغ ،ّصٰى اهللا شظعه وآصهّاينحعقي  ّاصتغم اصظضل شن ضععام ٌّصم اينعبئ

 احلغصم االسم ضن شظعه اصظغئل ضععم ٍّصم زنحغل ّقتطظل ضغ وفو ّىنغص، فو
 ....شظعه اصطغصبف واصضظف

 :شن أضور ٌ شظم اصطكصغن شبغرةععكانّشٰى ضغ منظقم صو

رشح متععق اصظواشق، :  واغطك؛٤٠٣ص: ستعغينمتععق اصظواشق، منضحعق ومنطظعل األ )١(
.٥٩١ ص٢ج: ّظسعق صامل احلعقريص

 .١٢٣ ص١ج: صظعضي، ارشح صضوص احلظم) ٢(



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ر األ قيقيةوم العل :ّولاأل ة اّا   ّظر

عجليط  م جلمف ظحمل يعجنخيمئمبمثمليحممشن عجنمئ خم ي معخيتمق هنمثىغعهثلك ُّـهبهئ هن حفالجن عجن ه
عجليط جللكهنمل هعخفهئلكخكهيمل ظن جعجيالشلكط آلشلك خم ي  ُّـهبهئ معجيبمثمئهتلك مض َّـىعع عخفمثىغعنش نجلمبمث ي

م جلمف عخفبلكذ عجنهيمبسهيمث خم ن نعجن يحمالجعيط جنمبخيلكقم هن حتمهمث َّـىعن عجنخيمب مل ي
ن عحلمهش جعهلك ظيعجنخيمئمبمثملن ن هن معمههيمثمل عجنمتهييغ ن ُّـهئ م جلمف َّـىعن عجنخيمب

ن َّـىعن ي جفت نظهيلكظ عجنمئمبمكش نهتىعُّـمك عآلحفالم نمعىغمممثتهتلكش ُّـهبهئ ظن معهئ
ن  ن هنمثىغعهثلك مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش نجعىعجن معخيتمق َّـىعن عجنخيمب  ه ظجنمليعجنخيمئمبمثملهعجنخيمب

هجنمبخييعحملكنش ممخص ظن عخفمتجي ظجنمل  . جنمبهيمبسهيملي
يع نَّـ ظن هن ي مغيط هملي هنهتهب هٰهِّـ هنسمسجنملينهبىعع عجنبمثلكن معت م جلمف جفمئلكأل ه خم ظقعف عجن

ن جضمثجيلك جعلكخفبلكذ شعجنخييعحملكن عجنمتحييعه عجليط يعجنهيمبسهيمثمله جلمبمث ظن ُّـهئ ش نمض يعجنخيمئمبمثمل نعجنمئ
م ُّـيطحف حصىعع عجنخيمب جعال هنمثىغعن ن معخيمبو ني ضلكجعجيملوجمحق قجن حك هب يش نحكمثهئ

جلملهجنمبخييعحملكن جلبلكقغ جن جلمف مصهب ق عجنت ي ُّـو جل جفمه  هن يخييعم عجنميهنى هن عآلهن
ي ش ني عجنخيلكمظ هن عجنيطعذش حمال ُّـيطقه ظَّـ عجنسهبخل هنمتهتلكش ني عحل  هن عجنبلكلك

ش ظن عجنجهمثجيلكن عجنيعمغمث حفمث جلمف خممبب  .يعجنيعحس عجنيعجفمث ظجنمئ مض قنجل
 .ي مض ممالهن عخفتمئيطنملينخميط دف جعىعجن عجع معيعمم

ا ر ا و : األ سماويّاإللا   ّ واإلخبار ا
جف يمشن عيحم عجنخيمئ يش حمبخص ظن ي نعآلحفبلكق عجنسخصنهيعآلحصجلتخصف جلمف عجن

ق مملكجلىغألمثلكغش ني ُّـهبهئمت عجغبلكهتلكش جلمس  عجليطن ُّـخيجىغ جل عفقعم جعخيىش عآلهن نخم
ش نَّـ عيجلتخصف جلمف هنلك عهثتهت عجنمث جللكقمهعملعجنخيلكقم  جف  ه مملكهن هنمثىغعن عجن
ن  ظن عآلهنلكنش حممثمئمثيغ عجنخيلكقم هنهئلكخكهيلكمع جعهئجه يعجنمتبيعهنلك  نَّـ ههنخيمه

ن عجنىعه ي ُّـتجييعم عجنمث عخلجيمس نعيخكتبلكن ن هن هنلك ظحفمق ظق نُّـجيلكجع هنلك شيعخفخيمه



صط............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
نش  ن َّـ يحممشن جلمت عخفخيمه  نهنيعمعبمل شجعمل عآلهنيع عجنبيطجسجعهبثلكهنيعمعبمل ممجه عخفخيمه

ن  ن عجنمتحييعه جلمف جعهبثلكَّـ ممجه جمحق عخفخيمه جعمل عآلهنيع عجنمتحييعهش حممثمئمثس
هث عجنمثىعجنبيطجس نُّـ يلك قحسلكهثمثي حممشن نعحممئ ظحفىعنع جع نعجلتمقنن جفمئشيعمغخي يلكش نعي ه ه

ن نعجلتمقنن جعلكلكال خكمثجيلكهث  .هلكيمثهمعيعمم
ن نآلمغ  يقجن جلمق جل ممجه عجنخيلكقم عجنىعه ُّـجيلكجع ممجه عخفخيمه ى

يجعلكجنهئجه عخفبخلط آلهث هثحييعه ي ز  شي معبمثمت نمعثبتو نعحكجيملعمل عجفتلكف ش مض قعمعى
ن عحكجيمل َّـ ممجه عخفخيمه  .نعجن

 جلمبمثهت عجنسالن جلتخصف جلمف ممجه عآلهثبمثلكظ نعآلنجنمثلكظيظن عينخميط ظخهثلك عمل 
عخم فعألخصه هنجيلكجعمئلك جنمبحمئمث لحكمثمسجخه ل هنٰهلكحملك عمل هنلك جعلكجلتبلكقن  ههثلكجعنقجن  شهمئمل نعجن

نهن   ظهنىغمغتهت ظجليطم عآلهنىغمغمل نظقنعجفهت ظلكهتيع عآلقنعفط جنىعع حمخص سمه مم
ف غوحص هن خكهت ن ظلكحممثلك نحفلكجنمهلك هن مم خك و ُّـهئ ي ه ش ه مملكن عخفىغعف ينمممبخص  نحكمئ

ه مملكهثمن عخفهئلكخكهيلكغ عحللكظمبمل جن ظممثيع ظحملشعجنيعنجفلكذ ظجليطم ه نظمع ظهيلكظي  .ي
ي عهثخص هتلكي عخفهئلكخكهيلكغ نظمخيظِّـظن: مينخميط دف جعىعجن عجنمئمثخنه جفمثهن خملك

ن هنىغعمغ عجنيعنجفلكذ ظخميعغ عمل عيجلتيطعم عجنتلكن قنعف عآلهثبمثلكظ مس ممشيسمه خف ُّـهئ
عغ عإل  هن عآلنجنمثلكظينعجنهئهب شظمب ن ظخميعغ عجنمثهت هثسبملخفي جغ  جلمبمثهت  ....ه ُّـهئ

الث ر ا سلوك: األ س وا   أستاذ ا
ع هبلك ق عجنت ُّـهبهئ جنمبخييعحملكظ ظن ُّـىغهث مل  هنهئلكخكهيلكهت نهنخيلكقحمهت عحللكظمبنهن عآلهن

م ش يجحلك حكتلكق ظن عخفيعخكيطش نَّـىعع  عآل:حص ظجغمتلكظ عجنسحق نعجنسمب يدف جع عجنخييعحملكظ ظهثهيسهت
هبمثمل يهئى نعحليعخفمتجيمئمثملخملكم ظلكأل عجنيطُّـ جع معيعمممل جعخييط قمميعن حملكأليطغ حتمهمث عخفخيلكقم حممئيط 

ك عحلهئ) ص(  .ضصص كصف: جنمئمثخنهش عخف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه ُّـيعخكيطنش نعهنلكني مممب عقع مس ُّـهئ جلمتيطن خكمثىط هنسمبَّـىعع: مض لكيعُّـ عجنخييعحملكن ه هنهئهبى  ي

ش ن عجن  و نهنمئلكنو هنمتىغميهئعقع مملكن جن قجن حممبيظهنلك ُّـمئتيطه جع نجعمثيطن هنمئلكجنمثيط ظخمهيلكجن نظجف
نو نعحكتخييطعفونخممني مم جعحسمك ي ُّـمتب عجنسلكجن جعحسمك معهييعحك شي شمهه نهنمثىغعنه جلمب ي

عقُّـمتهتلك ن جعهب  .هنيععخم عحكتخييطعفن جلمف معمب عجنخيمب
ه هنهئهبه مملكهنه مملكن جلمتيطن خكمثىطو حمهبشعقن  حمهبمثىغعهث خكمثخ نهنيعخكيطنش جفمثهن ي

ي جعحسمك معهييعحك وهنمئلكني مم  حمحقخكيطن مضش ُّـخييعك جلمبمث جفلكيمع نهنجهلكَّـيطعمعيعهث
ط قجن آلش عحكتخييطعفنهنمئتٰهمثلكغ  خييعحملكظين عجن نُّـمتجمث هن عخفهتلكجن نمكمبخصغ ظنَّـلكهن
عخمخييظن عآلُّـخيتمئيطنن  ي نجن عجنخيمب جعمتمثلكمع ش جعجهبمث مغمتبلكغ عجنسلكجنه جضمثيشزحكتلكق عجن

ُّـملش حمهبثلكجن مض جلالف عآلهنيععك يعجنحيلكَّـيعغ نعخلهيمث  ممهبثلكم عجنجيبمثمك مض مليعخفخيمت
ش يعجنيعنجفمثمل جعلكجفتمثلكمغلكغ عجنسلكجن وش حملكآلحكتلكق جلمف جلمبيعجلسهبمثملجلالف عآلهنيععك 

 جعحسمك هملي جليعحملكهثمثه ظن هنيععخمبمله ظن جلهباله ظن فجللكظهعمميعى قألنجن عجنمئيطقغ جلمف عجلجيلك
خممن نعيحكتخييطعف عخللكك ط نجنىعجن هثمئ جل جعخيىش عجنخييعحملكظ ي عجنىعه ُّـتهبتيعجن ى جع

 .ه مس ش خكمثأللكشوجنبحهن جل ظحكتلكقسلكجن جن خمهش هثمه جلهبيعن مض عيظن عجن
 عجنىعُّـ َّـ جلمبمثهت عجنسالنظَّـ عجنبمثمن يظألهبمل يَّـمتلك َّـ عهنلك يعخكيط يعن عخفيجغ 

 .يهنخيمبهب عجنبهل ظمجخيخلش نَّـىعع ي عخكهئلكم ني خكبهتمل حممث
ه جغبمن جن جعلكجنيطجنمث عجنمئلكلك ظهث لكبمثمك مض َّـىعع عخفجلكموممىعجن هن  جن عجنمئيطقغ شي

ش جلمف ن هنل جلمف معجهخمثيس عخفيعك نعجلجيلكظ عجنيطنعظ جنمبهبسجكخكيطُّـ  ظن ُّـهئ
ع عجنجييعُّـ نحفمقنع ظحملكمع نجلمئبلكمع عخفجتهتيطُّـ   .عجنخيلكفجنخل عجنخيلكخفخل عجنىعُّـ خمجيخي

عجليطش  )ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم :  نعهثحييعطضصضك: خكتمثلكذ عآلجعتخيمبمثمئملمخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ططض كصف: عحلمثيطقه

ل عشينجنمبتهيمهمث ظممثيع مض ظرمثمل عخفيعخكيط نعآلحكتلكق) ص( خف هنيععمعمك (مل ممتلكغ  جلمبمث عجنيعمغ



٨٥............................................................................................متخسمسمعجعخض ّجتمحمعجتجضت
مك جعحجخممحمع أن ال ىنجضننخض خبجينيخمجضذ مم ييمغجعجك اخبجممخحلك؛ َحصحجلك، مظحسجضك جتمك اخبحجمخامء جت

ّ جبمع دخبحلحصجض جئري جتجض جعمحمغزنحسجض جتمك اجلحسّخض وجعحمحجمعحصجض جئمك جئمخمسخسلك اخبجمالمهئخصمظخك اخبحممسمض  ّ ّ
ًرزنحجحئ صحمجضىنجض ننمغت جعحسجضزنمسحق احلجخجسخض جتمك جبمخحمجل اخبحسجضر، وخبحل أينمخخف األحصجمجضن ال أ

ّجئري خبجمجضحصجل، هئحجري األحصجمجضن أن خيمخخف حصمسخمجل وجعحججسخك زنام جئمخلك، جئحسمعمظجض نيمسجنمع أن  ّ
ٌاخبخمحلهئمسمحجضت األهلمسخض حتجحجل جتمك حبخك جتجخجضن، وأإلجسخمحسجض صمخحلات اال جئمخمسخسلك هللك اييالع ّّ ّ ّّ 

ٍجئري أىنحلاخبحسجض وجتجمجخحسخمحسجض، ومظلك مم حبخك حلمثخض، زنخك مم حبخك آن ّ ّ جعجسمعون جعمع اخبحجحلن ،ّ
ّجض زنحجحسجضجعخمخسلك ورأهئخمخسلك، وممجض جعمعل جئري ذخبحك جتجض حس وحيحلييحلحصخبحسجض جئمك إنيامجئمسخك األزرق ّ

رم وأجلّإن:  جعمححللجئمخمسجل اخبجمالمأزنجض جئحممع اال  نيجسحجمض: جبجضل م وأ  ّ اهللا أح
ون احتج ج  وأعلم من أن ي ئاّ ثم ةّعباده  رهمًيغيب عنه ش  . من أ

تجّأن اهللان زعم َم: ً أجعمتجضجئمخمسجل اخبجمالموجئحسجل  س ّ ثم   بالدهٍ بعبدّ 
تاج يع ما  ه عنه  ى  اهللا،إ  . فقد اف

رابع ر ا ش: األ م ِا    نفسهفُ
ّ خبجل جعحمحئ هئمسجل احلجضالت اخبخممل متمغ جئري ٍهبي مم حبالمـجل اخبمحمسـجضر خبـجض أىيـحل جتـومظ ّ
 وجتمعى األينجغ زنمسمعه إخئ اٰىمحختمع األنيحسخل اخبجغي مظحل جتحتجضمظمعة حصحلر احلمحمسمحخض اخبجمجضخبحك

ّاخبخممحمغب إخبمسخسجض هئمسجخحلن رمحجضحصمسخض اٰىهتمخمحخض وّاألهلمس خبجمجضخبحك جئمك ذخبحك ّ، أو جتجض جعحمحجمع اًجضّ
ًحجمخلك ىنجنخضاخب، وزنجضخبخمجضرن نيمسجخحلن جتممخك مظجغا ًجضّاخبمحختمع هئمسجخحلن ىيمسهتجضحصمس  جئري حصجححف ّ

 .٣٤٨، وص١٨٢ص): اخبهتخسجضرة
.)٤٦٧(، احلمعجعحط رجبلك )٥(، اخبحمجضب ٢٣٢ ص١ج: معرننجضتاخب مغإلجضختزن) ١(
وجئمخمسحك اخبمغننحلع إخئ  ؛)٤٧٤(، احلمعجعحط رجبلك )٦(، اخبحمجضب ٢٥٣ ص١ج: اخبمعرننجضت زنختجضإلمغ) ٢(

ٌأحصجل ال حيجنحض جئحسخسلك هنء جتمك أىنحلال ىيمسحجخمخسلك وجتجض :اخبحمجضب اخبخمجضنيحق ٢٦زنحنجضر األحصحلار ج ّ 
ّمنح متخسمسمع اخبمححلاجئمع مم اخبحجمغهئجضن اخبحسمثمغي، خبمخجممسمع حبامل : احصمثمغ؛ حبجغخبحك ...ّحتخمجضج إخبمسجل األجتخض

).٦٥(، اٰىهتمخحض ٢ج: احلمسمعري



 اخبحسمثمغي مم اخبحجمغهئجضنّاخبجخحلحصمسخضاخبمغؤجعخض  ....................................................٨٦
 هئمسمحهتحق هبجض، ء اخبخممل حتختخك خبمخجسمغّاحلمتحلرجعخضّ جتمك جبحممسخك ىنجنمسخض اخبحجمخحلم ،اخبجمجضخبحك
 . ال حصمحجضش هئمسخسجضٌخضّحجمخلك جئري صجضىنحمجل جهورجعمظجغا اخبّوىنجنمسخض 

مسخض خض، واجلحسّّ واٰىمخجخمسّاخبمغمحجضحصمسخضواخبجحمغق زنحئ اخبحلاردات ...: جعمححلل اخبمحمسهبي
 ٍ جعجمزيٍء  زنمبإلجتحلجك زنجسمسجفان اخبجمجضخبحك اٰىجخجضىيمق، وجتحق ذخبحك حصّخض جعخمحجمخّواخبحتمسهتجضحصمس

ًجتجض جعجخحلن نيحمحمجض خبمخخنزي زنحنمسحط جعجخحلن جتخصجتحلن اخبمججضإلمخخض مم ّ حبخك ّ ومظحل أن،جتحسخسجض
ٌاخبحججضجبحمخض، وال جعجخحلن هلجعحق االحصخممحجضل إخئ مئزيه، وحيختخك زنحجمعه منحلننجل  إخئ  ٌ ّ  منجضمّ

ٌاحلّجك، وخبجغة جئمثمسجسخض ٌ جتمغمئحمخضّ ٰه ، وزنجضخبحججخحف ّأو رمحجضمهّمل  مم اخبحجحمجضدة، هئخسحل جتمخجخُ
 .ّىيمسهتجضمه

، وجتمك اخبمسجمجضر ّملام أحبمممغه جتمخجخّ جتجض جعمثخسمغ جتمك اخبمسجسحئ أو اخبمحمعّنإ: وجتجض جعمحجضل
 جتمك اجلخسجضت  خبمسحف جتمك اخبمتحلازنمف؛ إذ اخبحتمسهتجضن جعخصيتّواخلمخمق أحبمممغه ىيمسهتجضمه

َم آل: خسجض حبام جعحسهتجك زنجل اخبمحمغآن اخبجخمغجعلكّحبمخ نهم من  أيديهم ومن خلفهم ُ ْت ْ ِْ ِِ ِ
ْ َ ْْ ِْ َِ َ

ِ ْ َ َُ ِ
ن هم شاكر د أ ن شمائلهم وال  ن أيمانهم و َو ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ََ َ ْ َ َُ ِ

َ َ َ َِ ِِ َ ْْ  .)١٧:  األجئمغاف( ِْ
جك ّأن جعخمحجمخّإجتجض ] ًأي جتجض جعجخحلن نيحمحمجض خبمخخنزي ومظحل مئزي اخبحتمسهتجضمه[ّاألول و

خبمججضجعحض جئمك اٰىجخجضىيمق مم ء اخلجضرننمل ا ىنمتجضر اخبمبإ، جتممخك ّاخبمعحصمسحلجعخضزنجضألجتحلر 
 ٍ، واألينحمجضر جئمك جبمعوم زجعمعً مم اخبحتخمجضء جتممالّاخبختمسجحمسخضر اخبجححلاحبجل ىنمتجضمص حب،احلجضل

 اٰىجخجضن ّمل هئخسمل ننحسّمل، ويي جئحسمع أمظخك االٍمظحل مئزي جتحجخمميّممجض ًمئمعا، وأجتممجضل ذخبحك 
ًواخبجفجتجضن واخبحسجححلذ مم اجلمعران جتمك مئزي االحصممالم واالحصحتمحجضق أجعمتجض جتمك 

ّينحلاصخسلك وينحلاص خك ّ جتحسخسلك، هئمصن حبجضن خبمخجخجسًجئري جتمغمنحمخض اٰىالإلجخخض اخبخممل مظمل أّ
] اٰىالإلجخخضأي جتمك [ جتحسخسلك ٌهئجسحججضوحصخض] ّأي جتمك ييمل اخبجفجتجضن واٰىجخجضن [ٌء جتحسخسجض هن

 .وجتمك جتمحجضجتخسلك
جك زنجضآلينمغة، أو حبجضن جتمك ّجعخمحجمخ و]ّاخبمعحصمسحلجعخضأي زنجضألجتحلر [جك هبجض ّوإن مل جعخمحجمخ

 .ّمك ال جعمحمعر جئري ذخبحكّن اجل؛ ألّملالع زنجضخبمتامإلمغ واخلحلاييمغ، هئخسحل جتمخجخّجبحممسخك االيي



ضط............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
غ ن جعحمثهن ُّـخيجينعن مملك غ عجنتخنم مض عخفمب نعخفمبهئ ي عخفهئلكخك خم   ي

قمملكآلل   نعفحفلكم هن ُّـيعُّـيط شهجفمثلكظ نعآلهنلكمعمل نعآلحفيععف خف َّـ مض عجنمقعقف جضب
معمثمل هن عخفيعُّـيطُّـ عجنجيلكجنبخل  عمس عخفمبهئ  ظهنثلكم َّـىعن يط آلنيحمهت قحسلكذل مض عجنخي

عك عخفيعمعبمل  يعجنتخنحملكغ هن حف . آلخمجيلكغ نعيمل عجنمئلكأل حممثهتلك نهبلك عجنهئهبيعآلحصمثي
 ....يهتلك قحسلكذينخميط ُّـمئلكم جنميحق عجنجهمثجيلكذ مممب

  عجنسلكجن هثهيس نخميطقمع جلمف معجهخمثيسمثمل نُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف عهنهئلكهثممخص
جن معخيلكمل تقوا ا : عجنهئجه عجنمهحمثِّـ هن جعلكلكمب جعمئ ِين آمنوا إن  ها ا َيا  َُ َْ

ِ ُ َ ََ َ

م فرقانا ًعل ل َ ُ َْ ْ ُ ْ َ ْ  ).طص: عآلهثهيلكم( ...َ
سلكجن ي ُّـمه عمل عجنهئجه يظن عجنعخفهييعنك :  عيحكتيطيم َّـنمعمئيعُّـمك

ف ميعجنمتهيسمثململ نيجعخييط خمجي عخفمتلكقم نعخفمئلكهنلكغ عجنجيبخيمثي عي  عحلمئمثمئنعجنجههت ظ   نعجن
يجعتهتىعُّـمك عجنمتهييغ نخمجي جلالألمئهتلك جعخيلكمس عخفلكفغ ي عي  نَّـىعع ي ُّـتشعمل هنخييطن عحلمئمثمئمل

ه عإل حكبحلكهث نهنيععخم ينمعيعم عجنيطهثمثلك نهنمبىععهتلك نعجنتهبهئ مض معمئ بمل عجنمتهييغش نعيُّـمل ي
يعجنهئيعُّـهبمل معمتيس جلمف ظن هن ُّـت هجن حميعخملكهثلك ُّـهبهئمت هن حفالجن عجنتهبمثمثىغ   عإل رخيمئي

عظ هنتهبهئ ي نعجنبلكلك نعجنتهييعُّـ جعمثمتهتخصش نعجنسلكجن عجن ه عإل هيجعخل عحل  هن معمئ
ن عجنمتتمثجملينعي هخمجيخيلك  ش حمتهئ غ ُّـخيجيمثيظن عإل :خفلك نظ ه خم مت هن حفالحصلك  ُّـهبهئي

 . نظحمثحعجنتهبمثمثىغ جعخل جعلكلك عجنهئجه
عجنهييعخملكن هنلك ُّـهييعم جع جعخل : هنمل عجنجيبلكلكبلكأل مض معهيسحق َّـىعن عيُّـمليخملكم عجنخيال

ه عجنهييعخملكن جعخل  ظ نعجنحن عجنحن ظش نَّـ مض عيُّـمل جعمئيعُّـمتمل عجنسمثلكم نمعهييعُّـخي جلمف عجنتمئ
ي عظش نعجنبلكلكعحل  يمم مملكن قجن مض عيجلتمئلكف جعلكجنتهييعخممل جعخل عآلُّـخصن نعجنهئهييع نه حك

ك عحلهئ) ص( هن عجنمتهيحلكغ ) صص(عجنمتهيحمل : ط ممىعجن عهثحييعطصصلضصص كصف: خف حممه
ه هث يعآلحصمثمل جنمبهبحمئ عجنمئ .ضضك: ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 هنلك ُّـيعيض عإل يممىغ جعخل عجنجيلكجلمل نعخفخيمهمثمل ن ظن مض عجنخيهب جعلكجنتهبمثمثو نضالمهَّـيطه

عغ نعخلجي ش ظن مض عجنيعظه نعجنمتحييع جعلكجنهيمه جعخل عجنمه  يقجن مممبيحممشن  مسشظن ُّـسخجي
هش نخميط ظيجحلك   ....يطنيلكمب عجنهييعخملكن مض عيُّـمل نمس ُّـمئمثىمعثهبيعن خكجيعغ عجنتمئ

جن معخيلكمل نه: ممىعجن ُّـهبهئ عيحكتجههتلكف جعمئ هد ينا  ِين جاهدوا  ُوا َ َ َِ ْ َ ََ ِ ُ َ ْم َ
محس مع ا ن ا  َسبلنا و ِ ِ ْ ُُ َ َْ َ ََ َ ُ

ِ غ( َ  ).طض :عجنخيمتهئب
ِّ ؘ ؛ؘ    

ني عهثخص لكمغمل عمل عخفمثىغعنيظن عحل : جلمبمثمتلك عجنتمتبمث َّـمتلكرمك ش َّـ جعلكجنمتسبمل جنميحق عخفخيمه
ن حمسيظهنلك ن م نعحلمئلكأل عآلني خفيهثعخفخيمه مل يمل نعجنمتهتلكألمثيجنمثيلك مملكن ُّـجهلكَّـيط عآلظ

فش حممشنجنمبهببيطظ نع ه عجنت هنلك يخفخيلكف مض قجن عخفمئلكن عجنيعحممث هن عجنجههت  حكلكأليع عجنمئ
قَّـلك مض ي عن:حكتتب قنجف عجنخيحيمثهبمل نخممبب عجنهئبحقش ظهقجن فنن   قنجف جعحٰه

مغمثهتهتلكش نمض  هنلكن هبيطعُّـتهتلك نمع هش حكمثمئ مجمث عخفيععمعمك نخممبب جعسخيت جلهبمث عجنمئ
ن فنن قجنيَّـىعن عحللكجنمل حممشن ه عجنت معهئ جنمئمبمك  معجهلكُّـ عجنيعنف نعش مجمث عجنمئ

فش حممثتمبمئ عجنخيمئ  عظمبخل عمل عجنجههت ى مغمثيطعش ممخص معيطقم مثمليهئمبعخفخيلكذ عجنيعجن ه ي
ُّـيع ممخص رمكش ممخص  ن عخفتخمثمبمل جعلكجنتمه عرمل هنلك ُّـتمتىغم حممثهتلك مغمثيطعش نممىعجن معمئ يعجن هي ي
عظ ن هنلك ُّـجهلكَّـيط ل حك ش نمض َّـىعن عحللكجنمل ُّـهئ غ عخلمثلكم هنلك ُّـتجمف جعتخصهن همعجهلكَّـيط خم ى  يي

عخم فعألخصهمض عجنمثمئحيمل ظن عخفمتلكن ل ظلكفخملكش نهن هلك ُّـمئلكم هنجيلكجعمئلك جنمب ه  .ى
هيعن عإليجغ   عمل ي معخيلكمل خميط دف مض عجنمئيعظن جعمسن جنمثيغ جنمبجهمثجيلكن لكيعُّـ

عُّـتهت جفمثهن جفهئ عإل معخيلكمل جلمف جنسلكهث ِقال رب بما أغو : وعخفخمبمهخل نجم
َ ْ َ َْ ََ َ ِ

َ

ع نهم أ هم  األرض وألغو َألز  ِ َ َْ َ ْ ْ ُْ َ ُ
ِ

ْ َُ َ َُ ِ ِ َ عبادكِإال َ َ َ مخلصِ َ منهم ا ِ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ِ 
 .)صضلطص: عحلجيع(
.ضض كطف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن) ص(



طط............................................................................................مخهتمثيطُّـمل ييطهنلكغهنمئ
ه جنتجيعفن َّـ عجنتجيعف عخلمثلكمظ يجلمف ظن ي ظخممن هثجهلكك عجنجهمثجيلكن نظجلمف هنست ي

ش حملكخفجهلكَّـيطعغ عخفتخيمبمئمل جعخيلكمس عجنجيبمثخيمل جليعضمل ر هنعجن حكمل عجنجهمثجيلكنش ىي حك  جن
ش  ي نعجنبلكلك هثجهمسغ عجنخيمئ نعخفجهلكَّـيطعغ عجنيعحممثخيمل حمهت يظهنلك نجعلكجنتلكمظ شتمبيش حممثهتلك عحل

ف عحلمئلكأل عجنسخيمثيحممشن يجل معخنم عجنجهمثجيلكنط نجنىعع  هحفلكقمغمل مل نحمهت يخكهت
هنمليمممبجنمثمل ي عآلنيعجنخيمئمبمثملعخفهيلكَّـمث   جل عجفتخصم جليطن ه جل عخلجيمس نجللكقُّـملههتلك هنخيمه

عخم جن مض َّـىعن عجنسلكجفملشعخفجيلكجعمئمل جنمب ى نهنجهلكَّـيط معمب عجنمتجهمسغ ُّـيطقم فحف ى نُّـيطقم شى
م ظهنحق عخفهسهنمتخل   ُما شككت: جلمبمث عجنسالنىممىعجن جفمئمثمئمل هنلك ُّـجهلكَّـيطط نحصىعع ُّـمئ

ق مذ ر  .يتهأّ ا
: نَّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ عجع حكمثمتلك مض هنمئلكهنلكغ عجنخيلكقحمخل

رش هنلكه قُّـلكضملشجلمتيط عجنخيلكقم... عجنىغَّـيط ه هثهيس عخفت  شمبمليمل نعخفتخمثي حصهبهب نخم
ييجنمثجيع ُّـيط جل مغمتلكغ عجنمييعنق عمل مغمتلكغ عحل  ي جنمبهخفمللك حمتمهحق هنسشَّـلك جعلكجنتخي
مل عجنهلنم عجنسلكلك ع ي حممثخمبيس عجنشمعمتلكقجل  يي جفمثمتخص ُّـستجمف عحلشعجنبلكلك

يعلكمب ظ يخص خكلكظ عجني مممبهغي هنستمئيعهنُّـمهحق قجن هنمبهئمل ق عحل  جمحق هنىغعجف هن مل هث
ن جعش جع هن معجهمثمث هنمتهتلك جنشعحصهب  .مب عجنمئيطقمع مض همثت هنمتخيعلكلكيهئمب حممثهئ

ف ظلكجفمك َّـىعع عخفمئلكن نهنلك ُّـيععن ل نجعسبمك جلمههبت ل  نَّـهئىعع مملكن خكهت
هثمثههنمثىغعهثلك خفجهلكَّـيطغ ش نحمهتهب ل خفمه هت هن عخلجيمس ل هنخيمثلكقع جنهيهت جمحقنش ي عيحفيعُّـ

حممب نض هنلك ُّـمتلكجن ظظحلكغ َّـىعع عخفمئلكن مض خملكجنمك عخفهيلكَّـمث ظن عآلجنهيلكل جنهئلكن 
هجفجمل مي  .ه نهنمثىغعهثلك جنميحقَّـ هن ظظحلكغ عجنخيمئ

).ض(جيبمل قخم شمي عجنبالجمملش عخل  )ص(
 .صضص كصف:  عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(
عفه ظهنحل:  عهثحييع)ص( .طضصش نكصصصك: يهثحييعُّـمل عخفخييعحممل مض عجنمئيعظنش جنمبجهمثىط مغ



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................صط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ؘ  ؞   

ن جعيطجسمث ن ممجه عخفخيمه يلك جعحمثهن ُّـخييط هنمثىغعهثلك جنمبخييعحملكن نمغخيمب جفيطيي ُّـهئ هي هع ه
حميعغ حممث خنكي عي ظنحكيش َّـمتلكم  : جغالجغملهقع مع

ن هنبلكخغ:لّاألو ن عجنسخصل هن عخفخيمه ش ظن و ني حكمتيطو جعال نعحكجيمله ظن ُّـهئ
عحكجيمل  جعمهيطنق عجنهئالن جل يخلش جعحمثهن هثمئجي نهثتمثمئيخل ُّـمئمثمتمثي خمجيخيمثو نحكمتيطوجع

عمعيعع نش ممخص جن مملكن هنت  .هعخفخيمه
مكمل:اذثطين ن ظظلكجنمل عجلهتمل جضهي ه يجعيط ظن معهئ ن  نَّـ عجنخيمب شي ن عخفخيمه جعهئ

هع مض ممالهن نخملكظيطع جن جفمئمثمئمليمغلكف ه  .همل هنثالي نمس ُّـهئ قجن جعسبمك عجنتمئمثشه
ن عجنهئالن هثمهلك ندسلك مض عخفجيمبمكش جعحمثهن ي ُّـمئب :اذثطذظ ه ظن ُّـهئ ه ي

وعجنتجههئمث ني ظه عجفتخصم  . ظحفيع نعن ضخيي
حم نش ُّـهبهئ عيجلتخصف جلمبمث مض عخفمئلكن يحمهب مع م عخفخيمه يع َّـىعن عجنهلنك مض خم

هنحكيش نهنمثىغعهثلك مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش نُّـهبهئ جنمبخييعحملكظ معمئمثمث هنمغخيمب جفيطع ظ
أل ننقشلك جعهبمثىغعهث  .هنهئلكخكهيلكهت مض ض

 هنلك ظقُّـ مكلكَّـيعن جل يمم :ينَّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث ظيطق عخفتمسحصخلش جفمثهن خملكم
ُّـ نعآلي خملكن عجنتمتىغُّـ عآلحصشنعيهنتمتلكل عآلجفلكجنمل  ومل عجنمهلكفقغ جل خملكأليحفبلكق عجنمتب

غ عجنميمبيشوقيهنمئيط مل مض عخفسلكأل يهنمئلكن عجنمقعَّـخل عحصمتيطحكمثنعجنهئىعغ   جل خك
 .مليمل نعجنيطجللكنه عحلسلكجعمثيعجنتخيمبمثهبمث

ف ض ينَّـىعع عجنمتيس ُّـيطم جع ن عجنمئجيخي: ي م عخفخيمه يظن خم ه جفيطع مئ ُّـهبهئ ظن ُّـي ي
يمل جلمف جفيط هثتلكألمي عجنمقعَّـخل عجنخيمئمبمثمل يمثمتمثُّـمئ هظنحكيش مض عجنمقَّـلكن نُّـخيجي هثتمثجمل ي

 .ملينعجنيعُّـلكضمث

 .ضضص كطف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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  إشارة

ف عجنبخييط عجنهئبحق َّـ و هنسمسجنملعملي نَّـمتلك يجعيط ظن هثجهحق   نعجنهيلكظ يظهث هن نمغ
ُّـ هنعجنىغهنمت عجنجي هع يهن عجنخيسحق مغيط ش عجنسالن جلمبمثهتخل جعمثمتمتلك نجعخل قهن عخفخيمه

حم قع جعيطجسمثطييع عجنهلنك عجنثالجغمل عخفتمئيطهنمليمع ي حمهتىعن عجنهلنك جنمثسمن ظهن  ُّـهبهئ همله
جنملش نعهثخص حتتلكف  م جلمبمثهتلك جعسهت خم   نعجنمقعَّـخليعجنخيمئمبمثململ ي عخملكهنمل عآلفجنعمليعجن

ف عيملش نجعيعجنمئجيخيمث م ُّـخي عجليط عملجفتمثلكف لكجنتلكمظ حك  .ملي عجنمقَّـلكهثمثيعجنهيمبسهيمثمل عجنمئ
عظوملي جلمئمبمثوملي هنبلكفع معمهيطُّـمئمثعملي ظن عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ستلكف :واذصتصجط  ه حك

ل عجنخيمبهمملكهثمن َّـىعن عخفبلكفع هنيعمعبجيمل ض عظش جعهبسلكأل عجنخيمب ظن جعهب  مملكهثمن ه نحك
جغمل جغمل  ظحفيع ل ظفهث ظن ظجلمفو مض جلمبههنبح شهل ظن هنبح ي مم  حمخيمف مض هثهييغ عجنخيمب

مغيط مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه هنمثىغعنوجفلكم  شي ُّـخيخل هنلك َّـ عجنمهحمثِّـ هن عجنسمئمثه ُّـ
ي عظنهنلك َّـ عحل ش نَّـىعع عخفمثىغعن حك عجليط ه هن عجنبلكلك  ظن ممجه يعجنخيمئمبمثمل مملكن عجنمئ

ن نش حممشهث هنخيمه هعخفخيمه  . هن عخلجيمس نعيخكتبلكني
ف عخلجيمسش حمهتىعع ظهنيعينجنمثيغ عخفيط ش جع عجلىغهجل جليطن نمغ ن  ي ُّـهبهئ عجلىغن جع

ش جع عخفيط ش نيجل جلمههبمل هثهييغ عخفمثىغعن عقع لكبيجلمف حفالحم يظهنلك  جعجهبمث خنلك
 خميط ُّـمهمثمك نخميط شجيإلش نَّـىعع ممخص مض جلمب عخفمتجي ه حصىعع عخفمثىغعن حمهت عهثسلكنيعخفجيب

نيعآلنم جههئ يمشن عجنحم ههن عجنمئمثلكق هنثال هنخيمه  جل عخلجيمسش نهن قجن هثجيط ه
ش ي  شيجعخيىش عآلحفجيلكظش نهنلك قجن عي يخكتبلكن عخفمتجيمئ هثهيس نممخص  عخكتبلكن عخفمتجي

هنمليمششلكغ حميمض عجنيعُّـلكضمث ي عي ظن عجنهلك هنخيمه جل جلمههبمل ي حملكخفيطشيعُّـلكيض جنمثيغ ممىعجني
عقنعخفمتجي نعخفمثىغعن ي جلمههبمل عخفمت  .جيمئ نعجن

جلمب عجنخييعحملكن هنمثىغعن  ينظ: مض هنمثىغعن جلمب عجنخييعحملكن َّـ ّورشخغ اذشالم
قيُّـتهبث   :مل َّـي ظحكلكحكمثومض جغالجغمل ظهن
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ن عجنهيهئيعُّـمل نعجن)ص(  .يمتحييعُّـمل هن عخفمتجي نعجنهيمبسهيملي عجنخيمئ نعجنخيمب
 .ملي عجنمئجيخيمثيعجنهلُّـخيمل هن عجنمئيعظن نعجنسمتيمل عخفجيهتيعغ: يعخفمثىغعن عجنخيلكنش ظه) ص(
م )ص( ي عخفمثىغعن عخللكك عخفخيتهبيط جلمف خضلكقغ عآلحكلكمعىعغ نظمملكجعيع ظَّـ عجنسمب

 . نمعجهخمثيس عجنسلكجن هثهيسهن عجنخييعحملكظ



 
ؘؘّ ؙؤ  

ؘّ ؘؙ    
م جعمسنمببلكجفثخل حممث جنيخك ي يجحلك  يعن جلمليعجنمئ ن ه َّـمتلكم مصهب يُّـهبهئ  هن عجنخيمب

عض  عجلىغن نيحصلكط نقجن آلنيعآلنم جعهب مملكن عجن يمعيعمعبمن ي عهثخص  ظجممبمك عجنخيمب
ونمعمتحيهبمن نمعهئلكهنمبمن جعجههئ عغي معيطقري خميعننش يجفت  ظن و ممثحقغو نجلمف عهنتيطعف حكمت

ن عآلحكالهنمثعجلىعنق نعجنبىعقغ عآلنمل  عخفمهلكفق نجنتخصقع ُّـهبهئ نجنهئ  مليآلجممبمك عجنخيمب
عَّـيط نهنهسُّـيطعغ جلمل خك ومض مصهب  هن خمبمث عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ نعجنسمتيمل عجنهلُّـهيملش ممخص شي

ق جلمف جعخيىش عخفجيلكجنمك عجنت مخمن  حصىعع عجنخيمب ظن قعم مض ممتمك عآلنعأل يُّـهبهئ عجنخيث
نش نجلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه نعجفيطي ظن جحيهيهن ظظحلكغ عجن ن جنتمب عجنخيمب  ه ُّـمتتسب

نش حميعجم ظهث عجنمئجي جعهب َّـ نعض َّـىعع عجنخيمب  عجلىغن نمتلكلك ي ُّـهبهئمتيهن معمب عجنخيمب
لكغ ظُّـلكغ ي ُّـهبهئمتمتلك ظن هثجيط عجنبىعنق عآلنمل حصىعع عجنخيمب مض لكمثيظهثي عي شيغ جنينعخفهسحك

هنخل ن  جلمبمثهت فجلمثتهتظعجنمئيعظن عجنهئيعُّـ نحفجيمك شمي عجنبالجممل نقنعُّـلكغ عخفخيمه
 شثلكق عجنبحهن نعجنيطقعحكملو ظهثحيلكق عجنخيمبخصظ نهني عجنبىعنق جضيشنظلكقغ َّـىعي جغ شعجنسالن

قغ عيحكتمتتلكمغلك هثتهتلكغ يحمتجي  جلمبمثهتلك نعجنتهييعُّـخيلكغ هنمتهتلك  نعيحكتيطييغجعهبخي
ش نظحفىع عخم  عجنخيمبخصظ جعجكمعمثمك ونعخفهئلكخكهيلكغ عجنت نظمبمن عمل قعُّـتهتلك مض هنت عجن
جل ومعمب عخفبلكجفهن نضبجيهتلك نمعمتسمث هنجيلكجنبهتلك جلمف خكهئ جلمب ض  جن هن

ش  نظ عحللكم عمل ي جفت تبمن عجنهئتمك نمعهئلكهنمبمن جعلكجنتيطقُّـميشىنممنهنسلكألمب نجملكُّـت
ن   . نَّـ عجنخييعحملكن عجنمتحييعهيعآلحص َّـىعع عجنخيمب هن خكهئهنلك هثيععن عجنمث

جنيعحلمئمثمئمل عخفتمئيطهنمل يظجفيط عخفحمئمئخل  يحممهحممئيط نحممثخص هثح حممث  عآلهثسلكن : جعمئ
جم عمل جفيط يم هنلك ُّـيعه هثهيس جغ عجنخيلكمس ي عجنتهيهئحقش حممسنيجعخييط مصمثأل عمل َّـىعع عجنخيلكمس نجعمب
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هنلك ش نسمه هن َّـىعن عخفجهلكَّـيط هنهيهت جن هجف ه جللكهنلكي فش حممسنمي مغ ي ُّـخيمق جلمت جعلكجن  هنلك ي

ف مغ ط: ُّـخييعك جن هن عآلحكألمبمل عجنسهسعم جل عجن  هنلك َّـ
يخص ظهنخي نمعمسهن مض يش نجنهئ مممبه حكلكقفه حكهته حكهسعميظهثينُّـحي مض جعيطظ عآلهنيع 

جعمل عآلمغلكجعمل جلمت ظممثيعش حممسممثيع عغ مكهتيع جن ظخي نجعلكجنسخي مض عآلمغلكجعمل جفمه ! عجل
هنلكغ م ظمغىغعظوجلمف هنخيمب و هنخيمثمتملو جف فغش ي مغ ف نعآلخكمثلكظ عخف مغ  هن عجنخيلكمس عخف

نمكهتيع عغ جل خمس س مم ُّـستهتيطمه حضتمبهيملهغ هبلك جلمب  هن عخفسلكأل وهنمتهتلك عجل
ع جعهبجلكَّـيطعهت يمئخلش عجنىعُّـ مخهئي هن عخفحمئهعخفجييعنجفمل عجنت عخكتمي هبلك مج مت

عهنىش ممثحقغ ونمعهيحمهلكهت هن عممتجهلكم جم عق َّـىعع عجنخيلكمسي  .... جل ظ
عمس ...: خملكميجغ  ف جل حفيعه ظنمغلكظ عآلهثبمثلكظ نعجنيعحك نظحفمقنع جل نمغ

حكمل جضجمحق فعغوس مغ ش  جلمبمثو نجفلكممهبملي هنثمبهتلك حصلك عجنسمثجييعغ جلمف عجنخيلكمس عخفيعألو نهن
حك ضلكيعآلنم  عجنسهسعم يحمت  .ه نعخكهئلكيهنظلكق ظممثيع جمهب

عغ م عمل عجل ظ  ه عخكتمي ظهثلكقشنآلمغ عجنهيحيس جل عحلمئمثمئمل نعجن
ع جعلكحك يجعلكجنتهيهئ يغش معسهب م هبلك عمل عخفجهت ظ هنلكغ نعجن ييع نحتمبمث عخفخيمب

 .عجنهيالحكهيمل نظَّـ عجنمتحييع
ي ي ُّـهبهئ جعلكجنمتحييع عجنخنمش جع يظن عجننظحفيعنن عجلتمئيطنع  م عمل عحل ظ

ه ي جفت عجنجييعُّـ عمل قجن َّـ عيخكتميلكم جعلكخفجلكَّـيطعغ نعجنيعُّـلكضلكغ يُّـتمئ
هظنييعآلهثسلكن نُّـتهبهئ هن هنخييعحممل هثهيس  يجعلكمعسلكل هثهيس نعجفلكلكتهتلك مض مك ي جغ شي ي

جن حك جلمف عجنخيلكمس جف يش جع ي ُّـتهبهئ هن هنخييعحممل عجنخيلكمس جعمئيطق هنلك سمثشيَّـىعع عجنت
ع جعلكحك عجنخييعحملكظش نلكيعُّـمئتهت شنُّـجهلكَّـيطن جلخل هثهيس ي نظَّـ َّـىعن عجنجييعُّـمئمل معسهب

 .عجنخييعحملكن عجنخيهبحل
 هنيععخمبلكهت جلمف ي هنمتهت هنهئلكخكهيلكهت نهنلك نمغيطنع مض لكهغينجعخييط قجن جليعك جليط

ش جنهئمتهتلك مملكهثمن هنجيلكجنمك هنتهييع ه حمتمهيطه مج و ني هنجكعجعجيملو جمحق هنمتسجهبملهخممليجمحقَّـ  ي
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ك عحلهئ [ع عجنهئتلكغ نمض لكمبمثخيتهت عجع جليعمح ظلكجفمك هنت َّـىعل   ل]ظه حممه

 جلمف حكمثلكخمهتلكش جلهبخيهتلك نمعمتسمثمئهتلك نجعمثلكن عقمعبلكلكلكهتلك نجعخييعك معمب عخفجيلكجنمك نعخفحن
 جعلكحك عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ي ظحفيع حكهبهنجلمتيط قجن هثجهمس جلمب

 هنمس معهئ َّـىعن عخفجيلكجنمك خملكجعمبمل: متمل عخفهئلكخكهيلكغويعَّـو جعيجنهئمثهيمثملمض جعمثلكهث خملكم ن
قغ جنملوجنمبخييعك مض عخفجتهب عجنخيمبهب جعمه  هن خمب هجللكظعغيخص َّـ عفيش نعهثو هنمئب

ه جنمبيعف نعآلجغبلكغش حمتمهيطه مجوخملكألمبهتلك جمحق خملكجعمبمل  ظحفيع جنتبمثمثمتهتلك جعلكخفمتهتمي عجنمقَّـلكذ يي
 خكلكقف ُّـش نمملكن هن ظنعأل ظنجنأل عخفجتهتيطيعجنمئلكجع جنمبخييعك مض عخفجتهب عجنخيلكن
عجليطش  يعخفتمسحصخلمغلكظ ظيطق ي جفت فعنن عخفجلكَّـيطغي جغ َّـىعع عخفت مض ممتلكجع مخهتمثيط عجنمئ

ض عجنجهحقعقه مظيش نمعمهيطه جع  يعجنخييعحملكهثمثمل يمتحييعُّـملي جعخل هبلك عخفخيلكقم عجنوملي جعمتلكألمثوظ
ه نجعىعجن ظنمغيط حفجيلك لييطق جنى جفسمك هنلك خم لي حممبسهيوجعمبسلكن  جعخل عجنخييعحملكن ه نحكجيلكي

ه ه هنمتتحيهيعك هنمتهتميىنجعلكجنتلكمظ جل... )عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل(ن ينعجنهيمبسهيملش حكخص  ست
عجليط ن مظجلمف خم ف نعقمعبلكو هنمتسجهبملوظ مغ ضِّـ هنسمسجنمل عجن ك َّـىعع عجنخيلكمس ي مع

ف مغ ض. عخف  .و نحملكمىنَّـىعع هن
حكلكأل ن جنمل جنتبمتي هنلك عخفبلكفعنجنهئ َّـمتلكم هنمتلكَّـمي حضتمبهيمل معهيجكم مض عجن  عخفمئب

ش حملكجنهيالحكهيمل هنمتهت عجلتهبيطنع جلمف عجنتهيهئحق نعجنتجيعجعمل عجنبهلُّـملشيُّـهبهئمتهت مغمث  ي هن عجنت
ن ش نظظحلكغ عجنيعُّـلكضلكغينعخفتيطُّـمت جف   جلمف هنلك ُّـمسحفىعنهث جل عآلهثبمثلكظ نهنبلكفع عجن

هث هن عجنمبهبحلكغ عجنهئجههيمثمل نعآلخعخملكغ عجنيعنجفمثمليمثملعجنيعنجف ي جلمف هنلك ُّـمئتمتمه  .ي
 عمل هعي ُّـيعه هثهيس هنٰهجييع ل جنٰهمث هنمتهتج ل هن َّـىعن عجنهييعمي مماليجلمف ظن

ش ههنمتهتلك جضيطنف س مم عقطعيحكتهيلكفغ هن حكلكأليع عجنجييعم نهنخيلكقحمهت  جعحيطنفن نهنمئتٰهمثلكمع
نقعظ عجنتجيعجعملش يحملكخفمتهتمي عجنهيهئيعه مض هنبلكفأل عجنبمتلكألمثملش نعخفمتهتمي عجنتجيعمح حممثخص َّـ 

ش عجع معيعمميهنمئيطهنمل ) ص( ك عحلهئ .ص كصف: ي جضس جعمثيطعقحميع: نحتمئمثش معخيمبمثملخف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................ضط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش نعخفمتهتمي  قغ جنتتهبمث هثحييعُّـلكمع ينعخفمتهتمي عجنيطُّـمت مض جليطن عحكتمثخيلكغ عخفجيلكجنمك عخفمسحف

و مض جعمثلكن هنلك ريطن مض جللكخف عخللكك جعمبسلكن ل جعلكآلضلكحممل عمل قجن لعجنهئجههي  و خملكجعي
 .يجنمبخييعك مض عخفجتهب عجنخيلكن

ي هن عجنهييعم جعلكيحفيعش نعحكتهبيع جعلكجنتهئلكهن مض هنسحقن ونعجفيطي مم ينجنىعجن معمسجغيع
ش  جنمتهيس مض ه جلمبمث نمغخيمب لكيعُّـمئلكي هنمتهت جلمف هنلك ظمممكال نعن مملكن عجلتخصف ممعجنخيمبهب

جع م عمل هنجيمب ظ  .عجن
يحملكجنخييعحملكن عجنمتحييعه ُّـمتحييع عمل عجنخيلكمس جعهبمتحيلكق عجنهئجه عجنيعنجف ظن معمتحيمث ي جغ شهييي

هنلكغ عجنهئجههيمثمل نجعمثلكن عقمعبلكلكهتلك جعهبىغُّـيط ومعمب عخفخيمب ش ي  هن عجنتهيهئحق خكب عجنهيمبسهي
قغ تهتلك ينمض معهئهبمثمبهتلك نعجنمثمئخل جلمف ظح ك عجنيطُّـمتمثمل عخفمسحف يجعخييعضهتلك جلمف عجنمتمه

جف  .هن عجن
ينخميط نقفغ عخفجيلكجنمك عجنت معجههئ ظحكلكق عجنمتحييعُّـمل عجنخييعحملكهثمثمل مض عجنمئيعظن  ي ي

قغ مغمبمثيعهنلك   لنعحليطُّـهن مل ظَّـ عجنبمثمن ي نممىعجن مض مممبخصغ ظألهب ل ظن قهنىغُّـملومليجعمه
مكهتيعغ ي جفت شيش جغ ظحفىعغ َّـىعن عخفسلكأل مض عيهثسجلكن نعجنتالعنعجنسالنجلمبمثهت 

قغمض جلخن عجع هنث ل ش نجعخييطَّـلك جلمتيط معالهنمثىعن و نهنيعمعبجيملو هنمتسجهبملو جليعمح جعمه
ه نهن مغلكظ جعخييطن هث قغ لعجنمئ  هش نظلكقغ جلمبخصه نعقمعبلكلكلكه ظممثيع عهثسجلكهنلكو جعمه

و عحكالهنمثملوملي قع ظبميمل حفلكظههنمتحلكقع ف ن عجنمسن جعجه معخيمتي عخفسلكأل عخفجييعنجفمل مغ
جن  ...جف

ل نن ض ق جلمب عجنخييعحملكنيمممثهيمثملمض عخكلكقمع جنمتهييغ َّـىعع عخف خملكم  ش مكهت
عن عإل معخيلكمل جلمبمثيعجنخيال و هنهيمهو مض جعمثلكنشهنمل عجنجيبلكلكبلكأل قض هلك هثمسجخ جع ي هثسبمثي

 ظمغلك نخميط (يظمف عإل جلمبمث نظجن عآلمميعن يعجنمتب ظحلكجعمل جعخل هن: يجعتخصهن آلرمثت
ش عجع معيعممخف) ص( ك عحلهئ .ضلص كصف: يش معخيمبمث جضس جعمثيطعقحميعمل حممه



ضط............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
 يجلحل عآلهنلكن ُّـمتهييعف) عجنيعمغلكم ممتمك مض هظجنهيلك هنمتهت جلهل عجغمت هن ُّـمئلكقغ هنلك قمميع

ُّـمل عحلمثلكغ نهنيععجفش عجنخييعحملكن ألجفمئلك جل عجنبمبمث جعبمثلكهث جلمبمث عجنسالن  عق طيعخفخيمت
ه  مليجعمئمث هن جعمسُّـيطُّـمتلك عجنت عيجغلكق مض هنثمثمب هثجيط نمسش مليمج قحفلكأليع جلمف ست

 حكمبخصن( نمعالهنمثىعن جلمبمث عجنسالن يجلحل عآلهنلكن ظظحلكغ نظخكهتيعش عجنمهحلكجعمل
 هنمثث(ن )عحصجيعه قخكمثيط(ن )قُّـلكف جع ممهبمث(ن )عجنمئيعذ نُّـيغظ(ن )عجنهيلكقخ

ن )قيعجنتخص ن عآلحكالن مض مليجللكهن نعجنخييعحملكهثمث  .حص هنَّـيطعغ همليظألهب َّـهسيظ رخيمب
 )عجنمثخصذ لكلكننق( نَّـش عجنثلكهثمثمل عجنيطقمغمل مض معمسجخ ظحفيعه هلكلكألهيمل نَّـمتلكم

 مض مكهتيعنع عجنىعُّـ) عجنبمبخ خكمئمث(ن) عآلفَّـ عجعيععَّـمث(ن) فُّـمتلكق جع هنلكجن(ن
ع شعحصجيعه عجنثلكذ عجنمئيعن نىُّـ نمملكهث  نظ فننش عجنمهلكحلخل عإل نظنجنمثلكظ لكفيجعلكجنىغَّـ خييعحم

 عقمعبلكلكهت ُّـمتهئيعنع مس يشمشحمش جفلكم مليظُّـ نجلمف .مينعجنتمه جعلكجنخييعحملكن ُّـتحيلكَّـيعنع
 .عآلنمل جعلكجنجيلكألهيمل يعَّـيمعمسجغ نهنيطه

 عجنثلكجنهن عجنمئيعن نظنعأل عجنثلكذ عجنمئيعن ظنعحفيع مض مكهتيعغ هجغلكجنثمل هلكلكألهيمل نَّـمتلكم
) عجنبمييطعفه متمثيطعجل(ن) عجنهئيعحف عخفخييعنم(ن) عجنبسجيلكذ جعلكُّـىغُّـيط (هنث جنمبهتجيعغ
ع عجنىعُّـش نجمحقَّـ ش مينعجنتمه جعلكجنخييعحملكن نمعحيلكَّـيعنع شعجنخييعحملكن لكيعُّـ حكمبهئ

عم نحص  َّـىعن مملكهثمن نعنش جنيطجس نعخفجهلكَّـيطغ عخفهئلكخكهيمل هنيطه جلمف يمعيطم هظخم
عم  نعخفتهئمبهبخل عجنهيمئهتلكظ جلمبمثهت خميط ظجغلكقغ لكيظشي عي شعجنالقل جعحيلكَّـيعَّـلك مهيمعت عآلخم

 مض جعبخيٰههت يىغفىُّـ نظ عمل غيفمسحم شنعجنهيت عخفجهلكمم بمنينحكبش عجنخيخن جنق مض
ن عف عمل حفيعيع جعخيٰههت نيمئيطىنُّـ عجنسج .عخفجهلكهث ظجل

ظ َّـىعع هن  مملكهثمن حمبهتىععش عخفخلكجنهيخل ظهنلكن جنجييعُّـمئتهت مكيعجنتخيمه جعيطنعظ عجن
هنلك نمعمتتهل سيمعت عجنجييعُّـمئمل ن جعخييط هُّـ  مض ققنهتلك عمل نظمبمن خميط نهثجيطَّـلكش ُّـ
 سيمعت مملكهثمن جفمثهنش خليعحصجيعُّـ نعجنثلكهن عجنسلكجع عجنمئيعهثخل مض نعيهثتجهلكق عجنمئيطقغ

ك نعيش همعلكقغ ينعجنخيمب جعلكجنيعحمخيمل  مخلكقق معىغعم ني ش ظحفيعه همعلكقغ هثحجيلككنعجنسمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ....................................................طط  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ني جفت جفمثلكهتلك  .عجنمث

 ش عجنخييعحملكن ممتمك مض قمميعَّـ ظمغلك عجنىعُّـ عجنخييعحملكن هنجهلكُّـىط ظممثيع يظن نعجنحيلكَّـيع
ع ن هثجهلكَّـيطَّـلك عجنت نعجنجييعُّـمئملش عجنتسمتي ظَّـ هنىعَّـمك جلمف مملكهث  نعجنت (عجنمث
جلمل جلمف معجهتهب  هظحكلكحكلك ملنعجنسمتي عجنهئتلكغ مض هثجيط مسش نمعمئلكجنمثيط وجللكفعغ هن ومصهب

 عهثتمئمبمن نعجنتمئلكجنمثيط عجنخيلكفعغ معمب هن جعخيىش مملكن نعنش عآلُّـلكن جعتمب يعهثلكيمممعىع) حصلك
  .عجنجهمثخيمل عمل

ع َّـهسيظ ينع :ُّـمئلكم نممخص قن حكالنيظن عآل ُّـخيتمئيطنن مملكهث  جنمبسحق ههنمتهتمي ُّـخي
م نش نعجنسمب ع نعخفسمبهب ع نظ عحكتجيلكجل  نَّـش عجنمتهييغ هنخييعحممل لكيعُّـمئمل عمل ُّـمهمب

جنمل يجلىغ نمغ عجنبلكقه جنيطه ههنمئب  مس قط عخليعخفسمثحمث يطجلمت عجنيعَّـبلكهثمثمل مض هنلك هنثش ي
مغيط غ مض جن هظحكلكق ُّـ  همج ىعَّـلكينجفب عجنمتمهلكقه حممسنمغيطَّـلكش عخفسمثحمثمل عجنيطجل

 .نعهثتهتجهتلك
 هظالجفلك قظن هنلكي مم مغخي عجنجييعُّـمئمل هنجهلكُّـىط هن يمماليظن  :قمميعيجحلك  نُّـستمتتمي

مم حكحقن هنمتهتمي مضش نمعمئلكجنمثيط وجللكفعغ هن  نجعهبيعنقش جعىعجن بخيمثيهنت يعونظهن شنحكمب
ههنمتهتلكمغلك نحكمثخيلك ظظبِّـ عجنىغهن لع هنيععحك هنثش يمئالهنست ه ل خلٰه ش نعخلجه

حكمثمئ هن نعيحكتهيلكفغ شنعخليعخممل شعجنىعمميع نمعمبمئخل  هنيععحك عخملكهنمل جلمتيط نعجنميمتلكظ عخف
ش مغلكهثمك مض عجنهلُّـخيمل خضخي نظ عمل هنمتهتلك عجنهييعم جعخيىش مض عآلهنيع ظمي جفت شعجنىعمميع

 نجنهئش يعجنبلكلكمتمثمل جعمتهتمي عجنجييعُّـمئمل َّـىعن بخييهنت نعجنتحش ظحفيع ومغلكهثمك مض نعجنجييعُّـمئمل
 عجنهئتلكغ (جنسحكالن ومليظحكلكحكمث هنمهلكفق جلمف هعحكتمتلكفعش مليعجنجهمثخيمث مليمتحييعُّـجنمب عخفخيلكُّـحق
ن  نظ عخفستحمث نهنش قجن حفالم يمعمئيع) ملنعجنسمتي كمعهئ  خميط مليعجنيطُّـمتمث عجنمتمه

عهثمك هن همغلكهثبلك ظرمبمن لكيشظ ظنش عحلمئمثمئمل َّـىعن جل معميلكحممبمن  عجنمتهتمي َّـىعع مغ
 هن) مملكن الظه (خكخيس جل عجنمتحييع يمعميىش نظ هظُّـٰهلك جلمبمثهتلك نُّـستحمثش نعجنجييعُّـ



طط............................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
 ....وهنلكغيجضيع ظن ونعمغبلكغ

عمض ظن ل بىعنق عآلنمل يظن عجني علكمبخيمن جلمف شنهن َّـىعع عجنخييعك نعجنبمثلكن عجن
ك عآل:خم ن  عجنمتمه فغي عهثخص شجنمبخييعحملكنل  يعحلمئمثمئمثملظمبمثمل نعخفت مغ  مض همملكهثمن هن

هنمثيعجنمئيعظهثمثملعيُّـلكغ  هنهنتهبثمبململ ي نعجنيعنعُّـلكغ عخفخيمه  هبلكش نهن قعن هن عجنخييعحملكظ ظن ي
وُّـستيطم جلمف هنهئلكخكهيمل ل عمل معمب ي عهثخص و جلمف هنجهلكَّـيطغ ظن ُّـمقَّـي جفلكنم عجنيعمغ

هثلكغ ك نعحكتخيععف هنلك ُّـهبهئ عحكتخيععمغ هن معمب عخفهئمت  نمغخيمب شعجنمتمه
مبمتلك هن قجن وش نهن جغهبيععغ هنلك نظه نخكلكَّـيطع جلمبمثشهفجنمثال جلمف هنلك خكلكَّـيطن

جفمثيط عجنمهيطنم( م عجنهئلكمض(ش نيجنمبمئلكيض حكخيمثيط عجنمئهب) خف مع ) خف ظظ
غ نعجنيطقعحكلكغ هن ع نجمحقَّـلك عجنجهحقعقهيعخفتمسحصخلجنمهيطق   .جنهئتمك نعجنبح

يظن جلمف ل هي يظن مملكفغ ظن معتل  يهييعمعهيمئمن مممبخصغ جلمبخصظ َّـىعع عجن خميط يعهثيجغ 
نعجن مشهخييعحملكن عجنمتحييعه ظلكق جلمبخص ممبلكخم عجنخيمب عجليط و جعحمثهن ظظبِّـ قع ظظ  نخم

و نهنمئيطهنلكغونهثحييعُّـلكغ  ش جلمف ُّـيط عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ جع جليعمحو نهثتلكألمي نمعهييعُّـخيلكغي
يخيس نهثحييعع خفلك مملكن ُّـتهبت جع هن جمىغعقغ  َّـىعع عجنجهيط جفمثهن عن)َّـلطصضلصضض( ه

فش نعخفمئلكهنلكغ  عجنمئيطقغ  عجنهيلكألمئملش نيعجنخيمئمبمثملش نعجنيعحممثخيمل يعجنخييعحملكهثمثملعجنهئجه نعجنجههت

 ي عجنجهمثخيمل هثيس:ط ممىعجن عهثحييعضصصلصصض ك: عجنجيبلكلكبلكأليعجنخيالهنملعجنجهمثخيمل مض عآلحكالنش ) ص(
قجعلكنش عق هن عخفستهلم مم .ططلضطك: هنمل عجنجيبلكلكبلكألي جنمبخيالعحل

ش قجعخص هنيعغ َّـىعن عجنخيهبمبمثمل ل ظه عيحكتيطيم جلمف عخفهئلكخكهيلكغ جعلكجنمتمئمبمثلك )ص( يهثخي ي وغ ل جعهبجيبلكغ ممثحقغ يي و ي
يجلمف ظُّـيطه عجنخييعحملكظ عحلمئمثمئمثخل نعخفتمببسخل جعمببلكق عجنخييعحملكنط نقجن هن حفالم عآلحميععك مض  ي

ف  وعجنتمسنُّـ نعيحكتيطيم جعهئ ظُّـمل ظن قنعُّـمل جلمف مم ممجه نخكهت و يو يجفت خكلكل جلمتهت ظن عخفيعُّـيط (ي ي
وش ظن عيحكتمتلكف عمل قنعُّـلكغ ضخيمثهيمل مس معثبمن هثسبت)َّـ هن ريط مض عجنمئيعظن هنلك ُّـيعُّـيط ههتلكش حمٰهال جل و

ل  م جلمف معهيلكظمث قجن ُّـهبهئ عجنيعمغ خم عم ظَّـ عجنجييعُّـمئملش نجنمب نض عحليطُّـهن نحفمبجي جعمسخم
كش عجنيطقق  معمثملش جنمبسمثيط عحلمثيطقه مض خف عجنهيمه ).صصصلصصص(يعمل عجنيطقنق عجنمه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
وعجنبلكجنميمل عجنت مملكن ُّـهبتمبهئهتلك مض عجنتخيبحق جلخص مملكن ُّـهئلكخك ى ش هنٰهلكحملك عمل حفمثلكجني  ه جع

هقجن مغخي هنمت جضجيملي مم مشيعخلمهمك عخلال  جعخل هنيعجفمبتخل هن عجنخييعحملكنش ه حملكظمبملي
ك عجنيطُّـمتمثملط عق حصلك خممثهبملع ل نهثمئمهيط هبلك هنلك جليط جلمبمثييعجفمبمل عخفتمئيطهنملحملكخف  ه عجنمتمه

قَّـلك همليهنخييعحممث  طمل مض عجنجييعفش نعجنتمتسمث مض عجنخييعكيجنمثعجنجههبي حفلكظمل ل مملكهثمن معخي
ُّـخيملهحممتحييعغ ن خكلكَّـيطع ش يجع جليعمح جنهئتمك عجنخييعحملكظ عجنسلكجعمئخله  ه هن خكمسشلك ظن معهئ

 نعجنمبميمل عجنمئلكجعمبمل جنمبهيهت مل نعجنمقَّـمتملي معمب عخفيعجفمبمل مملكهثمن معهيتمئيط جنمبهبمتهتجمثيجلمف ظن
 . عجنهئجهجعلكجنمتسبمل خف مس ُّـهئ هن ظَّـ

عجنمئيعن  مضعجنت جعيطظغ جعلكحلمئبمل عجنثلكهثمثمل هن جلهبيعن ل ن  عجنتلكجنمثمل جلمبمثعخفيعجفمبمليظهنلك ن
قُّـمل جنمبهيهئيعغ هلك ل حممئيط خكهتيطغ جعمثلكهثعحصجيعه عجنسلكجع ه جنمبخييعحملكن هنتهبثمبمليعخفح جفيطغ ي  جع

ف مغ عحكتهئجهلكم  ن جنتمب عجنهيهئيعغشيعخفخييعحممثملحكيغ نعخفبلكذ  نعحكتخيععف عآلشعجن
عقهنهتلك نمعهييعُّـخيلكهتلك هنمل يجحلك ش جن  مض يمعتجمف  لممخيمبل  جنمبخييعحملكن يعجنهيهئيعُّـملمغخي عخفمتحي

فو جعجههئممتب نظجعحلكجغ ي مض عخفيعجفمبمل عجنسلكجعمئملش نَّـىعع هنلك هنهتيط ه مس ُّـهئ جن نمغ
عجنجييعُّـ جنجيمببت نمعالهنمثىعن نهنيعُّـيطُّـ هن جعخييطن جنمبسحق جلمف هنلك قحكهب حص 

ع معمب عآل شظحكتلكقَّـ ع هنتهييعخملكهتيحميعمعب ع هنلك ظهبهبشلكيجعحلكغ نمجخي ع شي نجعمثمت ي نحممهمب
ش  ف جع ع هنلك مس ُّـهئ ُّـستجي عجنب ش نجعلكجف ع مض قجن عجنهئتمك هنلك ظمجمب حمهئتب

مغمل جلمف عجنجييععق عجنخيمبهب عجنيعحكهب ن هن شعخفمتس هنهيتلكف ( حمهئلكن هنلك هثيععن عجنمث
ه) عجلجلكق عجنبمثلكن( ن)عجنميمثمك هث كنخ(ش نجنمبمئ تمبهبسلكذ جنمب) ف عجنهيمه

ش  جنمبهييعجملكذ) عخفيطعقمهنمتتهت( ن)هنجهلكقم عجنيطقعقه( نشهئلكخكلكذمتيطه نعجنونعجل
جفمثيط نخجف (ن عجليط عجنت عجليطخم  نجفهيمثيطن ظلكأل ملآلمح جفلكهنيط عجنجكمم )مخهتمثيط عجنمئ

ق عجنمتحيلكن عخفخييعمض جن ي عجنتلكنيتحمئعجننجنىعع حمهئلكن نجمحقَّـلكط عجنيطُّـ  مض جنمبخييعحملكن حيهت
عجنجهمثىط حكتلكقَّـ ظهثجيطن مض ممتمك يجحلك  ظممثيع شهيلكهتممتمك معالهنىعمع نظمعبلكجل نهنمهمتي

 .عآلمممق جضمث عجنيطُّـ



١٠١..........................................................................................جحمنهنىسىغىط ّهئمشىسهئُّـت

يسةهئ اململُّـممِّـ يعملُّـ أن مي مئة ًيسميىش مي حمهن اهيىسىغ ب منىشمج، من اهيمبهنيغ  ًخم
ُّـمن ومن بهث األمنالم جمٌاهييسىغ ميُّـن هل دور هئ تالهئيست وأت ر يف  ٌ مي خنمن

م  هنيط ومنلك اهيهثىشحيُّـن بُّـهيمبهش اهييسي ميىشاه اهيهن امنىسهت هسهشجم خي  وهئيشجمنُّـ بُّـهي
هس اهيهثمشهن  .اهيهسلك

  شأته، والدتهاسمه، 
ىس اال ب أمحىس ّ حممكىس ب منهن بّ حممكىسأبمئ   احلُّـجح اهيهتُّـإل األميىسهيب من

حيىط منهل األحنالق ـ  هب ر ّـ أجنمنىش امل ق األميىسهيىحاهيمل ب   ،يف هئىشممهنىط يف جمل
ُّـرك ة، )يعـ٥٦٠( ممملىط يف جنمنىش رهئمتُّـن امل ىسىغملىطٍيف أ ٍ هئ  .ىطّ منلكامإلهنّ

ةّ حممكىسميمبهي ٍ وتىشب يف أ هنلكىطٍىطّثىشىغ ّ حيهن ٍ مي منُّـ اهيهثيشوف  هئملمن،ٍ زايعىسةٍىطّؠ
ه  ،ىط اهيهسمش واحلىسىغىعّ هئ أإلمكّ حممكىس بّ منهنّمن اهيىسميهنُّـ وتحمجُّـهتُّـ، وميُّـن أب

ُّـب اهيهتىشىغمشىطو ى اهييشيعىس أمنالم وهئ أؠ مش ف، واهي هب  ٌوهي هئهشُّـجنهسُّـت ّواهي
حُّـت  األميىسهيىح خيمتُّـة أحىس ّجىسه ميُّـن، ميام أخحم منملمنُّـ اب منىشمج يف حي

، ّ، ومييسا احلُّـل يف أهئُّـمنإلومنلكام اهي وأمنامهئ ت وأخ  هئ مثهن ٌحيمن حمُّـط وإخ
هبٍاجلمنُّـت بهيميُّـس من اهي يشميهنىطّ هئملمن  .ف ومنمكلكمن اهييشيعىس واهي

مش رأمم  يفُ املخمج هيبمش مش ّ ث ،)يعـ٥٦٨ (ممملىطّ ح )هئىشممهنىط( هئ امي
هنلكهنىط،أإمه هئىسىغملىط  ىط، ثّ ث جن مشىش) يعـ٥٨٦( يف ممملىط ّإمه خيىشحن  يف هئىسىغملىط ّامم

ن، وهئ بهثىسيعُّـ تملمش جمة ٍبالد يف ّهئىشجنُّـميىط اهييشىغ ميىح، :  هئملمنُّـ،ٍمنىسىغىسة ٍهئىسن وٍمي ت
هتجه، ويف آخىش ّواملمسىشب، واهيمشُّـيعىشة، وهئهش ، وحيلك ؠ ىط واملىسىغملىط، وبمسىساد، وامل

رىغ مشىش يف مم ّاملهتُّـف امم  .)يعـ٦٢٩(ىط منُّـم ّ
منىط  هئ املمبُّـىغيغ يف ٍدرس اب منىشمج اهيهسمش واهيمشىشآن واحلىسىغىع منهل ىغىس جممك



ميهنىطاهيىشؤىغىط  ..................................................١٠٢  اهيملمثىشي يف اهيهثىشحيُّـنّاهيهش
اره املهثىشيف اهيهثىشحيُّـين، حهنىع  هثىسدة، ويف مم اهيهثٰهىغ بىسأ هئمب ّأهئُّـمي هئ دخ ّ

منىط ف، وأخيس من جممك هب اء اهي ٍيف أج حيهنّ ُّـر اهيهب ًىط، وجنهنإلُّـ حيمبهنإلُّـ ؠُّـر ّ هئ مي ً
 .منلك اهيهثىشحيُّـن ميُّـن هل األثىش األميحم منهل ّحجيع اهيىشاإلىس يف يعيسا املهنىسان و

ُّـب يف ميُّـن خيىس هئىشض ّأمي وخيىس ذميىش ُّـ جن ّمنىسّ ح ًجنىسىغىسا ًهئىش ِ يف منىساد ُ
ت ى هئ ٍ ٍبهثىسد ٌطُّـحم ّأمي اململُّـم يف رأى ّاحلمك ّجنىسة أثملُّـء  ويف،امل  خي

لك ،ّاهيٰه ، اهيهس ىغىشىغىسون جهّهئ ىط ب هبُّـ رأى ًوبمس ىغ ًمثهنال ًجن  هئٰهق ًُّـّخي
، ج  ّأي هئملمنُّـ ىغ ومل ،هئيسر جنيسر خيمنُّـّحيهسىش ىغىشةّاهيٰه األرواح يعيسه منهل مح اهي

هيهي ،أثىش رة أميُّـ: هي حيمشُّـل أمييط؟ هئ :اهيىسىغ حمهن حي  يعيسا أثىش ومنهل. ىغىح مم
هنمشا ُّـ واهيىسه حيىشأى مم لك وممُّـدت إمه ًجُّـهي رة رأمم منملىس ىغ  مل ّث ىغىح، مم

ىع ، هئ بىشئ أن ىغلك هنُّـة ٌّهئهثىس ّأمي رومن يف وأهيمش هئىش  وآهئ ،ّاهيىشوحهنىط هيلك
ب ج منُّـ إمه حيهنمنُّـ ممجمه ب  .حيهسهث هنُّـىغ

هبهنُّـت ٍميُّـن اب منىشمج هئهثُّـرصا هيمب ّ جمة ٍىطّومنلكامإلهن ٍىطّ منىشحيُّـميهنً  اب : هئملمن،ٍمي
منىشوردي، و ىش  رجنىس،اباهيهسُّـرض املمئي، وجنمنُّـب اهيىسىغ اهي  اهيىسىغ وحي

ي، واهيهثيش اهيىسىغ اهيىشازي، وؠىسر مي ىس ب ّاهيمش الم، وحيىشىغىس من ُّـر ّاهيهثهت اهيىسىغ اهي
ري، وأمج هئُّـ اهيىسىغ اهيمبُّـذيل، وجالل احل اهيملهنمبُّـب ، وت ىغمل  اهيىشوهئ األمي

 .وجيجميع
 أحىس أهئجميعُّـ ميُّـن حهنىع ،دهئمب خىشىغُّـت حهنُّـت يفُ يف أ اب منىشمجأخيُّـم
 وميُّـن ،ّوىغهثلك ّىغَّـهيمنُّـ حيهن حهنُّـت ومنُّـش ،وميمشُّـإل بهثلكمك املَّـهئملجه وهئ تالهئهنيسه
ُّـر هئ ًواحىسا ِّـ ّحيىسون ،يعملُّـك واهيهسمش اهيهثلك أيع بجه اهيهثلكامء مي  راجو ومي

حُّـت ) ١( ّاملهشهنىطاهيهس القّ هثىط ب ُّـب ٤٦٨ ص٤ج: ، حن ، وهئيسيعاب منىشمج حهنُّـت ً، ميمشال من مي
س .١٠ص: آممجه بالثهن



صصص..........................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
 فهنجه مصلكجنيغ قجفلكغ مض ومينمعمه وجلمب مصمبيغ جن نمملكن  عجنسلكجعمئملشهيلكمعيهنهسجن

 .حممثهتلك نعجنخيمب عجنهيمئ جلمبخصظ نجعخل
مض عحم َّـلطصض حكمتمل هن عجنثلكذ قجعمث طص مض جليعمح جعع يمع حمهبمق ضص عخف  هث

ن مغب حكهيِّـ مض حمىنف نصضصص حكمتمل هن .فهنجه مض خملكحكمث
  فاتهّؤل

ه عجع جليعمح هن ظممثيع عجنخيمبخصظ معمسجنمثهيلك نممتلكجعمليخييطىُّـ هخيمب ظن َّـمتلكم ظجفيطع ىش جع ي ُّـه ي
ش حممئيط ظجفمن عخفحمئ ن ممتبيظممثيع هنمت َّـلك عمل ي جفت مئ  جلثخصن ينعش نعخفأللكغظنظمب

و ظجن ممتلكجعلك حمهتيعق حممث ممتمك عجع جليعمح نهثسمك عجنمث جغخصهثخصألمل سمث ه عنش ي جلمت
جللكغومعجكنعف هنلك جعخل قحكلكأل مض ظهيحلكغ حك ش نُّـخيتمق ويطعغي مض مصمبو نهنلك جعخل هن

جفلكغ عخفهئ(ممتلكغ  ك عحلهئ( نممتلكغ )مثمليعجنهيت ي هن ظَّـ ممتب عجنت )حممه

م ) ص( يَّـمتلكم عجنخييطُّـيط هن عخفمهلكفق عجنت معيعمجمن نخجفمن جفلكم عجع جليعمح نحممهمبمن عجنهئالن جف
ش جلمف حكبمث عخفثلكم عهثحييعيهيلكمع نهثحييعُّـيهثجهمسمع نظحكهيلكقن نهنجهلكش نهنهسجن  عجنيطُّـ جع جليعمح جضمث: لكمع

ق جضس مغهتلكعآلحكالهنمل عجنبلكققغ مض عجنخييعحملكن يعجنجهخمهمث جلبيط عجنيعحس : حقهش معيعمجملهثگش جنمبيطممت
هط ن ط نُّـ جع جليعمحجضمث عجنيطعجنخيمب  يحكخل  جفمثلكمع نهنىعَّـبعجع جليعمح آلمح عجنخيال جلهيمثهي

قش معيعمجملجغجعال عجنجهمثىط عآلمممق جضمث عجنيطُّـ جع جليعمحش معيعمجمل جفمثلكمع جلبيط عجنيعحس جعيطنهط ن: مث
ف عجنمييععغط هن ممالهن ف جضهب جنمهالف عجنيطُّـ عخفمتجيطط نعهثحييع  هنمتلكخممك عجع جليعمح خفحهب

جفلكغ يهنمئيط: هظُّـٰهلك يعخفهئمثملهنمل ممتلكغ عجنهيت ط نممىع جنمبيطممي ف هنجييعمغ ق جضهب  فعأليعغ هنخيلكقم جنت
جفمثيطق ي عجنسمثيط يش عجع جليعمحط نهنمئيطهنملصش ف)فعأليعغ عخفخيلكقم عآلحكالهنمثمل عجنهئمقه (عحكالهنگ جعىغق

عق .عيهنحل مض ممتلكجع مغلكهن عآل
يُّـخييط) ص( ي نمس ُّـجههئش ممتمك عجع جليعمح جلمف عآللكالمي َّـىعع عجنهئتلكغ هن ظَّـى ش ى  ظجفيط مض هثسبت عجنمث

يعي ظن ف جضهبي ك  عآلحكتلكق جضهب يف عجنمييععغ ُّـيعه ظهث هن عجنمهخيمك عجنتسمبمث جعمتسبمل عجنهيمه
جلمل وجنمبجهمثىط عحكتمتلكفع عمل مصهب ك نعجنت معتخيلكقك هن هنلك ه جللكغ عخفجييعنجفمل مض عجنهيمه ض  هن عخف



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .ظنفل حممثهتلك هنبلكهثمث نظقعظن

ازاتهّأهم    إ
جلملَّـلكَّـمتلك هثىعمميع   : ي هن عآلهثجلكقعغ عجنت خميطهنهتلك عجع جليعمح جنمبخيمب نعخفخييعحمملهمصهب

ًأوال ف نهنلك ُّـجكمعمك يهثحييعُّـمل جفلكنم ظن رخي يهثع :ّ مغ  ه خملكألهبملشمبمثهتلكجلي نجفيطغ عجن
 مض ممتلكجعمل عجنخييعحملكن جعمبميمل عحفجيعجنىعُّـ هن ظنعأل ملش حمهت ي حممبسهيمثوجلمف ظحكيغ

ش نَّـىعع هنلك هثجيطن يعجنخيمئمبمثمل يعجنهيمبسهيمثملعجنهيمبسهيمل نعجنمقَّـلكنش ظه جلمف ظحكلكق عخفبلكذ 
جفلكغ ( مض ممتلكمح هنعضحلك ك(ن) مثملي عخفهئعجنهيت  هنهئلكخكهيلكمعيش جفمثهن ظلكيع ) عحلهئحممه

وش نمس ُّـيطنشلك جعجههئ هنهئلكخكهيلكغيعجنخيمئمبمثمل يعجنهيمبسهيمثملجعلكآلحكيغ   و حفلكجنمثملو نهنجهلكَّـيطعغي
 .هن عيحكتيطيم

هنَّـىعع ُّـخيمت ظهث مملكن نعخمهيلك جلمف عخفبلكذ  ي نحفبحقع جعلكجنجييعم عيحكتيطيجنمثشيعجنهيمبسهيمثملي . مله
ه ظنيهن َّـمتلك هثجيط ظن ي هن جعخل عجنخييعحملكن جلمف ظحكلكق يظنمي ظيطق عخفتمسحصخل َّـ ي فجل
ه   .ي ختمب جل هنسلكجضملعجنمقَّـلكن فجل

ههثحييعُّـمليهث جفلكنم ظن ُّـخيجي ع :ًتطضصط م عآلهثسلكن عجنهئلكهن عجنىعه ه هنتهئلكهنمبملي  جف

جفلكغ عخفهئمثملَّـ هنمئجي يل عجنمتسبمل جنمبجهمثىط مملكجنهيت غ ي ه هنثالش ممىعجن عيحفتالم مض ظحكمب
ك نجمحقن هن ممتمك عجنجهمثىط ك عحلهئ هن ممالن عجن: عهثحييع. عجنهيمه جهمثىط عآلمممق خف حممه

ف عجنمييععغ ف جضهب  .صضضلضضضك:  ممىعجنشضك: جضمث عجنيطُّـ جع عجنخييعمحش جضهب
ه حتمئمثمئمثلك مض معيطقُّـس هظن ُّـمتح هنمتح) جفهيحي عإل(حلمثيطقه  عآلحكتلكق عيسمثيط جعلكجنعنَّـىعع هنلك جفيط

ك عحلهئ تمك عجنجهمثىط ي جعهبمئلكجعمبمل هنلك مغلكظ حممث نجليعض جلمف ظهنهتلكغ ممشنخجف جلمف حممه
جفلكغ عخفهئمثملش ظلك عجنهيت ينحفمه ي نجنمبتهيمهمث ظممثيع ُّـيععمغ . غ خفلك نعحممئ نهنلك حفلكجنهي نعآلخكلكقه
يهنمئيطهنمل عجلىغظ عآلنم هن خف ك عحلهئي هنمئيطهنمل عجنمئمثخنه جني خممثيط ( عحلمثيطقه يسمثيط جنمبشهيمه

).عجنهئتلكجعمل
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قي ظَّـ  جغلكذَّـ جفمثيطش حممشن َّـىعع عجنخيمب وجض ي مض هنبلكجفهن عجنخييعحملكن عجنمتحييعه جعخييط عجنت

ن جلمف ظحكلكق قمممثىغمعخل ظحكلكحكمث  :تخليُّـمئ
جفمثيط عجنمهحمثِّـ نعجنهئلكهن: عآلنمل  .عجنبحهن جل عجنت
جفيط: عجنثلكهثمثمل  . عحلمئمثمئ نعجنهئلكهنيعجنبحهن جل عخف

ينجعخل ) عآلهثسلكن عجنهئلكهن (يمتحييعُّـملنجلمتيطهنلك ظقحك عجع جليعمح ظحكيغ َّـىعن عجن
يهنخيلكخفهتلكش ظظبِّـ عجنخييعحملكن عجنمتحييعه خميعُّـبلك مغيط هع هن هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمن جلمبمثهت ه

مغيط هنمهيطعم ظلك مض جعحهن عآلهنلكن نعآلهنلكهنملط آلهث ي ُّـ هعجنسالنش حفمه  ي جفمئمثمئيه
ن ي عي  عآلهثسلكن عجنهئلكهنيمتحييعُّـملجن  عجنىعه معخيتمئيط هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمنعآلهنلكن عخفخيمه

ُّـمتمث يظن جن فنقع معهئ ه يلك ظحكلكحكمثي مكمثهيمل عجنسمثلكحكمثمل عجنت ه فش نهنلك عجن مغ هلك مض جللكمس عجن
ن عجنمييطُّـيع نحكىظ مل يعآلحصمث عآلهنلكهنمل  هن خكهسننهخكمسني عي مببمن مض عجنسمئمثهيملىجلمبمتمن مض ُّـ

 و فخممثو عآلهنلكهنمل جعجههئيهثحييعُّـمل ي لكيعُّـ جنهيهت يظهثملط جنىعجن هثيعه يجعلكهثمثينعجنسهيلكقغ عجنيع
م جلمف ظجعخيلكفَّـلك جعجههئش عآلهثسلكن عجنهئلكهنيهثحييعُّـمل حفالم حمهت هنيعي  خم  و نعجن
 .يهنخيهب

  تأث ابن عر  من جاء بعده
لكمع عجنت ظجعيطجلهتلكش هنلك قعم معمسجغحقَّـلك يهيهئيع عجنىعه مغلكظ جع عجع جليعمحش نهثحييعُّـيعن عجن

هنمتلك َّـىعع ش حمخص قعجنمن ظقععن يهي جلمف ظظحلكغ َّـىعع عجنشعمل ُّـ  نظقجعلكغ َّـىعع عجنخيمب
جلمن عجنمتتلكألمييَّـ عآلحكلكق نعن معخييط  .يفغ عجنهييعنل نمعمت

ع هنشو نعضِّـونخميط ظخكلكق ظظحلكغ عيحفتمهلكك عمل َّـىعن عحلمئمثمئمل جعجههئ  ي نجعمثمت
مل مض هنسحقغ هن مغلكظ يجغيع عجنبلكجن حصىعن عجنجهخمهمثحفالم قجن هنيطه عجنخيهب عجنهيهئيعه نعآل

جفمثيط عجن:يععهثحي) ص( غ... ت ي نعآلألهبمل هنحيلكَّـيع يعجنمتب: ش هنبحهنصف:  مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمعهمليمث حتمبمثمبهجعح
عق  م عآلهنلكهنملش عحل ط نجعحهن جف عق عجنخيهلننعيحك عآلجلحي .عجنثلكذش نعحل



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش عجنيسمثيطحكتلكق عجنحمهتىعع ظط جعخييطن م يسمثيط عجنجيبلكلكبلكأل عن عإل جلمبمث ُّـمئ  جلحل عجنمئلكيض قض

يعن ظجفيطع هن عجنيعجلمث: جل هنمئلكن عجع جليعمح ه   عجنيطُّـ جع جليعمحمل مس ُّـبمب عمل هنلك جعمبمي جضمثي
 . نعحلمئلكأل عجنمتهيسلكهثمثملش جعخييط هنمئلكن عجنخيمههبمل نعآلهنلكهنمليعجنخييعحملكهثمثملعخفخيلكقم مض 

 عآلحكالن ظن ُّـمسجخ مض همس ُّـستجي ظجفيط: ي حممثخيتمئيط ظهثعجنجيبلكلكبلكألهنمل يعجنخياليظهنلك 
 . عجنيطُّـي جحلك ممتب جضمثو نعجفيطوجعسجييع

 مجمث عخفبلكجفهن عجنيعحممثخيمل يعن:  قعفغ عيهنحل هنلك معيعمجتعجنجهمثىط جفسنخملكم 
جنمل جفلكغ نجعمئمثهنعجنخييعخكمثمل جنسحكهيلكق هنمتمئ ك نعجنهيت مل عجنمهح ي هن عجنهيمه

 .يعجنمئمثهبمل نعجنهئيعُّـهبمل جنمبجهمثىط عآلمممق نمعالهنمثىعن
ك : نخملكم هعقع هنلك عجلتمقهثلك ممتلكغ عآلحكهيلكق عجنهئبحق هنيطحفال ظن خجفلك جنمبهيمه ه

عغ جفلكغ حممئيط هثجيمئمتلك جعلكجنمه  .نعجنهيت
عض جليطُّـيطغيعن: هنخملكم ظُّـٰهلك و ظيطق عخفتمسحصخل هثهيس ُّـىعمميع مض هن  عحك قجن ي

لشيعجنخيمبهبمثملعجنخيحيمث جعمشمغالمش ممخص ُّـىعمميع ظحهي  عضو نَّـ ُّـهيخي قجن جعخجه  و نمع
 هن ظمملكجعيع عجنخيمبخصظ نهنجهلكُّـىط ظَّـ عجنتحمئمث نظجللكمك ظَّـ وي ُّـٰهلكقل جعىعمميع ظجفيط

فش ني ُّـثمت جلمف ظجفيط ط آلهث ُّـخييعم ظحمٰه هن ظهوعجنهئجه نعجنجههت ي ممخص ُّـثمت جلمبمث  ي
كي ظحفيع ظنوخكخيس جفلكغ نعجنهيمه  . ظحكلكق جفهئهبت عخفتخيلكجنمثمل عجنهيت

يفنهنخل ُّـلكفهثلكهن جلال) ص( لكهتيععن ) ي جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل عجنثلكذهعجنهئتلكغ عجنتىعمملكق ( لكبلكلكبلكألملهني
نش جعحهن عجنجهمثىط جفس جفس قعفن ظهنحلضططص ش عجنخييعحملكن نعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل:  عخفخيمت

.صضك: )مليجعلكجنهيلكقحكمث(
هنملش عجنهلف عجنتهيمهمثحل) ص( .طصصش َّـلكهنىس كصف): مليهيلكقحكمثجعلكجن (هيعي عجنجههتمثيط هنيعمعهش هنجيهتشعخفمتحي

جفمثيط: عهثحييع  : هش هثمئال جل هنهسمخيعصصص كصف: ممخصم عحلمثيطقهي عجنسمثيط  جنسخصجفملشممتلكغ عجنت
لكهتيععن ) ي جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكألعجنهئتلكغ عجنتىعمملكقه عجنثلكذ( لكبلكلكبلكأل ملهنيهنخل ُّـلكفهثلكهن جلاليفن

عن ضططص ).عجنخييعحملكن نعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل(نش جعحهن عجنجهمثىط جفس قعفغ عيهنحل جعخيمت
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ي عجع جليعمح عفه عيهنحل مض جف  هنلك حكب يعهث:  ل هنلك معيعمجتل نخملكم عجنجهمثىط مغ

 . جعخييطنو ني حلمئ هنش خمبمبوعجنمث هن
 هن جعمثلكن هنخيلكقُّـ ظَّـ عجنخييعحملكنش ني جن هي ُّـيعخم عجنمث ظجفيط: ه ظُّـٰهلكنخملكم

ن جعلكجنمبميمل ش ...عيني جفت  هنمتىع جلخننههثحيحق يآلن مجمث هنلك خملكجن عيحفيعنن نممتب
يملش هثثيعع مملكن ظن هثحيخصش مض عخفلكيض مملكن ظن مض عحللكذش ُّـخييط يمل نعجنهيلكقحكمثيعجنخييعجعمث ه ه
 .عفي عمل جعحيع جضمث عجنيطُّـ عخفه هثسبملهجعٰهخيمل

 يهيجعىعجن نهن حفالم َّـىعن عجنهئمبخصغ حصهسيظ عآلجلالن هن ظظحلكغ َّـىعع عجن
ش نمعمسجغحقن جلمف هن مض َّـىعع عخفجلكمهيٰه عجع جليعمح هثلكم ظجلمف فقمغلكغ عجنيظن  :يُّـتبخل

هنمتلك َّـىعع نعضِّـ  .ي نجعخلهمغلكظ جعخييطن عمل ُّـ
  عقيدة ابن عر

شه ممبحقنخم عحفتالمه  قجن نظي جفت ي جعخل عجنبلكجفثخل نعخفحمئمئخل مض جلمئمثيطمع
َّـمتلكم هن سهئ جعهئهييعنش نَّـمتلكم هن رخيمب مض ظجلمف يحممشن  عجنتمتلكخمىشط هيعمل جفيط

مغيظهث ُّـيعه وهنيععمعمك عآلُّـخصنش حمبخل هن جفيط ي ُّـ هيط هن ي نظ عمل َّـىعع عخفمئلكن نظهث ي
جفمثيطش نجعخل هن وحفلكمخمل عخفحمئمئخل مض عجنت ه ُّـيعه ظهث عقع مس ُّـهئ عجع جليعمح مملكحميعع حمال ي ي

مغيط جلمتيطهثلك مملكحميع  .ه ظظالهُّـ
وهنلك عحفتمب مض ظجفيط: خملكم عجنجههتمثيط هنجيهتيعه ى ممخص عحفتمب مض عجنجهمثىط عآلمممقش جعخل ى

مظوهن  .عمل فقمغمل عجنهئهييعجن ي هثىغو نجعخل هنش عجنهئلكهن نخمجيمك عآلخمجيلكغي ُّـيععن عجن
ش ننهثح َّـمتلك  هثجهحق يعهثخص يي هثيعُّـيط ظن هثجىغن جعخيمئمثيطغ عجع جليعمح ظن هثخيخل هنلك َّـ

ش نَّـ  يعمل عخفمتهتمي عجنمهحمثِّـ عجنىعه يجعيط ظن ُّـتب مض معمئمثمث جلمئلكأليط عيحفيعُّـ  جلمفي

.صصصك: عخفمهيطق عجنسلكجع 
هنملش معيعمجمل: عهثحييع   .صصص كصف: عجنجهمثىط هنلكجن نَّـب: فقنق مض خف عخفمتحي
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ُّـخل  :هنست

ه عجنخيمئلكأليط نعآلحمهئلكق: ينمعآل  .معمئمثمث عجنهييعف جلمف هنست
م ع: عجنثلكذ ه عجنهيمئ نعجنسمب  .جنحيلكَّـيعهمعمئمثمثهب جلمف هنست

هخكخمهلك خميعُّـبلك مغيطع هن هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمن يظن يحممشهث خميط هثجيط  ه  جلمبمثهت عجنسالنه
م ي عي جعهيهئيعن نجلمئمثيطمع نممالهن نظقعأل هظهث جعخيمثيط جلمتهتلك جعحسمك عجنحيلكَّـيع نعجنسمب ي

ه  ن جلمف عخفست عضِّـ حممشن عجنتمئمثمث يجعيط ظن ُّـهئ ش نهن عجن يعجنهيمئهت جعلكآلحكلكقط يعآلنم ي
هَّـلك عجنجهخيسش حممب نمغيطهثلك ظجفيطع خميعُّـبلك يآلهث َّـ عجنىعه ُّـخيهئيغ عجنخيمئمثيطغ عجنت ُّـتبمتيلك ه

جفمثيط نعجنمتبجلمبمثهت عجنسالنجعهيهئيعن نجلمئلكأليطن هن هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمن  غ ي مض عجنت
ه عجنهيمئ ي عي نعآلهنلكهنمل نعجنخييطم نعخفخيلكف نجمحقَّـلك هن عجنخيمئلكأليط عجنهييعجلمثمل يظهث جلمف هنست

ن خكلكحمخيمث يلك ظن هنلكجنهئمثيُّـهئ يلكش حمهبث َّـىعع يجعيط ظن ُّـمهمتي ه ه عآلنمل ه جلمف  ل يجلمف عخفست
مم عجنحيلكَّـيعه حممبيعجعيظهنلك  نشجلمبمثهت عجنسالنحكمل ظَّـ عجنبمثمن هنيطق خص مملكن يهنلك مملكن هن حكمب

و هنتخيمهمكو ممخص جن مملكن مض مصتهبش هن عآلجفمثلكنومل ممخص َّـ عحللكم مض ممثحقيجعسبمك عجنتمئمث  ي ي
 . جنميحق هن ُّـمتتسمك عجنمثيعجنحيلكَّـيعُّـملُّـهيسِّـ عخفجلكم جنمبهبخصقحكلكغ 

عغ عيخمتمهلكق مض عجنت ه  جلمف عخفستمهمتمثيهن َّـمتلك حممشهث جنمثيغ هن عجنمه
م عجنحيلكَّـيعهش نَّـىعع ي ُّـخيمت عجنتمئمبمث هن ظر هش يعجنهيمئهت نعجنسمب مثمل َّـىعع عخفست

ينعهثخص يجعيط ظن  حييعنم هئثحق هن عجنيظن عجن حممئيط ظجغبمن عجنتلكقُّـىط طُّـمئتخن جلمبمثي ي
 نجفهئهبمن جلمبمثهتلك جلمبمثهت عجنسالن جلمف هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمنيهنيعغ مهخيبمل عجن

لكهنهتلكش  مغخيمبمن هن عجنمهخيمك عجنتهبحيهتيع جعهبخيلكخفهتلك نعجنتحيلكَّـيع جعمسجفهئو خملكحكمثملوجعمسجفهئلكن
جلمبمثهت  يع هبلك ظَّـ عجنبمثمنومل عجنت ظهنيفجللك جعخيىش ظمعبلكجلهتلك عمل عهثتهتلكف هنمتهتمي عجنتمئمثيجحلك 

 عجغمتلك ي عهنلكهنيعجع جليعمح خكمثخييظن يي هثيعُّـيط جعىعجن ظن هثيطجل ش نهثح َّـمتلك عجنسالن
ميعهثخص  نيجلهله ي عن َّـىعن عجنمتمئجيمل يجعيط ظن معهسحفىع جعمتحييع عيجلتبلكق مض :هثيعُّـيط ظن هثمئ ي

عخم جفيعمغمله ظخيبمل مكيعنمهيمث جلمئلكأليط عيحفيعُّـ عجنىعُّـ هنيعغ هبمثمعمئ  . نهن



طصص..........................................................................................مخهتمثيطُّـمل يهنمئيطهنلكغ
حفىعغ َّـىعن عجنجييعُّـمئمل نَّـىعن عخفمتهتجمثمل جنتمئمثمث عآلخكخلكك جعخيخل عيجلتبلكقش ىحممشقع ظ

ن ظنضِّـش نممىعع مض جمحقن هن عجنجهخمهمثلكغ  يحممشن عجنبمن مض جلمئمثيطغ عجع جليعمح ُّـهئ ي
 .عجنت نخم عيحفتالم مض حتيطُّـيط شجهتلك نجلمئمثيطهتلك

اح فكره ّأهم تالمذة ابن عر و ّ  
 ي ظَّـحمال جعمسق جعلكآلخكلكقغ عملم عجع جليعمح نهنيطقحكت  عجنهئالن جفيلك عهثجيعيخف

 :ش نهنمتهتيحييعُّـيمعالهنىعمع نظمعبلكجل نخعف حمهئيعن نهنمت
 )ظـ ٦٧٣ـ٦٠٧ (صظر اذظظن اذشوضوي

حك جع جلحل جع عحكحلكمي جضهبيطَّـ ه جع ُّـ هث  مك جعلكجنجهمثىط عجنهئبحقي عخفمبمئ عجنمئ
ش نعخفهئمتي جعمسمح عخفخيلكمظ هثمثمل  شنظيطق عجنيطُّـ  نَّـ معمبهبمثىع نهنيعُّـيط) معيعمممثمل(يهن ظَّـ خم

ن مض ظمييع حكمتي حمتىغنمغمن ظهن عجنيطُّـ عجنخييعمحنعجع قنمغمل جضمث حط ظجع ي ل عق خميط مع ي  هن ي
خ نعجنجهلكجليع. عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ ل عمغمل هثمهحق عجنيطُّـ عجنجي  مغالم جللكد عخل

ه عجنيعنهنعجنيطُّـ  جن خ حكمبسمبمل .عخف عمغمل عجنجي  هن هنمغيعغ جعمثمت نجعخل عخل
خ ُّـهئشعخفيععحكالغ  هلكهثمن معيعجعجي جلالخمملش ممىعجن مم عجنجهيطُّـيط جن عيجفجكعني نمملكن عجنجي

هثمثهحسمثهبمل ه مض خم جن ه ُّـهسن يظهثىش نُّـمتمئ  هن عخف هث ي عخفمهمبخل مض عجلخصجلمل حممثمسجخ يمملكن عجنمئ
هش نعجنحيلكَّـيع جن ه مملكن معمبهبمثىعن نيظن عخف  لمتمئَّـ عجن ممخص لعجنمث عخف خييعحملكن يظن عجنجن

 .لكَّـلك هنمتيمملكن هثتمثجمل عجنيطقنق عجنت معمبمئي عهثخص  عجنىعه ُّـحيهتيع مض ظخكخيلكقن) عجنيطُّـمتعخفحمث(
نيظهثُّـيعنه  هو فحف قعغ ُّـ هث ه هن ي حمتحيعش جلمف جضرض عجنمئ هث م عجنمئ

ه جنمثجمبيغ جن هحم شهنسمتيطن نظجلجي هنهئلكهث جنمبهب جن  عجعخصقع ظمغمثمك عإل عق: مئلكم عخف
ه عخفسمتيط نخملكم هث ط حممسجعخييط عجنمئ سمتيط عجنىعه ي خضمبيغ يعن عخف: ظهثلك مغمبسمن هنهئلكهث

 . ظن ي ظخفسي جلحل هجلمبمث جفمئمث
مش معمهحمثِّـ نمعيهنمئيط  هي جضهبيط:يعمجمل نمعخيمبمثهنمل عجنهيهئ عمغ .ضص ك: حف
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ه جلمف هنيطقحكمل جضمثعن  جن هش ي عهثخص ُّـ عجنيطشمعخييعم عخف هث مملكن هن حفالم عجنمئ

ه حمىعجن جعخص ُّـيعمعبيش جعمسحفىع ظحمهئلكق يظن عخفحمخيمتيطهنلك ُّـمئلكم  هث ه مملكن معمبهبمثىع عجنمئ جن
عن َّـىعن عآلحمهئلكق عجنت مكهتيعغ مضش عجنيطُّـجضمث ه(  فُّـ عن )عخفثمت  خكهبيغ( نفُّـ

ه هن عجنهئتمك عجنيطقعحكمثمل ش)عجنتمقُّـىغه هث قغ يعجنخييعحملكهثمثمل نمعخيتمق ممتمك عجنمئ  مض عحل
 .مل خميعننيلكمثمبمل حكت
يُّـخييط ه هن ظَّـ عجنخيمبخصظ عجنىعُّـ معتمبهبىعنع جلمف عجع جليعمح ظيطى هث  يق عجنيطُّـ عجنمئ

ي حمهت عجنىعه جعخل ظحمهئلكق عجع جليعمح نهثهلَّـلك  لي عن مس هثمئ ظرهت جلمف عآللكالمل
ه  هث عجليط عحليطُّـثملش حملكجنمئ ينحميعجلهتلكش نظجفهئ ظحكيغ َّـىعن عخفيطقحكمل عجليطُّـيطغ نعجنمئ

هئ ش نُّـهبن ظحمٰه خكلكقف آلحمهئلكقش نَّـآلجعيطعجللكغ عجع جليعمحيعآلنم  عجنيععجل َّـ
م  ه ي جنيهثععجنمئ هث ضمثحلكغ نجعمثلكهثلكغ نخنف عجنمئ   خفلك ظهنهئ حمهت جضمثمع

ه ي ظَّـ ييط هنىهن َّـمتلك جل شعجنيطُّـ هث ضِّـ يظهثعهثجلكقعغ عجنمئ ي عحكتجيلكل ظن ُّـهي نُّـ ي
هبلك ش جل ظقعأل نهنخيتمئيطعمعه مملكهنمبملههنبلكذ ظحكتلكقنش نُّـخيجي قعُّـمل ي نعحكتجيلكل ظن ُّـب

ينُّـمتحيهبهتلك نُّـيعمع هبهتلك معيعمعمثبلك هنتمتلكحكمئلك هنمتسجخص نعضي ه يحلكش حممشن ه هنلك معمتلكجغيع مض ممتمك ه
كعجنجهمثىط هن  جفلكغوحممه ه نظقعم جلمتهتلك جمبلكق  نجمحقَّـلكو نحمت هث ش مغلكظ عجنمئ

ظ عجنهيهت عحللكظ هن عجنتمئيطُّـ نعجنتمسحفحق ُّـىس نظجعخييط جلمتهتلك حك  .عجنتجه
ي مم يلك معخييط ظحمٰه هن ممتمك عجنجهمثىط عجع جليعمح هن جفمثهن يظشتب ىنخميط خممث جعح ى

م َّـلك هن حمٰه ُّـمك نعجنجكمعمثمك نعهثسجلكن عجنخيبلكقغ نحفمب ظ يعجنتب  عجنهئالن نحك
حممثمئلك هن ظحكتلكقن مض معيعجعمثمل عجنتالهنمثىعيعهثش ممخص عآلفغ ه ُّـخييط ظممثيع مع ي جفيطغ ى ش نجعمثلكن عجن

غ عخفحمئمئخل هن عحلهئخصظ يعجنجهخمهمث ف جلمف هنبلكذ عجع جليعمح جعمسحكمب مغ يمل جنمب
 .نعجنخييعحملكظ

 .طصلضصك): حملكقخ(خكتمثلكذ يخف هنمئيطهنمل خممثخنهش مغالم عجنيطُّـ عآل: عهثحييع 
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يمملكن هن هثمئلكف ممالن عجنجهمثىطط حمهبيععف عجنجهمثىط هن :  عجللكهنممخص خملكم جلمت

ف مس ُّـهئ جنمثتمث مغ و جعمثلكهث جعمتحهنسمسجنمل نجفيطغ عجن جعخص ي عي ل جنمبخيمئ نعجنهلو هنجيلكجعي
ه[خملكن جع  هث و جعمتح ُّـو نجعحهنويهن معتب] عجنمئ  . حمهتهب ممخص ُّـمتبميز

مض ه حكمتمل يمع هث عمغمل هثمهحق عجنيطُّـ (صضض عجنمئ ه نعخل جن  ظه حكمتمل نحملكغ عخف
خ هثهيسهتلك  .)عجنجي

 شطت اذشوضويّرضذ
ه هنهسجن هث  مض هجنمتحييعه جغيععظ ظضلكحممن جنخيمب عجنخييعحملكن عهملي نهنهتهبه جليطُّـيطغههيلكغيجنمبمئ

 :ممتبي ظَّـ هننعخفسلكأل نعجنتهييعُّـخيلكغ جعلكآلضلكحممل عمل عجنبمثلكهثلكغ نعجنجكخكمثمئلكغش 
مل يهن عجنهئتمك عجنيطقحكمث هن خجف ل هنمهبلكف عآلهثيغ ل ش نَّـ هنهيتلكف عجنميمثمك•

ش نخميط معخييعك مض َّـىعع عجنهئتلكغ  له جللكفغلعجنت معمئيعظ  ك عحلهئ   ي جعخييط ممتلكغ حممه
ف نهثسمئ عخفخييعمض  مغ عمض جنمتحيلكن عجن  يهثحييعُّـملعمل  ل يعجنخييعحملكهثمثملمض عجنيععُّـمل ل جعخييط جعمثلكهث عجن

ش نظضلكم عجنمثهتلك معهييعُّـخيلكغ يش نَّـ هن عجنهئتمك عخفهتهبمل مض ه جليطُّـيطغوعآلهثسلكن عجنهئلكهن
يخجفلك جلمبمث حكخصن ) َّـلضصطلصضض(حسىغغ عجنهيمتلكقه  جع ي جضهبيطش نخميط ممتمكجعلكجع ه
 .ه ممخص ظخفحمتلك حكلكجعمئلك)هنمهبلكف عآلهثيغ(

كش نحممث حفالظمل ظهنهتلكغ هنجيلكجن• ق عخفخمه ك مض حتمئمث عجنجي مك ي عجنمتمه
ه هث  .عجنمئ

ك• عق هنستمتيطعغ جفهئ عجنهيمه م مض ظ ضمثِّـ هنميمبمئلكغ  عجنهيهئ ش نَّـ مع
ك  .ينحمهئهتلك عحلهئ حممه

 .يعجنخييعحملكهثمثمل جل هنجهلكَّـيطعمع نهنهئلكخكهيلكمع هملش نَّـ جلبلكقغيعآلحصمث عجنمتهيحلكغ •
قغ عجنهيلكحتمل•  جلمف ي عجلجلكق عجنبمثلكن مض معمسنُّـ ظن عجنمئيعظنش نَّـ مض معهيسحق حك

 .ضضضك: هثهيحلكغ عآلهثيغ 
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 .عجنمتهتمي عجنخييعحملكذ

 . جن جليطُّـيطغ ظحفيعههنَّـمتلكم هنهسجنهيلكغ
 تالرعة اذشوضوي

ع جلمت  ع ظجلبلكظ جلمب عجنخييعحملكن نفعحمخي ه عجنىعُّـ حسمب هث هن ظجعيعق معالهنىعغ عجنمئ
عجليطن ع خم كش هش نجن خف)َّـلصطض (متيطهويط عجنيطُّـ عجليهنهسُّـ: ينجغبت  جلمف عجنهيمه

) هنمتتهت عخفيطعقم(ظلكجفمك ممتلكغ  )َّـلصصض: غ (نحكخيمثيط عجنيطُّـ عجنهييعجملكذ
 نخميط معتمبهبىع )َّـلصطض (لكذنجلهيمث عجنيطُّـ عجنتمبهبسمل عجع عجنهيلكقكش يمض خف معلكألمث

كش يعآلنم جن عجنهلف ش نهعجنتمبهبسلكذ جلمف عجنجهمثىط عجع جليعمح ظُّـٰهلك جلمف عجنهيمه
عمغمل جلبيط عإل عآلهثمهلكقه)هنمتلكقم عجنسلكأليعُّـ(ممتلكغ جلمف  ه خفنجن ش  جنمبخ

 .عجنهلنف جلمف قجن عجنهئتلكغي ظَّـ نُّـخيتمق خجف هن
ظن  (مغلكظ هن جعخييط َّـهسيظ مض عجنمئيعن عجنثلكهن جلبيط عجنيعقعم عجنمئلكحكلكذيجغ 

ش نجن جلحيهبهتظ نيهيش نَّـ هن ظجعيعق جلمبخصظ َّـىعع عجن)َّـلضصضلضصض ()لكخكلكذعجنهئ
ف عجنمئمثخنه فعنف جع ش نهن ممبلكق معالهنىعمع هملي نهنهتهبه جليطُّـيطغههيلكغيهنهسجن جضهب

ك ظظبِّـ هنيطعق عجنبحهن نعجنتحمئمث) َّـلصضض(  .نخجف جلمف عجنهيمه

يذ عجنيطنق عآلَّـ مض جغبلكغ عظجيالجفلكغ جلمب عجنخييعحملكن نعحكتمئيععقَّـلكش نعي نخميط مملكن جنمبهييعجملك) ص( ي
ش عي هن حفالم عجنمئيععأل عحللكحممل جعلكجنهئالن  يحممئيط مملكهثمن عيظجيالجفلكغ خمبمب جمحق حضتمهمل جعهبخيمت ي و ي
عقف حممث قجن عيظجيالفش نحصىعع هثجيط عجنتخييطف مض عآلظجيالجفلكغ نعجنتيطعحف جعمثمتهتلك مض ممتمك  يعجن

يعجنىعُّـ مغلكظنع خمب عجنهييعجملكذش عي ظن ي عخفحمئ عجنهييعجملكذ عمغتهتيط مض مخمثمثىغ عخفخيلكذ هن حفالم ي
ش نجنمبهبجيلكجنخيمل جلمبمث عجنمتحييع مض ممتلكغ  هعجنتخنُّـِّـ ممثحقع جعلكظجيالجفلكهتلك نعقخكلكف عخفجيلكجن جنىعجن

.هنمتتهت عخفيطعقم
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خؘ ؞ؙؠؘ ّ  
سهخييعحملكن جنميمليعن عجن .ص وجليعم يهنلكفغ هن  هنجهت نعجفيطش  ههبخيمتجع نعخفخييعحممل حمهتش و

 نهنحيلكَّـيعن نظهيلكمع ظحكخصأل جفمثهن هن حكبحلكهث جعلكإل عجنخيمب هنعظجيالجفلك َّـ
عم جلهتلك ينجعهئمثهيمثمل عجنخيلكمسش نجعحمئلكأل نعخفخيلكفش عخفبيطظ نظجف  ونعجفيطغ وجفمئمثمئمل عمل قمغ

 .يعآلحصمثمل عجنىععغ َّـ
همعمئيطهنلك يجفمئ عجنىعه خيلكقميعن عجن .ص ف جللكمس عمل ُّـمتحييع عجنخييعحملكذ حكحقن مض ي مغ  عجن

ق هنحيلكَّـيع يظهث جلمف عَّـيع هن ومكلكَّـيعغ يمم ينمممسنش نجلال يمغ جنبلكقهع جنمت  عجنخيلكمس مك
فع ُّـيعه ي نَّـش عآلجفيطه عجلخصم معخيهئيغ ههنيعظغ هعحكتمئالجنمثلك هنمغ ف يآله ي مغ  هنلك وهن
 .يعخفمئيطحكمل يعآلحصمثمل عجنىععغ جليطع

لي جفمئمثمئوجلمبي جنهئ ي خفلك مملكن.ص ض جل شه هن ض  مملكن جنخيمب عجنخييعحملكن هن
ش نخميط جعخل عجنخييعحملكظ جعمسن يعخلمهمثيس جع ل َّـىعع عجنخي ي ض  مليعآلحصمث ىععغعجن مب َّـهن

 .ينظهيلكهتلكش نخضمبمثلكهتلك مض عجنخيلكمس نظحكخصألهتلك مليعآلجفيطُّـ
ه خفلك مس ُّـهئ َّـمتلكم جنهيىح.ض ملط عق يعآلحصمثمل جلمف جفهئلكُّـمل جفمئمثمئمل عجنىععغ يلكجعمبمث جن عجنمئي

 ظن و ظن ُّـيطقممهتلكش ممخص ي ُّـهبهئ خفمتجيومل عخفجيمبمئمل ي ُّـهبهئ جنخيمئيعآلحصمثىععغ يعن عجن
يُّـخيمق جلمتهتلكط نهن َّـمتلك عضجييع ع هنلك سهئ ظحفيس عجنخييعحملكظ عمل ظي  ين ُّـستخيطهن

ف عخفجيمبظنظلكم معمب عجنىععغ نَّـ جنهيىح  مغ ي نعجن  .عحل
قُّـمل جنخي.ض ق عآلحكخصظ ه عجنخييعحملكن َّـ جلبلكقغمبي عخفبلكفع عجنتمه مل يعآلحصمثي جل معمه

 همل حمهت جلبلكقغيهنبلكفأل عجنتمهيطُّـمئمثيظهنلك ملش نيمل نعآلضلكحممثيمل نعجنهيخيمبمثينظخمسلكهنهتلك هن عجنىععمعمث
غ عآلحكخصظ مض ظهثهيسهتلكش  عقن َّـىعن جل عحلهئ جعثب غ جعخيىش جن نعحلهئ جعثب

 .عآلحكخصظ حصلك
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ش مل نعجنمههيلكغيعآلحصمثهتلكغ عآلحكخصظ يبحهن جل ظهن هنسلكأل جلمب عجنخييعحملكن َّـ عجن.ض

 .يمض عجنخيلكمس نخضمبمثهتلك مض عخللكقفنهنحيلكَّـيع َّـىعن عآلحكخصظ 
ن نظجلىغَّـلك .ض جل طيُّـخيتمق َّـىعع عجنخيمب ظخم هن مجمث عجنخيمب ض  جنهلم هن

ش جللك عجنمث حكلكأليع عآلهثبمثلكظش نعجنثهبيعغ  عجنىعه فيطم عآلحكلكقيعن عحصي جغ ينجلىغغ هنسلكألمب
عغ  جفمثيطش شمليعآلحصمثعجنت عخكجكمممن حممثهتلك حكلكأليع عجنيطجل  َّـ جعمثلكن نعجغبلكغ جفمئمثمئمل عجنت

 .عجنخييعحملكنمثمل فقعحكمل جلمب ينَّـمتلك معهئهب ظر
  جنسحكتلكقيمل نعجنخيمئ نعجنهئجه عآلمعي ُّـتهبث جعلكجنمئيعظن نعجنسمتيه جنمبخييعحملكن هنمثىغعن.ط

 . نجفلكيغ هثهييغ عجنسلكجنيعجنهئلكهن نعجنجهمثىط عخفهئهب
ن معتهئلكهن جعجههئجنيعن ع .ط جعمل جعهبهئلكنشي معيطقروخيمب  عجنمئجي و نهن عجنمهخي
ميجعهبهسحك نش نجنهئ هن عخفهبهئ عجنمئ ي هن هثس ظجعحلكغ ي ظن:يغ جعخيىش عجنخيمب

يعجنخييعحملكن نظجلجيلكَّـلك جعخييطع هنخييعحممث يلك جلمئمبمثه هلك هنمتتحيخص َّـ عجنجهمثىط عآلمممق جضمث عجنيطُّـ جع ه ه
 .ه نقجن مض عجنمئيعن عجنسلكجع عحصجيعه معمئيعُّـبلكشجليعمح

ي ُّـخييط.صص ه هن ظيطق عجنيطُّـ عجنمئى معالهنىعغ عجنجهمثىط عجع جليعمح نخكلكقجف ي ظَّـ هث
ه معالهنىعغ هث ق جلمب عجنخييعحملكن ش ممثيعهحمهئيعنش نجنمبمئ ي مملكن حص عجنيطنق عجنهيلكجل مض معجي
جن عمل ظنمغ نهثٰهج  .عجنتمبهبسلكذمتيطهش نعجنهييعجملكذش نوعجل نهنمتهت شننظ
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ؙ طء  

ن يمثمليععُّـمل عجنخييعحملكهثيظن عجنيمعمئيطن  جلملجعمعخيتمئيط  مض هثحييعهتلك جنمبهئ  هن عخفبلكذ وهبجهب
فيظن :هنمتهتلكش يعجنمتحييعُّـلكغن مغ  عخفستمتيط عمل ينجعحسمك عجنتحمبمث عجنخييعحملكذ ل  هثحيلكن عجن

ف مض عخفمئلكن  ههنجكمعمك ل حكبمئمن عآلخكلكقغ عجنمث ممخص يعآلنمعجنهئجه نعجنجههت  جلمف ي
ي معسهب ومعبيطظ هن هنيعمعبمل ش جعخيٰههتلك جعبخيىشهجضمثيش نهنيععمعمك ولكبمئلكغ  شيُّـملجممثمك عحصى

ينمل عجنتخيمثمتلكغ نعجنتجمبمثلكغىَّـ ظظحفيعه  وهنيعمعبمل نوجفمئمثمئمل معمتتمئ عمل يجغ  يعجنخييعحملكهثمثمل ي
يمعتمتىغم هنتجمبمث يجغش يعآلنميعجنتخيخل  يمعسهبن يعجنتخيخل   ظحفيعه َّـو جعهبيعمعبملهملي

ش يجغ شعجنثلكذ  يعخفلكفه عخللكقمغعجنخيلكمس  معمه عمل يجفت عخفثلكمش يجغ جللكمس عجنخيمئ
ش نعآلهثسلكن عجنهئي جعلكخفحيهتيع عآلمعيمثملجنتحيهتيع معمب عحلمئمثمئمل عآلحص   عجنيععُّـملي نهبىعع معتلكهن

نيمثملعجنخييعحملكهث ف جعمس مغ  . جنمتحيلكن عجن
عحلمئلكأل  هن َّـىعن و نعجفيطغيمميجنىعع ظلكق هن عجنالقن جلمبمثمتلك ظن هثتخييعم جلمف ن

قطجعلكظجيالجفلكهتلكعخفيععمعمك ن ه جنمثحمه جنمتلك معمه فيمثملعجنخييعحملكهث يُّـمل مملكهن جل عجنمتحييعي مغ  . جنمب
ف مغ م عمل جعمثلكن هنيععمعمك عجن م خممبمثال جلمتيطشنجنهئ خمب عجنيطحف خم  ه جلمبمثمتلك عجن

فجفمئمثمئ مغ ن جلمف جعمثمتململ هثهييغ عجن و نهنلكَّـمثتهتلك نحفمهلكألمههتلك مم هثهئ ي ل ي ض  هن هن
 .حمٰه ظوعجنبحهن جعجههئ

  تؘ اد )؎(
ش ظلكق هن يخف ي ف عحل مغ ل عجن ض ن جلمف جعمثلكن هن لك مملكن عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ُّـمئ

ُّـمل عهثخص َّـ هن جعلكغ عخفسلكجضمل مض عجنمبهيىحش نعي حمهت ي معخييط ) ص( يعلكالم عحك عخفيعمعبمل جلمف جممثمك عحص ى يي ي
يعآلظجيالجفمثمل ممخص حكتجيمب جلمبمثيهن عخفيععمعمك عجنخييعحملكهثمثمل  .ي

محش ) ص( ُّـلكهث هن معهيلكظمث عهثخص ُّـمئ مض هنيعمعبمل عجنىععغ نجللكمس عجنمهمئ عجنيعجع ينَّـىععن عجنتخيمثمتلكغ نهنلك س ي
مح ينظهنلك هنلك جعخييطرلك هن جللكمس عجنخيمئ نعخفثلكم نعخفلكفغ حممثمئ حفلكقف جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع .ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ين هثهييعف جعحثلك هنستمئالظالقن جنع ف نهنلك َّـ عخفمئمهه مغ  هن عجنبحهن ف جنبمثلكن جفمئمثمئمل عجن

قنيمممثهيمثملَّـمتلك ن  . نحفمهلكألمهي معمه
وجود   صطلح ا

هن عآلجنهيلكل عجنت عخكجكمممن جعخل جلمبهب عجنهيمبسهيمل نعجنخييعحملكن عجنمتحييعه جعلكيخكجكعم 
فش نهن َّـمتلك ُّـخيتمق حمهت :عجنمبهيحي مغ ف جلمتيط عآلجلالن هن ع جنهيىح عجن مغ لكالخملكغ عجن

يعجنهييعُّـمئخل هنهيتلكجفلك جنهيهت هثحييعُّـ عحصه ط شلكهت نظخم  نعجنتهييعُّـ جعخل هنمئلكظيطَّـ نهنيععفعهت
ل عخفهت نعآلظن هثمئ جلمتيط َّـهن َّـمتلك هثحلكنم  ض عم حممثيىعع عخف  .خم

 ّ واثتششصخاذوثود حصظ اذشالحشط
ف جع مغ ن مض ظن عجنثلكجعمن عجنخيخل يمسهثيجليعم جعخيىش عجنهيالحكهيمل عجن عجنهئ

و هنتحمئو خظيش حمهئعآلجلمثلكن فش نجنمثيغ عخفيععف جعلكآلجلمثلكن ي مغ  مض عآلجلمثلكن حمهت هن
ف حضتمهي جفت مض خمبلكم عآلقَّـلكن مغ ن عجن ف عخللكقمغيُّـهئ مغ ش جع عخفيععف هن هلك جعلكجن

عظيعآلجلمثلكن عآلجل ن مض عآلجلمثلكنش حك ف َّـ عجنهئ مغ  ه هن عجنىعَّـ نعخللكقفش حملكجن
ف ن مض عجنىعَّـ ظن مض عخللكقفش حمهئالرلك نمغ هنهثحييعع جنمبهبهيلكقخممل ش همملكن َّـىعع عجنهئ

يعخفتمئيطهنمل نهنخيمت عآلجلمثلكن حممثخص معمئيطن ن هنجيمبمئلك يمسهثيحممئيط جليعحم عجنبخيىش جع شي  .هعجنهئ
ن نعن مملكن هنيععفحميعن عجنيجغ  ف جلمتيط عجنهيالحكهيملهئ مغ  هن يظهثي عي هلك جنمب

.صصك: ممجه عخفيععف مض خف خضيعُّـيط عيجلتمئلكف: عهثحييع) ص(
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عجنخيالهنمل جفس قعفن ظهنحلمخهت: عهثحييع) ص( خف مخهتمثيط :  نعهثحييعططصك: يمثيط عجنمئ

عجليطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه .صصص كصف: يعجنمئ
.عخفمهيطق عجنسلكجع: عهثحييع) ص(
فش ي ) ض( مغ غ جنمب ن جلمتيطَّـ َّـ عآلهنيع عخفمتس فش جع عن عجنهئ مغ ينَّـ جلمتيط عجنخييعحملكظ ي ُّـيععفم عجن

ف مغ عجليط: عهثحييع. هثهييغ عجن عجليط: يع نعهثحيططصك: مخهتمثيط عجنمئ .ضصص كصف: خف مخهتمثيط عجنمئ



ف جفمئمثمئمل مغ طصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ع يعخفستحس جلمتيطَّـ ظن ُّـخييعحم ف(ل عحلمئلكأل عجنبسمثجيمل مم هنث َّـىعنى مغ ه هنثال )عجن

ش نَّـىعوجعمبهيىح  يجفمئمثمئ ي ي معمتبمثهتي جنهيحيُّـع عجنتخييع ظمغمف هنمت جلمتيط عجنىعَّـ
َّـ خف عيحك جنمثيغ ي عهثخص َّـىعع عجنتخييعُّـجفمئمثمئمل  ينظ ي شهي  :رالثسط

ف ينعي  شظممثيع مغ  نجعسمثيش عحلمئمثمئمل ي مغمتيغ ني حممه ني شجعسمثيش عحلمئمثمئملحملكجن
ش حمٰهال جل ز حمال معخييعُّـ جفمئمثمئجلمبمث نشيحفلكظمل جن ف ظجليعم يظن عجنه جن مغ
ن هنخييعحملك جنشعآلخكمثلكظ مغيط هنلك َّـ ظجليعم هنمت جنمثهئ ه ني ُّـ  .ي

 ءاذوثود حصظ اذسعخط
ف جلمتيط عخفحمئيعن عخف مغ ف هن عجن غ عجنحنظمئخل هن عجنخييعحملكظ َّـ يمئمه ش جغب

فظيحممشن  مغ عخم َّـ عجن غ مض عجن ينَّـىعع جعخالم هنلك معمئيطن جلمتيط ش يظ عجنتحمئ نعجنثب
ن جع ن مض عآلجلمثلكن يمسهثيعحلهئخصظ جفمثهن جليعحم ف يعخفلكَّـمثلكغهثسبمل يظن نش عجنهئ مغ  جنمب

ف َّـ يظن  :نهنخيمت ممالهنهت َّـىععش ىغيمممتسبمل عجلس جنمبحمث مغ غ خظعجن  وجغب
غ عجنحنظي ش جنحنظ غ عجنتحمئ جنمبخصَّـمثهحمهت جلبلكقغش جغب ي جل جغب ش نجعىعجن ملي

ف مصيعف مكيعم مغ ن عجن وُّـهئ يمشن حمش نَّـىعع هنلك ُّـيعحمٰه عجنخييعحملكظش يعخفلكَّـمثلكغي جنتحمئ ي
ف جلمتيطَّـ هثهييغ حتمئ عآلخكمثلكظ نعخفلكَّـمثعجن يمغ يلكغ ي ظهث مكيعم حتمئمئهتلكي  جعحمثهن عقع شي

ىي سي ظنيعخفلكَّـمثمليحتمئمئمن  ف جغلكهثمثلكه مغ مع ش ههب جلمبمثهتلك عجن ف جغب مغ حممبمثيغ هنخيمت عجن
عجليط: عهثحييع) ص( .طصك: مخهتمثيط عجنمئ
عجنهيمه : ط ممىعجن شلكُّـمل عحلهئهبملصصك: يجعيطعُّـمل عحلهئهبملش عجنهيمه عآلنم هن عخفيعجفمبمل عآلنمل: عهثحييع) ص(

.صضص كصف:  خف عآلحكهيلكق عآلقجعخيمل...ط نعجنهيمبسهيملصصك: عجنثلكذ هن عخفيعجفمبمل عآلنمل
عجليط: عهثحييع) ص( .طصلضصك: مخهتمثيط عجنمئ
ط يَّـىعع عجنهئالن مس ُّـمئبمب جعخيىش عجنهيالحكهيمل ممخص َّـ عحللكم جعلكجنمتسبمل جنمهيطق عخفتمسحص )ض( خل نظمعبلكل هنيطقحكت

ع حممث عجنخييعحملكظ هن يحممشش ع هنىعَّـبلك نعحممئ ف َّـ ينظه خميط قَّـب مغ غ عجنحنظ هنخيمت عجن ش ي جغب
غ خظ . جنحنظوجغب



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
فيجع هثهييغ عجنتحمئ َّـ ش  ظحفيعوجنحنظ مغ ف ني خظ خمب عجن مغ هب ىسي جفت عجن

ف جلمبمث مغ غ عجنحنظش عجن ف جغب مغ مع جنحنظش حملكجن  . ظحفيعوي جغب
َّـيعه نعآلحكلكقن ف جلمتيط عخفحمئَّـىعع َّـ عيحفتالم عجل مغ مئخل ي مض عجن

ف جلمتيط  مغ فعغ نيحمهت مكيعم حتمئش عحلهئخصظجعخيىش نعجن مغ حمهت ش يعخفلكَّـمثلكغ عخف
عخم يهث آلط ظظمث حمهتجلمتيط عجنخييعحملكظيظهنلك نش ي عهثتىغعجلي عجلتبلكقههظهنيع  َّـ هنت عجن

غ عجنحنظ نخمبمب ي خظش ينعجنتحمئ  .حمهت جغب
ف يعنيجغ  مغ ف( َّـىعع عخفخيمت جنمب مغ خميط خملكجنمن جع هنيطقحكمل عحلهئهبمل ) ظظلكجنمل عجن
جلمليعخفتمسحصخلظيطق يحممشن  هن عجنخييعحملكظط قجننخميط ظحفىعغ ش عخفتخيلكجنمثمل  ه خميط ظحفىع مصهب

ممخص ش يعجنهيمبسهيمثملف هنيطقحكت ي ننمكهيهتلك مض جعمتلكظ ديعجنخييعحملكهثمثمللكغ يهن عخفبلكذ نعجنمتحييعُّـ
 .يمعمئيطهنمن عآلخكلكقغ عجنمث

ف جلمتيط عجنخييعحملكظ َّـ هثهييغ حتمئشعقن مغ هتلكي عآلخكمثلكظ نعخفلكَّـمثي حملكجن ش لكغ نجغب
غ خظيظهثي  غي جنمبتحمئوف مكيعمي مصيعيظهث ني ش جنحنظو جغب  هحمهت ظهنيعش  نعجنثب

هخم نجنمثيغ َّـ ظهنيعع عجلتبلكقُّـلكع نَّـ هنت عجنهظظمث سمك عمل خكمثىط عآلخعم ىش ممخص هثه
 .عجنسهتيعنقفه

فعغ مغ ف جنمثيغ ظهنيعع قعأليطع جلمف عخف مغ هحملكجن جلمثمتهتلك نجفمئمثمئتهتلك َّـ جع ش ه
في حمهئشمئهتلكينحتمئ مغ ف جعخيمثمت ني حميعم جعمثمتهتخصو هن مغ  . َّـ عجن

عجليط: عهثحييع) ص( .ضصك: نملط جعيطعُّـمل عحلهئهبملش عجنهيمه عجنيععجع هن عخفيعجفمبمل عآلضصك: مخهتمثيط عجنمئ
هنمل ي مض ممتلكغ عجنخييعحملكن نعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل جنمبخيالو نعضِّـوُّـهبهئ هنيععمغخيمل َّـىعع عآلهنيع نجعجههئ )ص(

يهنمئيطهنمل عجلىغظ عآلنم هن خجفمتلك جلمف هنمئيطهنمل عجنمئمثخنه : ط ممىعجن عهثحييعجفس قعفن ظهنحل يي
ك عحلهئ  ).خممثيط عجنهئتلكجعمل(جنهيمه

فعغ جلبلكقغ) ص( مغ ن مجمث عخف ف عجن جفمئمثمئملي جل خضمبمثلكغهنجعىعجن معهئ مغ جلمثمل عجن جللكمع ش مت ينمعمت
فعغ نعجنتمتشمتمليعخفخيمث مغ ن عحلهب جعخل َّـىعن عخف علكلكغي نُّـهئ ف حس هن مغ  نجنمثيغ وجللكغ نجعخل عجن



١٢١................................................................................وأاكضظمه الويقود اكضظضع

ود واكضظضته ومقواكظغه، ّحكظ كظن مغار البحع يف حلطم الضففظن حلن الويق
بحع حلن اكضظضع مضطوم الويقود احلظكي حلن ُل األمف أن غّو أّيكظن من احلف

 ٌ، فطل غو مضطومًظوإذا كظن مضطوم لطظ أم ال؟ ٌمصغاقه، وغل غو مضطوم
 .حقظلبغاغع أم حقظلطصف والتحصظل؟

ٌظد حقظططجم يف الواقق ومتن األحلظظن والتحضك، فظلويقود يشءّمحل ايكتضظق؛ لالحت  ٌ وااكغّ
،  وغو الويقودٌ وااكغٌلصظغف يشء ومصظغفه، فظّ وجتطظظمقهّومجظق احكويقودات غي مقطوحلظمقه

، وىكظظيت حقظظن غفا واكضظضع الصظغف واحكصطف وااكغة، حلعّ وغي األيكظظء احكتطوٌدةّواحكصظغف متضغ
.ً أكثف مقضصظالٍاحكوضوع حقشضل

 : وقغ اجكتطضع كططع الضالىكضع يف حقغاغع مضطوم الويقود إىل أقوال)١(
ّن احلضم إهلظ، وأحلففطظ، حقل ّوأوظت، ّ، حقل وأحقغه البغهيظّر مضطوم الويقود حقغهييّ مقصو.١

 ،ىل حتغغغ الويقود ومقضفغضهإً أغصظ؛ وهلفا مل غطلك الضظئطون هبفا الضول ال ّهبفه البغاغع حقغهيي
ّىقبظت حقغاغته حقظلغلظل واللكغظن، وإذا لواكق يف جلظظت كالمطم مظ غشبه الغلظل إىل إوال 

ّواللكغظن إال أهن  . ّظغ لظف إالّظ لظسع كفلك، وإظجم غي لطتطبظه والتظكّ
ّضفر حتغغغ ومقضفغق الويقود حقظحلغت من احكّومن غطظ فضغ رأوا أن  أو التضفغق احلضظضي، ّ

ّوحلغوا احلغود والتضظرغق احكشظغغة يف كتع حقضف احلضجمء واحكتضط طمل، من مقضفغق الطضق ّ
 .)١٢ص: ّالضوائغ، لطشظغ حمطغ مقضي اآلمخل رشح غفر: ظصفا(. ورشح االىكم

ّ مقصوره حقغهيي.٢   ّ إال أن احلضم حقبغاغته ظصفيّ ّ  وحقفغظن، وغفا الضول ٍ وحقحظيقع إىل دلظلّ
 .)٥٦ ص١ج: رشح احكضظؠغ: ؛ كفلك١١ ص١ج: احكبظاكع احكرشقظع:  اظصف(.  الفازيلطضخف

 .وغخكغظ من األقوال
 وغصطف يف الطضف حقغون ،ّن مضطوم الويقود أحقسق احكضظغظمإ اكظع ؛لّ غو الضول األوواحلّك

ًجم كظن احكضطوم حقضظغا حلن المككظع والتحغغغ، ّ وكط، وغفمقسم فظطظ،بعّلططضظغظم احكفكً جكالفظ ،واىكصع
ًكظن اكصوله يف الطضف حقسظصظ وواضحظ : ّ؛ الطجظة، اإلهلظظت٢٩١ص: ّالشضظء، اإلهلظظت: اظصف( .ً

ّ؛ مضغمع ٥٦ ص١ج: ؛ رشح احكضظؠغ، لطتضتظزاين١ ص٣ج: ة التظج، لطسطفورديّ؛ در٢٠٠ص



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
م يجنمئيط ظمج عجنخييعحملكظ نجغمبمل هن عحلهئخصظ جلمف : نَّـمتلك هثمئ ف يظن ى مغ ن عجن هنهيهت

ن قعي ظنيهثط آل جعلكجنبيطعَّـملههنخيمب هم عآلخكمثلكظ معمه ه نظجلهبهتلك جفمثجيملشي يش ني  جعمثمتهتلكظه نخكهب
ط فيظهث هنمتيلك ُّـجهخييع هن هثهيس ي ممالينع عق ههنخيمت مغ ش نُّـخيمب جعىعجن ه هن  جعلكجنهيخي

ش ني ف جلمف هثح عجنبيطعَّـمل عجنت ي حتتلكف عمل فجنمث مغ خظ شيعف جل جفمثجيمل  عجن
فط عق مغ فش نهنلك جنمثيغ يظهث ُّـمهيطم جلمبمث ش خظيظهث جلمبمث مهنلك ُّـمهيطي مم عجن مغ  هن

 . ي جضلكجنمله حمهت هنخييطننشممىعجن
قني جعيطجس حلهئنَّـىعع ع ف ممبيطعَّـمل معمه مغ  .يجنمب

هث يظهنلك  ًأحصصط ثصسطمم  حتمن هنَّـ فعحفي عي و هنلك هن خظيهث حمسً وحصوالّ
ش جفمثجيمل هن هخفلك مملكن هنتحمئمئلكط آلينعي  هنهيهت فش حممثجمك ظن يُّـتحمئي عهثخص يهثي مغ  جعلكجن

هن جعلكجنمتسبمل عمل حكلكأليع  غ جلهب ش حمحيهتيع نمغ جن ن فعحفال حتمن جفمثجيت نخكهب هُّـهئ
هنلكغ هنجيمبمئلك  .هعخفهيهت

هث يظهنلك ن مغيط يهثع: ش ظهًأبصصصط رسصىمم ن مض عجنىعَّـ ني ُّـ  ظمكهتيع نظجعخل هنهيهت
ن ن ل نعحكجيملي جفت  ظجعخل نظمكهتيع هنمتههنهيهت ن ل قجن عخفهيهت ن هُّـهئ  مض حمهت هنهيهت

ف نعحكجيمل مغ فش جع عجن مغ نهعجن ق هنهيهت قن عمل معمه و جنميحقنش حمال ستلكف معمه ي  ي
هنلكغش حمي مم ظحفيعش جع عجنمث معمتتهت ن َّـ عفقعمم  جنسهثسلكو عفقعميمسنمعخفهيهت

ش نعقع ظقفهثلك ظن هثهيهت خكمثأللك هنلك جن ف هنلك جف فن ننمغ مغ هي ظن هثيطحفمب ي حمخيمبمثمتلك ظنشهجن

ك عحلهئ جنمبمئمثخنه عجليطيش عجنهيمه عآلنمط مخهتمثيط عصف: حممه ط عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض طصك: جنمئ
).صضص كصف: ط عجنهيمبسهيملش خف ممتلكغ عآلحكهيلكق عآلقجعخيملصص كصف:  عآلقجعخيمليعجنخيمئمبمثملحكهيلكق عآل

ك عخفبلكجفهن َّـىعن )ص( ن عجنجيلكجنمك خميط فقحكهتلك ظن لكلكجنخيهتلك مض ممتمك عجنهيمبسهيمل نجعلكخلمه  رمك ظن ُّـهئ
عن عإل معخيلكمل جلمبمثجيبلكلكبلكأل ق عجنيعجنخيالهنمل يسمثيط جنمب)شلكُّـمل عحلهئهبمل( ن)جعيطعُّـمل عحلهئهبمل( وممتلكمح  .ض

جلمل هن عخفمتبهتلكغ نعخفهسمميطعغ ُّـهبهئ هنيععمغخيتهتلك  ف مصهب مغ ن عجن ينخميط ظخممثهبمن جلمف جعيطعَّـمل هنهيهت ي ه
.يمض عخفمهيطقُّـ عخفتمئيطهنخل



ف جفمئمثمئمل مغ صصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
وحتمن جفمهمل ف عجنىعَّـمتي مغ ف نَّـ عجن مغ  جعخييط قجن ُّـهبهئ ي جغش هن جفمهيس عجن

ف نعحكجيمل مغ ن عجن ش نَّـىعع هنخيمت مم هنلكغش هجنمتلك ظن هثهيهتهب  جنهيهت جمحقن هن عخفهيهت
ف ل جعمبحلكل  مغ ل جلمب عجنخييعحملكن ل نَّـ عجن ض نعقن حمهب ن جن جلهب  هعخفهيهت

نهش نجن ظظلكجنمليعهثتىغعجل ش نجعمبحلكل عخفمهيطعم جن جلهب ه نحتمئ  .ي حكخيي
فينخف مغ ط عق جنمثيغ َّـمتلكم هنلك شعيقمعسلكني جعيطجس لك مملكن عجن ي حمال جفيط معلكن ظن هثلكخميس جن ي

ش ني جعيعَّـلكن جلمبمثي جفت جليعم هنمتظَّـ  ن هنخييعحملك جن هُّـهئ ي مع جنمتهيسطى  . جنرضنقغ جغب
)ؐ( آثؘ داؘ ؙؚ  

فُّـمتمئس  مغ  .ي نجفمئمثمئيعجلتبلكقه:  عمل خمسهبخلي جعجههئ جللكنعجن
ن جعلكجلتبلكق عخفخيتمق اذوثود االحتبطري :لّاذشسم األو ش نَّـ عجنىعه ُّـهئ

ههملي جنمثيغ جن نعخمخيمثيهثع :نحميعك عجنهيلكقكش ظه خميعهثخص  مض هثهيس ني ني حتمئ  يُّـت
ن َّـمتلكم هنخيتمق فن ُّـخيتمقنش حمهت هجلمف ظن ُّـهئ  جعحمنش هن خمبمث ظهثمثلكغ س حميعيضهمغ

مش نجع ش نمغب هن قَّـمكش نهن خمبمث عخفمبهئمثمل نعجنيعأللكحكملش حمهتىعن عجنمي حيع هن قألب
فعغ  نحميعك و جعلكجلتبلكق هنخيتمقي حصلك هنلك جعمشقعظش ني نعخم حصلك عي جنمثيغهملي عجلتبلكقُّـهنمغ

عظ ف ستلكف عمل حميعك عجنهيلكقك حك مغ مل ي مملكن جعمتح مملكن عجنتلكهنهحملكقكش نَّـىعع عجن
فن  ي هب جلمبمثىحممثخص س نظظن مملكن عجنمتلكخممهملش ظه مض ظظ نمغ قجن عخفخيتمق ش نجن

ف خفلك مملكن جن ظه مغ و حتمئينعجلتبلكقن حصىعع عجن غي  . نجغب
هاذوثود احلشصشي :اذشسم اذثطين  عجنمتحييع ي مض هثهيس جعميىشيش نَّـ عجنىعه جن حتمئ
ف هنخيتمق فنش ي و نعجلتبلكقو نحملكقكش حمهت ي ستلكف عمل حميعكوجل نمغ  مض نمغ

ف مض هثهييغ عآل(عجنمتلكخممهملش نَّـىعع َّـ لكن مممل ني يجعمتح مملكن عجنتلكهن مغ  ي نُّـخيمق)هنيععجن

عجليطش عجع معيعمم )ص( خف مخهتمثيط :  نعهثحييعطضص ك:ش جعتخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفغ ظهنحلملمخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه .صط كصف: يعجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف (جعلجلمت  مغ ش جع هظُّـٰهلكش) عخللكقمغعجن  نجنهئ جنمثيغ عخللكقف مض خمبلكم عجنىعَّـ

 هنلك جيمب نُّـيععف جعى ُّـهلكقف معلكقغيمشن عخل حمطي عخفتمئيطنعخللكقف مض خمبلكم عجنهييعك نعيجلتبلكق
يل نَّـ هنلك ُّـمئلكم جن عخللكقف جعلكخفخيمت عآلحفيس عجنىعَّـ ُّـمئلكجع ف ل ى  هعنَّـىعع جنمثيغ هنمئمه

ى ل نُّـمئلكم جن عخللكقف  عجنهييعك نعيجلتبلكق هنلك ُّـمئلكجعجعجيمب نُّـيععف ىَّـمتلكش نظحفيعه ُّـ
ف ل يجعلكخفخيمت عآلجل حفلكقف حميعك عجنهيلكقك نعجلتبلكق ش ظه  َّـمتلكنَّـىعع َّـ عخفمئمه

غ ف جغب مغ ل هن عجن ن حصىعع عجنمت  جعمئجي عجنمتحييع جل هي نحتمئهعخفخيتمقش نجلمتيطَّـلك ُّـهئ
 .عجنهييعك نعيجلتبلكق

ش  ل جعمتحنخص مملكيقجعهثخي ف جلمف َّـىعع عجنمت مغ  هن عجنتسلكهنِّـ و علكالم عجن
 . مض عآللكالمنعجنتسلكَّـ

ف ل جعجههئ مغ ف ي جللكنوحملكجن مغ ف عجنهييعيض عيجلتبلكقهش نعجن مغ  ل ُّـمتمئس عمل عجن
 .عحلمئمثمئ

قي وجود ا   أقسام ا
ف عحلمئمثمئ عجن  :ُّـمتمئس عمل خمسهبخلل عجنىعه َّـ حفلكقف عجلتبلكق عخفخيتمق ل مغ

ف اذوثود احلشصشي اخلطرثي :ّولاذشسم األ مغ ش عجنىعه َّـ مض خمبلكم عجن
ش حمهت حفلكقف قَّـ ع  هن خمبمث عجنجهجيع طآلهثسلكنش نحفلكقف جلمئمب نهنجهلكجليعنعجنىعَّـمت
 .عخللكقمغ نعآلهثسلكن عخللكقمغ

فع مض قَّـ اذوثود احلشصشي اذعظصي :اذشسم اذثطين مغ هش نَّـ هنلك مملكن هن
يغ عجنثلكهثمثمل  ش مملكخفخيمئ حصلك يحممشن ش يعجنهيمبسهيمثمل نيعخفمتجيمئمثملعآلهثسلكن نمض هنجهلكجليعن نجلمئمب

فع قَّـمتمث ينمغ فشهلكه مغ  .قك نعجلتبلكق عخفخيتمق عجنمتحييع جل حميعك عجنهيلكي جعميىشه نَّـ هن
ف عيجلتبلكقهش حممشن عجنثلكذ  مغ ف عجنىعَّـمت نعجن مغ ينَّـىعع َّـ عجنهييعم جعخل عجن

ه ف عجنىعَّـمت حمهت هنتحمئيجنمثيغ جن حتمئ مغ  هي نقعظ عجنهييعك نعيجلتبلكقش جعخالم عجن



ف جفمئمثمئمل مغ ضصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ش ظن حممئهع عجنمتحييع جل قجن نعن مملكن مكيعحمهتخص نعجفيطيجعميىش يعن :  نَّـ عجنىعَّـ

ف عجنىعَّـمت مصيععملعجنىعَّـ جعلكجنمتسبمل  مغ ش نظهنوف مكيعمي عجن  عمللك عجنىعَّـ جعلكجنمتسبمل ي جن
ف عيجلتبلكقه حمهت جعلكآلضلكحممل  مغ هث مكيعم حتمئمئ عملعجن ش حممشقع ه حمهت خممثيطيمم  جن

ومغخيمبمتلك عجنىعَّـ مصيعف مكيعم ش نعن مغخيمبمتلك عجنىعَّـ ي ف عجنىعَّـمت مغ ف حمهت عجن مغ  جنمب
ف عيجلتبلكقههعخممثيط مغ ف حمهت عجن مغ  .ي عجنهييعيضي جنمب

ف جغالجغي جلمف هنلك معمئيطهنجعمتلكظ مغ  :ملن حممسخمسلكن عجن
ف عيجلتبلكقه عجنهييعيض ع:لّاألو مغ  .جن

ف عحلمئمثمئ عخللكقمغ:اذثطين مغ  . عجن
ف عحلمئمثمئ عجنىعَّـمت:اذثطذظ مغ  . عجن

عجفيطيعخفلكَّـمثملي معمببيغ يمممثهيمثملنينمض عخكلكقمع جنسخمسلكن عخفتمئيطهنمل  قَّـلك و جع  هنمتهتلك نمكهت
عجليطملخملكم ظلكأل عجنيطُّـ معيعمم شجع ىهن عخفلكَّـمثلكغظه  [ هنمتهتلكينمشحم...:  مض مخهتمثيط عجنمئ  :]ي

ن ف نَّـ ش عجنخيمئحلى عجنهييعكىجعحسمكي عي هي حصلك حتمئىهنلك ي ُّـهئ َّـلك مض ىعجنىعه نمغ
ه عخفيطقمممل ل .ز عيجلتبلكقُّـملى نعآلضلكحملكغى حممئيشش مملكجنمتسمكىعجنمئ  هن ىنَّـىعع عجنمت

ف مغ ق)ّعيضش اذِاذوثود(لَّـ جعو جلمتيطيسهبى ُّـىعجن ى عيجلتبلكقُّـملى نعآلهن  .ى هنخييعنضلكمعز
ن:نهنمتهتلك عظ لى نعيجلتبلكقى عجنهييعكو حفلكقفهي حصلك حتمئى هنلك ُّـهئ  ى عجنهييعكويط نمغه حك

عمَّـ هن خمبمث ظزمل عجنهييعضمثمل عجنت يجلتبلكقُّـ عي:ظه) ص(  ينمش حمه نجعحيع هن عجنىغألب هنثالطهثمثلكغ عآلجم
قظ نهنخييعنضلكهتلك يهنث َّـىعن عيجلتبلكقُّـلكغ ه حميعضمثملههن فز  ه جنمثيغ حصلك مض عجنىعَّـ ني مض عخللكقف نمغ

ن عحلهئ زهثخص عش ن جمحق عحمجكعضهتلك نعحفتالخمهتلك هن خمب عجنىعَّـهمليني هنلكَّـمث ف يجلمبمثهتلك جعهبجيعُّـهئ
عشلك مض تمئلكجع عجنخييطن هن جعىعجن ىنُّـهبهئ عجنتهبثمث جن مض عخللكقفش ي حتمئمئهتلككعجكحمع ن عجنىعَّـجلمت

ف مغ ش ههنيعظ  ل عجنخييطن:ظهل  هنخييعنك عجنتمئلكجع َّـلكَّـمتلك ينمش حمطعجن  ُّـهييعض عجنخيمئ نُّـمههي جعلكجنتمئلكجع
ظهي مض عجنىعَّـ ن جن  جله حمٰهالشه ظظاله ني مض عخللكقف جفمئمثمئملنجنمثيغ جنمبخييطن ني جن  ظن معهئ

هجللكقضمثمل هيعك جضىشي عق عن قجن حمطزهنخييعنضمثمل ني . ي ظممثيع نهن عجلتبلكقعغ عجنخيمئ نحميعضشه



 اضعطكي يف اضطكصغنّاضظوغعفاضكؤقف  ..................................................١٢٦
 يف ِاضوجود( و) احلقيقيِالوجود(ـقم بَى شعقّسعُ وق ـْمل قوجق  أوّاضطظش
 .) األضكِغظك

ًقطغ ضوجودا، وقوأ ِ إص اخلغرجِ بغضظعغسُ قظون ضغ: ضعه،وضن ققا اضظسم ً 
 . شن املضغشكِغرجـ اخل: أي) اخلارجيِودـالوج(ـى بّعـسُامل

ِ احلظعظعفِ واإلضغصغتِ صغضعِّسغِه يف املضغشكُظُّ حتظُ ضغ قظون:وضعه  ِ وسغئك،َّ
 ُّ ضن اضتطظلِ اضثغغعفِ يف اضقرجفُضغ قظك

ًغ صغغف حظعظف اضوجود وضضقاصه بععفّمل ٍف اضتضور ال حتتغج إص دضعلّ بقهيعّ ّ 
ٌشىل ذضل، وقي ضتحظظف ، صغن ضن املعظن أن  أو تكدققٍ يف اخلغرج بال إسظغلّ

ّقظغل إن ّ ضن قتضور ضظعوم اضوجود وقتعطن ّصقضل؛ ألن ٌّ بقهييً اسرتاصه أقطغُ ّ
 . قعظعه أن قستعتف اسرتاصه ضن حعف املطعى،يف أحظغضه

ّوصق شق ، ال بل غتّضعّ ضن األوًغ احلظم بغالسرتاك املطعوي ضظوجود صكقبُ
 .ًكاقش تعبععغ شىل ققا املطظغة بّصععف شقُأ  صظقوضك ذضل غتّضن اضبقهيع

 بش مجعك املوجودات شىل غحو االسرتاك املطعوي ٌوضظعوم اضوجود ضضرتك
 قو أن قظون ضظعوم اضوجود ّال اضظظطي، واملظضود ضن االسرتاك املطعوي

 ١ج: ّرشح متععق اضظواشق، ضظسعق صامل احلعقري:  واغطك؛٣٣ـ٢٨: متععق اضظواشق: اغطك) ١(
.٣٨٧ ص١ج: رشح صتغب األسظغر األربطف: ؛ اضظظسظف١٢٥ص

 ضظعوم اضوجود ّ، اضظضل اضثغين، يف أن١ج: ّ احلظعف املتطغضعف يف األسظغر اضطظظعف األربطف)٢(
. شىل ضغ حتته محل اضتضظعل ال محل اضتواشغٌ حمعولٌضضرتك

.٥٠ ص:متععق اضظواشق )٣(
؛ احلظعف املتطغضعف يف ٧ص: ؛ هنغقف احلظعف١٤ـ١٢: املضقر اضسغبك؛ بقاقف احلظعف:  اغطك)٤(

.٣٥ ص١ج: ّاألسظغر اضطظظعف األربطف



ف جفمئمثمئمل مغ ضصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ن هنجهجكمملك جعمثمتهتلك  نش ي ظن ُّـهئ فعغ جعمتهييغ عخفخيمت نعخفهيهت مغ هظلكفخملك جلمف مجمث عخف ه

ن هنخيلكهثمث حضتمبهيمل  .جعحسمك عجنمبهيىح حممئيش نمعهئ
ف هنستمبىغهنملينظنقجم  مغ مئمثمئمل يعن عحل عق ل جنبيطعَّـمل عخكجكعمم ه جعيطعَّـمل جفمئمثمئمل عجن

ن عجفيطغ حصلك هنهيهت  قَّـمك جنىعجن هن و نهنخييعحملكظين عجنظي عي ل جعلكجنرضنقغ ه نعجفيطهعجن
َّـلك هنمتبهتملعحلهئخصظ ع نمغ ه ظخملكهن  .فجنمث عمل  ي ستلكفيبيطجسين عجن آلطيه

  اؠ تؘ اد )ؒ(
ف هن جفمئ ف َّـمتلك َّـعخفمئمه مغ مل ي نعمغمك يلكالخممث هثهييغ جفمئمثمئت عآلمثمئمل عجن

فش ظه  مغ ف نعجفيطش جع عجنبحهن مض يجنمثيغ عجنبحهن مض ظنعجن مغ يظن  نعمغمك عجن
فعجن عمغمك نعجفيط هن جفمثهن َّـ َّـمغ ف ه نعمغمكش نعجن مغ ش عقن عجن  ي خُّـ جن

 .هنسلكأل جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعهي ظَّـ ش نَّـىعع عخفجيمبمك َّـ ظجفيط ي خُّـ جنهنعجفيط
غ نجفيطغ  جلمف  عجنمقَّـلكنجعمشخملكهنمل يحممثخص ُّـتخيمبيظهنلك ن ف حممئيط جفمئمثمئملنمغ مغ  عجن

ل ُّـيععمغ) ص( ض .ططص كصف: ف عآلحكهيلكق عآلقجعخيملخ... عجنهيمبسهيمل: ىجنمبهبىغُّـيط مض معهيمهمث َّـىعع عخف
غ) ص( مغ ي جنمثسمن هن حضتمهلكغ عآلجعحلكغ عجنخييعحملكهثمثملط شيعن عجنبحهن جل َّـىعن عجلهتمل نَّـ مغهتمل عجن ي

ينعهثخص معمتلكنحصلك جعلكجنبحهن ظُّـٰهلك جلمبخصظ عجنهيمبسهيمل نعجنهئالنش عي ظن لكيعُّـمئمل عجنبحهن مض عجنخييعحملكن ختتمب  يه ي
ف يجل لكيعُّـمئمل عجنبحهن مض عجنهيمبسهيمل نعجنهئالنط نقجن آلن عجنبحهن حممثهتخص ُّـهئ مغ هن ظني جعتمئسمث عخف ي

ش هن َّـمتلك خمسهبمن عآلجعحلكغ وعمل نعمغمك عمغمك نمعخييطف عخفهبهئ ش جغ ُّـبحهن جل نجفيطغ عجن ي نجحهئ يي
يَّـمتلكم عمل عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس عجفيط( ي ف عجن مغ  )نَّـ هنلك ُّـيعمعبيش جعمسجعحلكغ نعمغمك عجن

ينظجعحلكغ عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلجل فينَّـ هنلك ُّـبحهن حممثهتلك جل عيجفهئلكن عجنهئمب( ي مغ  .)مثمل جنمب
ف ن مغ جع هن فنن ظن ُّـمئس عخف ف ننمغ مغ يظهنلك عجنخييعحملكن عجنمتحييعه حمهت ُّـبحهن جل نجفيطغ عخف ي

عمغمك نعجفيط ف عجن مغ ف جلمتيطَّـ نعجفيط نعمغمكش ي ظن عخف مغ ش حملكخف هعمل نعمغمك نجحهئ ش يه
ف نعجفيط َّـمتلك َّـ حملكجنبحهن مغ جفيطغ شيجل ظن عجن عجفيط نعمغمكش نَّـىعع َّـ هنخيمت عجن  نَّـىعع عجن

ف عجنت َّـ ظحكلكق هنبلكجفهن ع مغ .جنخييعحملكن عجنمتحييعهيعجنجهخمهمثمل جنمب



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يعجنخييعحملكظ عمل جليطغ ظفجنخكلكق ظ  : هنمتهتلكوملي

ف هن جفمثهن َّـ َّـيعن مغ ظمييعه ( ُّـهبتمت جلمبمثهتلك عجنخييطن جنىععهتلك ش جفمئمثمئمل عجن
 ).عجنمئمثلكق
 ).مممقه عجنمئمثلكق( هنلك عهنتمت جلمبمث عجنخييطن جنىععمع حمهت نعمغمك ينمم

ف هن جفمثهن َّـ َّـشقنع مغ  ).هثتمثجمل عجنمئمثلكق( ه نعمغمكش جفمئمثمئمل عجن
 . عجلهبمثعمجلكل ي نَّـ جضشه ي ممالن حممثهتلكنعجنهئمق

ف ي ظن: مض ظمييعه عجنمئمثلكقش نَّـشعجنهئالني مم عجنهئالنيعهثخص ن مغ  جفمئمثمئمل عجن
 عجنيطجنمث جلمف عجغبلكغ َّـىعن  ُّـهبتمت جلمبمثهتلك عجنخييطن جنىععهتلكش حمخصشهن جفمثهن َّـ َّـ

 عجنمهمييعهط
 لكيهثظ: ُّـثبمن ظمييعه عجنمئمثلكقش نَّـي جفت ي عحكتثمتلكألي خلكهَّـمتلك ُّـمسجخ خممثلكق

م ف هن جفمثهن َّـ َّـ جفمئمثمئمل يعن: هثمئ مغ جن عق  ط ي معمئب عجنخييطن جنىععهتلكشعجن
 جل جفمئمثمئتهتلك عمل معمتمئمبمك ظن مه جعلكجنخييطنشيظن معتيعهنلك خمبمبمن عجنخييطن جنىععهتلك حمهت 

نقجن   ليحكتمبىغعهن عخفحلكم طه جعلكلك مغىغهنلك جعهئال خمسهبمث ظحفيعهش نعجنتلكمظوجفمئمثمئمل
ف جعلكجنخييطنش نعحكتحلكجنمل عهثمئالغ جفمئمثمئت عمل ييحكتحلكجنمل عمع مغ مهلكم جفمئمثمئمل عجن

 . جعلكجنبجيالنن هنثمبي حملكخفمئيط لعجنخييطن
ف جعخص َّـ َّـيظن  جن حميعضمتلك ظه عخفالقهنملش يظهنلك  مغ  معمئب عجنخييطن شجفمئمثمئمل عجن

ف جلمف يعهنلك  شمهلكم جعلكجنخييطني جنالمعهلك خملكجعمبمليظش حمهتىعع هنخيمتلكن شجنىععهتلك مغ هن جعمئلكظ جفمئمثمئمل عجن
ف  نجعلكجنتلكمظ عهثمئالجع جل جفمئمثمئت ظن هن جليطن جعمئلكألشجفلكجن مغ ش حممشن مملكن هن جعمئلكظ عجن

عجليط(مض ممتلكغ نعآلخكهئلكيغ جلمبمثهتلك ُّـهبهئ هنيععمغخيتهتلك  )ص(  :مل جنمهلكأل عجنيطُّـ معيعممش)مخهتمثيط عجنمئ
 طملي نظخكلكق عجنجهلكقف عمل خسسمل ظفجنو نعجفيطو حمخص جعخييطط جفمثهن خميط ظخكلكق عخفلكمع َّـمتلكم عمل فجنمثضضك

عجليطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: نعهثحييع .طضص كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ



ف جفمئمثمئمل مغ طصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ف يظن عجن هييعنكين عخفىغن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلط آلجلمف جفلكجن حممثمب يُّـتمه جعلكجنخييطن هن مغ

فن ف جلمف هش نَّـىعع عمغتخصلجعمئلكأل جلمف نمغ مغ  جنمبمتمئمثٰهخلش نعن مملكن هن جليطن جعمئلكظ عجن
فين عجنط نقجن آلجفلكجن حممثمبىغن عيهثمئالغ عخفحلكم مغ  نعقع عهثمئمبمك حمال شهئالن جل عجن

فش ش ُّـخيمتشمث جعلكلكي نعجنتلكمظ جعهئال خكمئُّـبمئ نمغ ف ي ظن:ي حملكخفمئيطن هنثمب مغ  جفمئمثمئمل عجن
عمغتخصل يعهنلك لك جن خمبمبمن جنمبىغن يش ي معمئب عجنخييطن جنىععهتلكط آلشهن جفمثهن َّـ َّـ

ش نممي حملكخفمئيطهعيهثمئالغ عخفحلكمش نعجنتلكمظ جعلكلكيعهنلك عجنمتمئمثٰهخل ن  هنلك ي ُّـمئب ين هنثمب
ف هن جفمثهن َّـ َّـ نعمغب مغ  .هملعجنخييطن جنىععمع حمهت نعمغمكش عقن جفمئمثمئمل عجن

جفمثيطخم ظلكجفمك ملنخميط ظخكلكق ظجع جفلكهنيط معيعمم  عمل َّـىعع عجنيطجنمث عجليط عجنت
جن ف [جفمئمثمئتيظن زنهن عجنبخل : جعمئ مغ مئب عجنخييطن مع هن جفمثهن َّـ َّـ ي ]ظه عجن

 عمل تٰهخل جعلكيحفيعش نعهنتمتلكل عهثمئالغ لكبمثخيجفيط عجنمتمئمثظزيهنتمتلكل عمعمهلكم ط جنىععهتلك
 . جنىععهتلكهلكبمثخيمل عيحفيعش نهنت عهنتمت عجنخييطن جلمبمثهتلك جنىععهتلك مملكهثمن نعمغبمل

)ؓ( اؘ ت تدط   
يمعخييط هنسمسجنمل نجفيطغ ف هن جفمئمثمئملى مغ هنسلكأل جلمب عجنخييعحملكنش جع ي ظَّـ  عجن

ف عجنهيمئيعه جنخيمب عجنخييعحملكنش هتلك جلمف عآللكالميظر يط عق معجههئ َّـىعن عخفسمسجنمل عجنخيهب
ي جمحقَّـلك معخييطوهنسمسجنملي مم ينمض عحلمئمثمئمل عن ش نهبىعن  هن معهييعُّـخيلكغ َّـىعن عخفسمسجنملى

ف ل  ل ظه عييعجنخييعحملكهثمثملعجنخيمئمثيطغ  مغ جفيطغ عجن ُّـهبتلكق عجنمتحيلكن عخفخييعمض جلتمئلكف جع
 حصلك يش ممخص ظن)يعجنهيمبسهيمثململ نيعجنهئالهنمث (يعخفخييعحممثملعجنخييعحملكذ جل جمحقن هن عآلهثحيهبمل 

 .مليمعمسجغحقَّـلك عجنبلكجن مض جمحقَّـلك هن عخفسلكأل عجنهييعجلمث

عجليطش جعتخيمبمثمئ)ص(  :عجع عجنهيمتلكقهش هنمهبلكف عآلهثيغ: ط نعهثحييعضضك: مل جفس قعفن ظهنحل مخهتمثيط عجنمئ
.ضضصك

ف مغىعنق) ص( ف جنهيهئيعغ وقجم هنلك ُّـالجفىح هن نمغ مغ  مض عحليعمملكغ عجنهيهئيعُّـمل عجنت حكبمئمن نجفيطغ عجن



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف نعجفيطيمسن عجنحملكجنخيلكقم ُّـخيتمئيط جع َّـ ي عهثخص  هنلك جليطعني نممش ي جغلكذ جنهمغ

ف مغ ق نعجنتجحلههن ف عآلي جعمتح عجنحيهت مغ  هن ظحكخصأل هحكع حمهت شينم جنىعجن عجن
ش هنهثسبمل لكظ يخفجهىعَّـمك عهحفالحملك خفعجنخييطن عخفحىشش ي عي حممبمثيغ َّـمتلكمينعي  هن هثسب

فعغ هنتهئثيعغيمسن عخفعجنىعُّـ ُّـخيتمئيطنن جع همغ  جل ه جحتلكقغشه جفمئمثمئملي هنتخييطفغ عجنىعنعغي
ي عي ش نهنلك عخكجكعممهتلكه جحهئمتملهحفيع نعآلشه هنمتهتلك نعمغمكه نعجفيطشجعتخصن عجنىععغ جعخيٰههتلك

هن  ف نهنهيهت مغ عن عجن  خكجكعم جنالو نمغيش حممبمثيغ َّـمتلكم ظههعحللكمم جلمتهتلك مجمثخيلكجعخيمت
ف عجنخييعيض جعخل مغ َّـيعه نعجن ف عجل مغ فشعجن مغ عمغب نعجن ف عجن مغ   ني جعخل عجن

عظ ق جعجههئظيملش عي يحكالهنمثع ظن جمحق همليحكالهنمثع مملكهثمن هعجنمئيعن عجنسلكجع حك وشلك مس معتبمب  و ننعضِّـو مملكهني
ونهنمتحي يُّـخييط عجع جليعمح ظنط عق  عجع جليعمح حفالم حمجكغ هنلك خمبي مضيى  حكالهن مض عجنخيلكمس عآلو نجللكقمالم ظ

مههيلكظ جعلكلكمت نقنخم عجنمبجيمث جع ههنستخيمثمتلك شعهثمقه جنجكحكمثىط َّـىعع عخفبيطظش نحكخي جنهلجف نمعهيمهمثمب
هنلكمع هتيط مض معمئيعُّـيع عجنهييعنل نعحكتمتتلكف حممئيط عمغته نعجلتخصفع جلمف جعمثلكهث عجنبمبمث نخممبهب عجنمئيطُّـيعش شنحكخيمل هنخيمب

يلك مغيطُّـيطع حس عجنمهيطُّـ نعجنخييطنيخييعحممثهنهلكُّـمل عخفجيلكم هثحيلكهنلك مغيط مض شنعجنمتتلكألميش حممس ه عحم نعخفخلكجن ه ش نعخف
م نعجنسب ييع مض عجنتمهيهيهت جن جعلكجنهيٰه نعجنتبحيتخيبحق جل عحكتحسلكش جن نعجنثمتلكظ جلمبمث ننظعجنجلمف 

فُّـينعجنتمئيط مغ جفيطغ عجن ال ل ينجليطنن . ملين مض جليعحملكن عجن فع خميطنغ ن لجعح مغ جفيطغ عجن  شهنلكن عجنمئلكألمبخل جع
هغ هن جعخييطن جل َّـىعع عخفىعَّـمك جعمبميمل عجنمتثيع ظن عجنجهخييعش هنبمثمتلك خفخيلكهثمث نيهن حتيط ينمملكن مم ههثلكخمال آلحمهئلكقن ي

 .هنخكلكقجفلك جنخيمئلكأليطن
ينمعخييط مجمث ممتمك عجع جليعمح نظجغلكقن يحكمث ي جفلكغ (خل يخص ممتلكجعمث عخفهتهبى يعخفهئمثملعجنهيت ك ( ن)ي حممه

ه نجعيعَّـلكهثلك خملكلكخيلك جنمثيغ جلمف هُّـملي خمهش نجغمثمئمل)عحلهئ ف حمحسمكش عُّـخصهثه مغ جفيطغ عجن يجلمف ظن يعهثخص ن جع
ف معجهمي فُّـمت نقنجف نحمهئيعنش نمخثيخمٰهمث مغ  ظحكلكق جليعحملكهث نعخفبيطظ عحللكمم يمل نجفيطغ عجن

 مجمث عخفسلكأل  لمض جليعحملكهث نهثحيلكهن عجنهيهئيعهل ل جلمتهتلك ي مض هنسلكقن عجنهيهئيعهش نُّـتهييعينعخفتحهئ
ش نيمل عخفهتهبيمل نعجنهئالهنمثيعجنهيمبسهيمث م عإل معخيلكمل نظهيلكمع ش نعحلمثآلعمل عجنت معيطنق جف لكغ هثسلكن نهنخيلكقحم

ُّـ مه ي نعيفعغ نعآلحفالمش نمجمث هنلك ُّـتشفُّـلكن نعخفىععَّـمكملش نعآليمثحصمل عآليملش نعخفحبيعخفخيمت
ش :  عهثحييع.جعلكجنيطهثمثلك نعيحفيعغ   جضمث عجنيطُّـ جع جليعمح عجنجهخمهمثمل عجنبلكققغ مض عجنخييعحملكن عآلحكالهن

ه: جضس مغهتلكهثگحقهش معخييعُّـمك. ف .صضصك: جلبيط عجنيعحس عجنخيمب



١٣١................................................................................وأاكمإقث اقثيقثد اكلنلئ
ً خلمننإ مجنلإ، وئبا احكلنثم ّيف خلبوض قلنثم اقثيقثد اقلإمّ إال اإلقمإين

 خلت ذات مقمت ٌجكإرج ّ انحباخلثٌئث أقبّ إنام  ـ أي قلنثم اقثيقثد ـّاقلإم
 حلالفث خلمننإ واجلىكاقنإإ، و هلإ  قت اخلإرجٌ الزم، احكخحملئ اقبواتاقثيقثدات

 ٍ جكإرجال انحباخلثٍيكما أقب ّنثًي إىل اجلىكاقنإ يف احللنلئ إحلالفإ؛ ألّحقث ال ئؤد
 .خلت ذواهتإ واكلإإللنإ

 وآقا قت اقثيقثد اإلقمإين، فملنثم ّثيقثد اقثايقجث أجلاّإن اق ،نلت
ًيف اقثايقإ أقحب جلاةاقثيقثد  ً ومتحكإ قمث يف احكممت؛ وقبا صّ إر اقثايقإ ّ

ًوايقجإ واحكممت ممممإ ً. 
إ قإن حلبئلنت ئث حلبئة اقحكلنئ واقحبقنئ قنكمثا إىل رؤئئ ّلبفإء حكّإن اقّىقت 

 إلفإقئ اقمكئإن واقاقنت يف ئبه ٌ مل مقمت هلت اكإيقئ،اقثافة خلت حلبئة احكمإجللئ
 ايكحاخلث ذقت قمنت أن ،احكمإجللئ ال قجإن هلإ وال حقنإنإ قإنئ ّ وقمت حك.احكباكمئ

 .ثا خلخك قمإجللإهتت قجنإهنإ قججكبئت خلت حلبئة االيكحاالل واقمكئإنّئجحاق
خلنإهتت ّئ خلخك قاّ أن ئلنمثا األدق إىلئبا وفا يكلث اقلبفإء يقنا إقمإهنت

 ًإلقجإيكنإ قجإس احكلإئنت اقلإحقمئ قمملت واالنحلإل، وئبا قإ نحاه واجحإ
ٍنإ يف قحلكويقم ً ّن أ، قام متننا اقلثاخلا قت قحإ اقلبفإن واقحث قمنإ قحإب ّ

 . قث اقبئإدة يف ئبا احكحإلّاحكحأهلملمنت صار احل

ع خلخك األفثال يف واكاة اكلنلئ اقثيقثد وقحبهتإ، خلمنت اقبيقثع إىل قحإب ّ قالحلال)١(
: متننا اقلثاخلا، حقحلمنلئ األجلحنإين: ؛ قبقت انلب٣٥٤ ص٣ج: اقلمجلئ يف رشح األيكلإر

.١٩١ئإقب ص
ّ قمثفثف خلخك مقلإصنت قبئإ احككإء واقبد خلمنث، خلمنت اقبيقثع إىل متننا اقلثاخلا يف )٢( ّ

.٢٩١ ص١ج: ّح اقحمننا، قمجنا قامل احلناري؛ ورش)٢٤ ـ٨(احككإقإ 
ّ قمبئإدة يف ئبا احكثجثع ئبايقة اجلبء األول قت قحإحقمإ رشح قلاقئ اقلنقي خلخك )٣( ّ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ينجنمئيط عحكتيطم ف جعهئثحقى مغ ش نهنمتهتلك  نعجنمتمئمبمثمليعجنخيمئمبمثمل ملي هن عآلفجنو جلمف نجفيطغ عجن

ف جفمئمثمئمليعن عجنجفمثهن : َّـىعع عجنيطجنمث نَّـ ش ني جمحق جن مض عخللكقف همبملمث ظظهمغ
ط عق جن مملكن جمحقن ظن عهنتلكق يهئ حمهت دمش حمشجنبجيالهث ه هنلك حميعضمتلكن جغلكهثمثلك جن حمهت َّـ
جفيطغ عحلمئملشجعميحقن ي مملكن جعلكلكالش حملكجنثلكذ جحتمت عجنهييعكش حمهت نعجفيط جعلكجن ه  ....ه

 :هنلكغي َّـىعع عجنيطجنمث ُّـبتمت جلمف هنمئيطي عن:توضصحه
ف ظظمثيعن عجن :ّاثشظرط األوخ  مض هنت هي نجنمثيغ جن حتمئه نجمحقن جعلكلكهمغ

مغ ط نجنىعع حملكجن عخم ش نَّـ ي شلكجنجي عجن عخم نظجفلكك جع ف خميط عحكتمييعم هنت عجن
عخمي مم نجمحقن جنبجيال ف مض هنت عخللكقف نعجن مغ  جن شهنلك َّـ جمحقط عقن حملكجن

ك نعجنتحمئ  .يعجنخنعحممل نعخلمب
ف دم عحلمئمثمئملي خف:ّاثشظرط اذثطضصط مغ ن جن شلك مملكن عجن  ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ه جن مملكن جن جغلكن جنهئلكن جعمثمتهتخص هنميلكُّـيعغيهثوجغلكنط آل يش نَّـىعن عخفميلكُّـيعغ عهنلك جعمتهييغ ه جفتخصو
ف ظن جعحنظ مغ ف. ظحفيعوعجن مغ ه جللكف ظنيش حممشن مملكهثمن جعمتهييغ عجن  نعن مملكهثمن .ي

 . عق ي ظحفيع َّـمتلكم جمحق عجنخييطنط عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلجنىغن ش ظحفيعوجعحنظ
ف عجنىعه جغبتمن دعحمت ُّـمتلكخمىش عجنخييطن قعمعلك ني يعن عجن :ّاثشظرط اذثطذثط همغ

مغ ه جنمتهيس ظقي نظجعيطعش عقن هف جغلكجعمنهُّـهبهئ جن ظن ُّـمئب عجنخييطن علكالخملكش جع عجن ه
ف نعمغمك مغ  . جنىععمعهحملكجن

ف جفمئمثمئمليظن عجن :حممثمتتمي  نهنلك مملكن . جنىععهتلكه نعمغبملش ي جغلكذ حصلكه دحمملهمغ
 .و جمحق هنتمتلكنس خكخيصهحمهت نعجفيط شَّـهئىعع جفمئمثمئت

ف عهثبسيش عهثبسلكلكلك خكلكهنال حممب ُّـخييط يعن عجن: ىممخص نُّـهبهئ ظن ُّـمئلكم َّـمتلك همغ ه

ك عحلهئ  .)خممثيط عجنهئتلكجعمل(حممه
جفمثيطُّـمل )ص( شعجنيعحكلكأل عجنت .ط ك: عجنهيمه  عجنثلكجنهنيش جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل



ف جفمئمثمئمل مغ صصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ف ي شلكُّـ مغ  هجن مملكهثمن جن شلكُّـمليجفت  نلُّـمسجخ عجنثلكذ ي جفت مل جنجنميحقن هنهئلكنط عق عجن

فيُّـتحمئي عهثخص  عق عجنثلكذطخفلك مغلكظ عجنثلكذ مغ ف حمال جغلكذ ش جعلكجن  ل نجفمثهن ي نمغ
ف نعجفيطع مغ ن عجن عخمهنجلمبمث حمسمثهئ  .ه هنستمييعخملك جنشه هنمتبسجيلك جلمف هنت عجن

ف(ي مض قحكلكجنت عجنمئمثهبمل  جفمثيطق عيهنحليسمثيطخملكم عجن يهث خميط معمئيعقع...: )هثمئيط عجنمتمئ  ي
ف نعجنخييطن جنمثيغ جغهبمن نعحكجيمل:جلمتيط ظَّـ عجنتحمئمث مغ ه ظن جعخل عجن ين  آلطه ظظاليي

فععظ  عجنحن مغ ن هن ههنلك ظن ُّـهئ ش هعقع مس ُّـهئ جعمثمتهتخص نعحكجيملن شه ظن هنخييطنهنلكي
ن ف مض عخللكقف جعلكحلمئمثمئمل ي ُّـهئ مغ عجنىعه َّـ  ل ي ممخص ظن هثمئمثٰهشهنعجفيطعي عي حملكجن

 ....هنعجفيطعي عي جنمثيغ ل عجنخييطن
ي : ]هنخملكم ظُّـٰهلك[ ف جنىععمعنعحل مغ يظهث عقع جغبمن ظهث معخيلكمل نعمغمك عجن  نجحتمت شي

ش نجنمثيغ مض عخللكقف جمحقنش هنلك مممتيلك  ش نظهث هثمئمثىش عجنخييطن عخفجيمب يعجنخييطن جنىععمع
يحمهئ هنلك خممث مض ينعي  نممثيعغ هنمئلكمط ومل قُّـلكفغ جعسيشعجغبلكغ نجفيطمع عجضتلكمغخل مض 

عمغمك هن فجنمث عجنتخصهث نجمحقنش ُّـمهيطم حسمب جلمبمث  .نجفيطغ عجن
وظحفيعه حكتتخييعم جلمبمثهتلك مض فقعحكلكغ هملينَّـمتلكم ظفجن  . ظجلمفي

وجودإطالقات  راتبها    و
ف ىُّـ مغ ف جيمب جنهيىح عجن مغ عخفجيمب جلمتيط عجنخييعحملكظ نجعخيىش عحلهئخصظ ل ممخص ظن عجن

مغمك جليطن عجنتهبمثمثىغ جعمثمتهتلك وغ هنخيلكن نهنيععمعمكزمض عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل ل جلمف جليط  ُّـ

ف )ص( مغ ف مض هنخييعحممل عجن عق( هثمئيط عجنمتمئ عق نهنب عآلهث ل هن مغلكهن عآل  جفمثيطق يش جنمبسمثيط)عخفجيب
.ضضضك: عيهنحل

عجليط: عهثحييعجنمبىغُّـلكفغ ) ص( ش )عحلهئهبمل عجنخييعحملكهثمثمل(جفهئهبمن جليعحملكذ :  نممىعجن عهثحييعططض ك:مخهتمثيط عجنمئ
مل يش حممئيط مج عآلفجنضضصلضصص ك:ُّـيط عإل ُّـىغفعن پمتلكني عجنسمثيط  جنيطققشلكفجهنمثمت هثظمعمئيعُّـيع جلحل 

. نعجنمتمئمبمثمل َّـمتلكميعجنخيمئمبمثمل



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ل  خم ين عط جفمثهن  هن عآلجعحلكغ نعخفجيلكجنمكوخكتبلكن مض ممثحقمض عخلمبيش نعيعجن

ي جلخل عخلمب ظجفمثلكهثلكش نجمحقن ظجفمثلكهثلك ظحفيعهخييعحملكظعجن ه ُّـخيتمقنن عحل ن ه يش ممخص ُّـتهئمبهب
جفيطغ جفمثمت ظحفيعهشه نعجنتجهبمث معلكقغهجل عجنتمتىغُّـ معلكقغ  ظحفيعش هلك نعجنهئثيعغ جفمثمتهلك نجل عجن

ي جعخيىش هن مس ُّـجيمب جلمف جفمئلكأل جلبلكقعهت نعظجيالجفلكهت عمل  قجنفجللكيجحلك 
 .عجنتهتلكهنهت جعهبختمب يعهتيعجنتهتج جلمبمثهت نجضلكقجعتهت ن

 و عآللكالخملكغ نعجنتخيلكجعحق نعجنهييعم جعمثمتهتلك جعجههئمبع معمتيُّـبمثخييعحملكظ مس ين عجنهن ظن
الهنستمئ ه ل نعحكتمبهتلكهنلك هن  عجنجهحقعقهيعخفتمسحصخلظيطق يظن لك هثجيط يهثظي عي شي نهنهيمهى

همعخييعك حصىعع عجنبحهن هنهيمهال مض ظحكهيلكقنخميط  عجنخييعحملكن ل ي  .ي
ف نهنيععمعمك مك عآلخكلكقغ  َّـمتلكُّـهبهئن مغ ي نعجن قنآللكالخملكغ عحل جلمف  شهت

 :عجنمتح عجنتلكمظ
ًأوال  ّاحلق يف ذاته :ّ

ف عخفجيمب مغ فشنَّـ عجن مغ ي مم  نَّـ عخفجيمب جلط ندحمش نهنجيمب عجن
هجل خممثيط عآللكالمش نهنتمتىغني جفت و نخكوخممثيط هن ي جفت و نعضلكحمملوعجلتبلكقي مم  جلي

ش نَّـ هنتخيلكم وعجلتبلكق عجنخيمبمثمل نهثسبتهتلك عجنمث خملكغي ش نَّـىعن عخفيعمعبمل  جل عجنخيلكمس نعخفخمب
م معخيمئهن عجن ف حم وهنتخيمئي مم يمغ  ه ي ُّـمتلكحصلك جلمئشوهنهئلكخكي مم  نممجهي

غ عجنخيلكقحمخل ني جمحقَّـ حصلك خممب ن جف ش ني حت  ش معمتلكَّـمثهتلكن جنخييططهحمٰهال جل نَّـ
 .و نعضلكحمملوخممثيطي مم ينمخحٰههتلك مض عآللكالم جل

هنلكغ ظقجعخيملين عخفع...: يخملكم عجع جليعمح مض جعمثلكن جعخيىش هنلك معمئيطن ي:خيمب  معخيلكمل  عحل

.صصضك: الهنعجع جليعمح عجنجهخمهمثمل عجنبلكققغ مض عجنخييعحملكن عآلحك:  عهثحييع)ص(
 يمممثهيمثملمض ) طص(هيمه ش عجنضصص كصف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(

فعغ عخفتخيمث مغ ف مض عخف مغ .مليمتمل نعحلمئلكأل عخللكظيُّـلكن جفمئمثمئمل عجن



ف جفمئمثمئمل مغ ضصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
م جعلكجن ظ ف عخفجيمبنَّـ عخف ييهث آلطمغ  جع شمليظ ني جلمب جنحن ه حكبحلكهث جنمثيغ هنخيمب

ف مغ فنه نعجنخيمب جع جلبلكقغ. جعىععمعهَّـ هن مغ فن جنمثيغ جمحق قعمع نش جل عجنخيمب جع  شنمغ
ن عجنىععغيظهثهن   ظجلمت ظهيلكغ شخيمب هنلك ُّـمتسمك عجنمث هن عجنمههيلكغى جنهئ ُّـش جمحق هنخيمب

ل  عجنخيمب جعحمئمثمئمل عجنىععغيظهنلك  نش نَّـ ظهيلكغ عجنهئخصمشعخفخيلكذ خيمب ى ي معشهحمهبهبمت
 ني ُّـجهبهت ه حكبحلكهث ي ُّـجهب خكمثأللكيمشهث حمطي ني ُّـمسحفىعَّـلك جفيطشي جلمئحلو ني جعمقَّـلكنوجعيطجنمث
 نخميط ...ه ني ُّـجهب خكمثأللكهظ  ي ُّـجهبهت خو هنو ُّـجهب عآلخكمثلكظوخييعم هنو حمهئمث ُّـشظ خ

 ....يع مض قعغ عإلي مض عجنتهيهئنقف عخفمت هن عجنهلل
ف جعلكجنتهي مغ هن يعآلنم مهمث مض عخفبحهن ينحكتتخييعم جلمف َّـىعن عخفيعمعبمل هن عجن

ُّـمل( جلمتيط عجنهئالن جل عجنبلكغ عجنثلكجنهن هن َّـىعع عجنهئتلكغ  .)يجممثمك عحص
ّاحلق اثتجح :ًتطضصط ّ 

ي عخفتجحل  ف عجنخيلكن عخفمتبسيشش نعجنمتزظن يعحل مغ ش نعجن م جع ي عخفخمب وهييغ عحل
قن عخفمتبسيش:عجنيعحسلكذ ي عخفجيمب نمكهت ه مضي َّـ خضحل عحل في مم  عجنىعه ُّـ مغ  هن وهن

فعغ  مغ مح (يعجنخيمبهبمثملعخف مض جللكمس عخلمب نحفلكقف (مل ينعجنخيمثمتمث) مض جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع
مح  ).عجنمهمئ عجنيعجع

ف مغ ف عخفجيمب :نخميط ظلكمب عجنخييعحملكظ جلمف َّـىعن عخفيعمعبمل هن عجن مغ ظجغلكق يجحلك  عجن
َّـ جنيطه ف جلمتيطَّـ هن عآليش جنهئ عجنبخيىشيعخلمبيش نعجنت لكالم َّـمتلك َّـ  عخفمئمه

مغعجنمئمثيط عجنىعه معمئ فش جعخالم عآللكالم مض عخفيعمعبمل يمثيط جع َّـىعن عخفيعمعبمل هن عجن
عنهع حمهت جنمثيغ خممثيطشعجنسلكجعمئمل ه جفلكم نهنجهحقه حصلك جع جلمت   جنخييطن معمتلكَّـمثهتلك حمحسمكشو

جفلكغ عخفهئمثمل )ص( ي عجنهيت  صف: ش عجنبلكغ عجنسلكفقش مض هنخييعحممل جعيطظ عخلمب عجنيعنجفلكذ)يظقجع مصمبيطعغ(ي
.طصصك

.صصص كصف: يهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عيحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيملعحلهئ:  عهثحييع)ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
فعغ  مغ ك عجنىعه معحيهتيع عخف ف عخفيعخك مغ م جع َّـ عجن ي عخفخمب نَّـىعع عحل

ف خفلك مملكن آلجفيط مغ ي َّـىعع عجن ش حممب قوجعهبمئلكقهثتهتلك جع  .ه ظظاله مكهت
ن  جن ن جعىعجن ) جفمثهن َّـعحلمئمثمئمل عخفجيمبمئمل هن (نعجنخييعحملكظ جلمتيطهنلك ُّـمئ حممثخيمت

نهنجلمتيطيظهنلك يعخفيعمعبمل عآلنمل عخفتمئيطهنملش  جن ) عحلمئمثمئمل عخفجيمبمئمل جعمئمثيط عآللكالم: (لك ُّـمئ
ف مغ ي نعجن  .حممثمئمهيطنن هبلك عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل هن هنيععمعمك عحل

نحكمثمسجخ معهيمهمث عجنهئالن حممث مض عخفبحهن عجنثلكذ هن هنبلكجفهن عجنبلكغ عجنثلكجنهن 
 .)وهييغ عجنيعحسلكذعجنمتز(جلمتيط عجنهئالن جل 

 ّاذوثود اثشصظ :ًتطذثط
ف عخفتخيمب جعميحقنش نجمحق عخفستمئ مغ ينَّـ عجن فن مكي ش جع نمغ  س مض هثهيس

فعغه خملكألس جفيعمضهجنمبميحق نهنخيمت مغ ف عخف مغ ش مم  ملي عآلهنهئلكهثمث جعلكخفخيمت عيحكهب
عمس عجنخيمئ نعخفثلكميعخفجيعفغ  .ي نعخفلكفغ هن جل

 مض جنسخكمثلكظيظن عجلمب : يعخفتمسحصخلنمض هنخييعك جعمثلكهث حصىعن عخفيععمعمك خملكم ظيطق 
فُّـ مغ  : مل جغالغ هنيععمعمكيعخف
ف عجنخنم عجنىعه ي ُّـتخيمب :َّـلكظني مغ فن جعميحقنيعجن ف عجنىعه ش  نمغ مغ نعجن

ُّـي نَّـ عخفسهبشيط جعمئمثيطيي ُّـتمئمث  نعجنميمثمك عخفجيمب شيعجنميمثبمثململ ي جلمتيط عجنخييعحملكظ جعلكحص
 ه جع هنخييعحممليُّـتخيمب ني ش نَّـ عجنىعه ي عحك جن ني هثخيمن جنشيعآلجفيطُّـملنعجنىععغ 

هنلكشه نقحكههنلك جن عحكي مم عقط عفقعمن فغ مض ه مملكن هنهيهت مغ هنلكغ عخف  هن عخفهيهت
َّـ ن جن عقمعبلككشه نعفقعمه جع هنخييعحممليُّـتخيمب هنلك يمم ن.عجنخيمئ ظن عجن  جعميحقن ه ُّـهئ

عنهينمعخيمب هث خمب مجمث عآلخكمثلكظط نَّـ جنمثيغ ممىعجن. جعخص حك  حمهت عجنميمثمك ... جنهئ

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ) ضص(شلكُّـمل عخفجيمبمك :  عهثحييع)ص( ط نممىعجن خف طصصك: هن مخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه .ضصص كصف: يمخهتمثيط عجنمئ



ف جفمئمثمئمل مغ ضصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
م عخفجيمب عقهن نظجغلكقني عي عخفحىش نعخفجهت  حمهت جعحسمك قعمع شهن خمب جن

فن جعهلك ي جفت ه ني هنجيمبمئلكشي جعتخيخلهيطعي هنمئمثهمل جنمثيغ جضيطنفعحكيعخفمئيط ن نمغ ُّـهئ
ف نعخفخمه ميعجنمئمث  ي حكمببهنَّـىعع عآللكالم ظهنيع... مهلكغيعخفجهخ نمهلكغ مملكجنهيمه

غ جل مممت قعمع نجليطن  ُّـستمبىغن حكمبمك مجمث عآلنظلكم نعآلجفهئلكن نعجنمتخي
و ظن معخيخلو ظن عحكومض نظ] فيعجنتحيط[ف ييط نعجنتجيطيعجنتمئمث  جلي جفت ش ظن جمحق قجني

جعلكغ قيظش جعلكجلتبلكق شَّـىعن عجنسمب هعجلتبلكقُّـمل هلك ظهن  .يجلمئمبمثمل ي
ف عخفتخيمب :عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل مغ ف عخفمئمث ش  جعميحقنيعخف مغ ظينَّـ عجن ش  قعأليطويط جع

ق نعآلحمالم نعجنخيمتلكد نعخفيعمم م نعجنمتهي غ جعمسجفهئلكن جضيطنفغ مملكجنخيمئ بلكغ ينعخفمتخي
فعغ عخللكظيهن عآلهثسلكن نعجنيطنعغ مغ  .ملي نعجنجهجيع نعجلخصف نحكلكأليع عخف

ف عخفمتبسيش عخفجيمب :عخفيعمعبمل عجنثلكجنثمل مغ هن جلمف حكبمث   َّـ عجن عجنىعه جنمثيغ جلهب
 جلمف َّـمثلكمم عخفهبهئمتلكغ ه هنمتبسجيمله جفمئمثمئمليمشهثحم...  ظحفيعو جع جلمف هثحشمثمليهئمبعجن

عف عخفلكَّـمث ... ي هنخيخلال ني ُّـمتحخن مض جفيطشي حفلككو ي ُّـمتٰهبيش مض نظشلكغينظجن
يش نجليعك عجنيعحسش نحممب عحلمثلكغشنَّـ ظظ عجنخيلكمس م جع عخف نعحل  مض شخمب

حممثمل نجفمئمثمئمل عحلمئلكألىجل ف يف مض جلخل نجفيطمع جعتخييطينَّـ ُّـتخييطش يعم عجنمه
فعغ عخفت مغ ن هن عجنمئيطُّـ خميطُّـخصشيلكخفلكَّـمثلكغحيطغ جعيعخف  نهن عحللكفغ شه حممثهئ

يشهجفلكفجغلك م هنخيمئ حكلكشه نهن عخفخيمئ ق جضس  نهبىعع عيجلتبلكق .ه نهن عخفحس
َّـىُّـ  يعخفلكَّـمثلكغلك جلمف  نعجنخيبلكقعغ جل جعمثلكن عهثبسلكش نجنمثيغ ممىعجني ممحليظهث يت

فعغ خملكدغ عآلخكلكقعغن مغ  شجلمف حكبمث عجنتهبثمث نعجنتجهبمثي عي عخكتخصجن جلمف عخف
ي نَّـ عخفيعمعبمل عجنثلكجنثمل هن عخفيععمعمك عخفتمئيطهنملش نجن مملكن ظحفيعَّـلك نخميطن عجنت جعخييطَّـلك جن)ص( ش يي هئلكن ظحمٰه

مغمث جنىعجن جعمسهث معهئمب جل  يعي ظهث قجعخص ُّـهبهئ عجنت ي يي م جع(ن) وعجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ(ي ي عخفخمب ) عحل
ش  هن عيهثتىغعجل ف عخفهيهت مغ يجعلكجنتهيمهمث جغ ظحفىع جعيعف عآلخكهئلكيغ جلمتهتلك نعجنهييعم جعمثمتهتلك نجعخل عجن

م يحمجيلكم جع عجنهئالنش جحلك عحكتيطجل معمئيطُّـ عخفختخن جلمف عخفجي .ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف عجنىعه ي ُّـيطحف حتمن عجنتهبثمث ن مغ هن خمب ي عي آلخكلكقغعنهبىعع ُّـهبتلكق جل عجن

عقهن  .ن هن نمغهيطغي هنبخيشو هن نمغهجعملي نَّـىعن عجنتهبثمثالغ هنمئيع... ظجغلكقن نجن
)ؔ( ؘؙّء  ؘ ت ا دؘ  

ُّـهبهئ  شظ نعجنخييعحملكظ عحلهئخصجعخييط هنالجفحيمل هنلك حكب هن هنجيلكجنمك نمممبخصغ ممبلكق
ي :جنمتلك ظن هثستمتتمي جفيطغ عجنجهخمهمثمل لكجنجع  عجنمئلكألمبخلخييعحملكظعجن هن نمغهتمل هثحييع يظن عحل

ف مغ فه جلبلكقغشجنمب مغ ف عخفجيمب عخفحىشش جل جفمئمثمئمل عجن مغ ي مم  جلعخفتخيلكمظ  نعجن
فعخف نمعيعمممثمكش جع وممثيعغ ف حكمتىط  َّـىعع  نجلمفشجيمب هن مجمث عجنمئمث مغ حمىعجن عجن

ف ه يعآلخكمثلكظ عخفتمهي مم  مضيُّـتجمف يمشهثي عقع مكهتيع نخضمف حمونمغ ف نُّـ مغ هيمل جعلكجن
لك عجنخيمب مض هنالجعيغ عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمليمئيط ُّـتجمفحم شحممثهتلك ش نخميط  مض هن

يُّـحيهتيع ظجفمثلكهثلك مض هنالجعيغ عآلخكمثلكظ عجنىعَّـمتمث مغيط  ني. يعخللكقمغمثململ نهنحيلكَّـيع عآلجلمثلكن ه ُّـ
ف مغ قنش نجن نمغيط حم خميش ي ُّـمسههن فومهي جمحق هنتيمشهثىحفىع هن حممثٰه نمكهت مغ  . جعلكجن

م ين عإل معخيلكمل هنمتىغظ :نهن عجنرضنقه عجنمئ  جل جحهئمتلكمع و نهنتخيلكمهىغي نهنتهبمثهني
ف مغ ش نهن خملكمع يَّـ عجنتهبمثىغ نىغن جعخيخل قعمع نجفمئمثمئت يمخمثن ش جعىععمعه خملكألهنحضمب

ن حممث عجنتخصُّـىغ جعلكآلجفلكلكمث خيلكمل عجنىعه  حملكإل مع.مليمل نعخفحمثجيمثيعآلجفلكلك عجنىعه ُّـهئ
ف عخفجيمب مغ يمخمثىغ جلخص جليطعن هن خكي عهثخص شَّـ عجن هنحيلكَّـيعن جعلكآلجفلكلكمل هبلك نهسنهث ي

عنمل جلمبمثهتلكش ننعحصمثهبمت ي نهثسب نخضمبعمعهن خكهسنهث نعجلتبلكقَّـ ي عهثخص هنلك حك  مثلكمعى

.ضصص كصف: يمض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل )ص(
جن معخيلكمل) ص( ق وأن ما يدعون من دونِه هو  :نخميط مغلكظ مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ خم ِك بأن ا هو ا َذ َُ ُ ْ َ ُِ ُ َْ َ َِ

َ ََ َ ْ ِ َ َ

اطل ُا ِ َ ).صص: نممىعجن جنمئخصن طصض: يعحلمي (...ْ
. ممخص حكتخييعحم مض عآلجعحلكغ عجنمئلكفهنمل)ص(
.خممبمث ممخص حكتخييعحم جعخييط )ض(



ف جفمئمثمئمل مغ طصص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
 .عخفحلكلكمل جع

ف عجنثالغ عخفتمئيطهنمليعخفتمسحصخلخملكم ظيطق  مغ خميط جغبمن : ي جعخييط جعمثلكهث خفيععمعمك عجن
ي]ظه عجنخييعحملكظ [يعحمهتىلكمب مض جلى عقع ظيظهث :قمميعهثلكنيجحلك  ف عخفجيمب جلمف عحل مغ   عجن

عمغمك ف جعلكخفخيمت عآلشعجن مغ ن هنيععفَّـ عجن  شظ  ظه عحلمئمثمئمل جعهلك ي خشينم ُّـهئ
م جع نعجنمتز [ي َّـىعع عخفخيمت عآلحفحق ي عخفخمب ُّـمبىغن ينعي  ]وهييغ عجنيعحسلكذظه عحل

ن جعخل  نهنلك ظممثيع هنلك ُّـمتجهمس آلمغ عيخكتبلك.جلمبمثهت عخفهيلكحكيط عجنجهمتمثخيمل ممخص ي شهي
َّـىعُّـ عخفخيمتمثخل هن عجنٰهاليغ نعجنخيمئلكأليط عجنهيلكحكيطغ هن عآلحللكف نعآلجعلكجفمل 

م نعمع يينعحلمب  عجنمتمئلكأليس ينظحقنقمع جض جعمههيلكغ عخفهبهئمتلكغيعآلنم  مهلكم عحل
ن يتمتىغُّـ عجنخنم نعجنتمئيطُّـيغ عخفحىش ممخص قظن عخفحمئيظن عجن حمخيمب شنعحللكفجغلكغ مئ

ق ظقجعلكغ عجنهلعأل نعجنهيٰهالظ   جلمف و جعلكم عآلحكالهنمثخلهنهن عحلهئخصظ نمجهت
مغ عخفمئيع ف جلمف هنلك جعمثيعجن مغ  :متلكن ممخص خممثيق جعال قُّـمك جعخييط عجنهييعم جعخل هنيععمعمك عجن

 هن جن عجنبخني عي جنمثيغ ُّـيطقُّـ ن هن ُّـيطق هنلك خممبمن مس شىعم جعمهحقمع      
شلك  هنمتهتلك جعمتهيسهتلك ي مم ُّـمتتىغل هنيجحلك  نجنسخكلكقغ عمل َّـىعن عخفيععمعمك عجنثالغ نمم

ف عجنخيلكن مغ جفلكغ  خملكم جلالظ عجنيطنجنمل مضش عجنخيمئحليعجن عخكمث جلمف عجنهيت  :يعخفهئمثمل جف
ي ف عحل مغ ف عخفجيمب حمخيمبش َّـ عإل معخيلكملعجن مغ ف عخفمئمثش نعجن مغ  شيط ظجغيعني نعجن

ف عخفجيمب عجنخيلكنن مغ  .... عيهثتىغعجل جع عيهثبسلكلكيجنمثيغ عخفيععف هن عجن
ف خلعجنمئلكألمبيخييعحملكظ نعخفحمئمئخل يظن عجننقجم  مغ جفيطغ عجن ع خميط نمغيطن جع َّـىعن  عمملكهث

جلمليظشي عي شنمعحلمئمثمئمل جعلكجنهئجه نعجنىع ع جلمبمثهتلك مصهب همل عُّـمتلكحكلك ي هن عآلفجنه ظخملكهن

يط ممىعجن معخييعك ظيطق عخفتمسحصخل صصص كصف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
م عجنهئلكمض : ط نعهثحييع)ص(ش عحليطُّـهن طصص كصف: جنبمثلكن معمب عخفيععمعمك مض خجف جلمف ظظ

عجليطمخهتمثيط عجليطش جنمب)صص( عخفجيمبمك ش عجنمئ .صصص كصف:  ممخصم عحلمثيطقهيسمثيطط نخف مخهتمثيط عجنمئ



 اٰذيئُّنثي حم اٰذِّنثمييبنّاٰذمئىلمبزبزتاٰذنثؤيتزت  ..................................................١٤٠
ّيك ال جنيف ىلىك ٰىيك اٰذمئٌّيق واٰذٌّربىلد، وٰىيك ىتمثه األدٰذّخيمنىتىك ممألذىتيبن   :زتّ

ًذا مل يتمئيك اهللا ممِّيبحي ويمىلدا ٰىَّنئزئيب، ميربىل إ :ّولالدليل األ ، أو ٌىهزثمّإٰىيب ً
 .َّ ٰىزئزبزثٌ أو ويمىلدـٰذىليمىلد خميب ُخمىئِّيئيل اٰذٰرء اٰذمثي ويمزثـ  ٌ، أو ٰىىليمىلدٌٰىِّزثوم

 الينمنىنيبٰذزت ؛واٰذننيبين خمزنزثاىتزت اٰذِّزئمكّاألول حم خمَّالن االجنمنيلٰذجي ّجهلك وال 
 . خميبٰذزنزثاىتزت؛ممنبىممن اٰذِّزثم واخنِّزثوم

  ـٰذزبمل أىهالهإُخميبخنِّيئيل اٰذمثي أجهمن  ،ٌ ٰىىليمىلدّن اهللاإ أي  ـاالجنمنيلل اٰذننيبٰذنت ّأٰىيبو
ٰىيب  ّييمك و،نث خيمنه آحنٍ اخنىليمىلد ممرنمنيئزث احي ويمىلدّٰىىليمىلديتزتّ ألن ؛ً أيتٍّيبٌميربىل خميبمهمك

َيتِّيتىئمئيك أن  ال ،منمل خمّٰمنهّ ٰىىليمىلديتيييبمبمت  .ّزث وايمرت اٰذىليمىلدُ
ميربىل اآلحننث  ـ ّ ٰىزئزبزثٌ ويمىلده ممِّيبحي ويمىلدّنإأي  ـ االجنمنيلل اٰذنثاخمىقّأٰىيب و

ميرنىلف  ،ٍ وىيزبزثٍ ىهيك ويمىلدًذا يييبن ىهزنيبرةإّ ألن اٰذىلايمرت ً؛صىنزبرث أيتٍّيبخيمن 
 .ًزنيبّيتمئىلن ٰىنثيي

ٍذا يييبن ويمىلدا خمزثون ىيزبزثىبمي  اخنَّنئاك خمزثون ىيزبزث وىتىل زبمئىلن ىتىل اٰذىلايمرتمي، ً
 .ٰذزبمل اٰذِّنثمييبءإٰىيب يتمثىترت 

ًاٰذزئزبزث ميزئىف، ٰذمئيبن اٰذىليمىلد ىهيبرمميب ٰذمل أو ىتىل ذا يييبن اٰذىلايمرت إّأٰىيب 
  ـ اٰذزئزبزثّأمبملىنض رئاٰذمثي مب ـ اٰذىلايمرت وً مييبذا يييبن اٰذىليمىلد ىهيبرمميب، ىهنئزبملًٰىِّنثومميب

ّ ألن اٰذمئالم حم ً؛ن يتمئىلن ويمىلد اٰذىلايمرت حم اخليبرج ٰىِّنئىلالأًٰىِّنثومميب، ٰذىثم 
ذا يييبن إ و،ٰىمئيبن اٰذىلايمرتإ ويترنمننئىثم ،ف اٰذرئنثض وىتمثا حنال،اٰذِّنثوض

ًىهيبرمميب، ٰذىثم أن  ـ  اٰذىلايمرتّأمبملاٰذمثي اميىنض  ـًاٰذىليمىلد ٰىِّنثومميب واٰذزئزبزث 
ًاخليبرج ٰىِّنئىلال وجممنيبيميبيتمئىلن مبرئيث اٰذىلايمرت حم  ّ ألن اٰذمئالم حم اٰذِّنثوض ؛ً

 .ٰىمئيبن اٰذىلايمرتإاخليبريمام، وىتمثا يترنمننئىثم اخلنئيق و

.٦٠ص): ٧(خممنِّنئزبزئزت جنرنيك زاده آٰىيه، اخنَّنئرت  متربزبزث اٰذزئىلاىهزث،:  امبُّنث)١(



ف جفمئمثمئمل مغ صضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
يع :اذظذصل اذثطين ن قع مس ُّـهئ عحل فع هنجيمبمئلكش جنىغن ظن ُّـهئ ه معخيلكمل نمغ يعهنلك ه

ف عخللكك مغ ي آلن عجنمئلكألمبخل جعلكجنخيمثمتمثطه ظن قعأليطع جلمبمث مض عخللكقفيجلخل عجن ن ي جن مل ُّـمئ
ظه ل يعآلنم  نُّـيعمغ جعجيالن عجنالقن طهجعلكجنىغُّـلكفغ مض عجنخيمئ ظُّـٰهلكش نممالرلك جعلكلك

ييجلمثمتمثمل ف عخللكك عحل مغ ظمثيظهثمل ل ع ي معخيلكمل هن عجن مل مض ي جن مملكن هنمتجهمس عخلمه
عمغمكش ن ش جنىغن معيعمممك عجن عمغمك قع مملكن عيفعحفمب ن عجن ش جنىغن ظن ُّـهئ حفلكقمغ

ظمثمل ظهيمل جللكقضمل جلمبمث فع جضٰهلك نهنجيمبمئلكش نعخلمه هنمغ ه ه ه  .ه
ف عخللكك ل جعجيالن عجنالقن عجنثلكذيظهنلك ن مغ  ل  مض عخللكقفيظه قُّـلكفمع جلمف عجن
ف  ف جلمف يمعمئيط: ه ُّـستمبىغن جليطفع هن عخفحلكيغ نهن جعمثمتهتلكيظهثمل عحممثخي مغ  مض هثهيسن عجن

مغيعخللكقفش نعجنتخييط  .ين عخفهييعنك نجفيطمععفش مض جفخل فش جع نجليطن معمتلكَّـ عجن
ف نعمغمكين ع :اذظذصل اذثطذظ مغ غ عجنحنظ هعجن  جعلكجنرضنقغط جنبيطعَّـمل جغب

عمغمك نعجفيط ش حممثمتتميي جنسفجنط ي جغلكذ جنهجنمتهيسملش نعجن يظن  :مل عجنت ظخممثهبمن جلمف قجن
ف نعجفيطعجن  . هنجيمبهمغ

ف ظنهن َّـمتلك هثيطقم  مغ عمغمكش نعجن ف عجن مغ ف عخفجيمب َّـ جلخل عجن مغ ين عجن
عمغمك جل ف عخفجيمبعجن مغ ي معخيلكمل ي جمحقشخل عجن  . نَّـ عحل
ف هن جفمثهن يعن عجن...:  عجنمئمثخنهخملكمنجنىعع   .... َّـ عإلش)َّـ َّـ(مغ

ض مض حكجلكمملخملكم ظجع جفلكهنيط عجنجكممن  خلأليعخفجهلك هن عجنهيالحكهيمل و هنيعُّـيعو جعخييط حف
ف عخفجيمبيظن عحلنعجغبلكغ  مغ ونهنت معمئيعق: ي معخيلكمل َّـ عجن نيعن عجن: ظه [ َّـىععز  وهئ

عجليطش عخفجيمبمك :  عهثحييع)ص( .ضضك): ض(مخهتمثيط عجنمئ
عجليط:  عهثحييع)ص( .طصك: مخهتمثيط عجنمئ
ط صضصك: جضمث عجنيطُّـ جع جليعمح عجنجهخمهمثمل عجنبلكققغ مض عجنخييعحملكن عآلحكالهن:  جنمبىغُّـلكفغ عهثحييع)ص(

عجليطش عخفجيلكجنمك  ).ضصلصص(ن) ط(ن) ض(ن) ض(مخهتمثيط عجنمئ
ك عحلهئ خف حم)ض( .ضطض كصف: مه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ن  جنميحقنش َّـونيمئ جعمتهيس عخفو عجنمئلكألز عجنخيمثمتزمثمئعحلمئ  زيظن عحل موىيعى جل] عخفجيمبىعجنهئ

ف َّـ] معخيلكمل[ مغ ىىعجن ش حممث ني معهئثيعش جع  عجنىعه ي عحفتالمو]يعجنخييعحملكذ [ عخفجيمب
فىجضىش َّـ مغ عنش نَّـىجنجيلكنش ني شى جمحقى جعحمثهن ي ُّـخصقمغى عجن هبىعع   حك

 .... حممث ني ممثيعغويعمممثمك ي مع]عجلتبلكق عآللكالم: ظه [ىعيجلتبلكق
وجودّقّأن ابقول ال  تردشبهات  واج هو ا طلقّ ا    ا
ن جفمئمثمئمل ظهبخل يظَّـ عجنمتحييع هن عجنهيالحكهيمل نعخفتهئمب ظهثهئيع جعخيىشجنمئيط  ن معهئ

ي فع هنجيمبمئلكش نظنقفنع جعخيىش عجنجهبهتلكغ معخيعحل هلكمل نمغ  :  هنمتهتلكش جلمف قجنه
 يف اذعظنّ إال ّال حتشق ذشصسشق :وخاذربصط األ

 مض ش مض عخللكقفي مض عجنىعَّـ ني ُّـتحمئي ُّـتحمئ عجنىعهيهئحل عجن عخفجيمب َّـينع
فن عجفخل  عمغمك هنلك نمغمك نمغ  .مض عخللكقف مئينحتمئين عجن

هعجنىعه ُّـخييط جليطنع جنيطنفع   عجع معمثهبمثمل:جعخل هن ظنقف َّـىعن عجنجهبهتمل هنن ه ي ى
عجليطش عخفجيمبمك )ص( عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه: ط ممىعجن عهثحييع)ضص( مخهتمثيط عجنمئ  صف: يخف مخهتمثيط عجنمئ

.ضصضك
يش جنمئمك جعخل )لَّـطصضلصضض(مل ي عجنيطُّـ جع معمثهبمثيمعمئ) ص( ن ي نُّـخييطشحكالنمعبلكجل جعجهمثىط عآلظى  هن حفمه

حممث  : عجنتلكمظمتحمل جعلكجنيُّـُّـيععفن ظجلالن مض عجنيعحكلكجنمل عجنتيطهنيع ع نخميط نقفشمل جعهب حممثهت عجع جليعمحيعجنمه
 يشحممش شَّـمل نهثحيمل نعجنمئيععهنجيمل عجنبلكلكمتمثينهن فحف مض َّـهسيظ هن عجنمهلكجعألمل نعخفتهيمبسهيمل نعجلهتهبمث

هث جعلكجنمههيلكغ عجنسمببمثش قجنيجلمف ضيط فع هنجيمبمئلك شمل جلمف نمغ عجنتهيمهمثي ُّـمههي ن عي نمغ ه ني ُّـثبت ه ي
فعُّـيعمغ يعهثخص ي جفمئمثمئمل جن جلمتيط عجنتحمهمث ن  شجلمثلكن مض عآلمئي مض عآلقَّـلكن ُّـهبتمت حتمئومل نمغ

حص ُّـستمبىغن جملكُّـمل عجنتخيجيمث نجملكُّـمل عجنتهبثمث هث جعلكخفهبتمتخيلكغ نعخفخييطنهنلكغ ي ُّـهبثيشمش حمطحممئ مب
ن عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ معخيجيمثال ُّـستمبىغن هثهي عجنىععغي نُّـخيجيشنعجلخصفعغ ن جلمت . همب ىحمميالهت ُّـسمبب

نمثعجنمتمئ جن ف ني هنخييطنن:ٰهخل حممثمئ مغ  ي آلشط ني جللكمس ني مغلكَّـش ني هنمثمني ني جفش ي هن
ن  ن جعلكآلع يشظُّـىغجلهب فعغيجغبلكغ خكبقع نظهي مغ ن جعلكخف ن جعلكع نشهت ن يمتهي خكبجنقع نظهي هت



ف جفمئمثمئمل مغ صضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
حممثمل جعجههئ جللكن يط مض ينخميط ظمم. ي نخفحمث عجنيطُّـ جع جليعمح جعجههئ حفلككيجنمبمه
ف عخفجيمب جعهلك ين حتمئقحكلكجنت عجنتيطهنيعُّـمل جليط مغ ه مض عآل عجن لكالم حك

فن نحتمئ  .مئ مض عآلجلمثلكنيعآلقَّـلكن حممئيشش نعهنتمتلكل نمغ
ع جعخل عحلمئمثمئمل عخفجيمبمئمل ي  َّـىعن عجنجهبهتملظحلكغظين ع :اجلواب  خميط حفمبجي

حلمئمثمئمل عخفجيمبمئمل  نعشيعجنخييعحملكهثمثململ يمثمل عجنسخيمثيهئمبش نعجنت َّـ عحلمئمثمئمل عخفجيمبمئمل عجنجعهلك
قيعخفحمثثمل جعحمثهن عآل ي نعخفمئمثيطغ جعمئمثيط عآللكالم نعجنهئمبمثمل شغ جعهلك يلكالم نعخفمسحف ي

هنمثمل هخل ظن َّـمتلكم حميعخملك نعضحلك جعخل عيش مض جفعخفهيهت ه فن ي حملكجنىعه ُّـتحمئطجغمتخلي  نمغ
ش جع  مغيط مض حفلكقف عجنىعَّـ مغيط حفلكقف عجنىعَّـمض عجنىعَّـ ني ُّـ  شني ُّـهبهئ ظن ُّـ

قغه هنجيمبمئملهَّـ جفمئمثمئمليعهثخص  هن عجنىعَّـمتلكالم جعمئمثيط عآله هنمسحف عحلمئمثمئمل يظهنلك ن.  عخفهيهت
فغهمئملي حمهت هنتحمئجعلكآللكالم عجنسخي عجنخييعحملكذخفجيمبمئمل ع مغ  . مض عخللكقفه نهن

ف َّـمتلكوحملكآللكالم عخفخيمت مغ عني عهثخص ن جع عجن ن هَّـ جلمت و جفلكم جل قجن عخفخيمت
ف نجليطن معمتلكَّـمث مض عآللكالمش نجنمثيغ َّـ خممثيط مغ ي معمئمثيطغ جع جفمئمثمئمل هعنَّـ عجن

ف مغ نش ظه خيعجنخممثيط يحمهت عهنلك : عجنمئمثيط جلمف خمسهبخلط عق  عجن ن هب معمئمثمثيط عجنجيبمثخيمل جعلكجنخيهب
هنهتلك و حضمهيسش ظه معمئمثمثيط عجنجيبمثخيمل جعمئمثيطه خممثيطي نعهنلكنعآللكالمش ي شمهيس جلهب

ه حملكخفمئمثيط معلكقغ. جلمتيعمغهتلكىنعلكالخمهتلك نش  جعلكجنتمئمثمثيطش هيطي هنمئمثنظحفيعه جعلكآللكالم هيطي هنمئمثي

ع عجنمتمئشجعلكخفخييطنهنلكغ مه نَّـىعع جحتمتشٰهخلمث حمسمبب  هن عجنهيالحكهيمل هنخملكقهب لكلكألهيمل.  مض جعيطعَّـمل عجنخيمئ
غ نعآل ن جعلكجنسمب ظهي فضلكحملكغ فنن ظهيلكغ عآلشنظمعبلكجلهت حم مغ ن َّـ عجن  عخفجيمب جغبلكغ نمغخيمب

ن عي مض عجنىعَّـينظ :خنُّـِّـ عجنخيمئمب جعى جلجعهلك عآللكالمش نخميط  ي حممثخص حفيعف جلمت شي َّـىعع ي ُّـهئ
فعغ مغ .صصلط ك:َّـلضصصصنملش هنخنش ش عجنجيبخيمل عآلملعجنيعحكلكجنمل عجنتيطهنيعُّـ. هن عخف

ي نحكمثمسجخ جعمثلكن عجنهئحل عجنسخي نعجنهئحل عجنجيبمثخي جعخييط خممبمث)ص( .ي
:  عهثحييعط ممىعجن جفلكخكمثمل هنحققع َّـلكخك عجلمثالذشضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ:  جنمبتهيمهمث قعمغ)ص(

عجليط) ض(عخفجيمبمك  .هن مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ن نظحفيعه هنمئمثهيطي هنمئمثهمعلكقغ  مض نعخم عآلهنيع ممالرلك يسش نجنهئمتييمه حضومئمثيط جعهيطي جعلكجنخيهب
ن  ُّـمئ مض خمبلكم عيحفيعش  ظجفيطرلك:يطش ُّـخيمتيهنمئمث  نَّـىعع حميعف ظحفيعط شهعَّـىعع حميعفحممثهئ

ي ظُّـٰهلك هنمئمثم نقعشيطي عخفهييعنك َّـىعع هنمئمثيآلن ن جعمئمثيط همثيطييطش نجنهئ َّـىعع هنمئه  عجنخيهب
 .يسيمهحض و جعمئمثيطهيطي نَّـىعع هنمئمثشنعآللكالم

ننعجنخييعحملكظ جن ف عخفجيمب: جلمتيطهنلك ُّـمئ مغ ف عخفمئمثش عجن مغ يط ي حممبمثيغ هنيععفَّـ عجن
فشجعلكآللكالم ن خممثيطع ه عآللكالم معلكقغيآلن طه حمٰهال جل جمحقن هن عجنمئمث  نظحفيعهه ُّـهئ

عهثلك ن جلمت ه ظهث عقع مغخيمبمن عآللكالم خممثيطع :ش نعجنهييعم جعمثمتهتخصهُّـهئ مثمئ مض خمبلكجن حمسي
وعخفمئمثيط جعمئمثيط ن َّـمتلكم حميعمي عهثي جعمثمتهتخصش ظهنه ظحفيعش حمال ُّـهئ  هلكلك عقع مغخيمبمن عآللكالم جلمت

ن هنمئمثيطش حماله جفلكمممثلك جلمتجنىعجن عخفجيمب نش ني هعي ُّـهئ  ي جعلكآللكالم نعجنخيهب
ك ظجعيطعجعلكجنتخمه  .همثيس ظن عخلمه

عني ظن:َّـىعع هنخيمتن عن ىش ظه هثيعُّـيط ظن هثه هنجهحقه عآللكالم جلمت جهحق هبىعع عجنخيمت
ىمئمثيطَّـلك هن حفالم قجن عجنمئمثيطش جع هثىيعُّـيط ظن هثىي هثن هنلكش وعمل جفمئمثمئمل جهحق ىيعُّـيط ظن هثي

حفيعُّـيخييعحمهتلك ىعجنمثهتلكش نهث ن عآللكالم حممشقني َّـىعن عحلمئمثمئمل جمحق هنمئمثيطغش يمسنجع جن  ُّـهئ
عهثَّـمتلك  هظهث خممثيطش ي هع هنجهحقهلكجلمت  . مض قجن عجنحنظي

ن جعلكآللكالم لُّـمئ مض خمبلكم َّـىعع عخفجيمب ي  ينهن َّـمتلك حممشهث و هنمئمثيطي ظهل عخفخيمت  ي
ن خكلكهنال نجضمثجيلك جعهئ ظحفيعش يجع ُّـهئ ه خم عجنثلكذ ي خظش قجن آلهثه ي جن خممثيط جن

م  ش حملكآللكالم مض عخفمئلكن جلمتيطهنلك هثمئ ف عخفجيمب(نعجنثلكجنهن مض خمبلكجن مغ  جنمثيغ )عجن
فه عآللكالم خممثيطي ظن:هنيععفهثلك مغ عنش مض عجن ه نعهثخص عآللكالم جلمت  .ي جنمثيغ عيه هنجهحقي

 عجنالجعهلك عخفمئسهب نعجنالجعهلك وٰهِّـ عجنهييعم جعخل عظجيالجفينهبىعع ُّـت
ش نَّـ عهثلك هنجهحقع : عجنالجعهلك عخفمئسهبي ظن:عجنمئسهب ن عآللكالم جلمت ه َّـ هنلك ُّـهئ ه

ش نظهن  ي ظن:ش نعجنخييعحملكظ ُّـخيتمئيطننجعلكآللكالمي حمهت عخفمئمثيط :لك عجنالجعهلك عجنمئسهبيجن
فهنمئلكن عجنىع ش حملكجنىععغ جنمثسمن نمغ  هععغ َّـ عجنالجعهلك عخفمئسهب ي عجنمئسهب



ف جفمئمثمئمل مغ ضضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ف هعيطيهنمئمث ههجعلكآللكالمش جع نمغ  .ي جل مم معمئمثمثيط هنجيمب

جنينعمل هنلك معمئيطن  ف هن جفمثهن َّـ...: ظخكلكق عجع عجنهيمتلكقه جعمئ مغ  هني هنمتىغشحملكجن
وجل مم خممثيط عجع عجنمئمثيط عجنيطعحف ظن حفلكقفش حممثمتتهيو فعحفي  مملكجنجكمممثمك ش جلمت مع

ف ي نعجنتخييطش نعجنمئمثيط عخللكقف هن عجنهئثيعغعآلمغىغعظشعمل  ]عيهثمئسلكن [نعيهثٰهخصن
ي ظن قَّـمتلك ظن جفسهىغ جلمئالينعجنتهبمث هن ي سخنن معخيخلظهلكش نُّـمبىغهن ه في  ظن يهش نمغ

جيلكجع ى ني ُّـش ظن قحكشي جعحيطيش حمال ُّـتخيخلي ظن نرشي ظن حفمثلكمظشي ظن جفدشيجلمئحل
ن    ظن عحكه حمال ُّـتمتلكنجن جلبلكقغشمممتهت هنهيهت

جنجنىعجن  ملظخكلكق ظلكأل عجنيطُّـ معيعممن فىوجيمبىعق خميط ُّـ: جعمئ مغ  ى هن جفمثهنى عجن
ش جلمف عخفمئمثيط َّـ ىَّـ ن نعآللكالمز ي ي خظش ممخص ظهث ى جعهلكو عجنجيبمثخيملجلمتش ظ جعلكجنخيهب
ف: ظه[ مغ ى جلمف عخفجيعفىوجيمبى ُّـ]وعجن  ي و عجنجيبمثخيملجلمتظه ظُّـٰهلكش ى هن َّـىعع عجنمئمثيطز

ف جلي جغ ش... خظىجعهلك مغ  ظن وخممثيطي مم ظحفىع مض عيحكتيطيم جلمف علكالم عجن
 .جل خممثيط عآللكالمي جفت وخك

زنظهنلك جفرضغ عآللكالم عجنىععجخ عخفخيمق...: ملنخملكم ظجع جفلكهنيط عجنجكمم  جلمت جلمتيط ي
ُّـمل نعجنال معخيخلش حمال مصلكم جنالجلتبلكقعغ حممث ظظال جفت جل َّـىعع  ن جعميمثمك عحص يعجنمئ ه ي ي

 ...هعيجلتبلكق ظُّـٰهلك
 روثودّ دل ذعوم وثوب: طضصاذربصط اذثط

ف عخفجيمبع مغ غقع مملكن عجن فهني مم ه نعمغبلكش جنىغن نمغ عجنمتبلكمعلكغ  جعخص حممث شومغ

.يش نحكمثمسجخ جعمثلكن علكالم عجنىععغ مض عخفبحهن عآلنم هن عآلجعحلكغ عجنتلكجنمثملطصصك: هنمهبلكف عآلهثيغ) ص(
عجليطش جعتخيمبمثمئمل جفس قعفن ظهنحل:  عهثحييع)ص( عجليطش طضك: مخهتمثيط عجنمئ ط ممىعجن خف مخهتمثيط عجنمئ

.ضضص كصف: يجنمبسمثيط عحلمثيطقه
عجليطش عخفجيمبمك )ص( .طصصك): ضص( مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
عهثلكغط عق مممب فغينعحلمث مغ ه هنتمههيملههتلك هن فطي مغ  .! جعلكجن

يع :اجلواب ف عحل ق نمغ شين عخفهبهئمتلكغ هنحيلكَّـيع مكهت فَّـلك  ن نجنمثسمن جلمثمت نمغ
يمعمئيطن جمحق هنيعغ ل ممخص ل  يمكحل نمعبخيي ي يلك نظظمبمثي نجنمثيغ قعمعمثى هنجعمتلكظ جلمف قجن ي ُّـمبىغن ش هلكه

غ عجنىععجخ مغ ف هن عجن غ نمغ فَّـلك هنمئتهش قعهتلكش نمغ ف عجنت نمغ مغ  حلمئمثمئمل عجن
فن جنميحقنش جع َّـ ههنلك َّـ هنهيتمئيع ق مض نمغ ف عحلمئمثمئس نمكهمكهت مغ قع ع نش جنىعجن عجن

قعغ ن ف عجنحيهت مغ غعجنمملكن جن غحمهتش هحيالم نمغ  نَّـ شتمب ش جعلكجنميحقه نمغ
غ جعلكجنىععغ عخللكك مغ عمغمك معخيلكمليجل عجن  . جعىععغ عجن

وجٌتمثيل وٌحديث وحدة ا   ود 
ي عجنخيلكقم عخفتمسجن عجنسمثيط جفمثيطق عيخملكم ن مض ي يهنحل خميطق  ي ُّـجهب جع وهثمئمب حليطُّـهني

ف نجفمئمثمئت عآل مغ هنمثتهتلك جعي مم يعجلتبلكقُّـمل نيلكالخممثملخفسمسجنمل نجفيطغ عجن يهنلك جليطعن نخممث  :ي
يجفهئ ظن مجلكجلمل هن عجنيعَّـبلكهثمثخل نقفنع عخفيطُّـمتمل مض جلهتيط حفالحممل ظمح ع ي  جعهئيع نفحفمب

ن جل عجنمت ش حميبجلمبمث نحكمسجن يهثخي مغلكظ هثبمثمتلك نهنخي ممتلكغش : مئلكم حص ظجع جعهئيع نممتلكجع
ع جن ع: ط خملكمعإل نَّـ مض ممتلكجع نمغ :حممئلكجن ش خملكجن : هنلك معهيسحقنط خملكم ظجع جعهئيعن: هثخي

ن هثبمثمتلك جعحنسهسعم هنمتهتَّـىعع عجنس ي جلمت مض فُّـمتمتلكش نهنلك حم ن  ي يظش حمٰهح عجنيعَّـبلكهثمث
ع هممىععجعلكي عي ي هنلك مملكن هثبمثهئعإلن :يمممبهت نخملكجن  .هلك نهبتلكهثهقنقع ي عي نهنلك مملكن ممتلكجعهئي

ع هن جلمتيطن  عجنسالن حمخييعم جعىعجن حكمبخصن حميطجللكَّـ عمل ظهنحق عخفهسهنمتخل جلمبمث .نحفيعمغ
ع عجنسهسعم جعخيمثمت : نخملكم حص نش حمسمسجن يعن َّـىعع حفمبمثهيت عحلمئمثمئ نعجع جلهب حملكحكمسجن ي

م بالقول : حممئلكم حصعجنسالنظهنحق عخفهسهنمتخل جلمبمث  حممسهنيع  . بل بالفعل،ما نقول جواب

ش نُّـهبهئمت هنيععمغخيمل )ص( ي نخميط ظخكلكق ظجع جفلكهنيط عجنجكمممل حصىعن عجنجهبهتمل نظمغلكغ جلمتهتلك جعجههئ هنهيمه
عجليطش عخفجيمبمك  جضمث عجنيطُّـ جع جليعمح : ط ممىعجن عهثحييعضطلصطك): صص(قجن مض مخهتمثيط عجنمئ

.صضصك: عجنجهخمهمثمل عجنبلكققغ مض عجنخييعحملكن عآلحكالهن



ف جفمئمثمئمل مغ ضضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ه حممبخص عخكتخي نظلكق مممب هثلكقعشخكخيلكجنمش نجع هن عجنهيحوظ جعلكجفٰهلكق خ ي ش حكمسم جلمبمث ي

ار :الن عجنيعَّـبلكن نخملكمعجنس  ط يا رهبان ما وجه ا
 .لكقي َّـىعع مممب نمغ عجنمت:حممئلكم عجنيعَّـبلكن

ه وجه : عجنسالن حممئلكم جلمبمث  وجود  ثم ... نخميعظ ،اهللاّفهذا ا نما تولوا  َأ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ

ُوجه ا ْ ْ ...ش)ضصص: عجنبمئيعغ( ...َ َ ه ُ م و ِك إال وجهه  ا ِء ها ْ َ َ
ِ َ ُ َُ ْ ُ ْ ُ َْ َِ ٌ ٍ

َترجعون ُ َ ْ ن مممبهت جعىعجن جلمف ُّـيطن نظلكقنعش)طط: عجنمئمهيس( ُ ي حممسحكمب عجنيعَّـبلكهثمث  ي
جفيطُّـ جللكقحمخل  .يهن

ف جعلكجنبحيع حممئلكمجعخييط قجن قمميعيجغ  مغ ه عيهنحل هنثلكي نمعجهبمثهتلك جنمب  جفهئ: ه
هنلكهظُّـٰهلك ع ُّـ ه ظن جفمثتلكن عجنبحيع عمغتهبخي ع جن جلمتيط ممبحقَّـي ُّـلك حمالن هثح :  نخملكجن

مغ عمل عجنبحيع  نعجنىعهيجلىغهنمتلك جلمف عجنت فنن نجعيطنهث هنخييطنهن مغ  ش هثح جع هن
مغ عجنمث نهثمه عمل جفرضمعيالجعيطحم ي هن ظن معخيمبهبمتلك مغهتت نمعخييعحممتلك لكيعُّـمئ جفت هثت ي ي  طي

هآلهثلك جعمئمثمتلك هنيطغ ي  .هنلك هثخييعحم ني هثخييعم هنهئلكهث ني مغهتتن هثسهب جع ه هنتجيلكنجنملي
عذ جنمثيغ َّـىعع عجنهئالن ُّـمبمث جعهئ ني ُّـلك ظظحلك: حممئلكم حص ممبحقَّـ مح نعحف

 نَّـىعع جنمثيغ جعجهميمبهئ ني شي آلن عجنبحيع ظجلحي هن ظن ُّـمه عجنمث ظجفيططجعمسهنثلكجنهئ
ع جلمت ني معتهئمب ش حملكحكهئت ع جعخييط قجن جعهبث َّـىعع عجنهئالنيَّـ هن هنمئلكهنهئ  جع شهب

ن جعيطنهثيهئ معخيتمئيطنن ظهثيُّـهئهيمثهئ ظهث فن نهنخييطنهن مغ فنن جع مغ  .هئ هن
ع جن مغ ييجعيطمتهيخيمتلك ني َّـىعع عخفمت ُّـيطحمخيمتلكش َّـىعع عجنهئالن هنلك ُّـ: حممئلكجن ي جنمتلك هن عجنت

فنييجعيط نشعجنمث  . جن هن عقخكلكفهثلك عمل هنخييعحمت نفيجنتمتلك عمل نمغ
قغ عحللكم  خل حص مض عجنبمثلكن شي نظن عخفمت ي ُّـهيمثيطشيحممبخص جليعم عجنهئبحق ظ

عذ عجنبحيع عُّـلك  :نخملكم مغ عجنمث َّـ هنخيهئ عجنىعهحف هث نمعيعُّـيطنن عجنت ي ظهثت معجيمبب

جفمثيطش جنمبجهمثىط عجنمهيطنم)ص( ).ضص(ش عحليطُّـهن قخم )طص(ش عجنبلكغ ضضصك:  عجنت



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش ش نعخفحمثيش ي ُّـمتهي جل عخفحلكك ه جضمثيشنَّـ نظهثت هنخي ن جع ي جعهئ نظهثت جضلكلك

ش نعجنبحيع جلبلكقغ مغهتت مض عجلهتلكغ حمهت عجنبحيع ش ظهثت حممثعجنىعه جل هجع ي حممسُّـمتخص مع
 حملكجنبحيع هنخيهئ نظهثت هن عجنبحيعش نظهثت مض طظ نجنمثيغ جمحق عجنبحيع جلمتيطمم خ

ش نَّـ جنمثيغ جعميلكألمك ش نَّـوعجنبحيع نعجنبحيع حممثهئ ش ني ظهثت جعميلكألبخل جلمت   جلمتهئ
 .ظخميعغ عجنمثهئ هن ظهثهيسهئ

ع َّـىعع عجنهئالن هنمت نش شحمحخل حكهبخي ع مممبهت عجنمث نخممهيطنن جفت ُّـمئتمب ي خملكهن ي
ومت نآله قهثمكهث معمئتمبىمس: حممئلكم حص ي َّـىععطي ع جن! ظحكتح يآلهث خممبمن :  حممئلكجن
 هثح حممث َّـ عخفلكظ حممئيشش عجنىعه نش هثح حممثعجنىعه هثح هثجيمبب َّـ عجنىعهعجنبحيع 

 .عضالجنمتلك جل لكيعُّـمئ نجفمثيطعهثمتلك جلمتيعي   حمخص ظقفغ هبىععشنظُّـ عخفلكظ هن عجنبحيع
عخم مض هثهييغ ي عي  هنلك مملكن ممىعجن نهنلك خممبمنعإلن: حممئلكم ممبحقَّـ ي نعجن عحل

ه آلن عجنبحيع نعخفلكظ خظطعآلهنيع ش ه ظظالهمثيغ جعمثمتهتخص هنميلكُّـيعغجن مض عحلمئمثمئمل نه نعجفيطي
فش نعجنبحيع عحكهحملكخفلكظ عحك مغ  جن جعحسمك ه جنمببحيع جعحسمك عحلمئمثمئمل نعجن

ظمثلكغ   .يهثبسلكك نعيهثتجهلكق جلمف عخفحيلكَّـيع مممبهتلكنعييعجنهئخصيغ نعخلمه
ش نهظلكق جللكقحملكنحمخييعم قجن جعخيٰههت  ظهثهئيع عجنبخيىش  جعلكجنبحيع نحكهئمن جلمت

جعلكهحفيع نممهييع جعىعجن نقمغ جلمت هنجييعنفععي  .ه جضج
عف جنهئلكن عجنىعهن  جفهئمثمن جل جنسلكن عحلمثتلكن جن جفهئمثت جل جنسلكن عآلهن
 . نممالرلك مغلكألىغه ظحمثحلكهظُّـٰهلك

يمب مض  عخلمسن حمهئىعجن خكشينعقع حتمئ َّـىعع ع شلكمبمك عحل ي حممشش عقع عمغتهبخي
ش حممئلكم َّـىعع عجنمتب ظن عآلهنلكن ظن  ي ع جل عحل يجلمتيط هثب ظن عهنلكن ظن جللكقم نحكمسجن ي

ي : عجنخيلكقم ش نَّـ عجنىعهيعن عحل هث َّـ هنخيهئ نظهثت هنخي ن جلمت نمعجيمبب  معسمسجن
ش نعخفحمثيش ي ُّـمتهي جل عخفحلككش نَّـ هنخيهئ ظُّـمتخص هجضمثيش ن جع ي جعهئ نظهثت جضلكلك

ش نَّـ ظخميعغ عجنمثهئ وى ثالثة إال ... هن جفب نقُّـيطمم مممتت ون من  ِما ي ٍ
َ َ َ َ ْ َِ ُ ُ َ



ف جفمئمثمئمل مغ طضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ِك وال أ إال هو معهم  سة إال هو سادسهم وال أد من ذ ْهو رابعهم وال  ْ ُْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َِ َِ َ َْ َ َ ََ ََ َ ََ ِ َِ َْ ُ َ ٍَ ْ ِ

نوا ن ما  ُأ َ َ َ ْ َ
ُهو األول واآلخر والظاهرش)ض: عخفجلكفجنمل( ... َ ُ َِ ُِ

ْ َ ْ َ ل ُ اطن وهو ب ُ وا ِ َ ُ َ َُ ِ َ ْ

ٌء عليم ِ َ ٍ ْ ثم وجه ا... ش)ص: عحليطُّـيط( َ نما تولوا  ُأ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
 ش)ضصص: عجنبمئيعغ (...

ه ترجعون... م و ِك إال وجهه  ا ء ها  َ ُ ُْ َ ََ ٌْ ُُ ِ ْ َ َ
ِ َ ُ َْ ُ ْ ِ ٍ ْ َ  ش)طط: عجنمئمهيس( ُ

مغهتت حمث قعمع جلمتهئ ني ظهثت جعميلكألبخل جلونَّـ جنمثيغ جعميلكألمك ش ظُّـمتخص مع يمت  نمغهت ني
فنن ظ  يظ نمم خ يظش جع َّـ مم خ يظ نَّـ جلخل مم خ ي نَّـ هن مم خشنمغ

فهجع خملكأل ش نجنمثيغ جنميحقن نمغ ش نَّـ ه ني حفلكقمغلكهش ي قَّـمتلكه ظظاله نجعيطنهث قعأل
ش نيعآلنم فنش نعهث جنهئعي جعىععمع مغ ش نعجنبلكلك جع ش عجنحيلكَّـيع جعمههيلكمع يحفيع جعهئخصيمع  ي

و نظنعنش نهن مم عهثيغو جفخليهنهئلكنش مض مم  . نمغلكني
نش حممئلكم حص ع عجنمث مممبهت نخممهيطنن جنمثمئتمب يحممبخص حكهب عخلمب قجن خملكهن  ى مس:ي

ي َّـىععطهثمعمئتمب  .!يمت نآله قهثمك ظحكتح
ع جن ف:يآلهث خممبمن: حممئلكجن مغ ش نجنمثيغ مض عجن ي هنخيهئ نظهثت هنخي ي عي  عحل

ف ش نجنمثيغ جنميحقن نمغ يمل ظن َّـمتلكم ش نهثح هثخييعم جعلكحلمئمثمئه ني حفلكقمغلكه ي قَّـمتلكهَّـ
فعغ مغ ي جمحقن هن عجنخيمئ نعجنمتهييغ نعآلحمالم نعآلمغيععن نعخفمب نعجل وهن

ش حمخص ظهثمن ش نهنلك ظقفغ جعىعجنه هنمبحيطهمملكحميعي عي نجمحق قجن عظهثلك ي عي  قهثيطُّـ عجم
ي نلكيعُّـمئ  .نعضالجنمتلك جل عحل

يعإلي ن: حممئلكم حص ش نهنلك ظقفغ  هنلك خممبمن جنهئ جمحق عحل عخم  ني جمحق عجن
ش  عظمم ش نظحفجعىعجن عضالجنهئ نعجم يمقمم عُّـلكن جلمف جع خممبمن هنلك خملكم َّـ جعمتهيس

ش نعي يجنسلكن هثبمث جنوظ ي حممسه خي هم آياتنا  اآلفاق:  هنخيمت خم ِس
َ ْ

ِ َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ...

جن)صض: يحممهمبمن( سماوات واألرض: ش نهنخيمت خم ِا نور ا ْ َ ْ َ َِ َ ُ ُ ق( ...ُ : عجنمت
جن)ضص ِهو األول واآلخر والظاه: ش نهنخيمت خم َُ ُ َِ

ْ َ ْ َ اطنُ ُر وا ِ َ ْ َ ش )ص: عحليطُّـيط( ...ُ
م ما : ظ خملكم ينآله خ عبدون من دونه إال أسماء سميتموها أنتم وآبآؤ ُما  َ ُُ َ ُ َُ ََ ُ َ ُ َُ ْ َ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ َ
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ين ِك ا عبدوا إال إياه ذ ر أال  م إال  أ ُأنزل ا بها من سلطان إن ا ُ َُ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ

ْ ُ َْ َ َ َ ََ ِ ُ ْ ِ ٍ َ ْ ُ ِ ِ
َ َ 

علمون اس ال  ن أ ا َالقيم ولـ ُ َ َْ َ َ َِ َ ْ َْ
ِ َ ُ حك( َ وط نمس)صض: ُّـ َِك َذ:  خملكمى

شاء وا ذو الفضل العظيم يه من  ِفضل ا يؤ ِ َِ َ ُْ ْ
ِ

ْ َ ْ َْ ُ ُ ََ ُ ِ ِ ُ يط آلهث )صص: عحليطُّـيط( َ
وُّـخييعم ظن مم نعجفيط ي ش ممخص خملكم ظُّـٰهلكُّـ هنلك ُّـخييعم قجن ني ي ِن  ِإ: همئيطق جلمبمث

َِك آليات ألو اَذ
ِ ْ ُ

ٍ َ َ ِكرى ألو ِإ... )طصصش نضض: لك( َ ِك  ِن  ذ ْ ُ
ِ َ ْ َ َ َ

ِ
اب ِاأل َ ْ َ سمع  )صص:  عجنىغهنيع( ْ ن  قلب أو أل ا ِمن  ِكرى  ِك  َإن  ذ َ َْ ََ ْ ْ َْ َْ ٌ َ ُ ََ ََ َ

ِ ِ
ٌوهو شهيد ِ

َ َ ُ  .)ضص:  م( َ
هجفيطع هنهحمخييعم قجن جعخيٰههت نخمب هنمت نظلكق جللكقحملك ش نظهثهئيع قجن جعخيٰههت ي

جعلك هثلكه هنجييعنفعهنقمغ جلمت جضج ق جعشه هنمبخي  .... هنمت نهن ظهنثلكجنلكإل هثخي
)ؕ(آبؘ ؘ   

ف عجنخييعحملكظ عجنرضنقههن  ق نعجنتجحل نهنمئمه ل عجنحيهت ض ي َّـمتلك ظن هثبحهن هن
ط آلن ه حصىعع عجنبحهن ظرمثمليهن قجن يعن ط جفمثهن يعجنخييعحملكهثمثمل مض عآلجعحلكغ هملي حفلكظي

ش حمهئخص متحيلكن عخفخييعمضعجن هثمثمليععُّـمل يظن عجن عجنخييعحملكذ ُّـيعمعهئىغ جلمف قجن  يعجنهيمبسهيمثمل يعجنهئ
جنمثملش حمهئىعجن عجنيععُّـمل  هثمثمليمعيعمعهئىغ جلمف هنبيطظ عجنخيمبمثمل نعخفخيمب هئىغ جلمف مع معيعيعجنخييعحملكهثمثمل يعجنهئ

ق نعجنتجحل  َّـىعع عخفبيطظ عجنخييعحملكذ ُّـمئلكجع قجن عخفبيطظ عجنهيمبسهي يش نجنخييهنبيطظ عجنحيهت
ش حمخص معمتحييع جن عجنهيمبسهيمل جلمف   عجنحيلكَّـيعش يظهث ُّـمتحييع جن عجنخييعحملكن جلمف ي عجنخيمبملشيظهثنسلكمممث

 . عخفحيهتيعيظهثش ُّـمتحييع جن عجنخييعحملكن جلمف م عخفخيمبيظهثنهنلك معمتحييع جن عجنهيمبسهيمل جلمف 
م جلمف جفمئمثمئمل عخفسمسجنمل َّـمتلك خم ق نعجنتجحل ييجعيط شنجنمب ي هن جعمثلكن هنخيمت عجنحيهت

م  :حممتمئ

عق)ص( عق نهنمتب عآلهث .ضصصلصصصك:  مغلكهن عآل
ى قجعخص ظخيمك عخفجيمبمك َّـمتلك جلمف عخفبتيطألخل مض فقعحكمل عجنخييعحملكنط نجنىعع حممثهبهئ خف جل جلمبمث حمهت )ص( ى و ي



سشس................................................................................وأىنماقح اقحننحد ىنلنلب
ننال اخلرب : حن ةلحقص)االنمكاف( و)اقحخحح( :ّ رن اقملب زنملمحّاقدذيل

 . أوخذدح: وننمحمنحسوخت وانمكج :ًاس ننالءقمم
 زناينلمح نلخحس وقلازنمح )اقكنحر(س ونناء ّ نلنث اخللخّوعمنح ةمحن اجليل

 .)اقخكحن(
ظنحر ذات احلّج اينكملب وقامالهتا صكالىنخ اقلتفار فنح ّوأقا اينلمح اال

ٍ ومنمخخنا زناسجزنلت منلنمّنا ليض إىل اقدذارن أو احلمحل  ال ةٍ قح األسامء زنمذحّ
ًصريورة اينكمج قلنتاس واينتاد قح اينكمج ةح اقتات  أو ةح أو االحتاد ز

ّاينكملب زناإلطالق اقتايتس واقدلنت ةلمخ منلنمنا زندلني ّ  قح األسامء اقدخ ةممح  قاّ
ّأن مندكج هبا اقتات ىنني منمثهلا عح إطالفنا وظنحرةا زن  .سامئنا وصلاهتاأّ

ّواقلحل زناقكنحر ـ ةاةما ـ إنام :  اقكنحر زنلحقحب ىناقت اقرتقف أزنحزوةلت
ّةلمخ زنح صريورة اينكمج قدلنما زنقء قح اقدلنمات ٍّ ً.... 

ّوعمنح فاقكنحر عمت اقلتفاء إنام ةح زنملمح منلني اينكمج ومنمثقح عح إطالفح  ّ ّ

قح اقخاب ) ّاقدلني اقدار(ةتا اينكمب أن ةلحد قلتاءمنح زنلت االندناء قح اينخذب اقتازنث 
ًنذته سنال واخذااقداقب فخ ً.

.ّقادة ننٰى: ّقادة ننٰىص صذاح اقملبس اجلحةتي: قلذج قلاةنث اقملبس ازنح فارس:  انكت)س(
ٍعخارة عح اقتات زناعدخار صلبّ واقدلني عمت اقلتفاء )س( ُ قح اقكلاتس وةتا قا ةككمت عمنح ٌ

ون عمح ّعمتةج زناالسج اقلتفار أو االسج احللنلخس رن فخال االسج اقملكخ اقتي ةلرب
فإذا الىنكما اقتات زناعدخار  .ّإن االسج اقملكخ ةح اسج االسج احللنلخ: زناسج االسجس أي

ٌ قح اقكلات ةمحن عمتنا منلنيٍصلب ّ قح اقدلنمات احللنلنبّ .س وسنأيت منلكنمح فنام زنلتّ
س سلنت )ّاقدذيل واقكنحر رن اقلتفان اقمكتي(ّمميل وظنحر در عتفان نكتي :  انكت)ش(

.شسشص): شش(ص قتقج متننت اقلحاعتس اينكمب صش ص:رىننمنان
ّرح متننت اقلحاعتس قمخنت قامل : انكتص وشسشص:  متننت اقلحاعتس زندلمنلب األشدنار)ش(

.سسس صسج: احلنتري
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يعمل هنيععمعمك عجنتخيمثمتلكغ عجنت معخيخل هبلكش حملكخفجيمب جلمتيطهنلك شيعف جل علكالخم جعلكجنتخيخل  ي ي

 َّـي معحيهتيع جعىعجن عجنتخيمثمتلكغ نعجنمتسمك نعآلضلكحملكغش نش نهثسبينعجنتمتىغم عمل هنحيلكَّـيعن
ق جلمتيط عجنخييعحملكظ  .هنخيمت عجنحيهت

حص ق مض خم ومكهتيع: حمهبيععف عجنخييعحملكظ هن عجنحيهت و و جنمثيغ هنخيمتلكن ظن عجنىعه مكهتيع و و و ي
ينمغيط جعخييط ظن مملكن هنخييطنهنلكط ني هنخيمتلكن ظن عجنحنظ مملكن حضهيمث ي ه يلك جل عخفجهلكجليع عحلسمثمل ى ه

ق َّـ ينهن حفالم عجنتمتىغم جلمف هثح عجنتجحل يظن عخفجيمب : حمحيهتيعش جع هنخيمت عجنحيهت ي
ق نعخمخيمثمل ن هنتخيمثمتلكش نَّـىعن عجنتخيمثمتلكغ ظهن هُّـهئ يه ي و هثهييغ ظهنيعُّـملهي ه جفمئمثمئمثملي ن هنمتجهمس ي هش معهئ

 .ييهثتىغعل َّـىعن عيجلتبلكقعغ عجنخيمئمبمثمل
قي ظن:عحللكظن يمض هنيعظغ عجنتخيمثمتلكغش مثحيهتيع حمينُّـتمتىغم عخفجيمب يُّـتجمف  جعمسن َّـ  عجنحيهت

ش نجنهئ ن عخفتخيخل جمحق عخفجيمب ينجفمثمتألىع ُّـهئ ي عخفجيمب جلخل عخفتخيخلط آلن عجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخص و ي
ي عجفلكلك ي معمئلكجعحلهمخلكُّـىغ  .ي

ق عجنجههبيغ نهنلك معسجي جلمبمث هن عخفيععُّـلكش  ق يحممشن نُّـهبهئ عجنتهبثمث جنىعجن جعمت هث
ن جن  نجنهئمت عقع حكجي جلمف عخفيععُّـلك نعجنىغمغلكف عخفختمب شعجنجههبيغ جعىععمع ي جن

ش حملكجن عن عخفيععُّـلك معمب ن جعمسجن عن ُّـتمب عجنىغمغلكمغلكغ عجنت ن مض عحلمئمثمئمل جنتمب مبيعآلجن
ق عجنجههبيغ هن ن هث ق عجنجههبيغ جلمبمثهتلكش حممثهئ ل هث ي حكجي ي مم هنلك مملكهثمن جنتمتحق جن

 . هن عخفيععُّـلك هن عجنجههبيغه نجنمثيغ خظشعخفيععُّـلك
)ؖ( ؘؘ ؘ ؞ؘ   

عل عجنخييعحملكظ  عجنيعن جلخل هن ظهث ن جعخل هث يُّـهييعخم ىش حممسجفيطرلك ل نَّـ هنلك ُّـبحهن يهئحلى
هن عجنخيمئحلش نَّـمتلكم  عيهئحلَّـ عجنجلمت مض جلمب عخفمتجي ل   ظحفيع معيطنق جلمبمث يممحلخفهيهت

عجليط: عهثحييع) ص( عجليطش: ط ممىعجن عهثحييعضصص ك:)ضص( عخفجيمبمك شمخهتمثيط عجنمئ ي عجنسمثيط خف مخهتمثيط عجنمئ
ضضصص كصف: عحلمثيطقه .يل عجنتخيخل عجنثلكذط نحكمثمسجخ حصىعع عجنبحهن قُّـلكفغ معهيمهمث مض شلكُّـمل هن



ف جفمئمثمئمل مغ صضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ش نَّـىعع عجنتهبمثمثىغ  ف عحلمئمثمئ عخللكقمغ مغ ظ جع عجن جعخيىش ظجعحلكغ عجنخييعحملكن نُّـ

جلخل هنهت ه مغيطعسنعجنتهييعُّـ جعخل َّـىعُّـ عجنمت جلملي عغ جلمف مصهب  هن و مض عجل
 .عآلخكهئلكيغ عجنت نعمغهتمن عجنخييعحملكظ هن خمب عحلهئخصظ

عل عجنيظهنلك ن  : حمهتيهئحلظهث
ش ظن  عيعجنهئحل :ّاألول هن ق خفهيهت هنمثملش نعجنت معخيمت معجيلكجع عجنمه يعجنهئمبمثمل عخفهيهت ي

جنمل هن عآلحميععف عخللكقمغمثملش نَّـىعن مممبمثمل هعخفخيمئ ي ه حممبسهيمثملي ه قَّـمتمثملي هجلمئمبمثمل ي ف جفمئمثمئي  ز ي نمغ
 .حصلك مض عخللكقف

ش ظن يعجنهئحل :واذثطين عخمخيمثمل عخللكقمغمثمل عجنخييعحملكهثمثملش نمعخيمت  عجنسخي يعجنهئمبمثمل عجن ي ي ي
ف عجنسخي عجنىعه ُّـجههب مغ و مم خظعجن ه ني ُّـمئلكجعمب خظي  وملي عهثخيىغعجنمثو هثح هنمئلكجعمبملشى

ن عيهنتمثلكقمليعهثهيمهلكجنمث  جعخيخل هنلك جع عيخكجكعمش  نظحميععفنيهئحل حممثهتلك جعخل عآلهنيع عجنش حممثهئ
نمملكجنمتهييغ ملش ي نعيخكجكعم جعمثمتهتخص جعلكجنخييطفُّـش جعخل عجنخييطف هنألمل نعجنخييطف جلهلغمملكجنتخصُّـىغ

عَّـلكش  ه عجنمتهييغ جنمثسمن خكمثأللك جمحق عجنمتهييغ هنتخصُّـىغغيحممشن نخم هخم لكش جع  جلمتهته هنمتهيمهمبمله
هتلك جمحقَّـلك هن مغهتمل مخلكُّـىغَّـلك جلمتهتلك جعلكخكتخصم لك جلمثمتهتلكش نجنهئمتييظشَّـ َّـ هن مغهتمل 

عَّـلك فنن عجنخيهئيغش حمي مم عجنمتهييغ جلمف َّـمتلك َّـ عجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخص لكجنتخصُّـىغ هنلك معجهتهب خم
ش يجيمب جعهئعخف نَّـ عجفلكلكمل لعآلجفلكلك  ن نعمغيطعهنلك َّـ فنهث خ ي جنهئ ه حممثهئ

ن حممث لهجضمثجيلك جع   .عجنتخصُّـىغ جعلكجنهيمئيطعن هن عجنجييعحمخل ي عجنتخصُّـىغ عجنتمئلكجعحل عجنىعه ُّـهئ
ع اإلحا قاب وا ع ا ّا ّ ّ  

جل عجنهئحليجحلك  وجليعحممن يمعمئيطن هث هن عخفمتجيمئي ش ي نعجنهئحل عخفهيهت  عجنخييعحملكذ عجنسخي
ونعقع فخممئمن جل عجنتخيخل ي عجنهيهئيع ُّـهبهئ جن ظن معتمتبو عجنمتحييع نظهنخيمتمني ي عمل هث

ف ننلكيلكم هنتخيمثمتخص مملكن َّـمتيش حميعجعيعخللكقمغمثملينعجنتخصُّـىغ عحللكظ جعخل عخفتخيمثمتلكغ  ن عنمغ
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفن ظهنحلش عخفجيمبمك : عهثحييع) ص( .ضطك): ضص(مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
هن ظجفيطرلك جل عيحفيع جعتخصن عجنىععغ هنثال ممتخصُّـىغ عجنسخصظ جل عآلقك نقُّـيط عهنتخصُّـىغ

ف نهنحيلكَّـيعن  مغ جل جلهبيعن ل هن عخفسلكجضمل مض عجنتهبثمث ل نجنهئمتيلك عقع مغألمتلك عمل عجن
م هثيعه  جليظن حمس ف يمشن عجن ظحفيع هن عجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخصط حمهلكَّـمتلكم هث مغ متسبمل جعخل عجن

ف َّـ عجنمتسبمل جعخل عجن مغ يمشن  حمي ل ممخص معمئيطن ل عجنسخي نظحميععفن نجفمئمثمئتيهئحلنعخف
فيهئحلعجن مغ فيظهث ي ش مض عخللكقفه عجنسخي هن ظحميععفن هن مغ فَّـلك نه هن مغ َّـ يعهثخص  جع

ف مغ ش نَّـىعع يمتلكمع معخيتمق هنحيلكَّـيع جن معيطميمعخيمثيحممشن  ش هنخيهتلكههن  جلمبمث نمعجهحق عمل جفمئمثمئت
  هثسلكن يمشن عآل حمشعجنجيبمثخي عجنىعه َّـ هن خمبمث عآلهثسلكن نظحميععفنيعجنهئحل جعخالم 

ف لعجنجيبمثخييعجنهئحل عجنىعه َّـ ل  يعهثخص  نش مض عخللكقف جل ظحميععفنه جحتلكقه جنمثيغ جن نمغ
ف عآلحميععف مغ فن جع ف جفمئمثمئملشنمغ مغ عخم نعآلجلمثلكن َّـ عآلحميععف ه حملكخف  مض هنت عجن

 .عجنجيبمثخييعجنهئحل ي 
فيعجنهئحل يمشن عجنسخي حميعجنهئحل جعمثمتخص مض  مغ  ش جعخص جليطعنه جضمثيش مض عخللكقفههثهيس هن

ش يعنظحميععفن هنحيلكَّـ جفيطغ عجنجهخمهمثمل جلمتيط عخفحمئين نخضمبمثلكمع مئخل هن ينَّـىعع َّـ هنخيمت عجن
غ نحكمثمسجخ حتمئمثمئ مض عجن لعجنخييعحملكظ ف نعجفيط ل عجنمئلكفهنملبح مغ  نَّـ هنت ي خكخيصه حملكجن

عخم نجلخل عحلمئمثمئمل فعغ هنحيلكَّـيعشعجن مغ  .ين نخضمبمثلكمع نمجمث عخف
 عجنتخصُّـىغ جعخل عخفحمثيش يمممثهيمثملنَّـىعن عحلمئمثمئمل معهيتِّـ عجنبلكغ جنمتلك جلمف هنخييعحممل 

م عجنخييعحملكظنعخف  ي عجفلكلكهَّـ مخلكُّـىغي عهثخص تخصُّـىغ جعخل عجنحيلكَّـيع نعخفحيهتيعيظن عجن: حلكك نخم
حفيع هعش حممبمثيغ عجنحيلكَّـيع هنتخصُّـىغيي معمئلكجعحل ن ظجفيطرلك هنمئلكجعال جن ه جل عخفحيهتيع جعهئ

 جعلكخفحيهتيع ه جضمثيشش جلمت جعلكجلتبلكق عجنحيلكَّـيعههثهيمهلكمش جع َّـ هنتخصُّـىغههنمتهيمهال جلمت مخلكن عي
 . هن خمب عجنحيلكَّـيعه جضلككشنعخفحيهتيع

عجليط( مض مل عجنيطُّـ معيعممخملكم ظلكأل و عجنتخيخلينع :ي مض جعمثلكهث خفلك معمئيطن)مخهتمثيط عجنمئ  ش

عجليطش عخفجيمبمك : عهثحييع) ص( .صصضش نكططص كصف): ضص(ن) ضص(خف مخهتمثيط عجنمئ



ف جفمئمثمئمل مغ ضضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
ىهثخص ُّـع جفلكلكملش ي جلمف حكبمث عآل ظنش لك جلمف حكبمث عجنتمئلكجعيهنع:  جلمف نمغهتخلىقيتمهي

ى جلخص ُّـميلكُّـيعى عجنحنظى هنلك جع ُّـهبتلكقي نقجن آلنطههنتمثلكق جلمتهتخص ظظال عيىهنيع ظشمب لك يهنعنش ي
نظ غون ُّـهئ غ ز جنمبهبتهبمثىغو ظهيملو جغب مئلكجعالغش ت جلمت مملكخفىهتلك خفلك ُّـهبتلكقى هنمئلكجعمبونجغب

نظيهنلك عن غون ُّـهئ و جنمبهبتهبمثىغ نجليطنو ظهيملو جغب هتي حفيعش ممتهبمثىغى جغب ىلك جن  هن ز عجنهئش
ش نعجنخيلكنعجفمثهن  يهث مم س سهث جللكنش جعلكجنمتسبمل عمل ع هن جفمثهن ي ى نمغىغألمثلكمعىمغىغعألظي : ظه [ي

 . ...]يلكمع مض عجنخيلكني نمغىغألمثيعمل ظمغىغعظ مض عجنهئ
ُّـ:ينهنخيمت هنلك معمئيطن ق جلمف هثح ي ظن عجنتخيخل نعجنتخصُّـىغ عهثخص ُّـتمه ى ي ي هعهنلك مخلكُّـىغ: ي  ي

همعمئلكجعحل ظن مخلكُّـىغ غ ي ني شمب ظهنيع عيهنتمثلكق هنمتهتخصش نعآلنم ُّـخيمت شي عجفلكلكي جغب
غ هنمئلكجع معمب عجنمههيمل خفلك ُّـهبتلكق جلمتشىغي جنمبهبتهبمثوظهيمل ن مخلكُّـىغع هن  نجغب هش حممثهئ

يخمب عجنجييعحمخلش نظهنلك عجنتخصُّـىغ عآلجفلكلك حممثخيمت  غ ظهيملي  نجليطن شيتهبمثىغ جنمبهبوجغب
حفيع غ معمب عجنمههيمل جن ن عجنتخصُّـىغ شجغب ن عجنتخصُّـىغ ش و نعجفيطوهن لكيعم حممثهئ نُّـهئ

عمغ ن هن مغهتمل عجن عمغيط هنتخصُّـىغيطش ظه ُّـهئ  ه عجنهيلكخميط هنتخصُّـىغي ي ظنش جل عجنهيلكخميطهععجن
عمغيط ف مض عآلهثسلكن نعجنميمت نعجنبمئيع نعجنسهب جل عجن مغ عن عخف ش ممجمتيغ عحلمث

ونعجنجيحقش حمهئ نعجفيط عن هن َّـىعن عخفمهلكفُّـ ُّـمهيطم جلمبمثي ي ي ظهث َّـ شي ظهث جفمث
ش نعجنخيهئيغ جنمثيغ ظحمثحلكط آلن عجنتهبمثىغ عهثخص  عن حممئيش نجمحقن ي ُّـمهيطم جلمبمث يعحلمث ي ي ه

ف مغ همملكن هن َّـىعن عجلهتمل حممئيشش ُّـخيمت ظن َّـىعع عجنهئ هن ي ش نجنهئ َّـىعن ي ي مض عجلهبمث
فغ مغ وعآلمغىغعظ نعجلىغألمثلكغ جمحق هن في مغ عن هنثالط آلن جعخيٰههتلك هن ه مض عحلمث ي  ه

ف مغ ىحممثخص هثح حممث حملكجنخيلكقم ي ُّـمتهئيع عخفميلكُّـيعغ جعخل ن. نجعخيٰههتلك عيحفيع جمحق هن
ف عخفميلكُّـيعغش نجنهئ َّـىعن عخفميلكُّـيعغ عهثخص  مش جع َّـ ُّـخن جلمف نمغ يعخللكجن نعخفخمب ي يى

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفن ظهنحلش عخفجيمبمك ) ص(  خف ط نممىعجنضطك): ضص(مخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جنمبسمثيط .ضصض كصف:  ممخصم عحلمثيطقهيمخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش ي هن لكيعم عخفمئمثيط ظُّـٰهلكش مملكجنمتهييغ  هَّـ هن لكيعم نعجفيط نَّـ عخفجيمب ي و و

عَّـلكش حملكجنمتهييغ هنجيمبمئمل عَّـلك هنمئمثيطغهنخم ه نخم غي وش حمهئ خم ي ي جنمثسمن َّـ عجنمتهييغش جع عن ي
فغعجنمتهييغ َّـمت مغ هلك ظُّـٰهلك هن يش نعي جن مملكهثمن َّـ عجنمتهييغ خفلك مملكهثمن عجنمتهييغ ه

فغ مغ غههن و مض خم هش عقن حملكخفمئمثيط ي ه ظحفيعهش نجنهئ عجنمتهييغ نعمغيطغي ي جنهئ عجنمئ ي
ط آلن عخفجيمب نعمغيط هُّـتهبمثىغ جل عخفجيمب ي هي ي جنهئ َّـىعن عخفمئمثيطعغ نجنهئ َّـىعن عجنمئ  شيي

ش نجنهئ عخفجيمب هنتهبمثىغ هحمال ُّـتهبمثىغ جلمت ي ي و جل مم هنمئمثيطي ي  .يمئمثيطعغ هن َّـىعن عخفي
ىهثخص حتمئمئمن مممبمثتعز عجنهئ ىجفمئمثمئمل...: خملكم ظلكأل عجنيطُّـيجغ  يي  ى عجفلكلكتى جعلكجلتبلكقز

ىيهثع شش نممىعجن عجنخيلكنىمغىغعألظ جل ى نهبلك ُّـهبتلكقشمغىغعظلكآلجع هنيخص ُّـتحمئ  ى جعلكجلتبلكقى جلهب
ظمثجع ىعجفلكلكت ظمثى نمجخيشلكغيىغألمثعجل ىلكغيخمه  جل ى نهبلك ُّـهبتلكقشلكغي معمب عخلمه
عظ  .زحف

يهثخص ظلكق مماليحملكجنهئ ع ن شي  جعلكجلتبلكق عجفلكلكت جعلكآلمغىغعظش حمال ُّـهبهئ ظن معهئ
ش جحتلكقغ ظمثهعآلمغىغعظ مض هنمئلكجعمب هبىعن عآلجفلكلكمل َّـ نش  جنمثسمن حممثوغلكي جلمت جعخمه

 خصي حمهئمسهثش َّـ هنمتجهمس عيهنتمثلكقت حممشقع ظحفىعغ هنمت عآلجفلكلكمل عجنطألُّـهبتلكق جل ظمغىغع
 .ظحفىعغ هنمت قعمع

يهثلك ظهنحق عخفهسهنمتظخص مملكن َّـىعع هنلك ينقجع  مض نظهي عإل جلمبمث عجنسالنخل خكلكق جن هن
جنيمممثهيمثملمعخيلكمل ن ه من خلقه،...:  عهنتمثلكقن جل عخلمب جعمئ م  وتوحيده تمي وح

نونة صفة مي ب نونة عزلةٍا  .... ال ب

عجليط مض عجنخييعحملكن عجنمتحييعهش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: عهثحييع )ص( .ضصض كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ
عجليطش جعتخيمبمثمئمل جفس قعفن ظهنحل )ص( .ضطك: مخهتمثيط عجنمئ
ش جعمشخعم: عيجفتجلكفش حتمئمث )ص( يعجنخيالهنمل عجنجهمثىط : يعجنجهمثىط عجعيععَّـمث عجنبهتلكفقه نعجنجهمثىط جضهبيط َّـلكفه جع

.ضضض كصف: مغخيهييع عجنسبحلكذ



ف جفمئمثمئمل مغ ضضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
جن  ه،  :جلمبمث عجنسالننخم ب  بعده، بعيد  قر اس، قر ُوال يقاس با ٌ ُ ٌُ

ء ء، وال يقال  ٌفوق   ُ ء ٌداخل...  فوقهّ ء، ٍ داخلٍ األشياء ال ك   
ءٌوخارج ءٍ خارجٍ من األشياء ال ك  . من 

ك عجنيطُّـمتمث مل عجنت معجهحق حصىعن عحلمئمثمئملش هنمتهتلك ينخميط نقفغ عجنهئثحق هن عجنمتمه
جن معخيلكمل نما كنتم: خم م أ ْوهو مع ُْ َ َ ُُ َ ْ َ ُ َ َ مل مض عيُّـمل يش نَّـىعن عخفخيمث)ض: عحليطُّـيط( َ

هعخفبلكقمممل معجههئ خملكجليطغ يمتيط عمل جليطن عخفحيطنفُّـمل نجليطن عجنتمتلكَّـ مض قعغ  معستهمثملي مممبي
عمغمك معبلكقم نمعخيلكملش نَّـ جنمثسمن هنخيمثمل هعجن ه هنلكفُّـملي ه قهنلكهثمثملي ه ني هنهئلكهثمثملي ش جع َّـ ي

ههنخيمثمل ه عجفلكلكمثملي هنمثملي  .ي خممث
ش : خملكم عجنجيبلكلكبلكأل مض عخفمثىغعن ن جلمت ظُّـمتخص مممتت ش حمال معميمثب آلجفلكلكت جعهئ

ونمض ظه قهنلكن ش حمىعمميع جلهبي ش نمض ظه جفلكم حميعضت ى جلجهت نما ن عآلهنهئمتمل و َأ َ ْ َ

ْكنتم ُ و آلن عآلجليعم مض هنهيلكقخممل خظُ حك عمل قجن ي ي خكمثأللك نجممثبت جلمت ظن ُّـت ه
عظ عم حك هجعتميمثحق عخفهئلكنش نعي حممتسبت معخيلكمل عمل عآلهنهئمتمل نعآلقهنمتمل نعآلجف  .ي

جن معخيلكمل ن خم وى ثالثة إال هو رابعهم : نجعمتهييغ عخفٰههب ون من  ْما ي ُ ُ ُ َِ َ َ َّ
ٍ
َ َ َ ْ َّ

ِ ُ ُ

َوال نواَ نما  ِك وال أ إال هو معهم أ سة إال هو سادسهم وال أد من ذ  ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ُْ َ َ َْ َْ َ َّ َّ َ َْ َ ََ َِ َِ َْ ُ َ ٍَ ْ 
 .)ض: عخفجلكفجنمل(

هو :  مض معهيسحق َّـىعن عيُّـمل عخفبلكقممملجلمبمث عجنسالننخملكم عآلهنلكن عجنمهلكفم 
ء ٌواحد ل  ذاك وصف نفسه، وهو ب ات، بائن من خلقه، و ٍ أحدي ا ّ َ َ ٌ ّ

سماوات وال  اف واإلحاطة والقدرة، ال يعزب عنه مثقال ذرة  ا ٍيط باإل ّ ٌ

ات، ألن  ، باإلحاطة والعلم ال با ك وال أ ّ األرض وال أصغر من ذ

م )ص( ىظهث ي ُّـ: ش جعلكغضط كصف:  جنمبهئمبمثمتش عجنهئلكمضظظ .يخييعم عي جعي
.ضضص كطصف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظنش عجنجيبلكلكبلكأل) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
دودة ن  ها حدودٌاألما و وايةٌ  زمه ا ات  ن با عة، فإذا   . أر

 هن عآلحكألمبملش ه مجمبملعجنسالنجلمبمث ينمض عجنهئلكمض ظن عجللكجغمبمث حكمسم ظهنحق عخفهسهنمتخل 
جن ط حممئلكم ظهنحق عخفهسهنمتخل ي نمغيحممسحفمقذ جل عإل جلىغ: هن قجن خم  ظُّـ َّـ

يط:  ت و  َما... : بنا ومعنا، وهو قو تعاٌهو ههنا وههنا وفوق و
ون ُي ُ ْمن َ َْوى ِ ٍثالثة َ

َ َهو ِإال َ ْرابعهم ُ ُ ُ ِ وحملكإل معخيلكمل هن مم خظ. ...َ و هنخيمثمل ي ي
هنمثملو نخميطقغو نعخعموعجفلكلكمل و نخممث ي  .ي

عيسمثيط عجنينخميط هنث  ف جفمثيطق عيهن جنىعجن جعلكخفيطعف نعحليعنم نعجنبحيع نعآلهن
ف: جفمثهن خملكم مغ ش ظه نهنثلكم هنخيمثت هن مم هن ونهنثلكم قجن ي  جعال هثمئيس ني ي

يجعخيمثمت هنثلكم عخفيطعف هن مم جفيعم هن َّـىعن ] َّـ[ممخصم ني قُّـلكفغ ني هثمئمهلكنش 
ف) ه ظُّـٰهلكَّـ جعخيمثمت(ن. عحليعنم وهنثلكم عجنبحيع هن مم هن عمغي ين هنخيمثمل  آلط هن ظهن ي

فنوظ عخفيطعف هن عحليعنم جنمثيغ جعحن ينممىعجن هنخيمثمل عجنبحيع هن  . ظحفيع جمحق نمغ
عمغ مثل األ...  يهث فخممثمش حمطحملكحمهت. ظهن ْو ا َ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ  ...)صض:  عجنمتح( ...َ

جفمثيطش عجنجهمثىط عجنمهيطنم) ص( .)صص(ش عحليطُّـهن قخم )ط(ش عجنبلكغ ضصصك: عجنت
م هن ) ص( .)ص(ش عحليطُّـهن قخم صص كصف: عجنهئلكمضش عجنهئمبمثمتعآلظ
ش :جنمبتهيمهمث ظممثيع عهثحييع) ص( ي عجنهيمبسهيمل خف ممتلكغ عآلحكهيلكق عآلقجعخيمل عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلجل ي

.طضصش كصف: يجنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه
عق) ض( .ضصصك: مغلكهن عآل



ف جفمئمثمئمل مغ طضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
 

خ ؙؤؘ ؞ؙؠؘ  
ف مض جلمبهب عى ُّـست.ص مغ جنهيمبسهيمل نعجنخييعحملكن عجنمتحييعه جعلكيخكجكعم خيطن جنهيىح عجن

ش نهن َّـمتلك ظلكق هن عجنالقن جلمف عجنيطعقق هنخييعحممل عيظجيالف نمخمثمثىغ  عجنمبهيحي
ن عخفختمبهيمل جنألالععجنهييعم   . ُّـمئ مض عخلمبيش نعيخكتبلكنييحكتخيطعهن مض عجنخيمب
ف جع.ص مغ ن مض عآلجلمثلكن يمسهثي جليعم عجنهيالحكهيمل عجن و هنتحمئو خظيش حمهئعجنهئ  ي

ف مغ  .مض عآلجلمثلكن حمهت هن
فش نعخللكقف عجنىعَّـ هن يعآلجل عآلجلمثلكن هن خفيععف ع.ص مغ ن َّـ حملكجن  مض عجنهئ

عظش عآلجلمثلكن ن َّـىعع مملكن حك  .عخللكقف مض ظن عجنىعَّـ مض عجنهئ
ف.ض ف هن  عخفمئمه مغ غ َّـ عجنخييعحملكظ هن يعخفحمئمئخل جلمتيط عجن  طعجنحنظ جغب

غ يعجنتحمئ ظظيحممشن  عخم مض نعجنثب ف َّـ عجن مغ  .عجن
ف جنمثيغ ظهنيعع قعأليطع جلمف عخف.ض مغ ه عجن فعغه  جلمثمتهتلك نجفمئمثمئتهتلك  َّـجعش مغ

فيهئ حمشينحتمئمئهتلك مغ ف جعخيمثمت ني حميعم جعمثمتهتخصو هن مغ  . َّـ عجن
ش .ض ف عمل عيجلتبلكقه نعحلمئمثمئ مغ ن يعآلنم ن ُّـمتمئس عجن َّـ عجنىعه ُّـهئ

هه جنمثيغ جن نعخمخيمثمليهثعجعلكجلتبلكق عخفخيتمق نحميعك عجنهيلكقكش ظه   مض هثهيس ي ني حتمئ
خميعهثخص ن ن َّـمتلكم هنخيتمقيُّـت همقنش نعجنثلكذ ُّـخيته جلمف ظن ُّـهئ  مض ي َّـ عجنىعه جن حتمئ

ف هنخيتمقيهثهيس جعميىش فنش حمهت ي ستلكف و نحملكقكو عجنمتحييع جل نمغ  ظن جليطن نمغ
فنو نعجلتبلكقوعمل حميعك  . مض نمغ

ف عحلمئمثمئ عمل عخللكقمغن .ض مغ ف شُّـمتمئس عجن مغ  عجنىعه َّـ مض خمبلكم عجن
ش حمهت حفلكقف قَّـ عآلهثسلكنش نحفلكقف جلمئمب نهنجهلكجليعن  هن خمبمث ل عجنىعَّـمت

ف عجنىعَّـمت للكقمغ نعآلهثسلكن عخللكقمغعجنجهجيع عخل مغ  نَّـ هنلك مملكن ش نعجن



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يغ عجنثلكهثمثمل  ش مملكخفخيمئ فع مض قَّـ عآلهثسلكن نمض هنجهلكجليعن نجلمئمب مغ  يعخفمتجيمئمثملههن

 .يعجنهيمبسهيمثملن
ف عيجلتبلكقه َّـ .ط مغ ف عجنىعَّـمت نعجن مغ ثلكذ جنمثيغ جن ين عجنظ عجنهييعم جعخل عجن

ه ف عجنىعَّـمت حمهت هنتحمئيحتمئ مغ  ي جعميىشهي نقعظ عجنهييعك نعيجلتبلكقش جعخالم عجن
 . نَّـ عجنىعَّـهععجنمتحييع جل قجن نعن مملكن مكيعحمهتخص نعجفيط

ه جنمئيط ظمج عجنخييعحملكظ نجغمبمل.ط ي نيظن  جلمف ش هن عحلهئخصظى ف هنخيمب مغ ن عجن  ههنهيهت
قعيظنم يهثجعلكجنبيطعَّـملط آل ه عآلخكمثلكظ معمه ه نظجلهبهتلك جفمثجيملشي يش نظجعمثمتهتلك هنخيمتي ه نخكهب  .ه

ف هنجهجكم.صص مغ ن عجن فعغ جلمف هثح عيخكجكه هنهيهت مغ عم  جعخل مجمث عخف
ش ظه ه ي عجنمبهيحي ف ظلكفمين ع :عخفخيمت مغ ن عجن فعغ ههنهيهت مغ  جلمف مجمث عخف

نش ي   . جعمثمتهتلك جعحسمك عجنمبهيىح حممئيشه هنجهجكميظهثجعمتهييغ عخفخيمت نعخفهيهت
غ جفمئمثمئمل .صص ي هن عخفبلكجفهن عخفهتهبمل مض عجنخييعحملكن عجنمتحييعه هنبحهن نمغ
ف مغ ف جعخص َّـ َّـيعن عجن : ظهشعجن  . جنىععمعه نعمغمكشمغ
مغ.صص ي معخييط هنسمسجنمل نجفيطغ عجن يهنسلكأل جلمب عجنخييعحملكنش جع ظرهتلك ي ظَّـ ف هنى

يجلمف عآللكالمش نجنمئيط عحكتيطم ف جعهئثحقى مغ ملش نهنمتهتلك َّـىعع ي هن عآلفجنو جلمف نجفيطغ عجن
ف جفمئمثمئمليعن عجنجفمثهن : عجنيطجنمث نَّـ ش ني جمحق جن مض عخللكقف جنبجيالهث همل ظظمثمبهمغ

ط عق جن مملكن جمحقن ظن عهنتلكق شه هنلك حميعضمتلكن جغلكهثمثلك جنيحمهت دمش حمهئ  حمهت َّـ
جفيطغ عحلمئمل شجعميحقن يمملكن جعلكلكالش حملكجنثلكذ جحتمت عجنهييعكش حمهت نعجفيط جعلكجن ه  .ه

جلخل هن عجنهئحليعن عجن .صص ن جعخل هث يخييعحملكظ ُّـهييعخم متجيمئ عخفيعجنهئحل ش نرلك ي
ش ن هن ش نُّـيعجنهئحل عخفهيهت قغ عجنىعَّـمتمثمل عجنت يلكآلنم جع مئمهيطىعجنخييعحملكذ عجنسخي عجنمه

ش ن ف هنمت َّـ عحلمئمثمئمل يظهنلك معمتجيب جلمف ممثحقُّـ مل ي عجنسخيمثمليعخللكقمغمثعجنثلكذ حملكخفمئمه
 .عخفحمثجيمل نعجنجهلكهنمبمل خفلك جليطعَّـلك



ف جفمئمثمئمل مغ صضص................................................................................نظجفهئلكهن عجن
جل.ضص عجنتخصُّـىغ عحللكظ : عجنتخصُّـىغ عجنتمئلكجعحل نُّـخيمت: ن هن عجنتخصُّـىغش رلكلك َّـمتلكم هث

غ ظهيملثجع ى جنمبهبتهبمثىغوب غ هنمئلكجعمب ز ل عجنثلكذ هن يظهنلك ن ش جلمتىهتلك خفلك ُّـهبتلكقىنجغب عجنمت
ش نُّـخيمت غ ظهيملعجنتخصُّـىغ عحللكظ جع: عجنتخصُّـىغ حمهت عجنتخصُّـىغ عآلجفلكلك ى جنمبهبتهبمثىغوثب  ي

هت حفيعش ممتهبمثىغىنجليطن جغب ىلك جن سهث مم جعلكجنمتسبمل عمل ع هن جفمثهن ز عجنهئش ش ىمغىغعألظي
سهث جللكنع هن جفمثهن ينعجنخيلكن ىمغىغألمثلكمع جعلكجنمتسبمل عمل ي  .ي
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ؘ ؟ تّ  

جنمثهتلك هثحيلكن عخفخييعحممل مض جلمب عنعجنت ُّـستمتيط  ل يمثمل عحلرضعغ عجنخييعحملكهثيظنم يعن
يظن هنلك ُّـخيمق جلمت جعلكظجيالف عجنخييعحملكظ جعميمثمك  ش عجنىععغَّـ هنيعمعبمل ل عجنخييعحملكن عجنمتحييعه ى

ن حممث ظجغيعينظش ممخص يُّـملعحص  مض حمهت عجنمتحيلكن هجعلكجنميلك هع جنهيهت َّـىعع عجنجكمعمثمك نعظجيالف عجنمئ
زىععغ عخفمئيطحكمل عجنت ُّـخيمقين عجنع :عخفخييعمض جلمتيط عجنخييعحملكظش نخميط خممبمتلك حممثخص حكب  جلمتهتلك ي

ف هنمت   لعجنىععجخ  ظن جفرضغ عآللكالميمثمل عجنميمثبيُّـملجعمبسلكن ظَّـ عخفخييعحممل جعلكحص نعخفمئمه
م عجنمثهتلكش حمهت جممثمك ل  عخفمئسهبالجعهلكَّـمتلك َّـ عجن ظ  هي ُّـهبهئ هنخييعحمتهتلك ظن عجن

جللك آلهشهنجيمب ض ي ني معمئ هن ي ُّـهبهئ ل جعخص َّـ َّـ ل  يآلشلكط و جلمبيظه مض و هنسمسجنمله
هه جممثمكيجعمسشلك يعيعحلهئ جلمبمثهتلك  ن هنجيمب لكغش نهن ي عجلهتلكغ نعحلمثثمثيمم هن سمعلكن ه نجعجي

ظ  يحممشن عخفجيمبمئملش يمثملَّـىعن عحلمئمثمئمل عجنميمثبيعجنت مخمثىغغ هبلك  يمثملَّـمتلك نآلمغ َّـىعن عخلمه
هعجنىععغ عخفمئيطحكمل جعخص َّـ جممثمك  ش عخفتمئلكجعمبمل حممثخص جعمثمتهتلكي ي معخييط ضهب عخفمئلكهنلكغش هنجيمبي

ط ن مم م يآلهثعجنت ُّـمتتمئ عجنخيلكقم جعمثمتهتلك مض ظحكهيلكقن نحكمب ظ جنمثهتلك هن ع ي ُّـهبهئ عجن
 حمخص شلكقم ظن ُّـمه عجنمث َّـ عجنىعه ُّـهبهئ جنمبخيهلك نهنمئلكهنه هنيعمعبملي هنلك ُّـخييطيحممشنعآلحكلكقش 

ش نعقع جلمق جلمتهتلك  م عجنمث حممبمثيغ ممىعجن ظ يي ُّـهبهئ عجن  عخفيععمعمك حمهتىعع هن يظنم يجعمسشلكى
 .جعلكغ ضمث عجنمبهيىح جنمثيغ ظممثيع

نيظن :مض مممبخصغ ظَّـ عجنخييعحملكنهثجيط ن  ي ش هنجيمبه َّـىعن عحلمئمثمئمل عجنت َّـ جعجي
يطُّـ  نَّـىعع هنلك ظخكلكق جن ظلكأل عجن.ي هن عجنتخيمثمتلكغو ني عجلتبلكق خظشعحك حصلك ني قحك

 .حكمثمسجخ جعمثلكن هنخيمت عخفيعمعبمل جلمتيط عجنخييعحملكظ )ص(
ف هن عآللكالم َّـمتلك )ص( ش : عخفمئمه هن فهش ي عآللكالم عجنىعَّـمت عخفهيهت مغ َّـ عآللكالم عجنسخي عجن

ن نعيجلتبلكق هحمحيطُّـهن عجنخيلكقم فعألخص ش ني جلالخممل جن جعلكخفهيهت عخم ف نهنت عجن مغ م جفمئمثمئمل عجن  جف
 .عجنىعَّـمت



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
جنملمعيعمم ُّـمل عجنىععجخلك جفرضغ عآللكالم يظهنن : جعمئ ن جعميمثمك عحص ز عخفخيمق جلمت جلمتيط عجنمئ ز

هنعجنالمعخيخل حمال مصلكم جنالجلتبلكقعغ حممث ظظال هُّـٰهلكش حمال ظ جل َّـىعع عيجلتبلكق يجفتش ش
عجف عيجلتبلكقُّـمل خ جع هن عجنمب ف عجنبحمن جعحمثهن شه ظظالهظ زُّـجه مغ  جع َّـ جضىش عجن

عن  ل عجنىععجخ جعلكجلتبلكق علكالخم :ظه ل  حمهت هبىعع عيجلتبلكقشي ُّـخصقمغ جمحقن ني شلكجنجي حك
  يحك ع عق طزي معيعمممثمك حممث ني ممثيعغش جع ي عحك جن هن عآلحكخصظ عحلمئمثمئمثمل ني قحك

ن قجن عخفخيمت ... هن عخفخيلكذهَّـ عجنىععغ جعلكجلتبلكق هنخيمتل جلمف عظجيالجفهت ل  ي ُّـسهب
 طهن عجنىععغجعلكجنمههيمل نعجنمتخيمنش حمال عحك جفمثهن ي ظهيملش ني ظهيمل جفمثهن ي عجلتبلكق 

ن وظ َّـ عخفجيمب هن جمحق عجلتبلكق خل هبىعع عيجلتبلكق ل عق عجنىععغ  ش هن عجنتخيمثمتلكغ ننمغ
ن مصيعفع جل شمهلكغيعجنتخمه ه حممثهئ  .يع عآلجفهئلكن نعآلحكخصظألحكلكي
جفيطغ عآللكالخم: حفمهلكأليس َّـىعن عخفيعمعبملي ظَّـنهن  عجنت ي ُّـهبهئ ظن يمثمل عجن

يُّـتمه  ينعي شه علكالخملكو خظيظهلك جعمبهتلكمئ ُّـمئ مض هن ممخص ي ُّـهبهئ ظنشو ممثيعغيظه هنخيهتلك قى
 ي شلكُّـمل هلك مملكهثمن نجفيطمع هنجيمبمئملينخف .جمحق هنتمتلكَّـمثمل هخكلكهنمبمل ه هنجيمبمئملهخفلك مملكهثمن نجفيطغ

ي جنمبميحق جنمثجيط جن جضاله مس ُّـهئ َّـمتلكم هنهئلكنشحصلك
ف  مغ  . ه هن عجن

ُّـهبىعع عيجلتبلكقل  عجنىععغ يعن يجغ ي عقمعبلكك حصلك ني ل  مليش ظه عجلتبلكق جممثمك عحص
ي عيقمعبلكك ُّـمئتيض عجنتمتىغم جل عآللكالم نعجنتخيخل يآلن مملكنط قجن و خظيظمبمل جعمسه ي

و هنخيمثمتملوجعمههيمل ن جعخص ُّـمئتٰهمث ظ جنمثتسمتي حصلك هن حفالم قجن عخفبيطش هنلكو نهنبيطظي  ظن معمئ
وقجن عجنتخيخل هن حفمب ظن عرلكف ظن جمحقنش نجنهئ عجنىععغ عخفجيمبمئمل  و ههنمتىغَّـملي  جل ي

ه نعجنتخيخلش جع َّـ هنجيمبمئمليعجنتمتىغم  يعن حملطيجل عآللكالم عخفمئتيض جنمبتخيخلي جفت ي
ي آلرلكف عخفهبهئمتلكغ جنمثيغ هن جفمثهن ظجفيط مغ عحل ط يُّـمليمع  هثسبمل عيخمتٰهلكظ يحممشن قعمع

عجليط )ص( عجليطش جنمبسمثيط : عهثحييعممىعجن ط ضضصك:  عآلخكتمثلكذملتخيمبمثمئش جعمخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.طصض كصف: ممخصم عحلمثيطقه



ُّـمل جممثمك طضص................................................................................................يعحص
مغ نهثهيمث جلمتهتلكع عظط عق ي عقمعبلكك جنمبىعشآلرلكفه عجنمثهتلك هن َّـىعع عجن عغ ي جلمف عجنس

ش ني هنمتلكحكبمل معمئتيض عجنتمسجغحق ظن عجنتمسجغيعط وجعحنظ مغ  عآلجفهئلكن يحممشني هن َّـىعع عجن
هنعيجلتبلكقعغ هنستهتمبهئمل مض َّـىعن عآلجفيط مغمك آلرلكف عآلخكمثلكظ َّـ يعهثخصنش يُّـملى  عخف

ي نظحكخصأل ي عآلقمظعجنىععجخجفهئ عجنخيمب  ن جفهئهب نمعخيمبمئ جعىععغ عحل ي حلمثجيت نجلهب
هنلكمع  .مج جلمبمث عجنخييعحملكظظ يجحلكش نَّـىعع نظهيلكمع نهنخيمب

ق يعهثخصن  هثح هن ي نجعمسهو ممثيعغيظهي مملكن عجنسبمك مض قجن َّـ جليطن عهنهئلكن معمه
ي معخيلكمل  ش َّـمتلكهملي َّـ هنمتيطمميعهثخصخصظ نعجنمههيلكغ  عآلحكينمم شعآلهثحلكظ مض قعغ عحل

 ني جممببمل ش ي مخلكُّـىغ آلجفيطَّـلك جلمف عيحفيعشيمثملي حتمن حكمبجيلكن عجنخيىغغ عآلحصههنستهتمبهئمل
ش حمهي عجنىععغ عخفجيمبمئمل ي جممببمل جنمبيعحس ظن عخللكجن ظن عخفمتتمئ  هنمتهتلك جلمف خظوجنحنظ
ف و عحكيظن ظه نمل و ظو جنالهنتمثلكق عجنمتسب حممثخص جعمثمتهتلكش نجعجييعُّـيجفت ظحفيعش جع ي نمغ

همملكحمملمثمتهتلك نجعخل عجنىععغط عق عآلحكخصظ جع فغ ي مغ وخفمئيطحكمل جعمتح مض قعمع عههن  ي عهثيطهنلكمغي
فيعهثيطمملكمم ف عجنىععغ هثح نمغ مغ و ي ُّـمئب عجنتمئمثيط نعيهثمهبلكل جعمهبميمل عحكوش حم  ي
ش حملكجنىععغيحفلكك ش هنهتخص مملكهثمن حكخيمل قجن عيحك ن قجن عيحك   جنمثحيهتيع جعمب
عنيجعهئ جعلكآللكالم عآلجفلكلك عخفحمثيش ههنجيمبمئمل و ي معمبحيظشلك ش نجنمثيغ حممئيش هنلك حك ىح ى

ش حمهت وش جع ني معمبحيحفلكك وجعلكجلتبلكق عحك ىح جعمبحلكل جليطن عجلتبلكق قجن عيحك
جخو حللكليممظجلمف هن   .ي ظن حكمببي جغب

ه هث ي عخفحمئمئمل جنميمثمك يمثمليظنم عخفيععمعمك نعيجلتبلكقعغ عجنخييعحملكهث: خملكم عجنمئ
َّـ عآللكالم عجنخنم جل عجنمئمثيط ن عخفسمئيش جنسلكأليع عيجلتبلكقعغش  عيجلتبلكق:يُّـملعحص

معو نجل عحلخن مض ظهنيعشمنعآللكال ق عجنثب  مملكآلحكخصظ يمثمل نعجنسمببيمثمل هن عآلهن

ههخف عآلقجعخيخل جفيطُّـثلك) ص( هث ن عجنخيمب صصصك: ش جنمهيطق عجنيطُّـ عجنمئ ش نهنمت معخيمب حكبمك مم
ي نعحكجيمل مض حتمئ عجنهئثيععغعآلحص .ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ق نُّـخيمئ ينممنعجنمههيلكغش  ى هنلك ُّـتمه ي ق ظن معخيمئ ظن حميعكشيجعمسهى ى نمغ معمه ي ى  يى

 . نجملكُّـمل عجنتمتبمث جلمبمث َّـىعع نهنثمبنجنمثيغ حصىعع عخفمئلكن جنسلكنش
معحمال ي مض عجغبلكغ عجنمههيلكغ عجنثب  ني شيمثمل ُّـهبهئ مض َّـىعع عخفمئلكن جفخن عحل
  .يمثملمبمك عجنمههيلكغ عجنسمبب جعسجفخنن

م م خف عيعن : حممب ظقفهثلك ظن هثمئ مملكن خميط ظيطق هن عجنىععغ ل ههنثال ل  يعآلنمخمب
حكيش خظ  جلمف جمحقَّـلك يمثمل نعخللكجنمئيمثمل جنمتسبمل عخفبيطأله جنهئلكهثمن َّـمتلكم جممببملشينجعيطنن مع

ن ظ وفنن معمب عجنمتسبمل ي ُّـهبهئ جنحنظهب حمينعي ط مض معمب عخفيعمعبملهن عجنمتسمك 
ف عجن ىُّـتحمئ ظن شمب جنخييطن نمغ  . نَّـىعع نعضِّـشِّـ جنىعجنيمتسبمل نعخفبيطظ عخفمهحي

ف معمب عجنمتسبمل ُّـخييطن يجنهئ حميعك نمغ جل ى عل عجنهئثيعغ نعجنتخصُّـىغش نعجنىععغ هلكهث  هن ظهث
هبمل هنمتىغَّـملمض َّـىعن عخفيعمع  . جل هنث َّـىعن عجنهئثيعغيجفت ي

 جمحق يظشلكجعهبخيمت  ل  حصلكزىععغ مض َّـىعن عخفيعمعبمل ي عحك جفمئمثمئين عجنعيحممبخص خممبمتلك 
وهنتخيمثمتمل و جعتخيخلي قَّـلك جعلكحكغي هن عجنتخيمثمتلكي حمهت مض َّـىعن عخفيعمعبمل  ل ي هنخيخلو ُّـمئتيض مكهت

ه جنمبخمب ظن جلمبملهجنمثسمن هنبيطظ ط جعلكجلتبلكق ي ىععغ َّـمتلك ي هثسبمل جعمثمتهتلك نجعخل يظن عجن جن
 .ه مخلكهنلكو هنجيمبوجمحقَّـلكش حمهت مض جممثمك

ي : حسىغغ عجنهيمتلكقهخملكم   ن ي حكبحلكهث هن جفمثهن جفمئمثمئت مض جفجلكغ جلىغعحل
ُّـ:جلمتظل   يمم يآلن ط ي هثسبمل جعمثمت نجعخل جمحقن ليمثملمتي عجنالمعخيمثيمثمل عآللكالخميمثملت عجنميمثبي َّـ

ك حممث هظظال يخفهييعنك حممث جليطن عجنتخيخلش نعهمتلكي معخيمثمئتيضمع وهثسبمل ش حمال ُّـهبهئ عخل
مغيعي خفلك ي ُّـهبهئ حتمهمثمب ه لكمبمكيآلهث ط مض لكمببمينعجنتجه  يظنش نَّـ يمجحل و جع

 .ي هنتخيخليممههنيعع جع مكهتيع ظ ينقعظ هنلك معخيخل

هيعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن )ص( هث .ضصصك:  عجنمئيعظنش ظيطق عجنيطُّـ عجنمئ
.صضصك:  عجنميمثمكش حلهبىغغ عجنهيمتلكقههنهيتلكفهنمهبلكف عآلهثيغ مض خف  )ص(



ُّـمل جممثمك صضص................................................................................................يعحص
عحكجيمل ن جعيعقحف ظن ظممثيع جنوجنىعجن عجفتمثمي جن  جعخل عجنىععغ عخفجيمبمئمل هلكهئ معهئ

 . نجعخل حكلكأليع عجنهئثيععغعجنالهنتمتلكَّـمثمل
 .يُّـمل جعخييط جممثمك عحصمعبيطظ هن حمهت  جعلكحلمئمثمئمليمثمل عجنخييعحملكهث عخفمئلكهنلكغ نعخفيععمعمكينظهنلك

 ّآؘ  ؙءؘ  
ش عجنمههيلكغ هن وظهيمل جعلكجلتبلكق عجنىععغ جل هجلبلكقغ عجنخييعحملكظ جعلكظجيالف يعجنتخيخل يعن

 مض خمبلكم ش ظن عيحك عحلمئمثمئعجنخييعحملكذ جعلكيحك جلمتيطَّـ جلمبمث ىُّـمهجيمبِّـ هنلك نَّـىعع
ش   عيحك عجنمبهيحي َّـ يعن :ظهيعيحك عجنمبهيحي عجنىعه ُّـخيمقنن جلمت جعلكحك عيحك

 .عحك عيحك عحلمئمثمئ
ن شعجنمههيلكغ هن وظهيمل جعلكجلتبلكق عجنىععغ يجفحيمتلك حممشقع همعخيخل جلمتيطهثلك ُّـهئ  هن ي
 يغجنمث جعلكظجيالجفهت حكعي :عجنمئلكحكلكذ عجنيعقعم جلبيط عجنجهمثىط خملكمنجنىعع  طيعجنتخيمثمتلكغ

ف وظهيمل جعلكجلتبلكق يعخفسهب قعغ َّـ جعش عجنمبهيىح َّـ وُّـملنمغ  ظنش نعجنمئيطُّـيع مملكجنخيمبمث شي
وجليطهنمثمل  . نعجنسالن نقيمملكجنمئيط ي

ك جلمف خجف هنلكغيهنمئيط هن عجنثلكذ عجنهيمه مض يعجنمئمثخنه نخملكم  :عجنهيمه
وهنخيمثمتمل وظهيمل هن نعجنىععغ  عجنيعحس يحممشن طحكجعلكي يمعسهب يخضمبمثلكمع هن الخض نعجلتبلكق ي

ن جن نجلمتيطَّـلك. عجنمئهتيع حصلك هقعغ يعجنمئهتلكقن عجنيعحسملش حصلك هقعغ  هن ل عجنىععغ معهئ
م جعش عجنىععجخ علكالخمهتلك جفمثهن هن :ظهش َّـ َّـ جفمثهن هن  لعجنمبحلكل قجن  حك

ن ه هنتخيمثمتملعجنمههيلكغ هن وظهيمل جعلكجلتبلكق عجنىععغ معهئ و جعتخيخلي وجفمثمتألىع نش ي هن عجنتخيمثمتلكغي
 معمب جعلكجلتبلكق عجنىععغ ى ُّـيعهجعش َّـ َّـ جفمثهن هن وعجنىععغَّـىعع عجنمبحلكل  ىُّـيعهجن 

مكمل مههيملعجن ش جعمك ي جعمبحلكممخص جن هثحييعهثلك عمل ظهثهيسمتلكش عخفمبح  هتلك هن جفمثهن َّـ َّـ
حممثمل عظجيالجفلكغ) ص( .طص ك:ش جنخيبيط عجنيعقعم عجنمئلكحكلكذيعجنمه
ش حتمئمث) ص( ك عحلهئ .ضض كصف: ظُّـمل عإل جفس جفس قعفغ عيهنحل: خف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
م هنثالشجعلكجلتبلكق عجنخيمب ظن جعلكجلتبلكق عآلقعفغ ظهثلك جللكمسش ظن ظهثلك هنيعُّـيطش ظن : ه حممتمئ

ىَّـىعع عجنمبحلكل نَّـىعن عجنمتحييعغ ي معيعُّـمتلك جنمتلك ظهثهيسمتلك هن جفمثهن َّـ يحممشن  جمحقَّـلكش
ههنجيمبمئملش جع معيعُّـمتلك عُّـلكَّـلك هن جفمثهن َّـ هنمئمثيطغ يى  .يط نجعتمب عجنمههيمل جعىعجن عجنمئمثي

 ىُّـيعه ي عجنثمئمك قجن يحممشن شيهنخيخل وجغمئمك حفالم هن جن ىُّـمتحييع عجنىعه مملكجنمئجيلكقن
 .هنمت هخمسخص ىُّـيعه جعش جلمبمث َّـ هنلك جلمف يمممب عجنمئجيلكق

مكمل نجنهئ عجنىععغ جل هجلبلكقغ عجنخييعحملكظ جلمتيط يحملكجنتخيخل همثملنهنيعأل ههنمبح  هلكينجضهئمث ي
ن ظن هن يظجلش عخفخيلكذ هن ههنخيمت جعمبحلكل جلمتهتلك فُّـ هظهنيعع عخفخيمت قجن ُّـهئ  هلكينمغ

ن ظن ظنش نعجنمئيطقغ مملكجنخيمب  ظن ُّـهبهئ نجنهئهلكش يحكمببمث هلكيجليطهنمث هظهنيعع عخفخيمت قجن ُّـهئ
ظ  .عجنىععغ جع مع

ش َّـ َّـ جعخص ل هعمجلكي ل عجنىععغ ُّـمبحىح ظن عآلهثسلكذ جنمبخيمئ ُّـهبهئ شعقن
 عخفخيلكذ هن ههنخيمت حفالم هن جعش َّـ َّـ جعخص ي عجنىععغ ُّـمبحىح ظن نُّـهبهئمت
 .عجنمههيلكغ هن ونظهيمل

جفحيمن عقع نَّـمتلك  جن عخفخيمت َّـىعع يحممشن شيهنخيخل ههنخيمت حفالم هن عجنىععغ جن
 جل شتمب عخفخيلكذ َّـىعن هن ونعجفيط يمم ينع عق طظحفيع ههنخيمت جعلكجلتبلكق عجنىععغ سهئ

 هن هنخيمت عجنخيمب يحممشنط نعجنمئيطقغ عجنخيمب مض ممخصش نهنخيمتلكن جفمئمثمئت جعحسمك عيحفيع
ه نعخفخيلكذ  يحمخيمتيطَّـلك  حفالجن هن عجنىععغ يجفحيمتلك حممشقعش عآلنظلكم هن نظ

ن يآلنط عجنىععغ مض عجنمئيطقغ ُّـيعُّـمتلك ظن ل عجنخيمبعجنىعه َّـ  ل عجنمبحلكل عحصىع ُّـهبهئ  هنهيهت
ن جمحق عجنخيمب  حمخيمبمتلك نهنهتخصش عجنخيمب هثلكحمىعغ هن يجنمبىععغ هثمتحييع نهثحش عجنمئيطقغ هنهيهت

ن ينمغيعفهثلك ظ يظه هن عجنخيمب هنهيهت ومثملحفمه وُّـملنجضيطنف وُّـمليجفيط ي ومثملنعهنهئلكهث ي  ي شي
 .جلمبمث َّـ هنلك جلمف عجنىععغ ىُّـيعُّـمتلك ظن ُّـستجيمث

 جفمثهن هن عجنىععغ ظن عجنىععجخ عآللكالم جفرضغ هنخيمت ينظ :هثخييعم َّـمتلك نهن
 شوهثخيمن ظن وعحك ظن وظهيمل يظه عجلتبلكق فنن هن عجنىععغ هنالجفحيمل َّـش َّـ َّـ



ُّـمل جممثمك صضص................................................................................................يعحص
 هن وظهيمل عجلتبلكق هن عجنىععغ جل هجلبلكقغ يعجنتخيخل عق طَّـمتلكم يمعخيخل حمال نجعلكجنتلكمظ

 .يمعخيخل حمال ظهيمل ي نجفمثهنش عجنمههيلكغ
جنمتلك يعنيجغ  ومثملجليعحم وعخكلكقغ جل هجلبلكقغ ش)عخفجيمبمئمل عجنىععغ( :خم  شعجنىععغ جنتمب ي
ش نجلمبمث حمال معحي سجليعحملكذ سعظجيالجف سجفمئمثمئ هعحك يظهث ي شعيحك نخف يظن  يجن

غ جع عجنىععغ َّـمتلك َّـ ظهيملعآل ه ظن معخيخلهلكالم عخفمتخي  يعهث حصلكش جع ي عظجيالجفي
 .لكالخمهتلك عجنخنمعتهتلك ني حممئيش عمل جليطن جضيطنفُّـهعخكلكقغ
 ؘ ؘؚّأ  إت  ؘأ،  ؙ ؘ     

ن ى ي جلمب حصلك ني خميطقغ ني يظشلك : ي ُّـخيمتشىععغ ي عحك حصلك ني قحك عجنمم
مغب ش جع شالمم .يمثملهنبيطأل ني يمثملحكهب ني هن ىععغ جعخص َّـ يظن عجن هنخيمت يعن جنمثيغ ممىعجن

فغيمم ي َّـ ظن:َّـ ي عحك حصلك ني قحك مغ ق مجمثخيلك هن ه َّـىعن عآلهن فه مغ  و حممثهتلك جع
ومثمل حلمثثو جممببمليظه هن جمحق ونعجفيط فغ:ظه ظحفيعهش يمثملجفمثث جلمف ي مغ  حممثهتلك جلمف هثح ه هن

جفيطغ يحممشن ط عجنىععجخ ي عآلجفيطهي حتمن خمهتيع عجنخيىغه هنستمييعخمملشهثيطمملكم نعيعيهثيطهنلكف  عجن
 مض قجن عخفمئلكنش حمهت ي جعمسن ُّـحيهتيع نُّـتجمفو خظيعخفجيمبمئمل جلمف عآللكالم ي معبمئ آله

جفيطغ عجنىععمععآلحكخصظ حممتلكظهنمئلكن  غ عجن من َّـمتلكم  عخفجيمبمئملش نجن مملكهثيمثمل نعهثمئهتلكقَّـلك حتمن حكجي
ش شي عجنتخيخل مض قجن عخفمئلكنو جلمف جمحقن جنمبىغنعآلحكخصظ آلجفيط َّـىعن هجممببمل  نعخفهييعنك جليطهن

ُّـمل ي عحك حصلك ني ظهيملش نجنهئمتييُّـت) ص( يهي عجنخييعحملكظ جلمف ظن عجنىععغ عآلحصمثمل مض هنمئلكن جممثمك عحص ي هت ي
يُّـجهحقنن ظُّـٰهلك عمل ظن َّـىعع عخفمئلكن جفلكن جلمف مجمث عجنهئخصيغ نعجنجههسنن عجنهئخصجنمثمل مض جفلكم قعمع ي وه  شى

 يعجنىععمعمثملن عجنجههسن ظن مليعحلمئلكأل عيهثيطهنلكمغمث جلمتهتلك مض جليعحمهت جعلزنَّـىعن عجنهئخصيغ َّـ هنلك ُّـخيمق
فغ مغ لي مض عجنىععغ هن فنن ظن معهييض عمل ظههنَّـ هن عل عجنهئثيعغ نجعمسهو هث  مملكنش و نمغي هن ظهث

جفيطغ هحمهت هنمتيطمصمل .  حممثهتلكه هنمتيطقمغملش مض عجنىععغهمل هنستجمتيش نعجنهئخصم عجنىععجخيعجنىععمعمثمله مخلكهنلك هن عجن
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلحكتلكق جفس قعفغ ظهنحل: عهثحييع(   خف مخهتمثيطيهنمئيطهنملط نطصصك: مخهتمثيط عجنمئ

عجليط ش عجنمئمثخنهطص كصف: يش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقهعجنمئ ك عحلهئ ).ضطضك: ط نخف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
قي مممبه جلمب:نجعتخيبحق عجنيعنعُّـلكغ فغيمممبهتلك هش خميطقغي مممبهش هث مغ فهش حمهت هن مغ ش و نعجفيطو جع

ن عجنىععغ  ظن هلك ظن قعقخمه هنبيطظ لنَّـ مض قجن عخفمئلكنل  نهن َّـمتلك ي ُّـهبهئ ظن معهئ
ف عجنمتسبمل َّـمتلكمط جنخييطنعآلحكخصظلك هن جمحقر  .يش ممخص هنيع هنخيمتلك نمغ

ل َّـىعع عجنخيمب يظن :نهن َّـىعع معخييعم ض ظجلمت عجنخييعحملكن  ل يعآلحص هنلك َّـ هن
غ ظجفهئلكهن حممث ل عجنمتحييعه ف عخفجيمب نهثسمك يعهثخص شنعخفجيمب مغ  َّـ ظجفهئلكن عجن

ش ممخص ظخكلكق جنىعجن شيلكَّـمثلكغجلمبهب نظهيلكمع هن جفمثهن عخمجكعهث جعلكخف  ي مممت جفمئمثمئت
 . حملكظي هن عخفحمئمئخل نعجنخييعوجمحق نعجفيط

 ش معمب عجنتخيمثمتلكغيظن يخكني ...: ملنخملكم عجنجهلكقف ظلكأل عجنيطُّـ جع معيعمم
هنلكغش  ف نظهيلكمع عجنت ي ُّـععجنت َّـ عخفخيمب مغ عم عجن ىهثخص َّـ ظجف ف ز مغ يطقم عجن

عجن عجنالجفمئمل ع عق عآلفقعم ط جعحسبهتلكيعي ف جلمف ظهيلكمع نظجف مغ يهثخص نخم هن عجن
 . مع حممثهتلكجفهئلكن علكالخم ننجفيطظعخفستهتمبهئمل ش جن مض هنيععمعب

ه هث ي خفلك مس ُّـهبهئ ظن ُّـمتسمك عجنمث هن جفمثهن علكالخم ظهيمليعن: نخملكم عجنمئ ه عحل  ىي
و ظن سهئ جلمبمث جعحهئشهني عحك يلك مملكن عحلهئ ظن عرلكجعمثي حكمببمثش هنلكى ولكش جلمبه ى مههيلكغ يظن عجن ه

 . ي هن جفمثهن عجنتخيمثمتلكغيعيى ني معمتسمك عجنمث شجلمبمثىنعآلحكخصظ نعآلجفهئلكن ي معجيمب 
ؙ ّ ؘد   ؙ ؘأؘ  

ههي عجنخييعحملكظ نعجنهيالحكهيمل مجمثخيلك جلمف جليطن عهنهئلكن عفقعم عجنىععغ عخفجيمبمئمل يُّـت
ي علكالخملكط  ف ل ممخص جليعحممن ل يآلشلكهجنمبح ههنمغ ش نَّـ  ني جضيطنفو جمحق هنتمتلكن هنجيمب

.صطصك:  عجنميمثمكش حلهبىغغ عجنهيمتلكقههنهيتلكفهنمهبلكف عآلهثيغ مض خف : عهثحييع )ص(
يعجنتخيمثمتلكغ عجنمتسبمثمل عخفهبهئمتمل: ظه) ص( .ي
عجليطش) ص( ).ضص(خف عخفجيمبمك  مخهتمثيط عجنمئ
كيقحكلكجنمل هثيس) ض( هش معمهحمثِّـ عجنمتمه هث .صصك: عآلخكتمثلكذمغالم عجنيطُّـ : ش جنمبمئ



ُّـمل جممثمك ضضص................................................................................................يعحص
وهنلك مس معتخيخل جعتخيخل ي  ط عقىن ُّـيطقممهتلك جعخص َّـ َّـ ي ُّـهبهئ جنمبخيمئ عجنبهله ظش هنلكي

  جمحقشوظخ يجعهئ ه جضمثجيملعجنىععجخعجنىععغ جعمشلكالخمهتلك  عآلجفلكلكملش نُّـخيمتعآلفقعم 
 .!ط جعحنظش حمهئمث ُّـهبهئ جنمبخيمئ عآلجفلكلكمل هبلكوجضيطنفغ

ه هث يني حفالم جعخل حكلكأليع عخفحمئمئخل هن ظَّـ عجنهلعأل ...: جنىعع خملكم عجنمئ
م عجنسمبمثهبمل مض جنمل نعآلقنعم نعجنخيمئ ي حكبحلكهث مصهت ه ظن جفمئمثمئمل عحل ش ي سمثيش هبلك ي

عنط جنخييطن عخفمتلكحكبمل جعوجلمب ظجفيط ي هن جفمثهن قعمع  حك  . ...جعخل حفمبمئنخل عحل
ي هنلك ُّـهبهئ عفقعمم هن عجنىععغ حمهت خضمبمثلكهتلك نمعخيمثمتلكهتلك عجنتينظهنلك  حتمه جفخل ي

يبسهتلك جعمببلكق عجنتجمبمثلكغ نعجنتخيمثمتلكغ ممخص خملكم عجليمعمتىغم عجنىععغ نمعمب ُّـمل : لكهنيي يعحص
هعجنىععمعمثمل هنجيمبمئمل ش نَّـ معمئتيض جعحمئمثمئتهتلكي خيمب ني ى ظن ي مع: جعلكآللكالم عحلمئمثمئ

ن نممجههي جلمف حكبمث عجنتهبمثمثىغ جل جمحقنعآلجفلكلكملنجفمئمثمئمل عجنخيمب . كلكىحت  ش جعلكخفخيمب
ش نعجنحنى عق جفمئمثمئمل عجنىععغ معمئتيض ظن ي معطيحمحمئمثمئمل عجنخيمب ي معتخيمب هبلك ظ عقع  خيمب

غ عحلمئمثمئمل ... ُّـىغعم جلمبمث هنلك فعهنمن قعمع يهث يمش جنىععمع حمهعخمتهش ظهنيعع ينجنمثيغ مض خم
ىعجنخيمبهبمثمل ظن حت عظل ي آلن عجنخيمب طجنىععمع جع عآلجفلكلكملمثيش جعخص ُّـمئتيض جليطن ي  ظضمث هحك

ي ظن عمل  عق عحلمئلكأل ي طيعمغ عآلضلكحممل جل جفمئمثمئتى ي خت ل عخلمبعمل عحل
ه هن هثسمك عجنىععغش هنتهبمثىغغه هثسبملو جفلكميممنعجنخيمب جلمف ... يمعتبيطم  ... جل جمحقَّـلكي

ش نحفيعمغمن عجنىعنعغ عحمال حتمثيش جعلكجنىععغ عجنميحق عخفحلكلكملط ن يي جنىغن خممبمك عحلمئلكأل
 قَّـمك هن وهن: نخملكم جعخيٰههت.. .ي نقجن جعخل عجنبجيالنشملي عجنىععمعمثجل هنمئتٰهمثلكهتلك

جنملعمل يعخفحمئمئخل ي مصهت ه ظن جفمئمثمئمل عحل ي هن جفمثهن يهثخص ُّـخيمتمشش حمي ي جعىعجن ظن عحل
يجنمث ي ُّـتخيخل مض معخيمئععآللكالم عخفجهلكق   ني ُّـمتٰهبيش شي ني ُّـتجمف مض هنيعمعبملشي

هن عجلهت هبىعن عجنىععغ جلبلكقغع: مض ممتلكغ هنهيتلكف عجنميمثمكن .جعهبيطقم  جل جليطن ي

.ضصك:  عجنمئيعظنيعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ههنخييعحمتهتلك مصيعفغ ش حمطي نعجنتخيمثمتلكغ جل عخفحيلكَّـيع نعخفيععمعمكي  يهث هنمش يحكتحلكجنمل قجن

 . ه ظظالوظ  نجعخل خ حكبحلكهثيَّـىعن عحلمثثمثمل ي هثسبمل جعخل عإل
ُّـمل عجنميمثبمثمل عآلجفيطُّـمل نعجنخيمتمئلكظ عخفمييعغ ع...: نخملكم عآلهنلكن عخلهبمثمت ين عحص ي ي ي

عفخملكغ ُّـمل نعحلمئمثمئمل عجنهئلكهنمتمل حتمن عجن يعخفستهئ مض جممثمك عحص قُّـمل نعحلجمك ي ي عجنمت
نوجلخصظيعجنحيمبخصهثمثمل مض  نو نجممثمكو نجعجي ش شو نممهب عمس عجنىعمميع عحلهئمث  ي عحك حصلك مض جل

ط هنمتمئجي غش ني نحك ش ني ظجغيع حلمئمثمئتهتلك عخفمئيطحكمل مض عخفمب نعخفمبهئ هني قحك  ي
غ عفخملكغ مغالحصلك ظخميطعن عجنسلكجنهئخلش جضج هجلمتهتلك ظهنلكم عجنخيلكقحمخلش معىغم جنيطه   ي

غ عآلنجنمثلكظ  آلجفيط هن عآلهثبمثلكظ و عجنهئلكهنمبخلش جمحق هنخييعنحمملجل حكلكجفمل خميطحكهتلك خممب
فغ ش ني و آلجفيطهنعخفيعحكمبخلش ني هنخيب  هن عجنخيلكجعيطُّـ نعجنسلكجنهئخل عجنيععخكيطُّـ

فغ  :ي آلظحلكغ عخفخييعحممل هن عخفهئلكخكهيخلش جفت خملكم ظخم عخلمبمثمئمل ظمجخيخلههنمئمه
ّما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك ّ . 

ي ي جمحقش نخميط دف يعمجلكمظ و هثحجعتمب عجنىععغ جلمفجنمتلك عجنخيمب  ُّـهبهئ شهثخي
عه عجنخييعحملكظ جعىعجن ظُّـٰهلكظمملكجعيع ي  يعحلمئمثمئ:  جفمثهن خملكجن  َّـ جفرضغ قعغ عحل

ُّـت ونهن عخفتهي جلمبمث ظن جفمئمثمئت ي سمثيش هبلك جلمب ظجفيط ...ينَّـ ي عنط آلهث ي ي ي حك
هُّـتخيخل جلمبمث جفهئ ش ني ُّـتهبمثىغش ني ُّـتخيخلش ني ي ظ كش ني ُّـتمئمثيط جع ي حضمه ي ي

مغ نهنلك ي.ُّـتمتلكَّـ و ُّـتهبمثىغ جع ط عق عجنخيمئ ي سمثيش جعخص ي ُّـمتٰهبيش   ي ُّـهبهئشي يمعخيمئمب
ي جعتخيمثمت هن ومبىجل ل  هنلكو هنلكش ظن هن نمغونجن جعمتسبمل ل يىغ جلمتيطنش حممشن معخيخليني ُّـتهبمث

ش نجعحسب ي هنجيمبمئلك هجفمثهن هنلك معخيخل جع ينَّـىعع عجنمئيطق هن عخفخييعحممل عخفتخيمبمئمل هبىعع  .ي

كش جنخيبيط عجنيعحس عجللكهن )ص( ك مض خف هثمئىس عجنهيمه .طصلطصك: هثمئيط عجنمتمه
يُّـملش جنمبسمثيط عآلهنلكن قنف عإل عخلهبمثمت )ص( .صصك: يهنمهبلكف عحصيطعُّـمل عمل عخلالحممل نعجن
.عحلمئمثمئعجنميمثمك : ظه) ص(



ُّـمل جممثمك ضضص................................................................................................يعحص
هعجنميمثمك عهثخص َّـ هنخييعحممل ه عمجلكجنمثملي  .  ... عآلمغمف جعلكجنهئجهه جفلكظمبملي

يعجنهئالن عخفتمئيطن  جلمف ينخميط نقف جل عآلهنلكن عجنمهلكفم جلمبمث عجنسالن هنلك ُّـيطم
جنجفمثهن ُّـمتمئ جلبيط عآل اسم اهللا غ اهللا، : جلمف جل عجنمهلكفم جلمبمث عجنسالن خم

لوق ٍءوقع عليه اسم  ٍء ّو سن ت األّع ماّأما  ف.خال اهللا  ما،ٌفهو 
لعنه أو عملت األ غ،وقيدي فيه فهو  ياه، وا ية من   غ الغاية،  واهللا 
وصوفة، وصوفّو والغاية  صنوع، وصانع األٍ  وصوف  دٍشياء غ    

م يتكوّس ناهُن فتّ،  م ي ه، و يةَعرف كينونته بصنع غ نت ّ إال ٍ إ 
ه، وال م أبداّيذل غ ص، فاعتقدوه ً من فهم هذا ا ا وحيد ا  وهو ا

جابّأنه ومن زعم .ّوجل ّذن اهللا عزإموه بّقوه وتفهّدوص  ٍ أو بصورةٍ يعرف اهللا 
ك،ٍأو بمثال هّن أل؛ فهو  صورة غ ثال وا جاب وا وحٌهو واحدّنما  و، ا ، ٌد 

ه،ّأنهد من زعم فكيف يوح م ،عرف اهللا من عرفه باهللاّ إنما  عرفه بغ  فمن 
س يعرفه، ه، واهللا خالق األيّ إنما يعرفه به فل سٍءمن  شياء العرف غ  ّ 

واصف واأل، فهو غ أسمائه،بأسمائه وصوف غ ا ه، وا ن زعم َ فم،سماء غ
عرفة، اللايعرف فهو ض  يؤمن بما الّأنه لوق  عن ا ئاٌيدرك   باهللا، والّ إال ً ش

 . ... منهٌ من خلقه، وخلقه خلوٌباهللا، واهللا خلوّ إال  اهللاُك معرفةَتدر
ؘّ ؟ ؙخ    

ُّـيظن  :يمعمئيطنيجحلك يمعبخل   :مل حفمهلكأليس هنمتهتلكيجنميمثمك عحص
ي عحك ني قحك حصلكش نعخفيععف هن عيحك َّـمتلك َّـ عيحك عجنخييعحملكذ لك يظش. ص

 .يعخفستمبىغن جنمبتخيخل

.صصصك: نيعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظ )ص(
جفمثيط عجنمهيطنم)ص(  ).ض(ش عحليطُّـهن قخم )صص(بلكغ ش عجنطصصك:  مع



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ي جنمبحهئ جلمبمثهتلكش نعخفيععف هن عحلهئ َّـمتلك َّـ عحلهئ عخفمئمثيط وجمحق خملكجعمبمللك يظش. ص

 .خمهتلك عجنالهنتمتلكَّـجنمبىععغ نحتيطُّـيط علكال
حممثهتلك جلمف هثح عيهثيطهنلكف نعجنهئخصيغ جعمسمجخيهتلك عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ يمم يظن . ص

 .نعجنهيمتلكظ نعيحكتهتالم
جفيطغ عآلهنعجفيطغلك يظش. ض ي عجنت ي ُّـهبهئ ظن ُّـتمهيلكالخممثمل جعلكجن  يق هنخيهتلك ظهى

 .ه علكالخملكو خظي ممخص ي ُّـهبهئ ظن ُّـمئلكجعمبهتلك ظهشممثيعغ
موجمحق خملكجعمبمللك يظش. ض ظ َّـ  جنسفقعم ظن عجن  .ن جلمئظ و ظن حفمثلكموعجنمثهتلك جع

ُّـملجنميمثمك يظن ممخص   طعجنميمثمك عخفجيمب:  ظحفيعهش هنمتهتلكو نعظجيالجفلكغه ظحكخصظيعحص
غطَّـ ى جلمتمئلكظ هنمييعغطي عجنهئمتىغ عخفخهيط قعغ جممثمك عجنميمث نطى  ط عجنميمثمك عخفهئمت

نش نجمحقَّـلك  .عجنميمثمك عخفمه
 

م جليعحملكن هثحييعه :  عهثحييع)ص( م عجنخييعحملكن عجنمتحييعه(هنبلكذ نظظ .ضضصك): هنبلكذ نظظ
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 تؘ ؘؙ   
لكذ نجفمئمثمئت نهنلك  عجنيعحسوعجنمتزهييغ جعحهن :ي هن عآلجعحلكغ عخفهتهبمل مض عجنخييعحملكنيعن

ل عجنىعه حكمتتمتلكنجن جعلكجنبحهن نعجنتحمبمث َّـمتلك ض ش نَّـ عخف  .يُّـتخيمب جع
ي هنتخييطفغش و نمض هنمئلكهنلكغوهن قنعُّـلك حضتمبهيملىنُّـهبهئ ظن ُّـجييعف َّـىعع عجنبحهن 

يحمهب عخفهبهئ ظن ُّـجييعف جعخييط هنمئلكن عجنىععغ هن عجنتخيخل  ش ممخص ُّـهبهئ ظن يعآلنمى
 خمب جعحهن جللكمس :ظهش ي نجعخييط عجنتخيخل عجنثلكذيمثمليمض جعيطعُّـمل عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئىُّـجييعف 

ش نهن عخفهبهئ ف عجنخيمئ مغ ى ظُّـٰهلك ظن ُّـجييعف جعخييط عجنهئالن جل هثحيلكن عجن نعهثتهتلكظ ه
ي جنمثسهت حمهتهب جعخييط عجنتخييعم جلمف طيمثمل نعخلمبمئمثملي عحلمئيعجنبحهن جل عجنتخيمثمتلكغ

 .ىعخفمهجيمبحلكغ عخفستخيطهنمل حممث
نوهييغ عجنيعحسلكذ َّـ عآللكالم جفمئمثمئمل عجنمتزينعيجغ  م جنهئ نعجنخيهب  ي نعجنجههب

عُّـمل حممثهتلك مجمثخيلكيعجنتخيمثمتلكغ عجنت وهييغ عجنيعحسلكذ ش حملكجنمتزه معمسجخ جعخييط هنيعمعبمل عجنىععغ نعجن
ف ه حكخيمثملهجفمئمثمئمل نشيجللكن هنمغ قَّـلك جنمتهيسهتلك ل  معمتبث هن عجنىععغي  ههنبتيطألمل ل جعخييط مكهت

ق هن عجنتخيخل   ش ي ُّـتخصُّـىغ ظجفيطرلك جل عيحفيعو حممث جعمتحه هنمتيطمصملشيعآلنميجعلكجنحيهت
ههنستهبيعغ قَّـلك نمعي  معمه عمل يجفت شهنلكفعيهثيطي نحتيعقَّـلك جل قجن يمتىغحصلك مض مكهت

ي معخيلكمل مجمث يحممشن طيجللكمس عخفلكفغ  يعآلنميهن عجنتخيخل ل ي عخفيععمعمك عجنت َّـ خضمبمثلكغ عحل
عحكخيمل جنمبمتزيعهثخصل  يعمل جللكمس عخفلكفغ ي يحممشن طوهييغ عجنيعحسلكذ معمئ ضهب عجنيطعأليعغ عجن  عحل

ينجليطن عهنهئلكن معجييعم  يمثملي ظن ُّـتجمف نجعحهئ نجفيطمع عآللكالخممعخيلكمل جلمتيطهنلك ظقعف
ه خضشهظظالعجنهئثيعغ عجنمث   َّـىعع يظن عآلهنيعي جمحق هنتخييطفش جملكُّـمل و نعجفيطال جنمثيغ جن حك

ق عجفيط ُّـحيهتيع جعمه وعجنتجحل عجن ي مض هنيععجف حضتمبهيملش حمهت ُّـجههئ هنيععمعمك وحضتمبهيمل ي
قغ عجنتخيخل هحضتمبهيمل ش حممسني ُّـحيهتيع جعمه ي مض معمب عخفيععجف ه ي حممثجههئ عجنتخيخل يعآلنمي ي

قغ عجنتخيخل عجنثلكذ حممثجههئ عجنيجغيعآلنمش  ي ُّـتمتىغم حممثحيهتيع جعمه ي ي ُّـتمتىغم يجغيتخيخل عجنثلكذش ي
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  .ي عخفلكفغيجغ ش عخفثلكميجغ شلكمس عجنخيمئيحممثجههئ جل

ي عجنيعحسلكذ َّـ مخلكن عجنتجمبمثلكغ نعجنتخيمثمتلكغط نجنىعجن وعجنمتزهييغ يعن: جعخيبلكقغ ظحفيعهن ي
ق يمزيعجنعليُّـخيمق جلمت جعخيىش ظَّـ عخفخييعحممل جع ه عخفمتجه يش نَّـ عجنستلكق عخفتيطمظ عجنىعه ست

نجلمف  كوقحك و هنتخييطفغو ممثحقغو نهثمئ جنمثت مض ي  . يجلخل نجفيطمع نخكهب
ف طي عحلمئمللكجنىععغحم مغ  ظقعفغ ظن شيُّـمليهنتالألهتلك جعلكجنهئخصيغ نعجنمقمملكغ عجن
لك مس ُّـهئ جعلكآلهنهئلكن يش نخفى عمل حفلكقف قعهتلك نمعحيهتيع ممخصيهتلك معمب عمل عخللكقفمعحيهتيع

عجفيط   ال جعتجيعييهئ جنتتجمف معمب عجنىععغ مع مس ش  نعجفيطيعيظن ُّـمهيطق هن عجن
ش  معمب عخفيععمعمك هن عجنخييعك عمل عجنهييعكيمم عجنىعه جن ذ عجنيعحسلكوعجنمتزهييغنعجفيط َّـ 

 .حمحيهتيعغ عجنهئخصيغ عجنهئلكهنمتمل مض عجنىععغ عمل عخللكقف
جفيطمع يعن : عجنهيمتلكقهيحمئجنىعع خملكم عخف ي حكبحلكهث خفلك مس ُّـمهيطق جلمت جن ي عحل

عجفيطيعي يمثمل عجنىععمعيمثملعحلمئمثمئ عجفيط جلمتيط ظَّـ عجنمتحييع َّـ عجنمئمب عآلجلمف ش عجن  حمىعجن عجن
ف  نجليعآلنميعخفسهب جعلكجنخيمئ  مغ  .  يعجنخيلكنمتيطهثلك عجن

يممخص ُّـخيمقنن جلمت جعمسحكخصظ . طضصش نكصضصك:  عجنميمثمكهنهيتلكفهنمهبلكف عآلهثيغ مض خف  )ص(
ف عيتجحلعجن:  هنمتهتلكظحفيعه مغ ش عجن م جع ي عخفخمب ف عخفمتبسيشش عجنسلكقهش عحل مغ  عجنمهلكفق يجنخيلكنش عجن

مل عآلنملش عجنيعحسمل عجنخيلكهنمل َّـيعش عحصمث يعآلنمش عجل . ش نجمحقَّـلكي
ش نمعخييط َّـىعن عجنمئلكجليطغ ) ص( عجفيطش نخميط قمميعنَّـلك مض ممتبهت يُّـخيتمئيط عجنخييعحملكظ ل ممخص َّـ عجنهيالحكهيمل ل جعمئلكجليطغ عجن ى

ش جمحق ظن عجنجهمثىط عجع جليعمح خميط خميعق َّـىعن عجنمئلكجليطغ معمئيعُّـيعع ق عخفسمبهبمل جلمتيطَّـ ههن عآلهن ي : عهثحييع( ظحفيع يي
). ضصض كصف: ش جعتخيمبمثمئمل عجنجهمثىط جفس قعفن ظهنحليعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل

ه قمميع َّـىعن عجنمئلكجليطغ نفعحم جلمتهتلك ممخص َّـ دُّـِّـ جلبلكقعمع مض هنهيتلكف عجنميمثمكش جفمثهن  هث يممخص ظن عجنمئ
عجفيطط يحكتحلكجنمل ...: خملكم فن مس ُّـمهيطق جلمت عي عجن ي حكبحلكهث هن جفمثهن نجفيطغ نمغ عمكهتلكق ينعحل

عجفيطش جنهئ عجفيط جمحق عجن هثلكغش يعجن ف عجنخيلكن عخفهيلكك جلمف ظجلمثلكن عخفهئ مغ عجفيط جلمتيطهثلك َّـ عجن ي قجن عجن ي
فن مغ مغيطش جحلك حكب عجنخيمب جع .صصلصصك: هنهيتلكف عجنميمثمك. ...يهنلك نمغيط هنمتهتلك نهنلك مس ُّـ

.صضلطضك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك )ص(
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 فعن هنلكنجنهئمتييهثسلكن مض قعمع ُّـستجيمث عجنتهئمب يظن عآلحمهئخص : ينجنمتهبث َّـمتلك جعهبثلكم

قي حممشنهلكحكلكممت ه هثهيس جضب و ي جعهبجيعف ظن ُّـتهئمب ُّـمسحفىع جنهئمتيش  حممثه مملكهنش مض فعحفمبو ي
مغش جعلكحليعمممل نعخليعنف عمل حفلكقف عحلمبوعجنمتزهييغَّـىعع  هيطع عجنهئمبخصغ عجنت ى هن

جلمل هنيععجف شيهثسهبخيهتلك هن عخفتهئمب ي نعجنت مملكهثمن خميط هنيعغ خمب قجن جعهبجهب
ش نهنيععمعمك جعخيٰههتلك مض فعحف قعغ عآل هثسلكن نجعخيٰههتلك عيحفيع مض حفلكقف قعمع

ي قجن  قو جفيعميهظ خفلك حفيعف وعجنمتزهييغنجن ن عمل مصلكمظ عجنحيهت ط  هن هنهئلكهن عجنبجي
ل عجنىععغ عآلحص ض ي حفيعنف عجنتخيمثمتلكغ هنمتهتلك يمثمل نمممثهييمثملممىعجن عآلهنيع َّـمتلك مض هن

قَّـيخضمبمثهتلك نن مح نمعخيمثمتهتلك مكهت يلك مض جعخيىش هنيععمعبهتلك فعحف عجنىععغ نعجنمهمئ عجنيعجع
يجعلكجنتخيمثمتلكغ عحلمئ يش نجعخيٰههتلك مض حفلكقف عجنىععغ نمعخيمثمتهتلك جعلكجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثملي  .يمثملي

فيحممشن مغ ى ظقعفغ ظن معحيهتيع ش عخفستجمتيمل حممثهتلكيُّـمل عجنىععغ عخفهبتمبألمل جعلكجنهئخصيغ عجن
ه حمهئلكن قجن هنمتهتلك ظني جلبلكقغشممخصيهتلك ه فه ونحممثىش و جل هنيطفي ف هن  حفيعالنمغ

ه جحتيطع جلمف شيجفلكم عجنىععغ نجعلكلكمتهتلك يظن  حمهئخص . جعهُّـلك هنلك مكهتيع جعخييط قجن حكلكقيممي
عأل ُّـمهيطق هن جعلكلك عآلهثسلكن جحتيطع وعجنمتزهييغ ه عحص هثلك عجنهئمبخصغ ي هعمل عخللكقف هنهئ ي

فه ظن يمثملعجنمبهيحي مغ يممخص ُّـسهبمث  ل  عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغش حمهئىعجن قجن عخفيطف عجن
ه ظيطق هن عجنىععغ جحتيطع مض جعخيىش هنل عجنخييعحملكظ ه هنحيهتيعع شه مكلكَّـيعع عمل عخللكقفشيععمعبهتلكي ى

 .يمثمليمجمث عجنتخيمثمتلكغ نعخفحيلكَّـيع عخللكقمغ
هيحمئممخص خملكم عخف هث ي نخضمبمثلكمع نعظ:  عجنمئ هعجلمب ظن عهنيطعف عحل ي  عمل عجنخيلكمس ي

ومض مم هث هيغش نجعلكجنتحمئمث عآلمع جنمثيغ عي خضمبمثلكوهيي ي ي عجع ه نعجفيطعي  ُّـحيهتيع جن جعحسمك عجنمئ
هنهنيععمعبهتلك نعحكتخييطعفعهتلك معخيمثمتلكغ غ عخفختمبهيمل ش حممثمبحي يمئ جنىعجن عجنتخييطف نعجنمتخي

ينَّـىعع عجنتجحل عآلجفيطه عخفجهلكق عجنمث... نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغ ق ... ي جنمثيغ جمحق عجنمت
فه مغ ف قعمعمثلك... عجن مغ هنخفلك مس ُّـهئ عجن ييي ه عحل ش ه جع هنستهيلكفعش جنس ي هن خضمبمث

فه عآلجفيطه هن عيهثلكغش فنن حمجكغ مغ  ني وعحمتمئيع عجنخيلكمس مض جعمئلكأل عمل عآلهنيطعف عجن
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ق لكيعحممل جلخلعهثمئجيلك ي حممشن طه نعجفيطغه عجنخيلكمس فحمخيمل جنهيمتشلط عق جن عهثمئجي عآلهنيطعف عخفىعمم

هعحلهئ عجنخييطهن ظهنيع ف جللكقكه يقني مغ ش نعجن مغيطنه جنمبهبهبهئ  .  جن هن هن
  عجنيعحسلكذ ُّـمئ مض جعخيىش هنيععجفمب فعحف عجنىععغوعجنمتزهييغيظن  :نهن َّـمتلك معخييعم

محيمثملعآلحص  َّـ عحللكم مض ش نمض هنيععجفمب عآلحفيعه حفلكقمغهتلكش ممخص نعجنمهمئ عجنيعجع
عأل عآلهثسلكذوعجنمتزهييغ ن فعحف قعغ عآلهثسلكن يعن جفمثهن ش عحص  جعخيىش هنيععمعب معهئ
حم ن حفلكقمغهتلكشنمغ عحليعنم هنيععمعمك يهنهتلكغ ظ يظنحمهئخص  . نجعخيىش هنيععجفمب معهئ
ههثسلكهثمثمل خسيغعآل يمثملعجنمبهيحي ش يجغ عجنمهيطقش يجغ جعلكلك عجنمئمبمكش : َّـشز ش يجغ عحلمب  عحلمت

هي ي ُّـحيهتيع ظنيحممشهثط  عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغ هنيععمعمك ممىعجن هنلك ُّـمتلكمكيعَّـلك هن عجنجههيتلكنش يجغ
 جل عجنىععغ جعلكجنتخصُّـىغ عجنمتسب و هنتخصُّـىغش خظيمم حممث ي هنستجشو جعسمثيشو مصهبوجعجههئ

ي معسهب جعلكجنتخيخل ومض هنيعمعبمل و ُّـتمتىغم حممثحيهتيع جغلكهثمثلك جعجههئيجغش يعآلنمي ه  هنلك وتخصُّـىغ هنوي هنهيمهي
ي معسهب جعلكجنتخيخل عجنثلكذومض هنيعمعبمل حممث هن عجنهئخصيغ جل جعخيٰه عيحفيع ن معلكش نَّـلكي

هثلكن فعحف عجنىععغ جلمتيط معمتىغحصلك نخضمبمثهتلك جلمف هثهيسهتلكش  يعخفيعمعبتلكن معهئ  ه َّـمتلكم هنيعمعبمليجغي
عمس  َّـ هجغلكجنثمل يجللكمس عآلقنعفش نجعخييطَّـلك جللكمس عخفثلكمش نجعخييطَّـلك جللكمس عخفلكفغش نَّـىعن عجنخي

ن حفلكقف هنمئلكن عجنىععغ ق عجنىععغ جلمف هلكي هنتحمئمئشعجنثالجغمل عآلحفحقغ معهئ  حممثهتلك مكهت
ش نظحفيعه  همعلكقغهثسلكن يظن عآل حمهئخص .هثهيسهتلك جعميحقَّـلك ُّـمتحييع جنمتهيس جعمتهيس حمحقه هثهيس

ش ممىعجن َّـ عجنىععغ عآل معوُّـمتحييع جنمتهيس مض هنيعظغ  .يمثملحصيعُّـ هثهيس
ش هنلك  قعُّـمل عجنحنيحممشن... :نممخص خملكم عجنجهمثىط عجع جليعمح  َّـ ظ هثهيس جعمتهيس

ن جن مملكخفيعظغوهنث قعُّـت هثهيس مض ظهنيع قغيحممشهث ط ظحفيع ُّـهئ و معحيهتيع جن هثهيس مض ظ  ى
ق حم ف َّـىعع عخفحيجحلكمث شُّـخيجيمثهتلك عخفح عخفمتحي  ني ي مس ُّـهئ ُّـحيهتيع جن هن جمحق نمغ

 .مث جنيخضمب

.طصك: يعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظن )ص(
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ش  جنمثيغ قعُّـمل عجنحن...:  عجنمئمثخنه مض جعمثلكهثنخملكم وظ هثهيس جعمتهيس مض هثهيس

ن جن قجن عجنحنوظ  مض خ هثهيسمميععُّـمل يعظغ حصلك ين عخف نقجن آلطظ هنث عخفيعظغ  ظحفيع ُّـهئ
ظ ق جلخل قجن عجنحن هيمثملحفمه ظ  مض مكهت  جعيطنن مهحت ي يمثملظش نمعمب عخلمه

حصلكش مملكَّـتىغعق عجنمتهييغ نعجنتىععقَّـلك جلمتيط  ظ  قجن عجنحنيمعمب عخفيعظغش ني جعيطنن خضحل
قمع عجلهبمثمبمل مض عخفيعظغ عجنىعه َّـ جمحق جفلكظ  جن جلمتيط وهنجهلكَّـيطغ عآلهثسلكن ظ

قغ عخفستجيمثمبمل مض عخفيعظغ عخفستيطُّـيعغ هنستيطُّـيعغيمعمه ق عجنمه ش هقن حصلكش نممحيهت
قغ عخفستيطُّـيعغ مض عخفيعظغ عخفستجيمثمبمل هنستجيمثمبمل عجفيطغ ش هنعجنمه قغ عجن ق عجنمه نممحيهت

 .  ...هنثلكم قجنظش نهفغيفغ هنتخييطيمض عخفيععُّـلك عخفتخييط
ن هنيعظغهمعلكقغيعظغ يظن عخف جلمف ه معلكهنمله مملكهنمبمله معهئ ه مخلكن عآلهثسلكن  حمه ظلكحممثملي جكى

ن جمحق معلكهنملجفمئمثمئتن و جعجهبمث ظجعخيلكفَّـلكش نظحفيعه معهئ ى حمال معخيجي معمب عجنيععُّـمل ي
ههنحيهتيعع معلكهنلك مملكهنال جنجكه مغيط  ظقعفغ ظن معيمثمل عجنىععغ عآلحصيحممشنط نجنىعع ملعجنهئلكهنمب ه يه

فو نجعيعمملكغو هنلك عحكتجهبخيمن حممثهتلك هن ممخصيغيجعهئقعهتلك حممث جعتخصهنهتلك  ش يُّـمل نمغ
ن عجللكهني ُّـخيمق جلمت عجنخييعحملكظ جعل عجنىعه عآلهثسلكن عجنهئلكهنغحممسمكهتيع  عخفحمثيش عجنهئ

عمس عخفتمئيطهنمليجعهئ  يحكمتتهئمبنَّـىعع هنلك  ل ي عمل جللكمس عخفلكفغيعآلنمي عجنتخيخل هن ل ي معمب عجنخي
 .مثمتجلمت مض جف

جفمثيط)صص( عخفجيمبمك  خف مضملجنىعع خملكم عجع معيعمم عجليط عجنت  جعخييط جعمثلكهث  هن خم
ق جللكمس عآلقنعف نجللكمس عخفخيلكذيمثملجنهئمثهي حمهتىعن ...: ينجللكمس عخفلكفغ ل  عخفثلكم:ظه ل  مكهت

قُّـ عمس نعخفيعمعبمل عجلالألمثمل عخفجهتهبمبمل جلمف عجنتخيمثمتخل عخفىعمم يجغالجغمل جل ن عخفيععمعمك تش حم ز هئ
ش نهجفمثمتألىع ظقجعخيلكش نحفلكهنسهتلك َّـ  يغ وهيجنمبمتزن...زهثسلكهثمثملش َّـ عخفيعمعبمل عآلزعجللكهن جنمبهئ

ش جنيطعنف عجنمئمثخنه: عهثحييع) ص( ك عحلهئ .صصصك: ش جعتخيمبمثمئمل عيخكتمثلكذخف حممه
يعجنتخيخل عآلنم نعجنثلكذ:  ظه)ص( .ي
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ق جعحسبهتلكش نعجنيعحسلكذ عُّـمل مض َّـىعن عخفيععمعمك عخلهبيغش نعجنحيهت يهنهتلكغ حضلكقف ظ عجن

ش يجغ عجنمهيطقش يجغ جعلكلك عجنمئمبمكش :هُّـٰهلكظزهثسلكهثمثمل خسسمل عحليعنم عآل ش يجغ عحلمب  عحلمت
 . ... عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغيع عخفيععمعمك مض أل نَّـ هثحيلكش عجنجههيتلكنيجغ

يُّـخييط َّـىعع عجنمتيس هن ظنضِّـن  عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغيمسن ي عجنخيبلكقعغ عجنت معخنف جعيى
ش حممشقع هثحييعهثلك  ي عخفيععمعمك عخفتخيمثمتمليمم ُّـجههب يعهثخصش نيمثملهلك جعلكخفحيلكَّـيع عخلمبمئيجنمثيغ حضتمه

ي عقع هثحييعهثلك عمل عخفيععمعمك عخفتخيمثمتمل يظهنلكش  هنيععمعمكي حمهت حكمنشيجللكن وعمل عخفيععمعمك جعجههئ
ش ه مجمثخيلكو حكلكق حممثهتلكشي حصىعن عخفيععمعمك عخفتخيمثمتملهحسلكذ خكلكهن عجنيعوعجنمتزهييغش ن هنيععمعمكحمهت خسيغ

 :نعجنت َّـ
مح:عخفيعمعبمل عآلنمل  . نعجنثلكذيعآلنميعجنتخيمثمتخل  جعخص جن هن ش عجنمهمئ عجنيعجع
م نعآلقنعف: عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل  .جللكمس عجنخيمئ
 .جللكمس عخفثلكم: عخفيعمعبمل عجنثلكجنثمل

 .جللكمس عآلمغسلكن: عخفيعمعبمل عجنيععجعخيمل
ن: عخفيعمعبمل عخللكهنسمل ش عجنىعه َّـ خكلكهنَّـ عجنهئ  ه عجللكهن نعآلهثسلكن عجنهئلكهن

 .  َّـىعن عخفيععمعمك عخلهبيغيجنهئ
ف و هنمتبسيش حكلكق مض و نعجفيطونَّـىعن عخفيععمعمك عخلهبيغ معحيهتيع هن حفالم نمغ و

 جعحسمك معمب عخفيعمعبمل و هنيعمعبمليمم ُّـحيهتيع مض نجنهئمتي عجنيعحسلكذش وعجنمتزهييغَّـ ن هتلكمجمثخي
م: ممىعجن عهثحييع) ص( ه: ش معيعمجملعجنهيهئ عمغ يش حم حفت عجنهييس عيفهنضصك: يجضهبيط حف .ي
يي ظهث ُّـجههب مم عخفيععمعمك) ص( ُّـمل ظُّـٰهي جفت ي يجمحق عخفتخيمثمتملط عق هن عخفهبهئ ظن ُّـخييط هنمئلكن جممثمك عحص ى هلك يي

ُّـمل ي معخيخل ههنيعمعبمل ي هن عخفيععمعمكش نجنهئمتيهتلك ي معخييط هن عخفيععمعمك عخفتخيمثمتملط جعلكجلتبلكق ظن هنمئلكن جممثمك عحص ي يي ي ى
ش نخميط معبخل هن خمب ش نهن َّـمتلك حمال عحك جن ش :يجن ي ظن عخفيععف هن عيحك َّـ عيحك عيظجيالجف

. هن عجنمههيلكغو عجنىععغ جعلكجلتبلكق ظهيمل:هظ
ك: عهثحييع) ص( ك مض خف هثمئىس عجنهيمه .صصك: هثمئيط عجنمتمه
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 .ي جعحسب َّـ

معمتلكني ق ه جلبلكقغ عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغيمسن  عجنتىعممحق جع َّـمتلك ُّـهي ي جل هثهييغ عجنحيهت
ُّـلكن مض مجمث عجنتخيمثمتلكغ يينعجنتجحل َّـ  عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغيخفلك مملكن  نشي جمحقش نجن عجن

ق ق هثسبمل عجنتخيمثمتلكغ عمل حم شي نعجنتجحلهثهيس عجنحيهت يمتسبمل عخفحيلكَّـيع عمل َّـىعع عجنحيهت
 يمثمليعخفلكفغ عآلظمب نَّـ شه جعسمثجيمله نعجفيطغهجفمئمثمئملوهييغ عجنيعحسلكذ َّـ يعخفتخيخلش حملكجنمتز

ق نع يجنتخيمثمتلكغ عجنت مكهتيعغ جع نمعهئثيعغ جعحسمك خملكجعمبجنمبمه  يمم نعحكتخييطعف يمثملي
 ظحفيعه جمحقنش نَّـىعع عيحفتالم و نهن مغهتملش جلمثمتوش حمهت هن مغهتمل هنمتهتلكونعجفيط
 .لكغ عحفتالم عجنمبحلكمكجل ههثلكخكإل
ّ ؘؘؙ   

وهنلك معمئيطن هن جعمثلكن  عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغيظن  جلمف معمئيعُّـيععغ ظممثيع عجنخييعحملكظ هن ه هنخيتهبيطي
يجعلكجنتخيمثمتلكغ عحلمئ الجمحق حضتيس محش ممخص مثملي ي جعلكجنتخيمثمتلكغ ي جمحق حضتيسيهثظ مض جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع

عُّـمل مض عجلهبمثيمثملعخلمبمئ محش جع جن عجن ن هن يحملكخفحمئ . مض حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع مئ
محش جع َّـ ي عجنيعحسلكذ جمحق حضتيسوعجنمتزهييغيمسن  جعخيتمئيطننعجنخييعحملكظ ُّـ  جعخيلكمس عجنمهمئ عجنيعجع

ش حمهت هخكلكهن ي هنيعنقع جعلكجنتخيخل يعآلنمي هن عجنتخيخل و هنمتيطهنميوُّـحيهتيع جعجههئ جن نجنخيلكمس عخلمب ه
 يجفت ل عجنت حكمثمسجخ جعمثلكشلك جعخييط قجن ل عجنثلكذ نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل

مح عمس عخللكقمغمل جل عجنمهمئ عجنيعجع  .يمثمل نَّـ عخفحيلكَّـيع عخلمبمئششيعف عمل عجنخي
يمجمث عجنتخيمثمتلكغ جفمئمث عجنيعحسلكذ ُّـجههب ولكجنمتزهييغحم  .هتلكيهتلك نحفمبمئمثيي

 هنلك يظنم يظن :قيمعهئيع جعخص مكهتيع يخفلك: عجنهييعجملكذ نخملكم :هثيغآلخملكم مض هنمهبلكف ع
ومض عجنمتزهييغ : ظه [حممث ههنمتيطقمغلك هلكينجفيطعهثمث عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ عجنميمثمك جممثمك هن يمعخيخل

 عجنخيلكمس مملكن يجفتش نعآلحمخيلكم نعجنمههيلكغ عآلحكخصظ جعش نعيهثهيخيلكم عجنهيخي ]عجنيعحسلكذ
ن نعجنخيمب جفيطغ َّـ عجنت ملعآلن عخفيعمعبمل مض هنعجفيطع نعجنمئلكجع نعجنهيلكجل نعخفخيمب  عجن
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عجفيط يُّـملعآلجفيط جعخل عجللكهنخيمل يمثملعحلمئمثمئ  . ...يُّـملعجنس جعلكجنمتسبمل يُّـملنعجن
 ل ق عجنىععغ جنمتهيسهتلكجعخييط مكهت ل  هن هنمئلكن عجنميمثمك عجنيعحسلكذ ُّـحيهتيعولكجنمتزهييغحم

يتمتىغي هن عجنتخيخل هن ه ي عجنىعه ُّـحل هنمئلكن جممثمك عجنميمثمكش نُّـهبيع جعهبمئلكن عجنتخيخل يعآلنمي ي
 هن هنيععجف و جعهبيعجفمبملجعتمل عجنت مكهتيعغ نعآلجلمثلكن عجنثلكعآلحكخصظعجنثلكذ نقمممتمث 

 شيعف يجفتش عجنهيمثىش عآلخميطقي نعجنت معسهب جلمتيط عجنخييعحملكظ جعليعآلحصعجنهيمثىش 
عمس عخلمبمئ عحكجي يمثملعمل عجنخي  ظحفيعه هن هنيععجف عجنهيمثىش وجفمبململ هنيععجنت معحيهتيع جع

 .يعجنهيمثىش عخفمئيطقي نمعسهب جلمتيطَّـ جعليعآلحص
 وعجنمتزهييغيظن ُّـخيتمئيط  و هنيعآلحصمثخلي َّـمتلكم هن عجنخييعحملكظ عخفحمئمئخل نعحلهئخصظ يجنهئ

ق هن شلكُّـمل عجنتخيخل عجنثلكذيعهثخصعجنيعحسلكذ   جللكمس يجغ ش يمثمل نعخفيعمعبمل عآلحصي ُّـبيطظ جعلكجنحيهت
 يمثملي جعلكخفيععمعمك نعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئس َّـىعع عخفيطف حضتيسيجعمسنعآلقنعفش حمهتهسيظ ُّـخيتمئيطنن 

 . حممئيش
عمل ي حممشهثلك عقع هثحييعهثلك ط جعلكحفتالم عجنمبحلكمكلكغيعي ي عحفتالم جعخل عخفخيمتمثخل ينقجعخص

 جمحق يعآلنمي هن عجنتخيخل هجعمبحلكل عمجلكجن نجعسلكلكت حمهت هنمتيطهنمي عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ
ش و جن ني هنتخصُّـىغوهنميلكُّـيع وُّـمل قعغ َّـه نعجفيطغهحمهتخص جفمئمثمئمل جلمت عقع هثحييعهثلك جن ش نو نعجفيطغي

ن  عجنىعه ُّـحيهتيع مض  جلمتيطهثلك عجنمتوهييغ عجنيعحسلكذجعمبحلكل عجنتهيمهمث نعيهثبسلكك حممثهئ
فغ حمتحيهتيع جع عآلجلمثلكن شتملههنمئلكقهثلك جنسجلمثلكن عجنثلكجعيعجنتخيخل عجنثلكذ  مغ مض  هعجنثلكجعتمل هن

محش ممخص ظخكلكق جن عجع معيعمم  )صص( مض خجف جلمف عخفجيمبمك ملحفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع
جن هرلكف جلمتيط عخفحمئمئخل جلبلكقغ عآليننقجن آل...: جعمئ عجع ي  جل عخمجكعن عجنمئ

م جعخل عآلهثيغ هنمهبلكف: عهثحييع) ص( ف عخفخيمئ .ططضك: نعخفجههت
وعخفيعمعبمل عآلحصمثمل ظن عحلرضغ عآلحصمثمل َّـ هثهيسهتلك عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل نجنهئ جعلكظجيالف ظحفيع) ص( ي .ي
ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ: عهثحييع) ص( ك عحلهئ عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض . صططلصططك: خف حممه

.ض كضف:  عآلقجعخيمليعجنخيمئمبمثملعآلحكهيلكق 



ططص............................................................................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ
ف... يمثملعآلخميطحك مغ  .لكذ عجنيعحسوعجنمتزهييغ يُّـمل عجنىعه َّـ لكيعم مكلكَّـيعجعحيلكَّـيع عجن

ه هث  مثمليعغ عخفجهلكق عجنمثهتلك هن جفمثهن عجنيعمعبمل عجنهئمبينجنمبىع :نجنىعع خملكم عجنمئ
ش نيعجلتبلكقَّـلك هن جفمثهن مجخيهتلك عخفمتب... عجلتبلكقعن ظن هثسبتلكن  هُّـٰهلكظجفلكلكتهتلك ع جلمبمث

قغ عجنت عخكتهبمبمن جلمبمثهتلكش ن شلك جنمثسمن جمحق عحلمئلكأل عخفىعمم نجفيطهتلكش نعجلتبلكق مم
 يُّـملجفيطظ نهنيعمعبمل ش جفرضغ عجلهبيجفلكلكمل معسهبآلعحمهب جفمثهن هثسبمل عجلهب ن

َّـمثملآل معمبمثهتلك جفرضغ ععجلهب عجنت  . نهثح قجنيجن
ف عجنحيلكَّـيع عخفمتبسيش جلمف  عجنيجفمثهن عننهن  ه يجلمثلكن عخفهئظمغ هثلكغ جنمثيغ حك

قغ مجخي ف ي معسهبش معمب عحلمئلكأليمثملظ مغ  عجنسلكقه مض جفمئلكأل ي نعجنتجحليعجنخيلكن عجن
قع يجعمسجلظ  عخفهبهئمتلكغش نَّـىعع هن جعلكغ معسهبمثمل عجنحن ه ظنظلكحم نظنيَّـلك جفهئخص نمكهت ه

هجنمبهبيطعقم معمئيعُّـبلك نمعهيهتمثخص هه قجن عحكينظش ي ه  . ... جنسهنيع مض هثهيس هنجيلكجع
  ؞ؘؘ ؟  ؘؙ ؘّ  

غوهي جل عجنمتسبمل نعجنخيالخممل جعخل عجنمتزه ُّـمسجخ جعحهنَّـمتلك  ظن يغ عجنيعحسلكذ نجممثمك عجنميمث
ُّـ يغ عجنيعحسلكذ ُّـجههب جللكمس عجنميمثمك نعجنجههتلكفغش وهيمتزيظن عجن  جليعحممتلكحممشقع. مليجممثمك عحص

 عجنميمثمك حممئيش ظن جللكمس عجنجههتلكفغ حممئيشش حمهت ُّـجههب جللكمس لكمس جعخيهنجنمثيغ جن عحفتمهلكك
محش نجللكمس عجنجههتلكفغ نعخفحيلكَّـيع عخلمبمئ عقن هنلك َّـ عجنمتسبمل ط يمثملعجنميمثمك نعجنمهمئ عجنيعجع

 طمليُّـيغ عجنيعحسلكذ نجعخل هنمئلكن جممثمك عحصوهيجعخل عجنمتز
م عجنمئمثخنه مض هنمئيط عغ جل َّـىعع عجنسهسعم ُّـمئ كيجنمبج : هنلكغ خف عجنهيمه

ف عخفمتبسيش جلمف عآلجلمثلكن مض ع مغ  هن مكالم سظه مك [مكالجنظ هن سجنخيمب مكنعجن
ف هن جفمثهن َّـ مغ ف عجنخيلكن [ي جنتمئمثيطنط]عجن مغ ف ]يظه عجن مغ ش نممىعجن عجن هن  جعخيهب

ف عخللكقمغ مكال مغ جنمث ع جنتٰهلكجل عجنتمئمثمثيطش نطين جنىعجن عجنحييعجنىعَّـمت نعجن

.ضصك: عجنميمثمكهنهيتلكف ) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
جن معخيلكمل ع: عآلخكلكقغ جعمئ و شاء  ك كيف مد الظل و م تر إ ر َأ َ ََ َ ْْ َْ َ ََ ََ َ َ َ َ

ِ
َ َ

ًله ساكنا ِ َ ُ َ 
ي حكبحلكهث نمعخيلكمل عجنثلكجعمن جعىععمعش  )ضض: عجنهييعخملكن( ف عحل مغ عمغمك عجن  شحمهت عجن

م جعلكآلحكخصظ عآلحصشعخفثبمن جنميحقن ظ غ عجنيعجعشيمثمل عخف غ جعلكجنمتخي . ...يمثمللكهثي عخفمتخي
ش  ن نعآللكالم ين عجنع :هظحمهبمئلكن جممثمك عجنميمثمك َّـ عجنال جعهلك عخفمئسهب خيهب

عن ش هجلمت ف عخفمتبسيش نيظهنلك جن مغ ن خممثيطومتزهييغعجن عجن  . جنه عجنيعحسلكذ حملكجنخيهب
ُّـ حملكجنمتسبمل جعخل جممثمك شعقن ف عخفمتبسيش ظن مليعحص مغ  عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ نجعخل عجن

همليُّـ جممثمك عحصينظ :َّـ ف عخفمتبسيش يجفت  هنجيمب مغ   جل عآللكالم نعجنتمئمثمثيطش نعجن
ههنمئمثيطونعجنمتوهييغ عجنيعحسلكذ  ني  . جعلكجنخيهب

 جل عخفجيمب جمحق شجعلكآللكالم يعخفمئمثيط...: عآلهثيغنممىعجن هنلك نقف مض هنمهبلكف 
ف حملكخفيععفش نعجنتمئمثمثيط عآللكالم مغ نش يعخفمئمثيط يعآلنم َّـ يعجنخيلكن جعلكجن  نقعغ جعلكجنخيهب

ي  . ...ُّـجيلكجعمئ حممب شعجنثلكذ َّـ عحل
ف عخفمتبسيش ظن يحملكخفمئمث مغ  جمحق ش عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغيط جعلكآللكالم عجنىعه َّـ عجن

ف .عخفجيمب جل عآللكالم نعجنتمئمثمثيط مغ  عجنيعحسلكذ وهييغعجنمتز عجنىعه َّـ يعجنخيلكن حملكخفيععف جعلكجن
غ َّـ عجنثلكذش يعآلنمجلمتيطَّـ َّـ  ي نجممثمك عجنميمث نش نقعغ عحل  :هظي عخفمئمثيط جعلكجنخيهب

 .عخفجيمب هن عآللكالم نعجنتمئمثمثيط
 ء اؘؘؙ   

ف عخفمتسبيش جعلكجن عجنخييعحملكظ حكببخلقمميع مغ وهييغ متز ننمغهتخل جنتسهبمثمل قجن عجن
 :عجنيعحسلكذ

يهثسلكن عقع معمتهييغ يظن عآل خصحمهئ عآلهثسلكذش ولكجنمتزهييغهمعجهبمثهتلك جن جع :ّاذوثه األول

ك عحلهئ) ص( .ضص ك:ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف حممه
.صصصك: هنمهبلكف عآلهثيغ) ص(



صطص............................................................................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ
م معحيهتيعش نهن َّـىعن عحليعنم معتجههئيحممشن  عجنهئمبخصغش ي حضلكقف عحليعنم حك

فه جلمتيطهنلك ُّـمهيطق هن جعلكلك عجنىععغوعجنمتزهييغحمهئىعجن َّـىعع  مغ  . عجن
فهينَّـىعع عخفخيمت ظخكلكق عجنمث عجنمئمثخنه مض ظنعحفيع عجنهييس جني عحص  : جعمئ

مل عجنخيلكمس مممبه جلبلكقغ: عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغ ي جل َّـمث  ي نحكهب. نعجلسخصذ عجنيعنجفلكذشو
عظ ههثهيسلك جنمتسبت عمل عجنمتوهييغ عآلهثسلكذش حممشهث َّـ ي وو ه ي جغ ش حفيعف هن عجنبلكلك عمل عجنحيلكَّـيعو

غش جغ جعحسمك معمئلكلكخي مض هنيععمعمك  يجعلكظجيهئلكم جلٰهالغ عحلمب ُّـحيهتيع حممث عجنمه
يعحلمب نعآلحكمتلكن نعجنجههيتخل معحيهتيع عحليعنمش جغ هن معيععمممثبهتلك حتمه عجنهئمبخصغش 

ي ُّـسهب شييط مض عخللكقف نجفمه جن عجنتخيخلمغى عجنيعحسلكذ عقع نوعجنمتزهييغممىعجن 
َّـيعش جغ جعحسمك ي حتمه عجنتخيمثمتلكغ ش هنيععمعب نهنمئلكهنلكمع عجنحيلكَّـيع َّـ حممثهتلكيجعلكجل
ق ظجلمثلكن عجنخيلكمس مممبهتلك مكلكَّـيعغيمثمل عآلحصنعحليعنم نعجنهئمبخصغ هش حممه ي  وعجنمتزهييغ مض و

ق عجلسهبشعجنيعحسلكذ  . يمثملي حمهت حصلك مملكخفلكفغ جنمبمه
 هلكلكجنبمل عجنثلكذيهنمتمل مض عجنتخيخل  عجنهئلكيمثملظ عآلحصحكخصي خفلك مملكهثمن عآليظهث َّـ :اذوثه اذثطين

ق ظجغلكقَّـلك  ققجن  جعخييطن ههنهئيعنجعملجنحيهت عحكجيمل شعجنحيهت ي حميعف عإل جلمتهتلك قجن عجنهئيعغ جع
ف عخفمتبسيش مغ  عجنىعه يغ عجنيعحسلكذوهيعجنخيلكمس مكهتيع مض عجنمتز : نجنىعع خملكم عجع جليعمحطقجن عجن

ق ظجغلكقَّـلك جعحيهتيهثهييغ عإل ق ظجغلكقَّـلكش ز جع جل عآلحكخصظ عآلحصمثمل هنلك خضيطن هن جليطن مكهت
ش  وحملكهنت جلمف هثهيس جعخص ظنمغيطن مض هثهيس و زهثخص مملكن مض قجن  ع مملكن جنمبمتهييغوجغيعظ يحممسنمي

ن عمل ظحفيع هنلك نمغيطيجغعجلمتلكغش   . ز مس ُّـىغم عآلهنيع ُّـمتىغم جعتمتهيمثيغ عجنميهب
 ي َّـىعع عجنتجحلينُّـسهب): صص( مض خجف جلمف عخفجيمبمك ملنجنىعع خملكم عجع معيعمم

هثولكجنمتزهييغمم  ي آلهثيعهنلك ط عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغ: جعلكظجيالجفهت وعجنمتزهييغ  [ عآلهثسلكذ مض مم

ك ) ص( ش خف حممه .ضصضك: جعتخيمبمثمئمل مغالم عجنيطُّـ عآلخكتمثلكذعحلهئ
.طططك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه جعخلكقُّـملهجفمئمثمئمل ]عآلهثسلكذ يهثخص ختتمب مغىغألمثلكهتلك جعحسمك عهثمهبلكجمهتلك ع جعسمثجيمل عجنىععغش ز ي
ق عجنخيلكمسيعخفلكف  َّـ عجنيعحسلكذولكجنمتزهييغهنيععمعمك عخفخلكقفش حم جعمسجفهئلكن يهثمثمل جنمه وغ عحصمث غ يش ممخصفز
ق عحليعنم نعجنهئمبخصغ ]عآلهثسلكذ [وعجنمتزهييغ سمه جع  ]يقجن عجنتجحل [ز آلهثينعهنلك. جنمه

ك عحلهئ) عإل جلمتقيض(معمتهيمثيغ عجنهئيعغش ممخص خملكم عجنجهمثىط   . ... مض حممه
ؘؙ ؠاؘؘِ ئؘ   ؘؘؙ   

 عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغيظن  : عجنيعحسلكذولكجنمتزهييغهن عآلجعحلكغ عآلحفيعه عخفيعمعبجيمل جع
 طه خميطُّـنظَّـ  هط نجفلكفغه جحهئنظَّـ  هنعمغمكظ

ن  مض معخي ش  ه ني جفلكفغ هش ني خميطُّـ ه ني جحهئ ه ي نعمغمك: جلمتيُّـخيمقبحقعغ عجنمئ
فَّـ جنمثيغ قحمخيهتخص هنخيلكن عضِّـ جعمسشيآلهث طههنمئمه  يعهثخصنش هخص ي ُّـيعمعهيخيلكن هنخيلكي هن عجن

ف ظَّـ عخفخييعحممل هن قجن ش نجنمثيغ هلكي جنمثيغ جعجهبمث هنيععمعب نمعخيمثمتلكمع نعمغبيهثظ :هنمئمه
ش هلكيتخصن هنيععمعب نمعخيمثمتلكمع جفلكفجغش ممىعجن جنمثيغ َّـ جعهلكيجعجهبمث هنيععمعب نمعخيمثمتلكمع جحهئمتَّـ 

هنجنمثيغ َّـ جعتخصن هنيععمعب نمعخيمثمتلكمع خميطُّـخص ش نجعخيىش  هي جعخيىش معخيمثمتلكمع نعمغبمليعهثخصش ني
يش نجعخيىش معخيمثمتلكمع جفلكفجغملش نجعخيىش معخيمثمتلكمع خميطُّـهبمل هيمعخيمثمتلكمع جحهئمتمل  .ي

 عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغيظن  :ي هنيع هنخيمتلكط عق خميطيمعمئيطن جلمف هنلك هنَّـىعع عآلهنيع نعضِّـ جعمتلكظ
وحق هنتخييطفغ جمه نعجفيطغه نجفمئمثمئملهخظ عجفيطغ حصلك ينظش جملكُّـت ويعغي نهنتهئثي  َّـىعن عحلمئمثمئمل عجن

ههنيععمعمك نمعخيمثمتلكغ ش حممسهنلك عجنت ي مح نجعخيٰههتلك حفلكقمغ ي جعخيٰههتلك فعحف عجنمهمئ عجنيعجع
مح ينَّـ عجنتخيخل عآلنم نعجنثلكذ ل َّـ فعحف عجنمهمئ عجنيعجع غ هحمهت نعمغبمل ل ي مغ  جع

مح حمهت جحهئمتملينظهنلكش  عجنىععغ ه مض ط جنىعع خملكم عجنه عجنت حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع هث مئ

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعططصك:  مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ضصص كصف: عحلمثيطقه

غ عآللكالخم عجنىععجخ عجنىعه معتمه جع عجنىععغ ) ص( مغ غ خميط ُّـجيمب نُّـيععف جع عجن مغ يعجلمب ظن عجن ى ي



صطص............................................................................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ
ش ُّـحيهتيع جن هع نعجفيطهلكمثي خضمبيعي جنمثيغ ينجعلكجنتحمئمث عآلمع: وهييغ عجنيعحسلكذجعمثلكهث جنمبمتز

عجع نهنيععمعبهتلك نعحكتخييطعفعهتلك معخيمثمتلكغ هجعحسمك عجنمئ ي حممثمبحمئ جنىعجن عجنتخييطف شي
غ عخفختمبهيمل نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغش ي   . ...فيهنيع مض هثهيس هنتخييطيظن عآلنعجنمتخي

 يُّـتخيمب حمبحسمك هنلك شهجحهئمتملهتلك نجعخيٰه هنعمغبمل عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغبخيىش هنيععمعمك حم
مح حمهت   .هجحهئ حمهت يمثمل جعلكخفحيلكَّـيع عخلمبمئيُّـتخيمب نجعحسمك هنلك شهنعمغمكجعلكجنمهمئ عجنيعجع

هيطن ظُّـٰهلكش حمهت جعحسمك جعخيىش هنيععمعب ىَّـهئىعع جعلكجنمتسبمل عمل عحليطنغ نعجنمئ
هنمعخيمثمتلكمع خميطُّـ  .هجفلكفغيش نجعحسمك جعخيىش هنيععمعب نمعخيمثمتلكمع ي

علك ي عجنيعحسلكذ خفلك مموعجنمتزهييغ يعن: نجعخيبلكقغ ظحفيعه حمهت  شيمملكحمملهلكن جفلكذع مض عخف
لكيمممض  نو هن ش حمهت ه جضهئ لك ن جعحهئ قجن عخف لك عجنتخيخل  هجضهئ يمض هن

لكيعآلنم لكش نعجنثلكذ جعمسجفهئلكن قجن عخف غ : نهن ظجفهئلكن قجن عخف مغ  عجن
ش نهن يمثملييطنش نمض عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئىنعجنمئ لك هنلك جعمسجفهئلكن قجن عخف ن جضهئ ه ُّـهئ

 .ظجفهئلكهن عآلهنهئلكن نعحليطنغ
جفلكغ ينجنخي  ظحمٰه هنلك نقف جنبمثلكن َّـىعن عحلمئمثمئمل هنلك قمميعن عجنجهمثىط مض عجنهيت

غ ي ُّـمئلكجعمب عآلهنهئلكنش جع ي ُّـمئلكجعمب  مغ ش نَّـىعع عجن ُّـمل نعجنالجعهلك عخفمئسهب ىمض هنمئلكن جممثمك عحص ي
عَّـلكش ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض عخفجيلكجنمكهخظ  يهن عآلخكمثلكظ ظجعيطعط آلجفلكلكمل عجنىععغ جعهئ هنلك حك ي نَّـمتلكم . ه

نش نَّـىعع َّـهغنمغ ي معتمه جع عآلجلمثلكن جعخييط حتمئ عجنمتسبمل عجنخيمبهبمثمل نمخلكُّـىغ عجنخيلكمس هن عخفخيمب ي  ي
غ مغ عجليطش جنمبسمثيط : عهثحييع. ( عجنىعه ُّـمئلكجع عآلهنهئلكن نُّـمئلكجعمب عآلهنهئلكنعجن يخف مخهتمثيط عجنمئ

م عخفلكمعش )صضضش نكططص كصعحلمثيطقهش ف ُّـمل عخفجيمبمئمل : جلمتيط خم زنعجلمب ظن معمب عحص ي
جفيطغ عحلمئمثمئمث عجفيطغ جعلكجن يمل معمبىغهنهتلك عجنمتسبمل عجنخيمبهبمثمل ظنزعجن م هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكش ز هي جعحمه

حك نمعمبىغهنهتلك مغبمثمل نعخفهيمثٰهمثمل نجمحقَّـلك هن يل جعت عمغبمثمل جعلكجنىععغ نعخف زيش َّـىعع عجنالقن ل عجن ز ز
ل مض عخفبلكجفهن عجنتلكجنمثمل....عجنمههيلكغ ض عهثمك َّـىعع عخف ضمثحمتلك جنبخيىش مغ . نحكمثمسجخ مع

.طصك: يعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظن) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ومثمل مض جعحهنيعخفهئ عن ي  عخلمب ظعجنبلكغ عجنسلكفق مض هنخييعحممل جعيطي خممث حتمن جلمت

ي نجنمبخيلكمس ي مثملينَّـ عحلمئمثمئمل عجنهئمب... : جفمثهن خملكمعجنيعنجفلكذ  عجنت َّـ جنمبح
ف ني جعلكجنخييطن ني جعلكحليطنغ ني جعلكجنمئيطنش َّـ مض عجنمئيطُّـ عقع يمعت مغ مه جعلكجن
فيممنَّـ مض ... هظ هبلك جضيطجغملىش نمض عخفحيطغ عقع نهظ هبلك خميطُّـهبملىن مغ  و هن

ظش ني جعخيىشيمم حمخص حممثهتلك شهي ي معمئب عجنتجىغيحممششلكجعحمئمثمئتهتلكش   عمل ي ني ُّـت
ههنخييعحمتهتلك مصيعفغ قغ جعيطجنمثي مغيط عجنخيلكمس ى حمهب َّـىعن عحلمئمثمئمل ن. ني جعمقَّـلكنو جل عجنمه

ي معخيلكمل حكلكلكمل عحل فغ.جع مغ ن عحلو نجنمثسمن جعهب ف حممثهئ مغ  وي خميط ظنمغيطهثلك هن هن
ي معتمه  َّـىعن عحلمئمثمئمل ييظن :ه حممثثبمن جنمتلك عجنمئيطنش نممىعجن جنتخيمب ظُّـٰهلكوخميطُّـ

هنلكيع جلمتهتلكش نجنهئمتيي ني عجنخيلكمس جعلكجنتمسحفشيجعلكجنتمئيطن جلمف عجنخيلكمس فعغ جلهب مغ  شههتلك ظظ عخف
ش نَّـ عجنهيمب  م جع نجمحق قجن ي عخفخمب َّـيع نحممب عحلمثلكغ نعحل نَّـ ظظ عجل

م .  جنمثسمن عجنخيلكمسش ظيطخممنيعشلك ظن ش عجنخيلكمسش ظيطخممنيعشلك: حممشن خممبمن. عخفحمثيش عخفخيمئ
ش ظيطخممنش معمئب َّـىععيعشلكظن  ي ي ظن جنمثسمن عحل ينمعتخييطف جعتخييطي مممب  عحل ف ظخكخلكك ي

ش نعن ظقفغ هنثلكحصلك  ي  حملكهثحييع مض ش ُّـمئيعغ عمل حمهتهبيجفتيعجنخيلكمس نمعتمتىغن جعتمتىغُّـ عحل
ف غي مض عخلجهبمل نعجنهئيعخيُّـملعجنخي عجنجكجعمث  نممىعجن ش نعخفحمقغ نعخفمتمق نعجنتلكجع

و هنثال هن جعمثمني هنيعجعيممنظهنثلكجن مض عآلخكهئلكم مض  غه  نعجنجكجعمث شونقخممل نو نمعلكجع
ف  . ...  هن َّـىعن عآلخكخلككو خكخيسيمم جعحمئمثمئتهتلك مض يُّـملنعجنخي

ؘ ؙخؘؙ   
م جنهئ . ص ن نعجنجههب يعن جفمئمثمئمل عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ َّـ عآللكالم نعجنخيهب و ي

عُّـمل حممثهتلك مجمثخيلكيعجنتخيمثمتلكغ عجنت معمسجخ جعخييط هنيعمعبمل عجنىعع  .هغ نعجن
ف جللكن نجفمئمثمئمل. ص هعجنمتوهييغ عجنيعحسلكذ نمغ يو ه حكخيمثمله  معمتبث هن عجنىععغ ل جعخييط ي

جفلكغ عخفهئمثمل) ص( يعجنهيت .طصص كصف: )يقجع مصمبيطعغظ (ي



ضطص............................................................................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ
ق هن عجنتخيخل عآلنمش هنمتيطمصمل حممث جعمتح ي ُّـتخصُّـىغ  قَّـلك جنمتهيسهتلك ل هنبتيطألمل جعلكجنحيهت ومكهت ه يه ي
قَّـلك نمعمتىغحصلك جل قجن عيهثيطهنلكف جفت  يظجفيطرلك جل عيحفيعش هنستهبيعغ مض مكهت يه ي

ي معخيلكمل هن عجنتخيخل يمعمه عمل جللكمس عخفلكفغ يط حممشن مجمث عخفيععمعمك عجنت َّـ خضمبمثلكغ عحل ي ي
عحكخيمل جنمبمتزهييغ عجنيعحسلكذ وعآلنم عمل جللكمس عخفلكفغ عهثخص معمئ ضهب عجنيطعأليعغ عجن ي ي  . ي

ُّـ. ص ف عخفمتبسيش ظن عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ َّـيعن عجنمتسبمل جعخل جممثمك عحص مغ : ومل نجعخل عجن
ُّـ يظن جممثمك عحص ه جفت جل عآللكالم نعجنتمئمثمثيطش ني ف عخفمتبسيش  نعجنمتزيمل هنجيمب مغ وهييغ عجن

ن مض عجنمتز نش حملكجنخيهب هعجنيعحسلكذ هنمئمثيط جعلكجنخيهب ههييغ عجنيعحسلكذ خممثيطي ش حمهت هنمئمثيطو ه جن  . جعي
ومعجهبمثهتلك جن جعلكجنمتزهييغ : مي عآلنطوهييغ عجنيعحسلكذ جعىعجن آلهنيعُّـيخص حكهب عجنمتزيعهث. ض ه

م معحيهتيع حضلكقف عحليعنمش نهن َّـىعن  يعآلهثسلكذش حمهئخص ظن عآلهثسلكن عقع معمتهييغ حمس ي
فه جلمتيطهنلك ُّـمهيطق هن عحليعنم معت مغ وجههئ عجنهئمبخصغش حمهئىعجن َّـىعع عجنمتزهييغ عجن ي

فُّـمل مغ م معحيهتيع عجنهئمبخصغ عجن يَّـ ظهث خفلك مملكهثمن : عجنثلكذ. جعلكلك عجنىععغش حمس ي
ق ظجغلكقَّـلك هنهئيعنجعمل جعخييطن قجن  هعآلحكخصظ عآلحصمثمل عجنهئلكهنمتمل مض عجنتخيخل عجنثلكذ لكلكجنبمل جنحيهت ه ي ي

ف عخفمت مغ عحكجيمل قجن عجن قش حميعف عإل جلمتهتلك قجن عجنهئيعغ جع  .بسيشيعجنحيهت
لك . ض علك مملكحمملش حمهت مض مم هن وعن عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ خفلك مملكن جفلكذع مض عخف ي ي ه ي و ي

ن ش حمهت جضهئ لك ن جعحهئ قجن عخف هجضهئ لك عجنتخيخل عآلنم نعجنثلكذ ه ي مض هن ي
لك ش نهن ظجفهئلكن قجن عخف لك غ نعجنمئيطنش نمض : جعمسجفهئلكن قجن عخف مغ ىعجن

لك هنلك جعمسجفهئلكن قجن عخف ن جضهئ هعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثمل ُّـهئ ي ش نهن ظجفهئلكهن عآلهنهئلكن ي
 .نعحليطنغ

م جعش يعجنتجحل عجنسلكقه :وهييغ عجنيعحسلكذهن ظحكخصظ عجنمتز. ض ي عخفخمب ش عحل
ف عجنخيلكن مغ ف عخفمتبسيشش يعجن مغ مل عآلنملش ميعجنمهلكفق عآلنش عجن ش عحصمث

 .يعجنيعحسمل عجنخيلكهنمل





 
 
 
 

  ؘ؞ثإ ؘؤؙإ
 ّآؘؘّ  

 ّرشظرط •
ّثشصشط اذتسخ األول • ّ 
 ّصطّة احلشط احلشصشاذوثظ •
ّط اذتسخ االولأحامء رعتب • ّ 
 يف اذعات واذوثظة ّصطاذشعق بخ اذوثظة احلشصش •

 ّاألولّ يف رشطم اذتسخ ّصطاحلشصش
اذشعق بخ حشم اذعات بطذعات يف رشطم اذعات  •

 ّاألولّوحشم اذعات بطذعات يف رشطم اذتسخ 
 ّاألحامئي واذشامل اذعايتاذشامل  •
ّغ اذتسخ األولثزطئ • ّ 





 

إليكد إل حقغه مفعكمل مأليى أل إليمفعكمل مفعنف قط مألحقغنن محكمله إل يمفدفمكه إل
آل نينم اكعنىكن إلينني إللمظيف مفكرغنيك لن  إليمحكككدم  إلمهيف مقلظيط مفقظنم محككرغإلآل

 مفكمط مفدفمض جمذم مفعغه يجكقنئقظ إليلق فحم  فلكنى مفظيقظن حللد مفكرغنك
إلمقن محكعكمله معنئر محكرإلقن يعكلض حقخك هقط محكعناكه مفعنفمه يأليعنحلد مفعناكه حل

إلك نفط فلكرو مألىكنه مفظمفض حقمل هذيط مفعكململ يحقمل ىكنئر قرممقن إلمهمفكرغنم
 إللمحمإل فلعغه اكظى هذيط مفعكململ إلمخلنكه مهإل ىكعن مألفإليلق يإلجتخل محلضإل

ن حلخك مكعمن إلظلط مفقكض مفرحقظمل ينمئرم مفذمم يجتلمميريقض فلظفحم يككني 
إلمفظمفض فعط لي مقعغخك يف غلكهن غعكمر مفعكملنم مفلظم  .إلمه مإلقلنمإلمه مخللكإلمهإل

 لىل إلمأليىإلقط مفعكمل  ه  هذي محكرممقنإلليإلحلخك لمن مععدم هذم مفعغه حقنفعمفمد 
إلفنأليكمنك محككلله محكعغزال مقكعمك  ه إللجكر مفعلزالم ئه محكلكزى حقكقمن حلط حقكضق إل

أل جتلمنمإللالإل هذي محكرممقن يمفعكملنم قن هظ إلفط إللي مقكعكد إلمهكرغنم مفرليه مفإلليحقط   إل
إل هظ مفذمم محلكه يمفظيقظن مففو مفذي يكمر يف أل يماكدمأل اككمكهأليلغمفنم

 آلق يمقلط مفذمم يكنقلهقكنهر خمعلكه حقغعن مجكعالو فظمحقط نفط مفكمظن
 .نممق محكرإلطف يف إل حقناكنجلعمن فللطآل اكنفمقإل هذي محككنهر يمفعكملنمإلفلط

أل حلخك اكدمأل قرمقعهإلفط مقكعمط مفعغه يمفلالى حلط إللي إلىقط  هظ فععممط إللمحم إل
 . فمس لفعرمفعغه يمفعكلمط

إلمكطق لي حقكض محكغككمل هل يعكره فعغه مفعكمل مأليى) ق( إل إل إل إل حققلط قععكطإل  ه فنفكمفي يف أل
إلغاكظ حلخك مفكقظه ه ينحقحم فني نفط حقععن مالجكعالو مفذي يللط لي يلظي حقملمط يف 

إلحقمني محلكنئض مفعظاكمديه مفكرغنممه .إل
.ككقه): غننغ(نف ي لكظى حلرغني مكري قع: ممكر) ق(
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ؘّ ّآؘ ت  

م عجنمثهتلكيمثمل عجنميمثبيُّـمل عحصيعن ظ  ش عخفجيمبمئمل عجنت ي ُّـهبهئ هنخييعحمتهتلك ني عجن
 َّـ ظجفيط عخفمئلكهنلكغ عجنت ُّـهبهئ جنمبسلكجن ظن ُّـمه عجنمثهتلكش َّـىعن عحلمئمثمئمل نجنمثسمن

 هن عجنىععغ جعمتهيسهتلك جلمف ه جلمبي حتمئ جعىعجنشي خضمبمن جنىععهتلك نمكهتيعغ حصلكعقع يمثملبعجنميمث
مغيحممشن طهثح عآلمجلكم و ظنم مع ي ن يعجنميمثبمثملعجنىععغ  هن ي  يعي ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ف جمحق همئ ظني ُّـخيمب هن عجنحنظ ي يظن عجن َّـمتلكمش ممخص وجنىععهتلكط جنخييطن نمغ  جعمتهييغ يعيي
مغهتمن جنىععهتيمثمل عجنىععغ عآلحصيحممشنقجن عجنحنظش  هلك ظني حمحمه هنمتهتلك جلمبي مع ه  جعىععهتلك ي
 جعخيٰههتلك جل و جمحق هنتخصُّـىغيعمجلكمظ و حممثهتلك مجمث عجنهئخصيغ جلمف هثحهمليجعخص َّـ هنمتيطمم

 جنمتهيسهتلك ظن جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جلمف قجن ينَّـىعع عجنتجحل هن عجنىععغش جعخيىش
يعجنتجحل  نشيعآلنميعجنتخيخل  جلمت جعلكظجيالف عجنخييعحملكظ جعلز َّـ هنلك ُّـخيمقشعجنمتح

ي خضمبمن عقع عجنىععغ يحممشنش مليُّـيطيعحلمئمثمئمل عخفحهبل جعهظُّـٰهلكيُّـخيمق جلمت  نشيعآلنم
 هن  نَّـىعع عجنخيمبشي ُّـتحمئ جعىعجن عجنخيمب هن عجنىععغ جعمتهيسهتلكشجنىععهتلك نمكهتيعغ
 . عخفيععمعمك نعخفمئلكهنلكغيظنمي َّـ معخيخل عجنىععغ جعلكجنىععغ

 عحلمئلكأل نعخفخيلكذ عمل َّـ ظن معمتحييع عجنىععغ :ينهنخيمت خضحل عجنىععغ جنمتهيسهتلك
فغ حممثهتلك جلمف هث مغ  ممثيعغش يظهح عجنبسلكلكمل نعيهثيطهنلكف نجعيطنن يعخفمتيطمممل نعخف

ق عجنىععغ  م عجنخيمب جعلكجنىععغ جنيطه عجنىععغ جلمف هثح يجنمبىععغحمحٰه مغمك جفمه  ُّـ
جفيطغ ي نَّـىعع عجنتخيخل ي ُّـمتهيش ي عجنتهيمهمث نعجنهئثيعغعجنبسلكلكمل نعجن جفيطغ ي  جل عجن

و نعهثخص حكهب جعىعجن آلهث ظحفيع هثمئجيمل)ص( ي يي  نَّـ شلكُّـمل حكحق  عإل جلمبمث نظجني ظمف نظ حصلك عخللكمعى
وُّـخيمق جل َّـىعع عخفمئلكن جعهئثحق عآلهثسلكنش ممخص ي  عخفيعمعبمل طيعجنتجحل عآلجفيطه عجنىععجخ:  هن عجنتخيلكجعحقش هنمتهتلكى

ُّـمل عجنخيمبهبمثمل طي ظخميعغ عجنتخيمثمتلكغطعآلنمل ظن عجنيعمعبمل عآلنمل يعحص ُّـمل عخفجيمبمئملطي عجنمتسبمل عجنخيمبهبمثملطي  طي عحص
جفيطغ عجنىععمعمثمل ش نجمحقَّـلكط جعيعقف عجنمقعقفط هنمئلكن عجلهبطي ظجفيطُّـمل عجلهبطيعجن . هنمئلكن ظن ظفهث



صصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
 هن عخكتخصم عجنخيمب جلمف عجنخيمب جعلكآلخكمثلكظ نعجنهئثيععغ يجفته معمسمممثيطع حصلك يمثملعحلمئمثمئ

 .يعهثيطهنلكمغ وجعمتح
م مض معخييعُّـ عجنتخيخل ُّـ نجنىعع  جلمب عجنىععغ جعلكجنىععغ يعهث: يعآلنميهبهئ ظن هثمئ

ي معخيلكمل مض هنمئلكن عجنىععغ جعىععمع هن :ظهش يمثمليهن جفمثهن عآلجفيطُّـمل عجلهبخي  جلمب عحل
 . ي ُّـتمتلكَّـوت عجللكهنخيمل جلهبمث عجنهئخصيغ جعجههئيجفمثهن ظجفيطُّـ

ي جعخييط هنمئلكن عجنىععغيعآلنمي حملكجنتخيخل شعقن ي َّـ ظنم معخيمثمتلكغ عحل عجنىعه َّـ  ي
يحممشن  ط نعجنىعه ي ُّـخيمبهب ظجفيطش عآلضلكحملكغيىلكالم عخفمئسهب عخفسمئيش جنهئهنمئلكن عآل

قيظنم ى عخفجيمبمئمل عجنت مس ُّـالجفىح يعجنىععمعمثملي جنمبىععغ جعخييط هنمئلكن علكالخمهتلك نجفمثثمثتهتلك و مكهت
 َّـ هنمئلكن هثحييع عجنىععغ جنمتهيسهتلك شي جمحق عجنىععغ مض جفلكم جفمئمثمئتهتلكههن عجنىععغ خظ

عجنخيمب عجنتهيمهمثحلش  نَّـ عجنخيمب عآلمجلكمظ عجنبسمثيش خمب ش نَّـمبملينمنجلمبهبهتلك هبلك آل
جفيطغ نهنمئتهش َّـىعع عجنخيمب عآل  . ممثيعغي عجنت هن فنن ظهيعحلمئمثمئمثملمجلكمظ َّـ عجن

جن ه جعمئ هث  يمثمل عخفيععمعمك نعيجلتبلكقعغ عجنخييعحملكهثيحممسنم: نَّـىعع هنلك ظخكلكق جن عجنمئ
َّـ عآللكالم ن شط عيجلتبلكق عخفسمئيش جنسلكأليع عيجلتبلكقعغ)يُّـملجممثمك عحص (مئملزعخفحمئ

معوخن مض ظهنيع نجل عحلش جل عجنمئمثيط نعآللكالمعجنخنم ق عجنثب  يمثمل هن عآلهن
هث َّـ جنمتهيس َّـ حمحسمكش هن جمحق يجغ... يمثملنعجنسمبب  عجلتبلكق جلمبهب جعمتهيس نمم

ىمعخيمئ معخيمب ظن عجلتبلكق و ي  . و جفهئىي
فمئمثمئملش َّـ عخفخيلكذ عخف عحلني ُّـمئيعغ َّـىعونممهبثلكم  يحممشن ط مض جلمئ عآلهثسلكنغمغ

فغ مض عجنخيمئ هنمتيطمممل مغ هعآلخكمثلكظ عخف  جعحمثهن ي شلكلكمل حممث جعمتح عجنبسه هنمتيطمصملي
ف مغ فوُّـهبهئ مخمثمثىغ هن مغ ش حمال ُّـهبهئ ظن هثجهحق و جل هن ف عمل ظحفيع حممث مغ  عجن

: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمكش نصصصك: يعجلجلكق عجنبمثلكن مض معهيسحق ظن عجنمئيعظن) ص(
.ضضصك
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و حممث نهثحيطفن جعهبخيىغميعحلجيعه ف عجنجهجيعه  جلي مغ ش يمثمل نممىعع جعمئشيعجن  عآلخكمثلكظ حممث

ش حمال ُّـهبهئ عجنتهبمثمثىغ هبىعع عجنمتح حمال ُّـهبهئ ظن معٰه ي ُّـيطم جلمف عجنجهجيع هنثال نمعخيمثمت ه
فعغ مغ  .يمثمل عجنىعَّـمتجعخل عخف

 مض عضلكحممل َّـىعع يعي يعآلنمي حميعم جعخل هنمئلكن عجنىععغ نهنمئلكن عجنتخيخل  ييعهث يجغ
ش نَّـ نظ عآلجفيط ظ يط جنىعع جلمقيعيش جنمثيغ يُّـملعجن  ي جعمسهثيعآلنمي جل عجنتخيخل ى

مغيط )عجنىععجخ (يخميعغ عجنتخيمثمتلكغ عمل عإلظ عجنمث حكبحلكهث نمعخيلكملش ظخميعغ هنمت ش ني ُّـ
غ يظن عجنط جفمثهن هثجيط  ممخص حكمثمسجخينَّـىعع جعخالم عجنتخيخل عجنثلكذ نعخفخيلكذ عجنت مض متخي

هعجنتخيخل عجنثلكذ جنمثسمن هنخيمت  يعآلنمي مض عجنتخيخل ينظهنلكفغش ي هنتخييطو هنخيلكنيعهثخصه نعجفيطع ني
مغيط يحممشهث ه نه هثخيمنيعي ي ُّـ ش نعخفيععف هن يُّـملش نَّـ نظ عآلجفيطه نعجفيطنظ

جفيطغ عحلمئ:يُّـملعآلجفيط  هن فنن حللكل عجنهئثيعغ ه نجفيطغ جعخص َّـ:ظهش يمثململ عحلمئمثمئي عجن
لك َّـمتلك ي  نجنهئمتيش جنمبهئثيععغه خكلكهنمبمليمثملجفيطغ عحلمئمثمئعجن يجفمثهن عنش لكعخفمتيطقمغمل حممثهت

جفيطغ جعخص َّـ نجفيطغيهثعهثمبحىح عجنهئثيععغ نعجنمتسمك نعيجلتبلكقعغش ن  .خص هثمبحىح عجن
عجفيط ممىعجن  ُّـهبهئ عجنتهبثمث جنىعجن جعلكجنخييطف نعجفيطش حممب ظحفىعهثلك َّـىعع عجن
 هنبيطظ جنسجليطعف ظن يهثظش جعمئجي عجنمتحييع جل ه هثمتحييع عجنمث جعخص َّـ نعجفيطه حمتلكقغعجنخييطفه

ش حمهت جنمثيغ :ظهش جنسجليطعف جنمثيغ هنبيطظ يهثظ جفيطغش نجنمثيغ يعي هثمتحييع جن جعخص َّـ َّـ  عجن
نهأللكخكمث ه ظحفيعش نظحفيعه هثمتحييع عجنمث جعخص َّـ هنهئ   ظحفيعه نعجفيطظضمث جنالجغمتخل عقع ي

ش نهنهئ  جغالجغملش ظضمث عقع نجنسقجعخيمل عجغمتلكنش ظضمث جنمبثالجغمل عقع هنيعجنمث
جفىح جعخص َّـظقجعخيمل ظضمثنجنمبخهبسمل عقع  عجفيط عقع جن  هثمه شش عقن َّـىعع عجن

 هفغي هنتخييطهش خسيغ عخلهبسملش نَّـىعن هثسمكعآلقجعخيمل قجع ش جغمبهن عجنثالجغملشعيجغمتخل
ونجنيطغ ممثيععغ  . جمحق هنتمتلكَّـمثملي

ينخفلك مملكن عجنتخيخل  جفيطغ ه جلبلكقغيعآلنمي  جل جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جعمتح جفمئمثمئمل عجن
جفيطهتلك عحلمئمثمئيمثمل عجنميمثبيجنمبىععغه نعهثخيهئلكحكلك يمثملعجلهبخي     نمغمك عهثتهيلكظ عجنهئثيعغشيمثمل جع



صصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
ش نممىعع عجن ل هنجيمب عجنهئثيعغل   .يُّـمليتهبمثىغ نعجنميحقحممث

ش )يُّـملعآلجفيط(جفهئ عحك َّـ ي عجنتخيخل  َّـىععميلكجنمك مضيظن عجننهن َّـمتلك هثهيهت 
 جلمف ظحفيعش حملكحللكمم مض هنمئلكن و يحكهجعخالم هنمئلكن عجنىععغ عجنىعه مس ُّـهئ حممث جممببمل

يش نَّـىعع عخفمئلكن َّـ ظنم عجنتخيمثمتلكغ عجنت ُّـهبهئ )يُّـملعآلجفيط( َّـ عحك يعآلنميعجنتخيخل  ي
حصش ممخص ظخكلكق جنلكيجنمبسلكجن ظن ُّـجيمب جلمبمثهت  يظنم يعن: ىعجن ظَّـ عخفخييعحممل جعمئ

ف مغ معمل هنيعمعبمل عجلهب نعجن هنمل نعخفسخصغ عخفمتخي يخيمق جلمتهتلك نخميط ُّـ. يعخفيععمعمك عخفخيمب
ش نجفرضغ ظجفيطيحمئمئجعخيىش عخف ش نهنمئلكن عجلهب يُّـملخل جعحمئمثمئمل عحلمئلكأل  عجلهب
 . ...نهثح قجن

 عجنمئيطقغ نعيحكتخييطعف و ظجفيطيجنهئ جنمثيغ يظهث ي عجنخييعحملكظ ُّـهسمميطننيحممشننهن قجن 
عغ عإل جلمبمث نظجن خللكمع عآلهثبمثلكظ يعيالل نعجنخيمب هبىعع عخفمئلكن عجنجهلكهنىط يلكجنال  ظمب

ش جع   . حكلكأليع عآلهثبمثلكظ جنمثيغ حص َّـىعن عجنمئيطقغيجفتننقجغمل جلمبهب
ؘ ؘ تؘّ  

 هنالجفحيت هن عجنىععغ َّـ جفمئمثمئتهتلك  هنلك ُّـهبهئيظنميظن  :حكبيجحلك جليعحممتلك 
هبلك ظه و ظن معخيخلوهيمل عجلتبلكق ظيجعمتهيسهتلك ندم قعهتلك عجنت ي ُّـجه ش جغي  ي ظن عحك

جفيطغ ي معتو ظهيمليظنمهنالجفحيمل  يعآلنم  ي نعجنتخيخليعحلمئمثمئمثملمه هبلك عجنىععغ نَّـ عجن
ي معمتىغم ي ن.عجنىعه ُّـخيمت عجنخيمب هن عجنىععغ جعمتهيسهتلك جلمف هثح عجنبسلكلكمل نعآلمجلكم

قَّـلك جعلكخفحيهتيع يهنيعمعبمل عجنالمعخيخل نعآللكالم عجنخنم عجنىععغ هن  ظن يعآلنم نمكهت

ش ُّـهبهئ ظن خضيط عخكجك. ضصك: هنهيتلكف عجنميمثمك )ص( و مض هنخيلكن عم َّـىعن عآلحكخصظ نعيظجيالجفلكغهثخي
يظحفيعهش نقجن جنخييطن عحكتمئيععق َّـىعن عآلحكخصظ عي مض جعيطعُّـمل عجنمئيعن عجنثلكهن جلمف ُّـيط عجنخيلكقم حكخيمثيط 
هعجنيطُّـ عجنهييعجملكذط جنىعجن رمك جلمف عجنبلكجفهن عجنتيطخممث ممثحقع مض جلبلكقعغ عجنخييعحملكظ جنمثخييعم 

ي عجنهئالن . هنيععفعهت نهنمئلكظيطَّـ هن حفالم عجنمئيععأل عجنت حت



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 هن جفمثهن َّـ َّـ هن يعيعجنت مس معهئ  ل  عجنىععغ معمبينظَّـ يعآلنم يعجنتخيخل 

ىخضمبمن جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلك حمخيمب ل ه ظحفيع ظظالوفنن حللكل  نَّـىعع عجنخيمب شهبمن جعمتهيسهتلكي
ن معخيمثمتلك هثلكقي جنتمب عجنىععغ عجنالهنتخيمثمتملش حملكجنتخيخل  يَّـ عجنىعه عخمتهش ظن ُّـهئ ي هي  يعآلنمه

 شيمعهيمهمثحل ي يعمجلكمظَّـ جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جنمتهيسهتلك مض هثهيسهتلكش نَّـىعع عجنخيمب 
 ه جفلكنُّـمله مملكهنمبمله قعغيجعمسشلك جلمف هثح عآلمجلكم نعجنبسلكلكمل هخيمب عجنىععغ جعىععهتلك جلمبحم

 جلمف يمثمليهن فنن ظن معتهبمثىغ حممث عجنهئخصيغ عجنىععمعجلهبمث عجنهئخصيغ جعخص ي ُّـتمتلكَّـ 
 .ي عجنتخيمثمتلكغيظنم جفمه ش حممشقع مغلكظ عجنخيمب هن عجنىععغطهثح عجنتهيمهمث

ق قعمع جعميىشيظنممخص  ي جنسهثسلكن ظن ُّـتمه عنش ي  عجنمتهييغ جعمئمثيط :ظه عجنمتحييع جل خم
ش هن فنن حللكل عجنهئثيععغش حممبحلكل َّـىعع عآلمجلكم ظنجفيطهتلكش  ه جعخص َّـ َّـ

جفيطغ نعجنبسلكلكمل َّـ عجنتخيخل  مغيط جمحقيعآلنمينعجن ه ظظالش هش نمض َّـىعع عجنمبحلكل ي ُّـ
مغيط معخيخلش نمعخيمثمت جعمسهث ينجنهئ ُّـ ي ش نَّـي عجفيط  هبىعع عجنمبحلكل ُّـمبحىح هثهيس  عجن

مغيط جن جمحق  .ه ظظاله جع ي ُّـمئلكجعمب جمحقشعحلمئمثمئ عجنىعه ي ُّـ
جفيطغ عحلمئمثمئ جفيطغ عحلمئمثمئيظهنلكش يجنمبىععغ هخممثيط يعآلنميمض عجنتخيخل  َّـمتلك يمثملنعجن  يمثمل عجن

همثمل مملكهثمن جفمئمثمئيعهثخص نيجنمبىععغ هعحممب معهئ خممثيطل عجنت َّـ مض هنمئلكن عجنىععغ  ل هحكلكجعمئلك  ي
ضمثِّـهنخيهتلك هن عجنىععغ ي مخلكُّـىغ حصلك ههنمتيطمصمل  .ش نحكمثمسجخ حصىعع عخفجيمبمك قُّـلكفغ مع

ش نظه عجنىععغ ينهن َّـمتلك هنمثىغ عجنخييعحملكظ جعخل هنمئلكن  هنمئلكن جعخل عجنالجعهلك عخفمئسهب
 .يعآلنميعجنتخيخل 
يعحكجيمل جعخل هنمئلكن عجنىععغ نهنمئلكن عجنتخيخل عآلنم َّـ يظن عجنقَّـمك عجنخييعحملكظ عمل جنىعع ن ي

ظ همثملحفمه جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئ(ى مض عجنىععغ ُّـجيمب جلمبمثهتلك ي يظن ش ن)يمثمل عآللكالخميمثمليعجن
مغ جنمتهيسهتلك نعجن  معمب ش معمبحىحمبحىح هنلك معيظنميحممشن  شمتحييع حصلك جعىععهتلكمعيىععغ جلمتيطهنلك معت

جفيطغ ي عجنىعه ُّـحيهتيع هن عجنىععغ جنمثجههئ عجنتخيخل عآلنميعجنتجحلش نَّـىعع عجنمبحلكل َّـ عجن ي  .ي
عَّـلك هن عجنتخيمثمتلكغشعقن عحكجيمل جعخل عجنىععغ نهنلك حك  َّـ جلمب عجنىععغ يعهثخص شي حملكجن



ضصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
 .جعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك
قغ جلمبهب جعمتهيس جنمتهيسينظهنلك: خملكم عجنهيمتلكقه  .ي عآلنم حمهت ظ

جفيطغ عحلمئمثمئيجعلكجلتبلكق عمععغ  عجنىعيعن...: ملنخملكم عجع معيعمم  معمئتيض يمثملمهلكحمهتلك جعلكجن
ن جعلكجنتخيخل  يمعخيمثمتلك ُّـسهب جعلكظجيالف عجنمئ ي ه  يُّـمليطي نجعلكحلمئمثمئمل عخفحهبشه معلكقغيعآلنمي

 . ظحفيعه
ي عجنىعه َّـ هثهيس عجنتخيخل يعآلنمينخملكم جلبيط عجنيعقعم عجنهئلكخكلكذ مض جعمثلكهث جنمبتجحل 

ق َّـ: يعآلنم  تعجن عآلنمل مليمثنعجنمئلكجعمب يعجنتخيخل جلخل مض جنمتهيسهتلك هثهيسهتلك عجنىععغ مكهت
جفيطغ یَّـ  َّـ يعآلنم يحملكجنتجحل.. .نقمعبهتلك عجنىععغ يمعخيخل يظنم يظشلك جليعحممن ممخص شعجن

ق جل هجلبلكقغ  عآلنمل يمثملعجنمئلكجعمبن يعآلنميعجنتخيخل  جلخل مض جنمتهيسهتلك هثهيسهتلك عجنىععغ مكهت
ه جعخص قعهتلك عجنىععغ خضيط جعحمثهن  َّـ هعجنىع يعجنتخيخل َّـىعع مض ممخصيهتلك هن جلمبمث معمتجي

 .جليعحممن ممخص عجنىععغ جلخل
جفيطغ َّـ هعجنىع يعآلنم يجعلكجنتخيخل يمعخيخل يعهثخص يعآلنم يجحللكجنتحم  شجليعحممن ممخص عجن
ف جل هجلبلكقغ َّـ يعهثخص يعآلنم يعجنتجحل جفمئمثمئمل يظن خييعمىُّـ نهبىعع  هثهيسهتلك عجنىععغ خكهت

 عجنىععغ حمحيهتيعغ شنشلكهسنخك عجلتبلكقعهتلك جعجهبمث تهتلكينعجفيطُّـ جفمثهن هن نعفقعممهتلك
ق يعجنتجحل هبىععمض هثهيسهتلك  جنمتهيسهتلك هثهيسهتلك  . ...نعجنحيهت
هخمن هث  جنميمثمك يعخفحمئمئمل يعجنخييعحملكهثمثمل نعيجلتبلكقعغ عخفيععمعمك يحممسنم...: لكم عجنمئ
ُّـمل  عجنمئمثيط جل عجنخنم عآللكالم نَّـش عيجلتبلكقعغ جنسلكأليع عخفسمئيش عيجلتبلكق يعحص

.صصصك:  عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمكهنمهبلكف )ص(
عجليطش خف عخفجيمبمك ) ص( ).طص(مخهتمثيط عجنمئ
جنجيلكأل عآلجلالن مض عخكلكقعغ ظَّـ عآلحصلكنش جنمبجهمثىط عجنخيلكقم ممخصم عجنيطُّـ جلبيط عجنيعقعم  )ص(

.صضصك: عجنهئلكخكلكذ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ق هن ظهنيع مض عحلخن نجلش نعآللكالم معمثمل عآلهن  مملكآلحكخصظ ينعجنسمببمثمل يعجنثب
قىُّـ هنلك ينممش نعجنمههيلكغ  ظن يخيمئىمع ظنش قيمهىمع ونمغ يجعمسه هييعكىنُّـ خيمئىنُّـ يتمه

 .نهنثمب َّـىعع جلمبمث عجنتمتبمث نجملكُّـملش جنسلكن عخفمئلكن حصىعع  نجنمثيغ.يعكىحم
هث جعمتهيس هثهيس جلمبهب عجلتبلكق يجغ  جمحق هنش حمحسمكش َّـ جنمتهيس َّـ نمم

جخ وظهنيع يمعخيخل ظنش جفهئ عجلتبلكق ظنش يمعخيمب يمعخيمئ  يجحلك ل مملكن هنلك همملكألمتلك ل يحكمبب ظن يجغب
مغ جمحقن ُّـخيمئمب ن هن وجع مغ عجفيط جلتبلكقعي َّـىعع جليطع هنلك شعجن  جل جفهئهب يعخفمتهي عجن

عن فه نعجنهئخصم عجنميمت نهنستمتيط. حك مغ جفيطغ عجنىععجخ عجن عجنخنحممل  يعحلمئمثمئمثمل نعجن
 . ...عجنثلكذ عيجلتبلكق َّـىععش عجنمث ُّـٰهلكم عجنىعه عآلهنيع هن قجن نهثح

هنَّـىعع عجنتخيخل جن نمغ ن ننمغي قش نمغهت ه عمل عجنبجي  يُّـسهب يعآلنم عمل عجنحيهت
عجفيطيُّـسهب  ننمغهت عجنثلكذشيُّـملجعهبمئلكن عآلجفيط  .يُّـمل جعهبمئلكن عجن

جفيطغ َّـ هنمئلكن عآلجفيطيعآلنمحملكيجلتبلكق  ش نعيجلتبلكق عجنثلكذ حصلك َّـ هنمئلكن يُّـمل جنمب
عجفيط  .يُّـملعجن

ن: يعآلنميخملكم عجنهئلكخكلكذ مض جعمثلكهث جنمبتخيخل  جفيطغ جع ُّـخيمت  غمسعهثتجه عجنت عجن
عجفيط يُّـملعآلجفيط جلمتهتلك  نَّـ شعجلتبلكقعهتلك مينظن عجنىععغ قمعمك يظنم نَّـ شيُّـملنعجن
ن عآلنمل يمثملعجنمئلكجعمب ق هثسبمل جنهئ ن عجنحيهت عظش جلمف عجنمثهتلك نعجنبجي  يجعلكجنتخيخل ينُّـخيمق عجنس

 عجنمتسب جعلكيهنتمثلكق عجنىععغ جل يمخمثىغَّـلك جعلكجلتبلكق يمثملعجنىععمع يمثملعجنخيمبهب عجنمتسبمل جل يعآلنم
 .عحلمئمثمئ ي

 يُّـمهِّـ ي يظهث مغهتمل حمىعجن هن يجنمبىععغ يعجنتخيمثمتلكغ يظنم َّـ جفيطغيظن عجن لكيحممسهن
 ظن هنخي يُّـمهِّـ ي عجنىعه يتخيخلعجن جل نعآللكالم عجنميمثمك يعي نقعظَّـلك ُّـخيمئ ظن

 مممت مض حملكحكتحلكم شوجعحنظ نعآللكالم عجنميمثمك َّـىعع مغهتمل هن عجنىععغ جلمف سهئ

.ضصص ك:عجنمئيعظن يظن معهيسحق مض عجنبمثلكن عجلجلكق) ص(



ضصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
 حممثهتلك عخفمتيطقف يمثملعآلحص يُّـملعحص جممثمك مض ينمعمئيطق معخيلكمل عآلخميطق عجنىععغ جفرضغ

ن ظن يُّـملنعآلجعيط يمثملعآلقجن جفهئ هنلك ظن ههنيطقمملك ُّـهئ فع ظن ههنخيمب  معخيلكمل جنميحقن ههنجههت
ف مغلكف يخفلك جع جنميحقنش قعغ ي ينمعمئيطقط عق مغ  قجن ظلكق شظنمغيطن وهن جلمف جعلكجن

ف مغ قَّـلك نجعخل نجممثبهتلكش عجنىععغ علكالم حفهيلكظ جعخل هنظمبمل حممث عجن فَّـلك مكهت  جعج
مغ وهن آلجلمثلكن عخفحيهتيع ف يمع  .عرلكفن جلمف جعلكجل

ظمبمل َّـىعن مملكهثمن لكينخف همعخيمثمتلك معستيطجل عجن  ييجعيط شهييعكىُّـ يمعخيخل يظه حمهئلكنل  ي
جفيطغط يمئيطنُّـت نظن جفيطغ يمعتمئيطن نظن ييجعيط وممثحقن وممثيعغ يمم يظن ذنقغ عجن  عجن

يلك قمعبمثيمئيطهنمع جلمبمثهتلك جفيطغ مملكهثمن  لهلكه شلك طيعجنتخيمثمتلكغ يظنم َّـ عجن  وعجلتبلكق يظنم َّـ جنهئ
ونمعخيخل ومعخيخل ي  . جضلكجنمل ي عجنميمثمك هن ز

  ؘ ّآؘؚ ؙّء ء؞
 : هنمتهتلكطه ممثحقغو نعظجيالجفلكغه ظحكخصظيعآلنمي خفمئلكن عجنتخيخل يعن

ًأوال يظن هن هجليعحممتلكن حكلكجعمئلك  نحكبمك َّـىعع عجنتخيبحق َّـ هنلك .ّصطاذصسبط اذسشص: ّ
يىعه ُّـتحمئ مض هنمئلكن عجنتخيخل عجن ي  ل يمثمل جلمبهبه ظن عضلكحممله َّـ هثسبمليعهثخص يعآلنمي

ف :  مض هنت عجنتهبهتمثيطملجعخل عجنىععغ نجعخل هثهيسهتلكش ممخص خملكم ظجع جفلكهنيط معيعمم ل يُّـملنمغ
جفيطغ عحلمئمثمئمثمل معمبىغهنهتلك عجنمتظنعجلمب  عجفيطغ جعلكجن ُّـمل عخفجيمبمئمل عجن زن معمب عحص ز سبمل ي
م هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكهيينظزعجنخيمبهبمثمل   .... جعحمه

ي عجنتخيخل ُّـمئتيض عجنتجحليعنزجغ ...:  مض خجفملنخملكم ظلكأل عجنيطُّـ معيعمم  ش جنىععمعي
مغ َّـ... ي عجنتخيخل َّـلكَّـمتلكيحممشن ُّـتهتلك نيمع ز عجنىععغ هن مممت جممثمك َّـ جليطن معمتلكَّـمثهتلك عمل ى

ق نجفرضغ عآل ش نَّـ عجنحيهت  . ...زسبمل عجنخيمبهبمثملي عخفخيمق جعلكجنمتيعجنتجحلجفلكلكمل نعجنتمتلكَّـ

.طضصك: جنجيلكأل عآلجلالن مض عخكلكقعغ ظَّـ عآلحصلكن) ص(
عجليط) ص( ).طص(عخفجيمبمك ش مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 َّـ عخفمئلكنش ي :يُّـمليطيعخفحهب  نعخفيععف هن عحلمئمثمئمل.ّظطظّ اثحصطاحلشصش: ًتطضصط
ن عحلمئمثمئمل عخفحهب.يمثملعجنجهخمه  معجهحق عمل خكخيسش نجعخل ظن يُّـمليطي نحميعم جعخل ظن معهئ

يظن  حمبلكجلتبلكق شيُّـمليطي حكبمك معسهبمثمل َّـىعع عخفمئلكن جعلكحلمئمثمئمل عخفحهبينظهنلك .معجهحق عمل هنمئلكن
 حصىعع عخفمئلكنش نحميعم جعخل ظن يَّـ عخفحيهتيع عآلمع  عإل جلمبمث نظجنيظمف  عآلمميعنيعجنمتب

ن عجنمتب ن َّـ عخفحيهتيع ش عآلمميعن َّـ َّـىعع عخفمئلكن نَّـىعن عخفيعمعبمليُّـهئ  نجعخل ظن ُّـهئ
 جعجهخيسش ه هنيعمعبيشيظهث نهنمئلكنش ي و جعهبيعمعبمله َّـىعع هنيعمعبيشيآلن حصىعن عخفيعمعبملط يعآلمع

ن  ي مصلكم آلشيمثملعآللكالخمَّـىعن عخفيعمعبمل خفلك حصلك هن عجنسخيمل  َّـىعع عخفمئلكن نيظنجعلكجلتبلكق 
ن خكخمهلكمع  .ههئ

 هنمتهت و نعجفيطيممن بي نظَّـ جعمثت عجنجيمثيظمف عإل جلمبمث نظجن يجضهبيط ي حملكجنمتبشهثخي
 معمب عخفيعمعبمل نقجن عخفمئلكنش جع َّـهسيظ ي جنتمب عحلمئمثمئملش ي ظشه مملكهنمبمله نظُّـملههنيعظغ

مثمن معمب عحلمئمثمئمل جعلكحك ي حكهبيعهثخص جنتمب عحلمئمثمئملش نيعآللكهتلكق َّـ عخفحيهتيع عآلمع
عغ عإل جلمبمث نظجنمع عآلهثبمثلكظ نعخفيعحكمبخلحفلك  و هنيظنم َّـ يظهث جعلكجلتبلكق  ظمب

م عمل َّـمتلكم ظ مل ي حمهئلكن عآلألهبشنظ جنىعجن عخفمئلكن نحمتِّـ عجنبلكغ آلمعبلكجل جنمب
مخليعآللكهتلكق َّـ عجنسبلكخم ظ  .  مض قجن عجن

م عجنمتب  نجمحقن   ما خلق اهللا نوريّأول: يظمف عإل جلمبمث نظجن عآلمميعن ينخم

ش ضضص كضف: ط عخفستيطقم جلمف عجنمهحمثحخل)صص(ش عحليطُّـهن قخم صصض كصف: عخلمهلكم )ص(
جن ينهن َّـمتلك ُّـت ).صصطض(عحليطُّـهن قخم  حممث جعخل خم  ٌوأبوهما خ :جلمبمث عجنسالنيٰهِّـ مممثهيمثمل عجنت

جنمنهما رلك حفحق واحدٌنا نورّ : نجعخل خم هتخصش ني عخكهئلكم  هنمتهش حممشقع ظخكحق عمل عخفحيلكَّـيع حممسجع
يملش نظهنلك عقع ظخكحق عمل عخفيعمعبمل عجنت معمتىغجنمن ي ظحمٰه هن جعلكخم عآلألهبجلمبمث عجنسالنيجعمسن ظهنحق عخفهسهنمتخل  ي

قيهنمتهتلك َّـىعن عخفيععمعمكش حمهئمب لط آلشههت هث ض ه مجمثخيلك ي نعجفيطش هن جعلكغ عجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ عخف
ف مغ فنن َّـمتلكم جع مغ عجفيطشي ي معخييطف حممثال مجخيو نعجفيطوهن ق عجن . حمهت مملكجنمت

.)صض(ش عجنتخيمبمثمئمل قخم ضصص كصف: يمعهيسحق عخفحمثيش عآلجلحي نعجنبحيع عخلٰه) ص(



طصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
ق يعجنمتب جنىعجن عخفمئلكن عجنىعه نظ جن ه َّـ عخكلكقغيعهثخص حقشهن عجنتخيلكجع  مض خم

ق عجنخييعنف فش نخم عمل عإل حكبحلكهث نمعخيلكملش نحكمثمسجخ حصىعع عجنبحهن قُّـلكفغ  عجنمهخي
 . مض عخفجيلكجنمك عجنتلكجنمثملومعهيمهمث

 .مل عجنهئمقهي عجنجيلكهن:ممىعجن هن ظحكخصظ َّـىعع عخفمئلكن .ّاذسطرط اذشجى: ًتطذثط
. خممثلكهنمل ظمييعهش نخممثلكهنمل مممقه:  عجنمئمثلكهنمل معمتمئس عمل خمسهبخلينظ: نجعمثلكهث

ش يجعهئ هعجنمئمثلكهنمل عجنمهمييعه هنيعمعبجيملن  عهثسلكنش حممشقع هنلكغ عآلهثسلكن خملكهنمن خممثلكهنت
ي جعمتحيلكن جللكمس عآلهنهئلكن مض هثجهمسغ عخفلكفغش نُّـهبهئ عجنتخيبحق هنعجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه هنيعمعبجيمل

مغيط هش حمهت هنيعمعبجيمليمثملجل َّـىعن عجنمئمثلكهنمل جعلكجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه عيحملكخم  جعلكيحملكمش نمع
مغيط يمثملش نممخص مض عجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه عيحملكخميمثملهتلك ظهثهيس مممقه نجنهئمتيهَّـمتلكم خممثلكهنمل  مع

مغيط جلمتيطهثلك هثهيختلكنش نمض يمثملهي عجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه عآلهثهيسحمجلمتيطهثلك هثهيختلكنش  ه ظُّـٰهلك مع
 حمهت ُّـمه عمل يمثملعجنمتهيخمل عجنثلكهثمثمل نجلمتيطهنلك سهل عآلهثسلكن جعلكجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه عآلهثهيس

عجفيط مل ي مض عجنجيلكهنيظهث جعلكجلتبلكق :ظه نجعمبحلكل َّـىعن عجنمتهئتملش .يُّـمل نعآلجفيطيُّـملهنمئلكن عجن
يط حصىعع ُّـسهب قجن يعآلنمي ُّـمتتهت عآلهثسلكن عمل هنمئلكن عجنتخيخل شنعجنمئمثلكهنمل عجنهئمقه

يعجنتخيخل جعلكجنجيلكهن  .مل عجنهئمقهي
 . لكيلكشحي ُّـهبهئ هنيععمغخيتهتلك مض هنه ظحفيعه ممثحقغو َّـمتلكم عظجيالجفلكغيظنممخص 

 يعهثخص ممثيعغ َّـىعن عآلحكخصظ نعيظجيالجفلكغ يظننجنهئ رمك عآلخكلكقغ َّـمتلك عمل 
ش  جل عحفتالم هَّـ هثلكمعمي عجنمبحلكمكلكغ عجنت ُّـهبهئ جنمبهبيطعقم ظن معمبححيهتلك جع

ُّـمل عخفجيمبمئملطي ظخميعغ عجنتخيمثمتلكغط عخفيعمعبمل عآلنملطيعجنتجحل عآلجفيطه عجنىععجخ: نهن معمب عآلحكخصظ) ص(  طي عحص
جفيطغ عجنىععمعمثمل  ط عجنمققف عآلمممقط جفمئمثمئمل عحلمئلكألط هنمئلكن عجلهبطي ظجفيطُّـمل عجلهبطي عآلجفيطُّـملطيعجن

. ي عجنميمثمك عخفميمثمكطي عجنميمثمك عآلنمطي عجنمئلكجع عآلنمط هنمئلكن ظن ظفهثط جعيعقف عجنمقعقفطمليعجنمققحفمثمل عآلن
ك جنمبجلكهن: عهثحييع( حممثملصصك: هثمئيط عجنمتمه هنمهبلكف عآلهثيغ ط نضضك: يط نعظجيالجفلكغ عجنمه

ك عحلهئصصصك: مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك ).صضصك: ط نخف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه حللكل ُّـيععف عجنهئالن جلمت عحكيجنهئىحممثجخي  ه هنخيخلى  جنتسهتمث سحفلكك ه نعظجيالفي

 .عجنتيطعنم نعجنتهيهتمث
ؘ ت  ؘ ؘؘّ تؘ ؘأؘ  ّ ّآؘ ؙ  ؘّ  

جفيطغ يجحلك  مض يمثملعحلمئمثمئي معمئيطن ُّـهبهئ ظن هثجمثمك هن ُّـسمسم جل عجنهييعم جعخل عجن
جفيطغ عحلمئمثمئ  مض هنمئلكن عجنىععغ ي يط جعمسهثيعآلنمي مض هنمئلكن عجنتخيخل يمثملهنمئلكن عجنىععغ نعجن

مغيط َّـىع ي عجنتخيخل جعخص َّـ معخيخلعُّـ  .ي
ف نعمغيطشهثخي مغ جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئه َّـىعع عجن عن يمثملي جنمب ه نمعخيخله خممثيطيظهث ي جعخيمت  ي
فه نظهيملهنهثخيمن مغ  قعمع َّـىعن عجنخيمتلكنُّـ جعلكجلتبلكقَّـلك جفمئلكأل يمم جن هش جع َّـ هن

فغ مغ  ه ظهيلكغيظشلك ي ي جعال معخيخل ظن معمئمثمثيطشيعهثيطهنلكمغ ي علكالخمو جن جعمتحههن
غ غ نعجنتجهخيس مض عجنىععغ ي معتهنهثخي مغ جفيطغ نعجن  يمممبهتلكيمه هبلك عجنىععغش حملكجن

فغوهنخيلكن مغ عمغمك مض معمب عخفيعمعبمله هن ف عجن  . جعمتهييغ نمغ
جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئينظهنلك  يشلكحممشش يعآلنمي مض هنمئلكن عجنتخيخل يمثملي جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل عجن

ه يمه جع عجنىععغ جعخييط معمتىغحصلك نمعخيمثمتهتلك هبىعع عجنتخيخلي معتنظ ي  جفهئ يظنم َّـ ش هثخي.ي
جفيطغ َّـمتلك يجنمبىععغُّـحيهتيع  فغي جعخييط معمتىغحصلكش نجعلكجنتلكمظ حملكجن مغ  ي عآلحميععق جعمتح ههن

 جلمف مجمث عآلحكخصظ عآلحفيعه ه جفلكممش جلمف َّـىعع عخفمئلكنه جملكجنمكههثيطهنلكفش حمهت عحكعي
جعمل حممث  .عخفمتيطمصمل نعخفميمب

جفيطغ عحلمئحملكجنهييعم جعخلعقنش  جفيطغ عحلمئيمثململ عحلمئمثمئي عجن مل ي مض هنمئلكن عجنىععغش نعجن
فعيظهثَّـ  :يعآلنمي مض هنمئلكن عجنتخيخل يمثملعحلمئمثمئ مغ  عآلحميععق جعمتح ه َّـمتلكم جنمثيغ هن

ش يجفت شنعيهثهيمهلكم هن فيعآلنمي َّـمتلك مض عجنتخيخل يظهنلك عجنهيمه عخفهيهت مغ  هغ حمهت هن
جفيطغ َّـمتلك  يمثمل جلمف جعمئهجملكجنمك هعحك ل يعآلنميمض عجنتخيخل  ل جعمتح عآلحميععقط جنىعع حملكجن

ن جعهلك يط آله جلمبمثهتلك مجمثخيلكه هنهتمثهبشعآلحكخصظ قين عجنش حممثهئ  وهئثيععغ جمحق هنمتحي



صصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
ف ل مض هنمئلكن عجنىععغ ل  َّـمتلكمينظهنلكعجنمثهتلكش  مغ جفيطغ هن  . ي جعهلكهغحملكجن

ممتلكغ هن ) طص( مض خجف جلمف عخفجيمبمك قخم معيعممملعجع  ظلكأل عجنيطُّـ جنىعع خملكم 
عجليط جفيطغ عحلمئمثمئمثمل ي عجنىععغ جعلكجلتبلكق عمعمهلكحميعنزجغ : مخهتمثيط عجنمئ همئتيض معخيمثمتلكمعزهتلك جعلكجن  ش

ن جعلكجنتخيخل  شُّـسهب جعلكظجيالف عجنمئ  . حفيعهظزيطُّـمل ي نجعلكحلمئمثمئمل عخفحهبش معلكقغيعآلنمي
ك ه مض عجنمتمه هث  جممثمك :هنخملكم عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغ هثمئال جل عجنمئ

ي يُّـملَّـ مجمث  عخفلكجفمثمل يمثملعحلمئمثمئ ننجفيطمع شيعجنالمعخيخل جعلكجلتبلكق علكالخم عمل هعخكلكقغ عحل
ي يمعخيمئ جل هجلبلكقغ نعآلضلكحملكغ جلتبلكقعغعي  نعفقعممهتلك شجعمتهيس هثهيس حكبحلكهث عحل
 يحممشهث عجنمث عخفجهلكق عآللكالم ُّـحل مملكن نعن يعجنتخيخل نَّـىععش يمعخيمثمت جفمثهن هن حصلك

ي يمعخيخل عمل جعلكجنمتسبمل  نَّـ شمتلكغيعجنتخيمث ظنحك يهثظن شهنجيمب يتخيمئهن يمم يمعخيمئ مض عحل
ف ي يمثملنهنبيطألش عجنىععجخ يعجنتجحل نَّـ شيعجنهئهب هنجههت  :يمثملنعخفبيطأل .يعجنتخيخل َّـىعع ُّـحل عحل

ف مض عجنحيلكَّـيعغ عجنمتسمك نهنمتب عيجلتبلكقعغ جضتيط َّـ مغ  جليعظمل مض نعجنبلكلكمتمل عجن
م حممثش غيتخيمئالعجن ف يعهث نعخفمئ ه هنمغ  يمعخيخل جل هجلبلكقغ هنعمغمك هنعجفيط هنجيمب

ف مغ  . يمثملعآلحص يمثملعجنىععمع يمثملعجنخيمبهب عجنمتسبمل مض عجن
جفيطغ عحلمئمثمئ فغيمثملحملكجن مغ ظ نعجنمتخيمن  جعهبمئلكن عجنىععه هن غ ي جعمتح عجن

ن هنمتجهمسيجفت فغه معهئ مغ ه جنمبتخيخلش جع َّـ هن  .يمثمل عجنىععمعيمثمل عآلحصمل جعمتح عحلمئمثمئي
حم  عجنىععغ عجنت عق...: يمثملجنىعع خملكم عجنمئلكحكلكذ مض خف عظجيالجفلكغ عجنمه

ي ف عخفحىش عحل مغ ط َّـ عجن ف هن جفمثهن َّـ يآلن نجفيطمع جلمثمت مغ ه عجن  هنلك حك
ف جنمثيغ  ش نَّـ عجنالخيعينمغ ت يجفيطُّـظظ عخفحىشش حمال ستلكف مض  عجنخييطن عخفجيمب

عجليط) ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم خف مخهتمثيط : ط نعهثحييعصضصك: ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذمخهتمثيط عجنمئ يعجنمئ
.ضضض كصف: عحلمثيطقه

.صضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
و نمعخيخلوعمل نجفيطغ ش ي جفيطمع جلخل قعمع  ُّـهبتلكق جع جل خظط عق ي خظ جمحقنش حم

جفيطغ عجفيطيُّـملهنمتجهمس عآلجفيط نَّـىعن عجن  . ...يُّـمل نعجن
 ّآؘ ؙ  ؘأؘؙأ ؘ  ؘأؘ ؙ  ؘأؘؙأ   ؘ  ؘؘّ  

 جلمبهبهتلك :هظ جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن قعهتلكش ه جللكخفملشىععغ جعخص َّـيظن عجن مض يخكي 
مغيط َّـىعع عجنخيمب يعآلنميجعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكش نممىعجن مض هنمئلكن عجنتخيخل   ُّـ

ش عقن هنلك َّـ عجنهييعم جعخل جلمب عجنىععغ جعلكجنىععغ مض هنمئلكن عجنىععغش نجعخل جلمب هظُّـٰهلك
 ط يعآلنميعجنىععغ جعلكجنىععغ مض هنمئلكن عجنتخيخل 

 شلك مض هنمئلكن عجنىععغ هن عجنىععغ جعمتهيسهته َّـمتلكم جلمبخصيظن ظحمثِّـ :اجلواب
فينجنهئ مغ جفيطغ ه َّـىعع عجنخيمب هن  جعمتح عيهثيطهنلكف نعيهثيطمملكم حتمن َّـمثهبمتمل عجن

 حمهت يعآلنمي جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن عجنتخيخل ينظهنلكش  عخفجيمبمئمليمثمل عجنىععمعيمثملعحلمئمثمئ
ف مغ ُّـ هن ي جلمتيطهنلك ُّـهييعلكجنخييعحملكظط نجنىعع حمق هنهييعو جعمتحههن ن جعخل َّـىعُّـ عجنمتح خم

  هنمئلكن عجنىععغش نجلمب عجنىععغ جعلكجنىععغ مض جلمب عجنىععغ جعلكجنىععغ مض:هظ ل عجنخيمب
ن ل يعآلنمي عجنتخيخل هنمئلكن جن هنمليظنم يجغ: َّـهئىعع ُّـمئ  غينعخفسخص  عخفيععمعمك عخفخيمب

معمل فش عجلهب هنيعمعبمل شعخفمتخي مغ  نجفرضغ عحلمئلكأل جعحمئمثمئمل جلمتهتلك يعخفخيمق نعجن
 ي عجنت يمثملعجنىععمع يُّـملجعلكآلجفيط ملهثخيمتعخف شيعآلنم يعجنتخيخل هنمئلكن نَّـ... عجلهب يُّـملظجفيط

 مض جلمت ينجلمق ل عجنهييعيض ي ل عجنهيخيحل يجعلكجنتخيخل يعي لكخمبمبهت هنلك نجعخل لكجعمثمتهت يعمحم
هث جعمتهيس هثهيس جلمبهب جعلكجلتبلكق عجنتهيسحق  جمحق هنش حمحسمك َّـ جنمتهيس َّـ نمم

.يمثملعجنىععمع )ص(
حممثمل عظجيالجفلكغ) ص( .ضضصك: جعمثيطعق عهثتجهلكقعغش يعجنمه
.ي خمب هنمئلكن عجنتخيخل ي جلمب جنمتلك َّـمتلكمي آلن)ص(
. عخفيععمعمك معمبيظنمجل  )ض(



صصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
ومعخيمب يمعخيمئ ومعخيخل ظن وجفهئ نعجلتبلكق ي عجفيط عيجلتبلكق َّـىعع هنلكجليطعش ي  جفهئهب يعخفمتهي عجن
عن يجلخص فه نعجنهئخصم جنمبميمت هنهنستمتيطع شحك مغ جفيطغ جخعجنىعع عجن  يمثملعحلمئمثمئ نعجن

جنش عجنخنحممل  . ...َّـىعع َّـش )معه ء  وال اهللا ن(: يظمف عإل جلمبمث نظجن نخم
ه مض عحصلكفُّـمل هث  يمعخيخل :هنخملكم عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغ هثمئال جل عجنمئ

ي جفيطغ عحل جفيطغ عجلتبلكق نُّـحلش نعآللكالم يمعخيخليجنال ومعلكم جعلكجلتبلكق َّـ جعلكجن  عجن
قغ ن عجلتبلكق عخفىعمم ي مم  عيجلتبلكق ُّـتمب نَّـش هثهيس مض جعمتهيس هثهيس ُّـخيمب عحل

جفيطغ يمعخيمئ عخفهيمثيط يمئيطنعخفت شلك هن عجن  مض هنمت عحللكظ يحممشنش حمحسمك هنجفيطغ مم
 نعجلتبلكقش يتخيمئحلعجن جعلكجنهييعك ي جعلكجنهيخي جنهئمتيش يعخفتخيخل هثهييغ جمحق جنمثيغ يتخيمئعجن

هث  جلمتيط نَّـىععش عيجلتبلكقعغ جعلكغ نُّـهيتِّـ ُّـهيمثيط هثهيس مض جعمتهيس هثهيس ُّـخيمب مم
 عخفهيتلكف نَّـىععش عجنخيىغُّـىغ عجنهئتلكغ مض عجنمثهتلك عخفجهلكق عجنميمثمك هنهيلكمعمثِّـ هنهيتلكف يعخفحمئمئخل

ر ممخص عحلمئمثمئ ي عجنمتسب يعجنتهبمثىغ جل هجلبلكقغ  نيش عجنمههيلكغ جعىغُّـلكفغ خملكم وهن يمع
ي هثسبمل ي عق طيُّـملعآلجفيط جعلكجلتبلكق  حممبمبمتسبملش جن نظ ني يمثملعحلمثث معمب هن جنمبح

جفيطعهث هنمئلكن يمثملعجنخيمبهب م عآللكالم معحل عجنت يُّـملجنسجفيط عجنتلكجنمثمل يمثملعجن  عجنميحق عخفجهت
عمغمك يمثملهنبيطأل يُّـتخيمب يمثملعجنخيمبهب عجنمتسبمل َّـىعن جفمثهن نهنش يعخفتخيخل هث عجن  نعَّـمك نمم

فش مغ  . عيجلتبلكقعغ نهنمت ُّـتٰهلكجل عجن
 يمثملعجنخيمبهب عجنمتسبمل َّـ... مليتخيمئمبعخف يعجنتخيمثمتلكغ يظنم يجغ: ه عجنهيمتلكقه ظُّـٰهلكنخملكم

 هنمئلكن َّـ نَّـىعع... عحلمئمثمئ ي عجنمتسب عجنىععغ جل يمخمثىغَّـلك جعلكجلتبلكق جنهئ شيمثملعجنىععمع
عجفيط جفيطعهث يُّـملعجن عمغب يمثملنعجن عَّـب يمثملنعجن  متلكغينعخفتخيمث جنمبهئلكألمتلكغ يمثملنعخفبيطأل يمثملنعجن

ف مض عجنحيلكَّـيعغ مغ  هنيععمعمك يظنم نقجن... غيتخيمئالعجن ملظجليع مض نعجنبلكلكمتمل عجن

.ضضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك: عهثحييع) ص(
.ضضصك: عخفمهيطق عجنسلكجع:  عهثحييع)ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ق  متلكغيمعخيمث هن متلكغيعجنتخيمث َّـىعن ينممش عخفجيمب عجنىععجخ عجنميمثمك عمل جعلكجنمتسبمل عجنحيهت
 . جفهئ خفيعمعبت ُّـحيهتيع ظن هجلخل جنمبميحق ُّـحيهتيع نظ خمب جنمتهيس جعمتهيس عجنحيلكَّـيع

جفيطغ مض هنمئلكن عجنتخيخل  جفيطغ مض هنمئلكن عجنىععغ نعجن ينجلمف َّـىعع حملكجنهييعم جعخل عجن
 ي يظهث َّـ شيعآلنم يش ممىعجن عجنخيمب مض هنمئلكن عجنىععغ نعجنخيمب مض هنمئلكن عجنتخيخليعآلنم

مغيط معخيخل هُّـ في جع عجنهئشه ظظال مض هنمئلكن عجنىععغي مغ  جعمتح عيهثيطهنلكفط عق ي ه هن
مغيط معخيخلشيعآلنمي َّـمتلكمش جعخالحم مض هنمئلكن عجنتخيخل و جلمف عحكوجممببمل يحك ه حممث  ي

هيحمخيحل مغيط نظ ش جعخالحم يُّـمل حممئيشش نَّـ نظ عآلجفيطه نعجفيطش نجنهئ َّـمتلك ُّـ
فغط جنىعع ي هنتخييطلك جلمتيطهثلك ظنظلكمهي حمسمتيعه ظهثشيجلمتيطهنلك هثمتتمئ عمل عجنتخيمثمتلكغ عجنالجفمئمل

 .ن عجنىععغيخميعغ عجنتخيمثمتلكغ عمل هنمئلكظ ي جعمسهثيُّـمليجلمقنع جل هنمئلكن عآلجفيط
مغيط هثسبمل في عجنهئ ط عقيمثمل جلمبهبهنمض هنمئلكن عجنىععغ ي مع مغ فههن مغ  نعجفيطط و جع
يجنىعع َّـ ُّـخيمقنن جل عجنخيمب َّـمتلكم جعمسهث في مغ فهو جعمتحه هن ش نجل عجنخيمب مض ي نمغ

في جعمسهثيعآلنميعجنتخيخل  مغ فين عجنط نقجن آلي جلمبهبو جعمتحه هن مغ  هخيمب َّـمتلكم هن
ف َّـىعع عخفمئلكن فيظهثش ي  هن خكهسنهثه حمهت خكمسنشضهب نمغ مغ ي جعمتح عجنتخيخل ه هن

هنمثيجفتنعجنتخصُّـىغ   .هلكي نجن مملكن عجنتخصُّـىغ هنهيهت
فيعآلنمي جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل عجنتخيخل يظهنلك مغ فه حملكجنخيمب هن مغ  جعمتح ه نجنهئ هن

فهش جع جعلكجنمتحيمثملعجنمتسبمل عجنخيمبهب مغ  .عجنخيمبهب ش ي جعلكجنمتح عجن
 ؘؘؙءؘ ؘؙ ؘؙّ  

ز عآلنم عخفخيمقي نعجنتخيخليحلي ظن عجنتج: عخفبلكجفهن عجنسلكجعمئملهن متلكجنمئيط جلمبهب  جلمت ي
ق جعجهبمث عجنجهشيجنخيمبهبمثمل عجعلكجنمتسبمل عم نعجلتبلكقعغ هس ُّـستمبىغن عجنجهخي نن نعآلجف
ن عجنهئ ىعجنحم شعجنىععغ شلك جعحمثهن ُّـهئ ق جعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعلكجنىععغ مض جعجي ي عجنجهخي ي

.ضضص ك:هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك: عهثحييع) ص(



ضصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
هجغلكجعتلك هنجهلكَّـيطع نن هسي نجعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعمتهييغ عجنجهشعجنىععجخيُّـسهب جعلكجنهئخصم  شجلمتيطَّـلك ه

يعجنىععمعمثمل ُّـسهب جعلكجنهئخص  .يم عآلحكخصألي
ق احتشعرط ّثط عخفجيمبمئمل يُّـملعحص معمب يعن:  ظحفيعهنجعخيبلكقغ  يعخفسهب عجنحيهت

ق نَّـىعع شعآلحكخصظ هن نجمحقَّـلك يمثملعجنخيمبهب نعجنمتسبمل يعآلنم ينعجنتخيخل يلكجنتجحلجع  عجنحيهت
عجفيط َّـ هنمكلكَّـيعش يُّـملعآلجفيط َّـ هجعلكلك حصلك يمثملعجنخيمبهب نعجنمتسبمل  نظن ّالبظخ شيُّـملعجن

ق قجن يُّـتٰههب ق يمثملعجنخيمبهب سبملجعلكجنمت يسهبعخف ىعجنحيهت  عجنت عجنمههيلكغ جعسلكأليع وعجنجهخي
 .عجنىععغ معمبىغن

ق ينمشحم ق عجنحيهت ً رستشعرط دطن ّثط شجعمتهيسهتلك عجنىععغ جلمب َّـ عجنىعه شعخفىعمم
عم عجنجههسنن جعسلكأليع ذشرسور عحصلك جعهبيععمعبهتلك عغيجنمبىع نعيجلتبلكقعغ نعآلجف  نظجف

عقهنهتلك نظجفهئلكهنهتلك حكلكغ يجفت يمممبهتلك نجن  ّخصتسشقش يمجحل يممحل نمغ جلمف عخفحس
ق اذرسور ن ظن يعهنلك عخفىعمم شلك مض عجنىععغ ُّـهئ ن جعحمثهنش جعجي  هجغلكجعتلك يعجنهئ ُّـهئ
ههنجهلكَّـيطع غ و عجفيط مض زعجنخييطفُّـمل عخفيععمعمك حكلكأليع ممثب  َّـىعع يُّـسهب وحمحمثمتألىعش ههنثال عجن
ق  جل هجلبلكقغ َّـ عجنىعهش عخفجيمب جنمبميمت عخفستمبىغن عجنىععجخ جعلكجنهئخصم جليعحمهت مض عجنجهخي

ق شلك مض عجنىععغ مكهت مغ هثهيسهتلك جلمف جعجي ق جعلكجن ش عجنتهيمهمثحل ي عجلهبحل :ظه شعخفىعمم
ق عمل عيجفتمثلكف جعيطنن عق شعجنتجي عألمثمل نعآلفنعق يعجنميحقُّـمل جعلكآللك  ينعهنلك .هظظال زعجنس

ن ظن ق يهنتخيمب ُّـهئ ق عجنجهخي  قنعهتلك جعمشمكهتلكق زعجنىععمعمثمل عجنجههسنن هثهييغ عخفىعمم
 َّـىعع يُّـسهب ونجفمثمتألىعش عخفيععمعمك مض جنمببخيىش جعخيٰههتلك جعمشمكهتلكق ظنش آلهثهيسهتلك
ق  َّـ عجنىععغ هبلك معخيمب عجنت عجنمههيلكغ َّـىعن يآلن قجن طيعآلحكخصأل جعلكجنهئخصم عجنجهخي

قع جنمثسمن عجنجههسنن حمهتىعن )ص( ه هظهن قَّـلك جفمثهن هن عجنىععغ جل هجلبلكقغ َّـ جع شعجنىععغ حك  مكهت
عحصلك جعجههسنشلك .نظجف

.عجنجههسنن معمب )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 هيقهنمل عجنمههيلكغ معمب هثهييغ مملكهثمن نعنش يعآلنم يعجنتخيخل جعلكجلتبلكق عجنىععغ جلخل

ومعخيخل جعلكجلتبلكق يجنمبىععغ ن مض عجنمثهتلك هثحييعغ عقع عجنمههيلكغ َّـىعن يعن :ظهش ظحفيع ي  عجنبجي
ف جنخييطنط عجنىععغ جلخل حمهت  عجنمههيلكغ عمل هثحييعغ عقع ينظهنلكش َّـمتلكم عجنهئثيعغ نمغ

همعخييطف وجفمثمتألىع حممثمهحق قعجنحيهت جعلكجلتبلكق  ي سهثسب همخلكُّـىغ عجنتخصُّـىغ َّـىعع ينجنهئش هنمخلكُّـىغ ي
 .يجفمئمثمئ

ن وعجلتبلكق جعمبحلكل عجنمههيلكغ حمهتىعن ن وعجلتبلكق نجعمبحلكلش عجنىععغ جلخل معهئ  معهئ
 .عجنخيمئحل عجنتحمبمث جعحسمكي مممب نَّـىععش عجنىععغ جمحق

م عجنجهلكقف عجنهييعجملكذ...: نخملكم عجنهيمتلكقه م عحكتمتبلكلكلك هن خم  ينع: هحممسخم
ف عخفجيمب هن مغ ييعهث جفمثهن عجن ن جن معخيخلظلك عخمتهش ي خفش حكبحلكهث قعغ عحل هن ُّـهئ  ي

ش نُّـسهب:ظه جع جلمف هثهيسهتلكش يُّـتجمف  يعجنتجحل ي ُّـحيهتيع جن نُّـخيمبهب جعمتهيس مض هثهيس
م هني نُّـتٰههبشعجنىععجخ هجفيطعآل ق هن عجنهئخصم عجنىعه جفمئمثمئت جفمه لك  عجنجهخي

جفيطعذ ش جعلكجنىععجخ عخفجهب عجن  عخفجيمب عجنىعه َّـ  جنمبميمتهش نَّـ هنستمبىغنُّـمتبمي
ف عجنىععغ هثهيس هن جفمثهن نهقغلكجلب جلتبلكقعمع عنهث نهست جعجهبمث خكيجفيطُّـع جل خكهت

عجفيطغ هثخمث...جفهئلكهنهتلكمسجع عغ عجن ف عخفهئلكخك مض عجنمت ش ه نجغخصقع ي حتمنهال هنث خكهت
ق جعلكجنهئخصم يجغ ق عجنجهخي  .  ...يعآلحكخصأل ُّـستمبىغن َّـىعع عجنجهخي

ؘ ّآؘ ؙخ  
مغ هن عجنىععغ . ص يعن ظنم مع ي ن عي جنىععهتلك ي ُّـهبهئ ظنيعجنميمثبمثملي  جنخييطن طي ُّـهئ

مغهتمن جنىععهتلك ظني حمحمه هنمتهتلك جلمب  ف جمحق َّـمتلكمش حممشن عجنىععغ عآلحصمثمل مع هنمغ ه ي ي ي ي و
وجعىععهتلك جعخص َّـ هنمتيطمممل حممثهتلك مجمث عجنهئخصيغ جلمف هثح عمجلكمظ جمحق هنتخصُّـىغ جعخيٰههتلك  ي و ه ي

.صصصك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك: عهثحييع) ص(



ضصص...............................................................................................يعآلنم يعجنتخيخل
يجل جعخيىشش نَّـىعع عجنتجحل هن عجنىععغ جنمتهيسهتلك ظن جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جلمف قجن 

ش َّـ هنلك ُّـخيمق يعجنتخيخل عآلنم جلمت جعلكظجيالف عجنخييعحملكظ جعلزعجنمتح  .ي
 َّـ ظن معمتحييع عجنىععغ عمل عحلمئلكأل نعخفخيلكذ :يهنخيمت خضحل عجنىععغ جنمتهيسهتلكين ع. ص

فغ حممثهتلك جلمف هثح عجنبسلكلكمل نعيهثيطهنلكف نجعيطنن ظه ممثيعغش  مغ يعخفمتيطمممل نعخف ي
م عجنخيمب جعلكجنىععغ جنيطه عجنىععغ جلمف هثح  مغمك جفمه ق عجنىععغ جنمبىععغ ُّـ يحمحٰه

جفيطغ ي  جفيطغ عجنبسلكلكمل نعجن يعجنتهيمهمث نعجنهئثيعغش نَّـىعع عجنتخيخل ي ُّـمتهي جل عجن ي
يعحلمئمثمئمثمل معمسمممثيطع حصلك جفت هن عخكتخصم عجنخيمب جلمف عجنخيمب جعلكآلخكمثلكظ نعجنهئثيععغ  ه ي

يجعمتح عهثيطهنلكمغ  .و
ي معمتىغم عجنىععغ هن هنيعمعبمل عجنالمعخيخل نعآللكالم عجنخنمي ي عن.ص قَّـلكشي   نمكهت

يم ظن عجنتخيخل عآلنيجعلكخفحيهتيع عآلن يجنت مس معهئ عي هن ين معمب عجنىععغ ل عظ َّـ شمي
ى هن فنن حللكل ظحفيع ظظال ل خضمبمن جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلك حمخيمبهبمن شجفمثهن َّـ َّـ ي ه و

ن معخيمثمتلك هثلكقي جنتمب عجنىععغ  هجعمتهيسهتلكش نَّـىعع عجنخيمب َّـ عجنىعه عخمتهش ظن ُّـهئ ه ي
 .يعجنالهنتخيمثمتمل

عحكجيمل جعخل هنمئلكن عجنىععغ نهنمئلكن عجنتخيخل عآلنم َّـ . ض يُّـخيتمئيط عجنخييعحملكظ ظن عجن ي ي
ظمثمل هحفمه جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئمثمل عآللكالخممثمل(مثهتلك ى مض عجنىععغ ُّـجيمب جلمبي يعجن ي يش نظن )ي

مغ جنمتهيسهتلك نمعمتحييع حصلك جعىععهتلكش حممشن يعجنىععغ جلمتيطهنلك معت ي ظنم هنلك معمبحىحش معمبحىح ي
جفيطغش نَّـىعع عجنمبحلكل َّـ عجنتجحل عجنىعه ُّـحيهتيع هن عجنىععغ جنمثجههئ  يمعمب عجن ي

يعجنتخيخل عآلنم  .ي
يجنمبتخيخل عآلن. ض ن ننمغهم نمغي قش نمغهت عآلنم ه عمل عجنبجي ي عمل عجنحيهت

عجفيطُّـمل يُّـسهب جعهبمئلكن عآلجفيطُّـملش ننمغهت عجنثلكذ ُّـسهب جعهبمئلكن عجن يي حملكيجلتبلكق . ي
عجفيطُّـمل جفيطغ َّـ هنمئلكن عآلجفيطُّـملش نعيجلتبلكق عجنثلكذ حصلك َّـ هنمئلكن عجن يعآلنم جنمب ي  .ي

جفيطغ عحلمئمل يعن. ض جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئمثمل مض هنمئلكن عجنىععغش نعجن ي عجنهييعم جعخل عجن يي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يعحلمئمثمئمثمل مض هنمئلكن عجنتخيخل عآلنم فع جعمتح عآلحميععق يَّـ ظهث َّـمتلك: يي مغ هم جنمثيغ هن

فغ مغ ش ظهنلك مض عجنتخيخل عآلنم حمهت هن هن هنعيهثهيمهلكمش جفت عجنهيمه عخفهيهت يي ي  ي
جفيطغ مض عجنتخيخل عآلنم عحك جملكجنمك جلمف جعمئ هجعمتح عآلحميععقط جنىعع حملكجن هي يمثمل عآلحكخصظ ي

ههنهتمثهب جلمبمثهتلك مجمثخيلك ق عجنمثهتلكش نظهنلك ه ن جعهلك يط آلن عجنهئثيععغ جمحق هنمتحي يش حممثهئ و ي
فغمض هنمئلكن عجنىععغ حملك مغ جفيطغ هن  ي جعهلكش نممىعجن َّـ عجنهييعم جعخل عجنخيمب هجن

يعجنىععجخ نعجنخيمب مض هنمئلكن عجنتخيخل عآلن  .مي
عم . ض ق جعجهبمث عجنجههسنن نعآلجف يعن عجنتجحل نعجنتخيخل عآلنمش ُّـستمبىغن عجنجهخي ي ي ي

شلك جعحمثهن  ق جعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعلكجنىععغ مض جعجي ينعجلتبلكقعغ عجنىععغش حمىعجن عجنجهخي
ن عجنهئ جغلكجعتلك هنجهلكَّـيطع جلمتيطَّـلكش ُّـسهب يُّـهئ ه ه ي جعلكجنهئخصم عجنىععجخش نجعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعمتهييغ ي
يعجنجههسنن عجنىععمعمثمل ُّـسهب جعلكجنهئخصم عآلحكخصأل ي  .ي
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ؙؤؘ ّآؘ ت  

ي خضمبمن عجنىععغ جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلك نمعخيمئمبمن هثهيسهتلك جلمف هثحيخفلك جفيطغ ني عجنبسلكلكمل  عجن
ش نجفمه يمثمل عجلهبخييُّـمل جفمثهن عآلجفيط عآلحكخصظ نعهثيطهنلكمغهتلك حممثهتلك هنيممنعهثيطمملكم 

ى عجنتخيخليعجنتجحلجعىعجن  ىش نخفلك مملكن عجنتخيخليعآلنم ي ي ىعآلنم ي جفيطغ ه جلبلكقغي  جل جفمئمثمئمل عجن
ممخص  ل يُّـملي نممىعع عجنتهبمثىغ نعجنميحقش عجنهئثيعغ حممثى نمغمك عهثتهيلكظيمثمل عجنميمثبيجنمبىععغهنعهثخيهئلكحكلك 

غ هن ظحكخصظ  هن عجنىععغ جنتخيمئى ظحفيعالخضنمغمك جنىعجن  ل جليعحممن  وهثهيسهتلك جعخص جف
ن َّـمتلكم هنيعجفمبملش هثح عجنتهيمهمثجلمف يمعمتىغم حفيعه َّـ ظ ه عخمتهش قجن ظن ُّـهئ

هعجنىععغ معمتىغي ظحفيع هتلك نممخصيهتلك جلمف هثح عجنتهيمهمث نعجنتخصُّـىغش أل ظحكخصيتخيمئجن ي
ه هنيعغيحمتمتىغجنمن  شيمعهيمهمثحل و ظحفيعه حمخيمئمبمن قعهتلك جعخص حممثهتلك هن عجنهئخصيغ جلمف هثحي

سحمتخصُّـىغغ عجنهئخصيغ مم ي جل جمحقن مخلكُّـىغع جلمبهبمثى يلك هثسبمثه يلك ي جفمئمثمئمثه هلكش حمحيهتيعغ ه
ي هن عجنىععغ نمعخيمئمبهتلك جنمتهيسهتلك يعجنتجحلش نَّـىعع يمثملعجنىععغ جنمتهيسهتلك جعجههسنشلك عجنهئخصجن

ه جلمت جعلكجنتخيخل عجنثلكذش معهييعُّـمئلكزجلمف هثح عجنخيمب عجنتهيمهمثحل َّـ عجنىعه ُّـخيمق  جن جل ي
 . عجنىعه مملكن عجنخيمب حممث جلمف هثح عآلمجلكم نعجنبسلكلكمليعآلنميقجن عجنتخيخل 

  جعخيٰههتلكهمعحيهتيع عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جحتلكقغ ) عجنثلكذيعجنتخيخل( نَّـمتلك مض َّـىعع عخفمئلكن
ه جعخييط ظن مملكهثمن هنمتيطممملش جلمف هثح عجنتهيمهمثشجعخيىشجل    جعخيٰههتلكو جمحق جحتلكقه مصتهبخيملي

 .جل جعخيىش
َّـ جغلكذ قمعمك عجنىععغش : يعجنتخيخل عجنثلكذ: عم عجنهئلكخكلكذيخملكم عجنخيلكقم جلبيط عجنيعق

ل عحليعمممل عحل) ص( ض وبمثمل هنيطحف حممثخص هثح حممث حكتجيمب جلمبمث مض فقعحكلكغ ظجلهبىخف ي ه .ي
ف ممخص ) ص( مغ ينهثمئمهيط جع هنيعجفمبمل حتمبمثمبمثمل ظحفيعه جنمتلك هثح عجنىعُّـ هثيعُّـيط ظن هثتخييعم جلمف جفمئمثمئمل عجن ه يه

ف .ُّـيععَّـلك عجنخيلكقم جعلكجنهئجه نعجنجههت



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
قع نمخمثىغع جلمبهبمث ينَّـ عجنيعمعبمل عجنت معحيهتيع حممثهتلك عآلخكمثلكظ نمعتهبمثىغ مكهت ي هي نَّـىعع ... هلكه

قغ عجنتخيخل  يعجنتخيخل عجنثلكذ َّـ ظ ي خفلك نمغمك عهثتهيلكظ عجنهئثيعغ مض يآلهثط نقجن يعآلنمي
ن عجنتخيخل يُّـملي نممىعع عجنتهبمثىغ نعجنميحقيعآلنميعجنتخيخل  جفيطغ يعآلنميش جنهئ  َّـ جفمئمثمئمل عجن
ن عجنتخيخل ...  عجنمتلكحممثمل جلهبمث قجنيمثملعحلمئمثمئ  عجنمئلكجع يعآلنميجنىغن هن قجن ظن ُّـهئ

همتلك معلكجنمثلكيمعخيمث... جنمبهئثيعغ ي حمىعجن َّـ عجنتخيخل عجنثلكذ ي جضلكجنملش حمجهبمث عآلحكخصظ ش حصلكه
نن نعيجلتبلكقعغ عخفمتيطقمغمل مض هس نمجمث عجنجهش عجنمثهتلك عجنتمسجغحق نعجنهيخيى عخفمتتهتيمثملعآلحص

عجفيط همثمل نجفيطعهثه مصهبمبمليُّـملعجن ه معمهحق هنهيمهمبمليحممششلك شي ه هنتهبمثىغغي  .ي مض َّـىعع عجنتخيخل عجنثلكذي
نمملكن هن عخفهبهئ ظن لك ظهن : ظشطلّوربام  عجنىععغ جعمتهيسهتلك مض هثهيسهتلك  جلمبُّـهئ

عحكجيمل جعخل عجنىععغ نجعخل جمحقَّـلك جعمل عمل  هن عخفحيلكَّـيعَّـ عجن ش نجلمبمث حمال معمه عجنمت
م   .طهلك جغلكهثمثهلكي نمعخيمثمتيظنم هلكي َّـمتلكم معخيمثمتيجعمسنعجنمئ

 يمثمليعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئيحتمئ  عهنهئلكن  جليطن ظَّـ عخفخييعحممل ُّـيعننيعن :واجلواب
فعغ عخللكقمغ مغ  جعمتهيسهتلكط نقجن جنخييطن ي جعلكيحكتمتلكف عمل معمتىغم عجنىععغ نجلمبهبهتلكيمثملنعجن

 هنلك مملكن َّـمتلكم ينمممض هنيعمعبمل عجنىععغش  ل  خكهئ مملكهثمنينجعمسه ل و ممثيعغيظهعهنهئلكن حللكل 
ن ي َّـ جلمف هثح عيهثيطمملكم نعيحكتيعهثخص  وحكهتالم نعيهثيطهنلكف هن فنن ظن ُّـهئ

ق عآلضلكحممل عآلخعخمهجممببمل حممشقع ظقعفغ  َّـمتلكمش يمثملي جلمف ظحفيعط نجنىعجن ي ُّـهبهئ معمه
ق نعجنتجحلخكمثلكظعآل هن وعجنىععغ ظن معجهحق جنحنظ  ي يهثع حمحمثهن ش حفلكقمغهتلكي جعلكجنحيهت

مغ جنحنظشثيعغ نعجنتخصُّـىغهئمصلكم جنمب جعمل عمل عجنت و حمال معمه عجنمت   هن عآلخكمثلكظ جعخيمثمت ممي
هُّـحيهتيع جعتجمبمث حفلكقف عجنىععغ هنثالط عق ي خظ َّـمتلكم   . معجهحق عجنمثيجفتي

ف قجن عجنحنظشهثخي مغ ش نجنهئ َّـىعع عجنمتح يعهثيطهنلكمغ ي عهثيطمملكممومتحجع ه هن
ف جمحق مغ ي مملكم نجمحق هنمهحهن عجن مغ عآلرلكف عجنمثوِّـو  .ي جنت

.طضصك: جنجيلكأل عآلجلالن مض عخكلكقعغ ظَّـ عآلحصلكن) ص(



صصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
يععجفمبهتلك ي معمتىغجن مض هنمتلكقم عخفخلكقف نهنيمثمل عآلهثسلكذ نمممثهيوعجنمتزهييغثلكم خف مملكن ينقجعخص

ن معحيهتيع ظ ي ُّـهبهئ حصلك يمثمل عجنهئمبخصغ عجنمبهيحيينظ مض حمهت َّـىعع عخفجيمبمكط حمهئخص ه ممبحقهظجغيع
ىعن ش حمهئىعجن َّـيمثمل نعخللكقمغيمثمل جعجهبمث هنيععجفمب عجنيطعحفمبوعجنمتزهييغ جعخييط هنيعنق يعي

فعغ عخللكقمغ مغ  جعهبيععجفمب يعآلحصي ي ُّـهبهئ حصلك ظن معحيهتيع هنلك مس ُّـهبيع عخفيطف يمثملعخف
يعخفتمتىغجنمل هن جفلكم جفيطغ عحلمئمثمئي  شيعآلنمي مض عجنتخيخل يمثمله عجنىععغ هنيعنقع جعهبيعجفمبمل عجن

ي عمل هنيعجفمبمل ونظ فعغ نجلمبمبهتلك عجنمئيعُّـبملو نهنيعمعبمله مغ     معحيهتيع حممثهتلك هنبلكفع معمب عخف
 و عمل هنيعمعبمله ظحفيعومل معمتتهت مض هنيعجفمبيجفت ل مممخص َّـ عحللكم مض عآلحكخصظ ممخص حكتخييعل 

ومثملجلمبهب حصلك عمل عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملي ظ  ن معحيهتيع َّـىعيجغنهن  ل هممخص حكتخييعم ظُّـٰهلك ل  جع
عخم عخللكقمغيمثملعآلجلمثلكن عجنخيمبهب  . مض عجن

ي مصمبمبمل ه ممبحقغه عخفهتمتيطق عجنىعه ُّـيعُّـيط ظن ُّـبمت جعمتلكُّـمل:ودصثطل آثع حج ذذك
عل عخفيععحم نعجنتىغُّـمثمتلكغش  ُّـمتجيمب هن قعمع نجلمبهب جعمتهيس هي ي ظنيحممشهثجعهبختمب ظهث

ههنيعنقع جعخيمبهب جعجهبمث هنلك َّـ جللكمس ي ُّـتهبخي يجغ جع هن ممخصيغ جلمب عحصمتيطحكملش ه
ه جضرضع حصلك مض قَّـمت خمب عمغيععأل جعمسمغىغعظ معمب عجنبمتلكُّـمل قمش نهن ى يهنلك مخخي جع جلمف عجن

قم مض عجنيجغ قن جلمف عجن ش نمس ُّـهئ جن ظن عي ُّـمسحفىع جعبمتلكظ هنلك مملكن خميط ظ خم عخللكقمغ
 . جعخييط عخفيعنق جعخص جعمثمتهتخص هن هنيععجفيعيمتتمئ هن عخفيعجفمبمل عآلنمل عمل عآلحفحقغ ُّـ

همثمل جلمبهبههثسبمل ل يعآلنميمملكجنتخيخل  ل يتخيخل عجنثلكذيظن عجن :نهن َّـمتلك معخييعم  يظشلك يعي شي
همثملجنمثسمن عهثيطهنلكمغ همثملش جع معهيمهمثمبيمثمل عمجلكجني  يظشلك يعيش  هنلك حممثهتلك جعخيٰههتلك جل جعخيىشه هنتخصُّـىغي

فه جعخييطش م هن عجنمتح عجنخيمبهبيمس معتح مغ وحمهت جنمثسمن معخيمثمتلكغ عمل عجنمتح عجن  ي
هش جع معخيمثمتلكغيمثملحفمبمئ فيحمهئش يمثمل جلمبهبي مغ نعجنىعه  ل ي مض هنيعمعبمل عجنتخيخل عجنثلكذه هنلك هن

يجلمبمث عجنتمتب عمل ظن َّـمتلكم قمممت) ص(  قمم عآلحكخصظ عجنت َّـ : رلكشي مض عجنتخيخل عجنثلكذخليمث ظحكلكحكخلي
عقن جنمبيعمم عآلنم . يجعهبثلكجعمل هنبلكفع جنمبيعمم عجنثلكذش نقمم عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت َّـ جعهبثلكجعمل جن



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
هُّـجيمب جلمبمث ظُّـٰهلك هنيعمعبمل عآل َّـمثملى ف ل يجن مغ ش مملكجنىعَّـ يعجنخيمبهبمثمل جعمتح عخفخيلكذ ههن

ف حممث مجمث هنلك ُّـخيمبهب عآلهثسلكن جعمتحشجعلكجنمتسبمل جنسهثسلكن مغ  .يأل هنخيمتلكي جلمبهبو عخف
ينجعخييط عجنتمتىغم عمل هنيعمعبمل عجنتخيخل : نجنىعع خملكم عجللكهن ي ُّـمسجخ عجنتمتىغم عمل شيعآلنمي

يهنيعمعبمل عجنتخيخل عجنثلكذش نَّـىعن عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل َّـ عجنت معحيهتيع حممثهتلك عآلخكمثلكظ جعمههيمل 
ط نحصىعع ظلكمبيعجنتهبمثىغ  نمملكن َّـىعع ش)جللكمس عخفخيلكذ( جلمف َّـىعن عخفيعمعبمل عحك  عجنخيمبهب
قغيعجنتخيخل ي جفمثهن عهثتهيمن عجنهئثيعغ نعجنتهبمثىغ يآلهثط يعآلنميخيخل جنمبت ه مض عحلمئمثمئمل ظ

ش نجغبتمن جن جل لكيعُّـ عآلمجلكميعآلنميجل عجنتخيخل   عقن هنلك ش جل لكيعُّـ عجنتهيمهمث
قغ عجنتهيمهمث عجنحي ن خملكجعال جنمه شُّـهئ ن ه قغش نخكمسن معمب عحلرضغ ظن معهئ ى نعجنمه

همجمث عيجلتبلكقعغ هنمتيطقمغمل  . حممثهتلكه نهنمتيطمصملى
فش حممبمثيغ جني ي جفمئمثمئس هثسبهمخلكُّـىغيحملكجنتخصُّـىغ مض عجنتخيخل عجنثلكذ عقنش   ه نمغ

ي معخيلكملسهنستمئ ه هثمئال جل يش نَّـ هنلك جعمثمت عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغ جل عحل
ه هث جنعجنمئ ري جل عجنتهبمثهنَّـىعع عخفهيتلكف جلبلكقغ : جعمئ  يىغ عجنمتسب ي عحلمئمثمئ ممخص مع

ييُّـملجفيطي جعلكجلتبلكق عآل خملكم جعىغُّـلكفغ عجنمههيلكغش نوهن  هن معمب ش عق ي هثسبمل جنمبح
ش حممبمبمتسبمل عجنخيمبهبشيمثملمثثعحل جفيطعهثيمثمل ني نظ جن  عجنت يُّـملجفيطجنمثمل جنس عجنتلكيمثمل هنمئلكن عجن
م عجنميحق عخفتخيخلمعحل  يُّـتخيمب يمثملش نهن جفمثهن َّـىعن عجنمتسبمل عجنخيمبهبي عآللكالم عخفجهت

ف نهنمت ُّـتٰهلكجل عيجلتبلكقعغيمثملهنبيطأل مغ هث نعَّـمك عجن عمغمك نمم  . عجن

ههنحيهتيعع نمعمتىغي:  ظه)ص( ي .ه
ك) ص( ك مض خف هثمئىس عجنهيمه . طصك: هثمئيط عجنمتمه
 .ضضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك )ص(

ف جلمتيط  معخيينهن َّـىعع عجنمتيس مغ ف جلمتيط عجنهيالحكهيمل ننعمغمك عجن مغ يعم عجنهييعم جعخل نعمغمك عجن
عمغمك جلمتيط عجنهيالحكهيمل عهثخص َّـ َّـىعن عخفيعمعبمل جلمتيط عجنخييعحملكظط جفمثهن عن عجنىععغ عحلمئمل .عجنخييعحملكظ ي حملكجن ي ي

َّـمثمليي معت يمه جعمههيمل عخفبيطألمثمل نعخللكجنمئمثمل نجمحقَّـلك عي مض َّـىعن عخفيعمعبمل عجنت معتحمئ حممثهتلك عآلجن ي يي ش ممخص ي



ضصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
 يمثملجل عجنىععغ عآلحص و جمحق حفلكقف نهنلك ُّـجهتهب جلمبمثيتخيخل عجنثلكذيظن عجننعجلمب 

محنخكهسنشلك  هفعحفَّـ  جع  ليعآلنميجنتخيخل عل جفلكجن مض قجن جفلكم   نعجنمهمئ عجنيعجع
مح ظُّـٰهلك  .همض عجنمهمئ عجنيعجع

ؙؤؘ ّآؘ  ؘ  
ق  جل هجلبلكقغ يعآلنميعخفيعمعبمل عآلنمل نعجنتخيخل مملكن عجنخيمب عحللكظ مض  مكهت

عجفيطلكجلخل عجنىععغ جنمتهيسهت عجنخيمب َّـمتلكم   حممثهتلكش حمهئلكنيُّـمل جعلكهثيطقعف عجلتبلكقعغ عجن
ههنتخيمبمئلك ني  . َّـ عجنىععغ حممئيشو نعجفيطو جعهبخيمب

ق عجنىععغ جنمتهيسهتلك يعجنخيمب مض عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل نعجنتخيخل عجنثلكذ ينظهنلك جعخص  حمهت مكهت
 عآلحكخصظنمههيلكغ جعلكجنيخكهسنشلك هن جفمثهن هنحيلكَّـيع معمب عجنجههسنن عخفسخصغ  هن يمعوجف

هعجنخيمب َّـمتلك هنتخيمبمئلكش حمهئلكن هتلكنجفمئلكألمئ هنخل ي سهتلك  عجنىععغ َّـمتلك معحيهتيع جنمتهييحممشن طجعهبخيمب
ش نقعغ جفمثلكغش نقعغقع يجعمسشلك  غ ممالنش نقعغ خميطقغش نقعغ عقعفغش نقعغ جلمب

فش نقع هنلكمع غمغ  جليطمط حمهئلكن جنمبخيمب جعحسمك عهثتهتلكظ عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل نجفهئ هنخيمب
همثمل جفمئمثمئهحممثهتلك ممثيعغ همثمل هثسبهنجفيطغ نشي جلي  .يمثمل مصهب

هنلكغ مض َّـىعع عخفمئلكنيظن عخفنقجم  ي عهنهجحتلكقغ )يعجنتخيخل عجنثلكذ( خيمب هتمثلكقع  جل عحل
لي ظنيعيهلك ممخص َّـ عهنتمثلكقَّـلك جل هثهيسهتلكش يهثسبمث و قجن ي ُّـهسفه عمل خممثلكن هث  هن ي

يهثبهتمتلك جلمبمث جمحق هنيعغ  .ي
م  عمغبمل عجنت ُّـمئ مغهت عجنخييعحملكظ جلمف عجنهيالحكهيمل مض ظن عخفيعمعبمل عجن ينجحلك معمئيطن معخييعم عجنمتمئيط عجنىعه ُّـ ي ي ي

ف مغ ف نهنمتهتلك ظيطق مم هن مغ ن عشلك َّـ نعمغبمل عجن جن يهبلك عجنهيالحكهيملش نُّـمئ ي عهثخص َّـ عجنتخيخل شي ي
ق هثسبمل وعجنثلكذ هن معخيمثمتلكغ عجنىععغش ي ظشلك عجنىععغ هثهيسهتلكط نقجن جنخييطن عهنهئلكن معمه ي  جعخل عجنىععغ يي

ُّـملش ممخص ظن َّـىعن عخفيعمعبمل ي جممببمل حممثهتلك يحك ونجمحقَّـلك مض هنيعمعبمل جممثمك عحص ي  جلمف ظحفيعش ممخص حكمثمسجخ مض ي
يظحفيع عجنيعمم عآلنم هن قمممت عجنتخيخل عجنثلكذ .ي

.صض كصف: مل عجع عجنهيلكقكش حكخيمثيط عجنيطُّـ عجنهييعجملكذيهنمتتهت عخفيطعقم مض خف معلكألمث: عهثحييع) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ي معخيلكمل مض َّـىعع عخفمئلكنط قجن آل  َّـ جعحسمك يعهثخصيتهئثيع َّـمتلك ين عجنيعجنتهئثيع مض جلمب عحل

ن:ظه( يهنتخيمب عجنخيمب  .حممئيش نجنمثيغ جعمبحلكل هثهييغ عجنخيمب ) جعلكخفخيمب
هيطفغ هنلك جن يجفحيمتلك جعبخنهثلك ظخكمثلكظ هنتخي: جلمف قجننممهبثلكم ه هنتهئثيعغي   حمسمثحمهي

عجنت َّـ  ل خكمثلكظيظن عآلي معمب عآلخكمثلكظ عخفتهئثيعغش نقجم يجعهئ جنمتلك هجلمتيطَّـلك جلمب
ههنتهئثيعغ ل يهنتخيمب عجنخيمب ي ي معهئثيع حممثهتلكش حمهي ه نعجفيطغه هثهييغ عجنخيمب جفمئمثمئملي ظنيعي شي

ن جفمئمثمئمل عجنخيمب نعجفيطغ ن هنتهئثيعيظن عخف هن ش هيعجنتخيخل عجنثلكذ معهئ  نجعخل َّـىعن شيخيمب
هنلكغ عهنتمثلك  . جعمثمتهتلك نجعخل عجنخيلكمس هبلك ممخص َّـ عيهنتمثلكقشي هثسبهقعخفخيمب

ن جفمئمثمئمل عجنخيمب نعجفيطغن ه نهنتخيمبمئ هنتهئثيعهمم ي م ي ظحكلكقه جن فنقشي ظ  مض عجن
 .ي جل عجنتخيخل عجنثلكذو فخممثوعمل حمهت

هنمض جعمثلكن َّـىعع عخفجيمبمك خملكم  هث  مض يُّـمل عجنهئثيعغ عيجلتبلكقي معخيمئيجغ...: عجنمئ
 يحممششلك ط ي ُّـمئيطف مض نجفيطغ عجنخيمبشىععغ جعلكجلتبلكق عهنتمثلكقَّـلك جل عجنيمثملعجنخييعظمل عجنخيمبهب

يي جفمثهن معخيمئ نَّـ هنش هن عجنخيمب حممثهمتملي هنتخيمثهالغيمعخيمئ  هنستهتمبهئمل عجنهئثيعغ مض  عحل
 .... هن جفمثهن عهنتمثلكقَّـلك جعحمئلكألمئهتلك خكمسشلكش حملكجنهئثيعغوألىعمثمت نخكمسشلك جفشنجفيطمع

هنلكغ يظن عجنممخص ُّـجهحق ظمملكجعيع عجنخييعحملكظ عمل  يتخيخل عجنثلكذ َّـ جفرضغ عقمعسلكن عخفخيمب
 ي عجنثلكذ معخيمئيتخيمئنعجن... : هن جفمثهن عيهنتمثلكق عجنمتسبعجنىععجخعجنخيمب  ملمض جليعظ
 نَّـ جفرضغ ش هن جفمثهن عيهنتمثلكق عجنمتسبعجنىععجخ مض جليعظمل عجنخيمب يعخفلكَّـمثلكغ

خكمثلكظ يمسن عآلخل هن عحلهئخصظ جعيخل نعخفتمسحصيحمئمئ ظمملكجعيع عخفعجنمثعيقمعسلكن عجنىعه ُّـجهحق 
يههنيعمعسهبمل يظن  َّـ :ىعن عخفسمسجنمل مض َّـيش نعجنهييعم جعخل عحلهئمث نعخفحمئ مض هثهييغ عحل

 نظ عجنخيمب هن جفمثهن عهنتمثلكقن عجنمتسب جل عجنىععغش يحمئقمعسلكن جلمتيط عخفعي
 .... جلمبهبهتلك جلمثمتهتلكيعن ني هن جفمثهن شجنمثيغ َّـ نظ عجنىععغ هن جفمثهن َّـ

.ضضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمكههثمئال جل ) ص(
م) ص( .طضصك: عجنهيهئ



ضصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ممخص ظخكلكق عجنجهلكقف ظلكأل عجنيطُّـ جنمتهييغ َّـىعع عآلهنيع مض خجف جلمف عخفجيمبمك 

عجليط  )صص(   عجنثلكذ عجنىعه َّـش مض عجنتخيخلينظهنلك...: جفمثهن خملكمهن مخهتمثيط عجنمئ
هنلكغ مض جليعظمل عجنخيمب    حمهب جفمثهن عيهنتمثلكق عجنمتسبعجنىععجخجفرضغ عقمعسلكن عخفخيمب

 .]يحملكخفميلكُّـيعغ هثسبمثمل َّـمتلك[
َّـ عجنت ُّـجهحق عجنمثهتلك ظمملكجعيع  ]جفرضغ عيقمعسلكن: ظه [غنَّـىعن عحلرض

هن عآلخكمثلكظ هنيعمعسهبملمس جعشزمئخل نعخفتمسحصخل هن عحلهئخصظيعخفحمئ يز ش جنهئ  مض هثهييغ عحل
ق عقمعسلكن هنسمسجنمل مض: ظه [ َّـلكَّـمتلكيهئمث نعخفحمئ جعخل قنم عحلهحميعم  هثهييغ مض عجنمه
ي ه َّـ ]يجلمتيط عخفحمئ: ظه [ عيقمعسلكن جلمتيطنين ظش نَّـ]عحل  جنمبخيمب جعلكجلتبلكق نظ

ه ]عيقمعسلكن: ظه [يهثظ جل عجنىععغش ي عجنمتسب ]عجنخيمب [عهنتمثلكقن   ظنيجنمبىععغ نظ
ه  معمب ي حمتسهبش]جلخل عجنىععغ: ظه[ جلمثمتهتلك ]عجنخيمب [يهثظ  جنمبخيمب جعلكجلتبلكقنظ
هنلكغ [ظعآلخكمثلك هجفيعنحملك ( ]يعجلتبلكق عجنتخيخل عجنثلكذ: ظه[ هبىعع عيجلتبلكق ]عخفخيمب
ُّـمل ههنخيمت ُّـملومممبخصغ( ن)ي ه هنخيمت هجلمثلكهثلك جغلكجعتملظ( ن)ز هنلكغ [زش نمعلكقغ ُّـخيمق جلمتهتلك)ه  ]عخفخيمب

جعمثمل( ن)زعحلمئلكأل عآلحصمثمل(لجع مغ( ن)زعآلحكخصظ عجنيعجع  ....)يمثملجععحليعنم عجن
ؙؚؤؘ ّآؘ ؙء  

 جفمئمثمئت يقجم ظن ش حممثو جغلكجعتملو جعحسمك عجلتبلكقعغه ممثحقغهجنثلكذ ظحكخصظيجنمبتخيخل ع
ق .هنجلمثمت نعجفيطغ عقهنهتلكي حمبلكجلتبلكق ظهث ظظ مكهت َّـلك نهنمتجهمس هس نهنمتجهعآلحكخصظ نجن

َّـمثملعآليحكهب جعهبيعمعبمل  ش هنمتهتلكو نعجفيطيمممجمث عجنهئخصيغ عخفٰهلكحممل عمل   .يجن

ي ظن عحلهئمث ُّـخيتمئيط ظن جلمب عجنىععغ :ينظهنلك عجنهييعم جعخل عجنخيلكقم نعحلهئمث عجنىعه ظخكلكق عجنمث حمهت) ص( ي
هجعلكجنهئثيععغ خمب عآلرلكف عهثخص َّـ هنيعمعس ش نهبىعع عجنخيمب ل عجنىعه ُّـسهب جعلكجنخيمتلكأل ي ي ي مض قعغ عحل

ن عرلكف عآلخكمثلكظ جفمثيطش جنمبس: تهيمهمث عهثحييععجنجنىغُّـلكفغ (. هظُّـٰهلك ل ُّـهئ  صف: يط ممخصم عحلمثيطقهيمثعجنت
.)صطص كضف: ينعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيملط ضصصك



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 نهنمتتهتلكن  مض هنبيطأل ننحكجييمثمليمثمل نعجلىغأليهئمب مجمث عخفخيلكذ عجنينجعلكجلتبلكق حتمئ

 .ي حكهب جعخيلكمس عخفخيلكذشينمخمثىغَّـلك حممث
جعمل عمل عآلحكخصظ عآلحصيمثمل عقمعسلكن عجنهئثيعغ عجنمتسبجعلكجلتبلكقن جنهئثيعغ ع نيمثمل عخفمتس
ن نجفمئلكألمئ حممثيمثملعحلمئمثمئ  .ي حكهب جعحرضغ عيقمعسلكنش عخفٰهلكحممل عمل عجنهئ

 .ي حكهب جعحرضغ عجنخيمب عآلقمظش عجنخيمب عآلقمظيمعخيمبنجعلكجلتبلكق 
جفيطغ نعجنهئثيعغ عحللكظمبمل يمثملنجعلكجلتبلكق عجنمققحف ي حكهب جعلكحلرضغ شيمثمل عجنمتسبجعخل عجن

 .يمثملألعجنخيخص
قغ عجنتخيخل يظهثنجعلكجلتبلكق   ش هنيعمعبمل عجنىععغ عآلخميطقيظنم عجنىعه َّـ يعآلنمي ظ

 .يُّـسهب جعلكخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل
ا) اهللا( وص) اهللا(، وا   ا

م ييجعيطهن عآلجعحلكغ عآلحفيعه عجنت  خم  هنسمسجنمل عحكتخيخصيغ  جلمتيطَّـلكهن عجن
عإل ل مض مممبخصهت جعلك جلمتهتيُّـخيمقنعجنت  مض مممبخصغ عجنخييعحملكظش عإل جنهيىح عجلالجنمل

ظهيش نعجنىععجخ  .عإل عجن
ش  عمل عجنىععغ جعخص َّـ َّـهعخكلكقغحمهت  عجنىععجخعإل لكحك  جعيُّـتخيمب حممثخص يظهنلك

 .ي جنهيحيهش جع عحكهلكيهثمثلك جليعحمهنجنمثيغ َّـ عحكخص
ظهيعحك  ينظهنلك شحقعف هنمت حمعإل عجن عإل  عحك :ظه  عيحك عآلجلحي

 هش نَّـ عحكيمثمل نعجنمههيلكمعيمثمل نعجنهئخصيغ عآلحكخصألعآلحكخصظ عحللكنه جلهبمث عجللكهن
 .ي جفمئمثمئسجليعحملكذ

هنمتهتلك هنلك نقف مض خف نخميط مغلكظ مض مممبخصغ عجنخييعحملكظ هنلك ُّـجهحق حصىعن عحلمئمثمئملش 
ك مض ط نطضلضض كص ف: هيلكقكعجنيف معلكألمثمل عجع  خهنمتتهت عخفيطعقم مض: عهثحييع) ص( هثمئيط عجنمتمه

ك .طص ك:خف هثمئىس عجنهيمه



طصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
 هن جفمثهن َّـ يجنمبىععغ ه عحكيآلهث )عإل(قمميع عجنجهمثىط عحك :  جفمثهن خملكمعجنمئمثخنه

 وآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جعلكجلتبلكقجهبمث عجعجفلكلكتهتلك عَّـ جعلكجلتبلكقش نعحكهبهتلك هن جفمثهن 
 .ش َّـ ظجلحي عآلحكخصظ نظخحمهتلكيمثملمهلكحمهتلك جعلكخفيعمعبمل عآلحصيش نَّـ عمعظحفيع

ه عجنخييعحملكظ جعخل عيحك يهئ ُّـهبمثىغنجن نعيحك عجنخييعحملكذ   عجنمبهيحيعجنمبمي
ع عآلجن نعجنالنششعحلمئمثمئ م عآلحم  عحكتخيطهن  جلمف عيحك النجن نعجنبيطحف

ش خالحم مض جعشعحلمئمثمئعجنخييعحملكذ  هنيععفَّـ َّـ عيحك يظنخييعم ىُّـ  عيحك عجنمبهيحي
ن مض  جن ه عيحك عجنخييعحملكذ عجنىعه َّـ معخيخل:ظه  ليعآلنمحممثمئ  : لي هن عجنتخيمثمتلكغي

ن مض عجنثلكذش عيحك عإل جن  .عحك عإل :نُّـمئ
م عجنمئمثخنه عحك  )عآلجن( يظننعجلمب : هنهن معمب عجنهئمبخصغ ظُّـٰهلك خم

 شولكق هن خمجي عجنمتحييع جل عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جعلكجلتبشعجنىععغ هن جفمثهن َّـ َّـ
 .... ظحفيعونعحك عجنىععغ هن مجمث عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جعلكجلتبلكق

 . عظجيالف ُّـستخيطن عجنخييعحملكظ َّـىعع عجنمبهيىح عخفبلكقميجعمسهيعم خيىنهن َّـمتلك ُّـ
جنمتيطه عحكتخيطن َّـىعع عجنمبهيىح يظن عجلممخص  نجلمف َّـىعع : جعلكخفخيمت عجنثلكذ مض خم

وحمخيمبهب ىجنمثسمن جنهئمت عجنىععغ عخفجيمبمئمل هن جفمثهن ي ل يمغمبمن نمعخيلكجنمن ل )عإل (يمثملوو  ى
ف لكالخمهتلكمتهتلك نعيمعخيمث مغ عمغمك عجن ن َّـىعع عيحك عحكخص جن هش جع هن جفمثهن مم

ف جلمف ىهنش جعلكجنىععغ مغ وخفيعمعبمل يجفمئمل و جلمبىحمهت عحك شيعخفلكَّـمثلكغهيمثىش عجن  خفيعمعبمل و
جل  يخضيعفَّـلك نعلكالخمهتلك جممثبهتلك نجيمبمئمل جعلكجلتبلكقى عخفيجنمبىععغ ي شيعآللكالم نعجنالمعخيخل

ك) ص( .صطصك:  عحلهئخف حممه
.ضصك: بلكف عحصيطعُّـمل جنسهنلكن عخلهبمثمتعخفمهبلكف عجنخيلكخ هن عخفجههئلكغ عآلنمل هن هنمه: عهثحييع) ص(
ك) ص( .طضضك:  عحلهئخف حممه
ي خفلك جلمبهبمن هن ظهث ي ظهيمل ني عحك ني قحك جن)ض(  . نَّـ جعىعجن عيجلتبلكق نعخفمئلكنشى
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 جيمبمئملىعجلتبلكق عجنىععغ عخفيحممشن  عجنمتسمك نعآلضلكحملكغش نحكلكأليع عآلحكخصظ نعجنمههيلكغش

ه شحكلكجع حملك جلمف عجلتبلكق مم ظ َّـمثملجعلكآل همل هن جعهغيسخصىش هنيجن  نعجنمتسمك يمثمل جعمسحكخصظ عجنيعجع
جع مغ يبيطألمثمل نعآلحصمثملى نعخفمثملي نعجنخيمبيُّـملمغيطى مملكخفشيمثملعجن  .ي

ؙ ؘؗ ؙأّآؘ ؘ ؙأّآؘ ّ  
ُّـتهتلكيظن عجن :ي معمئيطنيجحلكجنمئيط جليعحممن  حك حصلك ني قحك  ي عشيىععغ مض جممثمك َّـ

هني ظهيملط نجنىعع حمال معخيخل َّـمتلكم ظظالش ن ق عجنىععغ يعهثخصي ي معبيطظ عجنتخيمثمتلكغ جعخييط مكهت
ينخضمبمثهتلك جنمتهيسهتلكش نعجلمب ظن  :ي معمب عجنتخيمثمتلكغ جلمف خمسهبخلي

محيعهنلكحمهت  ن مض هنيعمعبمل عجنمهمئ عجنيعجع  . نعجنثلكذيعآلنمينَّـ عجنتخيخل   معهئ
ن حفينعهنلك مح معهئ عمس عخفخمبشلكقف عجنمهمئ عجنيعجع يخممل جعخييط عجنتخيخل  نَّـ عجنخي

ن عجللكهني جللكمس عجنخيمئ نعخفثلكم نعحليغ:عجنثلكذش نَّـ  . نعجنهئ
ينُّـجيمب جلمف عجنتخيمث محى جلمف ش نمثمليمتلكغ عحلمئيعجنتخيمث :متلكغ مض عجنمهمئ عجنيعجع

محيعجنتخيمث  .يمثمليعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئ :متلكغ حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع
ؙؤؘ ّآؘ ؙ  

 : جعيعمممتخل عجغمتخل رلكهأليتخيخل عجنثلكذ خملكيظن عجن :ي معمئيطنيجحلكهعمجلكي خميط جلمبهبمن 
 مض ه جعخييط ظن مملكهثمن مملكهنمتملشيمعهيمهمثحل و جعجههئيمثمل عآلحكخصظ عآلحص:ّاذعدن األول

 .يعهثيطهنلكمغ يعمجلكمظ و جعجههئيعآلنميعجنتخيخل 
عقن عآلحكخصظ عآلحص:اذعدن اذثطين ي عجنت ُّـسهبمثهتلك عجنخييعحملكظ جعلكآلجلمثلكن يمثمل جن

ك) ص( : ييط عجنيطُّـ عجلمتيطهش جعتمهحمثِّـ عجنسمثيط مغالم عجنيطُّـ عآلخكتمثلكذيش خفهسُّـ عحلهئخف حممه
 .يش جعتخنمطضك

المل عجنت جفمئمثمئتهتلك ظشلك خضيغ عجنخيمبهبمثينَّـ هنيعمعبمل عجنتخيمثمتلك )ص( .يآلحصع جنمبخيمب ي



صصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ضمثِّـ قجن نحكمثمسجخشعجنثلكجعتمل  . مع

فعغ ي مض حتمئه ممبحقه عجنيعمممتخل ظجغيعنحصىعُّـ مغ ق عخف  ممثيععغ عجنخيلكمس نمكهت
مشيمثملعخلمبمئ ي عجنتخيخل عجنثلكذ هن َّـىعُّـ عجنيعمممتخل ُّـجههئ يعن : ممخص نُّـهبهئ عجنمئ ي

ف عجنهيمئيعه جنمبخييعحملكن عجنمتحييعه  .عجنخيهب
ن  ر ا ّاألولا ع ا   )ّيةسماء اإلاأل(ّ  ا
فيعن وحفلكظمل ونظهيمل وهنبيطظ هن عجنىععغ َّـ :َّـمتلك جعلكآلحكخصظ  عخفمئمه ن جحتلكقغي  ه معهئ

و هنخيمثمتملونعجنىععغ هن ظهيمل عجنمههيلكغش جل حكلكأليع ي هن خضمبمثلكهتلك معسهب ال نعجلتبلكق خضي ي
مغمك يهنتمثلكق عآلحكخصظ حممثخص جعمثمتهتلكشنَّـىعع عيهنتمثلكق مض عجنمههيلكغش جعلكيحك  ش عخف

يُّـتحمئ مض عجنتخيخل عجنثلكذ يعهثخص لكيعُّـ جن عمل  ي يظهث يعي شي هثسبه عهنتمثلكقيظهثش نقجم ي
جفيطغ يآلنهخملكط علكاليعخفيععمعمك عآلجلمف هن عجنتخيخل عجنثلكذ   قجن عخفمئلكن هنمئلكن عجن

 مض هنمئلكن :ظه ل  خمبمبينظهنلكنجلمبمث حملكآلحكخصظ معحيهتيع مض َّـىعع عخفمئلكنش نعجنبسلكلكملش 
فغ نهنمئلكن عجنىععغ يعآلنميعجنتخيخل  مغ ن عحلمئلكأل هن  ل يعهثيطهنلكمغ و جعمتحهجفمثهن معهئ

ق عآلحكخصظ ظظال  .هي مصلكم جنحيهت
ي عخفتحمئمئمل مض عجنتخيخل عجنثلكذعآلحكخصظ معمب يعن يجغ  شعآلمغمتلكق جعهبمتىغجنمل هحكخصظظ يعهنلك ي
عل جعهبمتىغجنمل هظحكخصظ ينعهنلك ن نجعلكجنتلكمظش عآلظمتلكم جعهبمتىغجنمل هظحكخصظ ينعهنلكش عآلهث  حكتهئ

 َّـ عجنت عآلحكخصظ هن همثمليمممب نظممثيع نظنحكي ظجل مملكآلمغمتلكق َّـ عجنت عآلحكخصظ
علجعهبمتىغجنمل  عل َّـ عجنت نعآلحكخصظش عآلهث  َّـ عجنت عآلحكخصظ هن هجفمثجيمل ظممثيع مملكآلهث

 معحيهتيع يجفت شبخيىشجع جعخيٰههتلك عآلحكخصظ جلالخممل جعبحهن ههنيعمعبيش نَّـىععش مملكآلظمتلكم
نَّـ قمم  شيظجغلكقَّـلك مض عجنيعمم عجنثلكذ هن قمممت جفرضغ عخفخيلكذ نعجنتخيخل عجنثلكذ

ك) ص(  .ضضك: ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف عجنمئمثخنه جلمف عجنهيمه
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عقن عآلحكخصظ عحكجيمل عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  .يممخص هنيع شعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت َّـ جن نجع

ذ مض عجنخيلكمس عخلمبمئعآلحكخصظمعحيهتيع ظجغلكق معمب   . عجنهئ
 يمعيطم مههيمليظن عجن جمحق شنعيحك عجنمههيمل جعخل حميعم ي :عجنجيبلكلكبلكأل مليعجنخيالهن خملكم

 َّـ نعيحكش يُّـملنعجنميحق يمثملعجنخيمثمت هني ظجل عجنىععغ جع يغيُّـتمبب عخفخيلكذ هن ههنخيمت جلمف
قغ عجنىععغ جلمف يعجنيطعم ظ ههنمسحف  نعجنخيلكمسيعحل نش ظهيتلكن نعجنخيمب حملكحلمثلكغ .جع
ظمثلكغ عخلمبمئمل مغهتلكغ يظن ُّـحيهتيع َّـمتلك نهن... عحكخصن ف نحفمه مغ  مض عجنت عجن

 عجنمههيلكغ يعن :ظه شعجنهئيعُّـهبمل ظهيلكمع لكيعُّـ هن عخفتخيلكجنمثمل قعمع عمل معيعمعبيش شعآلخكمثلكظ
جللكمع نجعخل عجنىععغ جعخل نحكلكأليش  عجنت نعجنمتخيهبمل نعجنيعقم نعجنمئيطقغ حملكجنخيمبش هنمهمت

ش جعلكجنجكمعمثمك ههنمتخي هقعقم هخملكفق هجللكمس يظهث جعخص حكبحلكهث جلمت معهيمثىش شجعلكجنجكمعمثمك جلمتيطهثلك
 ....جعميمتلكن نحممئيعهثلكش جعخيىغمع تمتلكينقجنش جعمئيطقمع نجلجىغهثلكش جعخيمبهب ُّـيعمعهي نمغهتمبمتلك

عحكجيمل معخيلكمل عجنمث هثمتتسمك لكيظهث :يحمتبخل عحكجيمل نجعمسحكخصألش ظحكخصأل جع  ظجغلكقَّـلك جع
ف جللكخفمتلك ظخمجيلكق مض عخفمتتهلغ  عجنت َّـ عجنخيلكمس َّـىعع مض نعجلالم عجلخصم حمهيجغلكقش عخفجههت

ونجلىغغ ونخميطقغ ونجلمب وجفمثلكغ هن نمغالجن مجلكجن جعمسحكخصظ معيعجعجيمتلك  يجغش نمممقُّـلكظ ونجلحيهبمل ي
 مض عجنخيلكمس ظمغىغعظ خملكلكبمل جلمبمثهتلك معخيتهبيط عجنت عخفتخيلكجنمثمل عجنىععغ عمل معمتسبمتلك عآلحكخصظ

 ظهثهيسهتلك مض هحضتمبهيمل معخيلكمل ظحكخصأل هثلكجفمثمل هن جلمتيطهثلك عجنت عيجغلكق نَّـىعن .عحكتمئالحصلك
ن هن هنهيلكَّـمثهبهتلك مض هنلك جعمشقعظ نرلكش هنضمثمئلك هحكخيمل ك عجنخيهب َّـبمل .نعخلمه  حمهب
 .ههنثال يتخيمئنعجن نعخلمثلكم نعجنبخن عجنسهب خكخيمك هنمتهتلك معمتجهخيمك شجلمتيطهثلك عجنت عجنخيمب

 نعآلهثخيلكن نعآلجلجيلكظ عجنيعقم حتمن معمتيطقف شنجمحقَّـلك نعحلمثلكغ نعجنمئيطقغ َّـ يجغ
ف َّـلك نعخفميهييعغ نعجنخيهي َّـ يجغ .نعجل  .يعجنخيلكهنمل عجنيعحسمل حتمن معمتيطقف شنهثح
ه هحكخيمل عآلحكخصظ هثهييغ جعخل هنلك يظن :ُّـحيهتيع َّـمتلك نهن نش نضمث ك هنجلهب  هنحفمه

فغ ظجغلكقَّـلك جعخل عجنىعه عجنجكمعمثمك جلمف مغ ش يجللكهنمل نهنمتهتلكش يحفلكظمل حمهبمتهتلك طجللكخفمتلك مض عخف



صصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ظهتلك هنهتلك نحفمه ك نجلهب هنهتلك ظجغلكقَّـلك جلمتهتلك عجنهئلكخكهيمل جفمئلكألمئهتلك جعخمه ش نجلهب

 .هنهيلكَّـمثهبهتلك جعخل عجنت عجنمتسمك جفمئلكألمئهتلك جعخل عجنت عجنمتسمك يمثملمممثهي جل نمعهئجه
ش  عمل جعلكجنمتسبمل سحفلكك هعحك حملكجنخيمب  عجنبمهحق عجنسهبمث عمل جعلكجنمتسبمل سنجللكنيعحل

 جعلكجنمتسبمل ينجللكنش عجنيعحس عمل جعلكجنمتسبمل يحفلكك نعجنيععقمش عخلبحق عجنمبجيمث عجنجههتمثيط
 .عجنمئمثلكق َّـىعع نجلمفش عحصلكفه عجنمتلكد عجنجهلكمض عمل

 وظحكخصظ ظن وعحك عمل حتمن هن معمتتهت هجليعُّـىش هجليعك عحلسمت حممبسحكخصظ
وحفلكظمل ن عجنسخيمل مض معمسحفىع يجغ شظحفيع هعحك حتتهتلك ُّـيطحف ي ي مش نعجنخيهب  يمم حمهي

 ُّـس هعجنىع عآلمممق عإل عحك عمل معمتتهت يجفت شينظجل هنمت ظنحك َّـ هنلك وعحك
 عجنىعه نَّـش تهتلكيجعيعهن عحلمئلكأل خكتلكغ حتت نمعيطحف شعآلحكخصظ جفمئلكأل مجمث نجفيطن

 .عآلجلحي جعلكيحك هجملكجنبلك مثيهثسهب
ن نهن ش ظنحك عجنخيلكمس مض ظجغلكقن مملكهثمن شي ظجلعيحك مملكن خصيمممب يظهث عخفخيمب

 مض حمخص .جليعحممن ممخص جنسحكخصظ جغلكقيظن عي خفلك طينظمع ظمممق هنمت عجنمتلكقجنمل نعجنمقمملكغ
نعجن جفلكم هن عيحك ك خيهب  عآلجلحي حملكيحك .ظجغيعن جعخيمثمت سلكقُّـ شنعخلمه
 . ظهنيع يمم جن نشٰهش ظجغيع يمم عجنمث ُّـمتتهت

 صطّ اذششاألحامء اذسبسط
يمعمئيطن ظن ش يمثمل نجعخيٰههتلك مغىغألهمثملي مممبهش حمبخيٰههتلك ظحكخصظهلك نضمثمئه جنسحكخصظ حكخيملي

هنمثملي جنمثيغ عجنهئمبمثملينعخفيععف هن عجنهئمب فمثمليش جع عجنهئمبيمثمل عخفهيهت مغ  :ظه شي عجنسخيمثمليُّـمل عجن
مش نُّـمئلكجعمبهتلك عجلىغأل مش :ظهش يمثملعآلجفلكلكمل نعجنجههب نُّـهبهئ  جليطن عآلجفلكلكمل نعجنجههب

ن  ومثلك هن مغهتملي عحك مممبيممظن ُّـهئ ولك هن مغهتملي نمغىغألمثه هن َّـمتلك معمتمئس  ظحفيعهش ه
ه هنتخييطفغ جفسمك حكخيتهتلك نضمثمئهتلكش نجنهئ َّـمتلكم ظحكخصظوعآلحكخصظ عمل ظخمسلكن     حكبخيملي

.صضص كطف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن )ص(
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ق جلمتيطَّـل  يجليطَّـلك عجنخييعحملكظ ظهنهتلكغ   لجلمف هنلك َّـ عخفجههت  آلجفلكلكتهتلك ط عآلحكخصظمثمجي

ش عجنبخنش عجنهئالن: (َّـن شهجلمبمثهتلك مجمثخيلك ش عجنسهب ش )عحلمثلكغش عآلقعفغش عجنمئيطقغش عجنخيمب
 .ه عجنجهلكهنمبمل خفلك جليطعَّـلكش نَّـ عآلظ حصلك مجمثخيلكيعجنخيلكهنملحمهتىعن عآلحكخصظ َّـ 

ي جعخل َّـىعن عآلحكخصظ هثسبمل عجنتمئيطن نعجنتمسحفيعن شهثخي  ه جعخيٰههتلك خكيآلنيعط ي
حفيعش نممهبثلكم جلمف قجن ش يعحل (:ي مس معتحمئ عآلحكخصظ عآلقجعخيمل هنلك:جعلكجنمتسبمل جن

ش عجنمئيطُّـيعش عخفيعُّـيط ش يعخفتهئمب (:ظهيحممب معتحمئ عآلحكخصظ عآلحفيعهش ) عجنخيمبمث
ش عجنبمهحق ش عجنمئيطُّـيع( و يحكهبهخكيعحل ش نممىعجن عحك )عجنسهبمث ش )عجنخيمبمث

ن خو عحكيمم يحممشننجعلكجنجيب  نههئلكُّـ ُّـهئ همممبمثلك هن قجن عجنميحقي ظجل  جنميحقن ُّـهئ ش ممخص ي
 .  عآلحكخصظيظألهبمل نيظهنهتلكغ عآلحكخصظ جعلمثمليظ عجنسبخيمل عجنهئمبيمعسهب َّـىعن عآلحكخص
عمل هنلك ي  نشيمثمليهئمبمل عجنيمتمئس عمل هنلك جن عحلمثجيمل عجنتلكهنمعنعجنمههيلكغ : خملكم عجنمئمثخنه

ن ممىعجن مض عحلمثجيمل هُّـٰهلك جضمثجيملظن مملكهثمن َّـ ع نُّـهئ م َّـ يحملكآلن.  جعمسممثيع عآلخكمثلكظه
 عآلقعفغ نعجنخيمبنمثلكغ  عحل:َّـ ن عجنسبخيملشيألهبملجعلكآلغ يهتلكغ هن عجنمههيلكغ عخفسخصيعآلهن

يعَّـىعن عجنمههيلكغ ن ن... عجنهئالن نعجنبخن نعجنسهب نعجنمئيطقغن  جنميحقَّـلكش هن مملكهثمن ظظ
ه جعخيٰههتلك ظُّـٰهلك هنهلنلكمليجنهئ  ش جعلكحلمثلكغه عق عجنخيمب هنهلنكطيمئمئ جعلكجنبخيىش مض حته
قغه نعجنثالجغمل عجنبلكخممثمل هنهلنلكملش نممىعجن عآلقعفغشعجنمئيطقغ هبخصن  .  جعلكآلقجعخيمل عخفىعمم

 حتمن جفمثجيمل ظقجعخيمل يمملكحممل عفقعف عآلحكخصظ ش ظحفيعومئسمثمع هممخص ُّـهبهئ عحكتمتلكفع عمل
 يش نُّـخيتمئيط عجنخييعحملكظ ظنش عيحفيعش عجنحيلكَّـيعش عجنبلكلكيعآلنم جل ه َّـ جلبلكقغومثملي مممبوظحكخصظ

ُّـمل  حلمثجيتهتلك نحكخيتهتلك جلمف ط حتمن جفمثجيمل َّـىعن عآلحكخصظ عآلقجعخيملهمجمث عآلحكخصظ هنمتٰه
 يمثملي جن مغهتمل عآلنجن نُّـمئ حتمن َّـىعن عآلقجعخيملط عق هنلكيعي و هنلك هن عحكيحممشهثعآللكالمش 

م جليعحملكن هثحييعهش ُّـىغفعن پمتلكن: عهثحييع) ص( كصضضك: هنبلكذ نظظ .صضك: ط هثمئيط عجنمتمه
ك عحلهئ) ص( .ضضك: خف حممه
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مغيطخفبيطعمملك مملكخفخيمثيط  يُّـملش نهنلك جن مغهتمل عيحفيعيعآلنمُّـمئ حتمن  ش نعخفبيطل نعخف

ق مملكجنخيمبمث نعجنمئيطُّـيع حتمن عيحفيعش  ُّـمئشنعجنمئلكجعىش نعجنبلكحكيش  ُّـمئ شنهنلك جن مغهتمل مكهت
ف نعجنمئيطيمثملنهنلك جن مغهتمل عجنبلكلكمتحتمن عيحك عجنحيلكَّـيعش  ي مملكجنسب  ُّـمئ حتمن شنقي

 شه حصلك مجمثخيلكو مغلكهنو عآلحكخصظ معمئ حتمن عحك مجمث َّـىعني نجنهئ.َّـهئىعععيحك عجنبلكلك ن
م شي هبلك مملكحمملوجضمثيش  .عإلجلهبمثخيهتلك نَّـ عيحك عآلجلحي عجللكهن  جن عحصمثهبمتمل نعجنجههب

لهُّـٰهلكظنعآلحكخصظ : خملكم عجنمئمثخنه  هن عجنمئسهبمل عمل ظقجعخيمل ظحكخصظ و معمتمئس جعمت
ش نرهبخيهتلك عيحك ش نعجنحيلكَّـيعش نعيحفيعشينمنَّـ عآل: هتلكغيَّـ عآلهن  نعجنبلكلك
َقل ادعوا ا:  خملكم معخيلكملط نعجنيعحسعإلَّـ عجللكهن ن ُ ْ

ِ
ن أيُ ر ّ أو ادعوا ا َْ ََ ْ ُ

ُ ما تدعوا ًاِ ْ َ

س ْفله األسماء ا ُْ ُْ َ ْ ُ َ .  هنمتهتخص عآلحكخصظ عحلسمت عجنيطعحفمبمل حتمن جفمثجيتهتخصال حممبهئ:ظه.  َ
ن هنحيهتيعن و عحكيحمهئ ينمش نظجعيطُّـ هن عيحك عآلتيحممسقجنمث شهلكيجعيطُّـظهلك نيقجنمثظ ُّـهئ ت هن ي

هث هن عيحك عجنبلكلكع قن هن عيحك عجنحيلكَّـيعش نجعجي . يحك عيحفيعش نمكهت
جللكفغ نعجلىغعظ مئمل جعلكآليمبش نعخفتخييعآلنم مض هجعيطعظ نعآلرلكف فعحفمبملمئمل جعلكآليحملكآلحكخصظ عخفتخيمب

ن فعحفمبمليُّـتخيمب مض عيحفيعش نهنلك هفعحفمبمل ق نعجنبجي ش ه جعلكجنحيهت  مض عجنحيلكَّـيع نعجنبلكلك
ق نعجن: نعآلخكمثلكظ ي ختمب هن َّـىعن عآلقجعخيمل ن نعآلنعجنحيهت  . يُّـمل نعيحفيعيمثملجنيبجي

  أحامء اهللا تسطخّصطتودصش
خممثهييظن نخم عجنبحهن جلمتيط عجنهيمئهتلكظ مض نممىعع  ط ين ظ يمثمل ظحكخصظ عإل معخيلكمل مع

خممثهي ف جلمتيط ي ظحكخصظ عإل معخيلكملش نجنهئيمثملنخم عجنبحهن جلمتيط عجنخييعحملكظ مض مع  عخفمئمه
ف جلمتيط عجنهيمئهتلكظش نجنمثيغ جعمثمتهتخص خكجكعم عيي عي عجنخييعحملكظ شتمب جل عخفمئمه

ش  خممثهييحممشنعجنمبهيحي ف هن عجنت ي آلجفيط ظن يظهث َّـ : جلمتيط عجنهيمئهتلكظيمثمل عخفمئمه  ي س

ك عحلهئ )ص( .ضضك: خكتمثلكذش جعتخيمبمثمئمل عآلخف حممه
ل مض عخفمئيطهنلكغ )ص( ض عهثمك َّـىعع عخف ينخميط معمئيطهنمن عآلخكلكقغ حكلكجعمئلك جنبخيىش مغ .هي
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وُّـسهب عإل معخيلكمل جعلكحك ف هن عيحكز مس ُّـسي ش نعخفمئمه  عيحك : َّـ جع هثهيس

 هش نعجنبحهن مض َّـىعن عخفسمسجنمل جعحهن نجمحقَّـلكيعجنمبهيحي مملكجنسهبمث عجنخيمبمث عحل
عق نجليطهنيآلهث طيحممئهت هيمئهتلكظ مس ُّـهييعفنن ين عجنظش نجنهئ جعخص  ُّـبحهن جل عجل

 ه حمهت جعحهنينعيش يمثمل جنىعجن معمتلكنجن جلمبخصظ عجنهئالن مض ظجعحلكجغهت عجنهئالهنشجعلكجنبحهن
عق معسهبمثمل عإل معخيلكمل جعميحق عآلحكخصظ عجنت حكهبيحممئهت ش ي مض مغ  َّـ :ظه هبلك هثهيس

ق ظن هثسهب نش ممتسهبمثت ير مث جعبخيىش عآلحكخصظ عجنت نظهيت هبلك جعخيىش عجنخيمب
فش نجلمبمل عجنخيمب نهنلك خك مغ عمغمك عجن طيجع  لكمم

خممثهيه جفمثهن قَّـمك جعخيىششنخم عيحفتالم مض قجن  عمل ه نجعخيىششيمثمل عمل عجنت
ف فجنمث ُّـيطم ي جلمف عخفمت عي هن جعلكغ عيجفتمثلكك نعجنتحيعق عجنهيمئهتيجليطن نمغ  .ز

ي فجنمث مض عيُّـلكغ عجنهئيعُّـهبمل جلمف : مض عخفمثىغعنعجنجيبلكلكبلكأل ي عجنخيالهنمل يسمثيطخملكم عجن
ومعخيخل جليطف جني ش جع مكلكَّـيع خم ُا ال إ إال هو  : ي جنسحكخصظ عحلسمت معتخيخل جع ََ ََ ُ ِ ِ ُ

س َاألسماء ا َْ ُْ ُْ َ جنش)ط: لك (ْ س فادعوه بها:  نخم َو األسماء ا ُِ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ ْ
ِ ِ َ... 

جن ش)صطص: عآلجليععم( سماوات ...: نخم سبح  ما  ا س  ِ األسماء ا َ ُ َُ ُ َ َُِ َ َ َْ َْ ُ ُْ َ ْ

ِواألرض ْ َ ْ ف َّـ و عحكيمم ينظ :نظهنثلكحصلك هن عيُّـلكغ ش)ضص: عحلهل( ...َ مغ  مض عجن
 .في عحلسمت جعهبحيطظحكخصعنف ي حمهت جن معخيلكملش حمال معتحيطشظجفس عآلحكخصظ مض هنخيمتلكَّـلك

خممثهي:يمعمئيطن يجحلك يمعبخل:  خملكميجغ هن   ظحكخصظ عإل معخيلكمليمثمل ظن ي فجنمث جلمف مع
 . جع عآلهنيع جعلكجنخيهئيغشممالهن

خممث نجعخل مل عجنمئلكألمبخل جعلكجنيجعخييط ظن عحكتخييعك جعخيىش ظفجنن  جلمف ي ي معيطميظشلكيت
ش خملكم ش َّـىعع جعلكجنمتحييع عمل عجنبحهن عجنتهيسحقهش : قجن خممث حمال فيجنمل حممثهتلك جلمف عجنت

ش نعيجفتمثلكك مض عجنيطُّـ ُّـمئتيض ي عجنبحهن عجنهيمئهت حمهبيعمغخي حمينظهنلك  عجنهيمئ
.ضضص كطف:  عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن)ص(



ضصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
 .عيخمتمهلكق مض عجنتسهبمثمل جعخص نقف هن لكيعُّـ عجنسهب

عجنهئمبهبمل عجنخيمبمثلك مض (غ ي عجنجهمثىط جفس قعفن عيهنحل مض قحكلكجنت عخفسخصينخميط جعخل
خممثهي ش نعحكتخمبيس )  عآلحكخصظ عحلسمتيمثملمع مغيط يظهثَّـىعع عخفجيمبمك جعلكجنتهيمهمث  ي ُّـ

خممثهيهفجنمث ي معخيلكمليمثمل جلمف مع  .ي عآلحكخصظش عي هنيععجللكغ عآلفغ هن عحل
 .طضص كطف: عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن )ص(
ي عن عجنبحهن عخفتمئيطن )ص( خممثهيمثمل عآلحكخصظ ل ي ش حممشن سحضتيسل ينَّـ مع ظمث ي جعلكجنتسهبمثمل ني ُّـجههب عجنت

ش جع هَّـمتلكم حميعخملك جع عقن نجليطهن ظمث مس ُّـمئ عجنبحهن مض مغ ظمث نعجنتسهبمثملط حممشن عجنت يخل عجنت
 معسهبمثت هبلكش يمهِّـيَّـ مغلكألىغط جنىعجن هثجيط ظهث معخيلكمل نظ هثهيس جعبخيىش عآلنظلكم نجنهئ ي ُّـ

ي نظهث ُّـمئيسشي نظهث ي ُّـستح ظن ُّـرضغ جعخيىش عآلهنثمبملشي ظهث حفحق عخفلكمميعُّـ:هن خمبمث  ظجفس ي
وعجنمئمهيسش حممشن مم ظهيمل ي ن ي ظ هبلك نعن مس ُّـمه َّـ هبلك يمهِّـجن معخيلكمل ُّـ ُّـهبهئ ظن معهئ  ظن ُّـ

ف هنثال نجلمب مغ عمغمك عجن ظهي جع ش مم يهثهيس  .مل عجنخيمبه
ونجنهئ هنلك هثيععن ظحمثحلك َّـ جليطن خممثلكن فجنمث... خممثهيمثمل و هثلكَّـىشه خممثهيمثملش جع جليطن عجنت ي آلجغبلكغ عجنت ي

جن معخيلكملليع هنل عجنحيلكَّـلَّـ س:  خم ِ األسماء ا َو َْ ُْ ُْ َ ْ
ِ  عجنالن مض جنهيىح يآلن )صطص: عآلجليععم( َ

ش حمتهيمثيط عيحكتمييععمش نظن مم ) عآلحكخصظ( يعجنحيلكَّـيع ظشلك ين عجلمتيغش نخميط فحفمبمن جلمف عجلهب ي ي
قغ:عحك ظجفس حممب معخيلكملش جع مكلكَّـيع َّـىعن عيُّـمل عخفبلكقمممل و ظن عآلحكخصظ عحلسمت جمحق هنمئمه  جلمف ي

ش جع ُّـخي عجلهب عجنت معهيمثيط جعهبجهب يمصيعف هنلك ُّـهيمثيط عجنتسهبمثمل هن عآلحكخصظش مملكجنيعحس نعجنيعجفمث ل ي
ىظجنهيلكمكهتلك هنخيمت يألمئلك جن معخيلكملش حممششلك جل ي جن معخيلكملهه هيطغ ظُّـٰهلك هن ظحكخصأل عحلسمت ممخص مض خم ال : ي

ٌتأخذه سنة وال نوم ْ َ ٌ َُ َ ِ ُ ُ ْ  .)ضضص: عجنبمئيعغ( َ
ش ظِّـ مض حكلكأليع عجلهب عجنت ظلكمبمئمن  ينعقع ظِّـ جليط هنث َّـىعن عجلهب هن عآلحكخصظ عحلسمت شز

عجلىح  عقفَّـلك ي جلمبمث حكبحلكهث مض عجنيعنعُّـلكغ نعخلجيمك نعخف نعآلفجلمثملش نَّـ جلمف عحفتالم هن
م خم ظ جمحق هن وُّـجه عخفتتب ظن َّـىعع عجنمتح عخللكك هن عآللكالم نعجن ي يي  و جلمف نقنف حتيطُّـيطي

عخميس نهنمتلكحممثلكغ عجنهئخصميخجل َّـلك جل عجغبلكغ عجنمت عقفَّـلك حفمب ي حفلككش نعهثخص عجنالقن مض هن  .يي
ه عجن ش نظهنلك جلمف هنست ه عجنبحهن عجنتهيسحقه نعجنهئالهن يَّـىعع مممب جلمف هنست بحهن عجنهيمئهت ي

ش نظهنلك مصيعف  يحملكيجفتمثلكك مض عجنيطُّـ ُّـمئتيض عيخمتمهلكق مض عجنتسهبمثمل جلمف هنلك نقف جل لكيعُّـ عجنسهب ي



 افنقري يف افقرغانّافكصنيةافرؤية  ..................................................٢٣٨
 ٌفرمقبة فص ،ٍ اىكشّفش ّأن : األىكامء خلند افقرغاء غهصّية احككقصد فص مقصفيكّوأفا

 ّإنامل وحليكتص، وّ خلص فقناه وال مقتبدّ ال يتكلكٌّ مقكصينضٌّ وافقضٌّ اككيكضًفقنص وٌحقتةىقا
 خلخك اكدوده ووحليكتص وال ٌسّ غهص فتصف،، ال ينكس وال يزيدّ ال يتكلكٌهص ىقاحقت

 .اهاّيتقد
قندفا جيرى احلديث خلص أىكامء اال احلسنص واالىكش األخلقش غليز غ

ّاحككقصد فنها األفكاظ، وفص ىقش غإن  األىكامء احلسنص ال مققنص األفكاظ ّ
 .اجلميلة، حقش احكراد فنها احلكيكة وافقمل دون افلكس وافقصرة افذهنية

وخلندفا يدخلص . ّض واىكش خلينّضّفذفش فسش افقلامء االىكش إىل اىكش فكق
ّ غال يكقد حقذفش فكس االىكش، وإنام  أىكأفش حقاىكمشّافلهش إين: اإلنسان حقكصفص

ّإن افسؤال يتش حقصافس: أى.  افكاإلص وراءهضهص يسأل حقافصافس اخلاريق اجلامل   ّ
ة وفيز حقأفكاظ اجلامل ّاإلهليّوحقصافس افكرم وحقصافس افكدرة افتص مقتسش ملا افذات 

ّوافكرم وافكدرة، وإن افذى حيكش اإليقاحقة فيز األفكاظ فص يقهة أهنا أصصات  ّ
 .حقش احلكيكة افكاإلنة وراءها

، يا غاغر، غام يريده ملذا افنداء فيز ايف، يا يكضيا حمي: خلندفا ينادى اإلنسان
، ض حقص االىكش افقينضّ افقصرة افذهنية، وإنام يقن وال فقناه احكاىقش يفّضاالىكش افلكق

ّوإالغال جكقصصية فل  ً. نكسص وال فقصرمقص افذهنية فقلكاكس يفّ
ً فكضا ذفش حقكصفصض افقباجلباإلّسيديكصل اف  إذا اخلتمكناه ّضواالىكش افلكق: ِّ
 فص افكيكيات ض هٍ فسمصخلةٍ فان جممصخلة أصصات،قصص فكقصفص يقهة جك

ًة، وإذا اخلتمك فص يقهة فقناه احكتقصر فان صصرةّافقرضي  ال أىقر هلا فص ًّة ذهنيّ

رشح فتاب األىككار  ...افكلسكة: انقر. اإلجلالق فص دون مقسمية، غاألفر غيص ىكهش
ّاإلهليات حقاحكقنص األخلش األرحققة   .٤٤١ ص٣ج: ّ



طصص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
 .ملي عجنبتوظخ مض جفمثهن هثهيسهتلك

و هنهسجنو هن عجنخيمبخصظ جلمف عحكتخيطعن عظجيالفه فقف جليطفشجنمبتهبمثمثىغ جعخل عآلهنيعُّـ  ي
قغ. هن عيحك نعحك عيحك لكحمهتلكش نَّـىعع  هن ظنظو جعمههيملهحملكيحك َّـ عجنىععغ هنمسحف

يظهنلك عحك عيحك حممثمئمهيط جع جنهيىح . هن عآلجلمثلكن نعحلمئلكأل ي هن عآلجنهيلكل نعخفخيلكذ
ن َّـىعع ه عجنىععغ هن ظهيمل عجنخيمب هنثالهش ظلكقمغقجن عيحك عخل   عحك( جفمثهن ُّـهئ

 ).عيحك(هجنهيحيلك جنىععم ) عيحك
م عجنسمثيط عجنجيبلكلكبلكأل قع :  َّـىعع عخفخيمت مضيُّـمئ هظهنلك عيحك جعهبخيمت عجنىععغ هنمسحف ي

ظ  .نظلكحم حمهت هن عآلجلمثلكن ي هن عآلجنهيلكل هن ظوجع
م جعخل عحللكجنتخل ُّـمتتهتونجعخييط مخمثمثىغ ع عجنىعه جعلكخفخيمت عجنثلكذ:  جنمبمئ ه عحكخصش يجنىعجن حكهب

ونعجنىعه جعلكخفخيمت عآلنم عحك عيحك  .ي
ن  مض ه هنهسجغيعغشيمل نعحك عإل عآلجلحي حفلكظمليعآلحصمثينجعىعجن حممشن عآلحكخصظ  عجنهئ

ف مغ قغ جعلكآل يهتلك معهسجغيع جعحمئلكألمئهتلك ي جنهئمتيشنعجن زجنهيلكل عجنيطعجنمل جلمبمثهتلك جنميملش ظن هنخيلكهثمثهتلك عخفتمه ه ي
 .هقَّـمتمثلك

 عحليعنم جل هب عجنخيبهن هنلك ُّـىعَّـمك عجنمث جعخيٰههت هن عجنتهيتمثىس مضحمجلمف َّـىععش 
ق جلمبمثهتلكش سسمك ظلكجفبهتلك ظهث جفمه جلمف عيحك ومليمعيععمممثمك جنهيحيمث ي عقع هنلك مع عجنخيث ز

مل عآلجلحي نظلكقغ جن خميطقغ عجنتمسجغحق حممثخص ُّـيعُّـيط جعخص ُّـيعُّـيطش نجعىعجن ُّـستمييعم جعمبخيب
 .عجنجكعمممثمك نعآلجنهيلكل

جن عجن جنعجنجيبلكلكبلكأل يسمثيطهن لكيعُّـ هنلك ُّـمئ خكلكل جعخل عجنمتلكق :  هبىعع عجنجهمسنش خم
 جع عحكتجمثمكش ني ىهن ظحكخصظ عإل حكبحلكهث عقع فجلي  جنهيحيهعحك) عيحك عآلجلحي(يظهث 

 .ضضص كطف : معهيسحق عجنمئيعظن مض عخفمثىغعن )ص(
 .ضص كصف : مهيطق عجنسلكجععخف )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
يش جمحق ظش خفلك مس ريطنع َّـىعن عخللكظمل مضخظيُّـجهىع هن ظجغيعن   هن عآلحكخصظ عحلسمت خظ ي
ز عجلتمئيطنع ظهث هنهسجنشجنهيىح عجلالجنملمض  عخفخييعنحممل ني ى جنملو هن جفيعنمي ه معمسجنمثهيلك و مصهت

ي  .!خظي ظحفٰهخيمتلك آلقعفمعمتلك مم ش جن جلثيعهثلك جلمبمثط جنمتلكهمصهت
ظ قجنمض م  هنلك َّـ فنق عيحك عجنمبهيحي: ض عآلمغلكجعمل جل  مض عجنجيبلكلكبلكألط ُّـمئ

نهنجن هنخيمتي  جنهيحيهحممشن مملكن َّـمتلكم عحك: َّـىعع عجنسهسعم يظن ي حممشهثخص قجن آلمغ ه هنهيهت
جللك هن عحلهيىح هعآلجنهيلكل نهنخيلكهثمثهتلك نحكلكأل نظحكبلكغ حتهيىح هبلك عحلمئلكأل هث  .ى

خممثهيمثمل جعلكخفخيمت عجنخييعحملكذ معخيمتشعقن  يعهثخصبحهن جنمثيغ جل عآلجنهيلكلش نيظن عجن : حملكجنت
ُّـمتيمثمل جل نعخم عآلحكخصظ عآلحصهَّـ جعحهن  نحم عجنمتحيلكن يمثمل نجفمئمثمئتهتلك ننمكمثهيتهتلك عجنتهئ

ف مغ  جمحق ه نمكمثهيمليُّـهسفه ني ش عخلمب عحك عخللكجن نمكمثهيت:ه حمهبثال.عآلجفس جنمب
ش نممىعع عحك عجنميهي خمو عحكيمممل عآلحكخصظش يلكق ظجغيعن عخفميهييعغش نَّـهئىعع جعمئمثيعخلمب  هي هنت

 ني ُّـمهيطق هن شعمي حمال معمهيطق عجنيعحسمل هن عحك عجنيعقطجلمف هنخيمتلكن نظجغيعن نجفيطنفن
ش جع شعحك عجنيعجفمث  ُّـمهيطق هنمت هنلك سمم ني ُّـهبهئ ظن معمهيطق عخفميهييعغ هن عحك عخفمتتمئ
ش ني ُّـتخييطُّـمتلكحكب نهن هعملعن يلك ُّـمئتٰهمث خم  . جلمف ظفعظ نمكمثهيتي جمحقنش جع َّـ هنت

خممثهيييطمىنخميط عحكت جلمل هن عيُّـلكغ عجنمئيعظهثيمثمل جلمف مع  يمثمل عآلحكخصظ هبىعع عخفخيمت جعهبجهب
جن معخيلكمل ٌوما منا إال  مقام معلوم: نعجنيعنعُّـلكغ عجنهلُّـهيملش هنمتهتلك خم ٌُ ْ َ َ ََ ُ ََ

ِ : لكغيعجنمهلكحم( ِ
جن معخيلكمل ش)ضضص َوخل...: نخم َ قديراَ قدره  ء  ًق   َ ُِ ْ َ ُ َ َ ٍ ْ َ نهنلك نقف  ش)ص: عجنهييعخملكن( َ

م مغمقعألمث  و دنوت أنملة: جلمبمث عجنسالنهن خم قتًو  نجمحقَّـلك هن ش الح
ك عجنت فجن  .من جلمف َّـىعع عخفخيمتيعجنمتمه

 .ضضص كطف : معهيسحق عجنمئيعظن مض عخفمثىغعن )ص(
جفمثيطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: ط ممىعجن عهثحييعضضصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(  .ضصصلضصص كصف: يعجنت
غ)ص(  .طضص كصف:  عخفمتلكخممكش يجع خكهتيعظخك



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
و جنهئ عحكيحممشن ي هنحيهتيعع نظجغيعع شتيسي ه ش ي ُّـتخييطه ش يعن ني ُّـتخمبي جع  جلمت

عحممث يظنم مض جنسلكن ظَّـ عجنخييعحملكن يعىنعخفحيهتيع جمحق عآلجغيعش ممخص جل  جلمبمث عجنسالن ع
ش نظجغيعن عآلجفمثلكظش ن  هنحيهتيع عحك جلمبمث عجنسالن جلىغقعألمث ينظهنحيهتيع عحك عخفحمث

 . نظجغيعن عآلهنلكمعملشعخفهبمثمن
عجليط جفمثمتخص  مض ملخملكم ظلكأل عجنيطُّـ معيعمم  )طص(خملكم عخفلكمع مض عخفجيمبمك مخهتمثيط عجنمئ

عجفيطغ جعلكجن( هن عخفت ُّـمل عخفجيمبمئمل عجن زنعجلمب ظن معمب عحص  ]يعجنىععمعمثمل [زجفيطغ عحلمئمثمئمثملي
م هثهيسهتلك مض هثهيسهتلك جنمتهيسهتلكش نمعمبىغهنهتلك همعمبىغهنهتلك عجنمتسبمل عجنخيمبهبمثمل ظني جعحمه ي : ظه [ز

حكيش َّـىعع عجنالقن ]نمعمبىغن عجنىععغ عمغبمثمل جعلكجنىععغ  ]يعجنمتسبمل عجنخيمبهبمثمل: ظه [يجعت زعجن
مغبمثمل نعخفهيمثٰهمثمل نجمحقَّـلك هن عجنمههيلكغ عخفجكمعبمل نجمحق عخفجكمعبمل عجنالقهنمل جنىععهتلك ينعخف ي ز  ز

ُّـمل عخفجيمبمئمل:ظه[  مض جعمثلكن معهييعُّـ عجنتهيمهمث هَّـىعع خنل: )]ي جنىععغ معمب عحص
عجلهتلك مس عهثتجهلكظ معمب عآلحكخصظ جعيمثمل نمممثهيشعجنىععجخ جلمف عآلمجلكم يعآلحكخصأل مغمتلكحكهتلك نظهث

يظخمسلكن عآلحكخصظ عجنىععمعمثمل نعجنمههيلكمعمثمل نعجنهيخيمبمثمل: ظه [نظظمتلكحمهتلك ي  ي نمعخيمثخل هنتخيمبمئلكغش]ي
علك عجلتبلكقَّـلكيمم ]هنحيلكَّـيع: ظه[  ي عحك هن ظهي ظهيظن معخيمثخل :ظه [ هنمتهتلك نهن

لك لكيعيقجن  ي ُّـحيهتيع ]هنظهيمل [ه هنبيطظو عحكيجنهئ يحممشن ط] ُّـمتتىغلوهن  و مض هن
علك معمتالحفلكك ظملو نهنيعمعبملشجللكغ عجنىععغي هن هن  ي شيهتلكي هن هنيععمعمك معمتىغو حضمه

 نَّـىعع هنخيمت هن ش جعىعجن عيجلتبلكقيعي ]جلمف عجنىععغ [ُّـجيمب قجن عيحك جلمبمثهتلك
يظ عإل جلمتهت مل قيضيألهبمل عجنهلُّـخيظ هنلك جلمبمث هنخيلكذ خممثهيمثملين ظحكخصظ عحل  نقجن هن شي مع

عغ هنسلكأل َّـىعع عجنهييهنظ  ....يهتلكغ ظجع
 ه عخفسلكأل َّـلكَّـمتلكش حمهت جلبلكقغينظهنلك : خملكمجلمتيطهنلكينمملكن خميط ظخكلكق جن مض عخفمئيطهنمل 

ش نختمهمثيس يجلخص علك ي ُّـتبخل جع هنتخيمبمئلكغ َّـىعن عحلمئلكأل نعآلحكخصظ هن عخفيععمعمك نعخف ز
لكمت نجضتيطنيمم ى هنمتهتلك جعهب ش نَّـىعع َّـيجنهئ يحممشن شو لكمتلك شتيس جع ش عحك هن عخفيععف  ه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
عجليطَّـ خممثهيمثمل ظحكخصظ عإل معخيلكمل جلمف خم  ....زجعت

خممثهييعن:  جفس قعفن ظهنحليعجنخيالهنملخملكم  ي مع خممثهييمثمل ظحكخصظ عحل  مض يمثملش حملكجنت
فو مممبهبمليمم يظن :هنمتحييعَّـ عآلجلمف جعهبخيمت وُّـمل نمغ  جعحسمك يعخللكظمل مض هنيعمعبتهتلك ي

 ه هنمتهتلك هنمئلكناللكذش حممبهئي عجنمتحيلكن عجنخيمبهب عجنخيمتلكأل عجنيعجع هنعجنمتحيلكن عجنهئمثلكذ عجنمتلكخكإل
ن خممثهيش ي معتجلكحط جلمتههنخيمب مش نَّـىعن عجنت ي ني ُّـبيطم ني س  هثحيحق هنلك ظحملكفن يمثملي

مل ظيطق   مض ممتلكجع عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل عخفجهتهتيع جعلكآلحكهيلكق مض نيق يخميط يعخفتمسحصخلعخف
فعغ جلمف جفسمك  مغ  ....هنيععمعمك عآلجليطعفمعيعمعمثمك عخف

  ذصسطم اذوثودّصط اذسعخطضظط واذعؤّصطخ اذعؤظط اذششسشاذشعق ب
عقم جعخل عجنيععُّـي هن ظَّـيعن ف نعجنيععُّـيمثمل عجنخييعحملكهثمل عجنهي مغ  يمثمل عجنهيمبسهيمل جنمتحيلكن عجن

جلمتيطهنلك ل  يمثمل عجنهئالهنملنجعتب قجن عجنيععُّـل  يمثمل عجنهيمبسهيمل مض عجنيععُّـيهثظ َّـ :يمثملنعجنهئالهن
م ممل نعي جعخل عجنخيمبطيمعمسجخ جنتبخل عجنخيالخممل جعخل عخللكجن نعخفخمب مغيط طخفخيمب  جعخل عخف

فعغ مغ مغيط َّـ عجنىععغ هنبلكخغيعجنخيمبمل خضخي عخللكجن نشنعخف ش حمخيمتيطهنلك ه نعخف
ن جن ن عخلمب هنيعمعبجيومبو عإل حفيعن: ُّـمئ  هلكش حمهبيععفَّـ هن عإل َّـ عجنىععغش حممثهئ

 هحمهتمتلكم عقمعبلكك حصلكش هملي نجلمبهش نَّـ عجنت ظنمغيطهتلكش حمهت هنبيطظهجعلكجنىععغ هنبلكخغ
خملكهتلك عخفتمتلكَّـمثمل عخفمئمثيطغ جعخل عجنىععغ عجنالهنتمتلكَّـمثمل عخفههنبلكخ  .يجيمبمئمل نجعخل حضمب

ل جعخص َّـ قعغ ل ىععغ يظن عجن ُّـخيتمئيط ط عق َّـ عجنخيلكقم حمهت ي ُّـمئب قجنينظهنلك
ن هنبيطظ حكيعهثخصن... ش نهلك نحفلكجنمئهلك نقعقخمهملي نجلمبهي ُّـهبهئ ظن معهئ يش جعخل عجنىععغ ي مع

 ه عقع مملكن َّـمتلكم عقمعبلككيآلهثي نعجنتخيخل عجنثلكذط نقجن يعآلنمينجعخل عخلمب عجنتخيخل 

عجليطش ظحح نجلمب جلمبمث عآلحكتلكق عجنخيلكقم عجنخيال)ص( ي مخهتمثيط عجنمئ ي  .ضصك: هنمل جفس قعفن ظهنحلي
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عجنخيال)ص(  .صصصك: هنمل جفس قعفن ظهنحلي مخهتمثيط عجنمئ



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ن هنلك حميعك هنجيمبمئلك هنتخيمثمتلكط آلههنبلكخ ه جعخل عجنىععغ نجعخل عخلمب جنىغن ظن ُّـهئ ه ين يى

ن َّـمتلكم معخيخل يجفمثهن عهث هن يظن عإل معخيمت يمثمللكجنمئعخل ش نجعلكجنتلكمظ حمسمثهئ ي حفلكجن حفمب
ش نعخفهييعنك  هيظنعخللكجن  يمثملي معخيخلش نَّـهئىعع جعلكجنمتسبمل جنبمئيمم هن  هنمئلكن عجنىععغ هنجيمب

 يمثمل نعجنهئالهنيمثملجنيععُّـتخل عجنهيمبسهيعجنمههيلكغ نعآلحكخصظش حملكخفحىعنق عجنىعه ُّـيعف جلمف ع
ي عخفجيمب نمعخيمثمت جعلكجنتخيمثمتلكغيُّـمل عيقمعبلكك ُّـمبىغن هنمت جضيطنفينظَّـ   .ي

ه هث ي :نجنىعع خملكم عجنمئ ش يجلىغن جفجلكغ مض جفمئمثمئت جفمثهن هن حكبحلكهث عحل
ُّـ ظجلمت  يمم يآلن جمحقنط نجعخل جعمثمت هثسبمل يش يمثملعجنالمعخيمثمت يمثملعآللكالخم يمثملعجنميمثب تيَّـ

ك ُّـهبهئ حمالش هظظال يعجنتخيخل جليطن حممث نعخفهييعنك شهمتلكيمعخيمث مئتيضمع هثسبمل  حممث عخل
ط مض مينعجنتجه مغ يعي حتمهمثمب ُّـهبهئ ي خفلك هلكمبمك يآلهث لكمبب  يظن نَّـش يمجحل وجع
: عآلقخكلكف جعمبسلكن معخيلكمل خملكم يهنتخيخلط جنىعع يمم مكهتيع جع هظهنيعع يمعخيخل هنلك نقعظ
فسه وا رؤوف بالعباد... م ا  ذر ِو َ ِ

ْ
ِ

ٌ ُ َُ ُ ُُ َُ َُ َ ُْ َ  نجلمبمث ش )صص: م جلهبيععنظ( َ
 عحفتلكق ظن عإل قظحممل نهنش عإل قعغ مض يعجنتهيهئيع جل يظمف عإل جلمبمث نظجن يعجنمتب ش

 عجنثلكذ  جعلكيجلتبلكقيهنلكنظ .سمه ي هنلك لكمبمك مض عجنسخي جل ينجفىعقَّـ قعجفتهت
ق حممبش هنيعمعبت عجلتبلكق نَّـ ش عخفهبهئمتلكغ جفمئلكأل  َّـ عجنت جلمبهب هثسمك مض همكهت
ق يحممشن  .  ...يمثملعجنخيمبهب عجنمتسمك َّـ عجنت عحلمئلكأل يمثملعآلحص يمثملعآلحكخصأل عجنمتسمك ظ

ي آلرلكف عخفهبهئمتلكغ جنمثيغ هن جفمثهن ظجفيطيعن: هنخملكم ظُّـٰهلك مغ عحل  يُّـملي مع
ط حممشن مغ نهثهيمث جلمتهتلك جلمف يآلرلكفهع هثسبمل عيخمتٰهلكظ يقعمع  عجنمثهتلك هن َّـىعع عجن

عظط عق ي عقمعبلكك  ش ني هنمتلكحكبمل معمئتيض يجنمبىععغعجنس مغ  جعحنظ هن َّـىعع عجن
ه نعيجلتبلكقعغ هنستهتمبهئمل مض َّـىعن عآلجفيط عآلجفهئلكنيحممشنيظن عجنتمسجغيعط جعلكجنتمسجغحق   يعهثخصش نيُّـملى

مغمك آلرلكف عآلخكمثلكظ ن جفهئهب ط عآلقمظعجنىععجخ جفهئ عجنخيمب  َّـعخف  حلمثجيت نجلهب

.صضص ك:هنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف عجنميمثمك )ص(
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ي نظحكخصأل هنلكمعينمعخيمبمئ جعىععغ عحل  . نظهيلكمع نهنخيمب

ي نعجنتخيخل عجنثلكذط آلهثيعآلنمي هنخييعحممل عجنتخيخل مثمليٰهِّـ ظريهن َّـمتلك معمتب نمعت  هنلك ي
حكمثيش يمس معتخييعم جلمف عحكجيمل نَّـىعع عجن ي ي ُّـهبهئمت ظن معتخييعم جلمف عخلمب شَّـىعن عجن

ط عق ي جلالخممل جعخل عجنىععغ جعخص َّـ َّـ مض هنمئلكهنهتلك عجنجهلكهنىط قعم يمثملنمممثهي  عهثتجهلكأل
ش ن  .ي عجنخيالخممل جعخل عخلمب نجعخل معخيمثمتلكغ عجنىععغيعهثخصنجعخل عخلمب

ا  ع ا ا  ا ن ا ر ابتةاأل(ّا     )عيان ا
 ُّـمسجخ عجنهئالن شيهن قمممت عجنتخيخل عجنثلكذ) عآلحكخصظ(يجنهئالن جل عجنيعمم عآلنم جعخييط ع

 ومثملي جعمسرجعحهن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل حيسنش )عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل(جل عجنيعمم عجنثلكذ هنمت نَّـ 
عجعيطعجللكغ عجنجهمثىط يظَّـ  َّـىعع عجنبحهن هن يظن مغهتلكغش نُّـيعه عجنبخيىش ي هن جليطغوممبحقغ

 و جعمتحيعي خمب هنيطقحكمل عجنجهمثىط همميعىط عق مس ُّـهئ حصىعع عجنبحهن قجضمث عجنيطُّـ جع جليعمح
 .جضيطنف

قَّـلك ى عجنثلكجعتمل َّـ هنحيلكَّـيع عآلحكخصظ نمكالحصلك حملكآلجلمثلكن يمض عجنتخيخل عجنثلكذش نظ
ي معخيلكمل جلمتيطهنلك يحممشن  معسجي معمب عآلحكخصظ حمتحيهتيع عآلجلمثلكن شُّـحيهتيع مض عآلحكخصظ عحل

ش نَّـىعع عخفحيهتيع َّـ عجنخيخل يعخللكك هن عآلحكخصظ هنحيهتيعن و عحكيش حممبهئعجنثلكجعتمل  جع
 يمثملحكخصأل هن عآلخمسلكن عآلو نعجفيطيمم: عجنمئمثخنه جنىعجن خملكم طتمل جنىعجن عيحكعجنثلكجع

 . جع ُّـحيهتيع ظجفهئلكهنهتلك نَّـ عآلجلمثلكنهُّـستيطجل هنحيهتيعع
هش خف عآلقجعخيخل جفيطُّـثلك)ص( هث ن عجنخيمب عآلحصصصك: ه عجنمئ  مض ه نعحكجيمليش نهنمت معخيمب حكبمك مم

.يحتمئ عجنهئثيععغ
م عجنخييعحملكن عجنمتحييعه:  عهثحييع)ص( ش جضس مغهتلكهثگحقه ط جضمث عجنيطُّـ جع جليعمحصضضك: هنبلكذ نظظ

.صطك: ط جضمث عجنيطُّـ جع جليعمحش ظجع عجنخيمف جلهيمثهيصضصك): حملكقخ(
ك)ص( ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ خف حممه .ضضك:  عحلهئ



ضضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جنمليمثمل جنسحكخصظ عآلحصيظنعجلمب  :هنخملكم ظُّـٰهلك قع هنخيمئ ه ظ  مض جلمبهب معخيلكمل جعىععمع ه

ق عجنخيمبهبشجنىععمع نظحكخصأل نظهيلكمعن  جلخل عجنىععغ لكيجفمثهن عش هن يمثمل نمعمب عجنمه
و جعتخيخلملمثيجمبعخفت  ....غ جعلكآلجلمثلكن عجنثلكجعتملي َّـ عخفسخصومتملي هنخيمثو نهثسبملالحفلكك ي

 نجنىعجن حملكجنخيالخممل جعخل عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ جلالخممل عجنحيلكَّـيع جعلكخفحيهتيع
 .نجلالخممل عخفمبىغنن جعلكجنمبىغن

خيخل عجنثلكجعتمل ين عجنع :هظش يمثمللكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ جفيطنف عآلحكخصظ عآلحصحمعقنش 
ش نجنمثيغ عخفيعيَّـ جفيط هش نَّـ عف هن عيحك  عيحك  عيحك يعهثخصعيحك عجنمبمي

ش  و عجنىععغ هن معخيخل:هظعيظجيالجف ي حمحيط عيحك َّـ عجنخيخل .ي هن عجنتخيمثمتلكغي
ف نعخفلكَّـشعجنثلكجعتملش حمهت َّـ مغ ش يمثمل نَّـ جمحقنش حملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص مملكجنمتسبمل جعخل عجن

فيمثمللكَّـيظن عخف خصحمهئ مغ ش نينهنيععفهثلك هن عحليط( ي َّـ جفيط عجن  يعهثخص جنمثيغ عآلهنيع عجنخييطهن
ش عحل ف يمثمللكَّـين عخفع :هظييط جعلكخفخيمت عخفمتجيمئ مغ ش نهن َّـمتلك يعخللككي َّـ هنخييعم عجن

ف هنمتتىغجلمل هنمت مغ ههئىعجن ظُّـٰهلك جعلكجنمتسبمل عمل عجنخيخل عجنثلكجعتمل  حم)حمهت جلخل عجن
ف شنعيحك جعحسمك عيظجيالف عجنخييعحملكذ مغ  حملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص مملكجنمتسبمل جعخل عجن

 . نجمحقن هن نمغشش حممسجفيطرلك جلخل عيحفيع هن نمغيمثملنعخفلكَّـ
ق عجنت هثجهلكَّـيطَّـلك مض جللكخفمتلك َّـىععش هن جنىعع حم لكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ مجمث عآلهن

عجنهيمب نعخفمب نعآلهثسلكنش نعحلمهلكنش نعجنجهجيعش نعحلجيعش ي عآلنم عمل عجنخيمئ
ي معخينجمحقَّـلك  .مئهتلكلكمل خمب ظن شمبمئهتلك نجعخييط ظن حفمب مض جلمب عحل

ف عخللكقمغ حمهت  مغ ق عخفهبتمتخيمل عجنت جنمثيغ حصلك عجنتحمئ جعلكجن يممىعجن َّـ عآلهن
قهتلك مض جللكمس عجنخيمب جلمفهجعلكخممثمل  جلمتهتلك عمل جللكمس عجنخيخلط عق عآلجلمثلكن و جمحق حفلكقمغملش ظ

 شيعآلجلمثلكن عخفهبهئمتمل نَّـ عجنت ُّـهبهئ حصلك ظن معتحمئ مض عخللكقف: معمتمئس عمل خمسهبخل

ك )ص( ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف حممه .صطصك:  عحلهئ
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فغينعآلجلمثلكن عخفهبتمتخيمل نَّـ عجنت ي ُّـهبهئ حصلك ظن معتحمئ مض عخللكقفش نجنهئمتي مغ  ههتلك هن

هش حمهت هنتحمئمئمليعآلحصمض عجنخيمب  فَّـلك عجنخيمبهب ي جمحق جعىعجن عجنخيلكمسي مغ  .  جع
 ش جلخل عآلحكخصظ نعجنمههيلكغنعآلحكخصظ جلخل عجنىععغش نعآلجلمثلك مملكهثمن ينخفلك

ي  عجنىععغش حممشقع جلمب  جلخلحملكآلجلمثلكن   حممئيط جلمبي مض هنمئلكن عجنتخيخل عجنثلكذشقعمععحل
عقهنهتلك عجنخيمب حمهبمئلكن عآلجلمثلكن َّـ هنمئلكن ن عجنثلكجعتملش لكجلمث عآل نَّـجعمسحكخصأل نجعمب

عن يجعهئ همع جلمبعجنتهيمهمثحل جعلكآلخكمثلكظش حمخيمبهب جعىعع  .هنلك حك
ق عجنخيمبهبهمل جلبلكقغجلمثلكن عجنثلكجعتيظن عآل :ي معمئيطنيجحلكحمخييعحممتلك   حكخصظ جنسيمثمل جل عجنمه

 . يعآلحصنعجنجههسنن مض عجنخيمب 
فغ مض عجنمهمئ يعخفلكَّـمثلكغىُّـجيمب جلمف ) عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل(جنىعع حملكظجيالف  مغ  عخف

مح نعجنتخيخل عجنثلكذش نعظجيالف  يخفلكَّـمثلكغ ىُّـجيمب جلمف ع) يمثملعآلجلمثلكن عخللكقمغ(يعجنيعجع
مح فغ مض عخللكقف جل عجنمهمئ عجنيعجع مغ  .عخف

 ّصطوصول اذشصغ إخ األحصطن اخلطرثاألحصطن اذثطبتط واحسط 
ش يمثملىمكالم نقخملكأل عآلحكخصظ عآلحصجلمثلكن عجنثلكجعتمل يظن عآل :ي معمئيطنيجحلكجنمئيط جلمبهبمن 

ش نعآلهنهئلكن نعيهنتمتلكل عجنخييعحملكذ جعخييط خممبمث)ص( . نحكمثمسجخ جعمثلكن عآلهنهئلكن نعيهنتمتلكل عجنهيمبسهي
يجغ عن) ص( ن مممب َّـي ق عجنخيمبهبمثمل خميط معهئ يىعن عجنمه ن مغىغألمثملمثي ُّـجيمب عجنهيالحكهيمل جلمف ش نيملش نخميط معهئ

عن  ُّـلكغ(يش نجلمف مغىغألمثلكهتلك )عحلمئلكأل( ن)يعخفلكَّـمثلكغ(يمممبمثلكهتلك جلمت يش ظهنلك مممث حتمه َّـىعن )يعحص
يمثخيتمئيط عجنخييعحملكظ ظشلك هثتمثجمل عجنهيمثىش عآلحص عآلنمحمعآلجلمثلكنط  مغيط عآلجلمثلكن طي ى عق عن عإل معخيلكمل ُّـ ي

.شيعمغهتلك عمل عخللكقف) يعخفمئيطق(ش نجعلكجنثلكذ )عآلخميطق(يآلنم هجعيطعُّـمل جعهيمثٰه ع
ي نَّـمتلك معمسجخ خملكجليطغ جعسمثيش عحلمئمثمئمل مم عآلخكمثلكظ عجنت ظمميطَّـلك ظيطق عخفتمسحصخلش حمهتىعن عجنمئلكجليطغ )ص( يي

ه جعلكجنتخيخل عجنثلكذش نهبىعع ظُّـٰهلك مختلكق عجنيععُّـمل عجنخييعحملكهثمثمل جل عجنيععُّـمل عجنهيمبسهيمثمل جنمبحهئهبمل ههنيعمعبجيمل
هعخفتخيلكجنمثملش حممشهث جعمتلكظ جلمف عحلهئ  : عجنىععغ َّـ جعسمثيش عحلمئمثمئملش نمض عجنيععُّـمل عجنخييعحملكهثمثمل:هبمل عخفتخيلكجنمثملي

.عجنتخيخل عجنثلكذ َّـ جعسمثيش عحلمئمثمئمل



ضضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جلمثلكن يظن عآلحكخصظ جفمئلكأل نظقنعف عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش حممثهبهئمت َّـمتلك عحكتمتتلكف نعآل

 نَّـ ظقنعجفهتلكش ممخص مملكن عآلهنيع جعخل ش عجنثلكجعتملعآلجلمثلكنىمكالم نقخملكأل  يمثملعخللكقمغ
 .عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل

ق يظشلكعجلتبلكق :  عجنثلكجعتمل عجلتبلكقُّـجنسجلمثلكن يظنعجلمب  :خملكم عجنمئمثخنه  ظ
 مملكآلجعيطعن يعآلنمحمهت جعلكيجلتبلكق . يمثمل عآلجلمثلكن عخللكقمغأل جفمئلكيظشلك نعجلتبلكق شعآلحكخصظ

 جلخل َّـ مملكجلمتيغ خفلك ينمم...   جنسجعيطعنمملكآلقنعف  نجعلكيجلتبلكق عجنثلكذشجنسقنعف
م قجن عجنهيمثىش عمل هنلك حتتهتلك هن نمغه نعحكجيملشحتتهتلك  عمل ن ُّـمتتهتظ عمل ش مض نظ

ق عخفجيعشعآلخكخلكك م نعجنمتهي حكلكلكمل عجنخيمئ عن يجحلكفغ عمل هنلك حتتهتلك ي مم  مض جللكمس عآلمم
  نحصلك مغهتمليمثمل جنمبحمئلكأل عخللكقمغه ظقنعفيعشلك نعآلجلمثلكن هن جفمثهن ...نعجنهيسلكف

جع قَّـلك عخللكقمغي نمعيعغش معمئب عجنهيمثىش جعلكآلنملشيمثملعخفيعجع  . ... جعلكجنثلكهثمثمليمثمل ظ
 يمثملجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعآلجلمثلكن عخللكقمغعحكجيمل جعخل عآليظن عجن :ن َّـمتلكقمميعلك رمك يجحن

 . ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث حممثخص جعخييطشيَّـ عجنهيمثىش عخفمئيطق
ه عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل مجمثخيلك هن جفمثهن َّـ ظجلمثلكنيعن يجغ فش جغلكجعتمله  ه جنمثيغ حصلك نمغ

مغيطَّـلكيحفلكك هبلك  فَّـلك جعهب  مض هنمئلكن عجنمهمئ يمثملعجنىععغ عآلحص نَّـ شجمحق نمغ
ف ظجعيطع مغ مح نعجنتخيخل عجنثلكذش حملكآلجلمثلكن هنلك خكهبمن قعألحمل عجن هعجنيعجع ي  .ي

هتلك هن ظهث:ذو حضل حطئلو ف عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نجغب قنن نمغ ي مممث معمه هئ ي
ن  جن ف يهنلك خكهبلك يشعمعمئ مغ ف ظجعيطعش ي عجن مغ ش ني  هبلك عجنخيمبهبيعخللككهمن قعألحمل عجن
ف  مغ  ط يعآلحص هبلك عجنخيمب يُّـتخيمبهئمث حم هش حممشقع مملكهثمن هنخييطنهنمليعجنخيمثمت هبلك يعخللككعجن

فَّـلك ه عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل هنخييطنهنمليعن :طجلوابخ  ش هبلكيعخللكك جعلكجنمتسبمل عمل نمغ
ن جمحقظنهن َّـىعع ني ُّـمبىغن  فغ معهئ مغ ف عجنخيلكمس نعجنخيلكخم حصلكو هن مغ ى جع  .ى

ك) ص( ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف حممه .ضضلضضك:  عحلهئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 :قُّـ عجلتبلك عجنثلكجعتملين جنسجلمثلكنع:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ

يتهتلكعجلتبلكق هنبلكُّـمت: يعآلنم ف عحل مغ  . حلمئمثمئمل عجن
ي هنبلكُّـمتجليطنعجلتبلكق : نعجنثلكذ ف عحل  .تهتلك حلمئمثمئمل نمغ

فغحم ل  عخفبلكُّـمتمل:ظه ل يجعلكيجلتبلكق عآلنمعآلجلمثلكن حممشقع عجلتمقغ  مغ  وهت جمحق هن
جنمل ني ن ممخص ي و جفمثمتألىعشوهنخيمئ جنملمعهئ جنمله هنخيمب يآلن عخفبلكُّـ خفجيمب ط ه ظن مصخي

ف جليطن دمه مغ ي هعجن ي ني مصخي ي ني هنخيمب ن هنخيمئ هي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ ه  .ه
 وجفمثمتألىعحمهت  ل  جليطن عخفبلكُّـمتمل:ظه ل  عجنثلكذجعلكيجلتبلكقينظهنلك عقع عجلتمقغ 

فغ مغ ف عجنخيلكمس هبلكشههن مغ جنمل جع جنملهتلك جمحقجنهئمتي نه هنخيمئ جنملو مصخي يآلن ط و ظن هنخيمب
جن ه هنبمتمثمليمثملعخفخيمئ مي شه نَّـ جفلكظشي جلمف عحتلكف عجنخيلكخم نعخفخيمئ   حممثخص هثح حممث

جن جنيمثملنعخفخيمب ه هنبمتمثمليمثمل ظن عخفجخي ميعجنخيمبمل  جعخلبلكُّـمتملعخف جلمف ي  ظن عجللكجل ش نعخفخيمب
م  . َّـمتلكه نَّـ هنمتتهيمثملشنعخفجخي

  األحصطن اذثطبتطّصطحظم جمسوذ
 نعجنمتسبمل عجنمئلكألهبمل شيخيخل عجنثلكجعتمل َّـ جفيط عيحك نيقهنيظن عجن :لك جليعحممنيخف

 .ي نجفيط جني عجنخيخل هنخييعم جنالحكي ظجفيطرلك جلخل عيحفيعش نجنهئيظنجعمثمتهتخص َّـ 
ميظن عي :هنجليعحممن ظُّـٰهلك موحك جمحق مصخي ش حمخص َّـ جلخل عيحك و ني هنخيمب

م وظُّـٰهلك جمحق مصخي جنه جنيمثملش نجنهئ جليطن مصخي  عجنخيخل يمثمل عيحك جعلكجنىععغش نجليطن مصخي
جن:ظهجعلكجنخييعكش  عجنثلكجعتمل ش حمهئخص يمثمل جنخييطن مصخي حك يظن عي هنمبىغنهنهتلك نَّـ عيحك

م موجمحق مصخي مو ني هنخيمب م وش ممىعجن يقهن جمحق مصخي  .ني هنخيمب
 نجنهئ مض عجنمهمئ يعخفلكَّـمثلكغخيخل عجنثلكجعتمل َّـ يظن عجنلك جليعحممن ي خف:ٍ واضحطٍبسبطرة

محش نعخف جنيمثمل َّـ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نجنهئ مض عخفحيلكَّـيع عخلمبمئيلكَّـمثلكغعجنيعجع  يمثملش حمهبجخي
جنه معلكجعيلكَّـمثلكغعآلجلمثلكن نعخف ن  ل  هنلك َّـ جلمثمتهتلكش حممشن مملكن عجنحنظيمثمل خفجخي عجنىعه معهئ



طضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جنملشهيمصخي ل عجنخيخل عجنثلكجعتمل جلمثمت ه حملكجنخيخل عجنثلكجعتمل ظُّـٰهلك مصخي ي ش نعن مس ُّـهئ ه همصخي

جنملط جنىعع حملكآلجلمثلكن جنمل ل ممخص َّـ عآلحكخصظ ل هحملكجنخيخل ظُّـٰهلك جمحق مصخي  ني وجمحق مصخي
جنمل  .ش جع َّـ هنحيلكَّـيع نهنحيلكَّـيع عخفحيلكَّـيعوهنخيمب

كخملكم  عجنثلكجعتمل جلمثلكنيظن عآل جلمف همعمتبمثهتلك...:  عجنمئمثخنه مض خف عجنهيمه
جنمل جنمثسمن ي هن هحملكألٰهمل يظشلكهن  شعجللكجل جعجخي همصخي  عآلخميطقط جعلكجنهيمثىش عحل

ف يُّـتخيمب يعهثخص خيين عجلآل مغ  . عخللكقمغ جعلكجن
محش ي جعخص َّـ هيحملكجلخي هنتخيمب ق عجنت َّـ حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع  هيهنتخيمب جعلكآلهن

محش نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل هنيعمعبجيمل محط عق َّـ هجعخيلكمس عجنمهمئ عجنيعجع  جعخيلكمس عجنمهمئ عجنيعجع
محش  جنمل َّـحممشقنهن هنيععمعمك عجنمهمئ عجنيعجع  . جمحق مصخي

ق لكيشع جفمثهن هن عآلجلمثلكن: معمتبمث: ي هنمئيطهنلكمعممىعجن خملكم عجنمئمثخنه مض  هظ
ظ ي شيمثملجلمبهب جنملط يجعمسشلك مع هجفمثمتألىع هنخييطنهنمل يآلشلك مصخي م عخللكقفش مض و  نعخفجخي

ن ي فع يعي ُّـهئ مغ ظ ي ممخصش ههن ق مع  مض عجنت يمثملنعخلمثلكجن يمثملعجنخيمبهب عجنمه
جنمل يجعمسشلك ظقَّـلكهثمتلك مغيط مس هنلك همصخي  جعلكجنمتسبمل هبلك يُّـتخيمب يعهثخص حملكجلخي ...خللكقفع مض مع

همثملهنلكَّـ مغخيمبمن يمثمللكَّـيظن عخف ي عخللكقفش مض عرلكفَّـلك يعي مغخيمبهتلك نجنمثيغ شعخللكقف عمل  ي
ق مملكحفجكعل هحضجكجلمل جنمثسمن جنهئمتيهتلك ...حممث  عمكهتلكق ظقفهثلك عقع جنمتلك عجنت يمثملعجنىعَّـمت عجنمه

ي جل يمثملعجنخيمبهب عآلجلمثلكن يمعمسحفيع جنمثمبىغنش ُّـهئ مس ظ خ ف مض عحل مغ ش هلكيقهنلكهثمث هعيعيمعمسحف عجن
 مض معخيلكمل جلمت َّـلكيمعمسحفيع جمحق هن عآلجلمثلكن ُّـستمبىغن جعىععمع قعمع معخيلكمل جلمبهب جع

ف مغ ف.  ...ظحفيع وجعخيمب ي عآلجلمثلكن معمب ُّـخيمب عجنىععجخ عجنخيمب حمبخيخل شعجن مغ  حملكجن
نيعهثخصنعجلخي جنسجلمثلكن  محيجعمبحلكل حفلكقمغمث  ُّـهئ  .تهتلك جل عجنمهمئ عجنيعجع

ك خف )ص( . صطك:  جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذشعحلهئ حممه
. ضضك: عخفمهيطق عجنسلكجع )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 هن نعجنمههيلكغ عآلحكخصظ ىغنُّـمب هنلك جفهئ نممىعع...: يعخفتمسحصخل ظيطق نخملكم

جعلكهتلك جعهبحيلكَّـيعَّـلك مئلكغينعجنتخيمب عجنمتسمك ع عجنت عجنثلكجعتمل عآلجلمثلكن نَّـ شنهنيعجع  :خملكجن
ف قعألحمل يخكهبمن هنلك يعشلك مغ حص نهنخيمت هظجعيطعش عجن فغ جنمثسمن يظشلك :َّـىعع خم مغ  ههن

ف ني شظهثهيسهتلك جفمثهن هن مغ  َّـ ني شهبلك هخملكألهبمل ني شحصلك هجللكقضمل هظهيمل عجن
ش هخملكألهبمل ني جن هجللكقضمل جنمل هظُّـٰهلك ني جع ف همصخي مغ جنمل شجنمب ش ههنخيمب  هجغلكجعتمل َّـ جع جن

عخم جعلكجنالمغخي عآلقم مض ف عجن مغ  عخفهبهئ مض هجغلكجعتمل يمثمللكَّـيظن عخف ممخص عآلجفيطهش جنمب
فن يعخفتخيمب جعلكجلخي مغ طيجعخصَّـمث ي جع جنمل جمحق يآلشلك ت  ي هظُّـٰهلك ني شجعلكجنىععغ ومصخي

جنملش ف همعلكجعخيمل هظُّـٰهلك نجنمثسمن جعلكجنىععغش خميطُّـهبمل :ظه مصخي مغ  يآلن مئملطجعلكحلمئمث جنمب
ن ظن يمثملعجنتلكجعخي هنخيمت ف جنمبتلكجع ُّـهئ ف قعهتلك مض حصلك نجنمثسمن شظحفيع هنمغ  جع شهنمغ
 يمممبهتلك مئلكهتخصينهنتخيمب نعجنمههيلكغ عآلحكخصظ معمب حممشقن جمحقش ي َّـ هثهيسهتلك مض َّـ يعهثخص

ش جعال عآلقم مض جغلكجعتمل هظجلمثلكن فغ عآلقم مض معهئ مس نعن نَّـ مغخي مغ  ههن
فعهتلك مغ ف هغيهنتحيط يمممبهتلك يظشلك يعي شيعخللكظمل جع مغ ش جعلكجن عمغب  عجنمئيطق نهبىعع عجن

شلك جل حفيعمغمن  . ...عخفخييطنن يمثملخكمثأل ُّـمبىغن نمس عآلقم مض ههنخييطنهنمل مم
 اإلجيطد يف اذسعخطناخلشق ورسصى 

ط جفمثهن ُّـمئمهيطنن هن ي حفلككهجنمبخييعحملكظ مض عخلمب نعآلرلكف هنخيمت  مض جليعحمهت
ي مض عجنهيمثىش عخفمئيطق نمض عخفحيلكَّـيع عخلمبمئمثملهلكمهجيمبحىهنعآلرلكف   ش نعيحكتجالألمثملي

مغيط جلمتيطَّـ عرلكفش حملكظجيالف ل ظه مض عخفحيلكَّـيع عجلالألمثمل ل ينعي حممئب قجن  هي ُّـ
جلمتيط عيهثتمئلكم هن عجنمهمئ : يعآلرلكف جلمتيطَّـ ُّـبيطظ هن عجنهيمثىش عخفمئيطقش ظه

حك هنخيمت عخلمب صطص كض ف:يعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل )ص( يش جغ عهث خميط ُّـت يي
قش عهثحييع ن جعهبخيمت عجنحيهت يعجنمببلكغ مض معهيسحق عجنهئتلكغش جنمبسمثيط : جنمثجههب عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل حممثهئ

.ضصصك: عحلمثيطقه



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ط عق ي جمحقُّـمل َّـمتلكمش مح عمل جللكمس عخفحيلكَّـيع عخلمبمئمثملش نخمبمب ي عرلكف ني حفمب يعجنيعجع  ي

 . ي عخلمبمئمثمليمعبيطظ عجنميحقُّـمل جلمتيطهنلك هثمه عمل عخفحيلكَّـيعيعهثخص ن
ونقجن آلن عآلرلكف جلمتيطَّـ جلبلكقغ جل عخمجكعن خظ ه ي ظحفيعش جفت و جعحنظي

جنيط خظ هُّـت و جغلكجنهنش مملكخمجكعن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جعحيلكَّـيع عجنمتيهييغ عجنيعحسلكذش حممشقع ي
جنيط جلمتيطهثلك عخفحيلكَّـيع عخلمبمئمثملش  يعخمجكهثمن عجنخيخل عجنثلكجعتمل جعحيلكَّـيع عجنمتيهييغ عجنيعحسلكذ مع ي و

ينعجنمتيهييغ عجنيعحسلكذ ُّـبيطظ هن عآلجفيطُّـمل فعغ عخفلكفُّـملو مغ  .ي نُّـمتتهت عمل ظحفيع عخف
مغيط خمب عخفيععمعمك عيحكتجالألمثمل ل عجنت َّـ هنمئتهش عجنهئخصم عآلحم حكخصأل ال ُّـ

ه ني عرلكفط نقجن آلن  عخلمب نعآلرلكف يعجنميلكجنمك حممثهتلك ظجفهئلكن عجنهئثيعغ ل حفمب
ههنجهخييع ق جعلكجنتخيمثمتلكغ عيحكتجالألمثمل ي ممثيعغ ني  ى يجعلكجنهئثيعغ نعجنتخييطفش نخمب عجنحيهت ي

عخمجكعن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل :  عجنخييعحملكظ ُّـمئمهيطنن جعلكآلرلكفينعهن يمعخييطف َّـمتلكمش حمحمث
ف عجنىعه َّـ لكيعم مكلكَّـيعُّـمل عجنمتي مغ ههييغ عجنيعحسلكذش نَّـىعع هنجهخييعجعحيلكَّـيع عجن  و

ف مض عجنتخيمثمتلكغ عحلمئمثمل عجلالألمثمل مغ مش حمهت جمحق هن يجعلكجنهيلكجلمبمثمل عخفتهبمثىغغ جل عخفهيخي ي ط ي
ف ...:  خملكم عجنهيمتلكقه مض هنمهبلكف عآلهثيغنجنىعع مغ يعآلرلكفش نَّـ معخيخل عجن

قغوملي جلمبهبمثو هثسبمليحسمك ممجع  معمئتٰهمثهتلك معمب و َّـ جفمئمثمئمل هن عحلمئلكأل جعمه
ف نختمه مغ ُّـلكن عجن ش نَّـ يمه نهثهلن نعهثبسلكلك نقخكيعحلمئمثمئملش نَّـ هنخيمت 

ن عآلرلكف جلبلكقغ. ...هعخلمب نعآلرلكف هنجيمبمئلك  جل عهثمهبلكل عجنخيخل عجنثلكجعتمل ه حممثهئ
 . يعجنحيلكَّـيعُّـملجعمهبميمل 

عجل جفمثيطنخملكم ظلكأل عجنيطُّـ مض خجف جلمف خم نخمب َّـىعن ...: يط عجنت

هثمئيط : ط ممىعجن عهثحييعصضصك: مل عجع عجنهيلكقكيهنجهلكقم عجنيطقعقه مض خف معلكألمث: عهثحييع )ص(
ك .ضض كصف: ط نهنمتتهت عخفيطعقمضض: عجنمتمه

.صضصك: هنمهبلكف عآلهثيغ )ص(
. صصضك: عخفمهيطق عجنسلكجع:  عهثحييع)ص(
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ورلكفع ني جمحقعه حفمبمئلك ني ي ي ُّـسهب] عخلمبمئمثمليمثمل عيحكتجالأل:ظه [عخفيععمعمك  قجن ه

ىمثمل جعلكجنهيلكجلمبى عخفجهخييعغىهن عآلحكخصظ ى عخفتهبمثىغغي مز و نقجن آلن عآلرلكفط هن عخفهيخي  جلمتيط ز
هعخفحمئمئخل جلبلكقغ عجعى جل عخمجكعنز ى عآلخميطحكمثملى عجنمئ ىلكجعتمل عجنت  عجنثىعآلجلمثلكن: ظه [ى عجنثلكجعتملز

ي مض عجنتخيخل عآلنم ]جعلكلكمتىهتلك عجعىهنمتب عجنىعه َّـ ل ش  ]لكىعخمجكعش[  لش عجنتخيمثمتلكغ نعجنمئ
ف مغ ى مكلكَّـيعُّـمللكيعمى  عجنىعه َّـىجعحيلكَّـيع عجن  .  عجنيعحسلكذوعجنمتيهييغ ز

ىعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  [ى عخفتميلكُّـيعُّـى هن عخمجكعنولكظيظن عحليني خك ...: خملكميجغ  ى
ونمكلكَّـيع عجنمتيهييغ عجنيعحسلكذ جنيطورلك ل هنميلكُّـيعغىُّـيع ُّـميلك]ى ُّـى عجن   لهنتخلي جنمبهبمئيطى نعجنمتتمثجملش جنسجع

ف]فنن عخفتميلكُّـيعُّـ: ظه [ فنشخص]ىقجن عحللكظ[ شنُّـستمئ مغ  زلككعخل ىن جع
ش خلي عمل عخفستمئمبزهثخص معٰهلكمىع عجنت ى عجنمث عآلجفهئلكنه ظلكحللك آلن معٰهلكمو]زعخفستمئ جلمتهتخص[

ق فعغىمملكقمعسلكن ظ مغ عمل قجن : ظه[  عجنمثومتسمكىمع] هظلكحللك آلن[ نش عخف
جعمل عجنمثهت ى عيجغلكق]عحللكظ ن جلمبمثط]يعمل عخفستمئمبخل: ظه [عخفمتس : ظه [ حممبهتىعع ُّـجيمبمئ

ن[ نشوعجنخيلكمس و عحك]ىجلمف قجن عحللكظ هن عيخمجكعن عخمخيمل ] ُّـجيمبمئ جلمف عجنمتسبمل عجن
و نشوعآلرلكفجعمثمت نجعخل هنبيطأل   . ]عجنخييعحملكذ ي عجنهيمبسهي [عخلمب
عجع َّـ عجنت ل عخفتميلكُّـيعُّـ نعخمجكع هن لكظين عحلظ :وتوضصحه  نَّـ عجنمئ

م يآلهثط عآلغ جعهبمتىغجنمل َّـ عجنىعه عجنيعحسلكذ وعجنمتيهييغ نمكلكَّـيعش يعآلن جعهبمتىغجنمل جنيط: ُّـمئ  يعخفت
جنيط هنميلكُّـيعغ عخفتميلكُّـيعُّـ َّـىعُّـ ُّـميلكُّـيع ل نعجنيطُّـ هن ُّـ عجن  عجنمتتمثجمل نهنميلكُّـيعغ جنسجع

يعهثخص ظلكقغ ظخميطحكمثملط آلشلك ظخميطق هن ظن ُّـتهبمثىغ جعخيٰههتلك جل جعخيىشش  )ص( يي  عجنهيمثىش جفلكحصلك جفلكمي
.عآلخميطق

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ )ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعصطصك: مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ضضص كصف: عحلمثيطقه

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآل)ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعصطصك: خكتمثلكذ مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
 .ضضص كصف: عحلمثيطقه
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 شيعخلمبمئمثمل عخفحيلكَّـيع َّـ نعجنىعه ىنمغيط عجنىعه َّـىعع :ظهش نعجنمهمييعه عجنهئمقه يجنمبهبمئيطهنتخل

عجع :ظهش نعجنهيلكجل عجنمئلكجع ُّـميلكُّـيع  .عجنيعحسلكذ وعجنمتيهييغ نمكلكَّـيعش يعآلخميطحكمثمل عجنمئ
ن نجعلكجنتلكمظ يهنستمئال ُّـهئ

فن  ه  مغ  هظلكحللك شجلمتهتخص ل يعخللكك ي ل عيجلتبلكقه جع
ن جعمسنش خليعخفستمئمب عمل معٰهلكم يعهثخص عجنت عآلجفهئلكن عجنمث معٰهلكم آلن قغ جن معهئ  هظ

يهنستمئال ُّـهئ مس نجن ل ه هنثالعجنىعَّـ مض همليهنستمئمب
قغ جن مملكهثمن خفلك  ه   مض همليهنستمئمب هظ

جعمل عيجغلكق عجنمث ىمعمتسمك ظن :ظجفهئلكهن هن ل نممىعجن عجنىعَّـ  يعخفستمئمبخلش عمل عخفمتس
 جعلكجنمتسبمل نعآلضلكظغ جنمبمتلكقش جعلكجنمتسبمل نعآلجفيععم جنمبخصظش جعلكجنمتسبمل عجنخيجيىس مميعحم

ق ن حممبهتىععط جنمبمت ن هنلك عجنخيلكمس يآلنط وعجنخيلكمس عحك جلمبمث ُّـجيمبمئ  جلمف هجلالهنمل ُّـهئ
عخمخيمل عجنمتسبمل نجلمفش نعخلمب عآلرلكف يحتمئ جلمتيط يُّـتحمئ نَّـىعع شجمحقن  نجعخل جعمثمت عجن
مح عجنمهمئ مض :ظه شقجن خمب ينظهنلك .عخلمبنش عآلرلكف هنبيطأل  حمالش عجنيعجع

مغيط ن ظن ُّـهبهئ ي يآلهثط عخفخيمت هبىعع هجللكمس جلمتيطهثلك ُّـ  جمحق ي عقط جنمبميحق هجلالهنمل ُّـهئ
 .عحلمئمثمئ ي لكقهعخفج جعلكجنتخيبحق يعيش جعهبيععمعبهتلك عجنىععغ هثهييغ َّـ يآلهثط َّـمتلكم

 عخفيععمعمك خمب :ظه: ه جفس قعفن ظهنحل معخيمبمثمئمل مض عخفمئلكن َّـجنجهمثخمتلك عآلحكتلكقن
 حمهيش حمحسمك عجنىععغ ظمئ مض عخفخيتمقغ يعجلالألمثمل عخفيعمعبمل َّـ نخمبمبهتلكش يعيحكتجالألمثمل

رلك ني هعرلكفع ني هحفمبمئلك يُّـسهب ي يعجلالألمثمل ش يجعلكخلمبمئمثمل عخفجهخييعغ عآلحكخصظ هن هثح
ههنتهييعل جالظنعيحكت هظظ حملكجلالظ  عجلالظ :ظه[ عجلالألخل جعخل نعجنهييعمش جلمبمث ي

ق َّـ ل عجنتحمئمث جلمف ل حملكيحكتجالظ... نعجنتهيمهمث جعلكجلهب ]نعيحكتجالظ  مكهت
ي قعغ عن هن وجعحنظ يمعيطهثيغ جعال يعخلمبمئمثمل يعجنتخيمثمتلكغ مض جنمتهيس حكبحلكهث عحل  .عآلمم

همعخيمثمتلك عجلالظ مملكن يخفلك يجغ ي يُّـملَّـ جممثمك َّـ عجنىعه يعجنالمعخيخل عجلتبلكق جعخييط حمهت ي  عحل
عجع هن عخفيععف يجغ... يمعخيخل يمم ننقعظ  عجنثلكجعتمل عآلجلمثلكن عخمتٰهلكظ َّـ يعآلخميطحكمثمل عجنمئ

جن... عآلخميطق عجنهيمثىش مض  ينعهثخص... )يعجنتخيمثمتلكغ هنمتب َّـ عجنىعه يعجنتخيخل مض( :نخم
هثط يعجنتخيمثمتلكغ هنمتب مملكن  عجنميمثمك هنهيلكمعمثِّـ هنهيتلكف َّـ عجنىعه يعجنتخيخل نجعخييطن يظهنهتلك جنهئ
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هعجن عجنيطُّـ ظيطق جع يهثيس ممخص هث ي يمعخيخل(: خملكم جفمثهن عحصلكفُّـمل قحكلكجنمل مض مئ  عحل

جفيطغ يجنالمعخيخل ومعلكم جعلكجلتبلكق َّـ جعلكجن جفيطغ عجلتبلكق نُّـحلش نعآللكالم ي قغ عجن  عخفىعمم
ن عجلتبلكق ي مم ش مض جعمتهيس هثهيس ُّـخيمب عحل  عخفهيمثيط يعخفتمئيطن عيجلتبلكق ُّـتمب نَّـ هثهيس

جفيطغ يمعخيمئ شلك هن عجن  .......)حمحسمك هنجفيطغ مم
 تصبصه

هش معخيبحق جلمتيطَّـ جللكمس جللكمس عخفخيلكذ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جعلجلتخيبحق يعن عجن
ق هن عجنخيالهنملش نعجنخيالهنمل جعخص َّـ جلالهنملش  همصلكقهط نقجن آلن عجنخيلكمس هنمسحف ي ي

ف نههنميلكُّـيعغ جنىعه عجنخيالهنملش  مغ هعخفخيلكذ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل هن جفمثهن َّـ هنميلكُّـيعغ جنمب
فغ مغ فغش جع جليطن جضىشش نهن جفمثهن َّـ هن مغ ش جمحق هن ي هعحل ي عي  ي معميلكُّـيعنشى

 .جعلكيجلتبلكق نعآلضلكحممل
عقفغ  جل عآلهنلكن عجنمهلكفم جلمبمث نُّـهبهئ جنمتلك َّـمتلك ظن هثستمسهثيغ جعلكجنيعنعُّـمل عجن

ّإن اهللا تبارك وتعا  : عآلهنلكنجفمثهن خملكمنخجفهتلك جلمف هثح عيحفتمهلكقش عجنسالن 

روف غ متصوت ٍخلق اسما با ّ سد، ً شخص غ  ا لفظ غ منطق، و ا ّ، و

لون ا وصوف، و يه غ  ش ال ٌ عنه األقطار، مبعدصبوغ، من  غو  عنه ّ
س جوب عنه حس  متوهم،  دود،  ٌا ّ ّ ّ ستورٌ   . غ 

مة ً تامةًفجعله  عة أجزاء معاّ س منها واحدً،  أر فأظهر منها   قبل اآلخر،ٌ ل
هاٍثالثة أسماء لق إ خزون، لفاقة ا كنون ا   . ً وحجب منها واحدا، وهو االسم ا

، وسخر سبحانه :  األسماء ال ظهرت، فالظاهر هوفهذه ّاهللا، تبارك، وتعا

نا، ثم خلق ك اثنا ع ر ن، فذ عة أر ّ اسم من هذه األسماء أر ً ن ّ ّ  ر

ًمنها ثالث اسما فعال هاً ا إ سو   .ً م

عجليط )ص( .ضضصك:  جعتخيمبمثمئمل جفس قعفغ ظهنحلشمخهتمثيط عجنمئ
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صور، ال :فهو ارئ، ا الق، ا لك، القدوس، ا رحيم، ا ن، ا ر ّا ّ ، ال ّ، القيومّ

بار، ٌ وال نومٌتأخذه سنة ز، ا كيم، العز ، ا ص سميع، ا ، ا ب ّ، العليم، ا

، الع تك ّا ديع، ّ شئ، ا هيمن، ا ؤمن، ا سالم، ا قتدر، القادر، ا ، العظيم، ا
ح رازق، ا م، ا كر ليل، ا رفيع، ا وارثا اعث، ا ميت، ا   .، ا

ن من ا س ح تتم ثالثمائةفهذه األسماء وما  ّألسماء ا ًوس اسما ّ ّ.  
ن وحجب االسم ف الثة أر الثة، وهذه األسماء ا ذه األسماء ا سبة   

ك قو تعا الثة، وذ خزون بهذه األسماء ا كنون ا واحد ا ِقل ادعوا ا أو  :ا ِ
َ َ ُ ْ ُ

ن أيا ما تدعوا فله األ ر ادعوا ا
َ ْ ُ َْ َ ُ َُ َ ً ّ َْ َ سْ َسماء ا َْ ُْ ُْ

اء(   .)١١٠: اإل
همغيطع  وعجنيعنعُّـمل هن جميعق عجنيعنعُّـلكغ عجنت معجهحق عمل هنخيلكقم جلهبمثمئملَّـىعن يمعخييط ن ي

 ي جنىعع جلمق جلمتهتلك عخفجمبدطَّـ ظجعخييط هن عآلجعحلكغ عخفتيطعنجنمل نعآلحمهتلكن عخفتخيلكقحممل
عق عجنت ي ُّـخيمب معمسنُّـمبهتلك عي : يجعمسشلك عهنىش عآل يهن هنتجهلكهبلكغ عآلحفبلكق نجم

ننع  عإل  .عجنخيمب مض جنيععحكخ
 نهثح هثستخيخل جعهيٰه شَّـىعع هن عآلجفلكفُّـهن عخفجههئمبمل: هنخملكم عجنجهحقعق

 .يجفمب مض عإل
جن جلمبمث عجنسالن • ًخلق اسما: خم َ هثسبمل عخلمب عمل َّـىعع عيحك ُّـهئجه . َ

ش هن عرلكف  ن عخفيععف جعلكخلمب جمحق عخفخيمت عخفتخيلكقم هنمت  و هنهيلكقمو هنبلكُّـوخظيجل مم
فش  مغ ق عجنىععغ عخفتخيلكجنمثمل هجع جعهبخيمتجنىععغ نعمغمك عجن ي ظحفيع جنخيمب ُّـمتجيب جلمف مكهت

قع ُّـمتجهمس جع عحك هن عآلحكخصظ مح مض همكهت ي قجن جلمف هنلك معمئيطن ش نُّـبتمتعجنمهمئ عجنيعجع

م هن عجنهئلكمض )ص( جفمثيطش جعلكغ جفيطنغ عآلحكخصظش ف: عآلظ ).ص(ش عحليطُّـهن صصص كصممتلكغ عجنت
م )ص( م مض هنيعظغ عجنخيمئ .ضص كصف : خف ظحفبلكق عجنيعحك
م  )ص( .ضصص كصف: هن عجنهئلكمضخف عآلظ
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هجعمثلكهث ظن عآلحكخصظ هنجكمعبمل غ جعخيىشش نمعمتتهتهمل نجعخيٰههتلك نعحكجي حممثخص جعمثمتهتلكيي  مض  جنثب

ي عمل عحك معخيمثمتهتلك جلخل جليطنعجنمتهتلكُّـمل  جعهبمئلكن  عخفمهجيمبِّـ جلمبمثهتلكيعجنتخيخلش نَّـ  و
 .يعآلجفيطُّـمل

 هنحيلكَّـيعَّـلك ي ُّـمهِّـ هثسبمل عخلمب جعهبخيمتلكن عخفتبلكفق هنمت عمل عآلحكخصظ جعمبحلكلشهثخي
همض  يش نقجن جنالحتلكف حنظي جعحلكم هنتخيمب عجنيجللكمس عآلجلمثلكن عخللكقمغمثملش حمهت نظ

 .هنلك جعخل عخفحيهتيع نعجنحيلكَّـيع  عجنمئلكأل
جن جلمبمث عجنسالن • لفظ غ منطق: خم ا روف غ متصوت و  عمل ... ّبا

جن ستور: خم ش ظ. س غ  غ َّـىعع عيحك ين َّـىعع ع :هَّـىعن ظنظلكم نهثخي
مكلك نهنتمه يعيحك جنمثيغ هنمبهي ن ني ه جملك جعمب همعلك نهنمتجيمئلك مملكحليعنمش ني هنمهب ه ىه

ههنمئيطقع جعهبمئيطعقش ني ك عجنهئتلكجعمل ي حكلك جعلكجنبخن مممتمئ ينهبىعع ُّـتٰهِّـ ممخص ظخهثلك . هجضس
و ظن عخفيععف هن عيحك َّـ عجلتبلكق عجنىععغ هن ظهيمل:هحكلكجعمئلك يلكش نمعخييط  هن ظهيلكهتي

مكمل عحك عيحك  .عحليعنم عخفمبهي
جن جلمبمث عجنسالن • مة: خم ً تامةًفجعله  و ظن مم عحك:يمعمئيطن. ّ ي ي ُّـيطم جلمف ي

 هن ظهيلكمع معخيلكملش مملكجنخيلكمس جنمبىععغ جعلكجلتبلكق ظهيمل عجنخيمب وعجنىععغ جعلكجلتبلكق ظهيمل
هنعجنمئهتلكقش جعلكجلتبلكق ظهيمل عجنمئهتيعش جنهئ عيحك عآلنم حكهبمل ي  جنمبىععغ جعلكجلتبلكق مجمث ي

يجنمثمل جحلك هثخيمبهبهتلك ظن ي هثخيمبهبهتلكط نجنىعجن حكخصن جلمبمث عجنسالن عجنمههيلكغ عجنهئخص ي  ًمةي
ًتامة ّ. 

ط:خضن دصل ز مس مس ُّـخنف جلمبمث عجنسالن هبىعع عيحك نمس ُّـبخل هنلك َّـ ي و  ى
مغيط:دشصط ي جنخيمب آلهث ي ُّـ ه معيطم ظن عحكه ُّـهيهتهبهتلك عآلهثسلكن مممبهبملوجنميمل مض ي  ُّـمتبإل ي

 هن ظحكخصأل معخيلكمل هعحكنَّـىعع عخفخيمت جعخيمثمت . جل عجنىععغ جعلكجلتبلكق مجمث ظهيلكمع
ش حممشن مم هنلك هثخيمبهب  م عجنهئمت ي لكيعُّـ عمل معخيمب عجنخيمب جع آلجفيط هن حفمبمئ يمصهت ي ي ى

ن ههن ظحكخصأل حمهت جحلك سهئمث هنهيهت ش نجنخيمب َّـ عخفمهجيمبِّـ جلمبمث ي ي هن عخفهيلكَّـمث



٢٥٧................................................................................................اخثصين ّاخترح
 .حسم اخزشص حشطه يف احلظف اثستصتظ به بصالجم اثستصتظ أو

ّ ألشه ططخشص حج االاالجم اثسشون خشظ ضو  ّ أن ضطا:طّوهبطا طتذ ّ
 . شرظخشصياخطات اجلصدع خدزصت اخسجمل اخت

س منها واحد: خوخه حسشه اخسالم • عة أجزاء معا ل ٌ أر .  قبل اآلخرً
ًدن اخواضط أن تسك األثظاء خشسض أثظاء ً ثصرثشصّ ً وال دسطارطصّ ًثططص  والّ ّ ،

ّحج ضطا خسل .  ودزشودصت أججمء وصزصتٌاحتبصراتٍ درصن ويّبل إشجم ض
ً دن ضطه األثظاء األربرص تسون اججم دن أججمإله ترصح، والزم ذخك أن ٍثظء

ًدظخبص دن أججمء أربرصـ ّ اخسسسص اختصدص :يأـ ّطسون االجم األول  ّ. 
ّخسن ثص رصح حسشه اخسالم بسوهنص درص ال طتسطم أثطضص حج اآلثظ، وثص  ً ّّ ّ

ًألججمء اثسزوحص البط أن طسون برذشص دسطدص حج برظ، شستشتض دن خصشض ا َّ ّ
ّ أن اثظاد دن ضطه األثظاء، أن شسبتشص إح اخسسسص اختصدص شسبص اخلصص :ذخك ّ ّ ّ

ٍإح اخرصم، وأن درشتشص بصحتبصر دطخوهلص، ألن خل واثط ّ ّ ّّ  حن اخطات ٌ دششص حبصرةّ
ٌدع صزص، وال تتسطم صزص ّوإن خصن اخسزع اخطال حج أثطضص ً واخرص ٍ حج صزصّ

ًدسطدص ٍوال طسظم أن طسون خسل ثظء. اخسزع يف ّ ّ خسل اجم :يأـ  دن األثظاء ّ
ٌ دترحٌدرشظـ دن األربرص   .حصمل األدسصن شرسسه يف ّ

اخوثود ال طسسن شسبتشص إح اجم دن  يف  خط شجط برظ اآلتصر،شرم
جم ال جظطق إح احلدول حج  الًااألججمء اثرسودص خشص، خال حمصخص تسون آتصر

ٌإشه اجم: درشصه، وإن جإلض خسل  .دذصد بسزشوم دن اثزصضشمُ ال طّ
ها: خوخه حسشه اخسالم • لق إ حشور . فأظهر منها ثالثة أسماء لفاقة ا

ّدص أحذى األإلسص دن اجم اال األحرم(ّ ختصب احلجص، بصب ،األصول دن اخسصيف )١(  ١ج): ُ
.)١(، احلططض رخم ٢٣٠ص



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
خمخل جعهبهيلكَّـمث عجنمههيلكغ نخميطقغ  يعجنهئخصجنمثمل  جغالجغمل ظحكخصظ هنمتهتلكش هنخيمتلكن جلمب عخفخمب

ه ُّـيطم جلمبمثهتلكش نجعمئلكظ عحك حضىغنهثلك جلمتيطنط جنخييطن عوعجنتخيبحق جعمبهيىح يهنهئلكن معخيمئ عجنمتلكق ي
ش نُّـمبىغهن جليطن خميطقهت جلمف عجنتخيبحق جلمت  .جن

جن جلمبمث عجنسالن • يهبىعع ُّـتٰهِّـ ظن .  اهللا، وتبارك وتعا: فالظاهر هو: خم ي
جن مض هنلك نقف  عإل عخفيععف هن  ّإن اهللا تبارك وتعا: ظيطق عحليطُّـهن هن خم

ن جلمبخص جنمبىععغ عآلحصمثملش نَّـ يَّـمتلكم َّـ هنلك ُّـهئ  عإل عجنىععجخلجع  مبِّـ جلمبمثىهنلك عظجي ه
جن َّـمتلك  مض ينظن هنلك نقف هن عخفيععف جع َّـ عحكظخم  هي هن عآلحكخصظ عآلحصمثملش نَّـ عجنىعي

ظهيليمق جلمت جعىجل  .عإل عجن
ق َّـىعن عآلحكخصظ عجنثالجغملش جنسخكلكقغ عمل عجلهتلكغ عجنخيلكهنمل عجنت مض نعجنسبمك  يمكهت

 ي عجنمثهتلك مجمث عجلهتلكغ عخللكظمل هن عجنهئخصمش نستلكف عخلمب عجنمثهتلك هن مجمثمعمتتهت
 : جغالغمغهتلكغ حملكخمتهتلك نجفلكمغتهتلك نَّـ

ي ُّـيطم جلمبمث جنهيىح  عجنتي مغهتمل عحكتجخصل عجنىععغ جنهئ ممخصمش نَّـ:وخاأل
 .عإلعجلالجنمل 

غ عجنهئخصيغ نهنمتجهألمثمل عخلحقعغ نعجنمقمملكغش نَّـ:اذثطضصط   عجنتي مغهتمل جغب
 .معبلكقميُّـيطم جلمبمث عحك 

 ي ُّـيطم جلمبمث عجنت مغهتمل عهثتهيلكظ عجنمتمئلكأليس نعقمعهيلكل عحللكمغلكغش نَّـ:اذثطذثط
 .معخيلكملجنهيىح 

ُّـمل نعجلخصم : يعن عخفيععف هبىعن عآلحكخصظ عجنثالجغمل َّـ: عجنجيبلكلكبلكألخملكم  يعحص
ن يحتمئ ظجلمثلكش نظهيلكهت نظحمخيلكحص عمل َّـىعن  مض نعجلالمش عق عخلمب جضتلكمغ

غ نظهيلكغ ُّـمل نظهيلكغ عجنثب  .عجنسمبمك  يعجلهتلكغ عجنثالغش هن عحص

جفمثيطُّـملش عجنخيالهنمل  )ص( يعجنيعحكلكأل عجنت .ضض ك:عجنجيبلكلكبلكألي



طضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جن جلمبمث عجنسالن • ن: خم ٍثم خلق  ر

هلك ظُّـٰهلك ظلكمب جنهيىح َّـمت.  منهاّ
يجللكمس عآلحكخصظ عآلحصمثملش نعخفيععف جع هنلك جليعحممن حكلكجعمئلكش نخكهتيط جن ظهث جلمبمث  مض عخلمب ه ي

 .يعحليطُّـهن هن مجمبمل عآلحكخصظ عجنهييعجلمثمل  قُّـ مض عخللكجنيعجنسالن جليط عحك 
جن جلمبمث عجنسالن • ًثالث اسما فعال: خم هاً ا إ سو جن . ً م  جعيطم هحمخيالخم

جن  ش ظ جعيطم عجنهعحكخصهن خم يهئ هن عجنهئ نهي ن حمخيال   َّـىعن عجنثالجغ هعحكخص جغالجغ  هن ه
و جعمسن مم حمخيهظحمخيلكجن معخيلكملش نَّـىعع معخنُّـِّـ ي  و يحكه هن ظحمخيلكجن حكبحلكهث َّـ هنحيهتيعي

مغ.هن ظحكخصأل و نخفلك مملكن عخفحيهتيع جع ه هنتحيطع هن عجنحيلكَّـيعي ي ظِّـ علكالم ظجفيطرلك شي
 .جلمف عيحفيع

جن جلمبمث عجنسالن • ن: خم الثة أر واحد وهذه األسماء ا  وحجب االسم ا
الثة خزون بهذه األسماء ا كنون ا ه. ا يعجنحيلكَّـيع ظن عجللكق هنتخيمب  جعحجمكش ي

ق  عجفيط جل عخلمب جعسبمك مكهت ينعجنبلكظ جنمبسببمثملش ُّـخيمت جفجمك قجن عيحك عجن
ُّـمل مض َّـىعن عآلحكخصظ عجنثالجغمل نممهيلكُّـتهتلك حص يمجمث خكهسنش عآلنجنمث نعجنثلكهث ي يجغ عن . ي ي

غ هبىعن عآلحكخصظ عجنثالجغ ي ظُّـٰهلكش عي همل جنمثيغ َّـ هنمئلكن عجنىععغش جع َّـ عحكعخفحج ه
هظهث عحك ني ش نَّـ عخفمهجيمبِّـ جلمبمثو جعحسمك قعمع جمحق مكلكَّـيعه هنهئمت   جعحسمك هثهيس

يعجنخييعحملكهثمثمل جعهبمئلكن عآلجفيطُّـمل عخفيطقحكملمض   .ي
ن عحك عجلالجنمل عجنهئلكخك جل عجنىععغ عخفستجهبخيمل :نيقن قجن  ظن ُّـهئ

يجلهبمث ظهيلكغ عجنهئخصم عحكخص هن عآلحكخصظ عآلحصمثملش نَّـ عخف مهجيمبِّـ جلمبمث جعهبمئلكن ه
نش نممىعع َّـ جفلكم  ن َّـىعع عيحك فنن عيحك عخفهئمت عجفيطُّـملش نهبىعع ُّـهئ يعجن

ع حممثهتلك جلمبمثهت عجنسالن )ص( ه نهبىعع ُّـتٰهِّـ ظُّـٰهلك هنخيمت معمب عجنيعنعُّـلكغ عجنت خملكجن ضحن األحامء ي
م هن (.  جلمبمثهت عجنسالن هنحيلكَّـيع آلحكخصأل معخيلكملي حممششاحلسصى ش ممتلكغ عجنهئلكمضعآلظ

جفمثيط عفقصضص كص ف :عجنت .)ض: ش عحليطُّـهن قخمش جعلكغ عجنمت
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ه جفمثهن عشلك مجمثخيلك حكيطهثملمعخيلكمل نمعبلكقم ه ن هن جمحق ظن ه نجفجمكي  جنالحك عخفهئمت

غ   ش نَّـىعن جلمف جعخيىشيُّـتمئيطن جعخيٰههتلك ن عخفحج عحلجمك عجنثالجغمل نعيحك عخفهئمت
 ينظهنلك َّـ. جنالجعهلك عخفمئسهبههبلك مجمثخيلك فنن هنمئلكن عجنىععغ عخفمهجيمبِّـ جلمبمثهتلك جعلك

ه ني ُّـمئ جلمبمثهتلك جلبلكقغش عق مممبخص حتهئمث جلبلكقغه عجنمثهتلك عخكلكقغحمال ُّـمتتهت هني  عجنمث  ظن مع
ه هنتخيخله جضيطنفش هن عآلحكخصظهعخكلكقغ ي نجن جعخييطن عجنتخيخلش نعجنىععغ عخفتخيلكجنمثمل ظجلمف هنمت ي

 .ينظمغ
ف عقع ظ: هخملكم عجنمئمثخن مغ ن هنخيهتلك ىجفمئمثمئمل عجن حفىعغ جعهلك ظن ي ُّـهئ

ي عخفسخصغ جلمتيط عجنخييعحملكظ جعلكخفيعمعبمل عآلجفيطُّـملش عخفستهتمبهئمل مجمث عآلحكخصظ حمهت شهخظ ي
حفىعغ جعهلك ى نعقع ظ.ينعجنمههيلكغ حممثهتلكش نمعسهب مج عجلهب نجفمئمثمئمل عحلمئلكأل

يش حممشهنلك ظن معهسحفىع جعهلك مجمث عآلخكمثلكظ عجنالقهنمل حصلكش مممبمثهتلك نمغىغألمثهتلك عخفسخصغ وخظ يي ي
ي عخفيعمعبمل عآلحصمثمل عخفسخصغ جلمتيطَّـجعلكآلحكخصظ نعجنمههيلكغش حمهت عجفيطُّـمل نهنمئلكن ي ي جعلكجن

 .عجلهب
جن جلمبمث عجنسالن ك قو تعا: خم ن أيا : وذ ر ًقل ادعوا ا أو ادعوا ا ّ ْ َْ ََ ْ ُ ُ

ِ َِ ُ

س َما تدعوا فله األسماء ا َْ ُْ ُْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ جن  مض ي ظن عجنٰههبحق:نمغ عيحكتهيلكفغ .َ  حممبخم
يخيمتلكن عي جليطن عجنتخيخلش ي هن عجنهئمتلكُّـلكغ ي معخيخل خفو نَّـ عحك خكيهظقعمغ عمل  ي

عضِّـ ظن  َّـ هنمهيطعم عجنمبهيحيخل ي ملعيُّـ مض عجنيعحس نعإللعخفيععف جع  ينهن عجن
ع جعلكإل نجعلكجنيعحسش حممب ُّـمئ هثهيسهتخص ن جع عفجل ر َقل ادعوا ا أو ادعوا ا ْ ُ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ  شُ

جعمل م عيُّـمل ظن عآلحكخصظ هنمتس هحمهبيطجن و مجمثخيلك جعهبمئلكنه خملكألهبملي لكقغ  ي حفمق جلمت ني عخكه
 .يعجنمث عي جعخييطن عخلمق نعآلخكلكقغ

جن  مض ي عن عجنٰههبحق:ببصطن آثعو ن ه قعمغحممبخم  عمل َّـىعع عيحك عخفهئمت

ك عحلهئ )ص( .طض كصف: خف حممه



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ه عجنمث حكبحلكهث هن جفمثهن عهث هنتخيخله قعمغهعخفخىغننش ظ ي ش هعآلجفيط  ي هبىعع عجنتخيخلي

ن عي عمل هنتخيخل مغ هنلكش نَّـ ي ُّـهئ وعق عجنيطجللكظ مع ي يي ي ي هنتبخلش نعق جعخل حكبحلكهث ظن ي ي ي
 ش حملكجنيطجللكظ جعجهبمث عآلحكخصظ عجنتى حممئيط فجلىفجل الهعآلحكخصظ عحلسمت جن نجعمسمجمث 

هحصلك معخيخل ن عخفيطجل َّـ عجنىععغ هن جفمثهن معسهبمثت هبلكي  َّـىعن عآلحكخصظ ه ظشي هنلكش ُّـهئ
و عي هن معخيخلوخظ ي هثسبمل حصلك هن  َّـجعلكجنىععغش نعجنىععغ جعخص َّـ ه خملكألهبملنَّـ ي ي هنلكش ي

ي ُّـب عي معخيخل جليطن عجنتخيخلهثلكجفمثمل عجنيطجللكظش حممب مض ينخميط حميعك مجمث عجنتخيمثمتلكغ ي  شي
ي  عجنسلكأليعنن جعخييط لكينَّـ جلخل عآللكالم نَّـ هنمئلكن عآلجفيطُّـملش عجنمث ُّـمتتهت

ش نجلمتيطن حت عجنيعجفلكم  .يهنيععجف عآلحكخصظ عحلسمت
   ذشغ اجلالذط ظو احم االحم األحسم

يهنيع جعمتلك ظن عآلحكخصظ عآلحصمثمل ي ف معمتتهت ي  ي و حصلك عمل عحكهجعحسمك عجنمتس عجنمهخي
خم عحك مغيط حم فُّـمل نعيجغلكق عخفجكمعبمل جلمبمثهُّـ مغ ي هن جفمثهن عجنهيلكجلمبمثمل عجن ي نَّـ . ي

 .ي جللكهنمل جعلكيحك عآلجلحيعجنجكعغ عآلحكالهن مض يعخفسهب
ينخممبمتلك ظُّـٰهلك عن عيحك عآلجلحي نهنلك حتت هن ظحكخصظش َّـ ه جفمئلكأل جلمثمتمثمله  ي

ف َّـ ينجنمثسمن ظجنهيلكمكلكش نقجن حفالحملك خفلك خميط ُّـتبلكفق جنسقَّـلكن هن ظن عخفمئمه ه  َّـىعن ه
عغ عغش جنىعع خكلكل  نعحليعنم ظن هنخيلكذعآلجنهيلكل نعآلظ  َّـىعن عآلجنهيلكل نعآلظ

هجعخل عجنمتلكق ظن عيحك عآلجلحي عحك    جعىهن ظحكخصظ عإل حكبحلكهث عقع فجلي  جنهيحيي
يعحكتجمثمكش ني ُّـجهىع هن ظجغيعن  يش جمحق ظش خفلك مس ريطنع َّـىعن عخللكظملهخظى ي  وخظ مض ي

هيجنهيىح عجلالجنملش عجلتمئيطنع ظهث  مض هن عآلحكخصظ عحلسمت عخفخييعنحممل ني  هن يهنهسجن
جنملوجفيعنم  .خظي جنمتلك جن جلثيعهثلك جلمبمث ظحفٰهخيمتلك آلقعفمعمتلك مم و مصهت

م ظن عيحك  ش حممشهثمتلك جلمتيطهنلك هثمئ عضِّـ ظن عآلهنيع جنمثيغ ممىعجن ينهن عجن يي

.صصصلصصص كصف: ي عجنمببلكغ مض معهيسحق عجنهئتلكغ جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه)ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف هنث مض  معمهيطقعآلجلحي َّـ هنمتجهمس جلهبمث عيجغلكق عجنت مغ ش حممبمثيغ عخفيععف هالجللكمس عجن

عغه عجنىععيحك عجنمبهيحي جع َّـ جلمل ظظ و ُّـتمسجن هن مصهب جلملش ممخصي  جنمثيغ  هنسهب
قغ ن ظ نش آلن عخفهيهت ف جع عخفخيمت نعخفهيهت هعخفمئمه  ي ظجغيع حصلك هن جفمثهن ه قَّـمتمثملي

غ ن ظ  ظنمغيطهثلكن جل لكيعُّـ عحلمتجيعغ ظن ههثهيسهتلكش حمهب عخفستحمث ظن ُّـهئ
ق ه حفمثلكجنمثملهظ قَّـلكي َّـىعع عجنخيلكمس هن  مض ي هنمتجهمس جنهئ هنلك ُّـمهيطقظقَّـلكهثمتلك َّـ مض ي هثمه

يظجغيعش نعجنمثهتلك ُّـخيىغه عجنتخنم ف مض ى مغ  .عجن
لهم إ: يعجنيطجللكظ مض متلكحممشقع هنلك خممب ّا ك باسمك العظيم األعظم األعز ُ ّ أسأ

رم، ا ة يّاألجل األ ر لفتح با سماء  ُ إذا دعيت به  مغالق أبواب ا

ذا دعيت  لفرج انفرجت، و ضائق أبواب األرض  ذا دعيت به   ُانفتحت، و ُ

و ذا دعيت به  األ ت، و ل ت ُبه  الع  ّ ُ ذا ُ ت، و شور ان ل ات 
أساء شفت ُدعيت به  كشف ا اء ان  .ّوا

يفجللكظ عآلهنلكن عحلجمل جلج عإل معخيلكمل حميعمغ عجنهلُّـ مض نممىعجن هنلك نقف : ي
ا ارك  كرم وما بعده من األشهر ا  و رجب ا ُشهرنا هذا ا ّ  وأسبغ ،رمّ

عم ا فيه القسم،َعلينا فيه ا َ وأجزل  رم  باسمك ا،ِ ّألعظم األعظم األجل األ

هار فأضاءيا ليل فأظلم، وضعته  ا  .... و ا
قغ ف ظن َّـىعن عجنتخيبحقعغ عخفىعمم   جللكظ حتمه جعلكيحكعجنيط مض يحممبمثيغ عخفمئمه

ن نعخفخيمت عجنىعَّـمتعجنمبهيحي هش آلن َّـىعن مجمثخيلك جنمثسمن حصلك عجنمئيطقغ جلمف  ظن جعلكخفهيهت ي
قغ  .يعجنمتيس مض عرلكف عجنتمسجغحقعغ عخفىعمم

ي قمميعنع ظن عآلحكخصظ عآلحصمثمل نعحكهب عآلجلحي حفلكظملهن َّـمتلك ي  نعن مملكهثمن شي

.ضضصك: يمهبلكف عخفتهتجيطهن )ص(
.صضض ك: عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ههنهسجغيعغ ن ننحكلكأليش نظحكبلكجعلك جنمتىغنم عجنهيمثىش هن عجنىععغ عخفتخيلكجنمثمل مض ي َّـىعع  مض هعجنهئ

فش جنهئمتيهتلك عهثخص معهسجغيع جعحمئلكألمئهتلك ي جعلكآلجنهيلكل عجنيطعجنمل يعجنخيلكمس عخفجههت ي جنميمل ممىعع جلمبمثهتلكش  مض ي
قغ ني هنمل هن ظجنهيلكمكهتلك عخفتمه ي ظن :نهنخيمت قجن. عآلقَّـلكن مض يجعهبخيلكهثمثهتلك عخفهيهت

مغيط جنهئ  عجنهئيعُّـهبمل عخفمتلكحكبمل   جعخص جن هن عجنمههيملشخظيعإل حكبحلكهث َّـ عجنهيلكجل عخف
قغجن عجنت جسلك عيحك عخفمتلكحكمكش ي معمسجغحق عجنمبهيىح ظن ظ هنملو س عجنىعَّـ ظن  مض و هنهيهت

 . ظحفيعه جمحق عجنىععغ عخفتخيلكجنمثملوجفمئمثمئمل
ظ َّـىعن عحلمئمثمئمل ُّـتٰهِّـ هنخيمت عجنيعنعُّـلكغ عجنتنمض  عيحك ي قمميعغ ظني ض

  .هعآلجلحي جلمف جغالجغمل نحكبخيخل جفيعحملك
 ّإن االسم األعظم  ثالثة: جل عآلهنلكن عجنبلكخميع جلمبمث عجنسالن خملكمهنمتهتلك هنلك 

ن عند آصف منها حرف نما  ٌوسبع حرفا، و م به فخسف ٌ واحدًّ ّ، فت

دت األرض كما  ر بيده، ثم  س ح تناول ا نه و بلق ّباألرض ما ب ّ

ع من   ....طرفة عنت أ
مغيط جلمتيطن جفيعمهي ي جعمهيطف جعمثلكن عخفيععف هن ظن َّـىعع عجنمتبمتلكنجنس  ظن قعم ُّـ

مي ظن ظممثيع هن جفيعنم َّـىعع عيحك عخفبلكقمش نعهثخص هنعجفيط ي عن عجنبحهن هثيعُّـيط عجنمئ
فُّـمل عحلمئمثمئ مغ ن َّـىعن عيجغلكق عجن عظهتلك ُّـيطحم ظن معهئ م نحف ي جل عجنخيمبمل نعخفخيمب ي ي
ههنجكمعبمل  جلمف َّـىعع ي هن جفيعنم عجنتهتجهمكي جلمف عيحك عآلجلحي جعخص َّـ هنيعممي
مغيططعجنخييطف ه هنيعممبملهمممبخصغ عجنخييعغ نحكلكأليع عجنمبميلكغ مممبهبمل مض ي آلهث ي مع  هن جغالجغمل ي

قىهنلك ُّـ هنحكبخيخل جفيعحملكش نجملكُّـمل ن عجنخييعجعمثمل عخلخصخ مض يتمه ش نعجفتخصم مم  عخفىغُّـيط حممث
ه هنيعممبملهعيحك عآلجلحي جلبلكقغ ش ُّـيطحمخي عحفتمهلكك ه مممبخصغ ظن ظممثيع هنثال هن جلهلي

ي عآلألهبمل جلمبمثهت عجنسالن هن عحك عإل ىهنلك ظجلجي(يممتلكغ عحلجملش جعلكغ : م هن عجنهئلكمضعآلظ )ص(
.)ص(يطُّـهن قخم عحل شصصص كص ف):عآلجلحي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ي عق مم ظجفيط ُّـخييعم مجمث عحليعنم عجنخييعجعمثمل ط جعهيظ ظن جمحقن هنمتو نعجفيطوجفيعم ي

ش حمثبمن ظن معمسجغحق عيحك عآلجلحي  مض ينعجنخيمقُّـمل نُّـستخيهبمب يممالهن ني ُّـهسجغيع هنمت
وجنمثيغ معمسجغحقع جنمبتمبهيىح جعحيعم ي و حفلكظملو ظن جفيعنمال حفلككه  . حممئيشي

   عجنىعه سهئهنلك َّـ عيحك عجنمبهيحي:  َّـىعع عجنتسلكعم ُّـمسجخشهجعمتلكظ جلمف قجن
 .عيحك عآلجلحي عجنخيمثمت

ط: نجعتخيبحق ظحفيع  هنلك َّـ عحك عيحك عآلجلحي
يَّـمتلك مغلكظغ عجنيعنعُّـلكغ جنتبخل ظن جنهيىح عجلالجنمل   . جنالحك عآلجلحيه َّـ عحكعإلي

م عإل ظمف عإل جلمبمث نظجن ظهث حم يخي ظحكخصظ جعمتمن قُّـيط ظشلك قنغ جل قحك ي ي
م إ :هات اآلي  اسم اهللا األعظم: خملكم ه ٌو َِ ْ ُ ُ

ِواحد ال إ إ  ِ َِ ََ ٌ َال هو ِ ُ

رحيم ن ا ر ُا ِ ُ ة سورة آل عمران )صضص: عجنبمئيعغ (ْ َا ال إ إال هو  :وفا ُ ِ َِ َ ُ

ُال القيوم َ ْ َْ. 
ك : خملكم ظهنحق عخفهسهنمتخل جلمبمث عجنسالنن  من أسماء اهللا ٍ أعظم اسم)اهللا(ّإن قو

ّعز وجل، وهو االسم ا بيّ س به غ اهللا ال ي لوق ،ّ أن  سم به  م ي  . ّو
غ عإل جعلكجنيعحس حممئيط نظهيت جعلكجنيعحسملش نهنلك نظهيت  يهن َّـمتلك حممشهث عقع فجل
مع جعلكجنخيمبمث حممئيط نظهيت جعلكجنخيمب نهنلك نظهيت جعلكجنمئيطقغش نظهنلك عقع  يجعلكجنمئهتيعش نعقع فجل

ن عحصلك عي عقع عإلخممبمن ُّـلك  ي حممئيط نظهيت جعجهبمث عجنمههيلكغط آلن عآلجن ي ُّـهئ ه ي
حملك جعجهبمث َّـىعن  ظ  .عجنمههيلكغهمملكن هن

م: يعخفتمسحصخلظيطق خملكم  هعن عيحك عآلجلحي َّـ عإل نَّـ خم قي   يش آلهثه هنمتمه

 صف: ط ظحمثِّـ حكمت عجنجكهنىعه)صصطص(ش عحليطُّـهن قخم صضص كصف:  ظحمثِّـ حكمت عجع هنلكمغمل)ص(
عقط )طضضص(ش عحليطُّـهن قخم صصضك .جعلكغ عيحك عآلجلحيش ضصص كصطف: جعحلكق عآلهث

جفمث)ص( .)ض(ش عحليطُّـهن قخم )صص(ش عجنبلكغ ضصصك: يطش جنمبمهيطنم عجنت



ضضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
يخميط جلمبهبمن ظهث جلمب جنمبىععغ عخفستجهبخيمل جنمبمههيلكغ عجنهئخصجنمثمل نعآلحصمثمل هن عجنتمئيطق  يي ي و

هثمثملجل مجمث عجنمتمئلكأليس  ي مصيعه عجنخيمب جنمبىععغ عحلمئمثمئمثمل هش حمهت ريعيعجنهئ ي  يعآلجفيطُّـملو
ش حمهئمسهث فعم غ هنمتلكجع سنُّـمت ظمل عآلجفيطُّـملش نَّـىعع عخفمئلكن جمحق  جلمف قعمعي ي عخفخمه

وجضمئ ي هن عآلحكخصظ عجنخيحيلكنط جنخييطن فيجنت جلمف هنلك فم جلمبمث َّـىعع عيحك عي وحنظجن  ي ي
ن يعحل: مض  ممخصشو نجعيعَّـلكنوجلمف حكبمث عيجنتىغعن هن جعمثلكن  .يعجنمئمث

ض ظحفيع مض نخملكم َّـمثمل عجللكهنخيمل ه جلبلكقغ)عإل(حملكيحك : هن ي جل هنيعمعبمل عآلجن
ينعيجلتبلكقعغ جنمبىععغ عخفمتيطقمغمل حممثهتلك مجمث عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جلهبمث عجنجههسنن 

ي جنمثسمن عي خضمبمثلكغ قعمععجنت  .ي
 احتسظادات األحصطن اذثطبتط

لُّـخيتمق َّـىعع عخف   ظحقنقغيمثملنَّـ مممثهيمل يعآلرمث خكيطُّـيطغ هن عخفبلكجفهن ض
مممث ظلكقغ ش نه هنثالهلكعهثسلكهث َّـىعع عآلهثسلكن ظلكق مممث :ظهعآلخكمثلكظش  جفمئلكأل

 ط نَّـهئىععهش نمعمب حكخصظهش نقعم هنلكظهلكش نَّـىعع عخفخييطن هنخييطهثهلكَّـىعن عآلقك ظقض
 و نعجفيطيجنهئخيخل عجنثلكجعتمل  عجنعق عن عحكتخييطعف جعخيلكمس عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملط ههنيعمعبيشي مممب نَّـىعع

َّـلك ف حمخيعمغمن جلمف جفسمك عحكتخييطعشَّـىعع عجنىعه عخمتٰهت َّـ هن َّـىعن عآلخكمثلكظ
 قجن  هنلك َّـ هنمئتهشيعي مض قجن عجنخيلكمس تهتلكش نهنلك لكمببمن جعمبسلكن عحكتخييطعفَّـلكينخملكجعمبمث

 .يمثملعيحكتخييطعف نعجنمئلكجعمب
مغيط مض عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ جنسلكن عيحكتخييطعف عجنىعه   مغلكظغ يقجعخصنعجنىعه ُّـ

جن معخيلكملعآلخكلكقغ موه:  جن جعمئ م من  ما سأ ُوآتا ُ ُ َْ َ َ َُ ُ ش )ضص: عجعيععَّـمث (...َ

.ضص كضف : معهيسحق عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ )ص(
.طصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
.ضصصلصصص كصف:  عحلمثيطقهيسمثيطعجنمببلكغ مض معهيسحق عجنهئتلكغ جنمب: مض  عهثحييع مصهب َّـىعع عجنبحهن)ص(
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 مض جللكمس ظجلمثلكشلكش عآلخكمثلكظ يمم َّـمتلك َّـ حكهسعم عيحكتخييطعف عجنىعه حكمسجنت حملكجنسهسعم

 . هنلك حكمسجنمننظجلجيلكَّـلك عإل معخيلكمل حملكحكتجلكغ حصلك
ق مض هنيعمعبمل  نمض جعمثلكهث جنمبسلكن عيحكتخييطعفش نعحكتيطجللكظ عآلحكخصظ جنمبحيهت
عجفيطُّـمل نعجنتخيخل عجنثلكذ هن حفالم عجنهيمثىش عآلخميطقش نهن جعخييطَّـلك عحكتيطجللكظ  يعجن
م عآلهنلكن  ق مض عخللكقف هن حفالم عجنهيمثىش عخفمئيطق ُّـمئ يعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جنمبحيهت

ن مض خجف حصىعن عجنهيمئ يعخلهبمثمت خميطق  ا إ (يعغ هن فجللكظ عجنسحيع عخفبلكقم ي
بة ك حب سائلك إ ك، و  سائلك بأحبها إ ك من  َأسأ َ َ

ك .  ا إ أسأ
ها مغ يعن...: )بمسائلك  ي عجنسهسعم َّـ عحكتيطجللكظ عجنسلكأل هن عخفسهسنم جعلكجنت

مغ فش مع مغ ف ظن ممخصيغ عجن مغ م هنلك ستلكف عجنمث هن عجن ش حلمه يهتلك قعمعمثيعجنمث هلك ظن ه
يلكش جعلكلكمتمثيجنمثجفلك يلك ظن مكلكَّـيعُّـه  .هلكش جعمبسلكن عيحكتخييطعف ظن عحللكم ظن عخفمئلكمه

فعغ نخمبمثمبمل عخفهبهئمتلكغ عخفهيتلكخملكغش جنهيمئيعَّـلك نعجفتمثلكمغهتلك قعمعلك  مغ هنحكمبسمبمل عخف
ش نجعمبسلكن عحكتخييطعفَّـلك معجيمبمك شهنظهيمل ي ن عخفجيمب نعخفهيمثىش عحل مغ عمل عجنمئمث ي معت

ف نممخصيمع هن جفرضمع مغ ي َّـىعع عيحكتيطجللكظ خفلك ظحممثىش . عجن  ....جلمبمثهتلك عجنهيمثىشنجن
فو نحكهسعموم عحكتيطجللكظينظن مغ  َّـ عحكتيطجللكظ عآلحكخصظ  نخم مض فعق عجن

عجفيطُّـمل هن و هنمتلكحكمكومل ل جعمبسلكنيحصمثنعجنمههيلكغ عآل ق مض عحلرضغ عجن  خفمئلكهنهتلك ل جنمبحيهت
ش حممسمغلكهبلك جعمشحملكضمل عجنهيمثىش عآلخميطق ز عآلقحم نعجنحي  جفرضغ عجنميمثمك عخفجيمب

م ي نعجنمههيلكغش نعآلنعآلجعسيش عآلجلمف مض عحلرضغ عجلهبخيمثملش حمحيهتيعغ عآلحكخصظ
 عحللكمم جلمف عآلحكخصظ هثسلكن عجللكهنيم َّـ عيحك عجللكهن قغ عآليهن عآلن

قَّـلكطيحصمثنعجنمههيلكغ عآل حكجي حكلكأليع عآلحكخصظ جلمف معيعمعمثبهتلك ي جغ مل نعجنحيلكَّـيع جعحيهت يجعت
م  .هن عحلمثجيمل نعجنجههب

ق عآلحكخصظ عآلنجعخييط قجن حكهسعم ع م هن ينعآلن. مليحصمثآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نظ
قغ عيحك حكلكأليع عآلجلمثلكن ي جغ  عجللكهن نعجنخيخل عجنثلكجعمن عآلهثسلكذط جعمثمتهتلك َّـ ظ
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حكجي مل مض يعحكتيطجللكظ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عخفهبهئمتملش جع عآلحكخصظ عآلحصمث]  نخم[ي جغ ...يجعت

قَّـلك مض عجنخيخل نعجنجههتلكفغط حممسمغلكهبلك جعلكجنهيمثىش عخفمئيطق يعجنخيمبهبمثملعحلرضغ  ي جنحيهت
عغ ...  عخفمتبسيش جلمف معيعمعمثبهتلك نمعمتسمثمئهتلكينعجنحي نَّـىعن عآلفجلمثمل هن عجنيطجل

 عجنيطجللكظ جعمبسلكن عجنىععغ نعيحكتخييطعف يعخفستجلكجعمل نعآلحكألمبمل جمحق عخفيعفنفغط آلن
م  . ...هبسى جمحق هنيعفنفط نعجنهيمثىش جعهبمئيطعق عيحكتحمئلكم ُّـهيلكك ني ُّـههنمئب

جنمل ل عجنت َّـ هنمئتهش معمب عآلجلمثلكن ل َّـىعن عيحكتخييطعفعغ يعن  َّـيجغ  همصخي
همثملظن قعمع   طيمثمل نظقجني

ن  جلمف عجنخيخل ظه جللكقضملهظهيملَّـىعن عيحكتخييطعفعغ  يعنَّـ : جعخيبلكقغ ظحفيعه
 َّـ جلخل قعغ عجنخيخلط

عغ َّـ جعلكآلرلكغش   َّـىعع َّـ جلخل قعغ عجنخيخل عجنثلكجعتمل نهنمئتهش يعن :ظهعجل
جنملنعآلجلمثلكنعقع مملكن جلخل قعهتلكش ن .جفمئمثمئتهتلك ن عش حملكيحكتخييطعفو جمحق مصخي غ معهئ

جنمل  .ه ظُّـٰهلكوجمحق مصخي
م عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ  يعهثخص عخفجههبجهمل هنجههبجهملش ن عإلهنلك مغخي: نَّـىعع هنخيمت خم

ط ش ظه ظنمغيطَّـلك جلمف هنلك َّـ جلمبمث هن عحلمئمثمئمل عجنت َّـ هنمئتهش قعهتلكظنمغيطَّـلك
ف عخللكقف جل عجنمهمئ يمثمل جعلكخفحيلكَّـيع عخلمبمئه هنيعمعبيشرلكفين عآلآلقجن  مغ  نعجن

مح وش نجعلكجنتلكمظ حمال هنخيمت جنمبسهسعم جفمثمتألىع هنعجنيعجع  نعآلقك ه مغخي عجنسخصظ حكخصظيو
 قجن َّـ يآلنط ظخكمثلكعآل يمثمل نَّـهئىعع جعمئهعش نجلهبيعهع نقُّـيطهلك نعآلهثسلكن عهثسلكهثهلكظقض

ط خفلكقع رمك جلمت خظط جنىعع خضيط عجنتخيبحق جل عآلهنيع جعخيبلكقغ يممهنمئتهش جلخل 
 ط)ُّـهبهئ(جنمثيغ ن )رمك(

ن جن ن جمحق قعمعى ني ُّـش َّـىعع قعمعيآلن : ُّـمئ  .خيمئ ظن ُّـهئ

.طصصل ضصصك: جللكظ عجنسحيعش جنسهنلكن عخلهبمثمتخف ف )ص(
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مح عمل هنلك َّـ حفلكقف عجنمهمئ خيجي ُّـمتتمئى هنلك ُّـيمم شهثخي  هن عجنمهمئ عجنيعجع

محش   . ي معبيطُّـ حصلك عجنتيمثململ عآلحصهتىعن َّـ عجنسمتيحمعجنيعجع
ك  حملكجنثلكجعمن جنسجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ جنسلكن عيحكتخييطعفط نجنىعع مغلكظ مض خف عجنهيمه

جن  مممئمثلكن مينعآلنش نعيحكتخييطعف عحللكم جعمبسلكن عجنسهسعم نَّـ عجنثلكذ عجنمئس...: خم
عن نحكهسعمش عجنيطهثمثلك جنجيمبمك يعجنميمت ُّـيطه جعخل عجنهيمئحق ط ستلكف هنلك عحلمث  :خممث جنىعجن عجنمث
 .جنمئلكمع جنسلكن هن ظحممهِّـ عحللكم جنسلكن

:عجنجهلكجليع نخملكم
جخ       هحمجيلكهثمل نحممث هجفلكمغلكغ عجنمتهييغ نمض ىنحفجيلكغ جلمتيطمم هجعمثلكن حكهئ

ق يمثملعآلحص عآلحكخصظ ممسهسعمش عيحكتخييطعف جعمبسلكن نعجنسهسعم  ممخصيهتلكش مكهت
فعهتلك عجنثلكجعتمل عآلجلمثلكن نحكهسعم ي .يمثملعخللكقمغ نمغ  مملكن هنلك شعجنسهسعم قجن نجن

مغيط ف ُّـ مغ همثملجممت معخيلكمل قعمع يآلن يخميشط ههن  . خفخلعجنخيلك جل ي
مغ ش و هنمت خفه عمغلكجعملنجنهئمتيهيط خكمثأللكش ىحملكإل معخيلكمل ي جفلكمغمل جن آلن ُّـ  حكمسجن

عف معخيلكملين عإلعنجفمثهن  ش ه مغ ه مض حكلكجفت ظظالش حمهت وجعخ ىنجنمثيغ هن مميعُّـ
ف خف حكمسجن جعخص معمئتيض جلخل قجن عجنسلكألخيعخف مغ  .جي عجن

جن  جنسلكن يآلن نقجن...: نعمل َّـىعع عخفخيمت ظخكلكق مض هنمهبلكف عآلهثيغ جعمئ
م عجنميحق عيحكتخييطعف ش هحفلكقف عجنىعه عآلخميطق حممثٰه هن هظُّـٰهلك عخفجخي  نَّـ جلمت

 نعجنمئهتيع نعجنمئيطقغ نعآلقعفغ نعجنخيمب عجنتمئيطُّـيع جلمبمث جعمت عجنىعه يعخفخيمب عجنميحق عجنهيمثىش
جنمل جعلكيحكتخييطعفعغ هنلك ينممش لكغيعجنىععمعمث نعآلهنيع   . ... جغهبيععمع حمهب عخفجخي

.عجنىعه َّـ جنسلكن عحللكم )ص(
ك  خف)ص( .صصضك: عحلهئ حممه
م جعخل عآلهثيغ هنمهبلكف )ص( ف عخفخيمئ ملنعخفجههت .طصضك: ش عهثتجهلكقعغ هن
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ف يظن عخف :نجلمبمث ظن معخيمب  .يمثمليهئمب عجنغعيحكتخييطعفعَّـ  :مض عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملمغ

ف مغ  َّـىعن ينممش يمثمل عجلىغألغعيحكتخييطعفع َّـ :يمثمل مض عخفحيلكَّـيع عخلمبمئنعخف
ف مض عجنخيخل عجنثلكجعتملي جنىعجن عيحكتخييطعف عجنهئحله معلكجعخيمليمثمل عجلىغألغعيحكتخييطعفع مغ  . عخف

جنملط جعلكجلتبلكق ظنيمثملمض عخفحيلكَّـيع عخلمبمئيعجلىغألمثمل  غعيحكتخييطعفع ينظ يعي شَّـىعع  ي مصخي
ف عخللكقمغ يلكَّـمثلكغش نعخفيعخفلكَّـمثلكغجلخل  غعيحكتخييطعفعَّـىعن  مغ فش نعجن مغ  جلخل عجن

م  .مصخي
نيظن عجن وحممشقع نمغيطغ جن جمحق يعجنهئحل حكتخييطعف ين عيع :خييعحملكظ ظن ظَّـ عخفخييعحممل ُّـمئ

م  جنملحم يمثمل عجلىغألغعيحكتخييطعفع ينظهنلكمصخي ش نَّـشهبجخي فَّـ َّـىعع عخفخيمت يظن  : حمهبمئمه
مش جمحق ) عجنثلكجعتملجعلكآلجلمثلكن يعخفتخيمب :هظ(يعجنهئحل حكتخييطعف عي  غعيحكتخييطعفع يظهنلك مصخي

جنمل )يمثمل جعلكخفحيلكَّـيع عخلمبمئيعخفتخيمبمئمل :هظ( يمثملعجلىغأل فه هنهيلكضمل:ظه شحمهت مصخي مغ  . جعهيمثىش عجن
 حظم تضتج اذسشم حج اذسخ اذثطبتط

 َّـ هن يعهثخص جلمب عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ مض هنمئلكن عجنىععغ يجعمسنخممبمتلك 
يجعتمل َّـ عجنىعه ُّـخيخل حفالم عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش حمهت جلمبهب معخيلكمل جعلكآلجلمثلكن عجنثلك

 خمتٰهلكظعهتلكطع
يىعن عآلجلمثلكنش حمهت جلمبهب هبىعن عآلجلمثلكن ُّـهسجغيع مض هب معخيلكمل ُّـخيمب ين عإلعحمثهن حم

عهتلك عخمتٰهلكظ ُّـخيمب عآلجلمثلكن جلمف هنلك َّـ جلمبمث هن يعهث ن ظش نعحكتخييطعفعهتلكعهتلكعخمتٰهلكظ
 نعحكتخييطعفعهتلكط

ضمثِّـ ن  َّـ ه جنمبهبحلكم عخمتٰهلكظيعن: عآلهنيع هثرضغ َّـىعع عخفثلكم نَّـَّـىعع جنت
غط جليطن عجن ش نجنمثيغ جليطن عجنثب تمت هبحممبمبهب .  جغلكجعتملهلك جن جلمثمتيآلنيتحمئ عخللكقمغ

قننش  ل ظجعيعقَّـ عخفخيتىغجنملمملكن  ي ل نقجعخص هن جلمبخصظ عآلحكالنهنَّـىعع عجنىعه مس ُّـستجي مجمبمل )ص( يظن ُّـمه
ف نعجنخييطن مغ ع جعلكحللكم نَّـ عخفيعمعبمل عجنت معمئ جعخل عجن  .حممئلكجن
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مملكن مغيط مممث ييطق جن ظن ُّـىخم نجنىعجن حملكإل معخيلكمل ُّـخيمب عخفهبتمت جن ط جغلكجعتملهجلخل

مغيط ن جن هنحيهتيع ُّـ  :هظ مض عخللكقفش هش نجنهئ عخمتٰهلكظ عخفهبتمت َّـ ظن ي ُّـهئ
همثمل حفمبمئجنمثسمن جن هنحيلكَّـيع هثه نجنمثسمن جن ظحكخصظي لكإل حكبحلكهث نمعخيلكمل ُّـخيمب ط جنىعع حميمثمل مم

فعغ مغ ف يمم جنمثيغ يآلهث نُّـخيمب عخفخييطنهنلكغط عخف مغ  عخفهبهئمتلكغ معمئتيض عجن
ط عق ممثحق ش حممبىعع خضيط هعخللكقمغ  ش نعجفيطههثسلكن جن قظقيظن عآل هنمتهتلك ي معمئتٰهمث

 قعنق حمميحق  عآلهثسلكن عجنىعه جن جلهلغينظهنلكش ينَّـىعع َّـ عخفتحمئ مض عخللكقف
ف مغ ف جننجنهئمتي هي جحتمت ه جحهئيظهثش قجم ي ني حتمئ جنهن  . ي نمغ

 مض يحمئ نجنهئ عخمتٰهلكظ جلمثمت ظن ي ُّـتشه جغلكجعتمله ممىعجن جن جلخلشحملكخفهبتمت
يط مممث ىش جع ُّـخيمب عخفهبتمت جن نمغ حمحسمكعخللكقفش نعإل معخيلكمل ي ُّـخيمب عخفهبتمت

مغيطمملكن   .ُّـ
 جعخيمبهب َّـىعع عيخمتٰهلكظ  حكبحلكهثعإل  ظنمغيط َّـ: َّـ َّـمتلكعخفجييعنفواذسضال 

َّـ : نجعخيبلكقغ ظحفيعه جلمب عخفحلكم جلمف هنلك جن هن عيخمتٰهلكظط يظن عإلجنمبهبحلكمش ظن 
م م جن معخيلكمل جنخيمب عإلهَّـىعع عيخمتٰهلكظ جنمبهبحلكم هنخيمب  طش ظن جمحق هنخيمب

ي خفلك مملكن عخمتٰهلكظ معمب ي ظهث: هن عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئمل نَّـه نعضِّـواجلواب
همثمل حصلكش حممشقع مملكهثمن قعمعيقعجخ جلخل قعهتلك حمهت عآلجلمثلكن جنملجمحق حمهت ي  . جنخيمبهب معخيلكملو هنخيمب

 حملكخمتٰهلكظ عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنسهثسلكن نعحكتخييطعفن َّـ عيحفتمثلكقش  حممث حممثخص هثحيظهنلكن
ن عخللكقمغ  فع مض عجنهئ مغ ن هن هعقن حملكخمتٰهلكظ عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنسهثسلكن َّـ ظن ُّـهئ

ش نعإل معخيلكمل جلمب هنمت عآلقمظ حضتلكقش نعحفتمثلكقن َّـىعع جلخل قعمع نعخمتٰهلكألهتلك يظهثجعخص 
جن معخيلكمل جفهئلك)ص( ن عجنمئمثلكهنملي نقجعخص مملكن خم ار : هُّـمل جل عخفهلممخل نجفلكحص ُّـ و ترى إذ وقِفوا  ا ِو

َ َ ْ ُْ ُ َ َِ َ َ ْ َ

مؤمن ون من ا نا ون ذب بآيات ر نا نرد وال ن وا يا  َقا َِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ََ ُ َُ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ
َ َْ َ ْ ُ هوا ... َ ِما  و ردوا لعادوا  ْو ْ ُْ َُ َ ُ َ َُ ْ َ

ُنه ْ ي حصىعع عخفخيمت نعحفبلكقع جل عخفهبتمت جن خميطق جن ظن ُّـتحمئ هش عخكلكقغ)طصلضص: عآلهثخيلكن( ...َ ى يه
ن .مممث ُّـهئ



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جلمتيطهنلك ُّـمسجخ عمل عخللكقف نعخفحيلكَّـيع  يظهثهنخيمت َّـىعع عيحفتمثلكقش ي ظجلجيلكن عيحفتمثلكقش ن

هثنعآلحكخصظ يمثملعخلمبمئ  جن ينعي جعال عحفتمثلكقش ه حمال ُّـهبهئ ظن ُّـمهيطق هنمت حمخييمثمل عجنهئ
 . نَّـ جضلكمشه مغهتاليعآلحص عحفتمثلكق يهثمئمبمك عجنخيمب فنن هن هظيطق هنمت حمخي

ينعقع ظقفهثلك ظن هثرضغ هنثلكي جليعحممث مه جلمتيطهنلك ُّـيعُّـيط عخفهتمتيطق ظن ُّـبمت : هلك هثمئ
عغو نظقكو نمغيطقعنو جعسمئيعيي معبمت ش نعجنمييعحممل جميعحممل ش و نظجع  نخكبلكجعمث

مش نَّـهئىعع جعمئنعخمتٰهلكظ ن حم  جعحسمك سمم عآلخكمثلكظ يمثمل عجنسمئ َّـ ظن ُّـهئ
ش حمهتىعع عخفهتمتيطق مس ُّـخييش  عجنخيمب نخم هن يعننش جع ظ عجنسمئ عخمتٰهلكىعخمتٰهلكأل

 .عخفهتمتيطق جلمف قجن عجنسمئ جعخص جن هن عخمتٰهلكظ
وينعيمنش يطق ي ُّـستجيمث ظن رخي عجنسمئ حتمتنحصىعع حملكخفهت ه حكمئهيلكش  مس ُّـب

ش يمثملنَّـهئىعع عخمتٰهلكظ جعمئ عغ نعجنجهبلكجعمث  . خظينمم عآلخكمثلكظ هن عجليطقعنش نعآلجع
مغحملكإل  جلمف جفسمكيط َّـىعع عجنخيلكمس ظنمغيطن ى حكبحلكهث نمعخيلكمل جلمتيطهنلك ظقعف ظن ُّـ

مل عإل ش نجن خضيط جنسمتييمثملعآلحصمل  نقعمع نعحكتخييطعفنش نَّـىعع هنخيمت عجنسمتيألعخمتٰهلك
 .هُّـال نجن خضيط جنسمتمل عإل حتهمعبيطُّـال

همثملغ قعمععحملكيخمتٰهلكظعغ نعيحكتخييطعف جنملمن جنمبخيخل عجنثلكجعتمل نجنمثسي  يآلشلكط  مصخي
هتىعع عجنخيلكمس هبىعع عجنمتحيلكن حم َّـ هنمئتهش قعغ عإل حكبحلكهث نمعخيلكملش وجلمثمتهتلكش حملكجنخيلكمس

َّـ هنمئتهش قعمع حكبحلكهث نمعخيلكملش نجنمثيغ مض نعجنبهتلكظ هبىعع عحلس ن عآلمعمئلكنن
ن ممىعجن مملكنش نُّـستحمث ظن ي ُّـيجحلكعآلهنهئلكن ظجعيطل   .هئ

ههحملكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جنمثسمن معلكجعخيمل ش جع عجنخيمب هنتخيمب  هبلك جلمف هنلك َّـ ي جنمبخيمب
ن جلمبهب معلكجعخي ش حممثهئ خيمب نخم جلمبمثهتلك جعخص معمئتٰهمث مض يظن عجن : جعهبخيمتش حصلكهلكجلمبمث

عقن عآلحكخصظش نعآلحكخصظ خكهسنن عجنىععغ نممخصيهتلكش :  نخميط جلمبهبمن حممثخص حكب)ص( يظن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جن
عن  ضمثِّـ حتمن جلمت .يعجنهيمثىش عآلخميطق نعجنهيمثىش عخفمئيطقونحكمثمسجخ حصىعع عآلهنيع قُّـلكفغ مع
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فن حكبحلكهث نمعخيلكمله معلكجعخيمليمممبهتلكقعهتلكش نعن مملكهثمن  مغ  . نهن خكهسنهث جن

ك عجنخيىغُّـىغه هن ينجنىعع خملكم جضمث عجنيطُّـ جع جليعمح مض عجنهييس : عجنهيمه
 هنلك جلمف عآلخكمثلكظ مض عإل  جلمبهب هبلك نحممثهتلكش نجلمبينجفهئ عإل مض عآلخكمثلكظ جلمف جفيط

هنلكغ ظجلجيت  .هثهيسهتلك مض جلمبمث َّـ جعخص عخفخيمب
 عجنخيمب عق عحلهئ ُّـستيطجل: ينخملكم عجنمئمثخنه مض خجف جنمبخيبلكقغ عخفتمئيطهنمل

ن عم نعيحكتخييطعفعغجعلكخفحهئ  مض ينخميط هنيع . جع نجلمبمث نهنلك حممثهتخص هن عآلجف
ن ّظطاألثظخيمب مض عخفيعمعبمل يظن عجن :غيعخفمئيطهنلك ه جلخل عجنىععغ هنجيمبمئلكش حملكجنخيلكمس نعخفخيمب

  ش عجنخيمبيمثملش نَّـ عآلحصّظطذواثظا ي هنميلكُّـيعغ حممثهتلكش نمض عخفيعمعبمل ه نعجفيطهظ نعجنخيمب خ
همثملجفمئمثمئ هظهيمل يعهنلك همثملعضلكحم ههثسبمل ظنش ي هظُّـلك شي هنلك ُّـستيطجلش مملكن هنلك ي  عجنخيمب يجنمثتخيمب ههنخيمب

نش جع  .نعآلجلمثلكن نظهيلكهتلك نظحكخصعَّـلك يمثملعآلحص عجنىععغ نعخفخيمب
 هن عجنىععغ معخيجيمث خفلك همعلكجع شونمغ هن يجنمبىععغ هنميلكُّـيعمع جفمثهن هن يعآلحص حملكجنخيمب

عحصلك هن عآلجلمثلكن معخيجيمث نخفلكش نعجنمههيلكغ عآلحكخصظ هن هثهيسهتلك  جعلكحكتخييطعفعهتلك ظجف
حصلك  . لكَّـلكيعُّـ نخمب

جفلكغ عخفهئ نطعخفخي جل هيعيهنتمسحف حملكجنخيمب: يمثملنجعخيبلكقغ عجنجهمثىط عجع جليعمح مض عجنهيت  مب
ش همعلكجع يآلهث هنلكغ َّـ عجنتحمئمث جلمف عجنخيمب حمحرضغ .حتمئمثمئ َّـىعع جن  جعخل نَّـ شعخفخيمب

ن عجنخيلكمس ن مض هظجغيع يعخفحمئ جلمتيط جنمبخيمب نجنمثيغ شنعخفخيمب ههنتمسحفيع يآلهث هظظالط عخفخيمب شي   جلمت
ش جلمبهب جفمثهن هن حممث جن ظجغيع ني هجضلكي عخفحلكم معخيمب يحممشهث  حممث جنخيمبهب ني جع

 جن ظجغيع ي خيمبيظن عجن معخيمب َّـمتلك حمهب جضلكمش يظهث جع عجنخيمب ظجلجيلكم جنمتهيس نعخفحلكم ظجغيعش
ن مض  . ...عخفخيمب

ك  خف)ص( ش جعتخيمبمثمئمل عحممه .ضصطلضصطك: آلخكتمثلكذ عحلهئ
جفلكغ)ص( يعخفهئمثمل  عجنهيت ن نخسسخصألملش مض هنخييعحممل عآلحكخصظ )يمصمبيطعغ ظقجع( ي ش عجنبلكغ عجنثلكهن نعخلهبس



صضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
جلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ جلمب عإل عجنتهيمهمثحل مض هنمئلكن يظن عآل :يحمتحمه عمل َّـمتلك

مح  .عجنمهمئ عجنيعجع
ش ... : عآلمممقنجنىعع خملكم عجنجهمثىط ق يحممشنحمهتىعع هنخيمت عحلهئهبمل نعجنتهيمهمث  عآلهن

حكبحلكهث جلمف  عإل  جفلكم جليطهنهتلك نُّـخيمبهبهتلك مض قعهتلك مضهىغغيهنتهبمثل ظجلمت عخفهبهئمتلكغ ل 
ُّـشهنلك َّـ جلمبمث مض هثهيسهتلك فش نُّـيععَّـلك نُّـمسهنيعَّـلك جعلكجنتهئ مغ ن جل ي حمتتهئش نَّـ عجن

ي مممب ش جع عآلهنيعه جنمثيغ مض ظجلمثلكن عخفهبهئمتلكغ عمجلكميظهث ممخص شهعمجلكم عإل  حمخص جلمتيط.ظهنيعن
هتيعش متلك نحممثمتلك مكي نخم عآلمجلكم جلمتيطهثلك نمض جفمئيعهثخص نشهيهنهيمه عإل مض هثهيس نمض جلمب

ه ممجه عجنتهيمهمث مض جلخل عآلمجلكم جلمبخص ظن جلمثمتلك ظن جفمئلك حمىعجن عجنىعه ظجلجيلكنوحمهب ي ه  ه
 . ...عحلهئهبمل نحممه عخلجيلكغعإل 

 األحصطن ظي رالك اذزظق يف اذشزطظط
 عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ هنالم عجنمهيطم مض عجنمئٰهلكُّـلك جلمتيط عجنخييعحملكظش نَّـىعع يعن

مغيط جليطيمثملعجنبحهن هن عآلجعحلكغ عآلحكلكحك  هش نعجفيطغ قجن مضولكغيغ هثحييعُّـيط عق مع
يمسن  عجنخييعحملكظش جفمثهن ُّـخيتمئيطنن جعيُّـمل عخفخييعنحممل مض َّـىعع عخفجلكم َّـ هثحييعيعجنمتحييعُّـلكغهن 
 يمثمل نجليطن ظيطخمهتلكش حممشن مملكهثمن عجنمئٰهيمثملجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ هنالم ظيطم عجنمئٰهعآل

مغيط مض قَّـمتظعجنت   ينعي جنخيمثمتهتلك عجنثلكجعتمل حمهت ظلكفخمملش ه هنجيلكجعمئمله هنثالجلتمئيطَّـلك ظن مع
 .حمهت جمحق ظلكفخممل

يعحلسمت عجنت جنيعغ عجنخيىغغش جفرضغ عجنخيمب ظن َّـ جنالحك عجنخيمبمث نعجنخيلكمس نعجنخيالن ي .صصص كض ف: ي
جفلكغ )ص( يعخفهئمثمل  عجنهيت ن نجغالجغخص)يطعغيمصمب ظقجع(ي ألملش مض هنخييعحممل هنمتىغم ش عجنبلكغ عجنثلكجنهن نعجنسبخي

عق .ضضض كص ف: جغالجغمل ظ
خف ... ط ممىعجن عجنهيمبسهيملططك: يهنمتلكَّـمي عخفخييعحممل جلمتيط عآلحكالهنمثخلش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقه:  عهثحييع)ص(

.ضصص كصف: عآلحكهيلكق عآلقجعخيمل
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  هجللكمس عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جللكمسيظن   ظحفيع لهخمب ل نحكمثمسجخ جن جعمثلكن هن ىنخميط جلمب

 هعخفهبتمت عخللكقمغ جن جلخليحت ش حميعخللكقمغمثملعخفخييطنهنلكغ ي جفت  ُّـجههبهنحكمث
 . مض قجن عجنخيلكمس عجنخيمبهبهجغلكجعتمل

جن ك جعمئ : ينخميط ظخكلكق عجنمئمثخنه حصىعع عخفخيمت مض هنمئيطهنلكمع جلمف خف عجنهيمه
ق عحللكنه عجنىععجخ عجنخيمب جل هجلبلكقغ عآلهنيع حممتهييغ...  مثهتلكيمممبش يمممبهتلك عآلخكمثلكظ جنمه

همثملجلمثمتش هنمعهيمهمثال همجخيلكش نممبحقَّـلك ظميحقَّـلكش هتلكينمغىغألمث  ال يمثملجلمبهب ظن مملكهثمن ي
ُعزب ُ ْ ُنه َ ْ ُمثقال َ ْ ٍذرة ِ سماوات ِ َ ِاألرض ِ َوال ِا ْ َ ْ... .  

جلمتيط عجنخيلكقم  ل عجنىعه َّـ هنالم عجنمهيطم مض عجنمئٰهلكُّـلك ل حممتهييغ عآلهنيععقنش 
عخمخيمثمل َّـ جللكمس : ظن خمشمثلكن عجنثلكجعتمل عآلجل جللكمسَّـ  مض خمبلكم شي جعلكخفخيمت عآلجليعجن

ف جنمتلك  عخمخي عخللكقمغ عخفجههت  .عجنخيلكمس عجن
 أدسطم األحصطن اذثطبتط

ق نمعستيطجل :  عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل معمتمئس عمل خمسهبخليعن ظجلمثلكن جغلكجعتمل معجيمبمك عجنحيهت
ن حصلك هنحيهتيع  جنسلكن يظن :خيمتجعهب ل يمثمل مض عخفحيلكَّـيع عجنخيمثمت:ظه ل  مض عخللكقفهظن ُّـهئ

ن حصلك ظجغيععحكتخييطعفَّـلك ُّـجيمب ق جنمثهئ ىط جنىعع نمغيطغ يعجنخيمثمت مض عخللكقف ه نهنحيهتيعهمك عجنحيهت
 .يطغ جعحسمك عحكتخييطعف عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملى نمغيعهثخصَّـىعن عخفحيلكَّـيعش حمهتىعن عخفحيلكَّـيع 

 ظحفيع هن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جنسلكن عحكتيطجللكألهتلك لكمبمك عخلهيلكظ ي هنَّـمتلكم خمس
ق  مض عخللكقفش نَّـ هن حصلك هنحيهتيعحمهتىعن عآلجلمثلكن معيعُّـيط ظن ي معحيهتيع ني ُّـهئ .عجنحيهت
 . عخفستمسجغيعغجعلكآلحكخصظ جلمت جلمتيطَّـ زهنلك ُّـخيمق

ك  خف)ص( .يعخفمئيطهنلكغ هن عجنثلكذ عجنهيمهش  عحلهئحممه
ي نخفخييعحممل عجنمتحييعُّـمل عجنت قَّـمك حصلك عجنسمثيط عحلمثيطقه جلمبمث ع)ص( ل عمل ممتلكغ عجنهيمبسهيملي خف ممتلكغ ... جنيعمغ

يعآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلجل(عآلحكهيلكق عآلقجعخيمل  .ضصص كصف): ي
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ونهن َّـمتلك خمسهبمن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عمل جحهئمتمل  نجحتمتخيملش نهنيععفَّـ هن عخفهبتمت ي

 : َّـىعن عخفهبتمتخيلكغ ي عحك حصلكش هن خمبمثيحممشنط يمثمل جنمثيغ عخفهبتمتخيلكغ عجنخييطهن:َّـمتلك
ن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عمل حم شخُّـ عجنبلكقه  نجحتمتخيملش نعخفهبتمتخيمل وجحهئمتمليلكجنخييعحملكظ ُّـمئسهب

 . ممهلُّـ عجنبلكقه معخيلكمليمثملجمحق عخفحلكيغ عجنىععمع
م عجنمئمثخنه مض هن كيمئيطهنجنىعع ُّـمئ  عهنهئلكن جعحسمك نعآلجلمثلكن...: مل عجنهيمه

فَّـلك  شاثصشصطت :ينمعآل طخمسهبخل عمل متمئسمع حممث نعهنتمتلكجلهتلك عخللكقف مض نمغ
:خمسخصن ] عخفهبتمتخيلكغ:ظه [نَّـش اثصتصسطت :نعجنثلكذ

 عجنمتمئمثٰهخل نعمغتخصل عجنبلكقه ممهلُّـ :طهّإظ ذسشلا بشعض خيتغ ٌدسم
ل مض ُّـينعجنٰهيط ض وهنخيخل النجض الحفلكك وهن ق نَّـش لكنجمحقر ي رمل هظهن ههنت  ي
غ عجنخيمئ ُّـمتتجهتلك َّـ عخفجه  عجنمئس هبىعع يُّـتخيمبل  قمميعن يمغل  عجنبلكقه نجلمب. جعلكجن

َّـ جعلكجنخيمئ جلمبهب جفمثهن هن عقهنهتخص نعجن َّـ هن نجن ف ي هنلك يمع  ني جن نمغ
قع ظن عجنخيمب مض هقنعمعلك حصلك يعن جفمثهن هن ي لكنيعُّـ نحميعضهتخص شجلخل  ينعي شيمثملحكخصألظ هظ
ف عآلهنيع هثهييغ مض عجنهلُّـ ُّـمبىغن مغ ....نعجن

ق َّـ جع شبطذشعض خيتغ ال ٌودسم فغ عآلهنيع هثهييغ مض هجغلكجعتمل هظهن مغ  مض ههن
ط جنىععغ هيقهنمل عجنخيمب ي ق يآلشلك عحل  هن جعلكجنبلكلك مليعخفختمه يمثملعجنميمثب جنسحكخصظ هظ

ش رتهب ي هنمغ نعجنحيلكَّـيع هن رتهب هنمغ جنمببلكلك عق َّـيعطعجنحيلك يضيط َّـ جفمثهن  هنخي
 خملكم عجنت َّـ عآلحكخصظ نمعمب. جعلكجنثلكذ نعخفهبتمتخيلكغ شميجعلكآلن عخفهبهئمتلكغ ينختتيس

جفلكمع مضش جلمت عإل قيض  حمال وسمكنعجنمت عخلمب جل عخللكقمغمل عآلحكخصظ ينظهنلك(: حمت
عن حصلك يمعخيمب ي يآلهث َّـ يعي ُّـخيمبهبهتلك يظمف  يعجنمتب ظخكلكق خصظعآلحك َّـىعن نعمل ش)جعلكآلمم

جنش عإل جلمبمث نظجن  عآلحكخصظ َّـىعن مملكهثمن لكينخف ش)غيبك علم  به استأثرت أو(: جعمئ

.عجنجهمثىط عجع جليعمح )ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف حصلك ُّـهئ مس شعجنحيلكَّـيع جل هَّـلكقجعمل جنمببلكلك هلكلكجنبمل جعىعنعهتلك قش حممث هنمغ  َّـىعن حممه
فعغ عآلحكخصظ همثملجلمبهب هنمغ ف يعيمعمهلكم ىجحتمتخيمل ي مغ ق ني شيعجنخيمثمت جعلكجن  آلَّـ خكخي

 . ... حممث جنمبخيمئ هنيطحف ني عجنمئس هبىعع عجنخيمئ
مغعقنش  عقن عآلحكخصظش نَّـ جلخل عآلحكخصظ جع  شحملكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت َّـ جن

ش نهثسبتهتلك عمل عيحك هثسبمل عخفلكَّـنجمحقَّـلك مغ فش َّـىعن عآلجلمثلكن يمثمل جع مغ  عمل عجن
 هنمتهتلك ه مض عجنخيخلش نخمسه حصلك هنحيهتيع:هظ هنمتهتلك جحهئمتملش هخمس:  عمل خمسهبخلمعمتمئس

 . مض عجنخيخلههتيعمثيغ حصلك هنحيجن: ش ظهجحتمتخيمل
هعخفهبتمتخيلكغ جعلكجنىععغ ممهلُّـ عجنبلكقه هنثالش نَّـىعع : نعخفهبتمتخيلكغ خمسخصن

 .عجنمئس هن عخفهبتمتخيلكغ ي جلخل جغلكجعتمل جن
 مممث ُّـخيمب هبلك عإل حكبحلكهث نمعخيلكملطعقن : حممبأل خممث

 هبىعع عجنمئس هن جفمثهن جلمبهب معخيلكمل جعلكجنخيمئ يُّـتخيمب يعهثخص جلمب عجنبلكقه يعن :خممبمتلك
َّـ هنلك ي عقهنهتلك هن مع َّـ نجن ف جن ني جلخل نحميعضهتخص ينعجن  ي هن يعُّـلكنش نمغ

قع و قنعغيمثملىععمع جنتمب عخفهبتمتخيلكغ عجنينعجفمثهن   ينعيش يمثملحكخصألظه مض عجنخيمب ظن ظ
ف مغ  .ُّـمبىغن عجنهلُّـ مض هثهييغ عآلهنيع نعجن

ن هن ينعجنمئس عيحفيع هن عآلجلمثلكن عخفهبتمتخيمل َّـ هنلك عحفتيس  عآلحكخصظ جعلكجنبجي
قش حمهت جنمثسمن مملكجنمئس  ر عجنىعه َّـيعآلنمعخفمئلكجعمبمل جنمبحيهت  .ي جعهييعك عجنهيلكقك نمع

 نحصلك هنحيلكَّـيع حممثهتلكش وَّـىعن عيجغلكق معحيهتيع مض هثجهمسغجعخيىش  نشحكخصظ ظجغلكقمبسنجنىعع حم
 حمهت شهنجعخيىش عآلحكخصظ ي هنحيلكَّـيع مكلكَّـيعغ حصلكش حمال ُّـهبهئ ظن هثخييعم جلمتهتلك خكمثأللك

ش حملكإل حكبحلكهث نمعخيلكمل نجفيطن ُّـخييعحمهتلك نُّـخييعم يعآلحص مض عجنخيمب ههنستمسجغيعغ
 .ظجغلكقَّـلك

ك عحلهئ ي هنمئيطهنمل خف)ص( .صط كصف: عجنثلكجنهن عجنهيمهش حممه



ضضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ؘؙ ؙأ ؠاؘ    

عجليط عجنيطخممثمئمل نعخفهتهب  :يعجنت جللكفغ هنلك معتهئيعق مض مممبخصغ عجنخييعحملكظنمل يهن عجنمئ
ل عآلهنهئلكنش  ض غ نهن مغ ل عجن ض م :هظهن ظ غ نهن مغ م عجن ظ  هن

هيعنعآلهنهئلكنط عق  غ نظ مغ مش نعآلهنهئلكن ممىعجن  عجن ظ  ستلكف عمل هن
ه ظنظ مش حمخص َّـ هن ظ  طحمهتخص ستلكف عمل هن

عغ عمجلكي َّـ فينظ: هنعجل مغ غش نمكلكَّـيع عجنخيمب  مكلكَّـيع عجن مغ ل عجن ض  هن
ل عآلهنهئلكن ض  .هن

عجليط ي هنمئيطهنت عجنت خل هبلك خجف مض ملخملكم ظلكأل عجنيطُّـ معيعممنجنىعع   جلمف خم
جفمثيط جفيطغيظنحملكجلمب  :عجنت َّـ هنخيمت ل  هنمتهتخص ي عحلمئمثمئنَّـ ل  ظجفيط عجلتبلكقه عجن

ف جنىععمع نُّـمئتٰهمث مغ  ....عآللكالم عجنىعه ُّـمبح عجن
ف:ظه [ عجنحيلكَّـيع هن عجنحنظيحممشن:  خملكميجغ مغ و هنلك ُّـيطقيظنمَّـ ]  عجن  شم جع عجنحنظى

غ مغ غ عخكلكقغيظن عجن :ُّـخيمت .  ... عخكلكقغ عجنمثىنعجن فهمغ مغ  . عمل مكلكَّـيع عجن
فعقنش  مغ غ جلمتيط عجنخييعحملكظ َّـ مكلكَّـيع عجن مغ ل عجن ض جنمثيغ ن ل حمهب

ف مغ م جعخييط قجن ل عجن هيش ي ظنيمثملحمهت عجنىعه معمئتٰهمث عجنجيبمثخيمل عجنخيمبهب: عق ُّـمئ
 .  ... عجنمثهعخكلكقغ نعآلهنهئلكن شنُّـحيهتيع جع ظجفهئلكهنهتلك

ل جن شهنهئلكنيظن عآل :ُّـخيمت ض ش جع مكلكَّـيع شهن جل جنمثيغ عجنخيمب ض  نهن
 .عجنخيمب

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ )ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعططصك: مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ططص كصف: عحلمثيطقه

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعططصك:  مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ططص كصف: عحلمثيطقه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
فعقنش  ه عخفتخيخل علكالخملكش حممشقع خممبمتلك  جمحقيُّـملعحص َّـ جممثمك شحمخيمتيطهثلك نمغ  يعهثي

ه ظلكق هنتخيمثمتلكطشهنعمغمك غ معخيخلين عجن آلي همغ ي هن عجنتخيمثمتلكغ مض خمبلكم عآلهنهئلكنط جنىعع ي
ظ شهعمغبملن جنمثسمن )يُّـمللكجلتبلكق جممثمك عحص جع:ظه(حملكجنىععغ هبىعع عيجلتبلكق   ني مع

غ ُّـبيطظ هن عجنتخيخل يعهثخصه مض خمبلكم عآلهنهئلكن نعخفهبهئ ظجعيطعش نه نعمغبمليجعمسشلك مغ ي عجن
مح نعآلجفيطيعآلنم عجفيطيُّـمل نعجنمهمئ عجنيعجع م نعمغمكيُّـمل نعجن ش هش حمهتمتلكم هثمئ  نجحهئ

عجفيطيُّـمل هنمئلكن عآلجفيطيعننجفمثهن   جعلكجنمتسبمل عمل عخفيععمعمك عجنت معمسجخ ه جعلكلكيُّـمل نعجن
جعخالم  ل ي هثسبه نمكلكَّـيعي هثسبه جعلكجنمتسبمل جنمبت خمبمبهتلكش حمهت جعلكلكهخييطَّـلك نمكلكَّـيعجع

ط عق ي مكلكَّـيع مض خمبلكجنه عجنىعه َّـ جعلكلكيُّـملجممثمك عحص حملكجنحيلكَّـيع نعجنبلكلك  ل  هنجيمب
عجفيطيُّـمليُّـبيطظ هن عجنتخيخل عجنىعه جعلكلكمت عآلجفيط  .يُّـمل نمكلكَّـيعن عجن

ف َّـ هنمئلكن عجنتخيمثمت مغ مثمك  نعجنثلكذش نجعلكلكمت َّـ هنمئلكن جميعآلنم خليحمحيلكَّـيع عجن
 .يُّـملعحص

نعقنش  جن غ :حمخيمتيطهنلك ُّـمئ ف جع نمغ مغ ن عجن حمهبيععفَّـ جنمثيغ  شنُّـمههي
ف مغ  : هنيععفَّـيعهثخصش ن)ي نهنمئلكن عجنالمعخيخليُّـمل هنمئلكن جممثمك عحص:ظه( جعخص َّـ َّـ عجن

ف عجنىعه َّـ هنمئلكن عجنتمتىغم نعجنتخيخل جعلكجنتخيخل مكلكَّـيع مغ ي عجن ي  : ظن خمش نعجنثلكذيعآلنمي
محط  غ َّـمتلك ُّـيآلنهنمئلكن عجنمهمئ عجنيعجع مغ ف  َّـىعع عجن مغ مئلكجعمب عآلهنهئلكنش نقجن عجن
 .عجنبلكلك ي ُّـمئلكجعمب خظ

ن جلمف معمب عخفيعمعبمل يعش  شهثخي غ عآللكالخم(ُّـجيمبمئ مغ  عجنىعه ي )عجن
ط عق ي  غ عآللكالخم عآلجفلكلك مغ ُّـمئلكجعمب خظش حملكآلهنهئلكن ي ُّـمئلكجع قجن عجن

 .  َّـ جنمبتهيهتمث ي جنمبتخيمثخليعهثخصهنمئلكجع جنتمب عخفيعمعبملش نَّـىعع عآللكالم 
ضينظهنلك ط  عآلهنهئلكن نهن ش ي هثهييغ عجنخيمب ش حمهت مكلكَّـيع عجنخيمب  جنمبخيمب يآلنجل

محه نَّـ هنيعمعبيشهلكجعلكلكمت مح نعمغمك ش جعلكجنمهمئ عجنيعجع غ هنعجنمهمئ عجنيعجع مغ  جعلكجن
مح عجنىعه َّـ ه هنيعمعبجيمليمثملعخفمئلكجع جنسهنهئلكنش حمتمب عجنمتسبمل عجنخيمبهب  جعلكجنمهمئ عجنيعجع



طضص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ش نقجن عجنمهمئ نعمغمك  .جعلكلك عجنخيمب

ش َّـىعع عجنخيمب عقع مكهتيع نظلكق ممثحقع  .يُّـتمه جعلكآلهنهئلكن جلمتيطَّـلك ُّـهبهئ ظن شههثخي
ف نمكلكَّـيع عجنخيمبعقنش  مغ غ نعآلهنهئلكن نظهيلكن جنحيلكَّـيع عجن مغ  .حملكجن

ش : ملظلكأل عجنيطُّـ معيعممجنىعع خملكم   نَّـ ل  اذوثظةيثظ احتبطرأ ّأنحملكجلمب
ف  َّـ :ل  ]هن عيجلتبلكقُّـ [عحلمئمثمئ هنمتهتخص مغ هنخيمت عآللكالم عجنىعه ُّـمبح عجن

جفيطغ نَّـ عآل [يهثمش حمطهيينظجنىععمع نُّـمئتٰهمث  عظ ]لكالمعخفخيمت عحلمئمثمئ جنمب  زهن حف
ف: ظه[ مغ ف ]عجن مغ ُّـمل [زعجنالقهنمل عجنبمثمتملش حمحمئمثمئمل عجن حيهتيع ي معجفمثهن   ]يمض جممثمك عحص
ظجفهئلكن جفمئمثمئمل  [ ظجفهئلكهنهتلكيتحمئمعش ني  ]هبىعع عآللكالم: ظه [ جعيعيحيهتيع مع

ف مغ ف مض ممالن عخفحمئيعي ]عجن مغ جل َّـىعع  [مئخلش جلبلكقغ جلمتي جعلكجلتبلكقنش نمكلكَّـيع عجن
ش ن يطقم جع عجنحنى هنلك ُّـيظنم ظ َّـ  عجنحن عجنحيلكَّـيع هنيحممشنش ]عآللكالم غ(ظ هنمت مغ  )عجن

جفيطغ عجنىعه َّـ عآللكالمظه [ عجنمثهعخكلكقغ  .  ... ] عمل َّـىعع عيجلتبلكق هن عجن
جفيطغ عحلمئمثمئمثمل ل نممخص معمئيطن ل َّـ جلبلكقغظ :وبصطضه هن عجن ي ي جفيطغ عجنت ي ي  جل عجن

همعمئب عجنميحقش حمهت نجفيطغ هنجيمبمئمل نجعسمثجيمل هن مجمث عجلهتلكغش جعحمثهن مس معجك ه م ه
فش حمال ُّـجهىع جلمتهتلك خظش ني خظ جمحقَّـلك مغ وجنميحقَّـلك مصلكي مض عجن ه ي نَّـىعع عخفخيمت هن . ه

جفيطغ َّـ ظنم خظ معحيهتيع جع عجنىععغ عجنمئيطحكمثمل يعجن ي حممششلك جلمتيطهنلك معتجمف جنمتهيسهتلكطوي  شي
جفيطغ عحلمئمثمئمثملش حمال معحيهتيع ظنم هنلك معحيهتيع عي هبلكش  قَّـلك عآلنم نَّـ عجن يمعحيهتيع جعحيهت ي ي ي

جفيطغ هبىعع عخفخيمت َّـ عآللكالمط ه نعجن ف ي ُّـمئب عجنميحقط آلهث هنجيمب ي آلشلك حكمتىط نمغ و ي
جفيطغ ظنم خظ ُّـمبح عجنىععغ مض معخيمثمتهتلك هنجعسمثيش ي هن مجمث عجلهتلكغش حمهتىعن عجن وي

فش ظه مغ زعآلنمش نَّـ هنلك ُّـخيمق جلمت جعحيلكَّـيع عجن ش نُّـجهلكق عمل ع :ي ف ُّـحيهتيع جع مغ ىن عجن ي
غ(هَّـىعع عخفخيمت جللكفغ جعمبهيىح  مغ ن جع : ىجفمثهن ُّـمئلكم) عجن عمغمكش نُّـخيمت ف عجن مغ عجن

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( . ططصك:  مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف عخفجيمب عجنبسمثيش عجنسخي عجنىعه ي ُّـمئلكجعمب خظش نجنمثيغ جن جعيطعُّـمل ني شلكُّـملعجن  .ىمغ

قن  ف نظجغلكقن ي معحيهتيع عي جعخييط معخيمثمت عآلنم نمكهت مغ يجغ عن ظجفهئلكن عجن ي ي ي ي
ن مملكجنخيمبمل  ق عآلنم معهئ جفيطغ عحلمئمثمئمثمل عجنت َّـ عجنحيهت ط نجنىعع حممشن عجن يعآللكالخم يي ي

ف عجنخيمبهبمثمل نعجنخيمثمتمثملش نعآلحكخصظ مغ ق ظجفهئلكن عجن ىجنحيهت ي  نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعآلجلمثلكن ي
ق عآلنم عجنىعه َّـ  خم جلمف عجنحيهت خم جعخيٰههتلك جلمف جعخيىشش نعجنهئ ُّـت يعخللكقمغمثمل ُّـت يي ي ي

جفيطغ عحلمئمثمئمثمل هنتمئيطهنمل جفيطغ عحلمئمثمئمثملش حملكجن هعجن ي ي  .ه قمعبمل جلمف عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتملي
ف جفمثهن معحيهتيع ظنيشعقن مغ ه حمحمئمثمئمل عجن ي ي معحيهتيع عي جعلكآللكالمش ني شي

قعش يمعتحمئ ظجفهئلكن هث معخيلكمل جللكخفلكش جعمهحقعش خملكَّـيععش هث ه معمب عحلمئمثمئملش نَّـ مم ه ه ه
ف ل عي جعلكجلتبلكق  مغ يحكهبمثخيلكش نجمحقَّـلك هن عآلجفهئلكن ل ظجفهئلكن معمب عخفيعمعبمل هن عجن ه

جفيطغ عحلمئمثمئمثمل ف مض ممالن عخفحمئمئخل . يَّـىعع عآللكالم عجنىعه َّـ عجن مغ ينمكلكَّـيع عجن
ى جل َّـىعع عآللكالمط حممشن عجنحيلكَّـيع هن عجنحنظ َّـ ظنم هنلك ُّـهجلبلكقغ ي م جع عجنحنظش ويطقي

وحممسنم هنلك ُّـيطق ى ني جن فُّـملش نجلمتيطهنلك ُّـمئ مغ ف علكالخم نحكخيت عجن مغ : يم هن َّـىعع عجن
ف  مغ غ عآللكالخم(نعمغمك عجن مغ ش حمهتىعع عخكلكقغ جنىعجن عآللكالمش )نَّـ عجن

ه: ظه ههنجيمب ش هنجيمب  . ي ُّـمئ مض خمبلكجن خظ ي شلكُّـمل جن
ىح حممث و ُّـالجفعجنىعه َّـ ل  هنمتهتخصيعجنمتسب نَّـ ل واذثطين رن االحتبطرظن :خملكميجغ 

َّـىعع عيجلتبلكق : ظه [يظهث يخكجفيطغش ني عز عيقمعبلكلكمثمل عجنيععمغخيمل عمل عجنخيخل عجنألعجنيعخملك
ق عجنيعخملكأل جفيطغ عجنمتسبمثمل نمكهت ف جعخييطيعهثخص ]يهن عجن مغ م عجنخيمب   ُّـمبح عجن عجلتبلكق حل

ف: ظه [يُّـلكنع مغ زمئتٰهمث عجنجيبمثخيمل عجنخيمبهبمثمل مععجنىعه  ]َّـىعع عيجلتبلكق: ظه [ش حمهت]جنمب
ش ]يظجفهئلكن عجنجيبمثخيمل عجنخيمبهبمثمل: ظه [ظجفهئلكهنهتلك ]هبىعع عيجلتبلكق [ش نُّـحيهتيع جعهيينظ

جفيطغ عجنمتسبمثمل [ عخكلكقغ عجنمث)عآلهنهئلكن(ن يحملكآلهنهئلكن عهثخص َّـ عجلتبلكق عجن  .  ]ي

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( .ططصك:  مخهتمثيط عجنمئ



صطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
يظن عجنىععغ عآلحصمثمل عخفمئيطحكمل هن جفمثهن َّـ : هخميط جلمبهبمن حكلكجعمئلك يظهث :وبصطضه ي ي

ُّـمل عخفجيمبمئملش خفلك خضمبمن جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلكش مكهتيع عجنتخيخل عآلن يجممثمك عحص يي ي مش نعجنىعه َّـ ي
ش جغ عجنخيمب  يهنمئلكن جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جلمف هثح عجنخيمب عآلمجلكمظ عيهثيطهنلكمغ ي
يعجنتهيمهمثحل مض عجنتخيخل عجنثلكذش جغ مكهتيعغ عآلحكخصظش جغ مكهتيعغ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  ي ي ي
عحكجيمل عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  عحكجيمل معمب عآلحكخصظش جغ مكهتيعغ عآلجلمثلكن عخللكقمغمثمل جع يجع ي

ونعآلحكخصظش نمم هنيعمعبمل هنتمسحفيعغ هن َّـ يو هىعن عخفيععمعمك معخيتمق هنحيهتيعع نقخممثمئمل خفلك خمبمبهتلكش ي ه
هنمعمب عجنت خمب معخيتمق قنجفلك نجفمئمثمئمل  .ي جنمبهبتمسحفيعغه

يظن عجنىععغ عخفمئيطحكمل عجنت ي ُّـهبهئ ظن معمتلكحصلك عآلحمهتلكن نعآلنَّـلكن : يجغ عجلمب ي
يجعخييط ظن معتجمف نمعحيهتيع جنمتهيسهتلك جعمتهيسهتلكش سمه جعىعجن عجنخيمب عآلمجلكمظش نَّـىعع هنلك 

يُّـخيمق جلمت جلمتيط عجنخييعحملكظ جعلكجنتخيخل جلمب عجنىععغ : ي عآلنمش نمعخييعُّـهي جلمتيطَّـ َّـي
ن جن يجعلكجنىععغ هن جفمثهن عآلجفيطُّـمل عجلهبخيمثملش حمهت ُّـمئ هنمل : ي يعن ظنم عخفيععمعمك عخفخيمب ي

فش نخميط ُّـخيمق جلمتهتلك جعخيىش عخفحمئمئخل  مغ معمل هنيعمعبمل عجلهب نعجن ينعخفسخصغ عخفمتخي ز ىي
ش نهنمئلكن عجلهب نهثح قجن ش نجفرضغ ظجفيطُّـمل عجلهب  .  ...يجعحمئمثمئمل عحلمئلكأل

ي معخيلكمل نمملكن َّـىعع  ش جغ ُّـمتحييع عحل يعجنخيمب جلمف هثح عآلمجلكم ي عجنتهيمهمث
ق عجنىععغ جنمتهيسهتلك جعجههسنشلك هن هنحيلكَّـيع  ش ظه مكهت جنىععمع جلمف هثح عجنتهيمهمث
ش  فغ مض قعمع عخفجيمبمئمل جلمف هثح عجنتهيمهمث مغ عجنجههسننش حممثخيمب مجمث عجنهئخصيغ عخف

ينَّـىعع هنلك ُّـسهب جلمتيطَّـ جعلكجنتخيخل عجنثلكذ ممخص معمئيطن ي ي  . ى
يجغ عن َّـىعع عجنخيمب  نش نجعىعجن معتحمئ عجنهئثيعغ عآلهنهئلكهثمثمل ي يُّـستتب عخفخيمب ي

ف مجمثخيهتلك عمل جلخل نعجفيطغ نخظ نعجفيطش  فعغ عيقمعبلكلكمثملش عجنت معخي مغ ونعجن و و ي

.طضصك: جنجيلكأل عآلجلالن مض عخكلكقعغ ظَّـ عآلحصلكن: عهثحييع ممىعجن )ص(
هعجلجلك )ص( هث .ضضصك: ط نهنمهبلكف عآلهثيغصصصك: ق عجنبمثلكن جنمبمئ
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ف عمل  جفيطغ عجنمتسبمثملش ظه عجنمتحييع عمل عجنهئثيعغ جعخص َّـ معخي ينَّـىعع َّـ هنخيمت عجن
فعغ عآلهنهئلكهثمثمل  مغ ن مجمث عجنيعخملكأل عخفتهئثيعغ عيقمعبلكلكمثمل نعجن جفيطغش حمتهئ يعجن ي ي

جفيطغههثسبلك يحمبخييط ظن معتحمئ عآلحكخصظ عجنخيمبهبمثمل معتحمئ َّـىعن عجنهئثيعغ . ه قعمغخيمل عمل عجن يي
جفيطغش ف عمل عجن جفيطغ  عجنت معخي ن َّـىعن عآلجلمثلكن نعجنهئثيعغ ل عجنت َّـ عجن نمعهئ

جفيطغ عجنىععمعمثمل يعجنمتسبمثمل ل جعخييط عجنخيمب عجنىعه ُّـتمب عجن  .ي
جفيطغ  عخمخيمثمل جعخل عجن عقم عجن ينجعىعجن ُّـتبخل ظجفيط عجنهي جفيطغ يعحلمئمثمئمثملي  نعجن

ق يعيجلتبلكقُّـ ط آلشلك ظنم مكهت ن خمب عجنخيمب جفيطغ عحلمئمثمئمثمل معهئ يمل عجنمتسبمثملط حممشن عجن ي يي ي
ف جعمئمثمل عجنتخيمثمتلكغش حمهت عجنتخيخل عآلنم نمم  يجنمبىععغ عجنميمثبمثمل نَّـ عجنسبمك مض نمغ ي ي ي يي

ومعخيخل ط آلن عجنهئثيعغ ي ن جعخييط حتمئ عجنخيمب جفيطغ عجنمتسبمثمل حمتهئ ي جمحقَّـلك ُّـمسجخ جعخييطَّـلكش نظهنلك عجن ي ي ي
جفيطغ ي حتمه عي ف عمل عجن جفيطغ عجنمتسبمثمل يعجنت معخي ن عجن ط نجعىعجن معهئ  جعخييط عجنخيمب

ههنتمسحفيعغ ش جغ ي جفيطغ عحلمئمثمئمثمل جعمسممثيع هن هنيعمعبملط آلن عجنتخيخل عآلنم ُّـمبحمئ عجنخيمب ي جل عجن يي يي
جفيطغ ف عمل عجن ن سمئ عجنهئثيعغش نَّـىعن عجنهئثيعغ معخي نش جغ َّـىعع عخفخيمب يعجنخيمب جن هنخيمب  .ي

جفيطغ عجنمتسبمثمل جعلكآلهنهئلكنط آلن عجنهئثيعغ َّـمتلكم ممث ينُّـخيمق جل َّـىعن عجن ي ه عهنهئلكهثمثملهيعغز  ي
هنقخملكأل عقمعبلكلكمثمل جفيطغه قعمغخيمله نهثسمكي  . عمل عجن

: يخملكم عحلهئمث جضهبيط قضلك عجنمئهبجهأل مض معخيمبمثمئت جلمف َّـىعن عخفجيلكجنمك مض عجنتهبهتمثيط
ي عخفجيمب: ظه[يعهث ... ف مكلكَّـيع ] عحل مغ ف نجضىش عجنهيخيمبمثملش نعجن مغ هدم عجن ز

قش حمحيهتيع جعمتهييغ قعمع جن ق نجعحمن عجنحيهت متهييغ هجعىععمع هنحيهتيع جنميحقنش حمهت دم عجنمت
ش حمخيمبهب  ش حمخيمب ممخصيمع ش نممخصيمع هثهييغ قعمع ىقعمع عآللكالخممثملش حمخيمب هثهييغ قعمع و ىو ى ىى ىى و ىز

ش ني معهئث يجعمتهييغ قعمع جلمب جعهئخصيمع ى هى ش حمهئخصيمع هنستجمتزملى ش هيع مض قعمع  مض قعمع
ش حملكآلخكمثلكظ  مغ ق ممخصيمع نهنحيلكَّـيعَّـلكش نعخفحيهتيع جلخل عجنحيلكَّـيع جع نعآلخكمثلكظ ظ

ش حمخيمبهب جعههنستجمتزمل ق ممخصيمع مض ممخصيمع . متهييغ قعمع جلخل عجنخيمب جعهئخصيمع نظ
ش نقجن َّـ عجنتخيخل عآلنم عجللكهن جلهبمث عجنتخيمثمتلكغش  يحممسنم هنلك معخيخل جع معخيخل جعخيمبهب ي يي ي ي



صطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
لك جعلكجلتبلكق ظجفيط  ي عآلنمش نمض قجن عخف ش نُّـسهب جعلكحل هآللكالخم نعجفلكلكت و ي يى

قَّـلك هنستجمتيمل هنجعلكجلتبلكق نعجفيطش حممبخص نمغيط ممخصيمع نظ ي ه ظَّـلك  لكمبمك مغالش مض قعمعو
قن عجنىععجخش حمحيهتيعغ ظحكخصظ نظجلمثلكهثلكش نمعخيمب جلمبهب هبلك نُّـسهب  يحمتجمف هبلك جعمت ىه ي ه ي

عجفيطُّـمل عآلنملش نعخفيعمعبمل عآلحصمثملش نعجنتخيخل عجنثلكذ يجعلكجن ي قَّـلك ط نهنيعمعبمل عجلالظشي  حمحيهت
ههنهيمهمبمل ن مغلكهنه جحتلكقغي ي حصلكش جغ نمغيط عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن ه مض عجنخيمب نجفرضغ عجنبجي

قَّـلك هلكلكجنبمل هآلهثهيسهتلك نجعخيٰههتلك جنبخيىشش نَّـ ظُّـٰهلك مملكن  جنالحكتجالظ نَّـ مكهت
قن عجنىععجخ مض  قَّـلك مض عيحكتجالظش حمحيهتيع جعمت يلكلكجنبلك جنىعجن عيحكتجالظ جنمثت مكهت ه
ه جلمف  قَّـلك هبلكش نعحكت ق معمب عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن مض عجنخيخلش حممثت مكهت يظ
م  ي عخفخمب ي عجنثلكذش نعحل قش نعحل ق جفرضغ عجنحيهت يعجنخييعكش نُّـسهب هبىعع عجنحيهت ى

ق  ش حمحرضغ عجنحيهت ن نعجفيطغجع  ه جعحسمك هثهييغ عجنىععغش نحضتمبهيملهنجفرضغ عجنبجي
هثلك حضتمبهيتخل جعحسمك هثهييغ  ش نجنمثيغ ظن معهئ ق عجنخيمبهب نعجنخيمثمت يجعحسمك عجنحيهت

غ هنيعمعهيخيمل هعجنىععغط آلن عيجغمت قعغيي فش نعيحفتالم مض عجنحيهت مغ  .  ... مض عجن
ف ني عخفلكَّـمثمل هن جفمثهن َّـ َّـ يجغ  مغ ل عآلهنهئلكن جنمثيغ َّـ عجن ض يعن هن ي

ل جعمئجي عجنمتحييع جل عجن ض فط آلشلك هنخييطنهنمل هبىعع عجنمبحلكلش نعهثخص هن يمغ ه ي
هعآلهنهئلكن َّـ عجنتخيخلش نعجنتخيخل َّـ عخفلكَّـمثمل هنمئجكهثمل ي ي عم ي فش ظن َّـ ظجف مغ  جعلكجن

ف نهثسب نعضلكحملكمع مغ  .عجن
ق عخفجكمعبمل جلمبمث هن  جللكغ عآلهنهئلكن نهنتخيمبمئلكمع عجنت َّـ عآلهن ض يعقنش حمهب ي

جنمثمل ل جلمف عخلالم جعخل عآلخعخممثخل جنمثمل نعخفخيمب يعخفجخي ي نعخفجهلكألخل ل نعحليطنغ ي
جللكغ عهثخص َّـ عجنتخيمثمتلكغ عجنمتسبمثمل جعلكيظجيالف  ض ينجمحقَّـلك هن عخفتخيمبمئلكغش حملكخف ي ي ي
هعجنخييعحملكذش ممخص معمئيطن عجنهئالن مض قجن هن ظن عآلهنهئلكن جلبلكقغ جل مكلكَّـيع عجنخيمب  يي

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ )ص( .صطصك: مخهتمثيط عجنمئ
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هنلكغش حممشقع مملكن عجنهئالن مض  ف جعمتسبمل عمل عخفخيمب مغ وجعلكجلتبلكق مخلكُّـىغ عجنخيمب جل عجن

يعجنتخيخل عآلنم نعجنثلكذ عجفيطُّـمل ل حممتخيمق جلمت جعلكجنمتسبمل عجنخيمبهبمثملط :  ل ظهي يعآلجفيطُّـمل نعجن ي يي
وحتتلكف عمل هنتخيمب: يحممشن َّـىعع عجنخيمب هن عحلمئلكأل قعغ عآلضلكحمملش ظه ن ي ي جفت ُّـهئ

يجلمبخصش نعي حمال جلمب جعال هنتخيمب ي  .ه
يحملكجنتخيمثمتلكغ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عهثخص مكهتيعغ جعخييط ظن جلمب قعمع جعىععمع جنىععمع  ي

ش نجلمتيطهنلك جل يمب جعهئخصيغ قعمع نمغيطغ عآلقعفغ عحلبمثمل عجنت نجلمب جعهئخصيغ قعمع ى
ق حمحيهتيعغ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملط جنىعع حمهتىعع عجنخيمب ستلكف عمل مكلكَّـيعش  عخمتٰهمن عجنحيهت

هن َّـ عجنتخيمثمتلكغ نعخفلكَّـمثلكغ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نش نهنخيمب ينَّـىعع عجنخيمب جن هنخيمب  .ي
ف نظهيلكمع  مغ عم عجن هنلكغ ل عهثخص َّـ ظجف ينمعمب عجنتخيمثمتلكغ ل عجنت َّـ عخفخيمب ي

ط عق ي ُّـهبهئ آلجفيط ظن عجنت هن حف ف عجنيطعم جلمف جعلكلكمت مغ يالحصلك ُّـخييعم مكلكَّـيع عجن ى
ف ي  مغ ي عي هن حفالم معخيخل هن عجنتخيمثمتلكغط عق عن عفقعم عجن يُّـيطقم مممت عحل ي ي ي
ن عي مض جللكمس  عم نعجنمههيلكغش نَّـىعع ي ُّـهئ يسمه عي هن حفالم معمب عآلجف ي

جفيطغش حملكآلفقعم عهثخص نخم جلمف ظهي ن عجن ق عجنهئثيعغ نجعجي ف يعجنهئثيعغ نمكهت مغ لكغ عجن
ش عخفستهتمبهئمل حممثهتلك ل ظه عم عجنالجفمئمل جن مض هنيععمعب : يعجنت َّـ َّـىعن عجنتخيمثمتلكغ نعآلجف

جفيطغ  ن عجن ش نجعلكجنتلكمظ حمتهئ ف ننجفيطمع مغ عم ل ظجفهئلكن علكالم عجن مض معمب عآلجف
ن عجنهئثيعغ نعخلمب مكلكَّـيعغ حممثهتلك هنعآللكالم جعلكلكمتمل مض َّـىعن عخفيععمعمك نمعهئ  .  ه

يىععغ معتخيخل ظنيظن عجن :يحمتحمه عمل َّـمتلك  يمثملش نَّـ عجنمتسبمل عجنخيمبهبيعآلنم ي جعلكجنتخيخلهيي
ش نجلمتيطهنلك ُّـخيمب قعمع جعىععمع جنىععمع  جعخل عجنىععغ نهثهيسهتلكش حممثخيمب هثهيس جعمتهيس جنمتهيس

َّـلكش نجلمتيطهنلك معمتهئجه جن ممخصيغ قعمع حتمه ظ حكمثخيمب ممخصيغ قعمع نظحكخصيحممشهث
في عخلمق جلمتهتلك مض ز عخفخيمقيمثملعحليعمممل عحلب ا  ّكنت ك ا فأحببت أن أً

ُ  حممثمبىغن ....فَعرً

عجليطش جنمبسمثيط عحلمثيطقه:  عهثحييع)ص( .ططص كصف: يخف مخهتمثيط عجنمئ



ضطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
عقن َّـىعن عجنهئخصيغ عجنت ه جعلكجنهئخصيغ نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغ جلمبىهن َّـىعع عجنخيمب  جعمب

 عجنىعه  جعيعخللكك عجنهئخصيغ جن يقهن ن هن َّـىعو ممخصميمم يآلنَّـ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملط 
م ...:  عحك هن عآلحكخصظط نجنىعع خملكميجنهئَّـ عجنخيخل عجنثلكجعتمل عجنالقهنمل  جعخييط عجلتبلكق حل

هيش نُّـحيهتيع جع ظجفهئلكهنهتلكش يمث لكبمثخيمل عجنخيمب ظنلكَّـلكش حمهت عجنىعه معمئتٰهيعجنخيمب عُّـ
 . نَّـ مكلكَّـيع عجنخيمبش عمل هنلك ُّـحيهتيع:ظه نعآلهنهئلكن عخكلكقغ عجنمث

 نجنهئ خفلكقع مكلكَّـيع عجنخيمب َّـ عآلهنهئلكنط
عغ    حممثهتلكجلمب عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش نَّـىعن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل ييظن  جعخييط يعهث: عجل

ف ني عجنخييطنط يمثملعحكتحمئلكخم مغ ف نييآلشلك عجن مغ  جضلكجنملش حمهت جحهئمتمل  ي نعمغبمل عجن
فط حمحمئمثمئتهتلك مغ ف نجليطن عخمتٰهلكظ عجنخييطنش حملكآلهنهئلكن عجن مغ  جليطن عخمتٰهلكظ عجن

ه فهنظ فش نحكمبمك : جلمف حكمببخله هنمبىغنهن خملكألس نمغ مغ  حكمبمك ذنقغ عجن
 .ذنقغ عجنخييطن

هعقنش  هحملكآلهنهئلكن نظ غ نظ مغ ش نعجن حم َّـ مكلكَّـيع عجنخيمب ظ   هن
ف مغ حم َّـ مكلكَّـيع عجن ظ  .هن

عجليط )ضص( خجف جلمف عخفجيمبمك  مضظلكأل عجنيطُّـنجنىعع حممئيط خملكم   هن خم
جفمثيط ف ين عآلع...: عجنت مغ هنهئلكن جلبلكقغ جل مكلكَّـيع عجنخيمب جعلكجلتبلكق مخلكُّـىغن جل عجن

هنلكغجعمتسبمل  .   عمل عخفخيمب
 هنمت مض َّـىعن عجنيعمعبمل عجنثلكهثمثمل هن ي معخيخليجغ:  مض هنمهبلكف عآلهثيغ عجنهيمتلكقهنخملكم

ف عخفجفمئلكألمئ مغ غيسهب جفرضغ عجن مغ   ليقهنمعسهبمثمل عجنحنظ جعلكحك  ل  جفرضغ عجن
جفيطغ عحلمئمثمئ جفيطغ عحلمئمثمئيمثململ نعجنهئثيعغ عجنمتسبيمثنهن خكمسشلك عجن  يمثملش حمالهثتسلكغ عجن

 يمثمل مجمث عآلحكخصظ عآلحصمنمتسمك عجنمث عجنهيخي نعجنتمسجغحقش حملكهثتسبى جعخص ُّـيعجنمثهتلك عحفتيس

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( جفلكغ صصصك:  مخهتمثيط عجنمئ يعخفهئمثملط عجنهيت ).ططص(ش عجنبلكغ صض كضف: ي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
غ جفرضغ يىغ مض هنمئلكجعمبتهتلك مض َّـىعن عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل جفرضغ عجنخيمب عخفسخصي مخمثيجغ .عجنمثهتلك

ظ هنلك حممثهمعسهبمثملل  عآلهنهئلكن عألهتلك جلمف  ل هتلك جع نهن خكمسشلك هن جفمثهن عجفت
ش عجنهئثيعغ عحلمئمثمئ جفيطغ عجنمتسبيمثملعحلمئلكأل جليمثمل نعجن  . ...يمثمل عخفجهب

 ؘ ؘ ؘؘّ  
ي عجنيعحسلكذ عجنىعه ُّـتخيخل وعجنمتزهييغ َّـ ه نعجفيطيعآلحصهيمثىش يظن عجن : حممثخص حكبمتلكجليعحم

 َّـىعع يظنن هثخييعم نَّـمتلك جلمبمثمتلك ظ جعخص ُّـمتلكحكبهتلك نُّـحيهتيع حممثهتلك جعحسبهتلكش و هنيعمعبمليمممض 
ي عحللكظمب جن هن عجنتخيخل يمثمل جعخييط ظن شيعف هن جفلكجنت عيهثيطهنلكمغ عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغ
نشيعآلنم  : نلك جن هنيعجفمبت ُّـهئ

 مض عجنمهمئ ي نمختيطش عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغي َّـ عخفيعجفمبمل عجنت معجههئ جعلكلك :األوخ
مح مغبهتلك عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتملشعجنيعجع  .ي مض عجنتخيخل عجنثلكذ نمعحيهتيع جعهب

 حفلكقف عجنمهمئ ي نمختيطش عجنيعحسلكذوعجنمتزهييغ مكلكَّـيع ي َّـ عخفيعجفمبمل عجنت معجههئ:ضصطواذثط
مح مغبهتلك نعحكتمتلكفع عمل هنمئتهش عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعحكتخييطعفشعجنيعجع  معحيهتيع شهتلكعه نعجنت جعهب

مح  .معمب عآلجلمثلكن مض عجنخيلكمس عخلمبمئ حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع
عقن عآلحكخصظ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت َّـ مض عحلمئمثمئمل جن نيمثمللكآلحكخصظ عآلحصحمعقنش 

و معحيهتيع مض عجنتخيخل عجنثلكذ هن حفالم حممثىشيعهثخص  ُّـسجي جلمبمثهتلك حممثخيعمغهتلك هن يعحص ي
ق شلك عمل عجنحيهت  و َّـ جفلكظ حممثىشيعهثخصي هنلك ُّـحيهتيع مض عجنتخيخل عجنثلكذ يحمهئش هنهئلكهن جعجي

قيظنش ممخص  َّـ عجنهيمثىش عآلخميطقونعجفيط ف ظ مض جليع معمب عآلجلمثلكن جنحيهت مغ مل عجن
 .ي َّـ عجنهيمثىش عخفمئيطق ظحفيعههيلكك جلمبمثهتلك حممثىشىرمك ظن ُّـ يعجنخيمثمتيعخللكقمغ نعجنتخيخل 

عقهنهتلك : األدظسطذشصغخ  َّـ عجنهيمثىش عجنىعه جعمقممت معحيهتيع عآلحكخصظ نجن
ي جعمتح عجنتخيخل نعجنتجهخيس نعجنتهبمثىغ مض هنيعمعبمل عجنتخيخلنهنمئتٰهمثلكهتلك يي  عجنثلكذش حملكجنهيمثىش ي

.طضضك: جنميمثمكهنمهبلكف عآلهثيغ مض خف هنهيتلكف ع )ص(



ضطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ف  عقهنهتلكش حمهت نمغ لك عجنجههسنن نعآلحكخصظ نهنمئتٰهمثلكهتلك نجن عآلخميطق َّـ هن

عجفيطيمثملمبهبجفمئلكأل عآلخكمثلكظ نظجلمثلكشلك عجنخي  .يُّـمل مض هنمئلكن عجن
 ل جعمبسلكن عحكتخييطعفَّـلك ل ه لكلكجنبمليمثمل عحلمئلكأل عجنخيمبهب جعخيىش َّـىعن َّـىعنيعن يجغ

ن قجن حكبب ش حممثهئ ف عخللكقمغ مغ ق مض عجن ي معخيلكمل و جنهيمثىشهلكعجنحيهت  ظحفيع هن عحل
 .جنمثجمثمك قجن عجنجيمبمك

عحكجيت عخفيطف َّـ:ّاذشصغ اثشظسو    يمثملمعمب عآلجلمثلكن عجنخيمبهبمعحيهتيع   عجنىعه جع
محط  ل  جلمتهتلك جعلكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمليظن هنلك ُّـخيمقل   مجمث يحممشنمض عخللكقف جل عجنمهمئ عجنيعجع

ه ف نعجنتخيخل عخللكقمغ ُّـ يهثخصع ش مض عجنهيمثىش عآلخميطقيهنلك َّـ هنتحمئ مغ يمببيغ جنبلكق عجن
عحكجيمل  .ي عجنهيمثىش عخفمئيطقجع

م  َّـ جعمقمممل يعهثخصي مض عجنتخيخل عجنثلكذ ه هنلك َّـ جفلكظيمم يعن :حممثهبهئ عجنمئ
 حمهت يمثمل عخلمبمئيمثملي عجنتخيمثمتلكغ عخللكقمغ مضه هنلك َّـ جفلكظينممعجنهيمثىش عآلخميطقش 

 .يجعمقمممل عجنهيمثىش عخفمئيطق
ف عقعحملكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  مغ ي ظلكقغ نحتمئمئمن مض جفمثىغ جللكمس عآلهنهئلكن نعجن ي

قجن جعمقمممل   َّـيعهثخص  نعجنجهجيع نعحلجيع عخللكقمغن نجلهبيعوعخللكقمغ ممخص مض قُّـيط
 .يعجنهيمثىش عخفمئيطق

ك جعهيمثٰه يعحلهبيط إل عجنىعه جلخل عآلجلمثلكن : خملكم عجنمئمثخنه مض خف عجنهيمه
ق  ش نمخ نجنجي جعيعك هث يعآلخميطق عآلخميطنش نخميطقَّـلك جعخيمبهب مض جممثمك قعمع ي ي

ف نعجنهئيعن جل هنهئلكهن شيعجنتجحل جلمبمثهتلك  نظهثخي نظمكهتيعَّـلك جعهبهيلكمعمثِّـ حفىغعأل عجل

 جفمثهن نقف جل عآلهنلكن عجنمهلكفم جلمبمث عخلمبجعلي نَّـىعع عجنهيمثىش َّـ عجنىعه حكهبت عجنيعنعُّـلكغ )ص(
جن صوت :عجنسالن خم روف غ  ّإن اهللا تبارك وتعا خلق اسما با م عجنهئلكمض...ً ش صف:  ظظ

جفمثيطش جعلكغ  .يش نخميط معمئيطن عجنهئالن مض جعمثلكهث)ص(ش عحليطُّـهن قخم )جفيطنغ عآلحكخصظ(ممتلكغ عجنت
.ىعجنت ُّـمهجيمبِّـ جلمبمثهتلك جعلكآلجلمثلكن عجنثلكجعتملن) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ططص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
غ نهنمئلكق عجنخييطن ننَّـمك   هنمتهتلك هنلك خمب عحكتخييطعفن حممسمميعنش نظنمغيط يجنهئيعجنميمث

يعَّـلك يش نفجعههنمتهتلك هنلك مملكن جحهئمتلك نظجفهئ جنىععمع جعمشمكهتلكق هنالجعيغ ظحكخصأل مض عجنمئيطن
 .معمئ نظجعيعنمسجعحهئهبت حم

ي حكهبيعهثخصن ه هنتيآلهث شي جنتمتىغجس ظممثيع جل عخفمئيطقط عآلخميطق ممىعجنى  مض يحمئ
مح نهنمتىغنهنيعمعبمل ه عجنمهمئ عجنيعجع  جل عجنهئثيعغ ظممثيع هن عجنثلكذش نَّـىععن عجنهيمثٰهلكن رلك ي
ف وعجنمتزهييغ هن لكنتهنيعمعب مغ  عجنيعحسلكذش عجنىعه َّـ عجنهيمثىش عجنمهلكفق هن عإل معخيلكمل عخف

 .يش ممخص معمئيطن جعمثلكهث حممثخص حكبنجع هنلك جليطع
. ي ُّـمتمئس جعلكجنهيمثىش عآلخميطق نعجنهيمثىش عخفمئيطقيعآلحصعجنهيمثىش : خملكم عجنمئمثخنه

ش نجعلكجنثلكذ سمه يمثملم سمه عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعحكتخييطعفعهتلك عآلظمبينجعلكآلن  مض عجنخيمب
عجعخيهتلك عقهنهتلك نمع  .معمب عآلجلمثلكن مض عخللكقف هن جن

 عجنىععغ يمثملجنينظ جعحسمك يحمبلكجنهيمثىش عآلخميطق عجنىعه َّـ عجنتجحل:  خملكميجغ
 يجغهنعمل عآلجلمثلكن فعألخصش   ُّـمه عجنهيمثىش هن جفرضغ عجنىععغ عجنمثهتلكشتهتلكينجعلكلكمتمث

 عآلجلمثلكن يمثملتهتلك نخملكجعمبيتهتلك نظحفيعُّـي جعحسمك مكلكَّـيعُّـيق عجنىعه َّـ عجنتجحليجعلكجنهيمثىش عخفمئيط
 .يمثمل عمل عآلجلمثلكن عخللكقمغيمثمل ُّـمه عجنهيمثىش هن عحلرضغ عآلحصشنعحكتخييطعفعهتلك

ظاهر وا شكيك  ا   جا  ال
ق نعجنتجحل مبخيمن جلمف ينجعخييط ظن علك ش حممثخص حكبيجعخييط ظن جليعحممن هنخيمت عجنحيهت

ُّـمسجخ عجنبحهن جل هنسمسجنمل عجنتجههئمث مض عخفحيلكَّـيع نعخفجلكمظ  شجعحلكغ عجنسلكجعمئملعآل
ش جعتحمئمث عآلخكتمثلكذ) ص( ك عحلهئ .صك: خف حممه
. صضك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
 .ي معمئيطن قجن مض هنبلكجفهن عجنبلكغ عجنثلكذ)ص(
ك) ض( .ضضك: ش جعتحمئمث عآلخكتمثلكذ عحلهئخف حممه



ططص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ي ف عحل مغ  .نعخعخملكغ عجنحيلكَّـيع نعجن

 مض هثحيلكن عخفحيهتيعُّـمل هملي حفلكظههنهئلكهثمل) عجنتجههئمث مض عخفحيلكَّـيع(نمعتسمتي هنسمسجنمل 
هثمثملنعجنيععُّـمل  ف نعن مملكن هنمتحخنع جلمتيط عجنخييعحملكظ مض مليعجنخييعحملكهثمث يعجنهئ مغ هط حممشن عجن ز

ي معخيلكملش ن ف نمعخيمثمت جعهبحيلكَّـيعن ههنلك جليطعن جلبلكقغي مم ينظقعغ عحل مغ ق عجن ي جل مكهت
ف عجنجهخيص نعي مغ يهثتسلكغ عجنمث حممئيشش حممشهثمتلك هثجهلكَّـيط جعخل هنحيلكَّـيع َّـىعع عجن

ومعهيلكضال نفقمغلكغ  .ي نعجنسهي نعجنجهيطغ نعجنٰهخيي مض عجنخيمبه هنتهيلكنمعمله
ش ممخص هثيعه ي ظمعهعَّـمتلكم هنحيهتيعيظن  هثيعه هثح: نجعخيبلكقغ ظحفيعه ي يظن  نظممهب جنمبح

م نعخفحيهتيعُّـمل مض هنيعمعبمل هعَّـمتلكم هنحيهتيع ش مملكخفحيهتيعُّـمل مض هنيعمعبمل عجنخيمئ  ظضخي نظحكهي
ين لكعزهث ي ُّـهبهئ عهثهئلكق َّـىعع عجنتهيلكض جعخل عخفحيلكَّـيعش جع عنجفمثهن . عجلخصفعغ  ز

لكق  ظحكيعجنيطقمغلكغ نعخفمئلكهنلكغ عجنسلكحممبمل نخضلكنقَّـلك عمل عخفمئلكهنلكغ عجنخيلكجنمثمل ُّـجههئ
م مض  هط جنىعجن حكخي عجنخييعحملكظ حكخيمثلك جفثمثثلك جنتحيعُّـيع )عجنخييعحملكن عجنخيهبحل(عجنسحق نعجنسمب ه

جلهتلك مض عخفحيلكَّـيعيجض ضمثِّـ هنلكَّـمثتهتلك نجعمثلكن جلمب نخم  .ي عجنبحهن مض َّـىعن عخفسمسجنمل نمع
جفيطغ عجنجهخمهمثملش حمهت : جعبمثلكن ظحفيع ف جلمتيط عجنخييعحملكظ نعجفيطع جعلكجن مغ هخفلك مملكن عجن ي

عجفيط جعخص َّـ  ف عجن مغ ن جعلكجنتجههئمث مض عجن جن في ُّـمئ هحفالحملك جنمهيطق  (ه نعجفيطهنمغ
هط جعلكجلتبلكق ظن عجنتجههئمث هنتهييعل)يعخفتمسحصخل ي فُّـملش نهن ز مغ ي جلمف حتمئ عجنهئثيعغ عجن

فش ن مغ ف حمال معجههئمث مض عجن مغ  هنلك هثجهلكَّـيطن هن يمميعهثتهيلكظ عجنتخييطف مض جفمئمثمئمل عجن
ه مض عجنجهيطغ نعجنٰهخي جعخل عخفيععمعمك حمهت ممثيعغو نمعهيلكنغوممثيعغ  مض هنحيلكَّـيع ه نمعهيلكنغي

ف نخضمبمثلكمع مغ  .يعجن
ه مض قجن هث م عجنمئ شلكه جفمئمثمئمل عقع عحفتمبهيمن: ُّـمئ ه ظن وظ خ مض  جعهئ  ظخم

ق فنن معخييطف نعخم عمل عجنحيهقعمغي قجن جلمتيط عخفحمئيهئي ظن ظخكيط ظن ظنمل حم ظخميطن  يهت
ف نو مملكهثمن هن جلمبوجفمئمثمئمليه عحلمئمثمئمل عجنحيلكَّـيعغش ظمض  ي ُّـستخييط ه نجمحقرلكش حممئلكجعونمغ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ق عحلمئمثمئمل هن جفمثهن َّـ ظمع هنمتهتلك هن جفمثهن مك قَّـلكيجنحيهت يظن  ظحفيع هن وخملكجع مض هت

قعهتلك جعحسمك هنعخفهيلكضمبمل نعجنتهيلكنغ نعخم. يعجنهئ مض همئمثمئمل نعجفيطغعحل  جعخل مكهت
ي معخيخل معمب عحلمئمثمئمل معخيمثمتلك حضلكجنهيلك جنتخيمثمتعآلهنيع عخفحيهتيع عخفمئتيض هي ه حمال  ظحفيعشوظهنيع مض ي

 .... ني خضىغألمل ني معبخيمثىششعحلمئمثمئمل هن جفمثهن َّـ مض يمعخييطف
م عخفحمئ عجنمئمثخنه مض هن ك عحلهئ(يمئيطهنت جلمف ينُّـمئ ): خف حممه

ف[ مغ ني عجنىغُّـلكفغ نعجنمتمئمهلكنش ... يي ُّـمئب عيخكتيطعف نعجنتٰهخي مض قعمع] عجن
قن نحفهيلكأل مض جعخيىش هنيععمعب  .ينعجنجهيطغ نعجنٰهخي ُّـمئخيلكن جلمبمث جعحسمك مكهت

م عجللكهن مض َّـىعع عجنسمثلكم فش جع مض : ممخص ُّـمئ مغ عجنتهيلكنغ جنمثيغ مض جفمئمثمئمل عجن
عظ ق حف م ظُّـٰهلكيمكهت ف: هش نُّـمئ مغ جنهئ حصىعن ...  نعجفيطغهجلخلي عي هنلك مض عجن

عجفيطغ ق ي معتمتلكَّـ ظجعيطع مض عجنتخيخل ...عحلمئمثمئمل عجن يحصلك هنيععمعمك مكهت  .يسيعجنتجهخ نه
م ظيطق  ينعجنتهئثيع ): عآلحكهيلكق( مض ظحفيع هنبحهن عجنخيمبمثمل هن يعخفتمسحصخلنُّـمئ

قعغ نعجنتهيلكنغ مض عجنجههسنهثلكغ ي ُّـمئيطف نجفيطغ عجنىععغش ني ُّـمتثمب  مض عجنحيهت
ف عجنثلكجعمن عآلقمظ جلخصعجنهئخصم  مغ ش ني ُّـميحق جع عجن عمغب يعجن ش جع عين ي  مملكن جلمبمث

 : مملكن نمس ُّـهئ هنخي خظط نجنىعع خممثممخص مملكن جفمثهن

حممثمل نعخفتهئمبهبخل نعحلهئخصظ هن)ص( ي هثمئال جل عجنيطقغ عجنهيلكحفيعغ مض حتمئمث هنىعَّـمك عجنمه ي ي عخفتمئيطهنخلش ه
ق عجنيطُّـ عجللكهن .ضك: جنمت

ك عحلهئ)ص( .طصلطص كصف:  خف حممه
عخ عجنيطقغ عجنهيلكحفيعغ)ص( .ضضك: ي جف
ك)ض( .طصك:  هثمئيط عجنمتمه
ف)ض( مغ ي نَّـ عخفهسحكيغ خفىعَّـمك عجنتجههئمث عخللكيص مض عجن  . ي

جغ هنسمب عجنهيمبسهيمل و جعحهني ظيطق عخفتمسحصخل ُّـسمب مض جعيطعُّـمل ممينجلمبمث عيجنتهيلكغ عمل ظن  هن جعح
. جعيمل ظن هنسمبهئ عخللككي ُّـمتتهت عمل عجنيععُّـمل عجنخييعحملكهثمثيألجمل ظهثىععم نُّـسحق جعلكجنبحهن جفتعجنيعع
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جئ دج نتضه        يتىقرث نتضظ خعيفنث رثثغرثعط تشعزيىنرثثعجئ يتحئ ىنزط رثروثه جئ  .يفرثجئ

زيىنرصصحصق رثجلطزي متثضل  :متثضل: مث ثضظ عصورن هلغرث رثثوضومل بطثغمتزي ىنتسبضهجئ
مي يف زغرثعط زتصثغمثزيظجئ ثغجبضزي ىنرثثعمثزييتىقرث رثضسبشظ رتويقمث مي زتشعيفمثجئ  بطرصج مي خمتصشظجئ

 ىندج ىقرك زن ّٰحتورثزت ىنرثرتحععظ ىنرثرتصشج ىنرثحئّٰ ىنرثرسورن ىنرثرصزّٰىنرثرسشغ
جئ دهب حك نتِّط تصثغنث بحسظ تصثغ رثثغرثعط ىنرثثتصشظ ّٰثتهبدطنثرث جئ جئ ضسبطخطجتط رثجئ

ميصثغ دج ذطيفىفجئ ىننتمن عغرث رثرتّٰثتهبدطجتطرثبحسظ   ىنرثرشضويق بحسظ ّٰ يف ىنثعجتطجئ
ميذل ىنرثثعمث دطرورثثع .  زن تصك رثثغرثعط رثرشج زطضف هلط نتمن تشضغ بحسظ حطجبغعطجئ

طنث بصضغرظ جئ ىنرثثطعضّٰ بصضغرظ رثرسويقمث رثرورثثعمث ىل ىنخب رثثثل رثمئخج ىلرثحلقجئ حبحطضه
ميدضو حبحطضه عشضغ يف ذل خخ. جئرثثغرثعط رثثتصثغمث رثثختصشظ بطحتشعرثيفرثجتط سبضط زن  بحجئ

ميدج تصثغ  زن دج نتمن عصضشه رثرشضويق بطثصطزن بشسضط خن ّٰجئ يف ىقرثته رثثصعحظمي ىنتشضججئ
 . ذجم خغدته يف رثثثطرن رثثغذويقّٰرثرشضويق بطثصطزن حطجبغعط

جئىنبشع عغنن رثثصعزظ عصصن نتمن عسغىف عغرث رثرسطرثرن رثثضم ىي ظ زط عو حب:  ىنعوجئ
يب  جئىنخصظ رثرتسصضك يف زشطعغ رثحلقجئ

 نكيل يهملفكلل عكم يغمى هفنفقكم يف همل
م جئنتِّجئبشع نتمن تشغدضط خج زغعظ رثرشغدطزت يف بضطِّم رصتسصضك يف رثثشطعغ يقدم 

ىي ضسج رثخئمن ىل بضحو رثهئحتطرن ىل يتخ ّٰعشتصعىنمن بطروثعمث رثرسخسضظ رصوثويف ىنرثرشطعغ
 .خصل ىنذومل ىقرك رثرتسصضك يف رثثشطعغ ىنرثثجطيل

رثروذويل  عصصن م يف عغرث رثثجطرنضىنخضع زغرثثشظ ذتظ رثرشغدطزت ىننتبحطت

.زبىئنئ مكمئيث: يقبشظجئ رثحلصصظ رثثتشطرضظ يف رثمئحشطيق رثرشصصضظ رثمئ)زئ(
.يئنئزئمك: جئجتخ ىنحضويق يفيق خغدطمن ضشغٰى: ىب ذغرك رثضشغزئزئىلرئزئمك: جئ رثرعيقمث رثرشطثغمث)مئ(
: ّٰ رثضشغ)جئجتخ ىنحضويق يفيق خغدطمن ضشغٰى(جئحتشضط نتثع رثثحصصخ رثثشطرصعن يف ذتطبه  ىنذع )نئ(
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 :ّٰ زضضط رغركمي ىننتحبطزثميخج حمصوخظ خصل

آلهيأل   تقكمم هألسامه:آل
 مي جلصضف رثمئحجمزت ىنرثرسشطنث رثرصجمرضظ بضحوزيظ زستجصشظجئرثهئهلضغرثنث جئنتمن رثريقدم 

حجمزت ّٰ ىنذغرك رثمئري ذجم خغدته حطبصط ضومل زن نتضورثمل رثرجذضظَّحئ عستصغزن زشه نتٰى
جئصل زط عضطحبه زن رثحم خج حتجئ ذل  بسبشظ متطزن رثرغرثنث بحسظ ذطبصضظزيزضسبشظ

ظ رثرتي زضضط جئرثهئهلض رتصك رثمئحجمزت ريرثذعيقمث هئحضطيق رثرغرثنثّٰ ىنثط ذطمن رثرشطمل زشضغ
ّٰ ىنزضضط رثثحضف  ىنزضضط )ذطحئحم رثخب بطرصضطلك رشجنن(رثرششضم ىنزضضط رثمئخشم 

ذطرصطيفيق (ّٰ ىنزضضط رثثتبومل ىنزضضط رثرتطبف ) رثرسطزل رصشصضم ىنرثرصععغجئذطحلي(رثثحطيك 
ذطرشصم ىنرثرصعيقمث ىنرثهئيقرثيفمث (ّٰ ىنزضضط زشطتضع رثرشضظ )رغرثاكامرثثتبومل زن رثخلطرق ىنرث

خطنث جئ تضوضظ ىنزضضط رثجلغجبضظ ىل نتٰىجئصصّٰ ىنزضضط رثثغتبف بشطمل رثرسضطيفمثّٰ ىنزضضط رثر)ىنرثحلضطمث
 دشج رثرغدم .ضظ ىل دضغنن رثرضسظ تضشصغ بعىنيقعط خج زشطعغ تصك رثمئحجمزتجئصصرثر

جئزن نتمن حتضف رثمئحجمزت خخ رثرغرثنث رثرورثثعمث ىنرثربسضسظّٰ دج نتمن ري رشضويق رثحلقجئ تصبضظ َّ
جئدطمن : ىنبطرتطيل. ظجئ ثطرتمي يفيقثطنثّٰزيرسصظ رثمئحجمزت نتمن عصومن هلط زشضغ زسطبقزي

ريرثررزت رثرغٰى عصومن زشضغرث جلصضف رثمئحجمزت عو نتذصل زن رثررزت رثرغٰى عصومن 
 . زظ ىننتضورثخضطجئ ىنعصغرث بطرضسبظ رشجنن زن رثمئحجمزت رثثتصعريزشضغرث ربشف رثمئحجمزت

 نيحتضف  رثرغرثنثني رثذتسطزتجئمنيت...: جئط تصعزن بصوره ثظىنذع نتحطيق رتطجبن رثرععن تغذ

.زضهرئىئزئىلمبنئزئمك
.نبيئمك: يقحطرظ رثرضسومك:  رثضشغ)زئ(
جئىنذع نتيقثف رثرصوضوٰى حبظ تشطضل رثمئضبضطزت خصضضم رثرسهبزن يتخ تشطضل رثمئحجمزت عغرثىب ثضظ يتمن ) مئ(

جئ بضضضطّٰ دصغرك رثضجغ عغرث رثرتشطضل يتخ ريحجمزت زتشطضصظ دضجمجئرثمئضبضطزت زشطعغ رثمئحجمزتّٰ ىنثط ذطضظ رثمئ
.نبيئمئمك: رثرشصومم: ىب ذغركنبيئمك: يقحطرظ رثرضسومك: رثضشغ. زشطعغعط ىنعي رثمئضبضطزت
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ييزن رثمئحجمزت: نتٰى [ زضضطمب ىنرثحتجمرن ذلّٰضطييرثمئحجمزت بضشس  يي خج رثرغرثنث بجصضف]يي

ريمن ذطضظ زصغيقمثيت ىنّٰطرثختبطيقرثجت يينتٰى خضع نتعل رثرشغدطزت [عمني خضعَّ  تصقىيجتجئضجم  يت رصضَّضط]ني
 ىيه ذع عصومنجئضط دىب]نتٰى رثثشطعغ [يف رثرصورثبل] نتٰى رثرغرثنث [ضطيي نتثصطزيي حضويقييبحسظ
حضويق : نتٰى [ نتثصطزضطيي حضويقييبحسظىل  ]ييزن تصك رثمئحجمزت: نتٰى [ زضضطىيرثرشطرظ

جئحجم ذص ىل رثيي رثثشطعغيي يف بشف]نتثصطزن رثرغرثنث ىي رثحجم ثىيّٰ ىنذع عصومنريضطري ىيطّٰ ىنعصومنجئغجبضري  ري
نن زن رثمئحجمزتّٰ يي دجنييفىنمن] نتٰى رغرك رثثشضغ [ رهني رثرضطخظنيرثرشطعغ  عوىيىقرك رثرشطرظ

 ....رثثضضصن رثحصه يي ثصمني حتظزي زستضصصظ]حجمزت رثمئثغيننتٰى رثمئ [ضطني نتثصطزجئمنطد
جئ رثذتسطزت رثرغرثنث حتضف رثمئحجمزت بضشسضطّٰ ىنخعزن رثضشصطذضط خن ذل جئمننت: ىنبضطضه

زيرثحم زن نتحجمجبضط زصغيق زي ىنزسصمجئ  رثحئثتهبيل جئّٰ ىنرصنجئ خضع رثرشغدطزت ىنرثثحصصخجئ
 بحسظ حضويق حصسضظ رثحم زن ري نتعسطزيىنرثحئضشصطمم بخ رثرغرثنث ىنرثمئحجمزت تطبظ

دضهّٰ ذطمئيقىك ىنرثرسجمزت ىنرثثصك جئبصضظ رثمئحجمزت  زن رثرصورثبل ىنبسومن ميحجمزت يف ذطبلرثمئ
ريىنرثرشصك ىنرثهئضسطمن ىنرثرسجغّٰ ذل زضضط زسصى جئ ىنيتمن ذطضظ  حضغ ثصصه دضهّٰ مي بطحمجئ

ريبصضظ رثمئحجمزت بطحضظ جئ دضهىب ىقرك مئمن رثرغرثنث حئ تشضغ يف ذل رثحم ذشضويقعط يف بصضظ جئ جئ جئ
جئرثمئحجمزتّٰ بل يتمن رصغرثنث حضويقرث يف ذل رثح ري  بحسظ زط عصتسضه ثصم ىقرك رثثويقيف ميمجئ

ميىنرثرصطبلّٰ دغبجم ذطمن حضويق رثحم  . متثغمي دج حضويقنن يف ذطبلمي يف ذطبلجئ
 هخنالي هسنقلهىهو هفقمهبم: آلثكككك

 رصتشطضل ريطجئذجم ذطمن رثرتشطىننث يف رثرتجخ رثحلطرتل زن رثحئحم ىننتتغنن زوثب

جئىنرثرصعيقمث ىنرثحلضطمث ىندجعط زن رثمئحجمزت رثرسبشظّٰ ىننتزط رثحئحم رثجلغجبي دصطرسطيف ذطرشصم  )زئ( جئ
.جئىنرثرغرثاكام ىنرثرششويق ىندجعط ذجم خغدظ ختط حبق

.ربزبزئمك: حتضطين متضضع رثرصورثخعّٰ بتشصضصظ رثمئ)مئ(
.زئرئزئ مكزئيث: جئرشىف متضضع رثرصورثخعّٰ رصسضع ذجمرن رثحلضعيقٰى:  رثضشغ)نئ(
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جئ عتصتف هبط حجمزت ىنمتتطيقعطّٰ ذغرك رثحئثتهبيل يف رثرصطبصضظ رثرتييف زشطعغ تصك رثمئ

جئرثثشضغ خج زستوين خضضه رثرثطبتظ عطتغ يف رثرتشطضل يف رثثشطعغّٰ ىنحتتشغيل زن  جئ
 رشضويق زيشضويق رثخلطيقثي رثرشضضي تطبفجئنتمن رثرثهبرن رثمئبحطىث رثرصطيفزظ خج 

رثمئخضطمن رثرثطبتظ ىنرثحئحتشعرثيفرثنث رثثختصشظ رثرتي تضسوٰى خصضضط تصك رثمئخضطمن يف 
 حضويقعط رثخلطيقثي جئرثرشصصضظخضطمن رثرشطمل رثرشصصيّٰ ىنرثرتي بحسبضط تضطرن تصك رثمئ

 .ظ هبطجئرثرشضضي ىنتشغضضط رثخئتطيق ىنرثمئثصطزن رثخلطرت
 حئ ذثغمث دضهّٰ زي ىنرثثعزيزغنت زغ زن ثضظ رثحلقجئجئنتمن رثمئرضشصم : ذطرن رثرصوضوٰى

 ....  زن رثرصورثبلزيصظ يف رثمئحجمزت ىنرثرشسطعط زضتسحبظجئصثغمث رثثتشصجئنتمن رثرىن
  هإلفقكي يهفقنلوغكنل هحقكي هفمجمه يهفمحلو عىل هحقكي: آلثكفنك

جم رثذجبضط جئذصضط جئ بطروثوزث رثهئحهبذيّٰ ىنيتضزي ىنرثثبظزي ىنرثثعمثزيوثويف ثصضصظجئيتمن رثر
 رثرتي حئ جئرثحلصضصضظ ضصومن ذع رثذجبضط زن ثصضصظ رثروثعمث ّٰزن زضبف رثروثويف ىقرثمم

ري زن دورثرس رثرصثغمث يتحهبذطّٰ ىنثضضضط ضصومن ذع رثذجبضط زن نترتل زيُّطرسضط رسزت
 رثبتشعضط زن زضبف رثروثويف ضصومن ذع رثذجبضط جمجئذصريرثروثوزث نتعسطّٰ ىنيف رثثصطبل 

ميزن ثصضصظ رثهئزصطمن ىنرثرصثغمث ىننتثصطزضجمّٰ دصثل رثروثعمث ىنرثرصثغمث ذصثل حصل ني  ني
 ىنذطخعته حغيل رثرصثغمث ىنرثهئزصطمنّٰ ّٰ يقنتحه حغيل رثروثعمث ىنرثروثوزثجئعغزي

 حضغنث نتثصطزن ىقرك رثرسغيل ّٰميجم رثذجبضط زن حغيل زن عغعن رثرسغدخجئذصىن
 زن نتحبطزث رثحئثتهبيل زيرثربشضعّٰ ىنعغرث ىنرثثعىنمتتطيقنن ىنرثثتشظ نتثصطزن رثرسغيل 

 جئط ذطمن نتثفجئث...: ري عصورن رثرصوضوٰى زسجرث رغرك.رثرغٰى ضغرثنن يف بشف رثثشطعغ
ّٰ ذطضظ رثثوثويفرثنث ظ حصظ رثرصثغمث خن ىنثعمث رثحلقجئجئثصطزن رثرسشطنث رثرسصبضنت

.رئنئمك: زسبطىف رثمئضغ: ىب ذغركىئمك: جئرثرعيقمث رثرشطثغمث:  رثضشغ)زئ(
. رئزبزئمك:  رثرشصومم)مئ(



ضطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
ي  عمل ههن جفمثهن عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل عجنتىغجسمثمل ظخميعهبلك هثسبمل  عجنمهلكفقغ جل عحل

قش نَّـ عآلقنعفش جع جفيطغ نظجعخييطَّـلك هن هنيعمعبمل عجنحيهت خالم عجنمههيلكغ عجن
معمثملش حم يظ جعحسمك يمشهثعجنثب فعغ عجنمهلكفقغ جل عحل مغ ن عخف  هن جفمثثهتلك ن ُّـهئ

ق نظمعع هخميعغ هثسبملظ  . جعهمئلكي حتمئيمل عجنحيهت
 تصطّدثعة اذوحطئغ أو دش: ًرابسط

م مض هثحيلكن  جنمثيعجنخيمب(يممخص ظن عخفخيمب  شيخص مملكن ظجعخييط جل عخفبيطظ عآلنميمممب) مليمثمل نعخفخيمب
فن ظهثىغم ش  نمملكشمملكهثمن فقمغمل نمغ ين جعلكجنمتسبمل عمل عجنخيمب عخفتمئيطهنمل جلمبمث ظضخي

ق(ممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل عمل عخفحيلكَّـيع مض هثحيلكن  قَّـلك ُّـمتىغم )يعجنتجحل نعجنحيهت يط حممشن مكهت
ن عآلهنهئلكهثمث مغ حكلكأليش عجنهئثحقغ عجنمتلكخضمل هن معيعمعمثبلكغ ينُّـٰهخي هثتمثجمل قُّـلكفغ عجن مل نعجن

مغ عخللككل بمثمل يمل نعخفسبيعآلحكخصظ هن جفمثهن هثحيلكن عجنسببمث يمشن حم  ليي هن مغهتمل عجن
ن  ش جعخالحم مض عخفحيهتيع عجنىعه معهئ ن ظضخي نظحفهي ي نممخصيمع معهئ ق عحل مكهت

حكلكك حممث خممبمثمبمل ه نظخكيطيحممشن  هعجن ن ظخم ق عحلمئ نممخصيمع حممث ُّـهئ يمكهت ي
ه مض عخكلكقمع جنىعجن هث ق هنتهيلكنمعمل ينخف: خملكم عجنمئ م نعجنمتهي لك مملكهثمن عجنخيمئ

حكلكأليش نخممبتهتلكش نخممب ي جعسبمك ممثيعغ عجن يعخفيععمعمك هن جفرضغ عحل هئلكن عجنهئثيعغ مل ظجفي
 عمل همض قنعهتلك نممثيعهتلكش معهيلكنمعمن عآلحمالم مض عحلهئ نعيجفلكلكملش حممسخميعهبلك هثسبمل

م ظممثيعَّـلك عجفلكلكمل ش نعآلهنيع جعلكجنخيهئيغ حممثخص هثىغم جل ههتلك ممثيعغيش نظخممبهظخم عجنخيمئ
 .... فقمغمل عآلخميعغ

م)ص( .صضصك:  عجنهيهئ
ق فق جليعحملكن هثحييعه يخضحل: عهثحييع) ص( ق مض عجنخييعحملكن عجنمتحييعهيعجنتجحل( نمكهت ط صضصلضصصك):  نعجنحيهت

م .صضص كصش نفضص كصف: ط نعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثملصضصك: ممىعجن عجنهيهئ
م)ص( .ضضصك:  عجنهيهئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ؙؤؘ ّآؘ ؙخ  

ق عجنىععغ جنمتهيسهتلك جعجههسنشلك عجنهئخصجنمثملش نخضمبمث. ص يعجنتخيخل عجنثلكذ َّـ مكهت ي هتلك جنمتهيسهتلك ي
هنمعخيمئمبهتلك حصلك جلمف هثح عجنخيمب عجنتهيمهمثحل هنتخصُّـىغغ ه حممث عجنهئخصيغ مم جل جمحقن مخلكُّـىغع ي س ى

هجلمبهبمثلك هثسبمثلك ل ي جفمئمثمئمثلك ل نمض َّـىعع عخفمئلكن معحيهتيع عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ  ه يه ي نَّـ عجنىععغ (ي
وجعمبحلكل معخيخل ش جعخييط ) ي هن عجنتخيمثمتلكغي هجحتلكقغ جعخيٰههتلك جل جعخيىشش جلمف هثح عجنتهيمهمث

يخل عآلنظن مملكهثمن ل مض عجنتخي وم ل هنمتيطمممل مصتهبخيمل جمحق جحتلكق جعخيٰههتلك جل جعخيىشي ه ه  .ي
فعغ . ص مغ يُّـيعه ظَّـ عخفخييعحممل جليطن عهنهئلكن حتمئ عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثمل نعجن ي ي

يعخللكقمغمثمل جعلكيحكتمتلكف عمل معمتىغم عجنىععغ نجلمبهبهتلك جعمتهيسهتلكط نقجن جنخييطن عهنهئلكن  ي
يحللكل ظه ممثيعغ ل نجعمسه خكهئ مملكهثمن ل مض هنيعمعبمل عجنىععغط نجنىعجن ي ُّـهبهئ  ي

ق عآل مغ جنحنظ هن يمعمه جعمل عمل عجنت يضلكحممل عآلخعخممثمل َّـمتلكمش نجلمبمث حمال معمه عجنمت ي
يعآلخكمثلكظ جعخيمثمت مم ُّـحيهتيع جعتجمبمث حفلكقف عجنىععغ هنثالط عق ي خظ َّـمتلكم جفت  ه ي

ش نَّـىعع هنلك عحكتيطجل عجنتمتىغم عمل هنيعمعبمل ومعجهحق عجنمث  ظحفيعه حتمه حممثهتلك عجنجههسنن ي
ه مخلكُّـىغع جلمبهبمثلك خمب عجنتخصُّـىغ عجنخيمثمتهمل هنتخصُّـىغغيعآلحصمث  .ه

 نَّـ عإل عجنىععجخ: مي عآلنط جلمتيط عجنخييعحملكظعلكالخملكن عإلالحك عخفبلكقم جن. ص
ش نجنمثيغ َّـ عحكخص جليعحملكهثمثلكش جع عحك جنهيحيهعخكلكقغ ي عمل عجنىععغ جعخص َّـ َّـ ه ه ي : نعجنثلكذ. ه

ظهي ش ظهعإل عجن  عحللكنه جلهبمث عإل عجللكهنعحك :  نُّـيععف جع عيحك عآلجلحي
يعآلحكخصظ نعجنهئخصيغ عآلحكخصألمثمل نعجنمههيلكمعمثملش ي جليعحملكذ جفمئمثمئه نَّـ عحكي  .ي

هن عجنتخيخل عجنثلكذ خملكأل جعيعمممتخل عجغمتخل رلكع .ض ي يعآلحكخصظ عآلحصمثمل جعجههئ معهيمهمثحلش: ي و  ي
ي مض عجنتخيخل عآلنم جعجههئ عمجلكمظ عهثيطهنلكمغهجعخييط ظن مملكهثمن مملكهنمتمل ي وي عقن عآلحكخصظ . ي نجن

يعآلحصمثمل نجفيطنفَّـلك عجنت ُّـسهبمثهتلك عجنخييعحملكظ جعلكآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش نخميط مكهتيع َّـىععن  ي
محعجنيعمممتلكن عحكجيمل عجنهيمثىش عآلخميطق مض عجنمهمئ عجنيعجع  . جع



ضطص................................................................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل
يمعمتمئس عآلحكخصظ جفسمك حكخيتهتلك نضمثمئهتلك عمل ظخمسلكن هنتخييطفغش نجنهئ َّـمتلكم . ض
ق جلمتيطَّـ ل جليطَّـلك عجنخييعحملكظ ظهنهتلكغ مجمث هظحكخصظ ي حكبخيمل ل جلمف هنلك َّـ عخفجههت ي

ش : (هعآلحكخصظط آلجفلكلكتهتلك جلمبمثهتلك مجمثخيلكش نَّـ عحلمثلكغش عآلقعفغش عجنمئيطقغش عجنخيمب
ش عجنبخنش عجنهئال يش حمهتىعن عآلحكخصظ َّـ عجنخيلكهنمل عجنجهلكهنمبمل خفلك جليطعَّـلكش نَّـ )نعجنسهب

وممخص ُّـهبهئ عحكتمتلكفع عمل معمئسمث. هعآلظ حصلك مجمثخيلك ي ظحفيعش عفقعف عآلحكخصظ مملكحممل حتمن ه
و مممبمثملوجفمثجيمل ظقجعخيمل ظحكخصظ  .يعآلنمش عيحفيعش عجنحيلكَّـيعش عجنبلكلك جل ه َّـ جلبلكقغي

خممثهيمثمل عآلحكخصظ جلمتيط عجنخييعحملكظ َّـ. ض ف هن مع يظن مم عحك: يعخفمئمه هش جن هنيعمعبمل ي و
ش نعهثخص  ُّـمت ي ُّـتميحق جل هنخيمتلكن ني معتبيطم نمكمثهيت يجغلكجعتمل نهنخيمت جفمئمثمئ نعخمخي معهئ ي ي س س س ه ه

ههَّـ جغلكجعمن خم ي ي ُّـتميحقش ي ُّـمتمئيس ني ُّـىغُّـيطش حمهت هنت  جلمف جفيطنفن ننمكمثهيت ني ي
 .يُّـتخييطعَّـلك
يخفلك مملكهثمن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل مكالم عآلحكخصظ عآلحصمث. ض ى مل نقخملكألمئهتلكش نعآلحكخصظ ي

ى نظقنعف عآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش حملكآلجلمثلكن عخللكقمغمثمل مكالم نقخملكأل عآلجلمثلكن جفمئلكأل ي
نعآلجلمثلكن . عجنثلكجعتملش نَّـ ظقنعجفهتلكش ممخص مملكن عآلهنيع جعخل عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل

هعجنثلكجعتمل مجمثخيلك هن جفمثهن َّـ ظجلمثلكن ف حفلكك هبلك جمحق ه جغلكجعتملشه ي جنمثيغ حصلك نمغ ه
مغيطَّـلكش نَّـ عجنىععغ عآلحصمثمل مض هنمئلكن عجنمهمئ  فَّـلك جعهب مح نعجنتخيخل ينمغ يعجنيعجع

جنمل جنملوعجنثلكذش حملكآلجلمثلكن جمحق مصخي  .و ني هنخيمب
و عحكتخييطعف عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنهئ نعجفيطيعن. ط فعهتلك عجني  َّـ هنلك يخيمثمتمثمل هن نمغ

عحكجيمل عجنهيمثىش يعخللكقمغمثمل حمخيعمغمن عآلجلمثلكن شمعمئتٰهمث عجنخيخل عجنثلكجعتمل هثهيسهتلك  جع
تهتلكش نهنلك لكمببمن جعمبسلكن عحكتخييطعفَّـلك مض يعآلخميطق جلمف جفسمك عحكتخييطعفَّـلك نخملكجعمبمث

يقجن عجنخيلكمس عي هنلك َّـ هنمئتهش قجن عيحكتخييطعف نعجنمئلكجعمبمثملش نَّـىعن عجنمئلكجعمبمثمل َّـ  ي
نعقع مملكن جلخل قعهتلكش نعآلجلمثلكن جمحق . جلخل قعغ عجنخيخل عجنثلكجعتمل نهنمئتهش جفمئمثمئتهتلك

جنمل جنملومصخي  .ه ظُّـٰهلكوش حملكيحكتخييطعفعغ جمحق مصخي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ططص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ق نمعستيطجل ظن : معمتمئس عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عمل خمسهبخل. ط ظجلمثلكن معجيمبمك عجنحيهت

ن حصلك ن :  مض عخللكقفش جعهبخيمته هنحيهتيعُّـهئ ق جنمثهئ يظن جنسلكن عحكتخييطعفَّـلك ُّـجيمبمك عجنحيهت
ش نخمسه نهنحيهتيعهحصلك ظجغيع ه مض عخللكقف عجنخيمثمت  ظحفيع هن عآلجلمثلكن جنسلكن عحكتيطجللكألهتلك ي

ق ن حصلك هنحيهتيع. لكمبمك عخلهيلكظ ي عجنحيهت  مض هحمهتىعن عآلجلمثلكن معيعُّـيط ظن ي معحيهتيع ني ُّـهئ
يش نهن َّـمتلك خمسهبمن عآلجلمثلكن  جلمت جلمتيطَّـ جعلكآلحكخصظ عخفستمسجغيعغزعخللكقفش نَّـ هنلك ُّـخيمق

يجنمثيغ عخفهبتمتخيلكغ عجنخييطهنمثمل : ش نهنيععفَّـ هن عخفهبتمت َّـمتلكو نجحتمتخيملوعجنثلكجعتمل عمل جحهئمتمل
 .خُّـ عجنبلكقه: يط حممشن َّـىعن عخفهبتمتخيلكغ ي عحك حصلكش هن خمبمثيعجنىععمعمثمل

يعن عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ جعخييط ظن شيعف هن جفلكجنت عيهثيطهنلكمغمثمل عحللكظمب جن . صص و ي
ن يهن عجنتخيخل عآلنمش ُّـهئ وَّـ عجنت معجههئ جعلكلك عجنمتزهييغ :  عآلنملط جن هنيعجفمبتلكني ي

مغبهتلك عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  محش نمعحيهتيع جعهب يعجنيعحسلكذش نمختيط مض عجنمهمئ عجنيعجع
يمض عجنتخيخل عجنثلكذش نمعسهب جعلكجنهيمثىش عآلخميطق يَّـ عخفيعجفمبمل عجنت معجههئ : نعجنثلكهثمثمل. ي

محش نعجنت جعهب يمكلكَّـيع عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذش نمختيط حفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع همغبهتلك نعحكتمتلكفع و
عمل هنمئتهش عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعحكتخييطعفعهتلكش معحيهتيع معمب عآلجلمثلكن مض عجنخيلكمس عخلمبمئ 

مح ي نمعسهب جعلكجنمتهييغ عخفمئيطقشحفلكقف عجنمهمئ عجنيعجع  . ي
معهيلكض عآلحكخصظش :  هنمتهتلكشه نظحكبلكغهجنمبتجههئمث مض عخفحيلكَّـيع جلمب. صص

ش ن عجع جفيطغ جلمف نعحفتالم عحكتخييطعفعغ عجنمئ غ نعجن مغ جممببمل ظجفهئلكن عجن
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ّ  

يجعخييط ظن معخييعحممتلك جلمف هنيععجف حكحق عجنتجحل عآلحص قن يي  جعلكجنمتهييغ عجنيعحسلكذ نمكهت
قهن ن عمل هنيععجف عجنمقنق نعجنحيهت ن نعجنبجي ي هنيعنقع جعلكجنتخيخل عآلنش هنيعجفمبمل عجنهئهب ي  مه

ُّـلكهث هن جلمتلكد ق ي نجع معشينعجنتخيخل عجنثلكذ نهنلك مملكهثلك س ي عجنتجحل عحلمئ ظن عجنحيهت ي
يجعلكجنتخيمثمتلكغ عحلمئمثمل نعجنمهمئ عجنيعجع يمح ل ظه هنيعجفمبمل عجنتخيمثمتخل عآلني م نعجنثلكذ ل معمه ي

جعمل جعخييط قجن عمل هنيعجفمبمل عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثمل  وهييغ عجنيعحسلكذ نَّـ هنلك ُّـحيهتيع جع عجنمتزشيعجنمت
عمس عخلمبمئمثيمض عجنهيمثىش عخفمئيطق حكيش عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل ل مض هنحيلكَّـيع عجنخي ي ل جعت مل ي

هثمثملنعآلجلمثلكن  يش عجعتيطعظ جعخص َّـ ظمعيعخللكقمغمثمل يعجنهئ عه يمس عحلمئمثمل نَّـ هنلك  نظخميعغ عمل عجنخي
هُّـمهجيمبِّـ جلمبمث جعخيلكمس عجنخيمئ ظن جللكمس عآلقنعف هثىغني عمل جللكمس عخفثلكم يجللكمس عخفلكفغ ي جغ ى

 . نعآلهثسلكن عجنهئلكهني ُّـمه  عآلهنيع عمل هنيعمعبمل عخفحيهتيع عآلمعيجفت
ُّـمل عخفجيمبمئمل: ظه[يحممسنمغيطغ : ملخملكم ظجع جفلكهنيط عجنجكمم ىعحص ى وجللكمس عآلقنعفش ] ي

ق: ظه م نعجنمتهي و جللكمس عخفثلكمش جغ جللكمس عآلمغسلكنزش جغ...وجللكمس عجنخيمئ  .يو
عمسيعنيجغ ... فعغ عجنت مض عجنخي مغ عجنت َّـ  [ عخف

هحمخي جفمئمثمئمل : ظه [ عق جنطي عآلنمىعجنخيمئ  َّـيعهثخص هسجيهتلك قعمعلكظجع نهلك هثسبملى ظخميعهب]ه
ه جن هنلكَّـمثملين ظ هن عجنجكمممثمك ي جمحقش نَّـه نعجفيطه ذغ]جنمبخيمئ ه هنتمههيملز في مغ ش  جعلكجن

ىظنم نَّـ  .هن جللكمس عآلقنعف  هنيععمعمك عآلهنهئلكنش نَّـي
عمس هثسبملىخميعغمسحم  .... عآلقنعفىجللكمس  َّـيعهثخصز عمل عخفيعمعبمل عآلحصمثمل ه عجنخي

ىجغ جللكمس ق عآلخكهئلكمش نقجنط عخفثلكمي ق عخفخيلكذ حممث جعمه ق : ظه [ جنحيهت ىظ
 هن عجنجكمممثمكى ظحفيعه ذغ]ىهبىعع عخفخيمت عجنىغعأليط [ جعو جفمهه قعأليطه هنخيمت]عآلخكهئلكم

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( .صطصك:  مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ىجغ جللكمس خمز جنخييعنك َّـىعع مممبط عآلمغسلكنز  شش عجنتهبهئ]ىجللكمس عآلمغسلكن: ظه [ى هن حل

...ش عجنميلكُّـمل مض عجنجكمممثمكظ نَّـىعع  لز جنمبحمثىغىنخكميمب
يهبمتلك جل هنيعجفمبمل عجنتخيمثمتلكغ  َّـىعع عخفسحق عجنمتىغنمظ نجعخييطهنلك معهئمبهنعهثجيالخملك هن

ي ُّـمه عجنهئالن عمل جعحهن عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثشيعحلمئمثمل عخفهتلك عجنثالي  عجنخيمئ :جغململ جعخي
 . ينعخفثلكم نعخفلكفغ
 ؘ ؙ  

ي هنيععجف عجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثمل عجنتلكجنمثمل جنمبتخيخل عجنثلكذ يظنمعن  محمض ي ل هن  عجنمهمئ عجنيعجع
قغش نجنمثيغ حممث هنهئلكنيفغ نوجللكق جل عخفلك ه جللكمسنَّـفنن حممه ل َّـ جللكمس عجنخيمئ   هعجنمه

ملهش ني جفيعمممليمممثهيمثمل ني هني قهنلكن  ي هن ظَّـي عنش جعهغيخكمثلكظ حممث مصيعف جع عآلش ني َّـمث
م عجنتجيعف عجنمققحف ل عجنىعه  ن حم يحفمهلكأليس َّـىعع عجنخيلكمس عجنتجيعف عجنخيمئحل عجنىعه ُّـهئ ي

ه معتمتىغم هنيعغيُّـمسجخ مض جللكمس عخفثلكم ل  جفت ي عمسي  .ي جعخييط ظحفيعه جنتمه عمل ظحفيغ عجنخي
هث جلمف َّـىعع عجنخيلكمس ينجح  .هظُّـٰهلك) جللكمس عجلمقنغ(ىلك ُّـجيمبمئ

عجنخيخل عجنت مملكهثمن مض جللكمس عجنخيمئ  ينع...: يخملكم عجنخيلكقم جلبيط عجنيعقعم عجنهئلكخكلكذ
ي]ظه عجنسلكجن [ َّـ مض جللكمس عجنمتهييغ هثهييغش حمجههتيطهجلمئال  َّـ ه مض عجنخيلكمس عجنخيمئحل جلمئ

ق عجنجيبمثخيمث م خفلك مض عجنخيلكمس عآلحكهي هن عجنمه  عآلجفهئلكن عخفختمبهيمل مض يملش حممثخيمب ظنيظظ
ق   ش حملكحلمئمثمئمل عجنتهلكي قنخممثه جلمبخصيعجنخيمئمبمثمل عآلجلمثلكن نعحلمئلكأل  َّـ هنخيلكذيعجنجيبمثخيمثملعجنمه

ف ش نمض جللكمس عخفخيلكذ ه َّـ قعمع معخيلكمل مض جللكمس عآلجلمثلكن جلخلش دمههمن جعحهَّـ نمغ
م دمهههنخيمت م جلمئه هنخيمئ ش نمض هش نمض جللكمس عجنمتهييغ هثهييغهفي مصيعهش نمض جللكمس عجنخيمئ

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ) ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم : ط نعهثحييعصطصك: مخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ضضص كصف: عحلمثيطقه

جفمثيطُّـمل: عهثحييع) ص( .صصصك: ي جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكألشعجنيعحكلكأل عجنت



صصص..................................................................نجفمئمثمئت )عآلقنعف جللكمس( عجنخيمئ جللكمس
عن عن جفمث ...هش نمض عجلخصف مجلكفهش نمض عجنمتبلكغ هثبلكغهجللكمس عحلمث

مل يهنستخيمثمتخل جعلكآلفجننخميط حكخي عجنهيالحكهيمل نعجنخييعحملكظ آلجغبلكغ َّـىعع عجنخيلكمس 
 . نعجنهئجه نعجنمتمئيعجنخيمئمبمثمل

ؘ ؙ ؘت  
م جللكمس عجنخيمئ َّـ يهن ظَّـ  ش حصىعع عجنخيلكمس هنيعجفمبتخلينظ هنلك رمك هنخييعحمت جف

ش حمهئمسن: هنيعجفمبمل عآلمجلكمش نعآلحفيعه:عجفيطعرلك  عآلهنيع َّـمتلك مض ي هنيعجفمبمل عجنتهيمهمث
ش  مح هن جفمثهن عآلمجلكم نعجنتهيمهمث جللكمس عجنخيمئ مملكآلهنيع مض جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع

ي َّـمتلكم مملكن ُّـهبث هنيعجفمبمل عآلمجلكمش نهنيعجفمبمل عجنتخيخل عجنثلكذ مخثينميحملكجنتخيخل عآل  يي
يهنيعجفمبمل عجنتهيمهمث عجنت معمتىغجنمن حممثهتلك مجمث عآلحكخصظ عآلحصمث يمل عجنت مملكهثمن مض عجنتخيخل ي

ي جل جعخيىش عمل هنيعجفمبمل عجنتهبمثىغ نعجنهييعقش و حممثخص جعمثمتهتلك جمحق هنتخصُّـىغغه هنمتيطمصملينمعآل
ط ع ي عآلنمل مخث هنيعجفمبمل شق حممث هنيعجفمبتلكنممىعجن َّـ عحللكم جعلكجنمتسبمل جنخيلكمس عجنخيمئ

يعآلمجلكمش نمخث عجنثلكهثمثمل هنيعجفمبمل عجنتهيمهمث نعجنتخصُّـىغش نمعسهب معمب عخفيعجفمبتلكن  ي
 :مثمليهئمبش نعجنمتهييغ عجنيهئحلجعلكجنخيمئ عجن

  ّالعقل ا. ١
ش نحممثهتلك معمئجي   يممنَّـ عخفيعجفمبمل عآلنمل نعخفيعمعبمل عجنخيلكجنمثمل هن جللكمس عجنخيمئ

ش جنمبهئلكخكلكذ) ص( ك عحلهئ ينعجلمب ظن مض عجنخيلكمس : ينخملكم عجنسمثيط جفمثيطق عيهنحلط ضطصك: خف حممه
م عجنبهل عخفمتميهبسمل مض عجنحيمبخصغش حمخص ُّـجهلكَّـيط مض عجنخيمئحل نعجنمهمت عآلحص  جلجلكألمك ي سمثيش هبلك جلمئ

ه حمهتمتلكم ظلكيعم نظجلجمكش حممشن مكمبخصمعمتلك هنلكهثخيملشجللكمس عجليعن هن عجنمييععألمك نعجنخيجلكألمك  جل عخفجهلكَّـيطغ ي
جعمثمل نجللكمس عجنخيمئ هن معخيمبمئ جعخيلكمس عحليغش الل جلمف جليلكجنتمب عجنخيجلكألمكش نهن لكهب مض عي يلكمس عجنيعجع يي

عظش حممئيغ هنلك جملكغ جلمت جلمف هنلك  يممخص ظن عجنميلكألىش مض خمخييع عجنمبجمل ي ُّـبخن عجنسخصظ ممهب َّـ مض عحص ي
عق عجنهلُّـخيمل. يجفرضم جفت ُّـمسمعمث عجنخيمثلكن عق عجنجييعُّـمئمل نظ عق عحلمئمثمئمل نظلك .صضض ك:ظهث



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
فعغ  مغ هثمثملعخف حيلكَّـيع عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل هن فنن  نهنيعخللكقمغمثمل نعآلجلمثلكن يعجنهئ

 .هثيطهنلكف نعيهثيطقعفش جع جعمتح عيو نمعميلكُّـيعومخلكُّـىغ
فس ا. ٢   يةّا

 نحممثهتلك معمئجي مجمث شنَّـ عخفيعجفمبمل عجنثلكهثمثمل نعجنيعمعبمل عجنيطعهثمثمل هن جللكمس عجنخيمئ
فعغ  مغ هثمثملعخف  عجنت َّـ هنحيلكَّـيع عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل يعخللكقمغمثمل نعآلجلمثلكن يعجنهئ

ن جعخيٰههتلك هنتخصُّـىغوجعمتح ن َّـىعن عخفيعجفمبمل  جل عجنبهع ُّـهئ خيىش عيحفيعش نجعلكجنتلكمظ معهئ
 .َّـ هنيعجفمبمل عجنتهيمهمث نعجنتخصُّـىغ

  ا ؘخآؘ ؘ ؙ  ؘ ؙ 
م َّـمتلكوأللكجنمئ خفلك مملكهثمن معمب عخفيعجفمبتخل هن جللكمس عجنخيمئ رلك هنيعجفمبتلك :  ظن ُّـمئ

ي مخلكهنلك ممخص مملكن عحللكم جعلكجنمتسبمل جنمبتخيمثمتخل عآلشعآلمجلكم نعجنتهيمهمث  عقن ش نعجنثلكذينمه
مح نجللكمس عجنخيمئ جعهئمبحمخص  طتَّـ عجنهييعم جعخل جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع  لك هنيعجفمبتمث

مل ُّـجهلكجع جللكمس يمبمئمثي جللكمس عجنتخيمثمتلكغ عخلينظ ظحمثِّـ :وذشجواب حج ذذك ضشول
يعجنتخيمثمتلكغ عحلمئمثمل هن جفمثهن عآلمجلكم نعجنتهيمهمث عجنحيلكَّـيعُّـ مض   هن يممي

 ينظ نَّـ شي ُّـهبمثىغ ظجفيطرلك جل عيحفيعهلكق ظحكهش نجنهئ َّـمتلكم حميعمخصهنيععجفمبهت
ش نعآلمجلكم ي جلمبهبه نمعهيمهمثه نعجنثلكذ عمجلكمينمينعجنتهيمهمث مض عجنتخيخل عآلعآلمجلكم 

 ينظ :ش ُّـخيمتي جلمثمته نمعهيمهمثهمثمل عمجلكميهئمب نعجنمتهييغ عجنيهئحلنعجنتهيمهمث مض عجنخيمئ عجن
ي جغ  جلمف هثح عآلمجلكمشينمي مض عجنتخيخل عآلهعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت مملكهثمن مملكهنمتمل

 همليخص َّـ جفمئلكأل جلمبهبمثي عهثشيمكهتيعغ مض عجنتخيخل عجنثلكذ جلمف هثح عجنتخصُّـىغ نعجنتهيمهمث
 ُّـىعمميعش نَّـىعع جعخالحم مض جللكمس عجنخيمئ س جفىحيعخللكقمغمثمل يخيمثمتمثملجنمثيغ حصلك هن عجن

ن مض هملي ل ي جلمبهبمثهمليلك َّـمتلك جفمئلكأل جلمثمتمثيمشش حمشجعهبيعجفمبتمث  هنيععجفمبهتلك جفمئلكأل يظنم ل معهئ
هجلمثمتمثمل ن جفمئلكأل ي جغه مصهبمبملي هجلمثمتمثملي معتهيمه نمعتخصُّـىغ حمتهئ  .ملي معهيمهمثمبمثي



ضصص..................................................................نجفمئمثمئت )عآلقنعف جللكمس( عجنخيمئ جللكمس
مح نجللكمس عجنخيمئ َّـ عجنهييعم جعخل عقن حملكجنهييعم جعخل جللكمس عجن مهمئ عجنيعجع

 .يخيمثمتمثملي نعجنتخيمثمتلكغ عجنيعجنخيمبهبمثمليعجنتخيمثمتلكغ 
ؘ ؙ دؘأا  

فعغ جللكمس عجنخيمئ ل نعهثجيالخملك هن هنهئلكخكهيلكهت عجنت  مغ هُّـمئس عجنخييعحملكظ هن ي ى
فعغ َّـىعع عجنخيلكمس ل عمل خمسهبخل ظحكلكحكمث مغ يخل هنالممهتخص عجنتجيعف يخكلكَّـيطنع حممثهتلك هن

و عجنتخيمب جعلكخفلكفغ جعمتح: هن خمبمثطيتجيعفيعجنبحمن جل عخفلكفغ نجليطن قجن عجن  . هنلكي
عغ َّـ مغ  :نمعمب عخف

ًأوال مغ:ونّاذشعوبص: ّ فعغ ف نَّـ ظجلمف هن مغ ش نَّـ عخف عغ جللكمس عجنخيمئ
يجل عجنتخيمب جعلكجنبيطنش مملكخفالألهئمل عخفهتمثهبملش نعجنخيمئ عآلي جفت ي عخفجيعفغيعجنخيمئمبمثمل ش ينمي

ن مض قمعبمل  ش نُّـمئجيمت  .هن جللكمس عجنخيمئ) عجلمقنغ(نمغمقعألمث
فعغ :ونّاذعوثطضص: ًتطضصط مغ هيعجنخيمئمبمثمل نَّـ عخف ي عخفجيعفغ نجنهئ حصلك معخيمب  ي

ق عجنمتلكلكمئمل يحفلكك ن )مليمل نجمحق عجنهيمبهئمثيعجنهيمبهئمث( جعلكجنبيطن نمعيطجعحقنش مملكجنمتهي ش نُّـمئجيمت
غ(مض قمعبمل   .هن جللكمس عجنخيمئ) عخفمبهئ

م عجللكهن مض يمممبنمض قجن  ك( ُّـمئ  ملهنيعمعبعمل يتمتىغم عجننجعخييط : )هثمئيط عجنمتمه
 ميمثمكعجنجللكمس ىنَّـ هنلك ُّـجيمب جلمبمث جعلقنعفش عآلهنيعمعب عمل يمتىغم ت معثلكذعجنيتخيخل عجن
غعخفجللكمس  نيهخيمبعجنخيلكمس عجن نهنيععآلجللكمس ن .مبهئ

ي ي ُّـهبهئ ظن ُّـجهلكق جن جعلكآلخكلكقغ عحلسمثملش ممخص و جل جل جللكمسهجلبلكقغَّـ ن يظن ى
ي جل عجنخيلكمس عجنىعه ُّـهبهئ ظن ُّـجهلكق عجنمث جعلكآلخكلكقغ عحلسمثملش هجللكمس عجنجههتلكفغ َّـ جلبلكقغ

 .جللكمس عخفمب نعجنخيلكمس عجنسهيحل نجللكمس عخلمبىُّـجيمب جلمبمث ن
جن معخيلكمل ون :نخم ب َفال أقسم بما  ُ ِ ْ ُ

ِ ُ ِ
ْ ُ  عمل جللكمس ه عخكلكقغ)طص: مليعحللكخم( َ

جن معخيلكمل ش نخم ون :عخلمب ب َوما ال  ُ ِ ْ . جنخيلكمس عآلهنيعه عخكلكقغ)طص: عحللكخممل( ُ



 اصعطقي مم اصطقصغنّاصظوغعغاصقؤفغ  ..................................................٣٠٦
 :وضومنودات شغمل األضق شٰى صسعش

ٍال زنطظك صه رنطغمل األمنسغم رنحسغ اصتضف واصتقرنري رنومنه منهاقسم  ّ  ضن ّ
 ال ىنرب صه شن ٌصسم: ، وفي شٰى صسعش)ونّاصظقورنع(وفظغل هلغ اصومنوه، 

 اال ّععم اينضطظى صٰىّاصطغمل وأفل اصطغمل، وفم اينالإلظغ اينعععغ، وصق أىنرب ش
ًإن  تعا أرضا:  رنظوصهشظعه وآصه شحونةّ شمس فيها ًخلقا ً بيضاء  ة ا س  ،

رة، وهم ال يعلمون أن  األرض خلقاًثالثون يوما نيا ثالث  ً،  مثل أيام ا ّ ّ ّ 
س. يعصونه بل نهم ال يعلمون أن ا خلق آدم و ّو ـ ورنغصقشم  وصسم آىنق. ّ

ّك هلم رنطغمل األمنسغم وفغإلعون وضتحريون مم سعود اصظعوضعغ ـ ّم ال زنطظّهنأضن 
ٌم ننجغب احلرضة األصوفعغ ووسغإلك صعك اصقرنورنعغ، ورإلعسعم ضظلّ أهنّإال َ َ 

وفقا اصقوح األشطم ...  وال ضظل أشطم ضعه فعغك،ُفطظك شظعه اصقوح األشطم
 وروح اصظقس وفو ، ضن فقه اصطغإلظغّولصظوات اال شظعه مم اصضك األ

ُوما منا إال  مقام معل األىنري منرباإلعل مم اصضّك ْ ٌ َ َ َُ ََ
ِ  .)١٦٤ :غتّاصضغص( ٌومِ

فظوم رنتقرنريه  رنطغمل األمنسغم  وّصه زنطظٌك] ضن أصسغم شغمل اصطظل [وقسم آخر
 صسم األرواح: شٰى صسعش وفم ،اصقوننغغعونُ وفطظك شظععم ، صعهّواصتضف

ّاينتضصغ مم اصساموف  مم ٌصغّ آىنق ضتضٌغت، وفم أفل اينظظوت األشٰى، وصسمّ
 رنعوع ٌسظل، واآلالف ضععم ضوصظغ األغت وفم أفل اينظظوتّاألرضع

 ٌ ضوصلٍ يشءّظل رنغينطغدن واصعبغت واحلعوان، ال رنل رنٌاإلغسغن، واآلالف ضوصظغ
لّّأن  :وصق ورد مم صظامت األغبعغء شظععم اصسالمرنواننق ضععغ،  ء   ً َ َ ،

ل مع  :وورد شن صغننغ اصشفطغ لكّي َ قطرة  : ، وصغل أفل اصظضكَ
 ضن شضن، وفظقا منقت سعّغ اال ٌ ضن اينالإلظغ ال ختقج ورصغٌسبطغق زنومنضغ مل 

بد ِسنة ا  د  ِولن  ْ َ ِ ِ ُ َ ِ
َ ْ َ ٍ ومنغء ذصل أفطغ مم ننقفف.)٦٢: األننقاب( ًيالَ ً 

ل َظَض ول اصربقَظَض ول اصقشقَظَض ول اصقففَظَض ول اجلبغلَظَضـآىنق ص



ضصص..................................................................نجفمئمثمئت )عآلقنعف جللكمس( عجنخيمئ جللكمس
جل ىهنلك مس ُّـهئجه عجنمتمئلكغ مث ي ُّـهبهئ عفقعم َّـىعع عخفخيمت جل حتمئنش عجنسحلكغ

لكوت  مجلكم  يده  ِي  ْفسبحان ا َ ُ ُ َ ُُ َ ََ ِ ِ َ ِ
 .)صط: ُّـيغ( ٍء ْ

ف مغ مغيط هن جخهنهنلك مس ُّـ فش نَّـىعع هن ي هنمبهئ ق جن نمغ ي حملكجلس ي ُّـتمه
عق عجنهئمقه نخم جلمف نمغ عآلقك هن سمثيش جعهيهتهب قنعف نممىعجن عآل. يعي

يمل نعجنت ُّـجيمب جلمبمثهتلك عجليعجنمتلكقُّـ غ عآلحكهي  نعجنجهمثلكلكخلش نَّـ هن مغمتيغ عخفمبهئى
هنجنبخيٰههتلك معسمبيش ل عآلهثسلكن نعجعمبمثيغ حكمثيطَّـلك نقألمثسهتلكي  هنجعخيٰههت خملكجع... ي جلمف هث

جف ممخص هثجيمئمن جع عجنهلُّـخيمل عحلمئمل يجنمبتهئمبمث نحضلكلكمك جنمب هو  ....ى
ؘ ؙ ؙخ  

عمس عحلمئمثملش يجللكمس عجنخيمئ َّـ ظن. ص عمس عخلمبمئمثمل نَّـ ظخميعهبلك عمل عجنخي يم عجنخي
هنظجعسجيهتلك قعمعلكط عق جن ذغ نعجفيط ه هجنجكمممثمك ي جمحقش نَّـ ظن جن هنلكَّـمثمل  هن عه يي

فش نَّـ ظنم مغ يهنتمههيمل جعلكجن ه ي جللكق جل عخفلكفغ ه هنيععمعمك عآلهنهئلكنش حمهت جللكمسي و
قغش نجنمثيغ حممث هنهئلكن همممثهيمثمل ني ه ني قهنلكنهنعجنمه ملش جع هش ني جفيعممملي  ني َّـمث

هعآلخكمثلكظ حممث مصيعفغ ي خضيعفع جلمئمبمثلكش نُّـخيمق جلمت جعخيلكمس عآلقنعف نجللكمس عجلمقنغي هي  .ه
 عجفيطعرلك هنيعجفمبمل عآلمجلكمش نعآلحفيعه هنيعجفمبمل خل جنخيلكمس عجنخيمئ هنيعجفمبتيعن. ص

ش حمهئمسن ي عآلهنيع حممث مملكآلهنيع مض عجنتخيخل عآلنيعجنتهيمهمث يم نعجنثلكذش معسهب عخفيعجفمبمل ي
فعغ يش نحممثهتلك معمئجي مميجعلكجنخيمئ عجنهئحل: عآلنمل مغ هثمثمل عخف  يعخللكقمغمثمل نعآلجلمثلكن يعجنهئ

هثيطهنلكف نعيهثيطقعف جع جعمتح عيش و نمعميلكُّـيعونهنحيلكَّـيع عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل هن فنن مخلكُّـىغ
يلك عجنثلكهثمثمل حمتسهب جعلكجنمتهييغ عجنهئمبينظهن. عجنخيمثمت ي عجنخيمبهب  نحممثهتلك معمئجي مجمث شمثملي

فعغ  مغ هثمثملعخف  و عجنت َّـ هنحيلكَّـيع عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل جعمتحيعخللكقمغمثمل نعآلجلمثلكن يعجنهئ
ن جعخيٰههتلك هنتخصُّـىغ ي جل عجنبخيىش عيحفيع مخلكُّـىغع جلمثمتمثهعُّـهئ يلك ي جلمبهبمثه  .هلكه

ك مض) ص( كهثمئيط عجنمتمه  .صضك:  خف هثمئىس عجنهيمه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ش ُّـجهلكجع جللكمس عجنخيمئ جل. ص مح هن جفمثهن عآلمجلكم نعجنتهيمهمث لكمس عجنمهمئ عجنيعجع

مح نجللكمس يخيمثمتمثمل نعجنيعجنخيمبهبمثملنُّـهيجكم جلمت هن جفمثهن  ش حملكجنهييعم جعخل جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع
 .ملي عخلمبمئمثيخيمثمتمثملي نعجنتخيمثمتلكغ عجنيعجنخيمبهبمثمليعجنخيمئ َّـ عجنهييعم جعخل عجنتخيمثمتلكغ 

فعغ جللكمس عجنخيمئ عمل خمسهبخل ظحكلكحكمث. ض مغ يخل هنالممهتخص عجنتجيعف يمعمتمئس هن
ي عخفلكفغ نجليطن قجن عجنتجيعفعجنبحمن جل ي جعلكخفلكفغ جعمتح هنلكش نمعمب ي هن خمبمث عجنتخيمبشي

مغ ه ظنيطعغ َّـفعخف فعغ شنيعجنهئيعنجعمث: ي مغ ي عخفجيعفغ جفتيعجنخيمئمبمثمل نَّـ عخف  ي
يجل عجنتخيمب جعلكجنبيطنش مملكخفالألهئمل عخفهتمثهبملش نعجنخيمئ عآلن ي ن مض ي ش نُّـمئجيمت مش نمغمقعألمث

فعغ شنيهثمثعجنيعنجفلك: هجغلكهثمثلك. هن جللكمس عجنخيمئ) عجلمقنغ(قمعبمل  مغ  يعجنخيمئمبمثمل نَّـ عخف
ه يعخفجيعفغ نجنهئ حصلك معخيمب ق عجنمتلكلكمئمل ي حفلككي مل يعجنهيمبهئمث( جعلكجنبيطن نمعيطجعحقنش مملكجنمتهي

ن مض قمعبمل )ملينجمحق عجنهيمبهئمث غ(ش نُّـمئجيمت  .هن جللكمس عجنخيمئ) عخفمبهئ
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ؙؤؘ ؙ  

حكجي جعخل)عجنمققفجللكمس (هظُّـٰهلك جعل ينُّـسهب عجنخيمئ قنعف ظن  جللكمس عآليط جنت
َّـيع عخفلكف يعخفجيعف نعجل عذ )مهعخلمثلكم عخفمتهي(ن شهي ط يحكتمئالجن جل عخلمثلكم عحلمث

 .يعخفتمه جع
فهنَّـ هنيعمعبمل مغ ي جعلكجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثي عخفتخيخل هن عجن غ فنن ي جنمبخصفه هنهيلكقمملي

ق َّـيعُّـهظجغلكقَّـلكش نحممث ظ  . حلمئلكأل جللكمس عجنخيمئه نخملكجنمكسَّـ مك هملي مغىغألمثهملي مغ
حكجي جعخل جللكمس عآلقنعف نجللكمس عخفلكفغ  ف هن مع ينعخفمئمه َّـ عآلجفلكلكملش ي

ه ظن جللكمس عجنخيمئ جضمثيش:جعهبخيمت يخفلكفغش نجنمثيغ  ع  جعخيلكمسه جعخيلكمس عخفثلكمش نجللكمس عخفثلكم جضمثيشي
حكيش جعخل جفيطه جللكمس عجنخيمئ نجللكمس عخفلكفغط نعهثخص َّـ  حكيش َّـ عجنت ف هن عجنت يعخفمئمه يي ي ي

 .جعمتح عآلجفلكلكمل
يم هن معجييعم آلجغبلكغ َّـىعع عجنخيلكمس هن عجنهيالحكهيمل َّـ عحلهئمث يخص مملكن ظنينقجع

هش نعهثجيالخملك هن هنهئلكخكهيلكمع عجنت قظه هن حفالحصلك يخكهتلكغ عجنيطُّـ عجنسهتيعنقفه

حكيش جعخل خكمثألخلنعجنمق) ص( ق مض عجنيعنعُّـلكغش . يقف َّـ هنلك ُّـت نجنمثيغ عخفيععف هنمت َّـمتلك جللكمس عجنمققف عخفىعمم
ينَّـ عجنىعه ُّـتخيمئمك جللكمس عخفلكف غش نعهثي خص عجنمققف َّـمتلك َّـ عجنخيلكمس يغش نُّـمتتمئ عجنمث عآلهثسلكن جعخييط عخف

 : عحلمثيطقهيسمثيط جنمبشخف جعيطعُّـمل عحلهئهبمل: عهثحييع (.عجنىعه عهثتمئ هنمت عآلهثسلكن عمل َّـىعن عجنمتجهمسغ عجنيطهثمثلك
 ).ضضض كصف

ف هنث َّـىعع عجنخيلكمس) ص( عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ: عهثحييع. (ينخميط هثهي عجنهيالحكهيمل عخفجهلكظ نمغ : مخهتمثيط عجنمئ
 ).صصصش نكضطصك

 .عجنهيمه عجنثلكجنهن جلهل هن عخفيعجفمبمل عجنثلكهثمثمل جلهلغ هن جعيطعُّـمل عحلهئهبمل: عهثحييع) ص(
ي عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسخف شلكُّـمل عحلهئهبملش: عهثحييع) ض( مت ط ممىعجن ُّـهبهئضطص كص  ف:ي

م جلمف عآلفجنمل عجنت حكمثمئمن آلجغبلكغ َّـىعع عجنخيلكمس خم ل جنمتهييغ َّـىعع عخفمهيطق جنمب  .يعجنيعمغ
م ظيطقصصض كصفط نطط كصف: متلكن ُّـىغفعن پيسمثيطخعمش جنمبعجفهئهبمن : عهثحييع) ض(  ط نُّـمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .جللكمس عخفثلكم ننظ عجنمث

ه جنمببحهن مض جللكمس عخفثلكم نعجغبلكمع ظرمثمليعنيجغ   يعجنهيمبسهيمثمل مض عآلجعحلكغ ه جعلكجنميملي
ف جللكمسيعهثط جفمثهن يعجنخييعحملكهثمثملن حكيش جللكمس عجنخيمئ و نجعلكآلضلكحممل جلمف عجغبلكغ نمغ ي ُّـت

ي جللكمس عجنخيمئ عمل عجنخيلكمس عخفلكفهش ُّـهبهئ ي معمتىغم عآلهنيع عآلحص هنيمممثهيمثملينجللكمس عخفلكفغش ن
ف جللكمس عخفثلكم آلجغبلكغ عجنتجيعف عجنمققحف جنمبمتهييغ نعخلمثلكيغ مغ  شيعيحكتخيلكهثمل جع

عجلهتلك  ف عخفهئلكخكهيلكغ نظهث قههن (ننمغ ف عخفمتلكهنلكغ )  نعخفثلكمظيعجنمه ننمغ
فه  .نعجنمققف عجنمهخي

ينجعخييط عجنتمتىغم عمل هنيعمعبمل عآلقنعف ُّـمسجخ عجنتمتىغم عمل :خملكم جلبيط عجنيعحس عجللكهن  ي
 ى جعخل جللكمس عآلقنعف نجللكمس عآلمغسلكنش نُّـجيمبههنيعمعبمل عخفثلكمش نعجنىعه َّـ نعحكجيمل

 هن جلمبخصظ عحلهئهبمل جللكمس عخفثلكمش ننقف نظهي جعمبسلكن عجنهلل جعخيلكمس هجلمبمث مجلكجلمل
ه ينظي جنيطه عخفحمئمئخلش حمبخيٰههت ُّـيعه ي معهيمهمثحلهعجنمققفش نحممث جعحهن  عجنمئ

ش شهعجنيطهنلكجممثمل خك مض عفقعمم ن جلمبمث عخلمثلكم عخفتمه ي نُّـجيمبمئ نعخفمتلكهنلكغ ى
ه عجنيطهنلكل جنمثسمن خلكلك مض يظن هنعجنخيجلكألمك مض َّـىعع عجنخيلكمسش نجعخيىش ُّـيعه  هخم

ش نمض َّـىعع عجنخيلكمس سمه خضسيط شعفقعمم ن جلمبمث عخلمثلكم عخفمتهيمه ي نُّـجيمبمئ ى
ق عخفخيلكذ  يعآلقنعفش نمعيعنف عآلمغسلكفش نمعجهخيس عآلحفالم نعآلجلخصمش نمكهت ي

ق عيخكبلكف ق عخفمتلكحكبملش نهنجهلكَّـيطغ عجنىعنعغ عخفجيعفغ مض ظ ملش ي عجلسخصهثمثيجعلكجنمه

ف عجنخيلكمس عخفمئيطعقه عجنميحق عخفلكفه ممخص قَّـمك عجنمث ظحكلكلكخل يعجلمب ظهث: عخفتمسحصخل مغ يلك جح ُّـهسهن جع ي
ي جفيعقن نخميعقنيعحلهئهبمل نظألهبمل عجنهئجه جفسبخص ي عي ظهثشو نمعمئيعُّـيعو حتيعُّـيعيظمع) ظلكجفمك عآلخعم( ي لك ي

 شضضك صف: هنمل جفس قعفن ظهنحليعآلحكهيلكق جعتخيمبمثمئمل عجنخيال:  عهثحييع....هثخلكجنهي مض خكمثألخل
 .ضصضكن

يممخص معخييط هنمل جعليجنخيالهنمل قحكلكجنمل عآلحكتلكق عى حك فن قحكلكجنمل ( جفس قعفن ظهنحل جعلكجنمبميمل عجنهيلكقحكمثمل عخف
لي نعخفثلكمش هن ظَّـظه قحكلكجنتخل مض عخفث) هنث نهنثلكم ض  .ى هنلك ممتمك مض َّـىعع عخف



صصص.......................................................................................نجفمئمثمئت عخفثلكم جللكمس
قغ يحممئيط قظه عخفمهجيهي ظمف  عإل جلمبمث نظجن مغمقعألمث جلمبمث عجنسالن جلمف ظ
 ....فجفمثمل عجنهئمبب مض َّـىعع عجنخيلكمس

هعجلمب ظن عجنخيلكمس عخفثلكمظ َّـ جللكمس: نخملكم عجنمئمثخنه  ]يظه جمحق هنلكفه[ ي قنجفلكذي
َّـيع قعذوهن مغ حكلك   خكبمثي هث هث جضس َّـيع عجلسخصذ مض مم ه هنمئيطعقُّـلكهجعلكجل ش ي

قعهثمثلكنجعلكجل هث هث هَّـيع عخفجيعف عجنخيمئحل مض مم ي  .ي
و هنيعمممكوسليغ جعجلنجنمث َّـيعهي هنلكفي و مصيعفوش ني مغ ه آلهث جعيعقفطي جلمئحلي  س نجفيطي

ن جمحق جعخل عجنجهمثألخل يه هنلك َّـ جعيعقفيمم جعمثمتهتخصط نهحملكظ وجعيط نظن ُّـهئ خفلك يعي ن[ رلكي
 .ي جع جن مغهتتلكن ُّـجهب جعهئ هنمتهتخص هنلك ُّـمتلكحكمك جللكخفش]همملكن حملكظال
يعجنمبهت  ه عهث مغس:ُّـمئلكميي ظن عي قي  ش مض جملكُّـمل هنلك ُّـهبهئ هن عجنمبجيلكحممليه هث

ن جفيطع هحممثهئ عَّـيع عجلسخصهثمثمل ه حملكظالي عَّـيع عخفجيعفغ عجنمبجيمثهيمل نجعخل عجل ي جعخل عجل
هعخفلكفُّـمل عجنهئثمثهيملش نعن مملكن جعخيىش خيىشش  ظجنجي هن عجنبهظُّـٰهلك    هن َّـىعن عآلمغسلكني
 ....مملكجنسخصنُّـلكغ جعلكجنمتسبمل عمل جمحقَّـلك

ينعهثخص حكهب جع ق هنلك مض عجنخيلكمس ههث هنجهتهبال جنهئعجنخيلكمس عخفثلكمظلي  جلمف ظ
ق هث ظنم هنثلكم ظ ق يعآلحصمثمل يعجنخيمبهبمثمل خفلك مض عحلرضغ يهيعجلسخصذش نجنهئ  هن ظ

هنُّـسهب ظُّـٰهلك. عآلجلمثلكن نعحلمئلكأل هث عخلمثلكم عخفمتهيمهل جعي يجمحق هنلكفه  جنهئ
 .ي جعلكخلمثلكم عخفتمههجهبمثهتلكمع

نعف  هن عآلقهش ني قنف]ظه عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل[ هن عخفخيلكذ هحممبمثيغ هنخيمت
عَّـيع عخفجيعفغ[ قغ] يظه عجل هعي نجن ظ  .... جنهئخصيمعه هنجيلكجعمئملهملي هنثلكجنمثي

نَّـىعع عجنخيلكمس عخفثلكمظ ُّـجهتهب جلمف عجنخييعك نعجنهئيعخ نعجنسخصنعغ عجنسب 
 . نعآلقضخل نهنلك مض مجمثخيهتلك هن عآلهنالم نجمحقَّـلك

ك مض )ص( كهثمئيط عجنمتمه  .صضك:  خف هثمئىس عجنهيمه



 اٰذربّٰنثي يف اٰذرئنثمييبنّاٰذنئيكنبمبزتاٰذنثؤيتزت  ..................................................٣١٤
 ّصحن  وينزبيكده اجنرئنثاج اٰذرباميكيّييمبزئمبزتَّوٌّمك ىتمثا اجنمئيبم يتممربامىك اٰذِّيبٰذرت مهحن 

 ويتيكىنيف يف ، وحيمبمل ومهمبيلمل يف اٰذرنيبنبمبزت،وجياأل آدم يف اٰذيلامء : مهىئمبىك وآٰذىكاإل
 ، وٌّيكىنمل يف اٰذيليبدىنزت، وىتيبرون يف اخليبٌّيلزت، وإدريتىث يف اٰذنثاجمرئزت،اٰذرنيبٰذرنزت

 .... مهىئمبزبلك أمجرئيهصىئيكات اإل وإجمنثاىتمبلك يف اٰذيليبجمرئزت

 أو ٍ أو ىممبيكانٍ أو نباميبتٍ ٌّمك مجيبدّ يف اٰذرئيبمل احلىنٍ ٌّيكمميكدٍ ننءّنئاكٰذ ّإنّخملك 
،  جميبإلنبيليبن ميزنيلرتّ يتربيبىنامىك يف اٰذرئيبمل اجنرنيبيل، وىتمثا األٌّنث ال خيممىفً ٌّرنيبالٍإنبيليبن

 .ّ اٰذرئيبمل احلىن يفًاٌّيكمميكد  ٌّيب ىتيك يف اٰذرئيبمل اجنرنيبيلّيياكوٰذنئمك ال جيرت أن يتنئيكن 
ٌ ٌّممَّىئزت ـىل اخلمبيبالت اٰذممىل ىت ـّواجنرنيبالت اجنمئمبزثة :ىييبل اجليبٌّىل  هبمثا اٰذرئيبمل ّ

 النئاكوٰذ.  ٌّربىك، يييبٰذنئيكى واٰذٍّاميبجممبيق اٰذممىل يتزثيماك ٌّربزبيب اٰذُّيكء يف اٰذاممبمتٌٌّيلممربخنة
ّ ٌّمئمبزث، يييبخلمبيبل يف اٰذرئيبمل اإلنبيليبين، ٌاجنيكمميكدات اٰذممىل يف مهيبمل اجنىئيق ٌّرنيبلٌّمك 

، خييبيتزت ٌّيب يف ً أو ىممبيكانبيبً أو نباميبحميبً أو ٌّرئزثنبيبً أو مهربٰراً أو يييكيياميبً يييبن ميىئنئيبًىنيكاء
ن ىييبل حمرئيبجي، . ّاميبب أنبىك يف اجلامدات خيخن جهيبىتنث ييّٰزبيكره يف احلمبيكانبيبتاٰذ ْو

ِ َ

ْمن  َ ْ يحهم ِ س فقهون  ن ال  مده ول سبح  ْء إال  ُ ُ َُ ُِ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َِ ِ َ ِ ِ  مميبء يف اخلمن  وىيزث.ٍ
 ىل ال يتٍّيبىتزثىتيب ٌّمك جمربًٌّمك ٌٍّّيبىتزثة احلمبيكانبيبت أٌّيكرا: ّاٰذَّزنمبرث ٌّيب يتىبيتزث ذٰذيق
وذٰذيق اٰذٍّزبيكد يتيئنئمك أن يتنئيكن .  أييرننث ٌّمك أن حيٰىّآدم إال أرجميبب اٰذنئٍّيف

 . حمرئيبجي أمهىئلكواإل. ّن يتنئيكن يف اجنرنيبل اجنمئمبزثيف مهيبمل اجنرنيبل اجنِّىئىق، ويتيئنئمك أ

 .١١٨ ص١ج: ّ منح اٰذزئَّيكص، ٰذىئمئمبٰري، جمممرئىئمبمئزت اٰذرئالٌّزت ىميلمك زاده آٌّىه)١(
 .اجنَّزثر اٰذيليبجمىق:  انبّٰنث)٢(
 .نبمبزت مهحية ٌّمك جمزثايتزت احلنئيئزتاٰذزئَّاك اٰذرنيبٰذنت مهحي ٌّمك اجننثىمىئزت اٰذرنيب:  انبّٰنث)٣(
 .٥٦ص:  منح نبمئيث اٰذزئَّيكصنبمئزث اٰذربَّيكص يف )٤(



ضصص.......................................................................................نجفمئمثمئت عخفثلكم جللكمس
ف  هنلكيمميظن  ظن ُّـخيمب يجعيطي: نخملكم عجنمئمثخنه ي مض عجنخيلكمس عحلد َّـ هجن نمغ

ف مغ فههن  عجنخيلكمس يعن:  مض عجنخيلكمس عخفثلكمظ فنن عجنخيهئيغط جنىعجن خملكم ظقجعلكغ عجنجههت
 . مض جعمثيطعظ ي شلكُّـمل حصلكو هنمبمئلكغومس عخفثلكمظ ممحمبمئمليعحلد جعلكجنمتسبمل عمل عجنخيلك

ق عجنسلكجعمئخل : نخملكم عجللكهن ىنممىعجن ُّـجهلكَّـيط عخفجهلكُّـىط ل مض َّـىعع عجنخيلكمس ل ظ
حمهتىعن ... هن عآلهثبمثلكظ نعآلنجنمثلكظ جلمف خكهئ ظخكبلكفش نُّـيعنن عخلرض مض َّـىعع عجنخيلكمس

ق َّـىعع عجنخيلكمس نيمملكحم فيمممل ظ مغ قغو هن ه ل مملكألمتلك هنلك مملكن ل جن ظ  شعجنخيلكمس مض َّـىعع ه
قي حصىعع عجنخيلكمس نجفهئهبهتلك ُّـجههئ مجمبمل عخفيععمعمك نعآلحمالم نجمحقَّـلكش ههنمتلكحكبمل   ىنعجنمتهي

ن مض َّـىعع عجنخيلكمس جعمسخكهئلكمهعآلهثسلكهثمثمل عجنهئلكهنمبمل ظُّـٰهلك و ُّـتجههئمب  جمحق ظخكهئلكحص ي
حكمل  ق جلمبمث ُّـيعُّـيطنن عجنحيوهبلك جلمف هن نُّـحيهتيعنن شنَّـ مض فعق عجنيطهثمثلكعخفحس  طهت

غ عهثسالحفهت هن ظجعيطعش  يقفُّـلكف معمب طه عمل عيحفيعغ ظُّـٰهلك نجعخييط عهثتمئلكحصشيجنمئ
غ جعلكقمعهيلكل عخفلكهث ن جعلكجنبيطيظ  يعجنمئ   . يعجنبيطذش نَّـهسيظ َّـ عخفسهب

ؙّدؘ ؙ دا ؘ ؙؤؘ ؙ  
ش حمههنثمبخص مملكن جللكمس عجنخيمئ نعحكجيمل عمس عجنت حتت ق عجنخي  هنلك ظقعف يهئ جنحيهت

فغ مغ ق هن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عجنت مملكهثمن هن جلمثلكن هن عجنمهمئ  مض جللكمس عآلهعجنحيهت
هخص مكهتيع ظني مض جللكمس عجنخيمئ نهنيعجنيعنمح عهث حكجي مكهتيع حممثخص فنهث هن جللكمس ي جغ ي ينجعت

ك)ص(  .ضصصك: صف:  خف عجنهيمه
ك مض )ص( كهثمئيط عجنمتمه عقع َّـ عآلخكخلكك عجنىعُّـ  ظبيطيعجنط نصضك:  خف هثمئىس عجنهيمه

ضخيلك ع هن ض آلهنيع ُّـيعنن حممث هنمهمبحملهع جعيطيهيمبُّـيعُّـيطنن ظن شن هحملكقخم  ه هنمتهت مض قجن عخف
قهته جع خكخمهلكنش ُّـجكممهنخميعجعمل ي ي ُّـجه ظجفيط جح ظفقم ق جلمف ظ يعُّـمل قجن عجنجهخيس ظهث ي

ش جع َّـ خكخيس ش نجنمثيغ َّـ .  ُّـجكمم جعيطجن جعلكجنمئمهيط جلمف جلمب هنمتي قنجفلكذهجلخل قجن عجنيعمغ
غ حمهت عجنبيطم هن جن َّـىعن عينمم ش ه جلمت جعيطي ُّـمئمث عإلونهن. يجنمئ ض هنلك ني جلمب جن جعىعجن  مض هن

قُّـ  ).َّـلكهنىس هثهييغ عجنمههيحمل: عهثحييع (.حممبمثيغ هن عآلجعيطعم عخفىعمم



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
عخفثلكمش ممىعجن َّـ عحللكم مض عخفحيلكَّـيع عجنت معيعُّـيط ظن ختيعف هن جللكمس عجنخيمئ عمل هنلك 

م نعحكجيمل ن هنلكحم عمس ُّـهئ ق حممثخص حتمنش حمخيلكمس عخفثلكم نعحكجيملهفنهث هن عجنخي  ه جنمبحيهت
قن هن ق هنلك ظهنهئ مكهت فعغ جللكمس عجنخيمئ مض جللكمس عخفلكفغجنحيهت مغ  .ي هن

جن ينخميط ظمميط عجللكهن َّـىعن عحلمئمثمئمل نجعمثمتهتلك جعمئ يعجلمب ظهث خفلك مملكن جللكمس : ي ي
هعآلقنعف هنتمئيطهنلك ف نعخفيعمعبمل جلمف جللكمس عآلمغسلكنش نمملكن عآلي مغ  يهنيطعف عجنيعجعلكذ جعلكجن

حملك خم عظ عمل عآلمغسلكن هن يهعجن حكيش عآلقنعف جعمثمتهتلك نجعخل عحل ط ي جلمف مع  حكبحلكهث
ك ل معيطجعحق عآلمغسلكن ظجلمت لَّـلكىنمعيطجعحق ه هنهي ي عمل عآلقنعفط نمعخيىعق عيقمعبلكك جعخل ي

ين مش حم لي عجنثلكجعتمل جعخل عخفيعمممك نعجنبسمثيشيعجنىععمعمثملعآلقنعف نعآلمغسلكن جنمبهببلكُّـمتمل 
هعآلمغسلكن مممبهتلك هنيعممبمل ش حمال هنمتلكحكبمل جعمثمتهتخصش حمال عقمعبلككط نهنلك هش نعآلقنعف جعسمثجيمليي

ه ني معمسجغيعهش ي سمه معمسجغحقهمس ُّـهئ عقمعبلكك  حممبىعجن طه ني عحكتهبيطعفه عهنيطعف نيي
 جعخل جللكمس عآلقنعف نجللكمس عآلمغسلكن ه مغلكهنخيلكه حكبحلكهث جللكمس عخفثلكم جعيعقحفلكحفمب عإل

يجنمثمهِّـ عقمعبلكك ظجفيط عجنخيلكخفخل جعلكيحفيعش حممثتمسمع م ي م عجنتمسجغيع نعجنتمسجغحق ننظ ي جفمه
 .عآلهنيطعف نعجنتيطجعحق

يمثت معتجسيط عآلقنعف مض هنحيلكَّـيعَّـلك عخفثلكجنمثيحمبخيلكمس عخفثلكم نحفلكظ عجنمثهتلك مل عخفجهلكق ي
جن معخيلكمل ا... جعمئ ا سو ا  ِتمثل 

َ ً ََ َ ََ َ ي نعمل جللكمس عخفثلكم ُّـجكخم )ضص: هنيعُّـ( َ
ن مض هنخيلكقمغهت عجنيعنجفلكهثمث ق يعخفجكنجفمت مل عحللكظمبمل جعلكيهثسالف هن َّـىعن عجنمه

 .يعجنيعنجفلكهثمثمل نعممتسلكظ ظقنعجفهت عخفحيلكَّـيع يعجنخيمتخنُّـمل يعجنجيبمثخيمثمل
يمتخنه عجنىعه ُّـيطجعيعن نَّـهئىعع َّـ خكمسن قنف عآلهثسلكن هن مغسهب عجنجيبمثخي عجنخي

ههث خفلك مملكهثمن عخفبلكُّـمتمل عخفجهلكق عجنمثهتلك جغلكجعتملمش حمطه نجلهبالهنُّـجهتهب جلمبمث جلمبخص ي  جعخل قنجف ي
خم جلمبمث عجنتيط ش نمعخيىعق عيقمعبلكك عجنىعه ُّـت ينجعيطهث ش حفمب ي م عخفيطف عجنمث جعحق ننظ

عهثمثمل جعيعقحفلكعإل عهثمثمل هن ش جعخل عجنيعنف عخفهيلكقم نعجنبيطنه هثهيس عحلمث  حممتهيس عحلمث
غعجفمثهن  هشلك خم ي جنمل هني يشلك ع معمتلكحكمك عجنيعنف عخفهيلكقمش نهن جفمثهن ه َّـ جعسمثجيملشهخيمئ



عظظ.......................................................................................وحغفغشى قملشكه صكمل
ي ظشغشمقي خمشغغكى بكطمقق صىل طىويظظشفغك ي ظفششكي ي يف فطعكل قطشمهط ظشطضكي  ي

يبشطضكق  يف قطشصكل قطظشكيب قطمى يف قطششىله قأللرس ى فلظكي خمشغغكط وحمفىطكي
ه قآللتشكم  ضصظطيظو قطغغك قطظفىبمىط تفكسك قملمقك قملمطك ظو قطعفكص

يوقطشقثم وقطشقثريط وتقتي وغىه قململ وقطشمبري  .ي

يظو قطرضولی لفك بفكه قطغمن بص ظكظم ظعفك يف بفكه صكمل قملشكه قطمى لى 
يبملك بص صكمل قطعغه وصكمل قملكلق وبص ظك لى ثكبك ي ظقطمي  صغفى ظو قطضلعك ي

 لغن يف يوهمى لفشغه فطفى قإلقسكه بعم قملىقغ ضكأليقحلغك ولى قطربلك قط
ي حشي يسغسغك قملمقتك قطفموطفك حص تفمه ظعكلم قطىجىل ظو قطعكيل فض قطمقض

 .ي بص قطعغه وقملكلق فثفكغ قموه قملعكلميتظه فض صكمل قجلسجمقفكقط ضفى بملك
يك قطربلك قطمى فطمق صغفى قآللكق وقطموقلكق ضفى ظشىسنيوفظ ي صكمل  بص ي

يقملكلق قطمى قصو ضفى قآله وبص قطعكمل قألخموى ولىه قطغفكظك قطغربو قطمى 
 .ضك فه لفشغه فطفى قإلقسكه بعم حغىه قملىق

ي ضعكمل قملشكه قملشىسن بص صكمل قأللوقك وصكمل قألجسكه بملك بفففجمغ طفله ي
يطمق ضفى بملك يف طىم قطفموهط وصكمل قملشكه قملشىسن بص صكمل قطمقفك  وصكمل ي

يقآلخمق بملك يف طىم قطظعىلط ولفكن ضمن بص قملشكطص وقطربلخص  .ي
يوطم قشى قملصغه قطغفطى صىل لطه حفل طكه يفه ه تعغو فصغفه : ي

ك لى ضري يغىه قأللوقك ضفى بعم قملغكلطك ظو قطفظقق قطمقفكولتقطربلك قطمى 
آلق يك تفمظمقتيه  ألغلق وبص قألجسكهيقطربلك قطمى بص قأللوقك قملشم

ك لي ظو ظمقتك يقملمتشك قطشي طشه قطفظقق قطمقفكولو طكيقطىجىل وظعكلجى لولل

 .ظعم: ن قطغظىم صك قغقغم قطفظىم يف )ظ(



 قطفعمى يف قطعمضكهيقطغىقفكقطمفلك  ..................................................عظظ
 .كيكط وقطشي بعملك ظو ظمقتك قملعكلك وهلك قآلخمليطفيوآلق وهلك قأليقطشفم

جم لي غىل يقفغصه قأللوقك يف قطربلك قألخري ت قطظىل قطشي :ىلظكوف
كط بصالن غىل قطربلك يمقفكولق قطققألصجمه وقشفشك قألضعكه قطسكبغك يف قطفظ

 . ظففجم صص قآلخمضطهط ضال لغىه يوهقأل
يطغففجم لظرتطكه يف طىطجم صكملك لوحكقف يك وجىلمق قىلققفى ى يك ضري ظكلى  ىى

 .ىظظشفال ملشكه غىل قطعكمل
لرص قال صفى يف قطغشىحكق يف قطشكق قحلكلى  ك قطظفليوطم ص

قطعفك (ن بيوه ولسفي قأليوهألطربلك ضري ققلمق نوقطعضلو وثالثجمإلك ب
 ط يف قطظفكلقيوهظغكه صفىل ظك يف قأل إل)قطعفك قملصكيل(ن وقطشكض ب)ظغكضقإل

 بصالن طو لغكشغىي ظي وطغفهطيف قآلخمقيفآل وقظشفكم لجىم ظك يف قطشكض فطففك 
ه ف ضفعغو ظك لملم طيوهغكشه قطربلك قأللك و ظفييطمطه لظكلم طشريو غيوهقأل

.  صىل ظغكشغك فحىقه قملىتي وآل لغملط قطمقفكوى ظو قحلىقلكلغن يف قطعكمل
 . قطعغفو قخلشريوقال

 

ط ىي فحغكظى قخلكغك بىط وطمطه صكمل قطربلك قطظعىلطعكمل قطربلك قطفمويل
 :وظو لمه قألحغكه

ًأوال قآلقشغكه  ن قطمى لغىه بعم قملىق وى لفغسو صكمل قطربلك قطظعىل:ّ
:  بكصششكل قحلكه قطمى ضمى صىل سكطففى فض طسفص نيقطمقفىلكظو لمه قطفظقق 

 ن قطمى طكه طشه وطغو صكمل قطربلك قطفمويل. يعمبصحكه قمل وطيفعفصحكه قمل
 . آل لفغسو فض لملو قطغسفصطقطمو طفن ضفى تغغفهيو لمه قطفظقق ن

 .عظظ مظك:  صك ضظىم قحلغو)ظ(



غظظ.......................................................................................وحغفغشى قملشكه صكمل
يضكطشغسفو فض ظفعو وفض ظعمق ظمتشن ي ىلط وبفشفشك فصجمه قإلقسكهط  بكطظعي

طفظك طشه قطفموه فض قطمقفك ضال لىجم صفه  .ي
جم لي غىل يقف قطظعىلىغصه قأللوقك يف قطربلك ت قطظىل قطشي ي فه:ًثانيا

كط يق قطمقفكولق يف قطفظ وقطشي طكقك طم جمققألصجمه وقشفشك قألضعكه قطسكبغك
ي ظشعغغكيك غىليفمويلغ ضقطبصالن غىل قطربلك قط جم طكه طشغفك ظو صىقمل  بي

 .وبكخلظىم صكمل قألصفكه قطشكبشك
صكمل يف  ظو قملفغو فه تعفم ظىجىلقق صكمل قملشكطل قطفمويل :ًثالثا
 صكمل فضصكمل قطربلك قطظعىلى لجىم ظك يف طغو ظو قملفشفن  وطقطظفكلق

 . يف قآلخمقيآلقطظفكلق ف
ه وقطربلك قطفمويل  قملغكشغك قطشي لفغو فه حتظه يف صكمل قملشكً:رابعا

غكشه قطربلك ل وظففو يطمطه لظكلم طشريو  طغعمضكغغيممغفكط به حكغغك
بصالضى يف  طه لغن يف قطعكمل قطمقفكوى ظو قحلىقلكف ضفعغو ظك لملم طهيقألو

يقطربلك قطظعىلىغ ضصظىه قملغكشغك ضفى ضري ظشفرس  طضقشفكغ وقألوغفكغ ي فآلي
 . ن طشريقين وطم وللق يف لطه لوقلكق

 .عظظ مظك: يغفغك قطعالظك حسو لقله فظصصك ضظىم قحلغوط طغغفطىط بشع: ققعم) ظ(
أ: طربه حفل طكه  يفيظك فخرب بى قإلظكه قطظكلن صغفى قطساله صو لجه:  ظففك)ظ(

ُ
ٌقعد رجل من 

ه، فقيل  ة: األخيار  ق وك مائة ج ٍإنا جا وا به : من عذاب اهللا، فقال ّ ال أطيقها، فلم يزا
ة ٍح انتهوا إ ج وا  واحدة،ّ س منها بد، قال: فقا وا: ّل ونيها؟ قا ّك ألنك : فبما 

ررت  ضعيف ٍصليت يوما بغ وضوء، و
ً ه، قالّ ة من عذاب اهللا عز :  فلم تن وه ج ّفج ً

ه نارا ًوجل فامتأل ق  .)ظعظ(شكق قط طغطظ مظ ك:غظمونطنط  صغه قطضقإل.ّ
يوظففك ظك لوقه حشك قطعمض خمجك ظن فظري قملقظفص صغفى قطساله فض قطعفم ضىطه : طكه ي

ي قطساله طققى خمكشكىبىقل ي ألطىقهط ضغفك بغفكظى حشي فصففكط ثو جغسك حشي ظغغكط ي يي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .نعآلنجفيطه هن عجنخييعحملكظ

مغيط حفالمه ً:ثطرسط يُّـٰهلكم عمل قجن ظهث ي ُّـ  ز جعخل عخفتهئمبهبخل نعجنهيالحكهيملى
ف جعيعقف جعخييط جللكمس عجنيطهثمثلك مض ي جلمف حضتمب عخضلكَّـلكهتنعجنخييعحملكظ يهنلك ُّـتخيمب  مض يظهنلك. شنمغ

ش نجعخل ه خكيطُّـيطمل حفالمهي ظن جللكمس عخفثلكم حمثهبجعلكجنمققف عجنمتىغنمظ  جعخل عجنهيالحكهيمل ظهثهيسهت
ومل نعخفتهئمبهبخل هن مغهتملعجنهيالحكهي  . نجعمثمتهت نجعخل عجنخييعحملكظش ظحفيعهي

ؙؤؘ ؙ ؙخ  
ف عخفتخيخل جعلكجنتخيمثمتلكغه هنيعمعبملي ظهثَّـعن جفمئمثمئمل جللكمس عخفثلكم . ص مغ ي هن عجن  ي

قهعخلمبمئمثمل هنهيلكقم ه جنمبخصفغ فنن ظجغلكقَّـلكش نحممث ظ َّـيعُّـملي  س َّـ مكهملي مغىغألمثه مغ
حكيش حلمئلكأل جللكمس عجنخيمئهنخملكجنمك هش حمهت هنت يجنخيمئ نجللكمس عخفلكفغش  جعخل جللكمس عي

حكجي جعخل  ف هن مع ي ظن جللكمس عجنخيمئ :عآلجفلكلكملش جعهبخيمتخل َّـ قُّـمت عجنخيلكخفينعخفمئمه
حكيش   جعخيلكمسه جعخيلكمس عخفثلكمش نجللكمس عخفثلكم جضمثيشهجضمثيش ف هن عجنت ي عخفلكفغش نجنمثيغ عخفمئمه ي

يجغ خمهبمن جفت هثلكجنمت ي ظنيش جغ مغمبسمن جفت هنمبمبمنش جغ  هنث هنلك هثلكجنمتي يي ه  خمهبمن نمجخيمن قفعألي
م عجنمئمثلكنش حميععجفمل حكلكجلملش جغ لكيعجفمن يُّـلك ظهنحق عخفهسهنمتخل عذ: حممئمبمن ي خميط ظخكهيمئمن جلمبمث هن لك

ش حممئلكم ؤمن :عجنيعفعظ جنمثجمبيغ جلمبمث ادثة  ٍيا حبة إن هو إال 
ّ ستهّ ؤا  ُّـلك ظهنحق: خممبمن: خملكم . أو 

ط خملكم و ك،نعم :يعخفهسهنمتخل نعش جنهئىعجن تُ و رأيتهم حلقا حلقا  ك  ًشف   ادثون،يتح ً
ؤمن :هظمغسلكن ظن ظقنعفط حممئلكم: حممئمبمن ّ من بقاع األرض إال ٍ يموت  بقعةٍأرواح، وما من 

روحه قعةي بوادا: قيل  نها  سالم، و ٌ ا م هن .ّ من جنة عدنّ  ص ف:عجنهئلكمض عآلظ
 .)ص(يطُّـهن قخم ش عحل)صضص(لكغ عجنب شصضصك

  .مثمبمل عخفخييععفجن مض  عإل جلمبمث نظجنيعآلمميعن ظمف ينهنمتهتلك هنلك قنعن عجنمتب
 .صصص كصف: يجنمبسمثيط عحلمثيطقه شعخفخيلكف قعُّـمل خميعظهثمثمل:  عهثحييع)ص(
ل عمل ممتلكغ )ص( ي جنمبسمثيط عخفخيلكف قعُّـمل خميعظهثمثمل جنمبتهيمهمث مض جعمثلكن جللكمس عجنمققف نظجعحلكجغ ريطق عجنيعمغ

 .صطص كصف: عحلمثيطقه



صصص.......................................................................................نجفمئمثمئت عخفثلكم جللكمس
حكيش جعخل جفيطه جللكمس عجنخيمئ نجللكمس عخفلكفغ يَّـ عجنت ي  .ي

 يعجنهيمبسهيمثمل مض عآلجعحلكغ ه جعلكجنميملهمليعن جنمببحهن مض جللكمس عخفثلكم نعجغبلكمع ظرمث. ص
ف جللكمسع نجعلكآلضلكحممل يط جفمثهن عهثيعجنخييعحملكهثمثملن حكيش جللكمس عجنخيمئ ومل عجغبلكغ نمغ ي ُّـت

ي معمتىغم عآلهنيع عآلحص هن جللكمس عجنخيمئ عمل عجنخيلكمس عخفلكفهش ُّـهبهئ يمممثهيمثملينجللكمس عخفلكفغش ن ي
ف جللكمس عخفثلكم آلجغبلكغ عجنتجيعف عجنمققحف جنمبمتهييغ نعخلمثلكيغ  مغ يعيحكتخيلكهثمل جع

ف  عجلهتلك ننمغ قههن (عخفهئلكخكهيلكغ نظهث ف عخفمتلكهنلكغ )  نعخفثلكمظيعجنمه ننمغ
فه  .نعجنمققف عجنمهخي

في جنهئيعن. ص مغ عنو ظن هثبلكغو هن مجلكفي مض عجنخيلكمس عحلدو خظ هن  ظن و ظن جفمث
ن ممه هنثلكيوعهثسلكن  هنلك َّـ مض ي ُّـمتلكحكب مض عجنخيلكمس عخفثلكمظش نجنهئ ي رمك ظن ُّـهئ

فعجنخيلكمس عخفثلكمظ مغ  .ي مض عجنخيلكمس عحلدهع هن
ش حمهئهخص مملكن جللكمس عجنخيمئ نعحكجيملمم. ض عمس عجنت حتت ق عجنخي  هنلك ظقعف ي جنحيهت

ق هن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل عهث هخص مكهتيع ظني مض جللكمس عجنخيمئ نهنيعجنحيهت حكجي ي جغ ي ينجعت
مكهتيع حممثخص فنهث هن جللكمس عخفثلكمش ممىعجن َّـ عحللكم مض عخفحيلكَّـيع عجنت معيعُّـيط ظن ختيعف 

عمس  قهجللكمس عخفثلكم نعحكجيملن ُّـهئهن جللكمس عجنخيمئ عمل هنلك فنهث هن عجنخي َّـلك  جنحيهت
 .حممثهتلك

حك يعن. ض  جعمثمتهتخصط هيش جعخل جللكمس عآلقنعف نجللكمس عآلمغسلكن جعيعقفيجللكمس عخفثلكم عخفت
حكيش جعخل جللكمس عجنيطهثمثلك نجللكمس هجنىعع حمهت جعيعقف ق عجنمتىغنمش نجللكمس عخفثلكم عخفت ي مض خم
فش نَّـمتلكم حميعمهعيحفيعغ جعيعقف ق عجنمهخي   جعخل عخفثلكجنخل نعجنمققحفخله مض خم

 .عجفيط هنمتهتخص نينظجفهئلكن  مم
 





 
 
 
 
 
 
 

ؘؙ ؞ثإؘ  
آت ؙّدؘ ؙ  
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ؙّدؘ ؙ  

ف عمل جللكمس عخفثلكم مغ ي ُّـمسجخ عجنتمتىغم عمل جللكمس عخفلكفغ ظن شيجعخييط معمتىغم هنحيلكَّـيع عجن ي
غ نجللكمس عجنجيبمثخيمل نجللكمس عجنيعجنخيلكمس عحلد  .متلكحك

ف نظحفسهتلكش نُّـتهبمثىغ هن جمحقن   مغ فش ظهثىغم هنيععمعمك عجن ينَّـ عجنخيلكمس عخفجههت ي
فغ حممث مغ ق عخف ف. غ نعيحكتخييطعفيغ نعقمعبلكلكهتلك جعلكجنمئي جعلكخفلكفيجعتخيمب عجنمه مغ  وحمخص هن هن

فيظنممل ممخصيمع مض ينجللكهنيعي حممث  لي جغ غي جعلكجنمئن نمغ  هن وشيعف عمل عجنهيخيمبمثمل جعمت
ط حملكجنخيلكمس جللكمس عجنتىغعجف نعجنتخصهثييعممملش نقجععجنتيطقُّـمي نعحل  .خص جللكخم هن قجن جللكأل

ن خظيعجنجيبمثخيمثملينخميط معبخل جعلكآلجعحلكغ   هن ظمغىغعظ ه ممثحقه نعجنيعُّـلكضمثمل عمل عجنمث
 هنلك َّـ ينجنخي. َّـىعع عجنخيلكمس نعآلنضلكل نعجنمتسمك عجنت جعمثمتهتلك نعجنمتحيلكن عحللكمم حممثهتلك

م نهمصهت  . هنمتهتلك ظممثيع جحلك َّـ هنخيمب
فهش نعجفيطنَّـىعع عجنخيلكمسش جعخص جعخل ظمغىغ مغ ه حكمثلكمهعأل هن عيقمعبلكك عجن  مض ي

ش نجلمف َّـىعن عحليعمممل عجنخيلكهنهميقعمع هنتحيع َّـيعنش نُّـتبخي ظجليععض  همل جفيعمملكغي جعج
َّـيعُّـمل عهثمثهملي هثبلكمعمثهملي حفلكظهمغ ش نعجنميلكُّـمل عجنت معمئ جلمتيطَّـلك َّـىعن هملي نعهثسلكهثمثهملي نجفمث

يعحليعمممل َّـ عجنتجيعف عجنتلكن  .مي جنمبهبتحيعي
َّـيعنش حكيلك مملكن َّـىعع عجنخيلكمس هنتحيعينخف ش مملكهثمن قعمع جلخل هلكييمثهمملك جعج  مض قعمع

يعجنتجيطف نعجنتميحق ينجعىعجن ظِّـ عحكتمتلكفن عمل عجنخيمب. ي حملكجللكجل عجنثلكجعمن . مل عجنثلكجعتملي
يمغخي عخفتجيطفش ي ظهث هظ هنتجيطفعش  مغخي عجنحني يُّـمبىغن جضىعنق عحكتمتلكف عخفتميحق ي جفت ي

 .عمل عجنثلكجعمن نعقمعبلكك عحللكفغ جعلكجنمئيطُّـ

جفمثيطُّـملش جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل:  عهثحييع)ص( .صصصك: يعجنيعحكلكأل عجنت
يهل هن عخفيعجفمبمل عجنثلكهثمثمل جلهلغ هن جعيطعُّـمل عحلهئهبملط ممىعجن ُّـخييط ممتلكغ عجنهيمه عجنيععجع جل:  عهثحييع)ص( ى



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 ُّـمسجخ شيىغم عمل هنيعمعبمل عخفثلكمنجعخييط عجنتمت: نمض َّـىعع خملكم عجللكهن هنلك معيعمجت

ُّـ:  جلمف خمسهبخليعجنتمتىغم عمل هنيعمعبمل عآلمغسلكنش نَّـ  .لكغيلكغ نعجنسهيمبمثيعجنخيمب
ُّـلكغلك يظهن عجعمن حمهئلكجنخييعك نعجنهئيعخ: يعجنخيمب  نعجنسخصنعغ عجنسب نعجنث

ينعجنسمثلكقعغش نُّـت ل ) عجنخيمتخنه(ل ي ) عجنجيبمثخي(هي ظَّـ عجنهئجه مض علكالم ي
ن نوجلمف عجنخييعك نعجنهئيعخش نَّـ جمحق خملكجع عجنهيسلكف نعجنهيمتلكظ نعجنىغنعم  جنمبهئ

ملش نعجنخييعك حكمئهيهتلكش ممخص هثجي جع نحكجيِّـ عجنهئيعخ َّـ حكمئ عجلمتي. هظظال
ه ي عجنمهحمثِّـ نفيجنمل هثيس عجنمئيعظن عجنخيىغُّـىغش نظهنيدُّـِّـ عحليطُّـهن عجنمتب لك عجنسخصنعغ ي

 . جنمبهيسلكف نعخليعم نعيجنتأللكنهحفيعه حمهت خملكجعمبملعآل
ُّـ: لكغيلك عجنسهيمبمثينظهن م مل مملكجنيعجليط نعجنمقيحمهئبسلكأليش عجنخيمتخنُّـلكغ نعيجغلكق عجنخيمب

ن نعخفجييعش نعخفيعمم عن نجعيطن عآلهثسلكنينعجنميمث    شبلكغ مملكخفخيلكفن نعجنمتبلكغ نعحلمث
عن.خم جللكمس عجنخيمتلكدعجنىعه َّـ ظ ن مض عفقيعك نعخلي نعجنخي م ظممثيع ع هنجهجكمم

غ حممبمثيغ آلجفيطيَّـىعن عآلمغسلكنش نظهن يعي يلكالل جلمبمثهتلك  عيولك جفمئلكأل عخفمبهئ
عك  .يجنمبخ

ن نعجنثمئ نعخلهيمل :هنهن قجن ظُّـٰهلك نعجنمبجيلكحممل نعجنهئثلكحممل ي عحليعمممل نعجنسهئ

ل  ض ن هن ظَّـ هنمهلكفق عجنبحهن مض هن جفمثيطُّـمل جنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل خميطق  يعجنيعحكلكأل عجنت ي ي ي ي
حكلكأليش هنمت ك قحكلكجنمل عجن عمس عجنثالجغمل عجنخيمئ نعخفثلكم نعخفلكفغش نجعلكخلمه  .يعجنخي

م ظ)ص( هعن عآلحمالم لكبمئلك جنخيمب عحصمثألمل جلمتيط عجنمئيطهنلك: خم ظ معسخيمل ظحمالمش ظجلالَّـلك َّـ عجنهيمب عجنتلكحك ي
ىنحممب عآلحمالم نجضيطف عجلهتلكغش نَّـ جضمثيش جعهئ عجنخيلكمس عجلسخصذش نَّـ هنلك ُّـجيمب جلمبمث  ي ه ي

يجعلكجنهئيعخ مض جعخيىش عجنتخيلكجعحق عجنهلجلمثملش نخميط  حكأل ظهنحق : ظب جع هثبلكمعمل خملكمجل عآلنقف ي
م عإل  سماواعخفهسهنمتخل جلمبمث عجنسالن جل خم َوسع كرسيه ا ََ َُ ِ ِْ َت واألرضُ ْ َ َ سماء ّنإ:  حممئلكمِ  ا

لوق  جوفٍرض وما فيهما من خلقواأل كر   عة ،ّا ملونه بٍالكأ و أر  .ذن اهللاإ 
  .طضض فطصص كصف: لكخيمعهيسحق عجنخيمث



٣٢٧........................................................................................وحضظضته ّاخعدة زعمل
 ....صوات واشفوائغ وأظوازظع وأصطعسظعواألشوان واألضواء واأل

ّتبز مم ّ غتجه ّضظطظع واشّاشضططظع واخصععف ّاإلهلظعّشسد اشتجطظعت ّأن  :ّع تضغمّ
ً عًا بعشضظع اخصعف، سام شعن سظبشن اشضظع اخصطق إس اششظعدة اخصطضع شفور

ٌّ يف حعق سظععع اشبصون واشططون، غتجد سظطون شه حفًعشصطض   شن اشوجودّّ
ٍغتطفل وغتجد يف شفتبعّثم  ّ ّ أدظى ـ بعشطسبع شطحعرض يف زعمل اخعدة واششظعدة ّ

ّ وعطغا غتجد يف اشضوامل شعسع ـ أي شن اشصضق ،اخصطضع ـ سظظخغ بعشصظور أشثف ّ
 زعمل اشضضل وزعمل اخثعل ـّ ثم  واشثعين واألزظعن اشثعبتع،ّولّ بتضظطظه األاشفبويب

ّغشتغ به اشصظور وغططل يف اشضعمل اجلسامين أو زعمل اخعدةّحتى  ّ. 
 اخوجودات ّإنّثم ...:  يف بظعظه خع ظحن سظهعوشغا سعل صعئن اشغغن تفش

ًاشتي عي سضل حضظضع [اشتي يف اشضوامل   عوّإظام ًسصظع ذاتعأب وًع ظسبعُ أسفهب]ٌ
 ّن أ شن اشذشظع ال سد، وعوٌ واحغٌ رضب]شطضضل: أي [ إذ شه؛ّ األولُاشضضل

ًشه شععظع ً شتصضعَّ ُأول  بعشوجود، وعوّ شن زعمل   شفاتع اإلشطعن، وعوّ
 .األرواح

 .... األرواحُزعمل  عوّإظامَّ إس اخفتبع اإلهلظع ً اشضوامل ظسبعُسفبظس
ُثم زعمل ُصور : أي [ شصظور اخضعين سظه بصور األرطعل، وذشك؛ل اخثعّ

 شن اشذشظعُ آخفٌ رضب]ِهبغا اخضطى اشفائغ [ بهَ حصلٌ زائغً شضطى]األرطعل
ُثم زعمل  ،ُّ اشتططن]ِزعمل األجسعم: أي [ِه شق حلوسهِّ شضفوض عغا شط؛ األجسعمَّ

َّتم ] ضعمل األجسعمب: أي[هنى اشضعغع يف اشذشظع، وبه أ وعغا  ـِّ شطحظفِورضطه
  شن اخحسوذعت، وذشك شبطوسهُّرغأ يف اشصظور َ إذ ال شفتبع؛ اشوجودُرظور

 .٥٧ص:  رشح ظضف اشضصوصظضغ اشطصوص يف )١(
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ىهنهئلكهثمثمل عآلى مض عجنهئثيعغ]ىجللكمس عآلمغسلكن: ظه[ خممن عجنمتهتلكُّـملظ ز

يحمخيلكمس عآلقنعف ظممثيع خميعجعلك عمل جفرضغ عجنميمثمك نجنهئمتي ظخم قعش جغ ُّـجهتيطه ي مكهت ي  ه
ق مض جللكمس عخفثلكمش نُّـجهتيط ق مض جللكمس عآلمغسيعجنحيهت لكن  ظممثيعش جع ُّـهئهب عجنحيهت

 عجنجههتلكفغ عخفجيمبمئملش جعخييط ظن مملكن جللكمس عآلجلمثلكن جللكمس عجنميمثمك ينعخفلكفغ عجنىعه َّـ جللكمس
ش حم عجنىعهيعخفجيمب نعجنخيمب عآلحص ف حفلكقمغ جن َّـ عآلجعخييط وخيلكمس عآلمغسلكن ي ي نمغ

ش قش جل جفرضغ عجنميمثمك عخفجيمب نجللكمس عآلقنعف  نجنهئمتي عآلمكهتيع هن جفمثهن عجنحيهت
 يجحلك فنهث هن جللكمس عخفثلكمش حمهت ظحفهي شوظخميعغ عمل جللكمس جفرضغ عجنميمثمك عخفجيمب

ش حمهت ظمكهتيع هن جللكمس ونجللكمس عخفثلكم ظخميعغ عمل جللكمس جفرضغ عجنجههتلكفغ عخفجيمبمئمل
 جنهئخصم طعآلمغسلكن نجللكمس يعحليغ هثجهمسغ َّـ يعخلمبمئمثمل عخفحيلكَّـيع ظمكهتيع يعآلقنعفش نعن

ق عيحك عجنحيلكَّـيع قن مض َّـىعع عجنخيلكمسملي نمخلكهنمثشمكهت  . مكهت
ه جللكمس عجنميمثمك فعغ عمل عإل ي حممشن شحممشقع مملكن عجنهئالن جلمف هنست مغ ظخميعغ عخف

مح هن هنمئلكن  ه عحك عجنبلكلك َّـ هنلك ُّـيعمعبيش جعلكجنمهمئ عجنيعجع معخيلكمل جلمف هنست
عجفيطُّـمل جعخص معجهتهب جلمبمث هن عآلحكخصظ نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش جغ جللكمس  يعآلجفيطُّـمل نعجن ي ي

ي جغ جللكمس عخفلكفغشي جغ جللكمس عخفثلكمشعآلقنعف ه عحك .ي ي نظهنلك عقع مملكن عجنهئالن جلمف هنست
فعغ َّـ جللكمس عجنجههتلكفغ عخفجيمبمئمل نجللكمس عجنيطهثمثلك نعخفلكفغش يعجنحيلكَّـيع حممشن ظمكهتيع ع مغ يخف

ق جللكمس عآلقنعف ق جللكمس عخفثلكمش جغ ُّـمبمث مض عجنحيهت يجغ ُّـمبمث مض عجنحيهت  .ي
مغيط معمتلكمط عق عقنش  عمس ظمكهتيعش ني ُّـ عمس ظخميعغش نَّـىعن عجنخي وحمتمب عجنخي

ن معمب ظخميعغش نعجنهئالن مض عجنثلكهثمثمل  ه عجنبلكلك حمتهئ عجنهئالن مض عآلنمل جلمف هنست
ه عجنحيلكَّـيعجلمف  عمس جنمثسمن ظخميعغ نعهثخص ظمكهتيعشهنست ن َّـىعن عجنخي  ي حمتهئ

عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ)ص( .صطصك:  مخهتمثيط عجنمئ
عجل:  عهثحييع)ص( .صضص كصف: ييطش جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقهخف مخهتمثيط عجنمئ



طصص........................................................................................نجفمئمثمئت يعخفلكفغ جللكمس
جن ف مض جللكمس عآلقنعف ظمع هن : نجنىعجن ظخكلكق عجللكهن جعمئ مغ ق عجن يمكهت

قن مض جللكمس عخفخيلكذش جغ جللكمس عخفثلكمش جغ جللكمس عآلمغسلكن يمكهت ينمض َّـىعع عجنخيلكمس مع  شي
ف مغ ق عجن  .مكهت

ف نظممهبمبمثيمخلكهنمثمل(لجع ظقعفنع  ينجنخيمبهت مغ ق عجن ي ظن : مض عخفيعمعبمل عآلحفحقغ)تي مكهت
ن هن يش جلمف حكبمث عآلمجلكمهمملكويطقىهنلك ُّـهئ ه نحضمثالش جلمف حكبمث عجنتهيمهمثه نهنخيمئ  ظن ي

هنلك َّـ حكلكههن عق عجنحيلكَّـيعغش حمه نجضس ن حممث مشي جعلكحل ف نظجغلكقن معهئ مغ عك عجن ين حف ي
ن هنيطقشظممثيع نظممهب و جحلك ي ُّـهئ نهمملكي مغ  . ... جعجهبمث َّـىعن عجن

هنخميط جعخل قظُّـلك ظحفيع جن ي  يخميطق عإلنخملكم جعخيٰههت يمض َّـلكهنىس هنلك معمئيطن جعمئ
ف هن جفمثهن مممبيعخفيععف جعتخصهنمث: ظقنعجفهت مغ ق عجن يت ظهث مع مكهت ي ش عجنت ي مثلكغ هنيععمعب

مثلكغ ي حمبمب عجنميلكُّـمل هن جفمثهن مممبشيَّـ هنيعمعبمل عآلقنعف نهنيعمعبمل عخفثلكم نهنيعمعبمل عحليغ
 .هنيععمعب

عفه ظهنحل هنىعَّـمك  يتخصهنمثملش ظحفيع مض جعمثلكن هنخيمت عجنهنجنسحكتلكق عجنجهمثىط مغ
ن عخفيععف َّـ ظن جع :يظهثجفلكظمب  ق نممهب مشيستهب ظن ُّـهئ يرلكف عآلمغسلكن مع عجنحيهت
ي جللكمس عجنتٰهلكفطعجنهيمثىش  .  نفعق عجنتىغعجف خفلك فعن عجنهيمثىشي عق جن

يهن مخلكهنمثمل عجنخيلكمس : ن جل جعخيىش عجنخيلكقحمخلي قيخميطه هثمئ عحلهئمث عجنسبىغنعق
يعن هن : مئلكمنجنىعع ُّـط لكف جللكمس عجنمتمئيس حممثرهئمث ععجنمهلكفق هن عإل عجنخيمبمث عحل

  ....مخلكن عجنهيمثىش عرلكف جللكمس عجنمتمئيس

ك مض )ص( كهثمئيط عجنمتمه  .طضك:  خف هثمئىس عجنهيمه
 .طض:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
 .ضطص كض ف:حكهيلكقمعخيمبمثمئمل عآل )ص(
عجليط)ض(  .ضصص كصف: ي جلخل هثٰهلكف مض حتيعُّـيع مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ؘؙ ؘ ؘ ؘ ؙأّآ  

جلمليجح ولك معمئيطن ُّـهبهئ جنمتلك ظن هثحمثيش جلمبخص جعهبجهب ه ي هن حفمهلكأليس عجنتخيمثمتلكغ ي
يعحلمئمثمل نعخلمبمئمث  :ي ممحل نَّـومل جعمتحي

جفيطغ  :لك حكبي حممئيط جلمبهبمن جح:ّولّط اذتسخ األّأر يظن عجنميلكجنمك حممث َّـ عجن
 جفمثهن طيش قجم مغلكهنخيمثت جلهبمث عخفيععمعمكهعجنت ي لكيعُّـ جنمبهئثيعغ عجنمثهتلك ظجعيطع جيمبمئملعخف
فغين ع مغ  جعخيٰههتلك جل و َّـمتلكم جعمتح عجنبسلكلكمل نعآلمجلكمش جمحق هنتخصُّـىغهعآلخكمثلكظ هن

وعجنبخيىش عيحفيعش ني هنتهبمثىغغ  َّـىعن عخفحيلكَّـيع جل هثهييغ معمب عخفيعمعبملش نجعلكجنتلكمظ ي
ق عجنخيمبهب عجنميمثب ع ق َّـمتلكم عهثخص َّـ جعمتح عجنحيهت  .آلمجلكمظ ي عجنتهيمهمثحليحملكجنحيهت

ق :ّط اذتسخ اذثطينّوأر  نمعحيهتيع جلمف هثح عجنهييعق يعجنخيمبهبمثمل حمهيمث معتخصُّـىغ عجنمه
ش  يعي ظشلك ينعجنتهئثيع عجنمتسب تهتلك هن فنن ظن ختيعف عمل عجنخيخلش يمعبمئ جلمف جلمبهبمثي

فيظن حميعجم  فَّـلك َّـمتلك نمغ ه عي ظهث مخلكُّـىغ جلمف ش جعخيىشجل  جعخيٰههتلكه هنتخصُّـىغههثح نمغ ي ي
ق مض معمب عخف ه عجنمه عجنت حممثهتلك عجنتهيمهمث  ي مجمث عخفيععمعمك شيعمعبمل حممئيشهنست
ش حملكجنتهيمهمث َّـمتلك معهيمهمث هعجنخيمثمت ي جلمبهب ي جلمثمتي  .ي

همثملهُّـٰهلك مغلكهنخيظن مملكن حصلك ع نيحممشن َّـىعن عخفيعمعبمل :ط حطمل األرواحّوأر مغيط حممثهتلك ي  مع
ق عآل ش نجنهئ قجم قجن خكمثلكظظ يط عق حممث مجمث عآلخكمثلكظ جلمف هثح عجنتخيخل عجنخيمثمت

فَّـلك عجنيظن يعي  فهثح نمغ فوخيمثمت مض َّـىعع عجنخيلكمس هثح نمغ مغ  و ي مخلكُّـىغ حممث جعخل هن
فيجلمثمت مغ فغيمممبلك يعش ظحفيعط عق و نهن مغ ف جلمئحلههتلك هن مغ  .ي ممحل نعجفيطي جع

ف:ط حطمل اثثطلّوأر مغ ي َّـ مض خضيعفن و نهنثلكمو جلمف خكهئ خملكجنمكه حملكجلهبمث هن
ىعُّـ  جعخل َّـه حمهت جعيعقفشيظفهث هن جللكمس عآلقنعف نجنهئمت ظقخم نظجلمف هن جللكمس عخفلكفغ

فعغ جعجههئمبهتلك عخفلكفه عخللكقمغ مغ يعجنخيلكخفخلش نمس معحيهتيع حليط عين معمب عخف  .ي
فع جلمثمتمثلك معهيمهمثمبمثلكش :ّط حطمل اثطدةّوأر مغيط حممث معمب عخفخيلكذ نمغ ه حممشهث نعن مملكن مع ه يه ي ي



صصص........................................................................................نجفمئمثمئت يعخفلكفغ جللكمس
هي عمجلكجنمثلك جلمبهبمثلك ل ممخص مض عخفيعمعبتخل عآل يه يمثخل ل جنهئ خميط حملكغ عجنخيلكمس عجنهئبحق ظجفيطُّـمل نجني و و

ط عق ي ن جفيطغ حممثمج عجلهبمث ف جنمب  .مغ
هنهن َّـمتلك معيعه مغمثيطع عمس نعمغيطو نعجفيطيمميظن  :ي ه هن معمب عجنتخيمثمتلكغ ظن عجنخي  ي

ن نعمغيطيحفيعط حمهت عهن يه حملكخميطوظجنحن ن حملكخميطي جنمبخيمبهبمثهعلك ُّـهئ  ممخص مض يخيمثمتمثمل جنمبهعمل حممثهئ
يعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمث ن ي ن هعيطخملكحمملش ظن ُّـهئ  جنمبتهيمهمث ممخص مض جللكمس هعيطمغعن جنسمجلكم حممثهئ

ن نعمغيطفنهث هن ع عجنخيمئ نهنلك عمسش ظن ُّـهئ ي جنمبتهيمهمث جلمف هثح عجنتهئثيع هن هعجنخي
جفيطغ عجللكهنخيمل آلمغىغع ن جللكقُّـلك جل ظجفيطُّـشألفنن عجن ي حممثهئ يمل عجلهب ل ممخص ُّـخيمق ه ي

ل قُّـلكفغ جعحهن ض وجلمتهتلك عجنخييعحملكظ ل ممخص مض جللكمس عخفلكفغش نحكمثمسجخ حصىعع عخف  نجعمثلكن شي
 .يعجنثهبيعغ عخفجكمعبمل جلمبمث

ل عجنتخيمثمتوخميط جلمبهبمن ي حليط عين جعهبج يلكغ عحلمئمثمل هن عجنتخيخل عآلي ي نعجنتخيخل ينمي
يعجنثلكذش  نعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمث  هنلك يمميمل هن جللكمس عآلقنعف نجللكمس عخفثلكم نجللكمس عخفلكفغ ني

فُّـلكخفيععمعمك حميُّـتخيمب هبلك هن جفمئلكأل نظجعحلكغش  مغ جلمف َّـىعع  يعآلحصمثململ نعخفحيلكَّـيع يعجن
ُّـمل عخفجيمبمئمل ل عقع عجلتمقهثلكَّـلك: عجنجكمعمثمك يهنيعمعبمل عجنتخيخل  ي جغ له هنيعمعبمليهنيعمعبمل عجنىععغ نعحص
 هنيعمعبمل جللكمس عخفثلكمشي جغ هنيعمعبمل جللكمس عآلقنعفشي جغ يهنيعمعبمل عجنتخيخل عجنثلكذشي جغ يعآلنمش

ن عجلللكهني جغ يهنيعمعبمل جلللكمس عحليغشيجغ  نعآلهثسلكن عجنهئلكهن  معمسجخ هنيعمعبمل عجنهئل
عمسش نَّـ هنلك حكمتتمتلكنجن جعلكجنهلف نعجنتبمثخل مض عخفبحهن يهئعخفحمثيش جع  معمب عجنخي

 .عجنتلكمظ
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ؘ ؘؙ ؘ تؘّ   

ي ظهنهتلكغ هنبلكجفهن عجنخييعحملكن عجنمتحييعه معتهبث يظنهقمميعهثلك هنيععقع  ظهنيعُّـ مض ي
جفمثيط (:خل رلكيظحكلكحكمث جفيط( ن)عجنت عآلهثسلكن عجنهئلكهن نعخفحيهتيع (ظن عحلمئمثمئ ) يعخف

م عآلهنيع  هنلكينممش )يعآلمع ش نهن يعآلنمي معمئيطن مملكن ُّـيطنق جف  هن قُّـمت عآلهنيعُّـ
م عآلهنيع عجنثلكذ هنمتهتخصنعين ُّـبيطظ عجنهئال  . جف

 هن عخفخيجيمثلكغ و جعهئثحقهلك نجغمثمئهلك جنبحهن عآلهثسلكن عجنهئلكهن عقمعبلكلكيظن يخك ني
ك عجنمئيعظهثيمثملعجنيطُّـمت يش ممخص ُّـجههئ عجنبحهن حممث جعحثلك مض ظهنهتلكغيمثمل نعحليطُّـثيمثمل نعجنمتمه ه  ي

ي غ نعجن يعخفسلكأل عخفتخيمبمئمل جعلكجنمتب  .ي نجف هنخيٰهالهتلك نعآلهنلكهنملُّـملي
م عمل ظ منجنمبيطحف  :ظ عخفجيمبمك هثمئ

جفيطغيخف يظهثعجلمب  مح ظجفهئلكن عجن  ش حمخيلكمسلك مملكن عجنميلكجنمك مض جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع
مح عجنمهمئ جفيطغ معميمبمك حممث عجنيعجع  يعن جع ل هممخص جليعحممن حكلكجعمئلك ل عجنهئثيعغجلمف  عجن

جفيطغ حتمن خمهتيع  ه هنمتهبحمثمله هنستهتمبهئملعجنهئثيعغ جفيطغ يهن جغ َّـمتلكمش نعجن مكهتيعغ عجن
 هثجيط يمثملعمل جللكمس عخفحيلكَّـيع عخلمبمئيطهنلك هثمسجخ جلمت ن.عجنهئثيعغمن نعحفتهيمن نعهثهبحَّـمتلكم 
ن شهنيع جعلكجنخيهئيغيظن عآل غ َّـ نشعجنميلكجنمك َّـ عجنهئثيعغ جفمثهن ُّـهئ جفيطغ عخفميمب ش عجن

جفيطغ  ن عجن جفيطغ جملكجنبملش همل جعلكلكمتهملهنستجمتيحمتهئ ن عجن  مض عجنمهمئ هنجلمبمث حمتهئ
محش نعجنهئثيعغ جملكجنبمل ش نجنمثيغ جنيطُّـمتلكهعجنيعجع  ه مغلكهنهجللكمس ل عمل َّـمتلك ل  مض عجنخيلكمس عخلمبمئ

جفيطغ نعجنهئثيعغ(هلك رهب جنمتلك عآلهنيعُّـ هنخي ي جنتمب عجنتخيمثمتلكغ آلن يمثملي خملكجعمبط عق )عجن
جفيطغ ن هنحيهتيعع جنمب نجنىعع ش ي هنتىغنو هنخيتيطموجعجههئ يمثملحكخصأل عآل نعجنهئثيعغيمثمل عجنىععمعهمعهئ

 يمثمل ممخصيهتلك عجنىععمعيي ُّـهبهئ ظن معحيهتيع جع عحلمئمثمئمل عحلمئمل جعهئهحممبمثيغ َّـمتلكم هنحيهتيع
ن ظن ُّـ ل هئ معحيهتيع عجنىععغ جعىعجن عجنجههئجن ل ش حملكخمتهش عآلهنيعيمثملحكخصألنعآل هئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضصص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
نسمعلكن هَّـمتلكم هنحيهتيع جفيطغ نعجنهئثيعغه مغلكهنه نمم ن هنحيهتيعع ط جعخل عجن  يجنمبىععغه جنمثهئ

 .مليمملكحم جعهئخصيهتلك
جفمثيطملظجع جفلكهنيط معيعممنجنىعع خملكم  عجليط عجنت عجفيطغ يعن : مض خم ُّـمل عجن ز معمب عحص

جفيطغ عحلمئمثمئمثملش خف يجعلكجن جفيطغ جلمف ظلك جممبمك حممثهتلك ز جفهئلكن عجنهئثيعغش جع عهثهبح ظجفهئلكن عجن
هش  مضهعجنهئثيعغ حتمن عجنمئهتيع عآلجفيط  هنحيلكَّـيع   مكهتيعغ مضيجغ هنمئلكن عجلهب عخفخيمت

وهنتهييعخممل عمس عجنخيمثمتمثمل جلمف حكبمث عجنتهيمهمث نعجنتهييعُّـو جمحق مغلكهنخيملز  شز هن هنحيلكَّـيع َّـىعن عجنخي
جفيطغش نحفهيظ عجنهئثيعغ مض ظجفهئلكهنهتلك جلمف منجعحمثهن جممبب هنيع ظ َّـمتلكم جفهئلكن عجن

جفيطغ جعحسمك  ن ُّـحيهتيع قعمع مض ظش ظقعف يعجنخيمثمت نعجنتهيمهمث  عجنتهييعُّـ عجنهيخيحلعخمتٰهلكظعجن
قعهثمثمل نعحلمئلكأل عجنحيمبويعهنحيهت ي مملكهن ُّـتٰههب حكلكأليع عخفحيلكَّـيع عجنمت ز هب جلمف مجمث تُّـجهن شزمثملي

ه جلمف مجمبمل عجنيعخملكأل عجنبجيمتمثمل نعجنحيهتيعُّـمليعحلمئلكأل عجن زُّـمل نعجلهتيعُّـملش نست ز ز  .ز
يحملكهثبخيهن عهثبخيلكجغلك عقعفُّـ : خملكميجغ يلك عمل عخفحيهتيع عجنهئحله ن عجللكهن عحللكد ه  نعجنهئ

زهث عجللكهن جعخل هنحيهتيعُّـمل عجنىععغ عخفجيمبمئمل مش حمط عجنهئلكهنش نَّـ عآلهثسلكنيعآلحصجنسهنيع  ز
زمثمل هن عجلهبخيمثمل يهئمب عجنهثزنجعخل هنحيهتيعُّـمل عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ نعآلحمخيلكم جعخص مض خكمس ز

هُّـٰهلك جعخل ظت هن عجنسخيمل نعجنهئخصمش نَّـ عجللكهن ينعيجلتيطعمش نجعخص مض هنحيهتيعُّـ
جعمثمل نهثسمك عآلحكخصظ عآلحصمثملعحلمئلكأل عجن زمغ  نعجنمههيلكغ يمثملهنهئلكهثجعخل عحلمئلكأل عآل نز

ش جضمثيش جعخل هنيعمعبته حمهت مغلكهنشزعخلمبمئمثمل عهن هنلك مض ه عجلهب نعجنتهيمهمث  جعج
ش نُّـيطقم قعمع جفسبخص قمميعهثلك هن عحلمثثمثمل  فش جنمثحيهتيع حممث جعحسب مغ زحكمبسمبمل عجن

.عجللكهنخيمل نعجلهتمل عجنهئلكهنمبمل
عجليط) ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم :  نعهثحييعططصصك: ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذمخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ

.صضص كصف: مثيطقهعحل
.ضصصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



ن ضصص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
ن عجللكهن مغلكهنيظن عجن معخييعم نهنمت ش حمهيمث مغهتمل يمثمل نعخلمبمئمثملي جعخل عحلمئههئ
غ جعيهنلكظش و نمغهتمل عهنهئلكنونمغ هث هنحيهتيعع جنمبجهتلكغ  حمبلكجلتبلكق  مغهتمل نمغ همم
جع مغ هث يمثمل مغهتمل عهنهئلكهثينظهنلكش يمثمل هن عجنجههسنن نعآلحكخصظ عآلحصيمثملعجن  حمبلكجلتبلكق مم
 جعحسمك ه جلبيططي نقغهجلبيطش حمهت يمثمل نعجنمههيلكغ عخلمبمئيمثمل جنمبحمئلكأل عآلهنهئلكهثههنحيهتيعع

َّـ  يآلهث ط نعحكجيمل عجنهيمثىش خفلك فنهثيظهث جعهبخيمت س نقغشيمثملهنيعمعبت مض عخفحيلكَّـيع عخلمبمئ
 .عجنىعه ُّـمسحفىع جعمثيط نُّـخيجي جعمسحفيعه

غ نعآلهنهئلكن نعجنمئيطن نعحليطنغهنهن َّـمتلك حمهت جعيعقف مغ ش حمهت  جعخل عجن
ش ي نقغه نخميطُّـهش حمهت جعمبحلكل نجفيطمع نعمغمكه نجفلكفغه نخميطُّـه نجحهئهنعمغمك

 .ه نجلبيطه نجفلكفغه جحهئنجعمبحلكل ممثيعمع
 هلكن حمبخيٰههتلك عهنش جلمف هنيععمعمكيمثملحكخصظ عآلحصيظن عآل :ي مملكن خميط هنيع هنخيمتلكيخفلك يعهث يجغ
 عآلحكخصظ عجنىعه جن عآلجفلكلكمل يظألهبملهنلكن ع هثمه عمل يجفت ش جعلكجنبخيىش عيحفيعهجضمثيش

هعجنتلكهنمل جلمف جمحقن هن عآلحكخصظش نهنيع ظُّـٰهلك ي  هن معمب عآلحكخصظ و عحكيجنهئ يظن :ي
ن جنالحك عجللكهن هلكي حفلكظهعهنحيهتيع ش حملكخمتهش قجن ظن ُّـهئ  ُّـحيهتيع جع قجن عيحك

ن  حمهبحيهتيعن َّـ عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنسش جعسحفلكك ههنحيهتيع) عإل( هثسلكن عجنهئلكهن نعجنهئ
ن جعخيمثمت عجنثلكجعتمل هنحيهتيع ش عجنىعه ُّـهئ  قخممثمئمل يمثمل نجعخيمثمت عخللكقمغش جنالحك عإلهععجللكهن

 .معمب عحلمئمثمئمل
ك  هن يجنهئ يظن :قي معمئيعيخفلك :يخملكم عجنمئمثخنه مض هنمئيطهنلكمع جلمف خف عجنهيمه

قغيمثملعآلحكخصظ عآلحص  نعجفيط يجنهئ ينظ نش نعجنخيخل عجنثلكجعتمليمثمل جعلكخفلكَّـهغي مض عجنخيمب هنسخصه ظ
قغهنمتهت همثمل حفلكقمغهلك ظ ههنسخصغ ي فعغ عجنخيمثمتي مغ  معمب عآلحكخصظ ينظ نشيمثمل جعلكخفحيلكَّـيع نعخف

جعلكهتلكش نجلمبهبمن ظ قغ يُّـمليطيمئمثمئمل عخفحهبيظن عحلقجعلكغ معمب عخفحيلكَّـيع نَّـ هنيعجع  ظ
 شلك نهنمت عجنهيمثىش نعيحكتهبيطعف جلمف مجمث عآلحكخصظي نَّـ قهبيعآلحصعيحك عجللكهن 

ق عجنخيلكمسي معمب عحلمئمثمئمل َّـ عجنت معيعغيظن :حملكجلمب  عجنحيلكَّـيع حممثهتلك ي جعلكجنيعغيمممبهتلك  ظ
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 .يممخص هنيع ش َّـ عجنحيلكَّـيعغ مض معمب عخفحيلكَّـيعيآلشلك ط عآلقجعلكغيعجنىعه َّـ قغ

قهتلك عخللكقمغ ق عجنخيلكمس عجنت َّـ هنحيهتيع عيحك عجنحيلكَّـيع معيعغيمثملحمبمه  ي عخفمتلكحكبمل جنمه
ق عجنخيلكمس  ظلكجفمك عيحك عآلجلحي نجن يآلهث ط جعلكلك عجنخيلكمسي نجعبلكلكمتهتلك معيعغشظ

جع جع نَّـىعن عجن... عخفجيمبمئمليمثملعجنيعجع ي َّـ هن مغهتمل جفمئمثتهتلك ي هن مغهتمل يعهثخص يمثمليعجع ي
غه هن معمب عجلهتمل جلبيطيحممششلكتهتلكش يجعهلُّـ ي ممخص هثب حكبحلكهث شلكي عمل قهبه جضتلكفه هنيعجع

جن م يو :هبىعن عجلهتمل جعمئ ُقل إنما أنا  مثل َ َْ ُ ُ ُْ ِ ٌ َ َ
ِ

َ إ ْ
جنشِ ما  : نجعمئ نه  َو ُ َ َ

بد ا يدعوه ُقام  ُ َ َْ ِ ُ  حصىعع عيحك فنن ه هنحيهتيعيظهث جلمف همعمتبمثهتلك عإل  جلبيطني حمسخصشَْ
جنيهثب جعلكجلهتمل عآل نش ظحفيعوعحك ن ا ر :نمل جعمئ َوما رميت إذ رميت ول َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ْْ

ِ 
 .حكمتيط قهنمث عمل عإلمسحم

جعيتمهمعني  يه قيمم جعمشجلجيلكظ يعي يمثملق َّـىعن عجنيعجع حملكضمل مجمث هنلك ع نشي جفمئ جف
 يمثمل نعجنمههيلكغ عآلحصيعجنتلكهنمل جعلكجنمئيطقغ يعي ي ُّـهبهئ نَّـىعع عخفخيمت .ستلكف عجنمث عجنخيلكمس

 .م هبلك مض َّـىعع عجنخيلكمس جفسمك عحكتخييطعفعهتي عآلحكخصظ ُّـتخنيمم حممب شمجمثخيهتلك
هنخفلك مملكهثمن َّـىعن عحلمئمثمئمل هنجهتهبمبمل فيمثملعآلحص(:  جلمف عجلهتتخلي  ي )يُّـمل نعجنخيب

ق عحك عإل حممث [هظلكجنملظقجن   حصلكيُّـمهِّـ همثملجع معبخي ش]هن خمجي عجنمتحييع جل مكهت  ي
 ش نعجنيعضلك نعجنسخيشش نعجنمبجي نعجنمئهتيعشهنلكمعملجفمثلكظ نعآل حممبهتلك عآلشخلالحمملنَّـ ع

: ظه [يآلشلك طهُّـٰهلكظتهتلك يم مض عجنخيلكمس نمض هثهيسهتلك نجعهلُّـي جنمثتخنطنمجمث عجنمههيلكغ
 .]هن عجنخيلكمس: ظه [هنمت ]يعجنبهلُّـمل

هن [  ي ُّـمتلكمض هنلك قمميعهثلكش نضجيعن نضمث ظيطقنجلمبمث عجنسالننجعهئلكعن 
جعمثمل نعخلالحممل  ني ُّـخيىغغ جل جلمبهب شلكغ قعمع نظهيلكمع جعخيىش هنمئتٰهمثيحممشهث ]يعجنيعجع

 ....ش هن جفمثهن هنيعمعبت مض عجنسخصظ ني مض عآلقكوغيهنثمئلكم قق
جعمثينظ :نعحللكظ قَّـلك حممثهتلك: ظه[ يمثملت جنمبخيلكمس جعلكجنمههيلكغ عآلحصي قجع عجنت  ]جعحيهت

 يمثملهنهئلكهثمجمث هنلك ُّـمبىغهن هن عجنمتمئلكأليس عآلجن هن جفمثهن هنيعمعبت نجلجىغن نهنسهئمتت ن



ن طصص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
 جنمثحمثيش م عمل عجنخيلكمس عجنسهيحلييط نعجنتمتىغيت عحللكظمبمل هن عجنتمئمثيهن جفمثهن جعهلُّـ
عك عك نجعبلكلكمت ش عجنخيلكمس عجنحيلكَّـيعيجعحيلكَّـيعن حف  حممثمهحق مصهب ش عجنخيلكمس عجنبلكلكيحف

 جليعنمغ عمل هنمئلكهن يظن ممخص شهُّـٰهلك ممخصجنظجن ي حمتمتىغشعجنبحيعُّـ نهنحيهتيع عجنخيلكخفخل
ش حملكجنمتمئلكأليس  وُّـٰهلك ممخصيغ جعلكجلتبلكقظعآلظحل ممخصجن ق جعلكلكمت ز معمتو ظحفيع ُّـخييعحمهتلك هنه

 .يعآلحصق نخممبب جعلكجنمت
ن جن هثحيمسن عآل جلمف َّـىعع ُّـحيهتيع جعهجعمتلكظن  ههثسلكن عجنهئلكهن جعحسمك مكلكَّـيعن ُّـهئ

ن جن هثحشيُّـملهن عخفحيهتيع  حمبحسمك .يُّـمل ظحفيع هن عخفحيهتيعه نجعحسمك جعلكلكمت ُّـهئ
ن هنحيهتيعع ن هنحيهتيععشيعآلنم ي جنمبتجحلهجعلكلكمت ُّـهئ  ي جنمبتجحله نجعحسمك مكلكَّـيعن ُّـهئ

ن هنحيهتيعع:هظ .عجنثلكذ  نجعحسمك مكلكَّـيعن شيعآلحص خفمئلكن عجلهب ه جعحسمك جعلكلكمت ُّـهئ
ن نعمغيط و هنلك مض عجنخيلكمس هن هنيععمعمك نفقمغلكغيجعهئومئلكن عجنتهيمهمث نعجنخيلكمس خف هعُّـهئ  و

عمس  .ي هن عجنخيمئ نعخفثلكم نعحليغشنجل
يط ينُّـهسُّـ...:  نجنىعع خملكم عجنمئمثخنه جعخييط جعمثلكن قجنطَّـىعع َّـ عآلهثسلكن عجنهئلكهن

م ظهنحق عخفهسهنمتخل نمظ جفيهنلك قمميعهثلك خم  جع ظمح ييطُّـ جلحلي عإل مض عآلقضخل خمجيمك عخف
سم اهللا، أنا  : مملكن شجيبهتلك جنمبمتلكقو مض حفجيبملجلمبمث عجنسالنلكلكجنمك  أنا نقطة باء 

حفوظ، وأنا العرش، وأنا  لوح ا ي فرطتم فيه، وأنا القلم، وأنا ا ّجنب اهللا ا

سبع واألرضون سماوات ا ، وأنا ا كر  ....ا
هييجعيط عآلهثسلكن عجنهئلكهن :نجنىعجن خممث: عمل ظن خملكم عجنمئمثخنه  مض  ظن ُّـ

ي حممثهتلك ُّـلكن عحل فعغ مم مغ ف يحممشنط ...مجمث عخف مغ  جنسهثسلكن يُّـملعجنسخيمل عجن
جفيطغيجنهئ هعجنهئلكهن نعمغيطغ  يمثملمثمن مجخيي نهن َّـمتلك حكهبش َّـىعن عجنتهيلكظمث هن عجن

يظنم عجنهيمه عجنتلكحك هن هنمئيطهنمل ) ص( ك جني .ضضص كصف: مبمئمثخنهخف عجنهيمه
ك) ص( .صضصلصضص كصف:  عحلهئخف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ومثملجهبخيجععآلهثسلكن عجنهئلكهن  ومثمل عجلتيطعجني ومثمل ي مجخيي جفيطغ معمئهتيع  :ظهش  خملكَّـيعغي ي عجن

ن هنستهتمبهئملشعجنهئثيعغ جفيطغ جلمفه ظن جملكجنبمله ني عجنهئثيعغ معهئ همثمل مجخيش جع َّـ عجن  ي
 .يمثملعجلتيطعجن

معمتلك َّـمتلك عجنتمتبمث نعجنتىعممحق ُّـني   َّـىعن حفمهلكأليس عحلمئمثمئمل عجللكهنخيمل يمسنجعهي
ن هنحيهتيعَّـلك َّـ يعآلمعنعخفحيهتيع   ظن عآلهنلكنش جلمف يعجنمتبي جنمبحمئمثمئمل عحلمئملش نعجنت ُّـهئ

ن ع نحفمبهيلكش جعلكآلظلكجنمليظمف عإل جلمبمث نظجن عخللكمع يعجنمتب هنحيلكَّـيعَّـلك َّـ ي ظمعينظ
هن  . جعلكجنتبهت عجنسالنجلمبمثن عخفخيمه

ؙ ّ ؘ ء؞ؘّآبؘ ؘء؟ؘ ّ  ؘّ   
ي ظمس ُّـهئ هن عخفهبهئ ظن معحيهتيع عحلمئمثمئمل عحلمئمل مض هنيعمعبمل :ُظشطلُظرشل و دظ

ي عجنتخيخل يعن :هئ خممبتيجلمف ظهث ط ل ظن عجنثلكذيعآلنميهن عجنتخيخل  ل مثمليهن عخفيععمعمك عحلمئ
 ط هنلك جليطعنيجنهئ ي َّـ عجنتخيخل عجللكهنيعآلنم

ه معخيخليعآلنمي عجنتخيخل ينظ ظحمثِّـ :خضن دصل ت جلمف هثح ي مغلكهنخيمثيظن يعي ش مغلكهني
 .عيهثيطهنلكف نعجنبسلكلكمل ي عجنتهيمهمث

ت ي نقجن عيحكتخييطعف جللكهنخيمثيمثمل معمب عجنمئلكجعمبيعآلنمي عقع مس ُّـهئ جنمبتخيخل :دشصط
ش حممبمثهئ قجن مض عجنتخيخل عجنثلكذ عجنىعه جن معمب  يجلمف هثح عجنبسلكلكمل ي عجنتهيمهمث

 . جلمف هثح عجنتهيمهمث ي عجنبسلكلكمليمثملعجللكهنخي
 حصلك يمثملي نعجنتخيمثمتلكغ عجنخيمبهبمثمليعمعمك عحلمئي عخفيع يظهث :اإلحشطل  ظعاوثواب

ق يمثخملكجعمب هثيمثملعخلمبمئ ني عخفيععمعمك شيعآلمعمل جنمبحيهت  جعخص حممثهتلك عجنخيمب يمثملي نعجنتخيمثمتلكغ عجنهئ
 .يمثملجن معمب عجنمئلكجعمب ل هن فنن عآلهثسلكن ل عجنهئبحق جعجهبمث ظمغىغعأل

ن مض جفلكم ظ ييجعيط يعخفحيهتيع عجنتلكن ينظ :وبصطن ذذك هثن ُّـهئ  يجنهئ هلك مغلكهنخيمم
ش يمثمل جفمئمثمئهنجفيطغ نو مجيُّـملظجفيطجن  ل  نعخفيععمعمك ممخصيغ عخفحيلكَّـيع:هظ ل عخفحيلكَّـيع



ن صضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
ن مغلكهنخيلكظ ييجعيطلكخفحيهتيع عجنهئلكهن حم جفيطغش ي عجنهئ جنهئخصيغ هن ُّـهئ جلمف هثح عجن

جلمل ن معمب عجنهئخصيغ مصهب ه هنتحمئمئملش حممثهحمتهئ ن َّـ ي فنش حممثهئ ن  مض نمغ عجنهئ
فغ مض  ل جللكهن عحللكد جلهبمث عخفحيلكَّـيعع مغ  يمثملهن عجنخيمبهبحكلكأليع عخفيععمعمك عخف

ن  ل يمثملنعخلمبمئ ش حممثجمك ظن معهئ  ينمم شي هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس عجنتخيخل عجنخيمبهبيممحممث
 هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل ينمم ش هنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس عخفثلكمينمم شهنحيلكَّـيع هنيعمعبمل جللكمس عجنخيمئ

فغ مغ ن هن هجللكمس عخفلكفغ معهئ ش نُّـهئي ن عجللكهن  معمب يجنهئ هعن َّـ جفلكد مض عجنهئ
هنَّـىعع جنمثيغ جن هنثلكم نهنمهيطعم عخفحيلكَّـيعش   َّـىعن يآلنط نقجن يمثملعآلهثسلكهث عجنمتجهمسغ يعيه

عخمخيمل مض ظحفيع عخفيععمعمكيمثملعجنمتجهمسغ عآلهثسلكهث ن شي َّـ ظحفيع معمتىغيغ عخفحيلكَّـيع عجن  حمتهئ
ن عآلهثسلكن َّـ ي هنلك هنيعغ جع هن هنيععمعمك نهنحيلكَّـيعش يجنهئ هَّـىعن عجنمتجهمسغ خكلكهنمبمل حممثهئ

ن ش جههتلكفغعجنثلكم نعخفخيمئ ني عجنتخيخل عجنخيمبهب نعجنهنعحللكألىغ جنسلكأليع عخفيععمعمك  نُّـهئ
هجفلكألىغع ظُّـٰهلك جلمف  فغيممه مغ ن َّـ  مض َّـىعن عخفيععمع عخفحيلكَّـيع عخف مكش نجعلكجنتلكمظ حممثهئ

ن عجللكهن عجنىعه ي ُّـمهمبِّـ   .َّـ يعييعحلمئمثمئمل عحلمئمل عجنسلكقُّـمل  يُّـملخفحيهتيععجنهئ
 عخفيععمعمك نهنحيلكَّـيعَّـلك جعمتح يجنهئ هحيهتيع عجنهئلكهن خكلكهنيظن عخف :حممئيط جليعحممن

جفيطغ عحلمئمثمئ عجليُّـملظجفيط  .يمثملهب نعجن
ن هنيعظيُّـمل َّـىعن عآلجفيطيعن يجغ عجفيطهغ َّـ عجنت ُّـمهمبِّـ هبلك آلن ُّـهئ  يُّـمل جنمبحرضغ عجن

جفيطغ عحلمئمثمئ  يعنط عق يمثمل عآلهثسلكهثيُّـمل جعلكجنمتجهمسغ عجنخيمتخنسش نَّـىعع عجنجهمسن حضتيسيمثملجعلكجن
يمل نعحلسمثمل يمث نعخفثلكجنيمثمليعآلهثسلكن نقجم ظمغىغعأل عخفتخييطفغ نهنيععمعب عخفختمبهيمل هن عجنخيمئمب

 .ظهثلكي ُّـخيمق جلمتهتلك جعله نعجفيطغه نجفيطغ جنيظن يعي
 :ي عخفحيهتيع عجنهئلكهن رمك ظن معتحمئ حممث ظقجع حفمهلكأليسش َّـيعن يجغ

 . جنمبهئخصيغيمثملعجللكهنخي. ص
 .عجنتخصُّـىغ حممثخص جعخل معمب عجنهئخصيغ. ص
ن معمب عجنهئخصيغ جلمثمت. ص همثملظن معهئ  .يمثمل ي جلمبهبي



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ن جن ظجفيط. ض  . مج عجلهبمثيُّـملظن معهئ
حميع عخفحيهتيع عجنهئلكهن جلمف َّـذن ن هنمببمثلك ىعن عخلمهلكأليس َّـ ينقغ مع هجنمثهئ ي

ق عجنىععغ مض هنحيلكَّـيعَّـلك عخفتخيمثمتمل جلمف هثهيسهتلك جعحسمك عجنحيلكَّـيع مض خكمسن وجنحيهت  شي ممحلي
ي نَّـ هنمهحِّـ شي حفلكقمغي جلمثمتو جعمتح  جلهبمث خكهسنشلك نعجلتبلكقعهتلكو مغلكهنونهنحيهتيع
همل عجنت حتيعمممن هنجهتلكخممليعآلحصمثعآلقعفغ   . حصىعع عخفحيهتيعي

ن هن  عجنتيُّـملحمبخييط ظن جليعحممن عجنٰهلكجعيش مض عخفحيهتيع يلكهنملش جفمثهن رمك ظن ُّـهئ
 ي يعجنخيمثمت عخفيععمعمك نهنحيلكَّـيعَّـلك جلمف هثح عجنتخصُّـىغ نعجنتهيمهمث يجنهئت يمغلكهنخيمث

ش جلمبهبمن يُّـملعجنخيمبهب جن ظجفيط مهمبِّـ جنتمب ُّـي  يعآلنم يتخيخليظن عجن مج عجلهبمث
ف عجنهئثيعغ َّـمتلكم ظظالش قجم مغلكهنخيمث ط نقجنيُّـملعخفحيهتيع يجنخييطن نمغ تهتلك جلهبمث ه

فغين عآل آلطعخفيععمعمك مغ  وم جعمتح عجنبسلكلكمل نعآلمجلكمش جمحق هنتخصُّـىغ َّـمتلكهخكمثلكظ هن
وجعخيٰههتلك جل عجنبخيىش عيحفيعش ني هنتهبمثىغغ  َّـىعن عخفحيلكَّـيع جل هثهييغ معمب عخفيعمعبملش ي

ق َّـمتلكم  ق عجنخيمبهب عجنميمثب عآلمجلكمظ ي يعهثخصنجعلكجنتلكمظ حملكجنحيهت  َّـ جعمتح عجنحيهت
ن هن يمعهيمهمثحل يجلمثمت وعجنتهيمهمثحلش نهثح هثبحهن جل هنحيهتيع  جن يمغلكهنخيمثت ُّـهئ

هُّـملظجفيط همثمل مجخيي  .ي
همثملهُّـٰهلك مغلكهنخيظن مملكن حصلك ع ن َّـىعن عخفيعمعبمليحممشن طيعآلنم عجنخيمئ جننممىع مغيط ي  مع

ق عآلحممثهتلك  ش يمعهيمهمثحل ي جممثبه جعلكجلهبمث جلمبيعآلنمط عق جلمب عجنخيمئ هخكمثلكظ هنتخصُّـىغغظ
ف عجنتخصُّـىغ مض َّـىعن عخفيعمعبمل  ق مض ه مخلكُّـىغيظهث يعيجنهئ قجم نمغ ه عجنمه  جلمف هنست

ش حملكجنتهيمهمث َّـمتلك يعجنخيمثمتجنتهيمهمث عجنت حممثهتلك عمعمب عخفيعمعبمل حممئيش ي مجمث عخفيععمعمك 
 .يعجنخيمثمتش نهثح هثبحهن جل عجنتهيمهمث يجلمثمت ي ي جلمبهبهمعهيمهمث

عجليطش عهثحييع)ص( ه نخميط جعمثمتلك قجن هنهيمهال مض خجفمتلك جلمف مخهتمثيط عجنمئ ي ) صض(ن) صض(ش عخفجيلكجنمك صف: ي
).صض(ن



ن صضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
فعع نيحممشهثط عجنخيلكمس عجنهئبحق نممىعجن مغيط حممث معمب عخفخيلكذ نمغ  هلكي جلمثمتمثهن مملكن مع

يلكش ي عمجلكجنمثيمعهيمهمثمبمث يلك جلمبهبمثه  و عجنخيلكمسوجنهئ خميط حملكغ ل مثخلجننممخص مض عخفيعمعبتخل عآل ل هلكه
جفيطغ مثهب مج عجليُّـملجفيطظعجنهئبحق  ش جع عجن جفيطغ حممث ف جنمب ن  يعهثخصط عق ي نمغ معهئ

  َّـعآلهثسلكن عجنهئلكهن عمل عجنخيلكمس عجنهئبحقط عق هثسبمل هن حفالم عآلهثسلكن عجنهئلكهن
ن جن شعجلسيطعمل متسبمل عجنيعنف مم  حممشقع حممهمبمن عآلهثسلكن عجنهئلكهن هنمت حمال معهئ
 .مث عجلهبيُّـملجفيطظ

 غعجنهئتلك َّـ نظفن شظفن معهيمهمثي مممب حملكجنخيلكمس: خملكم عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ
 شعجلسيط نعجنخيلكمس شعجنخيلكمس قنف حملكآلهثسلكن شعجلسيط هن مملكجنيعنف جنمبخيلكمس حمهت شعجللكهن

ل ن حمبلكخفجهب  مض هثحييعغ نعقع شحممث نعآلهثسلكن عجنهئبحق عآلهثسلكن َّـي مممب عجنخيلكمس ُّـهئ
 عجنخيلكمس نممخصم .قنف جعميحق هيعخفس مملكجلس نمغيطمع عآلهثسلكن فنن نجفيطن عجنخيلكمس

فهن نعآلهثسلكن شجعلكجنيعنف عجلسيط ممخصم هنث جعلكآلهثسلكن  حمهت عجنخيلكمس مغس مض متهي
ف  . عجنخيلكمس هن عخفمئمه

م عجنجهمثىط عجع جليعمح مض  ك عحلهئ نخملكم عجنمئمثخنه مض خجف جلمف خم حممه
فنيحمت( مغ ش معي خف:ظه :) عجنخيلكمس جع ن عجللكهن يلك نمغيط َّـىعع عجنهئ فن ى مغ  عجنخيلكمس جع

ط  ش ني ي قنف عجنخيلكمس عخفيطجعيآلهثعخللكقمغ سيط ي يظن عجل يخكييع جن نعخفتخنم حممث
....يعن نحتهيحي هن عيحملكغي جعيعنجف عجنت معيطجعيعيممخصجن  يُّـت

ن يُّـملجنىعع حمتمب عخفحيهتيع ط عقيعي ي معهئ مغيط مض َّـىعن عخفيعمعبمل  جنسهثسلكن عجنهئلكهن  ُّـ
مغيط مض َّـىعن ش يمممبهتلك يمثمل نعجنهئمثلكهثيمثملحصعحلرضعغ عآل نمثمليمجمث هنلك مض عخفيععمعمك عجنهئمب حممث

جفلكغ ) ص( يعخفهئمثملعجنهيت نش مض هنخييعحممل جليطف هنلك سمه هن )يطعغيمصمبظقجع  (ي ش عجنبلكغ عجنثلكجنهن نعجنسبخي
ن عقش عجنسهسعم عآلقجعخي .ضض كصف: عآل

ك) ص( ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذخف حممه  .ضضصك:  عحلهئ



 الكظني مم العنفلنّالقيككمالنؤمم  ..................................................٣٤٤
 الشتامل منه ايننمنبم عٰى مجكه ؛ منه ايننامنل مجكه مل ممّكمالكشلة اإلكسلك
ّ، مضلفل إغ متتمى اينظلمنكل ايننامنل زنام فك  ّكم اجلقعّممىننعكل زنصفم األً

 ّكم والتفصكقّكمّ فككل مجكه اخلصلئه اينتقنمم مى اجلقعكينننفإذن ، ّكمالقامل
ٍ، وزنللتلرن فكي التلمم القلمقم زنكحي ال ّكم اجلقعّمم واألىننّكموالعكك ر ّمتصيّ

 حتصو ّكم اجلقعّمماألىننذ هبنه ؛ إعقككل ايننمن مى ننكم التامم والقامل
 الظكير والبطين لى مى  زنام، العققيّالتي مي التعغ( ّكمهللقحرضات اإل

 )ّالتي مي العقو واينثلل واينلدة( ّكممه العيامل القيك )ّمم والياىننّممواألىنن
ٌكم وىنناكٌصيرة  زنحكم ال ،يننيدة مم سلئن ايننامنلاين  جلقكه اينظلمنٌ ننلمعمّ

 .ًصالأمم اليننيد  ٌ يشءّكم واحلقكقم اإلكسلكّكمالصيرة اليىنناك منه مى ّمشن
 اينكعقسم عى احلقكقم ّكمكققصيرة األّأن ال :فظكن مى منا التحقكه

ال مققى ظكيرمل ،  مجه مجكه منه اينظلمنّممىننأ الظلمنة زنحسل ،ّكماإلهل
 مم اينظكن ّإال مجه اجلقكه ّممينظلمن زنكحي أىنن جلقكه اٌ ننلمعممى ىنكم مي

 . واإلكسلن القلمو اإلكسلين،ّالتلم
 ّإن:  مى قياعن التيىنكن)٥٢( مم اينطقل مزني ىنلمن مننكأولنا قلل 

 ايننامنل سلئن مم اينظلمن جلقكه احللرص ،اجللمه القين مي القلمو اينظكن
 العقو فككل ميننن ]لعققيا ّالتعغ :أي[ األوىل املرتبة ّفلن ؛فكى اينيننيدة

 غري ًلّإمجللك ًلّغكبك ًعقام ّواينلمكلت، ُّوالتعككلت الصفلت وسلئن  زنللنات
 زنلجلقكه العقو فككل ميننن ]ّاألول العقو :أي[ الثانية املرتبة ومم ،ّمنفصكع

ًغكبكل ًعقام ًمنفصكقكل ّ  اينعلين منقه منيننن ]القبري العلمل :أي[ الثالثة املرتبة ومم ،ّ
ًعكككل ًوننيدا  اإلدراك، كيع مى ٍرضوب َّزنعنة اجلقكه فككل ومنرك ًل،ّمنفصكقك ّ

 ايننامنل؛ منه مم مل مجكه فككل ميننن ]اجللمه القين :أي[ الرابعة املرتبة ومم
 ]النازنعم ايننمنبم :أي[ اشتامهلل مه ]السلزنقم ايننامنل مجكه :أي[ عقككل الشتامهلل



ن ضضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
جفيط جفمئمثمئمل :ظه [زعجنهئخصجنمثمل زعحلمئمثمئمثمل زعجلهبخيمثمل زعآلجفيطُّـمل هنخيمت جلمف  ي عجنت ش]غعجن

قىُّـ  .نعجنهئخصم عجنتخصن مغهتمل هن جلمبمثهتلك عجنىغُّـلكفغ يتمه
قغيظن عجن حمحيهتيع  ُّـهبهئ ي عخفحيلكَّـيعش َّـىعن مجمث جعحسمك عجنحيلكَّـيعغ زعآلممهبمبمثمل مه

قَّـلك  .عخفحيهتيع َّـىعع مض يعي ]يعآلممهبمبمثمل جفمثهن هن :ظه [ممىعجن َّـ جفمثهن هن مكهت
كن  ه جفلكدغيمثمل عجنهئخصجنيمثملهثسلكهثعحلمئمثمئمل عآل :خملكم عجللكهن مض هثمئيط عجنمتمه

ي عجنتخيخل عآلنمظجلمت( عخفيعمعبمل عآلنمليمشن  حمط عخفيععمعمكيممجلهبمث عخفحيلكَّـيع مض  مغيط  )ي ُّـ
 جمحق هلكي عمجلكجنمثه جلمبخصيلكَّـمثلكغيحممثهتلك عجنخيمب جعلكجنىععغ نجعسلكأليع عجنمههيلكغ نعجنتخيمثمتلكغ نعخف

مغيط حممثهتلك عجنخيمب جعلكجلهبمث  )ي عجنتخيخل عجنثلكذظجلمت( عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثملنمض  شيمعهيمهمثحل ُّـ
همعهيمهمثمبمثلك هجلمبخص  )ي نعحلسمثمليمثمل نعخفثلكجنيمثمل عخفيعمعبمل عجنيعنجفلكهثظجلمت( عمعمكمض حكلكأليع عخفيع نشي

فع مغيط معمب عخفخيلكذ نمغ هجلمثمتمثلك همع همعهيمهمثمبمثلك ي مغيط يمثمل عجنهئخصجنيمثملهثسلكهثمض عخفيعمعبمل عآلن شي  ُّـ
 يُّـملجلمبمثهتلك هن عخكتخصحصلك جلمف هنخيمت عآلجفيط  يخكتخصحصلكطمجمث هنلك مض َّـىعن عخفيععمعمك

ق عجنىغُّـلكفغ جلمبمثيمثمل عجنهئخصجنيمثمل عحلمئمثمئيمثملعجلهبخي ش هتلك هن مغهتمل عجنتخصن نعجنهئخصمي عجنت ي ُّـتمه
قغ:حمحيهتيع  عجنحيلكَّـيعغ جعحسمك مجمث َّـىعن عخفحيلكَّـيع ي يمثمل عجنهئلكهنمبمل عآلحصي ظن عجنمه

قَّـلك هن جفمثهن َّـ ممىعجن عي مض َّـىعع عخفحيهتيع  ....يُّـهبهئ مكهت
ؘؙ ّ ؘؙ ؘؙؙ    

 هثسبمل عآلهثسلكن عجنهئلكهن عمل عجنخيلكمس مممتسبمل يظن :ي هنلك معمئيطنيمم هن وجنمئيط جلمبهبمن
 جلمف عجنبمئلكظ هن فنن عآلهثسلكن ه عجلسيطش نظن جنمثيغ جنمبخيلكمس خميطقغعملجنيعنف ع

ش ممخص  ي حملكجنيعنف َّـ عخفيطجعيع ط جنمببمئلكظ هن فنن عجنيعنفه جنمثيغ جنمبجسيط خميطقغيظنعجنهئلكهن

عجليط) ص( عجليطش جنمبسمثيط ممخصم :  نعهثحييعطضضصك: ش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذمخهتمثيط عجنمئ يخف مخهتمثيط عجنمئ
.ضصض كصف: عحلمثيطقه

ك مض خف هث )ص( كهثمئيط عجنمتمه .صضك: مئىس عجنهيمه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
عقشجنمببيطن هثسلكن عجنهئلكهن جعلكجنمتسبمل  عآلمسن نَّـىعع خك.ي نعحللكحمىح جن هن عجنتهيسىط نعجنب

 .هجنمبخيلكمس ظُّـٰهلك
ن هن ينَّـىعع هنلك عحكتمئيعغ جلمبمث مممبهبمل عجنخييعحملكظ مجمثخي هلك خفلك لكلكجع ممجههيهت عخفيطجل

ك عمععجنمئيعظن نعجنيعنعُّـلكغ عجنهلُّـهيملط جفمثهن  جنت مغيط َّـمتلكم عجنهئثحق هن عجنمتمه
حص .يمعيطم جلمف َّـىعن عحلمئمثمئمل و  :جلمبمثهت عجنسالنه حمهتىعع عخفخيمت ُّـتجيلكجع مخلكهنلك هن خم

ساخت بٍةّخلت األرض طرفة ع من حج  حصىعع عجنخيلكمس هن يالجعيطش حمهلهاأ 
ن هبلك نمعيطجعيعنشوقنف ن عجنمئمثلكهنمل نمعمتتهت يجفت جلخن يمم مض ه نقنجف نعجفيطي ُّـمئ  معمئ

 .َّـىعن عجنيطنقغ هن َّـىعن عجنمتجهمسغ
 . عجنهئلكهن َّـ حكبمك عرلكف عجنخيلكمس نجعمئلكظ عجنخيلكمس نممخصيمعيعن: خملكم عجنمئمثخنه

ش  عإل  مغخي:ظه )مغخيمب(ن: نخملكم عجللكهن فغ(عآلهثسلكن عجنهئلكهن  )عجنخيخل عخفمئمه
جعمل  ش  نعجعمئ)عجنخيلكمس( عرلكف )هن(نعجنميلكُّـمل عخفجيمب ش عجنت َّـ )مملكجنمتهييغ عجنمتلكلكمئمل(لكأل

ف  ُّـمل مغسيط )هن(عخفمئمه  نمعخييطُّـ هنىغعمغ عجنجيبمثخي )عجنجهخيس عآلهثسلكذ( معس
 .عجلسخصذ

ك  معخيلكمل عحللكحمىح حفمبمئ ممخص سهيىح جعلكخلت يآلهث...: نخملكم عجع جليعمح مض عجنهيمه
ش حمخص فعن حفت عخفمب جلمبمثهتلك ش حملكحكتخمبهي يعي جلمف حمتحهتلك ه ي ر ظجفيطشعخلىغعأل  جعمشقهث

مكلك هنلك فعن حممث َّـىعع عآلهثسلكن عجنهئلكهنمض   .هجفهيىح عجنخيلكمسش حمال ُّـىغعم عجنخيلكمس جضهي
 قيض (خملكم: نخملكم عجنمئمثخنه مض جعمثلكهث جنبخيىش مممبخصغ عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ

.)صصضص(ش عحليطُّـهن قخم صضط كصف: مهلكأليع عجنيطقمغلكغجع )ص(
كخف ) ص( .ضصضك:  عحلهئحممه
ك )ص( ك مض خف هثمئىس عجنهيمه  .ضط :هثمئيط عجنمتمه
ك عحلهئخف ) ض( .صضك: حممه



ن ضضص.....................................................عجنهئلكهن سلكننعآلهث يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
 هنلكفعن َّـىعع هظي معيعه عجنيطهثمثلك جعلكخممثمل(: )لكذي جعلكيحك عجنيعجعيعآلحص عجنمئس( مض )جلمتعإل 

يعش حممشقع عهثتمئ ييععغ معتسخز نعخفسخشنيتهئمعنعجنهئلكألمتلكغ ) عجنجهخيس عآلهثسلكن حممثهتلك
قع زمممن ى نفشه نحكلكقغ عجلبلكم حكحقعشهعمل عجنيطعق عيحفيعغش هنلكقغ َّـىعن عجنسخصظ هن

عمممكيعآلقك فمم قغ عجنجههبيغشهلكش نعهثتهلغ عجنهئ ز نمم  ش نقَّـبمن عجنيطهثمثلكشى
 .نخملكهنمن عجنخيخصقغ مض عجنيطعق عيحفيعغ جعمتمئ عخلمبمثهيمل عجنمثهتلك

خ مض قُّـ معهي قغ عجنبمئ) صص(حق عيُّـمل سنخملكم عيجن نمس معىغم ...: يعغهن حك
معمب عخلالحممل مض عآلهثسلكن عجنهئلكهن عمل خممثلكن عجنسلكجلمل نحكلكجلمل عجنمئمثلكنش جع هنت حملكقم 

ه يآلهث طَّـىعع عآلهثسلكن عجنخيلكمس هنلكغ عجنخيلكمس ش حمهت عجنخيخصف عخفخيمت عهن  عجنيعنف عجنىعه جع خم
عقف مغسيط عجنخيلكمس عجنىعه عآلهثسلكن قنجفهجنيطعق عجنيطهثمثلك مغلكقجفملعجنمبسخصظش ن .  هن مغ

من جن عخلالحممل نمعيطجعحق ي ظحشلكهن خملكجع عحلرضمعخل جعىععمعلك مملكن َّـىعع عيحك عجلينخف
عني حكبحلكهث عجنهيخيعإل ن.عجنخيلكمس  نمض عخفمئلكن شلكم خفلك ُّـيعُّـيطش ني حملكجل جلمف عحلمئمثمئمل حك

ش نعخفمتهئيعنن ممثحقنن  .ي نمغي جلىغ جعلكإليعي ني هنستخيلكن شضمث
 يهآل: خممبمن: خملكم جلمبمث عجنسالنمغخيهييع  ظمح جل مغلكجعيع نمض عحليطُّـهن جل

م قاء: حممئلكم نعآلهنلكنط يعجنمتب ملع تلكفىس وظخ ك صالحه،  العا  ّأن اهللا وذ
 ّعز قال اهللا إمام، أو ّن فيها ن إذا األرض أهل عن العذاب يرفع ّوجل ّعز

يهم  :ّوجل هم وأنت  عذ ِ ن ا  ْوما  ِْ ِ َ ََ َ َُ ََ َُ َ.... 

ك عحلهئ خف )ص( .صضصك: حممه
 ص ف: هثهييغ عخفمهيطق: ط ممىعجن عهثحييعصصص كص ف: قنف عخفخيلكذ مض معهيسحق عجنمئيعظن عجنخيحيمث) ص(

قغ عخفلكأليطغ) ضض(ش مض قُّـ معهيسحق عيُّـمل صضصك .هن حك
جفلكغ )ص(ش عحليطُّـهن قخم )صصص(ش عجنبلكغ صصص كصف: ألجلمب عجنهلع) ص( يعخفهئمثملط عجنهيت  صف: ي

.صصصك



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................طضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
    ؘؙ ؘؙاد

 معمسجخ جعلكجلتبلكقَّـلك يعهثخص مض عجنهيهئيع عجنخييعحملكذ ي عجنتلكهنمليُّـملحيهتيع نعخفيمثملعجنمئجيبعخلالحممل ن يعن
ش ي  ُّـمت عآلجفس  ش هنيعمعبجيمل جعلكجنمتحيلكن عجنتهلُّـخي عيجلتبلكقهيظشلكضهب عجنمتحيلكن عجنتهئ

 . ُّـهبهئ عيحكتميمتلكظ جلمتهتلكيجفت
ش هلكي حفلكظهع هنحيهتيعيمثمل هن عآلحكخصظ عآلحصو نعجفيطيجنهئ يظن  هنيحمهئخص معمئيطن  ُّـحيهتيع جع
 . معمه عمل َّـىعع عجنخيلكمسيجفت ش جعحسبسمم شيعَّـلك معحيهتيع مض هنحيلكَّـيعهثخصحمهتىعن عآلحكخصظ 

  هنمتهتلك نجنمثيغ آلجفيطَّـلكش جنبخيٰههتلك عجنميمببمل جلمف عآلحفيعهشنمعمب عآلحكخصظ عجنحيلكَّـيعغ
ق جعلكيجلتيطعم نعيمع  ظن عآلحكخصظ حممشقع ظقعفغ . جنالحك عجللكهن عإليعيىغعن يعجنحيهت

ن َّـمتلكم عخفحيهتيعفنن معحيهتيع مض َّـىعع عجنخيلكمس هن حفالم هنحيلكَّـيعَّـلك هن   يُّـملظن معهئ
ومثمل عجلتيطعجنوني معمه عمل جفلكجنمل شي جضلكجنملحكمثحمه جعمثمتهتلك  عجنتمتلكقل يحممشن يمثملعيجلتيطعجن  ي

 ني هثحييع جن ني ن ُّـيعُّـيط ظن ُّـحيهتيع جعهبحيهتيععآلحكخصظ عحك هن َّـىعن يحمهئهظجعيطعش 
 .عجنتهيلكغ عمل عيحك عيحفيع نهنحيهتيعن

ف عيحك عجللكهن عإل نهنحيهتيعن  يظهنلك عجنىعه َّـ عآلهثسلكن  ل يعآلمعهن نمغ
مع ه معمب عآلحكخصظ مجمثخيلكيحممشن  لعجنهئلكهن ن جفمثمتألىع حتمن حكمبجيت نحكجي م معهئ و حك

ن معمب عآلحكخصظ مملكآلجلٰهلكظ نعييغ جن ش نمعهئ ي ُّـيعغ هبلك عجنخيلكمس جعخص شنحكمبجيمتت
ي معخيلكمل حفمبمثهيمل  جن مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ ظخكلكقش ممخص  جن جلمف عجنخيلكمس ظمجهمغخيمب عحل

جن ها: جعمئ َوعلم آدم األسماء  َُ َ َْ َ َ َ  .)صص: عجنبمئيعغ( ...َ
جفيطغ  ل يمثملعآلحكخصظ عآلحص معمتلكقل يحممشنهن َّـمتلك  يجعخييط معمتىغحصلك هن هنمئلكن عجن

عهتلك عخفختمبهيمل عجنت عخمتٰهلكظ هنمت جعسبمك ييجعيط هظهنيع ل نعيهثيطهنلكف عمل عجنهئثيعغ مض عجنخيلكمس
ىغن ي ُّـميمبمك ي هنتيعجلتيطعمظ ي جعجههئ مجخيو نعجفيطوي ُّـهبهئ حصلك ظن معحيهتيع مض هنحيهتيع

 يمثملحص جعخل هنحيلكَّـيع َّـىعن عآلحكخصظ عآلي عجنتٰهلكفيحممشنظجفيطَّـلك جلمف عيحفيعش نجعلكجنتلكمظ 



ن طضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
قعغش حمهبت هنلك جممبمك عحكهعخفختمبهيمل جعلكجلهن ه جلمف عحفتالم عجنتجمبمثلكغ نعجنحيهت  ي

 نجعجيمتمن ش نظجغلكقن حممثعيحك مكهتيعغ ظجفهئلكن قجن ش هنلكوجلمف جمحقن مض هنحيهتيع
عمس  َّـ هنحيلكَّـيع عآلحكخصظ عخفختمبهيملش يعهثخص عخفختمبهيمل ظجفهئلكن عآلحكخصظ عآلحفيعهط نعجنخي

ش عن هنحيهتيع عيحك عحلحملكجنخيمئ هنحيهتيع عيحك عجنخيمبمث ش نعخلمثلكم هنحيهتيع ي نعحلمث
قش نعخفيععمعمك عآلحفيعه هنحيلكَّـيع   يجنهئ يحممشن عآلحفيعهط نجنىعع عآلحكخصظيعيحك عخفمه

ن ش هبلكهلكيحفلكظ ه هن معمب عخفيععمعمك جفهئخصوهنيعمعبمل جعملعآلحكخصظ حمتهئ  ه عآلحفيعه هنميمب
 عآلهثسلكن عجنهئلكهن يحتمن عيحك عجنميلكجنمك مض معمب عخفيعمعبمل حمال معحيهتيع ظجغلكقَّـلكش نجنهئ

عن نعهثسجلكهن نعجلتيطعم   معحيهتيع يمثمل عآلحصعآلحكخصظ يحممشنهنىغعمغ نجعسبمك معمهلكجنِّـ خم
 .ىغعنيحممث جلمف هثح عيجلتيطعم نعيمع

فع مض ييجعيط خمجيمك جللكمس عآلهنهئلكن ي ظنيعجنخيمبمل مضنهن َّـمتلك هثهيهت  مغ ن هن ه ظن ُّـهئ
عمس يمم ن مغمتبملش  مض عآلقكيجفت عجنخي همثمل ظقضه هنمت مغمتبملهحمتهئ  جعلكآلضلكحممل عمل ي

حميعع جلمف مجمث يُّـمل عجنسخصنيمثملعجلمتبمل عجنيعنجف ن هنت هش حممثهئ  جلمف هثح يمثمل عآلحصآلحكخصظعي
فيآلهثعيجلتيطعمط نقجن  مغ  ُّـستجيمث ظن  ييحممشهثش  حممثهع عقع مس ُّـهئ َّـىعع عجنهئخصم هن

ش  ن نعحكجيمل عجنهيمثىش جعخل عجنخيلكمظ نعجنسلكحم   هن هنخيلكذهعنعجفيطَّـىعع  مملكن ينقجعخصُّـهئ
حص  لو األرض من حجة :جلمبمثهت عجنسالنخم ٍال   .ً أبداّ
م يغ معيعخممث مض هنسحقخيمتيطهنلك ُّـمه عآلهثسلكن عجنهئلكهنحمجنىعع ن  يحممشهث عمل جللكمس عجنخيمئ

م نجللكمس عخفالألهئمل عمل ظن ُّـمه عمل هنمئلكنسحقُّـ و ظُّـٰهلك هن جللكمس عجنخيمئ م حممث ه  ُّـمئ
ًو دنوت أنملة :مغمقألمث قتُ  هلك هن عخفالألهئمل هنمئلكهنو نعجفيطيجنهئ يآلن ط خفلكقعط الح

هن َوما : ممخص نقف مض عجنمئيعظن جل جنسلكشهلكهنخيمب ُ ِإال ِمنا َ ٌمقام َ َ ٌلومْمع َ ُ 
ش جعخالم عآلهثسلكن )ضضص :لكغيعجنمهلكحم( ف ظممثيع هن قجن ن عجنمهخي ش حمال ُّـستجيمثخي

 . ظظمب ظقحم هن قجنيآلنط جلمتيطن ُّـمئ هعجنىعه جنمثيغ جن هنمئلكن
حكيش ينهن َّـمتلك ُّـت يٰهِّـ حكبمك ظحفىع عآلهثسلكن عجنهئلكهن جعخيىش عخفخيلكقم جعت



 محزخصآل يف محدصجسيإلمحذظسسشمحصمصش  ..................................................فقق
 برط متدسهو محغع صرذظ حظ إلأليإليمثخشف يبدخزس بال بظثض فلل يهحط 

ف جغستصشس إلسشض محظثسئضف شع مثت حظ حصبعغظ مألهعإلمي صستصشس بغظث
ف  بستصشس حصبعغظ محدسحسش حغدخسزس مج حصبعغظ محصمسسش:آلمف محظمثخش حغدخسزس حظ

إل حظ متصمبش ال صغظثض بسزظ يبج محلطإل فلف يشزسى صسخل بسسي أليحظ حصبعش
ل :محلصصش محذسئط سع فيه  َ مع اهللا وقت ال    وال ن،بّ مقرٌكٌ

 .رسل
رسل من سبق نَم ّأول :ثرسظ محعاليحصحط حس ثظ محخسهو   )ب( إ ا

ك  ،ّص اهللا عليه وآ اهللا رسول لق أقرب ن ّأنهوذ  تبارك اهللا إ ا
ن، وتعا ن و ي با ئيل  قال ا  أّما ـ ج

ُ
سماء إ به ي  يا ّتقدم : ـا

وال ن وال ٌبّمقر ٌلك يطأه م ًوطئا تئوط فقد ّمد  روحه ّأن رسل، و
ك من نت ونفسه ن ذ ن، يبلغه أن قدر ا ا  قال  كماّوجلّعز  اهللا من ف

َقاب قوس أو أد :اهللا َ َْ َ َْ ِ ْ َ ْ  ....أد بل :أي ،َ
 تصلن جرش شصم محذسحطف جغزدذض إل صغغتإلمسجممه محلطإل  :يجسى محذسحآل

آلبسجسس بظلظى هحط محدسض  ] محدسمل:مآل [ مج محدسملف جسذظيمألسظمه حظ جرعظ
 ....آلس بظةظهيث صذظي حمدظفآلمحسزسف ججم همي شصم مإلسعسي حظةظهم يف محدسمل

 ييف محذظي مجلسحط حظ برط متصبعش ةضلل يهلصم صخزص إلمال ألبط حس حظ حصبعش
يف برط  محذجمالن متظةظهن إليحطبسحذظي مجلسحط ثسئص مألثجمل يمحخدسن 

ألثجمل مرسط  جلإلمألبظ يحظ حخزصف يمتخزص إلمال مةعظ ألججم حظ مثظف محخظهن

إلبغسه مألسظمه مجلسحدش حصهه متعسه مألئرش مألثزسه )ف( .فكق هكفن: إل
.قكف: ف ثظهن مألثصموف مآلصشكقق هفن: إلبدعت محذرع) ق(
.كققه:  محلذظخظهغن ج) ق(



ن صضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
 شه حممشقع نمغيطهثلك مميعهنلك مض َّـىعع عجنخيلكمس.َّـ عآلهثسلكن عجنهئلكهن ي عجلتيطعمظوجعمتحعحلسمت 

 ينمم ه نخميطقغه نجلمبخصهنعقع نمغيطهثلك خكجلكجلملش  عجنهئلكهنحممسجلمف فقمغلكمع جلمتيط عآلهثسلكن
ط  حممسحمٰهمبهتلك نظجفسمتهتلك نظممهبمبهتشظهيمل هن عجنمههيلكغ لك هثجيطَّـلك جلمتيط عآلهثسلكن عجنهئلكهن

ت ي نَّـ مض هنحيهتيعُّـشينحصىعع ُّـحيهتيع جع حكلكأليع عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ نمجمث عجنتخيمثمتلكغ
ن جنتمب عجنهئخصيغ  ينعخممثلك عُّـُّـهئ حممبمثيغ َّـ عخفحيهتيع ش لكَّـلك جل عجنتحيعُّـ نعجنتميمثحقه

ه حمحسمكش جع نجن جفلكحمحيمثمليعآلمع ههنمثملي خممثي  ي ختيعف جل هنمئلكهنهتلكش نهن َّـمتلك يجفت حصلك ي
حص  م بأهله : عجنسالنجلمبمثهتيُّـتٰهِّـ خم ساخ العا جة   .ّوال ا

م عجنمئمثخنه هثمئال جل عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ هنممخص معمئيطن ظُّـٰهلك هن خم ه  :ي
معيعه عجنيطهثمثلك  ظي):  جعلكيحك عجنيعجعلكذيعآلحصعجنمئس ( جلمت مض عإل خملكم قيض...
زنش نعخفسخيععغ ي هنلكفعن َّـىعع عجنجهخيس عآلهثسلكن حممثهتلكش نعجنهئلكألمتلكغ معتهئهجعلكخممثمل

قعش نحكلكقغ مئ عمل عجنيطعق عيحفيعغش هنلكقمشقع عهثتيعش حميمعتسخ هغ َّـىعن عجنسخصظ هن
ىعجلبلكم حكحقعش نف يمممن عآلقك فممه قغ عجنجههبيغش ز عمممكش نمم زلكش نعهثتهلغ عجنهئ ى ه

 .نقَّـبمن عجنيطهثمثلكش نخملكهنمن عجنخيخصقغ مض عجنيطعق عيحفيعغ جعمتمئ عخلمبمثهيمل عجنمثهتلك
غ جعخل عجنمققف َّـ عحلمئمثمئ عآلهثسلكن عجنهئلكهن :نخملكم عجللكهن مغ  عجن

 ظهيلكغ نجعخل نظجفهئلكهن عجنمئيطن ظهيلكغ جعخل عجللكهنخيمل خفيعظغنع نعآلهنهئلكنش
عحكجيمل  نَّـ...عحليطجغلكن ي جعخل عجن  حممثىش ُّـمه هنيعمعبت نهن نجع. نعخلمب عحل

ي ه هنلك جعمئلكظ حكبمك َّـ عجنىعه نعخفيطف عحل ي حك . هنحكهيال هعيجلمب شيمممب عجنخيلكمس عمل عحل
ين  مسعجنخيلك هن هظ خ ُّـمئب مس ل عجنجييعحمخل معميلكُّـيع ي عجنت تيجعيعقحفمث جفمثهن هنل  نجن

جفيطعذط يعآلحص عخفيطف ش ُّـمه نمس نعيقمعبلككش عخفمتلكحكبمل جنخييطن عجن  .ُّـهيمت حمهئلكن عجنمث
... عآلقك هنيعممىغ هن جعيعجفمبت يعجن نحصىعع. نعآلقك نعغعجنسخص جلهبيط ينعهث

ك عحلهئ) ص( .صضصك: خف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
جلمبمث  هظُّـٰهلك يهثب  نحصىعع.نعغنعجنسخص عآلقك جمحق عآلقك يحمبيطم هثحيلكهنهتلكش ُّـمتخيعن
جن قمميعهثلك هنلك جلمف عجنسالن ساعة تقوم ال :جعمئ . اهللا اهللا :يقول نَم األرض و ا
م وهن عآلقك نمض :ُّـيعُّـيط جعلكجنتهئيعُّـيعش ينظمميطن ي )عإل( :ُّـمئ هجفمئمثمئمثلك هخم  جن عق طي

م وهن ظقعف  .جعلكجنتهئيععق يُّـهسمميط مس شعإل مممبهبمل ُّـمئ
هجفمئمثمئمثلك هقمميعع عإل ُّـىعمميع ي يظهث يخك ني ظلك ل ي  عجللكهن عيحك هبىعع هنحفمه

غ عآلجلحي ي ُّـخييعم هعجنىع يعي ل عآلحكخصظ جعجهبمث عخفمتخي  ينظمع. يعجنتلكهنمل عخفخييعحممل عحل
 يحمهئمسهث. عجنخيخن قجن مملكهن نَّـ شعإل حفمبمثهيمل جلخن يمم مض لكإلجع ههنخييعحممل عخلمب

م ساعة تقوم ال :يظمف عإل جلمبمث نظجن ُّـمئ سان األرض و ا  نَّـ. ل ٌإ
ه عجنخيهبيط يجعمسهث عجنمث عخفجهلكق م :حممئ خكألمنش نعن ط عخفلكحك عخفخيمت . آلمغمب عخفهبس

قغ عجنسخصظش يعهثجهمئمن شعهثتمئ حممشقع ن نعهثهئيطقغ عجنجههبيغش ينمم  نعهثتثيعغش عجنمتج
 .عجنمئمثلكهنمل نمغلكظغ عآلقكش جنىغجنمنىنق عجلبلكمش يحقغىنحك

ف عآلهثسلكن عجنهئلكهن ذنقغيظن َّـمتلك هثهيهت نهن ُّـمته ذنقغ نمغ همثمل معهئ  ي
ش نييعآلحص عجنمتحيلكن ُّـمئتٰهمثهتلك  . جلالخممل جنالجلتبلكقُّـلكغ حممثهتلك عآلجفس

ف ذنقغ يجعمسن ُّـخيتمئيط يلكخفتهئمبحم ش ي َّـ خملكجليطغ عجنمب عآلهثسلكن عجنهئلكهننمغ جي
عمغمك جلمف عإل معخيلكمل مض جفهئهبتيظنحمهت ُّـخيتمئيط  ه نجنجيهيلك هنمت جعخيبلكفن عقحكلكم  هن عجن

ن مملكهنال مض حفمبمئ نحفمبمئ م ُّـهئ ىقحك ظمبهت عمل شه  ُّـمسحفىع جعمسُّـيطه عجنمتلكق نُّـ
يش حملكآلهثسلكن عجنهئلكهن جلمتيط عخفتهئمب َّـ آلمغ عخلمب يمثملجفمثهن عحصيطعُّـمل عآلحص

ش حممسخممن هنلك نظ   .يجنمث عخفتهئمب َّـ خملكجليطغ عجنمبجيعنَّـيطعُّـتهت
م يظهنلك ف َّـىعع عخفخمب ع جعرضنقغ نمغ جن عمل عجنخيمئ  عجنهيالحكهيمل حممئيط خملكجن ظ جن

 .عخفستهيلكف ظن عجنخيمئ جعلكجنهيخي

كعجنهثمئيط ) ص( .ضطك: متمه



ن صضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
عينظهنلك ف عآلهثسلكن عجنهئلكهن َّـ ظن يعن : عجنخييعحملكظ حممئيط خملكجن  ذنقغ نمغ

ي معخيلكملط آل ن هنحيهتيعع معلكهنلك جنمبح هُّـهئ  يجعهئي ظقعف ظن ُّـيعه قعمع مض جمحقن ين عحليه
ي هنٰهلكحملك عمل هنلك معمئيطنشيهتلكشممخص قيخص مملكن َّـىعع ظجفيط هنخيلكذ عجنمتيسي نقجعه :  عخفجههت

 .خلقت األشياء ألجلك وخلقتك ألج
ُّـيعهثخص يجنمبىععغحمتمب عجنيععُّـمل نعآلفقعم هن عجنىععغ  ن جلمف هثح  : معهئ

ش يعهنلكحمهت   ُّـيطقم قعمع جعميحقنش نَّـىعع عجنميحق ي ُّـهبهئ ظن ينعهنلك ُّـيطقم قعمع جعىععمع
ن قُّـيط ى ي معيعه عجنىععغ يمممبهتلك َّـىعن يآلنط ه نهنثلكيه نجلمئاله نحكخصظهلك نظقضهعجعهئيع نهعُّـهئ

ن يعجنهئحل عخفحيهتيع هلك عملي عقعفُّـهجعجهبمث ممخصيهتلكط جنىعع حملكهثبخيثمن عجنىععغ عهثبخيلكجغلك  نعجنهئ
ط عآلهثسلكن نَّـ شيعآلحص جنسهنيع عحللكد عجللكهن  زهنحيهتيعُّـمل جعخل عجللكهن زحممشهث عجنهئلكهن

 زمثمليهئمبعجن هثجهمسمع مض جعخص حمخيلكمنعآل نعجنمههيلكغ عآلحكخصظ زهنحيهتيعُّـمل نجعخل عخفجيمبمئمل عجنىععغ
 عجللكهن نَّـ نعجنهئخصمش عجنسخيمل هن يهنحيهتيعُّـت مض نجعخص شنعيجلتيطعم زعجلهبخيمثمل هن

جعمثمل عحلمئلكأل جعخل هظُّـٰهلك مغ  يمثملعآلهنهئلكهث عحلمئلكأل نجعخل زعآلحصمثملش عآلحكخصظ نهثسمك زعجن
ش عجلهب هنيعمعبت جعخل همغلكهن حمهت زعخلمبمئمثملش نعجنمههيلكغ عهن هجضمثيش نعجنتهيمهمث  هنلك جعج

فش حكمبسمبمل مض مغ  زعحلمثثمثمل هن قمميعهثلك جفسبخص قعمع نُّـيطقم شجعحسب حممث جنمثحيهتيع عجن
 .عجنهئلكهنمبمل نعجلهتمل عجللكهنخيمل

ف عآلهثسلكن عجنهئلكهن شتمب  هن هنبمت عمل حمرضنقغ عآلهثسلكن عجنهئلكهن ننمغ
ن جلمف ظحكلكق خملكجليطغ عجنمبجييعخفتهئمبحمهت جلمتيط  طهنبمت ن ش نجلمتيط عحلهئمث ُّـمئ  ُّـمئ

م عمل عجنجلمف ظحكلكق  ظ  . ظن عجنخيمئ جعلكجنهيخيعجنخيمئ عخفستهيلكفهئخصم عآلهثسلكذ نعجن
ن جلمف ظحكلكق يعهثخص ذنقغ عآلهثسلكن عجنهئلكهن يحممشن جلمف هنبلكذ عجنخييعحملكن ينظهنلك  معهئ

 .يعجنهئحل عخفحيهتيع َّـىعع جعحسمك ظن هثهيس جعحسمك : ظه)ص(
عجليطش جعتخيمبمثمئمل عآلخكتمثلكذ:  عهثحييع)ص( .ضصصك: مخهتمثيط عجنمئ



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ف  غ نمغ  .ه ُّـحيهتيع حممث هنمئلكن عجلهب نعجنتهيمهمث هنخيلكو مملكهنوهنحيهتيعنمغ

ن هنحيهتيعع:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ محمئجنمهجنخيلكمس ع هُّـهئ  يعآلنم يجنتخيخل هن ع عجنيعجع
ذ ن جنمبه نهنحيهتيععنعجنثلكذش ن مغلكهنخيلكش حمه ظُّـٰهلكيمثملحيلكَّـيع عخلمبمئعخفخيلكمس عجنهئ  جلهبمث همثهئ
 .يمثملمبمئ نعخلمثمليعحلمئعخفحيلكَّـيع 

ؘؘ ؙ ؘ خ ؘؙ ؙؙّ  
 مض هنخييعحممل عآلحكخصظ نَّـ ه مغيطُّـيطه ُّـمتهيتِّـ جنمتلك جعلكغشي هنلك معمئيطنجلمف ظحكلكق

 مض هنمئلكن عيحكهيمل عإل مثهثسلكن عجنهئلكهن َّـ حفمبيظن عآلجعلكجلتبلكق  يعآلحكخصألمثملشعخلالحممل 
ي مض عجنتخيخل عجنثلكذط جفمثهن عآلحكخصظ عجنىعه مملكن جلمف قظق حكمبسمبمل  عجللكهنحيعآلجل

 . ل يممخص معمئيطن ل ه ظجعيطعو ي هثسبمل جعمثمت نجعخل خظعجنىععجخ عإل ينع
معقنش  عجللكهن هثسلكن عجنهئلكهن هنحيهتيع عيحك عآلجلحي ين عآلع :حمخيمتيطهنلك هثمئ
ش حممتخيمت جعىعجن ظجلمف حكخصظ نعجنمههيلكغ جلهبمث عآل َّـ حفمبمثهيمل عإل  يظهثجليطم نمغ

ن هنمئلكهنيظهث :ملش نهنخيمت قجنمعخيلك ن جع حممث ُّـمئ  نعيحك عآلجلحي مملكن شخص مملكن ُّـمئ
عمغ فغ جلمتيط َّـ عجن مغ ن حكخصظ نعجنمههيلكغعآلمجمث يط جلهبمث عيجغلكق عخف ش حممثهئ

ف مغ ش عجنبسيشنش عجنمئبىشنش نعآلهنلكمعملش جفمثلكظ هن عآلش مض عيحك عآلجلحيهعقجن هن
ن نجمحقَّـلكش ش عآلجلجيلكظن شعجنيعقمن فيممنجعلكجنتلكمظ حممثهئ مغ  متيط حفمبمثهيمل جلهع قجن هن

ن جلمف هنثلكم عخفستخمب جلمتعيحك عآلجلحي و عجنىعه رمك ظن ُّـهئ  .ى
ن عخلالحممل  جنىعع  جن معخيلكملحمتهئ ك : يعجنت معهئمب جلمتهتلك عجنمئيعظن جعمئ ذ قال ر َو َ َ َ ْ

ِ َ

ة إ جاعل  األرض خليفة ًِلمالئ ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َّـ عخلالحممل ) صص: عجنبمئيعغ( ...ْ

 .يمثمل نعجنتهلُّـخييمثمل جل عخلالحممل عجنسمثلكحكهيطعيلك مغمثي ظن هثهبمثىغَّـييجعيطش نعجنت يعآلحكخصألمثمل
ضمثحلكغ عجنمئمثخنه حممشن مس ُّـهئ ظفن ( :جنىعع خملكم عجنجهمثىط جضمث عجنيطُّـ هن مع

قغ هن ومكلكَّـيعع جعمه ي) عحكتخمبهيه  :ظه ش)وخمب حممث نَّـ عجنخيلكمسىحممثخص عحكت ( نَّـ عحل



ن ضضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
هعن مس ُّـهئ هنتمههيلك جعهئخصيمع ه هنتسخص جعمههيلكمعشي حمخص َّـ  (شه خملكفقع جلمف معيطجعحق عجنخيلكمسشي

ن حفمب مثهيملش نعن مس ُّـهئ حممث مجمث هنلك معجيمبب عجنيعجللكُّـلك عجنت عحكتخمبهي جلمبمثهتلكش ي ُّـهئ
 عمل ظفن عجنىعه َّـ عخلمبمثهيملش حممبمثيغ :ظه ش)عجنمث ( عحكتمتلكف عجنيعجللكُّـلك:ظه )عحكتمتلكفَّـلك

ش نجلبيطس قغيآلهث طه مملكن عجنخيلكمس هنسمتيطع عجنمثيعهثخصن. ..جعخمبمثهيمل  ه جنمبخيلكمس جعحسمك هنيعمعبت
ي ش نعقع مملكن عجنخيلكمس هنسجنمبح ن جعجهبمث يحمالجعيط ( هتمتيطع عجنمث جعحسمك جفمئمثمئت  ظن ُّـمئ

ش ش حمخص ظحمن عخلالحممل ينعي هنلك ستلكف عجنمث  جنسهثسلكن يعيز حممبمثيغ جعخمبمثهيمل جلمبمثهت
ش حمخص ظح:ظه ش)عجنهئلكهن  . جنيعيمن َّـىعن عخفيعمعبمل ي نعقع مملكن عآلهنيع ممىعجن

ز هن ظحميععف عآلهثسلكن هثمهمثبلك هن َّـىعن عخلالحممل ُّـيطجعيع جع هنلك و حميعفيجنهئ ي ظن:نعجلمب ه
ش ممتيطيُّـتخيمب  نظفهثلكن معيطجعحق شجعحق عجنسمبجيلكن خفمبهئ نظلكجفمك عخفمتىغم خفمتىغجن جع

عجنيط عآلمممقش . عجنجهخيس جنبيطهث قعجغمل هن عجن نَّـ عحللكظ جنسنيف جعحهئ عجن
. َّـ جنسهثسلكن عجنهئلكهنيعهثخصنعخلالحممل عجنخيحيهب 

قغيمثمل هن عآلحكخصظ عآلحصيجنهئ يظنق ي معمئيعيخفلك: هنخملكم عجنمئمثخنه ظُّـٰهلك  مض ه ظ
ههنسخصغعجنخيمب  قغو نعجفيطيجنهئ ينظ نشجنخيخل عجنثلكجعتمل نعيمثمل جعلكخفلكَّـي  يمثمل حفلكقمغه هنمتهتلك ظ
فعغ عجنخيمثمتيهنسخصغ مغ قجعلكغ معمب عخفحيلكَّـيع ظ معمب عآلحكخصظ ينظ نشيمثمل جعلكخفحيلكَّـيع نعخف

جعلكهتلكش نجلمبهبمن  قغ عيحك عجللكهن يُّـمليطيمئمثمئمل عخفحهبيظن عحلنَّـ هنيعجع  يعآلحص ظ
 معمب يظن نهنمت عجنهيمثىش نعيحكتهبيطعف جلمف مجمث عآلحكخصظش حملكجلمب شلكينَّـ قهب

ق عجنخيلكمس يعحلمئمثمئمل َّـ عجنت معيعغ  ي عجنحيلكَّـيع حممثهتلك عجنىعه َّـ قغي جعلكجنيعغيمممبهتلك ظ
 .يممخص هنيع ش َّـ عجنحيلكَّـيعغ مض معمب عخفحيلكَّـيعيآلشلك طعآلقجعلكغ

قهتلك عخللكقمغ ق عجنخيلكمس عجنت َّـ هنحيهتيع عيحك عجنحيلكَّـيع معيعغيمثملحمبمه  ي عخفمتلكحكبمل جنمه
ق عجنخيلكمس جن  ظلكجفمك عيحك عآلجلحي نيآلهث ط جعلكلك عجنخيلكمسي نجعبلكلكمتهتلك معيعغشظ

ك عحلهئ) ص(  .صصضك: خف حممه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
جع جع.. . عخفجيمبمئمليمثملعجنيعجع ي َّـ هن مغهتمل جفمئمثتهتلك ي هن مغهتمل جعهلُّـيعهثخص يمثملنَّـىعن عجنيعجع ي تهتلكش ي
غه هن معمب عجلهتمل جلبيطيحممششلك جنشلكي عمل قهبه جضتلكفه هنيعجع  :ي ممخص هثب حكبحلكهث هبىعن عجلهتمل جعمئ

م يو ُقل إنما أنا  مثل َ َْ ُ ُ ُْ ِ ٌ َ َ
ِ

َ إ ْ
جنش ِ ما قام : نجعمئ نه  َو َ َ ُ َ ُبد ا يدعوهَ ُ َْ ِ ُ  شْ

نمل ي نهثب جعلكجلهتمل عآل. ظحفيعو حصىعع عيحك فنن عحكه هنحيهتيعيهثظ جلمف همعمتبمثهتلك عإل ن جلبيطيحمسخص
جن ن ا ر: جعمئ َوما رميت إذ رميت ول َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ْْ

 .عإلحكمتيط قهنمث عمل مس حمشِ
جعيني ُّـتمه اله  قيمم جعمشجلجيلكظ ييع يمثملق َّـىعن عجنيعجع  هنلك حملكضمل مجمثع نشي جفمئجف

 يمثمل نعجنمههيلكغ عآلحصيعجنتلكهنمل جعلكجنمئيطقغ يعينَّـىعع عخفخيمت ي ُّـهبهئ . ستلكف عجنمث عجنخيلكمس
 .م هبلك مض َّـىعع عجنخيلكمس جفسمك عحكتخييطعفعهتي عآلحكخصظ ُّـتخنيمم حممب شمجمثخيهتلك

هنخفلك مملكهثمن َّـىعن عحلمئمثمئمل هنجهتهبمبمل فيمثملعآلحص:  جلمف عجلهتتخلي  يُّـمهِّـ ي شيُّـمل نعجنخيب
همثمل جع معبخيشهظلكجنملظحصلك قجن  جنمبجي عهنلكمعمل نعآلجفمثلكظ ن حممبهتلك عآلشحممل نَّـ عخلالي

م مض عجنخيلكمس نمض هثهيسهتلك ينعجنمئهتيع نعجنيعضلك نعجنسخيش نمجمث عجنمههيلكغ جنمثتخن
 . هنمتيآلشلكهُّـٰهلك ظتهتلك ينجعهلُّـ
 جعخيىش يحممشهث ط نضجيعن نضمث ظيطقن ي ُّـمتلكمض هنلك قمميعهثلكجلمبمث عجنسالن جعهئلكعنن

ي مض نغ مض عجنسخصظ يني ُّـخيىغغ جل جلمبهب هنثمئلكم ققش  قعمع نظهيلكمعهنمئتٰهمثلكغ
 .... هن جفمثهن هنيعمعبتشقكعآل

جعمثينظ :نعحللكظ  ش عجنت جن هن جفمثهن هنيعمعبتيمثملت جنمبخيلكمس جعلكجنمههيلكغ عآلحصي قجع
ت ي هن جفمثهن جعهلُّـيمثملهنهئلكهثىغهن هن عجنمتمئلكأليس عآلنجلجىغن نهنسهئمتت نمجمث هنلك ُّـمب

عك جنمثحمثيش جعحيلكَّـيعن م عمل عجنخيلكمس عجنسهيحلييط نعجنتمتىغيعحللكظمبمل هن عجنتمئمث  عجنخيلكمس يحف
عك نجعبلكلكمت شعجنحيلكَّـيع  حممثمهحق مصهب عجنبحيعُّـ نهنحيهتيع ش عجنبلكلك عجنخيلكمسيحف
 .... عجنخيلكخفخل

ك عحلهئ) ص( ييطُّـملش يهبمض جعمثلكن حفالحممل عحلمئمثمئمل عخفح(عجنتلكحك يظنم عجنهيمه . ضصصك: خف حممه



ن ضضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
جن معخيلكملي َّـىعع ظخكلكق عجنخيالهنملنعمل خ مض قُّـ خم ك  : عيجن ذ قال ر َو َ َ ْ

ِ َ

ة إ جاعل  األرض خليفة َِلمالئ َ ِ ْ َ ْ
ِ ٌ ِ ِ ِِ َ َ سفك  ْ فسد فيها و عل فيها من  وا أ ُقا ُِ ِْ َ ُ ََ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ

سبح ن  ماء و ُا َ ُ ُ ْ َ َ علمونَ ك قال إ أعلم ما ال  قدس  مدك و  َ ُْ َ ََ َ َْ َْ ُ َ
ِ

َ ُ َ ُ َ ِ َ جنِ  : جعمئ
ن ىنُّـ عقَّـعإلق يخميط(هيهت هن ممالن عجنمئ يععف هن عيُّـمل جعمثلكن يظن عخف :) معخيلكمل ظ

ش حمهئمسهثو نمغيعحلهئهبمل مض عخلالحممل جلمف ظفم ق :  خكمسهثي خملكم مغي نظممهبمب ظقُّـيط عجنحيهت
هثي حممشذشهئ نمس ُّـهئهب قجن جعخمبمئشجعمسحكخصأل نظهيلكجخ ق ط ظجلمب هنلك ي معخيمبهب  جنمئمه

ق مجمث عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ يعحكتخييطعفمم نهثمئمهلكن خملكجعمبمث ن جنحيهت ش حمال معمهمبح تهئ
ش حمال معت  ي معو هن عمكهتلكق هنيالجعيط جعهئ هنخييعحمت ني ُّـحيهتيع جلمبمثهئ مممتىغهش حميحممثهئ

ن مصمفيعحكتخييطعفن نممهبمبمن خملكجعمبمث  ه آلحكخصأل نظهيلكجخ نهنحيهتيععه مظ نهنيعظغهت جنمثهئ
 خفلك حفهي جلمتيطهش نمح ُّـسهب نمح ُّـبخن نمح نمحش نجعخييط هش نهنحيهتيععيجنمبهبتمئلكجعالغ مض

 .... خكمسهث ُّـيعمغ عآلهنيعي جلىغ عجنىغمغلكف نعخلهبيعش نعمل عإليقعم ُّـيعم
ه عجنيعنعُّـلكغ جلمفن هظُّـٰهلك جلمتيطهثلك جعلكخممل هنست  نقفغ مض هنمهلكفقهثلك شه ُّـلكهثخيمله
 :يمثمل عآلظمبيمثملعحليطُّـث

م عجنهئلكمض جعلكغلك هن :رصصط ش ظهيلكمع مض حمٰه عآلهنلكن نه مغلكهنه هثلكفقهمض ظظ
م ظن حتتلكف عمل عجنبحهن عجنسن : عجنخيىغُّـىغ جع هنسمب خملكم جلبيطش حمخي هيطمتوزعجنيعنعُّـمل حم

ن عجلهبخيمل مض جعيطظ جلمبمث عجنسالن لك هن عجنيعضلكمممتي  جعهبيعن حملكمغتهبخيمتلك مض عجللكهن ُّـ
هل يعرفون  : لجلمبمث عجنسالن عمل ظن خملكم عآلهنلكن ل هنلكهنملهنيع عآل ظ حممسفعقنعشهنمئيطهنمتلك
لقدر اإل  ،ً قدراّمامة أجل اإلّإن !؟يها اختيارهمة فيجوز فّمها من األّمامة و

نا وأً،وأعظم شأنا اس ً وأبعد غوراً، وأمنع جانباً،   من أن يبلغها ا

). خمجيلكغلك خمجيمك عآليشظن
.ضصص كص ف: قنف عخفخيلكذ مض معهيسحق عجنمئيعظن عجنخيحيمث) ص(
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وها بآرائهم، أو يقيموا إماما م، أو ينا   . باختيارهمًبعقو

ليل َ بها إبراهيمّوجل ّ اهللا عزّمامة خص اإلّإن سالم ا بوعليه ا ة ّ بعد ا
ل رتبةّوا ةًة   ّح ً فقرناً قرنا، عن بعضٌته يرثها بعضّفلم تزل  ذر...  ثا

اس  : وتعاّ، فقال جلّص اهللا عليه وآ ّاثها اهللا تعا ور ِإن أو ا َ ْ َ
ِ

مؤم ِين آمنوا وا و ا بعوه وهذا ا وا ين ا ِبإبراهيم  ِْ ُْ ْ
ِ َ َ َ َ َُ َُ َ ُ ََ ُ َ

ِ
َ ِ َ َ ِ َنِ نت  ِ  ف

سالم ًاّ عليّص اهللا عليه وآها ّ فق،ّخاصة ر اهللا تعا  رسم عليه ا  بأ
ين آتاهم اهللا العلم األصفياءته ّما فرض اهللا، فصارت  ذر   ....واإليمان ا

لة اإلمامة ّإن ياء  م رث األن   .األوصياء، و
رسول اإلمامة ّإن  ومقام أم  اهللا عليه وآّص خالفة اهللا وخالفة ا

ؤمن  سالما سعليه ا سن وا اث ا سالم وم   . عليهما ا
نيا وعزاإلمامة ّإن ، وصالح ا سلم ين، ونظام ا ؤمنّ زمام ا   . ا
سااإلسالم ّ أساإلمامة ّإن ، وفرعه ا ا   .... ا

ساطع، وا:اإلمام ور ا زاهر، وا اج ا ، وا ن در ا ادي   ا جم ا
حار،غياهب ا ج ا ان والقفار، و   . وأجواز ا

اء العذب  الظماء:اإلمام ال، ا ردىّ وا ن من ا دى، وا   .  ا
ار:اإلمام فاع، ا ار  ا ن اصط بهّ ا ك، م،  ها ل  ا ن فارقه َ وا

ك   .فها
اطل:اإلمام اطر، والغيث ا سحاب ا سماء  ، ا ضيئة، وا شمس ا وا
روضةواألرضالظليلة،  رة، والغدير وا سيطة، والع الغز   . ال

س :اإلمام شفيق، األن وا ا رفيق، وا شقيق، واألخ ا ّ الّمألاو ا و َ ة با
آد اهية ا ، ومفزع العباد  ا صغ   .ا

ا  وخليفته  بالد،ته  عبادهّ أم اهللا  خلقه، وحج:اإلمام ه، وا
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اب   .... عن حرم اهللاّإ اهللا، وا

ي يبلغ معرفةَمف ت ّ، أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلاإلمام َن ذا ا
لوم، وحارت  ابالعقول، وتاهت ا  وتصاغرت العظماء، ،، وخسئت العيوناأل

طباء، وجهلت األّو ت ا لماء، وح ت ا كماء، وتقا ت ّاء، وت ا
شع لغاء، عن وصف شأناألدباءراء، وعجزت ا  ٍ من شأنه، أو فضيلةٍ، وعييت ا

لّمن فضائله، وأقر يف يوصف ب ، و قص نهه، ُه، أو يّت بالعجز وا نعت ب
ره، أو يوجد مٌءفهم ُأو ي غ غناهَ من أ   ؟ن يقوم مقامه و

، فأّال كيف وأ واصف ، ووصف ا تناول جم من يد ا يث ا ين ؟ وهو 
ك ّأنون ّأتظن! االختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟  ذ

رسول   ....بتهم واهللا أنفسهمّ كذ؟ّص اهللا عليه وآ ّمديوجد  غ آل ا
 جن ُّـىعمميع حممثهتلك جفلكم و مض حفجيبملجلمبمث عجنسالنعإل  جل ظمح جلبيط هنلك جل :ورصصط

 ّوجل ّ عزّن اهللاإ: ُّـمل ظحمثحمل عجنسمتيط نَّـ قنع نظهيلكهتجلمبمث عجنسالنمل يألهبعآل
يّأئمةأوضح ب دى من أهل بيت ن يل منهاجه، ّ ا نا عن دينه، وأبلج بهم عن س

 ّص اهللا عليه وآ ّمدة ّمأن ِن عرف مَ فم.وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه
 ّن اهللا أل؛ طعم حالوة إيمانه، وعلم فضل طالوة إسالمهَ إمامه، وجدّواجب حق

لقه، وجعله حجًماَمام علك وتعا نصب اإلتبار وادًةّ  ه، ّ  أهل  ه و
وقار، وغش سه اهللا تاج ا بّوأل سماء، وال ّار، يمدّاه من نور ا سبب إ ا  

واد هة أسبابه، وال يقبل اهللا أعمال ّإاله، وال ينال ما عند اهللا ّينقطع عنه   
 .... بمعرفتهّإالالعباد 

م عجنهئلكمض) ص( .)ص(يطُّـهن قخم عحلش  جعلكغ هثلكفق مغلكهن مض حمٰه عآلهنلكن نظهيلكمعشظظ
جعحلكق ل عمل عجلىغظ عخللكهنيغ جلهل هن نجلمبمث عجنيعمغ. )ص(يطُّـهن قخم عحل :عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 

ؘ إخؙؤؘ ؞ؙؠ  
ُّـ.ص يمل ظن هنيعمعبمل عجنىععغ َّـ ظنم عحلرضعغ عجنخييعحملكهثمثملي جممثمك عحص  نعجنت شي

 .ُّـستمتيط عجنمثهتلك هثحيلكن عخفخييعحممل مض جلمب عجنخييعحملكن عجنمتحييعه
ُّـ: هثجيط مض مممبخصغ ظَّـ عجنخييعحملكن.ص يظن هنيعمعبمل جممثمك عحص ش ي ي ن هنجيمب همل جعجي

ش ني عجلتبلكق خظ هن عجنتخيمثمتلكغ يعحك حصلك ني قحك  .و
وجنخييعحملكظ جلبلكقغ جل عجنىععغ جعلكجلتبلكق ظهيملي عجنتخيخل جعلكظجيالف ع.ص  هن ه

ش  ىعجنمههيلكغش نَّـ هنلك ُّـمهجيمبِّـ جلمبمث جلمتيطَّـ جعلكيحك عجنخييعحملكذ ظن عيحك عحلمئمثمئ
ش ظه يعن عيحك : يمض خمبلكم عيحك عجنمبهيحي عجنىعه ُّـخيمقنن جلمت جعلكحك عيحك

 .عجنمبهيحي َّـ عحك عيحك عحلمئمثمئ
ه ُّـتهي عجنخييعحملكظ نعجنهيالحكهيمل مجمثخيلك جلمف جليطن عهنهئلكن عفقعم عجنىع.ض عغ عخفجيمبمئمل ي

ه جمحق هنتمتلكن ني جضيطنفش نَّـ هنلك مس معتخيخل  ف هنجيمب ي علكالخملكط آلشلك نمغ يجنمبح وي ه ه
ط عق عآلفقعم ُّـخيمت شيجعتخيخل هنلك ى ي ُّـهبهئ جنمبخيمئ عجنبهله ظن ُّـيطقممهتلك جعخص َّـ َّـ

 جعحنظش و جمحق جضيطنفغشي جعهئ خظهعآلجفلكلكملش نعجنىععغ جعمشلكالخمهتلك عجنىععجخ جضمثجيمل
 !.حمهئمث ُّـهبهئ جنمبخيمئ عآلجفلكلكمل هبلكط

م جنهئ  ع.ض ن نعجنجههب ين جفمئمثمئمل عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ َّـ عآللكالم نعجنخيهب و ي
عُّـمل حممثهتلك مجمثخيلكش حملكجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ  وعجنتخيمثمتلكغ عجنت معمسجخ جعخييط هنيعمعبمل عجنىععغ نعجن ه ي

ف جللكنش نجفمئمثمئمل هنمغ ي ه حكخيمثمله قَّـلك جنمتهيسهتلك ل هنبتيطألمل ي ه معمتبث هن عجنىععغ ل جعخييط مكهت

عق عجللكهنخيمل جنيطقق ظحفبلكق عآل عقفغ مض قجنشيألهبمل عآللكهتلكقىعآلهث  . حممئيط مج جلهلعغ عجنيعنعُّـلكغ عجن
جفمثيط جنمبسمثيط ممخصم عحلمثيطقهش ف ل عمل ممتلكغ عجنت حط ططص كصيممخص ُّـهبهئ عجنيعمغ ش حممئيط عحكت

هعجنبحهن عجنمئيعظذ نعجنيعنعأل جعجههئ هنهيمه مغيطع ي  .ي
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ق هن عجنتخيخل عآلنمش هنمتيطمصمل حممث جعمتح ي  وجعلكجنحيهت ه ي ُّـتخصُّـىغ ظجفيطرلك جل عيحفيعش ي

قَّـلك نمعمتىغحصلك نحتيعقَّـلك جل قجن عيهثيطهنلكف جفت معمه عمل جللكمس  يهنستهبيعغ مض مكهت يه يي
 .يعخفلكفغ

ي عن عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ ُّـمئ مض جعخيىش هنيععجفمب فعحف عجنىععغ عآلحصمثمل .ض و ي
مح نُّـجههب هنيعمعبمل عجنتخيخل عآل ي نعجنتخيخل عجنثلكذش نمض هنيععجفمب ينمينعجنمهمئ عجنيعجع

ن عآلحفيعه حفلكقمغهتلك نُّـجههب م نجللكمس عخفثلكم نجللكمس عخفلكفغ نعجنهئ ي جللكمس عجنخيمئ
ش نجعلكجنتلكمظ حمهت خكلكهن ي جنمبتخيمثمتلكغ عحلمئمثمل هعجللكهن ي نعجنتخيمثمتلكغ عخلمبمئمثمل يعجنخيمبهبمثمليي

ن هنيعجفمبمليخيمثمتمثملعجن  ظحفيعه هنهنيعجفمبملجعمئيطن عجنىععغ  ه نخميطُّـهبمله هنمت نعمغبملهط نجنىعع حمتهئ
 .... نجفلكفجغملهجحهئمتمل

ُّـ.ض ف عخفمتبي عن عجنمتسبمل جعخل جممثمك عحص مغ وسيش ظن عجنمتزهييغ عجنيعحسلكذ مل نجعخل عجن
ُّـ: َّـ يظن جممثمك عحص ف عخفمتبسيش  ي مغ ه جفت جل عآللكالم نعجنتمئمثمثيطش نعجن يمل هنجيمب

ن هنعجنمتوهييغ عجنيعحسلكذ هنمئمثيط جعلكجنخيهب ي  .و
ي عهثخص حكهب عجنمتوهييغ عجنيعحسلكذ جعىعجن عهن.ط و معجهبمثهتلك جن جعلكجنمتزهييغ عآلهثسلكذش نعهنلك لكوي ه

يخل عجنثلكذ مميعهبلك نلكمببهتلك يجنتهييعُّـمي عإل معخيلكمل جل عآلحكخصظ عآلحصمثمل عجنهئلكهنمتمل مض عجنتخي
ف عخفمتبسيش مغ عحكجيمل قجن عجن ق جع  .عجنحيهت

قَّـلك حصلك نجلمبهبهتلك جعمتهيسهتلك ينمي عجنتخيخل عآل.ط  َّـ خضحل عجنىععغ جنمتهيسهتلك نمكهت
جفيطغ عجلهبخيمثملش حمهت عجنمتسبمل   هن عجنىععغ جنمتهيسهتلكش يعجنخيمبهبمثملجلمف هثح عجنبسلكلكمل نعجن

هنخفلك مملكن عجنتخيخل عآلنم جلبلكقغ ي ي جفيطغ مل  جل جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك جعمتح جفمئمثمئي عجن
هعجلهبخيمثمل نعهثخيهئلكحكلك جنمبىع جفيطهتلك عحلمئمثمئمثملش نمغمك عهثتهيلكظ عجنهئثيعغ ي يعغ عجنميمثبمثمل جع   ي

ش نممىعع عجنتهبمثىغ نعجنميحقُّـمل يل هنجيمب عجنهئثيعغ ل حممث  .ي
ن ننمغه نمغينمي جنمبتخيخل عآل.صص قش نمغهت عآلنم ه عمل عجنبجي ي عمل عجنحيهت

عجفيطُّـمل يُّـسهب جعهبمئلكن عآلجفيطُّـملش ننمغهت عجنثلكذ ُّـسهب جعهبمئلكن عجن يي  .ي
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جفيطغ عحلمئمل  عجنهييعم.صص جفيطغ عحلمئمل عحلمئمثمئمثمل مض هنمئلكن عجنىععغش نعجن ي جعخل عجن يي

يعحلمئمثمئمثمل مض هنمئلكن عجنتخيخل عآلنم فع جعمتح عآلحميععق : يي مغ هَّـ ظهث َّـمتلكم جنمثيغ هن ي
فغ مغ ش ظهنلك َّـمتلك مض عجنتخيخل عآلنم حمهت هن هن هنعيهثهيمهلكمش جفت عجنهيمه عخفهيهت يي ي  ي

يجعمتح عآلحميععقط جنىعع حمهت َّـمتلك عحك جملكجنمك جلمف جعمئمثمل عآلحكخصظ ه ش همجمثخيلكه هنهتمثهب جلمبمثهتلك ه
عن هظهنلك َّـمتلكم حمهت جلمت  . جنمبىععغ جنمثيغ ظممثيعه هنجهحقي

ف جعمتح عيهثيطهنلكف ع .صص مغ هن جلمب عجنىععغ جعمتهيسهتلك مض هنمئلكن عجنىععغ هن ي
جفيطغ عحلمئمثمئمثمل عجنىععمعمثمل عخفجيمبمئملش نظهنلك جلمب عجنىععغ  ينعيهثيطمملكم حتمن َّـمثهبمتمل عجن ي ي

ف جعمتح هنهييعق جحتلكق جعمت مغ وجعمتهيسهتلك مض هنمئلكن عجنتخيخل عآلنم حمهت هن ه ي ح عجنتخصُّـىغ ي
 .عجنمتسب

ق ع .صص ين عجنتخيخل عآلنم عخفخيمق جلمت جعلكجنمتسبمل عجنخيمبهبمثملش ُّـستمبىغن عجنجهخي زي ي ي
ق جعلكجلتبلكق معخيمبمئ  عم نعجلتبلكقعغ عجنىععغش حمىعجن عجنجهخي يجعجهبمث عجنجههسنن نعآلجف
ن عجنهئ جغلكجعتلك هنجهلكَّـيطع جلمتيطَّـلكش ُّـسهب جعلكجنهئخصم  شلك جعحمثهن ُّـهئ يجعلكجنىععغ مض جعجي ه ه ي

ين عجنىععمعمثمل ُّـسهب جعلكجنهئخصم عآلحكخصأليعجنىععجخش نجعلكجلتبلكق معخيمبمئ جعمتهييغ عجنجههسن ي  .ي
َّـ جغلكذ قمعمك عجنىععغش نَّـ عجنيعمعبمل عجنت معحيهتيع حممثهتلك : ي عجنتخيخل عجنثلكذ.ضص

قع نمخمثىغع جلمبهبمثلكش عي ظشلك جنمثسمن عهثيطهنلكمغمثمل عمجلكجنمثملش جع  يعآلخكمثلكظ نمعتهبمثىغ مكهت ي ي ي هي ه ه يه ي
م هن عجنمتح  يمعهيمهمثمبمثمل هنتخصُّـىغ هنلك حممثهتلك جعخيٰههتلك جل جعخيىشش عي ظشلك مس معتح يي ي ه ه

فه جعخييطعجنخيمب مغ  هب عمل عجنمتح عجن
مع هن .ضص ق عجنىععغ جنمتهيسهتلك جعخص جف ي عن عجنخيمب مض عجنتخيخل عجنثلكذ َّـ مكهت

يخكهسنشلك هن جفمثهن هنحيلكَّـيع معمب عجنجههسنن عخفسخصغ جعلكجنمههيلكغ نعآلحكخصظ نجفمئلكألمئهتلكش 
ش نقعغ عقعفغش  يحممشن عجنىععغ َّـمتلك معحيهتيع جنمتهيسهتلك جعمسشلك قعغ جفمثلكغش نقعغ جلمب ي

فش نق  .عغ جليطمنقعغ خميطقغش نقعغ ممالنش نقعغ مغ
ش نجنمثيغ َّـ عحكخص جليعحملكهثمثلكش ه عخكلكقغعإل عجنىععجخ .ضص ه عمل عجنىععغ جعخص َّـ َّـ ي ه



ن صضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع حيهتيعنعخف عجللكهن عجنهئ
يجع عحك جنهيحي  .ه

ظهيينظهنلك عحك  ش ظهعإل عجن عإل عحك :  حمحقعف هنمت عيحك عآلجلحي
ه عحللكنه جلهبمث عآلحكخصظ نعجنهئخصيغ عآلحكخصألمثمل نعجنمههيلكمعمثملش نَّـ عحكعجللكهن ي  ي

 .يجليعحملكذ جفمئمثمئ
يعآلحكخصظ عآلحصمثمل جعجههئ معهيمهمثحلش : هثلكذ خملكأل جعيعمممتخل عجغمتخل رلكي عجنتخيخل عجن.ضص و ي

ي مض عجنتخيخل عآلنم جعجههئ عمجلكمظ عهثيطهنلكمغهجعخييط ظن مملكهثمن مملكهنمتمل ي وي عقن عآلحكخصظ . ي نجن
يعآلحصمثمل عجنت ُّـسهبمثهتلك عجنخييعحملكظ جعلكآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  .ي

قَّـلك مض عجنتخيخل .طص ي عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل َّـ هنحيلكَّـيع عآلحكخصظ نمكالحصلك نظ ى
ي معخيلكمل جلمتيطهنلك ُّـحيهتيع مض عآلحكخصظش معسجي معمب عآلحكخصظ حمتحيهتيع عجنثلكذش ي حممشن عحل

ش نَّـىعع عخفحيهتيع َّـ  يعآلجلمثلكن عجنثلكجعتملش حممبهئ عحك هن عآلحكخصظ هنحيهتيعن عخللكك جع و ي
ش نعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل مجمثخيلك هن جفمثهن َّـ ظجلمثلكن هعجنخيخل عجنثلكجعتمل جنىعجن عيحك ش ه جغلكجعتمله

مغيطَّـلكش نَّـ فَّـلك جعهب ف حفلكك هبلك جمحق نمغ يجنمثيغ حصلك نمغ ي عجنىععغ عآلحصمثمل مض ه
ف ظجعيطعط  مغ مح نعجنتخيخل عجنثلكذش حملكآلجلمثلكن هنلك خكهبمن قعألحمل عجن ههنمئلكن عجنمهمئ عجنيعجع ي ي

جنمل جنملوجنىعع حمهت جمحق مصخي  . ني هنخيمب
و عن عحكتخييطعف عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنهئ نعجفيط.طص  هن عآلخكمثلكظ َّـ َّـىعع عجنىعه ي

عخمتٰهت جلمثمت عجنثلكجعتملش حمخيعمغمن جلمف جفسمك عحكتخييطعفَّـلك نخملكجعمبمثتهتلكش نهنلك لكمببمن 
ين عحكتخييطعفَّـلك مض جللكخفهتلك عي هنلك َّـ هنمئتهش قجن عيحكتخييطعف نعجنمئلكجعمبمثملجعمبسلك  .ي

ي مم هنلك ُّـحيهتيع هن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل مض عجنتخيخل عجنثلكذ عهثخص َّـ جفلكظ .صص ي ي
ق معمب عآلجلمثلكن مض جليعظمل  يحممثىش نعجفيط َّـ عجنهيمثىش عآلخميطقش ممخص ظن جنحيهت و و

ف عخللكقمغ نعجنتخيخل عجنخيمثمت رمك ظن ُّـهيلكك جلمبمثهتلك حممثىش ظحفيع َّـ مغ هعجن ى ي  ي
 .يعجنهيمثىش عخفمئيطق

ه ُّـخييط جللكمس عجنخيمئ ظن جللكمس عآلقنعف نعحكجيمل.صص ي  جعخل جللكمس عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل ى



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضضص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 .نجللكمس عخفثلكم

عك جللكمس عجنخيمئ.صص ي عجنتجيعف عجنخيمثمت:ي هن حف ش نحممث معمئجي ي عجنتلكني عجنخيمئحلي
فعغ عخفجيعفغش نَّـ مض هنيعجفمبتخل َّـ مغ يمثملش يهئمبش نعجنمتهييغ عجنيهئحلعجنخيمئ عجن: يعخف

جل  .نين نعجنيعنجفلكهثمثيفعغ َّـ عجنهئيعنجعمثين هن عخفجيعلكنحممث هث
عظشو جعخييط جللكمس عجنخيمئ ُّـمسجخ جللكمس عخفثلكم.صص ي عجنتجيعف عجنمققحف جعخل :ي نهن حف

عظ يعجنخيمئ نعخفلكفغش نهن حف ي عجنتجيعف عجنىععجخ جل عخفلكفغ فنن خكهئمبهتلك نخملكجنبهتلك:ي  .ي
فعغ عخفلكفُّـمل جعمتح  ه عن جللكمس عخفثلكم َّـ جللكمس.ضص مغ مغيط حممث مجمث عخف ومع  ي

ف ُّـتمتلكحكمكيهنثلكمظ عمغمك نمغ ش نجنهئ جنمثيغ هن عجن  جلمف ن هن جللكخفهتلك عجنت َّـ حممث
 .يهنلك َّـ مض جللكمس عخفثلكم مض عجنخيلكمس عخفلكفه

ف عمل جللكمس عخفثلكم ُّـمسجخ فنق عجنتمتىغم عمل جللكمس .ضص مغ ي جعخييط معمتىغم هنحيلكَّـيع عجن ي
ف نظحفسهتلكش  مغ فش ظهثىغم هنيععمعمك عجن يعخفلكفغ ظن عجنخيلكمس عحلد نَّـ عجنخيلكمس عخفجههت ي ي

ينُّـتهبمثىغ هن جمحقن جعتخيمب غ ي فغ حممث جعلكخفلكفغ نعقمعبلكلكهتلك جعلكجنمئ مغ ق عخف ي عجنمه ي
ف نعممتهبمبمن فنقمعينعيحكتخييطعفش نحممث مع مغ ق عجن  . مكهت

ُّـلكغ:  نجللكمس عآلمغسلكن جلمف خمسهبخل.ضص ش مملكجنخييعك نعجنهئيعخ يعجنخيمب
عجعمن نعجنسمثلكقعغش نَّـ ن نعجنهيسلكف و جمحق خملكجعمبملیينعجنسخصنعغ عجنسب نعجنث  جنمبهئ

ُّـييش عجنخيمتخنُّـلكغش ممبسلكألينعجنسهيمبمث. هنعجنهيمتلكظ نعجنىغنعم ظظال مل يلكغ نعيجغلكق عجنخيمب
ن نعخفجييعش نعخفيعمم عن نجعيطن يمملكجنيعجليط نعجنمقم نعجنميمث بلكغ مملكخفخيلكفن نعجنمتبلكغ نعحلمث

عن عكيعآلهثسلكن ل عجنىعه َّـ ظخم جللكمس عجنخيمتلكد ل نعجنخي ن مض ي نعخل  هنجهجكمم
 .عفقم ظممثيع َّـىعن عآلمغسلكن

جفيطغش نعجنميلكجنمك .ضص مح ظجفهئلكن عجن ي خفلك مملكن عجنميلكجنمك مض جللكمس عجنمهمئ عجنيعجع
 عخمتهش عآلهنيع ل جنهئ معحيهتيع عجنىععغ شمل ظجفهئلكن عجنهئثيعغيمض جللكمس عخفحيلكَّـيع عخلمبمئمث

جفيطغ و مملكهنوجعجههئ ن مغلكهن جعخل عجن ن َّـمتلكم هنحيهتيع معلكن نمم ه هنخيتيطم ل ظن ُّـهئ ه س ه



ن ضضص.....................................................عجنهئلكهن نعآلهثسلكن يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
ن هنحيهتيعع جنمبىععغ جعهئخصيهتلك مملكحم ينعجنهئثيعغط جنمثهئ ي  .مله

غ.طص ن عجللكهن مغلكهن جعخل عحلمئمثمل نعخلمبمئمثملش حمهيمث مغهتمل نمغ و عن عجنهئ ي يه  ي
جعمثمل هن وننمغهتمل عهنهئلك مغ هث هنحيهتيعع جنمبجهتلكغ عجن جع حمبلكجلتبلكق مم يش ظهنلك مغهتمل نمغ ه ي

هث هنحيهتيعع جنمبحمئلكأل  هعجنجههسنن نعآلحكخصظ عآلحصمثملش نظهنلك مغهتمل عهنهئلكهثمثمل حمبلكجلتبلكق مم ي يي
يعآلهنهئلكهثمثمل نعجنمههيلكغ عخلمبمئمثمل  .ي

ي جغ عن عخفحيهتيع عجنهئلكهن رمك ظن معتحمئ حممث ظقجع حفمهلكأليسش َّـ.طص ي : ي
ن معمب ش جعخل معمب عجنهئخصيغ نعجنتخصُّـىغ حممثخصشيعجللكهنخيمثمل جنمبهئخصيغ  نظن معهئ

هعجنهئخصيغ جلمثمتمثمل ن جن ظجفيطُّـمل مج عجلهبمثشي ي جلمبهبمثملي  .ي نظن معهئ
ي عن هثسبمل عآلهثسلكن عجنهئلكهن عمل عجنخيلكمس مممتسبمل عجنيعنف عمل عجلسيطش نظهث.صص  ي

ش ممخص ظهثهجنمثيغ جنمبخيلكمس خميطقغ  جنمثيغ جنمبجسيط ي جلمف عجنبمئلكظ هن فنن عآلهثسلكن عجنهئلكهن
 . جنمببمئلكظ هن فنن عجنيعنفهخميطقغ

ف عآلهثسلكن عجنهئلكهن ذنقغ.صص ه عن ذنقغ نمغ ُّـمتمثملي ه معهئ  ُّـمئتٰهمثهتلك عجنمتحيلكن ي
ط جفمثهن َّـ عخفحيهتيع عجنهئلكهن عجنىعه معحيهتيع حممث عجنىععغ جعهئلكهن  يعآلحص عآلجفس

قهتلك  .ظ
آلهثسلكن عجنهئلكهن َّـ حفمبمثهيمل عإل مض هنمئلكن عيحك عآلجلحي عجللكهن ع. صص

ن هنمئلكهن يعجنىعه َّـ جلمف قظق حكمبسمبمل عآلحكخصظ مض عجنتخيخل عجنثلكذش حمخمبمثهيمل عإل  ُّـمئ
فغ  مغ عمغيط جلهبمث عيجغلكق عخف ش نعيحك عآلجلحي َّـ عجن ن جع جعمشقهث حممثخص مملكن ُّـمئ
ش  فع مض عيحك عآلجلحي مغ ن قجن هن هجلمتيط مجمث عآلحكخصظ نعجنمههيلكغش حممثهئ
فع جلمتيط حفمبمثهيمل عيحك عآلجلحي عجنىعه رمك ظن  مغ ن مم قجن هن هنجعلكجنتلكمظ حممثهئ ي

ن جلمف هنثلكم عخفستخمب جلمت وُّـهئ  .ى
 عجنخيلكخفخلينعحلهبيط إل قغ 
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 اكيفاد ىليل :ّمقممنئ جكيفل األىنّٰىنزئ، جكيفار ىنيت احنيكٌّنب جنامل احلٌّنبري، مقميييىث.١١
 .يئـ١٤٢٤ ،، احنىهملجيزئ احنيكّٰدجلزئإربيبان ـ يمىثّجنيكّٰر، دار ىميبايمنب، 

ّمقنباربزئ احلىيٰذزئ، حنييجيالىنزئ حمٰذنب جكيكجم احنىهملّٰخلملّٰأليق، صممممىف وىلييزث ىلييٌّىف.١٢ ّ ّ ّ: 
ّ ىليل احنرتارىليق احنيكملرتواري، ىنُّجليكزئ احنٰرخم األجلالىنيق، إربيبان ـ احنينٌّمب ىلملّٰس

 .يئـ١٤١٩ ، احنيكّٰدجلزئ ىلخمةيمىث، احنىهملجيزئ
ّ خلملجيزئ ىنُّجليكزئ احنيفىمّٰء، ،ّاحنىكيئّٰن يف ىقخييكمك احنمييبآن، حنيييكٌّنب يئّٰحلىث احنملمميباين.١٣

 .يئـ١٤٠٣ ،، احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئحنملٰرّٰن ـ مقمكوت
رت ٍّخم امكاء، يمىث ـ حتيبربيب رجلّٰحنزئ احنيفالربزئ، آربزئ اال احنينٌّمب اكيفادي آىنيل، ىنيبجن.١٤

.ش١٣٩٣، ١إربيبان، ط
ّاحنيكمقٌّزئ احنيبوجكٌّزئ، حنيييكٌّنب جنامل احلٌّنبري دار ىميبايمنب، ط.١٥  .يئـ، يمىث١٤٢٤، ٦ّ
ّ ىنُّجليكزئ :ّىقجيييٌّميزئ ىللك هنّٰربزئ احلىيٰذزئ، حنييينٌّمب حمٰذنب ىقمييق ىنجهملّٰح احنٌّرتدي، ٍّخم.١٦

 .يئـ١٤٠٥ ،، احنىهملجيزئ اآلوحمإربيبان ـ يمىثّيف خليبربزث احلزث ، 
يث ىلٰذيب اخكجييبوف مقخيرنيب احننبربيث احنيبازي، ّاحنىلخييكمك احنىيملمك، آلجح ىلملنب اال حمٰذنب مق.١٧

 .، احنىهملجيزئ اآلوحمحنملٰرّٰن ـ مقمكوتدار إجكٌّّٰء احنيكاث احنجييبجح، 
ّ، ىنيت جكيفانن احنيكٌّنب حمٰذنب رىكّٰ زئمحٰىٌّنب احنمييفاىلنب، حنجهّٰأليث احننبربيث مقيث ىقيبجن.١٨ ّ
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ّيمٰذينإليق واخكمكزا حمٰذيفد احنميٰذيق، ىقمينبربىث وىقجهممٌّزب وىقجيييٌّزث اآلجلىلّٰذ اكالل 

إربيبان ـ ييٌّحيّٰت إجلالىنيق، احننبربيث اآلحلىلٌّّٰين، احنٰرّٰمن مقيفجلىلّٰن جنىلّٰب، دىميك ىقمل
 .ش١٣٨١ ،، احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئيمىث

ّاحنىلٰذٰىٌّنب يف منح يميفاىلنب احنىليفجكٌّنب، ىقَّحنٌّرث صّٰأليث احننبربيث ىليل مقيث حمٰذنب احنيكجنزئ، .١٩
ّصممممىف وىلييزث ىلييٌّىف ّ احلىيٌّىث احنيبمقّٰين واحنجيّٰرف احنجهٰذنباين آربزئ اال احنجييهٰذىق :ّ

 .يئـ١٤٢٩، إربيبان ـ يمىثّاحلّٰج حمٰذنب رىكّٰ ٍّىييفٍّّٰم، ىنُّجليكزئ ملٰىيفر حلخيزث، 
، ّ صّٰأليث احننبربيث ىليل مقيث حمٰذنب احنيكجنزئ:ح يميفاىلنب احنىليفجكٌّنب، ىقَّحنٌّرث يف مناحنىلٰذٰىٌّنب.٢٠

ّصممممىف وىلييزث ىلييٌّىف : ّاآلجلىلّٰذ احنجيّٰرف احنجيالىنزئ جكيكيث زاده آىنيل، احنٰرّٰمن: ّ
 .ش١٣٨٦ ،، احنىهملجيزئ احنيلٌٍّّّٰزئإربيبان ـ يمىثأحنرث الم ىنٌّىث، 

 ،ّ صّٰأليث احننبربيث ىليل مقيث حمٰذنب احنيكجنزئ: يف منح يميفاىلنب احنىليفجكٌّنب، ىقَّحنٌّرثاحنىلٰذٰىٌّنب.٢١
 ّىنُّجليكزئ أم احنينٌّمب جكيكيث احنيبىنمهّٰين اخليباجلّٰين،: ٌّزثىقمينبربىث وىقجهممٌّزب وىقجييي

 .يئـ١٤٢٤ ،احنمييبى، حنملٰرّٰن، مقمكوت، احنىهملجيزئ اآلوحم
، ّ صّٰأليث احننبربيث ىليل مقيث حمٰذنب احنيكجنزئ: يف منح يميفاىلنب احنىليفجكٌّنب، ىقَّحنٌّرثاحنىلٰذٰىٌّنب.٢٢

جنىلّٰمقلكاي : ّحمٰذنب جكيكجم ٍّّٰألٌّاميق، ىنىهمليفىلّٰت دربٰريق، احنٰرّٰمن: ىقيبمجزئ ومنح
 .ش١٣٨٦ ،إمناق، إربيبان، يمىث، احنىهملجيزئ اآلوحم

ّ، آلجح اكجيخييب حمٰذنب مقيث ىليل مقيث احليكجم مقيث مقّٰمقيفربىف )ىقيفجكٌّنب احنجهنبوق(احنىليفجكٌّنب .٢٣
ّحتميٌّزث احنيكٌّنب يئّٰحلىث احليكٌّٰريق احنىهٰىيباين، ) اخكجييبوف مقّٰحنينٌّمب احنجهنبوق(ّاحنميٰذيق 

، احنىهملجيزئ إربيبان ـ يمىثّدار اخكجييبىمزئ، مقمكوت، خلملجيزئ ىنُّجليكزئ احنٰرخم األجلالىنيق، 
 .يئـ١٤٢٣احنيلّٰىنٰرزئ، 

ّ احنيكٌّنب  اخكيباكيت احننبربٰريقًمييبربيبا آلمقممّٰث، مقمميفث يف ىنيباىقملىف وىنجيىهٌّّٰىقىف، ىقاحنىليفجكٌّنب.٢٤
 .يئـ١٤٢٣، إربيبان ـ يمىثّ اكيفاد ىليل جنيكّٰر دار ىميبايمنب، : مقميييىث،جنامل احلٌّنبري

  يئٰريبي:ّ اآلمكار وىنٰرمليت اآلٍّيفار، حنيييكٌّنب جكٌّنبر اآلىنيل، ىقجهممٌّزب وىقمينبربىثاكّٰىنيت.٢٥
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جنيفرمقّٰن وىليلامن إجلامىلٌّنث حيٌّىق، اخكيبجنرت احنخييبٍّىن حنيينبراجلّٰت األجلالىنٌّزئ، 

 .ّاحنيلميّٰىمٌّزئّمنجنزئ اخكٰرينيفرات احنجيييٰذٌّزئ و
 ،)حلٌّمب األمناق( األمناق، حلٰىّٰب احننبربيث حيٌّىق مقيث جكملمت احنيكٰىيبوردي جكىيٰذزئ.٢٦

 أٍّامٰذيث إجلالىنيق جكىيٰذزئ :ّخلمليت يف جمٰذيفىلزئ ىنجهٰرخيّٰت حلٌّمب األمناق، ٍّخم
 . خلٰىيبان ـوىميييكخيزئ، إربيبان

 واحنخيٌّيييكيفف ّاألهليقّاحلىيٰذزئ اخكىلجيّٰحنٌّزئ يف اآلجلخيّٰر احنجيميييٌّزئ اآلرمقجيزئ، حنييممىيٌّىث .٢٧
ّاحنيبمقّٰين صنبر احننبربيث حمٰذنب احنينمكا ، دار إجكٌّّٰء )ّاخكجييبوف مقٰذال صنبرا(زي ّ

 . يئـ١٤١٩ ،، احنىهملجيزئ اخلّٰىنيكزئحنملٰرّٰن ـ مقمكوتاحنيكاث احنجييبجح، 
 ربنب اال ّجلٌّنبجكىيٰذمئ ىليبىمّٰين، حتيبربيبي از درجلٰىّٰي ىليبىمّٰن ٍّيهيبي اجلىلّٰد .٢٨

اٍّىلينّٰرات ىنُّجليكىف آىنيفزنن وپژويئخن : ربرتدان پٰرّٰه، ىليل أىنٌّٰريق ٍّژاد، ٍّّٰمن
.ش١٣٩٠ ،اىنّٰم مخٌّٰريق، إربيبان، يمىث، احنىهملجيزئ اآلوحم

ّ واحنجيّٰرف احنيبمقّٰين احنيكٌّنب حلٰىّٰبّاألهليقاحليفانن ىللك محٰىٌّنب احنمييفاىلنب، حنييممىيٌّىث .٢٩ ّ 
احنينٌّمب : احننبربيث مقيث ٍّيفر احننبربيث احليكٌّٰريق احنينمكازي احنٰرمكربرتي، حتميٌّزث وىقجهممٌّزب

ّىنُّجليكزئ احنيكٌّنبة : ّوجلّٰم اخلىهّٰوي واحنينٌّمب حمٰذنب اخكٰىيبي احنيكملرتواري، احنٰرّٰمن ّ
.يئـ١٤٣٠ ،، احنىهملجيزئ اآلوحمإربيبان ـ يمىث، ىنجيجهيفىنزئ

ّاخلجهّٰل، آلجح اكجيخييب حمٰذنب مقيث ىليل مقيث احليكجم مقيث مقّٰمقيفربىف احنميٰذيق اخكجييبوف .٣٠ ّ
حنملٰرّٰن ـ ّىليل أجنىك احنحيخيّٰري، ىنُّجليكزئ اآلىلييٰذيق، : مقّٰحنينٌّمب احنجهنبوق، حتميٌّزث

 .يئـ١٤١٠ ،، احنىهملجيزئ اآلوحممقمكوت
ّاحننبرة احنخيّٰحكيبة يف حتميٌّزث ىنىبيئرئ احنجهيفىمٌّ.٣١ ميجم، ّٰذجم واحلىيامء ىنيث اخكممميّزئ واخكىلىيييّ

رث ومنح ىلملنب احنحيخييفر ّيبجخيث اجلّٰىنيق، ىنيت جكيفانن اخكُّحنٍّيفر احننبربيث ىلملنب احن
ٌٍّّىييفاليئمك وىليل ىنيفجليفي هبملٰىّٰين، : احنالري واحلىيٰذزئ احنجيامدربزئ، مقّٰيئىلامم

.ش١٣٨٢ىنُّجليكزئ ىنىهّٰحنجيّٰت إجلالىنيق، خلٰىيبان ـ إربيبان، 



٣٧١.....................................................................................................اخكجهّٰدر
: ، آربزئ اال جكيكيث زاده آىنيل، احنٰرّٰمن)ىمّٰرزن (دروس احتّٰد ىلّٰيمنث مقىف ىنجيمييفل.٣٢

.ش١٣٧٥ ،وحماٍّىلينّٰرات يمٌّّٰم، إربيبان، يمىث، احنىهملجيزئ اآل
ّدروس ىميييكخيٌّزئ يف منح اخكٰريهيفىنزئ، حنألجلىلّٰذ احنجيالىنزئ احنينٰىٌّنب ىنيبىقِّ اخكىهٰىيبي،.٣٣ ّّ 

ّ منجنزئ حلٰذزت اخكخمق حنييرننبىنّٰت احنيلميّٰىمٌّزئ، :احنينٌّمب ىنّٰحنمث ويئمليق، ٍّخم: ىقيبمجزئ
 .يئـ١٤١٤ اآلوحم،، احنىهملجيزئ حنملٰرّٰن ـ مقمكوت

ّ، حنيييكٌّنب جنامل )منح جنىلّٰب مقنباربزئ احلىيٰذزئ(دروس يف احلىيٰذزئ اخكىلجيّٰحنٌّزئ .٣٤
 .يئـ١٤٢٢، احنىهملجيزئ اآلوحم، إربيبان ـ يمىثار ىميبايمنب، احلٌّنبري، د

ّدروس يف ىلييىث اآلصيفل، حنيييكٌّنب احنينٰىٌّنب حمٰذنب مقّٰيميب احنجهنبر، ىنُّجليكزئ احنٰرخم .٣٥ ّ ّ
.يئـ١٤١٨، احنىهملجيزئ اخلّٰىنيكزئ، إربيبان ـ يمىثاألجلالىنيق، 

ّرجلّٰألنث امقيث ىليبجح، حنييينٌّمب اآلجنىك حمٌّيق احننبربيث حمٰذنب مقيث ىليل مقيث حمٰذنب مقيث أجخنب .٣٦ ّ
ّاحلٌّىف حمٰذنب ىلملنب احنىييبربىث احنٰرٰذيبي، دار مقيث ىليبجح احلّٰمحيق احنىهّٰأليق، وىكيت جكيف

 .يئـ١٤٢١، احنىهملجيزئ اآلوحم، حنملٰرّٰن ـ مقمكوتّاحنىيىلرئ احنجيييٰذٌّزئ، 
ّيكٌّنب حمٰذنبّاحنيبجلّٰألنث احنىليفجكٌّنبربزئ، احنجيالىنزئ احن.٣٧ . جكيكجم احنىهملّٰخلملّٰأليقّ
.ّ احنميٌّمني، احنىليفجكٌّنب واحنٰرمليفة واحنيفالربزئ، أجلّٰس احنيفجكنباٌٍّّزئرجلّٰألنث.٣٨
 ُحنميينمكي احنٰرٌّينّٰمقيفري،يث يئيفازن اينمكربزئ، آلجح احنميّٰجلىث ىلملنب احنىييبربىث مقُ احنمياحنيبجلّٰحنزئ.٣٩

 اٍّىلينّٰرات احننبجنىليفر ىلملنب احلييٌّىث حمٰذيفد واحننبجنىليفر حمٰذيفد مقيث احنخمربرث،: حتميٌّزث
 .ش١٣٧٤، احنىهملجيزئ اآلوحم، إربيبان ـ يمىثمقٌّنبار، 

ّرجلّٰحنزئ احنيفالربزئ، حنيييكٌّنب احنجيالىنزئ حمٰذنب جكيكجم احنىهملّٰخلملّٰأليق، ىنىهمليفع ىكٰذيث .٤٠ ّ ّ
إربيبان ـ  مقرنينّٰربمت، :جنىلّٰب خليبربزث ىليبىمّٰن، ىقيبمجزئ ومنح رجلّٰحنزئ احنيفالربزئ، ٍّخم

 .ش١٣٨٢، احنىهملجيزئ احنيبامقجيزئ، يمىث
ّرجلّٰحنزئ يف احنيكمك واحنيكيييفك، آلربزئ اال احنيكٌّنب حمٰذنب ىنٰىنبي مقمميب احنجييييفم، ىنىهمليفع .٤١ ّ

ىننبربيث، :  احنٰرّٰمنّىقىبجنيبة اخكىلميجم يف احنيكمك واحنيكيييفك إحم االيف ذربنث جنىلّٰب 
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 . يئـ١٤٢٥، احنىهملجيزئ اآلوحم، إربيبان ـ يمىث

يث  اكالل احننبرب:ّرجلّٰحنزئ ٍّنت احنٰرجهيفص، حنجهنبر احننبربيث احنمييفٍّيفي، ىقجهممٌّزب.٤٢
 .ش١٣٦٢، خلٰىيبان ـ إربيبان، )احنٰرخم اجلّٰىنجييق (اآلحلىلٌّّٰين، ىنيبجنرت ٍّخم داٍّينىيّٰيئيق

 ّ اخكجيّٰين يف ىقخييكمك احنمييبآن احنجييهٌّىث واحنيكمليت اخكيلّٰين، حنييجيالىنزئ حمٰذيفد اآلحنيفزنروح.٤٣
 .حنملٰرّٰن ـ مقمكوتاحنملحينبادي، دار إجكٌّّٰء احنيكاث احنجييبجح، 

ٌّٰريق، ّ، حنيييكٌّنب األىنّٰم اخلٰذ)ىنجييباج احنيكّٰحنىيجم وصالة احنجيّٰرىمجم(ّمك احنجهالة .٤٤
ّ، احنينُّون احننبوحنٌّزئ، ّىنُّجليكزئ ىقٰريهٌّىث وٍّخم ىقيباث األىنّٰم اخلٰذٌّٰريق 

 .م١٩٩٥ خلٰىيبان، احنىهملجيزئ اآلوحم،  ـيبانإرب
ّىنُّجليكزئ : مكح احنجيٌّيفن يف منح احنجيٌّيفن، آلربزئ اال جكيكيث زاده آىنيل، احنٰرّٰمن.٤٥

، )ىنيبجنرت احنىهملّٰىلزئ واحنٰرخم احنىلّٰمقيت خكىيىلرئ األىلالم األجلالىنيق(مقيفجلىلّٰن جنىلّٰب 
.يئـ١٤٢٩ ،احنيلّٰحنيلزئ، احنىهملجيزئ إربيبان ـ يمىث

 .يئـ١٤١٤ خلٰىيبان،  ـّجلخيٌّٰرزئ احنملممّٰر، حنييينٌّمب ىلملّٰس احنميٰذيق، دار أجليفة، إربيبان.٤٦
 جكيكيث جنّٰىننث ربٌّييامر، اٍّىلينّٰرات: منح احلنبربنئ، حنجهنبر احننبربيث احنمييفٍّيفي، حتميٌّزث.٤٧

.ش١٣٧٢، ، احنىهملجيزئ اآلوحمإربيبان ـ يمىثمقٌّنبار، 
ّمنح ىمجهيفص احلىيىث، حننباود احنميٌّمني، مقىلجيييٌّميزئ احنجيالىنزئ جكيكيث زاده آىنيل، .٤٨

 .يئـ١٤٢٨ ،، احنىهملجيزئ احنيلٌٍّّّٰزئإربيبان ـ يمىث مقيفجلىلّٰن جنىلّٰب، خلملجيزئ
ّمنح ىمجهيفص احلىيىث، حننباود احنميٌّمني، صممممىف وىلييزث ىلييٌّىف.٤٩ ّاحنيكٌّنب اكالل : ّ

 خلٰىيبان،  ـاحننبربيث االحلىلٌّّٰين، منجنمئ اٍّىلينّٰرات ىلييٰذيق وىميبيئٰرگيق، إربيبان
 .ش١٣٨٦احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئ، 

 راتصخيٰىّٰين، اٍّىلينّٰ اآلزئّ ىمجهيفص احلىيىث، حنجهّٰأليث احننبربيث ىليل مقيث حمٰذنب ىقيبجنمنح.٥٠
.ش١٣٧٨ ،، احنىهملجيزئ اآلوحمإربيبان ـ يمىثمقٌّنبار، 

ّمنح ىمجهيفص احلىيىث، خكُّربنب احننبربيث اجلٰرنبي، صممممىف وىلييزث ىلييٌّىف.٥١ ّ ّاحنيكٌّنب : ّ
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 .يئـ١٤٢٩ ،٣، طإربيبان ـ يمىثاكالل احننبربيث اآلحلىلٌّّٰين، خلملجيزئ مقيفجلىلّٰن جنىلّٰب، 

: ّمنح ىنيباىقرئ احنىهٰىّٰرة، حنألجلىلّٰذ داود صٰذنبي آىنيل، ٍّميييىف إحم احنجييبمقٌّزئ وجكميميىف.٥٢
 .يئـ١٤٣٤، إربيبان ـ يمىثروح ورحيّٰن، : حينبادي، احنٰرّٰمنّحمٰذنب احنيبمقٌّجييق احنمل

ّمنح هنىئ احنملالممزئ، آلجح جكّٰىننب ىلرت احننبربيث مقيث يئملزئ اال مقيث حمٰذنب مقيث حمٰذنب مقيث .٥٣ ّ ّ
ّأجح احلنبربنب اخكنباألٰريق اخكجيىلرتحق، حتميٌّزث حمٰذنب أمقيف احنخيمهنث إمقيبايئٌّىث، دار إجكٌّّٰء 

 .، احنىهملجيزئ احنيلٌٍّّّٰزئحنملٰرّٰن ـ مقمكوتاحنيكاث، 
ّاحنيكيييفجنٌّزئ، صنبر احننبربيث حمٰذنب مقيث إمقيبايئٌّىث ّاحنينيفايئنب احنيبمقيفمقٌّزئ يف اخكٰرّٰيئىئ .٥٤ ّ

ّ احنيكٌّنب اكالل احننبربيث االحلىلٌّّٰين، ىنُّجليكزئ :احنينمكازي، ىقمينبربىث وىقجهممٌّزب وىقجيييٌّزث ّ
 .ش١٣٨٢مقيفجلىلّٰن جنىلّٰب، إربيبان ـ يمىث، احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئ، 

 .ىلييىث احنٌّميجم يف أصيفل احننبربيث، حنييخيٌّىت احنىيّٰحلّٰين، اٍّىلينّٰرات مقٌّنبار، إربيبان ـ يمىث.٥٥
آيمّٰ جمىلملىق احنجييبايميق، : ّيكّٰأليق حتميٌّزث وٍّخم، المقيث أجح مجٰىيفر اآلجكإلىليفاحق احناكحن.٥٦

 .يئـ١٤٠٥ ،إربيبان ـ يمىث
: ّىلجم ٍّمهّٰخ حتيبربيب محٰىٌّنب احنمييفاىلنب، آلربزئ اال اكيفادي آىنيل، حتميٌّزث وىقٰريهٌّىث.٥٧

، إربيبان ـ يمىثّجكامزئ األجلالم احننبجنىليفر جخٌّنب پّٰرجلٌٍّّّّٰٰ، ىنيبجنرت اٍّىلينّٰرات إمكاء، 
 .ش١٣٨٧ اآلوحم،احنىهملجيزئ 

ّ مقيث احليكجم مقيث مقّٰمقيفربىف احنميٰذيق ّ، حمٰذنب مقيث ىليلىلٌّيفن أحكملّٰر احنيبىكّٰ .٥٨
 .يئـ١٣٩٠ احنٰرامرث،  ـّاخكىهملجيزئ احلٌّنبرربزئ، احنجييباق) احنينٌّمب احنجهنبوق(

مميبر احلىيىث ودرر احنىيييىث، ىلملنب احنيفاجكنب اآلىننبي احنىلٰذٌّٰذيق، خلمليت دار احنميّٰرئ، .٥٩
 .يئـ١٤٠٧ ،حنملٰرّٰن ـ مقمكوت

، ىكملىهىف )يئـ٦٣٨ت (آلجنىك حمٌّيق احننبربيث مقيث ىليبجح احنخيىليفجكّٰت اخكّىيٌّزئ، حنييينٌّمب ا.٦٠
ّرجلىف أجخنب حلٰذزت احننبربيث، ىنٰرينيفرات حمٰذنب ىليل ّوصممممىف ووىكيت ىمٰىّٰ

 .يئـ١٤٢٠، احنىهملجيزئ اآلوحم، حنملٰرّٰن ـ مقمكوتّمقٌّمهيفن، دار احنىيىلرئ احنجيييٰذٌّزئ، 
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ّىمجهيفص احلىيىث، المقيث ىليبجح، حمٌّيق احننبربيث مقيث ىليل مقيث حمٰذنب مقيث أجخنب، ىلييزث .٦١ ّ

 .م٢٠٠٢ مقمكوت،  ـأمقيف احنجيالء ىلخيٌّخييق، دار احنىيىلّٰب احنجييبجح، حنملٰرّٰن: ىلييٌّىف
 حكيفااكيفي، اٍّىلينّٰرات ىنيفحم، ّ حمٰذنب:، ىقيبمجزئيبجنزئحنجهّٰأليث احننبربيث مقيث ىقاحنخيىييفك، .٦٢

 .يئـ١٤١٧خلٰىيبان ـ إربيبان، 
ّاحنخييييكخيزئ منح جنىلّٰب اآلجلخيّٰر اآلرمقجيزئ األهلٌّّٰت مقّٰخكجيٰرىق اآلىلىث، حنيييكٌّنب جنامل .٦٣ ّّ

، إربيبان ـ يمىثاحنينٌّمب يمٌّمن احنىلٰذٌّٰذيق، ىنٰرينيفرات دار ىميبايمنب، : احلٌّنبري، مقميييىث
 .يئـ١٤٢٩ ،احنىهملجيزئ اآلوحم

 يئٌّنبي، حتميٌّزث احننبجنىليفر ىنٰىنبي اخكرنرتوىنيقجنىلّٰب احنجيجم، اخلييٌّنث مقيث أجخنب احنخييبا.٦٤
ّإمقيبايئٌّىث احنيكّٰىنيباأليق، ىقجهممٌّزب اآلجلىلّٰذ أجلجينب احنىهٌّرئ، اٍّىلينّٰرت أجليفة،   إربيبانُ

.يئـ١٤١٤ُ احنىهملجيزئ اآلوحم،  يمىث،ـ
ّجنينرث اخكيباد يف منح جتيبربنب االىلىلميّٰد، حنييمميل، احليكيث مقيث ربيفجلرث مقيث اخكىهٰىيب .٦٥ ّ

، إربيبان ـ يمىثّ احنينٌّمب جكيكيث زادة آىنيل، خلملجيزئ مجّٰىلزئ اخكنبرجلجم، :ّاحليل، ىقجيييٌّزث
.يئـ١٤٣٠ ،احنىهملجيزئ احنيلٌٍّّّٰزئ ىلخمة

 . مقمكوت،، اآلىلييٰذيق١احنىيييامت اخكىيٰريفٍّزئ، حنييٰذيفحم حميكيث ىمٌّىت احنىيّٰحلّٰين، ط.٦٦
ًجنييٌّّٰت ىمميىف اخكىيّٰجلرئ اخكمميبىنزئ، ىقمييبربيبا آلمقممّٰث .٦٧ ّ ّاحنيكٌّنب جنامل اخكيباكيت احننبربٰريق ّ

ّاحننبجنىليفر خلالل احليكيث، ىنُّجليكزئ اهلنبى حنييىهملّٰىلزئ واحنٰرخم، : احلٌّنبري، مقميييىث
 .يئـ١٤٣٤ ،ىهملجيزئ اآلوحم مقمكوت، احن ـحنملٰرّٰن

ّجنامل احننبربيث ومحّٰم احنٰرجيٰذزئ، حنيبألٌّزت اخكممنبيقجم احنينٌّمب احنجهنبوق حمٰذنب مقيث ىليل .٦٨ ّ
ّمقيث احليكجم مقيث مقّٰمقيفربىف احنميٰذيق، حتميٌّزث اآلجلىلّٰذ ىليل أجنىك احنحيخيّٰري، ٍّخم 

 .يئـ١٤٢٢ ،، احنىهملجيزئ احنيبامقجيزئإربيبان ـ يمىثّىنُّجليكزئ احنٰرخم األجلالىنيق، 
ّربيث اخكىلمييق مقيث جكيكّٰم احننبربيث ّجنٰررت احنجيامل يف جلٰريث اآليميفال واآلىمجيّٰل، ىلالء احننب.٦٩

 .حنملٰرّٰن ـ مقمكوتّاهلٰرنبي خلملجيزئ ىنُّجليكزئ احنيبجلّٰحنزئ، 
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حنيكّٰن احنجييبب، المقيث ىنٰريهيفر، أمقيف احنخيمهنث مجّٰل احننبربيث مقيث ىنىييبم، دار صّٰدر، .٧٠

 .م١٩٩٧ ، مقمكوت، احنىهملجيزئ اآلوحم ـحنملٰرّٰن
حنىهّٰألرث األىلالم يف إحلّٰرات أيئنث األهلّٰم، حنييينٌّمب احنجيّٰرف جنامل احننبربيث ىلملنب .٧١

ىنمكاث : جمٌّنب يئّٰدي زاده، احنٰرّٰمن: ّ وىلييزث ىلييٌّىفّاحنيبزاق احنىيّٰحلّٰين، صممممىف
 .يئـ١٤٢١ اآلوحم، خلٰىيبان، احنىهملجيزئ  ـىنىيىليفب، إربيبان

ىنملّٰين ىليبىمّٰن ٍّيهيبي، دجنيك جلجيٌّنب رجكٌّٰذٌّّٰن، جلّٰزىنّٰن ىنىهّٰحنجيزئ وىقنبوربيث جنىلرئ .٧٢
.ش١٣٩١، ٥ىليييفم اٍّيكّٰين داٍّينىيّٰيئيق، يمىث ـ إربيبان، ط

ّاخكممامزئ احنملٌّمهّٰء، حنييٰذممميزث واخكممنبث واحلىيٌّىث حميكيث احنىيّٰحلّٰين .٧٣ ّ ىت احنخيٌّ(ّ
ّ صممممىف وىلييزث ىلييٌّىف ىليل أجنىك ممخيّٰري، ىنُّجليكزئ احنٰرخم األجلالىنيق،)احنىيّٰحلّٰين ّ ّ ّ 

 .يئـ١٤١٧، احنىهملجيزئ احنيبامقجيزئ، إربيبان ـ يمىث
ّىننبحكنث إحم ىنٰرّٰيئىئ اخكجييبىمزئ ىلٰرنب األجلالىنٌّجم، حنيييكٌّنب جنامل احلٌّنبري، دار .٧٤ ّ

 .يئـ١٤٢٦، احنىهملجيزئ اآلوحم، إربيبان ـ يمىثىميبايمنب، 
ي، ىنيت احنىلجيييٌّميّٰت ىنجهملّٰح اآلٍّزت يف منح ىنخيّٰىقزب احنحيٌّرئ، حلٰذرتة احنخيٰرّٰر.٧٥

ّىلييٌّىف، صممممىف ويمنبم حنىف  خلٰىيبان،  ـّحمٰذنب حكيفااكيفي، اٍّىلينّٰرات ىنيفحم، إربيبان: ّ
 .يئـ١٤٣٠ ،احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئ

ّىنجهملّٰح اخكىلٰىامنب حنينٌّمب احنىهّٰألخيزئ أجح اكجيخييب حمٰذنب مقيث احليكيث احنىهيفزن، ىنُّجليكزئ .٧٦ ّ ّ
 .، احنىهملجيزئ اآلوحمحنملٰرّٰن ـ مقمكوتىمميىف احنينٌّجيزئ، 

ّنب األىنّٰم روح اال اخلٰذٌّٰريق، ىنُّجليكزئ ّىنجهملّٰح اهلنباربزئ إحم اخلالىمزئ واحنيفالربزئ، حنيييكٌّ.٧٧
 .ش١٣٨١ ، احنىهملجيزئ احنيبامقجيزئ إربيبان، يمىث،ىقٰريهٌّىث وٍّخم آيقّٰر األىنّٰم اخلٰذٌّٰريق،

ّ، ىنُّجليكزئ وىقٰريهٌّىث ّاحنجييبىمٌٍّّّٰزئّ، رجلّٰألنث احنيكٌّنب األىنّٰم اخلٰذٌّٰريق ّاحنيبجخٌٍّّّٰزئاخكيهّٰيئيب .٧٨
 .م١٩٩٥، ١، طإربيبان ـ يمىثّوٍّخم ىقيباث األىنّٰم اخلٰذٌّٰريق، احنينُّون احننبوحنٌّزئ، 

 جكيكجم امقيبايئٌّٰذٌّّٰن، ىنيبجنرت اٍّىلينّٰرات دىميك ّجلٌّنبيبىمّٰن، ىنجييبىممئ حلٰرّٰزن در ىل.٧٩
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.ش١٣٧٨، ١ىقملييٌّحيّٰت اجلالىنيق، يمىث ـ إربيبان، ط

ّىنخيّٰىقٌّزب اجلٰرّٰن، حنييينٌّمب اخكممنبث ىلملّٰس احنميٰذيق، دار احنيلميييجم، .٨٠ ، حنملٰرّٰن ـ مقمكوتّ
 .يئـ١٤٢٠احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئ، 

ّ صنبر احننبربيث حمٰذنب مقيث إمقيبايئٌّىث احنينمكازي ىنيت ّاألهليقىنخيّٰىقٌّزب احنحيٌّرئ، حنييممىيٌّىث .٨١
ّ احنٰريفري، صممممزئ ويمنبم حنىف حمٰذنب حكيفااكيفي، ىنُّجليكزئ حنييٰذيفحم ىليلىقجيييٌّميّٰت  ّ ّ ّ

زئ إربيبان، ىنىهّٰحنجيّٰت وحتميٌّميّٰت ىميبيئٰرگيق، أٍّامٰذيث إجلالىنيق جكىيٰذزئ وىميييكخي
 .ش١٣٦٣احنىهملجيزئ اآلوحم، 

ّىنخييبدات أحنخيّٰظ احنمييبآن، احنجيالىنزئ احنيباممرئ اآلصخيٰىّٰين، حتميٌّزث صخييفان ىلنبٍّّٰن .٨٢
 .يئـ١٤٢٤ ، احنىهملجيزئ احنيلّٰحنيلزئ،إربيبان ـ يمىثُداودي، اٍّىلينّٰرات ذوي احنمييبمقىق، 

ىنٰرّٰزل احنيكّٰأليبربيث، آلجح إجلامىلٌّنث ىلملنباال اآلٍّجهّٰري، منح جنامل احننبربيث ىلملنب .٨٣
، إربيبان ـ يمىث حميكيث مقٌّنبارىميب، اٍّىلينّٰرات مقٌّنبار، :اال احنميّٰجلّٰين، حتميٌّزث وىقجيييٌّزث

 .ش١٣٨١احنىهملجيزئ احنيلٌٍّّّٰزئ، 
ىنٰرىلٰىىق اخكنبارك يف منح ىقّٰألٌّزئ امقيث احنخيّٰرض، جلجيٌّنب احننبربيث احنخييبممّٰين، حتميٌّزث .٨٤

.ش١٣٩٠ يمىث،  ـربمئ امناق، إربيبانآ:  احنٰرّٰمنوجلّٰم اخلىهّٰوي،: وىقجهممٌّزب
ّاخكٌّرتان يف ىقخييكمك احنمييبآن، حنيييكٌّنب احنجيالىنزئ حمٰذنب جكيكجم احنىهملّٰخلملّٰأليق ىنُّجليكزئ .٨٥ ّ ّ ّ

 .إربيبان ـ يمىثىنىهمليفىلّٰت إجلامىلٌّييٌّّٰن، 
دار األمكاء : ٍّّيهيبربزئ اخكجييبىمزئ يف احنمييبآن، آربزئ اال احنينٌّمب اكيفادي آىنيل، ىقيبمجزئ.٨٦

.م١٩٩٦، ١ٰرّٰن، طدار احنجهخييفة، مقمكوت ـ حنمل: حنييىلممميٌّزث واحنٰرخم، ٍّخم
ٍّّمينب احنٰرجهيفص يف منح ٍّميمت احنخيجهيفص، حنجيملنب احنيبجخيث اجلّٰىنيق، ىنمينبىنزئ .٨٧

 اكالل احننبربيث ّيكٌّنبّوربييٌّّٰم ىنيبچٌّىلٌّمث، وىنمينبىنزئ احن: وىقجهممٌّزب وىقجيييٌّميّٰت
 خلٰىيبان، احنىهملجيزئ  ـاالحلىلٌّّٰين، ىنُّجليكزئ ىنىهّٰحنجيّٰت وحتميٌّميّٰت ىميبيئٰرگيق، إربيبان

 .ش١٣٧٠ ،احنيلٌٍّّّٰزئ



٣٧٧.....................................................................................................اخكجهّٰدر
 احنميٌّمني، ىقجيييٌّزث وىقجهممٌّزب  يف دراربزئ احنرتىنّٰن، حننباود مقيث حمٰذيفدهنّٰربزئ احنملٌّّٰن.٨٨

  وىميييكخيزئپژويئخن جكىيٰذمئّىنُّجليكزئ ّاحنيكٌّنب اكالل احننبربيث االحلىلٌّّٰين، : ّوىنمينبىنزئ
.ش١٣٨١ ،يلٌٍّّّٰزئإربيبان، احنىهملجيزئ احن

ّ واخكخيلك احنىيملمك احنجيالىنزئ احنيكٌّنب حمٰذنب جكيكجم ّاألهليقهنّٰربزئ احلىيٰذزئ، حنييممىيٌّىث .٨٩ ّّ ّ ُ
ّاحنىهملّٰخلملّٰأليق، صممممٰىّٰ وىلييزث ىلييٌّٰىّٰ ممالم رىكّٰ احنخيٌّّٰيض، ىنيبجنرت اٍّىلينّٰرات  ّ ّ

 .يئـ١٤٢٤ اآلوحم،يفزنن وپژويئخن إىنّٰم مخٌّٰريق، احنىهملجيزئ آىن
هنىئ احنملالممزئ ٍّيكرنزئ اخكجيامىث اخكخيٰىيبس، اخكرنىلّٰر ىنيث جنالم األىنّٰم ىليل مقيث أجح .٩٠

 .يئـ١٤١٧، ٥ّ، ىنُّجليكزئ احنٰرخم األجلالىنيق، إربيبان ـ يمىث، طىلييٌّىف احنيكالمخلّٰحنرئ 
ّاحنٰريفر اخكىلاميل يف احنيهٰىيفر احنيهيل، حنييينٌّمب آربزئ.٩١   اال جكيكيث زادة اآلىنيل، اٍّىلينّٰراتّ

 .يئـ١٤١٧، إربيبان ـ يمىثجلىلّٰن جنىلّٰب احنىلّٰمقيت خكىيىلرئ األىلالم األجلالىنيق، مقيف
ّوجلّٰألنث احنينٌّجيزئ إحم حتجهٌّنث ىنيكّٰألنث احنخمربجيزئ، حنييخيميٌّىف اخكممنبث احنينٌّمب حمٰذنب مقيث .٩٢ ّ

، حنملٰرّٰن ـ مقمكوتّاحليكيث احليب احنجيّٰىنيل، خلملجيزئ دار إجكٌّّٰء احنيكاث احنجييبجح، 
. يئـ١٤٠٣





 
ؘ  

 ٧..................................................................طّرشظر
عخمخيمثمل نعحلمئلكأل عجنمتحييعه عجنخييعحملكن جلمب جعخل عجنهييعم  ط........................يعجن

 ط........................................يعجنىعنخممثمل عحلمئلكأل جعمثلكن مض عجنمبميمل فنق
ن زمعمئيطهن عجنىعه عجنخي  ط..................................... جنمبخييعحملكن عجنهيمبسهيمل ى

 صص...............................................ُّـيطُّـ جعخل عجنىعه عجنهئتلكغ
 ّاذبطب األول

 ّرشظرطت متصصظظط
لكألمل  ضص................................................................مع
 ١٧...........................تسعظف حشم اذسعخطن اذصسعي:   األوخّاثشظرط
 ٢٢...........................روضوع حشم اذسعخطن اذصسعي:  اذثطضصطّاثشظرط

ل جل جع زُّـخيمق هنلك ض  ضص...................................عجنخييعحملكن جلمب هن
 ضص..................................عجنمتحييعه نعجنخييعحملكن عجنهيمبسهيمل جعخل عجنهييعم
 ٢٩.............................ربطدئ حشم اذسعخطن اذصسعي:  اذثطذثطّاثشظرط

ف :هئلكمعخك ف ُّـستمبىغن جنمبخييعحملكن هنبلكفع نمغ  صص.............هنمت ظجلمف جلمب نمغ
عغ عآلخكهئلكم  صص..................................................مغ

 ٣٥...........................م اذسعخطن اذصسعيرسطئل حش:  اذعابسطّاثشظرط
خممثهيمثمل  ضص.......................................................عآلحكخصظ مع
 ٤١....................ّخطظط حشم اذسعخطن اذصسعي وأمهصته: اخلطرسطّاثشظرط 

 ٤٦............................ثشصشط اذشرف واذرصود: ّاثشظرط اذسطدحط
ف عجنهئجه م مض عجنخييعحملكظ هنمتهتمي نعجنجههت  ضض...............عخفخيلكقم جلمف عحلمه



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 طض.....................................................نهنخيمتلكن عجنخيمئ يجفيط
ف عجنهئجه هنخيمت  ضض...............................................نعجنجههت

عل  صض................................................نهنيععمعب عجنهئجه ظهث
قهعجنهئجه . ص  صض..............................................يعجنمه
ه. ص  ضض...............................................عجنهئجه عخفخيمت
م يمممثهيمثمل ظ  ضض......................................جنهئجهع هنيعمعبمل عمل عجن
ف هنمتهتمي عجنخييعحملكظ معهيٰهمث حكبمك  ضض...................عجنخيمئ هنمتهتمي جلمف عجنجههت
يجلمب عخفخيلكقم عجنىعنخممثمل نقحمخيتهتلك. ص  ضض..................................ي
 ضض.....................يجليطن معجييعم عخلجيمس جنجييعُّـ عجنهئجه عجنمهحمثِّـ. ص
 صض.............................عجنخيمب عجنهئجههي ُّـمتلكم جفمئلكأل عآلخكمثلكظ. ص
ق لكيعم  صض.............................عخفهئلكخكهيلكغ عمل بلكننعيخكت عخلجيمس هثهي

 ٧٣...........................رصعان حشم اذسعخطن ورصسشه: ّاثشظرط اذسطبسط
مغيطعهثمثمل يعجنتجهبهن  ضض.........................................عخفهئلكخكهيلكغ يجع

عغ عآلخكهئلكم  طض..................................................مغ
 طض.....................................................عجنخييعحملكن مض عخفمثىغعن

ن : يعآلهنيع عآلنم  صط...............................ي عجنمتحييعُّـمليحلمئمثمئمثملععجنخيمب
جف عآلحص نعآلحفبلكق عجنسخصنه: عآلهنيع عجنثلكذ يعجن  صط......................ي

م: عآلهنيع عجنثلكجنهن  صط...............................ظحكتلكق عجنسحق نعجنسمب
ىعخفهئلكخك هثهيس: عآلهنيع عجنيععجع  ضط.......................................ى

ن ممجه  طط........................................عخلجيمس جل يهنمتىغن عخفخيمه
م خنك ن ممجه خمب  صط..........................................عخفخيمه

 صط.............................................................عخكلكقغ



صطص....................................................................................................عجنهيهتيعق
 ٩٣..........................ّرضحع حشم اذسعخطن اذصسعي: ّاثشظرط اذثطرصط

 صصص.................................................جليعمح جع عجنيطُّـ جضمث
ش هثجهمسمع ش نيفمع  صصص............................................عحكهب

 صصص..........................................................يهنهسجنهيلكمع
 ضصص....................................................يظَّـ عهثجلكقعمع

 ضصص.................................معمسجغحق عجع جليعمح جلمف هن مغلكظ جعخييطن
 ضصص.................................................جلمئمثيطغ عجع جليعمح

يظَّـ معالهنىعغ عجع جليعمح نخعف حمهئيعن  طصص...............................ي
ه  هث  طصص............................)َّـلصضضلضصض(ظيطق عجنيطُّـ عجنمئ

ه هث  صصص.................................................يهنهسجنهيلكغ عجنمئ
ه هث  صصص..................................................معالهنىعغ عجنمئ
 ١١٣................................................ّثالصط اذبطب األول

 اذبطب اذثطين
 ثشصشط اذوثود وأثشطره

لكألمل  ضصص.......................................................عمجلكجنمثمل مع
ف جفمئمثمئمل )ص( مغ  ضصص.................................................عجن

ف مغ  طصص................................................هنمهجيمبِّـ عجن
ف جلمتيط عجنهيالحكهيمل نعخفتهئمبهبخل مغ  طصص.................................يعجن

ف جلمتيط عجنخييعحملكظ مغ  طصص...............................................عجن
ن جعيطعَّـمل )ص( ف جفمئمثمئمل هنهيهت مغ  صصص....................................عجن
ف ظخمسلكن )ص( مغ  صصص........................................ينعجنتحمئ عجن

ف عحلمئمثمئ مغ  ضصص..........................................ظخمسلكن عجن



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................صطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
ه عيخكجكعم )ض( ف عخفخيمت مغ  ضصص......................................جنمب
غ )ض( ف جفمئمثمئمل نمغ مغ  ضصص.........................................عجن
ف جفمئمثمئمل نجفيطغ )ض( مغ  طصص..................................نعلكالخم عجن

ف نهنيععمعب مغ  صصص.......................................علكالخملكغ عجن
هظني ي مض قعمع: ي  ضصص.................................................عحل
ي عخفتجحل: هجغلكهثمثلك  ضصص.................................................يعحل
ف عخفمئمثيط: هجغلكجنثلك مغ  ضصص...............................................يعجن

ي )ض( ف جفمئمثمئمل َّـ معخيلكمل عحل مغ  طصص............................عخفجيمب عجن
عمغب عخفجيمب ف عجن مغ ي َّـ عجن م جعمسن عحل يخكبهتلكغ معيعف جلمف عجنمئ  صضص......ي

يي حتمئ جنمبهبجيمب عي مض عجنىعَّـ: عجنجهبهتمل عآلنمل  صضص......................ي
ف: هثمثملعجنجهبهتمل عجنثلك مغ غ مم هن  ضضص...........................يجنىغنن نمغ

ف مغ جفيطغ عجن هجفيطُّـهن نمخثمث جن  ضضص...................................ه
ق )ط(  صضص................................................ينعجنتجحل عجنحيهت
 صضص...................................عجنجيبمثخي ينعجنهئحل عجنسخي يعجنهئحل )ط(

يعجنتخيخل عجنتمئلكجعحل نعجنتخيخل عآلجفلكلك ي  صضص.................................ي
 ١٥٩................................................ثالصط اذبطب اذثطين

 اذبطب اذثطذظ
 ّضسطم اذوثود يف اذعؤظط اذسعخطضصط

 ١٦٥..........................................ّخصط اهلوظط: ّاثبحظ األول
ُّـمل جممثمك جفمئمثمئمل  ضضص..................................................يعحص

 صضص............................................عجنخييعحملكظ جلمتيط يعجنتخيخل هنخيمت
 صضص..............قحك ني حصلك عحك ي قعغش َّـ جفمثهن هن عجنىععغ يظن هنخيمت



صطص....................................................................................................عجنهيهتيعق
 ضضص...............................جنسفقعم َّـ َّـ جعخص عجنىععغ يخملكجعمبمثمل جليطن

ُّـمل جممثمك حفمهلكأليس  ضضص...............................................يعحص
َاذصشع اذعمحطين: اثبحظ اذثطين َّ.......................................١٧٩ 

 صطص..............................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ جفمئمثمئمل
جنمثمل  ضطص.............................................عجنيعحسلكذ وهييغعجنمتز يخكهب

ُّـمل جممثمك نجعخل عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ جعخل عجنمتسبمل  ططص..........................يعحص
 صطص.........................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ معسهبمثمل نمغ

غ مغ  صطص.............عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ مض ىنعجنمئيطن نعحليطنغ نعآلهنهئلكن عجن
 ضطص...........................................عجنيعحسلكذ وعجنمتزهييغ حفمهلكأليس
ّاذتسخ األول: ذثطذظاثبحظ ا ّ........................................١٩٧ 

 ططص..............................................................يهنمئيطهنمل
 صصص.................................................يعآلنم يعجنتخيخل جفمئمثمئمل

جفيطغ  صصص...............................................يعحلمئمثمئمثمل يعحلمئمل عجن
 ضصص............................................يعآلنم يعجنتخيخل هنيعمعبمل ظحكخصظ
جفيطغ جعخل عجنهييعم جفيطغن عجنىععغ مض يعحلمئمثمئمثمل عجن يعآلنم يعجنتخيخل هنمئلكن مض يعحلمئمثمئمثمل عجن

 صصص....................................................................
 يعجنتخيخل هنمئلكن مض جعلكجنىععغ عجنىععغ نجلمب عجنىععغ هنمئلكن مض جعلكجنىععغ عجنىععغ جلمب جعخل عجنهييعم
 صصص..............................................................يعآلنم

 ضصص......................................يعآلحكخصأل نعجنهئخصم عجنىععجخ عجنهئخصم
 ضصص.............................................عآلنم يعجنتخيخل حفمهلكأليس

 ٢١٩.........................................ّاذتسخ اذثطين: اثبحظ اذعابف
 صصص..................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل جفمئمثمئمل



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 ضصص................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل مض عجنخيمب

 ضصص..................................................عجنثلكذ يخيخلعجنت ظحكخصظ
ظهي) عإل(عجنىععجخش ن) عإل(  طصص....................................عجن

 صصص.........................يعخلمبمئمثمل ينعجنتخيمثمتلكغ يعحلمئمثمل يعجنتخيمثمتلكغ مض :عخكلكقغ
 صصص....................................................عجنثلكذ يعجنتخيخل قمممتلك

يعجنيعمم عآلنم مض عجنتخيخل عجنثلكذ   صصص....................)يعآلحكخصظ عآلحصمثمل(ي
 صصص.............................................يخيمل عجنهئمبمثملعآلحكخصظ عجنسب

خممثهيمثمل ظحكخصظ عإل معخيلكمل  ضصص............................................يمع
ف مغ يعجنهييعم جعخل عجنيععُّـمل عجنهيمبسهيمثمل نعجنيععُّـمل عجنخييعحملكهثمثمل جنمتحيلكن عجن  صضص.........ي

 ضضص.....................)عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل(يعجنيعمم عجنثلكذ مض عجنتخيخل عجنثلكذ 
م عجنهيمثىش عمل عآلجلمثلكن عخللكقمغمثمل  ضضص........يعآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل نعحكجيمل نظ

جنمثمل عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل  طضص.......................................يجليطن مصخي
 صضص...................................هنخيمت عخلمب نعآلرلكف مض عجنخييعحملكن

 ضضص..............................................................معمتبمث
 صضص............................... جنهيىح عجلالجنمل َّـ عحك عيحك عآلجلحي

 ضضص........................................عحكتخييطعفعغ عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل
 طضص.................................. عجنخيخل عجنثلكجعتملجليطن معمسجغحق عجنخيمب جلمف

 صضص.............................عآلجلمثلكن َّـ هنالم عجنمهيطم مض عجنمئٰهلكُّـلك
 ضضص..............................................ظخمسلكن عآلجلمثلكن عجنثلكجعتمل

ل ض غ هن مغ جللكغ عجن ض  ضضص............................عآلهنهئلكن نهن
 ضطص...................................يعخفمئيطق نعجنهيمثىش عآلخميطق عجنهيمثىش

 ططص....................................عجنتجههئمث مض عخفحيلكَّـيع نعخفجلكمظ



ضطص....................................................................................................عجنهيهتيعق
ل عجنتجههئمث مض عخفجلكمظ نعخفحيلكَّـيع  صطص...........................جلمب نخم

هظني  صطص.............................................معهيلكض عآلحكخصظ: ي
عجعع: هجغلكهثمثلك  صطص................................حفتالم عحكتخييطعفعغ عجنمئ
جفيطغ جلمف ظجفهئلكن عآلهنهئلكن نعجنهئثيعغ: هجغلكجنثلك غ نعجن مغ  ضطص.جممببمل ظجفهئلكن عجن

حكلكأليش ظن خممبتهتلك: هقعجعخيلك  ضطص......................................يممثيعغ عجن
 ضطص..............................................عجنثلكذ يعجنتخيخل حفمهلكأليس

 ٢٩٩................وثشصشته) حطمل األرواح(حطمل اذسشل : اثبحظ اخلطرع
 صصص..............................................................يهنمئيطهنمل

 صصص..........................................................عجنخيمئ جللكمس
 صصص..................................................عجنخيمئ جللكمس هنيععجف
 صصص..................................................يعجنخيمئ عجنهئحل. ص
 ضصص................................................يعجنمتهييغ عجنهئمبمثمل. ص

مح عجنمهمئ جللكمس جل عجنخيمئ جللكمس عحفتالم نمغ  ضصص.....................عجنيعجع
فعغ مغ  ضصص...............................................عجنخيمئ جللكمس هن
 ضصص................................................عجنخيمئ جللكمس حفمهلكأليس

 ٣٠٩................................حطمل اثثطل وثشصشته: اثبحظ اذسطدس
 صصص...........................................................عخفثلكم جللكمس

ف يعحلد عجنخيلكمس مض هنلك يمم مغ  ضصص...........................عخفثلكم جللكمس مض هن
فُّـمل نعحكجيمل عخفثلكم جللكمس  ضصص.................................يعخفلكفغ جنخيلكمس نمغ

فه نعخفثلكم عجنمتىغنمظ عخفثلكم  ضصص......................................عجنمهخي
فه عجنمتىغنمظ عجنمققحفخل ظجفهئلكن  طصص................................ نعجنمهخي

 صصص.................................................عخفثلكم جللكمس حفمهلكأليس



هثمثملعجنيععُّـمل  ..................................................ضطص  عجنمتحييعه مض عجنخييعحملكنيعجنهئ
 ٣٢٣..................................ّحطمل اثطدة وثشصشته: اثبحظ اذسطبف

 ضصص...........................................................يعخفلكفغ جللكمس
ق ُّـهئتهب يعخفلكفغ جعخيلكمس  ضصص...........................................عجنحيهت

 صصص..........................ونعخلمبمئمثمل يعحلمئمثمل يجنمبتخيمثمتلكغ يعجنهئمبمثمل عخلمهلكأليس
 ٣٣٣........ّاذشون اجلطرف واثسصع األتم واإلضسطن اذشطرل: اثبحظ اذثطرن

ن جفمئمثمئمل  ضصص..................................يعآلمع نعخفحيهتيع عجللكهن عجنهئ
ق يعيحكتجالألمثمل نعخفيععمعمك يعجلالألمثمل عخفيعمعبمل يخملكجعمبمثمل جليطن  صضص.......يعآلمع جنمبحيهت

 ضضص...............................جعمئلكأل ينجلمبمل عجنخيلكمس يعيهنيطجع عجنهئلكهن عآلهثسلكن
ف ذنقغ  طضص......................................عجنهئلكهن عآلهثسلكن نمغ
 ضضص.........................يعآلحكخصألمثمل جعلكخلالحممل عإل حفمبمثهيمل عجنهئلكهن عآلهثسلكن

 ٣٦٠...............................................ثالصط اذبطب اذثطذظ
 ٣٦٧.............................................................اثزطدر

 ٣٧٩............................................................اذشصعس


